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        The purposes of this research were  : 1) to develop and test  the efficiency of English reading 

comprehension exercises based on ASEAN community content to meet the efficiency criterion of 80/80,          

2) to compare the ability in English reading comprehension of the tenth grade students before and after; this was 

based on ASEAN  community content, and 3) to study the satisfaction of  the tenth grade students regarding  

the exercises. The samples of  this research were 40 tenth grade students  studying during  the first semester of 

the academic year 2015 at Thanyaburi school, the secondary educational service area office 4. The duration  of  

the research implementation totaled 15 hours. The research design was the one group pretest – posttest. 

         The instruments of this research were ; 1) English Reading-Writing  lesson plans (E31203),       

2) the English reading comprehension exercises,  3) the English reading comprehension tests,  4) questionnaires 

inquiring students’ opinion on the  development of  English reading comprehension based on ASEAN 

community content. The data were statistically analyzed by statistical means, percentage, standard     deviation, 

t-test dependent and content analysis. 

         The results of this research revealed that:  

         1. The efficiency of the English reading comprehension exercises based on ASEAN community 

content met the criterion of 80.07/80.78 

  2. Students' reading comprehension ability pretest and posttest outcome in English reading comprehension 

exercises based on ASEAN community content the mean score on  posttest was higher than pretest with statistically significant at 

.05 level.    

         3. The tenth grade students revealed their positive opinion on the development of English  

reading comprehension based on ASEAN community content at a  high level; ( X = 4.34 , S.D. = 0.80 ) 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและสําคัญของปัญหา 

     การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ในชีวติประจาํวนั เน่ืองจาก

เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวสิัยทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนกัถึงความหลากหลายทาง

วฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก นาํมาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ 

นอกจากนั้นภาษายงัช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดีข้ึน เรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่าง

ของภาษาและวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ

ปกครอง  รวมทั้งเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆไดง่้ายและกวา้งข้ึนและมีวสิัยทศัน์ในการดาํเนินชีวติ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 220) 

 กระทรวงศึกษาธิการไดต้ระหนกัถึงความจาํเป็นและความสาํคญัของภาษาองักฤษ จึงไดจ้ดั

รายวชิา    ภาษาองักฤษไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ ( Foreign  

language) และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  25 51 ไดร้ะบุใหว้ชิา

ภาษาองักฤษจดัอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนการ

สอนท่ีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองราวและ

วฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศส่ือสารในสถานการณ์

ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปสู่สังคมโลกได ้รู้จกั

เช่ือมโยงความรู้อนัเป็นพื้นฐานในการพฒันาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทศัน์ของตนใน

สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในหอ้งเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ  การ

ประกอบอาชีพ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา , 2551 : 

1)  

  ในปี 2558  ประเทศไทยเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ และการศึกษาไดถู้กกาํหนดใหเ้ป็นกลไกหลกัใน การพฒันาศกัยภาพของ

นกัเรียน  นกัศึกษา ประชาชนใหมี้ความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ไดก้าํหนดนโยบายในการพฒันาศกัยภาพ  เป็นนโยบายท่ี 2  คนไทยตอ้งเตรียมความพร้อมในการ

พฒันาทกัษะต่างๆ  โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ซ่ึงเป็นภาษาราชการของอาเซียน และเป็น



 

2 

 

1 

ภาษาสากลของโลก  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ และติดต่อส่ือสารกบัชาวต่างชาติ  ทั้งท่ี

เป็นคนอาเซียนและคนในภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก (สาํนกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ, 2553 : 17 -18) 

 

 การเรียนการสอนภาษาองักฤษปัจจุบนัจึงตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายการเป็นประชาคม

อาเซียน เพราะภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน และ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัคือ การ

ปลูกฝังและส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียน ไปพร้อมๆ กนั สามารถนาํความรู้

ท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดใ้นชีวติจริง  และในบรรดาทกัษะการเรียนรู้ทั้ง 4 ทกัษะ  ทกัษะการ

อ่านมีบทบาทเด่นชดัท่ีสุดต่อกระบวนการเรียนรู้ทุกแขนง และทุกระดบัวยั เพราะ คนท่ีสามารถอ่าน

ภาษาองักฤษไดดี้กวา่ ยอ่มสืบคน้และพฒันาทุกดา้นไดม้ากกวา่ (บณัฑิต ฉตัรวโิรจน์ , 2549 : 1) ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั จนัทร์เพญ็  ชูแป้น ( 2548 : 5)  ไดก้ล่าววา่การอ่านมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการดาํเนิน

ชีวติของมนุษย ์เป็นปัจจยัในการพฒันาบุคคล ช่วยใหเ้กิดความงอกงาม สามารถรู้จกัคิดและมีโลก

ทศัน์กวา้ง  แต่การจดัการเรียนสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนัยงัไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ทั้งน้ีเพราะ

เด็กไทยส่วนใหญ่ยงัมีระดบัความสามารถในดา้นการอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่น่าพอใจ 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของกรมวชิาการ (กรมวชิาการ.2540 : 17) พบวา่ความสามารถใน

การอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนทั้งมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลายอยูใ่นระดบัท่ี

ตอ้งปรับปรุงแมว้า่จะมีการปรับปรุงหลกัสูตรภาษาองักฤษใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม

และความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการ เทคโนโลยตี่างๆ แลว้ก็ตาม สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540 :15) ได้

กล่าวถึง สาเหตุสาํคญัประการหน่ึงท่ีทาํใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษตํ่า คือ 

นกัเรียนขาดแรงจูงใจในการอ่าน ประกอบกบัการท่ีไม่สามารถอ่านคาํศพัท ์หรือไม่เขา้ใจ

ความหมายของคาํศพัทท่ี์มีอยูใ่นขอ้ความท่ีกาํลงัอ่านจึงทาํใหน้กัเรียนไม่เขา้ใจบทอ่านนั้นและยงั

รู้สึกวา่การอ่านเป็นเร่ืองยาก ลาํบาก น่าเบ่ือหน่ายมากยิง่ข้ึน นอกจากนั้นการศึกษาสภาพการจดัการ

เรียนการสอนรายวชิาภาษาองักฤษของ เกียรติชยั ยานะรังสี (2540) พบวา่ ความสามารถในการอ่าน

ของนกัเรียนไทยในระดบัมธัยมศึกษา ยงัอยูใ่นระดบัท่ีไม่น่าพอใจนกัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้น

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ กล่าวคือผูเ้รียนไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน ไม่สามารถเรียบ

เรียงความคิดของตนเอง ใหเ้ป็นเร่ืองราวท่ีต่อเน่ืองได ้

จากสภาพปัญหาในการสอนการอ่านภาษาองักฤษดงักล่าว ครูผูส้อนจึงควรจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนอ่านเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนและใหน้กัเรียน

ตระหนกัถึงคุณค่าของการอ่านท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวติในสังคมซ่ึงสอดคลอ้งกบักรมวชิาการ    

(2544: 1) ท่ีวา่การจดักระบวนการเรียนการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของ

ภาษา การจดัการเรียนการสอนภาษาจึงควรจดักิจกรรมใหห้ลากหลายทั้งกิจกรรมการฝึกทกัษะทาง
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ภาษาและกิจกรรมการฝึกผูเ้รียนใหรู้้ถึงวธีิการเรียนภาษาดว้ยตนเองควบคู่ไปดว้ย การฝึกฝนเหล่าน้ี

จะนาํไปสู่การเป็นผูเ้รียนท่ีพึ่งตนเองได ้และสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติโดยใชภ้าษาต่างประเทศ

เป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้หาความรู้  ในการศึกษาต่อ รวมทั้งในการประกอบอาชีพซ่ึงเป็น

จุดหมายสาํคญัประการหน่ึงของการปฏิรูปการเรียนรู้และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้

นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม เรียนรู้ท่ีจะรับผดิชอบ และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น มีการแสดง

ความคิดเห็นวเิคราะห์และแกปั้ญหาร่วมกบันกัเรียนท่ีเรียนเก่งมีโอกาสช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียน

อ่อน ทาํใหไ้ม่เกิดความเบ่ือหน่ายและภูมิใจท่ีไดใ้ชค้วามสามารถของตนในการช่วยเหลือเพื่อน 

ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนก็มีความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึนซ่ึงหลกัการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการ

เรียนท่ีเรียกวา่ การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซ่ึง เป็นรูปแบบการสอนท่ีนาํมาใชก้นั

เป็นจาํนวนมาก และใชใ้นประเทศต่างๆอยา่งกวา้งขวางเช่นสหรัฐอเมริกา องักฤษ ออสเตรเลีย 

นอร์เวย ์และ อิสราเอล เป็นตน้    ปิยวรรณ  ศิริรัตน์  (2543) และ เฮอร์ทซ์  ลาซารอวทิซ์,  ไอวอร่ี, 

และ คอลเดอรอน  (Hertz-Lazarowitz , Ivory, and Calderon. 1993) ท่ีพบวา่การสอนโดยใชเ้ทคนิค

แบบ CIRC ทาํใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามคู่มือครู

มีกระบวนการทางความคิดซ่ึงนาํไปสู่ความคิดรวบยอดดีข้ึนสามารถจดัลาํดบัขั้นตอนในการเขียน

เร่ืองกระชบัและชดัเจนข้ึนรวมถึงมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ใจความหมายของภาษาท่ีซบัซอ้นไดม้ากข้ึน

ดว้ยนอกจากน้ียงัแสดงออกถึงความเอาใจใส่ในบทเรียนมากข้ึนมีปฏิสัมพนัธ์ในการทาํงานแบบ

ร่วมกนัเป็นกลุ่มมีทกัษะทางสังคมในเชิงบวกเกิดความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัซ่ึงเป็นการ

พฒันาตนเองในดา้นการอยูร่่วมกนัในชีวติประจาํวนัไดดี้ยิง่ข้ึนดว้ย   วฒันาพร ระงบัทุกข์  ( 2542 : 

38 ) กล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือเป็นวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การจดั

สภาพแวดลอ้มทางการเรียน ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดเ้รียนความคิดเห็น การแบ่งทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้ง

เป็นกาํลงัใจแก่กนัและกนัคนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือ ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ละกลุ่มท่ี

ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนัโดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงใน

การเรียนรู้และในความสาํเร็จของทั้งกลุ่มทั้งโดยการแลกเปล่ียนคนท่ีเรียนอ่อนกวา่สมาชิกในกลุ่ม

ไม่เพียงแต่รับผดิชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้นหากแต่ตอ้งรับผดิชอบ ต่อการเรียนรู้ของเพื่อน

สมาชิกทุกคนในกลุ่มความสาํเร็จของแต่ละบุคคลคือความสาํเร็จของกลุ่ม ดงัจะเห็นการสนบัสนุน

กิจกรรมการเรียนการสอนดงักล่าวน้ีจากผลงานการวจิยั ของ เรวตั กาวตีะ๊  (2533), อารดา  กนัทะ

หงส์ (2546),กนิษฐา  จีถม  (2550) ท่ีใชกิ้จกรรมการต่อช้ินส่วน  (Jigsaw) ซ่ึงพบวา่การจดักิจกรรม

การสอนดงักล่าวมีส่วนส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนใหดี้ข้ึน  พชัรา  

พลเยีย่ม (2553) ไดศึ้กษา  เร่ือง การพฒันาชุดเกมประกอบการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษ โดยใช้

การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  เรียนดว้ยช่วยกนั  ( LT)   ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 1 
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พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและมีความพึงพอใจต่อการเรียน จุราภรณ์  ปฐมวงษ ์

(2553) ไดพ้ฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ   สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โดยใช้

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD ผลการวจิยัพบวา่เป็นกิจกรรมท่ีสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ

เรียนการสอน นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนเพราะนกัเรียนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตาม

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล กระบวนการกลุ่ม มีการฝึกทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะ

การแสวงหาความรู้ โดยมีการคิดแกปั้ญหาร่วมกนัในกลุ่มเพื่อนขณะปฏิบติักิจกรรม มีการ

แสดงออกทางสังคมดา้นการเป็นผูน้าํผูต้ามท่ีดี ส่งผลใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม

มาตรฐานการเรียนรู้   นอกจากนั้น สิริญา  อินทร์นอก(2554) พบวา่ การแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิท่ีเนน้  

เทคนิค เค ดบัเบิ้ลยู แอล พลสั ( KWL PLUS ) ต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจ  ของนกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี  3 สูงข้ึน เพราะ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม  

ผลสัมฤทธ์ิ  เป็นการทาํงานกลุ่มท่ีนกัเรียนสามารถพดูคุย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นในกิจกรรมท่ี

ไดรั้บมอบหมาย ทาํใหบ้รรยากาศในการเรียนเป็นไปอยา่งสนุกสนาน มีอิสระทางความคิด  นกัเรียน

จะช่วยเหลือกนัเพื่อตอ้งการใหก้ลุ่มของตนไดรั้บรางวลั  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  จอห์นสัน และ

จอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994: 31-32) กล่าววา่  การดาํเนินการจดัการ  เรียนรู้โดยใหผู้เ้รียน

ท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัมาร่วมกนั  เรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย  สมาชิกภายในกลุ่มจะศึกษา  ทาํงาน 

ร่วมกนั รับผดิชอบและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อความสาํเร็จ  ของกลุ่มซ่ึงกิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้

ผูเ้รียนในระดบัชั้นเดียวกนั แต่มีความสามารถทาง ภาษาองักฤษแตกต่างกนัช่วยเหลือซ่ึงกนั  และกนั 

โดยผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูงไดมี้โอกาสช่วยเหลือ  เพื่อนท่ีมีความสามารถตํ่ากวา่ใหเ้ขา้ใจเน้ือหา

ไดดี้ข้ึนเพราะใช ้ภาษาท่ีส่ือความหมายกนัไดง่้าย และผูเ้รียนกลา้ท่ีจะซกัถามในขอ้ 

     จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน

ปลายโรงเรียนธญับุรีพบวา่ กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัตํ่า  ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากคะแนนเฉล่ียภาพรวม

ระดบัโรงเรียนเปรียบเทียบ 2556 มีค่าเฉล่ีย 28..61 ปีการศึกษา  2557  มีค่าเฉล่ีย 29.17  (โรงเรียน

ธญับุรี .2557:26)  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรายวชิาการอ่านเพื่อความเขา้ใจ กล่าวคือ เม่ือนาํบทความ 

หรือ บทอ่านภาษาองักฤษมาใชส้อนในหอ้งเรียนแลว้พบวา่ นกัเรียนใชเ้วลาในการอ่านมาก โดย

นกัเรียนใชเ้วลานานในการแปลคาํศพัทจ์ากบทอ่านเพื่อทาํความเขา้ใจเน้ือเร่ืองและเม่ืออ่านจบ

นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบคาํถาม หรือจบัใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้ส่งผลให้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัตํ่าดว้ย 

     ดงันั้นเพื่อใหก้ารสอนการอ่านบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร และเพื่อแกปั้ญหา

ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ ตลอดจนช่วยพฒันาความสามารถทางดา้นการอ่านของนกัเรียน
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ใหดี้ข้ึน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนของครูใหดี้ข้ึน นกัเรียนเห็นความสาํคญัของ

ภาษาองักฤษและสร้างความรับผดิชอบ   มีการทาํงานร่วมกนัเพื่อความสาํเร็จของกลุ่ม  ผูว้จิยัจึงมี

ความสนใจในการนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD , Jigsaw , LT , CRIC ซ่ึงทั้ง 4 เทคนิค

น้ี เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีกระบวนการใหน้กัเรียนทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม

ยอ่ยโดยใหส้มาชิกทุกคนมีความรับผดิชอบมีจุดมุ่งหมายต่อกลุ่มร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Aronson 

et al., 1978; Bejarano,1997; Kagan, 1988; Johnson et al., 1981; Sharan, 1989, อา้งในสมศกัด์ิ ภู่

วภิาดาวรรธน์ , 2544 : 3)  กล่าววา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นแนวคิดท่ีอยูบ่นพื้นฐานของรูปแบบ

การปฏิสัมพนัธ์  (Interaction) ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้   และ นอกจากนั้นผูว้จิยัก็ไดส้นใจนาํ

รูปแบบการจดัการเรียนรู้เทคนิค KWL- Plus มาใชร่้วมกบัการจดัการเรียนรู้ทั้ง 4 เทคนิคดว้ย ทั้งน้ี

เพราะรูปแบบการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus เป็นรูปแบบท่ี คารร์ และ โอเกิล   (Carr, E., and D. 

Ogle.1987, 626-631.) พฒันาข้ึนจากเทคนิค KWL (Ogle, D.,1986, 564-570.)  คือใชก้ระบวนการ 

ระดมความคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีรู้  ตั้งคาํถามในส่ิงท่ีตนตอ้งการรู้เพื่อหาคาํตอบ โดยเพิ่มส่วนการเขียน

แผนภาพความคิดและการสรุปเร่ือง   นอกจากนั้น รูปแบบการเรียนรู้แบบ KWL- Plus ยงัส่งเสริม

การเรียนรู้ดว้ยวธีิการระดมสมอง และทาํงานร่วมกบักลุ่ม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แกปั้ญหาร่วมกนั 

เป็นการเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนตอ้งการรู้ อนัเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาใหเ้กิดปัญญา เกิดการเรียนรู้ท่ี

ย ัง่ยนื และมีความสุขในการเรียน  

                  จากแนวคิด ทฤษฎี ดงักล่าว ผูว้จิยัจึงไดส้ร้างแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจ โดยใชเ้น้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านของนกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธญับุรีใหดี้ข้ึน สาเหตุท่ีใชเ้น้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน

เพราะ ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นผูน้าํในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน มีศกัยภาพในการเป็นแกนนาํ

ในการสร้างประชาคมอาเซียนใหเ้ขม้แขง็ และจะมีการส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้น

อาเซียนศึกษา เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นศาสนาและวฒันธรรม เพื่อขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนดว้ย

การศึกษา ดว้ยการสร้างความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัเพื่อนบา้นในกลุ่มประชาคมอาเซียน ความ

แตกต่างทางดา้นชาติพนัธ์ุ หลกัสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันาการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัในประชาคมอาเซียน จากเหตุผลดงักล่าว 

ผูว้จิยัจึงเห็นวา่น่าจะเป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บันกัเรียนเก่ียวกบักลุ่มประเทศสมาชิกใน

ประชาคมอาเซียน ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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      การนาํเน้ือหาเก่ียวกบัอาเซียนมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนจะมีส่วนช่วยในการ

พฒันาความสามารถในการใชภ้าษาไดเ้น่ืองจากในส่วนของเน้ือหาเก่ียวกบัสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 

10 ประเทศไดก้าํหนดไวใ้นหลกัสูตรพบวา่เน้ือหาดงักล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนภาษาองักฤษ

ของผูเ้รียนใหสู้งข้ึนนอกจากน้ีในส่วนของการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีกา รจดัการเรียนเป็น

กลุ่มท่ีคละความสามารถ มีการแบ่งภาระงานรับผดิชอบใหแ้ก่สมาชิกแต่ละคน เป็นการเอ้ืออาํนวย

ใหผู้เ้รียนมีการร่วมมือกนัในการทาํกิจกรรมทางภาษากนัเอง ช่วยส่งเสริมการแสดงออก   การ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นดงัเช่นการศึกษาวจิยัของ เรวตั  กาวตีะ๊  (2533), อารดา  กนัทะหงส์  

(2546),กนิษฐา  จีถม  (2550) ท่ีใชกิ้จกรรมการต่อช้ินส่วน  (Jigsaw) ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการ

เรียนรู้แบบร่วมมือพบวา่การจดักิจกรรมการสอนดงักล่าวมีส่วนส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน

ภาษาองักฤษของผูเ้รียนใหดี้ข้ึน  พชัรา  พลเยีย่ม (2553) ไดศึ้กษา  เร่ือง การพฒันาชุดเกม

ประกอบการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคเรียนดว้ยช่วยกนั( LT) 

ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและมีความ

พึงพอใจต่อการเรียน จุราภรณ์  ปฐมวงษ ์( 2553) ไดพ้ฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ   

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD ผลการวจิยั

พบวา่เป็นกิจกรรมท่ีสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึนเพราะนกัเรียนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล และ กระบวนการ

กลุ่ม มีการฝึกทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการแสวงหาความรู้ โดยมีการคิด

แกปั้ญหาร่วมกนัในกลุ่มเพื่อนขณะปฏิบติักิจกรรม มีการแสดงออกทางสังคมดา้นการเป็นผูน้าํผู ้

ตามท่ีดี ส่งผลใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานการเรียนรู้  

 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

              การวจิยัคร้ังน้ี เพื่อการพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ หลกัการ แนวคิด และขั้นตอน การจดัการ

เรียนรู้  ผูว้จิยัไดศึ้กษา  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกการอ่านโดยศึกษา  ในเร่ือง จิตวทิยาการ

เรียนรู้ ซ่ึงกล่าวถึง   ความแตกต่างระหวา่งบุคคล คือ ครูตอ้งสังเกตความแตกต่างระหวา่งบุคคลของ

นกัเรียนเพราะนกัเรียนแต่ละบุคคลมีความถนดัแตกต่างกนัดงันั้นการจดักิจกรรมการเรียนตอ้งให้

เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน  นอกจากนั้นผูว้จิยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัการ

เรียนรู้โดยการฝึกฝนของ ธอร์นไดค ์(Thorndike) ซ่ึงกล่าวถึง กฎแห่งการนาํไปใช ้คือ การกระทาํซํ้ า 

ๆ จะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน   ผูว้จิยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัลกัษณะของแบบฝึก  ซ่ึงลกัษณะของ
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แบบฝึกท่ีดีนั้นตอ้งคาํนึงถึง ความสาํคญัของแบบฝึก  คือ ครูผูส้อนตอ้งพยายามหาแบบฝึกหรือสร้าง

แบบฝึก  ทีมีประสิทธิภาพเพื่อใชใ้นการเรียนการสอน  ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และมี

ความสนใจยิง่ข้ึน และ ในการสร้างแบบฝึกนั้น ผูส้ร้างแบบฝึกตอ้งมีหลกัในการสร้างแบบฝึกดว้ย 

กล่าวคือ จะตอ้งสร้างใหเ้หมาะสมตามกระบวนการในการฝึก เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดสาํหรับผู ้

ฝึก 

         นอกจากนั้นผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎีเก่ียวกบัการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ดงัน้ี  1. ทฤษฎีการอ่าน

เพื่อความเขา้ใจของ   แลพพ ์และฟลดั (Lapp and Flood, 1986: 5-6) กล่าววา่ ความเขา้ใจในการอ่าน

เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดในการอ่าน ความเขา้ใจในการอ่านไดม้าจากการมีกระบวนการทาง

ความคิดในการแปลความ ตีความ จบัใจความ โดยอาศยัความรู้ความเขา้ใจทางภาษาและจาก

ประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน 2) ศึกษาทฤษฎีความสัมพนัธ์ุ เช่ือมโยงขอ้มูลของ ธอร์นไดค ์                 

( Thorndike Theory ) คือ การสอนในชั้นเรียนตอ้งกาํหนดจุดมุ่งหมายใหช้ดัเจน การตั้งจุดมุ่งหมาย

ใหช้ดัเจนก็หมายถึงการตั้งจุดมุ่งหมายท่ีสังเกตการตอบ สนองไดแ้ละครูจะตอ้ง จดัแบ่งเน้ือหา

ออกเป็นหน่วย ๆ ใหเ้ขาเรียนทีละหน่วย เพื่อท่ีผูเ้รียนจะไดเ้กิดความรู้สึกพอใจในผลท่ีเขาเรียน และ

ในแต่ละหน่วยนั้น ตอ้งเร่ิมจากส่ิงท่ีง่ายไปหาส่ิงท่ียากเสมอ  3 . ฝ่ายทฤษฎีการอ่านเชิงจิตวทิยา  ของ   

โคดด้ี (Coady. 1979: 18) และ ทฤษฎีประสบการณ์เดิม   ของ  และ  อีสเตอร์โฮลด์  (Carrell & 

Eisterhold, 1983, p. 553) ท่ีวา่ขอ้มูลใหม่  ความรู้ใหม่  และความคิดใหม่   จะมีความหมายเม่ือส่ิง

เหล่าน้ีมีความสอดคลอ้งกบัประสบการณ์เดิมซ่ึงมีอยูแ่ลว้ในสมอง  เป็นทฤษฎีท่ีนาํไปใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอน  เพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลความรู้เก่ากบัขอ้มูลความรู้ใหม่ 

   นอกจากนั้นผูว้จิยัยงัไดศึ้กษาแนวคิดและขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้  5  

เทคนิค  ดงัต่อไปน้ี  1. การจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิค KWL- Plus   2. การจดัการเรียนการ

สอนดว้ยเทคนิค STAD   3. การจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิค Jigsaw  4. การจดัการเรียนการ

สอนดว้ยเทคนิค LT  5. การจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิค CIRC 

    จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดดา้นทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และ จากการไดศึ้กษา

ถึงโครงสร้างของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใน 4 ดา้น คือ  1. สาระและมาตรฐานการเรียน     2.คุณภาพ

ผูเ้รียน  3. มาตรฐานการเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   4.โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ 

อ่าน – เขียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  แลว้ ไดน้าํมาเป็นขอ้มูลในการสร้าง  1. แบบฝึกการอ่าน  

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  3. การประเมินผล  ดงัรายละเอียด 

    1. แบบฝึกการอ่าน ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
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  1.1 วตัถุประสงค ์กาํหนดวตัถุประสงคข์องแบบฝึกทกัษะการอ่านโดยศึกษา

โครงสร้างของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใน 4 ดา้น คือ  1. สาระและมาตรฐานการเรียน     2. คุณภาพผูเ้รียน   

3. มาตรฐานการเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย     4. โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ อ่าน -

เขียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ ศึกษาถึงความตอ้งการ ความจาํเป็น ของผูเ้รียน แลว้นาํมา

กาํหนดวตัถุประสงค ์

  1.2 แบบทดสอบก่อนเรียน จากการศึกษาความตอ้งการ การวเิคราะห์เน้ือหา ได้

นาํมา สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน   

  1.3 สร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 5 เล่ม   

  1.4 สร้างแบบทดสอบหลงัเรียน   

  1.5 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 5 แผน 

   2. ศึกษาขั้นตอนในการในการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงมีขั้นตอนในการในการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

   2.1 ขั้นนาํเสนอบทเรียน ( Pre-reading) 

  2.2 ขั้นระหวา่งเรียน ( While-reading) มีขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนรู้ตาม

หลกั และวธีิการ 5 เทคนิค คือ 

       1. KWL-  Plus 

       2. STAD 

       3. JIGSAW 

       4. LT 

       5. CIRC 

    2.3 ขั้นหลงัการอ่าน (Post – reading) 

    

         และผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจ   ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ซ่ึงยดึวธีิการตาม หลกัและทฤษฎี  ซ่ึงตวัแปร

เหล่าน้ีจะไดข้อ้มูลเก่ียวกบัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ความพึงพอใจ

ของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน ในรายวชิา ภาษาองักฤษอ่าน – เขียน ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ซ่ึงผูว้จิยัได้

กาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั   

แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาแบบฝึก

การอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

1. จิตวทิยาการเรียนรู้กบัแบบฝึก 

    1.1 ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

    1.2 การเรียนรู้โดยการฝึกฝน   

      ของธอร์นไดค ์ (Thorn dike) 

     1.3 กฎแห่งการนาํไปใช ้

2. ลกัษณะของแบบฝึก 

     2.1 ความสาํคญัของแบบฝึก 

     2.2 หลกัในการสร้างแบบฝึก 

 

 

1.แบบฝึกการอ่าน  

องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ

การอ่าน 

1. วตัถุประสงค ์(ผลการเรียนรู้) 

2. แบบทดสอบก่อนเรียน 

3. แบบฝึกทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 5 เล่ม 

4. แบบทดสอบหลงัเรียน 

5. แผนการจดัการเรียนรู้ 5 แผน 

 

2. ขั้นตอนในการในการจดัการ

เรียนรู้  

 1. ขั้นนาํเสนอบทเรียน 

 ( Pre-reading) 

 2. ขั้นระหวา่งเรียน  

( While-reading)  

มีขั้นตอนในการจดัการเรียนการ

สอนรู้ตามหลกั และวธีิการ 5 

เทคนิค คือ 

  1.KWL - Plus 

  2. STAD 

  3. Jigsaw 

  4. LT 

  5. CIRC 

3. ขั้นหลงัการอ่าน  

(Post – reading) 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิและขั้นตอนในการจดัการ

เรียนการสอน  5  เทคนิค  

 1. KWL - Plus 

 2. STAD 

 3. Jigsaw 

 4. LT 

 5. CIRC 

1.  ความสามารถในการ

อ่านภาษาองักฤษเพ่ือ

ความเขา้ใจ 

 2.  ความรู้ เร่ืองอาเซียน

ท่ีเกิดจากการใชแ้บบฝึก

ทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเพ่ือความ

เขา้ใจ 

3. ความพึงพอใจของ

นกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึก

ทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเพ่ือความ

เขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการอ่านเพือ่

ความเข้าใจ 

1.การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ  

(Lapp and Flood) 

2. วเิคราะห์เช่ือมโยงขอ้มูล 

3. การอ่านเชิงจิตวทิยา (Coady) 

4. ประสบการณ์เดิม ( Carrell and  

Eisterhold) 
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คําถามการวจัิย  

   1. แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั ประชาคม อาเซียน

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 หรือไม่ 

   2. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

หลงัเรียนจากแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั ประชาคม อาเซียน

นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 

   3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษ

เพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน อยูใ่นระดบัใด 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

    1. เพื่อพฒันาแบบฝึกและหาประสิทธิภาพของ แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 ใหมี้ประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ ์80/80 

     2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัใชแ้บบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน     

    3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อแบบฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  

 

สมมติฐานการวจัิย 

   1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 

   2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

เพื่อความเขา้ใจหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง 

  3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
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ขอบเขตการวจัิย 

 ประชากร  

 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ท่ีเรียนในรายวชิา

ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ( อ 31203 ) ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2558 จาํนวน  325  คน 

 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 /8 โรงเรียนธญับุรี  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 4 ท่ีเรียนในรายวชิาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ( อ 31203 ) ในภาคเรียนท่ี 1  ปี

การศึกษา 2558 จาํนวน 40  คน ไดม้าโดยการสุ่มมาหน่ึงหอ้งเรียน ดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย  ( Simple 

Random Sampling ) 

 

 ตัวแปรทีศึ่กษา 

  1. ตวัแปรตน้ คือ  แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน 

  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

   2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

   2.2 ความรู้เร่ืองอาเซียน 

   2.3 ความพึงพอใจต่อแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และเน้ือหาในรายวชิาภาษาองักฤษอ่าน – เขียน (อ 31203 ) 

 

 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง  

 การวจิยัคร้ังน้ีใชเ้วลาในการทดลองสัปดาห์ละ   3  ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์รวมทั้ง

ส้ิน  15  ชัว่โมง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

 

 เนือ้หาทีใ่ช้ในการศึกษา  

 เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคือ  แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบั ประชาคม อาเซียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ตรงตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551  ผูว้จิยัไดป้รับสาระการเรียนรู้เพื่อใชใ้น

การวจิยั  โดยใชห้น่วยการเรียนรู้เร่ือง ASEAN แบ่งออกเป็น 5  แผน  ไดแ้ก่ 

  1. Basic Facts of  ASEAN 
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  2. ASEAN Festivals 

  3. Thailand and ASEAN (Thailand’s Readiness for the AEC )    

  4. ASEAN News 

  5. Tourist Attractions in ASEAN 

 

นิยามคําศัพท์เฉพาะ 

   1.  แบบฝึก การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั ประชาคม อาเซียน  

หมายถึง บทอ่าน และ แบบฝึกทกัษะในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธญับุรี ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน รูปแบบของแบบฝึกพฒันาการอ่านประกอบไป

ดว้ยกิจกรรมการอ่าน ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั ประชาคมอาเซียนจาํนวน 5 เร่ือง ไดแ้ก่ 1. Basic Facts of 

ASEAN   2. ASEAN Festivals   3. Thailand’s Readiness for the AEC   4. ASEAN News  และ      

5. Tourist Attractions In ASEAN  

  2. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ หมายถึง  การจดักิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ

ซ่ึงมีขั้นตอนในการในการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

   2.1 ขั้นนาํเสนอบทเรียน ( Pre-reading) 

    2.2 ระหวา่งเรียน ( While-reading) มีขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนรู้  5 

เทคนิค คือ 

                2.2.1 การจดัการเรียนรู้  เทคนิค KWL-  Plus  หมายถึง เน้ือหาสาระของ

เร่ืองท่ีจะศึกษาประเด็นคาํถาม และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน มี 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. ขั้น K เป็น

ขั้นตอนการเตรียมความรู้พื้นฐาน 2. ขั้น W เป็นขั้นตอนการตั้งจุดมุ่งหมายการอ่านหรือการเรียนรู้ 

แลว้นาํมาเขียนคาํถามส่ิงท่ีตอ้งการรู้แลว้จึงเรียนรู้หรือหาคาํตอบ 3. ขั้น L เป็นขั้นตอนการเขียน

คาํตอบหรือบนัทึกขอ้มูล และ 4. ขั้น PLUS เป็นขั้นตอนการเขียนสรุปและนาํเสนอในรูปของ

แผนผงัหรือขอ้ความท่ีสรุปไว ้

               2.2.2 การจดัการเรียนการสอน  เทคนิค STAD  หมายถึง  การเรียนตาม

ขั้นตอนการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  โดยใชเ้ทคนิคแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  โดยมีนกัเรียนเรียนเป็น

กลุ่มยอ่ยกลุ่มละ  4-5 คน ใหส้มาชิกในกลุ่มมีระดบัความสามารถทางการเรียนเร่ือง  คอมพิวเตอร์

เบ้ืองตน้ แตกต่างกนั  คือ เก่ง ปานกลาง  อ่อน เรียนร่วมกนั  โดยนกัเรียนจะมีคะแนนความรู้พื้นฐาน

ของแต่ละบุคคล  เรียกวา่ คะแนนฐาน  (Base Score) การเร่ิมบทเรียนครูเป็นผูส้อน  แลว้ใหน้กัเรียน

ฝึกทกัษะ โดยการฝึกทกัษะร่วมกนัเป็นกลุ่ม  มีการปรึกษาและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดร่วมกนั  มีการแบ่ง

หนา้ท่ีกนัทาํและตอ้งผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนหนา้ท่ีกนัทุกคร้ังในการเรียน  สมาชิกของกลุ่มจะตอ้ง



 

13 

 

1 

ช่วยเหลือกนัเพื่อใหทุ้กคนเขา้ใจบทเรียน  หลงัจบบทเรียนก็จะตอ้งทาํแบบทดสอบเป็นรายบุคคล  

และนาํคะแนนทดสอบเทียบกบัคะแนนฐานของแต่ละคน  โดยเนน้ใหส้มาชิกพยายามทาํใหดี้ท่ีสุด  

เพราะคะแนนของสมาชิกแต่ละคนส่งผลต่อคะแนนเฉล่ียของกลุ่มและรางวลัท่ีจะไดรั้บ  ซ่ึงคะแนน

ของสมาชิกแต่ละคนท่ีทาํใหแ้ก่กลุ่มจะไดจ้ากคะแนนพฒันาการ  (Improvement Point) ของแต่ละ

คน 

             2.2.3 การจดัการเรียนการสอน  เทคนิค Jigsaw  หมายถึง หมายถึง  การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม โดยคละความสามรถ กลุ่มประมาณ 4 - 5 คน เรียกวา่ กลุ่มบา้น 

แต่ละกลุ่มไดรั้บมอบหมายใหท้าํกิจกรรมเหมือนกนัทุกกลุ่ม  โดยมีหวัขอ้ยอ่ยเท่ากบัจาํนวนสมาชิก

แต่ละกลุ่ม  สมาชิกแบ่งเน้ือหาคนละหวัขอ้ แลว้น าเน้ือหาท่ีตนเองไดรั้บไปศึกษาร่วมกบัสมาชิก

กลุ่มอ่ืนท่ีไดเ้น้ือหาเหมือนกนั เรียกวา่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ หลงัจากนั้นผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนกลบัมาท่ี

กลุ่มบา้นกลุ่มเดิม  เพื่ออธิบายความรู้ใหเ้พื่อนในกลุ่มเขา้ใจ  เม่ือจบบทเรียนจะมีการทดสอบ

รายบุคคลแลว้นาํคะแนนของสมาชิกในกลุ่มบา้นมารวมกนั กลุ่มใดไดค้ะแนนรวมสูงสุด ครูมีการ

เสริมแรงดว้ยรางวลัหรือกล่าวชมเชย 

     2.2.4 การจดัการเรียนการสอน  เทคนิค LT  หมายถึง การจดักลุ่มผูเ้รียน  

เขา้กลุ่มโดยคละความสามารถ (เก่ง - ปานกลาง - อ่อน) กลุ่มละ 4 คน ศึกษาเน้ือหาสาระร่วมกนั 

โดยกาํหนดบทบาทใหแ้ต่ละคนมีหนา้ท่ีช่วยเหลือกลุ่มใน  การเรียนรู้ เช่น    สมาชิกคนท่ี 1 : อ่านคา

สั่ง  สมาชิกคนท่ี 2 : หาคาตอบ   สมาชิกคนท่ี 3 : หาคาตอบ  และ สมาชิกคนท่ี 4 : จากนั้นกลุ่มสรุป

คาํตอบร่วมกนัส่งคาํตอบเป็นผลงานของกลุ่ม  ผลงานกลุ่มไดค้ะแนนเท่าไร  สมาชิกทุกคนในกลุ่ม

นั้นจะไดค้ะแนนเท่ากนัทุกคนในการทาํกิจกรรม  

    2.2.5 การจดัการเรียนการสอน  เทคนิค CIRC   หมายถึง การจดัการเรียน

การสอนท่ีผูส้อนจดัใหผู้เ้รียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4-6 คน โดยในกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิก

ท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการทาํงานร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

และร่วมกนัรับผดิชอบงานในกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหเ้กิดเป็นความสาํเร็จของกลุ่ม  โดยมี

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบ่ง เป็น  4 ขั้นตอน คือ  1. ขั้นเตรียมความพร้อม  2. ขั้นสอน 3. ขั้นปฏิบติั

กิจกรรม และ 4. ขั้นสรุปและประเมินผล 

   2.3 หลงัการอ่าน (Post – reading) 

  3. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านเพื่อความเขา้ใจ หมายถึง คุณภาพของแบบฝึกทกัษะ

การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ซ่ึงเม่ือนกัเรียนไดฝึ้กทาํแบบฝึกหดัแลว้สามารถตอบคาํถาม

ของแบบฝึกหดัไดม้ากท่ีสุด ไม่ตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน คือ 80/80 
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       80 ตวัแรก หมายถึง เฉล่ียร้อยละ ของคะแนนท่ีนกัเรียนไดจ้ากการทาํแบบฝึกการ

อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจระหวา่งเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ไดร้้อยละ 80 

         80 ตวัหลงั หมายถึง เฉล่ียร้อยละ ของคะแนนท่ีนกัเรียนทั้งหมดทาํแบบฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ หลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ไดร้้อยละ 80 

 4. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจหมายถึง  การอ่านเน้ือเร่ือง

ภาษาองักฤษของผูเ้รียนในระดบั จบัใจความสาํคญั สรุปความ ตีความ โดยใชแ้บบทดสอบ

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

      5. ความรู้เร่ือง อาเซียน หมายถึง  ความรู้ท่ีเกิดจากการใชแ้บบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจ 5 เร่ือง คือ 1. Basic Facts of ASEAN  2. ASEAN Festivals  3. Thailand’s Readiness 

for the AEC  4. ASEAN News และ 5. Tourist Attractions in ASEAN 

 6. ความพึงพอใจต่อ แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคม อาเซียน หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น ความชอบ หรือ ความพอใจในการเรียน

วชิาการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลองโดยศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ

กิจกรรมและแบบฝึกการอ่านวา่มีความเหมาะสมเพียงใด  โดยมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า

ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท   (Likert,1986 :181)  ซ่ึงสอบถามในดา้นเน้ือหา  ดา้นรูปแบบ  และดา้น

กิจกรรม โดยใชร้ะดบัคะแนนเป็นเคร่ืองบ่งช้ีระดบัความคิดเห็น  

  7.  นกัเรียน หมายถึง ผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธญับุรี 

อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ท่ีกาํลงัเรียนรายวชิา อ 31203  ภาษาองักฤษอ่าน – เขียน ภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา 2558  

 

ความสําคัญของการวจัิย 

       1. ไดแ้บบฝึกการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีมีประสิทธิภาพนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

        2. เป็นแนวทางในการพฒันา การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษดว้ยเทคนิค  

KWL- Plus , STAD , Jigsaw, LT และ CIRC  เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
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บทที ่2 
 

เอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีประเด็นท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

       1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

  1.2 คุณภาพผูเ้รียน 

  1.3 มาตรฐานการเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

  1.4 โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษ อ่าน – เขียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

        2. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  2.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  2.2 รูปแบบและแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

        3. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus 

  3.1 ความหมายของการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus 

  3.2 บทบาทหนา้ท่ีของครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus 

        4.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

  4.1 ความหมายของแบบฝึก 

  4.2 ความสาํคญัของแบบฝึก 

  4.3 ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี 

  4.4 ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ 

  4.5 ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกทกัษะ 

                        4.6 แนวคิดและจิตวทิยาท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบฝึกทกัษะ   

  4.7 ประสิทธิภาพและการหาค่าดชันีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่าน 

        5.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

  5.1 ความหมายของการอ่าน 

  5.2 จุดมุ่งหมายในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

  5.3 องคป์ระกอบของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
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  5.4 การอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

  5.5 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน 

  5.6 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่าน 

  5.7 แผนการจดัการเรียนรู้ 

      6.  แนวคิดเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

  5.1 ประวติัอาเซียน 

  5.2 ทิศทางอาเซียนกบัการศึกษา 

  5.3 การศึกษาของไทยในกรอบอาเซียน 

   7.   แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
    

1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา  

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

      จากการทบทวนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2544 นาํไปสู่การพฒันา

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551  ท่ีมีความเหมาะสม ชดัเจน ทั้งเป้าหมาย

ของหลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และกระบวนการนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัในระดบัเขต

พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมี้การกาํหนดวสิัยทศัน์ จุดหมาย สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคม์าตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อใชเ้ป็นทิศทางในการจดัทาํ

หลกัสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดบั  นอกจากนั้นไดก้าํหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นตํ่าของแต่

ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาเพิ่มเติม

เวลาเรียนไดต้ามความพร้อมและจุดเนน้ อีกทั้งไดป้รับกระบวนการวดัและประเมินผลผูเ้รียน เกณฑ์

การจบการศึกษาแต่ละระดบั และเอกสารแสดงหลกัฐานทางการศึกษาใหมี้ความสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชดัเจนต่อการนาํไปปฏิบติั 
 

  เอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 น้ีจดัทาํข้ึนสาํหรับทอ้งถ่ิน

และสถานศึกษาไดน้าํไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและจดัการเรียน

การสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้คุณภาพดา้นความรู้

และทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวติในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพฒันา

ตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารน้ีช่วยทาํให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทุกระดบัเห็นผลคาดหวงัท่ีตอ้งการในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ี

ชดัเจนตลอดแนวซ่ึงจะสามารถช่วยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัทอ้งถ่ินและสถานศึกษาร่วมกนั

พฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งมัน่ใจทาํใหก้ารจดัทาํหลกัสูตรในระดบัสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็น

เอกภาพยิง่ข้ึนอีกทั้งยงัช่วยใหเ้กิดความชดัเจนเร่ืองการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วย

แกปั้ญหาการเทียบโอนระหวา่งสถานศึกษา  ดงันั้นในการพฒันาหลกัสูตรในทุกระดบัตั้งแต่
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ระดบัชาติจนกระทัง่ถึงสถานศึกษาจะตอ้งสะทอ้นคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ี

กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจดัการศึกษาทุก

รูปแบบ และครอบคลุมผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
 

การจดัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัได ้ทุก

ฝ่าย ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระดบัชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตอ้งร่วมรับผดิชอบ โดยร่วมกนัทาํงาน

อยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง ในการวางแผน ดาํเนินการ ส่งเสริมสนบัสนุน ตรวจสอบ ตลอดจน

ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อพฒันาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว้                 

( กระทรวงศึกษาธิการ.2551) 

ระดับการศึกษา 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัระดบัการศึกษาเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

  1.ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 )  2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3)  และ 3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) ซ่ึงการศึกษา

ระดบัน้ีเนน้การเพิ่มพนูความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความ

สนใจของผูเ้รียนแต่ละคนทั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพ  มีทกัษะในการใชว้ทิยาการและเทคโนโลย ี

ทกัษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและ

การประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูน้าํ และผูใ้หบ้ริการ

ชุมชนในดา้นต่าง ๆ   
 

การจัดเวลาเรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้าํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นตํ่าสาํหรับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมไดต้ามความ

พร้อมและจุดเนน้  โดยสามารถปรับใหเ้หมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเ้รียน ใน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายภาค  มีเวลาเรียน วนั

ละไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง คิดนํ้าหนกัของรายวชิาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ ์40 ชัว่โมง ต่อภาคเรียน 

มีค่านํ้าหนกัวชิา เท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ ดงัน้ี 
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 สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

 1.ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสารมีวฒันธรรมในการใช้

ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา

ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกั

เหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบ

ท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 

อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้

หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ี

เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ

ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มา

ใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ี

เกิดข้ึน ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้น 

การดาํเนินชีวติประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การทาํงาน และการอยู่

ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้

ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการ

รู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้น     

ต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การ

ส่ือสาร การทาํงาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงัน้ี 

 1.  รักชาติศาสน์ กษตัริย ์

 2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 

 3.  มีวนิยั 

 4. ใฝ่เรียนรู้ 
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 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

 6. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 

  นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถกาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิ่มเติมใหส้อดคลอ้งตาม

บริบทและจุดเนน้ของตนเอง     
 

  มาตรฐานการเรียนรู้ 

   การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความสมดุล ตอ้งคาํนึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาํหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี  

                1.  ภาษาไทย 

                2.  คณิตศาสตร์ 

                3.  วทิยาศาสตร์  

                4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

                5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 

                6.  ศิลปะ 

                7.  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

                8.  ภาษาต่างประเทศ 
 

   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํคญัของการ

พฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้  ปฏิบติัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม และ

ค่านิยม ท่ีพึงประสงคเ์ม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไกสาํคญั

ในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นใหท้ราบวา่ตอ้งการ

อะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการประกนั

คุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึง

รวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดบัชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อ

ประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงสาํคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้

คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้กาํหนดเพียงใด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   มุ่งหวงัให้

ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ  ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  

แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษา ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราว

และวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก    และสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไป

ยงัสังคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ ประกอบดว้ยสาระสาํคญั ดงัน้ี 
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          1.1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาต่างประเทศไวด้งัน้ี 
 

สาระที ่๑ ภาษาเพือ่การส่ือสาร 

ภาษาเพือ่การส่ือสาร    การใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง-พดู-อ่าน-เขียน  แลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ  นาํเสนอขอ้มูลความคิดรวบยอดและความคิดเห็น

ในเร่ืองต่างๆและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม   

มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความ 

คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล  

มาตรฐาน ต 1.2  มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดง 

ความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3 นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ   

 โดยการพดูและการเขียน 
 

สาระที ่2 ภาษาและวฒันธรรม 

ภาษาและวฒันธรรม    การใชภ้าษาต่างประเทศตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา

ความสัมพนัธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษาภาษาและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรมไทย  และนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

มาตรฐาน ต 2.1  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และ  

นาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2  เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

สาระที ่3 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ 

ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนการใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยง

ความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของ

ตน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ

เป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน  
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สาระที ่4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 

ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก การใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์

ต่างๆ ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ 

ประกอบอาชีพ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ

    สังคม 

มาตรฐาน ต 4.2 ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ      

อาชีพ   และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 

 

1.2.  คุณภาพผู้เรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 – 6)  

- ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคู่มือการใชง้านต่างๆ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย และคาํบรรยายท่ีฟังและ

อ่าน อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกตอ้งตาม

หลกัการอ่าน อธิบายและเขียนประโยคและขอ้ความสัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ี

อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความท่ีฟัง

หรืออ่าน จบัใจความสาํคญั วเิคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ

อ่านเร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดีพร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 

 - สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั ประสบการณ์ 

สถานการณ์ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจและส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม  เลือก

และใชค้าํขอร้อง คาํช้ีแจง คาํอธิบาย และใหค้าํแนะนาํ  พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ เสนอและให้

ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์จาํลองหรือสถานการณ์จริง

อยา่งเหมาะสม พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง /ประเด็น /ข่าว /เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอยา่งเหมาะสม พดูและเขียนบรรยาย

ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว /

เหตุการณ์อยา่งมีเหตุผล 

 - พดูและเขียนนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง /ประสบการณ์ ข่าว /เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็น

ต่างๆ ตามความสนใจ  พดูและเขียนสรุปใจความสาํคญั แก่นสาระท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เร่ือง 

กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พดูและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในทอ้งถ่ิน สังคม และโลก พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและ

ยกตวัอยา่งประกอบ 
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 - เลือกใชภ้าษานํ้าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล  เวลา โอกาสและสถานท่ี

ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม ของเจา้ของภาษาอธิบาย /อภิปรายวถีิชีวติ  ความคิดความเช่ือ และ

ท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณี ของเจา้ของภาษา   เขา้ร่วม  แนะนาํ และจดักิจกรรมทางภาษา

และวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 

-อธิบาย /เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความ สาํนวน คาํพงัเพย 

สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยวเิคราะห์ /อภิปรายความเหมือนและความ

แตกต่างระหวา่งวถีิชีวติความเช่ือ และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทยและนาํไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล 

 - คน้ควา้ /สืบคน้ บนัทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ

การเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนาํเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 

 - ใชภ้าษาส่ือสารใน สถานการณ์จริง /สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนสถานศึกษา  

ชุมชน และสังคม 

 - ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้ /คน้ควา้ รวบรวม วเิคราะห์ และสรุปความรู้ /ขอ้มูลต่างๆ 

จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล  

ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

 - มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ  (เนน้การฟัง -พดู-อ่าน-เขียน)ส่ือสารตามหวัเร่ืองเก่ียวกบั

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เวลาวา่งและ

นนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือ -ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง

ท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภายในวงคาํศพัทป์ระมาณ 

3,600—3,750 คาํ (คาํศพัทท่ี์มีระดบัการใชแ้ตกต่างกนั) 

 - ใชป้ระโยคผสมและประโยคซบัซอ้นส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนาทั้งท่ี

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 

ตารางที ่1     มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันที ่4 ( ม. 4 – ม. 6 )  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเร่ืองทีฟั่งและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็น 

 อย่างมีเหตุผล  
 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

1.ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคู่มือ

การใชง้านต่างๆคาํช้ีแจง 

คาํอธิบาย และคาํบรรยายท่ีฟัง

และอ่าน       

คาํศพัท ์สาํนวนโครงสร้างภาษา

ท่ีใชใ้นคู่มือ การใชง้าน  คาํ

ช้ีแจง คาํอธิบาย และคาํบรรยาย 

ช่วยใหป้ฏิบติัตาม  

1. ปฏิบติัตามคู่มือการใชง้าน คาํ

ช้ีแจง  คาํอธิบายและคาํบรรยาย 

2. อธิบาย / เล่าขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน 
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ตารางที ่1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันที่4 ( ม. 4 – ม. 6 )  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

2. อ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าว 

ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง 

และบทละครสั้น  (skit) ถูกตอ้ง

ตามหลกัการอ่าน 

การอ่านออกเสียงตามหลกัการ

และเทคนิค  การอ่านออกเสียง 

อ่านขอ้ความ ข่าว ประกาศ 

โฆษณา บทร้อยกรอง และ 

บทละครสั้น 

1.  อ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าว  

ประกาศ  โฆษณา  บทร้อย

กรอง 

2. พดูบทละครสั้นไดถู้กตอ้ง

ตามหลกัการอ่านออกเสียง 

3. อธิบายและเขีย น ประโยค

และขอ้ความใหส้ัมพนัธ์กบัส่ือ

ท่ีไม่ใช่ความเรียง   รูปแบบต่าง 

ๆ ท่ีอ่าน รวมทั้งระบุและเขียน

ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 

รูปแบบต่างๆ ใหส้ัมพนัธ์กบั

ประโยคและ ขอ้ความท่ีฟังหรือ

อ่าน 

1. ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 

  -  กราฟ  แผนภูมิ     ตาราง 

  -  การ์ตูน 

  -  บทร้อยกรอง 

  -  ภาพสัญลกัษณ์ 

  - etc 

2. รูปแบบของส่ือท่ีไม่ใช่ความ

เรียงชนิดต่าง ๆ 

3. ศพัท ์สาํนวนภาษา  

โครงสร้างประโยค 

4. หลกั/วธีิการเขียนสรุปความ 

1. เขียนอธิบายถ่ายโอนส่ือท่ี

ไม่ใช่ 

ความเรียงใหเ้ป็นประโยคและ

ขอ้ความ 

2. เขียนอธิบายถ่ายโอนประโยค

และขอ้ความเป็นส่ือท่ีไม่ใช่

ความเรียง 

 

4. จบัใจความสาํคญั วเิคราะห์ 

ความ  สรุปความ ตีความ และ 

แสดงความคิดเห็นจากการฟัง 

และอ่านเร่ืองท่ีเป็นสารคดีและ

บนัเทิงคดี  พร้อมทั้งใหเ้หตุผล 

และยกตวัอยา่งประกอบ 

เทคนิคการอ่านคาํศพัท ์สาํนวน 

โครงสร้างประโยคท่ีใชใ้นการ

แสดงความคิดเห็น  

การสรุปความและการใช้

เหตุผล การจบัใจความสาํคญั 

วเิคราะห์ความ สรุปความ 

ตีความ และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

1. ฟังเร่ืองท่ีเป็นบนัเทิงคดีและ

สารคดีแลว้จบัใจความหรือสรุป

ความได ้

2. อ่านเร่ืองท่ีเป็นบนัเทิงคดีและ

สารคดีแลว้เขียนสรุปความ  

ตีความ  วเิคราะห์  แสดงความ

คิดเห็นพร้อมยกตวัอยา่ง

ประกอบ 
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ตารางที ่2     สาระที ่1  ภาษาเพือ่การส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.2     มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 
1. สนทนาและเขียนโตต้อบ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ือง

ต่าง ๆ    ใกลต้วั ประสบการณ์  

สถานการณ์  ข่าว / เหตุการณ์ 

ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของ

สังคม และส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง

และเหมาะสม 

การรู้คาํศพัท ์สาํนวนภาษาท่ีใช้
ในการทกัทาย การกล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพดู
แทรกอยา่งสุภาพ การชกัชวน 
เขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง เร่ืองต่าง ๆใกลต้วั 
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าง /
เหตุการณ์ และประเด็นท่ีอยูใ่น
ความสนใจของสังคม  

1. สนทนาและเขียนโตต้อบกบั
ผูอ่ื้นเก่ียวกบัเร่ืองใน
ชีวติประจาํวนัได ้

2. เขียนเก่ียวกบัตนเองและ

บุคคลใกลต้วั  ประสบการณ์  

เหตุการณ์และประเด็นท่ีอยูใ่น

ความสนใจ 

2. เลือกและใชค้าํขอร้อง   

ใหค้าํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย

อยา่งคล่องแคล่ว 

ความหมายของคาํศพัท ์สาํนวน 
คาํขอร้อง คาํแนะนาํ ช้ีแจง การ
ใชค้าํ กลุ่มคาํ และประโยคท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1. การพดูขอร้อง  พดูแนะนาํ
และช้ีแจงผูอ่ื้นในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

2. พดูตามสถานการณ์ท่ีจะใช้

คาํแนะนาํ คาํขอร้อง  คาํช้ีแจง 
3. พดูและเขียนแสดง 
ความตอ้งการ  เสนอตอบรับ
และปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์จาํลอง
หรือสถานการณ์จริงอยา่ง
เหมาะสม   

1. รู้และเขา้ใจความหมายของ
ประโยค โครงสร้าง พดูและ
เขียนแสดงความตอ้งการได้
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบั
สถานการณ์นั้น ๆ 

2. ภาษาท่ีใชแ้สดงความตอ้งการ/

ตอบรับและปฏิเสธการเสนอ

ความช่วยเหลือ 

พดู/เขียนบอกความตอ้งการ/
แสดงความรู้สึก พดูเสนอและ
ตอบรับ/ปฏิเสธ 

การใหค้วามช่วยเหลือใน

สถานการณ์จาํลองหรือ

สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม 
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ตารางที ่2     สาระที ่1  ภาษาเพือ่การส่ือสาร (ต่อ) 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

4. พดูและเขียนเพื่อขอและให้

ขอ้มูล  บรรยาย  อธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง /ประเด็น /

ข่าว /เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่าน

อยา่งเหมาะสม 

1. รู้และเขา้ใจคาํศพัท ์สาํนวน 

ภาษา ประโยค และโครงสร้างท่ี

ถูกตอ้ง ใชภ้าษาไดถู้กตอ้งและ

เหมาะสมตามสถานการณ์นั้น ๆ 

2. ภาษาท่ีใชใ้นการขอและให้

ขอ้มูล  บรรยาย  อธิบาย  

เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น 

3.  วธีิการพดูและเขียนเพื่อขอ

และใหข้อ้มูล  บรรยาย  อธิบาย  

เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น 

 

1. พดูขอและใหข้อ้มูล 
2. เขียนบรรยาย  อธิบาย  
เปรียบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัข่าว  เหตุการณ์ 

 

5. พดูและเขียนบรรยาย

ความรู้สึกและแสดงความ

คิดเห็นของตนเองเก่ียวกบั เร่ือง

ต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  

และข่าว/เหตุการณ์อยา่งมี

เหตุผล 

โครงสร้างทางภาษา ช่วยใหพ้ดู
และเขียนเก่ียวกบัการใชภ้าษาใน
การแสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็นและใหเ้หตุผลตาม
สถานการณ์  

 

1. พดูแสดงความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองต่างๆ  กิจกรรม  ประกาศ  
ข่าว  เหตุการณ์ 

2.  เขียนแสดงความรู้สึกและ

ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ   

 

ตารางที ่3     สาระที ่1 ภาษาเพือ่การส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.3   นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยกา 

                             พูดและการเขียน 
 

 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

1.พดูและเขียนนาํเสนอ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง   

ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ 

เร่ืองและประเด็นต่าง ๆ ตาม 

ความสนใจของสังคม 

 

หลกัวธีิการพดู นาํเสนอ หลกั

วธีิการเขียนยอ่หนา้ เรียงความ 

บนัทึกประจาํวนัและรายงาน 

และคาํศพัทส์าํนวนท่ีเก่ียวขอ้ง 

เขียน/พดูนาํเสนอขอ้มูล 

พดูและเขียนนาํเสนอ ขอ้มูล

เก่ียวกบัตนเอง  ประสบการณ์ 

ข่าว/เหตุการณ์เร่ืองและประเด็น

ต่าง ๆ 
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ตารางที ่3     สาระที ่1 ภาษาเพือ่การส่ือสาร (ต่อ) 

ตารางที ่4     สาระที ่2  ภาษาและวฒันธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้ ได้
อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ  

 

 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

2. พดูและเขียนสรุปใจความสาํคญั/แก่นสาระท่ีไดจ้าก

การวเิคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ตามความสนใจ 

โครงสร้างประโยค 

สาํนวนภาษา และ

หลกัไวยากรณ์ พดู

และเขียน สรุป

ใจความสาํคญัได้

ถูกตอ้งตาม

สถานการณ์ หรือ

เหตุการณ์ 

 

1. พดูสรุปใจความ

สาํคญัจากการ

วเิคราะห์ข่าว / 

กิจกรรม / 

เหตุการณ์ /ฯลฯ 

2.เขียนสรุป

ใจความสาํคญัจาก

การวเิคราะห์ข่าว / 

กิจกรรม / เหตุการณ์ 

ฯลฯ 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

1. เลือกใชภ้าษา นํ้าเสียง 

 และกิริยาท่าทาง เหมาะกบั

ระดบัของบุคคล โอกาสและ

สถานท่ีตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

การใชภ้าษา  นํ้าเสียงและกิริยา

ท่าทางท่ีเหมาะสมกบับุคคล 

โอกาส และสถานท่ี มารยาท

ทางสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา  

เลือกใชภ้าษาในการส่ือสารตาม

สถานการณ์ไดถู้กตอ้งเหมาะสม

กบัระดบับุคคล สถานท่ีและ

โอกาส    

2. อธิบาย/อภิปรายวถีิชีวติ 

ความคิด ความเช่ือ  และท่ีมา

ของขนบธรรมเนียม  

  และประเพณีของเจา้ของภาษา 

การรู้ท่ีมาของขนบธรรมเนียม

และประเพณีของเจา้ของภาษา  

ช่วยใหอ้ธิบาย/อภิปรายวถีิชีวติ 

ความคิดของเจา้ของภาษา 

อธิบายเก่ียวกบัวถีิชีวติ ความคิด 

ความเช่ือและท่ีมาของ

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ

เจา้ของภาษา 

3. เขา้ร่วม แนะนาํ และจดั

กิจกรรมทางภาษาและ

วฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 

ภาษาต่างประเทศในการเขา้ร่วม

แนะนาํและจดักิจกรรมทางภาษา

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

เขา้ร่วม ใหค้าํแนะนาํ และจดั

กิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ  ของ

เจา้ของภาษาอยา่งเหมาะสม  
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ตารางที ่5     สาระที ่2  ภาษาและวฒันธรรม 

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา

กบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

1. อธิบาย/เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างระหวา่ง 

โครงสร้างประโยค ขอ้ความ   

สาํนวนคาํ พงัเพยสุภาษิต 

 และบทกลอนของ 

ภาษาต่างประเทศ และ 

ภาษาไทย   

ความแตกต่างของโครงสร้าง 

ประโยคขอ้ความ  สาํนวน  คาํ

พงัเพย  สุภาษิตของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 

อธิบายและเปรียบเทียบความ

แตกต่างของประโยค ขอ้ความ  

สาํนวน  คาํพงัเพย  สุภาษิตและ

บทกลอนของภาษาต่างประเทศ

และภาษาไทย 

2. วเิคราะห์/อภิปราย 

ความเหมือนและความ 

แตกต่างระหวา่งวถีิชีวติ 

ความเช่ือและวฒันธรรม 

ของเจา้ของภาษากบั 

ของไทยและนาํไปใชอ้ยา่งมี

เหตุผล 

วเิคราะห์ความเหมือนและความ

แตกต่างระหวา่งวถีิชีวติ  ความ

เช่ือและวฒันธรรมของเจา้ของ

ภาษาและของไทย 

 

วเิคราะห์  อภิปรายความเหมือน

และความแตกต่างระหวา่งวถีิ

ชีวติ  ความเช่ือและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษากบัของไทย

อยา่งมีเหตุผล 

 

ตารางที ่6     สาระที ่3  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ 

มาตรฐาน ต 3.1    ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ และเป็น

พืน้ฐานในการพฒันาแสวงหาความรู้  และเปิดโลกทศัน์ของตน 

 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

1. คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก  สรุป

และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ

การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ และนาํเสนอดว้ยการพดู 

และการเขียน 

คาํศพัท ์ สาํนวน 

ภาษาต่างประเทศ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืน การคน้ควา้ สืบคน้ 

บนัทึก สรุปและแสดงความ

คิดเห็น 

นาํเสนอขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ี

เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืนท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ 

สืบคน้ บนัทึก สรุป และแสดง

ความคิดเห็นดว้ยการพดู/การ

เขียน 
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ตารางที ่7     สาระที ่4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

1.ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดข้ึน

ในหอ้งเรียน สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคม 

คาํศพัท ์สาํนวนภาษา 

โครงสร้างประโยคในการ

ส่ือสารตามสถานการณ์จริง/

สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดข้ึนใน

หอ้งเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม   

ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์

จริง/ 

สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดข้ึนใน

หอ้งเรียนสถานศึกษา  ชุมชน 

และสังคม  เช่น การแนะนาํ

สถานศึกษา  บทละครสั้น หรือ

พิธีการในเทศกาลต่าง ๆ   
 

ตารางที ่8   สาระที ่4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ 

                                  อาชีพ และ การแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัสังคมโลก           
 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

1. ใชภ้าษาต่างประเทศใน 

การสืบคน้/คน้ควา้รวบรวม  

วเิคราะห์ และสรุปความรู้/ 

ขอ้มูลต่าง ๆ จากส่ือและ 

แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน 

การศึกษาต่อและประกอบ 

อาชีพ 

คาํศพัท ์ สาํนวนภาษา  

โครงสร้างประโยคและวธีิการ

ในการสืบคน้ขอ้มูลจากส่ือและ

แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาต่อ

และการประกอบอาชีพ 

 

ใชภ้าษาต่างประเทศสืบคน้  

รวบรวม  วเิคราะห์  สรุปความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ท่ีนาํไปใชเ้พื่อ

การศึกษาต่อและประกอบ

อาชีพ 

 

2. เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์  

ขอ้มูล  ข่าวสารของโรงเรียน   

ชุมชนและทอ้งถ่ิน/ 

ประเทศชาติ เป็น 

ภาษาต่างประเทศ 

คาํศพัท ์สาํนวนภาษา 

โครงสร้างประโยค ในการ

เขียนเผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์

ข่าวสารขอ้มูลของโรงเรียน 

ชุมชนและทอ้งถ่ิน/ประเทศชาติ 

 

ใชภ้าษาต่างประเทศสืบคน้  

รวบรวม  วเิคราะห์  สรุปความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ท่ีนาํไปใชเ้พื่อ

การศึกษาต่อและประกอบ

อาชีพ 
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 เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาภาษาองักฤษพื้นฐานท่ีจดัการเรียนการสอนตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดันาํมาจดัการเรียนการสอนในรายวชิาภาษาองักฤษพื้นฐานจาํนวน  72    

ชัว่โมง และรายวชิาภาษาองักฤษอ่าน – เขียน จาํนวน  40  ชัว่โมง นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะการ 

อ่านเพื่อความเขา้ใจ ไม่เพียงพอและครบถว้นตามมาตรฐานและตวัช้ีวดั และ วตัถุประสงคข์อง 

หลกัสูตรสถานศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธญับุรี  ดงันั้นโรงเรียนธญับุรีจึงจดัรายวชิา  

เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพนูทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียน ดงันั้นโรงเรียนธญับุรีจึงจดัรายวชิาภาษาองักฤษ  

อ่าน-เขียน เป็นรายวชิาเพิ่มเติม เพื่อสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน โดยจดัทาํผลการเรียนรู้  

ซ่ึงกาํหนดเป้าหมาย คุณภาพ ของผูเ้รียนเพิ่มเติม จากมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัของหลกัสูตร  

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 
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1.3 คําอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษเพิม่เติม 

รหสัวชิา  อ 31203   ภาษาองักฤษอ่าน  -  เขียน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 1                                            เวลา   40   ชัว่โมง    1.0   หน่วยกิต 

คําอธิบายรายวชิา 

   การอธิบาย/อภิปรายวถีิชีวติ ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณี

ของเจา้ของภาษา  การใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม วเิคราะห์ และสรุปความรู้/

ขอ้มูลต่างๆจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  การเผยแพร่/

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 

โดยใชก้ระบวนการปฏิบติั  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการทางภาษา เพื่อใหเ้กิดความรู้  

ความเขา้ใจ  ใชภ้าษาในการส่ือสาร  ทกัษะการฟัง  การพดู  การอ่าน  การเขียน  สถานการณ์ต่าง ๆ  

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาต่างประเทศ  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความ

กระตือรือร้น  มีนิสัยรักการทาํงาน มีมารยาทในการฟัง  การพดู  การอ่าน  การเขียน  มีคุณธรรม

จริยธรรม  มีสัมมาคารวะ  และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวชิาภาษาต่างประเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ 

 1. จบัใจความสาํคญั วเิคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน

เร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดีพร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 

 2. ใหข้อ้มูลบรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง /ประเด็น/ข่าว/

เหตุการณ์ท่ีอ่านอยา่งเหมาะสม 

 3.อธิบาย/อภิปรายวถีิชีวติ ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของ

เจา้ของภาษา 

 4. วเิคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวถีิชีวติ ความเช่ือและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษากบัของไทยและนาํไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล 

 5. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม วเิคราะห์ และสรุปความรู้/ขอ้มูลต่างๆ

จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

           6. เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน/ประเทศชาติเป็น  

ภาษาต่างประเทศ  

 

รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
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1.4 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

กาํหนดสาระการเรียนรู้  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

รายวชิา  ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  รหสั อ 31203 

ตารางท่ี 9 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการเรียน สาระสาํคญั/ 

ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกั

คะแนน 

1 Your Personality ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ลกัษณะทางกายภาพของบุคคล 

5 15 

2 The Weather ความรู้เก่ียวกบัสภาพอากาศ 5 15 

3 Environment สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 5 15 

4 Education การศึกษากบัความสัมพนัธ์

ระหวา่งประเทศ 

5 15 

5 Famous People ชีวประวติับุคคลสาํคญั 5 15 

6 

 

Basic Facts of 

ASEAN 

 

ความสาํคญัของประเทศในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน 

3 5 

ASEAN Festivals ประเพณีสาํคญัของประเทศใน

กลุ่มประชาคมอาเซียน 

3 5 

Thailand’s Readiness 

for the AEC     

การเตรียมความพร้อมในการเขา้

สู่ประชาคมอาเซียน 

3 5 

ASEAN News เหตุการณ์สาํคญัในอาเซียน 3 5 

Tourist Attractions in 

ASEAN 

สถานท่ีท่องเท่ียวสาํคญัของ

ประเทศในกลุ่มประชาคม

อาเซียน 

3 5 

รวมตลอดภาคเรียน 100 
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  สรุปไดว้า่หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ สามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางและใชเ้ป็นขอ้มูลในการทาํการวจิยัในหวัขอ้ท่ีผูว้จิยั

สนใจไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

2 .รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 

   2.1. ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

              การเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) มีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

             ราชบณัฑิตสถาน ( 2551) ไดใ้หค้วามหมายวา่เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ียดึหลกัให้

ผูเ้รียนช่วยกนัเรียนรู้โดยพึ่งพากนั   มีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดใชท้กัษะทางสังคมในการทาํงาน

ร่วมกนัมีการวเิคราะห์กระบวนการทาํงานกลุ่มและมีการตรวจสอบผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

  Slavin (1990 : 8-9) กล่าววา่การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนการสอนท่ีนกัเรียนมี

การแบ่งปันแนวความคิดของแต่ละคนดว้ยการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มเพื่อท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆร่วมกนั

นกัเรียนมีความรับผดิชอบในส่วนของเน้ือหาการเรียนรู้ของเพื่อนร่วมกลุ่มและส่วนของตนเองมีการ

ช่วยเหลือพึ่งพากนัในกลุ่มเนน้ท่ีเป้าหมายและความสาํเร็จของกลุ่มซ่ึงกลุ่มจะสัมฤทธ์ิผลไดดี้ก็ต่อเม่ือ

สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเรียนรู้ไดต้ามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 

  Sunyoung, J. (2003) ไดส้รุปวา่ความแตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัเจนระหวา่ง Cooperative 

Learning กบั Collaborative Learning คือ เร่ืองโครงสร้างของงาน ไดแ้ก่ Pre – Structure , Task – 

Structure และ Content Structure โดย Cooperative Learning จะมีการกาํหนดโครงสร้างล่วงหนา้

มากกวา่มีความเก่ียวขอ้งกบังานท่ีมีการจดัโครงสร้างไวเ้พื่อคาํตอบท่ีจาํกดัมากกวา่และมีการเรียนรู้ใน

ขอบข่ายความรู้และทกัษะท่ีชดัเจน ส่วน Collaborative Learning มีการจดัโครงสร้างล่วงหนา้นอ้ย

กวา่เก่ียวขอ้งกบังานท่ีมีการจดัโครงสร้างแบบหลวมๆ ( ill – Structure Task) เพื่อใหไ้ดค้าํตอบท่ี

ยดืหยุน่หลากหลายและมีการเรียนรู้ในขอบข่ายความรู้และทกัษะท่ีไม่จาํกดัตายตวัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสภาพการเรียนการสอนออนไลน์มกันิยมใชค้าํวา่  Collaborative learning  Nagata and Ronkowski 

(1998) ไดส้รุปเปรียบวา่  Collaborative Learning เป็นเสมือนร่มใหญ่ท่ีรวมรูปแบบหลากหลายของ  

Cooperative Learning จากกลุ่มโครงการเล็กสู่รูปแบบท่ีมีความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มการทาํงานท่ี

เรียกวา่ Cooperative Learning กล่าวไดว้า่ Cooperative Learning เป็นชนิดหน่ึงของ Collaborative 

Learning ท่ีไดถู้กพฒันาโดย Johnson and Johnson (1960) และ ยงัคงเป็นท่ีนิยมใชแ้พร่หลายใน

ปัจจุบนั 
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Blackcom (1992)  กล่าววา่การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกลยทุธ์ท่ีประสบความสาํเร็จโดยผูเ้รียนกลุ่มเล็ก 

ๆท่ีมีความสามารถต่างกนั  ใชกิ้จกรรมการเรียนท่ีหลากหลาย   ในการปรับปรุงความเขา้ใจใน

เน้ือหาวชิาสมาชิกแต่ละคนในทีมจะไม่เพียงจะตอ้งมีความรับผดิชอบแต่ตอ้งช่วยเหลือกนั ในกลุ่มซ่ึง

สร้างบรรยากาศของสัมฤทธ์ิผลในการเรียนอีกดว้ย 

  Penn State University College of Education (2004) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของ Cooperative 

Learningเป็นการมุ่งเนน้โดยเบ้ืองตน้ท่ีการทาํกิจกรรมกลุ่มเป็นแบบเฉพาะเจาะจงในชนิดของการ

ร่วมมือซ่ึงนกัเรียนจะทาํงานร่วมกนัในกลุ่มเล็กในโครงสร้างของกิจกรรมทุกคนจะมีความรับผดิชอบ

ในงานของพวกเขาโดยทุกคนสามารถเขา้ใจถึงการทาํงานเป็นกลุ่มเป็นอยา่งดี และการทาํงานกลุ่ม

แบบ Cooperative นั้นจะมีการทาํงานแบบเผชิญหนา้ ( Face – to –face) และเรียนรู้เพื่อทาํงานเป็นทีม  

 สมพิศ  แสงศิริรักษ์  (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545 : 18-19) กล่าววา่การ

เรียนแบบร่วมมือหมายถึงกิจกรรมการเรียนเป็นกลุ่มซ่ึงไดรั้บการจดัเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่ง

ผูเ้รียนในกลุ่มโดยอาศยัการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีจดัเป็นโครงสร้างทางสังคมผูเ้รียนจะรับผดิชอบการ

เรียนรู้ของตนเองพอๆกบัรับผดิชอบการเรียนรู้ของสมาชิกภายในกลุ่มท่ีนกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั

ในการทาํงานช่วยเหลือเก้ือกลูสนบัสนุนความสาํเร็จของกนัและกนัโดยท่ีนกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะ

มีความรับผดิชอบงานของตนการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายของแต่ละคนจะมีการตรวจสอบและนาํผล

การทาํงานเสนอในกมกลุ่มจะทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือวา่ใครอ่อนดา้นใดคนท่ีเก่งจะช่วยเหลือดา้นนั้นซ่ึง

จะทาํใหก้ารทาํงนกลุ่มเขม้แขง็ข้ึน 

 สมศกัด์ิ  ภู่วภิาดาวรรธน์  (2544 : 3) กล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือวา่เป็นวธีิการเรียนท่ีมีการ

จดักลุ่มการทาํงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มพนูแรงจูงใจในการเรียนการเรียนแบบร่วมมือไม่ใช่

วธีิการจดันกัเรียนเขา้กลุ่มแบบธรรมดาแต่เป็นการรวมกลุ่มอยา่งมีโครงสร้างท่ีชดัเจนกล่าวคือสมาชิก

แต่ละคนในทีมจะมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในการเรียนรู้และสมาชิกทุกคนจะไดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิด

แรงจูงใจเพื่อท่ีจะช่วยเหลือและเพิ่มพนูการเรียนรู้ของสมาชิกในทีมดงันั้นการจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่ม

ทาํงานโดยทัว่ๆ ไปจึงอาจไม่ใช่การเรียนแบบร่วมมือเพราะมกัพบวา่นกัเรียนท่ีเก่งเท่านั้นจะเป็น

ผูจ้ดัการใหเ้กิดผลงานในทีมสมาชิกคนอ่ืนๆอาจไม่มีโอกาสแสดงออกในการเรียนรู้ 

 ทิศนา  แขมมณี  (2545 : 196) กล่าววา่การเรียนรู้แบบร่วมมือคือการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยมี

สามชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3-6 คนช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม 

 พิมพนัธ์  เดชะคุปต์  (2544 : 6) กล่าววา่การเรียนแบบร่วมมือเป็นวธีิสอนแบบหน่ึงโดย

กาํหนดใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถต่างกนัทาํงานพร้อมกนัเป็นกลุ่มขนาดเล็กโดยทุกคนมีความ

รับผดิชอบงานตนเองและงานส่วนรวมร่วมกนัมีปฏิสัมพนัธ์กนัและกนัมีทกัษะทาํงานกลุ่มเพื่อใหง้าน

บรรลุเป้าหมายส่งผลใหเ้กิดความพอใจอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของกลุ่มแบบร่วมมือ 
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 ไพฑูรย ์และคณะ (2550) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือวา่เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิด

จากการร่วมมือร่วมใจในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังาน  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายซ่ึงถือเป็น

ความสาํเร็จของกลุ่ม เนน้การทาํงานคละความสามารถของสมาชิก ดงันั้นการกระทาํใด ๆ ของสมาชิก

ยอ่มมีผลกระทบต่อกลุ่มและสมาชิกคนอ่ืน ๆ 

  จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือขา้งตน้  สรุปไดว้า่  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีผูส้อนจดัใหผู้เ้รียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4-6 คน เพื่อให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการทาํงานร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และร่วมกนัรับผดิชอบงานในกลุ่มท่ี

ไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหเ้กิดเป็นความสาํเร็จของกลุ่ม  

                คลีย ์( Kley. 1991 อา้งถึงใน วรรณทิพา  รอดแรงคา้. 2540 : 101) ไดท้าํตารางเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหวา่งการเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิมกบัการเรียนแบบร่วมมือ 

 ซ่ึงเสนอไวด้งัตารางท่ี 10 
 
 

ตารางท่ี 10  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิมกบัการเรียนแบบ  

 ร่วมมือ 
 

การเรียนแบบร่วมมือ 

( Cooperative  Learning ) 

การเรียนแบบดั้งเดิม 

( Traditional  Learning ) 

1. มีการพึ่งพาอาศยักบัภายในกลุ่ม  

2. สมาชิกเอาใจใส่รับผดิชอบต่อตนเอง 

3. สมาชิกมีความสามารถแตกต่างกนั  

4. สมาชิกผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูน้าํ  

5. รับผดิชอบร่วมกนั  

6. เนน้ผลงานของกลุ่ม  

7. สอนทกัษะทางสังคม  

8. ครูคอยสังเกตและแนะนาํ  

9. สมาชิกกลุ่มมีกระบวนการทาํงานเพื่อ 

    ประสิทธิผลของกลุ่ม  

1. ขาดการพึ่งพากนัระหวา่งสมาชิก 

2. สมาชิกขาดความรับผดิชอบในตนเอง 

3. สมาชิกมีความสามารถเท่าเทียมกนั 

4. มีผูน้าํท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเพียงคนเดียว 

5. รับผดิชอบเฉพาะตนเอง 

6. เนน้ผลงานของตนเองเพียงคนเดียว 

7. ไม่เนน้ทกัษะทางสังคม 

8. ครูขาดความสนใจ  หนา้ท่ีของกลุ่ม 

9. ขาดกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 

        

ท่ีมา : คลีย ์(Kley.  1991, อา้งถึงใน  วรรณทิพา  รอดแรงคา้  2540 : 101)  
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 2.2) รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

            Johnson,  Johnson and Stann (2000)  กล่าววา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีไดรั้บความนิยม

อยา่งกวา้งขวาง มีทั้งหมด 8  รูปแบบ ไดแ้ก่ 

          1.  รูปแบบแอลที (LT) หรือ Learning Together 

   2.  รูปแบบเอ.ซี. (AC) หรือ Academic Controversy 

   3.  รูปแบบเอส.ที.เอ.ดี (STAD) หรือ Student-Team-Achievement- Divisions 

   4.  รูปแบบที.จี.ที (TGT) หรือ Team-Games-Tournaments 

   5.  รูปแบบจี.ไอ (GI) หรือ Group Investigation 

   6.  รูปแบบจ๊ิกซอร์ (Jigsaw) 

   7.  รูปแบบที.เอ.ไอ (TAI) หรือ Teams-Assisted-Individualization 

   8.  รูปแบบซี.ไอ.อาร์.ซี ( CIRC) หรือ Cooperative Integrated Reading and 

Composition 

          ทั้ง  8  รูปแบบ ใหผ้ลกระทบในดา้นบวกต่อสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั   

          ไสว    ฟักขาว (2547: http://www.drsawai.com/2/) กล่าววา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีใช้

กนัในปัจจุบนั มีหลายรูปแบบ ตวัอยา่งเช่น 

            1. รูปแบบ Jigsaw เป็นการสอนท่ีอาศยัแนวคิดการต่อภาพ ผูเ้สนอวธีิการน้ีคนแรก คือ 

Aronson et.al (1978 ,pp. 22-25) ต่อมามีการปรับและเพิ่มเติมขั้นตอนใหม้ากข้ึน แต่วธีิการหลกั ยงัคง

เดิม การสอนแบบน้ีนกัเรียนแต่ละคนจะไดศึ้กษาเพียงส่วนหน่ึงหรือหวัขอ้ยอ่ยของเน้ือหาทั้งหมด 

โดยการศึกษาเร่ืองนั้นๆ จากเอกสารหรือกิจกรรมท่ีครูจดัให ้ในตอนท่ีศึกษาหวัขอ้ยอ่ยนั้น นกัเรียนจะ

ทาํงานเป็นกลุ่มกบัเพื่อนท่ีไดรั้บมอบหมายใหศึ้กษาหวัขอ้ยอ่ยเดียวกนั และเตรียมพร้อมท่ีจะกลบัไป

อธิบายหรือสอนเพื่อนสมาชิกในกลุ่มพื้นฐานของตนเอง 

            2. รูปแบบ STAD (Student Teams-Achievement Division) Slavin ไดเ้สนอรูปแบบ

การเรียนแบบเป็นทีม (Student Teams Learning Method) ซ่ึงมี 4 รูปแบบ คือ Student Teams-

Achievement Divisions (STAD) และ Teams-Games-Tournaments (TGT) ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีสามารถ

ปรับใชก้บัทุกวชิาและระดบัชั้น Team Assisted Individualization (TAI) เป็นรูปแบบท่ีเหมาะกบัการ

สอนวชิาคณิตศาสตร์ และ Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) ซ่ึงเป็นรูปแบบ

ในการสอนอ่านและ การเขียน 

             3. รูปแบบ LT (Learning Together) รูปแบบ LT (Learning Together) น้ี Johnson & 

Johnson เป็นผูเ้สนอในปี ค .ศ. 1975 ต่อมาในปี ค .ศ. 1984 เขาเรียกรูปแบบน้ีวา่ วฏัจกัรการเรียนรู้ 

(Circles of Learning) รูปแบบน้ีมีการกาํหนดสถานการณ์และเง่ือนไขใหน้กัเรียนทาํผลงานเป็นกลุ่ม 

http://www.drsawai.com/2/
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ใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแบ่งปันเอกสาร การแบ่งงานท่ีเหมาะสม และการใหร้างวลั

กลุ่ม ซ่ึงจอห์นสันและจอห์นสันไดเ้สนอหลกัการจดักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ไวว้า่ 

     1. สร้างความรู้สึกพึ่งพากนั (Positive Interdependence) ใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มนกัเรียน 

     2. จดัใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน (Face-To-Face Interaction) ใหน้กัเรียน

ทาํงานดว้ยกนัภายใตบ้รรยากาศของความช่วยเหลือและส่งเสริมกนั  

     3. จดัใหมี้ความรับผดิชอบในส่วนบุคคลท่ีจะเรียนรู้ (Individual Accountability) 

เป็นการทาํใหน้กัเรียนแต่ละคนตั้งใจเรียนและช่วยกนัทาํงาน ไม่กินแรงเพื่อน ครูอาจจดัสภาพการณ์

ไดด้ว้ยการประเมินเป็นระยะ สุ่มสมาชิกของกลุ่มใหต้อบคาํถามหรือรายงานผลการทาํงาน สมาชิกทุก

คนจึงตอ้งเตรียมพร้อมท่ีจะเป็นตวัแทนของกลุ่ม  

     4. ใหค้วามรู้เก่ียวกบัทกัษะสังคม (Social Skills) การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งดี 

นกัเรียนตอ้งมีทกัษะทางสังคมท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้าํ การตดัสินใจ การสร้างความไวใ้จ การ

ส่ือสาร และทกัษะการจดัการกบัขอ้ขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์ 

     5. จดัใหมี้กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียน

ประเมินการทาํงานของสมาชิกในกลุ่ม ใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนั และหาทางปรับปรุงการทาํงานกลุ่ม

ใหดี้ข้ึน 

          4. รูปแบบ TAI (Team Assisted Individualization) TAI (Team Assisted 

Individualization) คือ วธีิการสอนท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

และการสอนรายบุคคล (Individualization Instruction) เขา้ดว้ยกนั โดยใหผู้เ้รียนไดล้งมือทาํกิจกรรม

ในการเรียนไดด้ว้ยตนเองตามความสามารถของตนและส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มีการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้และปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

           5. รูปแบบ TGT (Teams – Games -Tournaments) การจดัการเรียนการสอนแบบ

ร่วมมือตามรูปแบบ TGT เป็นการเรียนแบบร่วมมือกนัแข่งขนัทาํกิจกรรม โดยมีขั้นตอนการจดั

กิจกรรมดงัน้ี  

  ขั้นท่ี 1 ครูทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแลว้คร้ังก่อน ดว้ยการซกัถามและอธิบาย ตอบ

ขอ้สงสัยของนกัเรียน  

  ขั้นท่ี 2 จดักลุ่มแบบคละกนั (Home Team) กลุ่ม 3-4 คน  

  ขั้นท่ี 3 แต่ละทีมศึกษาหวัขอ้ท่ีเรียนในวนัน้ีจากแบบฝึก (Worksheet And Answer 

Sheet) นกั เรียนแต่ละคนทาํหนา้ท่ีและปฏิบติัตามกติกาของ Cooperative Learning เช่น เป็นผูจ้ด

บนัทึก ผูค้าํนวณ ผูส้นบัสนุน เม่ือสมาชิกทุกคนเขา้ใจและสามารถทาํแบบฝึกหดัไดถู้กตอ้งทุกขอ้ ทีม

จะเร่ิมทาํการแข่งขนัตอบปัญหา 
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  ขั้นท่ี 4 การแข่งขนัตอบปัญหา (Academic Games Tournament) 

         6. รูปแบบ GI (Group Investigation) GI (Group Investigation) พฒันาโดย Sharanและ

คณะ เป็นรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีความซบัซอ้นและกวา้งมาก ปรัชญาของรูปแบบ GI ก็คือ

ตอ้งการปลูกฝังการร่วมมือกนัอยา่งมีประชาธิปไตย มีการกระจายภาระงานและสิทธิในการแสดง

ความคิดเห็นท่ีเท่าเทียมกนัของสมาชิกในกลุ่ม GI มีการกระตุน้บทบาทท่ีแตกต่างกนัทั้งภายในกลุ่ม

และระหวา่งกลุ่ม 

         7. โปรแกรม CIRC (Cooperative Intergrated Reading and Composition) CIRC คือ 

โปรแกรมสาํหรับสอนการอ่าน การเขียนและทกัษะทางภาษา (Language arts) ใชก้บันกัเรียนระดบั

ประถมศึกษาตอนปลาย โดยเนน้ท่ีหลกัสูตรและวธีิการสอน โดยการพยายามนาํการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือมาใช ้โปรแกรม CIRC พฒันาข้ึนโดย Madden, Slavinและ Stevens ในปี 1986 นบัวา่เป็น

โปรแกรมท่ีใหม่ท่ีสุดของวธีิการเรียนรู้เป็นทีม ซ่ึงเป็นโปรแกรมการเรียนแบบร่วมมือท่ีน่าสนใจยิง่ 

เน่ืองจากเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนท่ีนาํการเรียนแบบร่วมมือมาใชก้บัการอ่านและการเขียน

โดยตรง 
 

      จึงสรุปไดว้า่ การเรียนแบบร่วมมือ เป็นวธีิหน่ึงท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน พึ่งพาและเก้ือกลูกนั 

สมาชิกกลุ่มมีการปรึกษาหารือและปฏิสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด   สมาชิกไดรั้บการฝึกฝนทกัษะ

กระบวนการแสวงหาความรู้ ทกัษะกระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้ง

รับผดิชอบและสามารถตรวจสอบได้    รวมทั้งมีการวเิคราะห์กระบวนการทาํงานของกลุ่มเพื่อ

ประสิทธิภาพและคุณภาพของการทาํงานร่วมกนั จึงนบัวา่เป็นวธีิเรียนท่ีควรนาํมาใชไ้ดดี้กบัการเรียน

การสอนปัจจุบนัเพื่อ ใหก้ารเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงัจะเห็นไดจ้ากท่ีมีผู ้

ศึกษาคน้ควา้ และ ทาํการวจิยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือหลายท่าน ท่ีไดท้ดลองใชก้บั

นกัเรียนแลว้ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน สรายทุธ   จนัทรสมบติั  (2548) ได้

ทาํการวจิยัเพื่อศึกษาผลการใชก้ารเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษและ

ศึกษาเจตคติของนกัเรียนต่อการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบันาฏศิลป์ชั้นกลางปีท่ีสาม

วทิยาลยันาฏศิลป์ร้อยเอด็อาํเภอเมืองจงัหวดัร้อยเอด็ภาคเรียนที  1 ปีการศึกษา  2547 ไดม้าจากการสุ่ม

อยา่งง่ายดว้ยวธีิการจบัฉลากจาก  2 หอ้งเรียนรวมนกัเรียน  48 คนจบัฉลากไดม้าจาํนวน  1 หอ้งเรียน

จาํนวนนกัเรียน  24 คนจากนั้นแบ่งนกัเรียน  24 คนน้ีออกเป็น  2 กลุ่มใหญ่เป็นนกัเรียนกลุ่มเก่งและ

นกัเรียนกลุ่มอ่อนโดยเรียงตามระดบัคะแนนสอบปลายภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2546 แลว้จึงแบ่ง

นกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆละ  4 คนประกอบดว้ยนกัเรียนเก่ง  2 คนและนกัเรียนอ่อน  2 คนจาํนวน

ทั้งส้ิน 6 กลุ่มระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองทั้งส้ิน  6 สัปดาห์ๆละ  4 คาบๆละ 50 นาทีรวม 24 คาบ
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองคือแผนการสอนอ่านโดยวธีิการเรียนแบบร่วมมือแบบผสมผสานจาํนวน  

6 แผน, แบบสอบถามวดัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลองแบบอตันยั  4 

ขอ้และปรนยั  30 ขอ้, แบบสอบถามวดัเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษจาํนวน  18 ขอ้และแบบสังเกต

พฤติกรรมในการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนจาํนวน 14 ขอ้ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยวธีิ  CIRC 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 และมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่านภาษาองักฤษอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 นกัเรียนมีส่วนร่วมกนัภายในกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นของกนัและกนัช่วยเหลือกนัมาก

ข้ึนมีความภูมิใจและพึงพอใจในผลงานของตวัเองและของกลุ่มเม่ือทาํงานสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้ง

ไวจ้าก นอกจากนั้น  สตีเวน่ส์ และ คณะ (Stevens; et al.1987) ไดศึ้กษาถึงผลการเรียนแบบร่วมมือ

ในรูปแบบผสมผสาน  CIRC เปรียบเทียบกบัการสอนแบบเก่าท่ีมีครูเป็นศูนยก์ลางเพื่อศึกษาผลของ

การเรียนเพื่อความเขา้ใจการอ่านเร่ืองการอ่านคาํศพัทก์ลไกทางดา้นภาษาและการสะกดคาํวชิา

ภาษาองักฤษของนกัเรียนเกรด  3 และ 4 จาํนวน 461 คนของโรงเรียนรอบนอกรัฐแมรีแลนด์   เป็น

เวลา 12 สัปดาห์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองคือแผนการสอนอ่านแบบดั้งเดิมกบัแผนการสอนอ่าน

แบบชุดหลกัสูตรภาษาองักฤษและภาษาสเปนแบบทดสอบรายบุคคลเก่ียวกบัการเขียนความหมาย

ของคาํศพัทป์ระโยคและอ่านออกเสียงคาํใหค้รูฟังผลปรากฏวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือในรูปแบบ

ผสมผสานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนดงัน้ีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจในการอ่าน

เร่ืองเพิ่มข้ึนท่ีระดบั  .19 การอ่านคาํศพัทเ์พิ่มข้ึนท่ีระดบั  .18 การสะกดคาํเพิ่มข้ึนท่ีระดบั  .29 การใช้

ภาษาและกลไกทางดา้นภาษาเพิ่มข้ึนท่ีระดบั  .24 ซ่ึงสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยวธีิการสอนแบบเดิมท่ี

มีครูเป็นศูนยก์ลาง   และโฮลกวนิ (Holguin. 1997) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองผลการเรียนแบบร่วมมือต่อการ

เรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองของนกัเรียนเกรด  3 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด  3 จาํนวน 20 

คนโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุม  10 คนและกลุ่มทดลอง  10 คนกลุ่มทดลองสอนโดยวธีิการเรียน

แบบร่วมมือทุกวนัวนัละ 1 ชัว่โมง 50 นาทีตลอดเวลา  6 เดือนโดยผูว้จิยัไดศึ้กษาตามสมมติฐาน  3 ขอ้

คือทกัษะการฟังพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองทกัษะทางสังคมโดยใชแ้บบทดสอบ IDEA 

Proficiency Test และศึกษาขอ้มูลทกัษะทางสังคมและการยอมรับนบัถือตนเองโดยใชแ้บบวดัเจตคติ

ต่อการเรียนแบบร่วมมือและส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการอ่าน (CARE)     
 

     พิมกานต์  สิงห์แกว้ (2556) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง  การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช ้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ  ประกอบการเรียนรู้

แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจิกซอว์  (Jigsaw) พบวา่ การใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ  

ประกอบการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจิกซอว์  (Jigsaw) ช่วยใหก้ารพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจ  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหดี้ข้ึน  และความพึงพอใจของนกัเรียนชั้น
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มธัยมศึกษาปี  ท่ี 3 ต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ  โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ  

ประกอบการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) เท่ากบั 4.73 ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

      มณฑนา คาหอมช่ืน(2556) ไดท้าํการวจิยั เร่ือง   การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ Cooperative Learning แบบ TAI, STAD และ TGT กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นคลองสวา่งอารมณ์  

 ดาํเนินการวจิยัโดยสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัการใชแ้ผน  และประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน  การ

วเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย  ร้อยละ ส่วนเบ่ียงบนมาตรฐาน  นาเสนอขอ้มูลโดยใช้

ตารางประกอบคาํบรรยาย ผลการศึกษา พบวา่ นกัเรียนทุกคนมีคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียน และมีคะแนนพฒันาการผา่นเกณฑ์  ร้อยละ 20 และมีความพึงพอใจในการใชแ้ผนการจดัการ

เรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  Cooperative Learning แบบ TAI, STAD และ

TGT 

      อรวรรณ    ร้ิวไสว(2556) ไดท้าํการวจิยั เร่ือง  รายงานผลการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียน

แบบร่วมมือ L T (Learning Together) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   พบวา่ 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT (Learning 

Together) โดยใชก้ารเรียนร่วมมือก่อนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05

โดยนกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และ 2.ความพึงพอใจของ

นกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือ LT (Learning Together) สาหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 

ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 

      จากผลการวจิยังานวจิยัทั้งในประเทศ และ งานวจิยัในต่างประเทศพบวา่คะแนนหลงัเรียน

ของกลุ่มทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองรวมทั้งมีเจตคติท่ีดีสูงข้ึนดา้นคะแนนก่อนและหลงัเรียนของ

กลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกนั งานวจิยัของนกัการศึกษาหลายๆท่านดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้นสรุปไดว้า่การ

เรียนการสอนแบบร่วมมือช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียนทั้งในดา้นความสามารถในการเรียน

และพฤติกรรมทางสังคมทั้งยงัส่งเสริมพฤติกรรมของผูเ้รียนทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคลและทางสังคม

ใหมี้ทิศทางเป็นไปในดา้นบวกและรู้จกัการทาํงานเป็นทีมมุ่งมัน่เพื่อความสาํเร็จของทีม 
 

3. แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus 

            3.1. ความหมายทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus 

      Carr and Ogle (1987 : 626 - 631) อา้งใน วชัรีแกว้สาระ ( 2555) ใหค้วามหมายของการ

จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWL- Plus ไวด้งัน้ี 
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               K (What do I know?) เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนตรวจสอบหวัขอ้ เร่ืองวา่ตนเองมี

ความรู้เก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองมากนอ้ยเพียงใด เป็นการนาํความรู้เดิมมาใชเ้พราะการเช่ือมโยงความรู้ใหม่

กบัความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นส่ิงสาํคญัในการจดักิจกรรมก่อนการอ่าน ซ่ึงเป็น

การเตรียมนกัเรียนในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่ การบูรณาการระหวา่งความรู้พื้นฐานและเร่ืองท่ีนกัเรียน

จะอ่านช่วยใหน้กั เรียนสามารถสร้างความหมายของบทอ่านไดดี้และผูอ่้านควรไดรั้บการกระตุน้

ความ รู้พื้นฐานใหเ้หมาะสม ดงันั้นในขั้นตอนน้ีทฤษฎีประสบการณ์เดิมซ่ึงเป็นทฤษฎีวา่ดว้ยหลกัการ

นาํความ รู้พื้นฐาน ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมมาใชใ้นการเรียนการสอน จึงเป็นทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งและมีความสาํคญัมาก 

  W (What do I want to learn?) เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนจะตอ้งถามตนเองวา่ตอ้งการรู้

อะไรในเน้ือเร่ืองท่ีจะอ่านบา้ง ซ่ึงคาํถามท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนก่อนการอ่านน้ี เป็นการตั้งเป้าหมายในการ

อ่านและเป็นการคาดหวงัวา่จะพบอะไรในบทอ่านบา้ง 

  L1 (What did I learn?) เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนสาํรวจวา่ตนเองไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง

จากบทอ่าน โดยนกัเรียนจะหาคาํตอบใหก้บัคาํถามท่ีตนเองตั้งไวใ้นขั้นตอน  W และจดบนัทึกส่ิงท่ี

ตนเองเรียนรู้ พร้อมกบัสาํรวจขอ้คาํถามท่ียงัหาคาํตอบไม่ได ้เพื่อคน้หาคาํตอบต่อไป 

  L2 (Mapping) เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนนาํความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นตอน  K มาจดักลุ่ม โดย

เขียนความคิดหลกัไวต้รงกลาง แลว้แตกสาขาความคิดรอง ความคิดยอ่ยเพื่ออธิบายเพิ่มเติม 

  L3 (Summarizing) เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนสรุปเร่ืองราวจากแผนผงัความคิดอีกคร้ัง

หน่ึง 

         เกียรติชยั   ยานะรังษี  (2540: 39)  กล่าววา่   การจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค 

KWL -Plus เป็นยทุธวธีิการอ่านเพื่อความเขา้ใจ เป็นการสอนท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนนาํเอา

ประสบการณ์เดิมมาช่วยในการตีความเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการตั้งคาํถาม 

ทาํใหผู้เ้รียนมีจุดประสงคใ์นการอ่าน มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัเพื่อนในกลุ่ม 

       สุวทิย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ (2545: 88) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค   KWL- Plus เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะกระบวนการอ่าน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัทกัษะการคิดอยา่งรู้ตวัวา่ตนคิดอะไร มีวธีิคิดอยา่งไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได ้

และสามารถปรับเปล่ียนกลวธีิการคิดของตนได ้โดยผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึกใหต้ระหนกัใน

กระบวนการทาํความเขา้ใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเขา้ใจของตน มีการ

จดัระบบขอ้มูลเพื่อดึงมาใชภ้ายหลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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     ฆนทั ธาตุทอง ( 2551: 234) ไดใ้หค้วามหมายของ การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  KWL- 

Plus ไวว้า่ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการอ่าน โดยกระบวนการทาํความเขา้ใจตนเอง มีการ

วางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเขา้ใจของตนเอง และมีการจดัระบบขอ้มูล 

     จากความหมายขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  KWL- Plus หมายถึง 

การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการอ่าน ทกัษะการคิดอยา่งรู้ตวั การนาํประสบการณ์เดิมของ

ผูเ้รียนมาช่วยในการตีความเน้ือเร่ือง การมีส่วนร่วมของนกัเรียนในการตั้งคาํถาม  

   วไิลวรรณ สวสัดิวงศ ์(2547: 77 - 78) อา้งถึงในCarr and Ogle (1987) ไดก้ล่าวถึงการนาํ

เทคนิค KWL -Plus มาใชเ้ป็นกลวธีิในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์โดยผา่นการ

อ่าน ดงัต่อไปน้ี 

     1) เลือกเร่ืองหรือบทความท่ีเหมาะสมกบัระดบัชั้นและระดบัความสามารถในการอ่าน

ตามวยัของนกัเรียน 

      2) สร้างแผนภูมิภาพ KWL (KWL- chart) บนกระดานและสร้างใบงานสาํหรับนกัเรียน

ดงัตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11 แผนภูมิภาพ KWL (KWL- chart)  

K 

(นกัเรียนรู้อะไรบา้ง) 

W 

(นกัเรียนตอ้งการรู้อะไร) 

L 

(นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไร) 

    

  

  

แผนผงัมโนทศัน์ 

  

 

   ในการดาํเนินการสอนนั้นครูจะตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดระดมพลงัสมอง 

(Brainstorm) แลกเปล่ียนความรู้เพื่อดึงดูดความรู้ทั้งหมดของนกัเรียนเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีจะอ่าน   โดยครู

ใชค้าํถามตะล่อม ( Prompting) กระตุน้นกัเรียนเพื่อใหอ้ธิบายเหตุผลท่ีนกัเรียนมีความคิดเช่นนั้น 
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บนัทึกส่ิงท่ีนกัเรียนเรียนรู้ในช่อง K (What do I know?) และแนะนาํนกัเรียนเก่ียวกบัการจดัหมวดหมู่

ของขอ้มูลท่ีคาดวา่จะใช ้

          3) แนะนาํนกัเรียนเก่ียวกบัการตั้งคาํถามเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบท่ีตอ้งการจากการอ่าน 

นาํคาํถามท่ีตั้งไวใ้ส่ลงในช่อง  W (What do I want to learn?) คาํถามเหล่าน้ีอาจไดม้าจากการอภิปราย

หรือการระดมความคิด คาํถามควรมีหลากหลายเพื่อพฒันาการคิด การจดัประเภทองคป์ระกอบหลกั

ของขอ้มูลท่ีคาดการณ์ไวจ้ะเป็นการช่วยใหน้กัเรียนมีวตัถุประสงคใ์นการอ่าน 

         4) ในขณะอ่านกระตุน้นกัเรียนใหแ้สวงหาคาํตอบจากคาํถามท่ีตั้งไว ้แสวงหาขอ้มูลใหม่

เพิ่มเติมและเพิ่มคาํถาม 

         5) หลงัจากอ่านเร่ืองหรือบทความ ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดอ้ภิปรายผลการเรียนรู้ท่ีได้

จากการอ่านและเขียนลงในช่อง L  

 3.2) บทบาทหน้าทีข่องครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus  

       สามารถสรุปบทบาทหนา้ท่ีของครูและ นกัเรียนในการจดัการเรียนรู้เทคนิค    KWL-Plus 

สรุปไดด้งัตารางท่ี 12 

ตารางท่ี 12  บทบาทหนา้ท่ีของครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus 

ขั้น บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 

K - ครูเลือกเร่ืองหรือบทความท่ีเหมาะสม

กบัระดบัชั้นและระดบัความสามารถใน

การอ่าน 

ตามวยัของนกัเรียน กระตุน้ใหน้กัเรียน

แสดงความคิด โดยใชค้าํถามตะล่อม

เพื่อใหน้กัเรียน 

อธิบายเหตุผลและแนะนาํนกัเรียน

เก่ียวกบัการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลท่ีคาด

วา่จะใช ้

- ตอบคาํถาม และบนัทึกส่ิงท่ีนกัเรียนรู้ 

ในช่อง K (What do I know) 
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ตารางท่ี 12  บทบาทหนา้ท่ีของครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus (ต่อ) 

 

ขั้น บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 

W - แนะนาํนกัเรียนเก่ียวกบัการตั้งคาํถาม

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบท่ีตอ้งการจากการ

อ่าน 

- กระตุน้ใหน้กัเรียนแสวงหาคาํตอบจาก

คาํถามท่ีตั้งไวใ้นขณะอ่าน 

- อภิปรายและระดมความคิด แลว้ เขียน

คาํถามท่ีตั้งไวล้งในช่อง W(What do I 

want to learn?) 

- อ่านเร่ืองหรือบทความและตอบคาํถาม

ท่ีตั้งไว ้รวมทั้งเพิ่มเติมคาํ ถามใน

ประเด็นท่ีตอ้งการรู้ 

   L - ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดอ้ภิปรายผล

การเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการอ่าน 

- ครูแนะนาํแหล่งคน้ควา้เพิ่มเติมแก่

นกัเรียนในส่วนท่ีนกัเรียนยงัหาคาํตอบ

ไม่ได ้

  

- อภิปราย และเขียนบนัทึกแนวคิด

ความรู้ท่ีพบวา่น่าสนใจจากการอ่านลง

ในช่อง L (What did I learn) 

- คน้ควา้เพิ่มเติมคาํถามบางคาํถามท่ียงั 

หาคาํตอบไม่ไดจ้ากการอ่านคร้ังน้ี 

Plus - ทบทวนรูปแบบการเขียนแผนผงัมโน

ทศัน์โดยใหน้กัเรียนช่วยกนัเลือกรูปแบบ

ท่ีเหมาะสมในการสรุปเร่ืองท่ีอ่าน 

  

- สร้างแผนผงัมโนทศัน์ โดยเลือกขอ้มูล

สาํคญัท่ีไดจ้ากเร่ืองท่ีอ่าน 

- สรุปขอ้มูลโดยใชโ้ครงร่างขอ้มูลจาก

แผนผงัมโนทศัน์ เพื่อช่วยใหน้กัเรียนได้

เหมาะสมมากยิง่ข้ึน โดยเขียน

รายละเอียดเฉพาะท่ีเป็นใจความหลกัเพื่อ

ขยายหวัขอ้ในแต่ละประเภท 
 

          สรุปจากการท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยวธีิสอนรูปแบบต่างๆ แลว้

พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง  ดงันั้นผูว้จิยัจึง

สนใจศึกษาเพิ่มเติมวา่ถา้ใชว้ธีิสอนดว้ยรูปแบบอ่ืนแลว้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจะสูงข้ึน

หรือไม่ เม่ือไดศึ้กษาถึงวธีิสอนรูปแบบอ่ืนๆ แลว้เกิดสนใจในวธีิสอนแบบ KWL-Plus  ซ่ึงรูปแบบ 
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การจดัการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus เป็นรูปแบบการสอน ท่ี คารร์ และ โอเกิล   (Carr, E., and D. 

Ogle.1987, 626-631.) พฒันาข้ึนจากเทคนิค KWL (Ogle, D.,1986, 564-570.)  การสอนแบบ KWL-

PLUS คือ เน้ือหาสาระของเร่ืองท่ีจะศึกษาประเด็นคาํถาม และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงผูว้จิยัได้

ศึกษาและสรุปนาํมาเป็นขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

    1. ขั้น K เป็นขั้นตอนการเตรียมความรู้พื้นฐาน  

    2. ขั้น W เป็นขั้นตอนการตั้งจุดมุ่งหมายการอ่านหรือการเรียนรู้ แลว้นาํมาเขียนคาํถามส่ิงท่ี

ตอ้งการรู้แลว้จึงเรียนรู้หรือหาคาํตอบ  

    3. ขั้น L เป็นขั้นตอนการเขียนคาํตอบหรือบนัทึกขอ้มูล   

    4. ขั้น Plus  เป็นขั้นตอนการเขียนสรุปและนาํเสนอในรูปของแผนผงัหรือขอ้ความท่ีสรุป

ไว ้  

     จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การสอนแบบ KWL-PLUS   หมายถึง วธีิการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิด มีความตอ้งการเรียนรู้จากส่ิงท่ีตนคิด การตั้งคาํถาม การ

สร้างผงัความคิด และการสรุปความ ทั้งยงัสามารถวางแผนโดยการตั้งเป้าหมายวา่ตนอยากจะทราบ

เร่ืองใด โดยมีกระบวนการท่ีเป็นระบบ คือ 1. นาํความรู้เดิมมาเขียน 2. ตั้งเป้าส่ิงท่ียงัไม่รู้และอยากรู้ 

3. บรรยายถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ และ 4. เขียนเป็นแผนผงัหรือสรุปความรู้ท่ีไดท้ั้งหมด(วสิิฏฐา    

แรงเขตรการ , 2551 : 11-16)  การจดัการเรียนรู้เช่นน้ีจะสามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยวธีิการ

ระดมสมอง และทาํงานร่วมกบักลุ่ม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แกปั้ญหาร่วมกนั เป็นการเรียนรู้ในส่ิงท่ี

ตนตอ้งการรู้ อนัเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาใหเ้กิดปัญญา เกิดการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื และมีความสุขใน

การเรียน  และจากงานวจิยัของ กรณ์ กรภทัร์ชยักุล  และ จารุณี ปล่องบรรจง (2554 : บทคดัยอ่) ไดท้าํ

การวจิยั เร่ือง การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรม  KWL-Plus สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  2  ผลการวจิยัพบวา่  แบบฝึกเสริมทกัษะการ

อ่านภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรม  KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life”  มีประสิทธิภาพ  83.94/84.08 

สูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดคือ 80/80 ทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 หลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 โดยท่ีผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึก

เสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรม  KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life” อยูใ่นระดบั

มาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พนูพิศมยั แยม้ขยาย ( 2555: บทคดัยอ่ ) ไดท้าํการวจิยั เร่ือง การศึกษา

ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชว้ธีิการ

สอนแบบ   KWL - Plus. ผลการวจิยัพบวา่   ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่ง  

หลงัเรียนโดยใชว้ธีิการสอนแบบ KWL – Plus มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 คะแนนก่อนเรียนเท่ากบั 13.30 คะแนน หลงัเรียนเท่ากบั 22.37 ความสามารถในการ
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อ่านภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนโดยใชว้ธีิสอนแบบ  KWL – Plus สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05 ในส่วนของความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของกลุ่ม

ตวัอยา่ง พบวา่  หลงัเรียนโดยใชว้ธีิสอนแบบ KWL – Plus มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คะแนนก่อนเรียนเท่ากบั 11.40 คะแนน หลงัเรียนเท่ากบั 21.63 คะแนน 

ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนโดยใชว้ธีิสอน

แบบ KWL – Plus ไม่สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมรศรี  แสงส่องฟ้า 

(2545 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบความเขา้ใจและแรงจูงใจในการอ่านภาษาองักฤษของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัทะเลบก  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บการ

สอนดว้ยวธีิ KWL – Plus กบัการสอนตามคู่มือครู ผลการวจิยัพบวา่  1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ท่ีไดรั้บการสอนอ่านภาษาองักฤษดว้ยวธีิการสอนอ่าน KWL – Plus มีความเขา้ใจในการอ่าน

ภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านตามคู่มือครูภายใตน้ยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   

2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนอ่านภาษาองักฤษดว้ยวธีิการสอนอ่าน KWL – Plus 

มีแรงจูงใจในการอ่านภาษาองักฤษไม่แตกต่างกบันกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านตามคู่มือครูภายใต้

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

       จากงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบ KWL-Plus แลว้ผูว้จิยัเห็นวา่เป็น

วธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน และยงัเป็นวธีิสอนท่ี

ส่งเสริมใหน้กัเรียนทาํงานเป็นกลุ่ม เกิดการระดมความคิด และเกิดความมุ่งมัน่ในการเรียน จึงน่าจะ

สามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้
 

4.  แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ 

                   4.1. ความหมายของแบบฝึก 

               แบบฝึกมีความจาํเป็นต่อการเรียนการสอนวชิาทกัษะ   การใชแ้บบฝึกพฒันาการ

เรียนการสอนจะช่วยใหค้รูและนกัเรียนพบขอ้บกพร่องทางการเรียนการสอนและแกไ้ขขอ้บกพร่อง

นั้น    มีผูก้ล่าวถึงความหมายของแบบฝึกไว ้ ดงัน้ี 

       วราภรณ์ ระบาเลิศ  (2552 : 34) กล่าววา่ แบบฝึก หมายถึงงานหรือกิจกรรมท่ีครูจดัให้

นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการปฏิบติับ่อย  ๆ จนเกิดความชาํนาญมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาท่ีเรียน  

และสามารถนาํความรู้นั้นไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

         สลาย ปลัง่กลาง (2552 : 31-32) กล่าววา่ แบบฝึก หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้

สาํหรับใหผู้เ้รียนฝึกความชาํนาญในทกัษะต่าง  จนเกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองท่ีฝึกและสามารถนาํ

ทกัษะไปใชใ้นการแกปั้ญหาได้  ในท่ีน้ีหมายถึง  ขอ้คาํถามเก่ียวกบัการบวกและการลบจาํนวนท่ีมี
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ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน  20 จาํนวน 12 ชุด ชุดละ 10 ขอ้ เพื่อใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ไดใ้ช้

ฝึกการคิดคาํนวณดา้นการบวกและการลบใหเ้กิดความชาํนาญจนเป็นทกัษะ  สามารถนาํไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้

       จารุวรรณ เขียวอ่อน (2551 : 52) กล่าววา่ แบบฝึก หมายถึง ส่ือการสอนท่ีสร้างข้ึนสาํหรับ

ใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ และความชาํนาญในเร่ืองนั้น ๆ มากข้ึน 

       สมศรี อภยั (2552 : 21) กล่าววา่  แบบฝึก หมายถึง  ส่ือการสอนท่ีครูสร้างข้ึนเพื่อให้

นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ  และความชาํนาญในเร่ืองนั้น  ๆ มากข้ึน นกัเรียนมี

ทกัษะเพิ่มข้ึนสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

       สรุปไดว้า่ แบบฝึก หมายถึง ส่ือการสอนท่ีครูสร้างข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัใหเ้กิด

ความรู้ ความเขา้ใจ และความชาํนาญในเร่ืองนั้น ๆ มากข้ึน นกัเรียนมีทกัษะเพิ่มข้ึนสามารถนาํไปใช้

ในการแกปั้ญหาในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความสามารถของ

นกัเรียนใหดี้ข้ึน 
 

 4.2. ความสําคัญของแบบฝึก 

       แบบฝึก เป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน เพราะจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน

สามารถจดจาํเน้ือหาในบทเรียนไดค้งทน ดงันั้นแบบฝึกจึงมีความสาํคญัดงัน้ี 

          สุนนัทา  สุนทรประเสริฐ  (2544 : 2) กล่าวถึงความสาํคญัของแบบฝึกวา่แบบฝึกมี

ความสาํคญัต่อผูเ้รียนไม่นอ้ย  ในการท่ีจะช่วยเสริมสร้างทกัษะใหก้บัผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และ

เขา้ใจไดเ้ร็วข้ึนชดัเจนข้ึน  กวา้งขวางข้ึน  ทาํใหก้ารสอนของครูและการเรียนของนกัเรียนประสบ

ผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

         วมิลรัตน์ สุนทรโรจน์  (2548 : 131) กล่าวถึงความสาํคญัของแบบฝึกวา่  แบบฝึกเป็น

วธีิการสอนท่ีสนุก  อีกวธีิหน่ึง  คือการใหน้กัเรียนไดท้าํแบบฝึกมากๆส่ิงท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนมี

พฒันาการทางการเรียนรู้ในเน้ือหาวชิาไดดี้ข้ึน  คือ แบบฝึก เพราะนกัเรียนมีโอกาสนาํความรู้ท่ีเรียน

มาแลว้ มาฝึกใหเ้กิดความเขา้ใจกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

       จารุวรรณ  เขียวอ่อน  (2551 : 52) กล่าววา่แบบฝึกทกัษะมีความสาํคญัต่อผูเ้รียนไม่นอ้ย              

ในการท่ีจะช่วยเสริมสร้างทกัษะใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจเร็วข้ึนชดัเจนข้ึนกวา้งขวาง 

       สมศรี อภยั (2552 : 21)  กล่าววา่ แบบฝึกทกัษะมีความสาํคญัต่อนกัเรียนในการท่ีจะช่วย

เสริมสร้างทกัษะใหน้กัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจเร็วข้ึนชดัเจนข้ึนกวา้งขวางข้ึน 

       สรุปไดว้า่  แบบฝึกมีความสาํคญัต่อนกัเรียนในการท่ีจะช่วยเสริมสร้างทกัษะใหน้กัเรียน

ไดเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจเร็วข้ึน  ชดัเจนข้ึน  กวา้งขวางข้ึน  แบบฝึกนอกจากจะช่วยใหน้กัเรียนไดมี้
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โอกาสฝึกฝนทกัษะ   และทบทวนไดด้ว้ยตนเองแลว้   ยงัช่วยใหค้รูมองเห็นปัญหาและขอ้บกพร่องใน

การสอน   ทราบปัญหา และขอ้บกพร่อง   จุดอ่อนของนกัเรียน     เพื่อครูจะไดแ้กไ้ขได้

ทนัท่วงที    นอกจากน้ียงัช่วยประหยดัเวลา   แรงงาน    ในการเตรียมการสอนของครู    ตลอดจนช่วย

ประหยดัเวลาในการลอกโจทยแ์บบฝึกหดัของนกัเรียนดว้ย 
   

            4.3..ลกัษณะของแบบฝึกทีด่ี 

          ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีนั้นตอ้งใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนตลอดจนคาํนึงถึง

จิตวทิยาเก่ียวกบัส่ิงเร้าและการตอบสนองพฒันาการของเด็ก    และลาํดบัขั้นของการ

เรียน     นอกจากนั้นจะตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัวยั     และความสามารถของเด็กซ่ึงแบบฝึกจะ

ประกอบดว้ยคาํช้ีแจงและตวัอยา่งสั้น ๆ ท่ีจะทาํใหเ้ด็กเขา้ใจง่าย   ใชเ้วลาเหมาะสมและมีลกัษณะท่ี

เก่ียวขอ้งกบับทเรียนท่ีเรียนไปแลว้    นอกจากน้ีแบบฝึกควรมีหลายแบบเพื่อสร้างความสนใจและทา้

ทายใหแ้สดงความสามารถ 

           กรมวชิาการ (2545 : 146) กล่าววา่ แบบฝึกท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 

  1. เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนมาแลว้ 

  2. เหมาะสมกบัระดบัวยัหรือความสามารถของนกัเรียน 

  3. มีคาํช้ีแจงสั้น ๆ ท่ีช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจวธีิทาํไดง่้าย 

  4. ใชเ้วลาท่ีเหมาะสม 

  5. มีส่ิงท่ีนา้สนใจและทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ 

  6. ควรมีขอ้เสนอแนะในการใช ้

  7. มีใหเ้ลือกทั้งตอบแบบจาํกดัและแบบเสรี 

  8. ถา้เป็นแบบฝึกทกัษะท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนทาํศึกษาดว้ยตนเองแบบฝึกทกัษะนั้น

ควรมีหลายรูปแบบ และใหค้วามหมายแก่ผูฝึ้กทาํดว้ย 

  วมิลรัตน์ สุนทรโรจน์( 2549 : 78-97) ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีควรประกอบดว้ยส่ิง

ต่อไปน้ี  

  1. เป็นส่ิงท่ีนกัเรียนเรียนมาแลว้ 

  2. เหมาะสมกบัระดบัวยั หรือความสามารถของนกัเรียน 

  3. มีคาํช้ีแจงสั้นๆท่ีช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจวธีิทาํง่ายๆ 

  4. ใชเ้วลาท่ีเหมาะสม คือไม่นานเกินไป 

  5. เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและทา้ทายในนกัเรียนแสดงความสามารถ 
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  6. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเลือกทั้งแบบตอบอยา่งจาํกดั และตอบอยา่งเสรี 

  7. มีคาํสั่งหรือตวัอยา่งแบบฝึกท่ีไม่ยาวเกินไป และไม่ยากแก่การเขา้ใจ 

  8. ควรมีหลายรูปแบบ มีความหมายแก่นกัเรียนท่ีทาํแบบฝึก 

  9. ใชห้ลกัจิตวทิยา 

  10. ใชส้าํนวนภาษาท่ีเขา้ใจง่าย 

  11. ฝึกใหคิ้ดไดเ้ร็วและสนุกสนาน 

  12. ปลุกความสนใจหรือเร้าใจ 

  13. เหมาะสมกบัวยัและความตอ้งการ 

  14. สามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้
 

     วราภรณ์ ระบาเลิศ(2552 : 38) กล่าววา่ ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะท่ีดีจะตอ้งเป็นแบบฝึกท่ี

ผูเ้รียนเคยเรียนเน้ือหานั้นมาแลว้มีความเหมาะสมกบัวยั  มีคาํช้ีแจงสั้นๆ เขา้ใจง่ายใชเ้วลาไม่นาน

เกินไปเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและทา้ทายเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกทั้งแบบตอบอยา่งจาํกดัและตอบอยา่ง

เสรีมีคาํสั่งหรือตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะท่ีไม่ยาวเกินไป  และไม่ยากแก่การเขา้ใจ  มีหลายรูปแบบ  มี

ความหมายแก่ผูเ้รียนท่ีทาํแบบฝึกใช ้หลกัจิตวทิยา  ใชส้าํนวนภาษาท่ีเขา้ใจง่าย  ฝึกใหคิ้ดไดเ้ร็วและ

สนุกสนาน และสามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้

     สลาย ปลัง่กลาง  (2552 : 33) กล่าวา่ ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะท่ีดีนั้น  ส่ิงสาํคญัตอ้งเป็น

ส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนมาแลว้เน้ือหาตอ้งเหมาะสมกบัวยั  ใชเ้วลาท่ีพอเหมาะ  มีหลายรูปแบบ  ทา้ทาย ใช้

รูปแบบท่ีน่าสนใจและอ่ืน  ๆ ซ่ึงผูส้ร้างแบบฝึกทกัษะควรคาํนึงถึงจิตวทิยาในการเรียนรู้ของเด็กและ

แนวทางการใชค้าํถามใหเ้หมาะสม ไม่กาํกวม ไม่ซํ้ าซอ้น จึงจะทาํใหแ้บบฝึกทกัษะน่าสนใจ 

     สมศรี อภยั (2552 : 24) กล่าววา่แบบฝึกทกัษะท่ีดีควรมีลกัษณะท่ีปลุกเร้าความสนใจของ

นกัเรียนมีความหมายในการฝึก ใชจิ้ตวทิยาและภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง 

     สรุปไดว้า่ ลกัษณะท่ีดีของแบบฝึกเสริมทกัษะไว ้ดงัน้ี 

  1. เก่ียวขอ้งกบับทเรียนท่ีเรียนมาแลว้ 

  2. เหมาะสมกบัระดบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน 

  3. มีคาํช้ีแจงสั้น ๆ ท่ีทาํใหเ้ขา้ใจวธีิทาํไดง่้าย 

  4. ใชเ้วลาเหมาะสม คือ ไม่ใชเ้วลานาน หรือเร็วเกินไป 

  5. เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ และทา้ทาย ใหแ้สดงความสามารถ 
 

  4.4 . ประโยชน์ของแบบฝึก 

  วมิลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549 : 78 – 97) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ ดงัน้ี 
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  1. ทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

  2. ทาํใหค้รูทราบความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน 

  3. ครูไดแ้นวทางในการพฒันาการเรียนการสอนเพื่อช่วยใหน้กัเรียนเรียนไดดี้ท่ีสุด

ตามความสามารถของตนเอง 

  4. ฝึกใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่ และสามารถประเมินผลงานของตนได ้

  5. ฝึกใหน้กัเรียนไดท้าํงานดว้ยตนเอง 

  6. ฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  7. คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะของ

ตนเองโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงเวลาหรือความกดดนัอ่ืน ๆ 

   8. แบบฝึกช่วยเสริมใหท้กัษะทางภาษาคงทน  ลกัษณะการฝึกท่ีจะช่วยใหเ้กิดผล

ดงักล่าว ไดแ้ก่ ฝึกทนัทีหลงัจากเรียนเน้ือหา ฝึกซํ้ าๆ ในเร่ืองท่ีเรียน 

       จารุวรรณ เขียวอ่อน (2551 : 53) กล่าววา่ แบบฝึกทกัษะช่วยทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียน

ไดดี้ยิง่ข้ึนเน่ืองจากการไดฝึ้กทนัทีหลงัจากเรียนเน้ือหา  และฝึกซํ้ า  ๆ ในเร่ืองท่ีเรียน  นอกจากน้ียงัทาํ

ใหค้รูทราบความเขา้ใจของนกัเรียนและใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม

กบันกัเรียนอีกดว้ย 

       สมศรี อภยั (2552 : 22) กล่าววา่ จากประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้

นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งเตม็ความสามารถของแต่ละ

บุคคลก่อใหเ้กิดความชาํนาญในการแกปั้ญหา  อีกทั้งเป็นเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนและการสอน

ของครู 

        วราภรณ์ ระบาเลิศ(2552 : 38) กล่าววา่ ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจ

บทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน ครูทราบความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน และไดแ้นวทางในการพฒันาการ

เรียนการสอนฝึกใหผู้เ้รียนมีความเช่ือมัน่  สามารถประเมินผลงาน  ทาํงานดว้ยตนเอง  มีความ

รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้

ฝึกทกัษะโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงเวลาหรือความกดดนัอ่ืนๆและช่วยเสริมใหท้กัษะทางภาษาคงทน  โดย

ฝึกทนัทีหลงัจากเรียนเน้ือหาฝึกซํ้ า ๆ ในเร่ือง ท่ีเรียน 

        สรุปไดว้า่  ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะวา่แบบฝึกทกัษะช่วยทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจ

บทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึนเน่ืองจากการไดฝึ้กทนัทีหลงัจากเรียนเน้ือหา  และฝึกซํ้ าๆ  ในเร่ืองท่ีเรียน  

นอกจากน้ียงัทาํใหค้รูทราบความเขา้ใจของนกัเรียนและใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการ

สอนใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนอีกดว้ย 
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 4.5. ข้ันตอนในการสร้างแบบฝึก 

          สุนนัทา สุนทรประเสริฐ  (2544 : 14) ไดก้ล่าวถึง  ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกทกัษะ  

ดงัน้ี 

          1. วเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 

   1.1 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใจขณะทาํการสอน 

   1.2 ปัญหาการผา่นจุดประสงคข์องนกัเรียน 

   1.3 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์

   1.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

          2. ศึกษารายละเอียดในหลกัสูตร เพื่อวเิคราะห์เน้ือหา จุดประสงคแ์ละกิจกรรม 

          3. พิจารณาแนวทางแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากขอ้  1 โดยการสร้างแบบฝึก  และเลือกเน้ือหา

ในส่วนท่ีจะสร้างแบบฝึกนั้น วา่จะทาํเร่ืองใดบา้ง กาํหนดเป็นโครงเร่ืองไว ้

          4. ศึกษารูปแบบของการสร้างแบบฝึกทกัษะจากเอกสารตวัอยา่ง 

          5. ออกแบบชุดฝึกแต่ละชุดใหมี้รูปแบบท่ีหลากหลาย น่าสนใจ 

          6. ลงมือสร้างแบบฝึกทกัษะในแต่ละชุด  พร้อมทั้งขอ้ทดสอบก่อนและหลงัเรียนให้

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

          7. ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

          8. นาํไปทดลองใช ้แลว้บนัทึกผลเพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่อง 

          9. ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

         10. นาํไปใชจ้ริงและเผยแพร่ต่อไป 
 

           วมิลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549 : 98) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทกัษะ ดงัน้ี 

           1. ศึกษาปัญหาและความตอ้งการ โดยศึกษาจากการผา่นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

           2. วเิคราะห์เน้ือหาหรือทกัษะท่ีเป็นปัญหา  ออกเป็นเน้ือหาหรือทกัษะยอ่ยๆ  เพื่อใชใ้น

การสร้างแบบทดสอบและแบบฝึก 

           3. พิจารณาวตัถุประสงค์ รูปแบบ และขั้นตอนในการใชแ้บบฝึก  เช่น จะนาํแบบฝึกไป

ใชอ้ยา่งไร ในแต่ละชุดประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

           4. สร้างแบบทดสอบ  ซ่ึงอาจเป็นแบบทดสอบเชิงสาํรวจ  แบบทดสอบเพื่อวนิิจฉยั

ขอ้บกพร่อง  แบบทดสอบความกา้วหนา้เฉพาะตอน  โดยแบบทดสอบท่ีสร้างจะตอ้งสอดคลอ้งกบั

เน้ือหาหรือทกัษะท่ีวเิคราะห์ในตอนท่ี 2 
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          5. สร้างบตัรฝึกหดั  เพื่อใชพ้ฒันาทกัษะยอ่แต่ละทกัษะ  ในแต่ละบตัรจะมีคาํถามให้

นกัเรียนตอบ 

          6. สร้างบตัรอา้งอิง เพื่อใชอ้ธิบายคาํตอบหรือแนวทางการตอบแต่ละเร่ืองการสร้างบตัร

อา้งอิงน้ีอาจทาํเพิ่มเติมเม่ือไดน้าํแบบฝึกนั้นไปทดลองใชแ้ลว้ 

           7. สร้างแบบบนัทึกความกา้วหนา้  เพื่อใชบ้นัทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียนในแต่

ละเร่ืองแต่ละตอน สอดคลอ้งกบัแบบทดสอบความกา้วหนา้ 

           8. นาํแบบฝึกไปทดลองใชเ้พื่อหาขอ้บกพร่อง  คุณภาพของแบบฝึก  และคุณภาพของ

แบบทดสอบ 

           9. ปรับปรุงแกไ้ข 

          10. รวบรวมเป็นชุดจดัทาํคาํช้ีแจง คู่มือใช ้สารบญั เพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 

 4.6. แนวคิดและจิตวทิยาทีเ่กีย่วกบัการสร้างแบบฝึกทกัษะ   

           การสร้างแบบฝึกแต่ละเร่ือง  ผูส้ร้างแบบฝึกจะตอ้งศึกษาในเร่ืองจิตวทิยาการเรียนรู้   

เพราะการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดข้ึ้นอยูก่บัปรากฏการณ์ของจิตและพฤติกรรมท่ีตอบสนอง  โดยอาศยั

กระบวนการท่ีเหมาะสม  การศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้จากขอ้มูลท่ีนกัจิตวทิยาไดค้น้พบและทดลอง

เก่ียวกบัการสร้างแบบฝึกในส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์ มีดงัน้ี 

          สุนนัทา สุนทรประเสริฐ  (2544 : 4 - 5) กล่าววา่ การศึกษาในเร่ืองจิตวทิยาการเรียนรู้

เป็นส่ิงท่ีผูส้ร้างแบบฝึกมิควรละเลย  เพราะการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดต้อ้งข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์ของจิต  

และพฤติกรรมท่ีจะตอบสนองนานาประการ  โดยอาศยักระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด  

การศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้จากขอ้มูลท่ีนกัจิตวทิยาไดท้าํการคน้พบ  และทดลองไวแ้ลว้  สาํหรับการ

สร้างแบบฝึก ในส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมีดงัน้ี 

           1. ธอร์นไดค ์(ประสาท อิศรปรีดา . 2547 : 217 - 219 ; อา้งอิงมาจาก  Thorndike. 1874 -  

1949 : unpaged)  ไดอ้ธิบายกฎการเรียนรู้ท่ีสาํคญั คือ 

              1. กฎความพอใจ (Law of Effect)กฎน้ีมีใจความวา่ พนัธะหรือตวัเช่ือมระหวา่งส่ิงเร้า

และการตอบสนองจะเขม้แขง็หรืออ่อนกาํลงัลง  ยอ่มข้ึนอยูก่บัผลต่อเน่ืองหลงัจากท่ีไดต้อบสนองไป

แลว้กล่าวคือรางวลั  จะมีผลใหพ้นัธะระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนองเขม้แขง็ข้ึนส่วนการลงโทษจะ

ไม่มีผลใดๆ  ต่อความเขม้แขง็หรือการอ่อนกาํลงัลงของพนัธะระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนองเลย  

กฎขอ้น้ีเนน้ท่ีการสร้างแรงจูงใจ  การใหร้างวลัหรือการเสริมแรง  ธอร์นไดคเ์ช่ือวา่  การเสริมแรงหรือ

รางวลัหรือความสาํเร็จจะส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมต่างๆ หรือก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ข้ึน 
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   2. กฎการฝึกหดั (Law of Exercise) กฎการฝึกหดัไดแ้บ่งออกเป็นกฎยอ่ย  2  กฎ คือ 

    2.1. กฎการไดใ้ช ้(Law of Use) มีใจความวา่พนัธะหรือตวัเช่ือมระหวา่งส่ิง

เร้าและการตอบสนองจะเขม้แขง็เม่ือไดท้าํบ่อย ๆ 

               2.2. กฎการไม่ไดใ้ช้  (Law of Disuse) มีใจความวา่พนัธะหรือตวัเช่ือม

ระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนองจะอ่อนกาํลงัลง เม่ือไม่ไดท้าํอยา่งต่อเน่ือง  มีการขาดตอนหรือไม่ได้

ทาํบ่อยๆ 

             3. กฎความพร้อม  (Law of Readiness) กฎน้ีมีใจความสรุปวา่  “เม่ือบุคคลพร้อมท่ีจะ

ทาํแลว้ไดท้าํ   เขายอ่มเกิดความพอใจ ”“เม่ือบุคคลพร้อมท่ีจะทาํแลว้ไม่ไดท้าํ  เขายอ่มเกิดความไม่

พอใจ”  “เม่ือบุคคลไม่พร้อมท่ีจะทาํแต่ตอ้งทาํ เขายอ่มเกิดความไม่พอใจ”ความพร้อมตามความหมาย

น้ีรวมถึงวฒิุภาวะทางกายวฒิุภาวะทางปัญญา  ความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์เดิมและสภาพ

แรงจูงใจความพอใจเป็นภาวะท่ีตอ้งการไดรั้บและจะไม่พยายามหลีกหนีความไม่พอใจเป็นภาวะไม่

ตอ้งการไดรั้บและพยายามหลีกหนี 

             ดงันั้นผูส้ร้างแบบฝึกทกัษะจึงตอ้งกาํหนดกิจกรรมตลอดจนคาํสั่งต่างๆ ในแบบฝึกให้

ผูฝึ้กไดแ้สดงพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ผูส้ร้างตอ้งการ 

        2. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ซ่ึงมีความเช่ือวา่สามารถควบคุมบุคคลใหท้าํตาม

ความประสงค์   หรือแนวทางท่ีกาํหนดไดโ้ดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงความรู้สึกทางจิตใจของบุคคล  ผูน้ั้นวา่

จะรู้สึกนึกคิดอยา่งไรเขาจึงไดท้ดลองและสรุปไดว้า่บุคคลสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยการกระทาํโดยมีการ

เสริมแรงเป็นตวัการเม่ือบุคคลตอบสนองการเร้าของส่ิงเร้าควบคู่กนัในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส่ิงเร้านั้น

จะรักษาระดบัหรือเพิ่มการตอบสนองใหเ้ขม้ข้ึนการสร้างแบบฝึกทกัษะ  จึงควรยดึทฤษฎีการเรียนรู้

ของ  สกินเนอร์ ดว้ยเพราะบุคคลจะเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยการกระทาํ 

        3. วธีิการสอนของกาเย่  ซ่ึงมีความเห็นวา่การเรียนรู้มีลาํดบัขั้น  และผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้

เน้ือหาท่ีง่ายไปหายาก 

        4. แนวคิดของบลูม   ซ่ึงกล่าววา่   ธรรมชาติผูเ้รียนแต่ละคนวา่มีความแตกต่างกนัผูเ้รียน

จะสามารถเรียนรู้  เน้ือหาในหน่วยยอ่ยต่าง  ๆ ไดโ้ดยใชเ้วลาเรียนท่ีแตกต่างกนัดงันั้นการสร้างแบบ

ฝึกทกัษะจึงตอ้งมีการกาํหนดเง่ือนไขท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถผา่นลาํดบัขั้นตอนของทุก

หน่วยการเรียนได้  ถา้นกัเรียนไดเ้รียนตามอตัราการเรียนของตนก็จะทาํใหน้กัเรียนประสบ

ความสาํเร็จมากข้ึน 
 

         จากแนวคิดของนกัจิตวทิยาท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ในการสร้างแบบฝึก การอ่าน

เพื่อท่ีจะใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดน้ั้นจะตอ้งอาศยักฎการเรียนรู้คือกฎความพร้อมผลท่ีไดรั้บกฎแห่ง

ความพอใจจากการไดท้ราบคะแนนหรือคาํตอบท่ีตนเองทาํไดเ้ป็นการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่
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ผูเ้รียนการเรียนรู้โดยการกระทาํโดยมี การเสริมแรงหรือส่ิงเร้าควบคู่กนัในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมการ

สร้าง แบบฝึกและใหน้กัเรียนเรียนรู้ตามลาํดบัขั้นจากง่ายไปหายากจะทาํใหน้กัเรียนเกิดความคิดรวบ

ยอดสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยตนเองไม่ใช่ครูเป็นคนบอกคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล  ดงันั้นการสร้างแบบฝึกจึงตอ้งมีการกาํหนดเง่ือนไขท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถผา่น

ลาํดบัขั้นตอนของทุกหน่วยการเรียนไดถ้า้นกัเรียนไดเ้รียนตามอตัราการเรียนของตนจะทาํใหน้กัเรียน

ประสบความสาํเร็จมากข้ึน 
 

               4. 7. ประสิทธิภาพและการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่าน 

               4.7.1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่าน                 

   สมบติั การจนารักพงศ ์(2548 : 49 -52) กล่าวถึง การหาประสิทธิภาพของนวตักรรมไว้

ถึงการหาประสิทธิภาพนวตักรรมทาํไดโ้ดยนาํนวตักรรมท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใชก้บันกัเรียนใน

ระดบัชั้นท่ีตอ้งการแกปั้ญหา  จาํนวน 3 คร้ัง  ดงัน้ี 

  คร้ังท่ี 1 นาํนวตักรรมท่ีสร้างข้ึนในคร้ังแรกท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปทดสอบหาประสิทธิภาพรายบุคคลโดยทดลองใชก้บันกัเรียน จาํนวน 1–

3 คน พร้อมสอบถามความคิดเห็นปัญหาในการใชน้วตักรรม ภาษาและความตอ้งการเพิ่มเติมนาํผล

การทดลองมาปรับปรุงในส่ิงต่อไปน้ีแผนงาน ภาษาท่ีใชใ้หเ้ขา้ใจง่ายข้ึนภาพ สีสัน ความสวยงาม  

เป็นตน้ 

  คร้ังท่ี 2 นาํนวตักรรมท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ไปทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก 

โดยไปทดลองใช ้กบันกัเรียนจาํนวน 5 – 7 คน แลว้สอบถามความคิดเห็นปัญหาและความตอ้งการนาํ

ผลการทดสอบมาวเิคราะห์แกไ้ขปรับปรุงในดา้นเทคนิคต่าง ๆ  

 คร้ังท่ี 3 นาํนวตักรรมท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ไปทดสอบหาประสิทธิภาพกลุ่มใหญ่กบั

นกัเรียนท่ียงัไม่เคยเรียนเน้ือหาในนวตักรรมน้ีมาก่อน จาํนวน 1 หอ้งเรียน หรือ 25 – 30  คน ควร

ดาํเนินการดงัน้ี 

  1. แบบแผนการทดลองนิยมใชรู้ปแบบ  One Group  Pretest  Posttest  Design  ซ่ึง

ทดลองกบันกัเรียน 1 กลุ่ม มีการทดสอบก่อนเรียนก่อนท่ีจะใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ และทดสอบ

หลงัจากใชน้วตักรรมแลว้ ดงัน้ี   

       

                                                           O1           X     O2 

                                       โดย    O1   เป็นการทดสอบก่อนเรียน 

                              X    เป็นการสอนโดยใชชุ้ดฝึก 
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                              O2   เป็นการทดสอบหลงัเรียน 

 

  2. การดาํเนินการทดลองนาํแผนการจดัการเรียนรู้ ไปใชใ้นการสอนจริงกบันกัเรียน

จาํนวน 1 หอ้งเรียน หรือ  25 -30  คนโดยใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนใชน้วตักรรมขณะ

ใชน้วตักรรมใหน้กัเรียนศึกษานวตักรรมหรือทาํกิจกรรมทุกหวัขอ้ยอ่ยพร้อมทาํแบบฝึกหดัของแต่ละ

หวัขอ้ยอ่ยแลว้ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนนาํคะแนน ในทุกหวัขอ้ท่ีบนัทึกไวม้าวเิคราะห์ผล  
 

 กล่าวโดยสรุปวา่เกณฑใ์นการหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนข้ึนอยูก่บั

ธรรมชาติของวชิาและเน้ือหาท่ีนาํมาสร้างส่ือนอกจากน้ียงัตั้งเกณฑเ์ป็นค่าความคลาดเคล่ือนไว้

เท่ากบัร้อยละ  2.5 นั้นคือ ถา้ตั้งเกณฑไ์วท่ี้  90/90 เม่ือคาํนวณแลว้ค่าท่ีถือวา่ใชไ้ดคื้อ  87.5/87.5 หรือ 

87.5/90 เป็นตน้    จะเห็นวา่การคาํนวณหาประสิทธิภาพเป็นผลรวมของการหาคุณภาพทั้งปริมาณท่ี

เป็นตวัเลขและเชิงคุณภาพท่ีแสดงเป็นภาษาท่ีเขา้ใจได้  ดงันั้น  ผูว้จิยัหาประสิทธิภาพของแบบฝึก

ทกัษะ โดยใชเ้กณฑ ์80/80  ซ่ึงเม่ือนกัเรียนไดฝึ้กทาํแบบฝึกหดัแลว้สามารถตอบคาํถามของ

แบบฝึกหดัไดม้ากท่ีสุด ไม่ตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน คือ 80/80 

        80 ตวัแรก หมายถึง เฉล่ียร้อยละ ของคะแนนท่ีนกัเรียนไดจ้ากการทาํแบบทดสอบของ

แบบฝึกทกัษะระหวา่งเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ไดร้้อยละ 80 

               80  ตวัหลงั หมายถึง เฉล่ียร้อยละ ของคะแนนท่ีนกัเรียนทั้งหมดทาํแบบทดสอบขอ ง

แบบฝึกทกัษะหลงัจากเรียนแบบฝึกทกัษะของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ไดร้้อยละ 80 
      

                          4. 7. 2 . การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.)   

       เผชิญ กิจระการ (2545 : 30-36) ไดก้ล่าวถึงการหาดชันีประสิทธิผล ไวด้งัน้ี  

 ดชันีประสิทธิผล  (Effectiveness Index : E.I.) คือตวัเลขท่ีแสดงความกา้วหนา้ใน การ

เรียนของผูเ้รียนโดยเปรียบเทียบคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนกบัคะแนนท่ีไดจ้าก 

การทดสอบหลงัเรียนและคะแนนเตม็หรือคะแนนสูงสุดกบัคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียน  

เม่ือมีการประเมินส่ือการสอนท่ีผลิตข้ึนจะดูประสิทธิผลทางการสอนและการวดัผลและประเมินส่ือ 

การสอนนั้นตามปกติการประเมินความแตกต่างของค่าคะแนนใน  2 ลกัษณะคือความแตกต่างของ

คะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลงัเรียนหรือเป็นการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม การหาดชันีประสิทธิผล มีสูตรดงัน้ี 

          กู๊ดแมน , เฟรทเชอร์ และชไนเดอร์ (Goodman, Fletcher  and  Schneider, 1980 อา้งถึงใน  

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2546) ในการหาค่าดชันีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.)   ไดก้ล่าว 

ไวว้า่ดชันีประสิทธิผล หมายถึง ตวัเลขท่ีแสดงถึงความกา้วหนา้ในการเรียนของผูเ้รียนโดยเทียบ



 

55 

 

15 

 

คะแนนท่ีเพิ่มข้ึนจากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกบัคะแนนการทดสอบหลงัเรียนและคะแนนเตม็

หรือคะแนนสูงสุดกบัคะแนนการทดสอบก่อนเรียนเม่ือมีการประเมินส่ือการสอนท่ีผลิตข้ึนมาเรา

มกัจะดูผลทางดา้นการสอนและการวดัประเมินผลทางส่ือนั้นโดยทัว่ไปแลว้จะเป็นการประเมินความ

แตกต่างของคะแนนใน  2 ลกัษณะ คือความแตกต่างของคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียนหรือ เป็นการทดสอบเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทาง

ปฏิบติัส่วนมากมกัจะเนน้ท่ีผลความแตกต่างท่ีแทจ้ริงมากกวา่ผลของความแตกต่างทางสถิติแต่ในบาง

กรณีการเปรียบเทียบเพียง 2 ลกัษณะก็อาจจะยงัไม่เพียงพอเช่นกรณีการทดลองใชส่ื้อการสอนคร้ัง

หน่ึง ปรากฏวา่กลุ่มท่ี  1 ไดค้ะแนน  การทดสอบก่อนเรียน 18 % หลงัเรียน  67% และกลุ่มท่ี2ได้

คะแนนการทดสอบก่อนเรียน  27 % หลงัเรียน 74 % ซ่ึงเม่ือวเิคราะห์ผลทางสถิติปรากฏวา่คะแนน

ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทั้ง  2 กลุ่ม แต่เม่ือเปรียบเทียบ

คะแนนการทดสอบหลงัเรียนระหวา่งกลุ่ม  ปรากฏวา่ไม่มีความแตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สามารถระบุไดว้า่

เกิดข้ึนเพราะส่ิงทดลอง (Treatment)นั้นหรือไม่เน่ืองจากการทดลองทั้งสองกรณีมีคะแนนพื้นฐาน

(คะแนนทดสอบก่อนเรียน )แตกต่างกนัซ่ึงจะส่งผลถึงคะแนนการทดสอบหลงัเรียนท่ีจะเพิ่มข้ึนได้

สูงสุดแลว้แต่ละกรณี (ชนิดา นนทน์ภา. 2545 : 48 ; อา้งอิงมาจากGoodman, Fletcher and Schneider. 

1980 : 30 – 34) 

 ฮอฟแลนด ์ Hofland, อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด  (2546 : 73-98) ไดเ้สนอ “ดรรชนี

ประสิทธิผล” (Effectiveness Index) ซ่ึงคาํนวณไดจ้ากการหาความแตกต่างของการทดสอบก่อนการ

ทดลองและการทดสอบหลงัการทดลองดว้ยคะแนนสูงสุดท่ีสามารถทาํเพิ่มข้ึน  ฮอฟแลนด์ เสนอวา่ 

ค่าความสัมพนัธ์ของการทดลองจะสามารถกระทาํไดอ้ยา่งถูกตอ้งแน่นอนตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่าง

ของคะแนนพื้นฐานและคะแนนท่ีสามารถทาํไดสู้งสุด  ดชันีประสิทธิผลจะเป็นตวัช้ีถึงขอบเขตและ

ประสิทธิภาพสูงสุดของส่ือเวบบไ์ดท้าํการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนโดยใชว้ธีิการ  3 

แบบ ซ่ึงเพิ่มเติมจาก “ดชันีประสิทธิผล”ของฮอฟแลนด์ โดย เวบบ์ ใหค้วามสนใจค่าเฉล่ียร้อยละของ

คะแนนซ่ึงเรียกวา่วธีิการ Conventional โดยคาํนวณจากการนาํค่าคะแนนร้อยละของกลุ่มควบคุมผลท่ี

ไดจ้ะแสดงถึงร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน  (หรือลดลง) เปรียบเทียบกบัคะแนนกลุ่มควบคุม  ดชันีประสิทธิผลมี

รูปแบบในการหาค่า(เผชิญ กิจระการ. 2545 : 44 – 45) ดงัน้ี 
 

ดัชนีประสิทธิผล  =    ผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัเรียน – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

( จาํนวนนกัเรียน x คะแนนเตม็ ) - ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

                  หรือ E.I =                                P 2  – P 1   

                                                                  100 – P 1  
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                           เม่ือ E.I.   แทน ค่าดชันีประสิทธิผล 

                                  P1   แทน ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนของทุกคน 

                                  P2   แทน ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนของทุกคน 

                                  total แทน ผลคูณของจาํนวนนกัเรียนกบัคะแนนเตม็ 
 

 ดชันีประสิทธิผลสามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อประเมินผลส่ือโดยเร่ิมจากการทดสอบ                     

ก่อนเรียนซ่ึงเป็นตวัวดัค่าผูเ้รียนมีพื้นฐานอยูใ่นระดบัใดรวมถึงการวดัทางดา้นความเช่ือเจตคติและ 

ความตั้งใจของผูเ้รียนคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบมาแปลงใหเ้ป็นร้อยละและหาคะแนนสูงสุดท่ี

เป็นไปได้ จากนั้นนาํนกัเรียนเขา้รับการทดลอง  เสร็จแลว้ทาํการทดสอบหลงัเรียนแลว้นาํคะแนนท่ี

ไดม้าหาค่าดชันีประสิทธิผลโดยหาผลต่างระหวา่งผลรวมคะแนนทดสอบหลงัเรียนและผลรวม

คะแนนทดสอบก่อนเรียนแลว้หารดว้ยค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนสูงสุดท่ีผูเ้รียนสามารถทาํได้

และผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน โดยทาํใหอ้ยูใ่นรูปร้อยละ 

 เมธา  พงศศ์าสตร์ (2549 : 4) ไดก้ล่าวถึงการหาดชันีประสิทธิผล ไวด้งัน้ี 

 ดชันีประสิทธิผล  เป็นค่าสถิติท่ีใชใ้นการประเมินส่ือประกอบการเรียนการสอน  ซ่ึงอาจ

เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่างๆ  แบบเรียนสาํเร็จรูป  แบบฝึกทกัษะ  หรือแผนการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยกลวธีิสอนต่างๆ  ก็ได้ ซ่ึงถือวา่เป็นค่าท่ีแสดงความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนซ่ึง

เรียนรู้จากส่ือหรือแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูส้อนพฒันาข้ึนมาดว้ยกลวธีิสอนท่ีเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาโดยมีสูตรในการ ดงัน้ี 

 

  ดัชนีประสิทธิผล  =    ผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัเรียน – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

( จาํนวนนกัเรียน x คะแนนเตม็ ) - ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

                  E.I   =                        ∑PosttestScore – ∑PretestScore  

          ∑MaximumPossibleScore – ∑PretestScore  

 
 

 ขอ้สังเกตบางประการเก่ียวกบัค่า  E.I. 

 1. E.I. เป็นเร่ืองอตัราส่วนของผลต่าง  จะมีค่าสูงสุดเป็น  1.00 ส่วนตํ่าท่ีสุดไม่สามารถ

กาํหนดได้ เพราะมีค่าตํ่ากวา่  −1.00 ก็ได้ และถา้เป็นค่าลบแสดงวา่คะแนนผลสอบก่อนเรียนมากกวา่

หลงัเรียน ซ่ึงมีความหมายวา่ระบบการเรียนการสอนหรือส่ือไม่มีคุณภาพ 

  1.1 ถา้ผลสอบก่อนเรียนของนกัเรียนทุกคนไดค้ะแนนรวมเท่าไรก็ได้ (ยกเวน้ได้

คะแนนเตม็ทุกคน ) แต่ผลสอบหลงัเรียนของนกัเรียนทุกคนทาํถูกหมดทุกขอ้  (ไดค้ะแนนเตม็ทุกคน ) 
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ค่า E.I.  จะเป็น 1.00 สรุปไดว้า่ถา้หลงัเรียนนกัเรียนไดค้ะแนนเตม็ทุกคน  ค่า E.I.จะเป็น 1.00 เสมอ 

ไม่วา่ผล การสอนก่อนเรียนจะไดเ้ท่าไรก็ตาม  (ยกเวน้ไดค้ะแนนเตม็ทุกคน ) หรือกล่าวไดว้า่ผูเ้รียนมี

ความกา้วหนา้ในเร่ืองท่ีเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 หรือบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนท่ีตอ้งการ 

  1.2 ถา้ผลสอบก่อนเรียนมากกวา่หลงัเรียน  ค่า E.I. จะเป็นลบ  ซ่ึงตํ่ากวา่−1.00 ก็ได ้

ลกัษณะเช่นน้ีถือไดว้า่ระบบการเรียนการสอนหลงัการใชส่ื้อลม้เหลว  และเหตุการณ์เช่นน้ีไม่น่าจะ

เกิดข้ึน เพราะค่า  E.I. ตํ่าหรือเป็นลบ  แสดงวา่คะแนนหลงัสอนตํ่ากวา่หรือนอ้ยกวา่คะแนนก่อนสอน

และก่อนจะหาค่า  E.I. ตอ้งหา E1/E2 มาก่อนค่า  E2 คือ คะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ซ่ึงเป็นค่า

เดียวกบัคะแนนหลงัเรียนของการหาค่า  E.I. ดงันั้นหากคะแนนหลงัสอนตํ่ากวา่คะแนนก่อนสอน  ค่า 

E2 จะไม่ถึงเกณฑท่ี์กาํหนด  แต่ถา้ปรับปรุงแผนหรือส่ือก่อน  จนทาํใหค้่า  E2 ถึงเกณฑห์าค่า  E.I. จะมี

ค่าสูง 

  1.3 การแปลความหมายของค่า E.I. ไม่น่าจะแปลความหมายเฉพาะค่าท่ีคาํนวณไดว้า่  

นกัเรียนมีการพฒันาข้ึนเท่าไรหรือคิดเป็นร้อยละเท่าไร  แต่ควรจะดูขอ้มูลเดิมประกอบดว้ยวา่หลงั

เรียนนกัเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึนเท่าไร  ในบางคร้ังคะแนนหลงัสอนเพิ่มข้ึนนอ้ยเป็นเพราะวา่กลุ่มนั้นมี

ความรู้เดิมในเร่ืองนั้นมากอยูแ่ลว้  ค่า E.I. ในแต่ละกลุ่มไม่สามารถนาํมาเปรียบเทียบกนั  เพราะไม่ได้

เร่ิมจากจากรากฐานความรู้ท่ีเท่ากนั ควรอธิบายพฒันาการเฉพาะกลุ่มเท่านั้น 

 2. การแปลงผลค่า  E.I. มกัใชข้อ้ความไม่เหมาะสม  ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมายของ  

E.I. ผดิจากความเป็นจริง  เช่น E.I. มีค่าเท่ากบั  0.6240 ก็มกัจะกล่าววา่  “ค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั  

0.6240 ซ่ึงแสดงวา่นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ  0.6240” ซ่ึงในความเป็นจริงค่า  E.I. เท่ากบั 0.6240 

เพราะคิดเทียบจากค่า  E.I. สูงสุดเป็น  1.00 ดงันั้น ถา้คิดเทียบเป็นร้อยละก็คือ  คิดเทียบจากค่าสูงสุด

เป็น 1.00 E.I. จะมีค่า  62.40 จึงควรใชข้อ้ความวา่  “ค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั  0.6240 แสดงวา่

นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน 0.6240 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.40” 

 3. ถา้ค่า E1/E2 สูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด  และเม่ือหา  E.I. ดว้ย พบวา่ มีการพฒันาการ

เพิ่มข้ึนถึงระดบัหน่ึงท่ีผูว้จิยัพอใจ หากคาํนวณค่าความคงทนดว้ยโดยใชสู้ตร  t-test (แบบ Dependent) 

ก็ไม่ไดแ้ปลวา่จะมีนยัสาํคญั (เพราะผูว้จิยัคาดหวงัวา่หากส่ือหรือแผนการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพผล                        

การเรียนหลงัสอนเม่ือผา่นไประยะหน่ึง  เช่น เม่ือผา่นไป  2 สัปดาห์  กบัผลการเรียนหลงัเรียนจบ

จะตอ้งไม่แตกต่างกนั) 
 
 

5. แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

 5.1. ความหมายของการอ่าน 

        การอ่านไม่วา่จะเป็นภาษาแม่ ( Mother tongue ) ภาษาท่ี 2 ( Second language ) หรือ 
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ภาษาต่างประเทศก็ตามหมายถึงการส่ือความหมายระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้านและในระหวา่งท่ีอ่านจะมี

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัความคิดท่ีเกิดข้ึน   กล่าวคือ   ผูเ้ขียนจะใส่รหสัความคิดหรือความหมาย

ตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือและผูอ่้านจะถอดรหสัความคิดหรือความหมายนั้นออกมาจนเป็นท่ีเขา้ใจ ดู

บิน (Dubin,  1982:  15) เอสกี (Eskey 1986: 6-7) ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการอ่านไวว้า่  การอ่านเป็น

กระบวนการท่ีสติปัญญาท่ีสมองจะทาํหนา้ท่ีทั้งหมดในการตีความหมายของขอ้ความท่ีอ่าน  โดย

สมองจะเร่ิมทาํงานเม่ืออ่านรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่าน  แลว้นาํความรู้เดิมท่ีสะสมไวใ้นสมองมาช่วย

ในการตีความขอ้มูลท่ีอ่าน  ซ่ึงขอ้มูลใหม่ท่ีไดจ้ะกลายเป็นส่วนหน่ึงของความรู้ในเร่ืองดงักล่าวท่ีมา

เพิ่มเติมข้ึน  และสามารถนาํไปใชใ้นคราวต่อ ๆ ไป นอกจากนั้นการอ่านยงัเป็นกระบวนการในการ

เช่ือมโยงขอ้มูลจากเร่ืองท่ีอ่านกบัขอ้มูลเดิมท่ีมีอยูใ่นตวัผูอ่้าน  ดงันั้นการอ่านจึงมิใช่เป็นการรับขอ้มูล

เพียงอยา่งเดียวแต่การอ่านเป็นการเช่ือมโยงการตีความขอ้มูลซ่ึงความสามารถในการตีความหรือเดา

ความหมายจากส่ิงท่ีอ่านนั้นข้ึนอยูก่บัประสบการณ์เดิมความรู้ทางภาษา และทศันคติของผูอ่้าน คาร์

เรลล ์ (Carrell  1980: 553) และ การอ่านยงัเป็นกระบวนการ ทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวทิยา  ซ่ึงผูอ่้าน

ตอ้งใชท้กัษะต่าง ๆ ในการอ่านเพื่อใหไ้ดค้วามหมายตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ  อีกทั้งผูอ่้านจะตอ้งมี

ความรู้ดา้นเสียง  ทกัษะดา้นการภาษาสตร์  ความรู้เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ รอบตวั   และท่ีสาํคญัคือ  ยทุธวธีิ

ในการแกปั้ญหา โลว ์(Low  1984:  301) นอกจากน้ีนกัการศึกษาไทยยงัไดใ้หค้วามหมายของการอ่าน

ไวห้ลายทศันะ เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล (2532 :  1) กล่าววา่  การอ่านเป็นพฤติกรรมการสนทนาโตต้อบ

ระหวา่งผูอ่้านกบัผูเ้ขียนโดยส่ือสารผา่นขอ้เขียนท่ีปรากฏเป็นขอ้ความภาษาท่ีมีรูปแบบและ

จุดประสงคท่ี์แตกต่างกนัไปแทนการพดูโดยตรง  ผูอ้่านตอ้งมีความรู้และความสามารถทางภาษาจึง

จะเขา้ใจขอ้ความท่ีอ่านได ้รวมทั้งตอ้งมีความคิดและภูมิหลงั ประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองอ่านเพื่อใช้

เป็นสมมติฐานเบ้ืองตน้สาํหรับการเดา และใชเ้ป็นแนวทางการแสวงหาความรู้  ความคิดของผูเ้ขียน

แต่การท่ีผูอ่้านจะเขา้ใจสารไดม้ากนอ้ยเพียงไร  นอกจากจะใชป้ระสบการณ์เดิมในการรับรู้แลว้ผูอ้่าน

ตอ้งมีความสามารถในการใชค้วามคิดเพื่อแปลความหมายสัญลกัษณ์ หรือ ตวัอกัษรออกมาเป็น

ถอ้ยคาํ และความคิดใหม่ท่ีแจ่มชดัสมบูรณ์ ดว้ย มณีรัตน์   สุกโชติรัตน์  ( 2547 :  18) และ สุกญัญา  

เศรษฐรังสรรค ์(2533 : 14) 

         จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การอ่านเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบั

ความคิด ผูอ่้านเป็นผูรั้บสารและตีความ โดยอาศยัความรู้ดา้นเสียง ทกัษะดา้นภาษาศาสตร์ ความรู้

เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ รอบตวั รวมทั้งประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ ในการท่ีจะทาํใหเ้กิดความ

เขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน หากขาดความรู้ความสามารถดา้นใดดา้นหน่ึงแลว้อาจทาํใหก้ารตีความหมาย

ผดิพลาดหรือห่างไกลจากความเป็นจริงไปได ้
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5.2. จุดมุ่งหมายในการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

             วลิเฮลม์ (Wilhelm  2011: online) ไดส้รุปไวว้า่  การอ่านเพื่อควาเขา้ใจ   คือ  กระบวนการ

ท่ีผูอ่้านสร้างความหมายจากการอ่าน   อยา่งกระตือรือร้น   (active constructor of meaning)  กล่าวคือ 

เป็นการอ่านท่ีผูอ่้านไม่ไดมี้ฐานะเป็น   ฝ่ายรับความหมายในตวับท ( text) หรือขอ้ความท่ีอ่าน   แต่

ผูอ่้านนั้นเองท่ีจะตอ้งเป็นผูส้ร้างความหมายระหวา่งการอ่านซ่ึงเรียกวา่กระบวนการสร้างปฏิสัมพนัธ์

ส่งผา่นระหวา่งกนัระหวา่งผูอ่้าน และ ตวับท   (transaction)  ผูอ่้านจะตอ้งนาํประสบการณ์ในชีวติ 

ความรู้เดิมอารมณ์ ความรู้สึก ความตอ้งการหรือเป้าหมาย ในขณะท่ีอ่านนั้นเขา้มามีส่วนใน

กระบวนการสร้างความหมาย   (meaning-making process)  นัน่จึงเป็นท่ีมาวา่   เหตุใดเม่ือเราอ่าน

ขอ้ความหรือตวับทใดตวับทหน่ึงในเวลาท่ีแตกต่างหรือในบริบทท่ีต่างกนั เช่นเคยอ่านเร่ืองน้ีในวยั

เด็กและมาอ่านซํ้ าอีกคร้ังในวยัผูใ้หญ่   ความหมายและส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในความคิดของเราจึงแตกต่าง

กนัท่ีเป็นเช่นน้ีก็ดว้ยเรามีประสบการณ์ท่ีแตกต่างไปจากเดิมอนัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหก้ารสร้าง

ความหมายหรือความเขา้ใจนั้นแตกต่างจากการอ่านในคร้ังแรก 

      มิลเลอร์ (Miller 1982 : 12) ไดแ้บ่งจุดมุ่งหมายในการอ่านออกเป็น 6 ประการ ดงัน้ี 

              1. อ่านเพื่อจบัใจความสาํคญัอยา่งคร่าวๆ 

  2. อ่านเพื่อจบัใจความสาํคญั 

  3. อ่านเพื่อสาํรวจรายละเอียด และ จบัใจความสาํคญัทัว่ๆไป 

  4. อ่านเพื่อความเขา้ใจอยา่งละเอียด 

  5. อ่านเพื่อใชว้จิารณญาณติดตามขอ้ความท่ีอ่าน 

  6. อ่านเพื่อวเิคราะห์ขอ้ความหรือแนวคิดในเร่ืองท่ีอ่าน 
 

       ประภาศรี   สีหอาํไพ (2524 : 17) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไวด้งัน้ี 

                                        1. อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน  

                    2. อ่านเพื่อไดเ้น้ือหาช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ 

                      3. เพื่อความเขา้ใจตวัเองและผูอ่ื้น 

                      4. เพื่อสร้างจินตนาการ 

                      5. ปลุกใจใหก้ลา้หาญต่อสู้ชีวติต่อไปตามเร่ืองท่ีอ่าน 

                      6. อ่านเพื่อวจิารณ์หรือปฏิทศัน์หนงัสือ 

                   สมบติั   จาํปาเงินและสาํเนียง   มณีกาญจน์ (2539  : 11 – 12) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายหรือ 

จุดประสงคข์องการอ่านโดยยอ่ มี 3 ประการดงัน้ี 

                       1. อ่านเพื่อรู้ อาจแบ่งออกเป็น 

                           1.1 เพื่อหาคาํตอบในส่ิงท่ีตอ้งการ 
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                            1.2 อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ทั้งโดยยอ่และโดยละเอียด 

                             1.3 อ่านเพื่อตอ้งการข่าวสาร ขอ้เทจ็จริง หรือเพื่อตาํรับตาํราทัว่ ๆ ไป 

                            1.4 อ่านเพื่อศึกษาคน้ควา้เป็นพิเศษ เพื่อตอ้งการประโยชน์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

โดยเฉพาะ 

                           1.5 อ่านเพื่อหาขอ้มูลประมวลเขา้เอามาทาํวจิยัเผยแพร่ในหมู่นกัวชิาการ 

อนัจะเป็นประโยชน์แก่ชาติในส่วนร่วม 

                     2. อ่านเพื่อความสนุกสนานบนัเทิงใจใหเ้กิดความเพลิดเพลิน เป็นการพกัผอ่น

คลายความเคร่งเครียดจากงานประจาํ ไดแ้ก่ การอ่านหนงัสือประเภทบนัเทิงคดี นวนิยายเร่ืองสั้น 

หรือเร่ืองระดบัถึงขนาดเป็นวรรณกรรมและวรรณคดีต่าง ๆ  

                       3. อ่านเพื่อสังคม หรือใหส้ังคมยอมรับ เร่ืองน้ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางแลว้วา่คน

รักหนงัสือ หรือผูรั้กการอ่านเป็นคนท่ีน่าคบ อาจเขา้กบัคนต่างชั้นต่างระดบัไดง่้าย ยิง่เป็นคนท่ีมี

ความรู้จริง ๆ จากการอ่านการฟังและไม่มีนิสัยเลวร้ายอยา่งอ่ืน โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัทาํให้

มีความรู้กวา้งขวาง มีทศันะทนัสมยั คุยกบัใครๆก็รู้เร่ืองอาจแสดงความคิดเห็นใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือเป็น

คนท่ีมีคุณค่าต่อหมู่คณะและต่อสังคมทั้งสังคมเฉพาะกลุ่มและสังคมในประชาชาติอีกดว้ย   

             จากจุดมุ่งหมายของการอ่านท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่จุดมุ่งหมายในการอ่านของ

แต่ละคนแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูท่ี่วา่ผูอ่้านตอ้งการอะไร เช่น อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน อ่านเพื่อ

ตอ้งการความรู้ อ่านเพื่อเสริมสร้างวสิัยทศัน์ของตนเอง หรือตอ้งการข่าวสาร ขอ้เทจ็จริงซ่ึงส่ิงสาํคญั 

ท่ีจะช่วยใหผู้อ่้านประสบความสาํเร็จในการอ่านคือ ผูอ่้านตอ้งตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านทุกคร้ัง

เพื่อใหก้ารอ่าน บรรลุวตัถุประสงคต์ามความตอ้งการ และพฒันาความสามารถในการอ่านใหแ้ก่

ผูอ่้าน 

   จุดมุ่งหมายของการอ่าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 :  9)  มีดงัต่อไปน้ี 

          1.   อ่านเพื่อความรู้  ไดแ้ก่  การอ่านจากหนงัสือตาํราทางวชิาการ  สารคดีทาง

วชิาการ การวจิยัประเภทต่าง ๆ หรือการอ่านผา่นส่ืออีเล็กทรอนิกส์ ควรอ่านอยา่งหลากหลาย   เพราะ

ความรู้ในวชิาหน่ึงอาจนาํไปช่วยเสริมในอีกวชิาหน่ึงได้ 

         2.  อ่านเพื่อความบนัเทิงไดแ้ก่ การอ่านจากหนงัสือประเภทสารคดีท่องเท่ียว  

นวนิยาย เร่ืองสั้น   เร่ืองแปล การ์ตูน บทประพนัธ์   บทเพลง  แมจ้ะเป็นการอ่านเพื่อความบนัเทิง แต่

ผูอ่้านจะไดค้วามรู้ท่ีสอดแทรกอยูใ่นเร่ืองดว้ย 

           3.  อ่านเพื่อทราบข่าวสารความคิด  ไดแ้ก่  การอ่านจากหนงัสือประเภทบทความ 

บทวจิารณ์  ข่าว  รายงานการประชุม  ถา้จะใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงตอ้งเลือกอ่านใหห้ลากหลาย 

ไม่เจาะจงอ่านเฉพาะส่ือ ท่ีนาํเสนอตรงกบัความคิดของตน เพราะจะทาํใหไ้ดมุ้มมอง ท่ีกวา้งข้ึน ช่วย
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ใหมี้เหตุผลอ่ืนๆมาประกอบการวจิารณ์วเิคราะห์ไดห้ลายมุมมองมากข้ึน 

              4.  อ่านเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะทางแต่ละคร้ัง  ไดแ้ก่  การอ่านท่ีไม่ไดเ้จาะจง แต่

เป็นการอ่านในเร่ืองท่ีตนสนใจ หรืออยากรู้   เช่น  การอ่านประกาศต่าง ๆ การอ่านโฆษณา   แผน่พบั 

ประชาสัมพนัธ์  สลากยา  ข่าวสังคม  ข่าวบนัเทิง  ข่าวกีฬา   การอ่านประเภทน้ีมกัใชเ้วลาไม่นาน 

ส่วนใหญ่เป็นการอ่านเพื่อใหไ้ดค้วามรู้และนาํไปใช้  หรือนาํไปเป็นหวัขอ้สนทนา เช่ือมโยงการอ่าน 

สู่การวเิคราะห์  และคิดวเิคราะห์  บางคร้ังก็อ่านเพื่อใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

   สรุปไดว้า่ จุดมุ่งหมายในการอ่าน เพื่อจบัใจความสาํคญัของขอ้ความ เพื่อหา

ขอ้เทจ็จริง เพื่อความบนัเทิง เพื่อหาความรู้และประสบการณ์ และ เพื่อจะไดเ้ป็นคนทนัต่อเหตุการณ์

และยงัสนองต่อความตอ้งการทางธรรมชาติ คือ ความตอ้งการความรัก ความมัน่คงในชีวติดงันั้น

ผูอ่้านจึงควรตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านทุกคร้ังเพื่อใหก้ารอ่าน บรรลุวตัถุประสงคต์ามความตอ้งการ 

และพฒันาความสามารถใหแ้ก่ผูอ่้าน 
 

5.3. องค์ประกอบของการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

        ความรู้โดยทัว่ไปอนัก่อใหเ้กิดความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจคือ 

ความสามารถในการคิดและการแกไ้ขปัญหา และยงัมีความสามารถอ่ืนๆ อีกท่ีจาํเป็นต่อการอ่านเพื่อ

ความเขา้ใจเช่นการมีความรู้ในคาํศพัทพ์อเพียง และความ สามารถในการใชท้กัษะการถอดรหสัภาษา

ออกเป็นความหมาย โดยใชต้วัช้ีแนะบริบท (Context Clues) ผูอ่้านท่ีมีความ สามารถจะทาํความเขา้ใจ

ขอ้ความตีละหน่วยความหมาย นั้นคือ กลุ่มคาํท่ีประกอบกนัแลว้มีความหมายเป็นหน่วย ซ่ึงจะมีความ

ยาวเท่าใดนั้นสามารถยดืหยุน่ไดต้ามความหมายท่ีควรจะเป็นและการกวาดสายตา นอกจากน้ีผูอ่้านท่ี

เก่งจะใหค้วามสนใจกบัขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุกมุ่งหมายในการอ่านของเขาและตดัขอ้มูลท่ีไม่

เก่ียวขอ้งออก แฮร์ริส และ ไซแปย ์( Harris and Sipay 1979: 319) บอนด ์และ ทิงเกอร์ ( Bond and 

Tinker 1979: 326-349) ไดก้ล่าวถึงการอ่านเพื่อความเขา้ใจวา่ข้ึนอยูก่บัความรู้เดิมของผูอ่้าน การ

พฒันาดา้นคาํศพัท ์และความสามารถในการตีความบทอ่านออกมาเป็นแนวคิด ( Concept) ผูอ่้านตอ้ง

ใชค้วามรู้ทางคาํศพัทท่ี์สั่งสมมาจากประสบการณ์มาเช่ือมโยงกบัคาํหรือกลุ่มคาํซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของ

ความหมายดงันั้นจึงพอสรุปไดว้า่ การอ่านตอ้งอาศยัพื้นฐานความเขา้ใจในดา้นต่อไปน้ีคือ 

             5.3.1 การเขา้ใจความหมายของคาํ ( Meaning Vocabulary) เป็นพื้นฐานสาํคญัของ

ความเขา้ใจในการอ่าน เพราะการท่ีจะทาํความเขา้ใจระดบัประโยค ( Sentence) การยอ่หนา้ 

(Paragraph) ได ้ผูอ่้านตอ้งมีความสามารถในดา้นความเขา้ใจความหมายระดบัคาํมาก่อนธรรมชาติ

และความถูกตอ้งของความหมายน้ีข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่อไปน้ี 

  5.3.1.1 บริบทท่ีคาํนั้นปรากฏอยู ่
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  5.3.1.2 ทกัษะในการเช่ือมโยงความเขา้ใจส่ิงใหม่เขา้กบัประสบการณ์เดิมของ 

ผูอ่้าน 

  5.3.1.3 อารมณ์ ความเขา้ใจ การยอมรับ และจุดประสงคข์องผูอ้่าน 

          5.3.2 การเขา้ใจหน่วยความคิด (Thought Unit) หมายถึง กลุ่มคาํท่ีเป็นหน่วยความหมาย 

ผูอ่้านตอ้งสามารถแบ่งอ่านเป็นกลุ่มคาํใหไ้ดค้วามหมายท่ีต่อเน่ืองกนั แทนท่ีจะอ่านทีละคาํ ซ่ึงยากต่อ

การแปลความและทาํความเขา้ใจขอ้ความโดยรวม ผูอ้่านตอ้งมีพฒันาการในการอ่านเป็นหน่วย

ความคิดก่อนท่ีจะถึงขั้นการเขา้ใจความหมายในระดบัประโยคได ้

          5.3.3 การเขา้ใจประโยค ( Sentence Comprehension) คือการพฒันาความสามารถของ

ผูอ่้านข้ึนมาจากการทาํความเขา้ใจความหมายระดบัหน่วยความคิดแลว้นาํความหมายของแต่ละหน่วย

ความคิดมาสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนัจนไดค้วามหมายเป็นประโยค 

         5.3.4 การเขา้ใจยอ่หนา้ ( Paragraph Comprehension) ผูอ่้านจาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยคในยอ่หนา้มาก่อน ซ่ึงการเขา้ใจยอ่หนา้น้ีหมายถึงความสามารถบ่งช้ี

ประโยคอนัเป็นความหลกัของยอ่หนา้ท่ีขยายความต่อเน่ืองกนัไดจ้ากองคป์ระกอบของการอ่านเพื่อ

ความเขา้ใจดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ผูอ่้านตอ้งมีความสามารถเขา้ใจความหมายตั้งแต่ระดบัคาํ ไปจนถึง

ระดบัยอ่หนา้ และเลยไปถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งแต่ละยอ่หนา้ของเร่ืองโดยอาศยัความรู้เก่ียวกบั

ภาษา วฒันธรรม และประสบการณ์เดิม มาเช่ือมโยงเขา้กบัเร่ืองอ่านได ้รวมทั้งสามารถในการตีความ 

จุดมุ่งหมายในการอ่านและการใชก้ลวธีิท่ีเหมาะสมกบัการอ่านแต่ละประเภท 

อยา่งไรก็ตามนกัวชิาการบางท่านไดพ้ิจารณาการอ่านเพื่อความเขา้ใจแตกต่างจากท่ีกล่าว

ไปแลว้ แต่ยงัคงหลกัการเดิมคือ ความเขา้ใจในระดบัง่ายไปสู่ระดบัสูง ดงัท่ี เออร์วนิ ( Irwin. 1991: 7-

9) ไดก้ล่าวถึงการอ่านเพื่อความเขา้ใจวา่เป็นกระบวนการของการใชค้วามรู้เดิมทศันคติ ความสนใจ 

ความคาดหวงั ทกัษะของผูอ่้านและสารท่ีผูเ้ขียนส่งมา ในการตีความหมายท่ีผูเ้ขียนตั้งใจส่ือ

ความหมายอยา่งแทจ้ริง การอ่านเพื่อความเขา้ใจประกอบดว้ย . กระบวนการดงัต่อไปน้ี 

1. กระบวนการอ่านในระดบัจุลภาค ( Micro processes) คือ การแปลความจากแต่ละ

หน่วยความคิดในแต่ละประโยค และประเมินเพื่อตดัสินใจเลือกจดจาํหน่วยความคิดดงันั้น 

กระบวนการทาํความเขา้ใจยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งจึงเป็นการแบ่งกลุ่มคาํเป็นวลีหรือหน่วยความคิดท่ีมี

ความหมาย (Chunking) และการเลือกจาํหน่วยความคิดท่ีสาํคญั (Micro selection) 

2. กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ ( Integrative Processes) เป็นความเขา้ใจ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งวลี อนุประโยค และประโยค ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกนัในดา้นเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั
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โดยตอ้งอาศยัความสามารถบ่งช้ีสรรพนามท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ความเป็นเหตุเป็นผล การ

เรียงลาํดบัเหตุการณ์ และความสัมพนัธ์แบบอ่ืนๆ ในแต่ละบริบทของเร่ือง 

3. กระบวนการอ่านในระดบัมหาภาค ( Macro processes) เป็นสามารถสังเคราะห์และ

จดัเรียงแต่ละหน่วยความคิด เพื่อสรุปหรือจดัระเบียบเพื่อลาํดบัความคิดภายในเร่ืองอยา่งสัมพนัธ์กนั 

อนัเป็นประโยชน์ในการจดจาํใจความสาํคญัของเร่ืองได ้กระบวนการทาํความเขา้ใจยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง

จึงเป็นการสรุปความ และการสร้างโครงสร้างขอ้เขียนบทอ่าน 

4. กระบวนการอ่านขยายความ ( Elaborative Processes) เป็นความสามารถขยายหรือ

ถ่ายโอนขอ้มูลไปสู่ความคิดของผูอ่้านเอง ผูอ่้านใชข้อ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ืองเป็นพื้นฐานการคิดขยายความ

ต่อออกไปจากเร่ือง โดยท่ีผูเ้ขียนไม่ไดเ้สนอไวใ้นบทอ่าน เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านใชค้วามคิดใน

ระดบัสูงท่ีช่วยใหจ้ดจาํส่ิงอ่านไดดี้ 

5. กระบวนการอภิปัญญา ( Metacognitive Processes) เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านรู้ตวัเอง

วา่เม่ือใดท่ีตนเองยงัไม่เขา้ใจขอ้มูลท่ีอ่าน และรู้วธีิจะทาํใหต้นเขา้ใจบทอ่านนั้นใหไ้ด ้ดงันั้น

กระบวนการยอ่ยท่ีจาํเป็นตอ้งนาํมาเก่ียวขอ้งก็คือ การเลือกสรร การประเมิน หรือการคิดคน้กลวธีิเพื่อ

ควบคุมและกาํกบัความเขา้ใจในการอ่าน 

กระบวนการทาํความเขา้ใจในการอ่านทั้ง 5 กระบวนการ ไม่สามารถเกิดข้ึนตามลาํพงั

เพียงกระบวนการเดียวไดใ้นสถานการณ์การอ่านหน่ึง ๆ แต่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติพร้อมกนัหลาย ๆ 

กระบวนการใดจะเกิดข้ึนก่อนก็ไดไ้ม่เรียงลาํดบัแน่นอน ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมในการดึงมาใชก้บั

บทอ่านแต่ละบท และแต่ละกระบวนการตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัดว้ย กล่าวคือ กระบวนการหน่ึงจะ

สามารถทาํใหก้ารอ่านเพื่อความเขา้ใจสาํเร็จได ้ผูอ่้านตอ้งใชอี้กกระบวนการหน่ึงหรือหลาย ๆ 

กระบวนการมาช่วยทาํความเขา้ใจขณะอ่าน 
 

เอด็ด้ี (Eddie. 1986 : 3-7) กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่าน ดงัน้ี 

     1. ความรู้ในระดบัการเขียน (Knowledge of the writing system) ผูอ่้านจะตอ้งมี

ความรู้ในเร่ืองการผสมคาํ และการสะกดคาํ เพราะจะช่วยใหเ้ขา้ใจและจดจาํคาํได ้

     2. ความรู้ในเร่ืองภาษา (Knowledge of the language ) ไดแ้ก่ โครงสร้างของคาํ 

ลกัษณะของคาํ และการเรียบเรียงคาํ จะช่วยใหก้ารอ่านเป็นไปอยา่งราบร่ืน และเกิดความเขา้ใจเร็วข้ึน 

    3. ความสามารถในการตีความ (Ability to interpret) ไดแ้ก่ การมองเห็น

ความสัมพนัธ์ และการเช่ือมโยงกนัของแต่ละประโยค แลว้ตีความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสาร

ออกมาใหไ้ด ้
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   4. ความรู้รอบตวัทัว่ไป (Knowledge of the world) ผูอ่้านเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านไดม้าก

นอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัลกัษณะของบทอ่าน และ โครงสร้างความรู้เดิมของผูอ้่าน และนอกจากน้ีผูอ่้าน

ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัประเภทของบทอ่านตลอดจนความรู้ในเร่ืองวฒันธรรมอีกดว้ย เพราะผูอ้่าน

จาํเป็นตอ้งดึงความรู้เหล่านั้นไปใชป้ระกอบดว้ย 

   5. เหตุผลในการอ่าน และ รูปแบบการอ่าน (Reason for reading and reading style) 

ผูอ่้านเปล่ียนรูปแบบไปตามจุดมุ่งหมาย หรือ เหตุผลในการอ่าน เช่น การอ่านแบบผา่นๆ เพื่อกวาด

สายตาดูหวัขอ้ข่าวท่ีสาํคญัๆ หรือ การอ่านแบบเอารายละเอียด 

   สรุปไดว้า่องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านนั้นประกอบไปดว้ย

ประสบการณ์เดิมของผูอ่้านซ่ึงจะช่วยใหผู้อ่้านมีความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ตลอดจนผูอ่้านตอ้งมี

ความรู้ความสามารถดา้นภาษาหมายถึง มีความรู้เก่ียวกบัถอ้ยคาํ สาํนวน คาํพงัเพย โวหาร และคาํ

เปรียบเทียบซ่ึงจะช่วยใหผู้อ่้านตีความเน้ือเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ และมีอรรถรสในการอ่าน 
 

 

5.4. การอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

 การอ่านเพื่อความเขา้ใจเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชท้กัษะการอ่านหลายทกัษะรวมกนั

นาํมาพฒันาความสามารถในการทาํความเขา้ใจ ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นดารอ่านหลายท่านจึงมี

ความคิดเห็นวา่ในการสอนนกัเรียนใหมี้ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ถา้วเิคราะห์และ

จาํแนกพฤติกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจออกเป็นส่วน ๆ หรือทกัษะยอ่ย ๆ แลว้นาํไปสอนนกัเรียน

อยา่งเป็นลาํดบัขั้นตอนจะสามารถช่วยใหน้กัเรียนประสบการณ์สาํเร็จในการอ่านได ้ดาลลแ์มนน์ 

(Dallmann.1978:197) ผูเ้ช่ียวชาญในการอ่านไดพ้ยายามอธิบายและนาํเสนอทกัษะการอ่านเฉพาะท่ี

คิดวา่จาํเป็นต่อการอ่านเพื่อความสนใจ ซ่ึงทกัษะท่ีถูกจาํแนกไส้อาจมีความแตกต่างในดา้น

รายละเอียด แต่จากความคิดเห็นจากหลาย ๆ ท่านมารวมกนั จะเป็นประโยชน์ใหค้รูผูส้อนสามารถ

ตดัสินใจคดัเลือกหรือจดัลาํดบัทกัษะการอ่านเหล่าน้ีไปใชส้อนกบันกัเรียนของตนได ้

           รูบิน (Rubin 1991: 325-326) ไดจ้าํแนกลกัษณะท่ีทาํใหผู้อ่้านประสบความสาํเร็จใน

การอ่านเพื่อความเขา้ใจไวด้งัน้ี 

      1. การใหเ้หตุผลเชิงอนุมาน ( Inferentiall Reasoning) คือการบ่งช้ีหรือบอก

ใจความสาํคญัของเร่ือง สรุป จาํแนก เปรียบเทียบ เช่ือมโยง วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน 

      2. การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ( Meaningful Learning) โดยการเช่ือมโยงความรู้

ใหม่กบัแนวคิดท่ีมีอยูแ่ลว้ในสมองของผูอ่้าน กล่าวคือการเช่ือมโยงการเรียนรู้ส่ิงใหม่เขา้กบัความรู้

เดิม 
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      3. การคิดขยายความจากขอ้มูลในบทอ่าน ( Think beyond the information Given) 

เป็นความสามารถในการสร้างความรู้ใหม่จากพื้นฐานขอ้มูลจากบทอ่าน หรือหาวธีิการแกไ้ขแนวอ่ืน 

ๆ นอกเหนือจากท่ีมีในเน้ือเร่ือง 

     4. การรู้จกัเลือกใหค้วามสนใจกบัขอ้มูลท่ีสาํคญัของเร่ือง 

การอ่านเพื่อความเขา้ใจนั้นเก่ียวขอ้งกบัการคิด แต่การคิดนั้นมีหลายระดบั ดงันั้นการอ่านเพื่อทาํความ

เขา้ใจจึงมีหลายระดบัดว้ย การอ่านเพื่อความเขา้ใจในระดบัสูงรวมถึงการคิดในระดบัสูงเช่นกนั สมิธ 

(Smith, อา้งถึงใน Rubin 1991: 327-328) และ แลนเนียร์ และ เดวสิ ( Lanier and Davis อา้งถึงใน 

Dechant 1982: 313) มีความเห็นเช่นเดียวกนัในการแบ่งทกัษะ โดยแบ่งทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ

ออกเป็น 4 ทกัษะ ในแต่ละทกัษะจะสะสมเพิ่มพนูเป็นฐานไปสู่ทกัษะในระดบัสูงข้ึนไปตามลาํดบั

ต่อไปน้ี 

1. ทกัษะการเขา้ใจความหมายตามตวัอกัษร ( Literal Comprehension Skill) เป็น

ความสามารถในการทาํความเขา้ใจระดบัตํ่า โดยใชเ้พียงขอ้มูลท่ีปรากฏในบทอ่านอยา่งชดัเจนเท่านั้น

และอาศยัทกัษะการคิดในระดบัตํ่าดว้ยแต่ความรู้ในระดบัน้ีมีความสาํคญัและจาํเป็นเพราะพื้นฐานใน

การคิดในระดบัสูงต่อไป ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 1.การจดจาํและระลึกขอ้เทจ็จริงจากบทอ่าน 

 2. การหารายละเอียดของเร่ือง 

 3. การลาํดบัเหตุการณ์ 

 4. การจบัใจความสาํคญั 

 5. การทาํตามคาํสั่ง 

 6. การเรียบเรียงเน้ือหา 

             2.  ทกัษะการตีความ (Interpretation Skill)  เป็นความสามารถในการคิดระดบัสูง

ผูอ่้านสามารถคิดขอ้มูลท่ีไม่ไดก้ล่าวไวช้ดัเจนโดยตรงในบทอ่านแต่มีตวัช้ีแนะเป็นเง่ือนไขใหเ้ท่านั้น

นอกจากน้ีผูอ่้านยงัมีความสามารถแกไ้ขปัญหา  (Problem – solving) กล่าวคือการอ่านเพื่อประยกุต์

ขอ้มูลไปแกไ้ขปัญหาท่ีไดต้ั้งไว ้ ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

  2.1   การคาดคะเนความหมายของคาํจากบริบท 

  2.2  การหาใจความสาํคญั 

  2.3  การอนุมานความ 

  2.4  การสรุปความ 

  2.5  การสรุปอา้งอิง 
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  2.6  การตดัเรียบเรียงความคิดจากบทอ่านและเขา้ใจความสัมพนัธ์ของเหตุและผล  

  2.7  การอุปมา 

  2.8  การคาดการณ์ล่วงหนา้ 

  2.9  การเดา 

             3. ทกัษะการอ่านวเิคราะห์วจิารณ์ (Critical Reading Skill) เป็นการอ่านในระดบัสูง

เพราะเก่ียวขอ้งกบัการประเมินการลงความเห็นวา่ถูกตอ้งใหคุ้ณค่ากบัส่ิงท่ีอ่าน  นอกจากน้ียงัเป็น

ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างระหวา่งขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นความคิดท่ีแต่งข้ึนและ

ความเป็นจริงและ ความสามารถในการมองเห็นวา่จอ้ความใดเป็นการโฆษณาชกัจูงซ่ึงทั้งหมดตอ้ง

อาศยัการคิดอยา่งวเิคราะห์วจิารณ์ (Critical Thinking) ดว้ย ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

  3.1  การพิจารณาการตดัสิน 

                      3.2  การตรวจสอบคาํโฆษณาชกัจูง 

   3.3  การวเิคราะห์ 

                      3.4  การตรวจสอบความถูกตอ้ง 

                      3.5  การตรวจสอบความลาํเอียงและวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน 

           4.  ทกัษะการอ่านอยา่งสร้างสรรค ์ (Creative Reading Skill)  เป็นการใชท้กัษะการคิด

ระดบัสูง กล่าวคือ ผูอ่้านพยายามสร้างความรู้ใหม่ หรือแนวทางการแกไ้ขใหม่นอกเหนือจากท่ีเสนอ

ไวใ้นบทอ่าน  ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

4.1  การถ่ายโอน  ประยกุตใ์ชข้อ้มูลในสถานการณ์ 

4.2  การสนองตอบอารมณ์ 

    บาร์เร็ต (Barrett, อา้งถึงใน Dechant, 1982 : 313-314)  ไดร้ะบุทกัษะเฉพาะท่ีจาํเป็นในการ

อ่านตามระดบัของความเขา้ใจ ดงัต่อไปน้ี 

              1. ระดบัความเขา้ใจความหมายตามตวัอกัษร ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย  คือ การบ่งช้ี

การจดจาํและระลึกความคิดและขอ้มูลหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงไดแ้จง้ไวอ้ยา่งชดัเจนในบทอ่าน 

              2. ระดบัการเรียบเรียงความคิดจากเร่ือง ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย คือ การวเิคราะห์

หรือการเรียบเรียงความคิดหรือขอ้มูลอนัไดแ้จง้ไวใ้นบทอ่าน รวมทั้งการจาํแนก การทาํโครงเร่ือง

และการสรุปความ 

              3. ระดบัการอนุมานความ  เป็นการบูรณาการเน้ือหาของบทอ่านเพื่อนาํไปสู่การ 

อนุมานความเก่ียวกบับทอ่านนั้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการคาดคะเนการอธิบายความรวมกนัซ่ึงมีการ

สังเคราะห์นอกเหนือไปจากเน้ือหาท่ีเสนอไวใ้นบทอ่าน 
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             4. ระดบัการประเมินเป็นการประเมินเพื่อตดัสินเน้ือหาโดยใชเ้กณฑภ์ายนอกหรือ

ภายในอา้งอิง  เกณฑภ์ายนอกอาจเป็นเกณฑข์องครูหรือเกณฑข์องสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง

นั้น ส่วนเกณฑภ์ายในอาจเป็นประสบการณ์และความรู้ส่วนตวัของผูอ่้านหรือความเหมาะสมตามเหตุ

ตามผลภายในเร่ืองของบทอ่านเอง  การประเมินประกอบดว้ยการตดัสินลงความคิดเห็นวา่เป็นเร่ือง

จริงหรือเร่ืองแต่ง    ขอ้เทจ็จริงหรือความคิดเห็นรวมทั้งการลงความคิดเห็นตดัสินในเร่ืองความ

พอเพียงของหลกัฐานหรือความถูกตอ้งความเหมาะสม   มีคุณค่าเป็นท่ีตอ้งการ   ความสมบูรณ์ความ

ตรงและความน่าจะเกิดข้ึนจริง 

             5. ระดบัความซาบซ้ึงเป็นการรู้ถึงเทคนิคทางภาษารูปแบบของภาษาและรูปแบบท่ี

ผูเ้ขียนใชก้ระตุน้ผูอ่้านใหเ้กิดการตอบสนองทางอารมณ์รวมถึงการตอบสนองทางอารมณ์ต่อโครง

เร่ือง( Plot) หรือแนวของเร่ือง  ( Theme)  การบ่งช้ีตวัละครและเหตุการณ์ต่าง ๆ การมีปฏิกิริยา

ตอบสนองต่อการใชภ้าษาของผูเ้ขียนและการใชจิ้นตนาการ 

      ดาลลแ์มนน์ และ คณะ ( Dallmann  and  other  1978: 197-201)  ไดแ้บ่งทกัษะเฉพาะท่ี

จาํเป็นในการอ่านตามระดบัความเขา้ใจดงัน้ี 

 1. ระดบัความเขา้ใจตามอกัษรเก่ียวขอ้งทกัษะการทาํความเขา้ใจขอ้มูลซ่ึงเสนอไวใ้ นบท

อ่านโดยตรง  ประกอบดว้ย 4  ทกัษะยอ่ย  คือ  

              1.1 การรู้จกัความหมายของคาํ 

              1.2 การจบัใจความสาํคญั 

              1.3 การหารายละเอียดท่ีสาํคญั 

              1.4 การอ่านเพื่อปฏิบติัตาม 

          2. ระดบัการตีความหรืออนุมานความเป็นความสามารถเขา้ใจความคิดท่ีอนุมาน

ออกมาจากเร่ือง  ซ่ึงไม่ไดแ้จง้ไวใ้นเร่ืองโดยตรง  ประกอบดว้ย 3  ทกัษะยอ่ย  คือ  

    2.1 การสรุปความและการเรียบเรียงประกอบดว้ยความสามารถในการเลือก

ใจความหลกัและหารายละเอียดท่ีสาํคญัและผูอ้่านตอ้งรู้จกัความสัมพนัธ์ระหวา่งรายละเอียดและ

ใจความสาํคญัรวมทั้งความสัมพนัธ์กนัในรายละเอียดดว้ยกนั 

    2.2 การสรุปพาดพิงเป็นทกัษะท่ีผูอ่้านตอ้งตดัสินใจเลือกขอ้มูลจากบทอ่านวา่มี

เหตุผลพอเพียงท่ีจะเป็นบทสรุปของเร่ืองได ้

                 2.3 ระดบัประเมินเป็นทกัษะท่ีผูอ่้านตอ้งประเมินเน้ือหาในบทอ่านอยา่งวเิคราะห์ 

วจิารณ์โดยอาศยัความรู้เดิมเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองนั้นเป็นเกณฑแ์ละตอ้งอาศยัความสามารถในการ

เปรียบเทียบและประเมินดว้ยนอกจากน้ี บุช และ เฮิบเนอร์ ( Bush and Huebner  1970: 99-110)  ยงัได้

แยกทกัษะการอ่านเฉพาะตามลาํดบัการเรียนรู้ดว้ยเช่นกนั  ดงัน้ี 
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         1. ทกัษะเก่ียวกบัคาํศพัท ์(Meaningful Vocabulary Skill)  ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยๆ คือ 

   1.1 จดจาํศพัท ์

     1.2 วเิคราะห์ 

     1.3 ความหมาย 

                           1.4 การใชพ้จนานุกรม 

     1.5 รากศพัท ์

 

        2.  ทกัษะเฉพาะในการทาํความเขา้ใจ ( Specific Comprehension Skill )  ประกอบดว้ย 

ทกัษะดงัต่อไปน้ี 

       2.1 เช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกบัประสบการณ์เดิม 

       2.2  เลือกใจความสาํคญั 

                                2.3 หารายละเอียดท่ีสาํคญั 

       2.4  ติดตามและคาดคะเนลาํดบัเหตุการณ์ 

                    2.5 คาดการณ์ล่วงหนา้ 

       2.6 มีความรู้สึกประทบัใจ 

       2.7 ตระหนกัถึงอารมณ์และความรู้สึก 

        2.8 ปฏิบติัตามคาํสั่ง 

       2.9 ระบุ  ประเมิน  และใชข้อ้มูลท่ีมีความสอดคลอ้งกนั 

       2.10 สรุปความ 

                     3. ทกัษะการวเิคราะห์ระหวา่งการอ่าน ( Analysis Skill during )  ประกอบดว้ย ทกัษะ

ยอ่ยๆ คือ  

       3.1 การบ่งช้ีรูปแบบการเรียบเรียงเน้ือหาในยอ่หนา้ของผูเ้ขียน 

      3.2 ประโยคใจความสาํคญั 

      3.3 คาํใบบ้อกแนวของเร่ือง 

                     4. ทกัษะการบ่งช้ีรูปแบบของการเขียนของผูเ้ขียน  ( Determining Author’s pattern of 

Writing Skill)  ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยๆ  คือ 

     4.1 บทนาํ 

    4.2 ใจความสาํคญั 

    4.3 การอธิบายประกอบ 

                            4.4 บทสรุป 
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                     5. ทกัษะการประเมินเน้ือหา  (Evaluating Content Skill )  ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยๆ  คือ 

      5.1 ตีความขอ้เทจ็จริง 

      5.2 เช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมเพื่อตดัสินใจความสาํคญั  

          6. ทกัษะการอ่านอยา่งสร้างสรรค ์ (Creative Reading Skill )  ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยๆ   

      6.1 ตีความจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน 

      6.2 ศึกษาทศันะคติของผูเ้ขียน 

      6.3 แยกแยะขอ้เทจ็จริงออกจากเร่ืองแต่ง 

      6.4 ศึกษาการใชค้าํโฆษณาชกัจูง 

         7. ทกัษะการสังเคราะห์หลงัการอ่าน  (Synthesis Skill after  Reading  )  ประกอบดว้ย 

ทกัษะยอ่ยๆ  คือ 

       7.1 เขา้ใจความจริงทัว่ไป 

       7.2 เช่ือมโยงความคิดใหม่เขา้กบัเหตุการณ์ทัว่ไป 

       7.3 บูรณาการความคิดใหม่กบัความคิดส่วนตวั 

       7.4 รู้จกัประยกุตใ์ชค้วามรู้ใหม่ตามความตอ้งการ 

                                              โดยสรุปแลว้  การอ่านเพื่อความเขา้ใจมีหลายระดบั  แต่ละระดบัประกอบดว้ยทกัษะ

ยอ่ยๆ อีกมากแมว้า่ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการอ่านเก่ียวกบัทกัษะท่ีเป็นองคป์ระกอบใน

การอ่านเพื่อความเขา้ใจจะแตกต่างกนับา้ง  แต่ทกัษะส่วนใหญ่จะมีความคลา้ยคลึงกนั 

 5.5. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการอ่าน 

              นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงทฤษฎีในการอ่านเพื่อความเขา้ใจซ่ึงไดแ้ก่ทฤษฎี

การจดัลาํดบัสาํคญัของขอ้ความและการวเิคราะห์เช่ือมโยงขอ้ความอนัเป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

อ่านเพื่อความเขา้ใจ แลพพ ์และ ฟลดั  (Lapp and Flood, อา้งถึงใน พรทิพย ์สุทธิพนัธ์  (2529: 43) ได้

รวบรวมไวด้งัน้ี 

  1. ทฤษฎีเนน้การจดัลาํดบัใจความสาํคญั   ทฤษฎีน้ีเนน้การอ่านเป็นกระบวนการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหลกัจิตวทิยา 2 ประการคือการรู้ ข่าวสารและเม่ือรับข่าวสารแลว้นาํไปเปรียบเทียบกบั

ประสบการณ์เดิมแลว้เกิดเป็นความรู้ ใหม่โดยผูรั้บข่าวสารแลว้จะนาํไปเปรียบเทียบกบัความรู้เดิม

ของจริงหรือรูปภาพถา้ ไม่ตรงกบัขอ้มูลดงักล่าวก็จะอ่านขอ้ความซํ้ า ถา้ข่าวสารท่ีอ่านใหค้วามรู้สึก

ในทางลบจะตอ้งใชเ้วลาในการรับรู้ นานกวา่ข่าวสารท่ีใหค้วามรู้ สึกในทางบวกจากนั้นสมองจะ

บนัทึกความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปร่างของคาํและความหมายของประโยคไว ้
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              2. ทฤษฎีการวเิคราะห์การเช่ือมโยงขอ้ความ  ทฤษฎีน้ีเนน้ผูอ่้านท่ีจะดึงขอ้ความท่ีมี

ความหมายคลา้ยคลึงกบัการเช่ือมโยงกนัหรือขจดัขอ้ความท่ีไม่ตอ้งการออกขอ้ความท่ีไดรั้บการ

ปรับปรุงแกไ้ข แลว้จะมีความสัมพนัธ์ในทางบวกนอกจากน้ี สุมิตราองั วฒันกุล (2537: 179) ได้

กล่าวถึงทฤษฎีการอ่านเพื่อจบัใจความไวว้า่การอ่านเพื่อจบัใจความเป็นการเรียนรู้ ท่ีเกิดจากการ

เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนองโดยใหก้ารเสริมแรงท่ีเหมาะสมในขณะท่ีตอบสนองต่อส่ิง

เร้าจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ ไดดี้ข้ึนดงันั้น การอ่านจึงเก่ียวกบัการเรียนรู้ ท่ีมีการจดัลาํดบัไวอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง 

              3. ทฤษฎีการอ่านเชิงจิตวทิยา (Psycholinguistic Reading) การอ่านเป็นกระบวนการ

ท่ีซบัซอ้นมิไดห้มายถึงการรู้ จกัตวัอกัษรหรือคาํเท่านั้นแต่เป็นการทาํกิจกรรมหลายอยา่งในขณะท่ี

อ่านเช่นการคน้หาตวัอยา่งการคาดหมายคาํตอบไวล่้วงหนา้การเดาเร่ืองการทดสอบวา่ส่ิงท่ีผูอ่้านคิด

หรือเดาล่วงหนา้ไวก่้อนถูกตอ้งกบัเร่ืองจริงหรือไม่ถา้ไม่ตรงตามการคาดหมายก็เปล่ียนแนวการคิด

ใหม่ซ่ึงกระบวนการน้ีจะดาํเนินไปเร่ือยๆจนกวา่จะอ่านเน้ือเร่ืองนั้นๆจบการอ่านตามแนว

ภาษาศาสตร์เชิงจิตวทิยานั้นเป็นกระบวนการอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งเป็นผูก้ระทาํ และรู้ จกัเลือกสรร

ตลอดเวลาผูอ่้านตอ้งใชป้ระสบการณ์เดิมความรู้ทางโลกความรู้ ทางภาษามาช่วยเนน้ความสัมพนัธ์

ระหวา่งความคิดกบัภาษา  วาวแวว  โรงสะอาด (2530: 8) กล่าววา่ภาษาศาสตร์ในเชิงจิตวทิยานั้นเป็น

ศาสตร์ท่ีพฒันาการจากศาสตร์  2 สาขาคือจิตวทิยาการรับรู้  (Cognitive Psychology) และภาษาศาสตร์

(Linguistics)ซ่ึงช่วยใหรู้้ เร่ืองกระบวนการอ่านนอกจาก นั้นยงัเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งกระบวนการของความคิดกบัภาษาคือศึกษาวา่คนเราใช ้ภาษาไดอ้ยา่งไรภาษามีผลต่อ

พฤติกรรมของมนุษยอ์ยา่งไรเราเรียนรู้ ภาษาไดอ้ยา่งไร กู๊ดแมน Goodman (1972 : 84) อธิบายวา่เป็น

กระบวนการทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวทิยาซ่ึงผูอ่้านสร้างความหมายอยา่งดีท่ีสุดจากส่ิงท่ีผูเ้ขียนได้

เรียบเรียงไวใ้นบทอ่าน กู๊ดแมน (Goodman)เห็นวา่ขั้นตอนการสร้างความหมายเกิดข้ึนโดยมี

พฤติกรรมดงัต่อไปน้ี 

  1. การสุ่มตวัอยา่ง (Sampling) คือ การท่ีผูอ่้านเลือกใชส่ิ้งของโดยนาํมาจากขอ้ความ

ท่ีเขาอ่านและเลือกใชค้วามรู้ ทางภาษาศาสตร์ของตนเพื่อหาความหมายจากขอ้ความท่ีอ่าน 

                  2. การคาดคะเน  (Prediction) หมายถึงการท่ีผูอ่้านใชค้วามรู้ ทางดา้นโครงสร้าง

ภาษาเพื่อคาดคะเนชนิดของคาํท่ีจะพบต่อไปน้ี ในขอ้ความนั้นๆ 

   3. การทดสอบ (Testing)  เม่ือผูอ่้านไดสุ่้มตวัอยา่งและคาดคะเนแลว้เขาจะทดสอบ

วา่ส่ิงท่ีเขาคาดคะเนนั้นถูกตอ้งหรือไม่โดยการทดสอบความหมายท่ีได ้จากส่ิงท่ีเขาอ่านกบั

ความหมายของขอ้ความรอบขา้งท่ีปรากฏอยูใ่นขอ้ความนั้น 
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     4. การย ํ้าเพื่อความมัน่ใจ  (Confirming) ขั้นน้ีผูอ่้านจะย ํ้าเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ส่ิง

ท่ีเขาคาดคะเนนั้นใหค้วามหมายถูกตอ้ง 

      5. การแก ้ไขเม่ือจาํเป็น  (Correcting when necessary) จะเกิดข้ึนเม่ือผูอ่้านทดสอบ

หรือย ํ้าเพื่อความเขา้ใจแลว้พบวา่ส่ิงท่ีตนคาดคะเนนั้นใหค้วามหมายไม่ถูกตอ้งก็จะยอ้นกลบัไปเลือก

ช้ีนงานใหม่โคด้ี  (Coady, 1979,pp.56-58) ไดป้รับทฤษฎีของ กู๊ดแมน ท่ีใชก้บัภาษาท่ี  1 มาเป็น

แบบจาํลองท่ีใชก้บัภาษาท่ี  2  โดยอธิบายไดว้า่การอ่านในเชิงจิตวทิยาเกิดข้ึนไดด้ว้ยปฏิสัมพนัธ์ของ

ปัจจยั 3 ประการดงัต่อไปน้ี 

  

                  ความสามารถเชิงความคิด  

                                                                

                                  ความรู้ เดิม 

                                                           กลวธีิกระบวนการ 

 

แผนภูมิท่ี 2  ภาพปัจจยัของการอ่านเชิงจิตวทิยา 
 

การอ่านในเชิงวทิยาเกิดข้ึนดว้ยปฏิสัมพนัธ์ของปัจจยั   3  ประการดงัน้ี 

 1. ความสามารถเชิงความคิด (Conceptual abilities) เป็นความสามารถทางสติปัญญา

เป็นปัจจยัหน่ึงในการเรียนการอ่านภาษาองักฤษ 

              2. ความรู้ เดิม  (Background knowledge) หมายถึงส่ิงท่ีผูอ่้านมีความรู้ อยูบ่า้งแลว้

ก่อนการอ่านเน้ือเร่ืองนั้นๆเช่นผูท่ี้เคยมีพื้นฐานความรู้ เก่ียวกบัวฒันธรรมเร่ืองราวของประเทศนั้นมา

ก่อนจะเขา้ใจหรือเรียนรู้ ไดเ้ร็วกวา่ผูท่ี้ไม่เคยมีความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีมาก่อนความรู้เดิมจะ

เสริมความเขา้ใจเน้ือเร่ืองถึงแมจ้ะขาดความรู้ เร่ืองไวยากรณ์ 

  3. กลวธีิกระบวนการ  (Process strategies) หมายถึงองคป์ระกอบของความสามารถ

ในการอ่าน เช่นความรู้ เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยคาํและหน่วยเสียงความรู้เร่ืองพยางค์

หน่วยคาํ ความรู้ทางไวยากรณ์ตลอดจนความหมายของคาํ และบริบทกลวธีิกระบวนการเป็น

องคป์ระกอบยอ่ยของความสามารถในการอ่านกล่าวคือผูอ่้านจะเลือกใชอ้งคป์ระกอบเหล่าน้ีตาม

จุดมุ่งหมายท่ีต่างกนัเช่นเลือกใชค้วามรู้ เก่ียวกบัระบบเสียงในภาษาเพื่อฝึกทกัษะการฟังหรือเลือกใช้

ความรู้ เก่ียวกบัความสอดคลอ้งระหวา่งหน่วยเสียงกบัตวัอกัษรในการฝึกทกัษะการอ่านเป็นตน้ 

            จากองคป์ระกอบของการอ่านในเชิงจิตวทิยาของ โคด้ี (Coady) ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ โคด้ี 

ไดเ้สนอแนะการสอนอ่านในภาษาท่ีสองวา่ครูควรให ้ความสาํคญักบัการสอนกลวธีิในการทาํความ
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เขา้ใจส่ิงท่ีอ่านการสอนอ่านไม่ควรใชว้ธีิใดเพียงวธีิเดียวเน้ือหาในบทอ่านท่ีนาํมาใชค้วรจะเป็นเร่ืองท่ี

น่าสนใจและมีความสัมพนัธ์กบัความรู้เดิมของผู ้เรียนเพราะหากผู ้อ่านมีความรู้ทางดา้นไวยากรณ์

นอ้ยจะสามารถนาํความรู้ เดิมท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาในบทอ่านมาช่วยตีความและทาํความเขา้ใจเน้ือเร่ืองได ้

           4. ทฤษฎีประสบการณ์เดิม (Schema Theory) เป็นการบรรยายเก่ียวกบักลุ่มของความรู้ 

ซ่ึงประกอบดว้ยโครงสร้างความรู้ท่ีผูอ้่านมีอยูเ่ดิมแลว้ ( Schemata) หรือ Frameworks หรือ 

Knowledge Structures ท่ีเรียงรายกนัอยูเ่ป็นระดบัชั้น จดัอยูเ่ป็นกลุ่มตามคุณสมบติัท่ีคลา้ยคลึงกนัและ

มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั โครงสร้างความรู้เดิมเหล่าน้ีเปรียบเสมือนพิมพเ์ขียว แผนงาน หรือ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงมี Schemes ทาํหนา้ท่ีผนึกขอ้ความท่ีผูรั้บเขา้ไปไวร่้วมกนั          

          แมค็แคย ์(Mckay, 1987:18-20) รูบิน (Rubin, 1991:12)  วสิาข ์ จิตวตัร์ (2543:20) ได้

กล่าวโดยสรุปถึงทฤษฎีสกีมา (Scheme Theory) วา่เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึง 

    1. วธีิการจดัระเบียบความรู้ใหม่เขา้ในสมองของเรา 

    2. วธีิการรับเอาความรู้ใหม่เขา้ไปรวมกบัความรู้เดิม 

    3. วธีิกรแกไ้ขความรู้เดิมใหเ้หมาะสม 
 

                       รูเม ลฮาร์ท ( Rumelhart, 1981 : 4) ใหค้วามหมายของประสบการณ์วา่ หมายถึง 

โครงสร้างขอ้มูลท่ีใชแ้ทนความ หมายของแนวคิดกวา้ง ๆ ท่ีเก็บสะสมไวใ้นความทรงจาํ โดยขอ้มูลท่ี

เก็บสะสมไวน้ั้นอาจเป็นแนวคิดเก่ียวกบัส่ิงของ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีตอ้งมีขั้นตอนยอ่ย ๆ จะ

ประกอบดว้ยแนวความคิดยอ่ย ๆ และอธิบาย แนวความคิดยอ่ย ๆ เหล่านั้นเพื่อใหเ้ขา้ใจระบบของ 

การรวมแนวความคิดยอ่ย ๆ มาเป็นแนวความคิดรวมหรือความรู้  

              ในส่วนของการอ่าน การใชท้ฤษฎีประสบการณ์เดิมเขา้มามีบทบาทในส่วนของการ

ตีความส่ิงท่ีอ่าน การทาํความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่าน เพราะประสบการณ์เดิมจะช่วยทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจ

โครงสร้างของขอ้ความท่ีมีความซบัซอ้น เขา้ใจเน้ือเร่ืองอยา่งมีเหตุผล รูเมลฮาร์ท ( Rumelhart. 1981 : 

22) ไดอ้ธิบายวา่ การท่ีมนุษยจ์ะเกิดความเขา้ใจในการอ่านไดน้ั้น ผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้ทางภาษาและ

ความรู้ทัว่ไปมา ช่วยในการทาํความเขา้ใจเน้ือเร่ือง เพราะขอ้เขียนต่าง ๆ เป็นเพียงขอ้มูลทางภาษา

เท่านั้น ผูอ่้านจะตอ้งพยายามสร้างความหมายข้ึนมาเองโดยนาํประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูเ่ขา้มาสัมพนัธ์

กบัขอ้เขียน 

               โครงสร้างประสบการณ์เดิมจะไม่มีการจบส้ิน แต่จะคงมีไวเ้พื่อสะสมขอ้มูลใหม่ ตาม

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีโครงสร้างเป็นแนวคิดของการเพิ่มพนูโครงสร้างลงไปในกระบวนการท่ี

เรียกวา่ การเติมช่องวา่ง ในโครงสร้างประสบการณ์เดิมจะมีช่องวา่งอยู ่และช่องวา่งน้ีจะถูกเติมเตม็
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ดว้ยประสบการณ์ส่วนตวั และส่ิงท่ีไดม้าจากการอ่านเม่ือช่องวา่งมีความสมบูรณ์ความเขา้ใจก็จะ

เกิดข้ึน นอกจากการเพิ่มพนูโครงสร้างจะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการอ่านแลว้ บางคร้ังตอ้งมีการ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างเดิมท่ีมีอยูใ่หส้ามารถเขา้กบัขอ้มูลใหม่ดว้ย เพื่อท่ีจะไดเ้กิดประโยชน์ในการ

ตีความ และทาํใหเ้กิดโครงสร้างความรู้ใหม่ ๆ ข้ึนจากทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิมน้ี จะทาํให้

ครูผูส้อนมีแนวทางในการสอนอ่านไดเ้ขา้ใจยิง่ข้ึน คือ เม่ือครูผูส้อนเตรียมใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความ 

หรือเน้ือเร่ือง ครูจะตอ้งเขา้มามีบทบาทในการกระตุน้ความรู้เดิมของผูเ้รียนใหเ้กิดข้ึน และเหมาะสม

กบัส่ิงท่ีอ่าน ในบางคร้ังเร่ืองท่ีอ่านอาจจะเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนไม่คุน้เคย ครูควรจะสร้างภูมิหลงัท่ีจาํเป็น

ใหน้กัเรียนก่อนท่ีจะสั่งใหน้กัเรียนอ่านหรือควรใหมี้การอภิปรายร่วมกนั เป็นการกระตุน้

ประสบการณ์เดิม หรือแนวคิดเพื่อใหน้กัเรียนมีขอ้มูลเล็กนอ้ยก่อนท่ีจะไดอ่้านขอ้มูลใหม่ ซ่ึงจะเป็น

การช่วยเหลือใหน้กัเรียนสร้างโครงสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาได ้บลุม (Bloom. 1996 : 207) 

                    คาร์เรล (Carrell, 1987: 461-477 )  กล่าววา่  โครงสร้างความรู้เดิม   แบ่งออกได ้  2 

ชนิด คือ 

                 1.โครงสร้างความรู้ดา้นเน้ือหา ( Content Schema)  คือ  โครงสร้างเก่ียวกบัเน้ือหา

ท่ีผูอ่้านมีพื้นฐานความรู้เดิมมาก่อน  เป็นพื้นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ในชีวติของผูอ้่านเอง  หรือ

ความรู้รอบตวัของผูอ้่านเป็นตวักาํหนดโครงสร้างเชิงเน้ือหา  ผูอ่้านแต่ละคนจะมีโครงสร้างความรู้ท่ี

ต่างกนัไป โอลฮ์อสเซน และ โรลเลอร์ ( Ohlhausen and Roller, 1988: 70-88) โครงสร้างความรู้

ประเภทน้ีเป็นองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจในการอ่านเป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่

โครงสร้างความรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัขอ้ความในเร่ืองทีอ่าน  และพื้นฐานความรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัขอ้ความท่ี

อ่านจะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านไดดี้ยิง่ข้ึน นอกจากน้ี  Pritchaed (1990: 273-295)  มีความเห็น

สอดคลอ้งในเร่ืองของเน้ือหาทางวฒันธรรมกล่าวคือโครงสร้างความรู้ดา้นเน้ือหาไดรั้บอิทธิพลมา

จากวฒันธรรมในการดาํรงชีวติเพื่อนาํไปใชใ้นการตีความหมายในการอ่านได ้ ผูอ่้านจะใชพ้ื้นความรู้

เดิม  บริบททางสถานการณ์  และส่ิงช้ีแนะท่ีผูเ้ขียนกาํหนดใหเ้พื่อใชใ้นการตีความหมายของขอ้ความ  

หากผูอ่้านไม่สามารถใชพ้ื้นความรู้เดิมใหเ้หมาะสม  อาจทาํใหผู้อ้่านไม่สามารถเขา้ใจเร่ืองท่ีกาํลงัอ่าน 

        2 .โครงสร้างความรู้ดา้นรูปแบบ ( Formal Schema)  หมายถึง  โครงสร้างของ

ขอ้ความในลกัษณะต่าง ๆ เช่น  ขอ้ความท่ีใหค้วามรู้เชิงสาธกโวหาร  นิทาน  นิยาย  บท ความทาง

วทิยาศาสตร์  ซ่ึงโครงสร้างของภาษาในแต่ละเร่ืองไม่เหมือนกนัถา้ผูอ่้านมีความรู้สึกไวต่อโครงสร้าง

ของขอ้ความและนาํพื้นความรู้เหล่านั้นมาใชใ้นขณะท่ีอ่านจะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดม้ากข้ึน   

          เมเยอร์ (Meyer 1975: 110-115)  ไดแ้บ่งโครงสร้างดา้นรูปแบบออกเป็น  4  ชนิด คือ 

    1. โครงสร้างเร่ืองแบบบรรยาย  ( Collection of Description) โครงสร้างเร่ืองชนิดน้ี

เป็นการบรรยายเร่ืองตามเวลาหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
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    2. โครงสร้างเร่ืองแบบเป็นเหตุเป็นผล ( Causation)  ประกอบดว้ยเหตุการณ์ท่ีเป็น

เหตุเป็นผลเรียงตามลาํดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

   3. โครงสร้างเร่ืองแบบปัญหาและการแกไ้ข ( Problem / Solution)  โครงสร้างเร่ือง

แบบน้ีเป็นลกัษณะของเหตุและผล  ผสมกบัปัญหาและการแกไ้ขปัญหา  

                             4. โครงสร้างเร่ืองเปรียบเทียบ (Comparison) เป็นการจดัเน้ือหาแบบเปรียบเทียบส่ิง

ทีเหมือนกนัหรือต่างกนั 

        การกระตุน้โครงสร้างความรู้ (Schema Activation) โครงสร้างความรู้เรียงลาํดบั

ความสาํคญั  จากความรู้ท่ีสาํคญัมากท่ีสุดไปสู่ความรู้ท่ีสาํคญัรองลงมาและรายละเอียดตามลาํดบั 
 

 แผนภูมิท่ี 3   โครงสร้างความรู้ (Schema Activation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : วสิาข ์ จติัวตัร์,  การสอนอ่านภาษาองักฤษ  ( นครปฐม : มหาวทิยาลยัศิลปกร, 2543 : 27 ) 

                   

              เวลาท่ีอ่านเร่ืองผูอ่้านตอ้งใชค้วามรู้เดิมมาทาํความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีอ่าน  เกิดการ

กระตุน้โครงสร้างความรู้ข้ึน  โดยแบ่งขั้นตอนในการกระตุน้โครงสร้างความรู้ออกเป็น  2  ลกัษณะ 

 ( วสิาข ์ จติัวตัร์ 2543: 27-28 ) 

                1. กระตุน้ขอ้มูลระดบับนสู่ระดบัล่าง   (Top – Down Activation)  เม่ือผูอ่้านรู้

ขอ้มูลในระดบับนเช่น  โครงสร้างความรู้เก่ียวกบัใบหนา้จะกระตุน้ใหผู้อ่้านนึกถึง  ปาก  หู  ตา  คาง  

จมูกซ่ึงเป็นรายละเอียดของใบหนา้  หรือโครงสร้างความรู้ยอ่ย ๆ (Subschemata) 

      2. กระตุน้ขอ้มูลจากระดบัล่างสู่ระดบับน (Bottom  – Up Activation)  หมายถึ

โครงสร้างความรู้ในระดบัล่างช่วยกระตุน้ใหผู้อ่้านนึกถึง  โครงสร้างความรู้ในระดบับน  เช่น  

โครงสร้างความรู้เก่ียวกบัใบหนา้ กระตุน้ใหผู้อ่้านนึกถึงรูปร่างลกัษณะของคน ๆ นั้น 
 

 
ระดบับน 

 

 

 

ระดบัล่าง 

ขอ้มูลท่ีสาํคญัมากท่ีสุด 

ขอ้มูลท่ีสาํคญัรองลงมาท่ีสุด ขอ้มูลท่ีสาํคญัรองลงมา 

รายละเอียด รายละเอียด 
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          4.2. การสร้างโครงสร้างความรู้ใหม่   (Restructuring Activation) 

   ในการอ่านขอ้ความนั้น  ถา้ผูอ่้านมีประสบการณ์เดิมหรือโครงสร้างความรู้

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านยอ่มทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองไดง่้ายข้ึนแต่ในบางคร้ังผูอ่้านไม่มีโครงสร้างความรู้เพียง

พอท่ีจะตีความเก่ียวกบัขอ้มูลใหม่ ๆ  หรือบางคร้ังขอ้มูลท่ีใหม่สาํหรบผูอ่้านอาจขดักบัโครงสร้าง

ความรู้เดิมท่ีผูอ่้านมีอยู ่ เม่ือเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีอ่านอาจสร้างความรู้ข้ึนมาใหม่โดย 

1. สร้างโครงสร้างความรู้ใหม่มาตีความขอ้มูลเหล่านั้น 

2. เปล่ียนแปลงหรือปรับโครงสร้างความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมใหรั้บกบัขอ้มูลใหม่ ๆ ท่ี

อ่านพบ วธีิสร้างโครงสร้างความรู้ใหม่นั้นเราอาจสร้างเพิ่มข้ึนจากโครงสร้างความรู้เดิมในบางคร้ัง

โครงสร้างสร้างความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมอาจแทรกแซงการอ่านขอ้มูลใหม่ ๆ   

             ท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ พื้นความรู้เดิมเป็นโครงสร้างท่ีถูกเก็บสะสมไวใ้นระบบความจาํ  

และจะถูกกระตุน้ใหน้าํออกมาใชใ้นการตีความการอ่านเม่ือไดรั้บขอ้มูลใหม่ผูอ่้านท่ีประสบ

ความสาํเร็จจะตอ้งสามารถนาํโครงสร้างความรู้มาใชใ้หเ้หมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่านเพราะจะช่วยใหมี้

ความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านไดดี้ยิง่ข้ึน  
 

 5.6) ข้ันตอนและกจิกรรมการสอนอ่าน 

        พรรณศรี  ประทุมศิริ (2541: 9)  ไดก้ล่าววา่  การสอนอ่านและการจดักิจกรรมการอ่านมี

ขอ้พิจารณา  ดงัน้ี 

      1.  ถา้จะสอนใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ใจความหมายในประโยค

นั้น และเขา้ใจความหมายทั้งหมดในยอ่หนา้นั้น  รวมทั้งความหมายของทั้งบทอ่านดว้ย 

    2. ความเขา้ใจทั้งหมดมาก่อนรายละเอียด  เป็นการเนน้ใหผู้อ้่านอ่านเพื่อใหไ้ดค้วาม

เขา้ใจทั้งหมดของเร่ืองท่ีอ่านเสียก่อน  หลงัจากนั้นก่อนลงรายละเอียดของเน้ือหา 

               3.ใชบ้ทอ่านท่ีพบในชีวติจริง 

    4. การใชท้กัษะสัมพนัธ์   ในการสอนทกัษะการอ่านนั้นไม่ควรสอนขา้ม  แยกออก

จากการสอนทกัษะอ่ืนโดยส้ินเชิงเพราะในชีวติจริงเม่ือเราไดพ้ึงหรืออ่านอะไรแลว้เรามกัจะนาํไปเล่า

ต่อหรือเขียนใหอี้กคนหน่ึงทราบ 

         สุภทัรา   อกัษรนุเคราะห์   (2530 : 25-26 ) กล่าวถึงขั้นตอนการสอนอ่าน  การจดั

กิจกรรมการอ่าน ดงัน้ี 
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                 1. ตั้งจุดประสงค ์ ซ่ึงตอ้งกาํหนดทั้งจุดประสงคน์าํทางและจุดประสงคป์ลายทาง 

         2. การดาํเนินการสอน เป็นการนาํจุดประสงคน์าํทางมาสอนโดยใชเ้ทคนิคทาํความ

กระจ่างในบริบท ( Contextualization ) และการใชค้วามรู้ทางสังคมศาสตร์ 

          3. การฝึกอ่านเป็นขั้นตอนท่ีตรงกบัจุดประสงคป์ลายทางท่ีกาํหนดไวโ้ดยอาศยั

ความรู้ทางภาษาศาสตร์ท่ีไดเ้รียนในขั้นท่ี 2   มาใชตี้ความ  จบัใจความสาํคญั  ตลอดจนรายละเอียดท่ี

จาํเป็นเม่ืออ่านจบแลว้สามารถคิดวเิคราะห์เน้ือเร่ืองได ้

          4. การถ่ายโอน  ถือเป็นการฝึกการส่ือสารท่ีนอกเหนือไปจากจุดประสงคป์ลายทาง

ท่ีวางไวเ้พื่อใหน้กัเรียนนาํส่ิงท่ีเรียนไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดถู้กตอ้ง 
 

                1. การจัดกจิกรรมการสอนอ่าน 

          1.กิจกรรมก่อนการสอนอ่าน ( Pre – reading activities ) เป็นการสร้างความสนใจ

ในเน้ือเร่ืองท่ีอ่านและปูพื้นความรู้ในเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงอาจจะจดักิจกรรม เช่น ใหค้าดคะเนเร่ืองท่ีอ่านให้

เดาความหมายของคาํศพัทจ์ากบริบท โดยดูจากประโยคขา้งเคียง  เป็นตน้ 

           2. กิจกรรมระหวา่งอ่าน ( While – reading activities )  เป็นกิจกรรมท่ีผูส้อน

นาํมาใชฝึ้กทกัษะการอ่านขณะท่ีอ่านเน้ือเร่ือง  ซ่ึงอาจจดักิจกรรม  เช่น  ใหอ่้านแบบเร็ว ๆ หรือ่านแบบ

หารายละเอียด  เพื่อตอบคาํถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง  ใหล้าํดบัเร่ืองซ่ึงทาํในลกัษณะของ “Strip Story”  ให้

สรุปความโดยใหผู้เ้รียนอนุมานจากเร่ืองท่ีอ่านทั้งหมดซ่ึงผูส้อนอาจใหส้รุปตั้งช่ือเร่ืองใหแ้ปลกไปจา

เร่ืองเดิม 

                    3. กิจกรรมหลงัการอ่าน ( Post – reading activities )  ผูเ้รียนสามารถ  แสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  เช่น  ใหแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความแตกต่างทางวฒันธรรมของเจา้ของ

ภาษาและผูเ้รียน 

              แฮร์ริส  และ  ไซแปย ์ (Harris and Sipay 1979: 36-37 )  กล่าววา่  การสอนการอ่าน

นั้น ครูผูส้อนควรยดึหลกัการสอน  ดงัต่อไปน้ี 

          1. การสอนอ่านตอ้งพยายามสร้างกิจกรรมท่ีสมบูรณ์และทา้ทาย 

              2. การสอนท่ีเป็นระบบนั้น  ตอ้งใชท้กัษะการอ่านท่ีเฉพาะเจาะจงอยา่งใดอยา่ง

หน่ึง เช่น  ชั้นประถมศึกษาฝึกอ่านเพื่อพฒันาคาํศพัท ์ทกัษะการคน้หาความหมาย เป็นตน้ 
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           3. กิจกรรมท่ีใชใ้นการสอนเด็กตอ้งเปิดโอกาสใหมี้กิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ

กนั เช่น  การฝึกอ่านออกเสียงมากพอ ๆ กนัการฝึกอ่านในใจ  การฝึกเด็กอ่านดว้ยตวัครูเป็นผูฝึ้กให ้

ควรใหเ้ด็กฝึกอ่านดว้ยตนเองอยา่งละเท่า ๆ กนัดว้ย 

              4. บทเรียน – กิจกรรม  ตอ้งสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคล  เพราะแต่ละคน

มีพื้นฐานความสามารถแตกต่างกนั 

            5. ตอ้งใหค้วามเอาใจใส่ต่อเด็กท่ีมีปัญหา  ตอ้งใหเ้วลา และช่วยพฒันาการอ่าน

ของเด็กท่ีพฒันาการชา้กวา่เด็กคนอ่ืน 

             6. ควรมีแผนงาน เพื่อสนบัสนุนการอ่านของเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงมธัยมศึกษา  

จากท่ีกล่าวถึงขั้นตอนการสอน การอ่าน จนถึงการจดักิจกรรม สอนการอ่าน นั้น  ตอ้ง

คาํนึงถึงจุดประสงค ์ กระบวนการสอน กลวธีิ  รวมถึงส่ือการเรียนการสอน  เพื่อใหเ้หมาะสมกนัทั้ง

วธีิการสอนและตวันกัเรียนใหม้ากท่ีสุด การสร้างแผนการสอนอ่านนั้นมีอยูห่ลากหลายวธีิ ครูอาจเลือก

แนวการเขียนแผนการสอนท่ีคิดวา่เหมาะสมกบันกัเรียน บทอ่าน และวตัถุประสงคใ์นการสอน  เพื่อให้

นกัเรียนสามารถพฒันาการอ่านภาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.  กระบวนการอ่าน   

     แฮร์ริส  และ  สมิธ  ( Harris and Smith 1980: 36-42)  กล่าววา่  กระบวนการอ่านเกิด

จากการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านและสาร โดยผา่นกระบวนการติดตามจุดมุ่งหมายของผูอ่้าน  ซ่ึงใน

การปฏิสัมพนัธ์น้ีประกอบดว้ยการดึงขอ้มูลและการตอบสนองแนวความคิดสาํหรับการดึงขอ้มูลน้ี

เก่ียวขอ้งกบัระบบเสียง  ความหมาย   และไวยากรณ์ของภาษาเขียน     นัน่คือความสอดคลอ้งของเสียง 

สัญลกัษณ์ ความหมายต่าง ๆ ของคาํ  และการเรียงลาํดบัคาํในวลีและประโยค   ขณะท่ีอ่านขอ้ความ

เหล่านั้นผูอ่้านจะตอบสนองความคิดโดยพยายามทาํความเขา้ใจและตดัสินสารท่ีอ่าน วลิเลียม (1988 : 

24-29) มีความ เห็นคลา้ยกนัวา่ การอ่านเป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์และตีความหมายซ่ึงใน

กระบวนการนั้นเป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านและสารท่ีอ่านเพราะเราไม่สามารถแยกสารและ

ผูอ่้านออกจากกนัได ้                                 

        จอห์น ( 1986: 13-15)  ไดส้รุปวา่  ในกระบวนการอ่านนั้น  ระดบัความหมายและ

โครงสร้างของเร่ืองข้ึนอยูก่บัการท่ีผูอ่้านเลือกสรรโครงสร้างความรู้เดิมมาใชข้ณะท่ีอ่าน นกัศึกษาจึงให้

ความสาํคญัแก่โครงสร้างความรู้เดิมของอ่าน  กลวธีิในการอ่าน  ความคิดเห็นของตนเองวฒันธรรมท่ี

ปรากฏในขอ้ความท่ีอ่าน และโครงสร้างท่ีใชใ้นดารเรียบเรียงขอ้ความของสารท่ีอ่าน 
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                         ดงันั้นความสามารถในการตีความ จึงข้ึนอยูก่บัพื้นความรู้เดิมของผูอ่้านซ่ึงจะมีมากนอ้ย

ต่างกนั  และมีผลทาํใหรั้บรู้เก่ียวกบัรายละเอียดของเน้ือความแตกต่างกนัดว้ย  โดยในการตีความนั้นนกั

ทฤษฏีความรู้เดิมเช่ือวา่เร่ืองท่ีผูอ่้านรับเขา้ไปในสมองจะตอ้งถูกเก็บรวบรวมอยูก่บัโครงสร้างความรู้

เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้และลกัษณะโครงสร้างความรู้เดิมนั้นจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัโครงสร้างความรู้ใหม่

ท่ีผูอ่้านรับเขา้ไป 
 

2.1  กระบวนการอ่านในระดับพืน้ฐานไปสู่กระบวนการอ่านในระดับสูง ( Bottom - Up 

Model ) 

ขอ้ความหรือประโยคในบทอ่านเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการอ่าน เรียกอีกอยา่ง

หน่ึงวา่  กระบวนการยดึเน้ือหาในบทอ่านเป็นหลกั ( Text – based processing)  กระบวนการน้ีจะเร่ิม

จากการเขา้ใจตวัอกัษร  คาํประโยค ไปจนถึงหน่วยของภาษาระดบัขอ้ความหรืออีกอยา่งหน่ึงคือ 

รูปแบบการผลกัดนัขอ้มูล ( data – driven model) (Carrell and Eisterhold 1988: 56-99) ผูอ่้านเร่ิมตน้

โดยการไขรหสัรับอิทธิพลจากความรู้ทัว่ไป  ซ่ึงผูอ่้านมีอยูแ่ละไม่ไดก้ล่าวถึงการเดาความหมายจาก

บริบทและกลวธีิสรุปใจความหลกั รูปแบบการอ่านลกัษณะน้ีผูอ่้านตอ้งไวต่อขอ้ความใหม่หรือ

ขอ้ความท่ีแตกต่างจากเร่ืองท่ีคาดคิดไวก่้อน การตีความหมายของการอ่านในรูปแบบน้ีเช่ือวา่

ความหมายซ่อนอยูใ่นตวัอกัษรซ่ึงรวมกนัข้ึนเป็นขอ้ความหรือความหมาย  ดงันั้นการสอนอ่านใน

ลกัษณะน้ีจึงตอ้งเนน้เก่ียวกบัส่วนประกอบภาษา  เช่น  คาํศพัทท่ี์อยูใ่นเร่ืองซ่ึงจะเป็นตวัช่วยใหเ้ขา้ใจ

ความหมายของเร่ือง 

          2.2  กระบวนการอ่านในระดับสูงไปสู่กระบวนการอ่านในระดับพืน้ฐาน (Top - Down 

Model ) 

      กระบวนการอ่านในระดบัสูงไปสู่กระบวนการอ่านในระดบัพื้นฐาน เป็นการใช้

ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผูอ่้านช่วยในการตีความ  จึงอาจเรียกไดว้า่เป็นกระบวนการอ่านโดย

ยดึความรู้สึก ( Knowledge – based processing)  หรือรูปแบบการผลกัดนัความคิดรวบยอด  

(conceptual – driven model)  รูปแบบน้ีจะเนน้สร้างความหมายมากกวา่การถอดความจากตวัเร่ือง 

ภายใตรู้ปแบบน้ีการอ่านจึงหมายถึง  การโตต้อบระหวา่งผูอ่้านและสาร  ซ่ึงความหมายจะอยูท่ี่ตวั

ผูอ่้าน ดงันั้นผูอ่้านตอ้งเป็นผูส้ร้างความหมายข้ึนมาโดยใชพ้ื้นความรู้เดิม  
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        จากกระบวนการอ่านจากใจความหลกัสู่องคป์ระกอบยอ่ยน้ี   (Gunderson, 1991: 74-77 )

ไดแ้สดงทรรศนะวา่ผูอ่้านจะเลือกตวัช้ีแนะท่ีมีประโยชน์ท่ีสุดท่ีจาํเป็นต่อการคาดเดาเร่ือง ดงันั้นการ

อ่านคาํท่ีผดิไปจากเร่ือง ( miscues) ไม่ใชส่ิ้งแสดงถึงการอ่านท่ีดอ้ยประสิทธิภาพและไม่ไดท้าํให้

ความหมายของประโยคเสียไป แต่เป็นการแสดงวา่ผูอ่้านกาํลงัทาํความเขา้ใจส่ิงอ่าน อยา่งไรก็ตาม ไซ

เบอร์สเทน (Siberstein, 1987: 28-35) กลบัมีความเห็นวา่การอ่านท่ีจะประสบความสาํเร็จไดน้ั้นไม่ได้

ใชเ้ฉพาะกระบวนการอ่านจากบนสู่ล่างหรือจากล่างสู่บนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่จะตอ้งใชท้ั้ง 2 

กระบวนการอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์กนั 
 

             2.3  กระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Approach) 

        เกรบ (Grabe, 1991: 283 )  ไดใ้หค้าํจาํกดัความของแนวการสอนการอ่านแบบ

ปฏิสัมพนัธ์ไว ้2 ประการคือ 

          1. การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านและบทอ่านถือวา่ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ี

ทาํใหต่ื้นตวัตลอดเวลา เน่ืองจากผูอ้่านไม่เพียงพอแต่อ่านเพื่อดูดซึมขอ้มูลจากบทอ่านเท่านั้น แต่ยงัใช้

ความรู้เดิมทั้งหมดท่ีมีอยูม่าตีความ ขยายความ เม่ือไดอ้่านขอ้มูลใหม่ ๆ ท่ียงัไม่เคยพบมาก่อนจากบท

อ่านการอ่านจึงเปรียบเสมือนบทสนทนาระหวา่งผูอ่้านและบทอ่าน หรือเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งผูอ่้านและบทอ่านในขณะท่ีผูอ่้านพยายามตีความจากบทอ่านโดยใชท้ั้งความรู้ท่ีไดจ้ากบท

อ่านและความรู้เดิมท่ีผูอ่้านมีอยูแ่ลว้ 

          2. การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการอ่านในระดบัต่าง ๆ แนวการสอนแบบเก่า 

เช่น แนวการสอนแบบจุลภาษา ( Sub-skill Approach) และแนวการสอนอ่านแบบฟัง – พดู ( Audio 

Lingual Approach) เนน้ความสาํคญัของการสอนทกัษะในระดบัพื้นฐาน เช่น การสะกดคาํ การหา

ความหมายของประโยค และขอ้ความในบทอ่าน ก่อนท่ีจะเรียนรู้ทกัษะในระดบัสูง เช่น การเดา

ความหมายจากบริบท หรือหาใจความหลกั ต่อมาแนวการสอนเปล่ียนมาเนน้กระบวนการอ่าน

แบบมหภาษา (Whole Language Approach) ซ่ึงเนน้การสอนจากการหาความหมาย หรือใจความหลกั

มากกวา่การสอนทกัษะในระดบัพื้นฐานเม่ือผูอ่้านเห็นความสาํคญัของการสอนแบบมหภาษามากทาํ

ใหม้องขา้มความสาํคญัของแนวการสอนอ่านแบบจุลภาษาท่ีเนน้ทกัษะยอ่ย ๆ นกัวจิยัดา้นการอ่านได้

ใหค้วามหมาย ต่อคาํวา่ ปฏิสัมพนัธ์ ( Interactive) ตามความหมายท่ีใชก้นัไดแ้ก่  (1) กระบวนการ 

(Process) (2) รูปแบบ ( Model) และ (3) การปฏิสัมพนัธ์กบับทอ่าน ( Textual Interaction) (Carrell, 

Devine and Eskey 1989 : 56) 
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          1. กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Process) เป็นกระบวนการทางความคิดท่ี

ใชป้ระสบการณ์เดิมทั้งในรูปแบบภาษา และประสบการณ์เดิมในเร่ืองราวท่ีอ่านทาํใหเ้กิดการ

คาดการณ์ต่อไปไดอ้ยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อเน่ืองทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน (Coady 1979: 14-16) 

         2. รูปแบบการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ ( Interactive Model) ทกัษะในทุกระดบัมี

ปฏิสัมพนัธ์ต่อกระบวนการและการแปลความหมายของบทอ่าน (Text) รูปแบบการอ่านน้ีเป็นการใช้

ความรู้เดิม (Background Knowledge)การคาดหวงั  (Expectations) บริบท(Context) และอ่ืน ๆ  

     3. การอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์เป็นกระบวนการ ( Process) เช่ือมระหวา่งขอ้มูลของ

บทอ่าน (Text Interaction) กบัขอ้มูลท่ีผูอ่้านนาํมาจากบทอ่าน กล่าวคือ การอ่านไม่ใช่เป็นเพียงการดึง

ขอ้มูลจากบทอ่าน แต่การอ่านเป็นการกระตุน้ความรู้ท่ีอ่านใชค้วามคิดต่อขอ้มูลใหม่จากบทอ่าน  เออร์

วนิ (Irwin 1991: 9) ไดส้รุปจากการวจิยัของนกัจิตวทิยากลุ่มความรู้ความเขา้ใจซ่ึงศึกษาเก่ียวกบั

กระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์วา่ในขณะท่ีเราอ่านนั้นมีกระบวนการต่าง ๆ เกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั

อยา่งนอ้ย 5 กระบวนการ ดงัต่อไปน้ี 

    1. กระบวนการอ่านในระดบัจุลภาค ( Microprocess) คือ กระบวนการซ่ึงผูอ้่าน

กวาดสายตาอ่านคาํในบทอ่านแลว้จดักลุ่มคาํใหเ้ป็นวลีท่ีมีความหมาย ( Chunking) และคดัเลือกวา่จะ

จดจาํหน่วยความคิดใด ในการจดักลุ่มคาํน้ีผูอ่้านตอ้งมีความรู้เดิมเก่ียวกบัโครงสร้างของภาษาองักฤษ

เป็นอยา่งดี ตวัอยา่งเช่น นามวลี ( Noun Phrase) ประกอบดว้ย คาํบ่งช้ี ( Determiner) คาํคุณศพัท ์

(Adjective) และคาํนาม เป็นตน้ 

   2. กระบวนการอ่านบูรณาการ ( Integrative Process) คือ กระบวนการซ่ึงผูอ้่านทาํ

ความเขา้ใจและอนุมานความสัมพนัธ์ระหวา่งอนุประโยค หรือประโยคต่าง ๆ ในบทอ่านตวัอยา่งเช่น 

ผูอ่้านสามารถบอกไดว้า่ คาํสรรพนามนั้นใชแ้ทนคาํนามใดท่ีกล่าวถึงมาก่อน และสามารถบอกไดว้า่ 

คาํเช่ือมประโยคต่าง ๆ มีหนา้ท่ีเช่ือมขอ้ความท่ีเป็นเหตุ เป็นผลหรือเช่ือมขอ้ความท่ีเป็นการ

เปรียบเทียบ เป็นตน้ สรุปไดว้า่ กระบวนการอ่านบูรณาการเป็นขั้นตอนท่ีผูอ่้านพยายามทาํความเขา้ใจ

ถึงความเช่ือมโยงหรือความสัมพนัธ์ของอนุประโยคหรือประโยคในบทอ่าน 

  3. กระบวนการอ่านในระดบัมหภาค ( Macro processes) กระบวนการท่ีผูอ่้าน

สามารถสรุปใจความสาํคญัจากบทอ่าน โดยการสังเคราะห์และจดัเรียบเรียงหน่วยความคิดจากบท

อ่านวา่หน่วยความคิดใดเป็นใจความสาํคญั และหน่วยความคิดใดเป็นรายละเอียด ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้

เก่ียวกบัการวเิคราะห์โครงสร้างของยอ่หนา้ วา่เป็นยอ่หนา้แสดงการเปรียบเทียบยอ่หนา้แสดงเหตุ

และผล หรือเป็นยอ่หนา้แสดงการจาํแนกประเภท เป็นตน้  

             4. กระบวนการอ่านขยายความ ( Elaborative Processes) ในการอ่านเร่ืองนั้นนอกจาก

ผูอ่้านจะกวาดสายตาหากลุ่มหากลุ่มคาํท่ีมีความหมาย หาความสัมพนัธ์ของอนุประโยคหรือประโยค 
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และจบัใจความสาํคญัจากบทอ่านแลว้ ผูอ่้านอาจใชค้วามคิดในการอนุมานความ ขยายความ หรือ 

ตีความท่ีนอกเหนือไปจากความตั้งใจของผูเ้ขียน ซ่ึงเป็นกระบวนการอ่านท่ีผูอ่้านใชค้วามคิดใน

ระดบัสูงท่ีช่วยใหจ้ดจาํส่ิงท่ีอ่านไดดี้ ซ่ึงประกอบดว้ย 

    4.1 การทาํนายความ ( Prediction) เม่ืออ่านนิยาย ผูอ่้านอาจเดาวา่อะไรจะเกิดข้ึน

ต่อไป จากความรู้ท่ีมีเก่ียวกบัลกัษณะของตวัละครหรือโครงสร้างเร่ือง 

    4.2 การสร้างมโนภาพ ( Mental Imagery) ในขณะท่ีอ่านถา้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองและ

สร้างมโนภาพไดต้ามเร่ืองท่ีอ่าน  

    4.3  การสนองตอบทางอารมณ์ ( Affective Responses) เม่ือผูอ่้านอ่านนวนิยาย

อาจมีอารมณ์คลอ้ยตาม หรือวาดภาพวา่ตนเองเป็นตวัละครเอกในเร่ือง การท่ีผูอ้่านจะซาบซ้ึงต่อบท

ประพนัธ์ต่าง ๆไดน้ั้น เน่ืองจากสามารถทาํความเขา้ใจภาษาอุปมาอุปมยั หรือความหมายโดยนยัของ

เร่ืองนั้นๆ  

         4.4 สนองตอบโดยใชค้วามคิดในการระดบัสูง   ไดแ้ก่   การท่ีผูอ่้านมีความ         

สามารถในการประยกุต ์( Application) การวเิคราะห์ ( Analysis) การสังเคราะห์ ( Synthesis) การ

ประเมิน (Evaluation)  

                          5. กระบวนการอภิปัญญา ( Metacognitive Process) คือ กระบวนการท่ีผูอ้่านมีความรู้

เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของตนเอง เช่น รู้วา่ตนเองเขา้ใจอะไร หรือไม่เขา้ใจอะไรเก่ียวกบัเร่ืองท่ี

อ่าน และสามารถควบคุมกระบวนการความรู้ความเขา้ใจของตนเองได ้เช่น รู้วา่การใชก้ลวธีิใดมา

ช่วยใหเ้ขา้ใจบทอ่านไดดี้ข้ึน กระบวนการท่ีผูอ่้านปรบกลวธีิในการอ่านของตนเพื่อควบคุมความ

เขา้ใจการอ่าน เพื่อใหส้ามารถจาํเร่ืองไดใ้นระยะเวลา เรียกวา่ เป็นการระมวลความแบบอภิปัญญา 
 

 กล่าวโดยสรุปกระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ถือวา่ความรู้เก่ียวกบัคาํศพัทแ์ละ

โครงสร้างทางภาษาเป็นปัจจยัท่ีจาํเป็นสาํหรับการอ่าน แต่ความเขา้ใจยงัข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวา่งท่ีผูอ่้านใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมในการคาดการณ์เดิมในการคาดการณ์ขอ้ความท่ีอ่าน

ล่วงหนา้เพื่อสนบัสนุนหรือปฏิเสธการคาดการณ์นั้น นอกจากน้ีการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งข้ึนอยู่

กบัความรู้และการใชก้ลวธีิท่ีเหมาะสมซ่ึงจะทาํใหผู้อ้่านสามารถคน้หา ประเมิน และเรียบเรียงสารท่ี

อ่านไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ ( Brown 1990: 16-28) ทั้งน้ีตอ้งอาศยักระบวนการประมวลความจากล่าง

ข้ึนบน  และแบบบนลงล่างในการจดักิจกรรมการสอน  เนน้การไดค้วามคิดรวบรวมยอดจากเร่ืองท่ี

อ่านโดยการจบัใจความสาํคญัของเร่ืองจากประสบการณ์เดิม  จากการเดาความท่ีแวดลอ้ม  จาก

ลกัษณะงานเขียนของผูเ้ขียน  กระบวนการการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์จะทาํใหผู้อ่้านมีความคงทนใน

การจาํระยะยาวกบัส่ิงท่ีอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 5.7. แผนการจัดการเรียนรู้ 

    1. ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ 

     ลดัดา ภูศรีโสม (2544 : 45) ไดใ้หค้วามหมายของแผนการจดัการเรียนรู้วา่เป็นการ

วางแผนจดัเตรียมรายละเอียดของการสอนท่ีผูส้อนสามารถนาํไปใชไ้ดท้นัทีและครูคนอ่ืนๆก็สามารถ

นาํไปใชเ้พื่อการสอนแทนได้  การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้จึงคงจดัทาํเป็นหน่วยเล็กๆเพื่อสะดวก

ในการสอนแต่ละคร้ัง โดยมีหวัขอ้รายละเอียดท่ีจาํเป็น 

    กรมวชิาการ  (2545 : 73) ไดใ้หค้วามหมายของแผนการจดัการเรียนรู้วา่คือผลของ

การเตรียมการวางแผนการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบโดยนาํสาระและมาตรฐานการผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปีหรือรายภาค  มาสร้างหน่วยการเรียน  คาํอธิบายรายวชิาและกระบวนการเรียนรู้

โดยเขียนเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามศกัยภาพของผูเ้รียน 

   นิคม ชมพหูลง (2545 : 180) แผนการจดัการเรียนรู้หมายถึงแผนการหรือโครงการท่ี

จดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อใชใ้นการปฏิบติัการสอนในรายวชิาใดวชิาหน่ึง  เป็นการเตรียมการ

สอนอยา่งมีระบบและเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหค้รูพฒันาการจดัการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงคก์าร

เรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

    รุจิร์ ภู่สาระ(2545 : 159)กล่าววา่แผนการจดัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือแนวทางในการ

จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนตามท่ีกาํหนดไวใ้นสาระการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม 

   สุวทิย์ มูลคาํ( 2547 : 58)กล่าววา่แผนการจดัการเรียนรู้คือแผนการเตรียมการสอน

หรือกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไวล่้วงหนา้อยา่งเป็นระบบและจดัทาํไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยมี 

การรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆมากาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ 

  ยพุา ภาคาํ(2550 : 47)ใหค้วามหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ไวว้า่แผนการจดั                          

การเรียนรู้หมายถึง  แผนการหรือโครงการท่ีจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใชใ้นการปฏิบติัการสอน                 

ในรายวชิาใดวชิาหน่ึงเป็นการเตรียมการสอนอยา่งมีระบบและเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหค้รูพฒันา การ

จดัการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

    ผูว้จิยัไดศึ้กษาความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้จากท่ีนกัการศึกษาไดใ้ห้

ความหมายไวข้า้งตน้พอจะสรุปไดว้า่แผนการจดัการเรียนรู้หมายถึงเคร่ืองมือท่ีครูผูส้อนจดัทาํข้ึนเพื่อ

ใชเ้ป็นแผนใน     การเตรียมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบซ่ึงจะช่วยใหค้รู

สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปสู่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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 2. ความสาํคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ 

  ประดิษฐ์ ทองคาํปลิว  (2543 : 2) กล่าววา่ แผนการสอนมีความสาํคญัในการสอน

และในการพฒันาการเรียนการสอนหลายประการ คือ 

  1. แผนการสอน  ช่วยใหผู้ส้อนไดมี้โอกาสศึกษาหลกัสูตร  แนวการสอน  การใชส่ื้อ

วธีิการวดัและประเมินผล  ศึกษาเอกสาร  ตาํราไดอ้ยา่งละเอียด  ทุกแง่ทุกมุม  ทาํใหเ้กิดการพฒันา

ตนเองของผูส้อน 

  2. แผนการสอน  ช่วยใหผู้ส้อนสามารถจดัเตรียมกระบวนการเรียนการสอนให้

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง  รู้จกัใชท้รัพยากรของโรงเรียนทรัพยากรในชุมชนหรือ

ของทอ้งถ่ิน 

  3. แผนการสอน  เป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพของผูส้อนในการนาํไปใชส้อนใ ห้

สอดคลอ้งกบับทเรียนสภาพของผูเ้รียนระยะเวลาและสภาพการเรียนการสอนท่ีแทจ้ริงในแต่ละภาค

เรียนแต่ละปีการศึกษาช่วยใหค้รูสอนไดค้รบถว้นทนัเวลาและช่วยใหมี้ความมัน่ใจในการสอนมาก 

  4. แผนการสอน  จะช่วยใหผู้ส้อนใชเ้ป็นขอ้มูลหรือหลกัฐานอา้งอิงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

เท่ียงตรง เม่ือตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา  ผูนิ้เทศ ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งวา่ผูส้อนไดท้าํการสอน

เน้ือหาใด อยา่งไร ใชส่ื้ออุปกรณ์และทรัพยากรอะไรบา้ง 

  5. แผนการสอน จะใชเ้ป็นคู่มือผูท่ี้สอนแทนได ้เพราะถา้จดัทาํแผนการสอนมี

รายละเอียดท่ีชดัเจน ผูท่ี้สอนแทนก็สามารดาํเนินกิจกรรมได้ แมจ้ะไม่สันทดัในวชิานั้น 

  6. แผนการสอน จะเป็นเอกสารสาํหรับใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและพฒันา

คุณภาพการจดัการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

  7. แผนการสอน  จะเป็นเอกสารท่ีแสดงถึงการพฒันาวชิาชีพและมาตรฐานวชิาชีพท่ี

แสดงวา่งานสอนเป็นงานท่ีจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนโดยเฉเพาะ  มีเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีจาํเป็นสาํหรับ

ประกอบอาชีพดว้ย 

 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2546 : 201 – 215) ใหค้วามสาํคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ ไวด้งัน้ี 

  1. ใหผู้ส้อนสอนดว้ยความมัน่ใจเม่ือเกิดความมัน่ใจในการสอนยอ่มจะสอนดว้ย

ความคล่องแคล่ว   เป็นไปตามลาํดบัขั้นตอนอยา่งราบร่ืน  ไม่ติดขดั เพราะไดเ้ตรียมการทุกอยา่งไว้

พร้อมแลว้ 

  2. ทาํใหเ้ป็นการสอนท่ีมีคุณค่ากบัเวลาท่ีผา่นไป  เพราะผูส้อนสอนอยา่งมีแผนมี

เป้าหมายและมีทิศทางในการสอน  มิใช่สอนอยา่งเล่ือนลอย  ผูเ้รียนจะไดรั้บความรู้  ความคิด เกิดเจต

คติ เกิดทกัษะ และเกิดประสบการณ์ใหม่ตามท่ีผูส้อนวางแผนไว้  ทาํใหเ้ป็นการเรียนการสอนท่ีมี

คุณค่า 
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  3. ทาํใหเ้ป็นการสอนท่ีตรงตามหลกัสูตร  ทั้งน้ีเพราะในการวางแผนการจดัการ

เรียนรู้ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรทั้งดา้นจุดประสงคก์ารสอน  เน้ือหาสาระท่ีจะสอนการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน  การใชส่ื้อการสอนการวดัและประเมินผล  แลว้จดัทาํออกแบบเป็นแผนการจดัการ

เรียนรู้เม่ือผูส้อนสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้  ก็ยอ่มทาํใหเ้ป็นการสอนท่ีตรงตามจุดมุ่งหมายและ

ทิศทางของหลกัสูตร 

  4. ทาํใหก้ารสอนบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพดีกวา่การสอนท่ีไม่มีการวางแผน

เน่ืองจากในการวางแผน  การจดัการเรียนรู้ ผูส้อนตอ้งวางแผนอยา่งรอบคอบใหทุ้กองคป์ระกอบของ

แผนการจดัการเรียนรู้รวมทั้งการจดัเวลา  สถานท่ี  รวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง  ๆซ่ึงจะ

เอ้ืออาํนวยใหเ้กิดความรู้ไดอ้ยา่งสะดวกและง่ายข้ึน 

  5. ทาํใหผู้ส้อนมีเอกสารเตือนความจาํสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการสอน

ต่อไปทาํใหไ้ม่เกิดความซํ้ าซอ้นและเป็นแนวทางในการทบทวนหรือการออกขอ้ทดสอบเพื่อวดัผล  

ประเมินผลผูเ้รียนได ้

  6. ทาํใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อผูส้อนและต่อวชิาท่ีเรียนทั้งน้ีเพราะผูส้อนสอนดว้ย

ความพร้อม  เป็นความพร้อมทั้งดา้นจิตใจและความพร้อมทั้งดา้นวตัถุความพร้อมทางดา้นจิตใจคือ

ความมัน่ใจในการสอน    เพราะผูส้อนไดเ้ตรียมการสอนอยา่งรอบคอบส่วนความพร้อมทั้งดา้นวตัถุ

คือการท่ีผูส้อนไดเ้ตรียมเอกสารหรือส่ือการสอนไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง  เม่ือผูส้อนเกิดความพร้อมใน

การสอน  ยอ่มสอนดว้ยความกระจ่างแจง้  ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจอยา่งชดัเจนในบทเรียน  อนั

ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อผูส้อนและต่อวชิาท่ีสอน 
 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาความสาํคญัและประโยชน์ของแผนการจดัการเรียนรู้จากท่ีนกัการศึกษา

ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  พอจะสรุปไดว้า่  แผนการจดัการจดัการเรียนรู้เป็นคู่มือการสอนท่ีครูผูส้อนจดัทาํ

ข้ึนดว้ยตนเองซ่ึงส่งเสริมใหค้รูไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัหลกัสูตร เทคนิคการจดัการเรียนการสอนการ

เลือกใชส่ื้อและวธีิการสอน  ตลอดจนการวดัผลและประเมินผล  ทาํใหเ้กิดความสะดวกแก่ครูผูส้อน

และครูผูม้าสอนแทน  สามารถใช้ เป็นหลกัฐานแสดงขอ้มูลดา้นการจดัการเรียนการสอน  และใชเ้ป็น

ผลงานทางวชิาการแสดงถึงความเช่ียวชาญได ้ 
 

 3. ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี 

  อาภรณ์  ใจเท่ียง (พิไลวรรณ  สถิตย์. 2548 : 30 ; อา้งอิงมาจาก  อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2540 

: 219) กล่าววา่ แผนการสอนท่ีดีจะช่วยใหก้ารเรียนการสอนประสบความสาํเร็จไดดี้  ดงันั้น ผูส้อนจึง

ควรทราบถึงลกัษณะของแผนการสอนท่ีดี ซ่ึงมีดงัน้ี 

  1. สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและแนวการสอน 
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  2. นาํไปใชส้อนไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพ 

  3. เขียนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เหมาะกบัผูเ้รียนและเวลาท่ีกาํหนด 

  4. มีความกระจ่างชดัเจน ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจง่ายและเขา้ใจตรงกนั 

  5. มีรายละเอียดมากพอท่ีทาํใหผู้อ้่านสามารถนาํไปใชส้อนได ้

  6. ทุกหวัขอ้ในแผนการสอนมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั 

  อาภรณ์ ใจเท่ียง (2546 : 216) กล่าวถึง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีควรมีลกัษณะการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 

  1. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัใหม้ากท่ีสุด  โดยมีผูส้อนเป็น

ผูใ้หค้าํแนะนาํส่งเสริม  หรือกระตุน้ใหกิ้จกรรมท่ีผูเ้รียนดาํเนินการเป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้

ท่ีกาํหนดไว ้

  2. เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคน้พบคาํตอบหรือทาํสาํเร็จดว้ยตนเองโดย

ผูส้อนตอ้งลดบทบาท   จากผูบ้อกคาํตอบมาเป็นผูค้อยกระตุน้ดว้ยคาํถามหรือปัญหาใหผู้เ้รียนคิด

แกไ้ขหรือหาแนวทางไปสู่ความสาํเร็จในการทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง                  

  3. เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนรับรู้และเรียนรู้อยา่งเป็นกระบวนการและสามารถนาํ

กระบวนการไปใชไ้ดจ้ริง ในชีวติประจาํวนั 

  4. เป็นกิจกรรมท่ีผูส้อนไดใ้ชน้วตักรรมการเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้และผูเ้รียน 

  5. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากวสัดุอุปกรณ์  แหล่งการเรียนรู้ใน

ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  ยพุา ภาคาํ (2550 : 51) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีควรมีจุดมุ่งหมายชดัเจน  สามารถวดั

ได ้มีส่ือและการจดักิจกรรมเหมาะสมกบัเน้ือหาและความแตกต่างของผูเ้รียน 

  วมิลรัตน์  สุนทรโรจน์  (2550 : 126-127) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของแผนการจดัการ

เรียนรู้ท่ีดีวา่  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งช่วยใหก้ารเรียนการจดัการเรียนรู้ประสบผลสาํเร็จไดดี้  

ดงันั้นผูจ้ดัการเรียนรู้ จึงควรทราบถึงลกัษณะของแผนการเรียนรู้ท่ีดี ซ่ึงมีดงัน้ี 

  1.  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตและแนวการจดัการเรียนรู้ของกรมวชิาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

  2. นาํไปใชไ้ดจ้ริงและมีประสิทธิภาพ 

  3. เขียนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เหมาะสมกบัผูเ้รียนและเวลาท่ีกาํหนด 

  4. มีความกระจ่างชดัเจน ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจง่ายและเขา้ใจไดต้รงกนั 

  5. มีรายละเอียดมากพอท่ีทาํใหผู้อ้่านสามารถนาํไปใชจ้ดัการเรียนรู้ได ้
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 นอกจากน้ีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะ  3 ประการ

ต่อไปน้ี 

  1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมท่ีผูเ้รียนเป็นผูไ้ดล้งมือปฏิบติัใหม้ากท่ีสุด

โดยผูส้อนเป็นเพียงผูค้อยช้ีนาํ ส่งเสริมหรือกระตุน้ใหกิ้จกรรมท่ีผูเ้รียนดาํเนินการเป็นไปตามความมุ่ง

หมาย 

  2. เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเป็นผูค้น้พบคาํตอบหรือทาํสาํเร็จดว้ย

ตนเองโดยผูส้อนพยายามลดบทบาทจากผูบ้อกคาํตอบมาเป็นผูค้อยกระตุน้ดว้ยคาํถามหรือปัญหา  ให้

ผูเ้รียนคิดแกห้รือหาแนวทางไปสู่ความสาํเร็จในการทาํกิจกรรมเอง 

  3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีสามารถ

จดัหาไดใ้นทอ้งถ่ิน หลีกเล่ียงการใชว้สัดุอุปกรณ์สาํเร็จรูปราคาสูง  

  ผูศึ้กษาคน้ควา้ไดศึ้กษาลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีพอสรุปไดว้า่แผนการ

จดัการเรียนรู้ท่ีดีควรมีจุดมุ่งหมายชดัเจน สามารถวดัได้  มีส่ือและการจดักิจกรรมเหมาะสมกบัเน้ือหา

และความแตกต่างของผูเ้รียน 
 

 4. องคป์ระกอบของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

  อาภรณ์ ใจเท่ียง (2540 : 218- 219) กล่าวา่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ประกอบดว้ยหวัขอ้สาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

  ส่วนนาํ  : รายวชิา/กลุ่ม ชั้น ช่ือหน่วยการเรียนรู้ หรือช่ือแผนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ จาํนวนเวลาสอน 

  1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

  2. สาระการเรียนรู้ 

  3. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

  4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

  5. แหล่งการเรียนรู้ 

  6. บนัทึกผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

  รุจิร์ ภู่สาระ (2545 : 161) จาํแนกส่วนประกอบของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

ดงัน้ี 

    1. สาระสาํคญั คือ ความคิดรวบยอดหรือหลกั หรือโครงสร้างของเน้ือหาท่ีตอ้งการ

ใหผู้เ้รียนไดรั้บหลงัจากเรียนเร่ืองราวนั้นไปแลว้ ฉะนั้นเน้ือหาสาระจะถูกตอ้งครอบคลุมและชดัเจน 



 

87 

 

15 

 

    2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีวเิคราะห์จากหลกัสูตรใน

คาํอธิบายรายวชิา  เป็นส่ิงบอกใหท้ราบวา่จะจดัการเรียนการสอนใหอ้ยูใ่นขั้นใดของทกัษะ เช่น  ขั้น

ความรู้ ขั้นความจาํ ความเขา้ใจ นาํไปใช ้วเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และควรมีจุดประสงคย์อ่ย

เพื่อนาํไปสู่การเรียนรู้ปลายทาง 

    3. เน้ือหา คือ เน้ือหาสาระท่ีผูส้อนตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  

    4. กิจกรรมการเรียนการสอน คือ การจดัสถานการณ์การเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว  ้ทั้งน้ีตอ้งเนน้กระบวนการท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดเป็นทาํเป็น

แกปั้ญหาเป็น ฝึกปฏิบติัทั้งงานกลุ่มและงานรายบุคคล ฉะนั้นกิจกรรมจะตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง มีความสนใจ ความเหมาะสม และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

     5. ส่ือการเรียนการสอน คือ เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชป้ระกอบการเรียนการ

สอน เพื่อใหก้ารสอนบรรลุจุดประสงคไ์ดง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน ส่ือการเรียนการสอนจึงควรมีความ

น่าสนใจ ความประหยดัและช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน 

    6. การวดัและการประเมินผล คือ การประมาณค่าของส่ิงต่างๆ เพื่อบอกคุณภาพของ

ส่ิงนั้นๆ เช่น การประเมิน การเรียนรู้ของผูเ้รียน เป็นการบอกคุณภาพวา่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจมากนอ้ย

เพียงใด เพื่อจะไดใ้ชข้อ้มูลมากพอเพียงท่ีจะนาํมาประกอบการวนิิจฉยัได้ เป็นตน้วา่ แบบสังเกต 

แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์และอ่ืนๆ การวดัและประเมินผลท่ีดีควรจะมีความเท่ียงตรง ความเช่ือถือ

ได ้และความสามารถประยกุตไ์ด ้

    7. กิจกรรมเสนอแนะ คือ การจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนในแต่ละ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เพื่อเพิ่มพนูความรู้ใหแ้ก่นกัเรียน โดยการจดัในโอกาสต่างๆนอกเวลาเรียน

รวมทั้งการจดักิจกรรมเพื่อซ่อมเสริมและการจดักิจกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรักและเห็นคุณค่าของ

วชิาท่ีเรียน 

   สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545: 21 - 22) กล่าวถึง 

องคป์ระกอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้วา่ แผนการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ท่ีนาํไปสู่

การพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นตามเจตนารมณ์ ของหลกัสูตร  องคป์ระกอบของแผนการเรียนรู้มี ดงัน้ี 

    1. สาระสาํคญั 

    2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    3. สาระการเรียนรู้ 

    4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

    5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

    6. การวดัและประเมินผล 
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    7. การบนัทึกผลหลงัสอน 

   รายละเอียดการเขียนในแต่ละองคป์ระกอบมีดงัน้ี 

  1. สาระสาํคญั หมายถึง ขอ้ความท่ีเป็นแก่นของเน้ือหาสาระ หลกัการ ขอ้เทจ็จริง

และแนวคิดต่างๆ ของเน้ือหาสาระในแผนการสอนนั้น ตอ้งเขียนใหส้รุป กระชบั อาจเป็นความเรียง 

หรือแยกเป็นขอ้ ๆ ก็ได ้วธีิเขียน ตอ้งเร่ิมดว้ยส่วนท่ีจาํเป็นและสาํคญัท่ีสุดของเน้ือหาก่อนแลว้จึงตาม

ดว้ยรายละเอียดท่ีสาํคญัของเร่ือง 

  2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมท่ีคาดหวงัของผูเ้รียนหลงัการสอนอาจ

เขียนแยกเป็นจุดประสงคป์ลายทางและจุดประสงคน์าํทางก็ได ้

  3. สาระการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีใหร้ายละเอียดท่ีเช่ือมโยงกบัสาระสาํคญั และ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

  4. กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมหรือประสบการณ์ต่างๆ ท่ีผูส้อนจดัใหผู้เ้รียนเกิด

การเรียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์กาํหนดไวก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกจากจะเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัแลว้

ยงัตอ้งคาํนึงถึงวธีิจดัการเรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ  รวมทั้งทกัษะ/

กระบวนการและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์ว้ย 

  5. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ วธีิการ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีผูส้อน

นาํมาเป็นเคร่ืองมือช่วยใหค้วามรู้แก่นกัเรียน 

  6. การวดัและประเมินผล เป็นการตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ี

กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้การประเมิน  ใชว้ธีิการ เคร่ืองมือ และเกณฑท่ี์หลากหลาย

ครอบคลุมดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ทั้งน้ีใหว้ดัตรงตามสภาพจริงท่ี

เกิดข้ึนดว้ยความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ และตรวจสอบได้ 

  7. การบนัทึกผลหลงัสอน เป็นการบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้

ควรบนัทึกในประเด็นต่อไปน้ี 

      7.1 ปัญหา/วธีิแกปั้ญหา 

      7.2 ขอ้เสนอแนะ เป็นกิจกรรมท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดใ้นเวลาปกติ เช่นแบบฝึกหดั

เพิ่มเติมหรืองานท่ีมอบหมายเพิ่มเติมอาจเป็นงานเก่ียวกบังานกลุ่ม โดยเนน้ทกัษะท่ีมีความเก่ียวพนั

กบัทกัษะท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในชั้นเรียน จะช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสฝึกฝนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองครูผูส้อน

ตอ้งตระหนกัและตรวจสอบแผนการเรียนรู้   คือ องคป์ระกอบทุกตอนตอ้งมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้ง

กนัตั้งแต่สาระสาํคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้เน้ือหาสาระการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือ และการวดั

ประเมินผล รวมทั้งวธีิการแกปั้ญหาท่ีพบจึงจะถือไดว้า่เป็นแผนการเรียนรู้ท่ีดีและสมบูรณ์  
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 5. ขั้นตอนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  

  ขั้นตอนการเขียนการจดัการเรียนรู้ (ยพุา ภาคาํ. 2550 : 49 ; รุจิร์ ภู่สาระ. 2545 : 159-

165 ; วฒันาพร ระงบัทุกข.์ 2542 : 83-136 และอาภรณ์ ใจเท่ียง. 2540 : 207-219) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอน

การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

  1. การกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เป็นการกาํหนดใหผู้เ้รียนมีหรือบรรลุซ่ึงมีทั้ง

ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ซ่ึงไดม้าจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้   ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั รวมทั้งแนวคิด ขอบเขตของกลุ่มสาระการเรียนรู้มาเป็นกรอบในการ

จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์นั้นตอ้งเขียนใหค้รบทั้ง  3 ดา้น 

ดงัน้ี 

   1.1 ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive) คือ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเนน้ความสามารถทาง

สมองหรือความรอบรู้ในเน้ือหาวชิาหรือในทฤษฎี 

   1.2 ดา้นทกัษะ (Skill) คือ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัท่ีตอ้งลงมือทาํ 

   1.3 จิตพิสัย (Affective) คือ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเนน้คุณธรรมหรือเจตคติหรือ

ความรู้สึกนึกคิด 

  2. การกาํหนดแนวการจดัการเรียนการสอน เป็นการพิจารณาวา่การเรียนการสอนใน

แนวการเรียนรู้นั้นมีจุดเนน้หรือสาระสาํคญัอะไร  จะตอ้งสอนเน้ือหาใดจึงจะครอบคลุมครบถว้นจะ

เลือกใชเ้ทคนิคหรือวธีิสอนใดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้จึงจะทาํใหผู้เ้รียนบรรลุจุดประสงคก์าร

เรียนรู้และจะใชส่ื้อการสอนใดจึงจะสอดคลอ้งเหมาะสมกบักิจกรรม ท่ีกาํหนด 

  3. การกาํหนดการจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 

   3.1 การเขียนสาระสาํคญัหมายถึง  ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเน้ือหาหลกัการ  

วธีิการท่ีตอ้งการจะใหผู้เ้รียนไดรั้บหลงัจากเรียนเร่ืองนั้นๆ  ทั้งในดา้นความรู้ความสามารถเจตคติ  

สาระสาํคญัจะเป็นขอ้ความท่ีเขียนในลกัษณะสรุปเน้ือหาเป้าหมายอยา่งสั้นๆจะเขียนเป็นความเรียง

หรือเขียนเป็นขอ้ๆ ก็ได ้

   3.2 สาระการเรียนรู้  หมายถึง  รายละเอียดของเร่ืองท่ีจดัการเรียนการสอนให้

บรรลุ    ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การเขียนสาระการเรียนรู้ครูจะเขียนรายละเอียดทั้งหมดอยูใ่น

แผนการจดัการเรียนรู้ก็ไดแ้ต่หากรายละเอียดของเน้ือหาวชิามีมากควรเขียนเฉพาะหวัขอ้เร่ืองเน้ือหา

นั้นๆไว ้ส่วนรายละเอียดใหน้าํไปไวใ้นส่วนทา้ยของแผนการจดัการเรียนรู้  หรือนาํส่วนท่ีเป็นเน้ือหา

แยกไวอี้กเล่มต่างหาก 

   3.3 กิจกรรมการเรียนรู้  หมายถึง  สภาพการเรียนรู้ท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อนนาํผูเ้รียน

ไปสู่เป้าหมายหรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนด  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
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สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  สาระการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นต่างๆจึงเป็น

ความสามารถและทกัษะของครูในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

   3.4 ส่ือการเรียนรู้  หมายถึง  ส่ิงท่ีเป็นพาหนะหรือส่ือท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ

พฒันาความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ใหบ้รรลุผลตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

  4. การกาํหนดวธีิการวดัผลและประเมินผล  เป็นกิจกรรมสาํคญัท่ีสอดแทรกอยูทุ่ก

ขั้นตอนของกระบวนการจดัการเรียนการสอนเร่ิมตั้งแต่ก่อนการเรียนการสอนจะเป็นการประเมิน  

เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน  ระหวา่งการเรียนการสอนจะเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุง

ผลการเรียนและเพื่อใหผู้เ้รียนทราบผลการเรียนของตนเป็นระยะๆและเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน

ในแต่ละรายวชิา /ภาคเรียน  จะเป็นการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนเพื่อตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่

ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้

6. แนวคิดเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

 6.1 ประวตัิอาเซียน 

           อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  (ASEAN : The 

Association of South East Asian Nations) ไดก่้อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยประเทศผู ้

ก่อตั้งอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดา

รุสซาลาม ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิก ตามดว้ยเวยีดนามเขา้มาเป็นสมาชิกเม่ือ พ.ศ. 2538  ขณะท่ีพม่าและ

ลาวเขา้มาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดทา้ยคือกมัพชูา เขา้เป็นสมาชิกอาเซียน เม่ือ  

พ.ศ.2542 ปัจจุบนัอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศ 

            ตลอดระยะเวลา 44 ปีท่ีผา่นมา อาเซียนไดเ้กิดความร่วมมือ รวมทั้งมีการวางกรอบ

ความร่วมมือ เพื่อสร้างความเขม็แขง็ รวมถึงความมัน่คงของประเทศสมาชิกทั้งดา้นความมัน่คง

เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนไดว้างแนวทางกา้วไปสู่ประชาคม

อาเซียนอยา่งสมบูรณ์ ภายใตค้าํขวญัคือ  "หน่ึงวสิัยทศัน์ หน่ึงเอกลกัษณ์ หน่ึงประชาคม" (One 

Vision, One Identity, One Community) โดยมุ่งเนน้ไปท่ี 3 ประชาคม คือ ประชาคมการเมืองและ

ความมัน่คงอาเซียน(ASEAN Political Security Community : APSC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN 

Socio-Cultural:ASCC) 

              โดยเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2552  ผูน้าํอาเซียนไดล้งนามรับรองปฏิญญาชะอาํ หวัหิน 

วา่ดว้ยแผนงานจดัตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) เพื่อจดัตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558  

ซ่ึงประชาคมอาเซียนประกอบดว้ยเสาหลกั3เสาดงัต่อไปน้ี 

                  1.ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน  (ASEAN Security Community – ASC) 
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มุ่งใหป้ระเทศในภูมิภาคอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ มีระบบแกไ้ขความขดัแยง้ ระหวา่งกนัไดด้ว้ยดี มี

เสถียรภาพอยา่งรอบดา้น มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกบัภยัคุกคามความมัน่คงทั้งรูปแบบเดิมและ

รูปแบบใหม่ๆเพื่อใหป้ระชาชนมีความปลอดภยัและมัน่คง 

               2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งใหเ้กิดการ

รวมตวักนัทางเศรษฐกิจ และการอาํนวยความสะดวกในการติดต่อคา้ขายระหวา่งกนั อนัจะทาํให้

ภูมิภาคมีความเจริญมัง่คัง่ และสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืน ๆ ไดเ้พื่อความอยูดี่กินดีของประชาชน

ในประเทศอาเซียนโดย 

               2.1 มุ่งใหเ้กิดการไหลเวยีนอยา่งเสรีของ สินคา้ บริการ การลงทุน เงินทุน การพฒันา

ทางเศรษฐกิจและการลดปัญหาความยากจนและความเหล่ือมลํ้าทางสังคมภายในปี 2020 

                2.2  ทาํใหอ้าเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว   (single market and production 

base) 

                     2.3 ใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องวา่งการพฒันา

และช่วยใหป้ระเทศเหล่าน้ีเขา้ร่วมกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน  

                 2.4  ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและ

ตลาดทุน การปะกนัภยัและภาษีอากร การพฒันาโครงสร้างพิน้ฐานและการคมนาคม พฒันาความ

ร่วมมือดา้นกฎหมาย การเกษตร  พลงังาน การท่องเท่ียว การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบั

การศึกษาและการพฒันาฝีมือแรงงาน   กลุ่มสินคา้และบริการนาํร่องท่ีสาํคญั ท่ีจะเกิดการรวมกลุ่มกนั 

คือ สินคา้เกษตร / สินคา้ประมง / ผลิตภณัฑไ์ม ้/ ผลิตภณัฑย์าง / ส่ิงทอ / ยานยนต ์/อิเล็กทรอนิกส์ / 

เทคโนโลยสีารสนเทศ (e-ASEAN) / การบริการดา้นสุขภาพ, ท่องเท่ียวและการขนส่งทางอากาศ 

(การบิน) กาํหนดใหปี้ พ.ศ. 2558 เป็นปีท่ีเร่ิมรวมตวักนัอยา่งเป็นทางการ โดยผอ่นปรนใหก้บัประเทศ 

ลาว กมัพชูา พม่า และเวยีตนาม สาํหรับประเทศไทยไดรั้บมอบหมายใหท้าํ Roadmap ทางดา้น

ท่องเท่ียวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน) 

           3. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ( ASEAN Socio-Cultural Community – 

ASCC) เพื่อใหป้ระชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยูร่่วมกนัภายใตแ้นวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทรมีสวสัดิการ

ทางสังคมท่ีดีและมีความพร้อมสาํหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน

นั้น ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นผูน้าํในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศกัยภาพในการเป็นแกนนาํในการ

สร้างประชาคมอาเซียนใหเ้ขม้แขง็ จึงไดมี้การเตรียมความพร้อมเพื่อกา้วเขา้สู่การเป็นประชาอาเซียน 

โดยจะมุ่งเนน้เร่ืองการศึกษา ซ่ึงจดัอยูใ่นประชาคมสังคมและวฒันธรรม ท่ีจะมีบทบาทสาํคญัท่ีจะ

ส่งเสริมใหป้ระชาคมดา้นอ่ืน ๆ ใหมี้ความเขม้แขง็ เน่ืองจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพฒันาใน

ทุก ๆ ดา้น และจะมีการส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นอาเซียนศึกษา เป็นศูนยก์ารเรียนรู้

http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf
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ดา้นศาสนาและวฒันธรรม เพื่อขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษา ดว้ยการสร้างความเขา้ใจ

ในเร่ืองเก่ียวกบัเพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางดา้นชาติพนัธ์ุ หลกัสิทธิ

มนุษยชน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันาการติดต่อส่ือสาร

ระหวา่งกนัในประชาคมอาเซียน(สาํนกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ, 2009, หนา้ 1 )  

            สรุป สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ก่อตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพฯ 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 ประกอบดว้ยสมาชิก 10 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลยเ์ซีย พม่า ลาว 

กมัพชูา เวยีตนาม  ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ บรูไน ดารุสซาเล็มเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัดี

ระหวา่งประเทศในภูมิภาค ดาํรงสันติภาพ เสถียรภาพและความมัน่คงทางการเมือง สร้างสรรคค์วาม

เจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ การพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม และการกินดีอยูดี่ของประชาชน 

บนพื้นฐานความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิก 
 

 6.2. ทศิทางอาเซียนกบัการศึกษา 

              ภทัรวทิย ์อยูว่ฒันะ ( 2555 )  กล่าววา่   ปี 2558 ภูมิภาคเราจะกา้วเขา้สู่ความเป็น

ประชาคมอาเซียน หลายปีท่ีผา่นมา เราไดย้นิกระแสอาเซียนกนัอยา่งหนาหู แลว้ อาเซียนคืออะไร.... 

อาเซียนเร่ิมตน้จากสมาคมอาสา ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยมีไทย มาเลเซีย และ

ฟิลิปปินส์ แต่ก็ไดถู้กยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ไดมี้การลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพ ” อาเซียน 

ไดถื้อกาํเนิดข้ึน โดยมีรัฐสมาชิกเร่ิมตน้ 5 ประเทศ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อความร่วมมือในการเพิ่ม

อตัรา การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาสังคม วฒันธรรม ในกลุ่มประเทศสมาชิก และการรักษาไว้

ซ่ึงสันติภาพและความมัน่คงในภูมิภาค โดยเปิดโอกาสใหค้ลายขอ้พิพาทระหวา่งประเทศสมาชิกอยา่ง

สันติ หลงัจาก พ.ศ. 2527 เป็นตน้มา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มข้ึนจนมี 10 ประเทศ ปัจจุบนั กฎบตัร

อาเซียนไดมี้การลงนาม เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ.2551 ซ่ึงทาํใหอ้าเซียนมีสถานะคลา้ยกบัสหภาพยโุรป

มากยิง่ข้ึน เขตการคา้เสรีอาเซียนไดเ้ร่ิมประกาศใชต้ั้งแต่ตน้ปี พ.ศ. 2553 และกาํลงักา้วสู่ความเป็น

ประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะประกอบดว้ย  สามดา้น คือ ประชาคมอาเซียนดา้นการเมืองและความมัน่คง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 

             การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือเฉพาะดา้นของอาเซียน โดยความร่วมมือ

ดงักล่าวมีพฒันาการเป็นลาํดบัอยา่งชา้ๆ ทั้งในเชิงบริหารจดัการและสาระความร่วมมือ โดยในการ

บริหารจดัการนั้น มีความพยายามท่ีจะผลกัดนัใหค้วามร่วมมือดา้นการศึกษาของอาเซียน มีลกัษณะท่ี

เป็นทางการและมีผลในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบติัมากข้ึน ต่อมาเม่ืออาเซียนมีการปรับตวัในเชิง

โครงสร้างเพื่อใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆ ของอาเซียนเขม้แขง็ข้ึน ไดมี้การจดัการประชุมรัฐมนตรี
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ศึกษาอาเซียนคร้ังแรก คู่ขนานกบัการประชุมสภาซีเมค ท่ีประเทศสิงคโปร์ และมีการจดัอยา่งต่อเน่ือง

ทุกปี การจดัการศึกษาในอาเซียนเป็นรากฐานสาํคญัในการสร้างความเขม้แขง็ และความเจริญรุ่งเรือง

ทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ี การอุดมศึกษาในอาเซียน ไดก้ลายเป็นภาค

ธุรกิจขนาดใหญ่และไร้พรมแดน เพื่อตอบสนองการเปิดเสรีการศึกษา ทั้งในกรอบอาเซียนและการคา้

โลก เป็นผลใหเ้กิดกระแสการแข่งขนัในการใหบ้ริการดา้นการศึกษา การเสริมสร้างความร่วมมือกบั

ประเทศเพื่อนบา้น ในการพฒันามาตรฐานการศึกษาของสถาบนัการอุดมศึกษาไปสู่ความเป็น

นานาชาติ และ World Class University ตามระบบ และรูปแบบการจดัการศึกษาของยโุรปและ

อเมริกา ทั้งในประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัภาษาหน่ึงในการเรียนการสอน เช่น ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ มาเลเซีย และในประเทศท่ีใชภ้าษาทอ้งถ่ินเป็นหลกัเช่น ไทย ลาว กมัพชูา เวยีดนาม เพื่อ

ตอบสนอง การเปล่ียนแปลงและความตอ้งการของตลาดแรงงานในระดบัชาติและภูมิภาค การ

ปรับตวัต่อกระแส การเปิดเสรีทางการศึกษา กฎบตัรอาเซียน ฯลฯ แนวทางดงักล่าวก่อใหเ้กิดความ

ร่วมมือทางวชิาการระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาในอาเซียนและประชาคมยโุรป ในลกัษณะขอ้ตกลงท่ี

ทาํร่วมกนัในระดบัสถาบนัต่อสถาบนั ทั้งในส่วนของมหาวทิยาลยัของรัฐและมหาวทิยาลยัของ

ภาคเอกชน ในดา้นการพฒันาหลกัสูตร การพฒันาสถาบนัการศึกษาร่วมกนั ในขณะเดียวกนัการ

จดัตั้งเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน ไดช่้วยส่งเสริมความร่วมมือในการพฒันาคณาจารย ์นกัวชิาการ 

และนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา รวมทั้งการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ทั้งระหวา่งประเทศสมาชิก

ดว้ยกนัเอง และความร่วมมือกบัประเทศคู่เจราจาในอาเซียนบางประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ญ่ีปุ่น 

เกาหลี จีน อินเดีย รัสเซีย และสหภาพยโุรป อีกดว้ย 

                 ถึงตอนนั้น อาเซียนไดต้ั้งเป้าหมายท่ีจะพฒันาแนวคิดกิจกรรม และการจดัการศึกษา

ร่วมกนัในภูมิภาค บนรากฐานภูมิปัญญาระดบัชาติและภูมิภาค เพื่อป้องกนัสภาพไม่สมดุลจากการ

ไหลบ่าเพียงดา้นเดียวของกระแสโลกาภิวตัน์จากตะวนัตก ปฏิญญาอาเซียนดา้นการศึกษา ท่ีผูน้าํให้

การรับรองในระหวา่งการประชุม สุดยอดอาเซียน ซ่ึงเนน้การขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสา

หลกั สะทอ้นการจดัการศึกษาแบบเช่ือมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบนพื้นฐานของ

เอกลกัษณ์และความแตกต่าง การพฒันาและประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนวชิาการระหวา่ง

ชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกนั ทั้งในกรอบ ซีมีโออาเซียน และ ยเูนสโก 

                  นอกจากน้ี ความร่วมมือในการเปิดเสรีดา้นการศึกษา ยงัเป็นมาตรการรองรับสาํคญัต่อ

เป้าหมายการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงครอบคลุมการจดัทาํความตกลงยอมรับร่วมดา้น

การศึกษา ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพสาํคญัต่างๆ ควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการ

เคล่ือนยา้ยแรงงาน ซ่ึงกาํหนดใหมี้การยกเวน้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการขอวซ่ีาสาํหรับคนชาติอาเซียน 
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การอาํนวยความสะดวก ในการออกวซ่ีา และใบอนุญาตทาํงานสาํหรับแรงงานมีฝีมือและผูเ้ช่ียวชาญ

สัญชาติอาเซียนอีกดว้ย. 

(http://www.thaipost.net) 

          ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ((http://www.chinnaworn.com/) )บรรยาย พิเศษเร่ือง "การ

เตรียมพร้อมดา้นการศึกษาของไทย เพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘"  ไวว้า่ ประเทศไทย

เป็นผูน้าํในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศกัยภาพในการเป็นแกนนาํในการสร้างประชาคมอาเซียนให้

เขม้แขง็ ภายใตย้ทุธศาสตร์วสิัยทศัน์เดียว เอกลกัษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพื่อความเจริญมัน่คง

ของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจภายใตก้ารก่อตั้งน้ีจะตอ้งยดึหลกัสาํคญัคือประชาคมการเมือง

และความมัน่คงของอาเซียน  ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวฒันธรรมของ

อาเซียน การศึกษานั้นจดัอยูใ่นประชาคมสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงจะมีบทบาทสาํคญัท่ีจะส่งเสริมให้

ประชาคมดา้นอ่ืนๆมีความเขม้แขง็ เน่ืองจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพฒันาในทุกๆ ดา้นการ 

เตรียมความพร้อมของการศึกษาไทยมีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 

      1. การสร้างประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษา ใหป้ระเทศไทยเป็น Education Hub มี การ

เตรียมความพร้อมในดา้นกรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแห่งชาติ ท่ีจะมุ่งสร้างความตระหนกัรู้ของ

คนไทยในการจดัการศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให ้เป็นคนของประชาคมอาเซียน พฒันาสมรรถนะให้

พร้อมจะอยูร่่วมกนัและส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้น การศึกษา โดยใหมี้การร่วมมือกนั

ใน ๓ ดา้นคือ ดา้นพฒันาคุณภาพการศึกษาการขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การบริการและจดัการศึกษา 

       2. ขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษาดว้ยการสร้างความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบั

เพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางดา้นชาติพนัธ์ุ หลกัสิทธิมนุษยชน การส่งเสริม

การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันาการติดต่อส่ือสารระหวา่ง กนัในประชาคมอาเซียน มี

การเพิ่มครูท่ีจบการศึกษาดา้นภาษาองักฤษเขา้ไปในทุกระดบัชั้นการศึกษา เพื่อใหน้กัเรียนไทย

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์นอกจากน้ียงัมีการร่วมมือกบัภาคเอกชนในการรับ

อาสาสมคัรเขา้มาสอนภาษาต่าง ประเทศ รวมถึงของประเทศต่างๆเพื่อการอยูร่่วมกนัดว้ยความเขา้ใจ

กนัของประเทศในประชาคม 

        3. ส่วนดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศึกษานั้น จะพฒันาตามหลกั 3Nไดแ้ก่ Ned Net โครงข่าย

เทคโนโลยสีารสนเทศ  NEIS  ศูนยก์ลางรวบรวม จดัเก็บ และเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศดา้น

การศึกษา NLC ศนูย ์เรียนรู้แห่งชาติ เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้การเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดเวลา มีวฒันธรรม

การพฒันาผูเ้รียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข ความเอ้ืออาทร โดยใช้

การศึกษาเป็นกลไกในการสร้างวฒันธรรมใหม่ นกัศึกษาท่ีจบจากอาชีวศึกษาจะตอ้งเป็นแรงงานท่ีมี

http://www.thaipost.net/
http://www.chinnaworn.com/
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คุณภาพมีทกัษะการทาํงานร่วมกนัในประชาคมอาเซียน 

                        นอกจากน้ี ยงัตอ้งส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นอาเซียนศึกษา เป็นศูนย์

การเรียนรู้ดา้นศาสนาและวฒันธรรม เพื่อพฒันาไปสู่ประชาคมอาเซียนและสากลต่อไป 

           อญัชลี ภู่ประเสริฐ (2556) กล่าววา่ กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ตรียมความพร้อมดา้น

การศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  ดงัน้ี 

  1.จดัใหมี้หลกัสูตรอาเซียนศึกษา เพื่อใหค้นไทยเขา้ใจอาเซียน  เขา้ใจการอยูร่่วมกนั

กบัประเทศเพื่อนบา้น ท่ีมีวฒันธรรมการกิน การอยู ่การดาํเนินชีวติท่ีคลา้ยคลึงกนั 

  2.ส่งเสริมการแลกเปล่ียนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัรัฐมนตรี ผูบ้ริหารระดบัสูง  

ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน 

  3.การแลกเปล่ียน ICT เพื่อเช่ือมโยงภายในประชาคมอาเซียนกนัได้  โดยไดมี้การ

จดัตั้ง ASEAN University และ Cyber University เพื่อการเช่ือมโยง  นอกจากน้ียงัไดเ้ตรียมการเพื่อให้

มีการรับรองคุณวฒิุการศึกษาระหวา่งกนั เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูเ้รียน 

  4.การใชภ้าษาองักฤษกระทรวงศึกษาธิการไดต้ั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนท่ีจบชั้น ป.๖ 

สามา รถส่ือสารเป็นภาษาองักฤษได ้เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  รวมทั้งจะตอ้งใช้

ภาษาองักฤษในการคน้ควา้หาความรู้จากอินเทอร์เน็ต และส่ือการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 

โดยไดเ้ร่งผลกัดนัและดาํเนินการในหลายดา้น เช่น 

  1. สร้างศูนยอ์าํนวยการเพื่อใหค้รูเจา้ของภาษามาสอนภาษาในโรงเรียน  

  2. พฒันาการเรียนการสอนแบบ English for Integrated Studies (EIS) โดยบูรณาการ

การสอนภาษาองักฤษในวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

  3. พฒันาหอ้งเรียนแห่งอนาคต (The Global Class) ซ่ึงเป็นหอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ี

สามารถเช่ือมโยงการเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย 

  4. การอบรมภาษาองักฤษใหก้บัครู เพื่อใหค้รูยคุใหม่สามารถส่ือสารเป็น

ภาษาองักฤษ  และใช ้ ICT ไดห้ลายโรงเรียนไดพ้ฒันาระบบการบริหารการศึกษาเพื่อตอบสนอง

แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้  รวมทั้งโรงเรียนศรีวกิรมซ่ึ์งไดพ้ฒันาทั้งดา้น

หลกัสูตรท่ีส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษในแผนการเรียน  English Programme (EP) และแผนการเรียน 

Intensive Programme (IP) ซ่ึงสอนวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยครูต่างชาติ  การบูรณาการ

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัหลกัสูตร International Primary Curriculum (IPC) ของประเทศ

องักฤษ การส่งเสริม ICT โดยจดัทาํ IT Zone และใช ้Active Board ในการเรียนการสอน  รวมทั้งจดั

อบรมทกัษะการใชเ้ทคโนโลยใีหแ้ก่ครูจนทาํใหค้รูทุกคนผา่นการทดสอบ MosCer (Power Point ) 

http://auto.sanook.com/4723/ราคารถใหม่/
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นอกจากน้ี ยงัมีการอบรมภาษาองักฤษใหแ้ก่บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน  ส่งครูศึกษาดูงานใน

ต่างประเทศเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร IPCและการวดัและประเมินผล 
 

          สรุป ทิศทางอาเซียนกบัการศึกษา เพื่อท่ีจะการสร้างประชาคมอาเซียนดว้ย

การศึกษา  ขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษาและส่วนดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศึกษานั้น จะ

พฒันาตามหลกั 3N ไดแ้ก่   Ned  Net โครงข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  NEIS ศูนยก์ลางรวบรวม 

จดัเก็บ และเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา   NLC  ศูนย ์เรียนรู้แห่งชาติ เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้

การเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดเวลา ตลอดจนพฒันาบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ทางเทคโนโลย ี

และ สามารถส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารเพื่อการเช่ือมโยงและสร้าง

ความเช่ือมัน่ใหก้บัผูเ้รียน 

    6.3. การศึกษาของไทยในกรอบอาเซียน 

          กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้าํหนดกรอบและแนวทางในการปฏิบติัดา้นการศึกษาของ

ไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใน ปี 2558 ท่ีจะถึงน้ี โดยกาํหนดกรอบ

อาเซียนแนวทางการศึกษาไทยดงัน้ี 

            1. สาํนกัปลดักระทรวงศึกษาธิการ ดาํเนินงานภายใตก้รอบรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน 

กรอบประเทศอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา เสริมสร้างความตะหนกัเก่ียวกบัอาเซียน และการจดัตั้ง

สถาบนันานาชาติเพื่อพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา 

            2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงการ Education Hub School 

และอยูร่ะหวา่งดาํเนินโครงการ Spirit of ASEAN (Sister/Partner  School และ Buffer School) 

สาํหรับกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการในปี 2554 คือการพฒันาหลกัสูตรและส่ือเก่ียวกบัอาเซียน รวมทั้ง

กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

           3. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษามาเลเซีย-

อินโดนีเซีย-ไทย การประชุมอยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการอุดมศึกษา และ

การจดัทาํยทุธศาสตร์ดา้นการอุดมศึกษาอาเซียน 

            4. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการเวทีแลกเปล่ียนความรู้เกษตร

นานาชาติ จดัการเรียนการสอนบริการสังคมร่วมกบันกัศึกษาสิงคโปร์ โครงการแลกเปล่ียนกบั 

Institute Of Technical Education Collage Eastสิงคโปร์ โครงการพฒันาโรงเรียนเทคนิคลาว 

แลกเปล่ียนนกัศึกษาทวภิาคีระดบั ปวส.กบับรูไนฯ โรงเรียนพระราชทานฯ วทิยาลยักาํปงเฌอเตียล

กมัพชูา ร่วมมือกบั SEAMEO SEAMOLEC ประเทศอินโดนีเซียจดัการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

             5. สาํนกัเลขาธิการสภาการศึกษา จดัโครงการสัมมนาการวจิยัการศึกษาไทย-
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มาเลเซีย บรรยายทางวชิาการเร่ืองความตะหนกัเร่ืองการกา้วสู่อาเซียน บรรยายเร่ืองการจดัการศึกษา

เพื่อปวงชนและคนดอ้ยโอกาสใหก้บัผูแ้ทนมาเลเซีย โครงการพฒันานโยบายการศึกษาสู่อาเซียน:

กรณีศึกษาไทย-ลาว-เวยีดนาม โครงการความร่วมมือไทย – ลาว  โครงการความร่วมมือไทย – 

เวยีตนาม 

              6. สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จดัศูนยก์าร

เรียนรู้ชุมชนใหป้ระเทศเพื่อนบา้น อบรมเทคนิคการจดันิทรรศการ การนาํเสนอขอ้มูล ส่งเสริม

ความรู้เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนในศูนยว์ทิยาศาสตร์ของประเทศเพื่อนบา้น 

              7. สาํนกับริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์ความรู้เร่ืองอาเซียนแก่บุคลากร ใน สช.และโรงเรียนเอกชน สนบัสนุนโรงเรียนเขา้

แข่งขนักีฬาประถมศึกษาอาเซียนคร้ังท่ี 3 ท่ีประเทศอินโดนีเซีย โครงการแลกเปล่ียนนกัเรียน

มธัยมศึกษาปี 2552 กบัสิงคโปร์ ร่วมสัมมนาวชิาการและนิทรรศการการศึกษาไทยท่ีประเทศ

เวยีดนาม 

             8. สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา คุรุสภาไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีองคก์รสมาชิกสภาครู

อาเซียน โดยร่วมกบัองคก์รครูในกลุ่มประเทศอาเซียน 5ประเทศไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ก่อตั้งข้ึนในปี 2521 ปัจจุบนัมีภาคีสมาชิก 23 องคก์รจาก 9 ประเทศ 

            9. เครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน (AUN) ไดจ้ดักิจกรรมแลกเปล่ียนนกัศึกษาภายใน

อาเซียน มีการพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตรในสาขาวชิาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ 

วศิวกรรมศาสตร์ ฯลฯ 

            นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการยงัไดพ้ิจารณาแนวทางการดาํเนินงานตามปฏิญญา

อาเซียนดา้นการศึกษาเพื่อกาํหนดเป็นนโยบายดงัน้ี 

                      1. การเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนกัและ

เตรียมความพร้อม ของครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชน 

เพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี2558 

            2. การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน นกัศึกษาและประชาชน ใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนเช่นความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะและความชาํนาญท่ีสอดคลอ้งกบัการปรับตวัและเปล่ียนแปลงทาง

อุตสาหกรรมและการเพิ่มโอกาสในการหางานทาํของประชาชน 

            3. การพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษาและครู

อาจารย ์ในอาเซียน รวมทั้งใหมี้การยอมรับในคุณสมบติัทางวชิาการร่วมกนัในอาเซียน การส่งเสริม

ความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่างๆและการแลกเปล่ียนเยาวชน การพฒันาระบบการศึกษา
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ทางไกล ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวติ การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา

และการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นตน้และขั้นต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพนูความร่วมมือ

ระหวา่งสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

            4. การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน เพื่อรองรับการเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดว้ย การจดัทาํความตกลงยอมรับดา้นการศึกษา การพฒันา

ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพสาํคญัต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กบั

การเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

             5. การพฒันาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรสาํคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

รมว.ศธ. ไดม้อบหมายใหอ้งคก์รหลกัเตรียมจดัทาํแผนการดาํเนินงานและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเตรียมการรองรับในเร่ืองดงักล่าว โดยใหพ้ิจารณาถึงระบบการศึกษาใน

อาเซียนและ นโยบายของประเทศเพื่อนบา้น เพื่อใหเ้กิดความร่วมมืออยา่งแทจ้ริงในอาเซียนต่อไป.  

               สรุปการศึกษาของไทยในกรอบอาเซียน นั้นเพื่อพฒันาศกัยภาพของเยาวชนไทยใหมี้

ความสามารถ มีประสบการณ์ในดา้นวชิาการ ดา้นวชิาชีพเพื่อเปิดรับเสรีภาพทางดา้นแรงงาน 

ทางดา้นการศึกษาไทยและเพิ่มพนูความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

6.  แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 ความหมายของความพงึพอใจ 

 ความหมายของความพึงพอใจ มีผูใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

                     ณฐัสิทธ์ิ วงคต์ลาด (นงลกัษณ์ เชียรหอม. 2547 : 36 ; อา้งใน ณฐัสิทธ์ิ วงคต์ลาด. 2544 : 

10) กล่าววา่ความพึงพอในการทาํงานหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบติังาน

และการท่ีบุคคลปฏิบติังานดว้ยความสุขจนเป็นผลใหง้านนั้นประสบความสาํเร็จสนองนโยบายและ

บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รในองคก์รทุกองคก์รไม่วา่องคก์รใดก็ตามถา้มีบุคคลท่ีปฏิบติังานดว้ย

ความเตม็ใจ มีความพึงพอใจ มีความสุข ทุกคน องคก์รนั้นจะพฒันาอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

 อญัชนา  สายสร้อย(2550 : 82) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อการทาํงานหรือการปฏิบติักิจกรรมใดกิจกรรม

หน่ึงดว้ยความรู้สึกชอบ อ่ิมเอิบใจมีความสุขในการร่วมปฏิบติักิจกรรมและตอ้งการดาํเนินกิจกรรม

นั้นสู่สาํเร็จ 

 ลกัขณา  สิริวฒัน์ (2549 : 132) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีสนองความตอ้งการของมนุษยแ์ละเป็นพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ 
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 สรุปไดว้า่  ความพึงพอใจ คือ สภาพของอารมณ์บุคคลท่ีมีต่อองคป์ระกอบของงานและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคลนั้นๆ  

 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 ทฤษฎีท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์  เก่ียวกบัลกัษณะความตอ้งการ

ของมนุษย ์ซ่ึงสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างเสริมความพึงพอใจของบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ดงัน้ี (สุรางค ์โคว้ตระกลู. 2546 : 111-118) 

 1. ทฤษฎีลาํดบัขั้นของความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’ s Hierarchy of Needs) ถือ

เป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับกนัแพร่หลาย มีขอ้สมมุติฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย  ์3 ประการ 

  1.1 ทุกคนมีความตอ้งการและความตอ้งการน้ีมีอยูต่ลอดเวลาและไม่มีส้ินสุด 

  1.2 ความตอ้งการท่ีไดรั้บผลตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรอีกต่อไป 

ความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม  

  1.3 ความตอ้งการของคนจะมีลกัษณะเป็นลาํดบัขั้นจากตํ่าไปหาสูงตามลาํดบั

ความสาํคญั กล่าวคือ เม่ือความตอ้งการในระดบัตํ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการระดบัสูงก็

จะเรียกร้องใหต้อบสนอง มาสโลว ์ไดส้รุปลกัษณะของการจูงใจไวว้า่ การจูงใจจะเป็นไปอยา่งมี

ระเบียบลาํดบัขั้นของความตอ้งการ หรือตามทฤษฎีของมาสโลว ์จะมีลกัษณะตามลาํดบัจากตํ่าไปหา

สูง 5 ขั้น ดงัน้ี 

   1.3.1 ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs)เป็นความตอ้งการ

พื้นฐานของมนุษย ์เนน้ส่ิงจาํเป็นในการดาํรงชีวติ ไดแ้ก่ อาหาร อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม                          

ยารักษาโรค ความตอ้งการพกัผอ่น ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการทางดา้นร่างกายจะมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองเลยในดา้นน้ี  

โดยปกติแลว้องคก์รทุกแห่งมกัตอบสนองความตอ้งการของแต่ละคนดว้ยวธีิการทางออ้มคือการ

จ่ายเงินค่าจา้ง 

   1.3.2 ความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คง (Security Safety Needs) ถา้

ความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองตามสมควรแลว้มนุษยจ์ะมีความตอ้งการในขั้นสูง

ต่อไปคือ ความตอ้งการความปลอดภยั หรือมีความมัน่คงต่าง ๆ ความตอ้งการความปลอดภยัจะเป็น

เร่ืองเก่ียวกบัการป้องกนั เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัการดาํรงชีพ เช่น

ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน สถานะทางสังคม 
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   1.3.3 ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลงัจาก

ท่ีคนไดรั้บการตอบสนองในสองขั้นดงักล่าวแลว้ก็จะมีความตอ้งการสูงข้ึนคือ ความตอ้งการทางดา้น

สังคมจะเร่ิมเป็นส่ิงจูงใจท่ีสาํคญัต่อพฤติกรรมของคน ความตอ้งการทางดา้นน้ีจะเป็นความตอ้งการ

เก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัและการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน และความรู้สึกวา่ตนเองนั้น เป็นส่วน

หน่ึงของกลุ่มทางสังคมอยูเ่สมอ 

   1.3.4 ความตอ้งการมีฐานะเด่นทางสังคม (Esteem or Status Needs) ความ

ตอ้งการขั้นต่อมาเป็นความตอ้งการท่ีประกอบดว้ยส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี คือความมัน่ใจในตนเองเร่ือง

ความสามารถ ความรู้ และความสาํคญัของตนเอง รวมทั้งความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นเป็นท่ียอมรับ

ของบุคคลอ่ืน หรืออยากใหค้นอ่ืนยกยอ่งสรรเสริญในความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน  

   1.3.5 ความตอ้งการท่ีจะประสบความสาํเร็จในชีวติ (Self – Actualization or Self 

- Realization) เป็นความตอ้งการในระดบัสูงของมนุษย  ์ก็คือ ความตอ้งการท่ีจะสาํเร็จในชีวติตาม

ความนึกคิด หรือความคาดหวงั ทะเยอทะยานใฝ่ฝัน ในขั้นน้ีจะเกิดข้ึนและมกัเป็นความตอ้งการท่ีเป็น

อิสระเฉพาะแต่ละคน ซ่ึงต่างก็มีความนึกคิดใฝ่ฝันท่ีอยากไดรั้บความสาํเร็จในส่ิงอนัสูงส่งในทศันะ

ของตนเอง 

 2. ทฤษฎีท่ีเป็นมูลเหตุทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ (The Motivation Hygiene Theory)  

(อรุณ สอนศีลพงษ.์ 2546 : 47-49) กล่าวถึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงาน 2 ปัจจยั คือ 

  2.1 ปัจจยักระตุน้ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการงานซ่ึงมีผลอใหเ้กิด

ความพึงพอใจในการทาํงาน เช่น ความสาํเร็จของงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือลกัษณะของงาน 

ความรับผดิชอบ ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งการงาน 

  2.2 ปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene Factors)เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

และมีหนา้ท่ีใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน เช่น เงินเดือน โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในอนาคต 

สถานะของอาชีพ สภาพการทาํงาน เป็นตน้ 

  ในการปฏิบติักิจกรรมใดๆก็ตาม การท่ีผูป้ฏิบติังานจะเกิดความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานนั้นมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัส่ิงจูงใจในการทาํงานท่ีมีอยู ่การสร้างส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ให้

เกิดกบัผูป้ฏิบติังานซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็น เพื่อใหง้านนั้นๆเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้มีนกัการศึกษา

สาขาต่าง ๆ ทาํการศึกษาคน้ควา้และตั้งทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ ดงัน้ี  
 

 

ผลตอบแทน              ความพึงพอใจ                 แรงจูงใจ                การปฏิบติังานท่ี 

ท่ีไดรั้บ                                    ของผูป้ฏิบติังาน                                              มีประสิทธิภาพ 
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ภาพประกอบ  2  แผนภูมิความพึงพอใจนาํไปสู่ผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ท่ีมา : อรุณ สอนศีลพงษ ์(2546 : 47-49) 
 

 จากแนวคิดดงักล่าว ครูผูส้อนท่ีตอ้งการใหกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

บรรลุผลสาํเร็จ จึงตอ้งควรคาํจึงถึงการจดับรรยากาศและสถานการณ์รวมทั้งส่ืออุปกรณ์การเรียน   การ

สอนท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้รียนใหมี้แรงจูงใจในการทาํ

กิจกรรมจนบรรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 2. ผลของการปฏิบติังานนาํไปสู่ความพึงพอใจ 

  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจและการปฏิบติังานจะถูกเช่ือมโยงดว้ยปัจจยัอ่ืน           

ผลการปฏิบติังานท่ีดี จะนาํไปสู่ผลของการตอบแทนท่ีเหมาะสม ซ่ึงในท่ีสุดจะนาํไปสู่การตอบสนอง

ความพึงพอใจผลของการปฏิบติังานยอ่มไดรั้บการตอบสนองในรูปของรางวลัหรือผลตอบแทน

ประกอบดว้ยผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) 

โดยผา่นการรับรู้เก่ียวกบัความยติุธรรมของผลตอบแทน ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีของผลตอบแทนท่ีไดรั้บรู้แลว้ 

ความพึงพอใจยอ่มเกิดข้ึน (ธีระพร ภาคมฤกษ.์ 2548 : 67 ; อา้งอิงมาจาก สมยศ นาวกีาร. 2521: 119) 

 จากแนวคิดพื้นฐานดงักล่าวเม่ือนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ผลตอบแทนภายในหรือรางวลัภายในเป็นผลทางดา้นความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีเกิดแก่ตวัผูเ้รียนเองเช่น

ความรู้สึกต่อความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนเม่ือเอาชนะความยุง่ยากต่างๆและสามารถดาํเนินงานภายใตค้วาม

ยุง่ยากทั้งหลายไดส้าํเร็จทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจความมัน่ใจตลอดจนไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน

ส่วนผลของการตอบแทนภายนอกจะเป็นรางวลัท่ีผูอ่ื้นจดัหาใหม้ากกวา่ตนเองใหต้นเองเช่นการไดรั้บ

การยกยอ่งชมเชยจากครูผูส้อน พอ่แม่ ผูป้กครองหรือแมแ้ต่การใหค้ะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน

ระดบัท่ีน่าพอใจ 

    จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ความพึงพอใจในการเรียนรู้

และ ผลการเรียนรู้จะมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกคือผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน  จะเกิดผลดี

ต่อ การเรียนรู้ซ่ึงทาํใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัท่ีน่าพึงพอใจและส่ิงท่ีครูควร

คาํนึงถึงในการจดัการเรียนการสอนคือการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนเพื่อใหน้กัเรียนเกิดความ

พึงพอใจ 
 

   ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยั มีความสนใจ ในการนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้เทคนิค   

STAD , Jigsaw , LT , CRIC ซ่ึงทั้ง 4 เทคนิคน้ี พฒันาข้ึนโดย Johnson and Johnson (2000 : 26) 

และ Slavin (1990 : 54-69)  เป็นการจดัเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  มีรูปแบบกิจกรรมท่ี

หลากหลายเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา  ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียนใน
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ทุกๆ ดา้น  สามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

และ ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนกัเรียน สูงข้ึน  และ ผูว้จิยัสนใจในการนาํ รูปแบบ การ

จดัการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus  ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ี คารร์ และ โอเกิล   (Carr, E., and D. Ogle.1987, 

626-631.) พฒันาข้ึนจากเทคนิค KWL (Ogle, D.,1986, 564-570.)  คือใชก้ระบวนการ ระดม

ความคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีรู้  ตั้งคาํถามในส่ิงท่ีตนตอ้งการรู้เพื่อหาคาํตอบเชิงวเิคราะห์  โดยเพิ่มส่วน

การเขียนแผนภาพความคิดและการสรุปเร่ือง  การจดัการเรียนรู้เช่นน้ีจะสามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียน

ไดฝึ้กทกัษะการคิดวเิคราะห์ทั้งก่อนอ่าน ระหวา่งอ่าน และหลงัการอ่าน และเสริมดว้ยการสรุปส่ิง

ท่ีไดเ้รียนรู้หลงัทาํกิจกรรมการอ่านเสร็จส้ิน นอกจากนั้น เทคนิคการเรียนรู้แบบ KWL- Plus ยงั

ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยวธีิการระดมสมอง และทาํงานร่วมกบักลุ่ม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

แกปั้ญหาร่วมกนั เป็นการเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนตอ้งการรู้ อนัเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาใหเ้กิด

ปัญญา เกิดการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื และมีความสุขในการเรียน   สามารถสรุปขั้นตอนการจดัการเรียน รู้

ในแต่ละเทคนิค ไดด้งัต่อไปน้ี 

               ข้ันตอนการจัดการเรียนเรียนรู้เทคนิค KWL -Plus 

  ขั้นท่ี 1 ระบุส่ิงท่ีนกัเรียนรู้หรือส่ิงท่ีนกัเรียนคิดวา่รู้ลงในช่อง K (Identify What we 

want to know or Think you know – The K) ในขั้นน้ีนกัเรียนจะระลึกวา่นกัเรียนรู้อะไรมาบา้งหรือคิด

วา่รู้อะไรบา้งเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน ซ่ึงครูอาจจะถามนกัเรียนทีละคนเพื่อเช่ือมต่อรายละเอียดของเร่ือง

จากความคิดของแต่ละคน และบนัทึกส่ิงท่ีนกัเรียนรู้ไวใ้นช่อง K – What we know 

  ขั้นท่ี 2 ระบุวา่นกัเรียนตอ้งการรู้อะไร ลงในช่อง W (Identify  What we want to 

know – The W) ขั้นน้ีครูหรือนกัเรียนถามเก่ียวกบัหวัขอ้เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล อาจเป็นคาํถามขอ้มูลท่ี

ไดบ้นัทึกไวใ้นช่อง K หรือเป็นคาํถามส่ิงท่ีนกัเรียนสงสัยเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน  แลว้บนัทึกคาํถามลง

ในช่อง W – What we want to know 

  ขั้นท่ี 3 จดัประเภทความรู้และส่ิงท่ีตอ้งการรู้ (Categorize the K and W) แนะนาํ

นกัเรียนเพื่อตดัสินใจในการจดัประเภทรายการต่าง ๆ ของขอ้มูลในช่อง K และช่อง W ประเภทของ

ขอ้มูลท่ีนกัเรียนคาดวา่จะใช ้เช่น แบ่งเป็นสถานท่ี สาเหตุ ผลท่ีเกิดข้ึน การจดัระบบขอ้มูลเป็น

ขั้นตอนแรกท่ีจะทาํใหน้กัเรียนสามารถสรุปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและช่วยใหน้กัเรียนมองเห็น

ขอ้มูลท่ีไม่สามารถจดัเขา้กลุ่มได ้

  ขั้นท่ี 4 การอ่านบทความ (Read the Article) ในขณะท่ีนกัเรียนอ่านเร่ืองนกัเรียนจะ

คน้หาคาํตอบและขยายความเขา้ใจท่ีมีต่อเร่ือง ครูควรกระตุน้การตั้งคาํถามเพื่อตอบคาํถามขอ้มูลใหม่ 

บนัทึกความรู้ท่ีไดไ้วใ้นช่อง L – What we have learned 
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  ขั้นท่ี 5 ระบุขอ้มูลใหม่ (Identify New Information) หลงัการอ่านนกัเรียนระบุขอ้มูล

ใหม่ท่ีคน้พบจากการอ่าน ขอ้มูลท่ีไดม้าใหม่น้ีนกัเรียนจะนาํไปรวมกบัประเภทของขอ้มูลท่ีไดจ้ดั

ประเภทของขอ้มูลไวแ้ลว้ หากมีความจาํเป็นอาจจดัประเภทของขอ้มูลเพิ่มเติม 

  ขั้นท่ี 6 สร้างแผนภูมิรูปภาพความคิด  (Create a Concept Map) หลงัจากท่ีนกัเรียน

ไดเ้ติมขอ้ความในแผนภาพตาราง KWL สมบูรณ์แลว้ นกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มนาํขอ้มูลท่ีได้

จดัประเภทไวม้าสร้างแผนภูมิรูปภาพความคิด ซ่ึงแผนภูมิรูปภาพความคิดน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนได้

มองเห็นภาพรวมของเร่ืองท่ีไดอ่้าน และช่วยสังเคราะห์และสรุปผลการเรียนรู้จากการอ่านไดดี้ข้ึน 

  ขั้นท่ี 7 ระบุส่ิงท่ีจะศึกษาต่อไปในอนาคต (Identify Further Investigation)  หลงัจาก

นกัเรียนไดส้ร้างแผนภูมิความคิดเสร็จสมบูรณ์ นกัเรียนจะเกิดความกระจ่างชดัในส่ิงท่ีนกัเรียนรู้และ

ตดัสินใจท่ีจะเพิ่มขอ้มูล สาํหรับคาํถามในช่อง W ท่ียงัไม่สามารถหาคาํตอบได ้ใหจ้ดัเตรียมการอ่าน

เพื่อศึกษาคน้ควา้ต่อไปในอนาคต 
 

 

  ข้ันตอนการจัดการเรียนเรียนรู้เทคนิค STAD   

   1. ขั้นเตรียม เป็นขั้นท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสมาชิกท่ีจะทาํหนา้ท่ีต่าง ๆ 

   2. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน เป็นขั้นท่ีครูกระตุน้ความสนใจและความพร้อมของนกัเรียน  

   3. ขั้นเสนอบทเรียน เป็นขั้นท่ีครูดาํเนินการสอนเน้ือหาในบทเรียน  

   4. ขั้นฝึกทกัษะ เป็นขั้นท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัทาํแบบฝึกหดั 

   5. ขั้นทดสอบหลงัเรียน เป็นขั้นท่ีนกัเรียนทดสอบเป็นรายบุคคล  

   6. ขั้นสรุปและประเมินผล เป็นขั้นท่ีครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน ครู

ประเมินผลการเรียนของนกัเรียนโดยนาํคะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนแต่ละคนมาเปรียบเทียบ

กบัคะแนนฐาน 

  ข้ันตอนการจัดการเรียนเรียนรู้เทคนิค Jigsaw 

    ข้ันนํา 

   1. ครูแบ่งหวัขอ้ท่ีจะเรียนเป็นหวัขอ้ยอ่ยเท่าจาํนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม จดัผูเ้รียน

เขา้กลุ่มคละความสามารถ ( เก่ง-กลาง-อ่อน )  กลุ่มละ 4  คนและเรียกกลุ่มน้ีวา่ กลุ่มบา้นของเรา 

(Home Group) 

   ข้ันการเรียนรู้   

    2. สมาชิกในกลุ่มบา้นของเราไดรั้บมอบหมายใหศึ้กษาเน้ือหาสาระคนละ 1 ส่วน 

(เปรียบเสมือนไดช้ิ้นส่วนของภาพตดัต่อคนละ 1 ช้ิน) และหาคาํตอบในประเด็นปัญหาท่ีผูส้อน

มอบหมายให ้
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  ข้ันศึกษากลุ่มย่อย  

  3. สมาชิกในกลุ่มบา้นของเรา  แยกยา้ยไปรวมกบัสมาชิกกลุ่มอ่ืนซ่ึงไดรั้บเน้ือหา

เดียวกนั ตั้งเป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (expert group) ข้ึนมา ในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ สมาชิกจะอ่านเอกสาร สรุป

เน้ือหาสาระ จดัลาํดบัขั้นตอนการนาํเสนอ เพื่อเตรียมทุกคนใหพ้ร้อมท่ีจะไปสอนหวัขอ้นั้น ท่ีกลุ่ม

เดิมของตนเอง 

  4. สมาชิกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ กลบัไปสู่กลุ่มบา้นของเรา  แต่ละกลุ่ม  ผลดัเปล่ียน

หมุนเวยีนกนัอธิบายใหเ้พื่อนในกลุ่มฟังทีละหวัขอ้ มีการซกัถามขอ้สงสัย ตอบปัญหา ทบทวนให้

เขา้ใจชดัเจน  

  ข้ันการทดสอบย่อย   

   5. ผูเ้รียนทุกคนทาํแบบทดสอบ นกัเรียนแต่ละคนทาํแบบทดสอบเก่ียวกบัเน้ือหา

ทั้งหมดทุกหวัขอ้ แลว้นาํคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่ม 

  ข้ันการยกย่องกลุ่มทีป่ระสบผลสําเร็จ  

  6. กลุ่มจะไดรั้บรางวลัเม่ือคะแนนถึงเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้   รางวลัท่ีกาํหนด ไดแ้ก่ 

กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งมาก และกลุ่มยอดเยีย่ม  
 

  ข้ันตอนการจัดการเรียนเรียนรู้เทคนิค LT 

   มีขั้นตอน ดงัน้ี  

1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเท่าๆ กนั มีเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน  

2. ผูส้อนอธิบายบทเรียนพร้อมทั้งทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนมาแลว้ แลว้เปิดโอกาสใหมี้

การถาม ตอบ เปิดโอกาสใหซ้กัถาม 

3. ผูส้อนแจกแบบฝึกหดัใหแ้ต่ละกลุ่มๆ ละ 1 ชุดเหมือนกนัทุกกลุ่ม โดยผูเ้รียนแบ่ง

หนา้ท่ีกนัทาํงานตามแบบฝึกหดัดงัน้ี 

 คนท่ี 1  อ่านคาํแนะนาํ  คาํสั่ง หรือขั้นตอนในการดาํเนินงานวา่มีอะไรบา้ง 

 คนท่ี 2  ฟังขั้นตอนและรวบรวมขอ้มูล จดบนัทึก 

 คนท่ี 3  หาคาํตอบ 

 คนท่ี 4  ตรวจสอบขอ้มูล หรือคาํตอบ 

4. แต่ละกลุ่มส่งกระดาษคาํตอบหรือผลงานของกลุ่มเพียงชุดเดียว  

5. ตรวจสอบใหค้ะแนนโดยผูส้อน หรือจากสมาชิกลุ่มอ่ืนก็ได ้แลว้นาํคะแนนท่ีได้

ของแต่ละกลุ่มมาพิจารณา กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุดถือวา่ชนะและจะไดรั้บรางวลั 
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ข้ันตอนการจัดการเรียนเรียนรู้เทคนิค CIRC    

   มีขั้นตอน ดงัน้ี  

  1. การสอนเร่ิมตน้จากครูเสมอ  (Teacher  Instruction) 

  2. การฝึกปฏิบติัภายในทีม (Team  Practice) นกัเรียนทาํงานในกลุ่มซ่ึงมีสมาชิก 4 – 

5 คน โดยมีความสามารถแตกต่างกนั เรียนรู้กนัจากท่ีครูไดม้อบหมายใหโ้ดยการใช ้ Worksheet  หรือ

อุปกรณ์การฝึกอ่ืน ๆ ข้ึนอยูก่บัเน้ือหาท่ีเรียน  นกัเรียนจะไดป้ระเมินเพื่อนสมาชิกในกลุ่มซ่ึงกนัและ

กนั ( Control Practice ) 

  3. นกัเรียนไดป้ระเมินการเรียนรู้ของตนเอง (Individual  Assessment) ในเร่ืองของ

ขอ้ความรู้หรือทกัษะท่ีเขาไดรั้บในบทเรียน ( Free Practice ) 

  4. คะแนนจากการประเมินนกัเรียนแต่ละคน  จะรวมเป็นคะแนนของทีม  (Team  

Recognition)  ทีมใดท่ีไดค้ะแนนถึงเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้จะไดรั้บใบประกาศนียบตัรหรือรางวลัอ่ืน ๆ  

           ทมี  (Teams)   

 หลงัจากการแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มการอ่านแลว้  ครูจะกาํหนดใหน้กัเรียนจบัคู่ 

กนัแลว้แต่ละคู่จะถูกกาํหนดใหเ้ป็นทีม  ท่ีประกอบดว้ยสมาชิกอีกคู่หน่ึงท่ีมาจากกลุ่มการอ่านอ่ืน  

ตวัอยา่งเช่น  ในทีมหน่ึงประกอบดว้ยนกัเรียนสองคนท่ีมาจากกลุ่มการอ่านท่ีเก่ง  (Top  Reading  

Group)  และนกัเรียนอีกสองคนท่ีมาจากกลุ่มการอ่านท่ีอ่อนกวา่  (Low  Reading  Group)  ส่วน

นกัเรียนท่ีจดัวา่มีปัญหาทางการอ่าน  ก็ใหก้ระจายกนัอยูใ่นทีมต่าง ๆ  มีกิจกรรมต่าง ๆ จาํนวนหลาย

กิจกรรมท่ีจะตอ้งทาํงานร่วมกนัแบบเป็นคู่ ๆ  แต่อยา่งไรก็ตาม  อีกคู่หน่ึงท่ีอยูใ่นทีมเดียวกนัสามารถ

ช่วยเหลือกนัได ้ นกัเรียนในทีมจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ทาํงานท่ีเป็นอิสระจากครู  

การให้คะแนน   

    คะแนนของนกัเรียนไดจ้ากการตอบคาํถาม (Quizzes) การแต่งประโยค   

(Composition)  และสมุดรายงาน  (Book  Reports)  โดยนาํมารวมกนัเป็นคะแนนของทีม 

     •  ทีมท่ีทาํคะแนนในทุกกิจกรรมไดถึ้งเกณฑ ์ 90%  (กิจกรรมท่ีไดรั้บในสัปดาห์ 

หน่ึง ๆ)  จะไดรั้บการประกาศวา่เป็น  “Super  Team”  และไดรั้บประกาศนียบตัร 

     •  ทีมท่ีทาํคะแนนได ้ 80 – 90%  จะไดรั้บประกาศใหเ้ป็น  “Great  Team”  และได ้

รับใบประกาศนียบตัรในระดบัรองลงมา 
 

           ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ลือก   รูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดย

จดัลาํดบัจากรูปแบบท่ีง่ายไปสู่การจดัการเรียนรู้ท่ีมีขั้นตอนการจดักิจกรรมท่ียากข้ึน  โดยนาํเทคนิค

แต่ละเทคนิคมาใชใ้นขั้นระหวา่งเรียน ซ่ึงสรุปขั้นตอนในการในการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
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  1. ขั้นนาํเสนอบทเรียน ( Pre-reading) 

               2. ขั้นระหวา่งเรียน ( While-reading) มีขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนรู้  5 

เทคนิค คือ   

         1. KWL - Plus  

    K – What we already know หมายถึง กิจกรรมนกัเรียนรู้อะไรมาแลว้  

    W – What we want to know  หมายถึง กิจกรรมนกัเรียนตอ้งการรู้อะไรเพิ่ม 

    L  - What we have learned  หมายถึง กิจกรรมนกัเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรจากส่ิงท่ี

เรียน 

  Mapping  หมายถึง กิจกรรมนกัเรียนนาํความรู้ท่ีไดจ้ากขั้น 1-3 เขียนเป็นแผนภาพ

ความคิด 

       2. STAD  หมายถึง การจดักิจกรรมการอ่านท่ีมีขั้นตอน ดงัน้ี 

  1. ขั้นเตรียม เป็นขั้นท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสมาชิกท่ีจะทาํหนา้ท่ีต่าง ๆ 

  2. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน เป็นขั้นท่ีครูกระตุน้ความสนใจและความพร้อมของนกัเรียน  

  3. ขั้นเสนอบทเรียน เป็นขั้นท่ีครูดาํเนินการสอนเน้ือหาในบทเรียน  

  4. ขั้นฝึกทกัษะ เป็นขั้นท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัทาํแบบฝึกหดั 

  5. ขั้นทดสอบหลงัเรียน เป็นขั้นท่ีนกัเรียนทดสอบเป็นรายบุคคล  

  6. ขั้นสรุปและประเมินผล เป็นขั้นท่ีครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน ครู

ประเมินผลการเรียนของนกัเรียนโดยนาํคะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนแต่ละคนมาเปรียบเทียบ

กบัคะแนนฐาน 

        3. JIGSAW  หมายถึง การจดักิจกรรมการอ่าน ท่ีอาศยัแนวคิดการต่อภาพ   

      1. ขั้นนาํ 

    2. ขั้นการเรียนรู้ 

     3. ขั้นศึกษากลุ่มยอ่ย 

    4. ขั้นการทดสอบยอ่ย 

    5. ขั้นการยกยอ่งกลุ่มท่ีประสบผลสาํเร็จ 

      4. LT  หมายถึง การจดักิจกรรมการอ่านท่ีมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเท่าๆ กนั มีเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน  

2. ผูส้อนอธิบายบทเรียนพร้อมทั้งทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนมาแลว้ แลว้เปิดโอกาสใหมี้

การถาม ตอบ เปิดโอกาสใหซ้กัถาม 
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3. ผูส้อนแจกแบบฝึกหดัใหแ้ต่ละกลุ่มๆ ละ 1 ชุดเหมือนกนัทุกกลุ่ม โดยผูเ้รียนแบ่ง

หนา้ท่ีกนัทาํงานตามแบบฝึกหดัดงัน้ี 
 

คนท่ี 1  อ่านคาํแนะนาํ  คาํสั่ง หรือขั้นตอนในการดาํเนินงานวา่มีอะไรบา้ง 

คนท่ี 2  ฟังขั้นตอนและรวบรวมขอ้มูล จดบนัทึก 

คนท่ี 3  หาคาํตอบ 

คนท่ี 4  ตรวจสอบขอ้มูล หรือคาํตอบ 

4. แต่ละกลุ่มส่งกระดาษคาํตอบหรือผลงานของกลุ่มเพียงชุดเดียว  

5. ตรวจสอบใหค้ะแนนโดยผูส้อน หรือจากสมาชิกลุ่มอ่ืนก็ได ้แลว้นาํคะแนนท่ีได้

ของแต่ละกลุ่มมาพิจารณา กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุดถือวา่ชนะและจะไดรั้บรางวลั 

  5. CIRC  หมายถึง การจดักิจกรรมการอ่านท่ีมีขั้นตอน ดงัน้ี 

  1. การสอนเร่ิมตน้จากครูเสมอ  (Teacher  Instruction) 

  2.) การฝึกปฏิบติัภายในทีม (Team  Practice) นกัเรียนทาํงานในกลุ่มซ่ึงมีสมาชิก  

4 – 5 คน โดยมีความสามารถแตกต่างกนั เรียนรู้กนัจากท่ีครูไดม้อบหมายใหโ้ดยการใช ้ Worksheet  

หรืออุปกรณ์การฝึกอ่ืน ๆ ข้ึนอยูก่บัเน้ือหาท่ีเรียน  นกัเรียนจะไดป้ระเมินเพื่อนสมาชิกในกลุ่มซ่ึงกนั

และกนั ( Control Practice ) 

  3. นกัเรียนไดป้ระเมินการเรียนรู้ของตนเอง (Individual  Assessment) ในเร่ือง 

ของขอ้ความรู้หรือทกัษะท่ีเขาไดรั้บในบทเรียน ( Free Practice ) 

  4. คะแนนจากการประเมินนกัเรียนแต่ละคน  จะรวมเป็นคะแนนของทีม  (Team   

Recognition)  ทีมใดท่ีไดค้ะแนนถึงเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้จะไดรั้บใบประกาศนียบตัรหรือรางวลัอ่ืน ๆ  

 3. หลงัการอ่าน (Post – reading)  
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บทที ่3 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัเร่ือง “ การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ท่ีมี

เน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4” โดยผูว้จิยัเลือกใชเ้ทคนิค  

KWL- Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC   มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธญับุรี   ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงทดลองขั้นพื้นฐาน   (Pre - Experimental 

Research ) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  2. ตวัแปรท่ีศึกษา 

  3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 

  4. วธีิการศึกษา 

  5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

  6. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

  7. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  8. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

  9. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร  

 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนธญับุรี สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 4  ท่ีเรียนในรายวชิาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ( อ 31203 ) ในภาคเรียนท่ี 1  ปี

การศึกษา 2558 จาํนวน 325 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง  

 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  ท่ีเรียนในรายวชิา

ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ( อ 31203 ) ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 255 8 จาํนวน 40  คน ไดม้าโดย

การสุ่มมาหน่ึงหอ้งเรียน ดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย   ( Simple Random Sampling ) จากทั้งหมด 10 

หอ้งเรียน 
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2. ตวัแปรท่ีศึกษา 

 1. ตวัแปรตน้ คือ แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช ้เทคนิคการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

  2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

  2.2 ความรู้เร่ืองอาเซียน 

  2.3 ความพึงพอใจต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และเน้ือหาในรายวชิาภาษาองักฤษอ่าน – เขียน (อ 31203 ) 
 

3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 

  การวจิยัคร้ังน้ีใชเ้วลาในการทดลองสัปดาห์ละ   3  ชัว่โมง เป็นระยะเวลา  5 สัปดาห์รวมทั้ง

ส้ิน 15  ชัว่โมง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 

4. วธีิการศึกษา 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบก่อนทดลอง  ( Pre - Experimental research) แบบกลุ่มเด่ียว

สอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  (The one-group pretest- posttest design) ( มาเรียม นิลพนัธ์ุ , 2555 : 

201) ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 12  แบบแผนการวจิยั 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

T1
 X T2 

  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีกาํลงัเรียนอยูใ่น

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนธญับุรีจงัหวดัปทุมธานีใชว้ธีิการสุ่มแบบง่าย    ( Simple 

Random Sampling ) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ( Sampling Unit ) โดยทาํการสุ่มตวัอยา่ง

หอ้งเรียนอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ไดม้า 1 หอ้งเรียน  จากจาํนวนทั้งหมด  10  

หอ้งเรียน มีนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40 คน 

  T1       แทน    การทดสอบก่อนเรียน 

  X       แทน     แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน   

  T2       แทน     การทดสอบหลงัเรียน 
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5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ  

        1. แผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาภาษาองักฤษอ่าน – เขียน ( อ 31203 ) จาํนวน 5 แผน 

        2. แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน   

        3. แบบทดสอบความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจจาํนวน 30 ขอ้ 

        4. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ท่ีมี

เน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนโดยใชเ้ทคนิค  KWL- Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC  

จาํนวน  25  ขอ้ มี 5 ตวัเลือก  โดยแบ่งออกเป็น 5  ดา้น คือ  1. ดา้นครูผูส้อน 2. ดา้นเน้ือหา  3. ดา้น

กิจกรรมการเรียนการสอน    4. ดา้นการวดัผลและประเมินผล    5. ดา้นประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

6. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ตามขั้นตอนดงัน้ี 

     1.  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง  การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธญับุรี  

จาํนวน 5 แผน แผนละ 3  ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 15 ชัว่โมง มีรายละเอียดในการสร้าง ดงัน้ี         

     1.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551   กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  เ ก่ียวกบั  หลกัการ  จุดมุ่งหมาย  โครงสร้าง   เวลาเรียน   การวดัผล และ                       

การประเมินผล  (สาํนกังานคณะกรรมการ.,  2551  :  4 – 34) 

    1.2  ศึกษาสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  วเิคราะห์ ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้แกนกลาง (สาํนกังาน

คณะกรรมการ.,   2551  :  6 –22)   

    1.3  ศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 

    1.4  วเิคราะห์เน้ือหา สาระ เร่ือง การอ่านภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

   1.5 ดาํเนินการ เขียนแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง  การพฒันาแบบฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 4 โรงเรียนธญับุรี ตามเน้ือหาสาระท่ีวเิคราะห์ โดยจดัทาํใหส้อดคลอ้งกบัสาระ มาตรฐาน การเรียนรู้ ตวัช้ีวดั 

และสาระการเรียนรู้แกนกลาง จาํนวน  5 แผน แผนละ 3 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน  15 ชัว่โมง  สร้าง
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แบบทดสอบยอ่ยทา้ยแผน  สร้างส่ือประกอบแผน  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาระการเรียนรู้  

และเวลาท่ีจะใชส้อนดงั    ตารางท่ี  13 
 

ตารางท่ี 13 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาระการเรียนรู้ และเวลาท่ีจะใชส้อน 
 

ท่ี สาระการเรียนรู้/เน้ือหา ชัว่โมง 

1 Basic Facts of ASEAN 3 

2 ASEAN Festivals 3 

3 Thailand’s Readiness for the AEC     3 

4 ASEAN News 3 

5 Tourist Attractions in ASEAN 3 

รวม 15 

                    

        1.6   นาํแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

ธญับุรี จาํนวน 5 แผน ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในเร่ือง 

สาระสาํคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การวดั

และประเมินผล แลว้นาํมาปรับปรุง ตามขอ้เสนอแนะ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  3  คน  

         1.7   นาํขอ้เสนอแนะต่างๆจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน

ในเร่ือง รายละเอียดกระบวนการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนใหส้อดคลอ้งเช่ือมโยงในแต่ละกิจกรรม

รายละเอียดการจดัทาํใบงาน  การเลือกใชส่ื้อใหต้รงกบัแผนการจดัการเรียนรู้  ตลอดจนการติดตาม

ประเมินผลและ นาํแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวเสนอผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ังเพื่อประเมินโดย

ใชเ้กณฑป์ระเมินของ บุญชม  ศรีสะอาด  (2545 : 102-163) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า( Rating 

Scale) แบ่งออกเป็น   5 ระดบั  ดงัน้ี 
 

    ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00   หมายถึง มีความเหมาะสมระดบั ดีมาก  

    ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดบั ดี  

    ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดบั ปานกลาง  

    ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดบั พอใช้  

    ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดบั ควรแกไ้ข  
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  1.8 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

ธญับุรี  จาํนวน 5 แผน ตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญและการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุง

แกไ้ขตามคาํแนะนาํใหเ้หมาะสม ชดัเจนข้ึน   

           1.9  นาํแผนการจดัการเรียนรู้  เร่ือง การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

ธญับุรี จาํนวน 5 แผน ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํไปทดลองใช ้( Try-out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  

ปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 25 58 

โรงเรียนธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เพื่อหาขอ้บกพร่องเก่ียวกบัเวลา  สถานการณ์  

ลกัษณะกิจกรรม  และปริมาณเน้ือหาแลว้นาํขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปทดลองใชก้บั

กลุ่มใหญ่ต่อไปซ่ึงผูว้จิยัดาํเนินการ ดงัน้ี 
 

  ผูว้จิยัไดท้ดลองใชแ้บบภาคสนาม ( Field Try-out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 25 58 โรงเรียน

ธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 30  คน โดยคดัเลือกนกัเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งปาน

กลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 3 คน เพื่อหาความเหมาะสมของเวลาในการทาํกิจกรรม ภาษาและส่ือท่ี

ใช ้โดยนาํมาแยกเป็นกลุ่ม สาเหตุท่ีใชก้ารทดลอง แบบภาคสนาม  (Field Try-out)  เพราะระยะเวลา

ในการทดลองเคร่ืองมือมีจาํกดั 

  1.10  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง  การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

ธญับุรี จาํนวน 5 แผน  ท่ีปรับปรุงแลว้ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/8 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 25 58 โรงเรียนธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 1 หอ้งเรียน 

จาํนวนนกัเรียน 40 คน  
 

        การพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ ทีม่ี

เนือ้หาเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

                      การศึกษาความตอ้งการและขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   

ปีท่ี 4 
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ตารางท่ี 14   การศึกษาความตอ้งการและขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกการอ่าน 

                     ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/ เอกสาร 
เคร่ืองมือ/การวเิคราะห์

ขอ้มูล 

1.เพื่อวเิคราะห์หลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

และหลกัสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนธญับุรี กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

วเิคราะห์

หลกัสูตร  

-หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 

-หลกัสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนธญับุรี 

 

เอกสารหลกัสูตร / แบบ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการ

วเิคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis)แลว้

นาํเสนอแบบพรรณนา

ความ 

2.เพื่อศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีงานวจิยั ท่ีเก่ียวกบั

แบบฝึก และ การอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจ 

ศึกษาเอกสาร เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวกบั

แบบฝึกเสริมทกัษะ และ

การอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจ 

แบบสังเคราะห์งานวจิยั 

/วเิคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis)แลว้

นาํเสนอแบบพรรณนา

ความ 

3.เพื่อศึกษาความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั

การพฒันาแบบฝึกทกัษะ

การอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

โดยการจดัการเรียนรู้

เทคนิค เทคนิค KWL-

Plus, STAD, Jigsaw, LT 

และ CIRC  ของนกัเรียน

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 4  

- การสัมภาษณ์ 

- Focus Group 

Discussion 

 

 

 

 

-หวัหนา้กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 1 คน 

- ครูผูส้อน

ภาษาต่างประเทศ  

 3 คน 

- ผูเ้ช่ียวชาญ 1 คน 

แบบสัมภาษณ์ / ค่าร้อย

ละ (%) และการ

วเิคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) 

4. เพื่อศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน 

-  ศึกษาเอกสาร 

-  ศึกษาแหล่ง

เรียนรู้จริง 

 

เอกสารงานวจิยัเก่ียวกบั

ขอ้มูลประชาคมอาเซียน 

วเิคราะห์เน้ือหา 

(Content  Analysis) 
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วธีิการดําเนินการ 

  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1  คือ ขั้นศึกษาขอ้มูลพื้นฐานมาใชใ้นการ

พฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอนยอ่ย 3 

ขั้นตอน  คือ 1. การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ และแผนการจดัการเรียนรู้  

2. การตรวจสอบคุณภาพและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ     

3. การปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

 1. สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันาเคา้โครงแบบฝึก

เสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  

 2. กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาแบบฝึก

การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  โดยเรียงลาํดบัเน้ือหาก่อน-หลงั  การจดัลาํดบัขั้นตอนของ

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 3. สร้างแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ประกอบดว้ย 

3.1 คาํนาํ  เพื่อบอกวตัถุประสงคข์องการพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจ แนะนาํรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

3.2 วตัถุประสงค ์ของแบบฝึก การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เพื่อใหน้กัเรียน

พฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและมีผลสัมฤทธ์ิในการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียน

สูงข้ึน 

        3.3 คาํช้ีแจงในการใชแ้บบฝึก การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน การแนะนาํบทบาทของนกัเรียนหรือบทบาทของครูผูส้อน   

         3.4  แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ืองการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั จาํนวน  30  ขอ้ 

         3 .5 เน้ือหาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน จาํนวน 5  แผนการเรียน ไดแ้ก่ 1. Basic Facts of ASEAN   2. ASEAN Festivals   3. 

Thailand’s Readiness for the AEC   4. ASEAN News  และ 5. Tourist Attractions In ASEAN   

กิจกรรมในแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ประกอบดว้ยกิจกรรมการอ่านบทความ 

การจบัใจความสาํคญัจากการอ่าน โดยแบบฝึกแต่ละแผนการเรียน ประกอบดว้ย ใบความรู้  

กิจกรรมการอ่าน  การตอบคาํถาม  แบบประเมินความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจ 
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         3.6 แบบทดสอบหลงัเรียนเร่ือง การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน เป็นแบบปรนยั จาํนวน 30 ขอ้ 

  4. นาํแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ท่ี

พฒันาข้ึนเสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 
 

การตรวจสอบคุณภาพและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 

 1. นาํแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีปรับปรุงแลว้ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้น

แบบฝึกดา้นเน้ือหา และ ดา้นการวดัและประเมินผล  รวมจาํนวน 3 คน ตรวจสอบ คุณภาพความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบฝึกกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ นาํ

ขอ้มูลมาวเิคราะห์หาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item  Objective  Congruence : IOC ) 
 

 โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี                         

 ใหค้ะแนน    + 1  หมายถึง  แน่ใจวา่คุณลกัษณะของชุดแบบฝึกทกัษะสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์

 ใหค้ะแนน      0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่คุณลกัษณะของชุดแบบฝึกทกัษะสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคห์รือไม่ 

 ใหค้ะแนน     - 1 หมายถึง  แน่ใจวา่คุณลกัษณะของชุดแบบฝึกทกัษะไม่สอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์

 ทั้งน้ีดชันีความสอดคลอ้งท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั  1 
 

    2. นาํแบบฝึก การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไป หา

ประสิทธิภาพ  E1/E2 ( 80/80 ) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนธญับุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่ง  โดยการ หาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม ( Field  Try-out) นาํมาปรับปรุงแกไ้ขรวบรวม

เป็นชุดแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 

จาํนวน 30  คนโดยเลือกนกัเรียนท่ียงัไม่ไดรั้บการฝึกดว้ยแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจ หลงัจากนั้นนาํแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ มาปรับปรุงแกไ้ข ไดค้่า

ประสิทธิภาพเท่ากบั E1/E2 (80/80)  แลว้รวบรวมเป็นชุด   เพื่อนาํ ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 

การปรับปรุงแก้ไขแบบฝึก 

 ผูว้จิยัดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ตามคาํแนะนาํ

ของผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์  และผูเ้ช่ียวชาญ หลงัจากนาํแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

มาทดลองหาค่าประสิทธิภาพแลว้   ในทุกขั้นตอนจะนาํแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
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เขา้ใจ มาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหเ้หมาะสมและเท่ียงตรงมากยิง่ข้ึน สามารถสรุปขั้นตอนได ้ ดงั

แผนภูมิท่ี 5 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

แผนภูมิท่ี  5  ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั   

          ประชาคมอาเซียน  
 

ตารางท่ี 15  สรุปวธีิการดาํเนินการ  การพฒันา ( Development)  : การพฒันาและหาประสิทธิภาพ

       ของแบบฝึก การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั ประชาคมอาเซียน 
 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

 พฒันาแบบฝึกเสริมการ

อ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจโดยจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย

เทคนิค KWL-Plus, 

STAD , Jigsaw, LT และ 

CIRC   

- - 

 

 

ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ตาํราเก่ียวกบัแบบฝึกการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ 

กาํหนดวตัถุประสงค ์(มฐ./ สมรรถนะสาํคญั,คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

สร้างแบบฝึกการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ 

เสนออาจารยผ์ค้วบคมวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบและแกไ้ข 

เสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงแกไ้ข 

หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านแบบภาคสนาม (Field  Try-out) นาํมาปรับปรุงแกไ้ข

รวบรวมเป็นชุดแบบฝึกทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ 
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ตารางท่ี 15  สรุปวธีิการดาํเนินการ  การพฒันา ( Development)  : การพฒันาและหาประสิทธิภาพ

       ของแบบฝึก การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั ประชาคมอาเซียน 

                     (ต่อ) 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

เพื่อหาประสิทธิภาพของ 

แบบฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจ 

ประเมินแบบฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจ 

อาจารยผ์ูค้วบคุม

วทิยานิพนธ์/

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นแบบ

ฝึก ดา้นเน้ือหาและ

การวดัและ

ประเมินผล 

แบบประเมินแบบ

ฝึก/วเิคราะห์

เน้ือหา /หาค่า IOC  

 

 ทดลองใชก้บั 

นกัเรียน 40 คน (Field 

Try-out) 

นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนธญับุรีท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

แบบฝึกเสริม

ทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจ/ E1/E2 

สร้างแผนการจดัการ

เรียนรู้  

ศึกษาขอ้มูล  

สังเคราะห์ขอ้มูล 

หลกัสูตรแกนกลาง ฯ 

หลกัสูตรสถานศึกษา 

เน้ือหาเก่ียวกบัการ

อ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจ 

วเิคราะห์เน้ือหา 

 

สร้างแผนการสอนการอ่านภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT 

และ CIRC   

      ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนการ

อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิคการจดัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  ผูว้จิยัทาํการศึกษาขอ้มูลการจดัการเรียนการสอนตามแบบของ  สตี

เวน่ส์; และคณะ  (Stevens; Madden; Slavin; and Farnish.1987 ) และ การจดัการเรียนรู้รูปแบบ 

KWL-Plus เป็นรูปแบบการสอนท่ี คารร์ และ โอเกิล   (Carr, E., and D. Ogle.1987, 626-631.) 

พฒันาข้ึนจากเทคนิค KWL (Ogle, D.,1986, 564-570.)    แลว้ จดัทาํแผนการสอนอ่านภาษาองักฤษ

เพื่อความเขา้ใจโดยวธีิการดงักล่าว  จาํนวน  5 แผน ดงัตารางท่ี 16 
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ตาราง 16  รายละเอียดของแผนการสอนเพื่อพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ   
 

 

ช่ือหน่วย

การ

เรียนรู้ 

ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ มาตรฐาน 

การเรียนรู้ 

สาระสาํคญั เวลา

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกั

คะแนน 

   

 

 

 

 

ASEAN 

Basic Facts of ASEAN 

 

สาระท่ี 1-4 เขา้ใจและเห็นความสาํคญั

ของกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3 5 

ASEAN Festivals สาระท่ี 1-4 ประเพณีสาํคญัของประเทศ

ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 

3 5 

Thailand’s Readiness for 

the AEC     

สาระท่ี 1-4 การเตรียมความพร้อมในการ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3 5 

ASEAN News สาระท่ี 1-4 ข่าว และ เหตุการณ์สาํคญัใน

อาเซียน 

3 5 

Tourist Attractions in 

ASEAN 

สาระท่ี 1-4 สถานท่ีท่องเท่ียวสาํคญัของ

ประเทศในกลุ่มประชาคม

อาเซียน 

3 5 

รวม 15 25 

  

ดาํเนินการสร้างแผนการสอน  ตามขั้นตอนการสอน ดงัต่อไปน้ี    

        1. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนการสอนโดย เทคนิค KWL-Plus, STAD, 

Jigsaw, LT และ CIRC  มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

     1.1 ศึกษาเอกสาร หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 มาตรฐานช่วงชั้นท่ี 3 ผลการ

เรียนรู้ ขอบข่าย โครงสร้าง เน้ือหา คาํอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษเพิ่มเติมและหลกัสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนธญับุรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และ ศึกษาเอกสารความรู้เก่ียวกบัทิศทาง

อาเซียนกบัการศึกษาไทย และ เอกสาร บทความ เก่ียวกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  

   1.2 . วเิคราะห์เน้ือหาดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 และกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ ของสาระท่ี 1 

ภาษาเพื่อการส่ือสารตาม  มาตรฐาน   ต.1.1 เขา้ใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเร่ือง

ท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และนาํความรู้มาใชอ้ยา่งมีวจิารณญาณ  มาตรฐาน ต  1.2  มี
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ทกัษะในการส่ือสารทางภาษา แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นโดย

ใชเ้ทคโนโลยแีละการจดัการท่ีเหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ และ มาตรฐาน ต 1.3 เขา้ใจ

กระบวนการพดู การเขียนและการส่ือสารขอ้มูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 

ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์มีประสิทธิภาพและสุนทรียภาพ 

   1.3 สร้างตารางกาํหนดเน้ือหาท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เน้ือหาใน ขอ้ 1.1 และ ขอ้ 1.2  

   1.4  ศึกษาการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ท่ี

มีเน้ือหาเก่ียวกบั ประชาคมอาเซียน โดยใชเ้ทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC  ซ่ึง

เป็นวธีิการจดัการเรียนการสอนวธีิหน่ึงท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อ

พฒันาการอ่านเพื่อความเขา้ใจ      

  1.5 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ 

CIRC  โดยกาํหนดเน้ือหา ( Table of Content Specifications ) ท่ีประกอบดว้ย ช่ือเร่ือง มาตรฐาน

การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  ดงัรายละเอียดตารางท่ี 17 
 

ตารางท่ี 17  วเิคราะห์เน้ือหาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ( Table of Content 

Specifications ) 
 

Unit/ Lesson Strand and Learning 

Standard 

Learning Outcome Objective 

Unit : ASEAN/ 

Lesson : 

1.Basic Facts of 

ASEAN 

2. ASEAN Festivals 

3. Thailand’s 

Readiness for the 

AEC     

4. ASEAN News 

5. Tourist Attractions 

    in ASEAN 

 

Strand 1: Language for 

Communication 

F 1.1 Understanding of 

and capacity to  interpret 

what has been heard and 

read from various types 

of media and ability to 

express opinion with 

proper reasoning 

F 1.2 Endowment with 

language communication 

skills for exchange of 

data and information; 

efficient expression of 

1.Students are able to 

read and understand 

about ASEAN countries 

then identify the main 

idea of the article  

2. Students are able to 

identify the meaning of 

the vocabulary and 

finding the main idea of 

the article 

3. Identify the main idea, 

interpret and express 

opinions from reading  

feature articles and 

-To be able to 

read and 

answer the 

questions 

-To be able to 

rearrange the 

events of the 

text 

-To be able to 

interpret 

meaning 

based on the 

reading text 

-To be able to 
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Unit/ Lesson Strand and Learning 

Standard 

Learning Outcome Objective 

feelings and opinions 

F 1.3 Ability to present 

data, information, 

concepts and views 

about various matters 

through speaking and 

writing 

entertainment articles 

4.Students are able to 

identify the part of the 

news and summarize the 

main idea of News article 

5. Students are able to 

summarise the main 

idea/theme identified 

from analysis of matters, 

activities situations in 

accordance with their 

interests. 

write the 

correct tense 

 

       

  1.6 นาํเน้ือหาท่ีคดัเลือกไวใ้หผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษ จาํนวน 3 คน คือ        

1. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นแบบฝึก  2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  3. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งทางภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว้นาํมาหาค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item  Objective  Congruence : IOC )   โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน

ดงัน้ี                         

  ใหค้ะแนน  +1   เม่ือแน่ใจวา่เน้ือหานั้นวดัตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีระบุไว ้

  ใหค้ะแนน   0    เม่ือไม่แน่ใจวา่เน้ือหานั้นวดัตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีระบุไว้  

  ใหค้ะแนน  -1   เม่ือแน่ใจวา่เน้ือหานั้นไม่ไดว้ดัตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีระบุไว้  

        นาํเน้ือหาไปใหผู้เ้ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณาลงความเห็นและคาํนวณหาค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง ( IOC : Index of Item  Objective  Congruence) ซ่ึงไดค้่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 

0.92 

         1.7  ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ นาํแผนการจดัการ

เรียนรู้ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2558 ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67 – 1.00  แสดงวา่

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้ง สามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียน     

การสอนได ้ โดยสรุปขั้นตอน ดงัแผนภูมิท่ี 6 
 

ตารางท่ี 17  วเิคราะห์เน้ือหาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ( Table of Content Specifications ) (ต่อ) 
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แผนภูมิท่ี 6 ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษทีม่ีเนือ้หาเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

      1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ศึกษาคาํอธิบายรายวชิาและจุดประสงคเ์พื่อสร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

      2. ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวธีิการสร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านภาษาองักฤษ

เพื่อความเขา้ใจโดยศึกษาหนา้ท่ีทางภาษาและเน้ือหาท่ีปรากฏในบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการ

สร้างแบบทดสอบ 

      3. สร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจใหค้รอบคลุม

เน้ือหาและผลการเรียนรู้  

      4. นาํแบบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ  3 ท่านไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นแบบฝึก  ดา้น เน้ือหา   และดา้นการวดัและ

ประเมินผล  เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity) ความเหมาะสมของเน้ือหา ความ

ครอบคลุมของขอ้ความ มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัตารางวเิคราะห์หลกัสูตร ผลการวเิคราะห์

รายขอ้ ความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.35 – 0.65 และค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.35 – 0.70  แลว้นาํไป

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศและหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนธญับุรี 

 

 
ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและการจดัการเรียนรู้โดยใช้

รูปแบบการสอนแบบ KWL- Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC  และศึกษาเอกสารอาเซียนกบัการศึกษาไทย 

ขั้นตอนท่ี 3  วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้  เพ่ือนาํมาสร้าง

แผนการจดัการเรียนรู้ 

 

 
ขั้นตอนท่ี 4  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ KWL- Plus, STAD, Jigsaw, LT และ 

CIRC จาํนวน 15 ชัว่โมง 

 
ขั้นตอนท่ี 5  นาํเสนอแผนการเรียนรู้ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบหาค่า IOC 

 
ขั้นตอนท่ี 6  ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ 

 
ขั้นตอนท่ี 7  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งใน

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2558 
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ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ  ปรับปรุงจนไดแ้บบทดสอบท่ีสมบูรณ์ จาํนวน 30 ขอ้ แลว้นาํ

ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบไปใหผู้เ้ช่ียวชาญแต่ละท่าน

พิจารณาลงความเห็นและคาํนวณหาค่าดชันี ความสอดคลอ้ง ( IOC : Index of Item  Objective  

Congruence)  ซ่ึงไดค้่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 

       5. นาํแบบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขจากคาํแนะนาํแลว้ไปทดลองใชก้บั

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 ในภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2558 โรงเรียนธญับุรีจาํนวน  30 คนท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  และเคยเรียนเน้ือหาเหล่าน้ีไปแลว้ เพื่อตรวจสอบวา่เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

(Rubric) ท่ีสร้างข้ึนสามารถ นาํไปใชไ้ดห้รือไม่   โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จากผลคูณ

ของคะแนนแบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation  Coefficient)  ไดส้ัมประสิทธ์ิ

ความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.92 

                     6. นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีไดห้าค่าความเช่ือมัน่  (reliability)  ของแบบทดสอบ  

โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)    ของ ครอนบาค ( Cronbach, L.J. : 1990). 

    

 

เม่ือ   แทน สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

     แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้  

     แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั  

     แทน จาํนวนขอ้คาํถาม  

          7. เลือกแบบทดสอบท่ีเป็นไปตามเกณฑม์าจาํนวน 30 ขอ้ 

          8. นาํแบบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.92 ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งก่อนสอนและหลงัสอน 
 

ตารางท่ี 18    เกณฑก์ารแปลความหมายค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ  (ลว้น  สายยศ และ 

         องัคณา สายยศ , 2543 : 185) 
 
 

ความยากง่ายของแบบทดสอบ (p) ความหมาย 

0.81-1.00 ง่ายมาก (ควรปรับปรุง หรือ ตดัทิ้ง) 

0.60-0.80 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 

0.40-0.59 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 

0.20-0.39 ค่อนขา้งยาก (ดี ) 

0-0.19 ยากมาก (ควรปรับปรุง หรือ ตดัทิ้ง ) 
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เกณฑก์ารแปลความหมายค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ 
 

ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ความหมาย 

0.60-1.00 อาํนาจจาํแนกดีมาก 

0.40-0.59 อาํนาจจาํแนกดี 

0.20-0.39 อาํนาจจาํแนกพอใช้ 

0.10-0.19 อาํนาจจาํแนกตํ่า (ควรปรับปรุง หรือ ตดัทิ้ง ) 

-1.00 - 0.09 อาํนาจจาํแนกตํ่ามาก (ควรปรับปรุง หรือ ตดัทิ้ง ) 
 

  

  สามารถสรุปขั้นตอนการ สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ การอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจไดด้งั แผนภูมิท่ี 7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิท่ี 7  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ  

                     เขา้ใจ 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 
ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวธีิการสร้างเคร่ืองมือวดัผลการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 

 

สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 

 

 นําแบบทดสอบใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข  

 

นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ประเมินผลในตารางวเิคราะห์เพ่ือ

หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 

 

นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ประเมินผลในตารางวเิคราะห์เพ่ือ

หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

นาํแบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 

เลือกแบบทดสอบท่ีเป็นไปตามเกณฑม์าจาํนวน 30 ขอ้ 

 
ใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทั้งก่อนสอนและหลงัสอน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

  นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึก มาหาค่าเฉล่ีย 

( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนโดยใชส้ถิติ

ทดสอบแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั ( t-test แบบ Dependent) เพื่อหาค่าความต่างก่อนและหลงัการใช้

แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
 

ตารางท่ี  19  ตารางกาํหนดเน้ือหาแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ   

                     เขา้ใจ ( Table Test Specification ) 
 

Objectives Text Type Level of 

knowledge 

Test technique No. of 

item 

Scoring 

To understand 

the text in literal 

comprehension 

Pictures and 

sentences 

M M/C 2 2 

To understand 

the text in 

interpretive 

comprehension 

Pictures and 

sentences 

T,C M/C 9 9 

To identify the 

main idea of the 

articles 

Pictures and 

sentences 

K,M M/C 19 19 

 

 Level of knowledge         M = Mechanical 

    K = Knowledge 

    T = Transfer 

    C = Communication 

    Cr = Criticism 

 C/M = Multiple choices item test 

 

 



 
125 

 

 สร้างแบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ

โดยใชเ้ทคนิค  KWL- Plus,  STAD,  Jigsaw,  LT และ CIRC   
 

 การสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการอ่านภาษาองักฤษ 

   การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  มีขั้นตอน

สร้างดงัน้ี 

   1. ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากหนงัสือทศันคติของ ผศ.ศกัด์ิ   

สุนทรเสณี (2531 : 102-105) และวธีิการวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ของพวงรัตน์  

ทวรัีตน์ (2540 : 106-108)  

   2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาองักฤษ จาํนวน 2 5 ขอ้ และประเมิน

โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า ( Rating Scale) 5 ระดบั ตามวธีิการของ ลิเคิร์ท (Likert’s  Scale , อา้ง

ในสุภาภรณ์  ก่ิงคาํ, 2550 : 42)    เป็นระดบัการประเมิน ดงัน้ี  

  5  หมายถึง   มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั     มากท่ีสุด  

  4  หมายถึง   มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั   มาก  

  3  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั   ปานกลาง  

  2  หมายถึง   มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั    นอ้ย  

  1  หมายถึง   มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั    นอ้ยท่ีสุด  

  เกณฑใ์นการพิจารณาค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อ การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 

KWL- Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC สามารถแปลผลออกมาเป็นพฤติกรรม โดยใชเ้กณฑ์

ดงัน้ี 
 

  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.21 – 5.00    หมายถึง  มากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.41 – 4.20    หมายถึง  มาก 

  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.60 – 3.40    หมายถึง  ปานกลาง 

  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.80 – 2.59    หมายถึง  นอ้ย 

  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.79    หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
 

   3. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค KWL -Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อ

พิจารณาความสอดคลอ้งตามจุดมุ่งหมาย ความถูกตอ้ง และ ความเหมาะสมของคาํถามและรูปแบบ

ของภาษาเพื่อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข  ซ่ึงความพึงพอใจของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.34, 

S.D.=0.80) 
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   4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1  ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่ง แลว้นาํผลการใหค้ะแนนของแบบสอบถามไปหาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้โดยการแจก

แจงแบบ t-test          

   5. หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งชุด โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของ ครอนบคั (Cronbach) 
 

7. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

 เพื่อใหก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลและการทดลองงานวจิยัเป็นไปตามขั้นตอนผูว้จิยัได้

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

   1. คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  

   2. จดัปฐมนิเทศเพื่อทาํความเขา้ใจกบันกัเรียนถึงวธีิการดาํเนินการทดลองจุดประสงค ์ 

การทดลอง และ วธีิการประเมินผลการเรียน 

   3. ทาํการทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการ

อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจใชเ้วลา 50 นาที 

   4. ดาํเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  

   5. ทาํการทดสอบหลงัการเรียน (posttest) โดยใชแ้บบทดสอบชุดเดิมท่ีใชท้ดสอบก่อน

การเรียน 

   6. ตรวจใหค้ะแนนการทดสอบและวเิคราะห์ขอ้มูลตามวธีิการสถิติไดแ้ก่คะแนนเฉล่ีย

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ 
  

8. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 

  1.การวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 

       1.1 นาํขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากผลคะแนนของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่าน

ภาษาองักฤษของนกัเรียนมาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดั

ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลอง t-test แบบ Dependent 

       1.2 นาํขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากแบบสาํรวจความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค   KWL- Plus, STAD, 

Jigsaw, LT และ CIRC    โดยใชแ้บบฝึกทกัษะท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนก่อนและหลงั

การทดลอง โดยทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นค่าเฉล่ีย โดยใชเ้กณฑข์อง ลิเคริท์ ( Likert’s Scale )ใน

การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ( X  ) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบัเพื่อทราบระดบัความพึงพอใจของ

นกัเรียน 
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9. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

 1. การวเิคราะห์คุณภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมใชก้ารหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ส่วนการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษ วเิคราะห์จากสูตร 

E1/E2   สถิติท่ีใชห้าค่าความเหมาะสมในองคป์ระกอบต่าง ๆ ของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษ มี

ดงัน้ี 

          1.1.1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) 
    

   X   =       N
X∑

 

     

   เม่ือ     X  แทน  ค่าเฉล่ีย  

             ∑ X
 แทน ผลรวมของคะแนน  

             N  แทน จาํนวนผูเ้รียน  
     

                1.1.2 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) 

 

   S.D.  =       

( )
( )1

22

−
−∑ ∑

nn
XXn

 

       เม่ือ   S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

        
2∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนยกกาํลงัสอง 

       ( )2∑Χ  แทน กาํลงัสองของคะแนนรวม   

             n      แทน จาํนวนผูเ้รียน  
 

     นาํค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีได ้แลว้แปลความหมายของคะแนน 

ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546) 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายความวา่ เหมาะสม  นอ้ยท่ีสุด  

 คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายความวา่ เหมาะสม  นอ้ย  

 คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายความวา่ เหมาะสม  ปานกลาง  

 คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายความวา่ เหมาะสม  มาก  

 คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายความวา่ เหมาะสม  มากท่ีสุด  
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สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านประกอบตามเกณฑ์ 80/80 ใชสู้ตร        

E1 / E2  (วฒิุชยั ประสารสอย, 2547) 

     80   ตวัแรก   หมายถึง คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทุกคนจากการทาํกิจกรรม 

หรือแบบทดสอบระหวา่งเรียน โดยนาํคะแนนมารวมกนัและคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 80 

   
100x 

A
N

X

E1 












=

∑

 
   1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ  

   ∑ X
 แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบระหวา่งเรียน 

   A  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบระหวา่งเรียน  

   N  แทน จาํนวนผูเ้รียน  
 

              80 ตวัหลงั    หมายถึง คะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนของ

ผูเ้รียนทุกคนเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 80 

 

    
100x 

B
N

F

E 2 












=

∑

  
 

   2E  แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

             ∑ F
 แทน คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 

    B แทน คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 

   N  แทน จาํนวนผูเ้รียน   

 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (IOC) และหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดย

การหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนกบัหลงัเรียนโดยใชก้ารทดสอบค่าวกิฤตที (t-test) 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

             2.1.1 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ หรือค่า 

IOC (Index of Item-Objective Congruence) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

   IOC  =       N
R∑
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   IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค์  

(Index of Item - Objective Congruence) 

   ∑R
 แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  

     N  แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ  

                  2.1.2 หาค่าความเช่ือมัน่ ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงมีสูตรคาํนวณ ดงัน้ี 

         คาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยวธีิของคูเดอร์ -ริชาร์ดสัน สูตร KR-20 

(เยาวดี วบิูลยศ์รี, 2545) 

    












 −








−
= ∑

2
t

2
t

tt σ

pqσ
1k

kr
 

   เม่ือ   ttr  คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิแห่งความเท่ียงของแบบทดสอบ        

    k     คือ  จาํนวนขอ้สอบ 

    p  คือ  สัดส่วนของผูต้อบถูกในแต่ละขอ้คาํถาม 

   q  คือ  สัดส่วนของผูต้อบผดิในแต่ละขอ้คาํถาม )p1q( −=  

   
2
tσ  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งหมด 

 

     คาํนวณหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ การวเิคราะห์ ความยากง่าย

เป็นการวเิคราะห์รายขอ้ ใชสู้ตร (เยาวดี วบิูลยศ์รี, 2545)  

     N
Rp =

 
  เม่ือ   p           คือ  ค่าความยากของขอ้คาํถามแต่ละขอ้ 

   R          คือ  จาํนวนผูท่ี้ตอบขอ้คาํถามนั้นถูก 

   N          คือ  จาํนวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 

     คาํนวณหาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการหาอาํนาจจาํแนก เป็น

การดูความเหมาะสมของรายขอ้วา่ ขอ้คาํถามสามารถจาํแนกกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนไดจ้ริง หรือ

จาํแนกผูท่ี้มีคุณลกัษณะสูงจากผูมี้คุณลกัษณะตํ่าไดใ้ชสู้ตร  (เยาวดี วบิูลยศ์รี, 2545)  

 

     N
RR

r LU −
=

 
   

  เม่ือ   r           คือ  ค่าอาํนาจจาํแนก 

   UR        คือ  จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มสูงท่ีตอบถูก  
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   LR        คือ  จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตํ่าท่ีตอบถูก  

   N          คือ  จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มตํ่า 
 

   2.2  สถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากการทดสอบ

ก่อนเรียน และหลงัเรียนโดยใชก้ารทดสอบค่าวกิฤตที (t-test) แบบ Dependent Sample  วเิคราะห์

ขอ้มูลโดยใชสู้ตร (กาญจนา วฒัาย,ุ 2548) 

   T        =    1
)( 22

−

− ∑∑
∑

n
DDn

D

 

   df       =    n -1 

   D       แทน ค่าผลต่างระหวา่งคู่คะแนน 

   n       แทน  จาํนวน คู่ 
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บทที ่4 

 

ผลการวจัิย 
 

         การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี  จงัหวดัปทุมธานี ได้
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
         ตอนท่ี 1 ผลการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ี
มีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ตามเกณฑ ์80/80 
         ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียน
และหลงัเรียน 
         ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อแบบ
ฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธญับุรี อ าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี 
 

ตอนที่ 1   ผลการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ตามเกณฑ ์80/80 
 

    เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 1  คือ เพื่อพฒันา และ หาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธญับุรี อ าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัมีขั้นตอนในการด าเนินการ
วจิยั ดงัน้ี 
    

   1) ศึกษาเอกสาร  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ซ่ึง ผลการศึกษาความตอ้งการเก่ียวกบัรูปแบบ 
เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผลของแบบฝึกจากนกัเรียนจ านวน 17 คน ซ่ึง
สาเหตุท่ีเก็บขอ้มูลไดจ้ากนกัเรียนจ านวน  17 คน เพราะวา่ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลในช่วงท่ีนกัเรียนสอบ
ปลายภาคเสร็จแลว้ ขอ้มูลท่ีเก็บไดจึ้งเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/8 ท่ีมาติดต่องานเพียง
บางส่วน ซ่ึงผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลจาก  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน   ตอนท่ี 2  ความ
ตอ้งการเก่ียวกบัรูปแบบ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผล  ของแบบฝึก 
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ    ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ                                                                                                                                                                         
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       ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม นักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามเพศ ความรู้เก่ียวกบัการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจ ประชาคมอาเซียน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ ดงัตารางท่ี  20 
 

ตารางท่ี  20   แสดงจ านวนและร้อยละกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน จ านวนนกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 
1. เพศ 
    -  ชาย 
    -  หญิง 

 
2 

15 

 
11.76 
88.24 

รวม 17 100.00 
2. นกัเรียนรู้จกัทกัษะการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจหรือไม่ 
    -  ไม่รู้จกั 
    -  รู้จกั 

 
 

0 
17 

 
 

0.00 
100.00 

รวม 17 100.00 
3.นกัเรียนรู้จกัการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  KWL-
Plus, STAD, Jigsaw, LT และ 
CIRC   
    -  ไม่รู้จกั 
    -  รู้จกั      

 
 

2 
15 

 
 

11.76 
88.24 

รวม 17 100.00 
4. นกัเรียนรู้จกัประชาคม
อาเซียน หรือไม่ 
    -  ไม่รู้จกั 
    -  รู้จกั      

 
 

0 
17 

 
 

0.00 
100.00 

รวม 17 100.00 
 
  จากตารางท่ี  20  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 17 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 
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ตามล าดบั มีนกัเรียนท่ีรู้จกัการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ไม่มี นกัเรียนท่ีไม่รู้จกัการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ มีนกัเรียนรู้จกัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค  KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC  จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24 รองลงมา
คือ นกัเรียนไม่รู้จกัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC  
จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 ตามล าดบั และมีนกัเรียนรู้จกัประชาคมอาเซียนจ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่มีนกัเรียนท่ีไม่รู้จกัประชาคมอาเซียน 
 

 ตอนที่ 2  ความตอ้งการการเรียนรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเข้าใจ  ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับประชาคมอาเซียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ีและร้อยละ            
ดงัตารางท่ี 21 
 

ตารางท่ี 21   การวเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบัรูปแบบ เน้ือหา กิจกรรมการ 
                     เรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผลของแบบฝึกการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
 
 

รายการ ร้อยละ ล าดบัท่ี 
1. นกัเรียนตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัอะไรบา้งใน แบบฝึกเสริม
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน 
   1.1 ประวติัความเป็นมาของประชาคมอาเซียน  
   1.2 เน้ือหาภาษาองักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
   1.3 รูปแบบของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ 
   1.4 ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  KWL-
Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC 
   1.5 รูปแบบและขั้นตอนของการจดัการเรียนการสอนโดย
ใชเ้ทคนิค  KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC   
   1.6 ส่ือการเรียนการสอนการจดัการเรียนรู้ 
   1.7 กิจกรรมในการจดัเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 

17.02 
17.02 

 
13.45 

 
14.92 

 
15.13 
12.61 
9.87 

 
 
 

1 
1 
 

4 
 

3 
 

2 
5 
6 
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ตารางท่ี 21   การวเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบัรูปแบบ เน้ือหา กิจกรรมการ 
                     เรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผลของแบบฝึกการอ่านเพื่อความเขา้ใจ(ต่อ) 
 

รายการ ร้อยละ ล าดบัท่ี 
 

2. นกัเรียนตอ้งการใหจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ในแบบฝึกการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน ท่ีมีวธีิการด าเนินการอยา่งไร 
 2.1 การศึกษาในหอ้งเรียนและหอ้ง Sound Lab 
 2.2 การสัมภาษณ์ผูรู้้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
 2.3 การศึกษาจากใบความรู้ท่ีครูเตรียมให้ 
 2.4 การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเพื่อน 
 2.5 การรายงานเก่ียวกบัเน้ือหาและขั้นตอนของการ
จดัการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ 
CIRC   
 2.6 การจดักิจกรรมกลุ่มและการศึกษาคน้ควา้และ
การปฏิบติัร่วมกนัภายในกลุ่ม 
 2.7 การจดัการเรียนรู้โดยครูผูส้อน 
 2.8 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยครูร่วมกบัผูเ้รียน 
 2.9 การเชิญวทิยากรชาวต่างชาติใหค้วามรู้เก่ียวกบั
อาเซียน 
 2.10 อ่ืนๆ 
 

 

 
 
 

12.30 
11.48 
9.84 

10.66 
9.84 

 
 

10.66 
 

9.02 
10.66 
9.84 

 
5.74 

 

 
 
 

1 
2 
4 
3 
4 
 
 

3 
 

5 
3 
4 
 

6 

3. นกัเรียนตอ้งการใหมี้การวดัและประเมินผลแบบฝึกการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียนอยา่งไร  
 3.1 การทดสอบ 
 3.2 การตรวจช้ินงาน (ช้ินงานการปฎิบติังานของ
นกัเรียน) 
 

 
 
 

18.71 
16.17 

 

 
 
 

2 
4 
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ตารางท่ี 21   การวเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบัรูปแบบ เน้ือหา กิจกรรมการ 
                     เรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผลของแบบฝึกการอ่านเพื่อความเขา้ใจ (ต่อ) 
 

รายการ ร้อยละ ล าดบัท่ี 
 

3.3 การสอบถาม 
 3.4 การสัมภาษณ์ 
 3.5 การสังเกตพฤติกรรมการฝึกการปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆ 
 3.6 การใชแ้ฟ้มงาน 
 3.7 อ่ืนๆ 
 

 

17.55 
19.17 
14.55 

 
10.62 
3.23 

 

3 
1 
5 
 

6 
7 

4. นกัเรียนตอ้งการใหใ้ครเป็นผูป้ระเมิน 
 4.1 ประเมินตนเอง 
 4.2 ครูผูส้อน 
 4.3 เพื่อนประเมินเพื่อน 
 4.4 อ่ืนๆ 

 
27.11 
35.54 
26.51 
10.84 

 
2 
1 
3 
4 
 

5. นกัเรียนตอ้งการใหเ้อกสารและใบงานท่ีครูจดัใหมี้รูปแบบ
เป็นอยา่งไร 
 5.1 มากดว้ยเน้ือหาสาระ 
 5.2 น าเสนอเน้ือหาพอเขา้ใจ ตวัหนงัสืออ่านง่าย 
 5.3 มีรูปภาพประกอบและมีสีสันสวยงาม 
 5.4 มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 5.5 มีการอธิบายขั้นตอนอยา่งละเอียดทุกขั้น 
 5.6 มีแบบประเมินการพฒันาหลงัเรียน 
 5.7 อ่ืนๆ 

 
 

18.85 
21.06 
21.06 
15.96 
8.87 
9.76 
4.43 

 
 

2 
1 
1 
3 
5 
4 
6 

 
จากตารางท่ี 21  พบว่า ความตอ้งการการเรียนรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัแบบฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 ท่ีเป็นอนัดบัท่ี 1 คือ ประวติัความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและเน้ือหาภาษาองักฤษเก่ียวกบั
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ประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 17.02 รองลงมา คือ รูปแบบและขั้นตอนของการจดัการเรียนการ
สอนเทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC  คิดเป็นร้อยละ15.13 ประโยชน์ของการ
จดัการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC  คิดเป็นร้อยละ 14.92 รูปแบบของ
แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 13.45 ส่ือการเรียนการสอนการจดัการ
เรียนรู้เทคนิค  KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC  คิดเป็นร้อยละ 12.61 และ กิจกรรมใน
การจดัเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC  คิดเป็นร้อยละ 9.87 ตามล าดบั 

 

 นกัเรียนตอ้งการให้จดักิจกรรมการเรียนรู้ในแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน มีวธีิการด าเนินการท่ีเป็นอนัดบัท่ี 1 คือ การศึกษาในห้องเรียน
และหอ้ง Sound Lab คิดเป็นร้อยละ 12.30 รองลงมา คือ การสัมภาษณ์ผูรู้้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน
คิดเป็นร้อยละ 11.48 การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเพื่อนการจดักิจกรรมกลุ่มและการศึกษา
คน้ควา้และการปฏิบติัร่วมกนัภายในกลุ่มและการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยครูร่วมกบัผูเ้รียนคิด
เป็นร้อยละ10.66 การศึกษาจากใบความรู้ท่ีครูเตรียมให ้ การรายงานเก่ียวกบัเน้ือหาและขั้นตอนของ
การจดัการเรียนรู้และการวิทยากรชาวต่างชาติให้ความรู้เก่ียวกบัอาเซียนคิดเป็นร้อยละ 9.84 การ
จดัการเรียนรู้โดยครูผูส้อนคิดเป็นร้อยละ 9.02  และอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 5.74 
 

 นักเรียนต้องการให้มีการวดัและประเมินผลในแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน เป็นอนัดบัท่ี 1 คือ การสัมภาษณ์คิดเป็นร้อยละ 19.17 
รองลงมา คือ การทดสอบคิดเป็นร้อยละ 18.71 การสอบถามคิดเป็นร้อยละ 17.55 การตรวจช้ินงาน 
(ช้ินงานการปฏิบติังานของนกัเรียน) คิดเป็นร้อยละ 16.17 การสังเกตพฤติกรรมการฝึกการปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆคิดเป็นร้อยละ 14.55 การใชแ้ฟ้มงานคิดเป็นร้อยละ 10.62 และอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 
3.23 
 นกัเรียนตอ้งการให้ใครเป็นผูป้ระเมิน  อนัดบัท่ี 1 คือ ครูผูส้อนคิดเป็นร้อยละ 35. 54 
รองลงมา คือ ประเมินตนเองคิดเป็นร้อยละ 27.11 เพื่อนประเมินเพื่อนคิดเป็นร้อยละ 26.51 และ
อ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ10.84  

นกัเรียนตอ้งการให้มีรูปแบบเอกสารและใบงานท่ีครูจดั ท่ีเป็นอนัดบัท่ี 1 คือ น าเสนอ
เน้ือหาพอเขา้ใจ ตวัหนงัสืออ่านง่าย และมีรูปภาพประกอบและมีสีสันสวยงามคิดเป็นร้อยละ 21.06 
รองลงมา คือ มากดว้ยเน้ือหาสาระคิดเป็นร้อยละ 18.85 มีกิจกรรมท่ีหลากหลายคิดเป็นร้อยละ 
15.96 มีแบบประเมินการพฒันาหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 9.76 มีการอธิบายขั้นตอนอยา่งละเอียดทุก
ขั้นคิดเป็นร้อยละ 8.87 และอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 4.43 
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 ขอ้เสนอแนะของความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบัรูปแบบ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้
และการวดัผลและประเมินผลของแบบฝึก ไดแ้ก่ อยากให้มีกิจกรรมนอกสถานท่ีเพื่อให้เด็กมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะตั้งใจเรียนเร่ืองอาเซียน และจดักิจกรรมทศันศึกษาเพื่อไปหาความรู้นอกสถานท่ีท่ี
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน เพื่อความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน 

 

 จากการศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบัรูปแบบ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้และ
การวดัผลและประเมินผลของแบบฝึกทกัษะแลว้ผูว้จิยัจึงไดส้ร้างแบบฝึกแลว้น าแบบฝึกท่ีสร้างข้ึน
ทดลองใชก้บันกัเรียน 30 คน (Field  Try - out)    ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. ทดสอบก่อนเรียน 
  2. เรียนจากแบบฝึกตามขั้นตอนในแผนการจดัการเรียนรู้ 
  3. ท าแบบฝึกหดัท่ีมีในแบบฝึก 
  4. ทดสอบหลงัเรียน 
  5. น าผลมาวเิคราะห์ หาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2 : 80/80) 

   
   2)  การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ แบบภาคสนาม 
(Field  Try-out) 
 

         ผูว้ิจยัไดน้ าแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชเ้พื่อหาค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 
จ านวน 30 คน (Field Group Try-out) โดยคดัเลือกนกัเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน  ดงัตารางท่ี  22 
 

ตารางท่ี  22   ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
 

กลุ่มทดลอง 
ประสิทธิภาพของแบบฝึก 

เกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 
E1 E2 

แบบฝึกทกัษะ 80.22 - 80 E1/ E2 
80.22/80.00 แบบทดสอบหลงัเรียน - 80.00 80 

 
 จากตารางท่ี  22  พบวา่ แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ไดค้่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.07/80.78 ซ่ึง
ยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1  
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ผูว้จิยัน าแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 /8  จ  านวน 40 คน โดย
ด าเนินการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียน
จากนั้นจึงด าเนินการทดลองใช้แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน ใชร้ะยะเวลาในการทดลองแบบฝึกทั้งหมด 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง ใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โดยด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ ดงั
ตารางท่ี  23 
 

ตารางท่ี  23   สรุปขั้นตอนในการด าเนินการทดลองใชแ้บบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
  

ช่ือหน่วย
การเรียน 

ช่ือแผนการเรียนรู้ เทคนิค สาระส าคญั 
เวลา

(ชัว่โมง) 
ASEAN Pre – test - จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความ 

และแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน 
1 

Basic Facts about 
ASEAN  

(KWL PLUS ) เ ข้ า ใ จ แ ล ะ เ ห็ น ค ว า มส า คัญ ข อ ง
ประชาคมอาเซียน 

3  

ASEAN Festivals  ( STAD ) ประเพณีส าคญัของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3 

 Thailand’s Readiness 
for the AEC    

( JIGSAW ) การเตรียมความพร้อมในการเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน 

3 

ASEAN News  (LT) ข่าว และ เหตุการณ์ส าคญัในอาเซียน 3 
Tourist Attractions in 
ASEAN 

( CIRC ) สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน 

3 

Post – test  - จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความ 
และแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน 

1 

   

  ผลการใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า แบบฝึกเร่ืองท่ี 1 คือ Basic Facts 
about ASEAN โดยใชเ้ทคนิค KWL PLUS ในการจดัการเรียนการสอน จากการใชเ้ทคนิค KWL 
PlUS ท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน นกัเรียนปรึกษาหารือ วา่รู้อะไรมาบา้งแลว้ อยากรู้
อะไรอีก นอกจากนั้นนกัเรียนยงัสนใจเก่ียวกบัความคล้ายคลึงกนัทางวฒันธรรมของประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน เปรียบเทียบในแต่ละประเทศวา่มีความคลา้ยคลึงกนัในดา้นใดบา้ง เช่น ลาว 
มี ความคล้ายคลึงกับไทย ทั้งทางด้านภาษา และ การด าเนินชีวิตประจ าวนั  แบบฝึกเร่ืองท่ี 2 
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ASEAN Festivals โดยใชเ้ทคนิค STAD ในการจดัการเรียนการสอน  นกัเรียนมีความกระตือรือร้น 
และ สนใจวา่ในแต่ละประเทศนั้น มีประเพณีอะไรบา้งท่ีมีความส าคญั และ นกัเรียนรู้จกัประเพณี
อะไรบา้งในประเทศนั้น  แบบฝึกเร่ืองท่ี 3 Thailand’s Readiness for the AEC  โดยใชเ้ทคนิค 
JIGSAW นกัเรียนให้ความสนใจวา่ ประเทศไทยมีจุดอ่อน และ จุดแข็ง อยา่งไร ในการท่ีจะกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงนกัเรียนสามารถแยกประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน และ จุดแข็ง ได ้ในบทเรียนน้ีครู
คอยให้ค  าแนะน าในเร่ืองของค าศพัทใ์นแต่ละกลุ่ม แบบฝึกเร่ืองท่ี 4 ASEAN News โดยใชเ้ทคนิค 
LT นกัเรียนสามารถแยกส่วนประกอบของข่าวไดว้่ามีอะไรบา้ง และ บอกไดว้่าเป็นข่าวประเภท
ไหน และ นกัเรียนส่วนใหญ่สามารถบอกไดว้า่เป็นข่าวเก่ียวกบัเร่ืองอะไร ครูให้ค  าแนะน านกัเรียน
ในเร่ืองของ ค าศพัท ์ในแต่ละกลุ่ม  เร่ืองท่ี 5 Tourist Attractions in ASEAN โดยใชเ้ทคนิค CIRC 
นักเรียนให้ความสนใจ และ กระตือรือร้นอยากรู้ว่า ในแต่ละประเทศนั้นมีสถานท่ีท่องเท่ียว
อะไรบา้งท่ีน่าสนใจ และ ท่ีไหนบา้งท่ีรู้จกั  ไม่รู้จกั และ อยากไปเท่ียวท่ีไหนบา้ง 
 

 โดยภาพรวม ผูว้ิจยัสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะเรียนและท าแบบฝึก พบวา่ นกัเรียน
ใหค้วามสนใจและ ตั้งใจเรียน เพราะ การใชเ้ทคนิคท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบทเรียน ท าให้นกัเรียนไม่
เกิดความเบ่ือหน่าย เน้ือหาท่ีเรียนเป็นเร่ืองท่ีก าลงัอยู่ในความสนใจ จึงท าให้นกัเรียนอยากพูดคุย
แลกเปล่ียนความรู้ หรือตั้งค  าถาม นกัเรียนแบ่งหนา้ท่ี ปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตนเองภายในกลุ่ม และ 
ใหค้วามร่วมมือในการท างานกลุ่มเป็นอยา่งดี  
 

 ตอนที ่3 ผลการประเมินผลและการปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษ 
 

 ผูว้จิยัไดป้ระเมินผลการใชแ้บบฝึกการอ่านภาษาองักฤษ โดยแบ่งการประเมินเป็น  3  ตอน 
ดงัน้ี 
  1. ประเมินค่าประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อนเรียน
และหลงัเรียน ดว้ยแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
  2.  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบั ประชาคมอาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
  3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ                       
ความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั ประชาคมอาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 24  ประเมินค่าประสิทธิภาพการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อนเรียนและหลงั             
       เรียน ดว้ยแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้น 
       มธัยมศึกษาปีท่ี 4/8 
 

การหา
ประสิทธิภาพ 

จ านวน 
เกณฑป์ระสิทธิภาพ 

E1/E2 
ประสิทธิภาพ 

E1/E2 
ความหมาย 

กลุ่มตวัอยา่ง 40 80/80 80.07/80.78 ผา่นเกณฑ์ 
 

  จากตารางท่ี  24  พบวา่ แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ไดค้่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.07/80.78 ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1  

   
ตารางท่ี  25   ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อนเรียน 
                     และหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหา 
                     เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 

กลุ่มทดลอง จ านวนนกัเรียน คะแนนเตม็ X  S.D. t-test Sig. 
แบบทดสอบก่อนเรียน 40 30 15.35 0.36 

8.24 .000 
แบบทดสอบหลงัเรียน 40 30 18.75 0.38 

* p< .05 
   

 จากตารางที 25  พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบั ประชาคมอาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ก่อน
เรียนและหลังเรียน มีค่าเฉล่ียของคะแนนการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ หลังเรียน  (X
=15.35, S.D. = 0.36) สูงกวา่ก่อนเรียน ( X =18.75,S.D. = 0.38)     อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 
 
 
 

 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 40 คน เป็นนกัเรียนชาย จ านวน  6  คน 
คิดเป็นร้อยละ 15  นกัเรียนหญิงจ านวน  34  คน คิดเป็นร้อยละ 85  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัน้ี 
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    1.ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ ใน 4 ดา้น คือ ดา้นครูผูส้อนดา้นเน้ือหาดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการวดัและประเมินผล 
และด้านประสบการณ์การเรียนรู้ ของแบบฝึกทักษะได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดย
ใช้แบบฝึกการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่าน  โดยภาพรวม เห็นด้วยใน
ระดบัมาก ( X =4.34, S.D. = 0.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น ดงัน้ี ล าดบัท่ี 1 ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ (X =4.43, S.D. = 0.72) ล าดบัท่ี 2ดา้นประสบการณ์
การเรียนรู้ ( X =4.41, S.D. = 0.68) ล าดบัท่ี 3ดา้นครูผูส้อน (X =4.35, S.D.= 0.85)ล าดบัท่ี 4ดา้น
เน้ือหา ( X =4.31, S.D. = 0.88) และล าดบัท่ี 5 ดา้นการวดัและประเมินผล (X =4.22, S.D. = 0.87) 
ยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 4 ซ่ึงผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ความพึงพอใจเป็นรายดา้น ดงัตารางท่ี   26 
 

ตารางท่ี  26   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกการ 
                      อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ แยกเป็น 5 ดา้น 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดบัความพึงพอใจ ล าดบัท่ี 

1. ดา้นครูผูส้อน 
1.1 ครูช้ีแจงชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเทคนิคให้
นกัเรียนเขา้ใจอยา่งชดัเจน 
 

4.50 0.64 ระดบัมากท่ีสุด 1 

1.2 ครูจดับางกลุ่มนกัเรียนโดยคละความสามารถได้
อยา่งเหมาะสม 
 

4.40 0.87 ระดบัมาก 4 

1.3 ครูใหค้  าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่
นกัเรียนในการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง 
 

4.03 0.86 ระดบัมาก 8 

1.4 ครูสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนเหมาะสมกบั     
การเรียนรู้ในแต่ละเทคนิค 
 

4.50 0.84 ระดบัมากท่ีสุด 2 

1.5 ครูเสริมแรงโดยใหร้างวลัแก่กลุ่มท่ีท าส าเร็จ 
 

4.42 0.90 ระดบัมาก 3 

1.6 ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นใน 
แต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

4.33 0.94 ระดบัมาก 5 
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ตารางท่ี  26   ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการอ่าน                      
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ แยกเป็น 5 ดา้น (ต่อ) 

 

รายการประเมิน X  S.D. ระดบัความพึงพอใจ ล าดบัท่ี 

1.7 ครูใชค้  าถามระหวา่งการเรียนการสอนท่ีกระตุน้ 
ใหน้กัเรียนไดเ้กิดการคิดและอยากมีส่วนร่วม 
 

4.23 0.81 ระดบัมาก 7 

1.8 ครูสอดแทรกความคิดดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
เช่น ความซ่ือสตัย ์ความรับผิดชอบ ระเบียบวนิยั 
 

4.35 0.86 ระดบัมาก 6 

รวม 4.35 0.85 ระดบัมาก 3 

2. ดา้นเน้ือหา 
2.1 เน้ือหาตรงตามความสนใจและความตอ้งการของ
นกัเรียน 

4.20 0.88 ระดบัมาก 3 

2.2 การจดัเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาเรียน 
 

4.15 0.86 ระดบัมาก 4 

2.3 เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัของนกัเรียน 
 

4.43 0.87 ระดบัมาก 2 

2.4 เน้ือหาเรียงล าดบัจากง่ายไปสู่ยาก 
 

4.45 0.90 ระดบัมาก 1 

รวม 4.31 0.88 ระดบัมาก 4 

3. ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิค   KWL- Plus 
ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 

 
 

4.60 

 
 

0.59 

 
 

ระดบัมากท่ีสุด 

 
 
1 

 

3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิค   STAD ช่วย
ส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 
 

4.45 0.71 ระดบัมาก 3 

 

3.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิค   Jigsaw ช่วย
ส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 
 
 
 
 

4.30 0.82 ระดบัมาก 5 
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ตารางท่ี  26   ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่าน 
                      ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ แยกเป็น 5 ดา้น (ต่อ) 

 

รายการประเมิน X  S.D. ระดบัความพึงพอใจ ล าดบัท่ี 
3.4 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค   
การเรียนรู้แบบ LT ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจในการ
อ่านภาษาองักฤษ 
 

 
4.55 

 
0.57 

 
ระดบัมากท่ีสุด 

 
2 

3.5 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค   
การเรียนรู้แบบ CIRC ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจในการ
อ่านภาษาองักฤษ  

 
 

4.40 
 

 
 

0.70 
 

 
ระดบัมาก 

 
4 

3.6 กิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิค KWL-Plus, 
STAD, Jigsaw, LT และ CIRC ช่วยส่งเสริมความ
เขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษมากข้ึน 
 

4.28 0.93 ระดบัมาก 6 

รวม 4.43 0.72 ระดบัมาก 1 
4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
4.1 การประเมินผลการเรียนของนกัเรียนเป็น
รายบุคคลและกลุ่ม 

 
4.30 

 
0.88 

 
ระดบัมาก 

 
1 

4.2 นกัเรียนทราบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
ตนเองและกลุ่ม 
 

4.07 0.99 ระดบัมาก 3 

4.3 การประเมินผลครอบคลุมเน้ือหา ทกัษะการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจ 

4.28 0.75 ระดบัมาก 2 

รวม 4.22 0.87 ระดบัมาก 5 
5. ดา้นประสบการณ์การเรียนรู้ 
5.1 นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแต่ละเทคนิคและส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษ  

 
 

4.20 

 
 

0.82 

 
 

ระดบัมาก 

 
 
4 

5.2 นกัเรียนสามารถ จบัใจความ ตีความ วเิคราะห์ 
เน้ือหาไดดี้ข้ึน 

4.23 0.69 ระดบัมาก 3 

5.3 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนั 
 

4.63 0.62 ระดบัมากท่ีสุด 1 

5.4 นกัเรียนสามารถวางแผนและรับผิดชอบใน      
การเรียนรู้ของตนเอง 

4.58 0.59 ระดบัมาก 2 
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ตารางท่ี  26  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกการอ่าน  
                   ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ แยกเป็น 5 ดา้น (ต่อ) 

 

รายการประเมิน X  S.D. ระดบัความพึงพอใจ ล าดบัท่ี 
รวม 4.41 0.68 ระดบัมาก 2 

รวมทั้งหมด 4.34 0.80 ระดบัมาก  

 
  จากตารางท่ี  26  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ย

แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยภาพรวม พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   
( X = 4.34, S.D. = 0.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก ถึง มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ทุกดา้นและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 4 

 

 

     ดา้นครูผูส้อน ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (X = 4.35, 
S.D. = 0.85) โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ครูช้ีแจงชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเทคนิคให้
นกัเรียนเขา้ใจอยา่งชดัเจน (X = 4.50, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ ครูสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
เหมาะสมกบัการเรียนรู้ในแต่ละเทคนิค( X = 4.50, S.D. = 0.84) ครูเสริมแรงโดยให้รางวลัแก่กลุ่มท่ี
ท าส าเร็จ ( X = 4.42, S.D. = 0.90) ครูจดักลุ่มนกัเรียนโดยคละความสามารถไดอ้ย่างเหมาะสม         
( X =4.40, S.D. = 0.87) ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ 
( X =4.33, S.D. = 0.94) ครูสอดแทรกความคิดดา้นคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความซ่ือสัตย ์ความ
รับผิดชอบ ระเบียบวินยั ( X =4.35,S.D.=0.86) ครูใชค้  าถามระหวา่งการเรียนการสอนท่ีกระตุน้ให้
นกัเรียนไดเ้กิดการคิดและอยากมีส่วนร่วม ( X =4.23,S.D. =0.89) และครูให้ค  าปรึกษาและอ านวย
ความสะดวกแก่นกัเรียนในการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง (X =4.03,S.D. =0.86) 

 
 

   ดา้นเน้ือหาในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (X =4.31, S.D. = 
0.88) โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ เน้ือหาเรียงล าดบัจากง่ายไปสู่ยาก (X =4.45, S.D. 
=0.90) รองลงมาคือ เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัของนกัเรียน (X =4.43, S.D. =0.87) เน้ือหาตรงตาม
ความสนใจและความตอ้งการของนกัเรียน( X =4.20, S.D. =0.88) และการจดัเน้ือหาเหมาะสมกบั
เวลาเรียน ( X =4.15, S.D. =0.86) 

 

 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก          
( X =4.43, S.D. = 0.72) โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิค  KWL- Plus  ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ (X =4.60, S.D. =0.59) 
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รองลงมาคือกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค LT ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษ ( X =4.55, S.D. =0.59)  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD ช่วยส่งเสริม
ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ  ( X =4.45, S.D. =0.71 ) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิค  CIRC ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านองักฤษ (X =4.40, S.D. = 0.70) กิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชเ้ทคนิค  Jigsaw ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ (X =4.30, S.D. = 
0.82) และกิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC ช่วย
ส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษมากข้ึน (X =4.28, S.D. = 0.93) 

 

 ดา้นการวดัและประเมินผลในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก     
( X =4.22, S.D.=0.87) โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การประเมินผลการเรียนของนกัเรียน
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม ( X =4.30, S.D. =0.88) รองลงมาคือการประเมินผลครอบคลุมเน้ือหาทกัษะ
การอ่านเพื่อความเขา้ใจ ( X =4.28, S.D.=0.75)และนักเรียนทราบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
ตนเองและกลุ่ม ( X =4.07, S.D.=0.99) 

 

 ดา้นประสบการณ์การเรียนรู้ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   
( X =4.41, S.D. = 0.68) โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
กลุ่มร่วมกนั ( X =4.63, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ นกัเรียนสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเอง ( X =4.58, S.D. = 0.59)นกัเรียนสามารถจบัใจความ ตีความ วิเคราะห์ เน้ือหาไดดี้
ข้ึน ( X =4.23, S.D. = 0.69) นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือในแต่ละ
เทคนิคและส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ (X =4.20, S.D. = 0.82) 

 

   2. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   
               1. เน้ือหาของแบบฝึกบางเร่ืองมีความยาก ครูควรจึงตอ้งให้นกัเรียนหาศพัท์
ล่วงหนา้ หรือ ใหน้กัเรียนเล่นเกมหาความหมายของค าศพัทก่์อนเรียน  
  2. ปรับเปล่ียนเน้ือหาให้เหมาะสมกบัระดบัความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน เพื่อ
ยกผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านของนกัเรียนสูงข้ึน 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

       การวจิยัเร่ือง “ การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4”  โดยเลือกใชเ้ทคนิค KWL- Plus, STAD, 

Jigsaw, LT และ CIRC   มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Pre - Experimental Research ) การวจิยัคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่ อ 1. พฒันาแบบฝึกและหาประสิทธิภาพของ แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ใหมี้ประสิทธิภาพตาม

เกณฑ ์80/80  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัใชแ้บบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน   3.  ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษ เพื่อความ

เขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียน ระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 4 /8 

จาํนวน 40 คน โรงเรียนธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี    ทดลองใชใ้นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง  จาํนวน 15 ชัว่โมง แบบแผนการวจิยั The One Group – Pretest-Posttest 

Design 
 

        การวจิยัคร้ังน้ีผูส้ร้างแบบฝึกข้ึนใหม่ โดยสาํรวจความตอ้งการและขอ้มูลพื้นฐาน ต่างๆ 

และนาํมาสังเคราะห์เป็นแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีเน้ือหาใหน้กัเรียนไดศึ้กษา 5 เร่ือง คือ 1 . Basic 

Facts of ASEAN    2.ASEAN Festivals   3. Thailand’s Readiness for the AEC  4. ASEAN  News และ  

5. Tourist Attractions in ASEAN ซ่ึงองคป์ระกอบของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมี

เน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4   ประกอบดว้ยคาํนาํ คาํช้ีแจง 

คาํแนะนาํในการใชแ้บบฝึกสาํหรับครู ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงแผนการจดัการเรียนรู้ 

ประกอบไปดว้ย สาระสาํคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้   ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผล และเกณฑก์ารประเมิน สาํหรับคาํช้ีแจงในการ 
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ใชแ้บบฝึกสาํหรับนกัเรียน ประกอบไปดว้ย จุดประสงค์ การเรียนรู้  เน้ือเร่ือง ใบความรู้ แบบฝึกหดั 

แบบทดสอบ 
 

     แบบแผนการวจิยัคือ  ทดลองแบบกลุ่มเดียว สอบก่อนและหลงั (The One Group – Pretest-

Posttest Design) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( �̅�𝑥) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ค่า     

t-test แบบ Dependent และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ไดค้่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.07/80.78 ซ่ึงมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได้ ซ่ึง

เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

  2. แบบทดสอบความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจจาํนวน 30 ขอ้30 ใช้

เวลา  60  นาที  แบบทดสอบมีค่าความยากง่าย  (p)  อยูร่ะหวา่ง  0.35 – 0.65 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) อยู่

ระหวา่ง 0.35 – 0.70  มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ เท่ากบั 0.92  

  3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนโดยใช้ รูปแบบการสอนแบบ  KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC  

จาํนวน 25 ขอ้ มี 5 ตวัเลือก โดยแบ่งออกเป็น 5  ดา้น คือ  1.ดา้นครูผูส้อน 2.ดา้นเน้ือหา  3. ดา้นกิจกรรม

การเรียนการสอน  4. ดา้นการวดัผลและประเมินผล  5. ดา้นประสบการณ์การเรียนรู้   ค่าความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถามมีค่าเท่ากบั 0.80 
 

การดําเนินการทดลอง 
 

   ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 /8  โรงเรียนธญับุรี   

ท่ีเรียนในรายวชิาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ( อ 31203 )   จาํนวน  40  คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย           

( Simple Random Sampling ) 1 หอ้งเรียน จากทั้งหมด 10 หอ้งเรียน   โดยใชเ้วลาในการทดลองสัปดาห์

ละ  3  ชัว่โมง เป็นระยะเวลา  5 สัปดาห์รวมทั้งส้ิน 15  ชัว่โมง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ผูว้จิยั

ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบก่อนเรียนจาํนวน 50  ขอ้ ใชเ้วลาในการทดลอง 60 นาที ช้ีแจง

วตัถุประสงคใ์นการเรียน และ วธีิการเรียนโดยใชแ้บบฝึก การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ท่ีมี

เน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4    จากนั้นทาํการสอนจนครบ  

5  เทคนิค คือ KWL-Plus ,  STAD ,  Jigsaw , LT และ CIRC จากนั้นผูว้จิยัใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทาํ

แบบทดสอบหลงัเรียน จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลาในการทดสอบ 60 นาที ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกนั

คะแนน 
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กบัแบบทดสอบก่อนเรียน และ ทาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบ ฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

แลว้นาํคะแนนไปวเิคราะห์ค่าทางสถิติโดยการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โดยใชเ้กณฑ ์

80/80 จากสูตร E1/E2 (ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์และคณะ 2520: 135-139) เปรียบเทียบความสามารถในการ

อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ก่อนและหลงัใชแ้บบฝึ กการอ่านภาษาองักฤษ เพื่อความเขา้ใจ ท่ีมี

เน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยใชส้ถิติ t-test วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  นาํค่าระดบัท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย  ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

เปรียบเทียบแลว้นาํไปแปลหาค่าระดบัความพึงพอใจ 
 

สรุปผลการวจัิย 
 

 จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  

 1. ผลการพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคม

อาเซียนสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4  พบวา่แบบฝึกประกอบดว้ย คาํนาํ คาํช้ีแจง คาํแนะนาํ

ในการใชแ้บบฝึก สาํหรับครู และนกัเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน แบบฝึกมีจาํนวน 1 หน่วย แบ่งเป็น 5 

แผนการสอน คือ 1 .Basic Facts of ASEAN  2.ASEAN Festivals  3. Thailand’s Readiness for the AEC  

4. ASEAN News  และ 5. Tourist Attractions In ASEAN  ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 80.07/80.78 

ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1  

 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถใน การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียนสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 สูงข้ีน หลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดย

ใชแ้บบฝึกการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อแบบฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  โดยภาพรวม พบวา่ มีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.80) เม่ือพิจารณาเป็น รายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก ถึง มากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเป็น รายดา้น พบวา่ทุกดา้นและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงอธิบายในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี ดา้น

ครูผูส้อน ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.85)  ดา้นเน้ือหาใน

ภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.31, S.D. = 0.88)  ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ใน
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ภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.43, S.D. = 0.72)  ดา้นการวดัและประเมินผล

ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.22, S.D.=0.87)  ดา้นประสบการณ์การ

เรียนรู้ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.41, S.D. = 0.68)   
  

  

อภิปรายผล 
 

 จากการวจิยั เร่ือง การพฒันาแบบฝึกะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4  ผลการวจิยั พบวา่  
 

 1. จากผลการวจิยัขอ้ท่ี 1  พบวา่ การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ท่ีมี

เน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีเน้ือหา   1.  Basic Facts of 

ASEAN  2. ASEAN Festivals  3. Thailand’s Readiness for the AEC  4. ASEAN News และ 5. Tourist 

Attractions in ASEAN ไดค้่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.07/80.78 ซ่ึงมีประสิทธิภาพท่ียอมรับไดแ้ละ

เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้  แสดงวา่แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้

ท่ี 1 ซ่ึงอภิปรายได ้ดงัน้ี 
 

  ในการทดลองใชแ้บบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ แบบฝึกเร่ือง Basic Facts of ASEAN นกัเรียนให้

ความสนใจเก่ียวกบัประวติัอาเซียน ความเป็นมา และสนุกกบักิจกรรมกลุ่ม นกัเรียนสามารถตอบคาํถาม

เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของอาเซียนไดดี้ และกลา้แสดงออกในการตอบคาํถาม ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะวา่นกัเรียนสนใจในประวติัความเป็นมาของอาเซียนจึงทาํใหน้กัเรียนสามารถตอบคาํถามไดดี้ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวรูเมลฮาร์ท (Rumelhart. 1981 : 22) ไดอ้ธิบายวา่ การท่ีมนุษยจ์ะเกิดความเขา้ใจใน

การอ่านไดน้ั้น ผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้ทางภาษาและความรู้ทัว่ไปมา ช่วยในการทาํความเขา้ใจเน้ือเร่ือง 

เพราะขอ้เขียนต่าง ๆ เป็นเพียงขอ้มูลทางภาษาเท่านั้น ผูอ่้านจะตอ้งพยายามสร้างความหมายข้ึนมาเอง

โดยนาํประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูเ่ขา้มาสัมพนัธ์กบัขอ้เขียน   นอกจากนั้นนกัเรียนยงัสนใจเก่ียวกบัความ

คลา้ยคลึงกนัทางวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เปรียบเทียบในแต่ละประเทศวา่มี

ความคลา้ยคลึงกนัในดา้นใดบา้ง เช่น สาธารณะประชาชน ลาว มี ความคลา้ยคลึงกบัไทย ทั้งทางดา้น

ภาษา และ การดาํเนินชีวติประจาํวนั ซ่ึง Pritchaed (1990: 273-295)  กล่าววา่ โครงสร้างความรู้ดา้น

เน้ือหาไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมในการดาํรงชีวติเพื่อนาํไปใชใ้นการตีความหมายในการอ่านได ้ 

ผูอ่้านจะใชพ้ื้นความรู้เดิม  บริบททางสถานการณ์  และส่ิงช้ีแนะท่ีผูเ้ขียนกาํหนดใหเ้พื่อใชใ้นการ

ตีความหมายของขอ้ความ  หากผูอ่้านไม่สามารถใชพ้ื้นความรู้เดิมใหเ้หมาะสม  อาจทาํใหผู้อ้่านไม่
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สามารถเขา้ใจเร่ืองท่ีกาํลงัอ่าน   ASEAN Festivals  โดยใชเ้ทคนิค STAD นกัเรียนใหค้วามสนใจ

กิจกรรมน้ี สนุกกบัการทาํงานกลุ่ม นกัเรียนสามารถถาม – ตอบคาํถามในเน้ือหาเก่ียวกบัประเพณีใน

อาเซียนไดดี้ นอกจากนั้นนกัเรียนยงัมีความกระตือรือร้น และ สนใจวา่ในแต่ละประเทศนั้น มีประเพณี

อะไรบา้งท่ีมีความสาํคญั และ นกัเรียนรู้จกัประเพณีอะไรบา้งในประเทศนั้น  แบบฝึกเร่ือง  Thailand’s 

Readiness for the AEC  โดยใชเ้ทคนิค Jigsaw นกัเรียนใหค้วามสนใจวา่ ประเทศไทยมีจุดอ่อน และ จุด

แขง็ อยา่งไร ในการท่ีจะกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงนกัเรียนสามารถแยกประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน และ จุด

แขง็ ได ้ในบทเรียนน้ีครูคอยใหค้าํแนะนาํในเร่ืองของคาํศพัทใ์นแต่ละกลุ่ม   แบบฝึก เร่ือง ASEAN 

News โดยใชเ้ทคนิค LT นกัเรียนสามารถแยกส่วนประกอบของข่าวไดว้า่มีอะไรบา้ง และ บอกไดว้า่

เป็นข่าวประเภทไหน และ นกัเรียนส่วนใหญ่สามารถบอกไดว้า่เป็นข่าวเก่ียวกบัเร่ืองอะไร ซ่ึงแสดงวา่

นกัเรียนมีความเขา้ใจในบทอ่าน สามารถแยกแยะประเด็นไดเ้น้ือหามีความเหมาะสมกบัระดบัและวยั

ของผูเ้รียน โดยยดึความ  สาํคญัสูงสุดในกระบวนการปฎิรูปการเรียนรู้   เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   เพื่อให้

ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ   สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองมีพฒันาการ   ครบ 4 ดา้น คือ   ดา้น

ร่างกาย   ดา้นอารมณ์   จิตใจ   ดา้นสังคมและดา้นสติปัญญา   และรู้จกัแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง  ตลอดชีวติ  บรุนเนอร์ (Brunner,1963:1-54) และ แบบฝึก เร่ือง Tourist Attractions In ASEAN 

โดยใชเ้ทคนิค CIRC  นกัเรียนใหค้วามสนใจเก่ียวกบัเร่ืองการท่องเท่ียว และ กระตือรือร้นอยากรู้วา่  ใน

แต่ละประเทศนั้นมีสถานท่ีท่องเท่ียวอะไรบา้งท่ีน่าสนใจ และ ท่ีไหนบา้งท่ีรู้จกั  และ อยากไปเท่ียวท่ี

ไหนบา้ง นกัเรียนยงัสนุกกบัการถาม ตอบคาํถามเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียน

สนใจเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนดงันั้นครูผูส้อนจึงตอ้งศึกษาความ

ตอ้งการ ความสนใจของนกัเรียนก่อนสร้างบทเรียนซ่ึงตรงกบั  
 

    โดยภาพรวม ผูว้จิยัสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะเรียนและทาํแบบฝึก พบวา่ นกัเรียนให้

ความสนใจและ ตั้งใจเรียน เพราะ การใช้เทคนิคการสอน ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบทเรียน ทาํใหน้กัเรียน

ไม่เกิดความเบ่ือหน่าย กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในเน้ือหาท่ีเรียน จึงทาํใหน้กัเรียนอยากพดูคุย

แลกเปล่ียนความรู้ หรือตั้งคาํถาม เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน  นกัเรียนรู้จกัแบ่งหนา้ท่ี ปฏิบติัตามหนา้ท่ีของ

ตนเองภายในกลุ่ม และ ใหค้วามร่วมมือในการทาํงานกลุ่มเป็นอยา่งดี นกัเรียนท่ีเรียนเก่งก็คอย

ช่วยเหลือ และ แนะนาํนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน จึงทาํใหเ้กิดความบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั กบักรมวชิาการ  (2551 : 1) ท่ีวา่การจดักระบวนการเรียนการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบั

ธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของภาษา การจดัการเรียนการสอนภาษาจึงควรจดักิจกรรมใหห้ลากหลาย

ทั้งกิจกรรมการฝึกทกัษะทางภาษาและกิจกรรมการฝึกผูเ้รียนใหรู้้ ถึงวธีิการเรียนภาษาดว้ยตนเองควบคู่

ไปดว้ย การฝึกฝนเหล่าน้ี จะนาํไปสู่การเป็นผูเ้รียนท่ีพึ่งตนเอง ได ้และสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติโดย
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ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้หาความรู้   ในการศึกษาต่อ  รวมทั้งในการประกอบ

อาชีพซ่ึงเป็นจุดหมายสาํคญัประการหน่ึงของการปฏิรูปการเรียนรู้และการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม เรียนรู้ท่ีจะรับผดิชอบ และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  

  นอกจากน้ี จากผลการทดลองใชแ้บบฝึก พบวา่ นกัเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน นกัเรียนท่ีเรียน

อยูใ่นระดบัปานกลางและอ่อนอาจจะใชเ้วลาในการทาํแบบฝึกชา้กวา่ แต่ก็เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนไดม้ากข้ึน 

โดยครูตอ้งอธิบายและแนะนาํ ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติักิจกรรมทั้งเด่ียวและกลุ่ม นกัเรียนรู้จกัช่วยเหลือกนั

มากข้ึน นกัเรียนใหค้วามร่วมมือในการฝึกปฏิบติักิจกรรม ตั้งใจเรียนรู้ บิลโลว ์( Billow อา้งถึงใน 

เตือนใจ ตรีเนตร,  2544: 7) กล่าวถึง ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีนั้นจะตอ้งดึงดูดความสนใจและสมาธิของ

ผูเ้รียน เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายากเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนฝึกเฉพาะอยา่ง ใชภ้าษาเหมาะสมกบัวยั 

วฒันธรรมประเพณี ภูมิหลงัทางภาษาของผูเ้รียน แบบฝึกท่ีดีควรจะเป็นแบบฝึกสาํหรับผูเ้รียนท่ีเรียนเก่ง 

และซ่อมเสริมสาํหรับผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนในขณะเดียวกนั นอกจากน้ีแลว้ควรใชห้ลายลกัษณะและมี

ความหมายต่อผูฝึ้กอีกดว้ย เม่ือพิจารณาเน้ือหาใน 5 เร่ืองแลว้ พบวา่ แบบฝึกการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดย

ใชเ้ทคนิค KWL- Plus ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

    2. ผลการวจิยัขอ้ท่ี 2  พบวา่ ความสามารถใน การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 สูงข้ีน หลงัจากไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  อธิบายไดว้า่ 
 

  หลงั จากทดลองใช้  แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 นกัเรียน มีความสามารถใน การอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ 

เน้ือหาท่ีผูว้จิยัเลือกมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เป็นเร่ืองท่ีทุกคนกาํลงัใหค้วามสนใจ  อีกทั้งการใช้

เทคนิคท่ีหลากหลายส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน เม่ือไดท้าํแบบฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนนกัเรียนจึงใหค้วามสนใจ เกิดความเขา้ใจ และ สามารถจบัใจความสาํคญั

ของเน้ือหาไดจึ้งทาํใหน้กัเรียนตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง  ดงัเช่น วราภรณ์ ระบาเลิศ (2552 : 38) กล่าววา่ 

ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะท่ีดีจะตอ้งเป็นแบบฝึกท่ีผูเ้รียนเคยเรียนเน้ือหานั้นมาแลว้มีความเหมาะสมกบั

วยั มีคาํช้ีแจงสั้นๆ เขา้ใจง่ายใชเ้วลาไม่นานเกินไปเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและทา้ทายเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน

เลือกทั้งแบบตอบอยา่งจาํกดัและตอบอยา่งเสรีมีคาํสั่งหรือตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะท่ีไม่ยาวเกินไป  และ

ไม่ยากแก่การเขา้ใจ มีหลายรูปแบบ มีความหมายแก่ผูเ้รียนท่ีทาํแบบฝึกใชห้ลกัจิตวทิยา ใชส้าํนวนภาษา

ท่ีเขา้ใจง่าย  ฝึกใหคิ้ดไดเ้ร็วและสนุกสนาน  และสามารถศึกษาดว้ยตนเองได้   สอดคลอ้งกบั รูเมลฮาร์ท 
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(Rumelhart, 1981 : 22) ไดอ้ธิบายวา่ การท่ีมนุษยจ์ะเกิดความเขา้ใจในการอ่านไดน้ั้น ผูอ่้านจะตอ้งมี

ความรู้ทางภาษาและความรู้ทัว่ไปมา ช่วยในการทาํความเขา้ใจเน้ือเร่ือง 
 

    ผลการประเมินดา้นความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั 

ประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีตั้งไวว้า่ ความสามารถทาง การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมี

เน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สูงข้ึนกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 
 

     ผลการประเมินดา้นความพึงพอใจของนกัเรียนต่อ แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ดา้นท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง คือดา้นกิจกรรม

การเรียนรู้ โดย  กิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิค KWL- Plus ช่วยสร้าง ความเขา้ใจในการอ่าน

ภาษาองักฤษเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง ดา้นครูและนกัเรียน  ครูช้ีแจงชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเทคนิคให้

นกัเรียนเขา้ใจอยา่งชดัเจน  ดา้นเน้ือหา   เน้ือหาเรียงลาํดบัจากง่ายไปสู่ยาก   กิจกรรมการเรียนการสอน 

ดา้นการวดัผลประเมินผล นกัเรียนมีความพอใจในการทาํงานเป็นรายบุคคลและกลุ่ม   ดา้น

ประสบการณ์การเรียนรู้ นกัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมกลุ่มร่วมกนั ความรู้ก่อนและหลงัไดรั้บ

ความรู้ เร่ืองอาเซียนต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ โดยใชแ้บบฝึก การอ่านท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่แบบฝึกท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ

น่าสนใจจะส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาง่ายข้ึน สามารถสรุปใจความสาํคญัของเร่ืองได้

ถูกตอ้ง  ทาํใหน้กัเรียนเกิดความพึงพอใจและใหค้วามสนใจในบทเรียนมากยิง่ข้ึน 
 

      3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อแบบฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  อธิบายไดว้า่   

     ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัอาเซียนโดยภาพรวม พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั เม่ือพิจารณาเป็น ราย

ขอ้ อยูใ่นระดบัมาก ถึง มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึง

ตรงกบัแนวความคิด  เก่ียวกบั  ทฤษฎีแรงจูงใจ  (Motivation theory) ของ มาสโลว์  ((Abraham 

H.Maslow. 1954: 80 - 106)) ท่ีกล่าวไวว้า่  มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีความตอ้งการอยูเ่สมอ  และเป็นการยากมากท่ี

มนุษยจ์ะมี ความพึงพอใจสูงสุด  ยกเวน้ภายในช่วงเวลาสั้น  ๆ เท่านั้น  เม่ือส่ิงท่ีตอ้งการไดรั้บการ

ตอบสนองเป็นท่ีพอใจแลว้ ถา้จะมีความปรารถนาส่ิงอ่ืนเขา้มาแทนท่ีจะเป็นลกัษณะน้ีไปเร่ือย  ๆ ดงันั้น 

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคคล  ซ่ึงจะพบวา่มกัจะอยูคู่่กบั  แรงจูงใจเสมอ  ความพึงพอใจใน
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การเรียนการสอน  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอนใด  ๆ ก็ตามเพื่อสนองความพึงพอใจของ

ผูเ้รียนมีความเช่ือวา่ผูเ้รียนจะเป็นผูก้าํหนดวา่ตนเองตอ้งการอะไร  จึงจะสนองความพึงพอใจของตนเอง

ได้ ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็นแนวคิดหน่ึงทางดา้นการส่ือสารในแง่ท่ีผูเ้รียนคือตวัจกัรท่ีจะตดัสินใจโดยอาศยั

พื้นฐานความ ตอ้งการของตนเองเป็นหลกั 
 

     ดา้นเน้ือหา ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัจากมากไป

นอ้ย ไดแ้ก่ เน้ือหาเรียงลาํดบัจากง่ายไปสู่ รองลงมาคือ เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัของนกัเรียน เน้ือหา

ตรงตามความสนใจและความตอ้งการของนกัเรียนและการจดัเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาเรียน  
 

      ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั  โดยเรียงลาํดบัจาก

มากไปนอ้ย ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคการเรียนรู้แบบ KWL- Plus ช่วย

ส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ  รองลงมาคือกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค

การเรียนรู้แบบ LT ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ   กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

ร่วมมือเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ                              

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคการเรียนรู้แบบ CIRC ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่าน

องักฤษ  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคการเรียนรู้แบบ Jigsaw ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจ

ในการอ่านภาษาองักฤษ และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่าน

ภาษาองักฤษมากข้ึน     
    

     ดา้นการวดัและประเมินผลในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก    โดย

เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การประเมินผลการเรียนของนกัเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  

รองลงมาคือการประเมินผลครอบคลุมเน้ือหาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และนกัเรียนทราบผลการ

ประเมินการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม   
  

     ดา้นประสบการณ์การเรียนรู้ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากโดย

เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ นกัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมกลุ่มร่วมกนั  รองลงมาคือ 

นกัเรียนสามารถวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้ของตนเอง  นกัเรียนสามารถจบัใจความ ตีความ 

วเิคราะห์ เน้ือหาไดดี้ข้ึน นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือในแต่ละเทคนิค

และส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ  
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ข้อเสนอแนะเพือ่นําไปใช้ 

 1.ครูควรศึกษาแนวการจดัการเรียนการสอนในแต่ละเทคนิคใหเ้ขา้ใจก่อนการสอนเพื่อความ

ถูกตอ้ง แม่นยาํในการนาํเสนอเน้ือหา 

 2. เน้ือหาท่ีจะนาํมาสอนตอ้งอยูใ่นความสนใจของนกัเรียนและไม่ยากเกินระดบัความสามารถ

ของนกัเรียน 
  

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

   1. ครูควรศึกษาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบวา่เทคนิคการสอนใดใน 5 เทคนิค ท่ีส่งเสริม

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษมากท่ีสุด 

    2. ครูควรเปล่ียนแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน ใหเ้ป็นเน้ือหาในเร่ืองอ่ืนได ้
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ภาคผนวก ก 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

 1. นางจารุรัตน์   เขม็ลาย              ศึกษานิเทศกส์าํนกังานการประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

            99 หมู่ 16, ถนนวภิาวดีรังสิต, ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา  

            จงัหวดัปทุมธานี 

 

 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วนัวสิาข ์ เพช็รรัตน์มุณี  ผศ.ดร. ประจาํคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

      สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

 

 

   3. นางคนึง  พลูสวสัด์ิ     ครูชาํนาญการพิเศษ  

       โรงเรียนวดัแสงสรรค ์หมู่ 6   ตาํบลประชาธิปัตย ์  

        อาํเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี   

      

 

.  
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ภาคผนวก ข 

ขอเชิญผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวจิยั 
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แบบสอบถามความต้องการแบบฝึกทกัษะ 

(สําหรับนักเรียน) 

 เร่ือง :   ความตอ้งการในการเรียนรู้ เร่ือง การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ 

  เขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

 

คาํช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาแบบฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ในการตอบคาํถามของนกัเรียนคร้ังน้ีไม่มีผลต่อการสอบไดห้รือตก ดงันั้นจึงขอความร่วมมือในการ

ตอบตามความเป็นจริง  โดยแบ่งเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 สภาพและขอ้มูลมัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  

ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธญับุรี 

 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

            

 

                     

 

 

 

 

ผูว้จิยั 

 

                          นางสาวอาลยั  พะสุนนท ์

                          นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 

                                   บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 



 

168 
 

ตอนท่ี 1 สภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. ช่ือ –สกุล 

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

2. เพศ       1) ชาย   2) หญิง 

3. กาํลงัศึกษาชั้น.....................................................................อายุ.....................................ปี 

4. นกัเรียนรู้จกัทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ หรือไม่  

            1) ไม่รู้จกั              2) รู้จกั 

5. นกัเรียนรู้จกัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ หรือไม่  

            1) ไม่รู้จกั                         2) รู้จกั 

6. นกัเรียนรู้จกัประชาคมอาเซียน หรือไม่ 

            1) ไม่รู้จกั                         2) รู้จกั 

 

ตอนท่ี 2 ความตอ้งการเก่ียวกบัรูปแบบของแบบ การจดักิจกรรม การวดัและประเมินผล 

1. นกัเรียนตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัอะไรบา้งใน แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  

ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน (โดยใส่หมายเลขลาํดบัความสาํคญัตามความ

ตอ้งการ) 

1) ประวติัความเป็นมาของประชาคมอาเซียน 

2) เน้ือหาภาษาองักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  

3) รูปแบบของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

4) ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ รูปแบบ KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT, 

CIRC 

5) รูปแบบและขั้นตอนของการจดัการเรียนการสอน รูปแบบ KWL-Plus, 

STAD, Jigsaw, LT, CIRC 

6) ส่ือการเรียนการสอนการจดัการเรียนรู้ รูปแบบ KWL-Plus, STAD, 

Jigsaw, LT, CIRC 

7) กิจกรรมในการจดัเรียนรู้รูปแบบ KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT, CIRC 
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2. นกัเรียนตอ้งการใหจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ในแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  

ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน มีวธีิการดาํเนินการอยา่งไร  (นกัเรียนใส่หมายเลข

ลาํดบัตามความตอ้งการตามความสาํคญั)  

1) การศึกษาในหอ้งเรียนและหอ้ง Sound Lab  

2) การสัมภาษณ์ผูรู้้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

3) การศึกษาจากใบความรู้ท่ีครูเตรียมให้ 

4) การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเพื่อน 

5) การรายงานเก่ียวกบัเน้ือหาและขั้นตอนของการจดัการรูปแบบ  

KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT, CIRC 

6) การจดักิจกรรมกลุ่มและการศึกษาคน้ควา้และการปฏิบติัร่วมกนัภายใน

กลุ่ม 

7) การจดัการเรียนรู้โดยครูผูส้อน 

8)  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยครูร่วมกบัผูเ้รียน 

9) การเชิญวทิยากรชาวต่างชาติใหค้วามรู้เก่ียวกบัอาเซียน 

10)  อ่ืน............................................................................ 

3. นกัเรียนตอ้งการใหมี้การวดัและประเมินผล แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน อยา่งไร (นกัเรียนใส่หมายเลขลาํดบัตามความ

ตอ้งการตามความสาํคญั)  

1. การทดสอบ 

2. การตรวจช้ินงาน (ช้ินงานการปฏิบติังานของนกัเรียน) 

3. การสอบถาม  

4. การสัมภาษณ์ 

5. การสังเกตพฤติกรรมการฝึกการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 

6. การใชแ้ฟ้มงาน 

7. อ่ืน (โปรดระบุ)....................................................... 
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4. นกัเรียนตอ้งการใหใ้ครเป็นผูป้ระเมิน (นกัเรียนใส่หมายเลขลาํดบัตามความตอ้งการตาม

ความสาํคญั) 

1. ประเมินตนเอง 

2. ครูผูส้อน 

3. เพื่อนประเมินเพื่อน 

4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................... 

5.    นกัเรียนตอ้งการใหเ้อกสารและใบงานท่ีครูจดั ใหมี้รูปแบบเป็นอยา่งไร   (นกัเรียนใส่

หมายเลขลาํดบัตามความตอ้งการตามความสาํคญั) 

   1.     มากดว้ยเน้ือหาสาระ 

2.     นาํเสนอเน้ือหาพอเขา้ใจ ตวัหนงัสืออ่านง่าย 

3.     มีรูปภาพประกอบและมีสีสันสวยงาม 

4.     มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

5.     มีการอธิบายขั้นตอนอยา่งละเอียดทุกขั้น 

6.     มีแบบประเมินการพฒันาหลงัเรียน 

7.     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………….   

 

ตอนท่ี  3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

……………………………………………………………………………………………..……………

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

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

………………………………………………………………………………….................................. 
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แบบสัมภาษณ์ 

  (แบบมีโครงสร้าง) 

สาํหรับ 

     1. ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  

     2. หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 

 

  เร่ือง  การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั 

           ประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 

คาํช้ีแจง  : แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีเป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันา

แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธญับุรี เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบ

ฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ผูว้จิยัจึงขอความ

อนุเคราะห์ โปรดใหค้าํสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง โดยแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสาํคญัและความจาํเป็นของพฒันาแบบฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 

โรงเรียนธญับุรี 

 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
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แบบสัมภาษณ์ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 

1. ช่ือ – สกุล ................................................................................................เพศ.................อายุ............... 

2. ระดบัการศึกษา

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

3. ตาํแหน่ง......................................................................ประสบการณ์ในการทาํงาน.......................ปี 

4. ประสบการณ์ในการศึกษา อบรม สัมมนา ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจ โดยจดัรูปแบบ KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT,CIRC 

 (  )  ไม่มี 

 (  )  มี เก่ียวกบัเร่ือง

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

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

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสาํคญั ความจาํเป็นเก่ียวกบัการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจ และเน้ือหาสาระเก่ียวกบัการจดัรูปแบบ KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT, CIRC 

 1. ท่านคิดวา่การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความสาํคญัและความจาํเป็นอยา่งไร 

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

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

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

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

 2. การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ควรมีจุดประสงคใ์หน้กัเรียนเรียนรู้เพื่อบรรลุตามผลการเรียนรู้

อยา่งไร จึงจะเหมาะสมกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

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

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

 3. การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่านคิดวา่ ควรมีเน้ือหาสาระอะไรบา้ง โครงสร้างหลกัสูตร/เวลา

เรียนควรจะเป็นอยา่งไร และควรใชส่ื้อการเรียนรู้อะไรบา้ง  
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...................................................................................................................................................................

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

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

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

 4. การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่านคิดวา่ ควรมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ และควรมีการวดัและ

การประเมินอยา่งไร จึงจะเหมาะสมกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

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

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

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

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

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมใน. การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 1. ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 อยา่งไรบา้ง 

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 

คาํช้ีแจง 

  1.แบบประเมินน้ีสร้างข้ึนเพื่อสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

ในการตอบคาํถามของนกัเรียนคร้ังน้ีไม่มีผลต่อการสอบไดห้รือตกและจะเก็บเป็นความลบั  ดงันั้นจึงขอ

ความร่วมมือในการตอบตามความเป็นจริง 

   2.โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่ง ตามระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนเพียงช่องเดียวใน

แต่ละขอ้ ซ่ึงมี 5 ระดบั ดงัน้ี 

  5 หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

  3 หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  2 หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

  1 หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

            

           ผูว้จิยั 

                            

                     นางสาวอาลยั  พะสุนนท ์

                          นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 

                                   บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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รายการประเมิน ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านครูผู้สอน 

   1.1 ครูช้ีแจงชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเทคนิคใหน้กัเรียน

เขา้ใจอยา่งชดัเจน 

     

   1.2 ครูจดัแบ่งกลุ่มนกัเรียนโดยคละความสามารถไดเ้หมาะสม      

   1.3 ครูใหค้าํปรึกษาและอาํนวยความสะดวกแก่นกัเรียนในการ

เรียนรู้อยา่งทัว่ถึง 

     

   1.4 ครูสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนเหมาะสมกบัการเรียนรู้ใน

แต่ละเทคนิค 

     

   1.5 ครูเสริมแรงโดยการใหร้างวลัแก่กลุ่มท่ีทาํสาํเร็จ      

   1.6 ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นในแต่ละ

กิจกรรมการเรียนรู้ 

     

   1.7 ครูใชค้าํถามระหวา่งการเรียนการสอนท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียน

ไดเ้กิดการคิดและอยากมีส่วนร่วม 

     

   1.8 ครูสอดแทรกความคิดดา้นคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความ

ซ่ือสัตย ์ความรับผดิชอบ ระเบียบวนิยั 

     

2. ด้านเนือ้หา 

   2.1 เน้ือหาตรงตามความสนใจและความตอ้งการของนกัเรียน  

     

   2.2 การจดัเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาเรียน      

   2.3 เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัของนกัเรียน      

   2.4 เน้ือหาเรียงลาํดบัจากง่ายไปสู่ยาก      

3. ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน   

   3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิค  KWL PLUS ช่วย

ส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 

     

   3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิค STAD ช่วยส่งเสริมความ

เขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 

     

   3.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิค Jigsaw ช่วยส่งเสริม

ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 
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รายการประเมิน ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

   3.4 กิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิค LT ช่วยส่งเสริมความ

เขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 

     

   3.5 กิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิค CIRC ช่วยส่งเสริมความ

เขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 

     

   3.6 กิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิค KWL-Plus, STAD, 

Jigsaw, LT, CIRC ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่าน

ภาษาองักฤษมากข้ึน 

     

4. ด้านการวดัและประเมินผล 

   4.1 การประเมินผลการเรียนของนกัเรียนเป็นรายบุคคล และ 

กลุ่ม 

     

   4.2 นกัเรียนทราบผลการประเมินการเรียนรู้ของตนเองและ

กลุ่ม 

     

   4.3 การประเมินผลครอบคลุมเน้ือหา การอ่านเพื่อความเขา้ใจ      

5. ดา้นประสบการณ์การเรียนรู้ 

   5.1 นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ

เทคนิคและส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 

     

   5.2 นกัเรียนสามารถ จบัใจความ ตีความ วเิคราะห์ เน้ือหาไดดี้

ข้ึน 

     

   5.3 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมกลุ่มร่วมกนั      

   5.4 นกัเรียนสามารถวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้ของ

ตนเอง 

     

 

Adapted from www.edu.nu.ac.th. ,   www.edu.nu.ac.th.   
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
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Pre – Post Test       Subject : English Reading ( E 31203)                       Time :  1     hour    
Foreign Language Department   Thanyaburi  School    Pathumthani     Province  
By : Miss Arlai Pasunon 
Instructions : 1.There are 30 items divided into: 
   - General knowledge about ASEAN  
   - Vocabulary  related to ASEAN topics 
   - Reading comprehension  
  2. The multiple-choice test  with four possible answers   
  3.  Choose the best answers by marking (X) on choice a, b, c or d. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Directions : Choose the correct answer. 
 

1.Which of the following is not a capital city of an ASEAN member state? 
      a. Bangkok        b. Beijing 
      c. Jakarta        d. Phnom Penh 
2. What does AFTA stand for ? 
      a. ASEAN Free Trade Area.               b. ASEAN Free treat Area 
      c. ASEAN Freedom Tri Area       d. ASEAN Freedom Troika Area 
3. Which one is incorrect ? 
      a. ASEAN aims to strengthen the cooperation in trade and economic development in 
Southeast  Asia. 
      b. ASEAN's political objective is to form the image of Southeast Asia as a Zone of 
Peace and  Neutrality.  
      c. ASEAN succeeded in expanding international trade and reducing trade with 
countries outside  the region. 
      d. ASEAN succeeded in settling disputes between countries in the region. 
4. Which of the following is not a purpose of the integration of ASEAN? 
      a. To develop the economy.         
      b. To jointly oppose foreign investment. 
      c. To promote political security.      
      d. To promote a better understanding between countries. 
5. Thailand is a country which has many……………….. all over the year. A famous one, 
which is held in November, is Loy Kratong. 
      a. festivals    b. customs  c. traditions  d. ceremonies 
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6. I have never been out of the country. I would like to travel ……………….. once in my 
life. 
      a. foreign    b. alone  c. abroad  d. over 
7. The airline will offer a ……………… tour of the city while we have to wait for our next 
flight. 
      a. sight-seeing            b. camping  c. cruising  d. flying 
 
Directions : Read the passages and identify the topic and main idea. 
 
                His Majesty the Sultan's Birthday is one of the most important events in the 
national calendar with activities and festivities taking place nationwide. Celebrated on 
15th of July, this event begins with mass prayer throughout the country. On this occasion, 
His Majesty the Sultan delivers a 'titah' or royal address followed by an official ceremony 
held at the Istana NurulIman. The event is also marked by gathering  in the four districts 
where His Majesty meets and gets together with the citizens. 
8. What is the topic of the passage? 
      a. Birthday                         b. The Sultan’s Birthday 
     c. Activities and festivals       d. The National Day 
9. What is the main idea of the passage ? 
      a. The celebration of Sultan’s birthday  
      b. The important events on 15th of July 
      c. How to celebrate the Sultan’s birthday  
      d. The most important events in the national calendar. 

.  
              The ASEAN Flag represents a stable, peaceful, united and dynamic ASEAN. 
The colors of the flag -  blue, red, white and yellow - represent the main colors of the flags 
of all the ASEAN Member States. Blue represents peace and stability. Red stands for 
courage and dynamism. White shows purity and yellow symbolizes prosperity. The stalks 
of padi represent the dream of the ASEAN Founding Fathers of an ASEAN consisting of 
all the countries of Southeast Asia bound together in friendship and solidarity. The circle 
represents the unity of ASEAN. 
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10. What is the main idea of this passage ? 
       a. The meaning of the ASEAN Flag.                   b. The colors of the ASEAN flag. 
       c. The circle represents the unity of ASEAN.  d. The flags of all the ASEAN 
Member States. 
 
 

 
 
            The elephant is the national animal of Thailand and is an important part of Thai 
culture and the Thai way of life. Elephants also play an important role in the 
monarchy. The  
flag of Thailand used to be a white elephant on a red background. In May 1998, the 
Cabinet approved March 13 as Thai Elephant Day to raise and sustain public awareness of 
the importance of elephants. 
 

11. What is the topic of this passage ? 
        a. Thai elephant                  b. Elephant    
       c. The national animal        d. Thai Elephant Day 
12. Why is the elephant an important animal for Thailand ? 
       a. Because the elephant is the national animal of Thailand. 
       b. Because the elephant has an important role in the monarchy. 
       c. Because the elephant is part of Thai culture and the Thai way of life. 
       d. Because the elephant used to be the symbol of Thailand. 
 



 

181 
 

 
Carabao 

           The national animal of the Philippines is the carabao, the Asian Water Buffalo. 
The carabao (water buffalo) is still a very important animal used for working on the rice 
fields.  
The carabao is also used for pulling activities in the forest. If it’s not working, the water 
buffalo can be seen resting, often at a place with water and mud.       
    www.aseancorner.blogspot.com 
 

13. Why is the carabao important for the Philippines? 
       a. Because it is used for pulling activities on the rice fields. 
       b. Because it is the national animal. 
       c. Because it is an animal used for working on the rice fields. 
       d. Because it is a water and mud animal.  
 
 

 
Baju Melayu is a traditional Malay outfit for men. The Muslim males in Malaysia wear 
this traditional dress during festivals and wedding ceremonies. They  usually wear 
accompanying accessories like the songkok (black hat) and samping (extra piece of sarong 
wrapped around the waist). The female version of the Baju Melayu is called the Baju 
Kurung.  Baju Kurung is the traditional dress for Muslim ladies in Malaysia. It is simple 
and graceful, and covers most part of the wearer's body in compliance of the Islamic 
teaching.     
   www.aseancorner.blogspot.com 

http://www.aseancorner.blogspot.com/
http://www.aseancorner.blogspot.com/
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14. What is the main idea of the passage? 
        a. The Muslim traditional dress. 
        b. The Baju Kurung is simple and graceful. 
        c. The Baju Melayu is the traditional dress for Muslim ladies. 
        d. Muslim people will usually wear the traditional dress during festivals and wedding 
gatherings. 
 

Directions : Read the passage and answer the questions 
Shwedagon Pagoda 

                    The Shwedagon Pagoda, also known in English as the Great Dragon Pagoda 
or the Golden Pagoda, is a 99-metre (325 ft) gold-covered pagoda and stupa located in 
Yangon, Myanmar.  
         The pagoda lies to the west of Kandawgyi Lake, on Singuttara Hill, 
dominating the skyline of the city. It is the most sacred Buddhist pagoda for the Burmese 
with relics of the past four Buddhas enshrined within, namely the staff of Kakusandha, the 
water filter of Konagamana, a piece of the coat of Kassapa and eight strands of hair of 
Gautama, the historical Buddha.  

Adapted from: http://en.wikipedia.org/wiki/Shwedagon_Pagoda  
 

15. What is the passage about?       
       a. Traveling to Myanmar                                    
       b. Planning a trip to Myanmar.  
       c. An important landmark in Myanmar.      
       d. A Trip for 2 days and one 1 night to Cambodia.                                                                          

Vang Vieng 

 

   Vang Vieng for many travelers is simply a piece of heaven on earth. Surrounded 
by scenic landscape ranging from mountains to rivers and limestone cliffs to rice fields, 
this small and scenic town offers a long list of interesting attractions. The Nam Song River 
is where you will witness the famous tubing – and young travelers sitting in large inner 
tubes floating down the river is a common sight in Vang Vieng. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shwedagon_Pagoda
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             Actually it has become a large part of the reason why many young people come 
here in the first place. The well-known Tham Poukham Cave features the ‘Blue Lagoon’, a 
nice spot to swim and swing lazily on a rope, while Tham Norn is among one of the 
biggest caves in Vang Vieng. If time allows, make a stop at the local market to catch a 
glimpse of everyday life in a typical Lao rural area.  

 Adapted from: http://en.wikipedia.org/wiki/Vang Vieng 
 

16. Why do young people like to come to Vang Vieng in the first place ? 
       a. Because this scenic town offers a long list of interesting attractions. 
       b. Because it is well known as a piece of heaven on earth. 
       c. Because it has the local market to catch a glimpse of everyday life in a typical rural 
area.  
       d. All of the above are reasons why young people like to come to Vang Vieng. 
 
17. What is the purpose of this passage ? 
        a. To promote Vang Vieng, one of the tourist attractions in Laos. 
        b. To tell about the scenic landscape and a long list of interesting attractions. 
        c. To tell about the amount of young people who come to visit Vang vieng. 
        d. To tell about the reason why young people come to visit Vang Vieng.  
      

The Wai 
 

 
 

  The wai is unique to Thai culture. It is the most beautiful and graceful 
manner of all Thai people.. It is indeed the most courteous way to address someone.. To 

http://en.wikipedia.org/wiki/
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make a wai, we place our palms together pointing all fingers upright and put them against 
our chest to make a wai. 
  The wai can be performed in 5 different ways. Firstly, we can use a wai to 
greet people. Secondly, we use a wai to pay respect to people., in particular, to the elderly 
people, monk, nuns or even holy things like Buddha images. Thirdly, we use a wai to 
thank people. We also use a wai to apologize to people. Lastly, we use a wai as a way to 
take leave or to say good bye, as well.  
  In general, we do not show respect with a wai to younger people : however, 
we have different ways of wai. The wai with elderly people, monks, nuns or high ranking 
personnel as shown in the diagram below 
 

  Here are three different kinds of wai 
  1. To wai monks, we put our hands in front of wai against our chests, then 
we bow our head down until our thumbs touch our forehead at the eyebrow level. 
  2. To wai high ranking or elderly people, our parents or teachers, we do it 
the same way as for monks, but our thumbs will be at the nose position. 
  3. To wai people who are the same age or level, we do not bow our head 
down, we just place our hands together pointing all fingers upright and put them against 
our chest. 
                Resource from Sawasdee Magazine June, 2014 
 
 

18. What is the Wai ? 
        a. Wai is the way to address someone. 
        b. Wai is the way to pay respect to people.  
        c. Wai is the most beautiful and graceful manner of Thai people. 
        d. All are correct. 
19. What is the main idea of this passage? 
        a. How to do a Wai. 
        b. Wai is one way to greet people. 
        c. Three different kinds of Wai 
        d. Wai is the most beautiful and graceful manner of Thai people. 
 
  Directions : Read the passages about Lao Language then choose the best answer. 
   Lao (or Laotian) belongs to the Tai language family which also includes Thai. 
The languages in the Tai family all share a common grammar and tone structure. 
   Lao is spoken not only in Laos but in Northeastern Thailand, an area called 
“Isan”, and the language itself is often called “Isan” (or pha-sa Ee-san) in Thailand. The 
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languages are basically the same but have some differences between them which 
developed because of historical differences between the Isan area and Laos. 
 

20. Which one is correct ? 
        a. Lao and Thai languages are Tai language family. 
        b. Isan language is not the same as Lao language. 
        c. Lao and Isan languages have the same historical. 
        d. Thai and Lao are not basically the same languages. 
 

Directions : Read the passages about ASEAN Costumes then choose the best answer. 

 

 

 

      
 
 
 

The female version of the baju melayu is called the baju kurung.  Baju Kurung is the 

traditional dress for the Muslim ladies in Malaysia. It is simple and graceful, and 

covers most part of the wearer's body in compliance of the Islamic teaching. 

The most popular and widely-recognized Vietnamese national costume is the Áo dài, 

which is worn nowadays mostly by women, although men do wear Áo dài on special 

occasions such as weddings and funerals. Áo dài is similar to the Chinese Qipao, 

consisting of a long gown with a slit on both sides, worn over silk pants. 

Bruneians wear traditional Malay costumes. Men wear baju Melayu.  Brunei women 

dress in brightly coloured apparels. The dresses usually cover their body from head 

to toe. They wear a head scarf in public places and in government offices. 

Lao women wear the silk skirts, blouses and scarves to attend important ceremonies. 

Lao men wear salong, big large pants or the peasant pants. 
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     21. Which statement is incorrect ? 
         a. Bruneians ladies wear tradition costume by covering their body. 
        b. Baju Kurung is the traditional dress for the Muslim ladies in Malaysia. 
        c. The Áo dài, which is only worn nowadays by women. 
        d. Lao men and Lao women wear Laos tradition costume to join important  
            ceremonies. 
 

Thai Basil  

 
             Centuries ago, the Thai people migrated from southern China to Siam (present 
day Thailand), bringing influences of Chinese cuisine such as the art of stir-frying.  
             This skill, along with the unique Siamese vegetation including Thai basil, led to 
the creation of many delicious dishes.  
             The deep green leaves of Thai Basil is stronger in flavor than Mediterranean basil  
 which keeps its flavor during the stir-frying process. 
             The aromatic smell of basil, enriched with herbs and spices, reflects the native 
cuisine wonders of Thailand now enjoyed all around the world. 
 

22. What is the main idea of this passage? 
        a. Thai cuisine 
        b. The art of stir-frying 
        c. The benefits of Thai basil in cooking 
        d. Thai people migrated from southern China to Siam 
 
 
23. Why is Thai basil so famous ? 
        a. Because it has its strong taste 
        b. Because it has aromatic smell. 
        c. Because it leads people want to cook. 
        d. Because Thai people can keep it for long time . 
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24. Which statement is correct ? 
        a. Thai cuisine has been influenced by the Chinese. 
        b. Thai basil becomes famous all over the world. 
        c. Thai basil is stronger smell than Mediterranean basil. 
        d. a and b are correct. 

 

Pad Thai 

   Considered the national dish of Thailand, this delicious frying sauce is 
traditionally used with rice noodles plus any combination of bean sprouts, chicken, 
shrimp or tofu. 

   Brought to the ancient capital Ayutthaya by Vietnamese traders in the mid-
1300s, this noodle-based dish quickly assimilated into the Siam community and grew in 
popularity. 
             Today it is one of Thailand’s official national dishes after Prime Minister Luang 
Phibunsongkhram adopted it for his Thai nationalism campaign during the 1930s. 

 

25. Which statement is correct ? 
        a. Pad Thai originally is a Vietnamese dish. 
        b. Vietnamese traders brought Pad Thai to the ancient capital Ayutthaya. 
        c. Luang Phibunsongkhram adopted Pad Thai for his Thai nationalism campaign. 
        d. All are correct. 
 
26. What is the main idea of this passage ? 
        a. Pad Thai is traditionally made of rice noodles. 
        b. Pad Thai is one of Thailand’s official national dishes. 
        c. Vietnamese traders brought Pad Thai to the ancient capital Ayutthaya. 
        d. Luang Phibunsongkhram adopted Pad Thai for his Thai nationalism campaign. 
Directions : Match the head line with the suitable detail. 
 

27. Thailand Hosts ASEAN Health Ministers Meeting. 
28. THAILAND, LAOS TO SIGN CONTRACT FARMING MOU 
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29. ASEAN Economic Community is coming in 2015 
30. Education key to AEC success 
         a. Thailand will sign a memorandum of understanding (MOU) with Laos next week 
for agricultural cooperation under a plan for farming contracts to bring products from 
Laos to the Thai market. 
        b. Thailand may meet both crises and opportunities when the ASEAN Economic 
Community is set up in a few years. But if Thais prepare well, the AEC would not affect 
them that badly and they may even find opportunities. 
        c. The Thailand Ministry of Public Health held the 11th ASEAN Health Minister 
Meetings (11th AHMM) and related meetings from 2-6 July 2012 in Phuket. 
        d. Without an education reform, the country cannot maximize AEC opportunities. 
Any AEC benefits will be concentrated in the hands of the privileged few who are already 
well prepared for change. 
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Answer Key 

 

Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A  ×   ×  ×  × ×  ×  ×  

B ×   ×    ×        

C   ×   ×       ×  × 

D           ×     

Items 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A  ×   ×        ×   

B           ×   ×  

C      × ×     ×    

D ×  × ×    × × ×     × 
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     ตารางท่ี  26  วเิคราะห์เน้ือหา  Table of Content Specification 

Learning Outcome Unit Text Structure/ Strategies Languages/Contents/Skills Activities/Tasks 

Students are able to 

read and 

understand about 

the ASEAN countries 

then identify the 

main idea of the 

article. 

 

1.Basic facts of  

ASEAN 

 

Reading Comprehension 

    - Read for main idea 

    - Summarize the article 

 Use KWL Plus Technique 

 

KWL teaching Steps 

Pre-reading 

1. K (What do I know) 

2. W (What do I want to learn?)  

While-reading 

3. L1 (What Did I learn?)  

Post-reading 

4. L2 (Mapping) 

5. L3 (Summarizing) 

 

1.Predict 

2. Vocabulary 

   … association (n)              

   ….economic (adj.) 

   ….cooperation (n)  

   …. regional (adj)  

   …. transportation (n)  

   …. declaration (n)  

   …. organization (n)  

   …. initiative (n) 

   …. endeavor (n)  

   …. consensus (n) 

 3.Comprehension 

   3.1 Reading for detail 

about Tourist Attractions in 

ASEAN 

  3.2 Summarize 

  3.3 Individually Test 

 

Pre-reading 

1. K (What do I know) 

 Warm - up 

     - Students’ background knowledge 

    - Match the vocabulary with the 

correct definitions. 

2. W (What do I want to learn?)  

   - Make the questions about what we 

want to know 

 
While-reading 

3. L1 (What Did I learn?)  

   - Read the passage about Basic Facts 

about ASEAN after that write about 

 what you’ve learned in column L  

Post-reading 

4. L2 (Mapping) 

  - Complete the Chart  

  - Why do you think tourist visit there? 

5. L3 (Summarizing) 

     - summarize the story by writing as 

190 
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Learning Outcome Unit Text Structure/ Strategies Languages/Contents/Skills Activities/Tasks 

the following topic or adding more 

topics. 

 

- Students are 

able to identify 

the meaning of 

the vocabulary 

and finding the 

main idea of the 

article. 

2. ASEAN 

Festivals 

 

 

-Reading Comprehension 

- Read for main idea 

- Use  STAD Technique. 

 

STAD teaching Steps 

1.Teacher Presentation: 

Instruction ( Pre-reading) 

 

2. Transition to Teams: (While 

– reading) 

3. Team Study and  

 

Monitoring (Post-reading) 

4. Team Recognition 

1. Vocabulary 

-Excellence(n) 

-heritage.(n) 

-honor(n) 

-drumbeat(n) 

-a common sight (n) 

-mosques (n) 

-converge (v) 

-illuminated by (v) 

-approaching (v) 

-awaited (v) 

2. Skimming  

3. Scanning 

 

1.Teacher Presentation: 

Instruction ( Pre-reading) 

   -  Talk about Festival in Thailand 

and the important  

   - Identify the meaning of new 

vocabulary by matching the 

vocabulary with the correct 

definitions.  

2. Transition to Teams: (While – 

reading) 

   - Assign students to 

heterogeneous teams a group of 4 

   - Read the passage 1 

   -True or False exercise  

191 
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Learning Outcome Unit Text Structure/ Strategies Languages/Contents/Skills Activities/Tasks 

 3. Team Study and Monitoring 

(Post-reading) 

    - Group work by read the 

passage again then work on 

worksheet 4 by choosing the 

appropriate word to fill in the 

blanks 

    - Complete the table about 

Famous Festivals in each ASEAN 

country 

   - Every groups present their 

answers 

    - Individually test  

    - Students in different teams 

correct each other’s tests 

 4. Team Recognition 

      - Result of students of a team 

as a group result. 

      -  Reward as the respective 
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Learning Outcome Unit Text Structure/ Strategies Languages/Contents/Skills Activities/Tasks 

certificates to the “Good Teams, 

Great Teams and SUPER TEAMS.”  

 

Students are able 

to give the 

meaning of the 

new words and 

identify the main 

idea of the 

article. 

   

3. Thailand’ s 

Readiness for 

the AEC 

 

 

Reading Comprehension 

 - Read for main idea 

 - Use Jigsaw technique 

 

 

 

Jigsaw teaching steps 

 Pre – reading  

   -Preparation 

   -Learning Group (Home 

group) 

Vocabulary 

. awareness 

. impact 

. entrepreneur 

. perspective 

. worrisome 

. infrastructure 

. institution 

. transaction 

. surplus 

.administrative 

Pre – reading  

 (Preparation) 

   - Telling the object of the 

lesson 

   - Teacher asks students to think 

about Thailand as a part of AEC 

 Learning Group (Home group)  

   - Teacher assigns students to 

home groups of 5 

   - Teacher presents the new 

vocabulary by matching the words 
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Learning Outcome Unit Text Structure/ Strategies Languages/Contents/Skills Activities/Tasks 

 While- reading  

  - Expert group  

  - Exchange knowledge  

( Home group ) 

 Post – reading (Test stage) 

 

 

 

 

2. Skimming  

3. Scanning 

 

with correct meaning 

  - Teachers distributes the 

different parts of the text to every 

home team. And let students 

study different part of the text. 

While- reading ( Expert group ) 

2. Students who work on the 

same text will move to a new 

group (expert group) 

and discuss their part of the text. 

 ( worksheet 2 ) 

Exchange knowledge ( Home 

group ) 

3. Students return to their “home 

” team 

4.Students work on worksheet 3 

by choosing “True or False” in 

their home group. 
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Learning Outcome Unit Text Structure/ Strategies Languages/Contents/Skills Activities/Tasks 

Post – reading (Test stage) 

5. Students work on worksheet 4 

by choosing the appropriate word 

to fill in the blanks 

6. Students do Individually test  

about the content that they have 

learnt. 

7. The group that has the highest 

score will be rewarded. 

 

- Students are 

able to identify 

the part of news 

and summarize 

the main idea of 

News  article. 

4. ASEAN 

News  

   

News  

- Read for main idea 

- Read for detail 

Use LT Technique 

 

LT teaching steps 

Pre-reading 

Positive  

Interdependence(Everyone 

1. Vocabulary 

Different types of 

newspaper and magazine 

-a daily newspaper   

-a Sunday newspaper  

-a monthly magazine 

-a woman’s magazine  

-a TV guide a comic   

-a local newspaper 

Pre-reading 

Positive  Interdependence 

(Everyone learns together)  

- Teachers and students talk 

about their favorite magazine and 

news. 

- Teacher distribute worksheet 1 

to students to let them match 

types of newspaper or magazine 
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Learning Outcome Unit Text Structure/ Strategies Languages/Contents/Skills Activities/Tasks 

learns together)  

 

While-reading  

(Group  Processing)    

 

  

Post-reading 

Test  

 

 
The part of news. 

 a. Headline    

 b. Byline    

 c. Lead paragraph  

 d. Body   

 e. Quotation 

1. Vocabulary with their 

meaning. 

   1.revealed 

   2.personnel 

   3.barrier 

   4.survey 

   5.established 

   6.integration 

   7.institution 

   8.budget 

   9 contrary 

   10.vocational 

 

with advertisements. 

- Checks the answers with the 

whole class. 

-  Match the vocabulary with the 

correct definitions. 

 - Check the answer in the whole 

class 

While-reading  

(Group  Processing)     

 - Divided students into groups of 

4 by following role as a leader, 

explainer, recorder, and checker.  

- Students read the information 

about elements of a news article 

then identify the parts of news. 

    -Students read passage 2 in 

their own group to find out the 

answer from worksheet 4 

 Post-reading 
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Learning Outcome Unit Text Structure/ Strategies Languages/Contents/Skills Activities/Tasks 

2. Skimming 

3. Scanning  

    

    - Every group reads passage 3 

about “ASEAN and South Korea 

Review Progress of Cooperation” 

and write an article on worksheet 

5 

- Checks the answer in a whole 

class and  the group with the 

highest score will be rewarded 

Test  

-Individually test  

 

Students are able 

to give 

information 

about ASEAN 

Countries and 

summarize the 

main idea 

accordance with 

5. Tourist 

Attractions in 

ASEAN  

 

Reading Comprehension 

    - Read for main idea 

    - Summarize the article 

 

 Use CIRC Technique 

Teacher preparation  

 Pre-reading (Team Practice) 

   - ( Controlled Practice ) 

1. Vocabulary 

…..attraction (n) 

…..stunning (adj) 

…..spectacular (n) 

…..reunification (n) 

…..unbearable (adj) 

… ...masterpiece (n) 

…...observation (n) 

Teacher preparation  

- Students work in group of 4 by 

mixed ability ; Good, moderate 

and weak students in rank of 1: 2 

:1 

- checks students’ background 

knowledge 
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Learning Outcome Unit Text Structure/ Strategies Languages/Contents/Skills Activities/Tasks 

their interests While –Reading ( Free 

Practice ) 

Post – Reading. 

  - Testing 

  - Team Recognition 

 

 

…..abundance (n) 

….. monastery (n) 

….extensive (adj) 

2.Comprehension 

   2.1 Reading for detail 

about Tourist Attractions 

in ASEAN 

3. Summarize 

 

Pre-reading ( Team Practice ) 

   ( Controlled Practice ) 

    - create 5 questions about 

ASEAN for the other groups to 

answer 

- Match the vocabulary with 

their correct definitions. 

-  

While –Reading ( Free Practice ) 

- Read the passage about 

Tourist Attractions in 

ASEAN countries then 

complete the form 

Post – Reading. 

     -Write their own passage about 

Tourist Attraction in ASEAN least 5 

sentences 

Testing 

    -Do the test individually  

198 

ตารางท่ี  26  วเิคราะห์เน้ือหา  Table of Content Specification (ต่อ) 



 

164 
 

Learning Outcome Unit Text Structure/ Strategies Languages/Contents/Skills Activities/Tasks 

Team Recognition 

      Teacher gives a reward to the 

winner group in front of class. 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวเิคราะห์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
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ตารางท่ี 27   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของการวเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบั 

     รูปแบบเน้ือหากิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผลของแบบฝึกการอ่าน   

     ภาษาองักฤษ  
 

รายการประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 

1. นกัเรียนตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัอะไรบา้งใน แบบฝึก

การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน 

     1.1 ประวติัความเป็นมาของประชาคมอาเซียน  1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     1.2 เน้ือหาภาษาองักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     1.3 รูปแบบของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษ 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     1.4 ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้รูปแบบ KWL-

Plus, STAD, Jigsaw,LT, CIRC 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     1.5 รูปแบบและขั้นตอนของการจดัการเรียนการ

สอนรูปแบบ KWL-Plus, STAD, Jigsaw,LT, CIRC 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     1.6 ส่ือการเรียนการสอนการจดัการเรียนรู้รูปแบบ 

KWL-Plus, STAD, Jigsaw,LT, CIRC 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     1.7 กิจกรรมในการจดัเรียนรู้รูปแบบ KWL-Plus, 

STAD, Jigsaw,LT, CIRC 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

2. นกัเรียนตอ้งการใหจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ในแบบฝึก

การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน มีวธีิการดาํเนินการอยา่งไร 

     2.1 การศึกษาในหอ้งเรียนและหอ้ง Sound Lab 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     2.2 การสมัภาษณ์ผูรู้้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     2.3 การศึกษาจากใบความรู้ท่ีครูเตรียมให ้

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     2.4 การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเพ่ือน 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 
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รายการประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 

     2.5 การรายงานเก่ียวกบัเน้ือหาและขั้นตอนของการ

จดัการเรียนรู้รูปแบบ KWL-Plus, STAD, Jigsaw,LT, 

CIRC 

 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     2.6 การจดักิจกรรมกลุ่มและการศึกษาคน้ควา้และ

การปฏิบติัร่วมกนัภายในกลุ่ม 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     2.7 การจดัการเรียนรู้โดยครูผูส้อน 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     2.8 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยครูร่วมกบัผูเ้รียน 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     2.9 การเชิญวทิยากรชาวต่างชาติใหค้วามรู้เก่ียวกบั

อาเซียน 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     2.10 อ่ืนๆ 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

3. นกัเรียนตอ้งการใหมี้การวดัและประเมินผลแบบฝึก

อ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียนอยา่งไร 

     3.1 การทดสอบ 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     3.2 การตรวจช้ินงาน (ช้ินงานการปฏิบติังานของ

นกัเรียน) 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     3.3 การสอบถาม 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     3.4 การสมัภาษณ์ 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     3.5 การสงัเกตพฤติกรรมการฝึกการปฏิบติักิจกรรม

ต่างๆ 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     3.6 การใชแ้ฟ้มงาน 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

 

ตารางท่ี 27  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของการวเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบั 

     รูปแบบเน้ือหากิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผลของแบบฝึกการอ่าน   

     ภาษาองักฤษ(ต่อ)  
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รายการประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 

     3.7 อ่ืนๆ 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

4. นกัเรียนตอ้งการใหใ้ครเป็นผูป้ระเมิน 

     4.1 ประเมินตนเอง 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     4.2 ครูผูส้อน 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     4.3 เพ่ือนประเมินเพ่ือน 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     4.4 อ่ืนๆ 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

5. นกัเรียนตอ้งการใหเ้อกสารและใบงานท่ีครูจดัใหมี้

รูปแบบเป็นอยา่งไร 

     5.1 มากดว้ยเน้ือหาสาระ 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     5.2 นาํเสนอเน้ือหาพอเขา้ใจ ตวัหนงัสืออ่านง่าย 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     5.3 มีรูปภาพประกอบและมีสีสนัสวยงาม 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     5.4 มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     5.5 มีการอธิบายขั้นตอนอยา่งละเอียดทุกขั้น 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     5.6 มีแบบประเมินการพฒันาหลงัเรียน 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

     5.7 อ่ืนๆ 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

 

 

 

ตารางท่ี 27  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของการวเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบั 
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     ภาษาองักฤษ(ต่อ)  
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ตารางท่ี  28 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) ของการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั

รูปแบบ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผลของแบบฝึกทกัษะ 
 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 

1. ดา้นเน้ือหา 

   1.1 ความยากง่ายของเน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัของ

นกัเรียน 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

   1.2 ความยากง่ายของคาํศพัทเ์หมาะสมกบัระดบัของ

นกัเรียน 1 1 0 0.67 

มีความ

สอดคลอ้ง 

   1.3 การจดัเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาเรียน 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

   1.4 เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัของนกัเรียน 

1 0 1 0.67 

มีความ

สอดคลอ้ง 

   1.5 เน้ือหาเรียงลาํดบัจากง่ายไปสู่ยาก 

1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

2. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน   

   2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ KWL-PLUS  

ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

   2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ STAD ช่วย

ส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

   2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Jigsaw ช่วย

ส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

   2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ LT ช่วย

ส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

   2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ CIRC ช่วย

ส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

   2.6 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ช่วย

ส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษมากข้ึน 1 1 1 0.67 

มีความ

สอดคลอ้ง 

3. ดา้นการออกแบบบทเรียน 

   3.1 บทเรียนมีความเหมาะสมกบัระดบัของนกัเรียน 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

   3.2  แบบฝึกหดัเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 

0 1 1 0.67 

มีความ

สอดคลอ้ง 
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รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC ความหมาย 

1 2 3 

   3.3  ขั้นตอนการสอนมีความชดัเจน  

1 

 

0 

 

1 

 

0.67 

มีความ

สอดคลอ้ง 

4. ดา้นการวดัและประเมินผล 

   4.1 การประเมินผลการเรียนของนกัเรียนเป็น

รายบุคคล และ กลุ่ม 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

   4.2 นกัเรียนทราบผลการประเมินการเรียนรู้ของ

ตนเองและกลุ่ม 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

   4.3 การประเมินผลครอบคลุมเน้ือหา การอ่านเพ่ือ

ความเขา้ใจ 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

5. ดา้นประสบการณ์การเรียนรู้ 

   5.1 กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรูปแบบช่วย

ส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

   5.2 กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรูปแบบช่วยให้

นกัเรียนสามารถ จบัใจความ ตีความ เน้ือหาไดดี้ข้ึน 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

   5.3 กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรูปแบบช่วยให้

นกัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมกลุ่มร่วมกนั 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

   5.4 กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรูปแบบช่วยให้

นกัเรียนสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้

ของตนเอง 1 1 1 1.00 

มีความ

สอดคลอ้ง 

ค่า IOC 0.92  

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  28 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั

รูปแบบ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผลของแบบฝึกทกัษะ  

(ต่อ) 
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ตารางท่ี 29  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดั  

       การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ( ก่อนเรียนและหลงัเรียน) 
 

ขอ้ท่ี p r IOC ความหมาย 

1 0.65 0.60 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2 0.50 0.60 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3 0.60 0.50 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4 0.65 0.60 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5 0.55 0.40 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6 0.60 0.50 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

7 0.65 0.70 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

8 0.65 0.60 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

9 0.50 0.60 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

10 0.50 0.60 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

11 0.47 0.35 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

12 0.55 0.30 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

13 0.60 0.50 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

14 0.65 0.70 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

15 0.60 0.50 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

16 0.43 0.35 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

17 0.55 0.40 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

18 0.57 0.45 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

19 0.42 0.35 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

20 0.65 0.70 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

21 0.35 0.40 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

22 0.42 0.35 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

23 0.47 0.35 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

24 0.47 0.35 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

25 0.50 0.50 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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26 0.42 0.65 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

27 0.42 0.35 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

28 0.65 0.70 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

29 0.57 0.45 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

30 0.42 0.65 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability(KR-20) 0.926807 

คะแนนเฉลีย่ 16.075 

ความแปรปรวน (Variance) 69.41938 

ตารางท่ี 29  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดั  

       การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ( ก่อนเรียนและหลงัเรียน) (ต่อ) 
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ตารางท่ี 30  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวชิาภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหา    

                    เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ขอ้สอบ 

ขอ้ท่ี 
ผลการประเมิน 

∑R IOC 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 2 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 +3 1.00 

2 +1 +1 +1 +3 1.00 

3 +1 +1 +1 +3 1.00 

4 +1 +1 +1 +3 1.00 

5 +1 +1 +1 +3 1.00 

6 +1 +1 +1 +3 1.00 

7 +1 +1 +1 +3 1.00 

8 +1 +1 +1 +3 1.00 

9 +1 +1 +1 +3 1.00 

10 +1 +1 +1 +3 1.00 

11 +1 +1 +1 +3 1.00 

12 +1 +1 +1 +3 1.00 

13 +1 +1 +1 +3 1.00 

14 +1 +1 +1 +3 1.00 

15 +1 +1 +1 +3 1.00 

16 +1 +1 +1 +3 1.00 

17 +1 +1 +1 +3 1.00 

18 +1 +1 +1 +3 1.00 

19 +1 +1 +1 +3 1.00 

20 +1 +1 +1 +3 1.00 

21 +1 +1 +1 +3 1.00 

22 +1 +1 +1 +3 1.00 

23 +1 +1 +1 +3 1.00 
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24 +1 +1 +1 +3 1.00 

25 +1 +1 +1 +3 1.00 

26 +1 +1 +1 +3 1.00 

27 +1 +1 +1 +3 1.00 

28 +1 +1 +1 +3 1.00 

29 +1 +1 +1 +3 1.00 

30 +1 +1 +1 +3 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 30  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวชิาภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหา    

                    เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 
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T-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Pair 1 
postest 18.75 40 2.447 .387 

pretest 15.35 40 2.293 .363 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 postest& pretest 40 .395 .012 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

pos

test 

- 

pre

test 

3.400 2.610 .413 2.565 4.235 8.240 39 .000 
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Reliability 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.545 25 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 104.33 35.148 -.125 .566 

a2 104.43 30.353 .364 .502 

a3 104.80 35.138 -.124 .576 

a4 104.33 33.917 -.003 .558 

a5 104.40 31.118 .266 .518 

a6 104.50 33.282 .040 .554 

a7 104.60 30.862 .298 .513 

a8 104.48 34.922 -.104 .573 

b1 104.63 32.394 .143 .537 

b2 104.68 30.071 .400 .497 

b3 104.40 31.631 .225 .524 

b4 104.38 33.830 -.004 .560 

c1 104.43 31.276 .357 .510 

c2 104.38 35.061 -.114 .568 

c3 104.53 31.487 .265 .519 

c4 104.28 32.563 .248 .526 

c5 104.23 31.974 .342 .516 

c6 104.55 30.715 .292 .513 

d1 104.53 30.051 .390 .498 

d2 104.75 32.808 .071 .550 

d3 104.55 32.356 .198 .530 

e1 104.63 30.394 .390 .500 

e2 104.60 33.887 .029 .550 

e3 104.20 33.549 .092 .543 

e4 104.25 33.731 .076 .544 
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ตารางท่ี 31  ผลการประเมินการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน   

       สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
 

No Pre-test Post-test 

1 10 15 

2 11 15 

3 15 20 

4 14 16 

5 15 17 

6 17 17 

7 17 20 

8 17 19 

9 15 18 

10 18 23 

11 18 19 

12 16 19 

13 16 19 

14 15 16 

15 14 19 

16 18 20 

17 19 20 

18 19 21 

19 19 20 

20 18 21 
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21 17 20 

22 18 21 

23 15 18 

24 18 20 

25 16 20 

26 15 21 

27 14 23 

28 13 23 

29 12 18 

30 13 18 

31 13 16 

32 14 23 

33 15 18 

34 14 18 

35 13 16 

36 13 18 

37 15 21 

38 13 15 

39 14 16 

40 18 23 

 ∑ =X  614 ∑ =X  750 

 =X 15.35 =X 18.75 

ตารางท่ี 31  ผลการประเมินการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคม

อาเซียนสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
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ตารางท่ี  32  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั       

ประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
 

คนท่ี คะแนน ผลต่าง

ของ

คะแนน 

 D = Y-X 

ลาํดบัท่ี

ของความ

แตกต่าง 

เคร่ืองหมาย 

T 
ก่อน (X) หลงั(Y) + - 

1 10 15 5 25.625 +25.625  0* 

2 11 15 4 20.5 +20.5  

3 15 20 5 25.625 +25.625  

4 14 16 2 10.75 +10.75  

5 15 17 2 10.75 +10.75  

6 17 17 0 1 +1  

7 17 20 3 15.375 +15.375  

8 17 19 2 10.75 +10.75  

9 15 18 3 15.375 +15.375  

10 18 23 5 25.625 +25.625  

11 18 19 1 5.375 +5.375  

12 16 19 3 15.375 +15.375  

13 16 19 3 15.375 +15.375  

14 15 16 1 5.375 +5.375  

15 14 19 5 25.625 +25.625  

16 18 20 2 10.75 +10.75  

17 19 20 1 5.375 +5.375  

18 19 21 2 10.75 +10.75  

19 19 20 1 5.375 +5.375  

20 18 21 3 15.375 +15.375  

21 17 20 3 15.375 +15.375  

22 18 21 3 15.375 +15.375  
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คนท่ี คะแนน ผลต่าง

ของ

คะแนน 

 D = Y-X 

ลาํดบัท่ี

ของความ

แตกต่าง 

เคร่ืองหมาย 

T 
ก่อน (X) หลงั(Y) + - 

23 15 18 3 15.375 +15.375  

24 18 20 2 10.75 +10.75  

25 16 20 4 20.5 +20.5  

26 15 21 6 30.75 +30.75  

27 14 23 9 35.125 +35.125  

28 13 23 10 40 +40  

29 12 18 6 30.75 +30.75  

30 13 18 5 25.625 +25.625  

31 13 16 3 15.375 +15.375   

32 14 23 9 35.125 +35.125  

33 15 18 3 15.375 +15.375  

34 14 18 4 20.5 +20.5  

35 13 16 3 15.375 +15.375  

36 13 18 5 25.625 +25.625  

37 15 21 6 30.75 +30.75  

38 13 15 2 10.75 +10.75  

39 14 16 2 10.75 +10.75  

40 18 23 5 25.625 +25.625  

รวม T+ = 721 T- = 0  
 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 

 

 

 

ตารางท่ี  32  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั 

      ประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 

215 



 

171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
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           Taken photo from : http://www.lib.buu.ac.th/webaec/?page_id=15 
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Introduction 

  The English reading exercises focusing on ASEAN Contents have been 

created for teaching English Reading-Writing Subject (E 31203) for the tenth grade 

students by using KWL- Plus technique, STAD technique, Jigsaw technique, LT technique 

and CIRC technique  

  The English reading exercises focusing on ASEAN contents consist of 5 

lessons:  

   Lesson 1: Basic Facts of ASEAN (KWL- Plus) 

   Lesson 2: ASEAN Festivals  (STAD) 

   Lesson 3: Thailand and ASEAN (Jigsaw) 

   Lesson 4: ASEAN News (LT) 

   Lesson 5: Tourist Attractions in ASEAN (CIRC) 

 

The objectives are  

  1) To develop English reading comprehension about the topic of ASEAN  

  2) To prepare students to live in the ASEAN Community.  

  3) To bring useful knowledge for daily life.  

 I hope that English reading exercises focusing on ASEAN contents are useful for 

teachers and students for reading comprehension skill. And finally I hope this exercises 

can be used as an educational tool for another subjects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ms. Arlai  Pasunon 

        Teacher credit 2 

218 



 

174 
 

    How to use KWL-Plus 
 

 K   means  What we already know 

 W  means  What we want to know   

 L   means  What we have learned   

 PLUS – Mapping means summarize students knowledge 

 

Teaching Steps 

 

 Step K – What we already know 

  Students write down on large chart in column K about what they already 

know about the topic. 

  

 Step W – What we want to know  

  Students write their questions in column W  about what they want to know 

about the topic. 

 

 L  - What we have learned   

 Students write down the answers about what they’ve learned in column L 

and check which questions they haven’t answer yet. 

 

 PLUS – Mapping 

 Students summarize the story by writing down on the Mapping. 

 
 

                Taken photo from : http://www.uasean.com 
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Use of the exercises for teachers 

 The English reading exercises focusing on ASEAN contents in English Reading-

Writing 

 (E 31203) for grade 10 students at Thanyaburi School consist of 5 lessons:  

  Lesson 1: Basic Facts about ASEAN (KWL –Plus ) 

  Lesson 2: ASEAN Festivals  (STAD) 

  Lesson 3: Thailand and ASEAN (Jigsaw) 

  Lesson 4: ASEAN News (LT) 

  Lesson 5: Tourist Attractions in ASEAN (CIRC) 

Composition of the exercises  

 Each unit includes:  

  1. Name of the unit 

  2. Introduction  

  3. Content  

  4. Directions for students 

  5. Objective: Learning objective and behavioral objectives 

  6. Reading passages and exercises 

  7. Test 
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                Taken photo from : http://www.uasean.com 

Learning objective 

  Students are able to read and understand about the ASEAN countries then 

identify the main idea of the article. 

 

Behavioral Objectives 

 -To be able to read and answer the questions 

 -To be able to rearrange the events of the text 

 -To be able to interpret meaning based on the reading text 

 -To be able to write the correct tense 

 

 

 

 

 

 

              Taken photo from : http://www.uasean.com 
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Basic Facts of ASEAN 

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was formed in 1967 by Indonesia, 
Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand to promote political and economic 
cooperation and regional stability. Brunei joined in 1984, shortly after its independence 
from the United Kingdom, and Vietnam joined ASEAN as its seventh member in 1995. 
Laos and Burma were admitted into full membership in July 1997 as ASEAN celebrated 
its 30th anniversary. Cambodia became ASEAN’s tenth member in 1999. 

The aims of The ASEAN Community, accelerate economic growth, social progress and 
cultural development and promote peace and security in Southeast Asia.  

The motto of ASEAN is “ One Vision, One Identity, One Community.” 

ASEAN Cultural heritage 

Cultural heritage  has been taken  since 46 years     It was generally assumed that the 
cultures of ASEAN countries were similar to each other. As follow, 

Brunei  : Brunei's culture has influenced from the Old Malay World. 

Malaysia : Malays, Chinese, Indians and many other ethnic groups have lived together in 
Malaysia for generations. All these cultures have influenced each other, creating a truly 
Malaysian culture.  

Myanmar : Myanmar culture inspired by ancient Indian tradition 

Philippines : Philippines culture diversity. The people come from the Malay race that ‘s 
why their culture  similar  to Malaysians and Indonesians but before, the first Europeans 
brought a different culture from other Malay people. There are 150 languages over the 
country and  more than 7000 islands  

Singapore : Singapore attracted migrants and merchants from China, the Indian sub-
continent, Indonesia, the Malay Peninsula and the Middle East. They brought with them 
their own cultures, languages, customs and festivals. 

Thailand : The culture of Thailand has been influenced by Buddhism. But there have been 
dominating influences of Hinduism as well as influences from its neighboring nations of 
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Myanmar and Laos. Chinese and Indian culture has also had influences on the Thai 
culture and cuisine. 

Vietnam : Vietnamese is the custom of the ancestor culture. Vietnamese believe that the 
soul of a dead person. 

Cambodia : Theravada Buddhism is the official religion in Cambodia. Buddhists in 
Cambodia earn merit by giving money, goods, and labor to the temple. Children often 
look after the fruits trees and vegetable gardens inside their local wat, or temple. Boys can 
earn merit by becoming temple servants or novice monks for a short time. 

Laos : Laos people are open mind  and friendly .Every visitors  will receive a warm 
welcome . Laos people has been influenced by Buddhism like Thailand. 

Indonesia : Indonesia is rich cultural country and Indonesian art and culture conclude 
with religion and age-old traditions from the time of early migrants. The Western 
thoughts brought by Portuguese traders and Dutch colonists.       

Adapted from:   http://www.asean-china-center.org/english/2010-06/25/c_13368853.htm , 
http://www.asean-china-center.org/english/2010-06/25/c_13368853.htm 
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Activity 1 
 

    Warm –Up activity     

Exercise 1  Background knowledge of ASEAN  

Directions : What is the capital city of ASEAN countries ? 

 

                                     
  

1………………………………                  2 ………………………………              3 ……………………………… 

 

                                  
 

4………………………………..     5 ………………………………        6 …………………………………. 

  

                                 
 

7…………………………….                  8 ………………………………….       9……………………………………    

 

 

 

 

10……………………………….. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_the_Association_of_Southeast_Asian_ 

Nations 
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Activity 2 
      Warm –Up activity   

Exercise  2  Background knowledge of ASEAN 
 

Directions : Match the information which is related to each country. 

 

1. ………….A country with no sea territory           A. Philippines  

2. ………….Tole Sap     B. Thailand 

3. ………….Trekking in the hill of Sapa   C. Laos 

4. …………. Irawadee plains    D. Indonesia  

5. ………….Kampong-Ayer- Venice of East  E. Vietnam  

6. ………….Most population in the region  F. Cambodia 

7. ………….Main export goods is rice   G. Malaysia  

8. ………… Banaue Rice Terrace    H. Brunei  

9. ………….Petronas Tower    I. Singapore  

10. ………….Important shipping routes of the world     J. Myanmar  
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Activity 3  

Vocabulary Practice 

Pre-Reading  

Objective: To identify the meaning of the vocabulary about ASEAN.  

Directions: Match the vocabulary with the correct definitions. 

 

……….1. association (n)              

……….2.economic (adj.) 

……….3.cooperation (n)  

……….4. regional (adj)  

……….5. assumed (v) 

……….6. progress (n) 

……….7. organization (n)  

……….8 accelerate (v) 

……….9. independence (adj) 

………10. inspired (v) 

……….11. migrant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A). being strong and able to survive alone. 

B) to make someone want to do something. 

C) to act or work together to achieve a common goal. 

D) a group whose members work together for a shared  

   purpose.  

E) relating to trade, industry and money.  

F) to develop to a higher, better,. 

G) relating to a particular part of a country. 

H) a group of people united in an organization because of    

    their common interests.  

I). begin to move more quickly or speed up. 

J) to be someone you are not or to pretend to have different 

   name. 

K) a person or animal that moves from one region, place, or 

country to another. 
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Activity 4 

KWL-Plus steps 
 

Directions :     1. Write down what you have known about the Basic Facts about ASEAN  

     in Column K (What we  know)  

  2. Write down what you want to know about the Basic Facts about ASEAN 

     in Column W  (Want to know)  

  3. Write down what you have learned about the Basic Facts about ASEAN  

     in Column L  (What I Learned)  

 

K  

(What We Already Know) 

W 

 (What We Want to Know) 

L  

(What we Have Learned) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  How many countries are 

there within the ASEAN 

Community? 

2. Which ASEAN country has 

the largest population? 

3………………………………………. 

1.There are 10 countries 

within the ASEAN 

Community.  

2. Indonesia has the largest 

population. 

3.  
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Activity 5 

Checking Vocabulary 

Post-Reading  

Directions: Choose the appropriate word to fill in the blanks.  

   

 

 

 

 

1.  ASEAN was …………………… on 8 August 1961.  

2.  ARF is the abbreviation of ASEAN ………………….. forum. 

3.  ASEAN was formed to promote political and ...................... cooperation and regional  

    stability. 

4. Singapore has the strongest ……………………………  in ASEAN Nations. 

5. Members look for ……………………… to improve services and support in both difficult and  

   good times. 

6. They were ……………………… by a belief in a better future. 

7.  She is making good ……………………… with her studies. 

8.  There are ………………………. on finance, agriculture, industry, trade, and transportation. 

9. Philippines is a land of culture ………………………… 

10. The driver ………………………. to pass the other car. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

cooperation               formed     migrants           inspired        progress 

economic             regional           influence             diversity      accelerate 
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Activity 6 

Summarize  

Directions:  Read the passage about Basic Facts about  ASEAN again, then     

        summarize the story by writing down on the Mapping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 What I knew about ASEAN 

ASEAN Background The Aim of ASEAN 

Motto of ASEAN 

    ASEAN   Cultural 
heritage 
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Test 
 

Name ………………………………………………………… Class 4/………………. No. ………….. 

 

Directions : Answer the following questions. 

1. What does ASEAN stand for ? 

   a. Association of Southeast Asian Nations      b. Accompany of Southeast Asian Nations 

   c. Accompany of South Asian Nations    d. Assembly of South East Asian Nations 

2. What is the ASEAN Motto ? 

    a. One Vision, One Community, One Identity 

    b. One Community, One Vision, One Identity 

    c. One Vision, One Identity, One Community 

    d. One Identity, One Vision, One Community 

3. Which of the following statements is wrong? 

    a. ASEAN was formed by 5 member countries  

    b. ASEAN was formed against the attract of communism 

    c. The secretariat is located in Indonesia  

    d. The ASEAN Declaration is the founding document of ASEAN. 

4. Which one is not an objective of ASEAN ? 

   a. Cooperation in religious beliefs   

   b. Cooperation in economics 

   c. Cooperation in considering dispute settlement  

   d. Cooperation in the stability of the region 

5. Which of the following statements about the ASEAN flag is incorrect? 

    a. The ASEAN flag is red with a blue circle in it 

    b. The ASEAN Flag is a symbol of Member States' unity and support for the principles   

        and endeavors of ASEAN 

    c. The ASEAN Flag is a means to promote greater ASEAN awareness and unity 

    d. The ASEAN flag consists of the colors blue, red, yellow and white 
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6. Which country had influenced on the Thai culture and cuisine? 

    a. Cambodia, Laos   b. China, India   

    c. Vietnam, Philippines   d. Myanmar, Malaysia        

7. In the following choices, who understands the benefits of ASEAN Education? 

     a. Jane studies the guidelines of occupations only in her country. 

     b. Surak studies the culture and language of his country only. 

     c. Suthep studies the economic situation of his country only. 

     d. Suphansa studies English for further education. 

8. Which of the following statements is correct ?  

     a. Thai culture and cuisine had been influenced by Chinese, Laos and Indian. 

     b. Philippines culture is similar to Malaysians and Cambodian 

     c. There were migrants and merchants from China, the Indian, Indonesia, the Malay 

Peninsula and the Middle East moved to live in Singapore. 

        d.  All are correct. 

9. Which of the following statements is correct? 

     a. Mimi is Burmese, she inspired by ancient Indian tradition. 

     b. Vietnamese believed in God and spirit. 

     c. The cultures of ASEAN countries were similar to each other. 

     d. a and c are correct. 

10. Which country is your favorite ASEAN member? Why? 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Answer Key 

Activity 1 

Exercise 1       1.   Jakarta     2.   Phnom Penh    3.  Bandar Seri Begawan           

  4.   Vientiane     5.   Kuala Lumpur       6.   Naypyidaw   

            7.  Manila           8.   Singapore            9.  Hanoi  

           10.  Bangkok  

Exercise 2       1. C  2.  F      3.  E          4. J       5. H              

                 6. D 7. B  8. A           9. G       10. I 

 

Activity 3 1.  H    2.  E       3.  C       4.  G      5.  J 

  6.  F   7.  D      8.   I       9.  A      10. B    

  11. K 

Activity 4   Available answer 

Activity 5 1. formed  2. regional     3. economic            4. influence       

  5.  cooperation  6. Inspired   7. progress          8. migrants        

  9. diversity       10. accelerated 

Activity 6   Available answer 

Post - test 

1.a   2.a   3.b   4.a   5.a    6. b   7.d   8.d   9.d    10.available answer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://en.wikipedia.org/wiki/Phnom_Penh
https://en.wikipedia.org/wiki/Bandar_Seri_Begawan
https://en.wikipedia.org/wiki/Vientiane
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur
https://en.wikipedia.org/wiki/Naypyidaw
https://en.wikipedia.org/wiki/Manila
https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanoi


 

189 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234 



 

190 
 

Unit Plan : ASEAN 

Lesson plan 1 : Basic Facts of ASEAN Subject : English Reading - Writing (E 31203)    

Technique Used : KWL PULS    Time: 3 hrs.   

Foreign Language Department  Thanyaburi school   Pathumthani Province   

By : Miss Arlai  Pasunon 

 

Content standards 

Standard 4: Language and Relationship with Community and the world. 

Standard F 1.1: Using of foreign languages as basic tools for further education, livelihood 

and exchange of learning with the world community 

Key Content 

The importance of ASEAN as a whole and relationship within ASEAN Community 

countries 

 

Lesson Content 

Knowledge about basic facts about ASEAN 

 

Learning Outcome  

Students are able to Describe, compare and comment on the event/issue/news/read 

appropriately. 

Behavioral Objectives:  

 Students are able :  

1. to understand the vocabulary related to the ASEAN Community.  

2. to identify the main idea of the article about ASEAN.  

3. to identify the details of the text about ASEAN.  

4. to interpret the text about ASEAN 

5. to summarize the text about ASEAN  
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Topic / Content 

Knowledge (K)  

 Knowledge about the Basic Facts of ASEAN. 

Process (P)   

Identify the main idea from the text about the history and basic facts of ASEAN.  

Attitude (A)  - Eagerness to learn 

  - Commitment to work 

  - Public mind 

Work / Task 

                     - Exercise about ASEAN Community and write in KWL chart. 

Procedures ( KWL- Plus ) 

1. Lead in  

 1. Read the name of unit, the directions for the exercises for students, the 

learning objective and the behavioral objectives.  

 2. Lead in students by telling the objectives of learning outcome 

 3.Teacher checks students’ background knowledge by asking students more 

questions about ASEAN Community. 

  T  : How many countries are there in ASEAN Nations? 

  SS : ………….. 

  T  : o.k. Can you tell me the 10 countries? 

  SS : Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapore, Laos, Cambodia, Myanmar, 

Brunei, Philippines, Vietnam 

  T  : What ASEAN country has the largest population? 

  SS : ………………… 

  T  : Great !!! Do you want to know more about ASEAN? 

  SS : ……………….. 

  Then let students work in pairs to do a Warm –Up activity by completing 

the capital city’s name of ASEAN countries.(Activity 1,exercise 1) 

 4. Teacher asks students to work in pairs then distributes activity  1 to students 

and asks them to match the statements then, teacher checks answers with students. 
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 5. Teacher distributes activity 1, exercise 2 to students in order for students to 

know the information about ASEAN which is related to each country. ( Activity 1,  

exercise 2) 
 

2. Pre – Reading 

 6. Teacher again asks students to work in group of 5 and distributes worksheet 2  

to students to identify the meaning of the vocabulary about ASEAN by matching the 

vocabulary with the correct meaning.  

  T : I would like you to work in group of 5 then help each other to work 

on worksheet 2  by matching the vocabulary with the correct meaning. 

  After students finished the task, teacher asks the answers from every 

groups.  

 7. Teacher posts a large chart on the classroom wall, divides it into three 

columns, and labels them K (What We Already Know), W (What We Want to Know), and 

L (What We Have Learned). 

  T : Everyone!!! Look at the chart on the classroom wall. There are three 

columns: K means What We Already Know, W means “What We Want to Know”, and L 

means “What We Have Learned” 

 8. Teacher distributes worksheet 3 to students 

 9. Teacher asks students to brainstorm what they already know about the topic 

and write down what they have known about ASEAN Nations in column K (What We 

Know)   

 10. Teacher asks every groups what they have written in Column K (What I know). 

 11. Teacher writes them on the chart.  

     ( Sometimes students suggest information that isn’t correct; these statements 

should be turned into questions and added to the W column) 

  T : I would like you complete the chart of what you know about ASEAN 

Nations by writing in K: What We Already Know column (students can take the answer 

from worksheet  1 to complete column K) For example : There are 10 countries in 

ASEAN , Indonesia has the largest population O.k.!!!! Let’s start!!!. 
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K (What We Already Know) W (What We Want to Know) L (What we Have Learned) 

There are 10 countries 

within ASEAN 

  

Indonesia has the largest 

population 

  

And so on   

  

 12.Teacher asks students to make questions that they want to know and write 

down in Column W (Want to know) Worksheet 3 

 13. Teacher asks students what they have written in Column W (Want to know) 

and write on the wall chart. ( They continue to add questions to the W column during 

the unit ) 

  T: And now: What do you want to know about ASEAN? Write your 

questions about ASEAN in the W (What We Want to Know) column. For example “ How 

many countries are there within ASEAN Community?” 

 

K (What We Already Know) W (What We Want to Know) L (What we Have 

Learned) 

There are 10 countries - How many countries are 

there within the ASEAN 

Community? 

 

Indonesia has the largest 

population 

- Which ASEAN country has 

the largest population? 

 

             and so on         and so on  

 

3. While- Reading  

 14.Teacher distributes the passage about Basic facts about ASEAN 

to students.  

 15.Teacher lets students read the passage about “Basic facts about ASEAN” 

and let them find the answers in the passage.  
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 16. Teacher asks students to write the answers that they have written in Column  

W (Want to know). If students have more questions they want to know, they can write  

in Column W. 

 17. Teacher asks students to write down what they have learned from the 

passage to Column L (Learned).  

 18. Teacher asks students to summarize orally by asking every groups of what 

they have learned together and writes on the wall chart  and also checks which 

questions were left unanswered. 

 19. Teacher asks students to write down in Column L 

  T : Now I would like every group read the passage about “Basic Facts of 

ASEAN. Help each other if someone has a problem. After that, write what you’ve 

learned in column L of your chart. 

 K (What We Already Know) W (What We Want to 

Know) 

L (What we Have Learned) 

There are 10 countries - How many countries are 

there in ASEAN Nations? 

- There are 10 countries in 

ASEAN Nations. 

Indonesia has the largest 

population 

- What ASEAN country has 

the largest population? 
- Indonesia has the largest 

population. 

and so on and so on and so on 

  

4. Post-Reading 

   20. Teacher checks students understanding about the passage by giving them 

worksheet 4 

   21. Teacher asks the answer from every groups by choosing one member from 

each group to give the answer. 

   22. At the end of the lesson teacher summarizes students’ answers by asking 

them to read the passage about basic facts of ASEAN again, then teacher distribute 

worksheet 5 to students to summarize the story by writing down on the Mapping. 

            23. Teacher asks students to find the concept of the passage and note down in  

Column L.  
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             It’s a useful summative evaluation for teacher and students as they can 

evaluate their comprehension  

   24. Teacher checks students' understanding about the passage by asking them 

to do the test individually. 

 

Assessment Procedure 

 

Method of Assessment Material Evaluation Criteria 

1. Observe the working 

processes of each student 

group 

1. Observation of   

 working group form 

1. The quality level is not 

lower than 2 

2. Check the assignment 2. Worksheet , KWL chart 2. Accurate 80% or more 

 

  

The observation of group work Form 

Instructions :  The instructor assesses the work of each group of students by marking    

                     the boxes according to the performance that match the reality 

 

Behavior 

 

 

Groups 

Planning 

of work 

 

Sharing work 

responsibilities 

Listening  

to the 

opinions 

of 

members. 

Working 

together 

Enthusiasm Total 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 
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Criteria scoring list behavior 

 Score 1    Need to  be   improve 

 Score 2              Fair 

 Score 3    Good 

The evaluation criteria 

 Score 5 – 8 Need to be      improve                    

           Score 9 – 12    Fair           

 Score 13 – 15     Good                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sign ………………………………………… 

           (                                     ) 

                                                                                        Instructor   
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Comments 

            

            

            

            

            

            

            

       

 

       ( Ms. Arlai  Pasunon ) 

                  Instructor 

            

            

            

            

            

       

            

                                     ( Mr. Somchay Songsripan ) 

                       Director 
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The Observation of working group form 
 

Be
ha

vi
or

 

Gr
ou

p 

Pl
an

ni
ng

 o
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w
or

k 

Sh
ar
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w
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Li
st

en
in

g 
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e 
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f 
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W
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g 

to
ge
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En
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sm
 

To
ta

l 

(1
5)

 

X� S.D. 

Pe
rc

en
ta

ge
 

(1
00

) 

Th
e 

ev
al

ua
tio

n 

cr
ite

ria
  

1 3 3 3 3 2 14 2.9 0.32 93.33 Good 

2 3 3 3 3 3 15 3 0 100 Good 

3 3 3 3 3 3 15 3 0 100 Good 

4 2 3 3 3 3 14 2.9 0.32 93.33 Good 

5 3 3 2 3 3 14 2.9 0.32 93.33 Good 

6 3 3 3 3 2 14 2.9 0.32 93.33 Good 

7 3 3 3 3 3 15 3 0 100 Good 

8 2 3 3 3 3 14 2.9 0.32 93.33 Good 

9 3 2 3 3 3 14 2.9 0.32 93.33 Good 

10 3 3 3 3 3 15 3 0 100 Good 

Total 28 28 29 30 28      

X� 2.92 2.92 2.96 3 2.92      

S.D. 0.26 0.26 0.19 0 0.26      

 3 3 2 1 3      
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ – สกุล     นางสาวอาลยั  พะสุนนท ์

ทีอ่ยู่     93/182 หมู่ 3 ตาํบลบึงยีโ่ถ  อาํเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี 

ทีท่าํงาน     โรงเรียนธญับุรี  ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี   

     จงัหวดัปทุมธานี 
 

ประวตัิการศึกษา  

  

พ.ศ. 2538     สาํเร็จการศึกษาครุศาสตรบณัฑิต 

     วชิาเอกภาษาองักฤษ  วชิาโทภาษาไทย 

     สถาบนัราชภฎักาํแพงเพชร  จงัหวดักาํแพงเพชร 

 

พ.ศ. 2551     สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา  

     สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 

 

พ.ศ. 2554    ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

     สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวทิยาลยั 

     มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  

     จงัหวดันครปฐม 
 

ประวตัิการทาํงาน 
 

พ.ศ. 2538    รับราชการครู ตาํแหน่ง อาจารย ์1 ระดบั 3 

     โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อาํเภอเขมราฐ   

     จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

ปัจจุบัน     รับราชการครู ตาํแหน่งครู วทิยฐานะชาํนาญการ 

     โรงเรียนธญับุรี  ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี   

     จงัหวดัปทุมธานี         
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	Basic Facts of ASEAN
	The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was formed in 1967 by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand to promote political and economic cooperation and regional stability. Brunei joined in 1984, shortly after its indep...
	The aims of The ASEAN Community, accelerate economic growth, social progress and cultural development and promote peace and security in Southeast Asia.
	The motto of ASEAN is “ One Vision, One Identity, One Community.”
	ASEAN Cultural heritage
	Cultural heritage  has been taken  since 46 years     It was generally assumed that the cultures of ASEAN countries were similar to each other. As follow,
	Brunei  : Brunei's culture has influenced from the Old Malay World.
	Malaysia : Malays, Chinese, Indians and many other ethnic groups have lived together in Malaysia for generations. All these cultures have influenced each other, creating a truly Malaysian culture.
	Myanmar : Myanmar culture inspired by ancient Indian tradition
	Philippines : Philippines culture diversity. The people come from the Malay race that ‘s why their culture  similar  to Malaysians and Indonesians but before, the first Europeans brought a different culture from other Malay people. There are 150 langu...
	Singapore : Singapore attracted migrants and merchants from China, the Indian sub-continent, Indonesia, the Malay Peninsula and the Middle East. They brought with them their own cultures, languages, customs and festivals.
	Thailand : The culture of Thailand has been influenced by Buddhism. But there have been dominating influences of Hinduism as well as influences from its neighboring nations of Myanmar and Laos. Chinese and Indian culture has also had influences on the...
	Vietnam : Vietnamese is the custom of the ancestor culture. Vietnamese believe that the soul of a dead person.
	Cambodia : Theravada Buddhism is the official religion in Cambodia. Buddhists in Cambodia earn merit by giving money, goods, and labor to the temple. Children often look after the fruits trees and vegetable gardens inside their local wat, or temple. B...
	Laos : Laos people are open mind  and friendly .Every visitors  will receive a warm welcome . Laos people has been influenced by Buddhism like Thailand.
	Indonesia : Indonesia is rich cultural country and Indonesian art and culture conclude with religion and age-old traditions from the time of early migrants. The Western thoughts brought by Portuguese traders and Dutch colonists.
	Adapted from:   http://www.asean-china-center.org/english/2010-06/25/c_13368853.htm , http://www.asean-china-center.org/english/2010-06/25/c_13368853.htm

	ผลการประเมิน
	- Indonesia has the largest population.



