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52254906 :  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
ค ำส ำคญั   : โมดูลกำรอ่ำนท่ีเนน้เทคนิคกำรเสริมต่อกำรเรียนรู้ / ควำมคงทนในกำรเรียน / ควำมพึงพอใจ / เจตคติ 
                 สมทรง  สุภำพ : กำรพฒันำโมดูลกำรอ่ำนภำษำองักฤษวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้นรูปแบบกำรสอน
เทคนิคกำรเสริมต่อกำรเรียนรู้เพ่ือพฒันำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำองักฤษวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระนคร . อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ : ผศ.ดร.บ ำรุง โตรัตน์,  ผศ.ดร.
เสง่ียม  โตรัตน์ และ รศ.ดร.สุพฒัน์  สุกมลสันต ์ 370 หนำ้. 

 
    กำรวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษำระดบัควำมรู้ดำ้นทกัษะกำรอ่ำน กำรใชก้ลยุทธ์ในกำรอ่ำน และดำ้น

หวัเร่ือง 2) พฒันำและหำประสิทธิภำพโมดูลกำรอ่ำนท่ีใหมี้ประสิทธิภำพตำมเกณฑ ์75/75 3) เปรียบเทียบควำมเขำ้ใจใน
กำรอ่ำนภำษำองักฤษก่อนและหลงักำรเรียนและศึกษำขนำดของผล  4) ศึกษำผลกำรใชโ้มดูลกำรอ่ำนต่อควำมคงทนใน
กำรเรียนของนักศึกษำไม่ต ่ำร้อยละ 80  5) ศึกษำควำมพึงพอใจของผูเ้รียนจำกกำรใชโ้มดูลกำรอ่ำนหลงักำรเรียนอยู่ใน
ระดบัมำกกว่ำ 4.5 และ  6) ศึกษำเจตคติของผูเ้รียนจำกกำรใช้โมดูลกำรอ่ำนหลังกำรเรียนอยู่ในระดบัมำกกว่ำ 4.5      
กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวจิยัคร้ังน้ี นกัศึกษำระดบัปริญญำตรีชั้นปีท่ี 2 มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร สำขำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 40 คน ในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2557 ไดจ้ำกกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบ
เจำะจง (Purposive Sampling) กำรพฒันำโมดูลกำรอ่ำนด ำเนินตำมกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and 
Development) มี 3 ขั้นตอนดงัน้ี 1) ศึกษำระดบัดำ้นควำมรู้ดำ้นทกัษะกำรอ่ำน กำรใชก้ลยทุธ์ในกำรอ่ำนและดำ้นหัวเร่ือง 
2) กำรพฒันำและหำประสิทธิภำพโมดูลกำรอ่ำน 3) กำรน ำโมดูลกำรอ่ำนไปใช้ทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
ประกอบดว้ย 1) เคร่ืองมือกำรส ำรวจควำมตอ้งกำร เช่น แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนภำษำองักฤษของ
ทกัษะกำรอ่ำน แบบประเมินตนเองดำ้นควำมสำมำรถกำรใชท้กัษะอ่ำน แบบทดสอบกลวิธีกำรอ่ำน แบบประเมินตนเอง
ของกำรใชก้ลวธีิกำรอ่ำนและแบบสอบถำมจดัล ำดบัหวัเร่ือง 2)โมดูลกำรอ่ำน 3) แบบทดสอบวดัควำมเขำ้ใจในกำรอ่ำน
ทำงกำรเรียนภำษำองักฤษก่อนและหลงักำรใชโ้มดูล  4) แบบวดัพึงพอใจท่ีมีต่อโมดูลกำรอ่ำน 5) แบบวดัเจตคติมีต่อ
โมดูลกำรอ่ำน กำรวเิครำะห์ขอ้มลูขอ้มลูเชิงปริมำณ ใชส้ถิติพ้ืนฐำนท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่ำเฉล่ีย (Means) ร้อยละ (Percentage) ค่ำ
เบ่ียงเบนมำตรฐำน(Standard Deviation)และ One-Sample t –test กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ ใช้กำรวิเครำะห์เน้ือหำ 
(Content Analysis) ผลกำรวิจยัพบว่ำ 1) กำรศึกษำระดบัดำ้นควำมรู้ดำ้นทกัษะกำรอ่ำน กำรใช้กลยุทธ์ในกำรอ่ำนและ
ดำ้นหัวเร่ือง เพ่ือน ำไปพฒันำโมดูล พบว่ำ ดำ้นทกัษะกำรอ่ำน ทกัษะกำรอ่ำนท่ีนักศึกษำใช้น้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้เท็จจริง
และควำมคิดเห็น (Facts  and  Opinion) และทกัษะกำรเดำควำมหมำยของค ำ (Guessing the meaning of words) กลวิธี
ก่อนกำรอ่ำนท่ีนักศึกษำใช้น้อยท่ีสุดได้แก่ อ่ำนเฉพำะกลุ่มค ำหรือวลี ขั้นกลวิธีระหว่ำงกำรอ่ำนนั้น พบว่ำกลวิธีท่ี
นกัศึกษำใชน้อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ อ่ำนชำ้ลง และขั้นกลกำรอ่ำนวิธีหลงักลวิธีกำรอ่ำนท่ีนักศึกษำใชน้้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ กำรเขียน
สรุป ผลกำรส ำรวจพบว่ำนักศึกษำมีควำมตอ้งกำรดำ้นหัวเร่ืองทั้ง 10 เร่ือง 2)  กำรหำประสิทธิภำพของโมดูลกำรอ่ำน
ระดบัดีมำก (E1/E2) เท่ำกบั 81.15/79.25  3) คะแนนควำมเขำ้ใจในกำรอ่ำนของกลุ่มตวัอย่ำงสูงกว่ำก่อนเรียนแตกต่ำงกนั
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ระดบัมีขนำดใหญ่มำก (d =6.17) 4) ควำมคงทนในกำรเรียนเท่ำกบั 50.97 5) ควำม
พึงพอใจท่ีมีต่อโมดูลกำรอ่ำนอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 6) เจตคติท่ีมีต่อโมดูลกำรอ่ำนอยูใ่นระดบัดีมำกท่ีสุด 
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 The purposes of this research were: 1) to investigate knowledge level of reading skills, reading strategies and 
topics; 2) to develop and find effective index of module at 75/75 3) to compare the students’ reading ability before and 
after studying the module, as well as to find its effect size;4) to investigate a retention rate of at least 80% 5) to 
evaluate the students’ level of satisfaction after studying with the Reading Module Focusing on Scaffolding 
Techniques (RMFST)   more than at level 4.5. 6) to evaluate their attitudes towards the (RMFST) more than at level 
4.5.  The samples selected by a purposive sampling technique, consisted of 40 second -year students from the Faculty 
of Electrical Engineering at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon in the second semester of the 
academic year 2014. The samples were selected a purposive sampling technique. The research process involved the 
development of the reading module in three stages: 1) a study on reading skills, the use of reading strategies, and the 
identification of topics, 2) a development of the (RMFST) and 3) an implementation of the module to find its effective 
index. The research instruments for data collection consisted of 1) a set of needs survey instruments, viz. reading skills 
tests, a reading skill checklist, reading strategy tests, a reading strategy checklist, and a reading topic checklist, 2) the 
RMFST, 3) an English reading comprehension test, 4) a set of questionnaires on students’ satisfaction with the 
RMFST and 5) a set of questionnaires on students’ attitudes towards the RMFST.  The statistics for quantitative data 
analysis were means, percentage, standard deviation and a one-sample t-test.  In addition, the qualitative data were 
analyzed using content analysis.  The results of this study were: 1) to study level of the reading skills, to use reading 
strategies and the identification of topics. In reading skills, the students used the least were identifying facts and 
opinions and guessing the meaning of words.  In terms of pre-reading strategies, the activity that the students were 
least interested in was specific reading, while slow reading was used the least frequently. The least popular post -
reading activity was summarizing in writing. Survey students’ was desired 10 topics ; 2)  the effective index of the 
reading module was 81.15/79.20 which was higher than the set criteria of 75/75; 3) on average, the students could 
achieved posttest score significantly higher than that of pretest score at the level of 0.05 and the effect size of the 
module was quite large (d = 6.17), 4) the retention rate of the students was higher than 80% of their posttest score; 5) 
on average, the students’ satisfaction levels with the reading module was very satisfied; and 6) their attitudes towards 
the module was very good. 
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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 
 
     การเรียนรู้ภาษาองักฤษ การอ่านภาษาองักฤษถือวา่เป็นทกัษะหน่ึงท่ีควรวางพื้นฐานท่ีดีต่อ
ผูเ้รียน เน่ืองจากสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านเน้ือเร่ืองไปใช้กบัสาขาวิชาต่างๆ และน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพของแต่ละสาขาวิชานั้นๆ โดยผูเ้รียนสามารถฝึกทกัษะการอ่านทั้งในห้อง
และนอกห้องเรียน ในปัจจุบนัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ(English 
Specific Purpose: ESP) ท่ีมีเน้ือหาเฉพาะทาง เช่น  วิศวกรรมศาสตร์  หรือการแพทย ์ มีความส าคญั
ต่อผูเ้รียนในสาขาวิชาชีพ โดยมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการอ่าน
(Wallace, 2000) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ John  และ  Davies (1983, อา้งถึงใน Wallace, 2000 )
กล่าววา่โครงสร้างของบทอ่านสามารถช่วยให้ผูอ่้านไดอ่้านบทอ่านไดง่้ายข้ึน  เช่น โครงสร้างของ
ไวยากรณ์  รูปแบบของค าขยายความต่างๆ  ต าแหน่งของค าและ หนา้ท่ีทางภาษา  
 การเรียนการสอนผูเ้รียนมีความสามารถและความถนัดท่ีแตกต่างกันทั้งด้านเวลาและ

สถานท่ี  ดงันั้นผูมี้ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษยอ่มมีโอกาสไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ

ต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงการอ่านภาษาองักฤษจึงมีบทบาทส าคญัต่อนกัเรียน นิสิต นกัศึกษาท่ีตอ้ง

อ่านหนงัสือเรียน ต ารา หรือวารสารภาษาองักฤษ เพื่อให้มีความรู้ในสาขาของตนอยา่งกวา้งขวาง

และลึกซ้ึง ส าหรับนกัธุรกิจ ขา้ราชการก็ตอ้งใช้ภาษาองักฤษเพื่อประโยชน์ในความเจริญกา้วหน้า

ทางธุรกิจการงานของตนเช่นกนั (อจัฉรา วงศ์โสธร, 2524) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัHutchinson และ 

Waters (1989) ท่ีกล่าวว่าภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งความ

ตอ้งการของผูเ้รียน ความคิดใหม่ท่ีมีจุดประสงค์ในการสอนภาษาตามสถานการณ์ และความคิด

ใหม่ในการเรียนรู้ภาษา เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้

 การขาดความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีผลต่อการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษ หากผูเ้รียนทางภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถอ่านเร่ืองได้

อย่างเข้าใจ สอดคล้องกับงานวิจยัของอจัฉรา วงศ์โสธร (2531) ได้ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับ

ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษอิงปริเฉท(Domain)ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครใน

ระดบัอุดมศึกษาปรากฏวา่ ความสามารถในการอ่านอยูใ่นระดบัปานกลางตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  

ในปัจจุบนัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ (English Specific 

Purpose: ESP) ท่ีมีเน้ือหาเฉพาะทาง เช่น  วิศวกรรม การแพทย ์เป็นตน้  ถึงแมว้า่ภาษาองักฤษเพื่อ

วตัถุประสงค์เฉพาะมีความส าคญัแต่ปัญหาในการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ โดยเฉพาะทาง

วศิวกรรมศาสตร์ ซ่ึงพบวา่มีปัญหาต่างๆสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัญหาในการออกแบบรายวิชาภาษาองักฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ซ่ึง Jones 
และ Roe 1993(อา้งใน Boon-long 1997)ไดก้ล่าวถึงปัญหาการบรรยายลกัษณะงานท่ีเก่ียวกบัสาขา
อาชีพ (Job Description Problem) ผูส้อนควรค านึงถึงความตอ้งการในการเรียนรู้ภาษาของผูเ้รียน
ปัญหาการก าหนดจุดประสงคร์ายวชิาภาษาองักฤษเพื่อวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Setting of EST 
Objective Problem) โดยผูส้อนควรทราบปัจจยัทางดา้นพุทธิปัญญา(Cognitive) และความรู้ดา้น
ภาษาศาสตร์ (Linguistics) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนและจุดมุ่งหมายใน
การเรียน และปัญหาในการสร้างรูปแบบรายวิชา (a model building problem) ซ่ึงผูส้อนภาษาจะ
ก าหนดจุดประสงค์รายวิชา เช่น วิชาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดย
ผูส้อนควรค านึงถึงวเิคราะห์ตวัแปรท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จ และความลม้เหลวในการอ่านของผูเ้รียน  

2.  ผูอ่้านไม่มีความรู้ความสามารถทางภาษาท่ีใชใ้นบทอ่านซ่ึง Lee และ Shallert (1997) ได้
ท าการวจิยัและพบวา่ ผูอ่้านจะไม่สามารถอ่านบทอ่านไดอ้ยา่งเขา้ใจ ถา้ผูอ่้านไม่มีความสามารถทาง
ภาษาเก่ียวกบับทอ่านนั้นอยา่งเพียงพอ ท าใหเ้กิดอุปสรรคในการอ่านต่อผูอ่้าน 
 3.  ผูส้อนไม่ค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ท าให้ผูส้อนไม่สามารถจดัการเรียนการ
สอนใหเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคล ดงันั้นผูส้อนควรเขา้ใจสภาพท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน และตระหนกัถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 4. ดา้นส่ือการเรียนการสอน ผูส้อนจะขาดทกัษะการเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอนให้ตรง
กบัจุดประสงค์ในการเรียนการสอนของแต่ละบทเรียน และผูส้อนขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ส่ือการสอน และการใช้ส่ือการเรียนการสอนแบบเดิม  ซ่ึงไม่กระตุน้และดึงดูดความสนใจต่อ
นกัเรียน ท าใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียนการสอน 
 5.  ดา้นเทคนิคการสอนของผูส้อน ผูส้อนบางส่วนอาจไม่มีความช านาญดา้นเทคนิคการ
สอนในการอ่านภาษาอังกฤษ เน่ืองจากผูส้อนไม่มีวิธีการสอนแบบใหม่ๆ ดังนั้ นผูเ้รียนจึงไม่
สามารถเขา้ใจในบทท่ีอ่านไดเ้ท่าท่ีควร หากผูส้อนใชเ้ทคนิคการสอนการอ่านภาษาองักฤษ แลว้ให้
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ผูอ่้านได้ใช้เทคนิคการอ่านท่ีเหมาะสม ควบคุมความเขา้ใจของตนเองในขณะท่ีอ่าน เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจ และสามารถจดจ าเน้ือหาของบทอ่านได ้ก็จะท าใหมี้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
    จากสภาพการเรียนการสอนด้านความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษ ผู ้สอนควรให้
ความส าคญัในการเรียนการสอน ดงันั้นแนวคิดเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ถือวา่มีบทบาทส าคญั 
โดยมาจากแนวคิดของ Vvgotsky เก่ียวกับบริเวณรอยต่อพฒันาการ( Zone of proximal 
development :ZPD) กล่าววา่ผูส้อนควรให้ความช่วยเหลือกบัเด็กท่ีเผชิญปัญหาจากผูมี้ความรู้และ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมกนักบักลุ่มเพื่อน เพื่อเด็กสามารถท าเองไดโ้ดยล าพงั (Vvgotsky  1978) 

เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ในการอ่านภาษาองักฤษจึงมีความส าคญั เพื่อพฒันาคุณภาพ
การอ่านของผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน Vacca (2008 ) กล่าววา่การเสริมต่อการเรียนรู้เป็น
เทคนิคการเรียนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาความเขา้ใจการอ่านจบัใจความจนกระทัง่สามารถสรุปความ
จากเร่ืองท่ีอ่านได้ และช่วยสนับสนุนให้การอ่านของผูเ้รียน ได้พฒันาทกัษะการอ่านจนบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบั Pearson และFielding  1991 (อา้งถึงใน Heilman,Blair และ 
Rupley 1998) ไดก้ล่าววา่เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้สามารถช่วยเหลือผูเ้รียนให้สามารถท างาน
ได้ และช่วยเสริมศกัยภาพให้แก่ผูเ้รียน สามารถท างานได้ด้วยตนเองโดยล าพงัได้ส าเร็จ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัVan Der Stuyf (2002) กล่าววา่การสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ช่วยให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนโดยผูเ้รียนสามารถวางแผน จดักิจกรรมตามสถานการณ์ต่างๆโดยท่ีผูเ้รียนเขา้
มามีบทบาทในกิจกรรมนั้นๆและไดรั้บการกระตุน้จากครูในการสร้างความรู้พื้นฐานและความรู้
ใหม่ ซ่ึงการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ช่วยสร้างแรงจูงใจแก่นกัเรียน ท าให้อยากเรียนรู้จน
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนรู้ และช่วยลดความไม่เขา้ใจในบทเรียนของผูเ้รียน 

นอกจากน้ีการศึกษางานวิจยัของสุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์ (2551) ท าการวิจยัเร่ือง การใช้
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ผลการวิจยั
พบว่าเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนพฒันาทกัษะการอ่านให้ดีข้ึนเช่นเดียวกบั
ทกัษะการคิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนชาติ  หล่อนกลาง (2549)ได้ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนวฒันธรรมทอ้งถ่ินตามแนวการสอนประสบการณ์การอ่านแบบ
เสริมต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและเจตคติต่อ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา่นกัศึกษากลุ่ม
ทดลองท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวฒันธรรมทอ้งถ่ินตามแนวการสอนประสบการณ์
การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของSakyadi และ Hasanah (2002)ไดศึ้กษาวจิยัเก่ียวกบัความเขา้ใจการอ่านของนกัเรียนของ
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การเสริมต่อการเรียนรู้โดยใช้การแสดงการคิดออกมาเป็นถอ้ยค า(Think–Aloud)เป็นส่ิงจ าเป็นใน
การช่วยการเรียนการสอนในระดบัสูงของกลยุทธ์แบบปริชาน(cognitive strategies) ผลการทดลอง 
พบวา่เทคนิคการคิดออกเสียง โปรแกรมการสอนประสบความส าเร็จ โดยกลุ่มทดลองสามารถอ่าน
ภาษาองักฤษไดดี้กวา่กลุ่มควบคุม ในดา้นความเขา้ใจการอ่านส าหรับผูเ้รียนท่ีใชเ้ทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้ซ่ึงสามารถปรับปรุงผูเ้รียนในดา้นความเขา้ใจการอ่านและกลยุทธ์การอ่านและสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Clark (2000) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการสอนเทคนิคการเสริมการเรียนรู้ในการอ่าน
ภาษาองักฤษ ผลการศึกษา พบว่าครูตอ้งวางแผนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ไวล่้วงหน้า และ
ระหวา่งการสอนการอ่าน ครูน าเสนอรหสัช่วยจ าท่ีไม่ใช่ภาษาพูด การฝึกจ าค าศพัท ์แลว้ใชค้วามรู้
เดิม ก าหนดจุดประสงค์ของการอ่าน พฒันาการเรียนรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognitive) และใช้
โครงสร้างของเร่ืองเป็นตวัอยา่ง 

จากงานวิจยัดา้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ของสุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์(2551) ธนชาติ  
หล่อนกลาง (2549) และClark (2000) ท่ีใชใ้นทกัษะต่างๆ ซ่ึงช่วยให้ผูเ้รียนไดป้ระสบความส าเร็จ
ในการเรียนการสอนเน่ืองจากเป็นขั้นตอนการเรียนการสอนท่ีช่วยเหลือผูเ้รียน  
 ดงันั้นปัญหาดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผูส้อนควรน า
รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้มาใชก้บัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ เพื่อช่วยพฒันา
ความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนโดยน านวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพมาใชค้วบคู่กบัการเรียนการ
สอน ซ่ึงเป็นนวตักรรมของส่ือการเรียนการสอน เพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล ในแต่ละโมดูลมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย ออกแบบเน้ือหาการเรียน
และส่ือการเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอน และการทดสอบก่อนเรียนกิจกรรมการเรียนและมี
การทดสอบหลังเรียน เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของแต่ละคนในการเรียนรู้ในบทเรียนโมดูล 
(Grave, 2000 ; Hauston และคณะ, 1972)แลว้ใชรู้ปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
เน่ืองจากการเสริมต่อการเรียนรู้เป็นการสร้างแรงจูงใจต่อผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้น
ในการเรียน ดงันั้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้จึงเป็นกลวิธีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและไดรั้บความช่วยเหลือจากผูมี้ความสามารถมากกว่าจนกระทัง่ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ไดโ้ดยล าพงัอยา่งอิสระ (Bruner, 1983)  
           การศึกษาเร่ืองน้ีน่าจะเป็นแนวทางหน่ึง ซ่ึงจะไดข้อ้คน้พบท่ีจะน าไปสู่แนวทางการจดัการ
เรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยัตาม
แนวคิดกรอบการพฒันาบทเรียนโมดูลการอ่านท่ีดดัแปลงโดยมีขั้นตอนการพฒันา ดงัน้ี 1) ตวั
ป้อนเขา้วิเคราะห์ แนวคิดของVgotsky 1978 และWilhelm&Baker และDube 2001 เก่ียวกบัZone of 
Proximal Development และแนวคิดของ McCloskey และ Doolittle (2005, 1997) เก่ียวกบัเทคนิค
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การเสริมต่อการเรียนรู้  สมมติฐานน าเขา้ (Input  hypothesis) การจดักระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative Learning) การเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า(Advance  
Organizer) การก าหนดเน้ือหาสาระของหลกัสูตร(Subject matter) ความรู้พื้นฐานของการอ่านและ
พื้นความรู้ดา้นภาษาองักฤษ 2) ดา้นกระบวน ซ่ึงมีรูปแบบการอ่าน (Reading Model)โดยส ารวจ
ข้อมูลหัวเ ร่ืองท่ีอ่านกับผู ้สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์เก่ียวกับเน้ือหาการอ่านภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทกัษะการเขา้ใจในการอ่านและประเมินผล ขั้นตอนของการอ่านจาก
แนวคิดของ Herman (1979)  Schmitt และ Baumann (1980) อรุณี วิริยะจิตรา (2532: 120 – 136)  
และสุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532: 88-91) ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวความคิดต่างๆมาบูรณา 
เช่น Tomlinson (1998), Houston (1972) และ Graves (1996: 13) และโมดูล Wifford  Weber  (1978 
อา้งถึงใน บุญเก้ือ  ควรหาเวช,  2545)  ผูว้จิยัน ามาสร้างบทเรียนประกอบดว้ย คือ การศึกษา คน้ควา้
แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาหลกัสูตร การส ารวจขอบเขตความจ าเป็นและศึกษาปัญหาเก่ียวกบั
ภาษา การก าหนดจุดมุ่งหมาย ออกแบบเน้ือหาการเรียนและส่ือการเรียนการสอน วิธีการเรียนการ
สอน และการทดสอบก่อนเรียนกิจกรรมการเรียนและมีการทดสอบหลงัเรียน เป็นตน้ ผูว้ิจยัมี
ขั้นตอนในการด าเนินงานกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้ 6 ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การกระตุน้(Activating)ขั้นก าหนดวตัถุประสงคข์องการเรียน 
ผูส้อนใชค้  าถามในการถามเช่ือมโยงภูมิเร่ืองอ่าน ขั้นท่ี 2 ผูส้อนควบคุม (Teacher-regulated) ผูส้อน
สอนค าศพัทข์องตวัอยา่ง context cluesแลว้ให้ท าแบบฝึกหดัก่อนอ่าน ให้นกัศึกษาอ่านประมาณ 5 
นาที ผูส้อนใช้ค  าถาม Extensive question และให้อ่านเร่ืองอีกประมาณ 15 นาที ขั้นท่ี 3 การ
ช่วยเหลือในการร่วมท ากิจกรรม ให้นกัศึกษาท างานกลุ่มหลงัจากอ่านเร่ืองโดยเขียนสรุปgraphic 
organizerและท าแบบฝึกหดัตอ้งร่วมกนัวินิจฉยัค าตอบ ผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คนโดยคละ
ความสามารถของผูเ้รียน ผูเ้รียนท าแบบฝึกหัด โดยแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ ขั้นท่ี 4 
ผูส้อนควบคุม (Teacher-regulated)ผูส้อนสอนเนน้ความรู้ทางภาษา (Language focus) ให้นกัศึกษา
ท างานกลุ่มใหท้ าแบบฝึกหดัตอ้งร่วมกนัวินิจฉยัค าตอบ ขั้นท่ี 5 ผูเ้รียนควบคุม (Students-regulated) 
ท างานฝึกเขียนสรุปดว้ยตนเอง และขั้นท่ี 6 ขั้นการวดัผลและประเมินผล (Evaluation) การวดัและ
ประเมินผลหลงัจบบทเรียน เพื่อวดัผลการเรียนของนกัศึกษาตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้ผูว้ิจยั
จึงเล็งเห็นความส าคญัในการการพฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
เนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เพื่อมุ่งผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน เพื่อให้เกิดความคงทนการเรียนภาษาองักฤษ 
เสริมสร้างความพึงพอใจ และเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ 
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การพฒันาโมดูลการอ่านมีกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดและการวจิยั 

 
 
 

6 
1.แนวคิดการสอนการเสริมต่อการเรียนรู้ 
(Scaffolding) แนวคิดของ Vvgotsky 
เก่ียวกบับริเวณรอยต่อพฒันาการ (Zone 
of proximal development : ZPD) ผูส้อน
ควรให้ความช่วยเหลือกับเด็กท่ีเผชิญ
ปัญหาจากผู ้มีความรู้และจัดการเรียนรู้
แบบร่วมกนักบักลุ่มเพ่ือน ต่อจากนั้นเด็ก
สามารถท าเองได้โดยล าพงั (Vvgotsky, 
1978) 
2. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
  -การจดักระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative Learning)ให้  นักเ รียน
ท างานร่วมกนัและมีความรับผิดชอบใน
บทบาทท่ีกลุ่มของตนเอง (Slavin, 1987) 
-การเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโน
ทัศน์ล่วงหน้า (Advance Organizer) 
(Ausubel, 1963) 
3. ปัญหาการอ่าน เช่น ทกัษะการอ่าน 
กลยทุธ์การอ่าน 
4.หลัก สู ตรก า ร อ่ านนัก ศึ กษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
5.ความตอ้งการกบัการอ่านของนกัศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตวัป้อน ผลลพัธ ์

 

1. ความสามารถในการอ่าน 

2. ความคงทนในการเรียน   

3.  ความพึงพอใจ 

4.  เจตคติ 

 

รูปแบบการอ่าน (Reading Model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน้ือหาการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ทกัษะการเขา้ใจในการอ่านและประเมินผล 

กระบวนการ 

ขั้ น ตอนของก า ร
อ่าน 
ขั้ นตอนการสอน
อ่านภาษาอังกฤษ
จดัเป็น 3 ระยะ คือ 
1. กิจกรรมก่อน 
ก า ร อ่ า น  ไ ด้ แ ก่      
ตั้งค  าถามอ่าน   
2. กิจกรรมระหว่าง
การอ่าน ไดแ้ก่เขียน
แ ผ น ผั ง โ ย ง
ความสัมพันธ์ของ
เน้ือเร่ือง 
3. หลังการอ่าน
ไดแ้ก่ การเขียนสรุป 

เทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้ 
ก า ร ก า ห น ด
เ ป้ า ห ม า ย ห รื อ
วัตถุประสงค์ของ
การเรียน ผู ้สอนท่ี
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ผู ้เ รียน ผู ้เ รียนเข้า
ร่วมในกิจกรรมใน
กลุ่มจนกระทั่งลด
ความ รับผิ ด ชอบ
ข อ ง ผู ้ เ รี ย น ใ ห้
สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

กระบวนการ 

1. การกระตุน้ 
- ขั้นก าหนดวตัถุประสงคข์องการเรียน ผูส้อนใช้
ค  าถามในการถามเช่ือมโยงภูมิเร่ืองอ่าน 

2.  ครูควบคุม 
-ผูส้อนสอนค าศพัทข์องตวัอยา่งcontext cluesแลว้ให้
ท าแบบ ฝึกหดัก่อนอ่าน ใหน้กัศึกษาอ่านประมาณ 5 
นาทีผูส้อนใชค้  าถาม Extensive question และใหอ่้าน
เร่ืองอีกประมาณ 15 นาที 

3.  การช่วยเหลือในการร่วม   
 - ใหน้กัศึกษาท างานกลุ่มหลงัจากอ่านเร่ืองโดยเขียน
สรุปgraphic organizerและท าแบบฝึกหดัตอ้งร่วมกนั
วินิจฉยัค าตอบ 

4.  ครูควบคุม 
- ผูส้อนสอนเนน้ความรู้ทางภาษา (Language focus)
ใหน้กัศึกษาท างานกลุ่มใหท้ าแบบฝึกหดัตอ้งร่วมกนั
วินิจฉยัค าตอบ 

5. ผูเ้รียนควบคุม 
   -ท างานฝึกเขียนสรุปดว้ยตนเอง 

6.  การวดัและประเมินผล 
 - การวดัและประเมินผลหลงัจบบทเรียน เพื่อวดัผล
การเรียนของนกัศึกษาตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนด
ไว ้
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
    
            1. เพื่อศึกษาระดบัความรู้ดา้นทกัษะการอ่าน การใชก้ลยุทธ์ในการอ่าน และดา้นหวัเร่ืองท่ี
ควรจะอ่าน 
 2. เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75 / 75 
 3. เปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนและศึกษาขนาด
ของผล (Effect Size) 
           4. เพื่อศึกษาผลการใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมการเรียนรู้ต่อความคงทนในการ
เรียนของนกัศึกษาไม่ต ่าร้อยละ 80 
           5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนจากการใชโ้มดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้หลงัการเรียนอยูใ่นระดบัมากกวา่ 4.5 
 6. เพื่อศึกษาเจตคติของผูเ้รียนจากการใช้โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
หลงัการเรียนอยูใ่นระดบัมากกวา่ 4.5 
   
ค ำถำมกำรวจัิย 
 1. การพฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้นรูปแบบการ
สอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ ศึกษาระดบัความรู้ดา้นทกัษะการอ่าน การใชก้ลยุทธ์ในการอ่าน  
และหวัเร่ืองท่ีควรจะอ่านในการพฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษ ประกอบดว้ยอะไร  

2. โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75 / 75 
(ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ 2520 : 135-139) มีค่าเท่าใด 
 
สมมุติฐำนกำรวจัิย 
 การประเมินผลประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ ใน 5 
ดา้น คือ ผูว้จิยัก าหนดสมมุติฐานการวจิยั ดงัน้ี  

1. ผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้ สูงข้ึนกวา่ก่อนการเรียน 

2. โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมการเรียนท าใหผู้เ้รียนสามารถมีความคงทนในการ
เรียนอยูใ่นระดบัไม่ต ่าร้อยละ 80 ของคะแนนหลงัเรียน (posttest) 
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3. โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้สามารถท าใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจ  
อยูใ่นระดบัมากกวา่ 4.5 

4. โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้สามารถท าให้ผูเ้รียนมีเจตคติอยูใ่น
ระดบัมากกวา่ 4.5 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
  เพื่อใหก้ารวจิยัในคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของ
การวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเทคนิค จ านวน 3 ห้อง รวม
ทั้งส้ิน 75 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 

กลุ่มตวัอยา่ง  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการส ารวจความจ าเป็น ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวิชาภาษาองักฤษเทคนิค ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 ห้อง รวมทั้งส้ิน 60 
คนการค านวณในตารางขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ KrejcieและMorgan (1970 อา้งในธีร
วฒิุ เอกะกุล 2543) กลุ่มตวัอยา่ง60 คนถือวา่เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีดี 
        กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลอง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  1 ห้อง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง ทั้งหมด 
40 คนท่ีเลือกเรียนวชิาภาษาองักฤษเทคนิค 
 
 ตวัแปรท่ีศึกษา ตวัแปรท่ีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี คือ  

ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ โมดูลการอ่านเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้นเทคนิคการ
เสริมต่อการเรียนรู้ 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ความคงทนในการเรียน ความ
พึงพอใจของผูเ้รียนจากการใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ และเจตคติของ
ผูเ้รียนจากการใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
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ข้อจ ำกดัของกำรวจัิย 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เท่านั้น ดงันั้นอาจเป็นขอ้จ ากดัในการ
อา้งอิงผลการวจิยัไปสู่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2  คณะวศิวกรรมศาสตร์ทั้งประเทศ 
 2. งานวิจยัคร้ังน้ีไม่ไดศึ้กษาไปถึงตวัแปรแทรกซ้อนอ่ืนๆ เช่น เพศ อายุ สถานภาพและ
ครอบครัว ดงันั้นจึงอาจมีขอ้จ ากดัในการน าโมดูลการอ่านเขา้ใจความภาษาองักฤษท่ีพฒันาข้ึนไป
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัจากท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
 

 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
  1. การจดัการเรียนการสอนโดยใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 

ผูเ้รียนมีความตั้งใจการเรียน ในการสอบ และการตอบแบบสอบถาม เพราะเน้ือหาเป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียน
สนใจ มีความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งวิชาชีพของผูเ้รียน มีขั้นตอนการสอนต่างๆ ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการอ่าน 
            2. เน่ืองจากโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เป็นทักษะเกณฑ์
ประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ จึงก าหนดเกณฑ์ E1 และ E 2 
ไวท่ี้75 / 75 ใหค้วามคลาดเคล่ือนในการยอมรับหรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพของโมดูลไวท่ี้ร้อยละ 
2.5 -5 ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ (2520 : 135-139)โดย E1 หมายถึง
ประสิทธิภาพของกระบวนการ E 2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ค่าความคลาดเคล่ือนในการ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพของโมดูลมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 เม่ือประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีตั้ งไวร้้อยละ 2.5 ข้ึนไปถือว่าโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ นั้นมี
ประสิทธิภาพดีมาก 

1.2 เม่ือประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ สูงกว่า
หรือเท่ากบัเกณฑ์ท่ีตั้งไวแ้ต่ไม่ถึงร้อยละ 2.5 ข้ึนไปถือวา่โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้ นั้นมีประสิทธิภาพดี 

1.3 เม่ือประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ ต ่ากว่า
เกณฑ์ท่ีตั้งไวแ้ต่ไม่ถึงร้อยละ 2.5 ข้ึนไปถือว่าโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
เป็นท่ียอมรับไดห้รืออยูใ่นระดบัพอใช ้
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1.4 เม่ือประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ ต ่ากว่า
เกณฑ์ท่ีตั้งไวเ้กินร้อยละ 2.5 ข้ึนไปถือวา่โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ นั้นมี
ประสิทธิภาพดีต ่า  

  
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อความเขา้ใจศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจยัตรงกนั จึงให้นิยามและขอบเขตของค าศพัท์
เฉพาะต่างๆ ไว ้ดงัน้ี 

1. โมดูลกำรอ่ำนภำษำองักฤษวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นรูปแบบกำรสอนเทคนิคกำร
เสริมต่อกำรเรียนรู้ หมายถึง บทเรียนท่ีใช้ในการเรียนสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค  มี
จุดประสงค ์คือ พฒันาความเขา้ใจการอ่านภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ การหาใจความส าคญั (Main ideas) 
การหารายละเอียด (Details) การอ่านเพื่อหาเหตุและผล (Cause and effect) การอ่านเพื่อเปรียบเทียบ
ขอ้คลา้ยคลึง (Comparisons and  Contrasts) ทกัษะการเดาความหมายของค า(Guessing the meaning 
of words) และการอา้งอิง (Reference) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยเน้ือหาไดม้าจากการศึกษาสภาพปัญหา  
และความจ าเป็นความรู้ด้านทกัษะการอ่าน กลยุทธ์ในการอ่าน และหัวเร่ืองท่ีควรจะอ่าน โดยมี
แนวคิดของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(Scaffolding) ขั้นตอนใน
การด าเนินงานกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การกระตุน้(Activating) ขั้นท่ี 2 ผูส้อนควบคุม (Teacher-
regulated) ขั้นท่ี 3 การช่วยเหลือในการร่วมท ากิจกรรม (Student participation in a small group)    
ขั้นท่ี 4 ผูส้อนควบคุม (Teacher-regulated) ขั้นท่ี 5 ผูเ้รียนควบคุม(Students-regulated) ท างานฝึก
เขียนสรุปดว้ยตนเอง และขั้นท่ี 6 ขั้นการวดัผลและประเมินผล(Evaluation) โดยตรวจสอบความ
เขา้ใจในการอ่านตามทกัษะท่ีเนน้ในแต่ละโมดูลและโมดูลมีประสิทธิภาพ 81.15/79.25 

 
2. แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ  หมายถึง 

แบบทดสอบปรนยัแบบ 4 ตวัเลือก จ านวน 50  ขอ้  ซ่ึงมีศพัท ์และเน้ือหาเก่ียวกบัวิศวกรรม เพื่อใช้
ในการวดัระดบัความสามารถในการอ่าน ของทกัษะยอ่ย (subskills)  เช่น การอ่านเพื่อหาเหตุและ
ผล (Cause and  effect) การหารายละเอียด (Details) การอ่านเพื่อเปรียบเทียบขอ้คล้ายคลึง 
(Comparisons  and  Contrasts)  การหาใจความส าคญั  (Main  ideas) การอา้งอิง (Reference)  ทกัษะ
การเดาความหมายของค า(Guessing the meaning of words)ขอ้เท็จจริงและความคิดเห็น (Facts  and  
Opinion) เพื่อวดันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
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ราชมงคลพระนคร ก่อนและหลงัเรียนการใชโ้มดูลการอ่านท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ใชท้ดสอบเวลา 90 นาที 
และความยากง่ายของขอ้สอบอยูร่ะหวา่ง 0.20-0.80  

 
3. แบบวัดพึงพอใจที่มีต่อโมดูลกำรอ่ำนที่เน้นเทคนิคกำรเสริมต่อกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ

ระดับปริญญำตรีช้ันปีที่2  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
หมายถึง แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกบัโมดูลการอ่านท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน หลงัจากผ่านการเรียน ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างแบบวดัความพึง
พอใจท่ีมีต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) ตามวิธีของ (Likert) ซ่ึงประกอบดว้ยความพึงพอใจ ประกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ แบบ
ประเมินวดัดา้นการออกแบบบทเรียน  ดา้นเน้ือหา ดา้นกระบวนการเรียนการสอนการใชโ้มดูลการ
อ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์การใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการ
เสริมต่อการเรียนรู้ ผูว้ิจยัให้นกัศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลงัการเรียนจากโมดูลการ
อ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้แต่ละบท 

 
4. แบบวัดเจตคติของผู้เรียนต่อกำรใช้โมดูลกำรอ่ำนที่เน้นเทคนิคกำรเสริมต่อกำรเรียนรู้

หมายถึง แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อสอบถามเจตคติเก่ียวกบัโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการ
เสริมต่อการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน หลงัจากผา่นการเรียน ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อโมดูลการ
อ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ 
(Likert) ซ่ึงประกอบดว้ยเจตคติท่ีมีต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ ผูว้ิจยัให้
นกัศึกษาตอบแบบสอบถามเจตคติหลงัการเรียนจากโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้แต่ละบท 

 
5. นักศึกษำ หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 ท่ีก าลงัศึกษาในหลกัสูตรปริญญา

ตรีของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร และไดล้งทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษเทคนิค 
 
6. ขนำดของผล หมายถึง ค่าท่ีใชแ้สดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลของ

สองกลุ่ม คือกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 
 
7. ควำมคงทนในกำรเรียน หมายถึง ปริมาณการสะสมความรู้หลงัจากส้ินสุดการปฏิบติั

กิจกรรม โดยทิ้งช่วงไปแลว้ 2 สัปดาห์ โดยแสดงออกของการแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการ
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อ่านทางเรียนภาษาองักฤษ ซ่ึงวดัออกมาในรูปของคะแนนท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบระหวา่งผลการ
ทดสอบหลงัเสร็จส้ินการทดลองกิจกรรมกับการทดสอบหลังทิ้งช่วงไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดย
แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านทางเรียนภาษาองักฤษฉบบัเดิม 

 
8. ดัชนีควำมสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index: IOC )  คือค่าของการตรวจ

ความครอบคลุมเน้ือหาของส่ิงตอ้งการวดั โดยผูเ้ช่ียวชาญอยา่งนอ้ย 3 คน ไดด้ าเนินการตรวจสอบ
เป็นการน าผลของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านมารวมกนัค านวณหาความตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึงค านวณจาก
ความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็นท่ีตอ้งการวดักบัค าถามท่ีสร้างข้ึน 



 

 

 

   

บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

  การวิจยัเร่ืองการพฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้น
รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระนคร
ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยั แบ่งไดด้งัน้ี 

1.  การอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
   1.1.  ความหมายการอ่าน 
   1.2   องคป์ระกอบความเขา้ใจในการอ่าน 
   1.3   ความหมายของการอ่านภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
   1.4   ลกัษณะของการอ่านภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
   1.5  ประเภทของภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

       1.6  การสอนภาษาองักฤษเพื่อวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
       1.7  การคดัเลือกเน้ือหาสาระดา้นการอ่านในสาระดา้นวศิวกรรม 
 1.8  ทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
 1.9  ระดบัการอ่านภาษาองักฤษ 
2.  การจดัการเรียนการสอนอ่าน 
 2.1  ขั้นตอนการสอนการอ่าน 

       2.2  การวดัผลการอ่านภาษาองักฤษ 
     2.3  วธีิการทดสอบทางภาษา 

 3.  เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
    3.1  แนวคิดเชิงจิตวทิยาของเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 

 3.2 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาพื้นท่ีบริเวณรอยต่อพฒันาการ( Zone of proximal 
development :ZPD) 
 3.3 ความหมายของเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 

 3.4 ประโยชน์ของเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
 3.5 การสอนโดยใชเ้ทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 

13 
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 4.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
     4.1  สมมติฐานน าเขา้  
 4.2  การจดักระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 4.3 การเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทศัน์ล่วงหนา้  

4.4 เจตคติ 
4.5 ความคงทนในการเรียน 
4.6 ความพึงพอใจ 

                     4.7 ขนาดของผล (Effect size) 
 4.7 .1 ความหมายของขนาดของผล  
   4.7.2 ความส าคญัของขนาดของผลในการวจิยัในปัจจุบนั 
     4.7.3 การแปลความขนาดของผล 

5.  การสร้างบทเรียน 
5.1  ความหมายของโมดูลการอ่าน 

        5.2  ลกัษณะของโมดูลการอ่าน 
              5.3  รูปแบบของโมดูลการอ่าน 

5.4  การสร้างและพฒันาส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
     6.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน กลยทุธ์ทางการอ่านและทกัษะการ

อ่านภาษาองักฤษ 
6.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นอ่าน การสอนภาษาโดยเฉพาะการอ่านภาษาองักฤษกบัการ

ใชเ้ทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
 6.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความพึงพอใจและเจตคติท่ีมีต่อโมดูลการอ่าน 
 

1.  การอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

 1. 1 ความหมายการอ่าน     

 การอ่านมีบทบาทส าคัญในด้านการเรียนการสอนตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เน่ืองจากการอ่านเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของการเรียนรู้ผูเ้รียน
สามารถน าไปใชเ้พื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในการอ่านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงให้ความหมายของ
การอ่านตามความแตกต่างของทฤษฎีโดยการอ่านมีกระบวนการมากมาย  

 ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการอ่านไวด้งัน้ี 
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 Eskey (2002) มีความเห็นวา่ ความหมายของการอ่าน คือ การอ่านเป็นกระบวนการทาง
ภาษาศาสตร์เพื่อหาขอ้มูลจากขอ้ความท่ีอ่านโดยใชก้ระบวนการอ่านท่ีเป็นขั้นตอนคือกวาดสายตา
ไปตามอกัษรแลว้จะใชส้มองในการแปลตวัอกัษร กลุ่มค า เหล่านั้นออกมาเป็นความหมาย ซ่ึงผูอ่้าน
จะเรียนรู้วฒันธรรมของตนเอง และวฒันธรรมอ่ืนโดยผา่นการอ่าน และการอ่านเป็นพฤติกรรมส่วน
บุคคล  

 Wallace (2000) มีความเห็นวา่ การอ่านคือ การตีความขอ้ความท่ีอ่าน ซ่ึงบทความท่ี
อ่านนั้นเป็นเหมือนตวัแทนผูเ้ขียนท่ีก าลงัส่ือสารกบัผูอ่้าน และพฤติกรรมการอ่านของแต่ละคนจะ
ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคใ์นการอ่านเป็นส าคญั 
 Schmitt (1990) การอ่าน คือทกัษะท่ีตอ้งอาศยักระบวนการคิด เช่ือมโยงภาษาเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน และช่วยให้ผูเ้รียนฝึกฝนทกัษะคิด เพื่อรู้จกัคิดดว้ยตนเอง ดงันั้นในการ
จดัการเรียนการสอนควรมุ่งเนน้การสอนดว้ยตนเองมากกวา่เนน้ทางดา้นเน้ือหา 

สรุปความหมายของการอ่านไดว้า่ การอ่านคือกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ขียนและ
ผูอ่้านท่ีส่ือสารถึงกนั ผูอ่้านจะตอ้งใชก้ระบวนการและทกัษะต่างๆเพื่อท่ีจะเขา้ใจความหมายของส่ิง
ท่ีอ่าน ตั้งแต่การแปลรหสัจากอกัษรท่ีอ่าน แปลความ ตีความ จากค าหรือรูปประโยค ตลอดจนใช้
การเดาโดยใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน   

 1.2  องค์ประกอบความเข้าใจในการอ่าน 
การจดัองค์ประกอบความเขา้ใจในการอ่าน มีความส าคญัต่อการอ่านอยา่งมาก ไดมี้

นกัวชิาการหลายท่านไดจ้ดัองคป์ระกอบความเขา้ใจในการอ่าน ไวด้งัน้ี 
Schell  (1986 ) กล่าวว่า  ผลการวิจยัในปัจจุบนัแสดงให้เห็นว่า  องคป์ระกอบท่ีมี

อิทธิพลต่อความเข้าใจในการอ่านท่ีเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวาง  แบ่งออกเป็นองค์ประกอบ
ภายนอกและภายในตวัผูอ่้าน ซ่ึงมีองคป์ระกอบภายนอกตวัผูอ่้าน  ไดแ้ก่ ขนาดตวัอกัษรโครงสร้าง
เร่ือง ความชดัเจนของงานเขียน การเร้าความสนใจ ความน่าสนใจของเน้ือเร่ือง หัวเร่ือง เป็นตน้
ส่วนองค์ประกอบการภายในตวัผูอ่้าน ไดแ้ก่ สมรรถวิสัยทางภาษา การเขา้ใจความหมายของค า 
ความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน จุดมุ่งหมายในการอ่าน และความสนใจในหวัเร่ือง 
 สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2539 )  ไดส้รุปองคป์ระกอบท่ีส าคญัของความเขา้ใจในการอ่าน
ได้แก่ สามารถจดจ าเร่ืองราวส่วนใหญ่ท่ีอ่านมาแล้วได้  จับใจความส าคญัได้  ประเมินได้ว่า
อะไรบา้งท่ีควรสนใจเป็นพิเศษ  ใช้วิจารณญาณของตนเองพิจารณาไตร่ตรองขอ้สรุป  หรือการ
อา้งอิงต่าง ๆ  ของผูเ้ขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบไม่สับสน และถ่ายโอนหรือประสมประสาน
ความรู้สึกท่ีไดจ้ากการอ่านกบัประสบการณ์อ่ืน  ๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ 
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 สรุปไดว้่าองค์ประกอบความเขา้ใจในการอ่านซ่ึงมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจในการอ่านทั้ง
ภายนอกและภายในตวัผูอ่้าน ท าให้ผูอ่้านสามารถจบัใจความส าคญั ใช้วิจารณญาณของตนเองใน
การสรุป ถ่ายโอนท่ีไดจ้ากการอ่านกบัประสบการณ์อ่ืน  ๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 1.3 ความหมายของการอ่านภาษาองักฤษเพือ่วตัถุประสงค์เฉพาะ 
 ภาษาองักฤษมีความส าคญั เน่ืองจากมีการพฒันาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และการ
ส่ือสาร ดงันั้นภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะจะตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนตามสาขา
อาชีพของตนโดยยดึหลกัใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนการสอน และเนน้ท่ีความตอ้งการของ
ผูเ้รียนในการน าภาษาอังกฤษไปใช้ในการประกอบอาชีพ   ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะไวด้งัน้ี 

Hutchinson และ Waters ; Stevens (1987) ได้ให้ความหมายของภาษาองักฤษเพื่อ
วตัถุประสงค์เฉพาะเป็นวิธีการสอนภาษาท่ีมีเน้ือหาและวิธีการเรียนรู้ท่ีเป็นพื้นฐานความตอ้งการ
ของผูเ้รียน โดยภาษาองักฤษมีลกัษณะของหลกัการและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเฉพาะวิชาชีพ  และ
ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นเน้ือหาของภาษาตาม
ความตอ้งการของผูเ้รียนเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงเป็นความตอ้งการเก่ียวขอ้งกบังานเฉพาะดา้น (Specific job) 
หรือวิชาเฉพาะสาขา (Specific subject) หรือความต้องการท่ีมีจุดประสงค์เฉพาะ (Specific 
purposes) 

Johns และ Price-Machida (2001) ไดก้ล่าวถึงความหมายวา่ ในการสอนภาษาทั้งหมดควร
จดัท่ีเป็นการเรียนโดยเฉพาะกิจและความตอ้งการของการใช้ภาษาในเฉพาะกลุ่มสาขาของผูเ้รียน
และจดับริบทของสังคมทางวฒันธรรมส าหรับผูเ้รียนจะน าภาษาองักฤษไปใช้              

ดงันั้นสรุปความหมายของภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะคือการจดัการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งเน้นเน้ือหาของภาษาตามความต้องการของผู ้เ รียนเฉพาะกลุ่มการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ เพื่อจัดให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของผูเ้รียนสาขาอาชีพ หลักการและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเฉพาะวิชาชีพ  และจดับริบทของสังคมทางวฒันธรรมส าหรับผูเ้รียนจะน า
ภาษาองักฤษไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 

 1.4  ลกัษณะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่วตัถุประสงค์เฉพาะ 
ลกัษณะของภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ท่ีมีลกัษณะท่ีส าคญัเพื่อน าไปจดัการเรียน

การสอนไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงลกัษณะของภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ไว้
ดงัน้ี 

Strevens  (1988) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ มีดงัน้ี 
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1. ภาษาอังกฤษเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะประกอบด้วยการจัดการสอนภาษาอังกฤษท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการเฉพาะสาขาวชิาของผูเ้รียน 

2. ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบักฎเกณฑ์  อาชีพ และกิจกรรม
ต่างๆ 

3. ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัภาษาองักฤษทัว่ไป 
Evans และ John (1998)ไดน้ าลกัษณะภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะของ Strevens  (1988) มา
พฒันาข้ึนใหม่และมีลกัษณะดงัน้ี 

1.  ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ(English Specific Purpose)เป็นความตอ้งการ
เฉพาะสาขาวชิาของผูเ้รียน 

2. ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีเป็นศูนยก์ลางทางภาษาในดา้นทกัษะ วาทกรรม 
(discourse) และประเภทของภาษา (genres) เพื่อจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อผูเ้รียน 

3. ภาษาอังกฤษเพื่อว ัตถุประสงค์เฉพาะมีการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกต่างจาก
ภาษาองักฤษทัว่ไป 

4. ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะจดัการเรียนการสอนส าหรับผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่ ทั้ง
ในระดบัสถาบนัต่างๆหรือสถานการณ์ดา้นงานอาชีพ นอกจากน้ียงัจดัใหผู้เ้รียนในระดบัมธัยม 

5. ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะจดัการเรียนการสอนส าหรับผูเ้รียนในระดบักลาง 
และระดบัสูง 

 
1.5 ประเภทของภาษาองักฤษเพือ่วตัถุประสงค์เฉพาะ   
การสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ เป็นการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกบัความ

ตอ้งการของผูเ้รียน  ซ่ึงHutchinson และ Waters(1989)ไดจ้  าแนกภาษาองักฤษเฉพาะกิจออกเป็น 3   
ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ภาษาองักฤษส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (EST) ซ่ึงแบ่งเป็นสาขา 
ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษเพื่อเป็นจุดประสงคด์า้นวิชาการ (English for Academic Purposes: EAP) เช่น 
ภาษาองักฤษส าหรับการศึกษาทางการแพทย ์(English for Medical Studies)  และอีกสาขาคือ
ภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านวิชาชีพ (English for Occupational Purposes: EOP) เช่น 
ภาษาองักฤษส าหรับช่างเทคนิค (English for Technicians)  

2. ภาษาองักฤษส าหรับสาขาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (English for Business and 
Economics: EBE) ซ่ึงแบ่งเป็นสาขาย่อยดงัน้ีภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงค์ดา้นวิชา (English for 
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Academic Purposes: EAP) และภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงคด์า้นวิชาชีพ (English for Occupational 
Purposes: EOP)  

3. ภาษาองักฤษส าหรับสาขาสังคมศาสตร์ (English for Social Science: ESS) ซ่ึงแบ่งเป็น 2 
สาขาเช่นภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงคด์า้นวิชาการ (English for Academic Purposes: EAP) และ
ภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงคด์า้นอาชีพ (English for Occupational Purposes: EOP)  

Hutchinson และ Waters (1989)มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบัแนวคิดของCarter (1983) ได้
จ  าแนกภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะออกเป็น 3  ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. ภาษาองักฤษเป็นภาษาเฉพาะ(English as a restricted language)ไดแ้ก่ ภาษาท่ีใชก้บัผู ้
ควบคุมเส้นทางอากาศ (air traffic controllers) หรือบริกรต่างๆ  

2. ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการและจุดประสงค์ด้านวิชาชีพ (English for academic and 
occupational purposes:EAOP) ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (EST) 
ภาษาองักฤษส าหรับสาขาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (English for Business and Economics: EBE) 
ภาษาองักฤษส าหรับสาขาสังคมศาสตร์ (English for social studies :ESS)  ภาษาองักฤษเพื่อ
จุดประสงคด์า้นวิชา ( English for academic purposes:EAP)  ภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงคด์า้น
วชิาชีพ English for occupational purposes :EOP) 

 3. ภาษาองักฤษเฉพาะหัวขอ้ (English with specific topics) ประเภทน้ีเก่ียวกบัความ
ตอ้งการภาษาองักฤษในอนาคต เช่น นกัวิทยาศาสตร์ตอ้งการภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาการอ่าน
หลงัการส าเร็จการศึกษา (English for postgraduate reading studies)  การเขา้ร่วมประชุมและการ
ท างานในสถาบนัต่างประเทศ 

สรุปว่าการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ เป็นการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ ท าให้
ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียนและมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ  

 
1.6 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (English for Science and 

Technology : EST) 
  การสอนภาษาองักฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจดัการเรียนการสอนเก่ียวกับ
ค าศพัท์ รูปแบบและหน้าท่ีของไวยากรณ์ ซ่ึงเป็นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
โดยมีจุดประสงคห์ลกั 2 ประการ คือ  

1. มีเน้ือหาท่ีส าคัญมากมายท่ีเก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษเฉพาะกิจซ่ึงไม่เก่ียวข้องทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีเป็นกฎหมายและเชิงธุรกิจ  
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2. ในดา้นการสอนภาษาองักฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นขอบเขตท่ีกวา้งอย่าง
มากในการใช้การออกแบบส่ือการเรียนการสอนด้านภาษาองักฤษเฉพาะกิจ เน่ืองจากการสอน
ภาษาองักฤษมุ่งไปสู่การส่ือสารแบบเก่าซ่ึงสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ดงันั้นนกัวิทยาศาสตร์
จ าเป็นตอ้งน าภาษาองักฤษไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีเหมาะสม (Kennedy และ Bolitho 1984)  

ในปัจจุบนัน้ีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนย่อยของ
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจซ่ึงในระดับอุดมศึกษาได้เปิดท าการสอนภาษาอังกฤษเทคนิค และ
ภาษาองักฤษเฉพาะวิชาชีพ เป็นตน้ โดยภาษาองักฤษเทคนิค หมายถึง ภาษาองักฤษท่ีใช้กนัมาก
ระหวา่งบุคคลวิชาชีพดา้นการช่าง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างไม ้ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างยนต ์รวมทั้งใน
วงการวศิวกรรมศาสตร์ (สุพฒัน์  สุกมลสันต์, 2530 : 122) 

ครูผูส้อนภาษาองักฤษเพื่อวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีะมีความวติกเก่ียวกบัค าศพัทเ์ฉพาะ
ทางซ่ึงค่อนขา้งยาก รูปแบบของการส่ือความท่ีเป็นกราฟ หรือแผนภูมิต่างๆ ดงันั้น ผูส้อนควร
ตระหนักว่าการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้ นเหมือนกับการสอน
ภาษาองักฤษทัว่ไปแต่เป็นการสอนภาษาองักฤษให้ผูเ้รียนเพื่อใช้อ่านขอ้มูลต่างๆ ( Smith and 
Coffey  1982)โดยมีนกัวชิาการไดเ้สนอแนวคิดดงัน้ี 

 Porcaro (2004) เสนอโดยการใชบ้ทความเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนิตยสาร 
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านให้เกิดความเขา้ใจในการอ่านแลว้ช่วยพฒันาความรู้ทางไวยากรณ์ ในการ
น าเอกสารท่ีเป็นเอกสารจริงท่ีไม่ไดมี้การดดัแปลงภาษาและในการเลือกบทอ่านนั้นจะตอ้งค านึงถึง
เร่ืองระดบัภาษาท่ีเหมาะสม และควรสอนค าศพัท์ในขั้นก่อนการอ่านเน่ืองจากค าศพัท์จะเก่ียวกบั
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีะค่อนขา้งยาก 
            Rusiecki (2004)  เสนอแนวคิดของรูปแบบการสอนเทคนิคการอ่านแบบข้าม 
(Skimming)และการอ่านแบบกวาดสายตา (Scanning)เพื่อหาใจความส าคญั และการเลือกบทอ่าน
นั้นใชว้ิธีการสอนแบบใชเ้น้ือหา  (Content – Based  Approach) และแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
(Learning-Centred  Approach)ซ่ึงผูเ้รียนมีสิทธิในการเลือกบทอ่านเอง 
 Johnson (2004 ) เสนอแนวคิดในการสอนทกัษะการอ่านคู่มือส าหรับวิศวกรว่าควรจดั
กิจกรรมเพื่อช่วยพฒันาทกัษะการอ่าน และควรสอนให้ผูเ้รียนรู้จกักระบวนการทางอภิปัญญา 
(Metacognitive ) โดยบทอ่านนั้นจะควรเป็นส่ือท่ีพบในชีวิตจริง เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความ
สนใจในการเรียน 

จากแนวคิดเหล่าน้ีสรุปไดว้า่ในการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควรเนน้ในเร่ืองของศพัทเ์ฉพาะทาง และหาบทอ่านท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน โดย
จดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีส่วนในการเลือกบทอ่าน และเป็นบทอ่านท่ีเป็นเอกสารจริง ท าให้
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ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการอ่านใหเ้กิดความเขา้ใจในการอ่าน และน าภาษาองักฤษไปใชใ้นสถานการณ์
ท่ีเหมาะสม 

 
1.7  การคัดเลอืกเนือ้หาสาระด้านการอ่านในสาระด้านวศิวกรรม 

ในการคดัเลือกเน้ือหาสาระดา้นการอ่านในสาระด้านวิศวกรรม ผูส้อนควรค านึงถึง
ความเหมาะสม และความตอ้งการของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจ สามารถน าความรู้ไปใช้
ในชิวติจริงได ้และบรรลุวตัถุประสงคต่์อผูเ้รียน 

งามพร้ิง  รุ่งโรจน์ดี(2541:230-232)ไดเ้สนอเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษเทคนิค
นั้นมีหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีวธีิเขียนและใหข้อ้มูลท่ีต่างกนัตามวตัถุประสงคใ์นการเขียน และตาม
ลกัษณะของผูอ่้าน ไดแ้ก่   

         1. ป้ายประกาศ (signs, notices) ป้ายโดยทัว่ไปมีวตัถุประสงค์ในการสั่ง ห้าม เตือน 
ขอร้อง แนะน า ชวนเชิญ หรือแจ้งข้อมูลประกาศมักพบตามสถานท่ีประกอบการ โรงงาน 
ส านกังาน หา้งร้าน สถานีขนส่ง ฯลฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ขอ้มูล 

      2. เอกสารแนะน าสินคา้หรือบริการ (brochures)หมายถึง แผน่พบั หรือรูปเล่มบางๆ มี
รายละเอียดของสินคา้ 

      3. คู่มือเคร่ืองใช ้(instruction manuals) หมายถึง เอกสารท่ีติดมากบัเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
เคร่ืองจกัรต่างๆ เพื่อ บอกช่ือและหนา้ท่ีของช้ินส่วนต่างๆ (names and function of parts) วิธีใช ้
(operation) วิธีติดตั้ง (installation) วิธีบ ารุงรักษา (maintenance) ขอ้ควรระวงั (safety precautions) 
ปัญหาในการใช้งาน และวิธีตรวจสอบขั้นตน้ (troubleshooting guide) ขอ้มูลจ าเพาะของเคร่ือง 
(technical data or specifications) ฯลฯ ภาษาท่ีพบในคู่มือเคร่ืองใช้มีลกัษณะเป็นการบรรยาย 
(describing) บอกวธีิปฏิบติั (giving instructions) และเตือน (warning) ผสมกบัตาราง และภาพ  

4. ต ารา หนงัสือ (textbooks, books) หมายถึง รูปเล่มประกอบดว้ยค าน า (preface or 
introduction) สารบญั (contents) บอกหวัขอ้เร่ืองและเน้ือเร่ืองแยกเป็นบท (chapters) หนงัสืออา้งอิง 
(reference)  ภาคผนวก (appendix) และอาจมีดชันี (index) ระบุค าส าคญัต่างๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือ
นั้นโดยเรียงตามล าดบัอกัษรต่างๆ   

5. วารสาร นิตยสาร ส่ิงตีพิมพ ์(periodicals, magazines, printed materials) หมายถึง 
วารสารทางวิชาการซ่ึงมีรายละเอียดขอ้มูลใหม่ๆ ทางเทคโนโลยี งานคน้ควา้ วิจยัผลิตภณัฑ์ใหม่ 
หรืออาจเป็นนิตยสารส าหรับงานเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เช่น House and Garden, Designs, 
Electronic World, Computers เป็นตน้  
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6. แบบฟอร์ม ใบงาน (forms, work sheets, job sheets)หมายถึง แบบฟอร์มต่างๆ มกั
จดัท าข้ึนโดยผูป้ระกอบการ หรือหน่วยงานเพื่อใช้ในกิจการของตนโดยเฉพาะ เช่น แบบฟอร์ม
สมัครงาน แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มเบิกวสัดุ แบบฟอร์มขอใช้เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้แบบฟอร์มรายงานอุบติัเหตุ ฯลฯ 

สรุปไดว้่าในการคดัเลือกเน้ือหาสาระดา้นการอ่านในสาระดา้นวิศวกรรม ถือไดว้่ามี
บทบาทส าคญัต่อผูอ่้าน เน่ืองจาจะมีขอ้มูลต่างๆตามจุดประสงค์ ดังนั้นผูส้อนควรค านึงในการ
คดัเลือกเน้ือหาต่างๆใหผู้เ้รียนไดเ้กิดประโยชน์อยา่งมาก 
 

1.8   ทกัษะการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
ในการอ่านผูเ้รียนพบปัญหาการอ่านซ่ึงไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านดงันั้นทกัษะการอ่านถือวา่มี

บทบาทท่ีส าคญัในกระบวนการอ่านท่ีตอ้งใชท้กัษะต่างๆ เน่ืองจากสามารถช่วยให้ผูเ้รียนประสบ
ความส าเร็จในการอ่าน 

 Peter (อา้งใน Otto และคณะ 1977) ไดก้ล่าวถึงทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งทกัษะการอ่าน คือ 
ทักษะการจับใจความส าคัญ(Main idea)ทักษะในการล าดับความ(Sequence)ทักษะการหา
รายละเอียด (Details) ทกัษะการหาความหมายของค าโดยการแยกส่วนต่างๆของค า (Affixes)   
ทกัษะการใชบ้ริบท(Use of context)ทกัษะการหาเหตุผล(Reasoning)เป็นตน้  

นอกจากน้ีกระบวนการอ่านประกอบดว้ยทกัษะต่างๆ Nattal (1983) ไดก้ล่าวถึงทกัษะ
การอ่าน มี 4 ประการ ดงัน้ี 

1.  ทกัษะท่ีเก่ียวกบัเทคนิคการอ่าน เช่น การปรับอตัราความเร็วในการอ่าน โดยการ
อ่านการสอนเทคนิคการอ่านแบบขา้ม (Skimming) และการอ่านแบบกวาดสายตา (Scanning) เป็น
ตน้ 

2.  ทกัษะการใชข้อ้มูลจากขอ้ความท่ีอ่าน เช่น ส่วนอา้งอิง ภาพ แผนผงั แผนภูมิ เป็น
ตน้ 

3.  ทกัษะท่ีสามารถเขา้ใจความหมายของค า เช่น การท าความเขา้ใจความหมายของค า
โดยการวเิคราะห์ค า ขอ้สรุปจากบริบท เป็นตน้ 

4.  ทกัษะในการท าความเขา้ใจเน้ือหา โดยใชต้วัช้ีแนะต่างๆ ท่ีปรากฏขอ้ความจากเร่ือง
ท่ีอ่าน 

เสง่ียม  โตรัตน์ (2524) ไดก้ล่าววา่ นอกจากการเขา้ใจความหมายของศพัท ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

จ  าเป็นในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ยงัมีกลยทุธ์ทกัษะการอ่านเพื่อความ เขา้ใจส าคญัอีกมากมายท่ี

ผูอ่้านควรจะฝึกฝน เพื่อความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ทกัษะการอ่านเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
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 1. ทกัษะในการจบัใจความส าคญั (Main idea) มีผูอ่้านมากมายท่ีประสบปัญหาในการ

จบัใจความส าคญัของส่ิงท่ีอ่าน แมว้า่จะอ่านไดรู้้เร่ืองทั้งหมด การฝึกการอ่านจบัใจความ ผูอ่้านควร

จะใหค้วามส าคญัท่ี ช่ือเร่ือง (Topic) ประโยคหลกั (Topic sentence) ซ่ึงมกัจะอยูป่ระโยคแรก หรือ

ประโยคสุดทา้ยของประโยค ประโยคหลกันบัวา่เป็นหวัใจส าคญัของการจบัใจความ 

 2. ทกัษะในการหารายละเอียดปลีกยอ่ย (Details) เป็นทกัษะท่ีไม่ค่อยมีปัญหาส าหรับ

เด็กไทยมาก เพราะเราไดฝึ้กการอ่านแบบน้ีมาตั้งแต่เร่ิมเรียน การหาค าตอบจากขอ้ความท่ีอ่าน โดย

ท่ีค าตอบบอกไวต้รงๆในขอ้ความอยูแ่ลว้ ทกัษะดา้นน้ีช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองไดล้ะเอียด และชดัเจนข้ึน 

เป็นการหาขอ้เท็จจริงจากขอ้ความท่ีอ่านได ้

 3. การอ่านล าดบัเหตุการณ์ (Sequence) ทกัษะน้ีฝึกตั้งแต่ระดบัตน้ เป็นการฝึกเพื่อการ

จดจ าเน้ือเร่ืองวา่อะไรเกิดข้ึนก่อนหลงั การจ าล าดบัเหตุการณ์ อาจเป็นเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน

เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ 

 4. การอ่านเพื่อหาเหตุและผล (Cause and effect) รูปแบบของการเขียนประเภทหน่ึง

ของผูเ้ขียน คือ การท่ีผูเ้ขียนพยายามท่ีจะช้ีใหเ้ห็นการกระท าอยา่งหน่ึง หรือการกระท าหลายอยา่ง

รวมกนั เป็นเหตุใหเ้กิดอะไรข้ึน ในการฝึกทกัษะ ผูอ่้านตอ้งจ าใจความ หรือรู้เหตุ หรือรู้ผล ผูอ่้าน

ตอ้งหาความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและผลใหไ้ด ้

ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีตอ้งอาศยัความรู้ทางภาษาโดยผูอ่้านตอ้งใช้ทกัษะต่างๆในการ
อ่านขอ้ความจากเร่ืองและเขา้ใจความคิดและจุดประสงคข์องผูเ้ขียน โดยท่ีผูอ่้านน ากลวิธีการอ่านท่ี
มีอยูใ่นตวัเอง เพื่อใหเ้ขา้ใจจากเร่ืองท่ีอ่านและบรรลุวตัถุประสงคข์องผูอ่้าน  
 

1.9  ระดับการอ่านภาษาองักฤษ 
 การอ่านเพื่อความเขา้ใจแบ่งไดห้ลายระดบั เพราะการอ่านเป็นกระบวนการท่ีซบัซ้อน 
นกัการศึกษาหลายท่านไดจ้ดัแบ่งระดบัไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี 
 Burmister (1974) ไดแ้บ่งระดบัของความเขา้ใจในการอ่านโดยอาศยัแนวคิดจาก Norris 
(1989) ซ่ึงดดัแปลงมาจากอภิธานนุกรมของ Bloom (Taxonomy) โดยแบ่งออกเป็น 7 ระดบั คือ 
 ระดบัท่ี 1 ความจ า (Memory) คือ การจ าหรือเขา้ใจ เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง ค าจ  ากดัความ
ใจความส าคญัของเร่ือง และล าดบัเหตุการณ์ของเร่ือง 
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 ระดบัท่ี 2 การแปลความ (Translation) คือ การน าขอ้ความ หรือส่ิงท่ีเขา้ใจไปแปลเป็น
รูปอ่ืน เช่น การแปลภาษาหน่ึงเป็นอีกภาษาหน่ึง การถอดความ การน าใจความส าคญัของเร่ือง ไป
แปลเป็นแผนภูมิหรือแผนท่ี หรืออาจแปลจากแผนท่ี แผนภูมิ ไปเป็นขอ้ความ 
 ระดบัท่ี 3 การตีความ (Interpretation) คือ การท าความเขา้ใจและมองเห็นความสัมพนัธ์
ของส่ิงท่ีผูเ้ขียนไม่ได้บอกไว ้เช่น หาเหตุเม่ือก าหนดผลออกมา ให้คาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดข้ึน
ต่อไป และการจบัใจความของเร่ือง ท่ีผูเ้ขียนไม่ไดบ้อกไว ้
 ระดบัท่ี 4 การประยุกต์ใช้ (Application) คือ การเขา้ใจ หลกัการแลว้น าหลกัการไป
ประยกุตใ์ชจ้นประสบผลส าเร็จ 
 ระดบัท่ี 5 การวิเคราะห์ (Analysis) คือ ความเขา้ใจและการรู้ในแง่ของการตรวจตรา
ส่วนย่อยท่ีประกอบด้วย เช่น การวิเคราะห์การโฆษณาชวนเช่ือ การแยกแยะการวิเคราะห์บท
ประพนัธ์ เป็นตน้ 
 ระดบัท่ี 6 การสังเคราะห์ (Synthetic) คือ การน าความคิดเห็น ท่ีไดจ้ากการอ่านมา
ผสมผสานแลว้จดัเรียบเรียงข้ึนใหม่ 
 ระดบัท่ี 7 การประเมินผล (Evaluation) คือ การวางเกณฑ์ แลว้ตดัสินส่ิงท่ีอ่านโดย
อาศยัหลกัเกณฑ ์ท่ีตั้งไวเ้ป็นบรรทดัฐาน  
     นอกจากน้ี Raygor และ Raygor (1985 : 203) ไดแ้บ่งความเขา้ใจในการอ่านออกเป็น 3 
ระดบัคือ  
 1. ความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร (Literal Comprehension) เป็นความสามารถของระดบั
ความเขา้ใจท่ีเก่ียวกบัค าและความคิดของผูเ้ขียน  
 2.ความเขา้ใจระดับตีความ (Interpretive Comprehension) ความเข้าใจระดับน้ีผูอ่้าน
สามารถรู้ในส่ิงท่ีผูเ้ขียนเขียนหาความสัมพนัธ์ต่างๆ เปรียบเทียบขอ้เทจ็จริงต่างๆในเร่ือง 
 3.ความเขา้ใจในระดบัน าไปประยกุตใ์ช ้(Applied Comprehension) ความเขา้ใจระดบัน้ี
ผูอ่้านสามารถประเมินแนวคิดของผูเ้ขียนโดยเช่ือมโยงความรู้เดิมของตนเอง และน าไปประยุกตใ์ช้
ในสถานการณ์ใหม่ได ้
 อยา่งไรก็ตาม มีนกัวิชาการHarris และ Sipay (1979)ไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจในการ
อ่านเป็น 4 ระดบัคือ 
 ระดบัท่ี 1 เขา้ใจตามตวัอกัษร (Literate) เป็นความเขา้ใจในระดบัตน้ ท่ีผูอ่้านเขา้ใจตาม
ตวัอกัษรวา่ผูเ้ขียนเขียนอยา่งไรเป็นเร่ืองของการระลึกถึงรายละเอียด (Details) ใจความส าคญั (Main 
Ideas) ล าดบัเร่ือง (Sequences) การเปรียบเทียบ (Comparison) เหตุและผล (Cause-Effect) และ
เขา้ใจคุณลกัษณะของตวัละครหรือของเร่ือง (Character Traits) 
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 ระดบัท่ี 2 เขา้ใจขอบข่ายท่ีเก่ียวโยงกบัเน้ือเร่ือง (Transference) สามารถโยงเหตุการณ์
นั้นเขา้กบัเหตุการณ์อ่ืนๆได ้ 
 ระดบัท่ี 3 เขา้ใจท่ีจะประเมินผลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้เขา้ใจเน้ือเร่ืองและประเมินผล
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านไดว้า่ ผูเ้ขียนมีเป้าหมายอยา่งไร เป็นตน้ 
 ระดับท่ี 4 เขา้ใจท่ีจะท าให้เกิดเจตคติ เกิดความซาบซ้ึง เปล่ียนแปลงความเช่ือและ
ความรู้สึกนึกคิดได ้
 สรุปไดว้่าระดบัของความเขา้ใจในการอ่านของนกัการศึกษาหลายท่านจะกล่าวถึงระดบั
ของความเขา้ใจในการอ่านท่ีเหมือนกนัจากระดบัความเขา้ใจในการอ่านของผูอ่้านเร่ิมตน้ให้ผูอ่้าน
แปลตวัอกัษรในบทอ่านจนกระทัง่ขั้นตีความ วิเคราะห์และเช่ือมโยงความรู้เดิมของตนเองแล้ว
น าไปใชใ้นสถานการณ์จริง  
 
2. การจัดการเรียนการสอนอ่าน    

                2.1  ขั้นตอนการสอนการอ่าน 
 ในการเรียนการสอนถือไดว้่าขั้นตอนการสอนการอ่านมีความส าคญั สามารถช่วยให้

ผูเ้รียนเขา้ใจกระบวนการท าให้เขา้ใจในบทอ่านมากข้ึน จึงมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง
ขั้นตอนการสอนการอ่านไวด้งัน้ี 

 Herman (1979) เสนอแนะขั้นตอนในการวางแผนบทเรียนและขั้นตอนการสอน 
โดยเฉพาะขั้นตอนในการวางแผนบทเรียน ไดแ้ก่ การท าความคุน้เคยกบัผูอ่้าน เช่น โดยน าบทอ่าน
มาสาธิตกิจกรรมการอ่านประกอบดว้ย การตั้งค  าถามบทท่ีส าคญั ๆ จากบทอ่าน และค าถามอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติม การคิดแนวทางท่ีจะท านายบทอ่านล่วงหน้า การขีดเส้นใตป้ระโยคท่ีสรุปบทอ่าน หรือ
เขียนสรุปย่อหน้าต่าง ๆ ในบทอ่าน การวงกลมค าศพัท์ หรือความคิดรวบยอดท่ียาก ซ่ึงอาจท าให้
นกัเรียนเกิดปัญหา และอีกหน่ึงขั้นตอนในการวางแผนบทเรียนไดแ้ก่ การท าความรู้จกันกัเรียนท่ีจะ
อ่านบทอ่าน และการสอนกิจกรรมใดเหมาะสมส าหรับบทอ่านน้ี และประเมินความสามารถของ
นกัเรียนในการตั้งค  าถาม สรุปท านายความล่วงหนา้ การท าขอ้ความให้กระจ่าง พิจารณาวา่นกัเรียน
ตอ้งการความช่วยเหลืออย่างไรบา้ง ส่วนขั้นตอนในการสอน ได้แก่ ขั้นเตรียม ครูควรอธิบายให้
นกัเรียนทราบวา่จะใชก้ลวธีิการอ่านอะไรบา้ง หาจุดมุ่งหมายในการอ่าน บทอ่านอยูใ่นบริบทใด จะ
เรียนอยา่งไร ครูอธิบายกลวธีิการอ่านทั้งส่ี ตลอดจนบทบาทของนกัเรียนท่ีตอ้งแสดงบทบาทครูขั้น
สอนไดแ้ก่ 

ขั้นท่ี 1 คือขั้นคาดคะเนวา่เร่ืองอะไร ครูควรให้นกัเรียนอ่านช่ือเร่ืองของบทอ่านแลว้
ท านายวา่ส่ิงท่ีจะอ่านเป็นเร่ืองเก่ียวอะไร แลว้สรุปท านายเร่ืองของกลุ่มนกัเรียนทั้งหมด  
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ขั้นท่ี 2 คือขั้นอ่านครูควรอ่านย่อหน้าแรกของบทอ่านต่างๆ ให้นักเรียนฟังหรือให้
นกัเรียนอ่านในใจดว้ยตนเอง   

ขั้นท่ี 3 คือ ขั้นตั้งค  าถามครูควรให้นกัเรียนทั้งกลุ่มช่วยกนัตั้งค  าถามเก่ียวกบัยอ่หนา้ท่ี
อ่าน เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนบอกไดว้า่ บทนั้นประกอบดว้ยขอ้มูลอะไรบา้ง 

 ขั้นท่ี 4 คือขั้นสรุปครูควรสรุปเร่ืองท่ีอ่านโดยระบุส่วนส าคญัของเน้ือหาและอธิบายวา่
ไดข้อ้สรุปมาอยา่งไร ครูอาจใหน้กัเรียนวจิารณ์การสรุปของครูดว้ยวา่เหมาะสมหรือไม่ จุดมุ่งหมาย
ของขั้นตอนน้ีคือ ครูสอนนกัเรียนน าขอ้มูลท่ีไดม้าบูรณาการจนไดข้อ้สรุป  

ขั้นท่ี 5 คือขั้นอธิบายใหช้ดัเจน ครูควรน าการอภิปรายเก่ียวกบัศพัท ์หรือความคิดรวบ
ยอดท่ียากส าหรับนักเรียน สามารถเรียนรู้กลวิธีท าให้เข้าใจบทอ่านดีข้ึน เช่น อ่านซ ้ า ขอความ
ช่วยเหลือจากครูหรือผูอ่ื้น เม่ือครูสาธิตการอ่านตามขั้นตอนต่างๆ แลว้ให้นกัเรียนสลบับทบาทมา
เป็นครู เพื่อฝึกการใชก้ลวิธีการอ่าน โดยสรุปกิจกรรมการสอนน้ี ช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ กลวิธีท่ี
ส าคญัในการอ่าน และวธีิท าความเขา้ใจกบับทอ่าน 

แนวคิดดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของSchmitt และ Baumann (1980) ซ่ึงได้
เสนอแนวคิดขั้นตอนในการอ่าน ดงัน้ี 

1. กิจกรรมก่อนการอ่าน ไดแ้ก่ 
 1.1 กระตุน้ความรู้เดิมโดยให้ผูเ้รียนอภิปรายเก่ียวกบัส่ิงท่ีรู้แล้ว เพื่อเช่ือมโยงกบั

เน้ือเร่ืองท่ีอ่าน และผูส้อนจะร่วมอภิปรายกบัผูเ้รียน 
 1.2 กระตุน้ผูเ้รียนให้คาดคะเนจากเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน ดงันั้น

การท านายจะอาศยัความรู้เดิมและเคร่ืองช้ีแนะของบทอ่านไดแ้ก่ รูปภาพ โครงสร้างของงานเขียน 
เป็นตน้  

 1.3 การตั้งค  าถาม ผูส้อนควรตั้งค าถามเพื่อปูพื้นความรู้ของผูเ้รียนเช่ือมต่อจากเน้ือ
เร่ือง 

2. กิจกรรมระหวา่งการอ่าน ไดแ้ก่ 
 2.1 การอ่านท่ีหยดุเป็นช่วงๆ เพื่อรวบรวมใจความส าคญั 
 2.2 การประเมินผลการท างาน ซ่ึงขณะอ่านผูอ่้านจะพยายามหาค าตอบท่ีไดท้  านาย

ไวต้ั้งแต่ตอนแรก 
 2.3 การตั้งค  าถามถามตนเอง ท่ีเป็นค าถามเก่ียวกบัปัญหาและความรู้เดิมของผูอ่้าน 

เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่าน 
 3. กิจกรรมหลงัการอ่าน ไดแ้ก่ 
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 3.1 หลงัจากอ่านบทอ่านทั้งหมดแลว้ย่อใจความส าคญั โดยใชกิ้จกรรมต่างๆ เช่น 
การใชค้  าถาม การอภิปรายกลุ่มหรือเขียนสรุปเป็นรายบุคคล 

 3.2 หลงัจากอ่านเร่ืองจบแลว้ให้ผูเ้รียนตรวจสอบจุดประสงคข์องการอ่านวา่บรรลุ
จุดประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ 

 3.3 ผูส้อนซกัถามผูเ้รียนจากเร่ืองท่ีไดอ่้านทั้งหมด 
 นอกจากน้ี Jacobowitz (1990:620-623) ไดเ้สนอขั้นตอนการอ่านมี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 1. ขั้นก่อนการอ่าน (pre- reading) ไดแ้ก่ 
 1.1 การวางแผนในการอ่าน (planning) เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของ
การอ่านจากบทอ่านซ่ึงมีขั้นตอน ไดแ้ก่  

1.1.1 การตั้งวตัถุประสงคใ์นการอ่าน  
1.1.2 การมุ่งความสนใจท่ีค าศพัทห์รือเคร่ืองช้ีแนะในบริบท    จากบทอ่าน 
1.1.3 การท านายล่วงหนา้โดยใชค้  าถาม 

  2. ขั้นขณะอ่าน (while- reading) ไดแ้ก่ 
      2.1 การควบคุมการอ่าน (monitoring) เพื่อตรวจสอบความเข้าใจท่ีเกิดข้ึน
ในขณะอ่านประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี  
  2.1.1 การอ่านแลว้หยดุเป็นช่วงๆเพื่อรวบรวมใจความส าคญัโดยผูเ้รียนใช้
ค  าถามถามตนเอง หากยงัไม่ไดค้  าตอบผูเ้รียนสามารถกลบัมาอ่านเร่ืองอีกคร้ังเพื่อพยายามหาค าตอบ
ใหไ้ด ้
   2.1.2 การตรวจสอบการท านายท่ีตั้งไวใ้นขั้นของการวางแผนในการอ่าน 
ต่อจากนั้นตั้งการท านายใหม่โดยใชค้  าถามถามตนเองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
  3. ขั้นหลงัการอ่าน (post- reading) ไดแ้ก่ 
      3.1 การประเมินผลการอ่าน (evaluating) เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจหลงัการอ่าน
และตอ้งการทราบความกา้วหนา้ของตนประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
   3.1.1 การตรวจสอบของวตัถุประสงคก์ารอ่านท่ีตั้งไว ้
   3.1.2 การประเมินความกา้วหนา้ในการอ่านของตนเอง 

โดยสรุปขั้นตอนการสอนการอ่านถือวา่มีความส าคญัต่อผูเ้รียนท าให้เขา้ใจกบับทอ่าน เป็น
การร่วมกิจกรรมระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถใช้ทกัษะ กลวิธีและขั้นตอนการ
สอนการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพในการอ่าน และพฒันาการอ่านของผูเ้รียน 
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 แนวคิดดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของอรุณี วิริยะจิตรา (2532 : 120 – 136)  สุมิตรา 
องัวฒันกุล (2535: 178-179) และสุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ ( 2530: 88-91) ซ่ึงไดเ้สนอขั้นตอนและ
กิจกรรมการสอนอ่าน ไวด้งัน้ี 
 

1. ขั้นตอนการสอนระยะก่อนอ่าน 
การสอนในขั้นตอนน้ีเป็นการกระตุ้นให้ผูเ้รียนมี ความสนใจเน้ือเร่ืองท่ีจะอ่าน

รายละเอียดได้แก่ กระตุน้ความสนใจผูเ้รียนโดยให้ระดมความคิดคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะไดรั้บ
อะไรบา้ง ค านึงถึงความรู้เดิมแลว้น ามาสัมพนัธ์โดยดูจากหัวขอ้เร่ือง หรือรูปภาพ ให้ผูเ้รียนเลือก
ข้อความท่ีตนคิดว่าผูเ้ขียนจะกล่าวถึงให้ผูเ้รียนบอกว่าตนมีความรู้ในเร่ืองท่ีอ่านอย่างไร และ
ตอ้งการอะไรเพิ่มเติมโดยอาจกรองเป็นขอ้ความลงในตาราง ใหผู้เ้รียนท านายวา่ผูเ้ขียนมีจุดประสงค์
อะไรในการเขียนนั้นๆ และให้ผูเ้รียนออกความเห็นในเร่ืองท่ีจะอ่าน ส่วนเตรียมผูเ้รียนล่วงหนา้ใน
การรับสารนั้น เช่น เตรียมพร้อมเร่ืองค าศพัทส์ าคญัๆ ท่ีจะพบในเร่ืองท่ีจะอ่าน เตรียมพร้อมในเร่ือง
โครงสร้างทางภาษา เตรียมพร้อมในเร่ืองทกัษะย่อยท่ีจะช่วยในการอ่าน เช่น อ่านแบบตอ้งการ
ขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจง (Scanning) 

2. ขั้นตอนการสอนระหวา่งการอ่าน 
เป็นระยะท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนส่ือความหมายจากสารท่ีไดอ่้านโดยให้ผูเ้รียนทราบจุดมุ่งหมาย

ในการอ่านแลว้จึงใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมดว้ยตวัเอง ไดแ้ก่ การให้จุดหมายในการอ่าน เพื่อให้ผูเ้รียน
มีเหตุผลในการอ่านและสามารถก าหนดกลยทุธ์ในการอ่านไดถู้กตอ้ง เช่นให้ผูเ้รียนตรวจดูวา่ส่ิงท่ี
ตนคาดการณ์ล่วงหนา้จะไดรั้บรู้ทั้งจากหวัเร่ืองหรือจากรูปภาพแผนภูมิประกอบเร่ือง ให้ผูเ้รียนหา
ขอ้มูลช่วยในการตดัสินใจ (Problem Solving) เช่นหาขอ้มูลจากบทวิจารณ์ภาพยนตร์เพื่อตดัสินใจ
เลือกภาพยนตร์ท่ีจะชม ถา้จะให้ยากข้ึนก็จะให้ส่วนยอ่ยๆหรือตดัเป็นส่วนหยกัๆ(Jigsaw reading)  
ใหผู้เ้รียนต่อความเอง และการให้ผูเ้รียนหาขอ้มูลต่างๆ การบทอ่านตามจุดมุ่งหมาย ซ่ึงแบ่งเป็น 2 
ระยะ คือระยะแรกอ่านแบบคร่าวๆ จากนั้นจึงอ่านเพื่อเก็บรายละเอียด ซ่ึงในการอ่านน้ีผูเ้รียนตอ้ง
ใช้ทกัษะย่อยๆ ดงัน้ี ได้แก่การอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั การอ่านเพื่อเอารายละเอียดในกรณีน้ี
ผูเ้รียนจะกระท าได ้2 วิธีการคือ การอ่านเพื่อเลือกหาเฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการ และการอ่านเพื่อเอา
รายละเอียดทั้งหมด  นอกจากน้ีให้ผูเ้รียนล าดบัเร่ืองโดยให้ตดัเร่ืองออกเป็นส่วนๆ (strip story) 
อาจจะเป็นยอ่หนา้ หรือเป็นประโยคก็ได ้แลว้ผูเ้รียนในกลุ่มล าดบัขอ้ความกนัเอง เขียนแผนผงัโยง
ความสัมพนัธ์ของเน้ือเร่ือง (semantic mapping) เติมข้อความลงในแผนผงัของเร่ือง (graphic 
organizer) และ เล่าเร่ืองโดยสรุป (summarizing) เป็นตน้ 
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3. ขั้นตอนการสอนระยะหลงัการอ่าน 
เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนจะน าข้อมูลท่ีได้จากการอ่านไปท ากิจกรรมอ่ืนต่อเน่ืองตาม 

จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวใ้นการท ากิจกรรมน้ีอาจใชท้กัษะอ่ืนประกอบดว้ย เช่นการฟังหรือพูด ให้เขียน
เร่ืองหรือเขียนโตต้อบ เช่น เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนากรอบแบบฟอร์ม เป็นตน้ นอกจากน้ี
ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวเร่ืองท่ีอ่านได ้ดงัตวัอยา่งกิจกรรม ไดแ้ก่ ให้ผูเ้รียนกล่าวถึง
ประโยคท่ีอ่านเร่ือง ว่าให้ขอ้คิดอยา่งไรบา้ง ให้ผูเ้รียนกล่าวถึงความรู้สึกของตนเองและตวัละคร
ในเร่ืองท่ีอ่าน ให้เขียนออกเป็นสนทนาระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งในเร่ือง ให้แสดงบทบาทสมมติ โดย
สวมบทบาทของผูท่ี้เก่ียวข้องในเร่ือง และให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความแตกต่างทาง
วฒันธรรมเจา้ของภาษาและของผูเ้รียน 

จากแนวความคิดสรุปได้ว่าขั้นตอนการอ่านถือว่าเป็นกระบวนการอ่านท่ีมีความส าคญั
ส าหรับผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากจะท าใหผู้เ้รียนเกิดมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนกบั
ทกัษะต่างๆ ทั้งน้ีผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียนในการส่ือสารดา้นการอ่านกบัการ
จดักิจกรรมในการอ่าน ซ่ึงผูส้อนจะช่วยกระตุน้ความรู้เดิมโดยใชก้ลวิธีต่างๆ ต่อผูอ่้านและฝึกท า
กิจกรรมการการอ่านต่างๆน าไปใช้ในบทอ่าน ท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ดงันั้นในการพฒันาโมดูลการอ่านจึงน าแนวคิดในการด าเนินการจดัขั้นตอนการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษซ่ึงสังเคราะห์แนวคิดของ Herman(1979)  Schmitt และ Baumann (1980) Jacobowitz 
(1990) สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์( 2532) อรุณี วิริยะจิตรา (2532) และสุมิตรา องัวฒันกุล (2535) 
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ตารางท่ี 1 แสดงสรุปสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนอ่านภาษาองักฤษในขั้นน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งวธีิการอ่านภาษาองักฤษ 

Herman(1979) 
Schmitt และ 

Baumann (1980) 
Jacobowitz (1990) 

สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532); 
อรุณี วริิยะจิตรา (2532) 
สุมิตรา องัวฒันกุล (2535) 

 

สรุป 

การจดัขั้นตอนการ

สอนอ่านภาษาองักฤษ 

ไดแ้ก่  

        1. ขั้นคาดคะเน

แลว้ท านายวา่ส่ิงท่ีจะ

อ่านเป็นเร่ือง 

         2. ขั้นอ่านซ่ึงครู

อ่านยอ่หนา้แรกของ

บทอ่านต่างๆ ให้

นกัเรียนฟังหรือให้

นกัเรียนอ่านในใจดว้ย

ตนเอง   

การจดัขั้นตอนการ

สอนอ่านภาษาองักฤษ 

ไดแ้ก่  

        1. กิจกรรมก่อน

การอ่าน ไดแ้ก่กระตุน้

ความรู้เดิมโดยให้

ผูเ้รียนอภิปราย

เก่ียวกบัส่ิงท่ีรู้แลว้ 

กระตุน้ผูเ้รียนให้

คาดคะเนจาก

เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน

ในเน้ือเร่ืองท่ีอ่านและ

การจดัขั้นตอนการสอน

อ่านภาษาองักฤษ ไดแ้ก่  

      1. ก่อนการอ่าน ไดแ้ก่

การตั้งวตัถุประสงคใ์น

การอ่าน การมุ่งความ

สนใจท่ีค าศพัทห์รือเคร่ือง

ช้ีแนะและการท านาย

ล่วงหนา้โดยใชค้  าถาม  

      2. ขั้นขณะอ่าน ไดแ้ก่ 

การอ่านแลว้หยดุเป็น

ช่วงๆเพื่อหาค าตอบใหไ้ด้

และ การตรวจสอบการ

การจดักิจกรรมการสอนทกัษะอ่าน 

ผูส้อนมี 3 ระยะ ไดแ้ก่ 

        1. กิจกรรมก่อนการอ่านเป็น

การสร้างความสนใจและปูพื้น

ความรู้ในเร่ืองท่ีจะอ่าน ระดม

ความคิดคาดการณ์ล่วงหนา้จาก

เร่ืองท่ีอ่าน  
 

        2. กิจกรรมระหวา่งการอ่าน 

กิจกรรมขั้นน้ีไดแ้ก่ การล าดบัเร่ือง

โดยใหต้ดัเร่ืองออกเป็นส่วนๆ 

(strip story) อาจจะเป็นยอ่หนา้ 

หรือเป็นประโยคก็ได ้แลว้ผูเ้รียน

ขั้นตอนการสอนอ่านภาษาองักฤษ

จดัเป็น 3 ระยะ คือ  

       1. กิจกรรมก่อนการอ่าน ไดแ้ก่ 

ตั้งค  าถาม คาดคะเนแลว้ท านายวา่

ส่ิงท่ีจะอ่านเป็นเร่ือง และปูพื้น

ความรู้ในเร่ืองท่ีจะอ่าน   

      2. กิจกรรมระหวา่งการอ่าน 

ไดแ้ก่ การล าดบัเร่ืองโดยให้ตดัเร่ือง

ออกเป็นส่วนๆ (strip story) อาจจะ

เป็นยอ่หนา้ หรือเป็นประโยคก็ได ้

แลว้ผูเ้รียนในกลุ่มล าดบัขอ้ความ

กนัเอง เขียนแผนผงัโยง
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Herman(1979) 
Schmitt และ 

Baumann (1980) 
Jacobowitz (1990) 

สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532); 
อรุณี วริิยะจิตรา (2532) 
สุมิตรา องัวฒันกุล (2535) 

 

สรุป 

         3. ขั้นตั้งค  าถาม 

         4. ขั้นสรุปโดย

ครูสรุปเร่ืองท่ีอ่านโดย

ระบุส่วนส าคญัของ

เน้ือหา 

        5. คือขั้นอธิบาย
ใหช้ดัเจน ครูน าการ
อภิปรายเก่ียวกบัศพัท์
หรือความคิดรวบยอด
ท่ียากส าหรับนกัเรียน 
รวมทั้งสามารถเรียนรู้
กลวธีิท าใหเ้ขา้ใจบท
อ่านดีข้ึน 

การตั้งค  าถาม  

      2.  กิจกรรม

ระหวา่งการอ่าน ไดแ้ก่ 

การประเมินผลการ

ท างาน ซ่ึงผูอ่้านหา

ค าตอบท่ีไดท้  านายไว้

และการตั้งค  าถามถาม

ตนเอง  

     3. กิจกรรมหลงัการ
อ่าน ไดแ้ก่ การ
อภิปรายกลุ่มหรือ
เขียนสรุปเป็น
รายบุคคล 

ท านายท่ีตั้งไวใ้นขั้นของ

การวางแผนในการอ่าน 

     3. ขั้นหลงัการอ่าน 
ไดแ้ก่ การตรวจสอบของ
วตัถุประสงคก์ารอ่านท่ีตั้ง
ไวแ้ละการประเมิน
ความกา้วหนา้ในการอ่าน
ของตนเอง 

ในกลุ่มล าดบัขอ้ความกนัเอง เขียน

แผนผงัโยงความสัมพนัธ์ของเน้ือ

เร่ือง (semantic mapping) เติม

ขอ้ความลงในแผนผงัของเร่ือง 

(graphic organizer) และ เล่าเร่ือง

โดยสรุป (summarizing) 
         
       3.  กิจกรรมหลงัการอ่าน 

(Post-reading activities) เป็นการ

ตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน 

กิจกรรมท่ีท าอาจจะเป็นการถ่าย

โอนไปสู่ทกัษะอ่ืนๆ เช่น ทกัษะ

การพดู และการเขียน โดยให้ท า

ความสัมพนัธ์ของเน้ือเร่ือง 

(semantic mapping)และ เติม

ขอ้ความลงในแผนผงัของเร่ือง 

(graphic organizer)  

      3.  กิจกรรมหลงัการอ่านไดแ้ก่ 
ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็น
เก่ียวเร่ืองท่ีอ่านได ้และแสดง
บทบาทสมมุติ ใหเ้ขียนเร่ืองหรือ
เขียนโตต้อบและเขียนเร่ืองหรือ
เขียนโตต้อบ 

ตารางท่ี 1 แสดงสรุปสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนอ่านภาษาองักฤษในขั้นน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งวธีิการอ่านภาษาองักฤษ (ต่อ) 
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Herman(1979) 
Schmitt และ 

Baumann (1980) 
Jacobowitz (1990) 

สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532); 
อรุณี วริิยะจิตรา (2532) 
สุมิตรา องัวฒันกุล (2535) 

 

สรุป 

กิจกรรมต่างๆ เช่น  แสดงบทบาท

สมมุติ เขียนเร่ืองหรือเขียนโตต้อบ 

เช่น เขียนจดหมาย เขียนบท

สนทนากรอบแบบฟอร์มและ

ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็น

เก่ียวเร่ืองท่ีอ่านได ้เป็นตน้ 

 
 

ตารางท่ี 1 แสดงสรุปสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนอ่านภาษาองักฤษในขั้นน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งวธีิการอ่านภาษาองักฤษ (ต่อ) 
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 จากนักการศึกษาหลายท่านท่ีเสนอแนะขั้ นตอนการสอนอ่านภาษาอังกฤษต่างๆ

ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ กิจกรรมก่อนการอ่าน เช่น ตั้งค  าถามซ่ึงครูถาม คาดคะเนแลว้ท านาย

วา่ส่ิงท่ีจะอ่านเป็นเร่ือง ปูพื้นความรู้ในเร่ืองท่ีจะอ่าน กิจกรรมระหวา่งการอ่าน เช่น เขียนแผนผงั

โยงความสัมพนัธ์ของเน้ือเร่ือง (semantic mapping) เติมขอ้ความลงในแผนผงัของเร่ือง (graphic 

organizer)และกิจกรรมหลงัการอ่าน ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวเร่ืองท่ีอ่านได ้ และ

แสดงบทบาทสมมุติ ใหเ้ขียนเร่ืองหรือเขียนโตต้อบ ถือวา่ขั้นตอนการสอนอ่านภาษาองักฤษต่างๆมี

ความส าคัญต่อผู ้เรียนท าให้เข้าใจใจบทอ่าน แต่อย่างไรก็ตามควรน าขั้นตอนการสอนอ่าน

ภาษาองักฤษไปบูรณาการกบัเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ซ่ึงอาจช่วยให้ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพใน

การเรียน เน่ืองจากเทคนิคการเสริมต่อการเรียนเป็นขั้นตอนท่ีเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้ 

2.2  การวดัผลการอ่านภาษาองักฤษ 
       ในการประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ มีผูใ้หข้อ้เสนอแนะไว ้ดงัน้ี 
               Madsen (1983) ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัการประเมินความสามารถในการอ่านไวว้า่จะตอ้งวดั
ความสามารถของผูอ่้านในเร่ืองต่อไปน้ี ไดแ้ก่ โครงสร้างประโยค โดยประเมินผลในระดบัของการ
ตีความประโยคหรือขอ้ความใจความส าคญัและรายละเอียดส าคญั เป็นการประเมินผลระดบัของ
การวเิคราะห์ประโยคต่าง ๆ ในบทอ่านเพื่อการสรุปเร่ือง และใจความของเร่ืองซ่ึงปรากฏโดยนยั ซ่ึง 
ไม่ปรากฏโดยตรงในเน้ือหาเร่ืองท่ีอ่านแต่ผูจ้ะตอ้งตีความหมายใหถู้กตอ้งตามท่ีผูเ้ขียนเขียนไว ้

Johns (1986) ไดร้ะบุทกัษะท่ีควรทดสอบการอ่านเพื่อความเขา้ใจไว ้5 ประการ ไดแ้ก่
การหาใจความส าคญั (Main Ideas) การหาขอ้เท็จจริงหรือรายละเอียด (Facts Or Details) การ
จดัล าดับ (Sequence) การสรุปและการสรุปอ้างอิง (Conclusions and Inferences)และการ
ประเมินผลและการแสดงปฏิกิริยาโตต้อบ (Evaluation and Reacting) 

การทดสอบการอ่านอาจท าไดต้ามขั้นตอนของValette และ Disick(อา้งใน อจัฉรา 
วงศโ์สธร 2538 :150) ไดก้ าหนดประกอบดว้ย  

1.  ขั้นกลไกล คือการอ่านออกเสียง (Mechanical : M) 
2.  ขั้นความจ า(Knowledge: K) คือการอ่านขอ้ความและเขา้ใจความหมายจากท่ีได้

เรียนและท่องจ าได ้
3.  ขั้นถ่ายโอน (Transfer) คือ การน าความรู้ความจ ามาใชใ้นการอ่านขอ้ความใหม่ๆให้

เขา้ใจไดง่้าย 
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4. ขั้ นส่ือสาร (Communication) คือขั้ นอ่านโดยเสรีเพื่อจับใจความส าคัญและ
รายละเอียดต่างๆ 

5.  ขั้นวพิากษว์จิารณ์ (Criticism) คือขั้นท่ีผูอ่้านจะตอ้งสามารถตีความ เพื่อความเขา้ใจ
ส่ิงท่ีผูเ้ขียนมิได้กล่าวถึงตรงๆ เพียงแต่แนะหรือพาดพิงถึง ผูอ่้านต้องมีความสามารถในการ
วเิคราะห์ และประเมินสาร 

นอกจากน้ีอจัฉรา  วงศ์โสธร (2538) ไดก้ล่าวถึงเกณฑ์การประเมินทกัษะการอ่านว่า
พิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ เกณฑ์ท่ีก าหนดตามส่วนประกอบของภาษาแบบแยกย่อย 
(Analytic Rubric ) และเกณฑ์ท่ีก าหนดตามความสามารถรวม(Holistic Rubric) ดงัมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1. ความสามารถทางการอ่านท่ีเป็นเกณฑแ์บบยอ่ย(Analytic Rubric ) ไดแ้ก่ 
 1.1 ความรู้ในด้านค าศัพท์  หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจค าศัพท ์                  

และส านวนต่าง ๆ  
 1.2 ความรู้ในด้านไวยากรณ์ หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ด้าน

ไวยากรณ์ในการท าความเข้าใจเก่ียวกบัค าสรรพนาม ความเช่ือมโยงของเน้ือความ เช่น การใช้
ค  าสันธาน ค าบุพบท การก าหนดหนา้ท่ีของภาษาวา่เป็นการขอร้อง เช้ือเชิญ หรือขออนุญาต เป็นตน้ 

2. ความสามารถทางการอ่านท่ีเป็นเกณฑแ์บบรวม (Holistic Rubric)  ไดแ้ก่ 
 2.1 ความสามารถในการเรียบเรียงความ หมายถึง ความสามารถในการท าความ

เขา้ใจบทอ่าน และสามารถตอบค าถามโดยเรียบเรียงถอ้ยค าใหม่ใหไ้ดใ้จความเดิมหรือสามารถตอบ
ค าถามแบบเลือกตอบ และแบบเรียงล าดบัขอ้ความได ้โดยใชค้วามรู้ในดา้นค าศพัท์และความรู้ใน
ดา้นไวยากรณ์ 

 2.2 ความสามารถในการอ่านขอ้มูลท่ีเป็นรายละเอียด หมายถึง ความสามารถใน
การโยงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้กบัใจความส าคญัของเร่ืองไดว้า่เป็นรายละเอียดสนบัสนุน หรือ
เป็นรายละเอียดท่ีใหข้อ้มูลขดัแยง้กนั และเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งรายละเอียดต่าง ๆ  

 2.3  ความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญั หมายถึง ความสามารถในการระบุ
แก่เร่ือง หวัเร่ือง และใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้

 2.4  ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ของเน้ือความและ
สุนทรียศ์าสตร์ของการใช้ภาษา หมายถึง ความสามารถในการท าความเขา้ใจ วิเคราะห์ ประเมิน 
และสรุปบทอ่านไดว้า่ เป็นสารประเภทใด ใชลี้ลาภาษาแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เขา้ใจ
เจตนา ทศันคติของผูเ้ขียนท่ีแฝงอยู ่วิพากษว์ิจารณ์ถึงเหตุผลท่ีเกิดข้ึนได ้ตลอดจนสามารถประเมิน
บทอ่านไดว้า่มีความชดัเจน เขา้สู่ประเด็นอยา่งไม่ออ้มคอ้ม และใชภ้าษาไดก้ระชบัหรือไม่ 
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          สรุปการประเมินผลการอ่านได้ว่า การวดัการอ่านมีหลายรูปแบบซ่ึงผูส้อนมีการ
ประเมินผลการอ่านในรูปแบบต่างๆ เพื่อตรวจสอบการพฒันาของผูเ้รียนให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
วางไวต้ามผลการเรียนรู้จากผูส้อน อีกทั้งยงัช่วยในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน จึงถือได้ว่าการประเมินผลการอ่านมีผลต่อผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
ประสิทธิภาพในการอ่าน โดยผูว้ิจยัจะน าการทดสอบการอ่านตามขั้นตอนของValette และ Disick 
มาใชป้ระเมินผลการอ่านต่อผูเ้รียนในงานวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นกลไกล ขั้นความจ า ขั้นถ่ายโอน 
ขั้นส่ือสารและขั้นวพิากษว์จิารณ์ เป็นตน้ 

2.3 วธีิการทดสอบทางภาษา 
              เทคนิคการวดัทางภาษาองักฤษ ซ่ึงถือวา่มีความส าคญัต่อการเรียนการสอน ผูส้อน
น าเทคนิคการวดัต่างๆ เพื่อประเมินผลในการเรียนการสอนจากผูเ้รียน นกัวิชาการทางการทดสอบ
ภาษาจ าแนกวิธีการทดสอบทางภาษาออกเป็นแบบต่างๆ Valette (1978 อา้งในวงศ์โสธร, 2544 )
วธีิการทดสอบทางภาษามี 4 วธีิ ดงัน้ี  
                          1. แบบทดสอบจุลภาษา (discrete-point tests) มุ่งท่ีจะวดัส่วนประกอบยอ่ยของ

ภาษา พฒันาข้ึนมาจากทฤษฎีภาษาศาสตร์แบบโครงสร้าง และภาษาศาสตร์แบบเปรียบเทียบ 

จิตวทิยาแบบพฤติกรรมศาสตร์และวธีิการเรียนการสอนแบบ audiolingual ใชว้ดัความรู้ศพัท ์จุด

ต่างๆของไวยากรณ์ภาษา การจ าแนกเสียงต่างๆของภาษา สามารถใชว้นิิจฉยัปัญหาระหวา่งเรียน 

                            2. แบบทดสอบทกัษะเด่ียว (Single-skill tests) มุ่งวดัทกัษะใดทกัษะหน่ึงทางภาษา 

เช่น ฟัง พดู อ่าน เขียน อาจใชว้ธีิสอบไดท้ั้งแบบปรนยัและอตันยั 

                            3. แบบทดสอบทกัษะรวม (global tests) แบบทดสอบทกัษะรวมประกอบดว้ย 

ขอ้สอบแบบ cloze และเขียนตามค าบอก (dictation)  

                                 3.1 แบบทดสอบ cloze เป็นแบบทดสอบความเขา้ใจเน้ือความ ใชเ้น้ือความท่ีมี

ความสมบูรณ์ในตนเอง ในดา้นใจความส าคญัและทอ้งเร่ือง และละค าท่ี 5 หรือ 7 หรือ 10 ไวอ้ยา่งมี

ระบบเพื่อใหผู้ส้อบเติมค าดว้ยตนเอง ในการท าสอบแบบ cloze ผูส้อบตอ้งใชค้วามรู้ศพัท ์ไวยากรณ์ 

บริบทของการใชภ้าษา และในบางคร้ังบริบททางสังคม ตลอดจนความสามารถสะกดตวัและเขียน

ไดถู้กตอ้ง 

                               3.2  แบบทดสอบเขียนตามค าบอก ทดสอบทกัษะฟังและเขียนใหถู้กตอ้งตามค า

บอก ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ในเน้ือหาภาษา ไวยากรณ์ และการสะกดค า การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน 

แบบทดสอบเขียนตามค าบอก มีเขียนแบบเตม็ คือ ผูส้อบตอ้งเขียนค าบอกทั้งเน้ือความ และแบบ
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เขียนตามค าบอกเป็นบางส่วน (partial dictation) คือ มีการใหข้อ้ความส่วนใหญ่ไว ้ละเวน้ไวเ้ฉพาะ

ประโยค วลี หรือขอ้ความท่ีจะใหเ้ติมตามค าบอก 

                                  3.3 แบบทดสอบหนา้ท่ีของภาษา มีการถามเก่ียวกบัท าเนียบภาษา ซ่ึงเป็นการ

วดัความรู้ทางสังคมวิทยาของการใช้ภาษา ตามหน้าท่ีของภาษา เช่น ขอ้ความนั้นๆเป็นค าถาม ค า

ทกัทาย ค าขอร้อง ค าสั่ง หรือเน้ือหาภาษาท่ีสอบเป็นบทสวด รายงาน บทวเิคราะห์วจิารณ์ ฯลฯ 

                                  3.4 แบบดสอบทกัษะสัมพนัธ์ (integrative tests) เป็นแบบทดสอบบูรณาการ

มุ่งวดัการใช้ภาษาในสภาพท่ีเป็นจริง ซ่ึงมีทั้ งการส่ือและการรับสารทางภาษา การทดสอบจะ

ก าหนดใหผู้ส่ื้อภาษาซ่ึงเป็นสารของตนเอง (sender) หรือผูส่ื้อสาร ของผูอ่ื้น เช่น โฆษก (addresser) 

และผูรั้บสารท่ีส่ือมาถึงตนเอง (receiver) หรือผูท่ี้รับสารท่ีส่งมายงัส่วนรวม เช่น ผูอ่้านหนงัสือพิมพ ์

หรือผูฟั้งวทิย ุชมโทรทศัน์ (addressee)   

  สรุปได้ว่าในการประเมินผลในการเรียนการสอนเห็นได้ว่าวิธีการทดสอบทางภาษามี

ทกัษะทั้ง 4 ชนิด เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ดงันั้นผูส้อนควรค านึงในการใช้วิธีการทดสอบทางภาษา 

และมุ่งวดัใหต้รงกบัจุดประสงคใ์นการเรียนการสอน เพื่อเกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน 

 

3.  เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 

3.1 แนวคิดเชิงจิตวทิยาของเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding psychology) 
           แนวคิดเชิงจิตวทิยาของเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดของพื้นท่ีบริเวณ
รอยต่อพฒันาการในดา้นการเรียนรู้ของบุคคล Vygotsky ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาพื้นท่ี
บริเวณรอยต่อพฒันาการ นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองข้ึนได ้ดว้ย
การรับค าช้ีแนะ หรือท างานร่วมกบัผูท่ี้มีความช านาญเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆมากกว่า Vygotsky ได้
อธิบายการพฒันาขอบเขตของการเรียนรู้ว่าเป็นการลดช่วงห่างระหว่างระดับพฒันาการทาง
สติปัญญาท่ีนกัเรียนมีอยู่ในขณะนั้นซ่ึงดูไดจ้ากปัญหาท่ีนกัเรียนสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง กบั 
ระดบัศกัยภาพทางสติปัญญาของนกัเรียนซ่ึงสามารถดูจากปัญหาท่ีนกัเรียนไม่สามารถ    แกปั้ญหา
ไดโ้ดยล าพงั แต่ตอ้งไดรั้บการช้ีแนะและไดร่้วมงานกบัผูใ้หญ่หรือเพื่อนท่ีมีความช านาญมากกว่า 
การไดร่้วมงานหรือไดรั้บการช้ีแนะจากผูท่ี้มีความช านาญมากกว่า ช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
และสามารถแกปั้ญหานั้นไดด้ว้ยตนเองในเวลาต่อมา (Vygotsky 1978 : 86-87 ; Driscoll 1994 : 
224-239) และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Lave และ Wenger (1991) ซ่ึงกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัการ
พฒันาพื้นท่ีบริเวณรอยต่อพฒันาการ( Zone of proximal development :ZPD) เป็นการท างาน
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ร่วมกบัผูเ้รียนคนอ่ืนๆในการคน้ควา้และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อหาส่ิงใหม่ๆ ไดรั้บการสอนจาก
เพื่อนจะกระทัง่ลดบทบาททีละนอ้ย ดงันั้นผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งรวบรวมความคิดและปฏิบติังาน เพื่อ
บรรลุผลของการงานนั้นๆ จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

3.2 แนวคิดเก่ียวกับการพฒันาพื้นท่ีบริเวณรอยต่อพฒันาการ( Zone of proximal 
development :ZPD) 

    3.2.1 ความหมายของพื้นท่ีบริเวณรอยต่อพฒันาการ( Zone of proximal development 
:ZPD) 
             นักการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับพื้นท่ีบริเวณรอยต่อพฒันาการ ก็กล่าวว่าพื้นท่ี
บริเวณรอยต่อพฒันาการมีความส าคญัท่ีช่วยต่อผูเ้รียน โดยมีระดบัระหว่างระดบัการพฒันาการท่ี
แทจ้ริง (actual developmental level)ซ่ึงผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยล าพงัและระดบัของการ
พฒันาศกัยภาพ (level of potential development) ผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหาภายใตก้ารแนะน าและ
การช่วยเหลือจากผูส้อนและการเรียนรู้แบบร่วมกนัจากผูเ้รียนท่ีมีความสามารถมากกวา่ (Doolittle 
1997) นอกจากน้ียงัมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดใ้ห้นิยามความหมายของพื้นท่ีบริเวณรอยต่อพฒันาการ อาทิ
เช่น   
 Ash และ Levitt (2003) ไดใ้ห้ความหมายของพื้นท่ีบริเวณรอยต่อพฒันาการ 
หมายถึง การจดักิจกรรมต่างๆ ในลกัษณะท่ีให้ผูเ้รียนสามารถท างานไดโ้ดยอิสระ และการไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ เพื่อน หรือผูท่ี้มีความสามารถมากกว่า นอกจากน้ีพื้นท่ีบริเวณรอยต่อ
พฒันาการยงัมุ่งเนน้ความพร้อมในการเรียนของผูเ้รียน 
 Lantolf 1994 และ Van Lier (1996) ไดใ้ห้ความหมายของพื้นท่ีบริเวณรอยต่อ
พฒันาการ หมายถึง ส่ิงต่างๆซ่ึงบุคคลสามารถท างานดว้ยความมัน่ใจดว้ยตนเองท่ีอยู่ในพื้นท่ีของ
การก ากบัคุมดว้ยตนเอง (Self-regulation) และอีกพื้นท่ีซ่ึงอยู่ห่างไกล โดยมีการจดัการเรียนรู้และ
ทกัษะต่างๆ ซ่ึงบุคคลสามารถเขา้ไปไดโ้ดยรับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น (Other-regulation) 
 Van Lier (1996) ไดใ้ห้ความหมายของพื้นท่ีบริเวณรอยต่อพฒันาการ หมายถึง 
ลกัษณะการช่วยเหลือและการแนะน าจากครู เพื่อน   หรือผูท่ี้มีความสามารถมากกว่า และงานท่ี
ปฏิบติัในพื้นท่ีบริเวณรอยต่อพฒันาการสามารถบรรลุผลส าเร็จโดยผูเ้รียนใชแ้หล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การช่วยเหลือจากผูใ้หญ่หรือผูท่ี้มีความสามารถมากกวา่  
 Ohta (2001) ไดใ้ห้ความหมายของพื้นท่ีบริเวณรอยต่อพฒันาการ คือระยะทาง
ระหว่างระดบัการพฒันาการท่ีแทจ้ริง (Actual Development Level) ในลกัษณะการเรียนรู้ทาง
ภาษาศาสตร์ด้วยตนเอง และระดบัการพฒันาศกัยภาพ (Level Of Potential Development) ใน
ลกัษณะท่ีมีการเรียนรู้ทางภาษาโดยความร่วมมือกนัระหวา่งครูหรือเพื่อนร่วมงาน 
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 จากความหมายขา้งตน้ของพื้นท่ีบริเวณรอยต่อพฒันาการ( Zone of proximal development 
:ZPD)  พอสรุปไดด้งัน้ี  เป็นระดบัระหวา่งระดบัการพฒันาการท่ีแทจ้ริง (Actual Developmental 
Level)ซ่ึงผูเ้รียนสามารถแก้ปัญหาได้โดยล าพงัและระดับของการพฒันาศกัยภาพ (Level Of 
Potential Development) โดยผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีบทบาทการแนะน าและ
การช่วยเหลือ และการได้รับความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ เพื่อน หรือผูท่ี้มีความสามารถมากกว่า 
จนกระทัง่ในลกัษณะท่ีใหผู้เ้รียนสามารถท างานไดโ้ดยอิสระ 
    3.2.2 ประเภทของพื้นท่ีรอยต่อพฒันาการ( Zone Of Proximal Development :ZPD)  
                พื้นท่ีรอยต่อพฒันาการเป็นการท างานร่วมกบัผูเ้รียนคนอ่ืนๆในการคน้ควา้และร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อหาส่ิงใหม่ๆ ไดรั้บการสอนจากเพื่อนจะกระทัง่ลดบทบาททีละน้อย ดงันั้น
ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งรวบรวมความคิดและปฏิบติังาน เพื่อบรรลุผลของการงานนั้นๆ จนกระทัง่ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองซ่ึงความเก่ียวข้องกบัเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เป็นเทคนิคท่ีมี
ขั้นตอนในการช่วยเหลือผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงค ์

       นกัการศึกษาเก่ียวขอ้งการขั้นตอนของพื้นท่ีรอยต่อพฒันาการมีความส าคญัอยา่งมาก
ในการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนต่อผูเ้รียน โดยผูส้อน
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนซ่ึงไวห้ลายประเภท นอกจากน้ียงัมีผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีแบ่งขั้นตอนของพื้นท่ีรอยต่อพฒันาการ อาทิเช่น 
 Vygotsky (1978) ไดจ้ดัขั้นตอนของพื้นท่ีรอยต่อพฒันาการ( Zone Of Proximal 
Development :ZPD)  ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1  ระดบัสูงของผูส้อนท่ีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน ขั้นท่ี 2  ผูส้อนให้
ค  าช้ีแนะในเน้ือหาท่ีอ่านกบัผูเ้รียน ขั้นท่ี 3  และขั้นท่ี 4 ผูเ้รียนเขา้ร่วมในกิจกรรมในกลุ่มขนาดเล็ก 

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของWilhelm,Baker และDube(2001:4) ซ่ึงไดเ้สนอแนวทาง
ในการช่วยเหลือผูอ่้านผา่นพื้นท่ีรอยต่อพฒันาการ( Zone of proximal development :ZPD) เก่ียวกบั
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(Scaffolding) โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ครูควบคุม
(Teacher-regulated) เป็นการจดัการเรียนการสอนซ่ึงครูเป็นผูค้วบคุมโดยครูอ่านให้นักเรียนฟัง  
เพื่อให้ครูเป็นตน้แบบ  ขั้นท่ี 2 การช่วยเหลือในการร่วมท ากิจกรรม (Supportive joint practice : 
scaffolding) เป็นการช่วยเหลือในการร่วมท ากิจกรรมระหว่างครูกับนักเรียน ซ่ึงครูน าเสนอ
สัญลกัษณ์ของเร่ือง   แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย อ่านร่วมกบัครู และครูใหโ้ครงสร้างการอ่านตามค าแนะน า  
 ขั้นท่ี 3 นกัเรียนควบคุม(Student-regulated) ใหน้กัเรียนอ่านโดยอิสระ และเลือกส่ือในการอ่านตาม
ความเหมาะสม  
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3.3 ความหมายของเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
      ความหมายของเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เป็นแนวทางของความช่วยเหลือผูเ้รียนให้

เกิดการเรียนรู้ นอกจากน้ียงัมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้นิยามความหมายเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ อาทิ
เช่น 

       แนวคิดของเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เป็นส่วน
ส าคญับทบาทท่ีมีลกัษณะปฎิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน การจดัในรูปแบบการเรียน
การสอนไวห้ลายลกัษณะ เช่น การตั้งค  าถาม ตวัช่วย การถอดความหมาย การสาธิต ท่าทาง แหล่ง
การเรียนรู้ไดรั้บจากการมองเห็น การออกแบบผงักราฟิก การแสดงละคร ภาระงาน การออกแบบ
ส่ิงแวดล้อมเพื่ออ านวยความสะดวกการฝึกปฏิบติัในทกัษะต่างๆ การพูด การอธิบายและการ
ควบคุมในการเขา้ใจ กลยทุธ์ทางการเรียนการสอนโดยมีครูเป็นตน้แบบ ท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการเรียน
การสอนหรือภาระงานแลว้เล่ือนบทบาทความรับผิดชอบของผูเ้รียน เพื่อให้สามารถท างานไดโ้ดย
อิสระ (Vacca 2008; Crawford 2003; Rosenshing และ Meister 1993 และ Eggen และ Kauchak 
1999และ Wood, BrunerและRoss 1976 

ดงันั้นสรุปความหมายของเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ว่า เป็นวิธีการจดัการเรียนการ
สอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนท่ีเผชิญกบัปัญหาในการเรียนรู้ทางภาษา เช่น การตั้งค  าถาม ตวัช่วย การถอด
ความหมาย การสาธิต ท่าทาง แหล่งการเรียนรู้ไดรั้บจากการมองเห็น การออกแบบผงักราฟิก และ
การแสดงละคร เป็นตน้ บทบาทท่ีมีลกัษณะปฎิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบั
ผูเ้รียน และผูมี้ความสามารถมากกว่าให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนให้สามารถปฏิบติังานได้ แล้วการ
ช่วยเหลือจะค่อยๆ ลดลงบทบาทของผูส้อนจนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถท างานไดโ้ดยล าพงั เพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 

 3.3.1 ลกัษณะของเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เป็นกลวธีิการเรียนท่ีมีลกัษณะพิเศษต่างจากกลวธีิการ

เรียนอ่ืน ๆ ซ่ึง Vygotsky (1978)  ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 
1.  มีเป้าหมายและทิศทางท่ีชดัเจน นกัเรียนสามารถด าเนินการไดต้รงตามเป้าหมาย 
 2.  มีการก าหนด บทบาท หนา้ท่ีของการปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้

นกัเรียนด าเนินกิจกรรมไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.  มีการก าหนดงานใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัอยูใ่นขอบเขตท่ีสามารถฝึกไดต้าม

ศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน 
4.  มีมาตรวดัเชิงมิติ (rubrics) ซ่ึงใชป้ระเมินผลงานท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนสามารถ

น าไปปฏิบติัได ้
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5.  ระบุแหล่งเรียนรู้ท่ีตรงตามเป้าหมาย และสามารถใชศึ้กษาคน้ควา้ได ้
6.  มีวธีิการช่วยลดหรือเพิ่มความคาดหวงัแก่นกัเรียน ซ่ึงอาจตั้งไวสู้งหรือต ่า

จนเกินไป โดยปรับให้อยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัความสามารถของตนเอง 
7.  มีวธีิการช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนเอง ไดแ้ก่ความเพียร

พยายามในการปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเร็จ  
8.  ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน 

และนกัเรียนกบันกัเรียน 
 สรุปได้ว่า ลกัษณะของเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้การก าหนดประกอบด้วย การวาง
วตัถุประสงค์ โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ การก าหนด บทบาท หน้าท่ีของผูเ้รียน
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูกบันกัเรียน แลว้สร้างบรรยากาศใน
การเรียน ใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

3.4  การสอนโดยใช้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
การเสริมต่อการเรียนรู้เป็นกลวิธีการเรียนท่ีมีลกัษณะพิเศษต่างจากกลวิธีการเรียนอ่ืน 

ๆ Vygotsky (1978)ไดแ้บ่งขั้นตอนการเสริมต่อการเรียนรู้ในดา้นการอ่าน ไดแ้ก่ มีเป้าหมายและ
ทิศทางท่ีชดัเจน นกัเรียนสามารถด าเนินการไดต้รงตามเป้าหมายทั้งน้ี โดยอาศยัค าแนะน าท่ีปรากฏ
ในบทเรียนซ่ึงจะระบุไวใ้นส่วนหน้ามีการก าหนด บทบาท หน้าท่ีของการปฏิบติัไวอ้ย่างชัดเจน 
ทั้งน้ีเพื่อช่วยใหน้กัเรียนด าเนินกิจกรรมไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  มีการก าหนดงานให้นกัเรียน
ฝึกปฏิบติัอยู่ในขอบเขตท่ีสามารถฝึกได้ตามศกัยภาพของนักเรียนแต่ละคน มีมาตราวดัเชิงมีติ 
(rubrics) ซ่ึงใชป้ระเมินผลงานท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนสามารถน าไปปฏิบติัได ้ระบุแหล่งเรียนรู้ท่ีตรง
ตามเป้าหมาย และสามารถใชศึ้กษาคน้ควา้ได ้มีวธีิการช่วยลดหรือเพิ่มความคาดหวงัแก่นกัเรียน ซ่ึง
อาจตั้งไวสู้งหรือต ่าจนเกินไป โดยปรับให้อยู่ในระดบัท่ีใกล้เคียงกบัความสามารถของตนเองมี
วิธีการช่วยให้นักเรียนรู้จกัความสามารถท่ีแท้จริงของตนเอง ได้แก่ความเพียรพยายามในการ
ปฏิบติังานให้ประสบความส าเร็จ หรือมีความตั้งใจในการท างานนอ้ย หรือขาดสมาธิ คุณลกัษณะ
เช่นน้ีจะไปปรากฏในผลงาน และช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน
ระหวา่งครูกบันกัเรียน และนกัเรียนกบันกัเรียน 

นอกจากน้ี McCloskey (2005) ไดแ้บ่งขั้นตอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ในดา้น
การอ่าน ไดแ้ก่ขั้นก่อนการอ่าน ในการจดัการเรียนการสอน เช่น แนะน าศพัทจ์ากรูปแบบและการ
วาดภาพ การเช่ือมโยงความรู้เดิมผา่นภาพ  การเช่ือมโยงความรู้ประสบการณ์ของผูเ้รียน การแนะน า
โครงสร้างเร่ืองโดยผ่านผงักราฟิก และแนะน าลกัษณะเน้ือหาท่ีอ่าน ขั้นระหว่างอ่านเช่น  มีจดัการ
เรียนการสอน เช่น การท านายจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน และตรวจสอบความหมาย และขั้นหลงัอ่าน มีการ
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จดัการเรียนการสอน เช่น ออกแบบผงักราฟิกส าหรับการเล่าเร่ือง ทบทวนค าศพัท ์การใชผ้งักราฟิก
ของโครงสร้างโดยการเขียน และประยกุตเ์น้ือหาท่ีอ่านไปสู่การเขียน  
 แนวคิดดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบั Wood,Bruner&Ross (1976) ท่ีเสนอวิธีการช่วยเหลือการ
เสริมต่อการเรียนรู้ไว ้6 ประการคือ   
 1.  การสร้างความสนใจ (Recruitment) เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้
 2.  ลดระดบัการเรียนรู้ท่ีไม่เขม้งวดกฎเกณฑต่์างๆ เพราะจะท าใหมี้อุปสรรคต่อการเรียนรู้ 
 3.  การรักษาทิศทางการเรียนรู้ (Direction maintenance) ผูส้อนควรเอาใจใส่ต่อผูเ้รียน
เพื่อใหก้ารเรียนรู้ไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์
 4.  การก าหนดลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้อยา่งชดัเจน (Marking critical features)  
 5.  การควบคุมความคบัขอ้งใจของผูเ้รียน (Frustration control) ซ่ึงอารมณ์ท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น ผูเ้รียนอาจไม่เขา้ใจหรือบางเร่ืองท่ีเรียนอยู ่ผูส้อนไม่ควรปล่อยให้ผูเ้รียนรู้สึก
คา้งคาใจ 
 6.  การสาธิต (Demonstration) หรือมีแบบอยา่งใหผู้เ้รียน 

นอกจากน้ี Doolittle (1997) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัวธีิด าเนินงานไว ้ไดแ้ก่  
ขั้นท่ี 1  ขั้นน า  ในขั้นน้ีจะก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการเรียน   
ขั้นท่ี 2  ขั้นก่อนการเรียน  ในขั้นน้ีเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนระหว่างครูกบั

นกัเรียน และนกัเรียนกบันกัเรียน 
 ขั้นท่ี 3  ขั้นอ่าน  ในขั้นน้ีให้นักเรียนใช้วิธีอ่าน หลงัจากอ่านเสร็จแล้วครูจะใช้เทคนิค

ค าถามตามระดบัขั้นของการคิดท่ีปรับใชก้บัการอ่าน  
ขั้นท่ี 4  ขั้นปฏิบติังาน  ในขั้นน้ีนกัเรียนจะท างานเป็นกลุ่มและอาจเป็นรายบุคคลบา้งตาม

ลกัษณะของงาน ถา้เป็นงานกลุ่มก็ตอ้งร่วมกนัวนิิจฉยัค าตอบท่ีถูกตอ้งและหาขอ้สรุปร่วมกนั และ     
ขั้นท่ี 5  ขั้นหลงัเรียน  ในขั้นน้ีเป็นการวดัผลและประเมินผล ไดแ้ก่ การประเมินผลงานโดย

ใชเ้กณฑท่ี์ตรงตามสภาพจริง  
        นอกจากน้ี สุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์ (2551)ซ่ึงแบ่งวิธีด าเนินการของเทคนิคการเสริม

ต่อการเรียนรู้เป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 
ขั้นท่ี  1  ก าหนดวตัถุประสงคข์องการอ่าน เช่น เร่ือง  ทองบางตะพาน  วตัถุประสงคมี์ดงัน้ี 

 1.  ให้นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีทกัษะการอ่านจบัใจความโดยสามารถใช้วิธีอ่าน
ส ารวจ  อ่านละเอียด  และอ่านคร่าว ๆ  ไดถู้กวธีิ 
 2.  ให้นกัเรียนมีทกัษะการอ่านจบัใจความควบคู่กบักระบวนการคิด  โดยใชบ้ทเรียนเร่ือง  
ทองบางตะพาน  เป็นส่ือการอ่าน 
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 3.  ใหน้กัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครูและเพื่อน  โดยสามารถท างานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ขั้นท่ี  2  กิจกรรมก่อนการอ่าน  ด าเนินกิจกรรมดงัน้ี 
 1.  สนทนากับนักเรียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน  ช่ือ  ทองบางตะพาน  นักเรียนมีความรู้
เก่ียวกบัเร่ืองทองในดา้นใดบา้งช่วยกนัแสดงความคิดเห็นตามประสบการณ์เดิมของนกัเรียน 
 2.  ให้นักเรียนดูหนังสือพิมพ์หน้าเศรษฐกิจ  ช่วยกันตรวจราคาทองค าในช่วงเวลา 1 
สัปดาห์ท่ีผา่นมา  แลว้อภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัการข้ึน-ลงของราคาทองค าในตลาดให้สังเกตราคา
ขายและราคาซ้ือควบคู่กนัไป  หากพิจารณายอ้นหลงัไปเป็นเดือนหรือปีจะพบความผนัผวนของ
ราคาทอง  ซ่ึงปัจจุบนัมีราคาสูงมาก 
 3.  ใหน้กัเรียนตอบค าถาม  ทองค าท่ีมีคุณภาพดีเป็นอยา่งไรและจะเกิดอะไรข้ึนถา้ทองค ามี
ราคาสูงข้ึนเร่ือย  ๆ  ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นแลว้สรุปตามเหตุผลท่ีคาดวา่น่าจะเป็นจริง 
 4.  แนะน านกัเรียนเก่ียวกบัเอกสารท่ีจะอ่าน  เร่ืองทองบางตะพาน  ในการอ่านเอกสารเร่ือง
น้ี  จะใชว้ธีิอ่าน  3  วธีิคือ  
 อ่านส ารวจ  เป็นการตรวจดูเฉพาะค าส าคญัท่ีเป็นตวัหนาหรือค าท่ีขีดเส้นใต ้ ดงันั้นในการ
อ่านจะใชว้ิธีการเคล่ือนตาอยา่งรวดเร็วโดยอ่านเฉพาะค าท่ีมีลกัษณะดงักล่าว ส่วนค าและขอ้ความ
อ่ืน ๆ  ไม่ตอ้งอ่าน 
 อ่านละเอียด  เป็นการอ่านค าทุกค าท่ีปรากฏในเร่ืองพร้อมทั้งท าความเขา้ใจความหมายของ
ค าท่ีอ่านจบกระทัง่จบเร่ือง  วธีิอ่านจะเคล่ือนตาผา่นค าทุกค าตั้งแต่ค าแรกจนกระทัง่ค  าสุดทา้ย  
 อ่านคร่าว ๆ  เป็นการอ่านเพื่อทบทวนประเด็นส าคญัของเร่ืองหลงัจากท่ีผ่านมาการอ่าน
ละเอียดและเขา้ใจเน้ือเร่ืองแลว้  วธีิอ่านคือการกวาดสายตาอยา่งรวดเร็วผา่นแต่ละบรรทดัของเร่ือง 
 5.  แนะน าให้นักเรียนเข้าใจวิธีท างานกลุ่มซ่ึงจะร่วมกันท างาน  สมาชิกในกลุ่มจะมี
ประมาณ 3-5  คน  หากเกิน  5  คนอาจจะมากเกินไปเพราะในการท างานกลุ่มตอ้งมีการอภิปราย 
และรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัซ่ึงเวลามีจ ากดั 
 ขั้นท่ี  3  ขั้นอ่าน  ครูแจกส่ือการอ่าน  เร่ืองทองบางตะพาน  ให้ผูแ้ทนของแต่ละกลุ่มน าไป
แจกสมาชิกในกลุ่มของตน  พร้อมทั้งลงมือปฏิบติัดงัน้ี 
 อ่านส ารวจ  ใชเ้วลา  2-3  นาที  เพื่อคน้หาค ายาก 
 อ่านละเอียด  ใช้เวลา  4 – 5  นาที  เพื่อคน้หาประเด็นส าคญั  เม่ืออ่านจบแล้ว  ให้ตอบ
ค าถามตามระดบัขั้นของการคิดโดยครูเป็นผูถ้ามค าถามดงัน้ี หลงัจากนกัเรียนช่วยกนัตอบค าถาม
ตามระดบัขั้นของการคิดแลว้  ใหน้กัเรียนทุกคนอ่านคร่าว ๆ  เพื่อเป็นการทบทวน 
 ขั้นท่ี  4  กิจกรรมขั้นปฏิบติังาน  ให้นกัเรียนท างานกลุ่ม  ตามตวัอย่างของงานท่ีน าเสนอ
ต่อไป 
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 1.  ท าใบงาน (Worksheets)  โดยแจกกลุ่มละ  1  ชุด  ใหส้มาชิกในกลุ่มช่วยกนัท า 
 2.  คน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของทองบางตะพาน  โดยศึกษาจากต าราใน
หอ้งสมุด  หรือจากเอกสารท่ีครูไดจ้ดัเตรียมไวใ้หใ้นชั้นเรียน 
 3.  เขียนแสดงความคิดเพิ่มเก่ียวกบัความส าคญัของทองค าในยุคปัจจุบนัท่ีมีความส าคญัต่อ
เศรษฐกิจ และการพฒันาประเทศ 
 4.  แจกใบแนะน าการเรียน (Study  guides)  เพื่อใหน้กัเรียนน าไปศึกษาเร่ืองเพิ่มเติม 
 4.1  การอ่านจบัใจความ  การคน้หาค าส าคญั  และสรุปแนวคิด 
 4.2  วธีิคิดตามระดบัขั้นรู้ – จ า  เขา้ใจ  ประยกุตใ์ชว้เิคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่า  
เพื่อประโยชน์ในการเรียนคร้ังต่อไป 
 ขั้นท่ี  5  กิจกรรมขั้นหลงัเรียน  ด าเนินการดงัน้ี 
 1. ใหผู้แ้ทนกลุ่มน าเสนอผลงานท่ีไดท้  าในขั้นท่ี 4 โดยเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มอ่ืน  ๆ  ได้
ซกัถามขอ้สงสัย 
 2. ให้นกัเรียนประเมินผลการท างานของตนเองและประเมินผลการท างานของสมาชิกใน
กลุ่ม  โดยเขียนสรุปความตามหวัขอ้ไดแ้ก่ การใหค้วามร่วมมือในการท างาน การแสดงความคิดเห็น
ท่ีสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีอ่าน ความถูกตอ้งของผลงาน ความเหมาะสมของเวลากบังานท่ีท า และแหล่ง
การเรียนรู้ตรงกบัเร่ืองท่ีศึกษา 

สรุปไดว้า่การสอนโดยใชเ้ทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ นั้นควรบูรณาการกบัแนวคิดอ่ืนๆ

ท่ีหลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียนมีทักษะการเรียนภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเห็นว่าการ

ออกแบบโมดูลการอ่านผูส้อนตอ้งค านึงถึงขั้นตอนการสอนท่ีใชเ้ทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้  

         ดงันั้นในการพฒันาโมดูลการอ่านจึงน าแนวคิดในการด าเนินการจดักิจกรรมเทคนิคการ
เสริมต่อการเรียนรู้ซ่ึงสังเคราะห์แนวคิดของ Vygotsky (1978) Wilhelm&Baker&และ Dube (2001) 
McCloskey (2005) Doolittle (1997) และสุนนัทา  มัน่เศรษฐวทิย ์ (2551)   
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ตาราง 2 แสดงสรุปสังเคราะห์เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 

Vygotsky (1978) 
Wilhelm&Baker  และ 

Dube (2001) 
McCloskey (2005) Doolittle (1997) 

สุนนัทา  มัน่เศรษฐวทิย ์      
(2551  ) 

สรุป 

          เสนอพื้นท่ีรอยต่อ

พฒันาการเก่ียวกบัวธีิ

เสริมต่อการเรียนรู้ไดแ้ก่  

           ขั้นท่ี 1 ระดบัสูง

ของผูส้อนท่ีปฏิสัมพนัธ์

กบัผูเ้รียน  

          ขั้นท่ี 2 ผูส้อนให้

ค  าช้ีแนะในเน้ือหาท่ีอ่าน

กบัผูเ้รียน 

          ขั้นท่ี 3  และขั้นท่ี 

4 ผูเ้รียนเขา้ร่วมใน

กิจกรรมในกลุ่มขนาด

เล็ก 

        เสนอแบ่งพื้นท่ี

รอยต่อพฒันาการ

เก่ียวกบัวธีิเสริมต่อการ

เรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 3 

ขั้นตอน ไดแ้ก่  

        1. ครูควบคุม

(Teacher-regulated)  

         2. การช่วยเหลือใน

การร่วมท ากิจกรรม

(Supportive joint 

practice : scaffolding) 

         3. นกัเรียนควบคุม
(Student-regulated) 

แบ่งขั้นตอนการเสริมต่อการ

เรียนรู้ในดา้นการอ่าน ไดแ้ก่ 

          1. ขั้นก่อนการอ่าน 

เช่นไดจ้ดัการเรียนการสอน 

เช่น แนะน าศพัทจ์าก

รูปแบบและการวาดภาพ 

การเช่ือมโยงความรู้เดิมผา่น

ภาพ  การเช่ือมโยงความรู้

ประสบการณ์ของผูเ้รียน 

การแนะน าโครงสร้างเร่ือง

โดยผา่นผงักราฟิก และ

แนะน าลกัษณะเน้ือหาท่ีอ่าน 

           2.  ขั้นระหวา่งอ่าน

เสนอวธีิด าเนินงานไว ้

ไดแ้ก่ 

       1.  ขั้นน า  ในขั้นน้ี

จะก าหนดเป้าหมายหรือ

วตัถุประสงคข์องการ

เรียน  
 

        2. ขั้นก่อนการ

เรียน  ในขั้นน้ีเป็นการ

สร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีให้

เกิดข้ึนระหวา่งครูกบั

นกัเรียน และนกัเรียน

กบันกัเรียน 
 

เสนอวธีิด าเนินการ 

การเสริมต่อการเรียนรู้

แบ่งเป็น 5 ขั้น คือ 

       1. การก าหนด

วตัถุประสงคข์อง

กิจกรรมการอ่านของ

นกัเรียน 

       2. การใหค้วามรู้

เก่ียวกบัการท างานกลุ่ม 

       3. การอ่านหนงัสือ

เรียนหรือส่ือการอ่าน

อ่ืนๆ 

       4. นกัเรียนในกลุ่ม

 
ขั้นตอนการเสริมต่อ
การเรียนรู้
ประกอบดว้ย ก าหนด
เป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคข์องการ
เรียน ผูส้อนท่ี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน 
ผูเ้รียนเขา้ร่วมใน
กิจกรรมในกลุ่ม 
จนกระทัง่ลดความ
รับผดิชอบของผูเ้รียน
ใหส้ามารถเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง โดยผูจ้ดั
กิจกรรมการเรียนการ
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Vygotsky (1978) 
Wilhelm&Baker  และ 

Dube (2001) 
McCloskey (2005) Doolittle (1997) 

สุนนัทา  มัน่เศรษฐวทิย ์      
(2551  ) 

สรุป 

 เช่น  มีจดัการเรียนการสอน 

เช่น การท านายจากเน้ือเร่ือง

ท่ีอ่าน และตรวจสอบ

ความหมาย 

            3. ขั้นหลงัอ่าน มีการ
จดัการเรียนการสอน เช่น 
ออกแบบผงักราฟิกส าหรับ
การเล่าเร่ือง ทบทวนค าศพัท ์
การใชผ้งักราฟิกของ
โครงสร้างโดยการเขียน 
และประยกุตเ์น้ือหาท่ีอ่าน
ไปสู่การเขียน 

       3. ขั้นอ่าน  ในขั้นน้ี
ใหน้กัเรียนใชว้ธีิอ่าน 
หลงัจากอ่านเสร็จแลว้
ครูจะใชเ้ทคนิคค าถาม
ตามระดบัขั้นของการ
คิดท่ีปรับใชก้บัการอ่าน 
 

    4.  ขั้นปฏิบติังาน

นกัเรียนจะท างานเป็น

กลุ่มและอาจเป็น

รายบุคคลบา้งตาม

ลกัษณะของงาน ถา้เป็น

งานกลุ่มก็ตอ้งร่วมกนั

วนิิจฉยัค าตอบท่ีถูกตอ้ง

และหาขอ้สรุปร่วมกนั 
 

ท างานร่วมกนั  

        5. การวดัผลและ
ประเมินผล 

สอนต่างๆใหก้บั
ผูเ้รียน เช่น การ
แนะน าศพัทจ์าก
รูปแบบและการวาด
ภาพ การเช่ือมโยง
ความรู้เดิมผา่นภาพ  
การเช่ือมโยงความรู้
ประสบการณ์ของ
ผูเ้รียน การแนะน า
โครงสร้างเร่ืองโดย
ผา่นผงักราฟิกและ
ประยกุตเ์น้ือหาท่ีอ่าน
ไปสู่การเขียน เป็นตน้ 

 

ตาราง 2 แสดงสรุปสังเคราะห์เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ (ต่อ) 
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Vygotsky (1978) 
Wilhelm&Baker  และ 

Dube (2001) 
McCloskey (2005) Doolittle (1997) 

สุนนัทา  มัน่เศรษฐวทิย ์      
(2551  ) 

สรุป 

 

      5. ขั้นหลงัเรียนเป็น
การวดัผลและ
ประเมินผล ไดแ้ก่ การ
ประเมินผลงานโดยใช้
เกณฑท่ี์ตรงตามสภาพ
จริง 

 
 

ตาราง 2 แสดงสรุปสังเคราะห์เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ (ต่อ) 
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3.5  ประโยชน์ของเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
1.  การสอนแบบเสริมต่อการเรียนรู้ จะช่วยให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน และ

กระตุน้ผูเ้รียนโดยการสร้างความรู้พื้นฐานและสร้างความรู้ใหม่ ในการท างานกบัผูเ้รียนท่ีมีความ
ภูมิใจต ่าในตวัเองหรือผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องในการเรียน ตอ้งหาโอกาสเสริมในทางบวกแก่
นกัเรียน และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนอยากเรียน และลดความสับสนของผูเ้รียน 
(Stuyf, 2002) 

2.  การสอนแบบเสริมต่อการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ีจดัในการเรียนการสอน จะช่วย
สามารถพฒันาการเรียนภาษาองักฤษให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้ของการ
ใช้ภาษาอย่างเพิ่มข้ึน ซ่ึงลกัษณะพิเศษของการเสริมต่อการเรียน เน่ืองจากการเสริมต่อการเรียนรู้ 
ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถท างานโดยล าพงัและบรรลุผลส าเร็จในการท างานท่ีวางไว ้ (Foley 1994; 
Johnson 1995; Slavin 1994) 

3. การเสริมต่อการเรียนเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน (Stuyf, 2002) นอกจากน้ีการเสริมต่อการเรียนเป็นกลวิธีการเรียนท่ี
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยได้รับความช่วยเหลือจากผูมี้ความสามารถมากกว่า
จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดโ้ดยล าพงั (Bruner 1983) 

 
4.  ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) 

     4.1  สมมติฐานน าเข้า (Input Hypothesis) 
      แนวคิดน้ี Krashen (1981) เป็นผูก้ล่าวว่าการรับปัจจยัน าเขา้ทางภาษาท่ีมนุษยเ์ขา้ใจ
ขอ้มูลของการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง โดยท่ีมนุษยมี์ระดบัความรู้ท่ีมีอยู่แลว้และสามารถพฒันาความรู้
ข้ึนไปอีกหน่ึงขั้น คือ I plus 1 นอกจากน้ีการฝึกทางดา้นการส่ือสาร อาจไดรั้บขอ้จ ากดัต่อผูเ้รียนใน
ชั้นเรียนท่ีมีการจดัการเรียนการสอนด้านไวยากรณ์ถดัข้ึนไปอีกหน่ึงขั้น ซ่ึงผูเ้รียนอาจล้มเหลว
ทางด้านปัจจยัน าเขา้ท่ีเพียงพอส าหรับการรับรู้ทางภาษา แต่อีกส่ิงท่ีเป็นท่ียอมรับเกิดจากการจดั
กิจกรรมท่ีดีซ่ึงมีลกัษณะเป็นธรรมชาติ น่าสนใจ และมีความเขา้ใจ โดยส่ิงท่ีตอ้งการ นัน่คือมีปัจจยั
ทางธรรมชาติอยา่งเพียงพอท่ีเป็น I plus 1 โดยครอบคลุมอยา่งธรรมชาติและมีการแกไ้ขปรับปรุง
หลายๆคร้ังจนกระทัง่มีความกา้วหนา้ส าหรับการรับรู้ทางภาษา 
    นอกจากน้ี Krashen (1981) ได้เสนอว่าแบบฝึกหัดท่ีจดัในชั้นเรียนซ่ึงควรพิจารณา
เก่ียวกบัโครงสร้างทางไวยากรณ์ ของภาษาเป้าหมายในเวลานั้น แต่อาจเกิดการแปรปรวนของ
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แบบฝึกหดัท่ีน าไปใชก้บัโครงสร้าง I plus 1 ส าหรับผูรั้บ ซ่ึงแบบฝึกหดัอาจก่อให้เกิดต่อผูเ้รียนใน
ล าดบัขั้นท่ีห่างออกไปของ I plus 1 หรือท าใหบ้รรลุเป้าหมายและขั้น I plus 1 
     แต่อย่างไรก็ตาม การจัดแบบฝึกหัดท่ีมุ่งไปท่ีการรับรู้ เพื่อจัดแบบฝึกหัดให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละ I plus 1 แต่ก็มีค  าถามต่างๆเก่ียวกบัแบบฝึกหดัวา่ควรค านึงถึงการจดัปัจจยัน าเขา้
ท่ีเพียงพอส าหรับการรับรู้ท่ีแทจ้ริง นอกจากนั้นแบบฝึกหดัท่ีมุ่งการเรียนรู้ซ่ึงอาจไม่สอดคลอ้งความ
ตอ้งการของผูเ้รียนอาจท าให้ผูเ้รียนเกิดการเบ่ือหน่าย แต่ถา้สอดคลอ้งความตอ้งการของผูเ้รียนอาจ
ช่ืนชอบทางภาษา หากการเรียนรู้ของแบบฝึกหดัไดบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือไดรั้บความกา้วหนา้ของ 
I plus 1 ดงันั้นผลท่ีไดรั้บจะช่วยใหผู้ค้วบคุมด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
       ดงันั้นสมมติฐานน าเขา้ (Input hypothesis) ของ Krashen ถือไดว้า่มีความส าคญัในการ
รับรู้ภาษาท่ีสอง หากผูเ้รียนไดรั้บปัจจยัรับเขา้อยา่งเพียงพอและท าใหเ้ขา้ใจขอ้มูล อยา่งไรก็ตาม
ผูส้อนควรค านึงถึงเอกสารท่ีสร้างข้ึนเองนั้นควรจะมีความยากในระดบั I plus 1 คือมีความยากเพื่อ
ข้ึนอีกหน่ึงขั้นจากระดบัความสามารถเดิมของผูเ้รียนซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนมีการพฒันาความสามารถ
เพิ่มข้ึนได ้

4.2  การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
      4.2.1  ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

นักการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับการเรียนรู้แบบร่วมมือได้กล่าวว่าการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมีความส าคญั เน่ืองผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในการเรียนทางภาษาซ่ึงในโมดูล
การอ่านจะจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมากมาย 
นอกจากน้ียงัมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหนิ้ยามความหมายการเรียนรู้แบบร่วมมือ อาทิเช่น 

Slavin (1987) ซ่ึงเป็นผูมี้ช่ือเสียงไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
หมายถึง การแสดงความคิดเห็นโดยให้นกัเรียนท างานร่วมกนัและมีความรับผิดชอบในบทบาทท่ี
กลุ่มของตนเอง นอกจากน้ีวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยมีเป้าหมายในการท างานและท าให้งาน
กลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานท่ีก าหนดไว ้

อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือมแบบมี
ส่วนร่วม หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถต่างกนั ไดร่้วมมือกนั
ท างานกลุ่ม ดว้ยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน ท าให้งานของ
กลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได ้

ไสว ฟักขาว (2544) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือไวว้่า เป็นการจดัการเรียน
การสอนท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างกนั มีการแลกเปล่ียนความ
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คิดเห็น มีการช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และมีความรับผิดชอบร่วมกนัทั้งในส่วนตน และ
ส่วนรวม เพื่อใหก้ลุ่มไดรั้บความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

4.2.2 องคป์ระกอบของการจดักระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูเ้รียนจะตอ้งค านึงถึงใน
การใหผู้เ้รียนท างานกลุ่มดงัท่ี อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550) กล่าวถึง ดงัขอ้ต่อไปน้ี 
 1.การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัเชิงบวก( Positive Independence )หมายถึง 
สมาชิกในกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกนั มีส่วนรับความส าเร็จร่วมกนั ใชว้สัดุอุปกรณ์ร่วมกนั มีบทบาท
หนา้ท่ีทุกคนทัว่กนั ทุกคนมีความรู้สึกวา่งานจะส าเร็จไดต้อ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 2. มีปฏิสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดในเชิงสร้างสรรค์ (Face to Face Promotive 
Interaction) หมายถึง สมาชิกกลุ่มไดท้  ากิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด เช่น แลกเปล่ียนความคิดเห็น อธิบาย
ความรู้แก่กนั ถามค าถาม ตอบค าถามกนัและกนั ดว้ยความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 
 3 .  มีการตรวจสอบความรับผิดชอบของสมา ชิกแต่ละคน ( Individual 
Accountability) เป็นหนา้ท่ีของผูส้อนท่ีจะตอ้งตรวจสอบวา่ สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่องาน
กลุ่มหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด เช่น การสุ่มถามสมาชิกในกลุ่ม สังเกตและบนัทึกการท างานกลุ่ม ให้
ผูเ้รียนอธิบายส่ิงท่ีตนเรียนรู้ใหเ้พื่อนฟัง ทดสอบรายบุคคล เป็นตน้ 
 4. มีการฝึกทักษะการช่วยเหลือกันท างานและทักษะการท างานกลุ่มย่อย 
(Interdependence and Small Groups Skills) ผูเ้รียนควรไดฝึ้กทกัษะท่ีจะช่วยให้งานกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ เช่น ทกัษะการส่ือสาร การยอมรับและช่วยเหลือกนั การวิจารณ์ความคิดเห็นโดยไม่
วจิารณ์บุคคล การแกปั้ญหาความขดัแยง้ การใหค้วามช่วยเหลือ และการเอาใจใส่ต่อทุกคนอยา่งเท่า
เทียมกนั การท าความรู้จกัและไวว้างใจผูอ่ื้น เป็นตน้ 
 5. มีการฝึกกระบวนการกลุ่ม (Group Process) สมาชิกตอ้งรับผิดชอบต่อการ
ท างานของกลุ่ม ตอ้งสามารถประเมินการท างานของกลุ่มไดว้่า ประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
เพราะเหตุใด ตอ้งแกไ้ขปัญหาท่ีใด และอย่างไร เพื่อให้การท างานกลุ่มมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม 
เป็นการฝึกกระบวนการกลุ่มอยา่งเป็นกระบวนการ 
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   4.2.3 ขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ในการจัดการเรียนการสอนต้องจัดขั้นตอนการเรียนรู้ โดยขั้นตอนท่ีผู ้สอน

น ามาใชซ่ึ้ง Slavin (1990) ไดเ้สนอขั้นตอนการสอนแบบร่วมกนั ไวด้งัน้ี 
 1.  การแบ่งกลุ่มตามสัมฤทธ์ิผล (Student Teams Achievement  Divisions หรือ 

STAD) โดยจดัสมาชิกในกลุ่มออกเป็น 4 คน ท่ีมีระดบัของความสามารถ เพศ  และจริยธรรมเป็น
ตน้ และมีขั้นตอนการเรียนการสอนโดยผูส้อนน าเสนอบทเรียนแล้วให้ผูเ้รียนท างานเป็นกลุ่ม
จนกระทัง่ผูเ้รียนมีความช านาญในการเรียนรู้ หลงัจากนั้นผูส้อนจดัแบบทดสอบยอ่ยเป็นรายบุคคล 
แล้วน าคะแนนมารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่ม สุดทา้ยผูส้อนจดัล าดบัคะแนนของแต่ละกลุ่มและให้
ประกาศนียบตัรหรือรางวลั 

 2.  การแข่งขนัท่ีจดัดว้ยเกม (Teams-Games-Tournaments หรือ TGT) เป็นการจดั
กลุ่มเช่นเดียวกบั STAD แต่ไม่มีการสอบยอ่ยทุกสัปดาห์ ซ่ึงผูเ้รียนจะท าการแข่งขนัตอบปัญหากบั
สมาชิกในแต่ละกลุ่ม เพื่อได้คะแนนของกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มๆละ 3 คน และแต่ละทีมจะมี
ความสามารถเท่าๆกนั เช่น ทีมท่ีคะแนนต ่าแข่งขนักบัทีมท่ีคะแนนต ่า ส่วนทีมคะแนนสูงแข่งขนั
กบัทีมท่ีไดค้ะแนนสูง เพื่อให้ผูเ้รียนไดบ้รรลุผลในลกัษณะท่ีมีโอกาสแบบเท่าเทียมกนั กลุ่มท่ีได้
คะแนนสูงไดรั้บประกาศนียบตัรหรือรางวลัเช่นเดียวกบั STAD  
  3.  แบบกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI) 
เป็นการจดัการเรียนแบบร่วมกันซ่ึงสอนเป็นรายบุคคล กลุ่ม TAI โดยผูเ้รียนจะถูกจดัล าดับ
ความสามารถแต่ละคนจาก placement test สมาชิกในกลุ่มจะเรียนรู้บทเรียนท่ีแตกต่างกนัแลว้ให้
สมาชิกในกลุ่มช่วยตรวจทานใบงานและช่วยเหลือซ่ึงกนั แต่ในการสอบผูเ้รียนจะตอ้งท าขอ้สอบ
โดยไม่ช่วยเหลือกนั 

 4. การเรียนแบบร่วมมือกันโดยบูรณาการระหว่างการอ่านและการเขียนของ
บทความ (Cooperative Integrated Reading and Composition หรือ CIRC) วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีใหม่ท่ีสุด
ของการเรียนแบบร่วมกนัเป็นโปรแกรมความเขา้ใจระหว่างการสอนการอ่านและการเขียน แบ่ง
สมาชิกออกเป็น 2 คน โดยผูส้อนท าหน้าท่ีควบคุม ผูเ้รียนแต่ละคู่จะท างานร่วมกนั ต่อจากนั้น
ผูเ้รียนอ่านให้เพื่อนอีกคนฟังแล้วเดาเร่ืองราวของเร่ืองว่าจบอย่างไร ต่อจากนั้นผูเ้รียนแต่ละคู่จะ
ช่วยกันสรุปและเขียน โดยแต่ละคู่จะช่วยกันตรวจทาน เช่น ค าสะกด โครงสร้างประโยคและ
ค าศพัท ์ในระหวา่งการท างานผูเ้รียนสามารถจบัใจความส าคญัและมีทกัษะความเขา้ใจเป็นอย่างดี 
โดยรางวลัมีลกัษณะเป็นประกาศนียบตัรท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

สรุปไดว้่าในการจดักิจกรรมการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้  นั้นควรบูรณา
การองคป์ระกอบและขั้นตอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อให้ผูเ้รียนพฒันาดา้นภาษาองักฤษ ซ่ึง
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เห็นวา่รูปแบบของกิจกรรมสอดคลอ้งกบักิจกรรมการอ่านท่ีมีการสอนเนน้เทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนจดักิจกรรมท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์และร่วมกนัท ากิจกรรมและแลกเปล่ียนความคิดเห็นนั้นถือเป็นแนวทางท่ี
น่าสนใจ    

4.3  การเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทศัน์ล่วงหน้า (Advance Organizer) 
 จากแนวคิดของ Ausubel (1963) เก่ียวกบัมโนทศัน์ล่วงหนา้ (Advance Organizer) เพื่อ
ช่วยให้ผูส้อนจัดการและเช่ือมโยงข้อมูลอย่างมีความหมายและมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้
นอกจากน้ีผูส้อนยงัสามารถเช่ือมโยงความรู้ไปสู่ผูเ้รียนโดยน าเน้ือหาสาระไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ โดยผูส้อนเป็นผูน้ าเสนอมโนทศัน์ล่วงหนา้ดงักล่าวผา่นทางการบรรยาย การอ่าน และการจดั
ภาระงานใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
 ต่อมา Joyce et al. (2000) น าเสนอแนวคิดของรูปแบบมโนทศัน์ล่วงหนา้ (Advance 
Organizer Model) และแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การน ามโนทศัน์ล่วงหนา้ (Advance Organizer) 
  1 ผูส้อนช้ีแจงวตัถุประสงคข์องบทเรียนอยา่งชดัเจน 
  2  ผูส้อนน าเสนอมโนทศัน์ล่วงหนา้  
  3 ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเช่ือมโยงความรู้ 
 ขั้นท่ี 2 การเช่ือมโยงความรู้มโนทศัน์ล่วงหนา้ 
  1 ผูส้อนน าเสนอภาระงานและส่ือการเรียนการสอน 
  2 ผูส้อนจดัการและเรียงล าดบัส่ือการเรียนการสอนอยา่งมีเหตุผล 
 ขั้นท่ี 3 จุดเด่นของการจดัโครงสร้างความรู้ 
  1  ผูส้อนบูรณาการความสัมพนัธ์ของการเรียนรู้และการรับรู้ เช่น ผูส้อนสามารถ
ใหผู้เ้รียนสรุปยอ่เร่ือง หาประเด็นความแตกต่างและเช่ือมโยงของตวัอยา่งใหม่กบัมโนทศัน์ล่วงหนา้  
  2  ผูส้อนจดัน าเสนอวิธีการสอนแบบวิจารณญาณ (Critical Approach) ต่อเน้ือหาสาระ
  ดงันั้นการจดัมโนทศัน์ล่วงหน้าถือว่ามีความส าคญัต่อเทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีผูส้อนใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีใหม่และไม่คุน้เคยหรือผสมผสานความคิด
ใหม่ให้เขา้กบัความคิดอย่างสัมพนัธ์กนั ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนพฒันาทกัษะการอ่าน
ผูส้อนเช่ือมโยงขอ้มูลอย่างมีความหมายและบรรลุผลส าเร็จในการเรียนรู้ นอกจากน้ีในดา้นทกัษะ
การอ่านผูส้อนยงัสามารถเช่ือมโยงความรู้ไปสู่ผูเ้รียนโดยน าเน้ือหาสาระไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
      4.4  ความพงึพอใจ 

                    4.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
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   Morse 1955 และ Applewhite 1965 (อา้งถึงใน ศุภศิริ  โสมาเกตุ. 2544  : 48)ให้
ความหมายไวว้า่ความพอใจหมายถึงความรู้สึกส่วนตวัของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีความตอ้งการ
ของบุคคลนั้นต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดรั้บการตอบสนองเม่ือเม่ือบุคคลมีความตอ้งการส่ิงหน่ึงส่ิงใดมาก
จะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้องหาวิธีตอบสนองท าให้เกิดความเครียด และเม่ือความเครียดลดลงจากการ
ไดรั้บการตอบสนองความพึงพอใจก็จะมีมากข้ึน 
      4.4.2  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจจะเกิดมากหรือนอ้ยนั้น ข้ึนอยูก่บัส่ิงจูงใจหรือความตอ้งการท่ี
มนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองดงันั้นทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ จึงประกอบดว้ย 
 ทฤษฏีความตอ้งการของมนุษยข์องแมคคลีแลนด ์David   McCleland ( อา้งใน
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2540 : 141-144) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1.ความตอ้งการสัมฤทธ์ิผล (Need for Achievement) เป็นพฤติกรรมท่ีจะกระท า
การใดๆใหเ้ป็นผลส าเร็จดีเลิศตามมาตรฐานเป็นแรงขบัท่ีน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 2.ความตอ้งการสัมพนัธ์ (Need for Affiliation) เป็นความปรารถนาท่ีจะสร้าง
มิตรภาพและความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น 
 3.ความตอ้งการอ านาจ (Need for Power) เป็นความตอ้งการควบคุมผูอ่ื้นมีอิทธิผล
ต่อผูอ่ื้น และตอ้งการควบคุมผูอ่ื้น 
 ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์(Hierarchy of Needs) ของมาสโลว ์
(Maslow 1970  : 69-80 อา้งใน ศุภศิริ โสมาเกตุ 2544  : 50 ) เป็นทฤษฎีหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับ
อย่างกวา้งขวาง ซ่ึงตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่  “มนุษย ์ เรามีความตอ้งการอยู่เสมอไม่มีท่ีส้ินสุดเม่ือ
ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองหรือความพึงพอใจอยา่ใดอยา่งหน่ึงแลว้ ความตอ้งการส่ิงอ่ืนๆก็
จะเกิดข้ึนมาอีกความตอ้งการของคนเราอาจจะซ ้ าซ้อนกนั ความตอ้งการอยา่งหน่ึงยงัไม่ทนัหมดไป 
ความตอ้งการอีกอยา่งหน่ึงอาจเกิดข้ึนได”้ ความตอ้งการของมนุษยมี์ล าดบัดงัน้ี 
 1.ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiogical Needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน
ของมนุษยเ์นน้ส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวติ ไดแ้ก่ อาหาร อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
ความตอ้งการพกัผอ่น ความตอ้งการทางเพศ 
 2.ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) ความมัน่คงในชีวติทั้งท่ีเป็นอยู่
ปัจจุบนัและอนาคต ความเจริญกา้วหนา้ อบอุ่นใจ 
 3.ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญัต่อการเกิด
พฤติกรรมตอ้งการใหส้ังคมยอมรับตนเองเขา้เป็นสมาชิก ตอ้งการความเป็นมิตร ความรักจากเพื่อน
ร่วมงาน 
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 4.ความตอ้งการมีฐานะ (Esteem Needs) มีความอยากเด่นในสังคม มีช่ือเสียง
อยากใหบุ้คคลยกยอ่งสรรเสริญตนเอง อยากมีความเป็นอิสรเสรี 
 5.ความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวติ (Self-Actualization) เป็นความ
ตอ้งการในระดบัสูง อยากให้ตนเองประสบความส าเร็จทุกอยา่งในชีวติ 
 Scott  (1970  อา้งถึงใน ศุภศิริ โสมาเกตุ 2544 : 49) ไดเ้สนอแนวคิดในเร่ืองการ
จูงใจใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการท างานท่ีจะใหผ้ลเชิงปฏิบติั มีลกัษณะดงัน้ี 
 1. งานควรมีส่วนสัมพนัธ์กบัความปรารถนาส่วนตวั งานนั้นจะตอ้งมีความหมาย
ส าหรับผูท้  า 
 2. งานนั้นตอ้งมีการวางแผนและวดัความส าเร็จได ้โดยใช้ระบบการท างานและ
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้ไดผ้ลในการสร้างส่ิงจูงใจภายในเป้าหมายของงาน จะตอ้งมีลกัษณะ
ดงัน้ี 
 3.1 คนท างานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
 3.2 ผูป้ฏิบติัไดรั้บทราบผลส าเร็จในการท างานโดยตรง 
 3.3 งานนั้นสามารถท าใหส้ าเร็จได ้

4.5 เจตคติ(Attitude) 
                    4.5.1 ความหมายของเจตคติ 
 มีนักจิตวิทยาและนกัการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของเจตคติ ไวอ้ย่าง
มากมายแตกต่างกนัทศันะของแต่ละคน ดงัต่อไปน้ี 
 Kagan และ Ernest (1969:151) กล่าววา่ เจตคติเป็นความรู้สึกและความคิดท่ีฝัง
แน่นในทางบวกหรือทางลบท่ีมีต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยประกอบด้วยส่ิงส าคญั 3 ประการคือ ด้าน
ความรู้ ดา้นความเขา้ใจและดา้นอารมณ์  
 Freeman (1959 : 609) กล่าววา่ เจตคติ หมายถึง สภาพความพร้อมทางดา้นจิตใจท่ี
มีต่อบุคคล สถานการณ์ และวตัถุ ซ่ึงมีผลมาจากการเรียนรู้ 
 Guilford (1975  :  456-457) กล่าววา่ เจตคติ คือ การแสดงความโนม้เอียงของ
บุคคลท่ีชอบหรือไม่ชอบ แสดงความเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย สนบัสนุนหรือไม่สนบัสนุนต่อการ
กระท าในสังคม 
 สรุปไดว้า่เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกทางจิตใจและการแสดงความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีต่อ
ส่ิงหน่ึงส่ิงใด อาจแสดงออกในทางบวก เช่น ชอบ เห็นด้วย หรือสนับสนุนต่อส่ิงนั้น หรือเป็น
ในทางลบ เช่น ไม่ชอบ ไม่เห็นดว้ย หรือไม่สนบัสนุนต่อส่ิงนั้น  
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       4.5.2 ประโยชน์ของเจตคติ 
 ลว้น  สายยศ และองัคณา สายยศ (2542 : 54-55) ไดส้รุปประโยชน์ของการศึกษา
เจตคติไวเ้ป็นขอ้ๆดงัน้ี 
 1.เจตคติเป็นค ายอ่ของการอธิบายความรู้สึกยาวๆคลุมพฤติกรรมต่างๆไดม้าก 
 2.เจตคติใชพ้ิจารณาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงอ่ืนหรือมีต่อเป้าเจตคติ
ของคนคนนั้นได ้นัน่คือรู้เจตคติของคนสามารถส่งเสริมหรือยบัย ั้งส่ิงท่ีเขาจะแสดงออกได ้
 3.เจตคติสามารถมองสังคมได ้เพราะเจตคติเป็นส่ิงท่ีคงเส้นคงวา พฤติกรรมของ
บุคคลท่ีจะแสดงออกจากเจตคติ จึงสามารถน ามาอธิบายความคงเส้นคงวาของสังคมไดด้ว้ย 
 4.เจตคติมีความดีงามในตวัมนัเอง เจตคติของคนท่ีมีต่อเป้าเจตคติรอบๆตวัเราเอง 
สะทอ้นใหเ้ห็นโลกทศัน์ของคนๆนั้น มีคุณค่าในการศึกษาจุดประสงคข์องชีวติเขา 
 5.จากท่ีรู้ว่าเจตคติเกิดจากพนัธุกรรมและส่ิงแวดล้อม ดงันั้น การให้การศึกษา
เพื่อใหเ้กิดเจตคติท่ีดีงามตามสังคม จึงตอ้งศึกษาสัญชาตญาณและปรับส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้มีอิทธิพล
ต่อเจตคติของคนตามความตอ้งการ 
 6.ในสาขาสังคมวิทยา นักสังคมวิทยาหลายคนให้ความเห็นว่าเจตคติเป็นศูนย์
ความคิดและเป็นฐานของพฤติกรรมสังคม การจะปรับระบบกลไกของสังคม จึงควรเปล่ียนแปลง
เจตคติของแต่ละบุคคล 
       4.5.3 ลกัษณะของเจตคติ 
  Shaw and Wright (1967; อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2542 : 57-
58) ไดร้วบรวมลกัษณะทัว่ไปหรือมิติของเจตคติจากแนวคิดของนกัจิตวิทยาหลายคน ส่วนใหญ่
มองเจตคติมีลกัษณะ ไดแ้ก่ เจตคติข้ึนอยูก่บัการประเมินมโนภาพของเจตคติ แลว้เกิดเป็นพฤติกรรม
แรงจูงใจ เจตคติเป็นเพียงความรู้สึกโนม้เอียงจากการประเมินยงัไม่ใช่พฤติกรรม ตวัเจตคติเองไม่ใช่
แรงจูงใจ แต่เป็นตวัท าให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม เจตคติเปล่ียนแปรความเขม้ขน้ตาม
แนวของทิศทาง ตั้งแต่บวกจนถึงลบ นัน่คือ เป็นการแสดงความรู้สึกวา่ไปทางบวกมากหรือนอ้ย ไป
ทางลบมากหรือนอ้ย ความเขม้เป็นศูนยก์็คือไม่รู้สึกนัน่เอง หรือเป็นกลางระหวา่งบวกกบัลบ เจตคติ
เกิดจากการเรียนรู้มากกว่ามีมาแต่ก าเนิด เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ส่ิงท่ีปฏิสัมพนัธ์รอบตวัเรา ซ่ึง
เป็นเป้าเจตคติทั้งหลาย ถา้เรียนรู้วา่ส่ิงนั้นมีคุณค่าก็จะเกิดเจตคติทางดี ถา้เรียนรู้วา่ส่ิงนั้นไม่มีคุณค่า
ก็จะเกิดเจตคติไม่ดี ส่ิงใดเราไม่เคยรู้จกัไม่เคยเรียนรู้เลยจะไม่เกิดเจตคติ และเจตคติข้ึนอยูก่บัเป้าเจต
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คติหรือกลุ่มส่ิงเร้าเฉพาะอยา่ง ส่ิงเร้าทั้งหลายอาจเป็นคน สัตว ์ส่ิงของ สถาบนั มโนภาพ อุดมการณ์ 
อาชีพ หรือส่ิงอ่ืนๆก็ได ้
  5.เจตคติมีค่าสหสัมพนัธ์ภายในเปล่ียนแปลงไปตามกลุ่ม นัน่คือ กลุ่มท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนั เจตคติจะมีความสัมพนัธ์กนัสูง กลุ่มท่ีมีลกัษณะต่างกนัเจตคติจะมีความสัมพนัธ์กนัต ่า 
แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มท่ีมีเจตคติดีต่อส่ิงเดียวกนัยอ่มมีความสัมพนัธ์กนัดว้ย 
  6.เจตคติมีลกัษณะมัน่คงและทนทานเปล่ียนแปลงยาก นัน่คือ ถา้เป็นเจตคติจริงๆ
แลว้ การเปล่ียนแปลงจะชา้และท าไดย้าก 
 

4.6 ความคงทนในการเรียน 
4.6.1 ความหมายของความคงทนในการเรียน 

          นกัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคงทนในการเรียนไดก้ล่าวว่าความคงทนในการ
เรียนมีความส าคญักบัผูเ้รียน หลงัจากผูเ้รียนไดเ้รียนเน้ือหาจบแลว้ ซ่ึงผูเ้รียนมีความรู้ท่ีฝังไวม้าก
นอ้ยเพียง หากผูเ้รียนมีความจ า และน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้อาจท าให้เกิดผลประโยชน์ในการเรียน
การสอน นอกจากน้ียงัมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหนิ้ยามความหมายการเรียนรู้แบบร่วมมือ อาทิเช่น 
  Wingfield and Byrnes (1981) หมายถึง ความคงทนในการจ ามีลักษณะ

กระบวนการท่ีแสดงถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลว ซ่ึงอยูใ่นสภาวะของความจ าได ้เพื่อน าขอ้มูล

นั้นมาใชใ้นการจ าขอ้มูลใหม่ 

                       Atkinson and Shiffin(1968 อา้งในชยัพร  วิชชาวุธ2525 :71-72)หมายถึง ระบบ

ความจ านั้นเร่ิมเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือสัมผสัรับประสบการณ์ใหม่ส่งผ่านกระบวนการรับรู้เขา้สู่สมองและ

สมองนั้นเก็บรวบรวบและจดจ าส่ิงนั้นไวเ้ป็นการจ าระสั้ น เม่ือมีการทบทวนความรู้นั้นบ่อยๆ

ความจ าจะฝังตวัเป็นความจ าท่ีคงทนถาวรสามารถร้ือฟ้ืนและจดจ า แต่ถา้ไม่มีการทบทวนความจ า

ระยะสั้นก็สลายไป 

  สุรางค์  โคว้ตระกูล (2528:239) ไดส้รุปว่า ความคงทนการเรียนรู้หมายถึง การ

รวบรวมประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางออ้ม และเก็บไวน้าน 

   Saccuzo (1987 อา้งในพะนอ สงวนแกว้ 2553:73) กล่าวว่า ความคงทนในการ

จ าเป็นกระบวนการจ าประกอบดว้ย 

   1. การรับรู้ (Perceptual  encoding) ในการจ าเหตุการณ์ต่างๆไดต้อ้งมีการรับรู้ การ

รับรู้เกิดข้ึนเน่ืองจากข้อมูลท่ีได้จากการสัมผสันั้ นไปกระตุ้นการรับรู้สภาพท่ีเหมาะสมแล้ว
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เส้นประสาทสามารถถ่ายทอดข้อมูลต่างๆไปสู่สมอง จนกระทัง่กระบวนการรับรู้จะมีการจัด

ระเบียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมผสัใหเ้ป็นการรับรู้ความหมายท่ีง่ายท่ีสุด 

  2.ความคงทนในการจ า (Retention) เป็นการจ าเหตุการณ์ต่างๆให้ยาวนานท่ีสุด

เท่าท่ีตอ้งการ ช่วงเวลาของความคงทนในการจ า อาจจะเป็น 2-3 วินาที หรือ 2-3 ปี ซ่ึงความคงทน

ในการจ าอาจมากหรือนอ้ยลง ข้ึนอยู่กบัว่า ขอ้มูลใหม่นั้นสัมพนัธ์กบัความจ าท่ีมีอยูแ่ละส าคญัต่อ

งานอาชีพและอ่ืนๆ 

  3.การน าขอ้มูลไปใช ้(Retrieval) เป็นการน าขอ้มูลท่ีสะสมไว ้ซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตมาใช ้

สรุปไดว้่าความคงทนในการเรียน หมายถึง สภาวะความคงทนในการจ ากระบวนการท่ี

แสดงถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวของแต่ละบุคคล  เพื่อน าขอ้มูลในการจ าไปใช้ แตถ้า้มีการ

ทบทวนความรู้นั้นบ่อยๆความจ าจะฝังตวัเป็นความจ าท่ีสามารถร้ือฟ้ืนกลบัมาใชใ้หม่ได ้

4.7  ขนาดของผล (Effect size) 
 4.7.1 ความหมายของขนาดของผล 

  ขนาดของผล (Effect size) มีความหมายหลายอย่าง (Nakagawa and Cuthill, 

2007) แต่ในการวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ ค าวา่ขนาดของผลหมายถึงขนาดของผลท่ี

เกิดข้ึนจากตวัแปรตน้ (Independente Variable) ต่อตวัแปรตาม (Dependente Variable) ท่ีไดจ้าก

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบหรือเชิงความสัมพนัธ์ เช่น ขนาดของความแตกต่างของค่าเฉล่ียทาง

คณิตศาสตร์ ค่าสัมประสิทธ์ิกระถดถอย (Regression Coefficient) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

(Correlation Coefficient) และค่า Cohen’s d เป็นตน้ ค่าขนาดของผลเป็นอิสสระจากขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่ง (Becker 1999 อา้งใน สุพฒัน์, 2553) 

4.7.2  ความส าคญัของขนาดของผลในการวจิยัในปัจจุบนั 

1. หนงัสือคู่มือ APA (American Phonetics Association) บงัคบัให้รายงานขนาด

ของผล เน่ืองจากการรายงานผลการวิจัยแต่ เพียงเร่ืองความมีนัยส าคัญทางสถิติ (Statistical 

Significance) เท่านั้ นให้ข้อมูลไม่เพียงพอและมีปัญหาหลายอย่างดังได้กล่าวมาแล้วในปัจจุบนัน้ี

นกัวจิยัจ  านวนมากก าหนดให้มีการรายงานความมีนยัส าคญัทางปฏิบติั (Practical Significance) ซ่ึงเป็น

การรายงานขนาดของผล (Effect Size) ของผลการวิจยัด้วย เช่น ในหนังสือคู่มือ APA (American 
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Phonetics Association Publication Manual) ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 4 ในปี ค.ศ. 1994 ไดเ้ขียนเสนอแนะเพื่อ 

“ส่งเสริม” (encourage) ให้นกัวิจยัรายงานขนาดของผลในรายงานวิจยัของตน และคู่มือฉบบัพิมพค์ร้ัง

ท่ี 5 ในปี ค.ศ. 2000 ไดเ้ปล่ียนขอ้ความดงักล่าวเป็น “บงัคบั” (require) ให้นกัวิจยัรายงานขนาดของผล 

“เสมอ” ทุกคร้ังท่ีมีการรายงานระดบัมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value) รวมทั้งไดเ้สนอแนะสูตรในการ

เปล่ียนค่า rxy , d ท่ีน่าสนใจไวด้ว้ย (Thompson, 2000,   อา้งถึงใน   สุพฒัน์,2553) คือ 

 

 1. เม่ือ N รวมมีขนาด > 30 

   rxy = d/  

 2. เม่ือ N รวมมีขนาด < 30 

   rxy = d/  

  3.  d = 2xy /  

การท่ีหนังสือคู่มือ APA บงัคบัให้นกัวิจยัตอ้งรายงานขนาดของผลก็เพราะว่าการรายงาน

เฉพาะความมีนยัส าคญัทางสถิติให้ขอ้มูลแก่ผูจ้ะใชผ้ลของการวิจยัไม่เพียงพอและเพื่อประโยชน์ของ

การวจิยัแบบอภิวเิคราะห์ (Meta-analysis) ต่อไป 

2. วารสารชั้นน าในต่างประเทศอยา่งนอ้ย 24 ฉบบั ก าหนดเป็นขอ้บงัคบัให้ผูเ้ขียนบทความ

วิจยัตอ้งรายงานขนาดของผลดว้ย (Barnette, 2006,   อา้งถึงใน   สุพฒัน์,2553) เช่น Educational and 

Psychological Measurement, Early Children and Research Quarterly, Experimental Education, 

Language Learning, Personality Assessment, Reading and Writing และ Educational Technology 

Research and Development เป็นตน้ และมีจ านวนวารสารท่ีใชข้อ้บงัคบัเดียวกนัน้ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  

  4.7.3 การแปลความขนาดของผล 

 การแปลความหมายของขนาดของผลสามารถท าไดห้ลายอยา่ง Valentine and Cooper 

(2003   อา้งใน   สุพฒัน์,2553) ทั้งน้ีแลว้แต่ชนิดของค่าท่ีไดจ้ากการค านวณ แต่ค่าท่ีไดรับความนิยม

มากท่ีสุดคือค่า Cohen’s ซ่ึงสามารถแปลความหมายไดด้งัน้ี 

1.  ร้อยละของผลวจิยัในกลุ่มทดลองท าคะแนนไดม้ากกวา่ผลวจิยัในกลุ่มควบคุม 
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เน่ืองจากค่า d มีความหมายเช่นเดียวกบัค่า z-score ท่ีเป็นคะแนนมาตรฐานในการ

กระจายท่ีเป็นโคง้ปกติ (Normal Curve) ดงันั้น ค่า d จึงมีความหมายเช่นเดียวกบัค่า z เช่น d = 0.80 

แสดงวา่เน้ือท่ีใตโ้คง้ปกติจาก -3 ถึง +0.80 คลุมเน้ือหาท่ีประมาณร้อยละ 79 ดงันั้น หากวา่ในการศึกษา

เปรียบเทียบผลของการสอน 2 วิธีแก่ผูเ้รียน 2 กลุ่มแลว้ค านวณไดค้่าขนาดของผล คือ d = 0.80 แสดง

ว่าโดยเฉล่ียแล้วผลวิจยัในกลุ่มทดลองร้อยละ 79 สามารถท าคะแนนได้สูงกว่าพลผลวิจยัในกลุ่ม

ควบคุม 

2.  ล าดบัท่ีเม่ือคิดเป็นร้อย (Percentile Rank) แตกต่างกนั 

ค่า d สามารถมีความหมายเป็นค่าล าดบัท่ีเม่ือคิดเป็นร้อยละได ้เช่น ถา้ค่า d = 0.0 

แสดงว่าโดยเฉล่ียแลว้ผลวิจยัในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมต่างมีคะแนนอยู่ท่ีล  าดบัท่ี 50 จาก 100 

(p50) แต่หากวา่ค่า d = 0.80 แสดงวา่โดยเฉล่ียแลว้ผลวิจยัในกลุ่มทดลองมีคะแนนอยูท่ี่ล  าดบัท่ี 79 (p79) 

ในขณะท่ีพลวจิยัในกลุ่มควบคุมมีคะแนนอยูท่ี่ล าดบั 50 (p50) ดงันั้น ล าดบัท่ีของผลวิจยัในกลุ่มทดลอง

สูงกวา่ล าดบัท่ีของผลวจิยัในกลุ่มควบคุม = 79 – 50 = 29 ล าดบัท่ี 

3.  ร้อยละของคะแนนของกลุ่มแตกต่างกนั 

ขนาดของผลยงัอาจหมายถึงร้อยละของคะแนนของผลวิจยัในกลุ่มควบคุมกบักลุ่ม

ทดลองแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด เช่น ถา้ d = 0.00 แสดงวา่โดยเฉล่ียแลว้คะแนนของผลวิจยัในกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลองเท่ากนั อยูใ่นล าดบัท่ี 

4.  มีความหมายตามเกณฑท่ี์มีนกัวจิยัก าหนดไวแ้ลว้ 

Cohen 1988 และ Hopkins 2002 (อา้งใน สุพฒัน์, 2553)ไดก้ าหนดความหมายของ

ขนาดของผลไว ้ดงัน้ี 

 d   =  0.10  หมายถึง  มีผลขนาดนอ้ยมาก 

 d   =  0.20  หมายถึง  มีผลขนาดเล็กนอ้ย 

 d   =  0.50  หมายถึง  มีผลขนาดปานกลาง 

 d   =  0.80  หมายถึง  มีผลขนาดมาก 

 d   =  0.90  หมายถึง  มีผลขนาดใหญ่มาก 

         สรุปไดว้า่ขนาดของผลท่ีเกิดข้ึนจากตวัแปรตน้ (Independente Variable) ต่อตวัแปร

ตาม(Dependente Variable)ซ่ึงแปลความหมายของขนาดของผลค่า d ตั้ งแต่มีผลขนาดน้อยมาก
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จนกระทัง่มีผลขนาดใหญ่มาก ในดา้นการเรียนการสอนหากสร้างตวัแปรตน้ให้มีประสิทธิภาพและท า

ใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อตวัแปรตน้ก็จะส่งผลต่อตวัแปรตาม ท าให้มีผลขนาดใหญ่มาก ดงันั้นถือไดว้า่

มีการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูเ้รียน ซ่ึงGlass และคณะ (1981) แนะน าวา่การแปล

ความหมายค่า d ควรพิจารณาความคุม้ค่าและประโยชน์ (Costs and Benefits) มากกว่าขนาดของค่าท่ี

ค  านวณได ้เช่น ขนาดของผลมีนอ้ยมาก คือ d = 0.10 แต่หากวา่การท าให้เกิดผลดงักล่าวมีการลงทุน

น้อยก็อาจถือไดว้่ามีประโยชน์ทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประโยชน์นั้นเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน

ทุกๆ คน เป็นตน้ 

 

5. การสร้างบทเรียน 
5. 1.   ความหมายของบทเรียนโมดูล 

การเรียนการสอนโดยโมดูลนั้นเป็นระบบการเรียนการสอนอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีมีการ
แบ่งเน้ือหาของวชิาออกเป็นหน่วยยอ่ย โดยพิจารณาจากจ านวนชัว่โมงสอน จ านวนหน่วยกิต และมี
นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของค าวา่บทเรียนโมดูลไว ้ดงัน้ี 

แนวคิดน้ี Grave (2000) ให้ความหมายของบทเรียนโมดูลว่า เป็นการก าหนด
จุดมุ่งหมาย ออกแบบเน้ือหาการเรียนและส่ือการเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอน และการ
ทดสอบก่อนเรียนกิจกรรมการเรียนท่ีมีส่ือการเรียนพร้อมและมีการทดสอบหลงัเรียน 

Arends (1973) ท่ีไดใ้หค้วามหมายของบทเรียนโมดูลวา่ คือชุดของกิจกรรมการเรียน
ท่ีจดัเรียงตามล าดบัความยากง่ายเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนไดบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามจุดมุ่งหมาย
ท่ีก าหนดไว ้ 

Parson (1976) ท่ีไดใ้หค้วามหมายของบทเรียนโมดูลวา่เป็นบทเรียนท่ีผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ สร้างข้ึนเพื่อให้ผู ้เรียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการและสามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ไดต้ามความเหมาะสม 

จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าบทเรียนโมดูลหมายถึง บทเรียนนั้น
จะตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงค์เอาไวอ้ย่างแน่นอน มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนเลือกตามความ
ถนดัและความสามารถของแต่ละคน มีการประเมินผลก่อนและหลงัเรียน มีการทดสอบยอ่ยในทุก 
ๆ หน่วยของโมดูลและมีการเรียนซ่อมเสริมดว้ยกระบวนการเรียนการสอนจะเนน้ท่ีตวัผูเ้รียนเป็น
ส าคญัมากกวา่ผูส้อน 
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5.2  ลกัษณะและองค์ประกอบของบทเรียนโมดูล 
 Houston (1972) ไดส้รุปลกัษณะของบทเรียนโมดูลไดแ้ก่ เนน้ตวัผูเ้รียนมากกว่าผูส้อน 
โดยถือวา่ความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นเคร่ืองก าหนดส่ิงท่ีจะเรียน เน้นวตัถุประสงค์เป็นส าคัญ 
ไม่ใช่เนน้กิจกรรมการเรียน วตัถุประสงคจึ์งตอ้งระบุไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นประการแรก ส่วนกิจกรรม
การเรียนจะตอ้งเป็นส่ิงตามมาเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ บทเรียนโมดูลเป็นการสนอง
เอกตับุคคล คือ จะค านึงถึงความตอ้งการความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล บทเรียน
โมดูลเป็นลกัษณะท่ีรวมแบบการสอนหลายอยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั และบทเรียนโมดูลเป็นกระบวนการ 
จึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่ เสมอ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขให้บทเรียนโมดูลนั้ นมี
ประสิทธิภาพยิง่ ๆ ข้ึน 

5.3 รูปแบบของบทเรียนโมดูล 
  Houston และคณะ (1971) กล่าวถึงรูปแบบของบทเรียนโมดูลประกอบดว้ยบทเรียน
โมดูลแบบ A (Module Format A) เพื่อพฒันาบทเรียนโมดูลส าหรับหน่วยงานครู (Teacher Corps 
Instructional Webbed) ซ่ึงโครงการน้ีมีศูนยก์ลางท่ีมหาวิทยาลยัฮูสตนั แบ่งบทเรียนโมดูลเป็น 3 
ส่วนใหญ่ ๆ คือ ใบปะหน้า (Title Page) ตวับทเรียนโมดูล (The Body of the Description) 
ภาคผนวก (Appendix) ซ่ึงตวับทเรียนโมดูลจะมีส่วนประกอบไดแ้ก่ เหตุผล (Rationale) จุดมุ่งหมาย 
(Objective) ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites)  การทดสอบก่อนสอน (Pre-Assessment) กิจกรรมการ
เรียน (Learning Activities) การทดสอบหลงัการเรียน (Post-Assessment) การเรียนซ่อมเสริม 
(Remediation) 

บทเรียนโมดูลแบบ B (Module Format B)บทเรียนรูปแบบน้ีไดรั้บการพฒันาข้ึนท่ีรัฐ
ซานดิเอโก ภายใตก้ารน าของ Thomas Negel และ Paul Richman มีส่วนประกอบไดแ้ก่ ความรู้
พื้นฐาน (Prerequisites) ประมาณเวลาท่ีใช ้(Estimated Time) เป้าหมาย (Goal) ประสบการณ์ท่ีจะ
เสริมบทเรียน (Experience to be Scheduled in Advance) การทดสอบก่อนสอน (Pre-Assessment) 
วตัถุประสงค ์(Objective)  กิจกรรมการเรียนการสอน (Instructional Activities) การทดสอบหลงั
การเรียน (Post-Assessment) การเรียนซ่อมเสริม (Remediation) และส่ือการเรียนการสอน 
(Materials) 

บทเรียนโมดูลท่ีนิยมใช้อีกรูปแบบหน่ึงคือรูปแบบการพฒันาของ Wifford  Weber       
ซ่ึงประกอบดว้ย  7  องคป์ระกอบ  โดยแสดงระบบแบบจ าลองของบทเรียนโมดูล Wifford  Weber  
(1978 อา้งใน บุญเก้ือ  ควรหาเวช  2545) ดงัน้ี 
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 1. เหตุผล (Rational)  เป็นแนวคิดท่ีอธิบายเก่ียวกบัทฤษฎีและการปฏิบติัท่ีจ  าเป็นส าหรับ
การศึกษาในเร่ืองสั้น ๆ โดยมีการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัปัญหาของผูเ้รียนและความคาดหวงั
ของหลกัสูตร 
 2. จุดมุ่งหมาย(Objectives)ในบทเรียนโมดูลจะมีจุดมุ่งหมาย  2  ลกัษณะคือ  จุดมุ่งหมาย
ทั่วไป ในความมุ่งหมายของหลักสูตรท่ีผูส้อนจึงควรส่งเสริมให้เกิดข้ึนและจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรมส าหรับการแสดงออกของผูเ้รียนท่ีตามเหตุการณ์นั้นๆและผูเ้รียนจะตอ้งมีประสบการณ์  
โดยจุดมุ่งหมายดงักล่าวจะช่วยในดา้นการวางแผนการเรียนการสอนและการประเมินผล   

3. ความรู้พื้นฐาน (Pre-requisites)โมดูลตอ้งการความพร้อมดา้นประสบการณ์การเรียนท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในบทเรียนโมดูล 
 4. การประเมินผลก่อนการเรียน (Pre-assessment)ได้แก่  การส ารวจสมรรถภาพผูเ้รียน
ก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนบทเรียนโมดูล  เพื่อท่ีจะไดจ้ดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัส่วนขาดของผูเ้รียนหรือ
การจดัเตรียมสมรรถภาพพื้นฐานให้เสียก่อนท่ีจะเร่ิมเรียน  ทั้งน้ีเคร่ืองมือการประเมินผลควรจะ
เช่ือถือได ้
 5.  การก าหนดการเรียนเพื่อเลือกกิจกรรม(Learning  alternatives)  ขอ้ความค านึงในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของบทเรียนท่ีก าหนดไวมี้กิจกรรมต่างๆ  ท่ี
ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้โอกาสเลือกไดต้ามความสามารถ  ในการท่ีจะบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย 
 6.  การประเมินผลหลงัเรียน (Post-assessment) เป็นการประเมินผลการเรียน  เม่ือจบการ
เรียนในบทเรียนโมดูลแต่ละโมดูล และหลงัการเรียน  เพื่อดูว่าผูเ้รียนสามารถพฒันาสมรรถภาพ
เพียงใด  มีขอ้บกพร่องอยา่งไร  ซ่ึงจะช่วยในการตดัสินใจในการปรับปรุงแกไ้ข ของบทเรียนโมดูล  

7.  การเรียนซ่อมเสริม (Remediation) เป็นการช่วยใช้ผูเ้รียนมีโอกาสพฒันาสมรรถภาพ
ไปสู่ความส าเร็จของการเรียนท่ีดียิ่งข้ึน  หลงัจากท่ีผูเ้รียนพบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องของตน  และ
จุดประสงคข์องการซ่อมเสริมจะเนน้ท่ีเลือกเรียนโดยทัว่ไป 

สรุปได้ว่า บทเรียนโมดูลประกอบด้วย คือเหตุผล (Rationale) การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ออกแบบเน้ือหาการเรียนและส่ือการเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอน และการทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมการเรียนและมีการทดสอบหลงัเรียน บทเรียนโมดูลจะเป็นอีกนวตักรรมในการเรียนการ
สอนใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
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5.4  การสร้างและพฒันาส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
5.4.1 การจดัท าส่ือท่ีใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ ในการ

พฒันาส่ือการเรียนการสอนภาษานั้นมีหลกัการและขั้นตอนในแนวคิดของ Tomlinson (1998)ดงัน้ี 
  5.4.1.1  การระบุความจ าเป็นในการใชส่ื้อ (Identification of Needs for Materials) 
ซ่ึงผูส้อนไดศึ้กษาปัญหาและความจ าเป็นของการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน โดยการสร้างส่ือ
ข้ึนมา 
  5.4.1.2 การส ารวจขอบเขตความจ า เ ป็นและศึกษาปัญหาเ ก่ียวกับภาษา
(Exploration of Needs ) ไดแ้ก่ มีความหมายอยา่งไร(what meaning) หนา้ท่ีอยา่งไร(what functions)
ทกัษะอยา่งไร (what skills) เป็นตน้ 
  5.4.1.3 การบริบทท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตส่ือ(Contextual Realisation) เป็น
การน าเสนอส่ือต่างๆท่ีใหม่โดยหาบริบทท่ีเหมาะสมกบังานนั้นๆ 

            5.4.1.4    การเรียนการสอน(Pedagogical Realisation) เป็นการจดัท าแบบฝึกหดั
และกิจกรรมใหเ้หมาะสมการเรียนการสอน 

            5.4.1.5  การก าหนดภายนอกของการผลิตส่ือ (Physical Production)เป็นการ
พิจารณาของการผลิตส่ือ เช่น การออกแบบ ขนาด การมองเห็น ความยาวและการน าส่ือกลบัมาใช้
ใหม่ได ้

5.4.1.6  การน าส่ือไปใช ้(Student Use of materials) เป็นการน าส่ือไปใชก้บัผูเ้รียน
ในชั้นเรียน 
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5.4.1.7 การประเมินผลส่ือท่ีสร้างข้ึนในการเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไว ้(Evaluation of materials against agreed objectives) ดงัแผนภูมิท่ี 2ต่อไปน้ี 
 

                              
                                                              
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงกระบวนการในการผลิตส่ือ 
ท่ีมา : Tomlinson. Material Development in Language Teaching (United Kindom : Cambridge 
University Press),97-98. 
  

1.การระบุ
ความจ าเป็น
ในการใชส่ื้อ 

2. การ
ส ารวจ
ขอบเขต
ความจ าเป็น
และศึกษา
ปัญหา 3. การบริบท

ท่ีเหมาะสม
ส าหรับการ
ผลิตส่ือ 

4. การเรียน
การสอน 

5.การ
ก าหนด
ภายนอกของ
การผลิตส่ือ 

6. การน าส่ือ
ไปใชก้บั
โมดูลการ
อ่าน 

7. การ
ประเมินผล
ส่ือท่ีสร้าง
ข้ึน 

(a) 

Dynamic path 

Optional steps and feedback 
loops 
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         จากแนวคิดของนกัการศึกษา  ในการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนนั้นนบัวา่เป็น
ขั้นเร่ิมตน้ท่ีของการสร้างบทเรียนโมดูล  จะส่งผลไปสู่ขั้นตอนต่าง ๆ  ต่อไป  Houston และคณะ ได้
เขียนแผนภาพ (Flow chart)แสดงการสร้างบทเรียนโมดูลไวด้งัน้ี Houston และคณะ ( 1972 ) 
 
           
           
           
           
           
           
           
  
 
 
 
 
 
  
แผนภูมิ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างบทเรียนโมดูล 
ท่ีมา : Houston,Robert W. and Others. Development Instructional Modules:Modules System 
for Writing (Modules Huston Texas: College of education, University of Texas),173. Scott   
 

นอกจากน้ี Graves (1996 : 13, อา้งถึงใน วสิาข ์จติัวตัร์ 2543  : 208) กล่าววา่องคป์ระกอบ
ส าคญัในการพฒันาเอกสารการสอน คือ 
 1. การประเมินความตอ้งการ (Needs assessment) เป็นการพิจารณาความจริงเก่ียวกบัผูเ้รียน 
เช่น ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ปัญหาการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้รียนขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
ความเช่ือมัน่ ความคาดหวงัของผูเ้รียนในการเรียนภาษาองักฤษ เป็นตน้ 
 2. การวางเป้าหมายและวตัถุประสงค ์(Determining goals and objectives) ตอ้งค านึงถึง
ความตอ้งการของผูเ้รียนและจุดมุ่งหมายของเอกสารการสอนเป็นหลกั 

ศึกษาหลกัสูตรและ
ร่างวตัถุประสงค ์

วเิคราะห์ 

วตัถุประสงค ์
ก าหนด 

วตัถุประสงค ์

ตรวจสอบโดย 

ผูท้รงคุณวฒิุ 

จดัหา 
อุปกรณ์ 

ตรวจสอบโดย 

ผูท้รงคุณวฒิุ 
เขียนบทเรียน 

 

เขียนเคา้โครง 
บทเรียน 

หาประสิทธิภาพ 

ตน้ฉบบั 
การประเมินผล 

การหาประสิทธิภาพ 
ปรับปรุง 
บทเรียน 

ตรวจสอบโดย 

ผูท้รงคุณวฒิุ 

ปรับปรุง 
 

ประเมินผล 

 

หาประสิทธิภาพโดย 

ใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

สร้างตน้ฉบบั 

หา 
ประสิทธิภาพ 

น าไปใชใ้นการเรียนการสอนจริง 
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 3. การสร้างความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตวัเน้ือหา (Conceptualizing content) คือการท่ีครูคิด
หรือวางแผนวา่สอนเน้ือหาอะไร จะเนน้ทกัษะใดเป็นพิเศษ 
 4. การคดัเลือกและพฒันาเอกสารประกอบการสอนและกิจกรรม (Selecting and 
developing materials and actives) คือ การท่ีครูคดัเลือกพฒันาเน้ือหาและวธีิการสอนเน้ือหานั้นๆใน
การหาวธีิการสอนครูควรค านึงถึงบทบาทของนกัเรียน โดยใหไ้ดเ้รียนเน้ือหาตามความสนใจ 
 5.การจดัเน้ือหาและกิจกรรมการสอน (Organization of content and activities) หลกัในการ
จดัเน้ือหา คือ เรียงล าดบัจากเน้ือหาท่ีง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียาก เช่น เรียนเก่ียวกบัการเขียนเล่าเร่ืองราว
ก่อนการเขียนแสดงความคิดโตแ้ยง้ นอกจากน้ีการจดัเน้ือหาควรเป็นเน้ือหาท่ีเป็นรูปธรรมก่อน
เน้ือหาท่ีเปิดกวา้ง (Open-ended) 
 6. การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลในท่ีน้ีเป็นการประเมินผลดา้นสมิทธิภาพ 
(Proficiency) และสัมฤทธ์ิผล (Achievement) ของนกัเรียนวา่มีพฒันาการดา้นใดบา้ง ทั้งน้ีรวมถึง
การประเมินตวัเอกสารการสอนดว้ยวา่มีประสิทธิภาพเพียงใด 
 7. การพิจารณาแหล่งทรัพยากรและขอ้จ ากดัต่างๆ (Consideration of resources and 
constraints) เช่น หนงัสือ เทคโนโลย ีหอ้งเรียน และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ วา่มีเพียงพอหรือจ ากดั
เพียงใด ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาประสบการณ์เดิมของนกัเรียนและของครูวา่มีขอ้จ ากดัเพียงใดอีกดว้ย 

กล่าวโดยสรุปไดว้่าขั้นตอนการสร้างบทเรียนโมดูล  ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวความ
ต่างๆมาบูรณา เช่น Tomlinson (1998), Houston (1972) และ Graves (1996 : 13, อา้งถึงใน วิสาข ์จติั
วตัร์ 2543  : 208)และโมดูล Wifford  Weber  (1978 อา้งใน บุญเก้ือ  ควรหาเวช  2545)  บทเรียน
ประกอบด้วย การศึกษา คน้ควา้แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาหลกัสูตร การส ารวจขอบเขตความ
จ าเป็นและศึกษาปัญหาเก่ียวกบัภาษา การก าหนดจุดมุ่งหมาย ออกแบบเน้ือหาการเรียนและส่ือการ
เรียนการสอน วิธีการเรียนการสอน และการทดสอบก่อนเรียนกิจกรรมการเรียนและมีการทดสอบ
หลงัเรียน เป็นตน้ 
 
6.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องดังน าเสนอข้างต้นแสดงให้เห็นว่า วิธีการพฒันา
บทเรียนโมดูลการอ่านเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความส าคญัในการศึกษาข้อมูลฐานเก่ียวกับการอ่าน
ภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพฒันาบทเรียนการอ่านภาษาองักฤษ ควรจดัหา
รูปแบบการสอนเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ในการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ
โดยก าหนดแนวการเรียนการสอน เน้ือหา กิจกรรม เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการต่อผูเ้รียน 
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และสถานผูป้ระกอบการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงน าไปสู่การตั้งสมมุติฐานของงานวิจยั
ฉบบัน้ีไดว้่า ภายหลงัการใช้บทเรียนโมดูลการอ่านเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนน าไปสู่การพฒันาการอ่าน
ภาษาองักฤษอย่างแทจ้ริง ผูเ้รียนจะมีคุณภาพและท าให้ผูเ้รียนมีเจตคติและทศันคติท่ีดีต่อการใช้
บทเรียนโมดูลการอ่านเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ดา้นไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน กลยุทธ์ทางการอ่าน
และทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ การสอนภาษาโดยเฉพาะการอ่านภาษาองักฤษกบัการใช้เทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ ความพึงพอใจและเจตคติท่ีมีต่อโมดูลการอ่าน 

6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและการใช้กล
ยุทธ์ทางการอ่าน 

 
                     6.1.1. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องในประเทศ 

       ในประเทศไทยมีผูส้นใจการวิจยัเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน ทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษและการใช้กลยุทธ์ทางการอ่านมากมาย เช่น ศึกษาการเปรียบเทียบพฒันาการด้าน
ทกัษะการอ่านภาษาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้น
ทกัษะการอ่าน การสร้างบทเรียนอ่านเสริมจากหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ และ การพฒันาบทเรียน
โมดูลเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพดา้นภาษาองักฤษ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

     สิริวฒัน์ ทองเลิศ(2543)ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะการ

อ่านภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ กลุ่มตวัอย่างเป็น

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชา พาณิชยกรรม วิทยาลยัเทคนิคราชบุรี จงัหวดั

ราชบุรี จ  านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน รวม 80 คน โดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจยัพบว่า มีประสิทธิภาพของ

แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน มีค่าเท่ากบั 85.03/79.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนแตกต่างกนั ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากต่อการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 พิศาล อินทร์ทอง (2541) ไดท้  าการวิจยั โดยการสร้างบทเรียนอ่านเสริมจากหนงัสือพิมพ์

ภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนปรางกู่  จงัหวดัศรีสะเกษ กลุ่มตวัอยา่ง

เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 60 คน ท าการทดลองโดยให้นกัเรียนศึกษาบทอ่านเสริม

เอง ผูว้จิยัจะคอยใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือเม่ือนกัเรียนมีปัญหา ผลการทดลองพบวา่ความสามารถ
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ในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการใช้บทเรียนอ่านเสริมสูงกว่าก่อนการใช้บทเรียนอ่าน

เสริมสูงกวา่ก่อนการใชบ้ทเรียนอ่านเสริม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และประสิทธิภาพ

ของบทเรียนอ่านเสริม จากหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษมีค่า 78.64/78.83 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

75/75 ถือวา่บทเรียนอ่านเสริมจากหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพดีมาก 

ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์(2545) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนโมดูลเพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพดา้นภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาสถาบนัราชภฏั โดยด าเนินการวจิยั 4 ขั้นตอนคือ  

1 การส ารวจปัญหาการจดัการเรียนการสอนและความตอ้งการทกัษะการเรียน
ภาษาองักฤษ โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาสถาบนัราชภฏั 8 แห่ง จ านวน 800 คน และใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั  

2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล โดยมีผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  5 
คน ในการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างองค์ประกอบของโมดูลส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลไดแ้ก่ นกัศึกษาสถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร จ านวน 9 คน 

3 การทดลองใชบ้ทเรียนโมดูล โดยใชน้กัศึกษาสถาบนัราชภฏัก าแพงเพชรท่ีเรียน
รายวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและสืบคน้ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2544 จ านวน 38 คน เป็น
กลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้คือบทเรียนโมดูลวิชาภาษาองักฤษ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ  

4 การประเมินบทเรียนโมดูลใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นนักศึกษาสถาบนัราชภฏั
ก าแพงเพชรท่ีเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและสืบคน้ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2544 
จ านวน 38 คนและเคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียนโมดูล ผลการวิจยั
พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนโมดูลเร่ืองการเสริมสร้างสมรรถภาพด้านภาษาองักฤษมี
ผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัศึกษา
เห็นวา่บทเรียนโมดูลมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก       

พชัรีวรรณา  กอสมานชัยกิจ (2554)การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษโดยใช้โมดูล 
เร่ืองการสมคัรงานส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลยัประมงชุมพรเขต
อุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพรได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองการสมคัรงานและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการใช้
บทเรียนโมดูลในการพฒันาทักษะด้านการเขียน กลุ่มตวัอย่างท่ีในการวิจยัคือนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลยัประมงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร จ านวน 20 คน ซ่ึง
ได้มาจากสุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยการวิจัยแบบทดสอบวัด
ความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองการสมคัรงาน จ านวน 5 โมดูลและแบบสอบถามความคิดเห็นของ
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นักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บทเรียนโมดูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าt-test ผลการวิจัยพบว่า 1)ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวดั
ความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองการสมคัรงานของนกัศึกษาหลงัการเรียนจากบทเรียนโมดูล สูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 2) นกัศึกษามีแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อการใชบ้ทเรียนโมดูลเพื่อพฒันาทางดา้นการเขียนเร่ืองการสมคัรงานอยูใ่นระดบัดี 

    อารีรักษ์  มีแจง้ (2547)การพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้

หลกัการเรียนรู้แบบร่วมงานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้การอ่านส าหรับ ผลการวิจยัพบวา่ 1. รูปแบบ

การสอนกลวิธีการอ่านภาษาองักฤษโดยใชห้ลกัการเรียนรู้แบบร่วมงานเป็นรูปแบบท่ีเนน้การสอน

กลวิธีการอ่าน 5 กลวิธี ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงความรู้ การท านายความ การท าความเขา้ใจให้กระจ่าง 

การตั้งค  าถาม และการสรุปยอ่ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นกระตุน้ 

เป็นการสร้างความสนใจเก่ียวกบักลวิธี ขั้นสร้างความเขา้ใจ เป็นการให้ผูเ้รียนท าความคุน้เคยกบั

กลวิธี ขั้นประยุกต์ใช้ เป็นการให้ผูเ้รียนฝึกใชก้ลวิธีการอ่านดว้ยตนเอง และขั้นสรุป เป็นการสรุป

ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีอ่านและเก่ียวกบักลวิธีการอ่าน ตลอดการเรียนการสอน ผูเ้รียน

ท างานเป็นกลุ่มย่อย มีการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเก่ียวกบับทอ่าน และกลวิธีท่ีใชใ้นการอ่าน 

ผูส้อนท าหน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก และคอยให้ความช่วยเหลือ 2. เม่ือน ารูปแบบการสอน

กลวิธีการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้หลกัการเรียนรู้แบบร่วมงานท่ีพฒันาข้ึนไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง

สองกลุ่มพบว่า 2.1 นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียของ

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2.2 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการ

อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจหลงัการทดลองสูงกวา่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 2.3 นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์มีค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการ

ใช้กลวิธีการอ่านหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2.4 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์มีค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านหลงัการทดลองไม่แตกต่าง

จากนิสิตคณะเภสัชศาสตร์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2.5 นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และ

นิสิตคณะเภสัชศาสตร์มีพฤติกรรมการท างานร่วมกนัแตกต่างกนัในประเด็นเก่ียวกบัการจดัการ

ภายในกลุ่ม และบรรยากาศในการท างาน แต่นิสิตทั้งสองกลุ่มใชโ้ครงสร้างของพฤติกรรมทางวาจา

ท่ีคลา้ยคลึงกนั   



68 

นิตยา ชัยสวสัด์ิ (2544)ศึกษาผลการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยให้นักเรียนตั้ งค  าถาม

เก่ียวกบับทอ่านด้วยตนเองท่ีมีความเขา้ใจในการอ่านและความคงทนในการจ าของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี5 ผูว้ิจยัแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 43 คน โดยกลุ่มทดลองไดรั้บการ

สอนดว้ยการตั้งค  าถามเก่ียวกบับทอ่านดว้ยตนเองส่วนกลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอน

ตามปกติ ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในการอ่าน และความคงทนในการจ าเน้ือหาเร่ืองของ

นกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีระดบัความมีนยัส าคญั .05 

จะเห็นไดว้า่โดยผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสูง การใชก้ลยทุธ์ทางการอ่านและทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษท าใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเ้รียนมีพฒันาดา้นการใช้

ทกัษะการอ่านและกลยทุธ์ทางการอ่าน 

      6.1.2. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องในต่างประเทศ 
              ในต่างประเทศมีผูส้นใจการวิจยัเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน ทกัษะการ

อ่านภาษาอังกฤษและการใช้กลยุทธ์ทางการอ่านมากมาย เช่นการสร้างบทเรียนโมดูลท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยในการสอนการอ่าน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

             John (1981) ได้ท าการวิจยัเร่ือง เชิงส ารวจในเร่ืองความจ าเป็นในการศึกษา
ภาษาอังกฤษ มีการใช้ทักษะใดท่ีศึกษามีความต้องการท่ีจะศึกษาและประโยชน์มากท่ีสุดต่อ
ความส าเร็จของผูเ้รียนภาษาองักฤษ โดยส ารวจความคิดเห็นของผูส้อนภาษาองักฤษในจ านวน 200 
คน จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลยัซานดิเอโก ผลการทดลองพบวา่ทกัษะการอ่านมีความส าคญัต่อ
นักศึกษาทุกคณะโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะมนุศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ และ
ทกัษะรองลงมาคือ การฟัง การเขียน และการพูด ตามล าดบั โดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็น
สาขาท่ีตอ้งการความสามรถทางภาษาองักฤษเฉพาะกิจมากท่ีสุด เป็นอตัราส่วนร้อยละ100 

      Bennett (1977) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การสร้างบทเรียนโมดูลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
เป็นเคร่ืองมือช่วยในการสอนการอ่านส าหรับครูในระดับมธัยมศึกษา บทเรียนท่ีสร้างข้ึนเป็น
บทเรียนท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการอ่านของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยบทเรียนท่ีสร้าง
น าไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษาครูท่ีจะไปสอนในระดบัมธัยมศึกษา ผลการทดลองพบว่า
บทเรียนโมดูลท่ีสร้างไดรั้บผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในการอ่านสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนและมีเจตคติท่ีดี ท าให้ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพอย่างมากส่วนใน
ประเทศสเปน 

        Christian (2009)ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลท่ีใชส่ื้อผสมใน
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อช่วยผูเ้รียนภาษาองักฤษมีความสามารถในการเรียนรู้ของภาษาแรก และ
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ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองโดยมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน
โมดูลท่ีใชส่ื้อผสมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การสอนทกัษะต่างๆในการเรียนรู้ของภาษาแรกส าหรับ
ผูเ้รียนระดับชั้นประถมศึกษาท่ีเรียนภาษาองักฤษโดยใช้โปรแกรมการประเมินไฮดาโฮ(Idaho 
Evaluation of Program) ในปี 2543 มีจ านวนผูเ้รียนเรียนภาษาองักฤษ (English Language 
Learning:ELL) จ  านวนทั้ งหมด16,338 คน มีผู ้เ รียนเป็นจ านวนมากกว่าชาวฮิสแปนิก
(Hispanic)ประมาณ 80 % ซ่ึงผูเ้รียนทั้งหมดท่ีเป็นกลุ่มทดลองต้องด าเนินการท าขอ้สอบ (การ
บริการวิจยัทางศึกษา:Education Research Service,2546)แต่ผูเ้รียน ELL ไม่สามารถอ่านและเขา้ใจ
ภาษาองักฤษ ผลการวิจยั พบว่าคะแนนทดสอบในการอ่านและวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนระดบัต ่า
การศึกษาสมมุติฐานท่ีเก่ียวกบับทเรียนโมดูลใชส่ื้อผสมในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของการเรียนรู้ของ
ชาวสเปน ผูเ้รียน ELL ในระดบัประถมสามารถเรียนรู้ของภาษาแรก เพื่อช่วยผูเ้รียนมีความพร้อมท่ี
ได้รับทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยผ่านบทเรียนโมดูลท่ีใช้ส่ือผสมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กลุ่มทดลองด าเนินการใชบ้ทเรียนโมดูลชุดท่ีหน่ึงเป็นภาษาสเปนในภาคเรียนการศึกษาท่ีหน่ึง  กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมใช้บทเรียนโมดูลชุดท่ีสองเป็นภาษาองักฤษในภาคเรียนการศึกษาท่ีสอง 
ผลการวิจยัพบ ว่าบทเรียนโมดูลทั้งสองชุดช่วยให้ผูเ้รียนไดค้ะแนนทดสอบสูงข้ึนในดา้นการอ่าน
และการเขียน  

     จากงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน ทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษและการใชก้ลยทุธ์ทางการอ่านภาษาองักฤษไม่เพียงส่งผลในการพฒันาการเรียนภาษา
โดยผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสูง ท าให้ผูส้อนทราบทกัษะการอ่านของผูเ้รียนวา่ทกัษะใดใชม้ากและ
ใช้น้อยในการอ่าน และใช้กลยุทธ์ทางการอ่านท่ีใช้มากและใช้น้อย แต่ยงักระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้สึก
สนุกสนานกบัการเรียน ดงันั้นผูว้ิจยัสนใจการน าทกัษะการอ่านภาษาองักฤษและการใช้กลยุทธ์
ทางการอ่านเพื่อน าทกัษะการอ่านภาษาองักฤษและการใช้กลยุทธ์ทางการอ่านไปสร้างโมดูลการ
อ่านใช้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ รวมทั้งคาดหวงัให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจแลเจตคติท่ีดีต่อ
โมดูลการอ่าน 

จากงานวิจยัขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การพฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยท่ีีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศช้ีให้เห็น
วา่โมดูลการอ่านสามารถส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่าน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตั้งสมมุติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2
ไดว้า่ ประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านทีเ่น้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ทีผ่่านเกณฑ์ 75/75 
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6.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องด้านการสอนภาษาและเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
 
         6.2.1. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องในประเทศ 

ในประเทศไทยมีผูส้นใจเก่ียวขอ้งดา้นการสอนภาษาและเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
ซ่ึงการใชบ้ทเรียนโมดูลการอ่านเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสอนภาษาองักฤษเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
เพื่อท าใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อผูเ้รียน ดงัมีงานวจิยัในประเทศสนบัสนุนดงัต่อไปน้ี 

ฉนัทนา นนัทแกลว้ (2524)ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบพฒันาการดา้นทกัษะการอ่านภาษา
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการสอนซ่อมเสริมการอ่านโดยใช้
กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ การสอนโดยใชก้ารวิเคราะห์ค าผิดและการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจยั
พบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนซ่อมเสริมการอ่านโดยใชก้ลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ มีพฒันาดา้น
ทกัษะการอ่านและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครูและพบวา่พฒันา
ดา้นการอ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิไม่แตกต่างจากนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนการอ่านโดยการวิเคราะห์
ค าผดิ 

สุจิตรา  เขียวศรี และสุกรี  รอดโพธ์ิทอง (2552)ไดท้  าการวิจยัน้ีเพื่อพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบสืบสอบบนเวบ็ โดยใชก้ารเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ แบ่งการวจิยัออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและการศึกษาความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ
จ านวน 22 ท่าน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย แบบปรับปรุง ระยะท่ี 2 การทดสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนโดยน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ซ่ึง
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 25 คน และเปรียบเทียบความแตกต่างของทกัษะวจิยัพบวา่ 
องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์
3) กระบวนการเรียนการสอน และ 4) การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการ
สอนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นผลการทดลองใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึนพบวา่ นกัเรียนมีทกัษะ
การแกปั้ญหาหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และผูท้รงวุฒิดา้น
เทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 6 ท่าน มีความเห็นว่า รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมและ
สามารถน าไปใชก้บันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ได ้  

ธนชาติ  หล่อนกลาง (2549)ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
วฒันธรรมทอ้งถ่ินตามแนวการสอนประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและเจตคติต่อวฒันธรรมทอ้งถ่ินของนกัศึกษา
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มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมาการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนวฒันธรรมท้องถ่ินตามแนวการสอนประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ เสริม
ความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและความเข้าใจเจตคติต่อวฒันธรรมท้องถ่ินของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฎั 2)  ประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน  การด าเนินการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบ่งเป็น  3  ระยะ คือ  ระยะท่ี 1 การพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนวฒันธรรมทอ้งถ่ินตามแนวการสอนประสบการณ์อ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
การศึกษา คน้ควา้แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน การสร้างรูปแบบการเรียนการสอน 
การจดัท าเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนเอกสารประกอบรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ การตรวจสอบ และ  ระยะท่ี  2  การพฒันา
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลรูปแบบการเรียนการสอนโดยการทดลองสอน และการแกไ้ข
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบ  ระยะท่ี  3  การประเมินคุณภาพ
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนโดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักศึกษา
โปรแกรมวชิาภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 2  ของมหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา  จ  านวน 40  คน  ใชก้าร
เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ระยะเวลาในการทดลอง  10  สัปดาห์  รวม 30  ชัว่โมง  เคร่ืองมือวิจยั  
คือ  แบบทดสอบสมิทธิภาพ  TOEFL  ส่วนท่ีวดัการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และแบบวดัเจตคติต่อ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินของนกัศึกษา  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติ  t-test ผลการวิจยั มีดงัน้ี 1) พบวา่รูปแบบ
การเรียนการสอนวฒันธรรมท้องถ่ินตามแนวการสอนประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการ
เรียนรู้มี  2  ขั้นตอน  คือ  ขั้นวางแผนและขั้นน าไปใช้  ในขั้นวางแผนเป็นขั้นศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน
และพิจารณาปัจจยัส าคญัเก่ียวกบั  ตวัผูเ้รียนการคดัเลือกและสร้างเน้ือหาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  และ
ก าหนดจุดประสงคใ์นการอ่าน  ส่วนขั้นน าไปใชป้ระกอบดว้ย 3  ขั้นตอนหลกัดงัน้ี 1. ขั้นก่อนอ่าน  
ประกอบด้วย  4  ขั้นย่อย  ได้แก่ 1.1  ขั้นสร้างแรงจูงใจเร่ืองวฒันธรรมท้องถ่ินและก าหนด
จุดประสงค ์ 1.2 ขั้นทบทวนความรู้เดิมและสร้างความรู้พื้นฐานดา้นค าศพัทเ์ก่ียวกบับทอ่าน 1.3 ขั้น
น าเสนอวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  และ 1.4 ขั้นเสนอและกลวิธีการอ่าน  2. ขั้นระหวา่งอ่าน  ประกอบดว้ย  
4  ขั้นยอ่ย  ไดแ้ก่  2.1 อ่านออกเสียงโดยผูส้อน  2.2 ขั้นอ่านตามค าแนะน า 2.3 ขั้นอ่านในใจ  และ 
2.4 ขั้นตรวจสอบความเขา้ใจ   3.  ขั้นหลงัอ่าน  ประกอบดว้ย  4  ขั้นยอ่ย ไดแ้ก่ 3.1 ขั้นแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 3.2 ขั้นสรุป 3.3 ขั้นประยุกตใ์ชแ้ละ 3.4 ขั้นประเมินการเรียนรู้  2) การประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน  พบวา่  2.1) นกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอนวฒันธรรมทอ้งถ่ินตามแนวการสอนประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ มี
คะแนนเฉล่ียความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการ
ทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  2.2)  นกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการ
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เรียนการสอนวฒันธรรมทอ้งถ่ินตามแนวการสอนประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ มี
คะแนนเฉล่ียความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการ
ทดลองอยา่งนอ้ยร้อยละ 19  ของคะแนนเต็ม และ2.3) นกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนวฒันธรรมท้องถ่ินตามแนวการสอนประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการ
เรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อวฒันธรรมทอ้งถ่ินหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ปรีชา ศรีเรืองฤทธ์ิ (2549) ไดศึ้กษาการใชแ้นวคิดเร่ือง พื้นท่ีรอยต่อพฒันาการ(Zone of 
Proximal Development)ของ ไวก็อตสก้ี เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนภาษาองักฤษ
ส าหรับนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ผูว้ิจยัไดใ้ช้พื้นท่ีรอยต่อพฒันาการ(ZPD)ของ ไวก็อตสก้ี วิธีการ
พฒันาประกอบดว้ย 3 ระยะ คือ การศึกษาบริบทเพื่อบ่งช้ีความชดัเจนของปัญหาการเขียนของ
นักศึกษา ซ่ึงพบว่าปัญหาน้ีเกิดจากความไม่เข้าใจและการใช้หลักไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง ผูว้ิจ ัย
สังเคราะห์ตน้ร่างของรูปแบบการเรียนการสอนการเขียนท่ีใชZ้PD แลว้น าไปทดลองใชด้ว้ย Action 
Research 3 วงจร ท่ีมีแผนการเรียนรู้ 6 แผนๆละ3 ชัว่โมง รวม 18 ชัว่โมง เพื่อให้ไดรู้ปแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ ในระยะท่ี 2 มีการบนัทึกผลท่ีใชแ้ละ การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง ในระยะท่ี 3 
เป็นการทดสอบ โดยใช้การวิจยัก่ึงทดลองเพื่อยืนยนัประสิทธิผลของรูปแบบน้ี ผลการวิจยัพบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนการเขียนประกอบดว้ย 3 ระยะ ท่ีน า ZPD ไปใชเ้พื่อให้นกัศึกษาวิเคราะห์
ระดบัพฒันาการจริง(Actual Development Level)ก่อนการสร้างความตระหนกัในศกัยภาพและ
ปัญหาการเขียนของตนเอง ตลอดจนองค์ประกอบของการเขียนอนุเฉท เพื่อจะน าไปใช้ในการ
พฒันางานเขียนโดยมีผูส้อน เพื่อน แหล่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเขา้ช่วย และตอ้งจดัสถานการณ์
ใหผู้เ้รียนท างานเป้นกลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผูส้อนช่วยผูเ้รียน และผูเ้รียนช่วยตนเอง จนสามารถ
ใชพ้ื้นท่ีรอยต่อพฒันาการ ท าใหก้ารเขียนของตนเองพฒันาข้ึน 

สุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์( 2551)ไดศึ้กษาการใช้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่าน ซ่ึงเทคนิคชนิดน้ีเนน้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน และการท างานร่วมกนัของ
นกัเรียน วิธีด าเนินการของเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้แบ่งเป็น 5 ขั้น  ขั้นท่ี1 การก าหนด
วตัถุประสงคข์องกิจกรรมการอ่านของนกัเรียน ขั้นท่ี2การให้ความรู้เก่ียวกบัการท างานกลุ่ม ขั้นท่ี3 
การอ่านหนงัสือเรียนหรือส่ือการอ่านอ่ืนๆ ขั้นท่ี4 นกัเรียนในกลุ่มท างานร่วมกนั ขั้นสุดทา้ยการ
วดัผลความส าเร็จในการอ่านของนกัเรียน เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้จะช่วยให้นกัเรียนพฒันา
ทกัษะการอ่านใหดี้ข้ึนเช่นเดียวกบัทกัษะการคิด 
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จะเห็นได้ว่าการใช้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ไม่ว่าใช้ทักษะใดจะส่งผลในการ
พฒันาการเรียนรู้ภาษาตามท่ีผูว้จิยัคาดหวงัของผูว้ิจยั ส่วนงานวิจยัในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งเทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ไดมี้ผูเ้ก่ียวขอ้งดงัน้ี 

6.2.2. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัต่างประเทศ 
  ในต่างประเทศมีงานวจิยัท่ีใหค้วามสนใจในดา้นการสอนภาษาและเทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้ ซ่ึงการใชบ้ทเรียนโมดูลการอ่านเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสอนภาษาองักฤษเทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้เพื่อท าใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อผูเ้รียน ดงัมีงานวจิยัในต่างประเทศสนบัสนุนดงัต่อไปน้ี 

Sakyadi และ Hasanah (2002)ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัความเขา้ใจการอ่านของนกัเรียนของ
การเสริมต่อการเรียนรู้โดยใชก้ารแสดงการคิดออกมาเป็นถอ้ยค า(Think – Aloud) เป็นส่ิงจ าเป็นใน
การช่วยการเรียนการสอนในระดบัสูงของกลยุทธ์เชิงปริชาน(cognitive strategies) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัซ่ึงมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เช่น  แบบทดสอบก่อนเรียน(pre-test)  และแบบทดสอบหลงั
เรียน( post-test ) ซ่ึงขอ้มูลของการวิจยัน าไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช ้t-test และ eta squared และ 
ANOVAแบบสอบถามของกระบวนการคิดในการตระหนกัถึงกลยุทธ์ในการอ่านและการสัมภาษณ์ 
ผลการทดลองพบวา่การแสดงการคิดออกมาเป็นถอ้ยค าโปรแกรมการสอนประสบความส าเร็จ โดย
กลุ่มทดลองสามารถอ่านภาษาองักฤษได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม ในด้านความเขา้ใจการอ่านส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีใชก้ารเสริมต่อการเรียนซ่ึงสามารถปรับปรุงผูเ้รียนในดา้นความเขา้ใจการอ่านและกลยุทธ์
การอ่าน   
 Murray และ McPherson (2006)ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการเรียนการสอนการเสริมต่อการ
เรียนรู้ส าหรับการอ่านผา่นเวบ็ มีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบว่าควรมีความรู้ทางดา้นการอ่านผ่าน
ทางออนไลน์ และวิธีสอนต่าง ๆ ทางทฤษฎีต่อการเรียนการสอนในการใช้การสอนและการเรียน
ทางดา้นการอ่านผา่นทางเวบ็ในงานวิจยัผูส้อนจ านวน 5 คน ผูซ่ึ้งเขา้ร่วมในงานวิจยัในการรายงาน
การสอนทั้งหมด 3 รัฐ และ 4 เมือง ผูเ้รียนระดบักลาง(inter-mediate) และมีน้อยท่ีสุดอยู่ในระดบั
มธัยมศึกษา แต่มีประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์อยูร่ะดบัท่ีแตกต่างกนั โดยผูส้อนจะท าการสอน 1 
ห้องซ่ึงต้องมีคุณสมบัติท่ีต้องมีความรู้ และทักษะทางคอมพิวเตอร์ในภาษาท่ี 1 เป็นอย่างดี 
ขณะเดียวกนัด าเนินการทดลองอีกจ านวน 4 ห้องเรียน โดยผูส้อนมีความสามารถทางคอมพิวเตอร์
ในระดบัปานกลาง ซ่ึงงานวิจยัน้ีด าเนินการสอน 4 ภาคเรียน โดยภาคเรียนละ 10 สัปดาห์ โดยนั้น
ผูส้อนมุ่งไปท่ี วิจยัปฏิบติัการ (action research)ของผูเ้รียน ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 65 คนซ่ึงวิจยั
ปฏิบติัในการเรียนรู้แบบร่วมกนัผลจากการเรียนการการเสริมต่อการเรียนซ่ึงผูส้อนอธิบายวิธีการ
ต่าง ๆ ประเมินผลต่าง ๆ แลว้บอกผลยอ้นกลบัการฝึกปฏิบติั และปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้มี
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ประสิทธิภาพ ดงันั้นผูส้อนจะส่งเสริมการปฏิบติังานใหมี้ส่วนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และกลวิธี
ต่าง ๆ ท าใหเ้กิดความมัน่ใจยิง่ข้ึน 

จากงานวจิยัทั้งท่ีในและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนเทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ไดส้รุปว่าเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ไม่เพียงส่งผลส่งผล
ในการพฒันาทกัษะต่างๆซ่ึงเพิ่มพูนความเขา้ใจในการอ่านแต่ยงัสามารถปรับปรุงผูเ้รียนในดา้น
ความเขา้ใจการอ่านและกลยุทธ์การอ่าน  แลว้น าวิธีด าเนินการเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้แต่ละ
ขั้นเช่น การก าหนดวตัถุประสงคข์องกิจกรรมการอ่าน และการท างานกลุ่ม เพื่อน ามาจดักิจกรรมใน
โมดูล 

จากงานวิจยัขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การพฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยท่ีีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศช้ีให้เห็น
วา่โมดูลการอ่านสามารถส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่าน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตั้งสมมุติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3
ไดว้่า ผลการเรียนของนักศึกษาที่ใช้โมดูลการอ่านที่เน้นรูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้ สูงขึน้กว่าก่อนการเรียน 

 
6.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องความคงทนทางการเรียน 

6.3.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องในประเทศ 
ในประเทศไทยมีผูส้นใจการวิจยัเก่ียวขอ้งกบัดา้นความคงทนทางการเรียนมีต่อโมดูลการ

อ่านมากมาย เช่น การพฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่านเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจในการ
อ่านภาษาองักฤษความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาองักฤษแบบเพิ่มขยายและความคงทนในการเรียน  
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
               พะนอ สงวนแกว้(2553) การพฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริม

ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาองักฤษแบบเพิ่มขยายและความ

คงทนในการเรียนกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนท่ามะขามวิทยาจ านวน 20 

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 1) กิจกรรมการอ่านเนน้ภาระงาน 2) แบบทดสอบความเขา้ใจใน

การอ่าน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอ่านแบบเพิ่มขยาย 4) แบบสอบถามความคิดเห็น

ของนกัเรียนต่อกิจกรรมการอ่านเนน้ภาระงานผลการวิจยัพบวา่ 1) รูปแบบมีประสิทธิภาพ อยูใ่น

ระดบัดี 2) คะแนนความเขา้ใจในการอ่านของกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยั ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีขนาดผลเท่ากบั 3.17 หมายถึงระดบัใหญ่มาก 3) ความพึง

พอใจต่อการอ่านแบบเพิ่มขยายอยูใ่นระดบัมาก 4) คะแนนหลงัเรียนและสอบซ ้ าแตกต่างกนัอยา่ง
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ไม่มีนยั ส าคญัทางสถิติท่ี 05 หมายถึงนกัเรียนมีความคงทนในเรียน และ 5) ความคิดเห็นของ

นกัเรียนต่อรูปแบบเป็นดา้นบวก 

สัมฤทธ์ิ คลงัภูเขียว (2540 )การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการ

เรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนโดยใชแ้บบฝึกกิจกรรมเพื่อการ

ส่ือสาร กบัการสอนตามคู่มือครู กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2539 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ จ  านวน 86 คน ซ่ึงไดม้าจาก

การสุ่มแบบ 2 ขั้นตอน (Two-Stage Sampling) แลว้ใชว้ิธีจบัฉลากเแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 43 คน 

เรียนจากการสอนท่ีใช้แบบฝึกกิจกรรมเพื่อการส่ือการ กลุ่มควบคุม 43 คน เรียนจากการสอนตาม

คู่มือครูใชเ้วลาเรียนกลุ่มละ 16 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แผนการสอนท่ีใช้แบบฝึก

กิจกรรมเพื่อการส่ือสาร แผนการสอนตามคู่มือครู และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียน โดยใช้แบบฝึก

กิจกรรมเพื่อการส่ือสารสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามคู่มือครู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 

2) ความคงทนในการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพื่อการ

ส่ือสารสูงกวา่นกัเรียน ท่ีเรียนตามคู่มือครู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

              วชัลี บวัตา (2550) ผลสัมฤทธ์ิ และความคงทนทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนตามสภาพจริง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยแผนการจดัการ
เรียนวชิาภาษาองักฤษตามสภาพจริง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวดั
ความคงทนทางการเรียน ผลการวจิยัสรุปไดว้า่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนตามสภาพจริง
โดยเรียนจากแผนการจดัการเรียนวชิาภาษาองักฤษมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนตามสภาพจริงโดยเรียนจากแผนการ
จดัการเรียนวชิาภาษาองักฤษมีความคงทนทางการเรียนเท่ากบั 78.28 

6.3.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศ 

ในต่างประเทศมีผูส้นใจการวจิยัเก่ียวขอ้งกบัดา้นความพึงพอใจและเจตคติท่ีมีต่อโมดูลการ
อ่าน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 Pinter(1977) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการสะกดค าโดยใช้เกมการศึกษาและสอนโดยต ารากบั
นกัเรียนระดบั 3 จ านวน 94 คน โดยด าเนินการทดลองก่อนและหลงัการทดลอง 3 สัปดาห์ เพื่อหา
ความคงทนในการจ า ผลการทดลองปรากฏวา่ กลุ่มท่ีใชเ้กมการศึกษามีความคงทนในการจ าสูงกวา่
กลุ่มท่ีเรียน 
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จากงานวิจยัขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การพฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีเน้นรูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ
ช้ีใหเ้ห็นวา่โมดูลการอ่านสามารถส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่าน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตั้งสมมุติฐานการ
วิจยัขอ้ท่ี 4ไดว้า่ โมดูลการอ่านที่เน้นเทคนิคการเสริมการเรียนท าให้ผู้เรียนสามารถมีความคงทน
ในการเรียนอยู่ในระดับไม่ต ่าร้อยละ 80 ของคะแนนหลงัเรียน (posttest) 

 
6.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องด้านความพงึพอใจและเจตคติทีม่ีต่อโมดูลการอ่าน 

6.4.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องในประเทศ 
 ในประเทศไทยมีผูส้นใจการวิจยัเก่ียวขอ้งกบัดา้นความพึงพอใจและเจตคติท่ีมีต่อโมดูล

การอ่านมากมาย เช่น ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษและเจตคติต่อการเรียน
ภาษาองักฤษ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

การใชบ้ทเรียนโมดูลการอ่านเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้ผูเ้รียนความพึงพอใจและเจตคติท่ีมีต่อ
โมดูลการอ่าน ดงัต่อไปน้ี 

เปรมวดี รัตกูล (2541) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษและเจต

คติต่อการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยบทเรียนโมดูล

แบบมุ่งประสบการณ์ภาษากบัการเรียนตามคู่มือครู กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 

โรงเรียนบา้นสวายสอ อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ปีการศึกษา 2540 จ านวน 52 คน โดยแบ่งกลุ่ม

ทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 26 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อบทเรียนโมดูลแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

รูปแบบท่ี 1 ซ่ึงใช้สอนกลุ่มทดลอง และแผนการสอนตามคู่มือครูรายวิชาภาษาองักฤษหลัก 5 

ส าหรับกลุ่มควบคุม ผูว้ิจยัท าการสอนรวม 20 คาบ 5 สัปดาห์ และมีการทดสอบก่อนและหลงัการ

เรียน ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ และเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ

ของกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนดว้ยบทเรียนโมดูลแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบท่ี 1 สูงกว่ากลุ่มท่ี

ไดรั้บการสอนตามคู่มือครู 

สาริตา ชูดวงแกว้ (2535) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านและความสนใจใน
การเรียนการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนอ่านดว้ยกลวิธี
เสริมต่อการเรียนรู้กับวิธีการสอนตามคู่มือ ผู ้วิจ ัยได้ประยุกต์ใช้ค  าพูดของBeed,1991และ 
Flanders,1970 มาเป็นกลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้ทางวาจา(Verbal  Scaffolding) 5 ประเภท ส าหรับใช้
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ในงานวิจยัซ่ึงไดแ้ก่ การพูดเพื่อให้แบบอยา่งทางภาษา การพูดเพื่อเสริมต่อขอ้ความ การพูดเพื่อใช้
ช้ีแนะแนวทางการพูดเพื่อให้ใช้กลยุทธ์อย่างใดอย่างหน่ึงและการพูดเพื่อสนับสนุนให้ก าลงัใจ 
ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยผูส้อนใชก้ลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้มีความเขา้ใจใน
การอ่านและมีความสนใจในการเรียนการอ่านภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านตาม
คู่มือครู 

6.4.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศ 

ในต่างประเทศมีผูส้นใจการวจิยัเก่ียวขอ้งกบัดา้นความพึงพอใจและเจตคติท่ีมีต่อโมดูลการ
อ่านมากมาย เช่น ศึกษาเร่ืองความสนใจในการอ่านต าราเรียนภาษาองักฤษ และศึกษาเร่ืองการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงคด์า้นวิชาการ(English for academic purposes: EAP) ปัจจยัอะไรท าให้
ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการอ่าน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  Ward (2544)ได้ศึกษาเร่ืองความสนใจในการอ่านต าราเรียนภาษาอังกฤษสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษาวิศวกรเคมีจ านวนทั้ งหมด 118 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารี โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวศิวกรเคมี เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถามซ่ึงเป็นการสอบถามขอ้มูลการอ่านแบบเฉพาะบุคคลใชว้ิธีวิจยัแบบ
โฟกสักรุป 2 กลุ่ม โดยมีการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการสอนนักศึกษาในสาขาน้ีดว้ยเพื่อศึกษา
ขอ้มูลการเรียนของนกัศึกษาขอ้มูลการเรียนของนกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเป็นนกัศึกษาชาย-หญิง 
จ านวน 12 คน กล่าววา่ต าราเรียนซ่ึงแปลเป็นภาษาไทยค่อนขา้งยาก และต าราเรียนภาษาองักฤษจะ
ท าความเขา้ใจมากกวา่ ตวัอยา่งต่างๆ ในต าราเรียนภาษาองักฤษมีประโยชน์มากกวา่ ส่วนการเรียน
ในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย จากการสัมภาษณ์ผูส้อนกล่าวว่าการสอนเป็นภาษาไทยแต่แบบฝึกหัด
ต่างๆ เป็นโจทยท่ี์น ามาจากต าราภาษาองักฤษ จึงเป็นการยากท่ีจะวิเคราะห์ว่านกัศึกษาอ่านต ารา
ภาษาองักฤษมากแค่ไหน เน่ืองจากส่วนใหญ่จะเป็นการอ่านนอกชั้นเรียน นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้
แบบสอบถามกบันกัศึกษาวิศวกรเคมี จ านวน 106 คน พบวา่การอ่านตวัอย่างเฉพาะกรณีท่ีตอ้งการ
จากต าราเรียนเป็นประโยชน์มากกวา่การอ่านเน้ือหาทั้งหมดจากต าราเรียน 
 Huang (2006) ไดศึ้กษาเร่ืองการอ่านภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงคด์า้นวิชาการ(English for 
academic purposes: EAP) ปัจจยัอะไรท าให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการอ่าน งานวิจยัน้ีเป็นการใช้
ภาษาองักฤษเก่ียวกบับริบทของภาษาต่างประเทศ(English as a Foreign Language: EFL) ซ่ึงเป็น
นกัศึกษามหาวิทยาลยัท่ีไม่เรียนวิชาเอกภาษาองักฤษแต่ความตอ้งการอ่านแบบเรียนภาษาองักฤษ
และพยายามคน้ควา้วา่แรงจูงใจอะไรท่ีใชใ้นกิจกรรมการอ่านของEAP ซ่ึงทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน3คนท่ีแสดงความคิดเห็นดา้นประสบการณ์การอ่าน EAP และอภิปรายสถานการณ์ต่างๆท่ี
เตม็ใจในการอ่าน ต่อจากนั้นผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 18 ขอ้ ท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์



78 

ต่างๆจากการสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่ง 3 คน และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 212 
คนท่ีเรียนวิชาสาขาธุรกิจ ใชส้ถิติเชิงบรรยาย พบวา่ผูเ้รียนเต็มใจอ่านจากบทอ่าน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1)  ผูส้อนให้ตอบค าถาม 2) การเน้นจุดส าคญัของแบบเรียน 3) การสอนทกัษะการอ่าน การ
วิเคราะห์ปัจจยั พบว่า 3 ลกัษณะของการแปรปรวน เช่น ผูส้อนEFLจดัอ านวยความสะดวกให้
ผูเ้รียน ผูอ่้านมีความตอ้งการในการอ่าน และการอ านวยความสะดวกของแบบเรียน ดงันั้นปัจจยัทั้ง 
3 อยู่ในเกณฑ์ระดบั 59 % แสดงให้เห็นวา่ผูเ้รียนมีความช่ืนชอบเน้ือหาเฉพาะในการอ่าน EAP 
ดงันั้นความรู้เดิมถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการอ่าน EAP 
 จากงานวิจยัขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การพฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยท่ีีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศช้ีให้เห็น
ว่าโมดูลการอ่านจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจและเจตคติท่ีดีต่อโมดูลการอ่านท าให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน  

จากงานวิจยัขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การพฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีเน้นรูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ
ช้ีใหเ้ห็นวา่โมดูลการอ่านสามารถส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่าน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตั้งสมมุติฐานการ
วิจยัขอ้ท่ี 5 และ 6 ไดว้า่ โมดูลการอ่านที่เน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้สามารถท าให้ผู้เรียนมี
ความพงึพอใจต่อโมดูลการอ่านอยู่ในระดับสูงและเจตคติเป็นบวกมาก 

ดงันั้นงานวิจยัการพฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้น
รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ มี 4 ดา้นไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอ่าน กลยุทธ์ทางการอ่านและทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ การสอนภาษาโดยเฉพาะการ
อ่านภาษาองักฤษกบัการใช้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งความคงทนทางการ
เรียนความพึงพอใจและเจตคติท่ีมีต่อโมดูลการอ่าน 

  นอกจากน้ีผู ้วิจ ัยมุ่งเน้นศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างและพฒันาโมดูลการอ่านภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยท่ีีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อประเมินผลลกัษณะเฉพาะของ
โมดูลการอ่านท่ีเน้นรูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้และ เพื่อประเมินผล
ประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้  
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    บทที ่3 

วธีิการด าเนินงานวจัิย 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา(Research and Development) มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาระดบัความรู้ดา้นทกัษะการอ่าน การใชก้ลยุทธ์ในการอ่าน และดา้นหวัเร่ืองท่ีควรจะอ่าน เพื่อ
พฒันาและหาประสิทธิภาพโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์75 / 75 เปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนและศึกษา
ขนาดของผล (Effect Size) เพื่อศึกษาผลการใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมการเรียนรู้ต่อ
ความคงทนในการเรียนของนกัศึกษาไม่ต ่าร้อยละ 80 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนจากการใช้
โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้หลงัการเรียนอยูใ่นระดบัมากกวา่ 4.5 และเพื่อ
ศึกษาเจตคติของผูเ้รียนจากการใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้หลงัการเรียน
อยูใ่นระดบัมากกวา่ 4.5 ดงัมีรายละเอียดในการด าเนินการวจิยัต่อไปน้ี      
 
1. ขอบเขตของการวจัิย        

1.1 ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเทคนิค จ านวน 3 ห้อง รวม

ทั้งส้ิน N = 75 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง  

     1.2.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการส ารวจความจ าเป็นเพื่อสังเคราะห์เป็นจุดประสงค์และ

เน้ือหาของ โมดูล RMTST ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าคณะ

วิศวกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ

เทคนิค ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 ห้อง รวมทั้งส้ิน n=60 คนการค านวณในตาราง

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ Krejcie และMorgan (1970 อา้งในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) กลุ่ม

ตวัอยา่ง60 คนถือวา่เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสม 

       1.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองเพื่อประเมินโมดูลการอ่านเน้ือหาทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปี
ท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดจ้ากการสุ่ม
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ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  1 ห้องสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน 1 หอ้ง ทั้งหมด 40 คนท่ีเลือกเรียนวชิาภาษาองักฤษเทคนิค 

  ผูว้ิจ ัยได้ใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมเม่ือมีความเช่ือมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ95          

(α = 0.05) และมีความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งไม่เกินร้อยละ 5 แลว้ค านวณในตารางขนาด

ตามแนวคิดวธีิของ Krejcie and Morgan (1970:607) 

1.3 ตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรท่ีศึกษาในการวจิยัประกอบดว้ย 2 ตวัแปรไดแ้ก่  

1.3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ โมดูลการอ่านเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเนน้เทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ 

1.3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ความคงทนในการเรียน 
ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อโมดูลการอ่าน และเจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อโมดูลการอ่าน 

 
วธีิการด าเนินงานวจัิย  

ในการด าเนินการพฒันาโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเฉพาะกิจ จะแบ่งการด าเนินการวิจยัออกเป็น 4 ระยะมี
ขั้นตอน ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1  ศึกษาระดบัความรู้ดา้นทกัษะการอ่าน การใชก้ลยุทธ์ในการอ่าน  และหวัเร่ืองท่ี
ควรจะอ่านของนกัศึกษาสาขาวศิวกรรมไฟฟ้าชั้นปีท่ี 2 

 ระยะท่ี 2  การพฒันาและหาประสิทธิภาพโมดูลการอ่านเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยท่ีีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 

 ระยะท่ี 3  การน าโมดูลการอ่านเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ไปใชท้ดลองกบันกัศึกษาสาขาวศิวกรรมไฟฟ้าชั้นปีท่ี 2 

 ระยะท่ี 4  การประเมินผลการใช้โมดูลการอ่านเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้รายละเอียดในการด าเนินการวิจยัทั้ง  4  ระยะ  มี
ดงัต่อไปน้ี 
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ระยะที ่1  ศึกษาสภาพระดับความรู้ด้านทกัษะการอ่าน การใช้กลยุทธ์ในการอ่าน  และหัวเร่ืองที่ควร
จะอ่านของนักศึกษาสาขาวศิวกรรมไฟฟ้าช้ันปีที ่2  
ผูว้จิยัด าเนินการดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. ปัญหาทกัษะการอ่านของทกัษะย่อย (Sub- reading skills ) 

ขั้นท่ี 1 
ศึกษาด้านทกัษะย่อยของการอ่าน (Sub-reading skills) จากหลกัสูตรวิชาภาษาองักฤษ

เทคนิคพุทธศกัราช 2555 ต าราจ านวน 5 เล่มไดแ้ก่ Teaching Reading Skills in a Foreign Language 
(Nuttal, 1983)  On Their Own Reading (Gray, 1984) English for Technicians and Engineer (งาม
พร้ิง  รุ่งโรจน์ดี, 2541)Systematic Reading(English Department Thammasat University, 1996)และ
เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ(สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2542) แบบเรียน ไดแ้ก่ Technical 
English 2(Jacques, 2008) Basic Technical English (Comfort,Hick and Savage, 1982) Cambridge 
English for Engineering (Ibbotson 2008)และ Reading Comprehension ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
(ดวงฤดี กาญจนพนัธ์, 2551) ไดแ้ก่ วิจยั The Reading Teacher(Afflerbach,Pearson,Paris, 2008) 
Sciverse ScienceDirect(Tajalli and Satari, 2013)และ Sciverse ScienceDirect (Aibeckay,2014) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการปรากฏร่วมของทกัษะการอ่าน 

CEFR(B1) หลกัสูตร ต ารา วจิยั แบบเรียน สรุป 
1.การหา
ใจความ
ส าคญั  
(Main  
ideas)   

2.การอา้งอิง 
(Reference) 
3.การอ่านเพื่อ
หาเหตุและผล  
(Cause and  
effect)   
4. การหา
เหตุผล 

1.การหา
ใจความส าคญั  
(Main  ideas)   
2. การอ่าน
เพื่อหาเหตุ
และผล  
(Cause and  
effect)   
4. การหา
เหตุผล 
(Reasoning) 
5.การอ่าน
แบบสรุป

1. การหา
ใจความส าคญั  
(Main  ideas)   
2.การอา้งอิง 
(Reference) 
3.การอ่านเพื่อ
หาเหตุและผล  
(Cause and  
effect)   
4.การหา
รายละเอียด 
(Details) 
5.การอ่าน

1.การหา
รายละเอียด 
(Details) 
2.การอ่าน
แบบสรุป
ขอ้มูล 
(Summarizing  
information) 
3. การอ่าน
เพื่อ
เปรียบเทียบ
ขอ้คลา้ยคลึง 
(Comparisons  

1.การหา
ใจความส าคญั  
(Main  ideas)   
2.การอา้งอิง 
(Reference) 
3.การอ่านเพื่อ
หาเหตุและผล  
(Cause and  
effect)   
4.การหา
รายละเอียด 
(Details) 
5.การอ่าน

1.การหา
ใจความส าคญั  
(Main  ideas)   
2.การอา้งอิง 
(Reference) 
3.การอ่านเพื่อ
หาเหตุและผล  
(Cause and  
effect)   
4.การหา
เหตุผล 
(Reasoning) 
5.การอ่าน
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CEFR(B1) หลกัสูตร ต ารา วจิยั แบบเรียน สรุป 
(Reasoning) 
 การเดา
ความหมาย
ของค า
(Guessing the 
meaning of 
words) 
5.การอ่าน
แบบสรุป
ขอ้มูล 
(Summarizing  
information) 
6. การอ่าน
เพื่อ
เปรียบเทียบ
ขอ้คลา้ยคลึง 
(Comparisons  
and  
Contrasts) 
7.ทกัษะการ
ใชบ้ริบท  
(Use  of  
Context) 
8.ทกัษะการ
ใชบ้ริบท  
(Use  of  
Context)  
9.ขอ้เทจ็จริง
และความ

ขอ้มูล 
(Summarizing  
information) 
6.  การอ่าน
เพื่อ
เปรียบเทียบ
ขอ้คลา้ยคลึง 
(Comparisons  
and  
Contrasts) 
7.ทกัษะการ
ใชบ้ริบท  
(Use  of  
Context) 
8.การเดา
ความหมาย
ของค า
(Guessing the 
meaning of 
words) 
9.ทกัษะการ
หาความหมาย
ของค าโดย
การแยกส่วน
ต่าง ๆ  ของค า 
(Affixes)  
 
 
 

แบบสรุป
ขอ้มูล 
(Summarizing  
information) 
6. การอ่าน
เพื่อ
เปรียบเทียบ
ขอ้คลา้ยคลึง 
(Comparisons  
and  
Contrasts)   
7.ทกัษะการ
ใชบ้ริบท  
(Use  of  
Context) 
8. การเดา
ความหมาย
ของค า
(Guessing the 
meaning of 
words) 
9.ทกัษะการ
หาความหมาย
ของค าโดย
การแยกส่วน
ต่าง ๆ  ของค า 
(Affixes)  
10.ทกัษะการ
ใชบ้ริบท  

and  
Contrasts)   
4. ทกัษะการ
หาขอ้มูล
เฉพาะ 
(Extraction  
specific  
Information) 
5.การเดา
ความหมาย
ของค า
(Guessing the 
meaning of 
words) 
6.ทกัษะเชิง
ท านาย 
(Predictive  
skills) 
7. ทกัษะการ
ใชบ้ริบท  
(Use  of  
Context) 
 

แบบสรุป
ขอ้มูล 
(Summarizing  
information) 
6. การอ่าน
เพื่อ
เปรียบเทียบ
ขอ้คลา้ยคลึง 
(Comparisons  
and  
Contrasts)   
7. ทกัษะการ
หาขอ้มูล
เฉพาะ 
(Extraction  
specific  
Information) 
8.การเดา
ความหมาย
ของค า
(Guessing the 
meaning of 
words) 
9.ทกัษะเชิง
ท านาย 
(Predictive  
skills)  
10.ทกัษะการ
หาขอ้มูล

แบบสรุป
ขอ้มูล 
(Summarizing  
information) 
6.การอ่านเพื่อ
เปรียบเทียบ
ขอ้คลา้ยคลึง 
(Comparisons  
and  
Contrasts)   
7.ทกัษะการ
หาขอ้มูล
เฉพาะ 
(Extraction  
specific  
Information) 
8.การเดา
ความหมาย
ของค า
(Guessing the 
meaning of 
words) 
9.การหา
รายละเอียด 
(Details) 
10.ทกัษะการ
ใชบ้ริบท  
(Use  of  
Context)  

ตารางท่ี 3 แสดงการปรากฏร่วมของทกัษะการอ่าน (ต่อ) 
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CEFR(B1) หลกัสูตร ต ารา วจิยั แบบเรียน สรุป 
คิดเห็น (Facts  
and  Opinion)  
 
 
 

 (Use  of  
Context)  
10. ทกัษะการ
หาขอ้มูล
เฉพาะ 
(Extraction  
specific  
Information)   
11.ทกัษะการ
มองภาพรวม
จากเร่ืองท่ี
อ่าน (Getting  
the  general  
picture) 
12.ขอ้เทจ็จริง
และความ
คิดเห็น (Facts  
and  Opinion)  
 
 

เฉพาะ 
(Extraction  
specific  
Information)   
11.ทกัษะการ
มองภาพรวม
จากเร่ืองท่ี
อ่าน (Getting  
the  general  
picture) 
 

11.ทกัษะการ
หาความหมาย
ของค าโดย
การแยกส่วน
ต่าง ๆ  ของค า 
(Affixes)  
12.ทกัษะเชิง
ท านาย 
(Predictive  
skills)   
13.ทกัษะการ
มองภาพรวม
จากเร่ืองท่ี
อ่าน (Getting  
the  general  
picture) 
14. ขอ้เทจ็จริง
และความ
คิดเห็น (Facts  
and  Opinion)  

CEFR =Common European Frame Reference for Language -Self-assessment grid 
 
 ขั้นท่ี2 

ผูว้ิจยัไดเ้ทียบเคียงทกัษะยอ่ยของการอ่าน (Sub-skills reading) ดูความสัมพนัธ์ทกัษะยอ่ย
ของการอ่านจากท่ีระบุไว ้ไดแ้ก่ 

1. การหาใจความส าคญั  (Main  ideas)  
2. การอ่านล าดบัเหตุการณ์  (Sequence) 
3. การหารายละเอียด (Details)   
4. การอ่านเพื่อหาเหตุและผล  (Cause and  effect)  

ตารางท่ี 3 แสดงการปรากฏร่วมของทกัษะการอ่าน (ต่อ) 



84 
 

         

5. การหาเหตุผล (Reasoning)  
6. การอ่านเพื่อเปรียบเทียบขอ้คลา้ยคลึง (Comparisons  and  Contrasts)   
7. ทกัษะการหาความหมายของค าโดยการแยกส่วนต่าง ๆ  ของค า (Affixes)  
8. ทกัษะการเดาความหมายของค า(Guessing the meaning of words) 
9. ทกัษะการใชบ้ริบท  (Use  of  Context)  
10. ทกัษะเชิงท านาย (Predictive  skills)  
11. ทกัษะการหาขอ้มูลเฉพาะ (Extraction  specific  Information)   
12. ทกัษะการมองภาพรวมจากเร่ืองท่ีอ่าน (Getting  the  general  picture) 
13. การอา้งอิง (Reference)   
14. ขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็น (Facts  and  Opinion)  
15. การอ่านแบบสรุปขอ้มูล (Summarizing  information) 
ขั้นท่ี 3 ท าแบบประเมินตนเองดา้นความสามารถการใชท้กัษะอ่านเพื่อความเขา้ใจตามสาระ

ท่ีท าการวเิคราะห์จากเอกสารเป็นแบบประเมินตนเองดา้นความสามารถการใชท้กัษะอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ จ านวนทั้งหมด 15 ขอ้ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษ 3 ท่าน
ตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงค์กบัเน้ือหาแบบทดสอบรายขอ้( IOC) 
(ภาคผนวก ข ) จากนั้นเลือกท่ีมีดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค์ 0.5 ข้ึนไป
(ภาคผนวก ค ) 
 ขั้นท่ี 4 ก าหนดแนวการทดสอบวดัความสามารถทางทกัษะการอ่านภาษาองักฤษให้
ครอบคลุม  ทกัษะการอ่านท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ทกัษะในตาราง ก าหนดจุดประสงค์ของการสอบ  
น ้าหนกัคะแนน สร้างขอ้สอบจ านวน 40 ขอ้ (ภาคผนวก ง  ) 
 ขั้นท่ี 5ให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ 3 ท่าน ตรวจสอบหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์กับเน้ือหาแบบทดสอบรายข้อ( IOC) (ภาคผนวก จ หน้า219)
จากนั้นเลือกแบบทดสอบท่ีมีดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค ์0.5 ข้ึนไป และ
น าขอ้สอบท่ีมีดชันีความสอดคลอ้งต ่ากวา่ 0.5 มาปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญในการสอน
ภาษาองักฤษตรวจสอบอีกคร้ัง (ภาคผนวก จ ) 
 ขั้นท่ี  6  ทดสอบวดัทกัษะการอ่าน(ภาคผนวก ฉ) นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าห้อง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 30 คน จะไดค้  าตอบวา่ทกัษะการอ่านทกัษะใดท่ีนกัศึกษาใช้
ทกัษะนอ้ย  เพื่อน ามาสร้างบทเรียนโมดูล 
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ขั้นท่ี  7 ให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของทกัษะ
การอ่าน จ านวน 40 ขอ้ ในเวลา 90 นาที ต่อจากนั้นผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัความสามารถทางการ
อ่านภาษาองักฤษของทกัษะการอ่านมาตรวจให้คะแนน เพื่อหาขอ้ท่ีนกัศึกษาตอบถูกตอ้งมีทกัษะ
ใดบา้งในแบบประเมินตนเองดา้นความสามารถการใชท้กัษะอ่าน แลว้น ามาหาค่าเปอร์เซ็นต ์

ขั้นท่ี  8 น าผลขอ้ท่ีนกัศึกษาตอบถูกตอ้งจ าแนกยอ่ยแต่ละทกัษะการอ่านท่ีหาค่าเปอร์เซ็นต์
มาใส่ในแบบประเมินตนเองดา้นความสามารถการใช้ทกัษะอ่าน และผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากการวดั  
วา่มีทกัษะการอ่านทกัษะใดท่ีนกัศึกษาใชท้กัษะนอ้ย  แลว้น ามาวางไวใ้นการท าโมดูลการอ่าน สรุป
ไดด้งัตารางท่ี 4 ดงัน้ี 
 ตารางท่ี 4  ผลการประเมินความสามารถตนเองดา้นการใชท้กัษะการอ่านดงัตารางดงัน้ี 

ทกัษะยอ่ยของการอ่านของ (Sub-skills) เปอร์เซ็นต ์ ล าดบัท่ี 
1. ทกัษะการมองภาพรวมจากเร่ืองท่ีอ่าน (Getting  the  general  

picture) 
2. การอ่านเพื่อหาเหตุและผล  (Cause and  effect)  
3. ทกัษะเชิงท านาย (Predictive  skills)  
4. การอ่านล าดบัเหตุการณ์  (Sequence) 
5. ทกัษะการหาความหมายของค าโดยการแยกส่วนต่าง ๆ ของค า 

(Affixes)  
6. การหารายละเอียด (Details)   
7. การหาเหตุผล (Reasoning)  
8. การอ่านเพื่อเปรียบเทียบขอ้คลา้ยคลึง (Comparisons  and  

Contrasts)   
9. ทกัษะการใชบ้ริบท  (Use  of  Context)  
10. การหาใจความส าคญั  (Main  ideas)  
11. ทกัษะการหาขอ้มูลเฉพาะ (Extraction  specific  Information)   
12. การอา้งอิง (Reference)   
13. ทกัษะการเดาความหมายของค า(Guessing the meaning of words) 
14. การอ่านแบบสรุปขอ้มูล (Summarizing  information) 
15. ขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็น (Facts  and  Opinion) 
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จากตารางท่ี  4 ผลการประเมินความสามารถตนเองด้านการใช้ทกัษะการอ่าน พบว่า
นกัศึกษาใช้ทกัษะการอ่านมากท่ีสุด คือ ทกัษะการมองภาพรวมจากเร่ืองท่ีอ่าน (Getting  the  
general  picture) (79%)  รองลงมาไดแ้ก่ การอ่านเพื่อหาเหตุและผล  (Cause and  effect) (78%) 
ทกัษะเชิงท านาย (Predictive  skills) ( 77 %)  นกัศึกษาใชท้กัษะการอ่านนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้เท็จจริง
และความคิดเห็น (Facts  and  Opinion) และทกัษะการเดาความหมายของค า (Guessing the 
meaning of words) (41%) 
 

2. กลยุทธ์ในการอ่าน   
ผูว้จิยัไดส้รุปการสังเคราะห์แนวคิดในการด าเนินการจดัขั้นตอนการสอนอ่านภาษาองักฤษ

จากหลกัสูตรวิชาภาษาองักฤษเทคนิคพุทธศกัราช 2555  ต าราต่างๆ ของHerman(1979)  Schmitt 
และ Baumann (1980) Jacobowitz (1990) Carr และ Ogle (1987) สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์( 2530) อรุณี 
วิริยะจิตรา (2532) สุมิตรา องัวฒันกุล (2535) Lubliner (2001) Macquire(1999)และKlingner และ 
Vaughn (2000) วิจยั เช่นอารีรักษ์  มีแจง้ (2547) สิริวฒัน์ ทองเลิศ(2543)และ นิตยา ชัยสวสัด์ิ 
(2548)และแบบเรียน Expaning Reading skills (มาลินี  จนัทวมิล2524) 

 
ตารางท่ี 5 แสดงกลยทุธ์ในการอ่านท่ีปรากฏในหลกัสูตร ต ารา วจิยั และแบบเรียน  

CEFR(B1) หลกัสูตร ต ารา วจิยั แบบเรียน สรุป 
กิจกรรมก่อน
การอ่าน 
-ตั้งค  าถาม 
-ท านายความ 
-อ่านกลุ่มค า
หรือวลี เช่น
ตวัหนา 
ตวัพิมพใ์หญ่ 
ตวัเอน 
แผนภูมิหรือ
ตาราง เป็นตน้ 
อ่านแบบ
กวาดสายตา

กิจกรรมก่อน
การอ่าน 
-อ่านช่ือเร่ือง 
- อ่านกลุ่มค า
หรือวลี เช่น
ตวัหนา 
ตวัพิมพใ์หญ่ 
ตวัเอน แผนภูมิ
หรือตาราง เป็น
ตน้ 
-อ่านแบบกวาด
สายตา
(scanning)เพื่อ

กิจกรรมก่อน
การอ่าน 
-คาดคะเนแลว้
ท านายวา่ส่ิงท่ี
จะอ่านเป็น
เร่ือง และปู
พื้นความรู้ใน
เร่ืองท่ีจะอ่าน   
 
 
 
 
 

กิจกรรมก่อน
การอ่าน 
-ตั้งค  าถาม 
-ส ารวจบทอ่าน 
-ท านายความ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมก่อน
การอ่าน 
-ปูพื้นความรู้
ในเร่ืองท่ีจะ
อ่าน 
ตั้งค  าถาม   
-อ่านแบบ
กวาดสายตา
(scanning)เพื่อ
หาประโยค
ใจความส าคญั 
อ่านกลุ่มค า
หรือวลี เช่น

กิจกรรมก่อนการ
อ่าน 
อ่านแบบขา้มค า
(skimming) 
1.  อ่านช่ือเร่ือง 
2. อ่านกลุ่มค า
หรือวลี เช่น
ตวัหนา ตวัพิมพ์
ใหญ่ ตวัเอน 
แผนภูมิหรือ
ตาราง เป็นตน้ 
 3. อ่านแบบ
กวาดสายตา
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CEFR(B1) หลกัสูตร ต ารา วจิยั แบบเรียน สรุป 
(scanning) 
 
 
 
กิจกรรม
ระหวา่งการ
อ่าน 
 
-ค าถาม 
-ค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หาประโยค
ใจความส าคญั 
 
 
กิจกรรม
ระหวา่งการ
อ่าน 
 
-สร้างภาพใน
ใจจากเร่ืองท่ี
อ่าน 
-อ่านแบบกวาด
สายตา
(scanning)เพื่อ
หาประโยค
ใจความส าคญั 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กิจกรรม
ระหวา่งการ
อ่าน 
 
-การล าดบั
เร่ืองโดยให้
ตดัเร่ือง
ออกเป็น
ส่วนๆ (strip 
story) อาจจะ
เป็นยอ่หนา้ 
หรือเป็น
ประโยคก็ได ้
แลว้ผูเ้รียนใน
กลุ่มล าดบั
ขอ้ความ
กนัเอง เขียน
แผนผงัโยง
ความสัมพนัธ์
ของเน้ือเร่ือง 
(semantic 
mapping)และ 
เติมขอ้ความ
ลงในแผนผงั
ของเร่ือง 

 
 
 
 
กิจกรรม
ระหวา่งการ
อ่าน 
-ค าถาม 
อ่านชา้ 
ขีดส้นใต ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัหนา 
ตวัพิมพใ์หญ่ 
ตวัเอน 
แผนภูมิหรือ
ตาราง เป็นตน้ 
กิจกรรม
ระหวา่งการ
อ่าน 
 
-ค าถาม 
-ค าถาม 
อ่านกลุ่มค า
หรือวลี เช่น
ตวัหนา 
ตวัพิมพใ์หญ่ 
ตวัเอน 
แผนภูมิหรือ
ตาราง เป็นตน้ 
- สร้างภาพใน
ใจจากเร่ืองท่ี
อ่าน 
- อ่านแบบ
กวาดสายตา
(scanning)เพื่อ
หาประโยค
ใจความส าคญั 
 
 
 

(scanning)เพื่อหา
ประโยคใจความ
ส าคญั 
  4. อ่านประโยค
แรกและประโยค
สุดทา้ยของแต่ละ
ยอ่หนา้ 
 5. ใชค้วามรู้เดิม
เขา้มาเก่ียวขอ้ง
ส่ิงท่ีอ่าน 
 6. ท านายเร่ืองท่ี
อ่าน เก่ียวกบั
อะไร 
 7. สร้างภาพใน
ใจจากเร่ืองท่ีอ่าน 
 กิจกรรมระหวา่ง
การอ่าน 
1.  อ่านกลุ่มค า
หรือวลี เช่น
ตวัหนา ตวัพิมพ์
ใหญ่ ตวัเอน 
แผนภูมิหรือ
ตาราง เป็นตน้ 
2.  สร้างภาพใน
ใจจากเร่ืองท่ีอ่าน 
3. อ่านแบบกวาด
สายตา
(scanning)เพื่อหา
ประโยคใจความ

ตารางท่ี 5 แสดงกลยทุธ์ในการอ่านท่ีปรากฏในหลกัสูตร ต ารา วจิยั และแบบเรียน (ต่อ) 
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CEFR(B1) หลกัสูตร ต ารา วจิยั แบบเรียน สรุป 
 
 
กิจกรรมหลงั
การอ่าน 
 
-การเขียน
สรุป 
- เขียนแผนภูมิ
หรือวาด
ความส าเร็จ
ของความคิด
กบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 

 
 
กิจกรรมหลงั
การอ่าน 
 
-การเขียนสรุป 
การตรวจสอบ
ความเขา้ใจวา่
ส่ิงท่ีคาดการณ์
ไวต้รงกนั 
หรือไม่ 
- เขียนแผนภูมิ
หรือวาด
ความส าเร็จ
ของความคิด
กบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 

(graphic 
organizer)  
กิจกรรมหลงั
การอ่าน 
 
-ผูเ้รียน
สามารถแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวเร่ืองท่ี
อ่านได ้ 

 
 
กิจกรรมหลงั
การอ่าน 
 
-การสรุป 

 
 
กิจกรรมหลงั
การอ่าน 
 
-การสรุป 

ส าคญั 
4.  การตั้งค  าถาม
ถามตวัเอง 
6.  การอ่านซ ้ า
เฉพาะขอ้ความ
บางตอน 
7.  อ่านทบทวน
ไปมา 
8.  การจดยอ่ใน
ส่ิงท่ีอ่าน 
9.  อ่านชา้ลง 
10. การละส่วนท่ี
ไม่เขา้ใจ 
11. อ่านใหม่อีก
คร้ัง 
กิจกรรมหลงัการ
อ่าน 
1.  การเขียนสรุป 
2. การตรวจสอบ
ความเขา้ใจวา่ส่ิง
ท่ีคาดการณ์ไว้
ตรงกนั หรือไม่ 
3. เขียนแผนภูมิ
หรือวาด
ความส าเร็จของ
ความคิดกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

CEFR =Common European Frame Reference for Language -Self-assessment grid 
 

ตารางท่ี 5 แสดงกลยทุธ์ในการอ่านท่ีปรากฏในหลกัสูตร ต ารา วจิยั และแบบเรียน (ต่อ) 
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 จากตารางท่ี 5 สรุปการสังเคราะห์จากหลกัสูตร ต ารา วิจยั และแบบเรียน มีดงัน้ี กลวิธีก่อน
การอ่านไดแ้ก่  อ่านช่ือเร่ือง อ่านกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพใ์หญ่ ตวัเอน แผนภูมิหรือ
ตาราง เป็นตน้  อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)เพื่อหาประโยคใจความส าคญั  อ่านประโยคแรก
และประโยคสุดทา้ยของแต่ละยอ่หนา้ ใชค้วามรู้เดิมเขา้มาเก่ียวขอ้งส่ิงท่ีอ่าน ท านายเร่ืองท่ีอ่าน 
เก่ียวกบัอะไร และสร้างภาพในใจจากเร่ืองท่ีอ่าน กลวิธีระหวา่งการอ่าน ไดแ้ก่ ใชค้วามรู้เดิมเขา้มา
เก่ียวขอ้งส่ิงท่ีอ่าน อ่านกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพใ์หญ่ ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้      
สร้างภาพในใจจากเร่ืองท่ีอ่าน อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)เพื่อหาประโยคใจความส าคัญ      
การตั้งค  าถามถามตวัเอง การอ่านซ ้ าเฉพาะขอ้ความบางตอน อ่านทบทวนไปมา การจดยอ่ในส่ิงท่ี
อ่าน อ่านชา้ลง การละส่วนท่ีไม่เขา้ใจและอ่านใหม่อีกคร้ัง กลวิธีหลงัการอ่าน ไดแ้ก่  การเขียนสรุป 
การตรวจสอบความเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีคาดการณ์ไวต้รงกนั หรือไม่ เช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกบัประสบการณ์
การเรียนรู้ และเขียนแผนภูมิหรือวาดความส าเร็จของความคิดกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
ขั้นตอนศึกษากลยทุธ์ในการอ่าน  มีดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัสร้างแบบประเมินตนเองของการใชก้ลวิธีการอ่าน โดยแบ่งกลวิธีการอ่านเป็น  3  
ระยะได ้ กลวธีิก่อนการอ่าน  กลวธีิการขณะอ่าน  และกลวธีิการหลงัอ่าน (ภาคผนวก ช )ต่อจากนั้น
แบบประเมินตนเองวดักลวธีิการอ่านผูเ้ช่ียวชาญทางการสอนภาษาองักฤษจ านวน 3 ท่านตรวจสอบ
และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence: IOC (ภาคผนวก ซ  ) 

2. ผูว้ิจยัการสร้างแบบทดสอบกลวิธีการอ่าน จ านวน 40 ขอ้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข
ผูเ้ช่ียวชาญทางการสอนภาษาองักฤษจ านวน 3 ท่านตรวจสอบสอบคุณภาพและความเท่ียงตรง     
เชิงเน้ือหา (Content validity) (ภาคผนวก ฌ) และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC ) เพื่อวดักลยทุธ์การอ่านของกลุ่มตวัอยา่ง (ภาคผนวก ญ ) 

3. ไดแ้บบทดสอบกลวธีิการอ่าน จ านวน 40 ขอ้ (ภาคผนวก ฎ) 
4. ผูว้ิจยัน าแบบประเมินตนเองของการใชก้ลวิธีการอ่านท่ีสร้างข้ึนไปสอบถามนกัศึกษา 

(ภาคผนวก ฏ )น าผลผลมาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (ภาคผนวก ฐ ) 
 5. ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าห้อง 2 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 30 คน โดยให้นกัศึกษา   ท าแบบทดสอบกลวิธีการอ่าน ใช้เวลา 90 นาที แบบประเมิน
ตนเองวดักลวิธีการอ่านซ่ึงก าหนดค่าระดบัของขอ้ค าถามโดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าของ Likert 
โดยแปลความหมายของคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ยมากท่ีสุด                  ใหค้่าระดบัเท่ากบั         5 
เห็นดว้ยมาก    ใหค้่าระดบัเท่ากบั         4 
เห็นดว้ยปานกลาง  ใหค้่าระดบัเท่ากบั         3 
เห็นดว้ยนอ้ย             ใหค้่าระดบัเท่ากบั         2 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   ใหค้่าระดบัเท่ากบั         1 

4. ให้นกัศึกษาท าแบบประเมินตนเองของการใช้กลวิธีการอ่าน หลงัจากท าแบบทดสอบ

กลวิธีการอ่านแลว้ และผูว้ิจยัน าผลของแบบประเมินตนเองของการใชก้ลวิธีการอ่านมาหาค่าเฉล่ีย 

และเรียงล าดับกลวิธีการอ่านท่ีนักศึกษาไม่ได้ใช้มาพิจารณาเพื่อน ามาใช้สร้างโมดูลเน่ืองจาก

นกัศึกษาขาดกลยทุธ์การอ่านท าตารางใส่ แต่ละระยะ มีกลยุทธ์การอ่านดา้นใด จ านวนก่ีขอ้ โดยผล

ท่ีไดมี้ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 6 ผลการวดักลวธีิการอ่านจากแบบประเมินตนเอง ดงัตารางดงัน้ี 

ขั้นตอนกลวธีิในการ
อ่าน 

กลวธีิในการอ่าน 
ค่าเฉลีย่ 

(  ) 
ล าดบัท่ี 

กลวธีิก่อนการอ่าน 
 

อ่านแบบข้ามค า(skimming) 
1.  อ่านช่ือเร่ือง 
 2. อ่านกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพ์ใหญ่ 
ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้ 
 3. อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)เพื่อหา
ประโยคใจความส าคญั 
  4. อ่านประโยคแรกและประโยคสุดทา้ยของแต่
ละยอ่หนา้ 
 5. ใชค้วามรู้เดิมเขา้มาเก่ียวขอ้งส่ิงท่ีอ่าน 
 6. ท านายเร่ืองท่ีอ่าน เก่ียวกบัอะไร 
 7. สร้างภาพในใจจากเร่ืองท่ีอ่าน 

 
3.70 
4.13 

 
4.60 

 
4.00 

 
2.50 
2.73 
3.93 

 
5 
2 
 

1 
 

3 
 

7 
6 
4 

กลวธีิระหวา่งการอ่าน 
 

 1. ใชค้วามรู้เดิมเขา้มาเก่ียวขอ้งส่ิงท่ีอ่าน 
 2. อ่านกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพใ์หญ่ 
ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้ 
3.  สร้างภาพในใจจากเร่ืองท่ีอ่าน 
4. อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)เพื่อหา

3.90 
3.93 

 
3.90 
3.93 

4 
3 
 

4 
3 
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ขั้นตอนกลวธีิในการ
อ่าน 

กลวธีิในการอ่าน 
ค่าเฉลีย่ 

(  ) 
ล าดบัท่ี 

ประโยคใจความส าคญั 
5.  การตั้งค  าถามถามตวัเอง 
6.  การอ่านซ ้ าเฉพาะขอ้ความบางตอน 
7.  อ่านทบทวนไปมา 
8.  การจดยอ่ในส่ิงท่ีอ่าน 
9.  อ่านชา้ลง 
10. การละส่วนท่ีไม่เขา้ใจ 
11. อ่านใหม่อีกคร้ัง 

 
3.97 
4.00 
4.00 
4.00 
3.23 
3.80 
3.27 

 

 
2 
1 
1 
1 
7 
5 
6 
 

กลวธีิหลงัการอ่าน 
 

1.  การเขียนสรุป 
2. การตรวจสอบความเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีคาดการณ์ไว้
ตรงกนั หรือไม่ 
3.เช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกบัประสบการณ์การเรียนรู้ 
4. เขียนแผนภูมิหรือวาดความส าเร็จของความคิด
กบัเร่ืองท่ีอ่าน 
5. อ่ืนๆโปรด
ระบุ………………………………………… 
 

2.90 
3.97 

 
3.27 
3.07 

 

4 
1 
 

2 
3 
 
 

 
จากตารางท่ี 6 ผลการวดักลวิธีการอ่านจากแบบประเมินตนเองพบวา่ กลวิธีก่อนการอ่านท่ี

นกัศึกษาใชม้ากท่ีสุด คือ อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)เพื่อหาประโยคใจความส าคญั (  =4.60)  
รองลงมาไดแ้ก่ อ่านกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพใ์หญ่ ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง ( =4.13)  
และกลวธีิท่ีนกัศึกษาทั้งหมดใชน้อ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ อ่านเฉพาะกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพใ์หญ่ 
ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง ( =2.53) 

ขั้นกลวิธีระหว่างการอ่านนั้น พบว่ากลวิธีท่ีนักศึกษาใช้มากท่ีสุด คือการอ่านซ ้ าเฉพาะ
ขอ้ความบางตอน อ่านทบทวนไปมา และการจดยอ่ในส่ิงท่ีอ่าน( =4.00) )  รองลงมาไดแ้ก่การตั้ง
ค าถามถามตวัเอง ( =33.97) และกลวธีิท่ีนกัศึกษาทั้งหมดใชน้อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ อ่านชา้ลง ( =3.23) 

ตารางท่ี 6 ผลการวดักลวธีิการอ่านจากแบบประเมินตนเอง ดงัตารางดงัน้ี (ต่อ) 
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ขั้นกลวิธีหลงัการอ่าน จะเห็นว่ากลวิธีท่ีนักศึกษาทั้งหมดใช้มากท่ีสุด คือการตรวจสอบ
ความเขา้ใจว่าส่ิงท่ีคาดการณ์ไวต้รงกนั หรือไม่(  =3.97)รองลงมาไดแ้ก่เช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกบั
ประสบการณ์การเรียนรู้ ( =3.27)กลวิธีท่ีนกัศึกษาทั้งหมดใช้น้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ การเขียนสรุป (  
=2.90) 

 
3. ด้านหัวเร่ืองทีค่วรอ่านของนักศึกษา  

ผูว้จิยัศึกษาแนวเร่ืองของดา้นวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยวีา่จะเรียนหวัขอ้ใด จากแหล่ง
ต่างๆ เช่น ต ารา วิจยั และแบบเรียน Technical English Course Book ของ David Bonamy(2008) 
หนงัสือTech Talk (2003)ของ Vicki Hollett (2003) หนงัสือTechnical Studies 2 ของAndrew 
Tung,Soh Beng Seng,Peter Stensel(2002)หนงัสือแบบเรียน Interface (1984)ของTom Hutchinson 
and Alan Waters ;Ford English for Electronics (1993) Glendinning และ McEwan ; Professional 
English in Use (2009) Ibbotson ;Sakyadi และ Hasanah (2002) งามพร้ิง  รุ่งโรจน์ดี (2541) ดงั
ตารางน้ี 

 
ตารางท่ี 7 แสดงแนวเร่ืองท่ีปรากฏในหลกัสูตร ต ารา วจิยั และแบบเรียน ดงัตารางน้ี 

หลกัสูตร ต ารา วิจยั แบบเรียน สรุป 
1.การประดิษฐ ์
(Invention) 
2.เคร่ืองมือ 
(Tools) 
3. ความปลอดภยั 
(Safety) 
4.พลงังาน
(Energy) 
5.กลไก 
(Mechanism) 
6.โลหะ(Metal) 
7.ส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment) 
8.วสัดุทาง
เทคโนโลยี  

1.โลหะ(Metal) 
2.คอนกรีต
(Concrete) 
3.ความปลอดภยั 
(Safety) 
4.พลงังาน
(Energy) 
5.กลไก 
(Mechanism) 
6.โลหะ(Metal) 
7. ส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment) 
8.วสัดุทาง
เทคโนโลยี  
(Materials 

1.การประดิษฐ ์
(Invention) 
2.วิทย(ุRadio) 
3.เคร่ืองมือ 
(Tools) 
4.ความปลอดภยั 
(Safety) 
5.พลงังาน
(Energy) 
6.กลไก 
(Mechanism) 
7. ส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment) 
8.วสัดุทาง
เทคโนโลยี  

1.ความปลอดภยั 
(Safety) 
2.พลงังาน
(Energy) 
3.กลไก 
(Mechanism) 
4.โลหะ(Metal) 
5. ส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment) 
6.เคร่ืองมือ 
(Tools) 
 
7.วสัดุทาง
เทคโนโลยี  
(Materials 

1ความปลอดภยั 
(Safety) 
2 พลงังาน
(Energy) 
3.กลไก 
(Mechanism) 
4โลหะ(Metal) 
5. เคร่ืองมือ 
(Tools) 
 
6.วสัดุทาง
เทคโนโลยี  
(Materials 
Technology) 
7ส่ิงแวดลอ้ม 
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หลกัสูตร ต ารา วิจยั แบบเรียน สรุป 
( Materials 
Technology) 
9.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(Science and 
Technology) 
10. การส่ือสาร 
(Communications) 
 

Technology) 
9.เคร่ืองมือ 
(Tools) 
10.แบตเตอรร่ี
(Batteries) 
11.เคร่ืองยนตแ์ละ
มอเตอร์(Engine 
and motor) 
12การออกแบบ 
(Design) 
13. การส่ือสาร 
(Communications) 
tempareture) 
15 .วิทย(ุRadio) 
16โทรศพัท์
(Cellphones) 

(Materials 
Technology) 
9. การส่ือสาร 
(Communications) 
 

Technology) 
8.ส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment) 
9.การประดิษฐ ์
(Invention) 
10 คอนกรีต
(Concrete) 
11 เคร่ืองยนตแ์ละ
มอเตอร์(Engine 
and motor) 
12. การส่ือสาร 
(Communications) 
 
 

(Environment) 
8.การประดิษฐ ์
(Invention) 
9.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(Science and 
Technology) 
10. การส่ือสาร 
(Communications) 
11 กราฟิต
(Graphics) 
12กราฟิต
(Graphics) 

 
 ขั้นท่ี 1 ผูว้ิจยัไดเ้ทียบเคียงแนวเร่ือง ดูความสัมพนัธ์ระหว่างแนวเร่ืองจากท่ีระบุไวแ้ละ
สามารถสรุปแนวเร่ืองหลกัทั้งส้ิน 10 แนวเร่ือง ไดแ้ก่ 
 1.  การส่ือสาร (Communications) ครอบคลุมแนวเร่ือง ไดแ้ก่ การประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ (Video conferencing) ไปรษณีย์เสียง (Voicemail) เทคโนโลยีโทรคมนาคม
(telecommunication) เสียง(Sound), บตัรโทรศพัท์ (Phonecards ) การบนัทึกวีซีอาร์ (VCR 
Recording) การส่ือสาร (Communication ) เคร่ืองส่งเอกสาร (Puma Telex Terminal ) เคร่ือง
บนัทึกเสียง (Video-recorders) 

2.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ครอบคลุมแนวเร่ือง ไดแ้ก่ 
เคร่ืองเล่น MP3 (Play MP3 Files) การอาศยัในยานอวกาศ(Living in space) การเดินทางยานอวกาศ 
(Space tours not so far off) ความรักท่ีใช้ อินเทอร์เน็ต (Love on the internet)          การส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และการตอบปัญหาผา่นกลุ่มข่าว(Email and newgroups) เวิลด์ไวด์เวบ็ (The world 
wide web) และผวิหนงัหุ่นยนตร์(Robots skin)   

ตารางท่ี 7 แสดงแนวเร่ืองท่ีปรากฏในหลกัสูตร ต ารา วจิยั และแบบเรียน ดงัตารางน้ี (ต่อ) 
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 3.  การประดิษฐ์ (Invention)ครอบคลุมแนวเร่ือง ได้แก่ สซิลเลเตอร์ระบบป้อนกลบั 
(Oscillators) การใช้เคร่ืองมือ(Using tools )เคร่ืองขยายเสียงทรานซิสเตอร์คืออะไร (What is a 
transistor?) เคร่ืองมือสมยัต่างๆ  (Tools through the ages)เคร่ืองส่งและเคร่ืองรับท่ีส่งทางวิทย ุ 
(Radio transmitters and receivers) หมอ้แปลงไฟฟ้า(Transformers)และ เคร่ืองกลึง (Lathe)เคร่ือง
ป้ัมร้อน(Heat Pumps)ตวัเซ็นเซอร์(Sensors)เทคโนโลยกีารส่ือสาร(Communication technology) 

  4.  ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ครอบคลุมแนวเร่ือง ไดแ้ก่ ภยัธรรมชาติ (Natural 
disasters) โรคท่ีเกิดในโรงงาน (A disease in the industry) ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม(Environment 
problems) มลภาวะน ้ า  (Water pollution) เคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา  (Catalytic converters)
และมลภาวะอากาศ (Air pollution going sky) 

5.  พลงังาน(Energy) ครอบคลุมแนวเร่ือง ไดแ้ก่ ทรัพยากร    (Resource) พลงังาน
แสงอาทิตย ์ (Solar Energy) รถจกัรไฟฟ้า (Electric locomotive) หอสูงแสงอาทิตย ์(Solar Towers) 
พลงังานคล่ืน (Wave power) ความร้อนและความเยน็ และ(Cooling and heating) 
  6.  ความปลอดภยั (Safety) ครอบคลุมแนวเร่ือง ไดแ้ก่ ขั้นตอนการปลอดภยั    (Safety 
instruction) อุบติัเหตุ (Accident) ปลอดภยัไวก่้อน (Safety first) ป้ายเตือน  (Warning signs) และ
ความปลอดภยัในโรงงาน (Safety in the workshop)       

7.วสัดุทางเทคโนโลยี ( Materials Technology) ครอบคลุมแนวเร่ือง ไดแ้ก่ ไม(้Wood) 
พลาสติก(Plastics) วสัดุน ามาใชใ้หม่ (Recyclable materials) รถแข่ง(Racing car) อนัตรายของสสาร
(Dangerous substances) วสัดุสังเคราะห์(Synthetic materials)และส่ิงท่ีประกอบข้ึนจากหลายส่วน
(Composite) 

8. โลหะ(Metal) ครอบคลุมแนวเร่ือง ไดแ้ก่ เหล็ก (Steel) การใชแ้ละหน้าท่ี(Use and 
Function) การแยกโลหะ(Extracting metals) และอนัตรายของโลหะ(Dangerous metals) 

9. เคร่ืองมือ (Tools) ครอบคลุมแนวเร่ือง ไดแ้ก่ เคร่ืองมือหลากหลาย (Multi Tool) การตดั
(Cutting and Snaping) เคร่ืองมือในยุคต่างๆ(Tools through the ages) เตาไมโครเวฟ(Microwave 
oven) การใชเ้คร่ืองมือ(Using tools) และการซ่อม(Repair) 

10. กลไก (Mechanism) ครอบคลุมแนวเร่ือง ไดแ้ก่ ประกอบรถยนต์(Assembling a car) 
การรับสัญญาณผา่นดาวเทียม (How to receive satellite digital video broadcasts) ระบบก าหนด
ต าแหน่งบนโลกคืออะไร(What is GPS?) กระบวนการท าแกว้(Process of glass) การเจาะน ้ ามนัใน
อดีตและปัจจุบนั(Drilling for oil-past and present) และสวา่นเจาะอุโมงค ์รุ่น MB 471-316  (The  
MB 471-316 Tunnel Drill)  
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ขั้นท่ี 2  สร้างแบบสอบถามจัดล าดับหัวเร่ืองท่ีควรน ามาใช้สร้างโมดูลการอ่านท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้และน าแนวเร่ืองให้ผูเ้ช่ียวชาญทางการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์       
5 สาขาวิชาๆละ 1ท่านได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์            
และโทรคมนาคม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชากลโรงงาน และสาขาวิชากลศาสตร์  โดยตอบ
แบบสอบถามจดัล าดบัหวัเร่ือง (ภาคผนวก ฑ ) 

ขั้นท่ี 3  น าแบบสอบถามการจดัล าดบัหวัเร่ืองโดยเรียงล าดบัสูงจนถึงนอ้ยท่ีสุดมาท าแบบ
การอ่าน ขั้นตอนการคดัเลือกระหวา่งแนวเร่ืองหลกัและแนวเร่ืองเพื่อคดัเลือกหวัเร่ือง มีดงัต่อไปน้ี 

1. ผูว้ิจยัเชิญผูเ้ช่ียวชาญทางการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 5 ท่านท่ีสอนอยู่
สาขาต่างๆ สาขาละ 1 ท่าน ไดแ้ก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชากลโรงงาน และสาขาวิชากลศาสตร์ โดยตอบ
แบบสอบถามจดัล าดบัหวัเร่ือง และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างแนวเร่ืองหลกัและ
แนวเร่ืองรอง (ภาคผนวก ฒ) 

2. แจกแบบสอบถามจดัล าดบัหวัเร่ือง และให้เน้ือหาของเร่ืองให้ผูเ้ช่ียวชาญทางการสอน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวนทั้งหมด 5 คน ให้แต่ละท่านดูแนวเร่ืองหลกั เช่น การส่ือสาร
(Communications)แลว้เรียงล าดบัแนวเร่ืองจาก อนัดบัแรกโดยใส่ 1 จนกระทัง่อนัดบัสุดทา้ย ซ่ึงท า
แนวเร่ืองหลกัจนแนวเร่ืองสุดทา้ย คือ กลไก (Mechanism) ต่อจากนั้นให้น าผลการจดัเรียงล าดบั
แนวเร่ืองของแต่ละคนให้ผูว้ิจยัแลว้จดัล าดบัความถ่ีมากท่ีสุดไปจนถึงนอ้ยท่ีสุด(ภาคผนวก ณ) ดงั
ตารางดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  8 แสดงผลแนวเร่ืองหลกัและแนวเร่ืองรองเพื่อคดัเลือกหวัเร่ือง 
 
ล าดับ
ที่ 

แนวเร่ืองหลกั 
(Themes ) 

แนวเร่ือง ความถี่ ล าดับ 

1 การส่ือสาร
(Communications) 

การประชุมทางไกลผา่นจอภาพ (Video 
conferencing) 

1 9 

 ไปรษณียเ์สียง (Voicemail) 3 4 
 เทคโนโลยโีทรคมนาคม (telecommunication) 4 3 
เสียง(Sound) 2 8 
บัตรโทรศัพท์ (Phonecards ) 5 1 
การบนัทึกวซีีอาร์ ( VCR Recording   ) 3 4 
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ล าดับ
ที่ 

แนวเร่ืองหลกั 
(Themes ) 

แนวเร่ือง ความถี่ ล าดับ 

การส่ือสาร (Communication ) 4 2 
เคร่ืองโทรเลข (Puma Telex Terminal ) 2 6 
เคร่ืองบนัทึกเสียง (Video-recorders) 2 7 

2 วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(Science 
and Technology) 

การอาศยัในยานอวกาศ(Living in space) 3 4 
การเดินทางยานอวกาศ (Space tours not so far 
off) 

2 4 

ความรักท่ีใช ้อินเทอร์เน็ต (Love on the 
internet) 

4 2 

การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการตอบ
ปัญหาผา่นกลุ่มข่าว   (Email and newgroups) 

4 3 

 เวลิดไ์วดเ์วบ็(The world wide web) 1 6 
 ผวิหนังหุ่นยนตร์(Robots skin)   5 1 

3 การประดิษฐ ์
(Invention) 

สซิลเลเตอร์ระบบป้อนกลบั (Oscillators) 4 4 
การใชเ้คร่ืองมือ(Using tools ) 3 3 
เคร่ืองขยายเสียงทรานซิสเตอร์คืออะไร (What 
is a transistor?) 

4 4 

เคร่ืองมือสมยัต่างๆ  (Tools through the ages) 3 3 
เคร่ืองส่งและเคร่ืองรับท่ีส่งทางวทิย ุ (Radio 
transmitters and receivers) 

4 2 

หมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformers) 2 5 
 เคร่ืองกลึง (Lathe) 2 5 
 เคร่ืองป้ัมร้อน ( Heat Pumps) 1 6 
ตัวเซ็นเซอร์ (Sensors) 5 1 
เทคโนโลยกีารส่ือสาร(Communication 
technology) 

1 6 

4 ส่ิงแวดลอ้ม
(Environment) 

ภยัธรรมชาติ  (natural disasters) 3 3 
โรคทีเ่กดิในโรงงาน  (A disease in the 5 1 

ตารางท่ี  8 แสดงผลแนวเร่ืองหลกัและแนวเร่ืองรองเพื่อคดัเลือกหวัเร่ือง (ต่อ) 
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ล าดับ
ที่ 

แนวเร่ืองหลกั 
(Themes ) 

แนวเร่ือง ความถี่ ล าดับ 

industry) 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (Environment problems) 1 5 
มลภาวะน ้า  (Water pollution) 2 4 
เคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา  ( Catalytic 
converters) 

4 2 

มลภาวะอากาศ  (Air pollution going sky) 4 2 
5 พลงังาน(Energy) ทรัพยากร (Resource) 4 2 

มาตรการประหยดัพลงังาน  (Conserving 
energy Measurement) 

3 3 

แหล่งพลงังาน (Energy sources) 3 3 
พลงังานแสงอาทติย์ (Solar Energy ) 5 1 
รถจกัรไฟฟ้า  (Electric locomotive) 2 4 
หอสูงแสงอาทิตย ์ (Solar Towers) 2 4 
พลงังานคล่ืน  (Wave power) 1 5 

6 ความปลอดภยั (Safety) ขั้นตอนการปลอดภยั (Safety instruction) 4 2 
อุบติัเหตุ (Accident) 2 4 
ปลอดภัยไว้ก่อน (Safety first) 5 1 
ป้ายเตือน  (Warning signs) 3 3 
ความปลอดภยัในโรงงาน (Safety in the 
workshop) 

4 2 

7 วสัดุทางเทคโนโลยี
(Materials Technology) 
 
 
 
 

ไม(้Wood) 1 4 
 พลาสติก(Plastics) 3 3 
วสัดุน ามาใช้ใหม่ (Recyclable materials) 5 1 
รถแข่ง(Racing car) 3 3 
อนัตรายของสสาร(Dangerous substances) 4 2 
วสัดุสังเคราะห์(Synthetic materials) 3 3 
ส่ิงท่ีประกอบข้ึนจากหลายส่วน(Composite) 4 2 

ตารางท่ี  8 แสดงผลแนวเร่ืองหลกัและแนวเร่ืองรองเพื่อคดัเลือกหวัเร่ือง (ต่อ) 
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ล าดับ
ที่ 

แนวเร่ืองหลกั 
(Themes ) 

แนวเร่ือง ความถี่ ล าดับ 

8 โลหะ(Metal) เหลก็ (Steel) 5 1 
การใชแ้ละหนา้ท่ี(Use and Function) 4 2 
การแยกโลหะ(Extracting metals) 2 4 
อนัตรายของโลหะ(Dangerous metals) 3 3 

9 เคร่ืองมือ(Tools) เคร่ืองมือหลากหลาย (Multi Tool) 4 2 
การตดั(Cutting and snaping) 3 3 
เคร่ืองมือในยคุต่างๆ(Tools through the ages) 4 2 
เตาไมโครเวฟ(Microwave oven) 5 1 
การใชเ้คร่ืองมือ(Using tools) 4 2 
การซ่อม(Repair) 3 3 

10 กลไก(Mechanism) ประกอบรถยนต(์Assembling a car) 3 3 
การรับสัญญาณผา่นดาวเทียม (How to receive 
satellite digital video broadcasts) 

3 3 

ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกคืออะไร(What is 
GPS?) 

4 2 

กระบวนการท าแกว้(Process of glass) 3 3 
การเจาะน ้ามนัในอดีตและปัจจุบนั(Drilling for 
oil-past and present) 

2 4 

สว่านเจาะอุโมงค์ รุ่น MB 471-316  (The  MB 
471-316 Tunnel Drill) 

5 1 

 
3.  น าผลของการหาแนวเร่ืองมาหาค่าความถ่ีท่ีมากท่ีสุดมาจดัล าดบัจากท่ี1 จนถึงสุดทา้ย 

ถา้มีความถ่ีท่ีเท่ากนั ให้ผูเ้ช่ียวชาญทางการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 5 ท่านพิจารณา
วา่ควรจะเลือกหาแนวเร่ืองใดท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

4.  น าแนวเร่ืองอนัดบัท่ี 1ท่ีอยูใ่นแต่ละแนวเร่ืองหลกั เพื่อมาสร้างโมดูล ทั้ง 10 โมดูล 
ต่อจากนั้นมาจดัอนัดบัเร่ืองจากง่ายไปหายากแต่ละแนวเร่ืองอนัดบัท่ี 1 มีดงัน้ี 
 

ตารางท่ี  8 แสดงผลแนวเร่ืองหลกัและแนวเร่ืองรองเพื่อคดัเลือกหวัเร่ือง (ต่อ) 
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ตารางท่ี 9 แสดงการจดัอนัดบัแนวเร่ืองหลกัของโมดูล ทั้ง 10 โมดูล 
 
บทท่ี แนวเร่ืองหลกั (Themes ) แนวเร่ือง 

1 การส่ือสาร(Communications) บตัรโทรศพัท ์(Phonecards ) 
2 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science 

and Technology) 
ผวิหนงัหุ่นยนตร์(Robots skin) 

3 วสัดุทางเทคโนโลยี(Materials 
Technology) 

วสัดุน ามาใชใ้หม่ (Recyclable materials) 

4 โลหะ(Metal) เหล็ก (Steel) 
5  การประดิษฐ ์(Invention) ตวัเซ็นเซอร์ (Sensors) 
6 พลงังาน(Energy) พลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Energy ) 
7 เคร่ืองมือ(Tools) เตาไมโครเวฟ (Microwave oven) 
8 ความปลอดภยั (Safety) ปลอดภยัไวก่้อน (Safety first) 
9 กลไก (Mechanism) สวา่นเจาะอุโมงค ์รุ่น MB 471-316  (The  

MB 471-316 Tunnel Drill) 
10  ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) โรคท่ีเกิดในโรงงาน  (A disease in the 

industry) 
 
 ตารางท่ี  9 แสดงผลการจดัอนัดบัแนวเร่ืองหลกัของสร้างโมดูล ทั้ง 10 โมดูล ไดแ้ก่ บทท่ี 1 
เร่ือง Communications(Phonecards) บทท่ี 2 เร่ือง Science and Technology (Robots skin) บทท่ี 3 
เร่ืองMaterials Technology (Recyclable materials)บทท่ี 4 เร่ือง Metal (Steel)บทท่ี 5 เร่ือง
Invention(Sensors ) บทท่ี 6 เร่ือง Energy (Solar Energy ) บทท่ี 7 เร่ือง Tools (Microwave oven) 
บทท่ี 8 เร่ือง Safety (Safety first) บทท่ี 9 เร่ือง Mechanism (The  MB 471-316 Tunnel Drill) บทท่ี 
10 เร่ือง Environment: (A disease in the industry) 
 
ระยะที ่2  การพฒันาและหาประสิทธิภาพโมดูลการอ่านทีเ่น้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 

วธีิการด าเนินการ 
 การด าเนินพฒันาโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  พฒันาโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
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2.  พฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบวดัความพึงพอใจ และ
แบบวดัเจตคติ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้มีดงัน้ี 
1. โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
2.    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่าน

แบบวดัความพึงพอใจ และแบบวดัเจตคติ 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1. พฒันาโมดูลการอ่านทีเ่น้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการด าเนินดงัน้ี 

ข้ันที ่1  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้   
ศึกษาเอกสารด้านทกัษะการอ่าน จากต าราเอกสาร  และงานวิจยั  ศึกษาแนวเร่ืองทางด้าน
วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี เพื่อได้หัว เ ร่ืองท่ี อ่านได้แก่  การส่ือสาร (Communications); 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Science and Technology, วสัดุ(Materials), การประดิษฐ์
(Invention),ส่ิงแวดล้อม(Environmental),พลังงาน(Energy), กลไก (Mechanism) ความปลอดภัย 
(Safety) ก าหนดแนวการทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษให้ครอบคลุม  ทกัษะ
การอ่านท่ีได้จากการวิเคราะห์ทักษะในตารางและหัวเร่ือง  ก าหนดจุดประสงค์ของการสอบ  
น ้ าหนกัคะแนน สร้างขอ้สอบจ านวน 40 ขอ้ จาก Test  Specifications  ออกขอ้สอบตามTest 
Specificationให้ผูเ้ช่ียวชาญผูส้อนดา้นการสอนภาษาองักฤษตรวจสอบความตรงดา้นเน้ือหา  แลว้
น าไปปรับปรุง และทดสอบวดันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งผลท่ีไดจ้ากการวดั  จะไดค้  าตอบวา่ทกัษะการ
อ่านทกัษะใดท่ีนกัศึกษาใชท้กัษะนอ้ย   

        ขั้นที ่2  ขั้นตอนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งวิธีการอ่านภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ Herman(1979)  Schmitt และ Baumann (1980) Jacobowitz 
(1990) Carr และ Ogle (1987) สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์( 2530) อรุณี วิริยะจิตรา (2532) และสุมิตรา 
องัวฒันกุล (2535)ดงัตารางต่อไปน้ี ผูว้ิจยัได้เทียบเคียง พิจารณาความสัมพนัธ์และลกัษณะร่วม
ระหว่างขั้นตอนการสอนอ่านภาษาองักฤษ จากการวิเคราะห์ไวแ้ล้วน ามาสังเคราะห์ ผูว้ิจยัสร้าง
แบบประเมินตนเองของการใช้กลวิธีการอ่าน ต่อจากนั้นแบบประเมินตนเองวดักลวิธีการอ่าน
ผูเ้ช่ียวชาญทางการสอนภาษาองักฤษจ านวน 3 ท่านตรวจสอบและหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index 
of Item Objective Congruence: IOC ผูว้ิจยัการสร้างแบบทดสอบกลวิธีการอ่าน จ านวน 40 ขอ้ท่ี
ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขผูเ้ช่ียวชาญทางการสอนภาษาองักฤษจ านวน 3 ท่านตรวจสอบสอบคุณภาพ
และความเท่ียงตรง     เชิงเน้ือหา (Content validity) และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
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Objective Congruence: IOC ) เพื่อวดักลยุทธ์การอ่านของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้บบทดสอบกลวิธีการ
อ่าน จ านวน 40 ขอ้ ผูว้ิจยัน าแบบประเมินตนเองของการใชก้ลวิธีการอ่านท่ีสร้างข้ึนไปสอบถาม
นักศึกษา น าผลผลมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้ นปีท่ี 2 สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าห้อง 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 30 คน โดยให้นกัศึกษา   ท าแบบทดสอบกลวิธีการอ่าน ใชเ้วลา 
90 นาทีใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินตนเองของการใชก้ลวิธีการอ่าน หลงัจากท าแบบทดสอบกลวิธี
การอ่านแลว้ และผูว้ิจยัน าผลของแบบประเมินตนเองของการใช้กลวิธีการอ่านมาหาค่าเฉล่ีย และ
เรียงล าดบักลวิธีการอ่านท่ีนกัศึกษาไม่ไดใ้ชม้าพิจารณาเพื่อน ามาใช้สร้างโมดูลเน่ืองจากนกัศึกษา
ขาดกลยทุธ์การอ่านท าตารางใส่ แต่ละระยะ มีกลยทุธ์การอ่านดา้นใด จ านวนก่ีขอ้  

ข้ันที ่3 ศึกษาเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ Vygotsky 

(1978) Wilhelm&Baker&และ Dube (2001)McCloskey (2005) Doolittle (1997) และสุนนัทา  มัน่
เศรษฐวิทย ์  (2551)  ดงัตารางต่อไปน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ทียบเคียง พิจารณาความสัมพนัธ์และลกัษณะร่วม
ระหว่างเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ จากการวิเคราะห์ไวแ้ลว้น ามาสังเคราะห์ และสามารถสรุป
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้  

ขั้นที่ 4 คัดเลือกจากแบบเรียนการอ่านตามหัวเร่ืองไดจ้าก Needs Analysis ของดา้นหวัขอ้
เร่ือง สร้างแบบสอบถามจดัล าดบัหวัเร่ืองท่ีควรน ามาใชส้ร้างโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริม
ต่อการเรียนรู้และน าแนวเร่ืองใหผู้เ้ช่ียวชาญทางการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์       5 สาขาวิชาๆละ 
1ท่าน ผูว้จิยัศึกษาแนวเร่ืองของดา้นวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยวีา่จะเรียนหวัขอ้ใด จากแหล่งต่างๆ 
เช่น ต ารา วิจยั และแบบเรียน น าแบบสอบถามการจดัล าดบัหัวเร่ืองโดยเรียงล าดบัสูงจนถึงน้อย
ท่ีสุดมาท าแบบการอ่าน ขั้นตอนการคดัเลือกระหว่างแนวเร่ืองหลกัและแนวเร่ืองเพื่อคดัเลือกหัว
เร่ือง น าผลจากการเลือกแนวเร่ืองหลกัและแนวเร่ืองท่ีความถ่ีมากมาสร้างโมดูล 
   ขั้นที่ 5 ก าหนดเนื้อหาดา้นทกัษะย่อย และกลยุทธ์ในแต่ละโมดูลและหัวเร่ืองท่ีตอ้งการ 
จากผล Needs Analysis โดยสร้าง Module specification 
   ขั้นที ่6 ก าหนด Module Format 
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ตารางท่ี 10  แสดงก าหนดเน้ือหาในโมดูลการอ่าน (Table of lesson content specifications)  

Unit Text structure Themes Lesson objectives Activities 
1 

Phonecards 
Descriptive Communication 

 
-Identify the main idea of 
passage. 
- Identify reference in 
reading passage. 
-Identify details of passage. 
 
 

Steps of scaffolding 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 
2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 10 items) 

-Extensive questions 

3. Student participation in small groups (70 minutes) 
Practice : 
- Language pattern  : reference 

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 

 

4.Student –regulated (40 minutes) 
-Write sentence of reference about reading passage. 
5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 5 items) 

 

102 
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ตารางท่ี 10  แสดงก าหนดเน้ือหาในโมดูลการอ่าน (Table of lesson content specifications)  

Unit Text structure Themes Lesson objectives Activities 
- Reading comprehension test (M/C 10 items) 

2 
Robots 

skin 

-Cause and effect 
-Compare and 
contrast 

Science  and 
Technology 
 

-Identify cause and effect 

 -Find the main idea of each 

paragraph. 

-To identify details of 
passage. 
-Identify useful robot. 
 
 

Steps of scaffolding 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 
2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 10 items) 
-Extensive questions 
 
 
 
3. Student participation in small groups (70 minutes) 
Practice : 
- Language pattern  : Main idea 

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 

 

 

103 

(ต่อ) 
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ตารางท่ี 10  แสดงก าหนดเน้ือหาในโมดูลการอ่าน (Table of lesson content specifications)  

Unit Text structure Themes Lesson objectives Activities 

4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Write main idea of reading. 
5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 5 items) 

-  Reading comprehension test (M/C 10 items) 
 
 

3 
Recyclable 
materials 

Descriptive Material Find the main idea of each 

paragraph. 

-To identify details of 
passage. 

Steps of scaffolding 

1.  Activating (10 minutes) 

-Example of sentence about context 

 

104 

(ต่อ) 
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ตารางท่ี 10  แสดงก าหนดเน้ือหาในโมดูลการอ่าน (Table of lesson content specifications)  

Unit Text structure Themes Lesson objectives Activities 
-Identify definition in 
reading passage. 
-Identify kind of materials 

2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 10 items) 

-Extensive questions 

3. Student participation in small groups (70 minutes) 
Practice : 
- Language pattern  : Definition 
- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 
 
 
4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Individually write definition in the reading passage. 
5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 5 items) 

-  Reading comprehension test (M/C 10 items 
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(ต่อ) 
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(ต่อ) 

ตารางท่ี 10  แสดงก าหนดเน้ือหาในโมดูลการอ่าน (Table of lesson content specifications)  

Unit Text structure Themes Lesson objectives Activities 
4 

Steels 
Descriptive Metals 

 
-Find the main idea of each 

paragraph. 

-To identify details of 
passage. 
-To identify classification in 
reading passage 
 

Steps of scaffolding 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 
2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 10 items) 
-Extensive questions 
 
 
3. Student participation in small groups (70 minutes) 
Practice : 
- Language pattern  :  Classification 

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 

4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Individually write classification into diagram from the reading 
passage. 

 

106 

(ต่อ) 
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ตารางท่ี 10  แสดงก าหนดเน้ือหาในโมดูลการอ่าน (Table of lesson content specifications)  

Unit Text structure Themes Lesson objectives Activities 

5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 5 items) 

-  Reading comprehension test (M/C 10 items) 

 

5 
Sensors 

-Chronological 
-Compare and 
contrast 

Invention 
 

-Find the main idea of each 

paragraph. 

-To identify definition in 
reading passage. 
-To identify classification in 
reading passage 
-Guess the meaning of the 
words in context. 
- Identify reference in 
reading passage. 
 

Steps of scaffolding 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 
 
2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 10 items) 

-Extensive questions 
3. Student participation in small groups (70 minutes) 
Practice : 
- Language study : Definition and Classification  

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 

 

107 
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ตารางท่ี 10  แสดงก าหนดเน้ือหาในโมดูลการอ่าน (Table of lesson content specifications)  

Unit Text structure Themes Lesson objectives Activities 

 

4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Individually write passage from diagram about the reading 
passage. 
5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 5 items) 

- Reading comprehension test (M/C 10 items) 
6 

Solar 
Energy 

-Comparison  
Contrast 
-Cause and effect 

Energy - Identify cause and effect 
about solar energy. 
-  Identify the use and usage 
of comparison and contrast. 
-Find the main idea of each 

paragraph. 

-To identify details of 
passage. 

Steps of scaffolding 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 
2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 10 items) 

-Extensive questions 
3. Student participation in small groups (70 minutes) 
Practice : 
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ตารางท่ี 10  แสดงก าหนดเน้ือหาในโมดูลการอ่าน (Table of lesson content specifications)  

Unit Text structure Themes Lesson objectives Activities 
 - Language pattern  : Comparison and contrast 

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 
4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Write the comparison and contrast in reading passage 
5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 5 items) 

- Reading comprehension test (M/C 10 items) 
7 

Microwave 
oven 

-Sequence Tools -Find the main idea of each 

paragraph. 

- Sequence using microwave 
oven. 
-To identify details of 
passage. 
 

Steps of scaffolding 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 
2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 10 items) 

-Extensive questions 

3. Student participation in small groups (70 minutes) 
Practice : 
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ตารางท่ี 10  แสดงก าหนดเน้ือหาในโมดูลการอ่าน (Table of lesson content specifications)  

Unit Text structure Themes Lesson objectives Activities 
- Language pattern  :  Instruction 
- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 
4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Individually write instruction in the reading passage. 
5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 5 items) 

-  Reading comprehension test (M/C 10 items) 
8 

Safety first 
-Sequence 

-Problem and 

solution 

Safety -Find the main idea of each 

paragraph. 

-Identify details of passage. 
-Identify events about safety 

first. 

 
 

Steps of scaffolding 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 
2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 10 items) 

-Extensive questions 
3. Student participation in small groups (70 minutes) 
Practice : 

 

110 

(ต่อ) 
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ตารางท่ี 10  แสดงก าหนดเน้ือหาในโมดูลการอ่าน (Table of lesson content specifications)  

Unit Text structure Themes Lesson objectives Activities 
- Language pattern  : Warning and safety rules 

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 
 
 
4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Individually write warning and safety rules in workshop. 
5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 5 items) 

-  Reading comprehension test (M/C 10 items) 
9 

The MB 
471-316 
Tunnel Drill 

 

-Process 
-Sequence 

Mechanism 
 

- Identify in describing 
process in reading passage. 
-Find the main idea of each 

paragraph. 

-Identify details of passage. 
-Sequence the events about 

Steps of scaffolding 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 
2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 10 items) 

-Extensive questions 
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(ต่อ) 



112 
 

         

ตารางท่ี 10  แสดงก าหนดเน้ือหาในโมดูลการอ่าน (Table of lesson content specifications)  

Unit Text structure Themes Lesson objectives Activities 
tunnel drill. 
 

3. Student participation in small groups (70 minutes) 
Practice : 
- Language pattern  :  Passive voice   

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 
4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Individually write describing process into diagram from the 
reading passage. 
5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 5 items) Reading 
comprehension test (M/C 10 items) 

10 
A disease 

in the 
factory 

Cause and effect Environment -Identify cause and effect. 
-Find the main idea of each 

paragraph. 

-Identify details of passage. 
 

Steps of scaffolding 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 
2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 10 items)-Extensive 
questions 
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(ต่อ) 
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ตารางท่ี 10  แสดงก าหนดเน้ือหาในโมดูลการอ่าน (Table of lesson content specifications)  

Unit Text structure Themes Lesson objectives Activities 

3. Student participation in small groups (70 minutes) 
Practice : 
- Language pattern  : Cause and effect 

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 
4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Individually write cause and  effect the reading passage. 
5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 5 items) 
- Reading comprehension test (M/C 10 items) 
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(ต่อ) 
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ขั้นที่ 7 น าตารางก าหนดเน้ือหาท่ีก าหนดข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารยช์าวต่างประเทศ  

ขั้นที ่8 น าตารางก าหนดเน้ือหาท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญทางการสอน
ภาษาองักฤษ 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity)และหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item objective Congruence:IOC) โดยใชสู้ตรของ สุวิมล ติรกานนัท ์
(2549 :148)ใหไ้ดค้่าตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 0.5  ข้ึนไป    
 
2  พฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 2.1  การพฒันาแบบทดสอบวดัความเข้าใจในการอ่าน แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน 
 2.1.1 ศึกษาแนวทางในการสร้างแบบทดสอบจากหนงัสือ Writing English Language 
Tests ของ Heaton (1990) การทดสอบและประเมินผล การเรียนการสอนภาษาองักฤษของอจัฉรา 
วงศโ์สธร (2544)  
 2.1.2  ศึกษาแนวทางในการสร้างแบบทดสอบสร้างตารางก าหนดเน้ือหาขอ้สอบ 
(Table of test content specifications) ใหค้รอบคลุมตามจุดประสงคข์องกิจกรรม (ภาคผนวก ธ ) 
 2.1.3 สร้างแบบทดสอบตารางก าหนดเน้ือหาเป็นแบบทดสอบปรนยัแบบมีตวัเลือก 
(multiple choice) จ านวน 70 ขอ้ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชัว่โมง 30 นาที โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ีคือ ขอ้ท่ีตอบถูกตอ้งให ้1 คะแนน ขอ้ท่ีตอบผดิให ้0 คะแนน 
 2.1.4  น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และน าเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างแบบทดสอบ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเน้ือหา (Content validity)ภาษาท่ีใช ้
และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์กับเน้ือหารายขอ้ (Index of Item 
objective Congruence:IOC)  โดยใช้เกณฑ์พิจารณาคดัเลือกขอ้ท่ีค่าความสอดคลอ้ง 0.5  ข้ึนไป 
(สุวมิล ติรกานนัท ์ 2549 :148) 
 2.1.5 น าแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียนร้อยแล้วไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน จากนั้นน าคะแนนมา
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) 
ระหวา่ง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r)  0.20  ข้ึนไป คดัไว ้50 ขอ้ (ภาคผนวก ท ) 
 2.1.6 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบท่ีคดัเลือกไวไ้ดค้่าความเช่ือมัน่ทั้ง
ฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.71 (ภาคผนวก ท ) 
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 2.1.7 น าแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านท่ีไดไ้ปใชท้ดลองในขั้นภาคสนามกบั
นักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน  
 

2.2 การพฒันาแบบวดัพงึพอใจ แบ่งเป็น 2 ตอน  
                    2.2.1 ขั้นศึกษาข้อมูลการพฒันาแบบวดัพงึพอใจ 
              2.2.1.1  ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบถามและพฒันาขอ้ค าถามตามแนวคิด
สุวมิล ติรกานนัท ์(2549 :130) ปรับปรุงมาจากเกณฑป์ระเมินส่ือการอ่านของ เสง่ียม โตรัตน์ (2534) 
และเกณฑ์ประเมินรูปแบบบทเรียนโมดูลของ Lawrence (1973)โดยครอบคลุมสาระหลกัดา้นการ
ออกแบบโมดูลการอ่าน ดา้นเน้ือหา ดา้นกิจกรรม และการประเมินผล โดยให้เลือก 5 ระดบั การ
ก าหนดค่าระดบัของขอ้ความในแบบสอบถาม ผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์ของแนวคิดของ Likert ( 1932 อา้งใน 
Best 1986:181-182) มีดงัต่อไปน้ีคือ 
 เห็นดว้ยมากท่ีสุด      ใหค้่าระดบัคะแนน 5 
 เห็นดว้ยมาก                  ใหค้่าระดบัคะแนน 4 
 เห็นดว้ยมากปานกลาง                 ใหค้่าระดบัคะแนน 3 
 เห็นดว้ยมากนอ้ย         ใหค้่าระดบัคะแนน 2 
 เห็นดว้ยมากนอ้ยท่ีสุด                 ใหค้่าระดบัคะแนน 1 

โดยใชโ้ดยใช้ Dependent-Samples t-test ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้น าไป
แปลความหมายค่าระดบัตามเกณฑ์ท่ีปรับปรุงจากเกณฑ์ของBest (2006) คิดค่าเฉล่ียของการตอบ
แบบสอบถามดงัน้ี 

1. 00 ≤ <1.50            หมายถึง         นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบันอ้ยท่ีสุด    

1.50 ≤ <2.50            หมายถึง          นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบันอ้ย 

2.50≤ <3.50             หมายถึง          นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบัปานกลาง 

3.50 ≤ <4.50            หมายถึง          นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบัมาก 

4.50 ≤ <5.00            หมายถึง          นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุด 
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  2.2.2  ขั้นพฒันาแบบวดัพงึพอใจ 
                       ผูว้ิจยัศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อโมดูลการอ่านภาษาองักฤษ และสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีต่อโมดูลการอ่านแต่ละบทตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
            2.2.2.1 สร้างและพฒันาขอ้ความท่ีแสดงความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่าน และเกณฑ์
ในการประเมินบทเรียน เพื่อน าไปใช้ในการสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อโมดูลการ
อ่าน ผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยพฒันา และปรับปรุงมาจากเกณฑ์ประเมินส่ือการอ่านของ เสง่ียม โตรัตน์ 
(2534) และเกณฑ์ประเมินรูปแบบบทเรียนโมดูลของ Lawrence (1973) โดยครอบคลุมสาระหลกั
ดา้นการออกแบบโมดูลการอ่าน ดา้นเน้ือหา ดา้นกิจกรรม และการประเมินผล รวมขอ้ความในการ
ประเมินทั้งหมด 20 ขอ้ (ภาคผนวก ด)โดยให้เลือก 5 ระดบั การก าหนดค่าระดบัของขอ้ความใน
แบบสอบถาม ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์ของแนวคิดของ Likert ( 1932 อา้งใน Best 1986:181-182) มี
ดงัต่อไปน้ีคือ 
 เห็นดว้ยมากท่ีสุด      ใหค้่าระดบัคะแนน 5 
 เห็นดว้ยมาก                  ใหค้่าระดบัคะแนน 4 
 เห็นดว้ยมากปานกลาง                 ใหค้่าระดบัคะแนน 3 
 เห็นดว้ยมากนอ้ย         ใหค้่าระดบัคะแนน 2 
 เห็นดว้ยมากนอ้ยท่ีสุด                 ใหค้่าระดบัคะแนน 1 
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ตารางท่ี 11 แสดงกรอบเน้ือหาในการสร้างแบบวดัพึงพอใจ 

วตัถุประสงคข์องการประเมิน 

1. ด้านการออกแบบบทเรียน 
       1.1  ความเหมาะสมของหลกัการและเหตุผล 
       1.2  ความเหมาะสมของวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
       1.3  ความเหมาะสมของรูปแบบโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
(scaffolding) 
       1.4  ขนาดและแบบตวัอกัษรมีความเหมาะสม 
       1.5 การใชภ้าษา และการเรียบเรียงถอ้ยค ามีความเหมาะสม 
      2.  ด้านเนือ้หา 
         2.1  เน้ือหาสอดคลอ้งสามารถน าไปสู่การบรรลุจุดประสงคท่ี์ก าหนด 
       2.2  เน้ือหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
        2.3   มีการอธิบายเน้ือหาและใหต้วัอยา่งประกอบท่ีชดัเจน 
        2.4    ค  าสั่งต่างๆในบทเรียนมีความชดัเจน 
        2.5  เน้ือหาเรียงจากง่ายไปหายาก 
      3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนการใช้โมดูลการอ่านทีเ่น้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
(scaffolding) 

1. ก่อนอ่าน:การกระตุ้น(Activating) 
             3.1 ความเหมาะสมของตวัอยา่งประโยคท่ีเก่ียวขอ้งบทเรียน 
            3.2  ความเหมาะสมของแบบฝึกหดั 

2.      ระหว่างอ่าน:การช่วยเหลอืในการร่วมท ากจิกรรม (Student participation in a 
small group) 
3.3  ความเหมาะสมของแบบฝึกหดั 

               3.4  ความเหมาะสมของไวยากรณ์ 
3. หลงัอ่าน: ผู้เรียนควบคุม (Students-regulated)และการวดัผลและประเมินผล
(Evaluation) 
3.5 ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยการเขียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
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วตัถุประสงคข์องการประเมิน 

                3.6 ความเหมาะสมของแบบทดสอบประจ าบท 
                3.7 ความเหมาะสมของแบบทดสอบหลงัเรียน 
               3.8 ความชดัเจนของค าสั่งของแบบทดสอบประจ าบท 
               3.9  ความชดัเจนของค าสั่งของแบบทดสอบหลงัเรียน 
4. ด้านประโยชน์การใช้โมดูลการอ่านที่เน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) 
    4.1 ช่วยท าใหผู้เ้รียนสามารถท างานไดด้ว้ยตนเองโดยอิสระ 
   4.2 ใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนใหส้ามารถท างานท่ีไม่สามารถท าไดโ้ดยล าพงั  โดยผูส้อนค่อยๆลด
การช่วยเหลือลง แลว้ถ่ายโอนรับผดิชอบไปสู่ผูเ้รียน 
   4.3 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยใชแ้บบการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
   4.4  ช่วยพฒันาคุณภาพการอ่านของผูเ้รียนใหสู้งข้ึน 
 

 2.2.2.2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 3 ท่านพิจารณาเม่ือตรวจสอบ ความเหมาะสม
ของเกณฑ์การประเมิน และรูปแบบของภาษา และขอบข่ายเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั (ภาคผนวก ฝ หนา้ 
372) 

 2.2.2.3 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยใช้สูตร

สุวมิล  ติรกานนัท ์(2549 :148) 

 2.2.2.4 น าผลท่ีได้จากการพิจารณาของอาจารย์ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นในหวัขอ้ท่ีมีค่า IOC ต  ่ากว่า 0.5 มาพิจารณา

ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็น (ภาคผนวก บ ) 

 2.2.2.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผา่นการแกไ้ขแลว้น าไปใชก่้อนทดลองจริง
กบันกัศึกษาในขั้นการทดลองรายบุคคล (One- to-one tryout) และขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Small group 
tryout)โดยให้นักศึกษาท าแบบสอบถามความคิดเห็นหลงัเรียนในแต่ละบทเรียนแล้ว มาตรฐาน 
ต่อจากนั้นหามีค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัพึงพอใจทั้งฉบบัเท่ากบั 0.81และมีค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบวดัเจตคติทั้งฉบบัเท่ากบั 0.84โดยการใชว้ธีิการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha Coefficient) ของ

ตารางท่ี 11 แสดงกรอบเน้ือหาในการสร้างแบบวดัพึงพอใจ (ต่อ) 
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Cronbach และน าขอ้ค าถามท่ีไม่ชดัเจนมาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อน าไปใช้
จริงในการทดลองภาคสนาม 

 
2.3  แบบวดัเจตคติของผู้เรียนต่อการใช้โมดูลการอ่านทีเ่น้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 

 2.3.1  ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบถามและพฒันาขอ้ค าถามตามแนวคิดซ่ึงเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)แนวคิดของ Likert ( 1932 อา้งใน Best 1986:181-182) 
ขอ้ค าถามประกอบดว้ย องคป์ระกอบแบบวดัเจตคติ 3 องคป์ระกอบ ตามแนวคิดของMcguire (1969 
อา้งใน นวลลออ สุภาผล 2534:19) คือ 

ก าหนดค่าระดบัของขอ้ค าถามโดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าของLikert โดยแปล

ความหมายของคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่              ใหค้่าระดบัเท่ากบั         5 

เห็นดว้ย   ใหค้่าระดบัเท่ากบั         4 

ไม่แน่ใจ  ใหค้่าระดบัเท่ากบั         3 

ไม่เห็นดว้ย  ใหค้่าระดบัเท่ากบั         2 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่          ใหค้่าระดบัเท่ากบั         1 

โดยใชโ้ดยใช้ Dependent-Samples t-test ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้น าไป
แปลความหมายค่าระดบัตามเกณฑ์ท่ีปรับปรุงจากเกณฑ์ของBest (2006) คิดค่าเฉล่ียของการตอบ
แบบสอบถามดงัน้ี 

1. 00 ≤ <1.50            หมายถึง         นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบันอ้ยท่ีสุด    

1.50 ≤ <2.50            หมายถึง          นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบันอ้ย 

2.50≤ <3.50             หมายถึง          นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบัปานกลาง 

3.50 ≤ <4.50            หมายถึง          นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบัมาก 

4.50 ≤ <5.00            หมายถึง          นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุด 
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  2.3.2  ขั้นพฒันาแบบวดัเจตคติ 
 2.3.2.1 วเิคราะห์วตัถุประสงคข์องการประเมินในการสร้างแบบวดัเจตคติท่ี
มีต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
 
ตารางท่ี 12 แสดงกรอบเน้ือหาในการสร้างแบบวดัเจตคติ  

วตัถุประสงคข์องการประเมิน 

1.   ขา้พเจา้รู้สึกประทบัใจโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) ท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบร่วมกนั 
2.  ขา้พเจา้รู้สึกประทบัใจโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding)เป็นการ
ช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอน 
3.  ขา้พเจา้รู้สึกบทเรียนโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding)น่าสนใจ 
4.  โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding)ท่ีมีบทอ่านภาษาองักฤษ
วทิยาศาสตร์และ เทคโนโลยีช่วยท าใหเ้ขา้ใจเน้ือเร่ืองไดง่้าย 
5.  กิจกรรมหลงัการอ่าน เช่น การสรุปเร่ืองท่ีอ่านแผนภูมิต่างๆช่วยใหข้า้พเจา้เขา้ใจเน้ือเร่ืองไดดี้ 
6.  โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) ท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 
7.   โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริม 
     ต่อการเรียนรู้(scaffolding)เป็นโมดูลท่ีเรียนสนุก 
8.   ค าถามต่างๆในโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding)ช่วยใหข้า้พเจา้
เขา้ใจเน้ือเร่ืองไดดี้ 
9.  โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding)ท าใหมี้โอกาสแลกเปล่ียนความรู้
ของผูเ้รียน 
10.  ขา้พเจา้รู้สึกไม่สับสนขั้นตอนการเรียนการสอนของโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้(scaffolding) 
11.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่แบบทดสอบไม่ยากท าใหน่้าสนใจ 
12.  ขา้พเจา้รู้สึกดีใจของการเรียนการสอนจากโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
(scaffolding) ท  าใหท้ราบความกา้วหนา้ทางการเรียน 
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วตัถุประสงคข์องการประเมิน 

13.   ขา้พเจา้รู้สึกมัน่ใจในทกัษะการอ่านภาษาองักฤษจากโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้(scaffolding) 
14. ขา้พเจา้รู้สึกขั้นตอนการเรียนการสอนของโมดูล การอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
(scaffolding)ช่วยท าใหข้า้พเจา้เขา้ใจเน้ือเร่ืองและการเขียนไดง่้าย 
 15. ขา้พเจา้รู้สึกประทบัใจโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริม 
 ต่อการเรียนรู้(scaffolding) ท่ีมีลกัษณะตวัแบบและช้ีแนะซ่ึงช่วยท าใหข้า้พเจา้เขา้ใจเน้ือเร่ืองและ
การเขียนไดง่้าย 
 

2)  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
สร้างแบบวดัเจตคติ 3 ท่านพิจารณาเม่ือตรวจสอบ ความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมิน และ
รูปแบบของภาษา และขอบข่ายเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั  

3) ข้อมูลท่ีได้จากผู ้เ ช่ียวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตรสุวิมล             

ติรกานนัท ์(2549 :148) 

4) น าผลท่ีไดจ้ากการพิจารณาของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญด้านการ

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นในหัวข้อท่ีมีค่า IOC ต  ่ากว่า 0.5 มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

แบบสอบถามความคิดเห็น (ภาคผนวก ป ) 

5) น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผา่นการแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้กบันกัศึกษาในขั้นการ

ทดลองรายบุคคล (One- to-one tryout) และขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Small group tryout)โดยให้

นกัศึกษาท าแบบสอบถามความคิดเห็นหลงัเรียนในแต่ละบทเรียนแลว้ มาตรฐาน ต่อจากนั้นหาค่า

ความเช่ือมัน่โดยการใชว้ิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha Coefficient) ของCronbach และน าขอ้

ค าถามท่ีไม่ชัดเจนมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อน าไปใช้จริงในการทดลอง

ภาคสนาม  
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2.4  การหาประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านที่เน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ก่อน
ทดลองจริง  
(Pilot Study) 

การหาประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ก่อนทดลองจริง 

เป็นการหาประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

โดยใช้แนวคิดของ ชยัยงค ์พรหมวงศ์ (2520) เป็นการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน 2 ประเภท

คือ E1/E2  โดยก าหนดเกณฑ์ E1/E2   ไวท่ี้ 75/75 หมายถึง เกณฑ์ท่ีใชใ้นการก าหนดประสิทธิภาพ

ของกิจกรรมเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ โดยตวัแรกคือร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการท า

แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านทางการเรียนภาษาองักฤษทา้ยกิจกรรมทุกกิจกรรมของ

นกัเรียนทุกคนรวมกนั 75  ตวัหลงัคือร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัความ

เขา้ใจในการอ่านทางการเรียนภาษาองักฤษหลงัจากการใชกิ้จกรรมเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้

แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นทดลองรายบุคคล และขั้นทดลองกลุ่มเล็ก 

    2.4.1  การทดลองรายบุคคล (One- to-one tryout) ผูว้ิจยัไดท้  าโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาสาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยน าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 

2.4.1.1  ก่อนการทดลองภาษาอังกฤษ ผูว้ิจยัให้นกัศึกษาดงักล่าวท าแบบทดสอบวดั
ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อนเรียน(pre-test) ท่ีอยู่ภายในบทเรียนซ่ึงเป็นแบบปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้  ใหเ้วลาทดสอบ 90 นาที จากนั้นวิจยัช้ีแจงถึงวตัถุประสงค ์วิธีการเรียนและ
ขอ้ตกลงต่างๆ 
 2.4.1.2  ระหว่างการทดลอง ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้ทั้งหมด 10 บท สัปดาห์ละ3 คาบ ต่อ1 บทเรียน โดยผูส้อนเร่ิมสอนบทท่ี 1 จนถึงบทท่ี 10โดย
ใชข้ั้นตอนในการด าเนินงานกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริม
ต่อการเรียนรู้ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การกระตุน้(Activating)ขั้นก าหนดวตัถุประสงค์
ของการเรียน ผูส้อนใชค้  าถามในการถามเช่ือมโยงภูมิเร่ืองอ่าน ขั้นท่ี 2 ผูส้อนควบคุม (Teacher-
regulated) ผูส้อนสอนค าศพัทข์องตวัอยา่งcontext cluesแลว้ให้ท าแบบฝึกหดัก่อนอ่าน ให้นกัศึกษา
อ่านประมาณ 5 นาที ผูส้อนใชค้  าถาม Extensive question และให้อ่านเร่ืองอีกประมาณ 15 นาที ขั้น
ท่ี 3 การช่วยเหลือในการร่วมท ากิจกรรม (Student participation in a small group)    ให้นกัศึกษา
ท างานกลุ่มหลงัจากอ่านเร่ืองโดยเขียนสรุปgraphic organizerและท าแบบฝึกหดัตอ้งร่วมกนัวินิจฉยั
ค าตอบ ผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คนโดยคละความสามารถของผูเ้รียน ผูเ้รียนท าแบบฝึกหัด 
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โดยแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ ขั้นท่ี 4 ผูส้อนควบคุม (Teacher-regulated)ผูส้อนสอน
เนน้ความรู้ทางภาษา( Language focus)ใหน้กัศึกษาท างานกลุ่มให้ท าแบบฝึกหดัตอ้งร่วมกนัวินิจฉยั
ค าตอบ ขั้นท่ี 5 ผูเ้รียนควบคุม(Students-regulated) ท างานฝึกเขียนสรุปดว้ยตนเอง และขั้นท่ี 6 ขั้น
การวดัผลและประเมินผล(Evaluation) การวดัและประเมินผลหลงัจบบทเรียน เพื่อวดัผลการเรียน
ของนกัศึกษาตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้  าหนดไวโ้ดยตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่าน โดยผูเ้รียนท า
แบบทดสอบหลงัเรียนลกัษณะต่างๆ เช่น แบบเลือกตอบ (multiple choice) เป็นตน้ หลงัจากให้
นกัศึกษาเรียนทั้ง 10 บทแลว้ ผูว้จิยัพบวา่ค าสั่งของกิจกรรมบางเร่ืองยาก ท าให้นกัศึกษาไม่เขา้ใจแต่
เม่ือลองดูแนวค าตอบของกิจกรรมนั้นจึงท าได้ นอกจากน้ีบทอ่านบางเร่ืองมีรูปน้อยท าให้ไม่
น่าสนใจและไม่สามารถเดาเร่ือง มีแบบฝีกหดัน้อยไปจึงท าให้นกัศึกษาฝึกนอ้ย ท าให้เกิดความไม่
เขา้ใจในบทเรียน หลงัจากนั้นท่ีนกัศึกษาไดใ้ช้โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
ทั้งหมด 10 บท ผูว้ิจยัให้นกัศึกษาทั้ง 3 คน และท าแบบทดสอบประจ าบทครบทั้ง10 บทแลว้ ผูว้ิจยั
ให้นกัศึกษาท าแบบวดัความพึงพอใจและแบบวดัเจตคติของผูเ้รียนจากการใชโ้มดูลการอ่านท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษาท่ีสร้างข้ึนรายบทเพื่อเตรียมน าขอ้มูลวิเคราะห์หาค่า
ความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรประสิทธ์แบบAlpha Coefficient ของ Cronbach (1974) และน าขอ้ความ
หรือขอ้ค าถามท่ีไม่ชดัมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อน าไปใชท้ดลองกลุ่มเล็กต่อไป 
 2.4.1.3 การประเมินผล ผูว้ิจยัให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน แบบทดสอบ
หลงัเรียนเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกบัขอ้สอบก่อนเรียนจ านวน 50 ขอ้ จากนั้นน าคะแนนท่ีไดจ้าก
การท าแบบทดสอบประจ าบทในทุกบทเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการ
อ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนมาค านวณหาประสิทธิภาพของบทเรียน ตามเกณฑ์ 75/75 ซ่ึงปรากฏวา่
ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ในขั้นการทดลอง
รายบุคคลเท่ากบั 81/77.14 ดงัตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 แสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบประจ าบทจ านวน10บทของโมดูลการอ่านท่ีเนน้
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ และแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ
หลงัเรียน(post-test) จ  านวน 3 คน 

 
นกัศึกษา 
คนท่ี 

 
 

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจ าบท 

รวม 
150 

ร้อย
ละ 
100 

คะแนน
สอบ
หลงั
เรียน 
50 

ร้อย
ละ 
100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

1 12 10 11 11 10 10 11 10 9 9 103 68.66 33 66.00 
2 14 12 12 12 11 11 12 11 10 10 115 76.66 36 72.00 
3 14 15 13 14 14 12 12 13 12 11 130 86.66 44 88.00 

รวม 40 37 36 37 35 33 35 34 31 30 348  113  
ร้อยละ 88.88 82.22 80.00 82.22 77.77 73.33 77.77 75.55 68.88 66.66  77.33  75.33 

 
จากตารางท่ี13ในขั้นทดลองใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้อ่าน 

ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พบวา่นกัศึกษาท าคะแนนประจ าบทจ านวนทั้ง10บท ได้
คะแนนรวม 348 คะแนน จากคะแนนเตม็ 450 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.33 และนกัเรียนท าคะแนน
จากทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนรวม113คะแนน จากคะแนนเต็ม 210 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.33 
คะแนน ดงันั้นประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้น
รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั 77.33 / 75.33 บทเรียนท่ีนกัศึกษาท าได้
สูงท่ีสุด คือ บทท่ี1 คิดเป็นร้อยละ 88.88 ส่วนบทเรียนท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ บทท่ี 10 คิดเป็น
ร้อยละ 66.66  

2.4.1.4  ข้อบกพร่องทีพ่บและปรับปรุงแก้ไข ในส่วนค าสั่งของกิจกรรมบางเร่ืองยาก 
ผูว้จิยัไดป้รับปรุงโดยปรับค าสั่งให้เป็นภาษาท่ีง่ายและกระชบัมากข้ึน บทอ่านบางเร่ืองมีรูปนอ้ยท า
ให้ไม่น่าสนใจและไม่สามารถเดาเร่ือง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงภาพรูปให้เก่ียวกบับทเรียน และยงัช่วยเป็น
การกระตุน้ให้นกัศึกษาเกิดการอยากเรียนมากข้ึน และมีแบบฝีกหัดน้อยไปจึงท าให้นกัศึกษาฝึก
น้อย และเกิดความไม่เขา้ใจในบทเรียนซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้พิ่มแบบฝึกหัดมากข้ึน เพื่อให้นกัศึกษาไดฝึ้ก
แลว้เขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีตวัอยา่งท่ีท าให้นกัศึกษาสับสน เช่น It  is  important  
for  the  safe  operation  of  the  oven  that  it  is  wiped  out  regularly.  Use  warm,  soapy  water,  
squeeze  the  cloth  out  well,  and  use  it  to  remove  any  grease or  food  from  the interior.  
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ผูว้จิยัจึงท าใหต้วัอยา่งท่ีใหอ่้าน ใหแ้ตกต่างจากเน้ือหาค าอธิบาย เช่น อาจจะใช ้font คนละแบบและ
ท าตวัเขม้ 

2.4.2 ข้ันทดลองกลุ่มเล็ก(Small group tryout) เป็นการทดลองกบันักศึกษาสาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร จ านวน 10 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยน าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 

  2.4.2.1  ก่อนการทดลองผูว้ิจยัให้นกัศึกษาทั้ง 10 คน ท าแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ
ในการอ่านภาษาองักฤษก่อนเรียน จากนั้นผูว้จิยัช้ีแจงถึงจุดประสงค ์วธีิการเรียน และขอ้ตกลงต่างๆ 
ในการใชโ้มดูลการอ่าน 

 2.4.2.2  ระหว่างทดลอง ให้นกัศึกษาท าการศึกษาในโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการ
เสริมต่อการเรียนรู้ทั้ง 10 โมดูล ในระหว่างการสอนสังเกตปฏิกิริยาของผูเ้รียนทั้ง 10 คนและ
สอบถามปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างเรียน เพื่อน ามาปรับปรุงขอ้บกพร่อง ผูว้ิจยัให้นกัศึกษาทั้ง 10 คน 
และท าแบบทดสอบประจ าบทครบทั้ง10 บทแลว้ ผูว้ิจยัให้นกัศึกษาท าแบบวดัความพึงพอใจและ
แบบวดัเจตคติของผูเ้รียนจากการใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษาท่ีสร้างข้ึนรายบทเพื่อเตรียมน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแบบAlpha Coefficient ของ Cronbach(1974) แบบวดัความพึงพอใจมีค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.81และแบบวดัเจตคติมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบัเท่ากับ 0.84 และน าข้อความหรือข้อค าถามท่ีไม่ชัดมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อน าไปใช้ในการ
ทดลองภาคสนาม 
 2.4.2.3  การประเมินผล ผูว้จิยัใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัการเรียนในโมดูลการ
อ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ แบบทดสอบหลงัเรียนเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกนักบั
ข้อสอบก่อนเรียน จากนั้นน าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบประจ าบทในทุกโมดูลและ
คะแนนจากแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ มาค านวณหาประสิทธิภาพของ
โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ ดงัตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 แสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบประจ าบทจ านวน10บทของโมดูลการอ่านท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ และแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ
หลงัเรียน(post-test) จ  านวน 10 คน 

 
นกัศึก
ษา 
คนท่ี 

 
คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจ าบท 

รวม 
150 

ร้อย
ละ 
100 

คะแน
นสอบ
หลงั
เรียน 
50 

ร้อย
ละ 
100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

1 14 13 11 13 14 13 14 12 12 12 128 85.33 45 90.00 

2 12 13 10 11 11 12 12 14 10 10 115 76.66 37 74.00 

3 13 10 11 12 10 13 10 10 11 9 109 72.66 36 72.00 

4 14 13 13 12 12 11 10 11 13 12 121 80.66 39 78.00 

5 10 10 11 12 11 10 12 10 11 8 105 70.00 34 68.00 

6 14 13 14 13 12 14 13 12 12 13 130 86.66 40 80.00 

7 13 13 12 14 12 10 12 10 12 11 119 79.33 43 86.00 

8 12 11 14 11 10 11 10 11 10 9 109 72.66 32 64.00 

9 12 12 11 10 11 12 10 12 11 10 111 74.00 34 68.00 

10 14 12 13 14 12 13 10 15 12 11 126 84.00 40 80.00 
รวม 128 120 120 122 115 119 113 117 114 105 1173  380  
ร้อยละ 85.33 80.00 80.00 81.33 76.66 79.33 75.33 78.00 76.00 70.00  78.20  76.00 

จากตารางท่ี 14 ในขั้นทดลองใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้อ่าน 
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่านกัศึกษาท าคะแนนประจ าบทจ านวนทั้ง10บท 
พบวา่นกัศึกษาท าคะแนนประจ าบทจ านวนทั้ง10บท ไดค้ะแนนรวม 1173 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
1500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.20 และนกัเรียนท าคะแนนจากทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนรวม380
คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.00 คะแนน  ดงันั้นประสิทธิภาพของโมดูล
การอ่านท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั  78.20 / 76.00    บทเรียน
ท่ีนกัศึกษาท าไดสู้งท่ีสุด คือ บทท่ี1 คิดเป็นร้อยละ  85.33 ส่วนบทเรียนท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ 
บทท่ี 10 คิดเป็นร้อยละ 70.00 
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2.4.2.4  ข้อบกพร่องที่พบและปรับปรุงแก้ไข ผูว้ิจยัพบว่าบทท่ี 8 ตอนการเขียน
เก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานซ่ึงนกัศึกษาบางส่วนเขียนไม่ได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเพิ่มตวัอยา่งของการ
เขียนขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อให้นกัศึกษาสามารถเขียนไดแ้ละท าให้เกิดความมัน่ใจในการเขียน 
และบทท่ี 9 นกัศึกษาบางส่วนไม่เขา้ใจไวยากรณ์ของกรรมวาจก( passive voice )ท าให้ผูเ้รียน
บางส่วนไม่สามารถท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง ดังนั้นผูว้ิจยัแก้ไขโดยการหาแบบฝึกหัดเพิ่มเติม 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
 
ระยะที่ 3  การน าโมดูลการอ่านที่เน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ไปใช้ทดลองกับนักศึกษาสา
วศิวกรรมไฟฟ้าช้ันปี 2 

1.  แบบแผนการทดลอง 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง ( Experiment Research) แบบ One Group Pre-test – 

Post-test  and Delayed test Design )  
 

T1                       X                     T2                     T3 

 
ก าหนดให ้
T1  หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
T2 หมายถึง  การทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 
T3 หมายถึง  การทดสอบซ ้ า 
X   หมายถึง  การใชโ้มดูลการอ่านภาษาองักฤษ 
 

2.5  การด าเนินการทดลองและเกบ็ข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1.  ท าหนงัสือถึงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เพื่อขอความร่วมมือในการทดลองใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระนคร 
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2.ให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านทางการเรียนภาษาองักฤษ โดยวดั
ความสามารถการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัศึกษาก่อนการทดลองในการใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 

3. ตรวจคะแนนแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านทางเรียนภาษาองักฤษ  แลว้น าไป
วเิคราะห์ทางสถิติโดยใชว้ธีิแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 4. ปฐมนิเทศนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยผูว้ิจยัช้ีแจงถึงวตัถุประสงคว์ิธีการเรียน และ
ขอ้ตกลงต่างๆ ในการใชโ้มดูลการอ่าน ระยะเวลาในการสอนโดยใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการ
เสริมต่อการเรียนรู้ทั้งหมด 30 ชัว่โมง สัปดาห์ละ 6 ชัว่โมง เร่ิมวนัท่ี 23 มีนาคม พ ศ. 2558 ถึง 30 
เมษายน พ ศ. 2558 

5. ผูว้ิจยัท าการสอนกลุ่มตวัอยา่งและใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
กบัการท ากิจกรรมต่างๆ จ านวน 10 โมดูลผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการวิจยัดว้ยตนเอง ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 การวิจยัคร้ังน้ีใชเ้วลาในการทดลอง  สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วนั วนัละ3 คาบ ส่วน
สัปดาห์สุดทา้ยใชเ้วลา 2 วนัละ 3 คาบ รวมทั้งส้ิน 30 คาบ ( เร่ิมวนัท่ี 2 เม.ย  58 ถึง 19 เม.ย  58 ) 
ก่อนเร่ิมบทเรียนผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่าง ท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 50 ขอ้ ใช้เวลาในการ
ทดสอบ 90 นาที แลว้จึงเร่ิมศึกษาจากบทเรียน หลงัจากบทเรียนแต่ละบทแลว้ให้ท า แบบทดสอบ
ประจ าบทและแบบวัดพึงพอใจและแบบวัดเจตคติ ผู ้วิจ ัยให้กลุ่มขั้ นทดลองรายบุคคลท า
แบบทดสอบหลงัเรียนจ านวน 50 ขอ้ ใช้เวลาในการทดสอบ 90 นาที ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบั
เดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

 6. น าผลคะแนนของแบบทดสอบประจ าโมดูลทั้ง 10โมดูลประเมินผลย่อย (Formative 
Test :E1)   

7. ให้นกัศึกษาท าแบบวดัความพึงพอใจและแบบวดัเจตคติ ท่ีมีต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

8. เก็บขอ้มูลแบบสอบถามแลว้จึงน าผลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
9. ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านทางการเรียนภาษาองักฤษ หลงัการ

เรียนดว้ยโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
ฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน   
 10.  ตรวจคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนประเมินผลรวม (Summative Test : E2)  
 11.  หลงัจากนั้น 2 สัปดาห์โดยผูว้ิจยัด าเนินการสอบซ ้ าเพื่อวดัความคงทนในการจ าของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชข้อ้สอบวดัความเขา้ใจในการอ่านทางเรียนภาษาองักฤษฉบบัเดิมแต่มีการน ามา
จดัล าดบัค าตอบแต่ละขอ้ใหม่ โดยใชร้ะยะเวลาห่างจากการทดสอบคร้ังแรกประมาณ 14 วนั เพราะ
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เป็นช่วงระยะเวลาท่ีความจ าสั้นจะฝังตวัเป็นความจ าท่ียาวนานหรือความคงทนในการจ า(Atkinson 
and Shiffrin 1968:89-195) 
 12.  เก็บรวบรวมคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านทางเรียน
ภาษาองักฤษท่ีกลุ่มตวัอยา่งท าหลงัเสร็จส้ิน 2 สัปดาห์เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบกบัคะแนนหลงัการ
ท ากิจกรรมคร้ังแรกเพื่อศึกษาความคงทนในการเรียน 

2.6 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 2.6.1. วธีิการวิเคราะห์ผลของระดบัความรู้ดา้นทกัษะการอ่าน การใชก้ลยุทธ์ในการอ่าน 

และดา้นหวัเร่ืองท่ีควรจะอ่านใชค้่าเฉล่ีย  และค่าร้อยละ 
 2.6.2. วิธีการหาประสิทธิภาพโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ให้มีท่ี

สร้างข้ึนตามเกณฑ ์75 / 75 ใชสู้ตรการหาประสิทธิภาพโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้ใหมี้ท่ีสร้างข้ึนตามเกณฑ ์75 / 75 (ชยัยงค ์ พรหมวงศแ์ละคณะ 2520:135-136) 

 
 

  เม่ือ  หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
    หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบทา้ยกิจกรรมทุกกิจกรรม 
   A  หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบท้ายกิจกรรมทุกกิจกรรม
รวมกนั 
   N หมายถึง จ  านวนผูเ้รียน 
 

 
 
  เม่ือ  หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

    หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่าน 
      การทางเรียนภาษาองักฤษ  หลงัเรียนของผูเ้รียน 
   B  หมายถึง คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
   N หมายถึง จ  านวนผูเ้รียน 

 2.6.3. การหาขนาดของผล (Effect Size)ในการเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียน โดยการประมาณค่าขนาดของผล(Effect Size) ท่ีไดจ้ากการ
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ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ t          ง Hedges (Furr 2008; Becker 1999b; IES 2009 อา้งถึงใน 
สุพฒัน์ สุกมลสันต ์2553 : 30) 
 

       post pre

pooled

x x
g =

S.D.


 

         
   2 2

1 1 2 2
pooled

1 2

n 1 S.D. n 1 S.D.
S.D. =

n n 2

  

 
 

   n1 = n ของ Pre test group 
   n2 = n ของ Post test group 
   S.D1 = S.D. ของ Pre test group 
   S.D2 = S.D. ของ Post test group 
 ในการแปลผลการวิเคราะห์ค่าขนาดของผล (Effect Size) ใชเ้กณฑ์ในการแปลความหมาย
ของ (สุพฒัน์ สุกมลสันต ์2553) ดงัต่อไปน้ี 
 ค่าขนาดของผล (d) = 0.0-0.2 แสดงวา่  มีผลขนาดเล็กนอ้ย 

ค่าขนาดของผล (d) = 0.3-0.5 แสดงวา่  มีผลขนาดปานกลาง 
ค่าขนาดของผล (d) = 0.6-0.8 แสดงวา่  มีผลขนาดใหญ่ 
ค่าขนาดของผล (d) =0.8  แสดงวา่  มีผลขนาดใหญ่มาก 
 2.6.4.  การวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนโดยใช้  Dependent-Samples t-test 

เปรียบเทียบคะแนนวดัความเขา้ใจในการอ่านทางเรียนภาษาองักฤษท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบซ ้ า
กับคะแนนท่ีนักศึกษาท าแบบทดสอบวดัความเข้าใจในการอ่านทางเรียนภาษาองักฤษโดยวดั
ความสามารถการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนักศึกษาก่อนและหลงัการทดลองในการใช้โมดูลการ
อ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้มีความคงทนในการเรียนของนกัศึกษาไม่ต ่าร้อยละ 80 

 2.6.5.  วิธีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนจากการใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้หลงัการเรียน โดยใช้โดยใช ้ Dependent-Samples t-test ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้น าไปแปลความหมายค่าระดบัตามเกณฑ์ท่ีปรับปรุงจากเกณฑ์ของตามแนว
ของลิเคอร์ทของ(Likert,อา้งใน Best,2006) คิดค่าเฉล่ียของการตอบแบบสอบถามดงัน้ี 

1. 00 ≤ <1.50            หมายถึง         นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบันอ้ยท่ีสุด    

1.50 ≤ <2.50            หมายถึง          นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบันอ้ย 



131 
 

         

2.50≤ <3.50             หมายถึง          นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบัปานกลาง 

3.50 ≤ <4.50            หมายถึง          นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบัมาก 

4.50 ≤ <5.00            หมายถึง          นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุด 

 2.6.6.  วิธีการประเมินเจตคติของผูเ้รียนจากการใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริม
ต่อการเรียนรู้หลงัการเรียน โดยใชโ้ดยใช้ Dependent-Samples t-test ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน แล้วน าไปแปลความหมายค่าระดบัตามเกณฑ์ท่ีปรับปรุงจากเกณฑ์ของตามแนวของ
ลิเคอร์ทของ(Likert,อา้งใน Best,2006)คิดค่าเฉล่ียของการตอบแบบสอบถามดงัน้ี 

1. 00 ≤ <1.50            หมายถึง         นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบันอ้ยท่ีสุด    

1.50 ≤ <2.50            หมายถึง          นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบันอ้ย 

2.50≤ <3.50             หมายถึง          นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบัปานกลาง 

3.50 ≤ <4.50            หมายถึง          นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบัมาก 

4.50 ≤ <5.00            หมายถึง          นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 15 สรุปการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือ แหล่งขอ้มูล การสร้างเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือ 
1. แบบทดสอบวดั
ความสามารถทาง
ทกัษะการอ่าน 

นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีชั้นปี
ท่ี 2 สาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า
คณะวศิวกรรม 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 

1. ศึกษาเอกสาร ต าราและ
แบบเรียน 
2. สร้างแบบทดสอบวดั
ความสามารถทางทกัษะ
การอ่าน 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง 

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
(Content Validity) 

2.แบบประเมินตนเอง
ดา้นความสามารถการ
ใชท้กัษะอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจ 

นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีชั้นปี
ท่ี 2 สาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า
คณะวศิวกรรม 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 

1. ศึกษาเอกสาร ต าราและ
แบบเรียน 
2. สร้างแบบประเมิน
ตนเองดา้นความสามารถ
การใชท้กัษะอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจ 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง 
 

1.ความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา(Content 
Validity) 
2.โดยใชร้้อยละ 

3.แบบทดสอบกลวธีิ
การอ่าน 

นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีชั้นปี
ท่ี 2 สาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า
คณะวศิวกรรม 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 

1. ศึกษาเอกสาร ต าราและ
แบบเรียน 
2. สร้างแบบทดสอบ
กลวธีิการอ่าน 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง 

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
(Content Validity) 

4. แบบประเมินตนเอง
ของการใชก้ลวธีิการ
อ่าน 

นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีชั้นปี
ท่ี 2 สาขาวชิา

1. ศึกษาเอกสาร ต าราและ
แบบเรียน 
2. สร้างแบบประเมิน

1.ความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา(Content 
Validity) 

 



133 
 

         

เคร่ืองมือ แหล่งขอ้มูล การสร้างเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ 

วศิวกรรมไฟฟ้า
คณะวศิวกรรม 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 
 

ตนเองของการใชก้ลวธีิ
การอ่าน 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง 

2. โดยใชค้่าเฉล่ีย 

5. แบบทดสอบความ
เขา้ใจการอ่าน 

นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีชั้นปี
ท่ี 2 สาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า
คณะวศิวกรรม 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 

1. ศึกษาเอกสาร ต าราและ
แบบเรียน 
2. สร้างแบบทดสอบ
ความเขา้ใจการอ่าน 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง 

1. ความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา(Content 
Validity) 
2.ตรวจสอบโดยหาค่า
ความยากง่าย ค่าอ านาจ
จ าแนก 
3. ตรวจสอบโดยหาค่า
ความเช่ือมัน่ 

6. แบบวดัความพึง
พอใจ 

นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีชั้นปี
ท่ี 2 สาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า
คณะวศิวกรรม 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 

1. ศึกษาเอกสาร ต าราและ
แบบเรียน 
2. สร้างแบบวดัความพึง
พอใจ 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง 

1. ความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา(Content 
Validity) 
2. ตรวจสอบโดยหาค่า
ความเช่ือมัน่ 
3. ตรวจสอบโดยหา
ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

7. แบบวดัเจตคติ นกัศึกษา 40 คน 1. ศึกษาเอกสาร ต าราและ
แบบเรียน 
2. สร้างแบบวดัเจตคติ 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง 

1. ความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา(Content 
Validity) 
2. ตรวจสอบโดยหาค่า
ความเช่ือมัน่ 
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เคร่ืองมือ แหล่งขอ้มูล การสร้างเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ 
3. ตรวจสอบโดยหา
ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ภาพแผนภูมิ  4 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 

135 
ระยะท่ี 1  ศึกษาสภาพปัญหา  และ
ความจ าเป็นความรู้ดา้นทกัษะการ
อ่าน กลยทุธ์ในการอ่าน  และหวั

เร่ืองท่ีควรจะอ่านของของผูเ้รียน 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ
ระดบัความรู้ดา้นทกัษะการอ่านการใช้
กลยุทธ์ในการอ่าน และด้านหัวเร่ืองท่ี
ควรจะอ่าน 
 

 

สร้างแบบสอบถาม 

ตรวจสอบเคร่ืองมือ 

ปรับปรุง 

แบบสอบถาม 

ระยะท่ี 3  การน าโมดูลการอ่านท่ี
เนน้เทคนิคการเสริมตอ่การเรียนรู้ 

ด าเนินการทดลองและเก็บขอ้มูล 

1. ท าหนงัสือถึงคณบดีคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

2. ให้นกัศึกษาท าแบบสอบถาม 

3. ให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบวดัความ
เขา้ใจในการอ่าน 

4. การหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละแบบสอบถาม 

5. ช้ีแจงถึงวตัถุประสงคว์ธีิการเรียน 

6. ผูส้อนสอนแต่ละโมดูล 

7. เม่ือเรียนจบแต่ละโมดูลท าแบบทดสอบ
ประจ าบท 

8. เม่ือจบทั้ง10 โมดูลแลว้ท าแบบทดสอบ
วดัความเขา้ใจในการอ่าน 

9. ท าแบบวดัพึงพอใจและแบบวดัเจตคติ 

10. เก็บขอ้มูลแบบสอบถาม น าผลไป
วเิคราะห์ 

11. หลงั 2 สัปดาห์ใชแ้บบทดสอบความเขา้ใจ     
ในการอ่าน 

  

ระยะท่ี 4  การประเมินผลการใช้
โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริม
ต่อการเรียนรู้ 
 

 

1. ประเมินโดยใชแ้บบทดสอบ

ความเขา้ใจในการอ่าน

ภาษาองักฤษ 

2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนท่ีมีต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 

2.  

3. ประเมินเจตคติของผูเ้รียน 

4. ประเมินโดยใชแ้บบทดสอบความ

เขา้ใจในการอ่านเพื่อวดัความคงทน

ทางการเรียนของผูเ้รียน 

ระยะท่ี 2  การพฒันาและหา
ประสิทธิภาพโมดูลการอ่านท่ีเนน้
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 

1. การออกแบบ 
1.1 ก าหนดจุดประสงคต์ามผลการวิจยั

ใน Needs Analysis  
1.2 ก าหนดกระบวนการโมดูล 
1.3 ก าหนดเน้ือหาสาระตามเน้ือหา

สาระใน Needs Analysis 
1.4 พฒันา module Specification 

 

2. การพฒันา 
2.1 พฒันาโมดูล 
2.2 เคร่ืองมือ Survey need และ

เคร่ืองมือการเรียนรู้ 

3. การทดลองใชแ้ละหา
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง 

โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการ
เสริมต่อการเรียนรู้ท่ีพฒันา 



 

บทที่4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเร่ือง “การพฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้น

รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระนคร”

ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น 6ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1น าเสนอผลการวิเคราะห์ศึกษาระดบัความรู้ดา้นทกัษะการอ่าน การใช้กลยุทธ์ใน

การอ่าน และดา้นหวัเร่ืองท่ีควรจะอ่าน 

ตอนท่ี  2. น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาประสิทธิภาพโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนตามเกณฑ ์75 / 75 ของกลุ่มตวัอยา่ง 40 คน   

ตอนท่ี  3 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนโดยใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมการเรียนรู้และศึกษา
ขนาดของผล (Effect Size) 

ตอนท่ี4 น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมการ
เรียนรู้ต่อความคงทนในการเรียนของนกัศึกษาไม่ต ่าร้อยละ 80 

ตอนท่ี5 น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของผูเ้รียนจากการใชโ้มดูลการอ่านท่ี
เนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้หลงัการเรียนอยูใ่นระดบัมากกวา่4.5 

ตอนท่ี6 น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเจตคติของผูเ้รียนจากการใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้หลงัการเรียนอยูใ่นระดบัมากกวา่4.5 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที ่1 เพือ่ตอบวตัถุประสงค์การวจัิยข้อที ่1 คือ ปัญหาทกัษะการอ่าน การหากลยุทธ์ในการอ่านที่

ใช้น้อย  และหัวเร่ืองทีค่วรจะอ่านในประเด็นต่างๆดังนี้ 

1.1 ปัญหาด้านทกัษะการอ่าน  

การศึกษาดา้นทกัษะการอ่านสังเคราะห์ทกัษะการอ่าน แลว้ผูว้ิจยัสร้างแบบประเมิน
ตนเองด้านความสามารถการใช้ทกัษะอ่านเพื่อความเข้าใจ และสร้างทดสอบวดัความสามารถ

136 
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ทางการอ่านภาษาองักฤษ แลว้น ามาตรวจใหค้ะแนนเพื่อหาขอ้ท่ีนกัศึกษาตอบถูกตอ้งจ าแนกยอ่ยแต่
ละทกัษะการอ่าน แล้วน ามาหาค่าร้อยละและใส่ผลเปอร์เซ็นต์ในแต่ละทกัษะการอ่านดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 16 ผลการประเมินความสามารถตนเองดา้นการใชท้กัษะการอ่านดงัตารางดงัน้ี 

 
 

ทกัษะยอ่ยของการอ่านของ (Sub-skills) เปอร์เซ็นต ์ ล าดบัท่ี 
1. ทกัษะการมองภาพรวมจากเร่ืองท่ีอ่าน (Getting  the  general  

picture) 
2. การอ่านเพื่อหาเหตุและผล  (Cause and  effect) 
3. ทกัษะเชิงท านาย (Predictive  skills)  
4. การอ่านล าดบัเหตุการณ์  (Sequence) 
5. ทกัษะการหาความหมายของค าโดยการแยกส่วนต่าง ๆ ของค า 

(Affixes) 
6. การหารายละเอียด (Details) 
7. การหาเหตุผล (Reasoning) 
8. การอ่านเพื่อเปรียบเทียบขอ้คลา้ยคลึง (Comparisons  and  

Contrasts)   
9. ทกัษะการใชบ้ริบท  (Use  of  Context)  
10. การหาใจความส าคญั  (Main  ideas)  
11. ทกัษะการหาขอ้มูลเฉพาะ (Extraction  specific  Information) 
12. การอา้งอิง (Reference)   
13. ทกัษะการเดาความหมายของค า(Guessing the meaning of words) 
14. การอ่านแบบสรุปขอ้มูล (Summarizing  information) 
15. ขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็น (Facts  and  Opinion) 

79 
 

78 
77 
76 
73 

 
64 
61 
59 

 
55 
52 
51 
50 
50 
44 
41 

1 
 

2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
8 
 

9 
10 
11 
12 
12 
13 
14 

 
 

จากตารางท่ี  16 ผลการประเมินความสามารถตนเองด้านการใช้ทกัษะการอ่านพบว่า
นกัศึกษาใช้ทกัษะการอ่านมากท่ีสุด คือ ทกัษะการมองภาพรวมจากเร่ืองท่ีอ่าน (Getting  the  
general  picture) (79%)  รองลงมาไดแ้ก่การอ่านเพื่อหาเหตุและผล(Cause and  effect)(78%) ทกัษะ
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เชิงท านาย (Predictive  skills) (77  %)  นกัศึกษาใชท้กัษะการอ่านนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้เท็จจริงและ
ความคิดเห็น (Facts and  Opinion) และทกัษะการเดาความหมายของค า (Guessing the meaning of 
words) (41%) 
 

1.2 ด้านกลยุทธ์ในการอ่าน 
หลงัจากนกัศึกษาท าแบบทดสอบกลวิธีการอ่าน แลว้ต่อจากนั้นผูว้ิจยัให้นกัศึกษาท า

แบบประเมินตนเองของการใชก้ลวิธีการอ่านผูว้ิจยัหาค่าเฉล่ียและเรียงล าดบัความถ่ีมากท่ีสุดไปหา
นอ้ยท่ีสุด ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 17 ผลการวดักลวธีิการอ่านจากแบบประเมินตนเอง 

ขั้นตอนกลวธิีในการอ่าน กลวธิีในการอ่าน 
ค่าเฉลีย่ 

( ) 
ล าดบัท่ี 

กลวธีิก่อนการอ่าน 
 

อ่านแบบข้ามค า(skimming) 
1.  อ่านช่ือเร่ือง 
 2. อ่านเฉพาะกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพ์
ใหญ่ ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้ 
 3. อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)เพื่อหา
ประโยคใจความส าคญั 
  4. อ่านประโยคแรกและประโยคสุดทา้ยของแต่
ละยอ่หนา้ 
 5. ใชค้วามรู้เดิมเขา้มาเก่ียวขอ้งส่ิงท่ีอ่าน 
 6. ท านายเร่ืองท่ีอ่าน เก่ียวกบัอะไร 
 7. สร้างภาพในใจจากเร่ืองท่ีอ่าน 

 
3.70 
4.13 

 
4.60 

 
4.00 

 
2.50 
2.73 
3.93 

 
5 
2 
 

1 
 

3 
 

7 
6 
4 

กลวธีิระหวา่งการอ่าน 
 

1. ใชค้วามรู้เดิมเขา้มาเก่ียวขอ้งส่ิงท่ีอ่าน 
2. อ่านเฉพาะกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพ์
ใหญ่ ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้ 
3.  สร้างภาพในใจจากเร่ืองท่ีอ่าน 
4. อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)เพื่อหา
ประโยคใจความส าคญั 
5.  การตั้งค  าถามถามตวัเอง 

3.90 
3.93 

 
3.90 
3.93 

 
3.97 

4 
3 
 

4 
3 
 

2 
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ขั้นตอนกลวธิีในการอ่าน กลวธิีในการอ่าน 
ค่าเฉลีย่ 

( ) 
ล าดบัท่ี 

6.  การอ่านซ ้ าเฉพาะขอ้ความบางตอน 
7.  อ่านทบทวนไปมา 
8.  การจดยอ่ในส่ิงท่ีอ่าน 
9.  อ่านชา้ลง 
10. การละส่วนท่ีไม่เขา้ใจ 
11. อ่านใหม่อีกคร้ัง 

4.00 
4.00 
4.00 
3.23 
3.80 
3.27 

 

1 
1 
1 
7 
5 
6 
 

กลวธีิหลงัการอ่าน 
 

1.  การเขียนสรุป 
2. การตรวจสอบความเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีคาดการณ์ไว้
ตรงกนั หรือไม่ 
3.เช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกบัประสบการณ์การเรียนรู้ 
4. เขียนแผนภูมิหรือวาดความส าเร็จของความคิด
กบัเร่ืองท่ีอ่าน 
5. อ่ืนๆโปรด
ระบุ………………………………………… 
 

2.90 
3.97 

 
3.27 
3.07 

 

4 
1 
 

2 
3 
 
 

 
 จากตารางท่ี 17 ผลการวดักลวธีิการอ่านจากแบบประเมินตนเองพบวา่กลวิธีก่อนการอ่านท่ี
นักศึกษาใช้มากท่ีสุด คือ อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)เพื่อหาประโยคใจความส าคญั(4.60)  
รองลงมาไดแ้ก่ อ่านเฉพาะกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพใ์หญ่ ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็น
ตน้(4.13)  และกลวิธีท่ีนกัศึกษาทั้งหมดใช้น้อยท่ีสุดไดแ้ก่อ่านเฉพาะกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา 
ตวัพิมพใ์หญ่ ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้(2.53) 
 ขั้นกลวิธีระหว่างการอ่านนั้น พบว่ากลวิธีท่ีนักศึกษาใช้มากท่ีสุด คือการอ่านซ ้ าเฉพาะ
ขอ้ความบางตอน อ่านทบทวนไปมาและการจดยอ่ในส่ิงท่ีอ่าน(4.00) )รองลงมาไดแ้ก่การตั้งค  าถาม
ถามตวัเอง(33.97) และกลวธีิท่ีนกัศึกษาทั้งหมดใชน้อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่อ่านชา้ลง(3.23) 
 ขั้นกลวิธีหลงัการอ่าน จะเห็นว่ากลวิธีท่ีนักศึกษาทั้งหมดใช้มากท่ีสุด คือการตรวจสอบ
ความเข้าใจว่าส่ิงท่ีคาดการณ์ไวต้รงกัน หรือไม่(3.97)รองลงมาได้แก่เช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกับ
ประสบการณ์การเรียนรู้(3.27)กลวธีิท่ีนกัศึกษาทั้งหมดใชน้อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่การเขียนสรุป(2.90) 

ตารางท่ี 17 ผลการวดักลวธีิการอ่านจากแบบประเมินตนเอง (ต่อ) 
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1.2 ด้านหัวเร่ืองทีค่วรจะอ่าน 

ในการหาหวัเร่ืองท่ีควรจะอ่านผูว้ิจยัสังเคราะห์เน้ือหาดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

วา่จะเรียนหวัขอ้ใด จากแหล่งต่างๆ เช่น ต ารา วิจยั และแบบเรียนและสร้างแบบสอบถามจดัล าดบั

หวัเร่ืองท่ีควรน ามาใชส้ร้างโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 

ผูว้จิยัน าแนวเร่ืองท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดของแต่ละแนวเร่ืองหลกั(Themes)ออกมาแลว้มา
เรียง ต่อจากนั้นน าแนวเร่ืองมาจดัอนัดบัจากง่ายไปหายาก จนครบ10 โมดูล มีดงัน้ี 
 

ตารางท่ี18แสดงการจดัอนัดบัแนวเร่ืองของ10โมดูล  

บทท่ี แนวเร่ืองหลกั(Themes ) แนวเร่ือง 

1 การส่ือสาร(Communications) บตัรโทรศพัท ์(Phonecards ) 

2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and 

Technology) 
ผวิหนงัหุ่นยนตร์(Robots skin) 

3 วสัดุทางเทคโนโลยี(Materials 

Technology) 

วสัดุน ามาใชใ้หม่ (Recyclable materials) 

4 โลหะ(Metal) เหล็ก (Steel) 

5 การประดิษฐ ์(Invention) ตวัเซ็นเซอร์ (Sensors) 

6 พลงังาน(Energy) พลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Energy ) 

7 เคร่ืองมือ(Tools) เตาไมโครเวฟ (Microwave oven) 

8 ความปลอดภยั (Safety) ปลอดภยัไวก่้อน (Safety first) 

9 กลไก (Mechanism) สวา่นเจาะอุโมงค ์ รุ่น MB 471-316 (The  

MB 471-316 Tunnel Drill) 

10 ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) โรคท่ีเกิดในโรงงาน  (A disease in the 

industry) 
 
  ตารางท่ี18 แสดงผลการจดัอนัดบัแนวเร่ืองหลกัและแนวเร่ืองของสร้างโมดูล ทั้ง 10 

โมดูลไดแ้ก่ บทท่ี 1 เร่ือง Communications(Phonecards) บทท่ี 2 เร่ือง Science and Technology 

(Robots skin) บทท่ี 3 เร่ืองMaterials Technology (Recyclable materials)บทท่ี 4 เร่ือง Metal 
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(Steel)บทท่ี 5 เร่ืองInvention(Sensors ) บทท่ี 6 เร่ือง Energy (Solar Energy ) บทท่ี 7 เร่ือง 

Tools(Microwave oven) บทท่ี 8 เร่ือง Safety (Safety first) บทท่ี 9 เร่ือง Mechanism(The  MB 471-

316 Tunnel Drill) บทท่ี 10 เร่ือง Environment: (A disease in the industry) 

  สรุปในการพฒันาโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ไดท้กัษะการอ่าน  

พบวา่นกัศึกษาใชท้กัษะการอ่านมากท่ีสุด คือ ทกัษะการมองภาพรวมจากเร่ืองท่ีอ่าน (Getting  the  
general  picture) (79%)  รองลงมาไดแ้ก่การอ่านเพื่อหาเหตุและผล  (Cause and  effect)(78%) 
ทกัษะเชิงท านาย (Predictive  skills) ( 77  %)  นกัศึกษาใชท้กัษะการอ่านนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้เท็จจริง
และความคิดเห็น (Facts  and  Opinion) และทกัษะการเดาความหมายของค า (Guessing the 
meaning of words) (41%)ดา้นกลยุทธ์ในการอ่านพบว่าขั้นกลวิธีก่อนการอ่านนกัศึกษาใชก้ลวิธี
ก่อนการอ่านมากท่ีสุดไดแ้ก่อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)เพื่อหาประโยคใจความส าคญั(4.60)  
รองลงมาไดแ้ก่ อ่านเฉพาะกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพใ์หญ่ ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็น
ตน้ (4.13)  และกลยทุธ์ในการอ่านนกัศึกษาใชน้อ้ยท่ีสุดไดแ้ก่อ่านเฉพาะกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา 
ตวัพิมพใ์หญ่ ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้(2.53)ขั้นกลวิธีระหวา่งการอ่านนั้น พบว่ากลวิธีท่ี
นกัศึกษาใชม้ากท่ีสุด คือการอ่านซ ้ าเฉพาะขอ้ความบางตอน อ่านทบทวนไปมาและการจดยอ่ในส่ิง
ท่ีอ่าน(4.00) )  รองลงมาไดแ้ก่การตั้งค  าถามถามตวัเอง(33.97) และกลวิธีท่ีนกัศึกษาทั้งหมดใชน้อ้ย
ท่ีสุด ไดแ้ก่อ่านช้าลง(3.23)และขั้นกลวิธีหลงัการอ่าน จะเห็นว่ากลวิธีท่ีนักศึกษาทั้งหมดใช้มาก
ท่ีสุด คือการตรวจสอบความเข้าใจว่าส่ิงท่ีคาดการณ์ไวต้รงกัน หรือไม่(3.97)รองลงมาได้แก่
เช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกบัประสบการณ์การเรียนรู้(3.27)กลวิธีท่ีนกัศึกษาทั้งหมดใช้น้อยท่ีสุด ไดแ้ก่
การเขียนสรุป(2.90)และดา้นหวัเร่ืองท่ีควรจะอ่านไดแ้ก่ บทท่ี 1 เร่ืองCommunications(Phonecards)
บทท่ี 2เร่ืองScience and Technology(Robots skin)บทท่ี 3เร่ืองMaterials Technology(Recyclable 
materials)บทท่ี4 เร่ือง Metal (Steel)บทท่ี5 เร่ืองInvention(Sensors )บทท่ี 6 เร่ือง Energy (Solar 
Energy ) บทท่ี 7 เร่ืองTools(Microwave oven) บทท่ี 8 เร่ือง Safety (Safety first) บทท่ี 9 เร่ือง 
Mechanism(The  MB 471-316 Tunnel Drill) บทท่ี 10 เร่ือง Environment: (A disease in the 
industry)ดงันั้นสามารถตอบจุดประสงคก์ารวจิยัขอ้ 1  
 
ตอนที ่2 เพือ่ตอบวตัถุประสงค์การวจัิยข้อที ่2คือ หาประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านที่เน้นเทคนิค

การเสริมต่อการเรียนรู้ ตามเกณฑ ์75 / 75มีค่าเท่ากบั 81.15/79.25ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการสอน 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครจ านวน 40 คนผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
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1. การหาประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ก่อนทดลอง

จริง(Pilot Study) แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นทดลองรายบุคคล และขั้นทดลองกลุ่มเล็กโดย

ขั้นทดลองรายบุคคล คือ ก่อนการทดลอง ระหวา่งทดลอง และการประเมินผล ดงันั้นประสิทธิภาพ

ของโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริม

ต่อการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั 77.33 / 75.33 บทเรียนต่อจากนั้นน าขอ้บกพร่องท่ีพบและปรับปรุงแกไ้ข 

แลว้น าไปขั้นทดลองกลุ่มเล็ก(Small group tryout) คือ ก่อนการทดลอง ระหวา่งทดลอง และการ

ประเมินผล ดงันั้นประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการ

เรียนรู้ มีค่าเท่ากบั  78.20/ 76.00  จะเห็นวา่การหาประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการ

เสริมต่อการเรียนรู้ก่อนทดลองจริง(Pilot Study)ให้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน ศึกษาเน้ือหาจาก

โมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อ

การเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

นกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระนคร หลงัจากนกัศึกษาเรียนจบแต่ละ

บทเรียนแล้วให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบประจ าบทเรียนทั้ง 10 บท ซ่ึงแต่ละบทคะแนนเต็ม 15 

คะแนน หลังจากนั้นน าคะแนนท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉล่ีย(   )และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.)และค่าร้อยละ (%)ของคะแนนและจดัอนัดบัคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบประจ า

บทของโมดูลการอ่านแต่ละบท 
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ตารางท่ี 19 แสดงคะแนนเฉล่ีย( )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และอนัดบัคะแนนเฉล่ียของ

คะแนนแบบทดสอบแต่ละบทของโมดูลการอ่าน 
บทที่ Sub-skills Theme/Topic คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลีย่ 

 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ ล าดบัที่ 

1 Reference Communication/Phonecards 15 12.20 2.83 90.50 1 

2 - Main idea 
 

Scienceand 
Technology/Robots skin 

15 12.33 2.12 84.16 3 

3 -Use of 
Context 
-Guessing 
meaning 

Material 
Technology/Recyclable 
materials 

15 12.37 1.41 83.33 4 

4 Details Metals/Steels 15 12.28 0.71 81.50 6 

5 -Extraction 
specific 
-Details 

Invention/Sensors 15 12.00 1.41 85.33 2 

6 -Comparisons 
and contrasts 
-Reasoning 

Energy/Solar Energy 15 11.80 2.12 74.83 9 

7 Facts and 
opinion 

Tools/Microwave oven 15 11.75 2.83 81.66 5 

8 Facts and 
opinion 

Safety/Safety first 15 12.00 3.54 81.33 7 

9 Sequence Mechanism/The MB 471-
316 Tunnel Drill 
 

15 13.00 0.71 78.50 8 

10 Cause and 
effect 

Environment/A disease in 
the factory  

15 12.00 2.12 70.50 10 

 



144 
 

ตารางท่ี19 แสดงว่าแบบทดสอบประจ าบทเรียนของโมดูลการอ่านของกลุ่มตวัอย่างท า

คะแนนเฉล่ียไดสู้งสุดคือบทท่ี 1 (90.50%)อนัดบัท่ีสองคือ บทท่ี 5(85.33%)อนัดบัท่ีสามคือ บทท่ี 

2(84.16%)อนัดบัท่ีส่ีคือ บทท่ี 3(83.33%)อนัดบัท่ีห้าคือ บทท่ี 7(81.66%)และอนัดบัสุดทา้ยคือบทท่ี 

10 (70.50%)ซ่ึงเป็นบทท่ีกลุ่มตวัอยา่งท าคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

2.ด าเนินการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้นรูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนัก ศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครโดยหาค่าร้อยละของคะแนนจากการท า
แบบทดสอบประจ าบทของโมดูลการอ่านทั้ง 10 บท และหาค่าร้อยละของคะแนนจากการท า
แบบทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง ทั้ง 40 คน ซ่ึงผลการวเิคราะห์ดงัแสดง ดงัตารางท่ี 21 

 
ตารางท่ี 20 แสดงค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบประจ าบทจ านวน10 บทของโมดูล

การอ่าน และแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียน 
นักศึกษา 
คนที่ 

 
 

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจ าบท 
รวม 

คะแนน
แบบ 

ทดสอบ
ประจ าบท 

150 

คะแนน
สอบ 

หลงัเรียน 
 

 
50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

1 12 11 10 11 11 10 11 11 10 9 106 39 
2 14 13 12 13 12 12 13 12 12 11 124 42 
3 15 14 14 13 14 11 15 13 14 11 134 46 
4 15 13 14 14 14 12 13 13 13 11 133 42 
5 14 14 12 13 14 11 14 14 13 11 130 40 
6 13 10 12 12 10 11 11 10 10 9 108 38 
7 12 11 12 11 10 10 11 12 11 9 109 38 
8 14 13 12 13 12 11 12 14 13 11 125 41 
9 12 11 11 11 12 9 11 10 10 9 106 38 
10 15 14 14 13 15 12 13 13 13 12 134 45 
11 14 13 12 13 14 11 12 13 12 11 125 40 
12 15 14 14 13 14 11 14 13 13 11 132 42 
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นักศึกษา 
คนที่ 

 
 

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจ าบท 
รวม 

คะแนน 
แบบ 

ทดสอบ
ประจ าบท 

150 

คะแนน
สอบ 

หลงัเรียน 
 
 

50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

13 12 12 11 11 11 19 10 10 10 11 108 38 
14 14 13 13 12 12 12 13 13 13 11 126 40 
15 13 12 12 11 12 11 11 11 11 10 116 38 
16 12 12 11 10 14 10 11 12 11 9 108 33 
17 12 12 12 11 14 11 13 11 12 9 111 37 
18 13 12 11 12 13 13 10 11 9 10 114 38 
19 12 12 12 11 11 10 11 11 10 9 108 37 
20 12 11 10 10 12 10 10 10 11 9 105 36 
21 13 12 12 12 13 11 11 11 12 10 116 39 
22 15 13 14 14 14 11 12 13 13 12 132 42 
23 14 13 13 12 15 12 13 12 12 11 124 40 
24 15 13 14 14 14 12 14 14 12 12 134 43 
25 13 13 12 12 14 11 10 12 9 9 115 38 
26 13 14 13 12 14 11 14 12 12 11 125 41 
27 15 14 14 13 14 11 15 14 13 12 135 44 
28 14 13 12 13 13 12 13 13 12 11 126 41 
29 14 13 12 13 12 12 12 13 13 11 125 33 
30 15 14 14 13 15 12 13 14 13 12 135 47 
31 13 12 12 12 13 11 11 12 10 10 116 35 
32 13 12 12 12 13 11 12 11 11 10 117 37 
33 14 13 13 12 14 11 11 11 11 10 120 39 
34 15 14 14 13 15 12 15 14 14 12 138 41 
35 10 10 11 12 13 11 12 12 12 13 116 33 
36 15 13 14 12 14 11 13 13 13 12 130 40 
37 12 11 11 10 12 10 10 11 10 9 106 34 

ตารางท่ี 20 แสดงค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบประจ าบทจ านวน10บท
ของโมดูลการอ่าน และแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ
หลงัเรียน(ต่อ) 
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นักศึกษา 
คนที่ 

 
 

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจ าบท 
รวม 

คะแนน 
แบบ 

ทดสอบ
ประจ าบท 

150 

คะแนน
สอบ 

หลงัเรียน 
 
 

50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

38 15 14 14 13 14 12 13 12 12 11 130 41 
39 15 14 14 13 15 12 14 14 13 12 136 46 
40 15 13 14 14 14 12 13 13 12 11 131 43 
รวม 543 505 500 489 512 449 490 488 471 423 4869 1585 

ร้อยละ 90.50 84.16 83.33 81.50 85.33 74.83 81.66 81.33 78.50 70.50 81.15 79.25 

 

ตารางท่ี 20 แสดงวา่ผลรวมคะแนนจากการท าแบบทดสอบประจ าบท จ านวน10บทของ

โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คนเท่ากบั 4869 จาก

คะแนนเตม็ 6000 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 81.15 และผลรวมของคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงั

เรียนของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั1585 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.25 

ดงันั้นประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเนน้รูปแบบการ

สอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระนคร มีค่าเท่ากบั 

81.15/79.25 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้75/75 แสดงวา่โมดูลการอ่านภาษาองักฤษ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้นรูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันา

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนัก ศึกษาคณะ

วศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระนคร มีประสิทธิภาพท่ียอมรับได ้โดยอยูใ่นระดบั “สูง

กวา่เกณฑ”์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 

 

 

ตารางท่ี 20 แสดงค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบประจ าบทจ านวน10บท
ของโมดูลการอ่าน และแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ
หลงัเรียน(ต่อ) 
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ตอนที่ 3 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3.1 คือ เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อน
และหลงัการใช้โมดูลการอ่านและศึกษาขนาดของผล (Effect Size) 

 
ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัให้นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้ง 40 คน ท าแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่าน

ทางการเรียนภาษาองักฤษจ านวน 50 ขอ้ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ก่อนและหลงัเรียนดว้ยโมดูลการ

อ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้

ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกนั จากนั้นจึงหาผลต่างของคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลงั

เรียนดว้ยโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการ

เสริมต่อการเรียนรู้ แลว้น าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบทั้งสองมาเปรียบเทียบความเขา้ใจในการ

อ่านทางการเรียนภาษาองักฤษ ซ่ึงผลจากการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 34 และ  35 

 

ตารางท่ี 21 แสดงวา่คะแนนความเขา้ใจในการอ่านทางการเรียนภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งก่อน

และหลงัเรียนดว้ยโมดูลการอ่านและผลต่าง (D ) ของคะแนนในการทดสอบ 

นักศึกษา
คนที่ 

คะแนน (50) 

ผลต่าง
(D  )  

นักศึกษา
คนที่ 

คะแนน (50) 

ผลต่าง 
(D  )  

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

1 25 39 14 21 20 39 19 
2 27 42 15 22 21 42 21 
3 26 46 20 23 21 40 19 
4 27 42 15 24 22 43 21 
5 26 40 14 25 23 38 15 
6 22 38 16 26 23 41 18 
7 21 38 17 27 28 44 16 
8 25 41 16 28 29 41 12 
9 17 38 21 29 14 33 19 

10 28 45 17 30 31 47 16 
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ตารางท่ี 21 แสดงวา่คะแนนความเขา้ใจในการอ่านทางการเรียนภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งก่อน

และหลงัเรียนดว้ยโมดูลการอ่านและผลต่าง (D ) ของคะแนนในการทดสอบ (ต่อ) 

นักศึกษา
คนที่ 

คะแนน (50) 

ผลต่าง
(D  )  

นักศึกษา
คนที่ 

คะแนน (50) 

ผลต่าง 
(D  )  

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

11 27 40 13 31 18 35 17 
12 26 42 16 32 23 37 14 
13 18 38 20 33 24 39 15 
14 24 40 16 34 21 41 20 
15 17 38 21 35 15 33 18 
16 16 33 17 36 19 40 21 
17 22 37 15 37 16 34 18 
18 18 38 20 38 21 41 20 
19 18 37 19 39 22 46 24 
20 17 36 19 40 19 43 24 

 

 จากตารางท่ี 21แสดงวา่ความเขา้ใจในการอ่านทางการเรียนภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่ง

ทุกคนสูงข้ึนหลงัจากเรียนดว้ยโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเนน้รูปแบบ

การสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ โดยการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนจากโมดูลการ

อ่าน คะแนนเตม็ 50 คะแนน ค่าผลต่างของคะแนนสูงสุดเท่ากบั 24 และต ่าสุดมีค่าเท่ากบั 12 
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ตารางท่ี  22 แสดงเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)คะแนนผลต่าง
(D )และค่าทดสอบ t ดา้นความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

การ
ทดสอบ 

คะแนน
เตม็ 

 
S.D.    )  S.D. t df Sig 

Effect 
Size 

 

ก่อน
เรียน 

50 21.93 4.25 
17.70 2.87 -39.06* 39 0.025 6.17 

หลงัเรียน 50 39.63 3.50 
p< .05) 

 จากตารางท่ี 22 แสดงวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของโมดูล
การอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เท่ากบั 39.63 ซ่ึงสูงกวา่ก่อนเรียนโมดูลการอ่านท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 21.93 คะแนน ผลต่างเฉล่ีย(  )ระหวา่งก่อนเรียนและ
หลงัเรียนของโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เท่ากบั 17.70 ค่าสถิติ t เท่ากบั-
39.06 แสดงวา่ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่งสูงข้ึนหลงัเรียนดว้ยโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05  

จากตาราง 22 แสดงวา่ค่าขนาดของผล (Effect size) ท่ีไดจ้ากการตั้งสมมุติฐานทางสถิติ t 
โดยใชสู้ตรประมาณค่า (สุพฒัน์ สุกมลสันต,์ 2553) ไดค้่าขนาดของผล มีค่าเท่ากบั 6.17 ซ่ึงมีผล
เทียบดงักล่าวจากการก าหนดค่าขนาดของผล แสดงวา่ผลแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจากการทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียนมีขนาดของผลใหญ่มาก 
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ตอนที่ 4 เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 3.2คือ ผลการใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริม
การเรียนรู้ต่อความคงทนในการเรียนของนกัศึกษาไม่ต ่าร้อยละ 80 

ตารางท่ี 23 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( ) ความคงทนในการเรียน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และค่าสถิติ (t-test) ของกลุ่มตวัอยา่งหลงัการใชโ้มดูลการอ่าน และการสอบซ ้ า 

การทดสอบ กลุ่ม

ตวัอย่าง 

คะแนน

ค่าเฉลีย่( ) 
ร้อยละ 

(%) 
S.D. t Sig. 

หลงัเรียน 40 39.63 49.53 3.50 -6.62 0.025 
สอบซ ้ า 40 40.78 50.97 3.70 

p<0.05 
จากตารางท่ี 23พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริม

ต่อการเรียนรู้หลงัจากส้ินสุดการเรียน 2 สัปดาห์ มีค่าเท่ากบั 50.97 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนสามารถมีความคงทนใน
การเรียนอยูใ่นระดบัไม่ต ่าร้อยละ 80  

ตอนที ่5 เพือ่ตอบวตัถุประสงค์การวจัิยข้อที ่3.3คือ ศึกษาความพงึพอใจของผู้เรียนจากการใช้โมดูล

การอ่านทีเ่น้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมากกว่า 4.5 

  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียนจากการใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้การพิจารณาวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัใดนั้น พิจารณาจากค่าเฉล่ียคะแนนจาก
ขอ้ความทั้งหมด โดยก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 

4.51-5.00 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุด 

3.51-5.00 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้ในระดบัมาก 

2.51-3.50 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้ในระดบัปานกลาง 

1.51-2.50 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้ในระดบันอ้ย 

1.00-1.50 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 24 แสดงค่าระดบัคะแนนค่าเฉล่ีย    )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม
พึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน40 คน ท่ีมีต่อการใชโ้มดูลการอ่าน 

 

ขอ้ความ  

S.D. 

บทเรียนที่ ค่าเฉ
ล่ีย
รวม 

ล า 
ดบั 
ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ด้านการออกแบบบทเรียน  

1.1  ความเหมาะสมของหลกัการและ
เหตุผล 

   ) 4.85 4.90 4.85 4.90 4.90 4.73 4.80 4.78 4.80 4.80 4.83 7 

S.D 0.48 0.30 0.42 0.30 0.30 0.63 0.56 0.52 0.46 0.46 0.44   

1.2  ความเหมาะสมของวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ 

   ) 4.83 4.78 4.85 4.83 4.83 4.80 4.75 4.80 4.80 4.80 4.81 9 

S.D 0.49 0.61 0.48 0.54 0.54 0.51 0.62 0.51 0.51 0.51 0.53   

1.3  ความเหมาะสมของรูปแบบโมดูล
การอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
(scaffolding) 

   ) 4.90 4.88 4.80 4.88 4.88 4.85 4.90 4.90 4.80 4.88 4.87 2 

S.D 0.37 0.46 0.51 0.46 0.46 0.42 0.30 0.30 0.46 0.33 0.41   

1.4  ขนาดและแบบตวัอกัษรมีความ
เหมาะสม 

   ) 4.85 4.90 4.88 4.85 4.85 4.90 4.70 4.78 4.80 4.85 4.84 3 

S.D 0.42 0.30 0.33 0.48 0.48 0.30 0.64 0.52 0.51 0.36 0.43   

1.5 การใชภ้าษา และการเรียบเรียง
ถอ้ยค ามีความเหมาะสม 

   ) 4.80 4.80 4.73 4.85 4.85 4.70 4.73 4.70 4.85 4.70 4.77 19 

S.D 0.51 0.56 0.67 0.42 0.42 0.64 0.63 0.60 0.42 0.68 0.56   

รวมเฉลีย่ด้านการออกแบบบทเรียน 
   ) 4.85 4.85 4.82 4.86 4.86 4.80 4.78 4.79 4.81 4.81 4.82   

S.D 0.46 0.45 0.48 0.44 0.44 0.50 0.55 0.49 0.47 0.47 0.47   

2. ด้านเนือ้หา  

2.1  เน้ือหาสอดคลอ้งสามารถน าไปสู่
การบรรลุจุดประสงคท่ี์ก าหนด 

   ) 4.85 4.83 4.85 4.85 4.85 4.88 4.75 4.73 4.68 4.75 4.80 11 

S.D 0.48 0.54 0.48 0.48 0.48 0.33 0.54 0.59 0.65 0.62 0.52   

2.2  เน้ือหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียน 

   ) 4.95 4.90 4.93 4.88 4.88 4.90 4.85 4.75 4.85 4.83 4.87 1 

S.D 0.22 0.37 0.26 0.46 0.46 0.37 0.42 0.58 0.48 0.49 0.41   

2.3   มีการอธิบายเน้ือหาและให้
ตวัอยา่งประกอบท่ีชดัเจน 

   ) 4.85 4.90 4.85 4.78 4.78 4.65 4.55 4.70 4.75 4.85 4.77 20 

S.D 0.48 0.30 0.42 0.61 0.61 0.65 0.80 0.64 0.58 0.36 0.55   

2.4    ค าสัง่ต่างๆในบทเรียนมีความ
ชดัเจน 

   ) 4.85 4.85 4.90 4.80 4.80 4.70 4.80 4.83 4.55 4.78 4.79 15 

S.D 0.42 0.42 0.30 0.56 0.56 0.64 0.40 0.38 0.77 0.42 0.49   

2.5  เน้ือหาเรียงจากง่ายไปหายาก 
   ) 4.90 4.85 4.93 4.78 4.78 4.80 4.78 4.75 4.65 4.73 4.79 12 

S.D 0.37 0.48 0.26 0.61 0.61 0.51 0.52 0.54 0.65 0.67 0.52   

รวมเฉลีย่ด้านเนือ้หา 
   ) 4.88 4.87 4.89 4.82 4.82 4.79 4.75 4.75 4.70 4.79 4.80   

S.D 0.39 0.42 0.35 0.54 0.54 0.50 0.54 0.55 0.63 0.51 0.50   
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ตารางท่ี 24 แสดงค่าระดบัคะแนนค่าเฉล่ีย    )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม
พึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน40 คน ท่ีมีต่อการใชโ้มดูลการอ่าน (ต่อ) 

 

ขอ้ความ  

S.D. 

บทเรียนที่ ค่าเฉ
ล่ีย
รวม 

ล า 
ดบั 
ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนการใช้โมดูล
การอ่านที่เน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
(scaffolding) 

 

1. ก่อนอ่าน:การกระตุ้น(Activating)  

3.1 ความเหมาะสมของตัวอย่าง
ประโยคท่ีเก่ียวขอ้งบทเรียน 

   ) 4.85 4.78 4.85 4.88 4.88 4.78 4.73 4.78 4.60 4.75 4.79 14 

S.D 0.48 0.61 0.48 0.33 0.33 0.52 0.67 0.52 0.73 0.62 0.53   

3.2  ความเหมาะสมของแบบฝึกหดั 
   ) 4.85 4.80 4.85 4.78 4.78 4.73 4.70 4.70 4.65 4.73 4.76 22 

S.D 0.42 0.56 0.42 0.61 0.61 0.67 0.64 0.68 0.69 0.67 0.60   

2. ระหว่างอ่าน:การช่วยเหลือในการ
ร่วมท ากิจกรรม (Student participation in a 
small group) 

 

3.3  ความเหมาะสมของแบบฝึกหดั 
   ) 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.78 4.70 4.65 4.63 4.80 4.78 16 

S.D 0.48 0.36 0.48 0.48 0.48 0.52 0.68 0.69 0.76 0.46 0.54   

3.4  ความเหมาะสมของไวยากรณ์ 
   ) 4.85 4.85 4.83 4.85 4.85 4.73 4.68 4.73 4.70 4.70 4.78 17 

S.D 0.42 0.48 0.54 0.42 0.42 0.67 0.65 0.59 0.68 0.68 0.55   

3. หลัง อ่ าน:  ผู้ เ รี ยนควบคุม 
(Students-regulated)แ ล ะ ก า ร วั ด ผ ลแ ล ะ
ประเมินผล(Evaluation) 

 

3.5 ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยการเขียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

   ) 4.90 4.83 4.88 4.85 4.85 4.83 4.70 4.70 4.75 4.75 4.80 10 

S.D 0.30 0.54 0.46 0.48 0.48 0.44 0.64 0.60 0.58 0.62 0.51   

3.6 ความเหมาะสมของแบบทดสอบ
ประจ าบท 

   ) 4.90 4.85 4.60 4.88 4.88 4.75 4.68 4.70 4.73 4.78 4.77 18 

S.D 0.37 0.42 0.73 0.46 0.46 0.58 0.65 0.64 0.67 0.61 0.56   

3.7 ความเหมาะสมของแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

   ) 4.85 4.90 4.85 4.83 4.83 4.70 4.70 4.80 4.78 4.70 4.79 13 

S.D 0.48 0.30 0.42 0.54 0.54 0.68 0.68 0.46 0.52 0.68 0.53   

3.8 ความชัดเจนของค าสั่ งของ
แบบทดสอบประจ าบท 

   ) 4.85 4.88 4.85 4.78 4.78 4.80 4.68 4.60 4.55 4.68 4.74 23 

S.D 0.42 0.33 0.48 0.61 0.61 0.40 0.65 0.73 0.77 0.72 0.57   
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ตารางท่ี 24 แสดงค่าระดบัคะแนนค่าเฉล่ีย    )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม
พึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน40 คน ท่ีมีต่อการใชโ้มดูลการอ่าน (ต่อ) 

ขอ้ความ  

S.D. 

บทเรียนที่ ค่าเฉ
ล่ีย
รวม 

ล า 
ดบั 
ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.9  ความชัดเจนของค าสั่งของ
แบบทดสอบหลงัเรียน 

   ) 4.80 4.83 4.88 4.85 4.85 4.73 4.64 4.60 4.55 4.88 4.76 21 

S.D 0.56 0.54 0.33 0.36 0.36 0.55 0.68 0.70 0.74 0.33 0.51   

รวมเฉลี่ยด้านกระบวนการเรียนการ
สอนการใช้โมดูลการอ่านที่เน้นเทคนิคการ
เสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) 

   ) 4.86 4.84 4.83 4.84 4.84 4.76 4.69 4.69 4.66 4.75 4.77   

S.D 0.44 0.46 0.48 0.48 0.48 0.56 0.66 0.62 0.68 0.60 0.55   

4. ด้านประโยชน์การใช้โมดูลการอ่านที่เน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) 

 

4.1 ช่วยท าให้ผูเ้รียนสามารถท างานได้
ดว้ยตนเองโดยอิสระ 

   ) 4.83 4.88 4.90 4.88 4.88 4.78 4.73 4.80 4.85 4.68 4.82 8 

S.D 0.54 0.46 0.37 0.46 0.46 0.52 0.59 0.46 0.36 0.69 0.49   

4.2 ให้ความช่วยเหลือผู ้เ รียนให้
สามารถท างานท่ีไม่สามารถท าได้โดยล าพงั
โดยผูส้อนค่อยๆลดการช่วยเหลือลงแลว้ถ่าย
โอนรับผิดชอบไปสู่ผูเ้รียน 

   ) 4.90 4.90 4.95 4.83 4.83 4.70 4.88 4.80 4.80 4.75 4.83 5 

S.D 0.37 0.30 0.22 0.54 0.54 0.64 0.33 0.51 0.46 0.58 0.45   

4.3 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดย
ใชแ้บบการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

   ) 4.90 4.85 4.85 4.90 4.90 4.73 4.75 4.83 4.75 4.85 4.83 6 

S.D 0.30 0.42 0.48 0.30 0.30 0.63 0.58 0.38 0.62 0.42 0.44   

4.4  ช่วยพฒันาคุณภาพการอ่านของ
ผูเ้รียนให้สูงข้ึน 

   ) 4.88 4.85 4.85 4.88 4.88 4.75 4.85 4.80 4.85 4.75 4.83 4 

S.D 0.46 0.48 0.42 0.33 0.33 0.62 0.42 0.51 0.36 0.62 0.46   

รวมเฉลี่ยด้านประโยชน์การใช้โมดูล
การอ่านที่เน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
(scaffolding) 

   ) 4.88 4.87 4.89 4.87 4.87 4.74 4.80 4.81 4.81 4.76 4.83   

S.D 0.42 0.41 0.37 0.41 0.41 0.60 0.48 0.46 0.45 0.58 0.46   

ค่าระดบัเฉลีย่รวม 
   ) 4.86 4.85 4.85 4.84 4.84 4.77 4.74 4.75 4.73 4.77 4.80   

S.D 0.43 0.44 0.43 0.47 0.47 0.54 0.58 0.55 0.58 0.55 0.50   
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ตารางท่ี 25 ค่าเฉล่ีย    )ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีชั้นปีท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล     
พระนคร โดยรวมและรายดา้น 

 
ความพึงพอใจ n X   S.D. ระดบัความพึง

พอใจ 
ล าดบั 

1.ดา้นการออกแบบบทเรียน 40 4.82 0.47 มากท่ีสุด 1 
2. ดา้นเน้ือหา 40 4.80 0.50 มากท่ีสุด 2 
3.ดา้นกระบวนการเรียนการสอนการใช้
โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้ 

40 4.77 0.55 มากท่ีสุด 3 

4. ดา้นประโยชน์การใชโ้มดูลการอ่านท่ี
เนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 

40 4.80 0.50 มากท่ีสุด 2 

รวม 40     
 
จากตารางท่ี25แสดงว่าความคิดเห็นแบบวดัพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้น

เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ ทั้ ง 10 บท มีค่าเฉล่ีย   )เท่ากับ 4.80และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)เท่ากบั 0.50สรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นท่ีดีมากต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริม
ต่อการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ซ่ึงบทท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดไดแ้ก่ บทท่ี 1:Communication ( =4.86,S.D. =) 
และอนัดบัท่ี2 บทท่ี 3 :Material (  =4.85,S.D. =0.43) และบทท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ บทท่ี 9: 
Mechanism(  =4.73,S.D. =0.58 ) 

นอกจากน้ี จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการ
เสริมต่อการเรียนรู้ทั้ง 4 ไดแ้ก่ดา้นการออกแบบบทเรียน ดา้นเน้ือหาดา้นกระบวนการเรียนการสอนการ
ใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้และด้านประโยชน์การใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ด้านการออกแบบบทเรียนโดยรวมแล้วกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อด้านการออกแบบ
บทเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (   = 4.82,S.D. =0.47  ) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดสองอนัดบัแรกไดแ้ก่ 
ขอ้ความเหมาะสมของรูปแบบโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้( =4.87,S.D.=0.41) 
และอนัดบัรองลงมาไดแ้ก่  ขนาดและแบบตวัอกัษรมีความเหมาะสม( = 4.84,S.D.=0.43)ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
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ต ่าสองอนัดบัแรกไดแ้ก่ การใช้ภาษา และความเหมาะสมของวตัถุประสงค์การเรียนรู้( = 4.81,S.D.= 
0.53 )และการเรียบเรียงถอ้ยค ามีความเหมาะสม (  =4.77,S.D.=0.56  )มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

2. ดา้นเน้ือหาโดยรวมแล้วกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อดา้นเน้ือหาของบทเรียนอยู่ใน
ระดบัดีมาก( = 4.80,S.D.=0.50) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดสองอนัดบัแรกไดแ้ก่ เน้ือหาสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน(  = 4.87,S.D.= 0.41) และอนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ เน้ือหาสอดคลอ้งสามารถ
น าไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนด(  = 4.80,S.D.= 0.52)ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสองอนัดบัแรกไดแ้ก่ 
ค  าสั่งต่างๆในบทเรียนมีความชดัเจน (   =4.79 ,S.D. = 0.49 )และขอ้มีการอธิบายเน้ือหาและให้ตวัอยา่ง
ประกอบท่ีชดัเจน(  = 4.77,S.D. =0.55  )มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนการใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้โดยรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อดา้นกระบวนการเรียนการสอนการใชโ้มดูลการอ่านท่ี
เนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดีมาก ( = 4.77,S.D. = 0.55 ) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด
สองอนัดบัแรกไดแ้ก่ ความเหมาะสมของแบบทดสอบหลงัเรียน( = 4.79,S.D. = 0.53) และอนัดบั
รองลงมาไดแ้ก่ (  = 4.79,S.D.=0.53) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสองอนัดบัแรกไดแ้ก่ ความเหมาะสมของ
แบบฝึกหดั ( = 4.76,S.D.= 0.60)และขอ้ความชดัเจนของค าสั่งของแบบทดสอบประจ าบท( = 4.74, 
S.D.=0.57)มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

4. ดา้นประโยชน์การใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้โดยรวมแล้ว
กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อดา้นประโยชน์การใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด(  = 4.80,S.D. =0.50) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดสองอนัดบัแรกไดแ้ก่ ขอ้ช่วยพฒันา
คุณภาพการอ่านของผูเ้รียนให้สูงข้ึน( = 4.83,S.D.= 0.46 ) และอนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ให้ความช่วยเหลือ
ผูเ้รียนให้สามารถท างานท่ีไม่สามารถท าไดโ้ดยล าพงัโดยผูส้อนค่อยๆลดการช่วยเหลือลงแลว้ถ่ายโอน
รับผิดชอบไปสู่ผูเ้รียน(  = 4.83,S.D.= 0.45)ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสองอนัดบัแรกไดแ้ก่ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนโดยใช้แบบการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั(  =4.83,S.D.=0.44)และช่วยท าให้ผูเ้รียนสามารถ
ท างานไดด้ว้ยตนเองโดยอิสระ( = 4.82,S.D.= 0.49)มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้ ทั้ง 10 บท พบว่าค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบบทเรียน เท่ากบั ( = 4.82,S.D. 
=0.47) อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหาและดา้นประโยชน์การใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริม
ต่อการเรียนรู้ไดเ้ท่ากนั คือ ( = 4.87, S.D. = 0.41)และดา้นกระบวนการเรียนการสอนการใชโ้มดูลการ
อ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เท่ากบั( = 4.77, S.D.= 0.55 ) 
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ตารางท่ี 26 ผลวเิคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์โดยใชก้ารสถิติ One-

Sample Test 

One-Sample Test 

 Test Value = 4.5 

t df 
Sig.         

(1-tailed) 
Mean Difference 

mean 242.814 39 .0005 4.03391 
 

จากตารางท่ี 26 สรุปไดว้า่ความคิดเห็นโดยรวมต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อ

การเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อโมดูลการอ่านอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ 4 

 

ตอนที ่6 เพือ่ตอบวตัถุประสงค์การวจัิยข้อที ่3.4คือ ศึกษาเจตคติของกลุ่มตัวอย่างทีม่ีต่อโมดูลการอ่าน
อยู่ในระดับมากกว่า 4.5 

 
ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่าง 40คน ท าแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริม

ต่อการเรียนรู้ จ  านวนทั้งส้ิน 10 บท ผลการวิเคราะห์เจตคติของผูเ้รียนจากการใช้โมดูลการอ่านท่ี
เน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้การพิจารณาว่านักศึกษามีเจตคติในระดบัใดนั้น พิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียคะแนนจากขอ้ความทั้งหมด โดยก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 

4.51-5.00 หมายถึง นกัศึกษามีเจตคติต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้

ในระดบัดีมากท่ีสุด 

3.51-5.00 หมายถึง นกัศึกษามีเจตคติต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้

ในระดบัดีมาก 

2.51-3.50 หมายถึง นกัศึกษามีเจตคติต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้

ในระดบัดีปานกลาง 
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1.51-2.50 หมายถึง นกัศึกษามีเจตคติต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้

ในระดบันอ้ย (ไม่ดี/แย)่ 

1.00-1.50 หมายถึง นกัศึกษามีเจตคติต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้

ในระดบันอ้ยท่ีสุด (ไม่ดีอยา่งมาก/แยม่าก) 

ผูว้ิจยัน าบทเรียนหาค่าคะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ผลการวิเคราะห์

แสดงในตารางท่ี 27 

ตารางท่ี 27 แสดงคะแนนเฉล่ีย ( )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)จากแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อโมดูล  
การอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ จ  านวน 10 บท 

 

ขอ้ความ  

S.D. 

บทเรียนที่ 
ค่าเฉล่ีย
รวม 

ล า
ดบั
ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.   ขา้พเจา้รู้สึกประทบัใจโมดูลการอ่าน
ท่ี เ น้ น เ ทค นิค ก าร เ ส ริม ต่ อก า ร เ รี ยน รู้
(scaffolding) ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบ
ร่วมกนั 

   ) 4.63 4.83 4.88 4.75 4.80 4.88 4.85 4.73 4.58 4.80 4.77 3 

S.D
. 

0.70 0.49 0.40 0.58 0.51 0.40 0.42 0.63 0.77 0.51 0.54   

2.  ขา้พเจา้รู้สึกประทบัใจโมดูลการอ่าน
ท่ี เ น้ น เ ทค นิค ก าร เ ส ริม ต่ อก า ร เ รี ยน รู้
(scaffolding)เป็นการช่วยเหลือผูเ้รียนในการ
เรียนการสอนในแต่ละขั้นตอน 

   ) 4.70 4.50 4.85 4.65 4.78 4.73 4.85 4.80 4.80 4.70 4.74 9 

S.D 0.64 0.71 0.42 0.73 0.52 0.63 0.48 0.56 0.56 0.68 0.59   

3.  ขา้พเจา้รู้สึกบทเรียนโมดูลการอ่านท่ี
เ น้ น เ ท ค นิ ค ก า ร เ ส ริ ม ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้
(scaffolding)น่าสนใจ 

   ) 4.83 4.55 4.78 4.78 4.75 4.65 4.80 4.88 4.65 4.58 4.72 12 

S.D 0.49 0.71 0.57 0.52 0.62 0.65 0.51 0.33 0.69 0.74 0.58   

4.  โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริม
ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ ( scaffolding)ท่ี มี บ ท อ่ า น
ภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วย
ท าให้เขา้ใจเน้ือเร่ืองไดง่้าย 

   ) 4.85 4.41 4.68 4.65 4.78 4.73 4.75 4.58 4.78 4.50 4.67 14 

S.D 0.48 0.78 0.65 0.69 0.52 0.63 0.62 0.77 0.61 0.81 0.66   

5.  กิจกรรมหลงัการอ่าน เช่น การสรุป
เร่ืองท่ีอ่านแผนภูมิต่างๆช่วยให้ขา้พเจา้เขา้ใจ
เน้ือเร่ืองไดดี้ 

   ) 4.93 4.48 4.73 4.85 4.88 4.80 4.80 4.73 4.75 4.65 4.76 6 

S.D 0.35 0.75 0.59 0.36 0.33 0.56 0.51 0.51 0.62 0.69 0.53   

6.  โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริม
ต่อการเรียนรู้(scaffolding) ท าให้ผู ้เ รียน
สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

   ) 4.63 4.85 4.93 4.68 4.85 4.85 4.85 4.83 4.85 4.75 4.81 1 

S.D 0.70 0.48 0.26 0.65 0.48 0.48 0.48 0.54 0.48 0.62 0.52   
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ตารางท่ี 27 แสดงคะแนนเฉล่ีย ( )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)จากแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อโมดูลการ
อ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ จ  านวน 10 บท (ต่อ) 

ขอ้ความ  

S.D. 

บทเรียนที่ 
ค่าเฉล่ีย
รวม 

ล า
ดบั
ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริม
ต่อการเรียนรู้(scaffolding)เป็นโมดูลท่ีเรียน
สนุก 

   ) 4.73 4.78 4.83 4.73 4.78 4.85 4.90 4.50 4.73 4.60 4.74 8 

S.D 0.59 0.57 0.49 0.63 0.57 0.42 0.37 0.84 0.67 0.77 0.59   

8.   ค าถามต่างๆในโมดูลการอ่านท่ีเน้น
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) 
ช่วยให้ขา้พเจา้เขา้ใจเน้ือเร่ืองไดดี้ 

   ) 4.63 4.93 4.88 4.93 4.85 4.80 4.88 4.45 4.80 4.55 4.77 4 

S.D 0.70 0.26 0.40 0.26 0.36 0.56 0.33 0.74 0.51 0.80 0.49   

9.  โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริม
ต่อการเ รียนรู้(scaffolding)ท าให้ มีโอกาส
แลกเปล่ียนความรู้ของผูเ้รียน 

   ) 4.70 4.65 4.70 4.75 4.78 4.80 4.85 4.80 4.83 4.40 4.73 11 

S.D 0.64 0.69 0.64 0.58 0.52 0.51 0.42 0.46 0.38 0.86 0.57   

10.  ขา้พเจา้รู้สึกไม่สับสนขั้นตอนการ
เรียนการสอนของโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) 

   ) 4.63 4.63 4.68 4.73 4.80 4.78 4.85 4.80 4.55 4.38 4.68 13 

S.D 0.70 0.70 0.65 0.59 0.51 0.52 0.48 0.51 0.71 0.86 0.62   

11.  ขา้พเจา้รู้สึกว่าแบบทดสอบไม่ยาก
ท าให้น่าสนใจ 

   ) 4.58 4.70 4.63 4.68 4.78 4.70 4.78 4.78 4.48 4.53 4.66 15 

S.D 0.74 0.64 0.70 0.65 0.47 0.64 0.52 0.52 0.74 0.77 0.64   

12.  ขา้พเจา้รู้สึกดีใจของการเรียนการ
สอนจากโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริม
ต่อการเรียนรู้(scaffolding) ท าให้ทราบ
ความกา้วหนา้ทางการเรียน 

   ) 4.65 4.78 4.73 4.78 4.80 4.80 4.78 4.88 4.90 4.70 4.78 2 

S.D 0.69 0.57 0.63 0.52 0.51 0.51 0.57 0.33 0.30 0.64 0.53 
  

 

13.   ขา้พเจา้รู้สึกมัน่ใจในทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษจากโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) 

   ) 4.60 4.75 4.78 4.70 4.83 4.80 4.78 4.80 4.78 4.50 4.73 10 

S.D 0.70 0.58 0.57 0.64 0.49 0.40 0.52 0.46 0.61 0.77 0.58   

14. ขา้พเจ้ารู้สึกขั้นตอนการเรียนการ
สอนของโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริม
ต่อการเรียนรู้(scaffolding)ช่วยท าให้ขา้พเจ้า
เขา้ใจเน้ือเร่ืองและการเขียนไดง่้าย 

   ) 4.68 4.88 4.83 4.73 4.85 4.85 4.85 4.73 4.85 4.43 4.77 5 

S.D 0.65 0.33 0.49 0.59 0.36 0.42 0.48 0.59 0.48 0.86 0.52   

15. ขา้พเจา้รู้สึกประทบัใจโมดูลการอ่าน
ท่ี เ น้ น เ ทค นิค ก าร เ ส ริม ต่ อก า ร เ รี ยน รู้
(scaffolding) ท่ีมีลกัษณะตวัแบบและช้ีแนะ
ซ่ึงช่วยท าให้ขา้พเจา้เขา้ใจเน้ือเร่ืองและการ
เขียนไดง่้าย 

   ) 4.50 4.78 4.83 4.68 4.78 4.80 4.88 4.80 4.83 4.58 4.74 7 

S.D 0.81 0.57 0.54 0.65 0.47 0.56 0.40 0.51 0.49 0.77 0.58   

ค่าระดบัเฉลีย่รวม 
   ) 4.68 4.70 4.78 4.74 4.80 4.79 4.83 4.74 4.74 4.58 4.74   

S.D 0.64 0.59 0.53 0.58 0.48 0.53 0.47 0.55 0.57 0.74 0.57   
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ตารางท่ี 28 ค่าเฉล่ีย ( )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)จากแบบวดัเจตคติของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนครรายขอ้ 

เจตคติรายขอ้ n X   S.D. ระดบัเจตคติ ล าดบั 
1 40 4.77 0.54 มากท่ีสุด 3 
2 40 4.74 0.59 มากท่ีสุด 4 
3 40 4.72 0.58 มากท่ีสุด 6 
4 40 4.67 0.66 มากท่ีสุด 8 
5 40 4.76 0.53 มากท่ีสุด 4 
6 40 4.81 0.52 มากท่ีสุด 1 
7 40 4.74 0.59 มากท่ีสุด 4 
8 40 4.77 0.49 มากท่ีสุด 3 
9 40 4.73 0.53 มากท่ีสุด 5 

10 40 4.68 0.62 มากท่ีสุด 7 
11 40 4.66 0.64 มากท่ีสุด 9 
12 40 4.78 0.53 มากท่ีสุด 2 
13 40 4.73 0.58 มากท่ีสุด 5 
14 40 4.77 0.52 มากท่ีสุด 3 
15 40 4.74 0.58 มากท่ีสุด 4 

 
จากตารางท่ี28แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการ

เสริมต่อการเรียนรู้ ทั้ง 10 บทมีค่าเฉล่ีย   ) เท่ากบั 4.74 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)เท่ากบั 
0.57 ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นท่ีดีมากต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ซ่ึงบทท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดไดแ้ก่ บทท่ี 7: Tools(  = 4.83, S.D. = 0.47 ) และอนัดบั
ท่ี2 บทท่ี 5: Invention(   = 4.80,S.D. = 0.48 ) และบทท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ บทท่ี 9: 
Mechanism(   = 4.58, S.D. =  0.74  ) 

นอกจากน้ี จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการ
เสริมต่อการเรียนรู้ ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 6 โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริม
ต่อการเรียนรู้(scaffolding) ท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง (   =4.81, S.D. = 0.52) และ
อนัดบัท่ี 2 คือ ขอ้ 12 ขา้พเจา้รู้สึกดีใจของการเรียนการสอนจากโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการ
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เสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) ท าใหท้ราบความกา้วหนา้ทางการเรียน(   = 4.78, S.D. =0.53) และ
ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้11ขา้พเจา้รู้สึกว่าแบบทดสอบไม่ยากท าให้น่าสนใจ(  = 
4.66, S.D. = 0.64 ) 

 
ตารางท่ี 29 ผลวเิคราะห์ค่าเฉล่ียเจตคติเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์โดยใชก้ารสถิติ One-Sample Test 

One-Sample Test 

 Test Value = 4.5 

t df 
Sig.         

(1-tailed) 
Mean Difference 

mean 3.361* 39 .0005 .05867 
*p<0.05 

จากตารางท่ี29 สรุปไดว้า่ความคิดเห็นโดยรวมต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีเจตคติต่อโมดูลการอ่านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในระดบัท่ี
ดีมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 

  การวิจยัเร่ือง “การพฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้น

รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระนคร”  

มีวตัถุประสงคด์งัน้ี เพื่อศึกษาระดบัความรู้ดา้นทกัษะการอ่าน การใชก้ลยุทธ์ในการอ่าน และดา้น

หวัเร่ืองท่ีควรจะอ่าน  เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการ

เรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (75 / 75 ) เปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อน

และหลงัการเรียนและศึกษาขนาดของผล (Effect Size) เพื่อศึกษาผลการใชโ้มดูลการอ่านท่ีเน้น

เทคนิคการเสริมการเรียนรู้ต่อความคงทนในการเรียนของนกัศึกษาไม่ต ่าร้อยละ 80  เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของผูเ้รียนจากการใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้หลงัการเรียนอยูใ่น

ระดบัมากกวา่ 4.5 และเพื่อศึกษาเจตคติของผูเ้รียนจากการใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริม

ต่อการเรียนรู้หลงัการเรียนอยูใ่นระดบัมากกวา่ 4.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จ  านวน 40 คนท่ีเลือกเรียนวชิาภาษาองักฤษ

เทคนิค 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือการท าวจิยัน้ี ดงัต่อไปน้ี 

1.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัจากวิเคราะห์ความต้องการ (Needs analysis) ได้แก่

แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของทกัษะการอ่าน แบบประเมินตนเองดา้น

ความสามารถการใชท้กัษะอ่านเพื่อความเขา้ใจ แบบทดสอบกลวธีิการอ่าน แบบประเมินตนเองของ

การใชก้ลวธีิการอ่าน และแบบสอบถามจดัล าดบัหวัเร่ือง 
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2. โมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้นรูปแบบการสอนเทคนิค
การเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน จ านวน 10 บท ซ่ึงด าเนินการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 75 / 75 

3. แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านขอ้สอบเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้ 

การทดสอบใชเ้วลา 90 นาที โดยนกัศึกษาท าหลงัจากเรียนแลว้ แบบทดสอบทั้งฉบบัมีความยากง่าย (p)   

ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.20 ข้ึนไป มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั

เท่ากบั 0.71  

4. แบบวัดความพึงพอใจซ่ึงแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อโมดูลการอ่าน

ภาษาองักฤษ จ านวน 10 บท โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ตาม Likert มี 5 ระดบั            

ความคิดเห็นคือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เหมาะสมมากเห็นดว้ยมากปานกลางเห็นดว้ยมากนอ้ย เห็นดว้ย

มากและน้อยท่ีสุด แบบวดัความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบบทเรียน  

ดา้นเน้ือหา  ดา้นกระบวนการเรียนการสอนการใช้โมดูลการอ่าน และดา้นประโยชน์การใชโ้มดูล

การอ่าน มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.81 

5. แบบวดัเจตคติซ่ึงแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อโมดูลการอ่านภาษาองักฤษ 

จ านวน 10 บท โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ตาม Likert มี 5 ระดบัความคิดเห็นคือ 

เห็นด้วยมากท่ีสุด เหมาะสมมากเห็นด้วยมากปานกลาง เห็นดว้ยมากน้อย เห็นดว้ยมากและน้อย

ท่ีสุดมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.84 

 

การด าเนินการวจัิย 
 ในการด าเนินการวจิยั ผูว้จิยัไดแ้บ่งกระบวนการด าเนินการวจิยัออกเป็น 3 ระยะไดแ้ก่ 

1.  ระยะท่ี 1  ศึกษาระดบัดา้นความรู้ดา้นทกัษะการอ่าน การใชก้ลยุทธ์ในการอ่าน  และหวั
เร่ืองท่ีควรจะอ่านของนกัศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีท่ี 2 ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างเคร่ืองวดัความ
ตอ้งการดา้นความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่าน
ภาษาองักฤษของทกัษะการอ่านกบันกัศึกษา แบบประเมินตนเองของการใชก้ลวธีิการอ่านและสร้าง
แบบทดสอบกลวิธีการอ่านและผูว้ิจยัศึกษาดา้นหวัเร่ืองท่ีควรอ่านของนกัศึกษา และแบบสอบถาม
จดัล าดบัเลือกหวัเร่ืองท่ีควรน ามาใชส้ร้างโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้และน า
แนวเร่ืองใหผู้เ้ช่ียวชาญทางการสอนคณะวศิวกรรมศาสตร์ แลว้จดัอันดบัแนวเร่ืองของโมดูล ทั้ง 10 
โมดูล 
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 2. ระยะท่ี 2  การพฒันาและหาประสิทธิภาพโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการ

เรียนรู้ ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ 75 / 75 ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 

2 ออกเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การสร้างเคร่ืองมือรูปแบบโมดูลโดยน าผลของระยะท่ี1 ศึกษาระดบั

ดา้นความรู้ดา้นทกัษะการอ่าน การใชก้ลยุทธ์ในการอ่าน  และหวัเร่ืองท่ีควรจะอ่าน มาสร้างโมดูล

การอ่าน การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการหาประสิทธิภาพของโมดูลการ

อ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ก่อนทดลองจริง(Pilot Study)การหาประสิทธิภาพของ

โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ก่อนทดลองจริง(Pilot Study) แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่ ขั้นทดลองรายบุคคล และขั้นทดลองกลุ่มเล็ก โดยขั้นทดลองรายบุคคล คือ ก่อนการทดลอง 

ระหว่างทดลอง และการประเมินผล ผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการวิจยัด้วยตนเอง ในภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2558 การวิจยัคร้ังน้ีใชเ้วลาในการทดลอง  สัปดาห์ละ 4 วนั วนัละ3 คาบ ส่วนสัปดาห์

สุดทา้ยใชเ้วลา 2 วนัละ 3 คาบ รวมทั้งส้ิน 30 คาบ ( เร่ิมวนัท่ี 2 มีนาคม 2558 ถึง13 มีนาคม 2558) 

ก่อนเร่ิมบทเรียนผูว้จิยัใหก้ลุ่มขั้นทดลองรายบุคคล ท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 50 ขอ้ ใชเ้วลา

ในการทดสอบ 90 นาที แล้วจึงเร่ิมศึกษาจากบทเรียน หลังจากบทเรียนแต่ละบทแล้วให้ท า 

แบบทดสอบประจ าบทและแบบวดัพึงพอใจและแบบวดัเจตคติ ผูว้ิจยัให้กลุ่มขั้นทดลองรายบุคคล

ท าแบบทดสอบหลงัเรียนจ านวน 50 ขอ้ ใช้เวลาในการทดสอบ 90 นาที ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบั

เดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียนน าผลคะแนนไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติ เม่ือได้ผลก็น าไปปรับปรุง

แกไ้ข ต่อจากนั้นผูว้จิยัขั้นทดลองกลุ่มเล็ก การวจิยัคร้ังน้ีใชเ้วลาในการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 

4 วนั วนัละ3 คาบ ส่วนสัปดาห์สุดทา้ยใชเ้วลา 2 วนัละ 3 คาบ รวมทั้งส้ิน 30 คาบ (เร่ิมวนัท่ี 16 

มีนาคม 2558  ถึง 27 มีนาคม 2558) ซ่ึงการด าเนินการมีลกัษณะเดียวกบัการท าทดลองรายบุคคล 

ดงันั้นประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเนน้รูปแบบการ

สอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั 77.33 / 75.33 บทเรียน  ต่อจากนั้นน าขอ้บกพร่องท่ี

พบและปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าไปขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Small group tryout) คือ ก่อนการทดลอง 

ระหวา่งทดลอง และการประเมินผล ดงันั้นประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านท่ีเนน้รูปแบบการสอน

เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั  78.20 / 76.00  จะเห็นวา่การหาประสิทธิภาพของโมดูล

การอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ก่อนทดลองจริง(Pilot Study) ให้กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 

40 คน ศึกษาเน้ือหาจากโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้นรูปแบบการ
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สอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร หลงัจาก

นกัศึกษาเรียนจบแต่ละบทเรียนแลว้ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบประจ าบทเรียนทั้ง 10 บท ซ่ึงแต่ละ

บทคะแนนเต็ม 15 คะแนน หลงัจากนั้นน าคะแนน ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าเฉล่ีย( ) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)และค่าร้อยละ (%) ของคะแนนและจดัอนัดบัคะแนนเฉล่ียของ

แบบทดสอบประจ าบทของโมดูลการอ่านแต่ละบท  

3. ระยะท่ี 3  การน าโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ไปใช้ทดลองกบั

นกัศึกษาวศิวกรรมไฟฟ้าชั้นปี 2 จ านวน 40 คน ผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการวิจยัดว้ยตนเอง ในภาคเรียนท่ี 

2 ปีการศึกษา 2558 การวจิยัคร้ังน้ีใชเ้วลาในการทดลอง สัปดาห์ละ 4 วนั วนัละ3 คาบ ส่วนสัปดาห์

สุดทา้ยใชเ้วลา 2 วนัละ 3 คาบ รวมทั้งส้ิน 30 คาบ ( เร่ิมวนัท่ี 2 เมษายน 2558 ถึง 19 เมษายน 2558 )  

ก่อนเร่ิมบทเรียนผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่าง ท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 50 ขอ้ ใช้เวลาในการ

ทดสอบ 90 นาที แลว้จึงเร่ิมศึกษาจากบทเรียน หลงัจากบทเรียนแต่ละบทแลว้ให้ท า แบบทดสอบ

ประจ าบทและแบบวัดพึงพอใจและแบบวัดเจตคติ ผู ้วิจ ัยให้กลุ่มขั้ นทดลองรายบุคคลท า

แบบทดสอบหลงัเรียนจ านวน 50 ขอ้ ใช้เวลาในการทดสอบ 90 นาที ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบั

เดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียนน าผลคะแนนไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยหาค่าประสิทธิภาพของ

โมดูลการอ่านโดยใชเ้กณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ 75 / 75 จากสูตร E1 และ E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และ

คณะ 2520 :135-139) หลงัจากนั้น 2 สัปดาห์โดยผูว้ิจยัด าเนินการสอบซ ้ าเพื่อวดัความคงทนในการ

จ าของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชข้อ้สอบวดัความเขา้ใจในการอ่านทางเรียนภาษาองักฤษฉบบัเดิมแต่มีการ

น ามาจดัล าดบัค าตอบแต่ละขอ้ใหม่ โดยใชร้ะยะเวลาห่างจากการทดสอบคร้ังแรกประมาณ 14 วนั 

เปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนและศึกษาขนาดของผล 

(Effect Size) วเิคราะห์ความคงทนในการเรียนโดยใชส้ถิติ one group  t-test  วเิคราะห์ขอ้มูลแบบวดั

ความพึงพอใจและแบบวดัเจตคติ ซ่ึงแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อโมดูลการอ่านท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึนโดยน าค่าระดบัท่ีไดม้าหาค่า หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า one group  t-

test     
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สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี  

1. ศึกษาระดบัความรู้ดา้นทกัษะการอ่าน การใชก้ลยทุธ์ในการอ่าน และหวัเร่ืองท่ีควรอ่านท่ี

ในประเด็นต่างๆดงัน้ี 

1.1 ปัญหาดา้นทกัษะการอ่าน  

ผลการประเมินความสามารถตนเองดา้นการใชท้กัษะการอ่าน พบวา่นกัศึกษาใชท้กัษะ
การอ่านมากท่ีสุด คือ ทกัษะการมองภาพรวมจากเร่ืองท่ีอ่าน (Getting  the  general  picture) (79%)  
รองลงมาไดแ้ก่ การอ่านเพื่อหาเหตุและผล  (Cause and  effect) (78%) ทกัษะเชิงท านาย (Predictive  
skills) ( 77  %)  นกัศึกษาใชท้กัษะการอ่านนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้เท็จจริงและความคิดเห็น (Facts  and  
Opinion) และทกัษะการเดาความหมายของค า (Guessing the meaning of words) (41%)  

1.2 ดา้นกลยทุธ์ในการอ่าน 

ผลการวดักลวธีิการอ่านจากแบบประเมินตนเอง พบวา่ขั้นกลวิธีก่อนการอ่านนกัศึกษา
ใชก้ลวธีิก่อนการอ่านมากท่ีสุดไดแ้ก่ อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)เพื่อหาประโยคใจความส าคญั
(4.60)  รองลงมาไดแ้ก่ อ่านเฉพาะกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพ์ใหญ่ ตวัเอน แผนภูมิหรือ
ตาราง เป็นตน้ (4.13)  และกลยทุธ์ในการอ่านนกัศึกษาใชน้อ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ อ่านเฉพาะกลุ่มค าหรือวลี 
เช่นตวัหนา ตวัพิมพใ์หญ่ ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้ (2.53) 
 ขั้นกลวธีิระหวา่งการอ่านนั้น พบวา่กลวิธีท่ีนกัศึกษาใชม้ากท่ีสุด คือการอ่านซ ้ าเฉพาะ
ขอ้ความบางตอน อ่านทบทวนไปมา และการจดย่อในส่ิงท่ีอ่าน(4.00) )  รองลงมาไดแ้ก่ การตั้ง
ค าถามถามตวัเอง(33.97) และกลวธีิท่ีนกัศึกษาทั้งหมดใชน้อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ อ่านชา้ลง(3.23) 
  ขั้นกลวธีิหลงัการอ่าน จะเห็นวา่กลวธีิท่ีนกัศึกษาทั้งหมดใชม้ากท่ีสุด คือการตรวจสอบ
ความเข้าใจว่าส่ิงท่ีคาดการณ์ไวต้รงกัน หรือไม่(3.97)รองลงมาได้แก่เช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกับ
ประสบการณ์การเรียนรู้(3.27)กลวธีิท่ีนกัศึกษาทั้งหมดใชน้อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การเขียนสรุป (2.90) 

1.3 ดา้นหวัเร่ืองท่ีควรจะอ่าน 
  การสร้างโมดูลจดัอนัดบัแนวเร่ืองหลกัและแนวเร่ือง ทั้ง 10 โมดูล ไดแ้ก่ บทท่ี 1 เร่ือง 

Communications (Phonecards) บทท่ี 2 เร่ือง Science and Technology (Robots skin) บทท่ี 3 เร่ือง

Materials Technology (Recyclable materials)บทท่ี 4 เร่ือง Metal (Steel)บทท่ี 5 เร่ือง

Invention(Sensors ) บทท่ี 6 เร่ือง Energy (Solar Energy ) บทท่ี 7 เร่ือง Tools (Microwave oven) 
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บทท่ี 8 เร่ือง Safety (Safety first) บทท่ี 9 เร่ือง Mechanism (The  MB 471-316 Tunnel Drill) บทท่ี 

10 เร่ือง Environment: (A disease in the industry) 

   2.  การพฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเนน้รูปแบบ
การสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร มีค่าเท่ากบั 81.15/79.25 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้75/75 แสดงวา่โมดูล
การอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้นรูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้ มีประสิทธิภาพท่ียอมรับได ้โดยอยูใ่นระดบั “สูงกวา่เกณฑ”์ 

 3. ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าการใช้โมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการ
เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
รวมทั้งขนาดของผล (Effect Size) ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจากการทดสอบไดค้่าขนาดของผล มีค่า
เท่ากบั 6.17 แสดงวา่ผลของความแตกต่างมีขนาดใหญ่มาก 

 4. ผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ความคงทนในการเรียนของนกัศึกษา พบวา่นกัศึกษามี
ความคงทนในการเรียนโดยคะแนนเฉล่ียจากการสอบซ ้ าเท่ากบั40.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 3.70 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนหลงัเรียนและสอบซ ้ า พบวา่ความคงทนในการ
เรียนเท่ากบั 50.97 เปอร์เซ็นต ์สรุปวา่โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมการเรียนรู้ต่อความคงทน
ในการเรียนของนักศึกษา“ต ่ากว่าเกณฑ์” ซ่ึงตั้งไว ้คือโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมการ
เรียนรู้ต่อความคงทนในการเรียนของนกัศึกษาไม่ต ่าร้อยละ 80 

   5.  ผลการศึกษา แสดงให้เห็นวา่เฉล่ียของนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจใชโ้มดูลการ
อ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ สรุปคือ 4.80 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 และ
ค่าเฉล่ียรวมพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้อยูใ่น
อยูใ่นระดบัสูง  

           6.  ผลการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ค่าเฉล่ียของนกัศึกษาท่ีมีเจตคติต่อการใชโ้มดูลการ
อ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ สรุปคือ 4.74 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 และ
ค่าเฉล่ียรวมเจตคติเป็นบวกมาก 
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อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการวิจยัการวิจยัเร่ืองโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ ผูว้ิจยัได้

น าเสนออภิปรายผลการวจิยัตามจุดประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี  
 
1. ศึกษาระดับความรู้ด้านทกัษะการอ่าน การใช้กลยุทธ์ในการอ่าน และหัวเร่ืองที่ควรอ่านที่

ในประเด็นต่างๆดังนี ้

 1.1 ปัญหาดา้นทกัษะการอ่าน  

     ผลการประเมินความสามารถตนเองดา้นการใชท้กัษะการอ่าน    พบว่านกัศึกษาใช้ทกัษะการอ่าน
มากท่ีสุด คือ ทกัษะการมองภาพรวมจากเร่ืองท่ีอ่าน (Getting  the  general  picture) (79%)  รองลงมา
ไดแ้ก่ การอ่านเพื่อหาเหตุและผล  (Cause and  effect) (78%) ทกัษะเชิงท านาย (Predictive  skills)  

     (77 %) นกัศึกษาใชท้กัษะการอ่านนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้เท็จจริงและความคิดเห็น (Facts  and  Opinion) 
และทกัษะการเดาความหมายของค า (Guessing the meaning of words) (41%) อาจเน่ืองมาจาก 

ทกัษะการอ่านถือว่ามีความส าคญัต่อผูเ้รียนภาษาองักฤษ ซ่ึงท าให้มีความเขา้ใจในบทอ่าน

และผูเ้รียนควรมีทกัษะการอ่าน แต่ปัญหาผูเ้รียนในดา้นทกัษะการอ่าน ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุ  

    1. ผูเ้รียนเผชิญปัญหาโครงสร้างทางภาษาท่ีซบัซอ้น ผูท้  าใหเ้รียนอาจไม่เขา้ใจในบทอ่าน 

จึงไม่สามารถถ่ายโยงขอ้มูลจากบทอ่านได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบั Lee และ Shallert (1997) ท่ีกล่าวว่า 

ผูอ่้านจะไม่สามารถอ่านบทอ่านไดอ้ยา่งเขา้ใจ หากไม่มีความสามารถทางภาษาเก่ียวกบับทอ่านนั้น

อยา่งเพียงพอ ท าใหเ้กิดอุปสรรคในการอ่านเร่ือง 

   2. ผูส้อนมุ่งสอนดา้นการแปลภาษาไทย และสอนค าศพัท์ ดว้ยเหตุน้ีอาจไม่ส่งเสริมการ

คิด ท าให้ผูอ่้านไม่เขา้ใจในการอ่าน ไม่สามารถสรุปจากเร่ืองท่ีอ่านออกมาได ้และอีกประการหน่ึง

ผูส้อนมุ่งเน้นวิธีการแปลเป็นภาษาไทยจะท าให้ผูเ้รียนเข้าใจเป็นภาษาไทย ควรท่ีให้เข้าใจเป็น

ภาษาอังกฤษ เพื่อได้ฝึกการใช้ภาษาองักฤษ ดังนั้ นผูส้อนควรสอนทักษะการอ่านต่อผูเ้รียน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั Veil (2002) กล่าววา่ควรใหผู้เ้รียนน าการใชท้กัษะการอ่านต่างๆในการอ่านของบทอ่าน 

และช่วยให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีในการเรียน ผูเ้รียนทางกลุ่มวิศวกร และช่างเทคนิคมีความตอ้งการ

ทกัษะการอ่านเพื่อใช้ในการอ่านคู่มือและค าสั่งต่างๆตลอดจนอ่านเอกสารต่างๆของบริษทั  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบักบังานวิจยัของ สิริวฒัน์ ทองเลิศ(2543)ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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ผลการวิจยัพบวา่ มีประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

แตกต่างกนั ความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากต่อการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของฉนัทนา นนัทแกลว้ (2524)ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบพฒันาการดา้นทกัษะการอ่านภาษา

และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยั พบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน

ซ่อมเสริมการอ่านโดยใช้กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ มีพฒันาดา้นทกัษะการอ่านและแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธ์ิสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครูและพบวา่พฒันาดา้นการอ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ

ไม่แตกต่างจากนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนการอ่านโดยการวิเคราะห์ค าผิด และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ  John (1981) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง เชิงส ารวจในเร่ืองความจ าเป็นในการศึกษาภาษาองักฤษ มีการ

ใช้ทกัษะใดท่ีศึกษามีความต้องการท่ีจะศึกษาและประโยชน์มากท่ีสุดต่อความส าเร็จของผูเ้รียน

ภาษาองักฤษ ผลการทดลอง พบวา่ทกัษะการอ่านมีความส าคญัต่อนกัศึกษาทุกคณะโดยเฉพาะคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ คณะมนุศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์  

 1.2 ดา้นกลยทุธ์ในการอ่าน 

           ผลจากการส ารวจแบบประเมินตนเองของการใชก้ลวิธีการอ่าน พบวา่ขั้นกลวิธีก่อน
การอ่านนักศึกษาใช้กลวิธีก่อนการอ่านมากท่ีสุดได้แก่ อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)เพื่อหา
ประโยคใจความส าคญั(4.60)  รองลงมาไดแ้ก่ อ่านเฉพาะกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพใ์หญ่ 
ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้ (4.13)  และกลยุทธ์ในการอ่านนกัศึกษาใชน้อ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ อ่าน
เฉพาะกลุ่มค าหรือวลี เช่นตัวหนา ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็นต้น (2.53) 
เน่ืองมาจากนกัศึกษาเลือกใชก้ลวธีิการอ่านท่ีคุน้เคยของแต่ละคน แต่บางกลวธีิการอ่านท่ีนกัศึกษาใช้
นอ้ยอาจเน่ืองมาจากไม่ไดเ้คนใชห้รืออาจไม่คุน้เคย แต่หากนกัศึกษาไดรั้บการฝึกฝนของกลวิธีก่อน
การอ่านนักศึกษาอาจท าให้นกัศึกษาประสบความส าเร็จดา้นการอ่าน สอดคล้องการวิจยัของอารี
รักษ ์ มีแจง้ (2547) ผลการทดลองพบวา่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์มีค่าเฉล่ีย
ของพฤติกรรมการใชก้ลวธีิการอ่านหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง 
  ขั้นกลวิธีระหว่างการอ่านนั้น พบว่ากลวิธีท่ีนกัศึกษาใช้มากท่ีสุด คือการอ่านซ ้ า
เฉพาะขอ้ความบางตอน อ่านทบทวนไปมา และการจดยอ่ในส่ิงท่ีอ่าน (4.00) ) รองลงมาไดแ้ก่ การ
ตั้งค  าถามถามตวัเอง(33.97) และกลวธีิท่ีนกัศึกษาทั้งหมดใชน้อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ อ่านชา้ลง(3.23) 
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   ขั้นกลวิธีหลังการอ่าน จะเห็นว่ากลวิธีท่ีนักศึกษาทั้งหมดใช้มากท่ีสุด คือการ
ตรวจสอบความเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีคาดการณ์ไวต้รงกนั หรือไม่(3.97)รองลงมาไดแ้ก่เช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่าน
กบัประสบการณ์การเรียนรู้(3.27)กลวธีิท่ีนกัศึกษาทั้งหมดใชน้อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การเขียนสรุป (2.90)  
             ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก กลยุทธ์ในการอ่านมีความจ าเป็นต่อผูเ้รียนภาษา จึงเป็นอีกกล
ยุทธ์หน่ึงท่ีช่วยท าให้ผูเ้รียนสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอน
ของผูส้อนมีบทบาทส าคญัท่ีท าใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงจะพบวา่ห้องเรียน
ภาษาส่วนใหญ่ จะมีการเรียนการสอนโดยเนน้ค าศพัท ์ผูส้อนเขา้ใจวา่ถา้ผูอ่้านจ าค าศพัทไ์ดจ้  านวน
มากก็จะสามารถเข้าใจในบทอ่านได้ และบางคร้ังผู ้สอนอาจไม่ได้ใช้น ากลยุทธ์การอ่าน
ภาษาองักฤษอยา่งเตม็ท่ี จึงท าใหผู้เ้รียนไม่สามารถเขา้ใจในบทท่ีอ่านไดเ้ท่าท่ีควร แต่ถา้ผูส้อนฝึกใช้
กลยุทธ์ในการอ่านต่อผูอ่้าน ท าให้ผูอ่้านสามารถอ่านในบทอ่านได้เข้าใจมากยิ่งข้ึน และเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัSchmitt (1990) ท่ีกล่าวว่า ทกัษะท่ีตอ้งอาศยั
กระบวนการคิด แลว้เช่ือมโยงภาษาเพื่อสร้างความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน และช่วยใหผู้เ้รียนฝึกฝนทกัษะ
ความคิด เพื่อรู้จกัคิดดว้ยตนเอง ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนควรมุ่งเน้นการสอนกลวิธีการ
อ่านมากกว่าเน้นทางดา้นเน้ือหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อารีรักษ์  มีแจง้ (2547)การพฒันา
รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาองักฤษโดยใชห้ลกัการเรียนรู้แบบร่วมงานเพื่อสงเสริมผลการ
เรียนรู้การอ่านส าหรับ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเ้รียนมีพฒันาดา้นการใชก้ลยุทธ์ทางการอ่านและทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษสูงกวา่กลุ่มควบคุม ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเ้รียนใชก้ลยทุธ์ทางการอ่านและทกัษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษและเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ นิตยา ชัยสวสัด์ิ (2544)ศึกษาผลการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยให้
นกัเรียนตั้งค  าถามเก่ียวกบับทอ่านดว้ยตนเองท่ีมีความเขา้ใจในการอ่านและความคงทนในการจ า
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี5 ผลการศึกษาพบวา่ ความเขา้ใจในการอ่าน และความคงทนในการ
จ าเน้ือหาเร่ืองของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีระดบัความมีนยัส าคญั .05 

1.3 ดา้นหวัเร่ืองท่ีควรจะอ่าน 
    การสร้างโมดูลจดัอนัดบัแนวเร่ืองหลกัและแนวเร่ือง ทั้ง 10 โมดูล ไดแ้ก่ บทท่ี 1 
การส่ือสาร(Communications):บตัรโทรศพัท ์(Phonecards)  บทท่ี 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(Science and Technology) : ผิวหนงัหุ่นยนตร์(Robots skin)  บทท่ี 3 วสัดุทางเทคโนโลยี(Materials 
Technology):วสัดุน ามาใชใ้หม่ (Recyclable materials) บทท่ี 4 โลหะ(Metal):เหล็ก (Steel) ): บทท่ี 
5  การประดิษฐ์ (Invention) :ตวัเซ็นเซอร์ (Sensors )บทท่ี 6 พลงังาน(Energy):พลงังานแสงอาทิตย ์
(Solar Energy )  บทท่ี 7 เคร่ืองมือ (Tools ): เตาไมโครเวฟ (Microwave oven)บทท่ี 8 ความ
ปลอดภยั (Safety) : ปลอดภยัไวก่้อน (Safety first) บทท่ี 9  กลไก(Mechanism):สวา่นเจาะอุโมงค ์
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รุ่น MB 471-316  (The  MB 471-316 Tunnel Drill) และ บทท่ี 10 ส่ิงแวดลอ้ม(Environment) :โรค
ท่ีเกิดในโรงงาน  (A disease in the industry) อาจเน่ืองมาจาก 
             1.3.1 ดา้นหวัเร่ืองท่ีควรจะอ่านเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งวชิาชีพต่างๆของผูเ้รียน โดยเฉพาะ
เป็นเร่ืองท่ีทนัสมยัและทนัเหตุการณ์ปัจจุบนั และ ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนมีต้องการ ความสนใจ อาจ
เน่ืองจากมีความส าคญัต่ออาชีพของตนและช่วยส่งเสริมใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียน 
    1.3.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมในการเรียนการสอน จนท าให้การเรียน
การสอนประสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของHutchinson และ Waters ; Stevens (1987) 
ไดก้ล่าววา่ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะเป็นวิธีการสอนภาษาท่ีมีเน้ือหาและวิธีการเรียนรู้ท่ี
เป็นพื้นฐานความตอ้งการของผูเ้รียน ซ่ึงมีลกัษณะเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเฉพาะ
วิชาชีพ และภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้เน้ือหาของ
ภาษาตามความตอ้งการของผูเ้รียนเฉพาะกลุ่ม  
 

2.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพโมดูลการอ่านที่เน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75 / 75 
   จากการพฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเนน้รูปแบบการ

สอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ พบว่าโมดูลการอ่านท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 

81.15/79.25 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้75/75 แสดงวา่โมดูลการอ่านภาษาองักฤษ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพท่ี

ยอมรับได ้โดยอยูใ่นระดบั “สูงกวา่เกณฑ”์  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

 ผูว้จิยัไดอ้อกแบบโมดูลการอ่านมีประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบส่ือการเรียนการสอน
ภาษา องักฤษ(English Foreign Language of Material)  การใชห้ลกัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้ (Scaffolding) และการหาประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านก่อนทดลองใชจ้ริง อาจ
เน่ืองมาจาก 

     2.1 โมดูลการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไดอ้อกแบบตามหลกัการออกแบบส่ือการเรียนการ
สอนภาษา องักฤษ(English Foreign Language of Material )ผูว้ิจยัไดน้ าแนวความคิดต่างๆมาบูรณา 

เช่น Tomlinson (1998), Houston (1972) และ Graves (1996 : 13, อา้งถึงใน วิสาข ์จติัวตัร์ 2543 : 

208) และโมดูล Wifford  Weber  (1978 อา้งใน บุญเก้ือ  ควรหาเวช, 2545)  ผูว้ิจยัน ามาสร้าง
บทเรียนประกอบด้วย คือ การศึกษา คน้ควา้แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาหลกัสูตร การส ารวจ
ขอบเขตความจ าเป็นและศึกษาปัญหาเก่ียวกบัภาษา การก าหนดจุดมุ่งหมาย ออกแบบเน้ือหาการ
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เรียนและส่ือการเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอน และการทดสอบก่อนเรียนกิจกรรมการเรียน
และมีการทดสอบหลงัเรียน เป็นตน้ ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างโมดูลการอ่านได้ประกอบดว้ยคือ การศึกษา 
คน้ควา้แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งและศึกษาสภาพระดบัความรู้ดา้นทกัษะการอ่านผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากการ
วดั  ว่ามีทกัษะการอ่านทกัษะใดท่ีนักศึกษาใช้ทกัษะน้อย  การใช้กลยุทธ์ในการอ่าน  เรียงล าดบั
กลวธีิการอ่านท่ีนกัศึกษาไม่ไดใ้ชม้าพิจารณาวา่นกัศึกษาขาดกลยุทธ์การอ่านดา้นใด และหวัเร่ืองท่ี
ควรจะอ่านของนกัศึกษาโดยจดัเรียงล าดบัแนวเร่ืองโดยน ามาจดัล าดบัความถ่ีมากท่ีสุดไปจนถึงนอ้ย
ท่ีสุด เพื่อน ามาสร้างโมดูลการอ่าน มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนเทคนิคการเสริม
ต่อการเรียนรู้ การตรวจสอบคุณภาพของโมดูลการอ่านโดยผูท้รงคุณวฒิุ และการพฒันาเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลโมดูลการอ่านโดยการทดลองสอน และการแกไ้ขปรับปรุงโมดูลการอ่าน 
การประเมินคุณภาพโมดูลการอ่านท่ีพฒันาข้ึนโดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์ (2545) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนโมดูลเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถภาพด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ ผลการศึกษาพบว่า มี
ผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัศึกษา
เห็นว่าบทเรียนโมดูลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ซ่ึงสอดคล้องงานวิจยัของพชัรีวรรณา       
กอสมานชัยกิจ (2554)การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษโดยใช้โมดูล เร่ืองการสมคัรงาน
ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลยัประมงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ จงัหวดั
ชุมพร ผลการศึกษาพบวา่ 1)ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองการ
สมคัรงานของนกัศึกษาหลงัการเรียนจากบทเรียนโมดูล สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และ 2) นกัศึกษามีแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใชบ้ทเรียนโมดูล
เพื่อพฒันาทางดา้นการเขียนเร่ืองการสมคัรงานอยูใ่นระดบัดี 

2.2 การจดักิจกรรมอาศยัหลกัการของเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(Scaffolding) 
โมดูลการอ่านท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ อาจเน่ืองมาจากโมดูลการอ่านจดักิจกรรม

การเรียนการสอนโดนใช้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู ้เรียนเข้าใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษมากข้ึน ซ่ึงถือได้ว่าเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ต่างๆ เช่น การน าการสอนแบบเสริมต่อการเรียนรู้ มาจดักิจกรรมในการเรียนการสอน ท าให้
สามารถพฒันาการเรียนภาษาองักฤษให้มีประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ของการใชภ้าษาอยา่งเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากการเสริมต่อการเรียนรู้ ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถท างานโดยล าพงัและบรรลุผลส าเร็จในการ
ท างานท่ีวางไว ้ (Foley 1994; Johnson 1995; Slavin, 1994)  นอกจากน้ีการเสริมต่อการเรียนรู้เป็น
กลวธีิการเรียนการสอนท่ีท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดยไดรั้บความช่วยเหลือจากผูมี้
ความสามารถมากกวา่จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดโ้ดยล าพงั (Bruner, 1983) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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งานวจิยัของ Clark (2000) ไดร้ะบุวา่ครูตอ้งวางแผนการเสริมต่อการเรียนรู้ไวล่้วงหนา้ และระหวา่ง
การสอนการอ่าน ครูน าเสนอรหัสช่วยจ าท่ีไม่ใช่ภาษาพูด การฝึกจ าค าศพัท์ แล้วใช้ความรู้เดิม 
ก าหนดจุดประสงค์ของการอ่าน พฒันาเชิงอภิปัญญา (Metacognitive) และใชโ้ครงสร้างของเร่ือง
เป็นตวัอยา่ง ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีการจดัการใชผ้งักราฟิกของโครงสร้างโดยการ
เขียนจากเร่ืองท่ีอ่านท าให้กระตุน้ความสนใจต่อผูเ้รียน ดังนั้นการจดัมโนทศัน์ล่วงหน้าถือว่ามี
ความส าคญัต่อเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีผูส้อนใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีใหม่
และไม่คุน้เคยหรือผสมผสานความคิดใหม่ให้เขา้กบัความคิดอยา่งสัมพนัธ์กนั ดงันั้นในการจดัการ
เรียนการสอนพฒันาทกัษะการอ่านผูส้อนเช่ือมโยงขอ้มูลอย่างมีความหมายและบรรลุผลส าเร็จใน
การเรียนรู้ นอกจากน้ีในด้านทกัษะการอ่านผูส้อนยงัสามารถเช่ือมโยงความรู้ไปสู่ผูเ้รียนโดยน า
เน้ือหาสาระไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Ausubel (1963) เก่ียวกบัมโน
ทศัน์ล่วงหนา้ (Advance Organizer) เพื่อช่วยให้ผูส้อนจดัการและเช่ือมโยงขอ้มูลอยา่งมีความหมาย
และมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้นอกจากน้ีผูส้อนยงัสามารถเช่ือมโยงความรู้ไปสู่ผูเ้รียนโดยน า
เน้ือหาสาระไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ โดยผูส้อนเป็นผูน้ าเสนอมโนทศัน์ล่วงหน้าดงักล่าวผ่าน
ทางการบรรยาย การอ่าน และการจัดภาระงานให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ McCloskey (2005) กล่าววา่ เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ในดา้นการ
อ่าน ไดแ้ก่ขั้นก่อนการอ่าน ในการจดัการเรียนการสอน เช่น แนะน าศพัท ์การเช่ือมโยงความรู้เดิม
ผ่านภาพ  การเช่ือมโยงความรู้ประสบการณ์ของผูเ้รียน และแนะน าลักษณะเน้ือหาท่ีอ่าน ขั้น
ระหว่างอ่านเช่น  มีจัดการเรียนการสอน เช่น การท านายจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน และตรวจสอบ
ความหมาย และขั้นหลงัอ่าน มีการจดัการเรียนการสอน เช่น ออกแบบผงักราฟิกส าหรับการเล่าเร่ือง 
ทบทวนค าศพัท ์การใช้ผงักราฟิกของโครงสร้างโดยการเขียน และประยุกตเ์น้ือหาท่ีอ่านไปสู่การ
เขียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Sakyadi และ Hasanah (2002)ช้ีให้เห็นว่าการแสดงการคิด
ออกมาเป็นถอ้ยค าโปรแกรมการสอนประสบความส าเร็จ โดยกลุ่มทดลองสามารถอ่านภาษาองักฤษ
ไดดี้กวา่กลุ่มควบคุม ในดา้นความเขา้ใจการอ่านส าหรับผูเ้รียนท่ีใชก้ารเสริมต่อการเรียนซ่ึงสามารถ
ปรับปรุงผูเ้รียนในด้านความเข้าใจการอ่านและกลยุทธ์การอ่านซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
ฉันทนา นันทแกล้ว (2524)ได้ศึกษาการเปรียบเทียบพฒันาการด้านทักษะการอ่านภาษาและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการสอนซ่อมเสริมการอ่านโดยใช้
กลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนซ่อมเสริมการอ่านโดยใชก้ลวิธี
การเสริมต่อการเรียนรู้ มีพฒันาดา้นทกัษะการอ่านและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนตามคู่มือครูและพบว่าพฒันาดา้นการอ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิไม่แตกต่างจากนกัเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนการอ่านโดยการวเิคราะห์ค าผิด 
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 2.3 การหาประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ก่อน

ทดลองจริง(Pilot Study)  ผลของโมดูลการอ่านก่อนทดลองจริง(Pilot Study) มีประสิทธิภาพของ

โมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อ

การเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั 81.15/79.25 

   ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การหาประสิทธิภาพของโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการ

เรียนรู้ก่อนทดลองจริง(Pilot Study) เป็นขั้นตอนเพื่อให้โมดูลการอ่านมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75 

/ 75 (ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 2520 : 135-139)ประสิทธิภาพกบับทเรียนก่อนทดลองจริง

แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นทดลองรายบุคคล(One- to-one tryout)  และขั้นทดลองกลุ่มเล็ก(Small 

group tryout) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์(2545) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การ

พฒันาบทเรียนโมดูลเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพด้านภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาสถาบนัราชภฏั 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนโมดูลเร่ืองการเสริมสร้างสมรรถภาพด้าน

ภาษาองักฤษมีผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

และนกัศึกษาเห็นวา่บทเรียนโมดูลมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

Bennett (1977) กล่าววา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการอ่านสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียนและมีเจต

คติท่ีดี ท าให้ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพอย่างมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั Christian (2009)ไดท้  าการ

วิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลท่ีใช้ส่ือผสมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยผูเ้รียน

ภาษาอังกฤษมีความสามารถในการเรียนรู้ของภาษาแรก และภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง 

ผลการวิจยัพบ ว่าบทเรียนโมดูลทั้งสองชุดช่วยให้ผูเ้รียนไดค้ะแนนทดสอบสูงข้ึนในดา้นการอ่าน

และการเขียน  

3. เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรียนและศึกษาขนาด
ของผล (Effect Size) 

ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าการใช้โมดูลการอ่านภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการ
เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
รวมทั้งขนาดของผล (Effect Size) ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจากการทดสอบไดค้่าขนาดของผล มีค่า
เท่ากบั 6.17 แสดงวา่ผลของความแตกต่างมีขนาดใหญ่มาก อาจเป็นสาเหตุจาก ดงัน้ี 
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3.1 โมดูลการอ่านท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้มีการจดัเน้ือหา
โดยค านึงจากง่ายไปหายาก ทั้ง 10 โมดูล ผูเ้รียนฝึกท าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัทกัษะยอ่ยของการอ่าน
ต่างๆในแต่ละบทเรียน     ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของKrashen (1981) ท่ีกล่าววา่การรับปัจจยัน าเขา้
ทางภาษาท่ีมนุษยเ์ขา้ใจขอ้มูลของการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง โดยท่ีมนุษยมี์ระดบัความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้และ
สามารถพฒันาความรู้ข้ึนไปอีกหน่ึงขั้น คือ I plus 1 หากผูเ้รียนไดรั้บปัจจยัรับเขา้อยา่งเพียงพอและ
ท าใหเ้ขา้ใจขอ้มูล อยา่งไรก็ตามผูส้อนควรค านึงถึงเอกสารท่ีสร้างข้ึนเองนั้นควรจะมีความยากใน
ระดบั I plus 1 คือมีความยากเพื่อข้ึนอีกหน่ึงขั้นจากระดบัความสามารถเดิมของผูเ้รียนซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนมีการพฒันาความสามารถเพิ่มข้ึนได ้

3.2 แบบทดสอบประจ าบท หลงัจากผูเ้รียนไดเ้รียนจบแต่ละบทแลว้ ผูว้ิจยัให้ผูเ้รียนท า
แบบทดสอบประจ าบทจนครบทั้ง10 บท ซ่ึงการแจง้ผลคะแนนแต่ละบทเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบความกา้วหนา้ของแต่ละคนในการเรียนรู้ในบทเรียนโมดูล ปรับปรุงใน
การเรียน และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน   

3.3 ในการท าแบบทดสอบประจ าบทหลงัเรียนจบทุกคร้ัง ช่วยท าให้ผูเ้รียนไดท้บทวน
ของแต่ละบท ผูเ้รียนมีความเข้าใจมากข้ึน และมีความแม่นทางเน้ือหาท่ีเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสิริวฒัน์ ทองเลิศ (2543) 
 3.3.1 ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ผลการวิจยัพบว่า มีประสิทธิภาพของ
แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน มีค่าเท่ากบั 85.03/79.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแตกต่างกัน ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากต่อการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิตยา ชยัสวสัด์ิ (2544)ศึกษาผลการสอนอ่านภาษาองักฤษโดยให้นกัเรียน
ตั้งค  าถามเก่ียวกับบทอ่านด้วยตนเองท่ีมีความเข้าใจในการอ่านและความคงทนในการจ าของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี5 ผลการวิจยัพบว่า ความเขา้ใจในการอ่าน และความคงทนในการจ า
เน้ือหาเร่ืองของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีระดบัความมีนยัส าคญั .05จะเห็น
วา่งานวจิยัคร้ังน้ีมีขนาดของผล (Effect size) ท่ีเกิดข้ึนจึงมีขนาดใหญ่มาก  
 3.3.2 ศึกษาระดบัความรู้ดา้นทกัษะการอ่าน การใชก้ลยุทธ์ในการอ่าน และหวัเร่ืองท่ี
ควรอ่านท่ีซ่ึงผูเ้รียนมีตอ้งการ ความสนใจ เน่ืองจากมีความส าคญัต่ออาชีพของตนและช่วยส่งเสริม
ใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียนโมดูลการอ่าน มีการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเน้ือหา (Content Validity) ความเช่ือมัน่ (Reliability)น าไปทดลองใชก่้อนทดลองจริง (Try out) 
ดงันั้นจึงท าให้งานวิจยัคร้ังน้ีมีขนาดของผล (Effect Size) ท่ีเกิดข้ึนจึงมีขนาดใหญ่มาก ผูว้ิจยัถือวา่
เป็นการลงทุนท่ีคุมค่าซ่ึงมีประโยชน์ทางการศึกษาส าหรับผูเ้รียน  จะเห็นได้ว่าขนาดของผลมี
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ความส าคญัในงานวิจยัอย่างมาก ซ่ึงในหนังสือคู่มือ APA (American Phonetics Association 
Publication Manual) ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 4 ในปี ค.ศ. 1994 ไดเ้ขียนเสนอแนะเพื่อ “ส่งเสริม” (encourage) 
ให้นกัวิจยัรายงานขนาดของผลในรายงานวิจยัของตน และคู่มือฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 5 ในปี ค.ศ. 2000 ได้
เปล่ียนขอ้ความดงักล่าวเป็น “บงัคบั” (require) ให้นกัวิจยัรายงานขนาดของผล “เสมอ” ทุกคร้ังท่ีมีการ

รายงานระดบัมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value) รวมทั้งไดเ้สนอแนะสูตรในการเปล่ียนค่า rx y , d ท่ี
น่าสนใจไวด้ว้ย (Thompson 2000  อา้งใน  สุพฒัน์ สุกมลสันต์, 2553) ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ
พะนอ สงวนแกว้(2553) การพฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่านเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจ
ในการอ่านภาษาองักฤษความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาองักฤษแบบเพิ่มขยายและความคงทนใน
การเรียนผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัดี 2) คะแนนความเขา้ใจในการ
อ่านของกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและ โดยมีขนาดผลเท่ากบั 3.17 หมายถึงระดบัใหญ่มาก 3) ความพึง
พอใจต่อการอ่านแบบเพิ่มขยายอยูใ่นระดบัมาก 4) คะแนนหลงัเรียนและสอบซ ้ าแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยั ส าคญัทางสถิติท่ี 05 หมายถึงนกัเรียนมีความคงทนในเรียน และ 5) ความคิดเห็นของ
นกัเรียนต่อรูปแบบเป็นดา้นบวก 

4. เพือ่ศึกษาผลการใช้โมดูลการอ่านที่เน้นเทคนิคการเสริมการเรียนรู้ต่อความคงทนในการ
เรียนของนักศึกษาไม่ต ่าร้อยละ 80 

ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าความคงทนในการเรียนของนกัศึกษา พบว่านกัศึกษามี
ความคงทนในการเรียนโดยคะแนนเฉล่ียจากการสอบซ ้ าเท่ากบั40.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 3.70 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนหลงัเรียนและสอบซ ้ า พบวา่ความคงทนในการ
เรียนเท่ากบั 50.97 เปอร์เซ็นต ์สรุปวา่โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมการเรียนรู้ต่อความคงทน
ในการเรียนของนักศึกษา“ต ่ากว่าเกณฑ์” ซ่ึงตั้งไว ้คือโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมการ
เรียนรู้ต่อความคงทนในการเรียนของนกัศึกษาไม่ต ่าร้อยละ 80 ถา้นกัศึกษาไดสู้งกวา่ร้อยละ 80 อาจ
เน่ืองมาจากการมีจดับทเรียนเป็นหมวดหมู่ มีการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ท าให้นกัศึกษาจ าบทเรียน
ได้ง่ายและทน มีการจดัสถานการให้ผูเ้รียนมีโอกาสช่วยท ากิจกรรมและให้เกิดการเรียนรู้ แต่ถ้า
นกัศึกษาไม่ถึงร้อยละ 80 อาจเน่ืองมาจากไม่มีเวลาทบทวนการอ่านภาษาองักฤษ ไม่ไดฝึ้กฝนดา้น
ทกัษะการอ่าน ท าใหไ้ดไ้ม่ถึงร้อยละ 80 

ความคงทนในการเรียนท่ีเกิดข้ึนหลงัเรียนซ่ึงตามแนวคิดของ Atkinson and Shiffin 
(1968 อา้งในชยัพร  วิชชาวุธ 2525 :71-72) กล่าววา่ ระบบความจ านั้นเร่ิมเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือสัมผสั     
รับประสบการณ์ใหม่ส่งผ่านกระบวนการรับรู้เขา้สู่สมองและสมองนั้นเก็บรวบรวบและจดจ าส่ิง
นั้นไวเ้ป็นการจ าระสั้น เม่ือมีการทบทวนความรู้นั้นบ่อยๆความจ าจะฝังตวัเป็นความจ าท่ีคงทนถาวร
สามารถร้ือฟ้ืนและจดจ า แต่ถา้ไม่มีการทบทวนความจ าระยะสั้นก็สลายไป จากการวิจยัพบวา่ความ
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คงทนในการเรียนเท่ากบั 50.97 เปอร์เซ็นต ์สรุปวา่โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมการเรียนรู้
ต่อความคงทนในการเรียนของนกัศึกษา“ต ่ากวา่เกณฑ์” ซ่ึงตั้งไว ้ไม่ต ่าร้อยละ 80 มีความคงทนการ
เรียนอยูแ่ต่ไดไ้ม่ถึงร้อยละ 80 อาจเกิดสาเหตุมาจาก  

ในช่วงใช้ระยะเวลาห่างจากการทดสอบคร้ังแรกประมาณ 14 วนั เพราะเป็นช่วง
ระยะเวลาท่ีความจ าสั้ นจะฝังตวัเป็นความจ าท่ียาวนานหรือความคงทนในการจ า(Atkinson and 
Shiffrin 1968 : 89-195) เป็นช่วงท่ีผูเ้รียนเตรียมตวัสอบปลายภาค อาจตอ้งส่งรายงาน ท าการบา้น 
และเตรียมตวัสอบในวชิาอ่ืนๆ จนไม่มีเวลาทบทวนการอ่านภาษาองักฤษ ซ่ึงงานวจิยัของวชัลี บวัตา 
(2550) ท่ีมีความคงทนทางการเรียนเท่ากับ 78.28 ท างานวิจยัเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิ และความคงทน
ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนตามสภาพจริง ผลการวิจยั
สรุปไดว้า่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนตามสภาพจริงโดยเรียนจากแผนการจดัการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนตามสภาพ
จริงโดยเรียนจากแผนการจดัการเรียนวิชาภาษาองักฤษมีความคงทนทางการเรียนเท่ากบั 78.28 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอจัฉรา อุมาแสงทองกุล (2536) ระบุ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียน ท่ีเรียนรู้ดว้ยบทเรียนโปรแกรมท่ีมีการน าเสนอตวัอยา่งก่อนกฎเกณฑ์ไม่แตกต่าง
กนั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนของนกัเรียน ท่ีมีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแตกต่างกนั และไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาในบทเรียนโปรแกรม 2 
รูปแบบกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียน  

ด้วยเหตุดงักล่าวโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้จึงท าให้ผูเ้รียนมี
ความคงทนในการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสัมฤทธ์ิ คลงัภูเขียว (2540 )การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพื่อการส่ือสาร กับการสอนตามคู่มือครู 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียน โดยใช้แบบฝึก
กิจกรรมเพื่อการส่ือสารสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนตามคู่มือครู และ 2) ความคงทนในการเรียนรู้วิชา
ภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกกิจกรรมเพื่อการส่ือสารสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนตาม
คู่มือครู ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพะนอ สงวนแกว้(2553) การพฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่าน
เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษความพึงพอใจต่อการอ่าน
ภาษาองักฤษแบบเพิ่มขยายและความคงทนในการเรียนผลการวิจยัพบวา่ 1) รูปแบบมีประสิทธิภาพ 
อยูใ่นระดบัดี 2) คะแนนความเขา้ใจในการอ่านของกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั
อยา่งมีนยั ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีขนาดผลเท่ากบั 3.17 หมายถึงระดบัใหญ่มาก 3) ความ
พึงพอใจต่อการอ่านแบบเพิ่มขยายอยู่ในระดบัมาก 4) คะแนนหลงัเรียนและสอบซ ้ าแตกต่างกนั
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อยา่งไม่มีนยั ส าคญัทางสถิติท่ี 05 หมายถึงนกัเรียนมีความคงทนในเรียน และ 5) ความคิดเห็นของ
นกัเรียนต่อรูปแบบเป็นดา้นบวก 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนจากการใช้โมดูลการอ่านที่เน้นเทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้หลงัการเรียนอยู่ในระดับมากกว่า 4.5 

   ผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่เฉล่ียของนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อการใชโ้มดูลการอ่าน
ท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ สรุปคือ 4.80 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 และค่าเฉล่ีย
รวมพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อโมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้อยู่ใน“ระดบั
มากกวา่ 4.5 ” ซ่ึงมีความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อโมดูลการอ่านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  แยกออกเป็นดา้นต่างๆ เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการออกแบบบทเรียน (   = 
4.82, S.D. = 0.47)  ดา้นเน้ือหา (   = 4.80, S.D. = 0.50) ดา้นประโยชน์การใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้   (    = 4.80, S.D. = 0.50) และดา้นกระบวนการเรียนการสอนการใช้
โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้  (   = 4.77, S.D. = 0.55) 

5.1 ดา้นการออกแบบบทเรียน สรุปแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อดา้นการออกแบบ
บทเรียน ( ̅= 4.82, S.D. =0.47 ) แยกเป็นประเด็นดงัน้ี 
      5.1.1 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ ความเหมาะสมของรูปแบบโมดูลการ
อ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้  ( ̅  =4.87, S.D. =0.41) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูว้ิจยัไดส้ร้าง
บทเรียนตามแบบของ Tomlinson (1998) โดยใช้รูปแบบตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย อีกทั้งยงัเลือกสี
ตวัอกัษรใหเ้หมาะสมและใชสี้ท่ีตดักบัสีพื้นเพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน  

         5.1.2 การเรียบเรียงถอ้ยค ามีความเหมาะสม ( ̅= 4.77, S.D.=0.56  )มีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูเ้รียนถือวา่การเรียบเรียงถอ้ยค ามีความเหมาะสมซ่ึงมีความคุน้เคย ท าให้ไม่
กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 

5.2 ดา้นเน้ือหา สรุปแลว้กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อดา้นเน้ือหา (   = 4.80, S.D. 
=0.50) แยกเป็นประเด็นดงัน้ี 

         5.2.1 ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงได้แก่ เน้ือหาสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน            
( ̅= 4.87, S.D. = 0.41) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการท าวิเคราะห์ความตอ้งการ( Needs analysis )ซ่ึงหาหวั
เร่ืองท่ีน่าอ่านท าใหผู้เ้รียนมีความสนใจและกระตุน้ในการเรียนการสอนดา้นเน้ือหา 

            5.2.2ให้ตวัอยา่งประกอบท่ีชดัเจน ( ̅= 4.77, S.D. = 0.55  ) มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ี
อาจเน่ืองจากผูเ้รียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีเวลาเรียนจ ากดัการให้ตวัอย่างอาจไม่มาก
พอ 
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 5.3 ดา้นกระบวนการเรียนการสอนการใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้  สรุปแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อดา้นกระบวนการเรียนการสอนการใชโ้มดูลการอ่าน
ท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้  (   = 4.77,S.D. = 0.55) แยกเป็นประเด็นดงัน้ี 
                   5.3.1 ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงได้แก่  ความเหมาะสมของแบบทดสอบหลังเรียน              
( ̅= 4.79,  S.D. = 0.53) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูเ้รียนตอ้งการทราบผลความกา้วหนา้ของการเรียนวา่อยู่
ในระดบัใดหลงัจากไดเ้รียนจบ 
            5.3.2 ขอ้ความชดัเจนของค าสั่งของแบบทดสอบประจ าบท ( ̅ = 4.74, S.D. = 0.57) 
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูเ้รียนมุ่งท่ีจะท าแบบทดสอบประจ าบทตามเวลาท่ีก าหนด
และผูเ้รียนอาจอ่านขอ้ความชดัเจนของค าสั่งของแบบทดสอบประจ าบทแลว้เขา้ใจค าสั่ง 

5.4 ดา้นประโยชน์การใชโ้มดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ สรุปแลว้
กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อดา้นประโยชน์การใช้โมดูลการอ่านท่ีเน้นเทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้ (   = 4.80, S.D. =0.50) แยกเป็นประเด็นดงัน้ี 
       5.4.1 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงไดแ้ก่ ขอ้ช่วยพฒันาคุณภาพการอ่านของผูเ้รียนให้สูงข้ึน     

( ̅  = 4.83, S.D. = 0.46 ) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูเ้รียนตอ้งการพฒันาคุณภาพการอ่าน เพื่อให้ได้
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน แลว้น าเทคนิคการอ่านต่างๆไปอ่านต าราเรียนทางวชิาชีพของผูเ้รียน 

            5.4.2 ขอ้ช่วยท าให้ผูเ้รียนสามารถท างานไดด้ว้ยตนเองโดยอิสระ  ( ̅ = 4.82, S.D. = 
0.49 มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูเ้รียนอาจชอบการเรียนแบบร่วมกนั หากมีขอ้สงสัย
ผูเ้รียนสอบถามข้อค าถาม ช่วยกันท างานต่างๆ สอดคล้องแนวคิดวิธีการเรียนแบบร่วมงาน 
(Collaborative Learning) การแสดงความคิดเห็นโดยให้นักเรียนท างานร่วมกันและมีความ
รับผิดชอบในบทบาทท่ีกลุ่มของตนเอง นอกจากน้ีวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยมีเป้าหมายในการ
ท างานและท าใหง้านกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานท่ีก าหนดไว ้(Slavin, 1987) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Huang (2006)ระบุว่าผูส้อนให้ตอบค าถาม การสอนทกัษะการอ่านและผูเ้รียนมีความ
ช่ืนชอบเน้ือหาเฉพาะในการอ่าน EAP ความรู้เดิมซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
อ่าน EAP และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสาริตา ชูดวงแกว้ (2535) กล่าววา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน
โดยผูส้อนใช้กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้มีความเขา้ใจในการอ่านและมีความสนใจในการเรียนการ
อ่านภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านตามคู่มือครู 

6. เพือ่ศึกษาเจตคติของผู้เรียนจากการใช้โมดูลการอ่านทีเ่น้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
หลงัการเรียนอยู่ในระดับมากกว่า 4.5 

  ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าค่าเฉล่ียของนกัศึกษาท่ีมีเจตคติต่อการใช้โมดูลการอ่านท่ี
เนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ สรุปคือ 4.74 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.57 และค่าเฉล่ียรวม
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เจตคติอยูใ่น“ระดบัมากกวา่ 4.5 ” ผูเ้รียนมีเจตคติต่อโมดูลการอ่านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ในระดบัท่ีดีมากท่ีสุด ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 6 โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการ
เสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) ท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูเ้รียนลง
มือปฏิบติักิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนน าส่ิงท่ีเรียนรู้และสามารถเช่ือมโยง
ความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กบัความรู้เก่า   ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของเทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้จึงเป็นกลวิธีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากผูมี้ความสามารถมากกว่าจนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้โดยล าพงัอย่างอิสระ
(Bruner 1983) ค  าถามท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุดได้แก่ ขอ้11ขา้พเจา้รู้สึกว่าแบบทดสอบไม่ยากท าให้
น่าสนใจ (  = 4.66, S.D. = 0.64 ) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูเ้รียนมีความเขา้ใจในบทเรียนท่ีไดฝึ้กท า
แบบฝึกหดัในแต่ละบทเรียนและไดท้ดสอบประจ าบททั้ง 10 บทเรียน แต่โดยทัว่ไปผูเ้รียนอาจไม่
ชอบบรรยากาศในการท าแบบทดสอบ นอกจากน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Bennett (1977) กล่าว
วา่การสร้างบทเรียนโมดูลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยในการสอนการอ่านส าหรับครูใน
ระดบัมธัยมศึกษา ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการอ่านสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียนและมีเจตคติท่ีดี
ต่อบทเรียนโมดูล ท าให้ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพอย่างมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของเปรมวดี      
รัตกูล (2541)ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษและเจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษ และเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษของกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนดว้ยบทเรียนโมดูลแบบ
มุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบท่ี 1 สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครู 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจัิยไปใช้ 
 1. ผลการวจิยัคร้ังน้ีการพฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการ

เสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเป็นโมดูลการอ่านท่ีมี

ประสิทธิภาพสามารถพฒันาคุณภาพด้านการเรียนการสอน ดงันั้นมหาวิทยาลยั คณะต่างๆหรือ

สาขาวิชาอ่ืนๆท่ีมีรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าโมดูลการอ่านภาษาองักฤษไปใช้ในการเรียนการ

สอน เช่น รายวิชาต่างๆ ภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ เป็นตน้ และพฒันาทกัษะด้านต่างๆ กับ

ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพเพิ่มข้ึน 

2. น าแนวทางในการพฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นรูปแบบการสอนเทคนิคการ
เสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษไปใชก้บัทกัษะต่างๆ เช่น การ
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ฟัง การพูด และการเขียน เป็นตน้ ท าให้ผูส้อนสามารถน าโมดูลการเรียนการสอนภาษาองักฤษไป
ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ผลการวิจยัท าให้รู้วา่มีทกัษะการอ่านทกัษะใดท่ีนกัศึกษาใชท้กัษะนอ้ย กลวิธีการอ่านท่ี
นกัศึกษาไม่ไดใ้ชม้าพิจารณา ท าใหผู้ส้อนมีความตระหนกัในการน าทกัษะการอ่านกลวิธีการอ่านท่ี
นกัศึกษาท่ีขาดมาจดัการเรียนการสอนและใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใหม้ากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในการใชโ้มดูลการอ่านท่ี
สร้างข้ึน เพื่อไดพ้บขอ้พิสูจน์ท่ีดี น าผลการวิจยัไปใช้และปรับปรุงแกไ้ขในการเรียนการสอนใน
คร้ังต่อไป 

2. ควรมีการวจิยัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน หลงัส้ินสุดการเรียนในช่วงระหวา่งดู
ผลความคงทนทางการเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนมีความคงทนทางการเรียนนาน 

3. ควรมีการพฒันาบทเรียนโมดูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรายวิชาอ่ืนๆ เพื่อเป็นการ
พฒันาการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ขยายแหล่งความรู้ไปสู่ผูเ้รียนและผูส้นใจ 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อธิปัตย ์  บุญเหมาะ       
ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าสายวชิาภาษา 
สถานท่ีท างาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 
2. ดร. อรกญัญา     เยาหะรีเหมาะ 

ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าสายวชิาภาษา 
สถานท่ีท างาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 
3. ดร. สมฤดี คงพุฒ 

วฒิุการศึกษา  ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง  ภาควชิาและภาษาศาสตร์ 
สถานท่ีท างาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



194 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของเน้ือหาของแบบประเมินดา้น

ความสามารถการใชท้กัษะการอ่านจากผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัความเทีย่งตรงของเนือ้หาของแบบประเมินด้าน

ความสามารถการใช้ทกัษะการอ่านจากผู้เช่ียวชาญ 
 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของข้อค าถามและหากท่านมี
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมให้เขียนลงในเสนอขอ้เสนอแนะท่ีก าหนดให้โดยมีค่าระดับความคิดเห็น
ดงัต่อไปน้ี 
            -1   แทนเม่ือแน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมไม่มีความเหมาะสม 
              0   แทนเม่ือไม่แน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม 

1   แทนเม่ือแน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม 
 

 
ทกัษะการอ่าน 

ความคิดเห็น 
-1 0 1 

1. การหาใจความส าคญั  (Main  ideas)    
2. การอ่านล าดบัเหตุการณ์  (Sequence)    
3. การหารายละเอียด (Details)    
4. การอ่านเพื่อหาเหตุและผล  (Cause and  effect)    
5.การหาเหตุผล (Reasoning)    
6. การอ่านเพื่อเปรียบเทียบขอ้คลา้ยคลึง (Comparisons and  Contrasts)      
7. ทกัษะการหาความหมายของค าโดยการแยกส่วนต่าง ๆ ของค า (Affixes)    
8. ทกัษะการเดาความหมายของค า(Guessing the meaning of words)    
9.  ทกัษะการใชบ้ริบท  (Use  of  Context)    
10. ทกัษะเชิงท านาย (Predictive  skills)    
11. ทกัษะการหาขอ้มูลเฉพาะ (Extraction  specific  Information)    
12. ทกัษะการมองภาพรวมจากเร่ืองท่ีอ่าน (Getting  the  general  picture)    
13.  การอา้งอิง (Reference)      
14.  ขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็น (Facts  and  Opinion)    
15.  การอ่านแบบสรุปขอ้มูล (Summarizing  information)    
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ภาคผนวก ค 
ดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)แบบประเมินตนเองดา้นความสามารถการใชท้กัษะอ่านของโมดูลการ

อ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัความเทีย่งตรงของเนือ้หาของแบบประเมินด้าน

ความสามารถการใช้ทกัษะการอ่านจากผู้เช่ียวชาญ 
 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของข้อค าถามและหากท่านมี
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมให้เขียนลงในเสนอขอ้เสนอแนะท่ีก าหนดให้โดยมีค่าระดับความคิดเห็น
ดงัต่อไปน้ี 
            -1   แทนเม่ือแน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมไม่มีความเหมาะสม 
              0   แทนเม่ือไม่แน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม 

1   แทนเม่ือแน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม 
 

 
ทกัษะการอ่าน 

ความคิดเห็น 
-1 0 1 

1. การหาใจความส าคญั  (Main  ideas)    
2. การอ่านล าดบัเหตุการณ์  (Sequence)    
3. การหารายละเอียด (Details)    
4. การอ่านเพื่อหาเหตุและผล  (Cause and  effect)    
5.การหาเหตุผล (Reasoning)    
6. การอ่านเพื่อเปรียบเทียบขอ้คลา้ยคลึง (Comparisons and  Contrasts)      
7. ทกัษะการหาความหมายของค าโดยการแยกส่วนต่าง ๆ ของค า (Affixes)    
8. ทกัษะการเดาความหมายของค า(Guessing the meaning of words)    
9.  ทกัษะการใชบ้ริบท  (Use  of  Context)    
10. ทกัษะเชิงท านาย (Predictive  skills)    
11. ทกัษะการหาขอ้มูลเฉพาะ (Extraction  specific  Information)    
12. ทกัษะการมองภาพรวมจากเร่ืองท่ีอ่าน (Getting  the  general  picture)    
13.  การอา้งอิง (Reference)      
14.  ขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็น (Facts  and  Opinion)    
15.  การอ่านแบบสรุปขอ้มูล (Summarizing  information)    
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

ของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่าน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่าน 
 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของขอ้ค าถามและหากท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมให้เขียนลงในเสนอขอ้เสนอแนะท่ีก าหนดให้โดย
มีค่าระดบัความคิดเห็นดงัต่อไปน้ี 
 
             -1   แทนเม่ือแน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมไม่มีความเหมาะสม 
              0   แทนเม่ือไม่แน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม 
              1   แทนเม่ือแน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม 
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Test items and passage 
ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 

ข้อสอบทกัษะการอ่าน 
Choose the best answer. 

Passage 1 
 Computer games are very popular for college students.  Among the shops near each college, there is at least one.   
These games, which cost 20 Baht to play, make about many thousands Baht per week or more than ten thousands Baht 
per year!   In many cases, the shop owners get the money from the machine for shop improvements. 
1. Which sentence has the main idea? 
 a.  Computer games are very popular for college students.    
 b.  The shops near each college are very popular.  
 c.  These games make about many thousands Baht per week  
 d.  The shop owners get the money from the machine for shop improvements. 
2. What does " one " refer to? 
 a. a college b. a student c. a shop d. a game 
 
 

    

200 
 



190 
 

Test items and passage 
ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 

3.  Which words should " these games " mean?  
 a. computer games b. games shops c. students' shops d. college students 
4. What does " the machine " in the passage mean? 
 a. the machine for improvements. b. the machine for students 
          c. the machine for college  d. the machine for computer games. 
Passage 2 
         Many of instruments need repair work which costs a lot of money. The supervisor says there is not enough money 
to fix them. The company will sell some to get money. 
5. What should be the main idea? 

a. The supervisor needs money.              b. The company has many instruments. 
c. The supervisor fixes the instruments.  d. The supervisor needs money to repair things. 

6. What does " fix " mean? 
a. repair b. work c. sell d. cost 
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Test items and passage 
ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 

Passage 3 
      For example, a person who works in an office in Paris can board an airplane and have dinner in Hong Kong. A busi-
nessman in Paris can telephone to his factory in Peking to place an order. Moreover, people in Thailand can turn on a TV 
and watch football games being played in Korea. 
7. What is the best main idea? 

a. Airplane is useful to do business.       
b. The telephone helps the businessman a lots. 
c. Advances in technology link people from faraway together. 
d. The great invention in technology is the use of telephone. 

8. How many examples are given to support the main idea? 
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 

9. Which example is not telecommunication service? 
 a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 
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Test items and passage 
ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 

Passage 4 
Calipers are instruments which are used for measuring the dimensions of small objects.  They can be used to meas-

ure diameters of metal bars or tubes.  There are two kinds of calipers.  One kind is called outside calipers.  They are used 
to measure outside, or external diameters. 
10._____________can be measured with calipers. 

a. Diameters of cylindrical bars or tubes          b.  The only outside diameters 
c. The dimensions of small objects                       d.  both a and b 

 
Passage 5 

 
 
 
5 

A piece of furniture which is used for storing things is called a cupboard.  It is often made of wood.  It consists of 
a box which contains shelves or drawers.  It has two doors at the front which open outward.  A cupboard is not as 
high as a wardrobe.  It is  placed in any of rooms in a house.  In order to keep things in order and to make the 
room look nice, it is necessary to equip each room with a cupboard. 
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Test items and passage 
ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 
11.  A____________may be defined as a piece of furniture which is used for keeping things.  
      a.  drawer                b.  cupboard             c.  wardrobe              d.  room 
 
Passage 6 

A carbon steel bar will become hard and brittle if it is struck repeatedly when being worked.  A metal which has be-
come work-hardened in this way can be made softer and more workable again.  The process of doing this is called an-
nealing; it restores the metal to its original and natural condition. 
12.  Annealing is the process which____________________. 

a. the metal is repeatedly struck to make it softer.  
b. the carbon steel bar is made hard and brittle. 
c. the brittle metal is restored to its natural condition. 
d. the carbon steel bar is made brittle. 

13.  In sentence 4 , it refers to______ 
a.  annealing            b.  a brittle metal          c.  a softer metal        d.  metal 
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Test items and passage 
ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 

Passage 7 
 
 
 
5 

Press the floor button for the desired floor.  The button will be illuminated and the automatic will do the rest.  
Press the CLOSE button to close the door.  If you want to open the door, press the OPEN button.  Press the 
emergency call to ask for help from outside people in case of emergency.  If power failure occurs, emergency 
light will be lighted up automatically.  Use the innerphone in case of emergency only.  Do not use the elevator 
in case of fire.  The use of elevator is prohibited to unaccompanied children under 12 years old. 

14.  What is the topic of the instructions? 
        a.  How to use elevator .                      b.  How to using elevator. 
        c.  How to elevator use.                       d.  How use to elevator. 
15.  What do you do in order to close the door ? 
        a.  Press the open button                       b.  Press the close button 
        c.  Press the floor button                      d.  Use the innerphone 
16.   What is the warning that you must follow?  
        a.  Don't use the innerphone 
        b.  Don't use the elevator in case of fire. 
        c.  Don't press the emergency call in case of emergency. 
        d.  Accompany children under 12 years old. 
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Test items and passage 
ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 

Passage 8 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 

Pliers are a hand tool used to hold objects firmly.   They are also useful for bending and compressing a wide 
range of materials. Generally, pliers consist of a pair of metal first-class levers joined at a fulcrum positioned 
closer to one end of the levers, creating short jaws on one side of the fulcrum, and longer handles on the other 
side.  This arrangement creates a mechanical advantage, allowing the force of the hand's grip to be amplified 
and focused on an object with precision. The jaws can also be used to manipulate objects too small or unwieldy 
to be manipulated with the fingers.There are many types of pliers and each type serves a particular purpose.  In 
ordinary situations, we use combination pliers.  When we grip cylindrical objects, shear off steel wires and cut 
softer wires.  Other kinds of pliers is called long taper nose.  The jaws are tapered and wedge shaped. In gen-
eral, the jaws are serrated for gripping purposes; holding small parts without obstructing your view reaching 
into confined spaces and shaping control wiring in electrical equipment.  Diagonal cutting pliers are a type of 
pliers used for cutting conductors in confined spaces or close to electrical terminals and stripping the outer 
sheath of flexible cable ready for terminating. 

17. How many kinds of pliers are mentioned in Passage 8? 
a. Two   b.  Three  c.  Four  d. Five  
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Test items and passage 
ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 
18. Which one is the definition of a pair of pliers? 

    a.   It’s a hand tool which is used to hit nails. 
b. It’s a hand tool which is used to turn screws. 
c. It’s a hand tool which is used to turn or twist nuts or bolts. 
d. It’s a hand tool which is used to hold, bend and compress objects. 

19. According to the passage, when is the combination pliers used? 
a. To grip cylindrical objects, shear off steel wires and cut softer wires.   
b. To hold small parts and shape control wiring in electrical equipment. 
c. To cut conductors in confined spaces. 
d. To turn nuts and bolts. 

20. Which types of tool are used for holding small parts and shaping control wiring in electrical equipment? 
a. combination pliers   b. long taper nose pliers 
c. diagonal cutting pliers d. long taper nose pliers and diagonal cutting pliers 

21. Which tool are used for cutting conductors and stripping the outer sheath of flexible cable ? 
a. combination pliers   b. long taper nose pliers 
c. diagonal cutting pliers                            d. long taper nose pliers and diagonal cutting pliers 
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Test items and passage 
ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 

Passage 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. What tools are used to cut plaster? 

 a. a chisel and drill   b. a hammer and a chisel   
c. a chisel and pencil   d. a hammer and a pencil 
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Test items and passage 
ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 
23. What must be done before the cable is placed in the channel? 

a. The box is screwed into place.  
b. The box is inserted in the recess. 
c. The plaster is cut away using a hammer. 
 d. The brickwork is removed by drilling holes in it. 

24.  What is done before the brickwork is removed by drilling holes in it? 
   a. The box is inserted in the recess.               b. The cable channel is covered. 
   c. The plaster is cut by hammer and a chisel d. The socket is screwed to the box. 
25. What is done after the cable is pulled? 
   a. The cable is placed in.     b. The cable channel is covered. 
   c. The cable channel is painted.   d. The socket is connected to the cable. 
26. What is the last stage of the process? 

 a. The cable is placed in the channel.  b. The cable is pulled. 
 c. The socket is screwed to the box.  d. The socket is connected to the cable. 
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Test items and passage 
ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 

Passage 10 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

Wood carving began as a necessity in America and developed into an art. Because of the lack of other 
materials, early settlers were forced to make tools and utensils out of wood. At first, these articles were whit-
tled with a knife, but when pioneer craftsmen set up their primitive shops most of them were fashioned on a 
lathe – a machine which holds an object and rotates it while it is being shaped by a tool. 

However, even after Massachusetts – born Thomas Blanchard designed a lathe which could turn irreg-
ular shapes -- an innovation that made possible mass production of gunstocks, shoe lasts, oblong and square 
woodenware -- craftsmen who could use knife and chisel skillfully were still in demand. Some found ready 
employment in shops of cabinetmakers and chair makers. While others carved decoys. Still others specialized in 
creating shop signs, figureheads, or in decorating interior woodwork. A few even accepted commissions to make 
busts of prominent citizens. 

 
27. According to the passage, why did the first settlers used wood for their utensils and tools?  
 a. It was durable     b. It was inexpensive 
 c. It was available    d. It was attractive 
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Test items and passage 
ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 
28. The passage suggests that the early shops for making tools were…………………… 
 a. not very sophisticated 
 b. dependent on imported materials 
 c. known for doing very quick work 
 d. frequented only by fashionable people 
29. What can be inferred from the passage before Thomas Blanchard’s invention?  
 a. Lathes were not made of wood. 
 b. Lathes could not produce square subjects. 
 c. Lathes were found only in cabinetmaking shops. 
 d. Lathes could be used to make most tools and utensils. 
30. According to the passage, when wooden articles began to be mass–produced, what did many individual woodworkers 
do? 
 a. They took jobs on ships as sailors. 
 b. They moved out of Massachusetts. 
 c. They found work making specialized items. 
 d. They made demands on government leaders. 
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Test items and passage 
ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 
31. What is the main theme of Passage 10? 
 a. arts and crafts    b. political leaders 
 c. logging industries.   d. fashion design 
 
Passage 11 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 

Electricity can give more of a shock than you think. It might be killing us or wearing us down. Author 
Roger Coghill explains how everyday items are harmful. Sources of electropollution include fluorescent lights, 
cellular telephones, overhead and underground power cables, televisions, even your digital watch. 
 Now researchers are asking whether it is more than coincidence that the increase in diseases like can-
cer, ME, multiple sclerosis, hyperactivity in children, allergies and even AIDS have occurred alongside enor-
mous growth in the production and use of electricity. We can’t see it, smell it or touch it, but it could be re-
sponsible for much of the stress of modern day living. 
 It 1979, Dr Nancy Wertheimer and Dr Ed Leeper found that children living next to overhead electricity 
lines were more likely to develop leukaemia. Since then, further studies have shown links with brain tumours, 
depression and suicide. 
 In the early 1980s, Canadian researchers in Ontario found that the radiation from video display units 
(VDUs) caused hyperactivity in children. Another Canadian study made the link between women working on 

212 



202 
 

Test items and passage 
ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 
 
 
15 

VDUs for more than 20 hours a week and an increased rate of miscarriage and birth defects. Ontario law now 
excuses pregnant women from working with VDUs. Compensation has been awarded to radar technicians, pi-
lots and air-traffic controllers who developed cataracts as a result of exposure to microwave radiation. 
 

32.  Which statement is not true? 
a. Scientists have linked the radiation with many health problems. 

b. Health problems are only physical ones. 

c. Electricity in appliances radiates energy. 

d. Human beings absorb the energy. 

33.  What is the meaning of “excuses’? 
       a.  frees           b.  puts blame on                  c.  helps                   d.  makes safe 
34.  Who does not get the compensation? 
       a.  pilots.           b.  air-traffic controllers.       c.  pregnant women.        d. radar technicians. 
 
 

213 



203 
 

Test items and passage 
ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 
35.  What causes an increased rate of miscarriage and birth defects as confirmed by  
        scientists in this articles? 
        a. Electricity from differnt sources             b. Radiation from VDUs. 

        c. Stress from modern living.                 d.  Excitement from television series.  

36.  Which does not seem to be a way of protecting ourselves against electricity? 
a. Sit further from VDUs and TVs.           b. Use cellular phones only when necessary. 

b. Place beds close to the fridge.          d.  Avoid fluorescent lighting. 

Passage 12 
1 
 
 
 
5 
 
 

Television-that most pervasive and persuasive of modern technologies, marked by rapid change and 
growth-is moving into a new era, an era of extraordinary sophistication and versatility, which promises to re-
shape our lives and our world. It is an electronic revolution of sorts, made possible by the marriage of televi-
sion and computer technologies.  

The word “television,” derived from its Greek (tele : distant) and Latin (visio : sight) roots, can literal-
ly be interpreted as sight from a distance. Very simply put, it works in this way: through a sophisticated system 
of electronics, television provides the capability of converting an image (focused on a special photoconductive 
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ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 
 
 
 
10 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
25 

plate within a camera) into electronic impulses, which can be sent through a wire or cable. These impulses, 
when fed into a receiver (television set) can then be  
electronically reconstituted into that same image. 

Television is more than just an electronics system, however. It is a means of expression, as well as a 
vehicle for communication, and as such becomes a powerful tool for reaching other human beings. 

The field of television can be divided into two categories determined by its means of transmission. 
First, there is broadcast television, which reaches the masses through broad-based airwave transmission of tele-
vision signals. Second, there is nonbroadcast television, which provides for the needs of individuals or specific 
interest groups through controlled transmission techniques. 

Traditionally, television has been a medium of the masses. We are most familiar with broadcast televi-
sion because it has been with us for about thirty-seven years in a form similar to what exists today. 
During those years, it has been controlled, for the most part, by the broadcast networks, ABC, NBC, and CBS 
who have been the major purveyors of news, information, and entertainment. These giants of broadcasting have 
actually shaped not only television but our perception of it as well. We have come to look upon the picture tube 
as a source of entertainment, placing our role in this dynamic medium as the passive viewer. 
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ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 
37.  With what topic is the passage primarily concerned? 

a. Recent changes in modern technology      b.  The marriage of broadcasting giants 

c. The role of television in today’s society    d. The content of broadcast television programs 

38.  What is the literal meaning of the word “television”? 
a. Medium of the masses         b.  Sight from a distance 

c. Airwave transmission  d.  Vehicle for communication 

39.  What is NOT mentioned in the passage as a function of electronics in television  
        transmissions? 

a. The conversion images into electronic impulses 

b. The sending of impulses through a wire cable 

c. The changing of one image into another image 

d. The feeding of impulses into a receiver 
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ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะ -1 0 1 
 

40.  Which of the following statements about the relationship between television and  
     its viewers can best be inferred from the passage? 

a. Viewers do not take an active role in watching television. 

b. Viewers would prefer increased news coverage. 

c. Viewers like to use television to reach other human beings. 

d.  Viewers have grown tired of television 
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ภาคผนวก จ 
ดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) เก่ียวกบัความตรงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านท่ีมีต่อโมดูล

การอ่านภาษาองักฤษ ท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
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        ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่าน  
จ านวน 40 ขอ้ 
 

ล าดบัขอ้ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 0 2 0.67 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 

10 1 1 1 3 1 
11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 3 1 
16 1 1 1 3 1 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 0 2 0.67 
19 1 1 1 3 1 
20 1 1 1 3 1 
21 1 1 1 3 1 
22 1 1 1 3 1 
23 1 1 1 3 1 
24 1 1 1 3 1 
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ล าดบัขอ้ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 

25 1 1 1 3 1 
26 1 1 1 3 1 
27 1 1 1 3 1 
28 1 1 1 3 1 
29 1 1 1 3 1 
30 1 1 1 3 1 
31 1 1 1 3 1 
32 1 1 1 3 1 
33 1 1 0 2 0.67 
34 1 1 1 3 1 
35 1 1 1 3 1 
36 1 1 1 3 1 
37 1 1 1 3 1 
38 1 1 0 2 0.67 
39 1 1 1 3 1 
40 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่าน 
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ข้อสอบส าหรับแบบสอบถามความคดิเห็นของนักศึกษาในการใช้ทกัษะการอ่าน 
Choose the best answer. 

Passage 1 
 Computer games are very popular for college students.  Among the shops near 
each college, there is at least one.   These games, which cost 20 Baht to play, make 
about many thousands Baht per week or more than ten thousands Baht per year!   In 
many cases, the shop owners get the money from the machine for shop improvements. 
1. Which sentence has the main idea? 
 a.  Computer games are very popular for college students.    
 b.  The shops near each college are very popular.  
 c.  These games make about many thousands Baht per week  
 d.  The shop owners get the money from the machine for shop improvements. 
2. What does " one " refer to? 
 a. a college b. a student c. a shop d. a game 
3.  Which words should " these games " mean?  
 a. computer games b. games shops c. students' shops d. college students 
4. What does " the machine " in the passage mean? 
 a. the machine for improvements. b. the machine for students 
          c. the machine for college  d. the machine for computer games. 
Passage 2 
         Many of instruments need repair work which costs a lot of money. The supervi-
sor says there is not enough money to fix them. The company will sell some to get 
money. 
5. What should be the main idea? 
a. The supervisor needs money.              b. The company has many instruments. 
c. The supervisor fixes the instruments.  d. The supervisor needs money to repair things. 
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6. What does " fix " mean? 
a. repair b. work c. sell d. cost 
Passage 3 
      For example, a person who works in an office in Paris can board an airplane and 
have dinner in Hong Kong. A businessman in Paris can telephone to his factory in Pe-
king to place an order. Moreover, people in Thailand can turn on a TV and watch foot-
ball games being played in Korea. 
7. What is the best main idea? 
a. Airplane is useful to do business.      b. The telephone helps the businessman a lots. 
c. Advances in technology link people from faraway together. 
d. The great invention in technology is the use of telephone. 
8. How many examples are given to support the main idea? 
      a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 
9. Which example is not telecommunication service? 
 a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 
Passage 4 

Calipers are instruments which are used for measuring the dimensions of small ob-
jects.  They can be used to measure diameters of metal bars or tubes.  There are two 
kinds of calipers.  One kind is called outside calipers.  They are used to measure out-
side, or external diameters. 
10._____________can be measured with calipers. 

b. Diameters of cylindrical bars or tubes          c.  The only outside diameters 
c. The dimensions of small objects              d.  both a and b 

Passage 5 
 
 
 

A piece of furniture which is used for storing things is called a cupboard.  It is of-
ten made of wood.  It consists of a box which contains shelves or drawers.  It has 
two doors at the front which open outward.  A cupboard is not as high as a ward-
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robe.  It is  placed in any of rooms in a house.  In order to keep things in order and 
to make the room look nice, it is necessary to equip each room with a cupboard. 

 
11.  A____________may be defined as a piece of furniture which is used for keeping 
things. 
      a.  drawer                b.  cupboard             c.  wardrobe              d.  room 
Passage 6 

A carbon steel bar will become hard and brittle if it is struck repeatedly when being 
worked.  A metal which has become work-hardened in this way can be made softer 
and more workable again.  The process of doing this is called annealing; it restores the 
metal to its original and natural condition. 
12.  Annealing is the process which____________________. 

e. the metal is repeatedly struck to make it softer. 
f. the carbon steel bar is made hard and brittle. 
g. the brittle metal is restored to its natural condition. 
h. the carbon steel bar is made brittle. 

13.  In sentence 4 , it refers to______ 
a.  annealing            b.  a brittle metal          c.  a softer metal        d.  metal 

Passage 7 
 
 
 
 
5 

Press the floor button for the desired floor.  The button will be illuminated and the 
automatic will do the rest.  Press the CLOSE button to close the door.  If you want 
to open the door, press the OPEN button.  Press the emergency call to ask for help 
from outside people in case of emergency.  If power failure occurs, emergency 
light will be lighted up automatically.  Use the innerphone in case of emergency 
only.  Do not use the elevator in case of fire.  The use of elevator is prohibited to 
unaccompanied children under 12 years old. 
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14.  What is the topic of the instructions? 
        a.  How to use elevator .                      b.  How to using elevator. 
        c.  How to elevator use.                        d.  How use to elevator. 
15.  What do you do in order to close the door ? 
        a.  Press the open button                       b.  Press the close button 
        c.  Press the floor button                      d.  Use the innerphone 
16.   What is the warning that you must follow? 
        a.  Don't use the innerphone 
        b.  Don't use the elevator in case of fire. 
        c.  Don't press the emergency call in case of emergency. 
        d.  Accompany children under 12 years old. 
Passage 8 
 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 

Pliers are a hand tool used to hold objects firmly.   They are also useful for bend-
ing and compressing a wide range of materials. Generally, pliers consist of a pair of metal 
first-class levers joined at a fulcrum positioned closer to one end of the levers, creating 
short jaws on one side of the fulcrum, and longer handles on the other side.  This ar-
rangement creates a mechanical advantage, allowing the force of the hand's grip to be am-
plified and focused on an object with precision. The jaws can also be used to manipulate 
objects too small or unwieldy to be manipulated with the fingers.There are many types of 
pliers and each type serves a particular purpose.  In ordinary situations, we use combina-
tion pliers.  When we grip cylindrical objects, shear off steel wires and cut softer wires.  
Other kinds of pliers is called long taper nose.  The jaws are tapered and wedge shaped. In 
general, the jaws are serrated for gripping purposes; holding small parts without obstruct-
ing your view reaching into confined spaces and shaping control wiring in electrical 
equipment.  Diagonal cutting pliers are a type of pliers used for cutting conductors in con-
fined spaces or close to electrical terminals and stripping the outer sheath of flexible cable 
ready for terminating. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hand_tool
http://en.wikipedia.org/wiki/Bending
http://en.wikipedia.org/wiki/Bending
http://en.wikipedia.org/wiki/Compression_(physical)
http://en.wikipedia.org/wiki/Metal
http://en.wikipedia.org/wiki/Lever#Classes
http://en.wiktionary.org/wiki/fulcrum
http://en.wikipedia.org/wiki/Handle_(grip)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_advantage
http://en.wikipedia.org/wiki/Force
http://en.wikipedia.org/wiki/Grip_strength
http://en.wikipedia.org/wiki/Finger
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17. How many kinds of pliers are mentioned in Passage 8? 
a. Two   b.  Three  c.  Four  d. Five 

18. Which one is the definition of a pair of pliers? 
    a.   It’s a hand tool which is used to hit nails. 

b. It’s a hand tool which is used to turn screws. 
c. It’s a hand tool which is used to turn or twist nuts or bolts. 
d. It’s a hand tool which is used to hold, bend and compress objects. 

19. According to the passage, when is the combination pliers used? 
a.      To grip cylindrical objects, shear off steel wires and cut softer wires.   
b. To hold small parts and shape control wiring in electrical equipment. 
c. To cut conductors in confined spaces. 
d. To turn nuts and bolts. 

20. Which types of tool are used for holding small parts and shaping control wiring in 
electrical equipment? 

b. combination pliers   b. long taper nose pliers 
c. diagonal cutting pliers d. long taper nose pliers and diagonal cut-

ting pliers 
21. Which tool are used for cutting conductors and stripping the outer sheath of flexi-
ble cable ? 

b. combination pliers   b. long taper nose pliers 
c. diagonal cutting pliers d. long taper nose pliers and diagonal cut-

ting pliers 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bending
http://en.wikipedia.org/wiki/Compression_(physical)
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Passage 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. What tools are used to cut plaster? 

 a. a chisel and drill   b. a hammer and a chisel   
c. a chisel and pencil   d. a hammer and a pencil 

23. What must be done before the cable is placed in the channel? 
a. The box is screwed into place.  
b. The box is inserted in the recess. 
c. The plaster is cut away using a hammer. 
 d. The brickwork is removed by drilling holes in it. 

24.  What is done before the brickwork is removed by drilling holes in it? 
   a. The box is inserted in the recess.               b. The cable channel is covered. 
   c. The plaster is cut by hammer and a chisel d. The socket is screwed to the  
                                                                                        box. 
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25. What is done after the cable is pulled? 
   a. The cable is placed in.     b. The cable channel is covered. 
   c. The cable channel is painted.   d. The socket is connected to the  
                                                                                          cable. 
26. What is the last stage of the process? 

 a. The cable is placed in the channel.  b. The cable is pulled. 
 c. The socket is screwed to the box.  d. The socket is connected to the 
cable. 

Passage 10 
 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 

Wood carving began as a necessity in America and developed into an art. Be-
cause of the lack of other materials, early settlers were forced to make tools and utensils 
out of wood. At first, these articles were whittled with a knife, but when pioneer crafts-
men set up their primitive shops most of them were fashioned on a lathe – a machine 
which holds an object and rotates it while it is being shaped by a tool. 

However, even after Massachusetts – born Thomas Blanchard designed a lathe 
which could turn irregular shapes -- an innovation that made possible mass production of 
gunstocks, shoe lasts, oblong and square woodenware -- craftsmen who could use knife 
and chisel skillfully were still in demand. Some found ready employment in shops of cab-
inetmakers and chair makers. While others carved decoys. Still others specialized in creat-
ing shop signs, figureheads, or in decorating interior woodwork. A few even accepted 
commissions to make busts of prominent citizens. 

 
27. According to the passage, why did the first settlers used wood for their utensils and 
tools?  
 a. It was durable     b. It was inexpensive 
 c. It was available     d. It was attractive 
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28. The passage suggests that the early shops for making tools 
were…………………… 
 a. not very sophisticated 
 b. dependent on imported materials 
 c. known for doing very quick work 
 d. frequented only by fashionable people 
29. What can be inferred from the passage before Thomas Blanchard’s invention?  
 a. Lathes were not made of wood. 
 b. Lathes could not produce square subjects. 
 c. Lathes were found only in cabinetmaking shops. 
 d. Lathes could be used to make most tools and utensils. 
30. According to the passage, when wooden articles began to be mass–produced, what 
did many individual woodworkers do? 
 a. They took jobs on ships as sailors. 
 b. They moved out of Massachusetts. 
 c. They found work making specialized items. 
 d. They made demands on government leaders. 
31. What is the main theme of Passage 10? 
 a. arts and crafts    b. political leaders 
 c. logging industries.    d. fashion design 
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Passage 11 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 

Electricity can give more of a shock than you think. It might be killing 
us or wearing us down. Author Roger Coghill explains how everyday items are 
harmful. Sources of electropollution include fluorescent lights, cellular tele-
phones, overhead and underground power cables, televisions, even your digital 
watch. 
 Now researchers are asking whether it is more than coincidence that the 
increase in diseases like cancer, ME, multiple sclerosis, hyperactivity in chil-
dren, allergies and even AIDS have occurred alongside enormous growth in the 
production and use of electricity. We can’t see it, smell it or touch it, but it 
could be responsible for much of the stress of modern day living. 
 It 1979, Dr Nancy Wertheimer and Dr Ed Leeper found that children 
living next to overhead electricity lines were more likely to develop leukaemia. 
Since then, further studies have shown links with brain tumours, depression and 
suicide. 
 In the early 1980s, Canadian researchers in Ontario found that the radia-
tion from video display units (VDUs) caused hyperactivity in children. Another 
Canadian study made the link between women working on VDUs for more than 
20 hours a week and an increased rate of miscarriage and birth defects. Ontario 
law now excuses pregnant women from working with VDUs. Compensation 
has been awarded to radar technicians, pilots and air-traffic controllers who de-
veloped cataracts as a result of exposure to microwave radiation. 
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32.  Which statement is not true? 
a. Scientists have linked the radiation with many health problems. 

b. Health problems are only physical ones. 

c. Electricity in appliances radiates energy. 

d. Human beings absorb the energy. 

33.  What is the meaning of “excuses’? 
   a.  frees     b.  puts blame on           c.  helps        d.  makes safe 
34.  Who does not get the compensation? 
   a.  pilots.    b.  air-traffic controllers.  c.  pregnant women.  d. radar technicians. 
35.  What causes an increased rate of miscarriage and birth defects as confirmed by  
        scientists in this articles? 
a. Electricity from different sources  b. Radiation from VDUs. 

c. Stress from modern living.     d.  Excitement from television series. 

36.  Which does not seem to be a way of protecting ourselves against electricity? 
c. Sit further from VDUs and TVs.    b. Use cellular phones only when necessary. 

d. Place beds close to the fridge.        d.  Avoid fluorescent lighting. 
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Passage 12 
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15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 

Television-that most pervasive and persuasive of modern technologies, 
marked by rapid change and growth-is moving into a new era, an era of extraor-
dinary sophistication and versatility, which promises to reshape our lives and our 
world. It is an electronic revolution of sorts, made possible by the marriage of 
television and computer technologies.  

The word “television,” derived from its Greek (tele : distant) and Latin 
(visio : sight) roots, can literally be interpreted as sight from a distance. Very 
simply put, it works in this way: through a sophisticated system of electronics, 
television provides the capability of converting an image (focused on a special 
photoconductive plate within a camera) into electronic impulses, which can be 
sent through a wire or cable. These impulses, when fed into a receiver (television 
set) can then be electronically reconstituted into that same image. 

Television is more than just an electronics system, however. It is a means 
of expression, as well as a vehicle for communication, and as such becomes a 
powerful tool for reaching other human beings. 

The field of television can be divided into two categories determined by 
its means of transmission. First, there is broadcast television, which reaches the 
masses through broad-based airwave transmission of television signals. Second, 
there is nonbroadcast television, which provides for the needs of individuals or 
specific interest groups through controlled transmission techniques. 

Traditionally, television has been a medium of the masses. We are most 
familiar with broadcast television because it has been with us for about thirty-
seven years in a form similar to what exists today. 
During those years, it has been controlled, for the most part, by the broadcast 
networks, ABC, NBC, and CBS who have been the major purveyors of news, in-
formation, and entertainment. These giants of broadcasting have actually shaped 
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not only television but our perception of it as well. We have come to look upon 
the picture tube as a source of entertainment, placing our role in this dynamic 
medium as the passive viewer. 

37.  With what topic is the passage primarily concerned? 
a. Recent changes in modern technology    b.  The marriage of broadcasting giants 
c. The role of television in today’s society    d.The content of broadcast television pro-
grams 

38.  What is the literal meaning of the word “television”? 
a. Medium of the masses         b.  Sight from a distance 
c. Airwave transmission   d.  Vehicle for communication 

39.  What is NOT mentioned in the passage as a function of electronics in television  
        transmissions? 

a. The conversion images into electronic impulses 

b. The sending of impulses through a wire cable 

c. The changing of one image into another image 

d. The feeding of impulses into a receiver 

40.  Which of the following statements about the relationship between television and  
     its viewers can best be inferred from the passage? 

a. Viewers do not take an active role in watching television. 

b. Viewers would prefer increased news coverage. 

c. Viewers like to use television to reach other human beings. 

d.  Viewers have grown tired of television 
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ภาคผนวก ช 
แบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเท่ียงตรงเชิง 

เน้ือหาของการใชก้ลยทุธ์ในการอ่าน 
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แบบสอบถามความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของการใช้กล
ยุทธ์ในการอ่านส าหรับนักศึกษาสาวศิวกรรมไฟฟ้าช้ันปี 2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของข้อค าถามและหากท่านมี
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมให้เขียนลงในเสนอขอ้เสนอแนะท่ีก าหนดให้โดยมีค่าระดับความคิดเห็น
ดงัต่อไปน้ี 
             -1   แทนเม่ือแน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมไม่มีความเหมาะสม 
              0   แทนเม่ือไม่แน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม 
              1   แทนเม่ือแน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม 
 
ข้ันตอนกลยุทธ์
ในการอ่าน 

กลยุทธ์ในการอ่าน ความคิดเห็น ขอ้ 
เสนอ
แนะ -1 0 1 

 
กลยุทธ์ก่อนการ
อ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อ่านแบบข้ามค า(skimming) 
   1 อ่านช่ือเร่ือง 
   2 อ่านเฉพาะกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพ์
ใหญ่ ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้ 
   3 อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)เพื่อ 
          หาประโยคใจความส าคญั 
   4. อ่านประโยคแรกและประโยค 
          สุดทา้ยของแต่ละยอ่หนา้ 
  5 ใชค้วามรู้เดิมเขา้มาเก่ียวขอ้งส่ิงท่ีอ่าน 
 6 ท านายเร่ืองท่ีอ่าน เก่ียวกบัอะไร 
 7 สร้างภาพในใจจากเร่ืองท่ีอ่าน 

 

    

 
กลยุทธ์ระหว่าง
การอ่าน 
 

 1. ใชค้วามรู้เดิมเขา้มาเก่ียวขอ้งส่ิงท่ีอ่าน 
 2. อ่านเฉพาะกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพ์
ใหญ่ ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้ 
3.  สร้างภาพในใจจากเร่ืองท่ีอ่าน 
4.  อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)  
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ข้ันตอนกลยุทธ์
ในการอ่าน 

กลยุทธ์ในการอ่าน ความคิดเห็น ขอ้ 
เสนอ
แนะ -1 0 1 

 
 
 
 
 
 

      เพื่อหาประโยคใจความส าคญั 
5 การตั้งค  าถามถามตวัเอง 
6. การอ่านซ ้ าเฉพาะขอ้ความบางตอน 
7 อ่านทบทวนไปมา 
8. การจดยอ่ในส่ิงท่ีอ่าน 
9. อ่านชา้ลง 
10. การละส่วนท่ีไม่เขา้ใจ 
11. อ่านใหม่อีกคร้ัง 
 

 
กลยุทธ์หลังการ
อ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  การเขียนสรุป 
2. การตรวจสอบความเขา้ใจว่าส่ิงท่ีคาดการณ์ไว้
ตรงกนั หรือไม่ 
3. เช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกบัประสบการณ์การเรียนรู้ 
4. เขียนแผนภูมิหรือวาดความส าเร็จของความคิดกบั
เร่ืองท่ีอ่าน 
5. อ่ืนๆโปรด
ระบุ………………………………………… 
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ภาคผนวก ซ 
ดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของการใชก้ลยทุธ์ในการอ่านของโมดูลการ

อ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของการใช้กลยุทธ์ในการ
อ่านส าหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าช้ันปี 2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของขอ้ค าถามและหากท่านมี
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมใหเ้ขียนลงในเสนอขอ้เสนอแนะท่ีก าหนดให้โดยมีค่าระดบัความคิดเห็น
ดังต่อไปนี ้
             -1   แทนเม่ือแน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมไม่มีความเหมาะสม 
              0   แทนเม่ือไม่แน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม 
              1   แทนเม่ือแน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม 

 

ขั้นตอนกล
ยุทธ์ในการอ่าน 

กลยุทธ์ในการอ่าน 

 
ความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 
รวม ค่าIOC 

1 2 3 
กลยุทธ์ก่อน
การอ่าน 
 

อ่านแบบข้ามค า(skimming) 1 1 1 3 1 
1 อ่านช่ือเร่ือง 1 1 1 3 1 
2. อ่านเฉพาะกลุ่มค าหรือวลี เช่น
ตวัหนา ตวัพิมพใ์หญ่ ตวัเอน 
แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้ 

1 1 1 3 1 

3.  สร้างภาพในใจจากเร่ืองท่ีอ่าน 1 1 1 3 1 
4. อ่านประโยคแรกและประโยค
สุดทา้ยของแต่ละยอ่หนา้ 

1 1 1 3 1 

5 ใชค้วามรู้เดิมเขา้มาเก่ียวขอ้งส่ิง
ท่ีอ่าน 

1 1 1 3 1 

6 ท านายเร่ืองท่ีอ่าน เก่ียวกบัอะไร 1 1 1 3 1 
7 สร้างภาพในใจจากเร่ืองท่ีอ่าน 1 1 1 3 1 

กลยุทธ์
ระหว่างการ
อ่าน 

1. ใชค้วามรู้เดิมเขา้มาเก่ียวขอ้งส่ิง
ท่ีอ่าน 

1 1 1 3 1 

2. อ่านเฉพาะกลุ่มค าหรือวลี เช่น
ตวัหนา ตวัพิมพใ์หญ่ ตวัเอน 

1 1 1 3 1 
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 แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้ 
3.  สร้างภาพในใจจากเร่ืองท่ีอ่าน 1 0 1 2 0.67 
4.อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)  
      เพื่อหาประโยคใจความส าคญั 

1 1 1 3 1 

5 การตั้งค  าถามถามตวัเอง 1 1 1 3 1 
6. การอ่านซ ้ าเฉพาะขอ้ความบาง
ตอน 

1 1 1 3 1 

7 อ่านทบทวนไปมา 1 1 1 3 1 
8. การจดยอ่ในส่ิงท่ีอ่าน 1 1 1 3 1 
9. อ่านชา้ลง 1 1 1 3 1 
10. การละส่วนท่ีไม่เขา้ใจ 1 1 1 3 1 
11. อ่านใหม่อีกคร้ัง 1 1 1 3 1 

ก ล ยุ ท ธ์ ห ลั ง
การอ่าน 
 

1.  การเขียนสรุป 1 1 1 3 1 
2. การตรวจสอบความเขา้ใจวา่ส่ิง
ท่ีคาดการณ์ไวต้รงกนั หรือไม่ 

1 1 1 3 1 

3. เช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกบั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

1 1 0 2 0.67 

4. เขียนแผนภูมิหรือวาด
ความส าเร็จของความคิดกบัเร่ืองท่ี
อ่าน 

1 1 1 3 1 

5. อ่ืนๆโปรด
ระบุ……………………………
…………… 

1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ฌ 
แบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

ของแบบทดสอบกลยทุธ์การอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



241 
 

แบบสอบถามความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบวดัการใช้กลยุทธ์ในการ
อ่านส าหรับนักศึกษาวศิวกรรมไฟฟ้าช้ันปี 2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของขอ้ค าถามและหากท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมใหเ้ขียนลงในเสนอขอ้เสนอแนะ
ท่ีก าหนดใหโ้ดยมีค่าระดบัความคิดเห็นดงัต่อไปน้ี 
 

             -1   แทนเม่ือแน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมไม่มีความเหมาะสม 
              0   แทนเม่ือไม่แน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม 
              1   แทนเม่ือแน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม 
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Test items and passage 
ความคดิเห็น ข้อ 

เสนอแนะ 
-1 0 1 

ข้อสอบการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน 
Choose the best answer 
Passage 1 
 
 
 
 

     Traffic jam is a serious problem in the big city. These are the reasons. Firstly,  there are more 
and more vehicles of all kinds such as cars, motorcycles and  trucks.  Secondly, the streets are 
narrow because people always park their cars along. Finally, many drivers often break the traffic 
rules, for example, the cars go the wrong way on a one-way street. 

 
1. What should be the topic of this passage? 
 a. Traffic problems   b. Problems of the big city  
 c. People 's vehicles in the city d. Traffic problems in a one-way street 
2. How many problems are mentioned in the passage? 
 a. 1  b. 2 c.3 d.4 
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Test items and passage 
ความคดิเห็น ข้อ 

เสนอแนะ 
-1 0 1 

3. Which is not vehicle? 
 a. cars b. motorcycles c. trucks d. people 
Passage 2 
        First of all, you must consider the quality of the university’s academic program.  The university’s size 
and location must also be given careful thought. Finally, you must always be sure to consider the tuition 
before you decide which university to attend. 
4. What is the best topic sentence of this passage? 
         a. You must enter good university. 
         b. A good education is very important. 
         c.  It is expensive to attend university in the United States. 
         d.  There are many things to consider when choosing a university. 
5. What are not the factors to think when you choose a university? 
          a. size                       b. location                  c. tuition                  d. attendance 
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Test items and passage 
ความคดิเห็น ข้อ 

เสนอแนะ 
-1 0 1 

         Many of the buses need repair work which costs a lot of money. City officials say there is not enough 
money to fix them. They will borrow money from the state. 
6.  What is the main idea of this passage? 
        a. The city needs money.                           b. The money is important. 
        c. The city needs money to fix the bus.            d. The state has a lot of money. 
Passage 3 

The modern dinghy is usually made of fiberglass, but all boat building materials and all methods are 
used in its construction. Dinghies range from seven to twelve feet in length, and motors of five horsepower 
or less are adequate for their safe and efficient operation. 
7.  The best title of the paragraph is __________. 

a. Boat Building                                         b.  The Modern Dinghy 

c. The Safe Operation of Small Boats            d.  A New Use for Fiberglass 
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Test items and passage 
ความคดิเห็น ข้อ 

เสนอแนะ 
-1 0 1 

Passage 4 

1 
 
 
 
5 

       One may define an alloy as a mixture of metals in certain regular quantities,   The amount of 
one metal in relation to another remains the same in an alloy.  The proportions of the various met-
als in an alloy remain the same years ago in good solder the lead and the tin which make the so l-
ders used to be mixed in equal proportions, half was tin and half was lead, one was tin and part 
lead. 

8.  An alloy is a __________. 
   a.  metal                    b.  mixture                   c.  solder                    d.  tin 

9.  Which is the most correct sentence according to the passage? 
     a.  Solder is a metal alloy of tin and lead.                         b.  Solder means an alloy or a mixture. 

       c.  The ratio of tin and lead in a solder is flexible.   d.  The lead and the tin are solder. 
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Test items and passage 
ความคดิเห็น ข้อ 

เสนอแนะ 
-1 0 1 

Passage 5 
 
 
 
 

       Rainbow may be simply defined as a great curved spectrum, or band of colors, caused by the 
breaking up light which has passed through raindrops.  The raindrops act as prism.  A rainbow is 
seen only during showers, when rain is falling and the sun shining at the same time you have to 
be in the middle, the sun behind you, the rain in front of you, or you can’t see it. 

 
10. A rainbow is __________. 

a.  the arc containing the colors of the spectrum               b.  the colors 
c.  a large quantity of raindrops                                        d.  a number of prism 

 11. “It” refers to__________. 
 a. rain                     b.  rainbow                c.  prism                d.  sun 
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Test items and passage 
ความคดิเห็น ข้อ 

เสนอแนะ 
-1 0 1 

Items 12-13 
Items 12-13 
 

 
 

 
 
 
 
 
12. The direction tells you how to__________. 

a. use tape cassettes  b.  operate a tape recorder 
c.  use cotton buds  d.  use tape recorder head cleaner 

13.  Where would you expect to see this direction? 
a. On a VDO cassette  b.  In a newspaper 
c. On a box of medicine  d. On a box inside which is a bottle of tape  

Tape Recorder Head Cleaner 
Direction 
Apply with the attached cotton buds to wherever hope runs on such as heads tape 
guide, Pay the most careful attention to the heads for maintenance the quality of 
sound. 
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ความคดิเห็น ข้อ 

เสนอแนะ 
-1 0 1 

                                                                         recorder head cleaner. 
Passage 6 

1 
 
 
 
5 

       Mouse is a pointing device about the size of a tape cassette. It usually rolls on a small bearing 
and has one or more buttons on the top. When a user rolls the mouse across a flat surface, the 
movement guides a pointer on the video screen in the direction of the mouse’s movement.  The 
pointer on the video screen is called a cursor. Because the cursor on the screen gives a direct re-
sponse to the way the user’s hand moves the mouse, the user has a sense of pointing at something 
on the screen. Positioning a cursor with a mouse is easier for nontypists than pressing various key 
combinations, and is similar to using the joystick game controllers found in video arcades and 
home computer systems 

14.  What are three different types of input devices mentioned in the passage. 
a. mouse, case and keyboard  b.  joystick, mouse and case 
b. mouse, keyboard and joystick  c.  keyboard, motherboard and mouse 

15.  Which pointer is on the video screen? 
a.  mouse                  b.  cursor                 c.  bearing                   d.  keyboard 
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ความคดิเห็น ข้อ 

เสนอแนะ 
-1 0 1 

 
16.  Which are the main parts of a mouse? 

a.  joystick and bearing            b.  buttons and keyboard 
c.  keyboard and joystick           d.  bearing and buttons 
 

17. Which part of mouse enables it to be rolled on a flat surface? 
a.  bearing               b.  cursor                  c.  joystick                   d.  keyboard 

 

Items 18-20 
CAUTIONS 

 If this material contacts your skin, wash immediately with soap and water. 
 In case of eye contact wash out thoroughly with water, and get immediate                     
            medical attention 

 KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
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Test items and passage 
ความคดิเห็น ข้อ 

เสนอแนะ 
-1 0 1 

 

18.  “get” immediate medical attention” means 
       a.  use medicine urgently    b.  wash with water and soap 
       c.  see a doctor quickly    d.  take care of your eyes 
19.   the substance must be_________. 
       a.  powder       b.  gas  c.  liquid    d.  solid 
 
20.  This label says _______. 

     KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
a. children can use this easily 

b. children should be kept away from you 

c. you should put this where children cannot reach it 

d. you should stay away from your children while using this 
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ความคดิเห็น ข้อ 

เสนอแนะ 
-1 0 1 

Passage 7 
1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

Pliers are a hand tool used to hold objects firmly.   They are also useful for bending and com-
pressing a wide range of materials. Generally, pliers consist of a pair of metal first-class levers 
joined at a fulcrum positioned closer to one end of the levers, creating short jaws on one side of 
the fulcrum, and longer handles on the other side.  This arrangement creates a mechanical ad-
vantage, allowing the force of the hand's grip to be amplified and focused on an object with pre-
cision. The jaws can also be used to manipulate objects too small or unwieldy to be manipulated 
with the fingers.There are many types of pliers and each type serves a particular purpose.  In or-
dinary situations, we use combination pliers.  When we grip cylindrical objects, shear off steel 
wires and cut softer wires.  Other kinds of pliers is called long taper nose.  The jaws are tapered 
and wedge shaped. In general, the jaws are serrated for gripping purposes; holding small parts 
without obstructing your view reaching into confined spaces and shaping control wiring in elec-
trical equipment.  Diagonal cutting pliers are a type of pliers used for cutting conductors in con-
fined spaces or close to electrical terminals and stripping the outer sheath of flexible cable ready 
for terminating. 251 
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เสนอแนะ 
-1 0 1 

 
21. How many kinds of pliers are mentioned in Passage 6? 
a.Two   b.  Three  c.  Four  d. Five 
22. Which one is the definition of a pair of pliers? 

    a.   It’s a hand tool which is used to hit nails. 
          b. It’s a hand tool which is used to turn screws. 
           c. It’s a hand tool which is used to turn or twist nuts or bolts. 
           d. It’s a hand tool which is used to hold, bend and compress objects. 
23. According to the passage, when is the combination pliers used? 

a. To grip cylindrical objects, shear off steel wires and cut softer wires.   
b. To hold small parts and shape control wiring in electrical equipment. 
c. To cut conductors in confined spaces. 
d. To turn nuts and bolts. 
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เสนอแนะ 
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24. Which types of tool are used for holding small parts and shaping control wiring in electrical equipment? 
a. combination pliers   b. long taper nose pliers 
c. diagonal cutting pliers d. long taper nose pliers and diagonal cutting pliers 

25. Which tool are used for cutting conductors and stripping the outer sheath of flexible cable ? 
a. combination pliers   b. long taper nose pliers 

            c. diagonal cutting pliers                  d. long taper nose pliers and diagonal cutting pliers 
 
Passage 8 

1 
 
 
 

5 
 
 

Wood carving began as a necessity in America and developed into an art. Because of the 
lack of other materials, early settlers were forced to make tools and utensils out of wood. At first, 
these articles were whittled with a knife, but when pioneer craftsmen set up their primitive shops  
most of them were fashioned on a lathe – a machine which holds an object and rotates it while it 
is being shaped by a tool. 
However, even after Massachusetts – born Thomas Blanchard designed a lathe which could turn 
irregular shapes -- an innovation that made possible mass production of gunstocks, shoe lasts, 253 
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10 
 

oblong and square woodenware -- craftsmen who could use knife and chisel skillfully were still 
in demand. Some found ready employment in shops of cabinetmakers and chair makers. While 
others carved decoys. Still others specialized in creating shop signs, figureheads, or in decorating 
interior woodwork. A few even accepted commissions to make busts of prominent citizens. 

 
26. According to the passage, why did the first settlers used wood for their utensils and tools?  
 a. It was durable     b. It was inexpensive 
 c. It was available     d. It was attractive 
27. The passage suggests that the early shops for making tools were…………………… 
 a. not very sophisticated 
 b. dependent on imported materials 
 c. known for doing very quick work 
 d. frequented only by fashionable people 
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ความคดิเห็น ข้อ 

เสนอแนะ 
-1 0 1 

28. What can be inferred from the passage before Thomas Blanchard’s invention?  
 a. Lathes were not made of wood. 
 b. Lathes could not produce square subjects. 
 c. Lathes were found only in cabinetmaking shops. 
 d. Lathes could be used to make most tools and utensils. 
29. According to the passage, when wooden articles began to be mass–produced, what did many individual       
       woodworkers do? 
 a. They took jobs on ships as sailors. 
 b. They moved out of Massachusetts. 
 c. They found work making specialized items. 
 d. They made demands on government leaders. 
30. What is the main theme of Passage 8? 
 a. arts and crafts    b. political leaders 
   c. logging industries.          d. fashion design 
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Passage 9 

 
 
 
 

       Care in planning and management is needed if a factory is to run well. Work areas should be 
large, clean, well-lighted, and airy. Work should move in a straight line from one machine to an-
other, allowing materials in different stages of production to advance smoothly. Careful planning 
and intelligent execution can also contribute to harmonious labor/management relations.  

31.  Both labor and management can benefit from ________. 

a.  a shorter work week   c.  periodic salary increases 
b.  improved work conditions   d.  a fair promotion policy 

32.  Which of the following can produce a content and well-organized work force? 
a.  Labor.     b.  Government contracts  
c. Bank financing     d.  Management. 

33.  The layout of the production line is important to _________. 
a.  safety and output   c.  government inspector. 

       b.  materials and machines  d.  insurance companies 256 
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Passage 10  
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 

       People like to own machines the way they used to like to own animals, territories, and other 
people. Often the purpose served by the machine is less important than the fact of ownership itself, 
that it represents upward mobility. Every new machine that can be purchased is a sign that the 
owner is advancing financially. Consider the following machines or mechanical gadgets for their 
relative importance to our basic needs: 
washing machine,air conditioner,home computer,videocassette recorder,home and alarm sys-
tems,automobile telephone,vacuum cleaner and telephone answering machine.  Unquestionably 
some of these mechanical marvels perform tasks which were once laborious time-consuming. Who 
want to go back to washing clothes in a nearby stream? Who give up air-conditioning if financial 
constraints did not require the sacrifice? Writers often wonder how they ever got along without 
word processors, which greatly simplify the once-arduous task of editing a manuscript. The need 
to own machines is one of the cornerstones of contemporary economic system. As “new and im-
proved” models appear, those who rush to get them are surely providing jobs for many people. 
Market research discloses that many who can barely afford minimum shelter and nutrition insist on 
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15 
 
 
 

having cable television even if this means doing without some basic necessities. Nor must one 
shake a head at the “foolishness” of such a choice. In a technologically oriented society, not hav-
ing cable television can create a very real sense of privation, much greater than the desire for 
higher-quality foods. 

 
34.  The word “arduous” can be replace by ________. 

a.   difficult     b.   confusing     c.   dangerous   d.   challenging 
35.    The expression “such a choice” refers to the choice of ________ . 

a.   having cable television            b.   owning basic necessities 
c.   living in a modern society            d.   being considered foolish 

36.   The expression “a sense of privation” means a feeling that one ________. 
a.   want to be alone         b.  lacks the necessities of life 
c.   is inferior to other                            d.   in neglected by others 
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Passage 11 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 

       One of the biggest problems of large towns is traffic congestion. Most of us have expe-
rienced the frustration and delay caused by traffic to get into or out of the centre. But it is not the 
ordinary motorist that suffers; commercial vehicles are also held and this affects the cost of deliv-
ery of goods and ultimately the prices we pay in the shops for the things we buy. 
 Many towns have solved the problem by building a ring road or some form of circular route 
around the urban centre and such schemes certainly help to relieve the pressure on the town. How-
ever, there are places where such a solution would be very difficult to achieve, either because there 
is very little room to build the necessary roads, or because it would mean pulling down man houses 
and other buildings. 
 Recently, a scheme was announced to improve the flow of traffic around the outskirts of a 
well-know capital city. In this project, it was proposed to widen the existing road by pulling down a 
number of existing properties and by using a large section of land previously considered as perma-
nent open space. 
 Naturally, the scheme has met with considerable opposition, both from local residents, who 259 
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15 
 
 
 
20 

don’t want to see their houses destroyed, and from others who object to the destruction of open 
spaces and the consequent increase in noise and pollution 
 It is clear that there is a conflict of interest between the users of roads and the people who 
live on or near them. The paradox is that no-one wants to live with the noise of the traffic in his 
ears; at the same time we are all motorists now, and we expect to have road systems which are suit-
able to our needs and adequate for future development 

 
37.  Traffic congestion in cities………………. 

a.  causes delay.    b.  is increasing. 

c. ruins commerce.   d.  frustrates commercial vehicles 

38.  The recent scheme will…………………. 
       a.  use wide roads             b.  help the land                 c.   damage houses        d. take over open spaces. 

39.  Opponents to the projects believe it will………………… 
      a. destroy local room b.  make pollution worse.   c. damage their land     d. make a noise. 260 
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40.  Everybody wants to………………… 
       a. be a motorist              b.  need motoring        c.   think of the future   d.  use the roads 
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ภาคผนวก ญ 
ดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) เก่ียวกบัความตรงเน้ือหาของแบบทดสอบวดักลยทุธ์การอ่าน ท่ีมีต่อ

โมดูลการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
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        ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดักลยทุธ์การ
อ่าน  จ านวน 40 ขอ้ 

ล าดบัขอ้ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 0 2 0.67 

10 1 1 1 3 1 
11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 0 2 0.67 
15 1 1 1 3 1 
16 1 1 1 3 1 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 1 3 1 
19 1 1 1 3 1 
20 1 1 1 3 1 
21 1 1 1 3 1 
22 1 1 1 3 1 
23 1 1 1 3 1 
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ล าดบัขอ้ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 

24 1 1 1 3 1 
25 1 1 1 3 1 
26 1 1 1 3 1 
27 1 1 1 3 1 
28 1 1 1 3 1 
29 1 1 1 3 1 
30 1 1 1 3 1 
31 1 1 1 3 1 
32 1 1 1 3 1 
33 1 1 0 2 0.67 
34 1 1 1 3 1 
35 1 1 1 3 1 
36 1 1 1 3 1 
37 1 1 1 3 1 
38 1 1 1 3 1 
39 1 1 1 3 1 
40 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ฎ 
แบบทดสอบวดักลยทุธ์การอ่าน 
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ข้อสอบส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน 
Choose the best answer 
Passage 1 
 
 
 
 
5 

     Traffic jam is a serious problem in the big city. These are the reasons. Firstly,  there are 
more and more vehicles of all kinds such as cars, motorcycles and  trucks.  Secondly, the 
streets are narrow because people always park their cars along. Finally, many drivers often 
break the traffic rules, for example, the cars go the wrong way on a one-way street. 

1. What should be the topic of this passage? 
 a. Traffic problems   b. Problems of the big city  
 c. People 's vehicles in the city d. Traffic problems in a one-way street 
2. How many problems are mentioned in the passage? 
 a. 1  b. 2 c. 3 d. 4 
3. Which is not vehicle? 
 a. cars b. motorcycles c. trucks d. people 
Passage 2 
        First of all, you must consider the quality of the university’s academic program.  The univer-
sity’s size and location must also be given careful thought. Finally, you must always be sure to 
consider the tuition before you decide which university to attend. 
4. What is the best topic sentence of this passage? 
         a. You must enter good university. 
         b. A good education is very important. 
         c.  It is expensive to attend university in the United States. 
         d.  There are many things to consider when choosing a university. 
5. What are not the factors to think when you choose a university? 
          a. size                       b. location                  c. tuition                  d. attendance 
         Many of the buses need repair work which costs a lot of money. City officials say there is 
not enough money to fix them. They will borrow money from the state. 
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6.  What is the main idea of this passage? 
        a. The city needs money.                           b. The money is important. 
        c. The city needs money to fix the bus.     d. The state has a lot of money. 
Passage 3 

The modern dinghy is usually made of fiberglass, but all boat building materials and all 
methods are used in its construction. Dinghies range from seven to twelve feet in length, and mo-
tors of five horsepower or less are adequate for their safe and efficient operation. 
7.  The best title of the paragraph is __________. 

b. Boat Building                                         b.  The Modern Dinghy 
c.  The Safe Operation of Small Boats       d.  A New Use for Fiberglass 

Passage 4 
 
 
 
 
 

       One may define an alloy as a mixture of metals in certain regular quantities,   The 
amount of one metal in relation to another remains the same in an alloy.  The proportions 
of the various metals in an alloy remain the same years ago in good solder the lead and the 
tin which make the solders used to be mixed in equal proportions, half was tin and half was 
lead, one was tin and part lead. 

 
8.  An alloy is a __________. 
a.  metal                    b.  mixture                   c.  solder                    d.  tin 

9.  Which is the most correct sentence according to the passage? 
a.  Solder is a metal alloy of tin and lead.           b.  Solder means an alloy or a mixture. 
The ratio of tin and lead in a solder is flexible.   d.  The lead and the tin are solder. 

 
Passage 5 
 
 
 
 
 

       Rainbow may be simply defined as a great curved spectrum, or band of colors, caused 
by the breaking up light which has passed through raindrops.  The raindrops act as prism.  
A rainbow is seen only during showers, when rain is falling and the sun shining at the 
same time you have to be in the middle, the sun behind you, the rain in front of you, or you 
can’t see it. 
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10. A rainbow is __________. 
a.  the arc containing the colors of the spectrum               b.  the colors 
c.  a large quantity of raindrops                                        d.  a number of prism 
11. “It” refers to__________. 

a.  rain                     b.  rainbow                c.  prism                d.  sun 
 
Items 12-13 
 

 
 

12. The direction tells you how to__________. 
a. use tape cassettes  b.  operate a tape recorder 
c.  use cotton buds  d.  use tape recorder head cleaner 

13.  Where would you expect to see this direction? 
a.  On a VDO cassette  b.  In a newspaper 
c.   On a box of medicine  d. On a box inside which is a bottle of tape  

recorder head cleaner. 
 
 
 
 
 
 
 

Tape Recorder Head Cleaner 
Direction 
Apply with the attached cotton buds to wherever hope runs on such as heads tape 
guide, Pay the most careful attention to the heads for maintenance the quality of 
sound. 
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Passage 6 
 
 
 
 
5 

       Mouse is a pointing device about the size of a tape cassette. It usually rolls on a small 
bearing and has one or more buttons on the top. When a user rolls the mouse across a flat 
surface, the movement guides a pointer on the video screen in the direction of the mouse’s 
movement.  The pointer on the video screen is called a cursor. Because the cursor on the 
screen gives a direct response to the way the user’s hand moves the mouse, the user has a 
sense of pointing at something on the screen. Positioning a cursor with a mouse is easier 
for nontypists than pressing various key combinations, and is similar to using the joystick 
game controllers found in video arcades and home computer systems 

 
14.  What are three different types of input devices mentioned in the passage. 

c. mouse, case and keyboard  b.  joystick, mouse and case 
d. mouse, keyboard and joystick  c.  keyboard, motherboard and mouse 

15.  Which pointer is on the video screen? 
a.  mouse                  b.  cursor                 c.  bearing                   d.  keyboard 

16.  Which are the main parts of a mouse? 
a.  joystick and bearing            b.  buttons and keyboard 
c.  keyboard and joystick           d.  bearing and buttons 

17. Which part of mouse enables it to be rolled on a flat surface? 
a.  bearing               b.  cursor                  c.  joystick                   d.  keyboard 
 
Items 18-20 

CAUTIONS 
 If this material contacts your skin, wash immediately with soap and water. 
 In case of eye contact wash out thoroughly with water, and get immediate                     
            medical attention 

 KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
18.  “get” immediate medical attention” means 
       a.  use medicine urgently    b.  wash with water and soap 
       c.  see a doctor quickly    d.  take care of your eyes 
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19.   the substance must be_________. 
       a.  powder       b.  gas  c.  liquid    d.  solid 
20.  This label says _______. 

     KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
a. children can use this easily 
b. children should be kept away from you 
c. you should put this where children cannot reach it 
d. you should stay away from your children while using this 

 
 
Passage 7 
 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 

Pliers are a hand tool used to hold objects firmly.   They are also useful for bend-
ing and compressing a wide range of materials. Generally, pliers consist of a pair of metal 
first-class levers joined at a fulcrum positioned closer to one end of the levers, creating 
short jaws on one side of the fulcrum, and longer handles on the other side.  This ar-
rangement creates a mechanical advantage, allowing the force of the hand's grip to be am-
plified and focused on an object with precision. The jaws can also be used to manipulate 
objects too small or unwieldy to be manipulated with the fingers.There are many types of 
pliers and each type serves a particular purpose.  In ordinary situations, we use combina-
tion pliers.  When we grip cylindrical objects, shear off steel wires and cut softer wires.  
Other kinds of pliers is called long taper nose.  The jaws are tapered and wedge shaped. In 
general, the jaws are serrated for gripping purposes; holding small parts without obstruct-
ing your view reaching into confined spaces and shaping control wiring in electrical 
equipment.  Diagonal cutting pliers are a type of pliers used for cutting conductors in con-
fined spaces or close to electrical terminals and stripping the outer sheath of flexible cable 
ready for terminating. 
 

21. How many kinds of pliers are mentioned in Passage 6? 
a. Two  b.  Three  c.  Four  d. Five 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hand_tool
http://en.wikipedia.org/wiki/Bending
http://en.wikipedia.org/wiki/Bending
http://en.wikipedia.org/wiki/Compression_(physical)
http://en.wikipedia.org/wiki/Metal
http://en.wikipedia.org/wiki/Lever#Classes
http://en.wiktionary.org/wiki/fulcrum
http://en.wikipedia.org/wiki/Handle_(grip)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_advantage
http://en.wikipedia.org/wiki/Force
http://en.wikipedia.org/wiki/Grip_strength
http://en.wikipedia.org/wiki/Finger
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22. Which one is the definition of a pair of pliers? 
    a.   It’s a hand tool which is used to hit nails. 

b.  It’s a hand tool which is used to turn screws. 
c.  It’s a hand tool which is used to turn or twist nuts or bolts. 
d.  It’s a hand tool which is used to hold, bend and compress objects. 

23. According to the passage, when is the combination pliers used? 
a. To grip cylindrical objects, shear off steel wires and cut softer wires.   

          b.  To hold small parts and shape control wiring in electrical equipment. 
          c.  To cut conductors in confined spaces. 
          d.  To turn nuts and bolts. 
24. Which types of tool are used for holding small parts and shaping control wiring in electrical 
equipment? 

a. combination pliers   b. long taper nose pliers 
c. diagonal cutting pliers d. long taper nose pliers and diagonal cutting 

pliers 
25. Which tool are used for cutting conductors and stripping the outer sheath of flexible cable ? 

a. combination pliers   b. long taper nose pliers 
c. diagonal cutting pliers d. long taper nose pliers and diagonal cutting  
                                                                         pliers 

Passage 8 
 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 

Wood carving began as a necessity in America and developed into an art. Be-
cause of the lack of other materials, early settlers were forced to make tools and utensils 
out of wood. At first, these articles were whittled with a knife, but when pioneer crafts-
men set up their primitive shops most of them were fashioned on a lathe – a machine 
which holds an object and rotates it while it is being shaped by a tool. 

However, even after Massachusetts – born Thomas Blanchard designed a lathe 
which could turn irregular shapes -- an innovation that made possible mass production of 
gunstocks, shoe lasts, oblong and square woodenware -- craftsmen who could use knife 
and chisel skillfully were still in demand. Some found ready employment in shops of cab-
inetmakers and chair makers. While others carved decoys. Still others specialized in creat-

http://en.wikipedia.org/wiki/Bending
http://en.wikipedia.org/wiki/Compression_(physical)
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ing shop signs, figureheads, or in decorating interior woodwork. A few even accepted 
commissions to make busts of prominent citizens. 

26. According to the passage, why did the first settlers used wood for their utensils and tools?  
 a. It was durable     b. It was inexpensive 
 c. It was available    d. It was attractive 
27. The passage suggests that the early shops for making tools were…………………… 
 a. not very sophisticated 
 b. dependent on imported materials 
 c. known for doing very quick work 
 d. frequented only by fashionable people 
28. What can be inferred from the passage before Thomas Blanchard’s invention?  
 a. Lathes were not made of wood. 
 b. Lathes could not produce square subjects. 
 c. Lathes were found only in cabinetmaking shops. 
 d. Lathes could be used to make most tools and utensils. 
29. According to the passage, when wooden articles began to be mass–produced, what did many 
individual woodworkers do? 
 a. They took jobs on ships as sailors. 
 b. They moved out of Massachusetts. 
 c. They found work making specialized items. 
 d. They made demands on government leaders. 
30. What is the main theme of Passage 8? 
 a. arts and crafts    b. political leaders 
 c. logging industries.   d. fashion design 
Passage 9 
 
 
 
 
 

       Care in planning and management is needed if a factory is to run well. Work areas 
should be large, clean, well-lighted, and airy. Work should move in a straight line from 
one machine to another, allowing materials in different stages of production to advance 
smoothly. Careful planning and intelligent execution can also contribute to harmonious 
labor/management relations. 
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31.  Both labor and management can benefit from ________. 

a.  a shorter work week   c.  periodic salary increases 
b.  improved work conditions   d.  a fair promotion policy 

32.  Which of the following can produce a content and well-organized work force? 
a.  Labor.     b.  Government contracts  
c. Bank financing                d.  Management. 

33.  The layout of the production line is important to _________. 
a.  safety and output    c.  government inspector. 

       b.  materials and machines   d.  insurance companies 
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Passage 10  
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 

       People like to own machines the way they used to like to own animals, territories, 
and other people. Often the purpose served by the machine is less important than the fact 
of ownership itself, that it represents upward mobility. Every new machine that can be 
purchased is a sign that the owner is advancing financially. Consider the following ma-
chines or mechanical gadgets for their relative importance to our basic needs: 
washing machine,air conditioner,home computer,videocassette recorder,home and alarm 
systems,automobile telephone,vacuum cleaner and telephone answering machine.  Un-
questionably some of these mechanical marvels perform tasks which were once laborious 
time-consuming. Who want to go back to washing clothes in a nearby stream? Who give 
up air-conditioning if financial constraints did not require the sacrifice? Writers often 
wonder how they ever got along without word processors, which greatly simplify the 
once-arduous task of editing a manuscript. The need to own machines is one of the cor-
nerstones of contemporary economic system. As “new and improved” models appear, 
those who rush to get them are surely providing jobs for many people. Market research 
discloses that many who can barely afford minimum shelter and nutrition insist on having 
cable television even if this means doing without some basic necessities. Nor must one 
shake a head at the “foolishness” of such a choice. In a technologically oriented society, 
not having cable television can create a very real sense of privation, much greater than 
the desire for higher-quality foods. 

34.  The word “arduous” can be replace by ________. 
a.   difficult     b.   confusing     c.   dangerous   d.   challenging 
35.    The expression “such a choice” refers to the choice of ________ . 
a.   having cable television            b.   owning basic necessities 
c.   living in a modern society            d.   being considered foolish 
36.   The expression “a sense of privation” means a feeling that one ________. 
a.   want to be alone         b.  lacks the necessities of life 
c.   is inferior to other                            d.   in neglected by others 
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Passage 11 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 

       One of the biggest problems of large towns is traffic congestion. Most of us 
have experienced the frustration and delay caused by traffic to get into or out of the centre. 
But it is not the ordinary motorist that suffers; commercial vehicles are also held and this 
affects the cost of delivery of goods and ultimately the prices we pay in the shops for the 
things we buy. 
 Many towns have solved the problem by building a ring road or some form of cir-
cular route around the urban centre and such schemes certainly help to relieve the pressure 
on the town. However, there are places where such a solution would be very difficult to 
achieve, either because there is very little room to build the necessary roads, or because it 
would mean pulling down man houses and other buildings. 
 Recently, a scheme was announced to improve the flow of traffic around the out-
skirts of a well-know capital city. In this project, it was proposed to widen the existing 
road by pulling down a number of existing properties and by using a large section of land 
previously considered as permanent open space. 
 Naturally, the scheme has met with considerable opposition, both from local resi-
dents, who don’t want to see their houses destroyed, and from others who object to the 
destruction of open spaces and the consequent increase in noise and pollution 
 It is clear that there is a conflict of interest between the users of roads and the peo-
ple who live on or near them. The paradox is that no-one wants to live with the noise of the 
traffic in his ears; at the same time we are all motorists now, and we expect to have road 
systems which are suitable to our needs and adequate for future development 

37.  Traffic congestion in cities………………. 
b.  causes delay.    b.  is increasing. 
d. ruins commerce.    d.  frustrates commercial vehicles 

38.  The recent scheme will…………………. 
    a.  use wide roads       b.  help the land     c.   damage houses  d. take over open spaces. 
39.  Opponents to the projects believe it will………………… 
    a. destroy local room b.  make pollution worse. c. damage their land   d. make a noise. 
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40.  Everybody wants to………………… 
   a. be a motorist  b.  need motoring c.   think of the future d.  use the roads 
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ภาคผนวก ฏ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาการใชก้ลยทุธ์ในการอ่าน 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ของนักศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน 
ค าช้ีแจง 

ใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยกาเคร่ืองหมาย    ลงในช่องกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการอ่าน
ตามรายการท่ีก าหนดให้ 
ขั้นตอนกล
ยุทธ์ในการ

อ่าน 

 

กลยุทธ์ในการอ่าน 5 

มาก
ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน
กลาง 

2 

นอ้ย 
1 

นอ้ย
ท่ีสุด 

 
กลยุทธ์ก่อนการ
อ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ่านแบบข้ามค า(skimming) 
   1 อ่านช่ือเร่ือง 
   2 อ่านเฉพาะกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพ์
ใหญ่ ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้ 
   3 อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)เพื่อ 
          หาประโยคใจความส าคญั 
   4. อ่านประโยคแรกและประโยค 
          สุดทา้ยของแต่ละยอ่หนา้ 
  5 ใชค้วามรู้เดิมเขา้มาเก่ียวขอ้งส่ิงท่ีอ่าน 
 6 ท านายเร่ืองท่ีอ่าน เก่ียวกบัอะไร 
 7 สร้างภาพในใจจากเร่ืองท่ีอ่าน 

     

 
กลยุทธ์ระหว่าง
การอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ใชค้วามรู้เดิมเขา้มาเก่ียวขอ้งส่ิงท่ีอ่าน 
 2. อ่านเฉพาะกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพ์
ใหญ่ ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้ 
3.  สร้างภาพในใจจากเร่ืองท่ีอ่าน 
4.  อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)  
        เพื่อหาประโยคใจความส าคญั 
5 การตั้งค  าถามถามตวัเอง 
6. การอ่านซ ้ าเฉพาะขอ้ความบางตอน 
7 อ่านทบทวนไปมา 
8. การจดยอ่ในส่ิงท่ีอ่าน 
9. อ่านชา้ลง 
10. การละส่วนท่ีไม่เขา้ใจ 
11. อ่านใหม่อีกคร้ัง 
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ขั้นตอนกล
ยุทธ์ในการ

อ่าน 

 

กลยุทธ์ในการอ่าน 5 

มาก
ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน
กลาง 

2 

นอ้ย 
1 

นอ้ย
ท่ีสุด 

 
กลยุทธ์หลังการ
อ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  การเขียนสรุป 
2. การตรวจสอบความเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีคาดการณ์ไว้
ตรงกนั หรือไม่ 
3. เช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกบัประสบการณ์การเรียนรู้ 
4. เขียนแผนภูมิหรือวาดความส าเร็จของความคิด
กบัเร่ืองท่ีอ่าน 
5.อ่ืนๆโปรด
ระบุ………………………………………… 
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ภาคผนวก ฐ 
ผลการประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาการใชก้ลยทุธ์ในการอ่าน 
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ผลการวดักลวธีิการอ่านจากแบบประเมินตนเอง ดงัตารางดงัน้ี 
ขั้นตอนกลวธีิในการ

อ่าน 
กลวธีิในการอ่าน 

ค่าเฉลีย่ 
(  ) 

ล าดบัท่ี 

กลวธีิก่อนการอ่าน 
 

อ่านแบบข้ามค า(skimming) 
1.  อ่านช่ือเร่ือง 
 2. อ่านกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพ์ใหญ่ 
ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้ 
 3. อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)เพื่อหา
ประโยคใจความส าคญั 
  4. อ่านประโยคแรกและประโยคสุดทา้ยของแต่
ละยอ่หนา้ 
 5. ใชค้วามรู้เดิมเขา้มาเก่ียวขอ้งส่ิงท่ีอ่าน 
 6. ท านายเร่ืองท่ีอ่าน เก่ียวกบัอะไร 
 7. สร้างภาพในใจจากเร่ืองท่ีอ่าน 

 
3.70 
4.13 

 
4.60 

 
4.00 

 
2.50 
2.73 
3.93 

 
5 
2 
 

1 
 

3 
 

7 
6 
4 

กลวธีิระหวา่งการอ่าน 
 

 1. ใชค้วามรู้เดิมเขา้มาเก่ียวขอ้งส่ิงท่ีอ่าน 
 2. อ่านกลุ่มค าหรือวลี เช่นตวัหนา ตวัพิมพใ์หญ่ 
ตวัเอน แผนภูมิหรือตาราง เป็นตน้ 
3.  สร้างภาพในใจจากเร่ืองท่ีอ่าน 
4. อ่านแบบกวาดสายตา(scanning)เพื่อหา
ประโยคใจความส าคญั 
5.  การตั้งค  าถามถามตวัเอง 
6.  การอ่านซ ้ าเฉพาะขอ้ความบางตอน 
7.  อ่านทบทวนไปมา 
8.  การจดยอ่ในส่ิงท่ีอ่าน 
9.  อ่านชา้ลง 
10. การละส่วนท่ีไม่เขา้ใจ 
11. อ่านใหม่อีกคร้ัง 

3.90 
3.93 

 
3.90 
3.93 

 
3.97 
4.00 
4.00 
4.00 
3.23 
3.80 
3.27 

 

4 
3 
 

4 
3 
 

2 
1 
1 
1 
7 
5 
6 
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ขั้นตอนกลวธีิในการ
อ่าน 

กลวธีิในการอ่าน 
ค่าเฉลีย่ 

(  ) 
ล าดบัท่ี 

กลวธีิหลงัการอ่าน 
 

1.  การเขียนสรุป 
2. การตรวจสอบความเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีคาดการณ์ไว้
ตรงกนั หรือไม่ 
3.เช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกบัประสบการณ์การเรียนรู้ 
4. เขียนแผนภูมิหรือวาดความส าเร็จของความคิด
กบัเร่ืองท่ีอ่าน 
5. อ่ืนๆโปรด
ระบุ………………………………………… 
 

2.90 
3.97 

 
3.27 
3.07 

 

4 
1 
 

2 
3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวดักลวธีิการอ่านจากแบบประเมินตนเอง ดงัตารางดงัน้ี (ต่อ) 
 



283 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฑ 
แบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญความถ่ีระหวา่งแนวเร่ืองหลกัและแนวเร่ืองรองเพื่อคดัเลือก
หวัเร่ืองส าหรับโมดูลการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ

ทางการสอนของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญความถี่ระหว่างแนวเร่ืองหลกัและแนวเร่ืองรองเพือ่คัดเลอืก
หัวเร่ืองส าหรับโมดูลการอ่านภาษาองักฤษทีเ่น้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญ
ทางการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ค าช้ีแจง จงเรียงล าดบัแนวเร่ืองของแต่ละแนวเร่ืองหลกัโดยเร่ิมจากหมายเลข 1 เป็นล าดบัท่ีท่าน 

เห็นความส าคญัมากท่ีสุดเรียงล าดบัไปจนถึงหมายเลขท่ีท่านเห็นความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 

ล าดบั
ที ่

แนวเร่ืองหลกั 
(Themes ) 

แนวเร่ือง 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 
1 การส่ือสาร

(Communica-
tions) 

การประชุมทางไกลผา่นจอภาพ (Video con-
ferencing) 

    

 ไปรษณียเ์สียง (Voicemail)     

 เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunication)     

เสียง(Sound)     

บตัรโทรศพัท ์(Phonecards )     

การบนัทึกวีซีอาร์ ( VCR Recording   )     

การส่ือสาร (Communication )     

เคร่ืองโทรเลข (Puma Telex Terminal )     

เคร่ืองบนัทึกเสียง (Video-recorders)     

2 วทิยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี
(Science and 
Technology) 

การอาศยัในยานอวกาศ(Living in space)     

การเดินทางยานอวกาศ (Space tours not so far 
off) 

    

ความรักท่ีใช ้อินเทอร์เน็ต (Love on the inter-
net) 

    

การส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และการตอบ
ปัญหาผา่นกลุ่มข่าว   (Email and newgroups) 

    

 เวิลดไ์วดเ์วบ็(The world wide web)     

ผิวหนงัหุ่นยนต(์ Robot  Skin)     

3 การประดิษฐ ์
(Invention) 

สซิลเลเตอร์ระบบป้อนกลบั (Oscillators)     

การใชเ้คร่ืองมือ(Using tools )     

เคร่ืองขยายเสียงทรานซิสเตอร์คืออะไร (What 
is a transistor?) 

    

เคร่ืองมือสมยัต่างๆ  (Tools through the ages)     
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ล าดบั
ที ่

แนวเร่ืองหลกั 
(Themes ) 

แนวเร่ือง 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 

เคร่ืองส่งและเคร่ืองรับท่ีส่งทางวิทย ุ (Radio 
transmitters and receivers) 

    

หมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformers)     

 เคร่ืองกลึง (Lathe)     

 เคร่ืองป้ัมร้อน ( Heat Pumps)     

ตวัเซ็นเซอร์ (Sensors)     

เทคโนโลยีการส่ือสาร(Communication tech-
nology) 

    

4 ส่ิงแวดลอ้ม
(Environment) 

ภยัธรรมชาติ  (natural disasters)     

โรคท่ีเกิดในโรงงาน  (A disease in the indus-
try) 

    

ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (Environment problems)     

มลภาวะน ้า  (Water pollution)     

เคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา  ( Catalytic 
converters) 

    

มลภาวะอากาศ  (Air pollution going sky)     

5 พลงังาน
(Energy) 

ทรัพยากร (Resource)     

มาตรการประหยดัพลงังาน  (Conserving ener-
gy Measurement) 

    

แหล่งพลงังาน (Energy sources)     

พลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Energy )     

รถจกัรไฟฟ้า  (Electric locomotive)     

หอสูงแสงอาทิตย ์ (Solar Towers)     

พลงังานคล่ืน  (Wave power)     

6 ความ
ปลอดภยั 
(Safety) 

ขั้นตอนการปลอดภยั (Safety instruction)     

อุบติัเหตุ (Accident)     

ปลอดภยัไวก่้อน (Safety first)     

ป้ายเตือน  (Warning signs)     

ความปลอดภยัในโรงงาน (Safety in the work-
shop) 
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ล าดบั
ที ่

แนวเร่ืองหลกั 
(Themes ) 

แนวเร่ือง 
ความคดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ -1 0 1 
7 วสัดุทาง

เทคโนโลยี
(Materials 
Technology) 

ไม(้Wood)     

 พลาสติก(Plastics)     

วสัดุน ามาใชใ้หม่ (Recyclable materials)     

รถแข่ง(Racing car)     

อนัตรายของสสาร(Dangerous substances)     

วสัดุสงัเคราะห์(Synthetic materials)     

ส่ิงท่ีประกอบข้ึนจากหลายส่วน(Composite)     

8 โลหะ(Metal) เหลก็ (Steel)     

การใชแ้ละหนา้ท่ี(Use and Function)     

การแยกโลหะ(Extracting metals)     

อนัตรายของโลหะ(Dangerous metals)     

9 เคร่ืองมือ
(Tools) 

เคร่ืองมือหลากหลาย (Multi Tool)     

การตดั(Cutting and snaping)     

เคร่ืองมือในยคุต่างๆ(Tools through the ages)     

เตาไมโครเวฟ(Microwave oven)     

การใชเ้คร่ืองมือ(Using tools)     

การซ่อม(Repair)     

10 กลไก
(Mechanism) 

ประกอบรถยนต(์Assembling a car)     

การรับสญัญาณผา่นดาวเทียม (How to receive 
satellite digital video broadcasts) 

    

ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกคืออะไร(What 
is GPS?) 

    

กระบวนการท าแกว้(Process of glass)     

การเจาะน ้ามนัในอดีตและปัจจุบนั(Drilling for 
oil-past and present) 

    

สวา่นเจาะอุโมงค ์รุ่น MB 471-316  (The  MB 
471-316 Tunnel Drill) 

    

 
 
 



287 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ฒ 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งแนวเร่ืองหลกัและแนวเร่ืองรองเพื่อคดัเลือกหวัเร่ืองส าหรับ
โมดูลการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ของผูเ้ช่ียวชาญทางการสอน        

ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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ล า
ดบั
ที ่

แนวเร่ืองหลกั 
(Themes ) 

แนวเร่ือง 

คะแนนความ
คดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ

คนที ่
รวม 

ค่า 
IOC 

1 2 3 

1 การส่ือสาร(Communications) การประชุมทางไกลผา่น
จอภาพ (Video conferencing) 

1 1 1 3 1 

 ไปรษณียเ์สียง (Voicemail) 1 1 1 3 1 

 เทคโนโลยโีทรคมนาคม 
(telecommunication) 

1 1 1 3 1 

เสียง(Sound) 1 1 1 3 1 

บตัรโทรศพัท ์(Phonecards ) 1 1 1 3 1 

การบนัทึกวซีีอาร์ ( VCR 
Recording   ) 

1 1 1 3 1 

การส่ือสาร (Communication 
) 

1 1 1 3 1 

เคร่ืองโทรเลข (Puma Telex 
Terminal ) 

1 1 1 3 1 

เคร่ืองบนัทึกเสียง (Video-
recorders) 

1 1 1 3 1 

2 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Sci-
ence and Technology) 

การอาศยัในยานอวกาศ
(Living in space) 

1 1 1 3 1 

การเดินทางยานอวกาศ 
(Space tours not so far off) 

1 1 1 3 1 

ความรักท่ีใช ้อินเทอร์เน็ต 
(Love on the internet) 

1 1 1 3 1 

การส่งจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ และการตอบ
ปัญหาผา่นกลุ่มข่าว   (Email 
and newgroups) 

1 1 1 3 1 

 เวลิดไ์วดเ์วบ็(The world 
wide web) 

1 1 1 3 1 

ผิวหนงัหุ่นยนต(์ Robot  1 1 1 3 1 
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ล า
ดบั
ที ่

แนวเร่ืองหลกั 
(Themes ) 

แนวเร่ือง 

คะแนนความ
คดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ

คนที ่

รวม 
ค่า 

IOC 

Skin) 

3 การประดิษฐ ์(Invention) สซิลเลเตอร์ระบบป้อนกลบั 
(Oscillators) 

1 1 1 3 1 

การใชเ้คร่ืองมือ(Using tools ) 1 1 1 3 1 

เคร่ืองขยายเสียง
ทรานซิสเตอร์คืออะไร (What 
is a transistor?) 

1 1 1 3 1 

เคร่ืองมือสมยัต่างๆ  (Tools 
through the ages) 

1 1 1 3 1 

เคร่ืองส่งและเคร่ืองรับท่ีส่ง
ทางวทิย ุ (Radio transmitters 
and receivers) 

1 1 1 3 1 

หมอ้แปลงไฟฟ้า (Trans-
formers) 

1 1 1 3 1 

 เคร่ืองกลึง (Lathe) 1 1 1 3 1 

 เคร่ืองป้ัมร้อน ( Heat 
Pumps) 

1 1 1 3 1 

ตวัเซ็นเซอร์ (Sensors) 1 1 1 3 1 

เทคโนโลยกีารส่ือสาร
(Communication technology) 

1 1 1 3 1 

4 ส่ิงแวดลอ้ม(Environment) ภยัธรรมชาติ  (natural disas-
ters) 

1 1 1 3 1 

โรคท่ีเกิดในโรงงาน  (A 
disease in the industry) 

1 1 1 3 1 

ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (Envi-
ronment problems) 

1 1 1 3 1 

มลภาวะน ้ า  (Water pollu-
tion) 

1 1 1 3 1 

เคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร่ง 0 1 1 2 0.67 
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ล า
ดบั
ที ่

แนวเร่ืองหลกั 
(Themes ) 

แนวเร่ือง 

คะแนนความ
คดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ

คนที ่

รวม 
ค่า 

IOC 

ปฏิกิริยา  ( Catalytic convert-
ers) 
มลภาวะอากาศ  (Air pollu-
tion going sky) 

1 1 1 3 1 

5 พลงังาน(Energy) ทรัพยากร (Resource) 1 1 1 3 1 

มาตรการประหยดัพลงังาน  
(Conserving energy Meas-
urement) 

1 1 1 3 1 

แหล่งพลงังาน (Energy 
sources) 

1 1 1 3 1 

พลงังานแสงอาทิตย ์(Solar 
Energy ) 

1 1 1 3 1 

รถจกัรไฟฟ้า  (Electric lo-
comotive) 

1 1 1 3 1 

หอสูงแสงอาทิตย ์ (Solar 
Towers) 

1 1 1 3 1 

พลงังานคล่ืน  (Wave power) 1 1 1 3 1 

6 ความปลอดภยั (Safety) ขั้นตอนการปลอดภยั (Safety 
instruction) 

1 1 1 3 1 

อุบติัเหตุ (Accident) 1 1 1 3 1 

ปลอดภยัไวก่้อน (Safety 
first) 

1 1 1 3 1 

ป้ายเตือน  (Warning signs) 1 1 1 3 1 

ความปลอดภยัในโรงงาน 
(Safety in the workshop) 

1 1 1 3 1 

7 วสัดุทางเทคโนโลย(ีMaterials 
Technology) 

ไม(้Wood) 1 1 1 3 1 

 พลาสติก(Plastics) 1 1 1 3 1 

วสัดุน ามาใชใ้หม่ (Recycla-
ble materials) 

1 1 1 3 1 
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ล า
ดบั
ที ่

แนวเร่ืองหลกั 
(Themes ) 

แนวเร่ือง 

คะแนนความ
คดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ

คนที ่

รวม 
ค่า 

IOC 

รถแข่ง(Racing car) 1 1 1 3 1 

อนัตรายของสสาร
(Dangerous substances) 

1 1 1 3 1 

วสัดุสงัเคราะห์(Synthetic 
materials) 

1 1 1 3 1 

ส่ิงท่ีประกอบข้ึนจากหลาย
ส่วน(Composite) 

1 1 1 3 1 

8 โลหะ(Metal) เหลก็ (Steel) 1 1 1 3 1 

การใชแ้ละหนา้ท่ี(Use and 
Function) 

1 1 1 3 1 

การแยกโลหะ(Extracting 
metals) 

1 1 1 3 1 

อนัตรายของโลหะ
(Dangerous metals) 

1 1 1 3 1 

9 เคร่ืองมือ(Tools) เคร่ืองมือหลากหลาย (Multi 
Tool) 

1 1 1 3 1 

การตดั(Cutting and snaping) 1 1 1 3 1 

เคร่ืองมือในยคุต่างๆ(Tools 
through the ages) 

1 1 1 3 1 

เตาไมโครเวฟ(Microwave 
oven) 

1 1 1 3 1 

การใชเ้คร่ืองมือ(Using tools) 1 1 1 3 1 

การซ่อม(Repair) 1 1 1 3 1 

10 กลไก(Mechanism) ประกอบรถยนต(์Assembling 
a car) 

1 1 1 3 1 

การรับสญัญาณผา่นดาวเทียม 
(How to receive satellite 
digital video broadcasts) 

1 1 1 3 1 

ระบบก าหนดต าแหน่งบน 1 1 1 3 1 



292 

ล า
ดบั
ที ่

แนวเร่ืองหลกั 
(Themes ) 

แนวเร่ือง 

คะแนนความ
คดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ

คนที ่

รวม 
ค่า 

IOC 

โลกคืออะไร(What is GPS?) 

กระบวนการท าแกว้(Process 
of glass) 
 
 

1 1 1 3 1 

การเจาะน ้ ามนัในอดีตและ
ปัจจุบนั(Drilling for oil-past 
and present) 

1 1 1 3 1 

สวา่นเจาะอุโมงค ์รุ่น MB 
471-316  (The  MB 471-316 
Tunnel Drill) 

1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ณ 
ดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)ระหวา่งแนวเร่ืองหลกัและแนวเร่ืองรองเพื่อคดัเลือกหวัเร่ืองส าหรับ
โมดูลการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ของผูเ้ช่ียวชาญทางการสอนของ

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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ค่าความถี่ระหว่างแนวเร่ืองหลกัและแนวเร่ืองรองเพือ่คัดเลอืกหัวเร่ือง 
ส าหรับโมดูลการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญทางการสอน

ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ค าช้ีแจง จงเรียงล าดบัแนวเร่ืองของแต่ละแนวเร่ืองหลกัโดยเร่ิมจากหมายเลข 1 เป็นล าดบัท่ีท่าน 

เห็นความส าคญัมากท่ีสุดเรียงล าดบัไปจนถึงหมายเลขท่ีท่านเห็นความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 

ล าดับท่ี 
แนวเร่ืองหลกั 
(Themes ) 

แนวเร่ือง ความถี ่ ล าดับ 

1 การส่ือสาร
(Communications) 

การประชุมทางไกลผา่นจอภาพ (Video conferenc-
ing) 

1 9 

 ไปรษณียเ์สียง (Voicemail) 3 4 

 เทคโนโลยโีทรคมนาคม (telecommunication) 4 3 

เสียง(Sound) 2 8 

บัตรโทรศัพท์ (Phonecards ) 5 1 

การบนัทึกวีซีอาร์ ( VCR Recording   ) 3 4 

การส่ือสาร (Communication ) 4 2 

เคร่ืองโทรเลข (Puma Telex Terminal ) 2 6 

เคร่ืองบนัทึกเสียง (Video-recorders) 2 7 

2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(Science and Technology) 

การอาศยัในยานอวกาศ(Living in space) 3 4 

การเดินทางยานอวกาศ (Space tours not so far off) 2 4 

ความรักท่ีใช ้อินเทอร์เน็ต (Love on the internet) 4 2 

การส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และการตอบปัญหา
ผา่นกลุ่มข่าว   (Email and newgroups) 

4 3 

 เวิลดไ์วดเ์วบ็(The world wide web) 1 6 

 ผิวหนังหุ่นยนตร์(Robots skin)   5 1 

3 การประดิษฐ ์(Invention) สซิลเลเตอร์ระบบป้อนกลบั (Oscillators) 4 4 

การใชเ้คร่ืองมือ(Using tools ) 3 3 

เคร่ืองขยายเสียงทรานซิสเตอร์คืออะไร (What is a 
transistor?) 

4 4 

เคร่ืองมือสมยัต่างๆ  (Tools through the ages) 3 3 
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ล าดับท่ี 
แนวเร่ืองหลกั 
(Themes ) 

แนวเร่ือง ความถี ่ ล าดับ 

เคร่ืองส่งและเคร่ืองรับท่ีส่งทางวิทย ุ (Radio trans-
mitters and receivers) 

4 2 

หมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformers) 2 5 

 เคร่ืองกลึง (Lathe) 2 5 

 เคร่ืองป้ัมร้อน ( Heat Pumps) 1 6 

ตัวเซ็นเซอร์ (Sensors) 5 1 

เทคโนโลยกีารส่ือสาร(Communication technolo-
gy) 

1 6 

4 ส่ิงแวดลอ้ม(Environment) ภยัธรรมชาติ  (natural disasters) 3 3 

โรคท่ีเกดิในโรงงาน  (A disease in the industry) 5 1 

ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (Environment problems) 1 5 

มลภาวะน ้า  (Water pollution) 2 4 

เคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา  ( Catalytic con-
verters) 

4 2 

มลภาวะอากาศ  (Air pollution going sky) 4 2 

5 พลงังาน(Energy) ทรัพยากร (Resource) 4 2 

มาตรการประหยดัพลงังาน  (Conserving energy 
Measurement) 

3 3 

แหล่งพลงังาน (Energy sources) 3 3 

พลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Energy ) 5 1 

รถจกัรไฟฟ้า  (Electric locomotive) 2 4 

หอสูงแสงอาทิตย ์ (Solar Towers) 2 4 

พลงังานคล่ืน  (Wave power) 1 5 

6 ความปลอดภยั (Safety) ขั้นตอนการปลอดภยั (Safety instruction) 4 2 

อุบติัเหต ุ(Accident) 2 4 

ปลอดภัยไว้ก่อน (Safety first) 5 1 
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ล าดับท่ี 
แนวเร่ืองหลกั 
(Themes ) 

แนวเร่ือง ความถี ่ ล าดับ 

  ป้ายเตือน  (Warning signs) 3 3 

  ความปลอดภยั  (Safety in the workshop) 4 2 

7 วสัดุทางเทคโนโลยี
(Materials Technology) 

ไม(้Wood) 1 4 

 พลาสติก(Plastics) 3 3 

วัสดุน ามาใช้ใหม่ (Recyclable materials) 5 1 

รถแข่ง(Racing car) 3 3 

อนัตรายของสสาร(Dangerous substances) 4 2 

วสัดุสงัเคราะห์(Synthetic materials) 3 3 

ส่ิงท่ีประกอบข้ึนจากหลายส่วน(Composite) 4 2 

8 โลหะ(Metal) เหลก็ (Steel) 5 1 

การใชแ้ละหนา้ท่ี(Use and Function) 4 2 

การแยกโลหะ(Extracting metals) 2 4 

อนัตรายของโลหะ(Dangerous metals) 3 3 
9 เคร่ืองมือ(Tools) เคร่ืองมือหลากหลาย (Multi Tool) 4 2 

การตดั(Cutting and snaping) 3 3 

เคร่ืองมือในยคุต่างๆ(Tools through the ages) 4 2 

เตาไมโครเวฟ(Microwave oven) 5 1 

การใชเ้คร่ืองมือ(Using tools) 4 2 

การซ่อม(Repair) 3 3 

10 กลไก(Mechanism) ประกอบรถยนต(์Assembling a car) 3 3 

การรับสญัญาณผา่นดาวเทียม (How to receive satellite 
digital video broadcasts) 

3 3 

ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกคืออะไร(What is GPS?) 4 2 

กระบวนการท าแกว้(Process of glass) 3 3 

การเจาะน ้ามนัในอดีตและปัจจุบนั(Drilling for oil-past 
and present) 

2 4 

สว่านเจาะอโุมงค์ รุ่น MB 471-316  (The  MB 471-316 
Tunnel Drill) 

5 1 
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ภาคผนวก ด 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของจุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมของโมดูลการอ่านท่ีเนน้
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมไฟฟ้าชั้นปี 2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
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ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของจุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมของโมดูลการอ่านท่ีเนน้
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมไฟฟ้าชั้นปี 2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของข้อค าถามและหากท่านมี
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมให้เขียนลงในเสนอขอ้เสนอแนะท่ีก าหนดให้โดยมีค่าระดับความคิดเห็น
ดงัต่อไปน้ี 
             -1   แทนเม่ือแน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมไม่มีความเหมาะสม 
              0   แทนเม่ือไม่แน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม 
              1   แทนเม่ือแน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม 
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Unit Text structure Themes Lesson objec-
tives 

Activities ความ
คิดเห็น 

-1 0 1 
1 

Phonecards 
Descriptive Communication 

 
-Identify the main 
idea of passage. 
- Identify refer-
ence in reading 
passage. 
-Identify details 
of passage. 
 
 

Steps of scaffolding 

1.  Activating  
(10 minutes) 
-Example of sentence about context 

   

2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 

10 items) 

-Extensive questions 

   

3. Student participation in small 
groups (70 minutes) 
Practice : 
- Language pattern  : reference 

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 

   

4.Student –regulated (40 minutes) 
-Write sentence of reference about 
reading passage. 
 

   

5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 

5 items) 

- Reading comprehension test (M/C 
10 items) 
 

   

2 -Cause and Science  and Tech- -Identify cause Steps of scaffolding    
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Unit Text structure Themes Lesson objec-
tives 

Activities ความ
คิดเห็น 

-1 0 1 
Robots skin effect 

-Compare and 
contrast 

nology 
 

and effect 

 -Find the main 

idea of each para-

graph. 

-To identify de-
tails of passage. 
-Identify useful 
robot. 
 
 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 
2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 

10 items) 

-Extensive questions 

   

3. Student participation in small 
groups (70 minutes) 
Practice : 
- Language pattern  : Main idea 

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 

   

4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Write main idea of reading. 

   

5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 

5 items) 

-  Reading comprehension test (M/C 

10 items) 

   

3 
Recyclable 
materials 

Descriptive Material Find the main 

idea of each para-

graph. 

-To identify de-
tails of passage. 
-Identify defini-
tion in reading 

Steps of scaffolding 

 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 
2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 
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(ต่อ) 
Unit Text structure Themes Lesson objec-

tives 
Activities ความ

คิดเห็น 
-1 0 1 

passage. 
-Identify kind of 
materials 

10 items) 

-Extensive questions 

3. Student participation in small 
groups (70 minutes) 
Practice : 
- Language pattern  : Definition 

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 

   

4.Student –regulated (40 minutes) 
-  -  Individually write definition in 
the reading passage. 

   

5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 

5 items) 

-  Reading comprehension test (M/C 

10 items) 

   

4 
Steels 

Descriptive Metals 
 

-Find the main 

idea of each para-

graph. 

-To identify de-
tails of passage. 
-To identify clas-
sification in read-
ing passage 
 

Steps of scaffolding 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 

   

2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 

10 items) 

-Extensive questions 

   

3. Student participation in small 
groups (70 minutes) 

   

(ต่อ) 
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Unit Text structure Themes Lesson objec-
tives 

Activities ความ
คิดเห็น 

-1 0 1 
Practice : 
- Language pattern  :  Classi-

fication 

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 

4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Individually write classification 
into diagram from the reading pas-
sage. 

   

5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 

5 items) 

-  Reading comprehension test (M/C 

10 items) 

 

 

 

 

 

   

5 
Sensors 

-Chronological 
-Compare and 
contrast 

Invention 
 

-Find the main 

idea of each para-

graph. 

-To identify defi-
nition in reading 

Steps of scaffolding 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 
2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 
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Unit Text structure Themes Lesson objec-
tives 

Activities ความ
คิดเห็น 

-1 0 1 
passage. 
-To identify clas-
sification in read-
ing passage 
-Guess the mean-
ing of the words 
in context. 
- Identify refer-
ence in reading 
passage. 
 

10 items) 

-Extensive questions 

3. Student participation in small 
groups (70 minutes) 
Practice : 
- Language study : Definition and 

Classification  

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 

   

4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Individually write passage from 
diagram about the reading passage. 

   

5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 

5 items) 

- Reading comprehension test (M/C 

10 items) 

 

 

   

6 
Solar Energy 

-Comparison  
Contrast 
-Cause and 
effect 

Energy - Identify cause 
and effect about 
solar energy. 
-  Identify the use 
and usage of 
comparison and 
contrast. 

Steps of scaffolding 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 

   

2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 

10 items) 
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Unit Text structure Themes Lesson objec-
tives 

Activities ความ
คิดเห็น 

-1 0 1 
-Find the main 

idea of each para-

graph. 

-To identify de-
tails of passage. 
 

-Extensive questions 
3. Student participation in small 
groups (70 minutes) 
Practice : 
- Language pattern  : Comparison 

and contrast 

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 

   

4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Write the comparison and contrast 
in reading passage 

   

5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 

5 items) 

- Reading comprehension test (M/C 

10 items) 

   

7 
Microwave 

oven 

-Sequence Tools -Find the main 

idea of each para-

graph. 

- Sequence using 
microwave oven. 
-To identify de-
tails of passage. 
 

Steps of scaffolding 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 

   

2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 

10 items) 

-Extensive questions 

   

3. Student participation in small 
groups (70 minutes) 
Practice : 
- Language pattern  :  In-
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Unit Text structure Themes Lesson objec-
tives 

Activities ความ
คิดเห็น 

-1 0 1 
struction 

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 

4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Individually write instruction in 
the reading passage. 

   

5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 

5 items) 

-  Reading comprehension test (M/C 
10 items) 
 
 
 

   

8 
Safety first 

-Sequence 

-Problem and 

solution 

Safety -Find the main 

idea of each para-

graph. 

-Identify details 
of passage. 
-Identify events 

about safety first. 

 
 

Steps of scaffolding 

 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 

   

2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 

10 items) 

-Extensive questions 

   

3. Student participation in small 
groups (70 minutes) 
Practice : 
- Language pattern  : Warning and 
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Unit Text structure Themes Lesson objec-
tives 

Activities ความ
คิดเห็น 

-1 0 1 
safety rules 

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 
4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Individually write warning and 
safety rules in workshop. 
 

   

5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 

5 items) 

-  Reading comprehension test (M/C 
10 items) 
 

   

9 Describing 
process 

Mechanism 
 

- Identify in de-
scribing process 
in reading pas-
sage. 
- Guess the mean-
ing of the words 
in context. 
 
 

Steps of scaffolding 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 

   

2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 

10 items) 

-Extensive questions 

   

3. Student participation in small 
groups (70 minutes) 
Practice : 
- Language pattern  : Passive voice   

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 

   

4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Individually write describing pro-
cess into diagram from the reading 
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Unit Text structure Themes Lesson objec-
tives 

Activities ความ
คิดเห็น 

-1 0 1 
passage. 
5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 
5 items) Reading comprehension 
test (M/C 10 items) 
 
 
 

   

10 
A disease in 
the factory 

Cause and  
effect 

Environment -Identify cause 
and effect. 
-Find the main 

idea of each para-

graph. 

-Identify details 
of passage. 
 

Steps of scaffolding 

1.  Activating (10 minutes) 
-Example of sentence about context 

   

2.  Teacher-regulated (30 minutes) 
-Vocabulary in context clues : (M/C 
10 items)-Extensive questions 

   

3. Student participation in small 
groups (70 minutes) 
Practice : 
- Language pattern  : Cause and 

effect 

- Reading sub-skills  (M/C 10 items) 

   

4.Student –regulated (40 minutes) 
-  Individually write cause and  ef-
fect the reading passage. 

   

5.  Evaluation (30 minutes) 
- Vocabulary in context clues: (M/C 
5 items) 
- Reading comprehension test (M/C 
10 items) 
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ภาคผนวก ต 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)เก่ียวกบัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของจุดประสงคก์ารเรียนรู้การใช้

โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
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ค่าดชันีสอดคลอ้ง(IOC)ของโครงสร้างเน้ือหาเพื่อน ามาใชก้ารพฒันาโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิค

การเสริมต่อการเรียนรู้จากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

เน้ือหา 
(บทเรียน) 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
รวม ค่า IOC 

1 2 3 
1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 

10 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ถ 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการ

อ่านทางการเรียนภาษาองักฤษ 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการ
อ่านทางการเรียนภาษาองักฤษ  จ านวน 70 ขอ้ 
 

ล าดบัขอ้ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 0 2 0.67 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 
10 1 1 1 3 1 
11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 3 1 
16 1 1 1 3 1 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 0 2 0.67 
19 1 1 1 3 1 
20 1 1 1 3 1 
21 1 1 1 3 1 
22 1 1 1 3 1 
23 1 1 1 3 1 
24 1 1 1 3 1 
25 1 1 1 3 1 
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ล าดบัขอ้ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 

26 1 1 1 3 1 
27 1 1 1 3 1 
28 1 1 1 3 1 
29 1 1 1 3 1 
30 1 1 1 3 1 
31 1 1 1 3 1 
32 1 1 1 3 1 
33 1 1 0 2 0.67 
34 1 1 1 3 1 
35 1 1 1 3 1 
36 1 1 0 2 0.67 
37 1 1 1 3 1 
38 1 1 1 3 1 
39 1 1 1 3 1 
40 1 1 1 3 1 
41 1 1 1 3 1 
42 1 1 1 3 1 
43 1 1 1 3 1 
44 1 1 1 3 1 
45 1 1 1 3 1 
46 1 1 1 3 1 
47 1 1 1 3 1 
48 1 1 1 3 1 
49 1 1 1 3 1 
50 1 1 1 3 1 
51 1 1 1 3 1 
52 1 1 1 3 1 
53 1 1 1 3 1 
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ล าดบัขอ้ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 

54 1 1 1 3 1 
55 1 1 1 3 1 
56 1 1 1 3 1 
57 1 1 1 3 1 
58 1 1 1 3 1 
59 1 1 1 3 1 
60 1 1 1 3 1 
61 1 1 1 3 1 
62 1 1 1 3 1 
63 1 1 1 3 1 
64 1 1 1 3 1 
65 1 1 1 3 1 
66 1 1 1 3 1 
67 1 1 1 3 1 
68 1 1 1 3 1 
69 1 1 1 3 1 
70 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ท 
ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของสร้างแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่าน

ทางการเรียนภาษาองักฤษ 
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ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของสร้างแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการ
อ่านทางการเรียนภาษาองักฤษ 

 

ขอ้ท่ี 
ค่าความ
ยาก ง่าย 
(P) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 
 (r) 

การ
น าไปใช ้

ขอ้ท่ี 
ค่าความ
ยาก ง่าย 
(P) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 
 (r) 

การ
น าไปใช ้

1 0.61 0.22 ใชไ้ด ้ 36 0.69 0.28 ใชไ้ด ้
2 0.39 0.22 ใชไ้ด ้ 37 0.57 0.33 ใชไ้ด ้
3 0.72 0.22 ใชไ้ด ้ 38 0.72 0.33 ใชไ้ด ้
4 0.61 0.22 ใชไ้ด ้ 39 0.67 0.27 ใชไ้ด ้
5 0.53 0.27 ใชไ้ด ้ 40 0.77 0.07 ใชไ้ม่ได ้
6 0.69 0.28 ใชไ้ด ้ 41 0.77 0.47 ใชไ้ด ้
7 0.31 0.39 ใชไ้ด ้ 42 0.80 0.27 ใชไ้ด ้
8 0.50 0.22 ใชไ้ด ้ 43 0.57 0.20 ใชไ้ด ้
9 0.61 0.22 ใชไ้ด ้ 44 0.31 0.28 ใชไ้ด ้

10 0.57 0.33 ใชไ้ด ้ 45 0.53 0.27 ใชไ้ด ้
11 0.70 0.20 ใชไ้ด ้ 46 0.50 0.20 ใชไ้ด ้
12 0.56 0.22 ใชไ้ด ้ 47 0.70 0.33 ใชไ้ด ้
13 0.47 0.28 ใชไ้ด ้ 48 0.43 0.20 ใชไ้ด ้
14 0.75 0.39 ใชไ้ด ้ 49 0.31 0.28 ใชไ้ด ้
15 0.47 0.61 ใชไ้ด ้ 50 0.60 0.40 ใชไ้ด ้
16 0.61 0.22 ใชไ้ด ้ 51 0.75 0.50 ใชไ้ด ้
17 0.69 0.28 ใชไ้ด ้ 52 0.57 0.20 ใชไ้ด ้
18 0.80 0.27 ใชไ้ด ้ 53 0.67 0.33 ใชไ้ด ้
19 0.47 0.28 ใชไ้ด ้ 54 0.73 0.53 ใชไ้ด ้
20 0.56 0.22 ใชไ้ด ้ 55 0.50 0.20 ใชไ้ด ้
21 0.80 0.40 ใชไ้ด ้ 56 0.43 0.63 ใชไ้ด ้
22 0.47 0.61 ใชไ้ด ้ 57 0.69 0.28 ใชไ้ด ้
23 0.39 0.22 ใชไ้ด ้ 58 0.50 0.33 ใชไ้ด ้
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24 0.72 0.22 ใชไ้ด ้ 59 0.50 0.20 ใชไ้ด ้
25 0.69 0.28 ใชไ้ด ้ 60 0.70 0.33 ใชไ้ด ้
26 0.31 0.39 ใชไ้ด ้ 61 0.37 0.47 ใชไ้ด ้
27 0.50 0.22 ใชไ้ด ้ 62 0.70 0.60 ใชไ้ด ้
28 0.61 0.22 ใชไ้ด ้ 63 0.57 0.47 ใชไ้ด ้
29 0.47 0.28 ใชไ้ด ้ 64 0.40 0.33 ใชไ้ด ้
30 0.75 0.39 ใชไ้ด ้ 65 0.23 0.33 ใชไ้ด ้
31 0.33 0.40 ใชไ้ด ้ 66 0.60 0.53 ใชไ้ด ้
32 0.77 0.07 ใชไ้ม่ได ้ 67 0.40 0.53 ใชไ้ด ้
33 0.57 0.07 ใชไ้ม่ได ้ 68 0.60 0.27 ใชไ้ด ้
34 0.77 0.07 ใชไ้ม่ได ้ 69 0.47 0.27 ใชไ้ด ้
35 0.67 0.33 ใชไ้ด ้ 70 0.73 0.40 ใชไ้ด ้

 
ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.71 
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ภาคผนวก ธ 
ตารางก าหนดเน้ือหาขอ้สอบ 

(Table of Test Content Specifications) 
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ตารางก าหนดเนือ้หาข้อสอบ (Table of Test Content Specifications) 

 

Objective 
  Passage 

 
Text type Text Structure Language content 

Skill 
level 

Test 
item 
type 

No. 
item 

of 

Weight 
% 

Scoring 

To identify comparison and contrast in the passage. Passage 2 Table 
Comparison and 
contrast 

-Details -Communication M/C 3 4.2 0-1 

1.To identify the meaning of words in context. 
Passage 3 Article Description 

-Vocabulary in content 
- Main idea 

-Transfer 
-Communication 

M/C 

M/C 
1 
1 

1.4 
1.4 

0-1 
0-1 2.To identify main idea of reading. 

3. To identify reference of reading.    -Reference -Communication M/C 2 2.8 0-1 

1. To identify the meaning of words in context. Passage 4 Manual Instruction -Vocabulary in content -Transfer M/C 1 1.4 0-1 

2.To identify instruction in the passage.    -Details -Communication M/C 2 2.8 0-1 

1.To identify definition in reading passage. 
2. To identify classification in reading passage. 

Passage 5 Article 
Definition and 
Classification 

-Details -Communication M/C 3 4.2 0-1 

1. To identify definition in reading passage. 
Passage6 Article 

Definition  and 
Classification 

-Details -Communication M/C 3 4.2 0-1 

2.To identify classification in reading passage.       

 To identify in describing process in reading. Passage7 Manual Process -Details -Communication M/C 5 7.1 0-1 
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Objective Passage Text type Text Structure Language content 
Skill 
level 

Test 
item 
type 

No. 
item 

of 

Weight 
% 

Scoring 

1. To identify reference of reading. Passage8 Article Cause and effect 
 

-Reference -Transfer M/C 2 2.8 0-1 

2. To identify cause and effect. - Details -Communication M/C 1 1.4 0-1 

3. To identify the writer’s purpose.  Criticism M/C 1 1.4 0-1 

1. To identify the meaning of words in context. 

Passage 9 Manual 
Instruction 
 

-Vocabulary in content 
- Main idea 
-Details 

-Transfer 
-Communication 

M/C 4 7.1 7.1 
2. To identify main idea of reading. 
3.To identify instruction in the passage. 
4.To identify cause and effect. 
5. To identify the writer’s purpose.    Criticism M/C 1 1.4 0-1 

1.To identify reference of reading. Passage 10 Article Comparison and 
contrast 

-Reference -Transfer 
M/C 1 1.4 0-1 

2. To identify comparison and contrast in the passage.    -Details -Communication M/C 3 4.2 0-1 

       

1. To identify main idea of reading. 
Passage11  

 

 
Article 

 
Instruction 

- Main idea -Communication M/C 1 1.4 0-1 

2. To identify instruction in the passage -Details -Communication M/C 1 1.4 0-1 
3. To identify details of passage. -Details -Communication M/C 3 4.2 0-1 
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Objective Passage Text type Text Structure Language content 
Skill 
level 

Test 
item 
type 

No. 
item 

of 

Weight 
% 

Scoring 

       

Objective Passage Text type Text Structure Language content 
Skill 
level 

Test 
item 
type 

No. 
item 

of 

Weight 
% 

Scoring 

1.To identify main idea of reading. 

Passage 12 News Description 

- Main idea -Communication M/C 1 1.4 0-1 
2. To identify reference of reading. -Details -Communication M/C 2 2.8 0-1 
3. To identify cause and effect -Reference -Transfer M/C 2 2.8 0-1 

4. To identify in describing process in reading. 
         

 
1.To identify main idea in passage. 

Passage13 News Cause and Effect 
- Main idea -Communication 

M/C 1 1.4 0-1 
2. To identify cause and effect. 
    -Details -Communication M/C 2 2.8 0-1 
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ภาคผนวก น 
แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านทางการเรียนภาษาองักฤษในการใชโ้มดูลการอ่านท่ีเนน้

เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
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แบบทดสอบวดัความเข้าใจในการอ่านทางการเรียนภาษาองักฤษ   

Direction : (1-50) Choose the answers. 
Passage1  : Items 1-3 : Read the following diagram.   

 
1. How many kinds of CPU are mentioned in the diagram? 

a.  Two   b.  Three  c.  Four  d. Five 
2. How many kinds of arithmetic logic unit are there in the diagram? 

a.  Two      b. Three  c. Four   d. Five 

3. What type of control unit is NOT mentioned in the diagram? 
a. decoder  b. clock  c. circuitry  d. counter 

Passage 2 
     Items 4-6 :  Look at the chart and answer the following questions. 

Comparison with three ePhones 

Items Classic Fonarama Ephone E19 
Dimensions 115×61×11.6 mm. 96×52×9.7 mm. 120×70×12.7 mm. 
Weight 135g 94g 140g 
Screen size 88.9 mm.(diagonal) 72 mm. (diagonal) 98 mm.(diagonal) 
Capacity 8GB,12GB 8GB,12GB, 16GB 8GB 
Battery 16hours 24hours 24hours 
Charging time 3.5 hours 3 hours 2.5 hours 

arithmeticlogic unit 

decoder counter clock circuitry 

CPU 

control unit 
 

register 
 

registers 
 

binary adder 
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4. Which one of the ePhones is the lightest of all? 
   a. Classic b. Fonarama  c. Ephone E19   d. Fonarama and Ephone E19 
5. The weight of Classic model is much _________than the Ephone E19.  
  a. thicker  b. thinner  c. lighter  d. smaller 
6. The screen of the Classic model is much ___________ than the Fonarama 
  a. bigger   b. thinner  c. lighter  d. smaller 
Passage3 
 
 Computer games are very popular for college students.  Among the shops near 

each college, there is at least one.   These games, which cost 30 Baht to play, make about 
many thousands Baht per week or more than ten thousands baht per year!   In many cases, 
the shop owners get the money from the machine for shop improvements. 

7. What is the closest meaning of the word “improvement” (line 4)?  
 a. the  act of making something better b. enjoyed by a large number of people
 c. tool for cutting or shaping metal d. sport as a lesson or an activity at 
school 
8. What does the word "one " (line2) refer to? 
 a. a college b. a student c. a shop d. a game 
9. What does the word "machine" (line 4) refer to?  
 a. the machine for improvements. b. the machine for students 
          c. the machine for college  d. the machine for computer games 
10. Which of the followings is the main idea of passage 3?  
 a.  The shops near each college are very popular. 
 b.  Computer games are very popular for college students. 
 c.  These games make about many thousands Baht per week.  
 d.  The shop owners get the money from the machine for shop improvements. 
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Passage4 
 

1 
 
 
 
5 
 

Press the floor button for the desired floor.  The button will be illuminated and 
the automatic will do the rest.  Press the CLOSE button to close the door.  If you want to 
open the door, press the OPEN button.  Press the emergency call to ask for help from out-
side people in case of emergency.  If power failure occurs, emergency light will be lighted 
up automatically.  Use the inner-phone in case of emergency only.  Do not use the eleva-
tor in case of fire.  The use of elevator is prohibited to unaccompanied children under 12 
years old. 

11. What does the word “prohibited” (line 5) mean? 
        a. arrested  b.  permitted  c.  allowed  d. banned 
12.  What should you do when you want to close the door? 
        a.  Press the open button                       b.  Press the close button 
        c.  Press the floor button                      d.  Use the inner-phone 
13.   Which one of the following warnings is a suggestion for everyone to follow? 
        a.  Don't use the inner-phone. 
        b.  Don't use the elevator in case of fire. 
        c.  Don’t accompany children over 12 years old. 
        d.  Don't press the emergency call in case of emergency. 
Passage 5 
 

1 
 
 
 
5 
 
 
 

Mouse is a pointing device about the size of a tape cassette. It usually rolls on a 
small bearing and has one or more buttons on the top. When a user rolls the mouse across 
a flat surface, the movement guides a pointer on the video screen in the direction of the 
mouse’s movement.  The pointer on the video screen is called a cursor. Because the cursor 
on the screen gives a direct response to the way the user’s hand moves the mouse, the user 
has a sense of pointing at something on the screen. Positioning a cursor with a mouse is 
easier for non-typists than pressing various key combinations, and is similar to using the 
joystick game controllers found in video arcades and home computer systems. 
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14.  What is the device rolling on a small bearing?  

a.  joystick             b.  buttons  
c.  keyboard            d.  mouse 

15. What is “the pointer on the screen” called?  
a.  mouse                  b.  cursor                 c.  bearing               d.  keyboard 

16.  What are the three different types of input devices mentioned in Passage 5? 
a. mouse, case and keyboard  b.  joystick, mouse and case 
c. mouse, screen and joystick d.  keyboard, motherboard and mouse 

Passage 6 
 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 

Pliers are a hand tool used to hold objects firmly.   They are also useful for bend-
ing and compressing a wide range of materials. Generally, pliers consist of a pair of metal 
first-class levers joined at a fulcrum positioned closer to one end of the levers, creating 
short jaws on one side of the fulcrum, and longer handles on the other side.  This ar-
rangement creates a mechanical advantage, allowing the force of the hand's grip to be am-
plified and focused on an object with precision. The jaws can also be used to manipulate 
objects too small or unwieldy to be manipulated with the fingers.There are many types of 
pliers and each type serves a particular purpose.  In ordinary situations, we use combina-
tion pliers.  When we grip cylindrical objects, shear off steel wires and cut softer wires.  
Other kinds of pliers is called long taper nose.  The jaws are tapered and wedge shaped. In 
general, the jaws are serrated for gripping purposes; holding small parts without obstruct-
ing your view reaching into confined spaces and shaping control wiring in electrical 
equipment.  Diagonal cutting pliers are a type of pliers used for cutting conductors in con-
fined spaces or close to electrical terminals and stripping the outer sheath of flexible cable 
ready for terminating. 

      17. How many kinds of pliers are mentioned in Passage 6? 
e. Two   b.  Three  c.  Four  d. Five 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hand_tool
http://en.wikipedia.org/wiki/Bending
http://en.wikipedia.org/wiki/Bending
http://en.wikipedia.org/wiki/Compression_(physical)
http://en.wikipedia.org/wiki/Metal
http://en.wikipedia.org/wiki/Lever#Classes
http://en.wiktionary.org/wiki/fulcrum
http://en.wikipedia.org/wiki/Handle_(grip)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_advantage
http://en.wikipedia.org/wiki/Force
http://en.wikipedia.org/wiki/Grip_strength
http://en.wikipedia.org/wiki/Finger
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18. Which one is the definition of a pair of pliers? 
    a.   It’s a hand tool which is used to hit nails. 

f. It’s a hand tool which is used to turn screws. 
g. It’s a hand tool which is used to turn or twist nuts or bolts. 
h. It’s a hand tool which is used to hold, bend and compress objects. 

    19. Which tool are used for cutting conductors and stripping the outer sheath of  
          flexible cable ? 

a. combination pliers   b. long taper nose pliers 
c. diagonal cutting pliers d. long taper nose pliers and diagonal  
                                                                 cutting pliers 

Passage 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. What tools are used to cut plaster? 

 a. a chisel and drill   b. a hammer and a chisel   
 c. a chisel and pencil   d. a hammer and a pencil 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bending
http://en.wikipedia.org/wiki/Compression_(physical)
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21. What must be done before the cable is placed in the channel? 
a. The box is screwed into place.  
b. The box is inserted in the recess. 
c. The plaster is cut away using a hammer. 
 d. The brickwork is removed by drilling holes in it. 

22.  What is done before the brickwork is removed by drilling holes in it? 
   a. The box is inserted in the recess.               b. The cable channel is covered. 
   c. The plaster is cut by hammer and a chisel d. The socket is screwed to the 
box. 
23. What is done after the cable is pulled? 
   a. The cable is placed in.     b. The cable channel is covered. 
   c. The cable channel is painted.   d. The socket is connected to the 
cable. 
24. What is the last stage of the process? 

 a. The cable is placed in the channel.  b. The cable is pulled. 
 c. The socket is screwed to the box.  d. The socket is connected to the               
                                                                              cable. 

Passage 8 
 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 

The Greeks have used the heated steel bar that is similar to threshing starch stick 
in ironing clothes. The Romans have used the metal hammer that its head is flat beating 
on the clothes until they are smooth. This method is similar to beating metal. 

In the 15th century, there was a coal iron using in Europe. In the 19th century there 
was a gas that was used in house, so there was an iron that was able to use with   it. How-
ever, the gas iron was dangerous, if the gas was leaked. This was the reason why in 1882, 
Henry W. Willy who was an American invented the first electric iron. There was a prob-
lem that the electricity company produced “it” only on night, so the use of “it” was lim-
ited. 
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10 

The electric iron was now developed by Earl Richardson. He made iron to be light weight, 
and he offered the electricity to run the machines all 24 hours too. So we can iron clothes 
on day from then. 

25. What does the word “it” (line5) refer to? 
 a. coal  b. gas  c. house   d. metal  
26. What does the word “it” (line 8) refer to? 
 a. metal b. gas iron  c. coal iron  d. electric iron 
27. What was the problem of the first electric iron? 

a. It was difficult to use. 
b. It could be used only at night. 
c. There was no handbook on how to use it. 
d. It was limited by the electricity company. 

28. What is the purpose of the author? 
 a. Advertising  b. Selling c. Giving information  d. Convincing 
Passage 9 
 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 

Fifteen percent of people who work while on vacation use a laptop computer, ac-
cording to a survey conducted by Steelcase, a manufacturer of office furniture. But do 
such laptop loungers use the tools properly? 
 Here are some advices from Steelcase for healthy laptop use. 
 a. Take frequent break. Many laptop keyboards are smaller than PC keyboards 
so they can put your wrists in awkward positions. A recommended exercise is to spread 
the fingers of both hands apart while keeping your wrists straight. Hold for three seconds: 
repeat several times. 
 b. Find a proper surface. Whenever possible, place the laptop on a table or desk-
top (not in your lap) 27 to 28.5 inches high for maximum ergonomic comfort. 
 c. Avoid glare. Using your laptop on the beach? Take frequent breaks to rest your 
eyes. 

d. Reach for a pillow. Using your laptop on an airplane? That can cause com-
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pression of the ulnar nerves, due to leaning elbows on the inside of the armrests. Instead, 
raise the armrests or place pillows between the armrests and your elbows. 

29. What is the closest in meaning of the word “frequent” (line 5)?  
 a. usual  b. often  c. occasional  d. addition 
30. What did the company suggest us to do? 
 a. to keep a laptop away from the sun 
 b. to avoid using a laptop on the beach 
 c. to allow some time for a laptop to recharge 
 d. not to use a laptop in strong light for too long 
31. What can cause pain in the elbows when we use a laptop on an airplane? 
 a. Hard pillows  b. Air pressure   
            c. Low armrests   d. Small  seats 
32. Which of the followings is the main idea of Passage 9? 
 a. Steelcase provides desktop computers. 
 b. Laptops are widely used by general public. 
 c. Of all the people on vacation fifteen percent use laptops. 
 d. Steelcase did the survey on laptop users during vacation. 
33. What is the purpose of the writer? 
 a. To advertise laptop computers 
 b. To warn users of the danger of laptops 
 c. To suggest where and when to use laptops 
 d. To inform how to prevent physical problems from using laptops 
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Passage 10 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 

15 

                      You can compare between a conventional camera and digital camera. At the most basic 
level, a digital camera isn’t much different from a conventional camera. There’s a lens, a view-
finder and it takes pictures. The only fundamental change is that a charge coupled device – a CCD 
– is used in place of the film. It’s an assembly a set of thousands of photo-transistors – one for 
each pixel in the image. Pixel is a kind of dot. It makes up a picture, an image on a screen. Also, 
it’s short for picture element. Well, each pixel in the CCD consists of three photo-transistors, one 
covered by a red filter, one by a blue one and one by a green. Three images -- one for each of these 
colors -- are built up. When they’re combined, we get a full-color photograph.  
            The advantages of a digital camera. You never have to buy film, as there’s no film, and 
there’s no chemical processing involved. There’s no delay waiting for the film to be developed. 
Instead of being held on film, the images are written to a solid state memory. Most cameras have 
an LCD on the back. You can see straight away what your last shot looks like. If you don’t like it, 
you can delete it and take another. You can download the images to a PC for retouching, manipu-
lating, or printing. Special software comes with the camera. It’s not difficult to install. You can 
also use your TV to give slide shows and you can e-mail copies to your friends. 

34 What does " it " (line 5) refer to? 
 a. camera b. pixel c. picture d. screen 
35. What are the similar features of conventional cameras and digital cameras?  
          a. CCD consists of three photo-transistors. 

b. Digital camera mails copies to your friends. 
c. Pixel makes up a picture, an image on a screen. 

  d. There’s a lens, a viewfinder and it takes pictures. 
36. What will you do when you do not like the picture you took? 

 a. Delete it and take another.   
 b. Write the images to a solid state memory 
 c. Mail copies to your friends.  
 d. Download the images to a PC 
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37. What’s the main difference between conventional camera and digital camera? 
     a. lens            b. film  c. scanner  d. viewfinder 
Passage 11 

38 According to the passage, what is another function of cell phone? 
 a. A special computer   b. Various devices 
 c. Cell phone companies  d. Remote controls 
39. Which one of the followings CANNOT be controlled by a cell phone? 
 a. An air conditioner or heater  b. A computer or printer 
 c. A bicycle    d. A CD player or MP3 player 
 
 
 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 

Cell Phones are all around us. We use cell phones to call our friends, send text 
messages, play games, and even take photographs. Now imagine using your cell phone to 
call your air conditioner. Then you could tell your air conditioner to turn on before you got 
home. Does this sound impossible to you? Well, it could become possible sooner than you 
think. In the near future, we might use cell phones like remote controls for the electrical 
devices in our homes. 

People are already working to develop various ways to communicate wirelessly 
with devices we use every day. For example, it is already possible for cell phones to com-
municate with laptop computers. Businesspeople using laptops during meetings can use 
their cell phones like remote controls. They can use their cell phones to send instructions to 
computers to turn on, change pictures, and turn off. 

With the same technology, people can use their cell phones to control other devic-
es. You can call your stereo to play music automatically. You can call your lights to turn on 
when you enter a room. There are all kinds of devices we could call to work automatically 
with our cell phones. Maybe even by next summer you will be able to call your air condi-
tioner! 
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40. When will people be able to use their cell phones as remote controls for their   
   homes? 
 a. Now  b. Soon c. In ten or fifteen years d. Never 
41. Which instructions can cell phones communicate with laptops? 
 a. Play music and send a message   b. Start and shut down 
 c. Call again and hang up   d. Go faster and go slower 
42.  What is the main idea of Passage11? 
 a. Business people need to use computers. 
 b. In the future we will all need air conditioners. 
 c. Some people like to make phone calls to machines. 
 d. We will use cell phones as remote controls in the future. 
Passage 12 
 

43. What does the word "He "(line 2) refer to? 
 a. hobby  b. Marc Thorpe  c. work  d. science  

 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 

Robots Fights 
Marc Thorpe loves his work, which is making model spaceships and robots for 

science fiction movies. He has invented a new hobby in which radio-controlled robots fight 
each other until one can no longer move. Lots of people in San Francisco, the United 
States, enjoy the hobby of making their own robots and controlling them in a big fight. 
 The robots have powerful motors to make them move and to power their weapons. 
Some of them have saws. Others have drills or hammers to cut or hit the enemy robots. 
One strong robot, called the Merrimac, is one meter tall, and shaped like a pyramid.  It has 
moving parts powered by a gas canister which go under enemy robots and turn them over 
so that they cannot move. The most unusual robot has a magnet as a weapon. 

People make videos or take photos as souvenirs of the fights. Afterwards they take 
their damaged robots home and repair them, so they are ready for the next big robot fight. 
These events may become very popular on TV or the Internet within a few years. 
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44. What does the word "them "(line 6) refer to?  
a. motors  b. weapons  c. drills  d. robots 

45. How did Marc Thorpe make money?  
 a. working on movies 
 b. inventing new hobbies 
 c. flying into space with robots 
 d. making robots that do housework 
46. What happened when the robots loose the fights?  
 a. given to the winner      b. taken home as souvenirs 
 c. fixed so they can fight again   d. thrown away because they are broken 
47. What is the main idea of Passage 12? 
 a. Marc Thorpe became rich from his ideas 
 b. Destroying robots for fun is a waste of time 
 c. Talents and skills only lead to more fighting 
 d. New technology brings new kinds of entertainment 
Passage 13 

 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 

What is Global Warming? 
 Do you think that the Earth is getting hotter? Well, it is. All over the world, people 
are noticing increases in temperature. Many scientists are worried about this growing prob-
lem. They call this change in the temperature of the Earth “global warming.” 
 Global warming is a slow change that happens over many, many years. If it con-
tinues, global warming may cause the ice on Earth to melt. This effect would add a lot of 
water to the oceans. The rising waters in the oceans would eventually cover cities like Los 
Angeles and London. Another effect of global warming would be on Earth’s weather. Our 
weather would become much more violent, We would have many more terrible storms like 
tornadoes. 
 Global warming may be caused by nature, but people may also be to blame. Our 
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48. According to the passage, what is the effect of global warming? 
 a. We use more energy. 
 b. It will make the world become cold. 
 c. The temperature will become too hot. 
 d. There will no more tornadoes in the world. 
49. Which of the following causes is NOT true about global warming? 
 a. It can cause ice to melt.  b. It usually happens slowly. 
 c. People and nature cause it.  d. It lowers Earth’s temperature. 
50. What is the main idea of this story? 
 a. We should use more oil.  b. Ice in North America will melt. 
 c. Concrete absorbs too much light. d. The Earth’s temperature is important. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
15 

actions have an effect on our world, Burning oil and cutting down lots of trees also speeds 
up global warming, and we continue to do these things. Large streets and cities made with 
concrete also add to the problem. Concrete reflects light and absorbs heat so it works to 
makes the Earth hotter. 

To slow global warming, we should try to use less energy in our daily lives, Many 
small actions make a big difference to our home planet. We need to start helping the Earth 
now before it is too late. 



335 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก บ 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบพึงพอใจ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เกีย่วกบัความตรงเนื้อหาของแบบพงึพอใจ ทีม่ีต่อโมดูลการอ่าน
ภาษาองักฤษ ทีเ่น้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญทางการสอนของคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 
 

แนวเร่ือง 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

1 2 3 

1. ด้านการออกแบบบทเรียน      

       1.1  ความเหมาะสมของหลกัการและเหตุผล 1 1 1 3 1 

       1.2  ความเหมาะสมของวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

       1.3  ความเหมาะสมของรูปแบบโมดูลการอ่านท่ีเนน้
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) 

1 1 1 3 1 

       1.4  ขนาดและแบบตวัอกัษรมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

       1.5 การใชภ้าษา และการเรียบเรียงถอ้ยค ามีความ
เหมาะสม 

1 1 1 3 1 

      2.  ด้านเนือ้หา      

         2.1  เน้ือหาสอดคลอ้งสามารถน าไปสู่การบรรลุ
จุดประสงคท่ี์ก าหนด 

1 1 1 3 1 

       2.2  เน้ือหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 1 1 1 3 1 

        2.3   มีการอธิบายเน้ือหาและใหต้วัอยา่งประกอบท่ี
ชดัเจน 

1 1 1 3 1 

        2.4    ค  าสั่งต่างๆในบทเรียนมีความชดัเจน 1 1 1 3 1 

        2.5  เน้ือหาเรียงจากง่ายไปหายาก 1 1 1 3 1 

      3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนการใช้โมดูลการอ่านที่
เน้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) 

     

1. ก่อนอ่าน:การกระตุ้น(Activating)      

                3.1 ความเหมาะสมของตวัอยา่งประโยคท่ี
เก่ียวขอ้งบทเรียน 

1 1 1 3 1 

                3.2  ความเหมาะสมของแบบฝึกหดั 1 1 1 3 1 
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แนวเร่ือง 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

2.      ระหว่างอ่าน:การช่วยเหลอืในการร่วมท า
กจิกรรม (Student participation in a small group) 

     

3.3  ความเหมาะสมของแบบฝึกหดั 1 1 1 3 1 

               3.4  ความเหมาะสมของไวยากรณ์ 1 1 1 3 1 

3. หลงัอ่าน: ผู้เรียนควบคุม (Students-

regulated)และการวดัผลและประเมินผล
(Evaluation) 

     

3.5 ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยการเขียน
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

1 1 1 3 1 

                3.6 ความเหมาะสมของแบบทดสอบประจ าบท 1 1 1 3 1 

                3.7 ความเหมาะสมของแบบทดสอบหลงัเรียน 1 1 1 3 1 

               3.8 ความชดัเจนของค าสั่งของแบบทดสอบ
ประจ าบท 

1 1 1 3 1 

               3.9  ความชดัเจนของค าสั่งของแบบทดสอบหลงั
เรียน 

1 1 1 3 1 

4. ด้านประโยชน์การใช้โมดูลการอ่านที่เน้นเทคนิคการ
เสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) 

     

    4.1 ช่วยท าใหผู้เ้รียนสามารถท างานไดด้ว้ยตนเองโดย
อิสระ 

1 1 1 3 1 

   4.2 ใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนใหส้ามารถท างานท่ีไม่
สามารถท าไดโ้ดยล าพงั  โดยผูส้อนค่อยๆลดการช่วยเหลือ
ลง แลว้ถ่ายโอนรับผิดชอบไปสู่ผูเ้รียน 

1 1 1 3 1 

   4.3 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยใชแ้บบการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

1 1 1 3 1 

   4.4  ช่วยพฒันาคุณภาพการอ่านของผูเ้รียนใหสู้งข้ึน 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ป 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัความตรงของเน้ือหา 

 (Content Validity) ของพึงพอใจ 
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วตัถุประสงคข์องการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษา 

5 4 3 2 1 
2. ด้านการออกแบบบทเรียน      

       1.1  ความเหมาะสมของหลกัการและเหตุผล      
       1.2  ความเหมาะสมของวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้      
       1.3  ความเหมาะสมของรูปแบบโมดูลการอ่านท่ีเนน้
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) 

     

       1.4  ขนาดและแบบตวัอกัษรมีความเหมาะสม      
       1.5 การใชภ้าษา และการเรียบเรียงถอ้ยค ามีความ
เหมาะสม 

     

      2.  ด้านเนือ้หา      
         2.1  เน้ือหาสอดคลอ้งสามารถน าไปสู่การบรรลุ
จุดประสงคท่ี์ก าหนด 

     

       2.2  เน้ือหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน      
        2.3   มีการอธิบายเน้ือหาและใหต้วัอยา่งประกอบท่ี
ชดัเจน 

     

        2.4    ค  าสั่งต่างๆในบทเรียนมีความชดัเจน      
        2.5  เน้ือหาเรียงจากง่ายไปหายาก      
      3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนการใช้โมดูลการ
อ่านทีเ่น้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) 

     

2. ก่อนอ่าน:การกระตุ้น(Activating)      
             3.1 ความเหมาะสมของตวัอยา่งประโยคท่ี
เก่ียวขอ้งบทเรียน 

     

            3.2  ความเหมาะสมของแบบฝึกหดั      
2.      ระหว่างอ่าน:การช่วยเหลอืในการร่วมท า
กจิกรรม (Student participation in a small group) 

     

3.3  ความเหมาะสมของแบบฝึกหดั      
               3.4  ความเหมาะสมของไวยากรณ์      
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วตัถุประสงคข์องการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษา 

5 4 3 2 1 
3. หลงัอ่าน: ผู้เรียนควบคุม (Students-

regulated)และการวดัผลและประเมินผล
(Evaluation) 

     

3.5 ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยการ
เขียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

     

                3.6 ความเหมาะสมของแบบทดสอบประจ าบท      
                3.7 ความเหมาะสมของแบบทดสอบหลงัเรียน      
               3.8 ความชดัเจนของค าสั่งของแบบทดสอบ
ประจ าบท 

     

               3.9  ความชดัเจนของค าสั่งของแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

     

4. ด้านประโยชน์การใช้โมดูลการอ่านที่เน้นเทคนิคการ
เสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) 

     

    4.1 ช่วยท าใหผู้เ้รียนสามารถท างานไดด้ว้ยตนเองโดย
อิสระ 

     

   4.2 ใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนใหส้ามารถท างานท่ีไม่
สามารถท าไดโ้ดยล าพงั  โดยผูส้อนค่อยๆลดการ
ช่วยเหลือลง แลว้ถ่ายโอนรับผดิชอบไปสู่ผูเ้รียน 

     

   4.3 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยใชแ้บบการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

     

   4.4  ช่วยพฒันาคุณภาพการอ่านของผูเ้รียนใหสู้งข้ึน      
 
ขอ้เสนอแนะ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………….………………………….. 
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ภาคผนวก ผ 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC เก่ียวกบัความตรงเน้ือหาของแบบวดัเจตคติ ท่ีมีต่อโมดูลการอ่าน

ภาษาองักฤษท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เกีย่วกบัความตรงเนื้อหาของแบบวดัเจตคติ ทีม่ีต่อโมดูลการอ่าน
ภาษาองักฤษทีเ่น้นเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญทางการสอนของคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 
 

แนวเร่ือง 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญคนที ่
รวม 

ค่า 
IOC 

1 2 3 

1.   ขา้พเจา้รู้สึกประทบัใจโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้(scaffolding) ท  าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบร่วมกนั 

1 1 1 3 1 

2.  ขา้พเจา้รู้สึกประทบัใจโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้(scaffolding)เป็นการช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนการสอนในแต่
ละขั้นตอน 

1 1 1 3 1 

3.  ขา้พเจา้รู้สึกบทเรียนโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการ
เรียนรู้(scaffolding)น่าสนใจ 

1 1 1 3 1 

4.  โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding)ท่ีมี
บทอ่านภาษาองักฤษวทิยาศาสตร์และ เทคโนโลยช่ีวยท าใหเ้ขา้ใจเน้ือ
เร่ืองไดง่้าย 

1 1 1 3 1 

5.  กิจกรรมหลงัการอ่าน เช่น การสรุปเร่ืองท่ีอ่านแผนภูมิต่างๆช่วยให้
ขา้พเจา้เขา้ใจเน้ือเร่ืองไดดี้ 

1 1 1 3 1 

6.  โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) ท าให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

1 1 1 3 1 

7.   โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริม 

     ต่อการเรียนรู้(scaffolding)เป็นโมดูลท่ีเรียนสนุก 
1 1 1 3 1 

8.   ค าถามต่างๆในโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
(scaffolding)ช่วยใหข้า้พเจา้เขา้ใจเน้ือเร่ืองไดดี้ 

1 1 1 3 1 
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แนวเร่ือง 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญคนที ่

รวม 
ค่า 

IOC 

9.  โมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding)ท าให้
มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ของผูเ้รียน 

1 1 1 3 1 

10.  ขา้พเจา้รู้สึกไม่สับสนขั้นตอนการเรียนการสอนของโมดูลการอ่าน
ท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) 

1 1 1 3 1 

11.  ขา้พเจา้รู้สึกวา่แบบทดสอบไม่ยากท าใหน่้าสนใจ 
 

1 1 1 3 1 

12.  ขา้พเจา้รู้สึกดีใจของการเรียนการสอนจากโมดูลการอ่านท่ีเนน้
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) ท  าใหท้ราบความกา้วหนา้
ทางการเรียน 

1 1 1 3 1 

13.   ขา้พเจา้รู้สึกมัน่ใจในทกัษะการอ่านภาษาองักฤษจากโมดูลการ
อ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) 

1 1 1 3 1 

14. ขา้พเจา้รู้สึกขั้นตอนการเรียนการสอนของโมดูล การอ่านท่ีเนน้
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding)ช่วยท าใหข้า้พเจา้เขา้ใจเน้ือ
เร่ืองและการเขียน   ไดง่้าย 

1 1 1 3 1 

 15. ขา้พเจา้รู้สึกประทบัใจโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริม 

 ต่อการเรียนรู้(scaffolding) ท่ีมีลกัษณะตวัแบบและช้ีแนะซ่ึงช่วยท าให้
ขา้พเจา้เขา้ใจเน้ือเร่ืองและการเขียนไดง่้าย 

1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ฝ 
บทเรียนโมดูลการอ่านท่ีเนน้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้ 
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Unit5: Sensors 
 
 
 
 

Read the sentence below and answer the following 
questions. 

 

1) What are “sensors”? 

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

2) How do we call “detectors that have the ability to measure 

types of physical phenomenon? 

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

3) What is the function of “are” in the above sentence? T 

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

 

 
 

When you read a text and see an unknown word, you may 

guess the meaning of that word using context clues.   Con-

text clues are practical ways you can find the meaning of 

the word without using a dictionary.  

 
2.1 Vocabulary study 

Now study the following examples of context clues.  

 

 

 

 

Sensors are detectors that have the ability to measure types 

of physical phenomenon, such as pressure or light. 

1. Activating  

 

2. Teacher-regulated  
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Context clues 

When you see a word that you do not know in a reading, you can 

often use the words and sentences around it-the context–to 

help you to guess the meaning of the word without using a dic-

tionary. The context clues are as follows: 

 
1. Definition 

Signal clues: be (is, are) meaning to be defined as or to be 

known as. 

 
 
 

 
 
2. Exemplification  

Signal clues: For example and including 
 
 
 
 
3. Similarity and contrast 

Signal clues:   

Comparison Contrast 

as if, like, too,  

also, similar to 

but, however, neverthe-

less, while, although, 

even though, unlike, in 

contrast 
 

 

 

Example 

-A Load Sensor is defined as a transducer that con-

verts an input mechanical force into an electrical output 

signal. 

This allows for corrective action to avoid potential dam-

age to large-scale systems such as wind turbines. 

Infrared sensors have been around since the late 1940s, 

even though they’ve really only entered the popular no-

menclature  
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4. Explanation/restatement 

Signal clues: Or, in other words, and that is  
 
 
 
 
 
 
Scan the following passage and use context clues to answer the fol-

lowing questions. 

1. A ……………….is a piece of equipment used for discovering the presence of 

light. 

a. sensor  b. transmitter c.  camera   d.  device 

 

2. If an analog sensor signal is going to be processed or used in digi-

tal……………., it needs to be converted to a digital signal, using an analog-to-

digital converter. 

a. device   b. machine  c. equipment  d. objects 
3. All living organisms...……….…biological sensors with similar functions to 

mechanical devices. 

a. provide  b. contain   c.  convert   d. measure  

 

4. A………….detecting sensor includes a pair of piezo-electric elements, 

electrically connected by a plate member, which eliminates the influence 

of temperature changes by using a temperature compensating piezo-

electric element, and preventing external noises from entering the 

device. 

a. vibration   b. motion   c. object   d. illumination 

 

5. A sensor is converter which measures physical phenomenon and con-

verts  

a………………..which can be read by an observer, or more frequently today by 

electronic instruments. 
 a. signal       b. vibrations      c. feedback        d. motion 

 

 

 

A Load Sensor or load cell is defined as a transducer that 

converts an input mechanical force into an electrical output 

signal. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter
http://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_conversion
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronics
http://www.futek.com/product.aspx?t=load
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6.The dish………..high frequency signals to low –frequency ones. 

a. contains          b. converts        c. measures          d. consists 

 

7. The acceleration sensor…………..changes in speed. 

a. provides         b. converts          c. measures          d. consists 

 

8. If the…………….is in immediate proximity to the sensor, the light emitted 

from the sensor does not return to the receiver element and the object 

is not detected.  

a. device          b. machine      c. equipment       d. object  

 

9. The sheath lead allows the………… to monitor the sensor sheath's insula-

tion resistance and generation of parasitic sheath-to-lead voltage. 

a. device           b. transmitter        c. motion                d. machine  

 

10. When an object enters the detection area, the sensor……………changes 

in the amount of infrared radiation in the detection area. 

a. detects             b. converts             c. provides             d. consist 

 

2.2 Previewing a reading text  

When reading a text, it is very important to know the text struc-

ture and understand the broad idea and what the overall meaning and 

the text is generally about.  Now try to find the answers for these guid-

ed questions or extension questions. 
Skim the passage “sensors” and write down your answer.  

1. What is the main idea of the first paragraph?  

_______________________________________________________ 

2. How many types of sensors are there?   

_______________________________________________________ 

3. What type of sensor is used to change a force into an electrical signal? 

_______________________________________________________ 

4. What sensor is used to detect moving people? 

_______________________________________________________ 

5. What is the main idea of the last paragraph? 

_______________________________________________________ 
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Read the passage “Sensors” and complete the exercises.  

 

 

Sensors 

 
 
 
 
 
 
 

Sensors are detectors that have the ability to measure types 

of physical phenomenon, such as pressure or light.  Sensors 

have been around for quite some time in various forms. The 

first thermostat came to market in 1883. Infrared sensors 

have been around since the late 1940s, even though they’ve 

really only entered the popular nomenclature over the past 

few years. Motion detectors have been in use for a number of 

years.  

 

Sensing equipment can be classified as acceleration sensors, 

load sensors and motion sensors. Sensors are used for many 

purposes and there are many different types. For example, 

acceleration sensors measure changes in velocity. It can also 

be used to determine orientation. The acceleration sensor 

measures the device's acceleration vector in 3 axes relative 

to its body frame.  Complex machine systems use acceleration 

sensors for precise real-time monitoring of machine vibration. 

Acceleration sensors also detect wear on machine components 

and any critical operating states. This allows for corrective 

action to avoid potential damage to large-scale systems such 

as wind turbines. The F99 series acceleration sensor monitors 

strong vibrations or accelerations in a wind turbines due to 

wind loads on the equipment. The sensor provides a sturdy en-

vironmentally protected housing, and uses a non-contact 

(5) 

(10) 
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measuring principle for reliable feedback to help avoid critical 

situations. 

A Load Sensor is a transducer that is used to convert a force 

into an electrical signal. This conversion is indirect and 

happens in two stages. Through a mechanical arrangement, the 

force being sensed deforms a strain gauge. The strain gauge 

measures this deformation or strain as an electrical signal, as 

the strain changes the effective electrical resistance of the 

wire.  A load sensor usually consists of four strain gauges in a 

Wheatstone bridge configuration. The output of the 

transducer can be scaled to calculate the force applied to the 

transducer. There are three types of load sensors: hydraulic 

load sensors, pneumatic load sensors and strain gauge load 

sensors. 

 

A motion sensor is a device that detects moving objects, 

particularly people. An electronic motion detector contains  

an optical, microwave, or acoustic sensor, and in many cases  

a transmitter for illumination. A motion detector is often 

integrated as a component of a system that automatically 

performs a task or alerts a user of motion in an area. Motion 

detectors form a vital component of security, automated 

lighting control, home control, energy efficiency, and other 

useful systems.  A motion detector may be among the sensors 

of a burglar alarm that is used to alert the home owner or 

security service when it detects the motion of a possible 

intruder.  

 

Sensors offer many advantages over other forms of technolo-

gy.  Acceleration sensors, load sensors and motion sensors are 

used by many systems.  This leads to increased convenience 

for people.  In the future, we will get used to seeing sensors 

everywhere. I hope that sensors will become more reasonably 

priced and use more advanced technology in the future. 

 
  

(25) 

(30) 

(35) 

(45) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transducer
http://en.wikipedia.org/wiki/Force
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_signal
http://en.wikipedia.org/wiki/Strain_gauge
http://en.wikipedia.org/wiki/Strain_(materials_science)
http://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge
http://en.wikipedia.org/wiki/Lighting_control_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Lighting_control_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Burglar_alarm
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Study the following reading and write each classification  

 sentences in your own words. 

 
 
                          
 
 

 

 
 

2.3 Subskills 
 

Subskills are important in reading comprehension. They consist of main 

ideas, references, details, guessing the meaning of words cause and ef-

fect comparisons and contrasts etc. 
 

 

You can know about subskills.  Now let’s start. 

 

Read the passage again and find the best answer.  

1.  What does “they” (line 5) refer to? 

a. types  b. forms c. infrared sensors   d. motion detectors 

 

2. The acceleration sensor measures the device's acceleration vector in 3 

axes relative to its body frame. What does “its” (line 13) refer to? 

a. device   b. vector c. sensor  d. acceleration sensor 
 

3. What is the closest in meaning of word “measure” (line 11)? 

a.  finding size and quantity  

b. making something become smaller in size  

c.  becoming different   

d. making something greater in amount 

 

4. Which of the following sentences is a definition? 

a. A Load Sensor is a device that reduces an electrical current. 

b. A transducer that has a force is called a load sensor. 

c. A transducer which changes an electrical signal is a load sensor. 

Sensors 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_signal
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d. A Load Sensor is a transducer that is used to change a force 

into an electrical signal.  

 

5.  What is motion sensor used for?   

a. carrying objects and bridges.   

b. transporting objects and people. 

c. discovering objects and people.  

d. changing a force into  an electrical signal. 

 

6. According to the passage, what are the correct types of sensors? 

a. Sensors divide acceleration sensor, load sensor and motion sensor. 

b. Sensors can be categorized as acceleration sensor, load sensor   

and motion sensor. 

c. There are types of sensors: acceleration sensor, load sensor               

and motion sensor. 

d. There are three types of sensors: acceleration sensor, load sen 

sor and motion sensor.    

   

 7.   What are the three types of load sensors? 

a. Hydraulic load sensors, pneumatic load sensors and acoustic 

sensors. 

b. Pneumatic load sensors, strain gauge load sensors, and acoustic 

sensors. 

c. Hydraulic load sensors, pneumatic load sensors and acoustic 

sensors. 

d.Hydraulic load sensors, pneumatic load sensors and strain gauge  

              load sensors.  

 

  8. When a robber breaks into a house, which sensor is used? 

a. acceleration sensor         b. load sensor 

c. motion sensor    d. load and motion sensor 

 

  

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transducer
http://en.wikipedia.org/wiki/Force
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_signal
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 9. According to the passage, what may happen to the sensors in the fu-

ture? 

a. Sensors are rare.      b. Sensors are inexpensive. 

c. Sensors are used somewhere.             d. Sensors are used by few 

systems. 

 

10.  What is the main idea of this reading passage? 

a. Sensors are very expensive.     

b. Sensors are almost successful.   

c. Sensors have many types and benefits.   

d. Many people get used to seeing sensors. 

Language study 

A. Definition: When you understand the definition, it may indicate the 

word belongs to a specific conceptual domain. 

Definition pattern 

Forms of definition 

We can divide each definition into three parts as A, B and C 

A = a thing to be defined 

B =a class to which it belongs 

C=its characteristics 

We can define a certain object in three types.  Study the following defi-

nitions carefully. 

 

1.  A is B which is C 

 

 
Defining relative clause 

A :Term verb B :Class Pronoun C :Characteristics 

Sensors are detectors which 

have the ability to measure 

types of physical phenome-

non, such as pressure or light.  

A motion  

sensor 
is a device which 

detects moving objects, par-

ticularly people. 
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2.  A may be defined as B which is C 

A: Term Verb B: Class Pronoun C: Characteristics 

 

Sensors 

may be defined as 

detectors 
which 

have the ability to measure types 

of physical phenomenon, such as 

pressure or light. 

A motion 

sensor 

 

a device 
which 

detects moving objects, particu-

larly people. 

 

3. B which C is called A 

B: Class Pronoun C: Characteristics Verb A: Term 

Detectors which 

have the ability to measure 

types of physical 

phenomenon, such as 

pressure or light. 
are detectors 

A device 

 
which 

detects moving objects, 

particularly people. is 
a motion 

sensor 

 

 

 

 

Task: Divide into four groups and read and complete the following texts.   

Each group selects one text and presents to the class. 

Text 1                              

The case is the part which houses all the major components of the com-

puter. There are two main types of computer cases: desktop and tower 

case. The choice of case determines where it is best positioned in the 

work area, how much the computer can be expanded in the future, and 

how easily it can be serviced.        

3.  Student participation in a small group 
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Text 2 

The motherboard is a circuit board located in the case on which most of 

the basic components of the computer (such as expansion cards, memory, 

and power supply) are built. The arrangement of all components on the 

motherboard is so important that it determines the adaptability and 

workability of the computer at present and in the future. 

 

Text 3  

A die is a tool used for cutting external threads on cylindrical parts like 

bolts and studs. A die consists of a nut having portions of its threads cir-

cumference cut away and shaped to provide cutting edge to the remaining 

portion of thread. The dies are made in various shapes and sizes. The die 

is held in the center of a pair of operating handles called stock for 

screwing on the bar. 

 

 

Text 4 

A lathe is a machine tool which is used to produce work which is circular 

in cross–section by rotation the work against a cutting tool.   In other 

words, it generates a surface of revolution. The finished work may be cy-

lindrical or tapered. In addition to generating cylindrical surfaces, lathes 

can generate plane surfaces by facing. The lathe may also be used for 

boring and cutting screw threads. 

 

Text 5 

Sound card is an expansion board.  Sound cards are necessary for nearly 

CD-ROMs and have become common place on modern personal computers.   

Sound cards enable computers to output sound through speakers con-

nected to the board, to record sound input from a microphone connected 

to computer, and manipulate sound stored on a disk. 
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Text 6 

A micrometer is an instrument which is used for measuring small distanc-

es precisely. It can measure with a precision of 0.01 mm. A micrometer 

consists of a steel frame in the shape of a semi - circle. Attached to one 

end of this semi –circular frame is a small anvil. The other end of the 

frame extends outwards. A piece of metal in the shape of a cylinder fits 

on to this extension. This cylindrical part is called the barrel, or sleeve. 

 

Text 7 

Soldering and brazing are metal joining processes in which a fusible alloy 

such as solder or soldering is bonded to the joint faces of the parent 

metals at a temperature below the melting point of those metals. The 

difference between these processes is in the temperature range over 

which they are performed, and consequently the kind of heating process, 

and the type of filler metal used. 

 

Text 8 

Plastics which can be melted once and can’t be remitted again are known 

as thermosetting plastics or thermosets. Thermoplastics can be easily 

bent or shaped by applying moderate temperature and pressure. They are 

comparatively soft and possess less strength. They deform easily at 65 

C° to 85 C°. 

 

Text 9   

Calipers are used for measurement of external and internal diameters of 

components not requiring greater accuracy. Calipers are classified ac-

cording to use as outside and inside calipers. The size of a caliper is spec-

ified by the greatest distance that can be opened between the legs. It is 

always used with a steel rule and sometimes with a micrometer. 
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Text 10 

Sawing is the process of cutting different metal pieces to the desired 

shape and size. In sawing the job is held in a vice, the handle of a hacksaw 

in the right hand and the farther edge of the frame in the left hand. Cut-

ting action in sawing takes place in the forward stroke and no pressure 

must be applied on the return or idle stroke. Do not use a new blade on 

hard material directly and coolant must be used throughout the opera-

tion, except for sawing cast iron. 

3.1: Scan the following passage and underline the definitions. Complete the 

definitions in the table provided at the end of each part. The first one has 

been done for you as an example. 

 

Text Term  Class Characteristics 

1 Case 

 

Part 

Houses all the major 

components of the 

computer 

2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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Classification patterns 

Forms of Classification 

1.Term      +     are     +      classified        +          into       +          list of 

classification 

                     categorized 

                                         divided 

Example: 

Sensing equipment are classified into acceleration sensors, load sensors 

and motion sensors. 

 
2.There are      +     number     +     types of       +      term     +     list of 

classification                      

Example: 

There are three types of load sensors: hydraulic load sensors, pneumatic 

load sensors and strain gauge load sensors. 

 
3.Term      +      can      +       be     +     classified        +       as    +     list of 

classification     may                            categorized 

                                                            divided 

Example: 

Sensing equipment can be classified as acceleration sensors, load sensors 

and motion sensors. 

 
Part 1: Underline the classification of each term. 

1. There are various types of load sensors, including hydraulic load  

    sensors, pneumatic load sensors and strain gauge load sensors. 

2. Electrical substances are classified into 3 groups:  conductors,  

    insulators and semi – conductors. 

3. Sensing equipment can be classified as acceleration sensors, load  

    sensors and motion sensors. 

4. The CPU includes three parts: the control unit, the arithmetic – logical  

     unit, and memory. 

5. Cigarettes may be divided into tipped and untipped. 

6. Cranes can be classified into two classes: jib cranes and overhead  

    travelling cranes. 

7. Drinks can be categorized into two kinds: alcoholic drinks or non –  

    alcoholic drinks. 

8. Welding can be classified as gas welding and arc welding. 
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9. There are two kinds of electric current: direct current and alternating  

     current. 

10. Motor vehicles include cars, trucks and motorcycles. 

 
 
Part 2:  Study the following text and underline the sentences that 

show classifications. 

Example:  

Plywood is broadly classified into four categories: ply sheets, multiply 

boards composite boards and block boards. 

 

 
 

Term 
Number of classi-

fication 
List of classifications 

Plywood 4  categories 
ply sheets, multiply boards, compo-

site boards, block boards 

 

 

Text 1 

Materials which can be remitted to manufacture fresh products are 

called thermoplastics or thermoplasts. Thermoplastics can be classified 

into two types: amorphous and crystalline. 

Term 
Number of classi-

fication 
List of classifications 
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Text 2 

It is a material considered as military necessity by every nation. About 

75% of rubber is consumed solely by the automobile type industry. There 

are three categories of rubber as natural rubber, synthetic rubber and 

rubber like plastics. 

Term 
Number of classi-

fication 
List of classifications 

 

 

 

  

 
 

Text 3 

Bearing metals can be divided into three main groups: white metal type, 

consisting of hard particles embedded in a soft matrix; leaded bronze 

type, consisting of a hard matrix type through which a softer metal is 

distributed and single metal or single phase alloy. 

Term 
Number of classi-

fications 
List of classifications 

 

 

 

  

 
Text 4 

We may distinguish two groups of metals. Those which contain mainly iron 

are called ferrous metals, and those in which the basic material is a metal 

other than iron are termed non – ferrous metals. 

Term 
Number of classi-

fication 
List of classifications 
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Text 5 

These are hand tools used in the fitting shop for holding and rotating of 

nuts and bolts. The following three types of spanners are divided into 

three kinds: open type spanner, box type spanner and adjustable type 

spanner. 

 

Term 
Number of classi-

fication 
List of classifications 

 
 
 
 

  

 
 

 
 

When you read academic reading, you transfer the information into 

diagram 

4.1: Let’s start.  The first one has been done for you as an example. 

 

         Engineering materials 

 

             

                  Metals                              Non – metals 

     

 

Ferrous metals    Non – ferrous    Synthetic materials     Natural materi-

als 

 
Engineering materials are divided into two groups; metals and non – met-

als. There are three types of metals: ferrous metals and non – ferrous. 

Non – metals can be classified as synthetic materials and natural materi-

als. 

 

 

4. Students-regulated 
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4.2: Study the following diagrams and write each classification  

       sentences in your own words. 
 
                          
 
 
 
 

 

 

 

 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
5.1   Vocabulary test 

Read the passage “Sensors” and choose the best answer. 

1.  The first………….sensor used for alarm systems came about in the early 

1950s. 

   a. motion  b. acceleration  c. load  d. strain 

gauge 

2. This sensor can………….up to about 110 pounds. 

  a. change  b. provide  c. measure d. exist 

 

3. Tomographic motion detection systems can cover much large areas be-

cause the radio waves are at frequencies which penetrate most walls and 

obstructions, and are detected in multiple locations, not just at the loca-

tion of the…………. 

   a. detector  b. transmitter c. transducer d. camera 

Hydraulic sensors Pneumatic load 

sensors 

Strain gauge load 
sensors 

Sensors 

5. Evaluation 

 

 

 

 

 

Acceleration 
sensors 

Motion sensors Load sensors 
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4. If dropped, be sure to do a visual check of the exterior for noticea-

ble………….and check the operational characteristics for faulty operations. 

   a. change  b. provide  c. exist  d. damage 

5. Most inexpensive motion detectors can………….up to distances of at least 

15 feet or 5 meters. 

 a. detect  b. change  c. provide  d. exist 

 

5.2   Reading comprehension test 

 

Read the paragraph below and choose the best answer. 

 

A hammer is a tool for forcing nails into wood, or for striking things to 

break them or move them. Hammers used in bricklaying and concrete 

block construction are called mason’s hammers. They are usually of the 

same design. However, hammers which have wider blades are used to cut 

concrete blocks. The weight of the hammer may vary according to the 

mason’s preference.  Since the hammer is used to stride and cut hard 

materials, it must be made of high-quality steel. The square end of the 

heavy metal head of the hammer is used for cutting masonry materials, 

striking chisels, hammering nails and tooling certain major joints. The 

other end of the hammer is wedge-shaped. It is for cutting and dressing 

masonry materials. The handle may be constructed of wood, fiberglass, or 

steel. Most masons prefer wooden handles. 

1.  What does “They ” (line 3 ) refer to? 

a. blades  b. hammers  c. blocks d. materials 

 

2.  What does “  it   ” (line 6) refer to? 

a. concrete  b. wood  c. steel d. hammer 

 

3. What is the closest in meaning of the word “preference” (line 5)? 

a. a greater interest     

b. make you feel tired  

c. thing that helps you do your job 

d. a large amount or number of something 

 

 4. What is the closest in meaning of the word “constructed” (line 10)? 

a. the ability to hear  b. build or make something  

c. damage something so badly d. join pieces of metal together 
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5. What is used in bricklaying and concrete block construction? 

   a. file  b. blade  c. chisel   d. hammer 

 

6.  What is used for cutting and dressing masonry materials? 

   a. wedge –shaped end   b. heavy metal head of the hammer 

  c. handle of the hammer           d. the middle of the hammer 

 

7. What parts of hammer are used to cut concrete blocks? 

a. Handles of hammer  b. Ends of hammer  

c. Head of the hammer               d. blades 

 

8. What is the other end of the hammer? 

   a. wedge –shaped end   b. heavy metal head of the hammer 

   c. handle of the hammer           d. the middle of the hammer 

 

9. What are the most parts of hammer made of wood, fiberglass, or 

steel? 

a. Handles of hammer  b. Ends of hammer  

     c. Head of the hammer  d. Head and ends of hammer 

 

10.  What is the main idea of this reading passage? 

 a. A hammer is a tool for uses. 

 b. A hammer is made by materials. 

c.  A hammer is widely used for people.  

d  A hammer is used for many years. 
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ภาคผนวก พ 
หนงัสือเรียนเชิญผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจิยัและขออนุญาตทดลองเคร่ืองมือในการวจิยั 
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ท่ี ศธ 0520.107/919                                                             บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
     พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 

        
                           12 กุมภาพนัธ์ 2558 

 
เร่ือง   ขอทดลองเคร่ืองมือวจิยั 
 

เรียน   คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบแบบสอบถาม  จ  านวน  1 ชุด 
ดว้ยนางสาวสมทรง  สุภาพ นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและ

การสอน ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีการสอน มหาวิทยาลยัศิลปากร ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การ
พฒันาโมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้นรูปแบบการสอนเทคนิคการ
เสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร” ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาท าการทดสอบความเช่ือมั่นของ
เคร่ืองมือในหน่วยงานของท่าน เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชใ้นการวจิยักลุ่มตวัอยา่ง  

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหค้วามอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยิง่                                                         

                                          
         (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพรวทิยศิริธรรม) 

          รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ฝ่ายวชิาการและการวจิยั 
                                                  รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม โทร. 0-3421-8788 
 

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั  “มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพือ่พฒันาคุณภาพบัณฑิตศึกษา”  
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ท่ี ศธ 0520.107/919                                                              บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
     พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 

        
                           12 กุมภาพนัธ์ 2558 

 
เร่ือง   ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจิยั 
 

เรียน   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อธิปัตย ์บุญเหมาะ 
 

ดว้ยนางสาวสมทรง  สุภาพ นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการ
สอน ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิการสอน มหาวทิยาลยัศิลปากร ก าลงัท าวทิยานิพนธ์เร่ือง “การพฒันา
โมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
นกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระนคร” มีความประสงคจ์ะขอเชิญท่าน
ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจเคร่ืองมือวิจยั เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ในการน้ีบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผูต้รวจเคร่ืองมือวิจยัให้กบั
นกัศึกษาดงักล่าวดว้ยตรวจเคร่ืองมือวจิยั 

 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหค้วามอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยิง่                                                         

                                          
         (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพรวทิยศิริธรรม) 

                                                 รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ฝ่ายวชิาการและการวจิยั 
                                                  รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม โทร. 0-3421-8788 
 

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั  “มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพือ่พฒันาคุณภาพบัณฑิตศึกษา”  
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     พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 

        
                           12 กุมภาพนัธ์ 2558 

 
เร่ือง   ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจิยั 
 

เรียน   ดร.อรกญัญา เยาหะรี 
 

ดว้ยนางสาวสมทรง  สุภาพ นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการ
สอน ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิการสอน มหาวิทยาลยัศิลปากร ก าลงัท าวทิยานิพนธ์เร่ือง “การพฒันา
โมดูลการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเนน้รูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
นกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระนคร” มีความประสงคจ์ะขอเชิญท่าน
ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจเคร่ืองมือวิจยั เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ในการน้ีบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผูต้รวจเคร่ืองมือวิจยัให้กบั
นกัศึกษาดงักล่าวดว้ยตรวจเคร่ืองมือวจิยั 

 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหค้วามอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยิง่                                                         

                                          
         (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพรวทิยศิริธรรม) 

                                                 รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ฝ่ายวชิาการและการวจิยั 
                                                  รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม โทร. 0-3421-8788 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

 ช่ือ  - สกุล  นางสาวสมทรง  สุภาพ 

 ท่ีท างาน   สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

 ประวติัการศึกษา   

 พ.ศ. 2547  การศึกษามหาบณัฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยกุต ์ 

(ดา้นการสอนภาษาองักฤษ) 

มหาวทิยาเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 พ.ศ. 2533  ครุศาสตร์บณัฑิต วชิาเอกภาษาองักฤษ 

    วทิยาลยัครูนครสวรรค์ 
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