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ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (THE  
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทย เรื่องการ
อานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย 
เรื่องการอานตีความของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนโมดูล และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
โมดูลกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  โดยการสุมนักเรียนเกง ปานกลาง และออน จากการเรียงลําดับ
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ของคอรนบารค หาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความคิดเห็นใชสูตร E1/E2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล 
และใชสถิติทดสอบคาที่ (t-test) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานตีความกอนและหลักเรียนบทเรียนโมดูล 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. บทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทย เรื่องการอานตีความ มีประสิทธิภาพเทากับ 83.12/81.28 ซึ่งอยูใน
เกณฑดี 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทย เรื่องการอานตีความของนักเรียนหลังเรียน
ดวยบทเรียนโมดูลสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. นักเรียนมีความเห็นดวยมากตอการเรียนดวยบทเรียนโมดูลที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
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 The purposes of this research were to construct and test the efficiency of Instruction Module on 
Interpretative Reading for Mattayomsuksa IV, to compare the students' interpretative reading achievement 
before and after using the instruction module, and to study students' opinions towards the instruction module on 
interpretative reading 
 The sample consisted of one randomly selected class of 45 Mattayomsuksa IV students at three 
levels of interpretative reading ability (low, medium and high level) of Kasetsart University Laboratory school, 
Kamphaengsaen Campus during the second semester,  academic year 2003. The duration of the experiment 
covered 10 session periods. 
 The instruments used for gathering data were; 1) the three Instruction Modules on Interpretative 
Reading ; 2) the interpretative reading achievement test, used as a pretest and posttest and 3) a questionnaire on 
opinions towards the instruction module on interpretative reading 
 The mean and percentage were used to study the efficiency of the instruction modules. The t-test 
was used to assess the students' interpretative reading achievement before and after using the Instruction Module 
on Interpretative Reading. In addition, the mean and the standard deviation of items were used to evaluate the 
student's opinion towards the Instruction Module on Interpretative Reading 
 The results of the study were : 
 1. The efficiency of the Instruction Module on the Interpretative Reading was 83.12/81.28.        
This means that the instruction module constructed were highly effective 
 2. The students' interpretative reading achievement after using the instruction module was 
significantly higher than that of before using the Instruction Module on the Interpretative Reading constructed at 
the 0.05 level. 
 3. The students' opinions towards  the Instruction Module on the Instruction Module on the 
Interpretative Reading were highly positive. 
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติท่ีมีความสําคัญยิ่ง เพราะภาษาไทยเปนเครื่องหมายแสดง
ใหเห็นถึงวัฒนธรรมซ่ึงเปนเอกลักษณของชาต ิ และแสดงความเปนไทย ท้ังยังเปนเครื่องมือชวยใน
การติดตอส่ือสารหรือดําเนินการตาง ๆ ซ่ึงกันและกันในชีวิตประจําวันดังท่ีพระบาทสมเด็จ       
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสในท่ีประชุมของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2539:7-8) ถึงความสําคัญของภาษาไทยไววา

ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งชาติ ภาษาท้ังหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิด
หนึ่ง คือ เปนทางสําคัญแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่งเปนส่ิงท่ีสวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณ
คด ีเปนตน ฉะนั้นจึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหดี

จากพระราชดํารัสขางตน เปนเครื่องช้ีใหเห็นวา นอกจากจะเปนความภาคภูมิใจอยางสูง
สุดในฐานะท่ีไทยเราเปนชาติท่ีมีภาษาเปนของตนเองแลวยังทรงเนนใหเห็นถึงความสําคัญของ
ภาษาท่ีคนไทยทุกคนตองเอาใจใส รักและภาคภูมิใจพรอมท่ีจะสรางสรรคภาษาไทยใหดํารงอยู
ทามกลางความเปล่ียนแปลงไปตามความนิยมและภาวะการณของสังคม ยอมเปนส่ิงท่ีพึงกระทําเพ่ือ
ความม่ันคงของชาต ิดังท่ี ม.ล.ปน  มาลากุล (2518 : 5) กลาววา “ภาษาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญซ่ึงคน
ในสังคมใชติดตอส่ือความหมายเพ่ือประสานงานใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และเปนทรัพยากร
มรดกของประชาชาติไทยเราโดยแท เราจะตองชวยกันรักษาและบํารุงสงเสริมภาษาไทยใหเจริญม่ัน
คง”  ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (2533 : 2) กลาวไววา  “ชาติ
ตองมีภาษาเปนของตนเอง จะใชภาษาของคนอ่ืนในการติดตอราชการและในกิจกรรมใหญ ๆ ของ
ชาติอยางไรได  การขาดภาษาเปนการขาดเอกลักษณท่ีสําคัญยิ่ง การมีภาษาของตนใชในกิจกรรม
ของตนทําใหคนในชาติสํานึกวาแตละคนเปนสวนหนึ่งของชาติ”
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ภาษาไทยนอกจากจะมีความสําคัญดังกลาวขางตน ยังมีความสําคัญในฐานะเปนเครื่อง
มือในการศึกษาเพ่ือแสวงหาความรูดังท่ี สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2538 : 3-4) 
กลาวไววา “ภาษาไทยเปนเครื่องหมายแสดงเอกลักษณประจําชาต ิและเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
ไทย  นอกจากนี้ภาษาไทยยังเปนเครื่องมือในการศึกษาเพ่ือแสวงหาความรูในสรรพวิทยาการใน
สาขาตาง ๆ และใชในการประกอบอาชีพทุกสาขา”  ตรีศิลป   บุญขจร (2535 : 681) กลาวไววา  
โลกทุกวันนี้เปนโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังในทางวิทยาการทางวัตถุ และทางความรู
สึกนึกคิด เราในฐานะสมาชิกของสังคมคนหนึ่ง จึงควรติดตามความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตาง ๆ 
ในสังคมและในโลก เพ่ือท่ีเราจะไดเปนผูท่ีทันสมัยทันเหตุการณอยูเสมอ การอานเปนวิธีการท่ีดีท่ี
สุดวิธีการหนึ่งในการติดตามเหตุการณ และความเคล่ือนไหวท่ีเกิดขึ้น ขณะนี้เทคโนโลยีเจริญกาว
หนาไปมากทําใหเรามีส่ือสารมวลชนในลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีไมใชหนังสือ เชน วิทยุ โทรทัศน ภาพ
ยนตร หรือวีดีโอ-เทป มากขึ้นตามไปดวย แตการอานดูเหมือนจะเปนการรับขาวสาร เหตุการณ 
และความเคล่ือนไหวตาง ๆ ท่ีละเอียดรอบคอบ รูลึก และรูทันเหตุการณ ท้ังยังเปนพ้ืนฐานการเรียน
รูรายวิชาการตาง ๆ การอานจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการแสวงหาความรูเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
ดานสติปญญา อารมณ และสังคมของตนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิต และชวยพัฒนาตนใหมีโลก
ทัศนท่ีกวางไกล สามารถวิเคราะหเรื่องราว หรือสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไดเปนอยางดี

การสอนภาษาไทยในปจจุบันเนนการสอนภาษาในฐานะเครื่องมือของการเรียนรูเพ่ือให
ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง เนนการสอนภาษาเพ่ือพัฒนาความคิด ผูเรียนท่ีมีความ
คิดจะตองมีประสบการณ และประมวลคํามากพอท่ีจะสรางความคิดไดลึกซ้ึง ขณะเดียวกันก็เนนให
ผูเรียนรักภาษาไทยในฐานะท่ีเปนวัฒนธรรมของชาต ิ(กรมวิชาการ 2544 : 2)  ดวยเหตุนี้ การจัดการ
ศึกษาขึ้นพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงไดนําแนวคิดดังกลาวมาพัฒนาหลักสูตร และจัด
ทําเปนสาระการเรียนรูมาตรฐานวิชาภาษาไทย โดยกําหนดคุณภาพของผูเรียนในแตละชวงช้ันไว
อยางชัดเจน โดยเฉพาะในชวงช้ันท่ี 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) ตามโครงสรางของหลักสูตรนั้นได
กําหนดใหการอานเปนสาระท่ี 1 ของกลุมสาระการเรียนรูในมาตรฐานท่ี 1.1.1 ไดกําหนดใหผูเรียน
มีความสามารถในการอานไดอยางมีวิจารณญาณ ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องท่ีอานได
อยางลึกซ้ึง  วิจารณ  วิเคราะห   ประเมินคาเรื่องท่ีอานไดอยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะของหลักสูตร
เปนสมรรถฐาน  (competency - based curriculum) คือ เนนทักษะของผูเรียนมากกวาเนื้อหา

การอานจึงเปนรากฐานสําคัญในการศึกษา อานแลวตองรูจักคิดพิจารณา การอานมิได
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ แตจะเกิดไดจากการเรียนรูท่ีถูกวิธี ไดรับการฝกฝนจนเกิดทักษะ การอาน
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ถือเปนทักษะทางภาษาดานการรับรูท่ีสําคัญ เปนการชวยใหมนุษยไดเพ่ิมพูนความรูจากขอเขียน
ของผูรูในแตละสาขาวิชา สามารถสรางความคิดรวบยอด วินิจฉัยและแกโจทยปญหา นักเรียนท่ีมี
ความสามารถทางการอานสูงจะมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาตาง ๆ สูงตามไปดวย สุจริต เพียรชอบ 
และสายใจ  อินทรัมพรรย (2536 : 139) ไดกลาวถึงความสัมพันธของการอานวาเนนทักษะท่ีใชใน
การแสวงหาวิทยาการ ความบันเทิง การพักผอนหยอนใจ ผูมีทักษะในการอานยอมแสวงหาความรู
และศึกษาเลาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และการท่ีผูอานจะเขาใจไดนั้น ผูอานจะตองมีความ
สามารถในการตีความขอความท่ีอาน ตองเขาใจภาษาของผูเขียน เพ่ือท่ีจะตีความหมายของขอความ
ใหตรงกับความหมายท่ีผูเขียนจงใจจะหมายถึง ความสามารถของการตีความจึงขึ้นอยูกับความรูพ้ืน
ฐานเดิมของผูอานดวย ซ่ึงจะมีมากนอยแตกตางกันไปก็มีผลทําใหการระลึกถึง การทบทวนความ
เกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อความแตกตางกันดวย แตในปจจุบันสภาพจริงของการเรียนการสอน
ทักษะการอานในระดับมัธยมศึกษานั้นยังประสบปญหาอยูมาก ดังท่ี ณรงคฤทธ์ิ  ศักดาณรงค  (2538
: 50)  ไดกลาวไววาปญหาการอานของนักเรียนท่ีอานแลวไมเขาใจความหมาย แยกใจความสําคัญ
หรือสรุปใจความสําคัญไมได ไมสามารถแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ ตีความจากเรื่องท่ี
อานได อีกท้ังไมมีนิสัยรักการอาน ทําใหขาดโอกาสในการแสวงหาความรูจากหนังสือ เปนผลให
ความรูทางวิชาการและดานอ่ืน ๆ ดอยลงไปนั้นมีสาเหตุมาจากการท่ีนักเรียนไมมีพัฒนาการทาง
ความคิด อานไดไมลึกซ้ึง ท้ังนี้เพราะขาดการตีความ การตีความจึงเปนสวนสําคัญของการอาน
เพราะการอานนอกจากจะตองการรายละเอียดของเรื่องแลวควรตองตีความใหไดสาระท่ีผูเขียนสง
มาดวยจึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิในการอาน

การตีความ (interpretation) คือ การอานเพ่ือทําความเขาใจส่ิงท่ีผูเขียนมิไดกลาวไวโดย
ตรง ผูอานจะตองใชการประมวลเรื่องราว แปลความ ขยายความในการเสาะแสวงหาความหมายท่ี
ซอนเรนอยูในขอความท่ีปรากฏ เพ่ือจะทําความเขาใจความคิดของผูเขียนไดอยางสมเหตุสมผล

การตีความเปนสมรรถภาพในการอานขั้นสูงสุดดังท่ี ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2517 
: 18) ไดแบงลําดับขั้นของสมรรถภาพในการอานไวดังนี้

1) อานออก
2) อานคลอง
3) อานเขาใจเรื่อง
4) อานแลวแยกแยะขอความชนิดตาง ๆ ไดเชน ขอเท็จจริง ความคิดเห็น อารมณท่ีอยูใน

ส่ิงท่ีอาน
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5) อานแลวตีความได เชน สารท่ีผูเขียนสงมายังผูอาน ใหความรู ยั่วยุใหสังเกต   ยั่วยุ
อารมณขัน ชักชวนใหเกลียดชัง ชักชวนใหนิยมส่ิงใดหรือบุคคลใด

เจตนา  นาควัชระ (2521 : 12) กลาวไววา ถาผูอานสวนมากใสใจท่ีจะตีความ และสนใจ
ท่ีจะแสดงความคิดเห็นกับวรรณกรรมท่ีตนอาน วงวรรณกรรมก็จะตื่นตัวตามไปดวย

การตีความจึงมีความสําคัญตอการอาน เปนส่ิงท่ีควรสงเสริมใหเกิดมีขึ้นกับทุกคนเพราะ
งานเขียนทุกชนิดเกิดขึ้นจากการท่ีผูเขียนไดส่ือสาร โดยใชตัวอักษรเปนเครื่องมือสงสารบาง
ประการท่ีเขาตองการมายังผูอาน ไมเฉพาะแตเนื้อหาความรูเทานั้น ยังรวมถึงการสงสารท่ีเปนความ
คิดและอารมณของการเขียนงานประพันธท่ีซับซอนกวางานศิลปะอยางอ่ืน ๆ ดวย

จากการติดตามผลการเรียนวิชาภาษาไทย ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของนัก
เรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ตั้งแตป พ.ศ. 2534 
เปนตนมา ในฐานะท่ีผูวิจัยเปนผูสอนวิชาภาษาไทยผูหนึ่ง พบวา ผลของการวัดและประเมินผล
ความสามารถในการอานของนักเรียนอยูในเกณฑขั้นต่ํา นักเรียนประสบปญหาความเขาใจในการ
อาน ขาดความรูความเขาใจ ไมมีความสามารถในการอานระดับสูงคือการอานตีความ เหตุท่ีนัก
เรียนไมบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรในเรื่องของการอานอาจเปนเพราะเนื้อหาในหลักสูตร ไม
ทันสมัยและไมเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปนจริง วิธีสอนของครูยังมุงเนนการถายทอดเนื้อหาวิชา
มากกวาการฝกทักษะ ครูสอนโดยยึดตนเองเปนศูนยกลาง ขาดเทคนิคการสอนใหม ๆ ทําใหนัก
เรียนเบ่ือจึงไมสนใจกระตือรือรนในการอาน และจากผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะของครูก็เปน
ปจจัยหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับความสามารถในการอานของนักเรียน ดังท่ีมีผูกลาวไวตรงกันโดยเนนถึง
ตัวครูและการสอนของครูวา “ขอสรุปขอหนึ่งซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยางแพรหลาย คือ ส่ิงท่ีสําคัญท่ี
สุดท่ีสงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก็คือ ครู”(Hoffman 1986 : 3, อางถึงใน สุจริตรา ศรี
นวล 2533 : 5)

นอกจากนั้นสตอฟเฟอร  (Stauffer 1975 : 4)  ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญดานการอาน ยังเสนอ
แนวคิดท่ีสอดคลองกัน  สรุปไดความวาการท่ีนักเรียนจะมีความสามารถในการอานอยางวิจารณ
ญาณและอานอยางสรางสรรค    ขึ้นอยูกับวาเขาไดรับการสอนมาอยางไร   ทักษะพ้ืนฐานการอาน 
การคิด ท่ีนักเรียนไดรับมานั้น เปนผลมาจากครูและกระบวนการสอนของครูเกือบท้ังส้ิน (อางถึงใน 
สุจริตรา   ศรีนวล 2533 : 7) ถาครูเห็นความสําคัญของการอาน เขาใจธรรมชาติและกระบวนการ
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ของการอาน ใชเทคนิคและส่ือการสอนท่ีเหมาะสม ก็นาจะทําใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ
ดานการอานอยูในเกณฑท่ีนาพึงพอใจได  สุจริต  เพียรชอบ (2536 : 11-12) ไดกลาวไววา วิธีการ
สอนของครูมักจะใชส่ือการสอนเฉพาะกระดานดําหรือรูปภาพเพียงเล็กนอยเทานั้น จากการศึกษา
ของ มนตร ี แยมกสิกร (2536 : 5) ใหความเห็นวาส่ือการเรียนการสอนเปนตัวกลางท่ีจะชวยกระตุน
ใหผูเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด นําความรูไปยังผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนประสบความ
สําเร็จตามเปาหมายท่ีตองการได ท้ังนี้ความแตกตางระหวางบุคคลซ่ึงอาจมีท้ังทางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา ก็มีสวนไมนอย ครูจึงควรใชหลักจิตวิทยาในการพิจารณาขีดความสามารถ
ของนักเรียนแตละคนในการจัดการศึกษา สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพของแตละ
บุคคล เพ่ือใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการเรียนวิชาภาษาไทยในปจจุบัน ท่ีเปล่ียนแนวการ
สอนมาเนนท่ีกระบวนการเรียนรูท่ีถือวาผูเรียนเปนผูท่ีมีความสําคัญท่ีสุด จัดประสบการณใหผูเรียน
เปนผูคิด รูจักการแกปญหาดวยตนเอง ผูเรียนมีสวนรวมในการตัดสินในวางแผนการเรียนและ
ประเมินผลการเรียนของตนดวยตนเอง ครูจะเปนผูเสนอแนะหรือคอยชวยเหลือเทาท่ีจําเปนเทานั้น 
ท้ังนี้เพ่ือฝกใหผูเรียนเคยชินกับวิธีการและกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเอง จนเกิดเปนทักษะ
และกลายเปนคุณลักษณะท่ีดีติดตัวไปในอนาคต ดังนั้น จึงจําเปนตองสรางนวัตกรรมท่ีเหมาะสมมา
ใชในการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนเกิดภูมิปญญา มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาภาษาไทยสอดคลองกับ
นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ท่ี
ตองการใหผูเรียนมีวิสัยทัศนทางการเรียนการสอนภาษาไทยใหเปนเครื่องมือในการส่ือสาร การ
เรียนรูใหผูเรียนใชภาษาในการคิดสรางสรรควิพากษวิจารณตัดสินแกปญหาไดอยางมีเหตุผลพัฒนา
ใหผูเรียนคิดเปน ใชภาษาส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพและเรียนรูอยางมีความสุข การพัฒนาทักษะ
การอานตามแนวปฏิรูปการศึกษาครูจึงควรใชเทคนิควิธีการสอนกิจกรรมและส่ือเราใหเกิดการเรียน
รู พัฒนาผูเรียนใหสามารถใชภาษาในการส่ือสาร ไดเต็มศักยภาพ ดังท่ี ศิริพงษ  พยอมแยม  (2533 : 
4) กลาววา “การศึกษาตองรวมมือกันแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งขึ้น โดยนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเขามาใชกับระบบการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพท้ังดานวัตถุ
และวิธีการ” นักการศึกษาควรเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําวิธีการใหม ๆ หรือส่ิงท่ีมีอยูเดิมมา
ประยุกตใหดีขึ้น เพ่ือพัฒนาการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ วิธีสอนและการสอนจะประสบผลดีก็ตอเม่ือ
ผูเรียนไดลงมือกระทํากิจกรรมจริง ยิ่งกระทํามากเทาใดก็จะเกิดการเรียนรูมากขึ้นเทานั้น นักเรียน
จะเกิดกําลังใจ จะเกิดความกระตือรือรน ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มองเห็นคุณคาและมีทัศนคติ
ท่ีดีตอการเรียนการสอนในรายวิชานั้น

นวัตกรรมท่ีนํามาใชในการเรียนการสอนนั้น  มีหลายประเภท เชน ชุดการสอน บทเรียน
สําเร็จรูป ชุดการสอนมินิคอรส ศูนยการเรียน บทเรียนโมดูล เปนตน ในจํานวนนวัตกรรมดังกลาว 
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บทเรียนโมดูล เปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย ซ่ึงจากผลการวิจัยของ ยุวดี บุญญาวานิชย (2530 : 
81)   วิภาวรรณ    สุขตระกูล (2535 : 45)  สุพิชญพร    เพียรวิริยะ  (2540 : 59)    และดาวรุง เถียรทวี 
(2543 : 92) พบวา บทเรียนโมดูลสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยได 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของบุญลักษณ   พิมพา (2530 : 46)  พนิดา  พวงชูศักดิ์ (2531 : 73)  ศรี
ผกา  เจริญยศ (2533 : 51)  อาวุธ   พรหมมานอก  (2538 : 133)  ศศิวิมล  เนืองนิตย  (2543 : 31)  ท่ี
พบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนโมดูลมีความสามารถในการใชภาษาไทยสูงกวากอน
เรียน  เพราะบทเรียนโมดูลเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบัติหรือเรียนดวยตนเอง

บทเรียนโมดูล    (instructional module)    เปนส่ือนวัตกรรมท่ีไดรับความสนใจกันมาก
ในปจจุบัน เปนบทเรียนท่ีมีความสมบูรณในตัวเอง นักเรียนสามารถศึกษาไดตามความตองการ 
เวลาท่ีศึกษาอาจเปนตอนหนึ่งตอนใดท้ังในหรือนอกช้ันเรียนก็ได นอกจากนี้บทเรียนโมดูลยังมี
ลักษณะกําหนดใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (child centered)  ทุกขั้นตอนนักเรียนจะเปนผูปฏิบัติเอง      
มีความรับผิดชอบและความเปนผูมีวินัยในตนเอง สนองความตองการความแตกตางระหวางบุคคล 
ใหโอกาสนักเรียนไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน   ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางจริยธรรมท่ี
ดีงามใหเกิดขึ้นในสังคมไทยและจากผลการวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนโมดูลในตางประเทศ สรุปไดวา 
บทเรียนโมดูลชวยใหนักเรียนมีอิสรภาพในการแสวงหาความรูในเนื้อหา   โดยใชเวลาเรียนนอย
กวา นักเรียนมีความสามารถตามจุดประสงคท่ีไดตั้งไวมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการเรียน
แบบปกติสามารถพัฒนาตนดวยตนเอง นักเรียนสวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอบทเรียนโมดูล (ศศิวิมล 
เนืองนิตย  2543 : 31)

ดวยคุณสมบัติท่ีดีของบทเรียนโมดูลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความประสงคจะสรางบทเรียน
โมดูลเรื่องการอานตีความเพ่ือการแกปญหาการอานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 และเพ่ือใช
เปนส่ือพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน สงเสริมการศึกษาหาความรูดวยตนเอง เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรียน และเพ่ือสนองจุดประสงคของหลักสูตรมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดังท่ี
กลาวมาแลว

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทย เรื่องการอานตีความ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4
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2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอานตีความของ
นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนโมดูล

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนโมดูล

ขอคําถามในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาเนื้อหาคําตอบในขอคําถามตอไปนี้
1. บทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทย เรื่อง การอานตีความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มี

ประสิทธิภาพอยูในระดับใด
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอานตีความกอนและหลังเรียนบท

เรียนโมดูลแตกตางกันหรือไม
3. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอานตีความโดยใชบทเรียน

โมดูลอยูในระดับใด

สมมติฐานของการวิจัย

1. บทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทย เรื่อง การอานตีความประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. สัมฤทธ์ิผลของการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอานตีความของนักเรียนช้ันมัธยม

ศึกษาปท่ี 4 หลังจากเรียนดวยบทเรียนโมดูลมีคะแนนสูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนมีความเห็นดวยอยางมากท่ีจะนําบทเรียนโมดูลมาใชในการเรียน

ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากร   คือ   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4   โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ปการศึกษา 2546 จํานวน 3 หองเรียน รวม
ท้ังส้ิน 120 คน ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันดังกลาวซ่ึงกําลังศึกษา
ในปการศึกษา 2546 โดยใชวิธีการสุมนักเรียนเกง ปานกลาง ออน จากการเรียงลําดับคะแนนสอบ
วิชาภาษาไทย (ท 44010) อยางละ 5 คน 3 แผนการเรียน คือ แผนวิทย-คณิต, ศิลป-คณิต และศิลป-
ภาษา หองละ 15 คน รวมเปนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 45 คน

2. ตัวแปรท่ีศึกษา
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2.1  ตัวแปรอิสระ คือ บทเรียนโมดูล
2.2  ตัวแปรตาม คือ

  2.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอานตี
ความ

  2.2.2  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนบทเรียนโมดูล
3. ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2546 ใชเวลาในการทดลอง 

2 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 50 นาที เปนเวลา 10 วัน

นิยามศัพทเฉพาะ

1. บทเรียนโมดูล หมายถึง บทเรียนท่ีสรางขึ้นเพ่ือใหนักเรียนสามารถไดศึกษาไดดวย
ตนเองเปนกลุมยอยหรือรายบุคคล โดยนักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมการเรียนไดตามความสามารถ
และความสนใจ ซ่ึงมีองคประกอบ 7 ประการ คือ หลักการและเหตุผล จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
ความรูพ้ืนฐาน การทดสอบกอนเรียนกิจกรรมการเรียน การประเมินผลหลังการเรียน และการซอม
เสริม

2. ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล หมายถึง ความสามารถของนักเรียนท่ีไดจากการ
เรียนบทเรียนโมดูลโดยการคํานวณจากคะแนนในการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบโดยใชเกณฑ 
80/80

80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของนัก
เรียนในกลุมตัวอยางตอบไดถูกตอง  (E1)

80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน
ในกลุมตัวอยางตอบไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 80 (E2)

3. การอานตีความ  หมายถึง  การอานเพ่ือท่ีจะคิดพิจารณาความหมายไดถูกตองตรงตาม
จุดประสงคของผูเขียน โดยพิจารณารวมไปถึงความหมายโดยนัยท่ีผูเขียนตองการจะส่ือความหมาย
ท่ีแฝงอยูในงานเขียนนั้น ๆ ดวย

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ หมายถึง คะแนนท่ีไดรับ
จากการวัดผลการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอานตีความ ซ่ึงวัดไดโดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
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5. แบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทย เรื่อง การอานตี
ความ หมายถึง การแสดงความคิดเห็นในเนื้อหา ภาษาท่ีใชรูปเลม ความสะดวกในการใช ฯลฯ โดย
วัดจากคะแนนการตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นตอบทเรียนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 20 ขอ

6. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หมายถึง นักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาไทย ท 44010 ในภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม
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บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ

                   การสรางบทเรียนโมดูล เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 นี้ ผู
วิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินการวิจัย ดังนี้

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการอาน
3. การอานตีความ
4. นวัตกรรมทางการศึกษา

4.1 บทเรียนโมดูล
4.2 ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกับบทเรียนโมดูล

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของภายในประเทศ
5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากตางประเทศ

การสอนภาษาไทยในปจจุบัน เนนการสอนภาษาในฐานะเครื่องมือของการเรียนรู เพ่ือ
ใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถนําความรูมาใชในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
ความคิด ผูเรียนท่ีมีความคิดจะตองมีประสบการณและประมวลคํามากพอท่ีจะสรางความคิดใหลึก
ซ้ึงและรอบคอบ ขณะเดียวกันการสอนภาษาไทยจะตองเนนการรักภาษาไทยในฐานะเปนวัฒน
ธรรม และถายทอดวัฒนธรรม นั้นผูเรียนจะตองอานวรรณคดี หรือวรรณกรรมตาง ๆ เพ่ือศึกษาเรื่อง
ราวของชีวิตท่ีจะทําใหโลกทัศนของผูอานกวางขวางขึ้น เขาใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมท้ังใน
อดีต ปจจุบัน และสังคมในอนาคต รวมถึงการศึกษาภูมิปญญาทางภาษาในทองถ่ินดวย

ในการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของกระทรวง
ศึกษาธิการมีรายละเอียดดังนี้
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1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ท่ี
มีจุดประสงคท่ีจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขีดความสามารถ
ในการแขงขัน โดยในการจัดการศึกษาจะมุงเนนความสําคัญท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึด
หลักผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได (กระทรวงศึกษาธิการ 
2544 : 3)

หลักการ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหลักการดังนี้
1. เปนการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาต ิ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปน

สากล
2. เปนการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ

เทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. สงเสริมผูเรียนใหมีการพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาต ิและเต็มตามศักยภาพ
4. เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
5. เปนหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบ

โอนผลการเรียนรูและประสบการณ

จุดหมาย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนด ี มี
ปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุด
หมายซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้

1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค

2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา
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3. มีความรูทันเปนสากล รูเทาทันการเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ 
มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การส่ือสารและการใชเทคโนโลย ีปรับวิธีการคิด วิธีการทํางาน
ไดเหมาะสมกับสถานการณ

4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะและการคิด 
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต

5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองด ี ยึดม่ันใน

วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามใหสังคม

โครงสราง

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดโครงสรางของหลักสูตรดังนี้
1. ระดับชวงช้ัน

ชวงช้ันท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3
ชวงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6
ชวงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3
ชวงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6

2. สาระการเรียนรู
กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือกระบวน

การเรียนรู และคุณลักษณะหรือคํานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุม ดังนี้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
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7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาตางประเทศฯ

สาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมนี้เปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจจัดเปน 
2 กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสราง
พ้ืนฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุมท่ีสอง ประกอบดวย สุข
ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรู
ท่ีเสริมสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค

สาระและมาตรฐานการเรียนรู

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการ
กําหนดคุณภาพของผูเรียนเม่ือเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงกําหนดไวเฉพาะสวนท่ีจําเปน
สําหรับเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ สาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐานมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ภาษาไทย

สาระท่ี 1 : การอาน
มาตรฐาน ท 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา

และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน

สาระท่ี 2 : การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเรื่อง

ราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิ
ภาพ
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สาระท่ี 3 :  การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความ

คิด ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค

สาระท่ี 4 : หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท 4.1 :  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
มาตรฐาน ท 4.2 :  สามารถใชภาษาแสวงหาความรู  เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ

และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวัน

สาระท่ี 5 :  วรรณคดี และวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 :  เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง

มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันท่ี 4 (ม. 4-6)
ท 1.1.1 สามารถอานอยางมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ แปลความ ตีความ และ

ขยายความเรื่องท่ีอานอยางลึกซ้ึง รักและสนใจการอานหนังสือประเภทตาง ๆ อยางกวางขวางมาก
ขึ้น และใชแหลงความรูพัฒนาประสบการณและความรูจากการอาน นําความรูและความคิดมาใชใน
การตัดสินใจและการแกปญหา สรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต

ท 1.1.2 สามารถวิเคราะห วิจารณ และประเมินคาเรื่องท่ีอาน โดยใชประสบการณและ
ความรูจากการอานหนังสือท่ีหลากหลายเปนพ้ืนฐานการพิจารณาเนื้อหา รูปแบบรวมท้ังคุณคา
ทางวรรณคดีและสังคมไทยใชกระบวนการคิดวิเคราะหอยางหลากหลาเปนเครื่องมือพัฒนาสมรรถ
ภาพการอานและการเรียนรู

ท 1.1.3 สามารถอานหนังสืออยางหลากหลาย เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาสมรรถภาพ
การเขียน นําขอความหรือบทประพันธท่ีมีคุณคาและระบุความประทับใจไปใชในการส่ือสาร อาง
อิง เลือกอานหนังสือจากแหลงเรียนรู และส่ือสารสนเทศ เพ่ือความรอบรู และเปนประโยชนในการ
ศึกษาตอ การทํางาน และการประกอบอาชีพ มีมารยาทในการอานและมีนิสัยรักการอาน
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การอานเปนสาระสําคัญท่ีหลักสูตรตองการเนนย้ํา เพ่ือใหเปนรากฐานสําคัญของการ
ศึกษาสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ

2. การอาน

การอานเปนกระบวนการของการแปลความหมายของตัวอักษร สัญลักษณ ออกมาเปน
ความคิดหรือคําพูด ดังท่ี ศิริพร  ลิมตระการ (2537 : 5) กองเทพ  เคลือบพณิชกุล (2540 : 88) มีความ
เห็นสอดคลองกันวา การอาน หมายถึง กระบวนการแหงความคิดในการรับสารเขาในขณะท่ีอาน 
โดยผูอานใชประสาทสัมผัสทางตารับภาพ ตัวอักษร หรือสัญลักษณอ่ืนใดผานกระบวนการทาง
ความคิด เพ่ือทําความเขาใจในเรื่องราวนั้น แลวตีความหมายออกมาอยางถูกตอง ตรงตามวัตถุ
ประสงคของผูเขียน แลวยังสามารถสรุปความหมาย แนวความคิดตามขั้นตอนโดยใชสมรรถภาพ
ของการอานตามลําดับ จนสามารถนําความหมายมาประยุกตใช วิจารณหรือประเมินคุณคางานเขียน
ไดโดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐาน ผูอานท่ีดีนั้นจะเขาใจขอความท่ีตนอานได
อยางรวดเร็วและถูกตอง ผูอานท่ีอานไมคอยเขาใจส่ิงท่ีตนอานจําเปนตองปรับปรุงแกไขตนเองโดย
รีบดวน

เพ่ือใหเขาใจตรงกัน ผูวิจัยขอทบทวนความรูเกี่ยวกับการอานในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

2.1 ความสําคัญของการอาน

การอานเปนทักษะท่ีสําคัญตอชีวิตมนุษย โดยเฉพาะในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตนหรือ
โลกไรพรมแดน ซ่ึงมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางยิ่งและรวดเร็วเชน
ทุกวันนี้ ทําใหการอานยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น ดังท่ี สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535 : 31) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการอานไววา ทักษะการอานเปนทักษะท่ีสําคัญทักษะหนึ่งตอชีวิตของคนเรา เพราะ
เปนเครื่องมือสําคัญท่ีนําไปสูความรูท้ังปวง ทําใหไดรับรูขาวสาร ชวยเสริมสรางความคิดและ
ประสบการณ และชวยใหเกิดความเพลิดเพลินตาง ๆ ทักษะการอานจึงเปนทักษะท่ีเปนประโยชนท่ี
สุดสําหรับแสวงหาความรู เพ่ือนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

วีระชัย   มีชอบธรรม (2536 : 98) กลาวถึงความสําคัญของการอานวา การอานเปนส่ิง
สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินชีวิต เพราะการอานมีสวนชวยสรางความสําเร็จ ผูใดมีความสามารถ
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ในการอานหนังสือเปนพิเศษ มักจะมีโอกาสไดรับความเจริญกาวหนาในอาชีพและในชีวิตมากกวา
คนท่ีอานหนังสือนอยหรืออานไดชา โลกเราในปจจุบันเปนโลกของการอาน กิจกรรมทุกอยางทุก
ประเภทและทุกแหงท้ังในสถาบันการศึกษาและสถาบันอาชีพ ยอมมีการอานเขาไปเกี่ยวของอยูดวย
เปนอันมาก

ศิริพร  ลิมตระการ (2537 : 6) กลาวสรุปความสําคัญของการอานไดดังนี้
1. การอานหนังสือทําใหไดเนื้อหา สาระความรูมากกวาการศึกษาหาความรูดวยวิธีอ่ืน ๆ 

เชน การฟง
2. ผูอานสามารถอานหนังสือไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ีสามารถนําติดตัวไปได
3. หนังสือเก็บไวไดนานกวาส่ืออยางอ่ืน ซ่ึงมักมีอายุการใชงานจํากัด
4. ผูอานสามารถฝกการคิดและสรางจินตนาการไดเองขณะอาน
5. การอานสงเสริมใหมีสมองดี มีสมาธินานกวาและมากกวาส่ืออยางอ่ืน เพราะขณะท่ี

อานจิตใจจะตองมุงม่ันอยูกับขอความ พินิจพิเคราะหขอความ
6. ผูอานเปนผูกําหนดการอานไดดวยตนเอง จะอานคราว ๆ อานอยางละเอียด อานขาม 

หรืออานทุกตัวอักษรก็ได ตามใจของผูอาน หรือจะเลือกอานเลมไหนก็ได เพราะมีหนังสือใหเลือก
มากมาย

7. หนังสือมีหลายรูปแบบและราคาถูกกวาส่ืออยางอ่ืน ทําใหสมองผูอานเปดกวาง สราง
แนวคิดและทัศนะไดกวางกวา ทําใหผูอานไมติดอยูกับแนวคิดใด ๆ โดยเฉพาะ

8. ผูอานเกิดความคิดเห็นไดดวยตัวของตัวเองในขณะท่ีอาน สามารถวินิจฉัยเนื้อหาสาระ
ไดหนังสือบางเลมสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยและเม่ือปฏิบัติและก็เกิดผลดี

9. ผูรักการอานจะรูสึกวามีความสุขเม่ือไดสัมผัสหนังสือ แมวาในปจจุบันจะมีหนังสือ
ในรูปของการเก็บขอมูลในแผนดิสกท่ีใชกับคอมพิวเตอรก็ตาม

วินิตา  ดิถียนต (2537 : 77) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับความสําคัญในการอานไววา การ
อานหนังสือเปนการหาความบันเทิงท่ีมีประโยชนหลายอยาง คือ บํารุงสติปญญา มีโลกทัศนกวาง
ขวางขึ้น การอานเปนงานอดิเรกท่ีประหยัดราคา และทําไดเกือบทุกสถานท่ี ทุกเวลา ชวยระงับความ
เหงา ความฟุงซาน ทําใหจิตใจเปนสมาธิ

ขวัญด ี  อัตราวุฒิชัย และคณะ (2538 : 18) มีความเห็นเกี่ยวกับการอานวา ในยุคปจจุบัน
นี้การอานเพ่ือหาขาวสารขอมูลคือ “ปจจัยท่ี 5” ของคนในเมืองหรือในสังคมเมืองไปเสียแลว ถาวัน
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ใดไมไดอานหนังสือพิมพเลย เขาอาจรูสึกวาชีวิตขาดส่ิงสําคัญไป เพราะการอานเปนสวนสําคัญยิ่ง
สําหรับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ แมแตในเรื่องการซ้ือสินคาและเครื่องบริโภคก็ยังตองอาศัยการ
อาน

เสริมศรี  หอทิมาวรกุล (2540 : 348)  ใหทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของการอานไวดังนี้
1. การอานเปนพ้ืนฐานของการเรียนวิชาอ่ืน ๆ   ท้ังนี้เพราะการหาความรูในสาขาวิชา

ตาง ๆ จําเปนตองอาศัยทักษะการอานเปนเครื่องมือ
2. การอานเปนกระบวนการถายทอดความรูสึกและความตองการระหวางบุคคลกับบุคคล
3. การอานเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเปนผูท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 

เพราะไดอานเอกสารท่ีใหความรูในการปรับปรุงงานของตนเองอยูเสมอ
4. การอาน เปนเครื่องมือท่ีชวยใหการดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข เพราะถาเรา

อานไดก็สามารถทําความเขาใจรวมกับคนอ่ืน ๆ ไดเปนอยางด ีตลอดจนสามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้น
ใหผานไปไดอยางราบรื่น

5. การอานเปนเครื่องมือในการรับทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยสูคนรุนหลัง ๆ 
ตอไป

6. การอานเปนเครื่องมือท่ีกอใหเกิดความเพลิดเพลินได ความรูและมีประสบการณกวาง
ขวาง

สรอยสน  สกลรักษ (2542 : 178) กลาวถึงความสําคัญของการอานไววา ทักษะการอาน
นั้นมีสวนสําคัญตอการรับรูขอมูลขาวสารท่ีมีมากมายในโลกยุคขอมูลขาวสาร และมีสวนสําคัญตอ
การเรียนสรรพวิชาตาง ๆ ในหองเรียนและในชีวิตการทํางานอีกดวย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดํารัสในพิธีเปดงาน
สัปดาหหนังสือแหงชาต ิครั้งท่ี 27 ประจําป พ.ศ. 2542 ในวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2542 ณ หอประชุม
คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  2542, อางถึงใน 
ไทยรัฐ  2542 : 16) มีใจความตอนหนึ่งวา หนังสือเปนบอเกิดแหงพลังปญญา คือความรอบรูอันมี
พลังผลักดันใหเกิดความคิดอานท่ีจะพัฒนาพ้ืนฐานจิตใจ และความรูของตนเอง ใหรูจักคิดและทํา
ส่ิงท่ีดีมีประโยชนแกตนเองและสังคมสวนรวม โดยอาศัยความรูท้ังมวลท่ีไดจากการอานหนังสือ
เปนแนวทาง
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2546 : 917) ไดใหความหมายวา อาน ก. วาตามตัว
ตามตัวหนังสือ,  ออกเสียงตามตัวหนังสือ ดูหรือเขาใจความจากตัวหนังสือ

การอานจึงมีความสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษยเพราะเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู ความเพลิดเพลิน ชวยเสริมสรางบุคลิกภาพใหเปนท่ีนิยมนับถือจากบุคคลอ่ืนวาเปนผูรอบรู
กวางขวาง ชวยเสริมสรางความคิดและประสบการณ ผูท่ีอานมากมักจะไดรับความเจริญกาวหนาใน
อาชีพและชีวิตมากกวาผูท่ีอานนอย และยังเปนเครื่องมือชวยใหดํารงชีวิตอยางมีความสุข เพราะ
สามารถทําความเขาใจรวมกับผูอ่ืนไดด ีไดรับความคิด ขอแนะนําในการปฏิบัติตน จรรโลงใจ และ
สามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข

2.2  ความมุงหมายของการอาน

การอานไมไดจําเพาะตัวอักษรเทานั้น  แตอาจรวมถึงการอานจากภาพหรือสัญลักษณอ่ืน ๆ  
ก็ได นั่นก็คือ “การอาน”  เปนการแปลสัญลักษณออกมาเปนความหมายท่ีใชส่ือความคิดระหวางผู
เขียนกับผูอานใหเขาใจตรงกัน และผูอานนําความหมายท่ีไดไปใชใหเกิดประโยชน ในยุคปจจุบัน
มนุษยในสังคมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะกระทําส่ิงตาง ๆ ไดอยางอิสระพอสมควร การอานเปนทักษะ
หนึ่งของชีวิตท่ีสามารถจะเลือกไดตามความตองการ และตามความมุงหมายของแตละบุคคล ซ่ึงมีนัก
วิชาการหลายทานใหแนวคิดเกี่ยวกับความมุงหมายในการอานไวดังนี้

2.2.1  การอานเพ่ือความรู
สมพร   มันตะสูตร แพงพิพัฒน (2534 : 9) กลาวถึงการอานเพ่ือความรูวาการอาน

เพ่ือใหไดความรูนั้นอาจจะแบงวัตถุประสงคยอยออกเปน 5 ประเด็นคือ
1. เพ่ือหาคําตอบในส่ิงท่ีตองการ ไดแก การอานคําแนะนํา การอานเพ่ือตอบปญหา

ท่ียังของใจอยู
2. การอานเพ่ือศึกษาหาความรูตาง ๆ ท้ังโดยละเอียดและโดยยอ
3. การอานเพ่ือการรับรูขาวสาร ขอเท็จจริง
4. การอานเพ่ือศึกษาคนควาเปนพิเศษ เพ่ือนําไปใชประโยชนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

หรือเพ่ือเขียนตําราวิชาการ
5. อานเพ่ือรวบรวมขอมูลเอามาทํารายงาน ทําวิจัยเผยแพรในหมูนักวิชการผูสนใจ

ท่ัวไปอันเปนประโยชนแกสวนรวม
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กุสุมา  รักษมณี  (2536 : 78) กลาวถึง การอานเพ่ือความรู สรุปไดวาการอานเพ่ือ
แสวงหาขอมูลความรูและรายละเอียดท่ีเปนประโยชนเฉพาะสาขาวิชา เปนหนาท่ีสําคัญของนัก
เรียนเปนอยางยิ่ง เพราะนักเรียนตองอานตําราเรียนตาง ๆ ตามหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยูและยังตอง
อานหนังสืออางอิงหรือบทความท่ีมีเนื้อหาสาระสัมพันธกับบทเรียนอีกมากมาย นักเรียนจึงตองฝก
ฝนทักษะการอานใหเขาใจประเด็นสําคัญ ๆ ท้ังสวนท่ีเปนประเด็นหลักรองรายละเอียดสวนท่ีเปน
พลความและรายละเอียดสวนท่ีขยายความใหชัดเจน สามารถลําดับความรูท่ีไดรับอยางถูกตองและ
ประหยัดเวลาในการอานดวย ซ่ึงการศึกษาขอมูลความรูใหม ๆ อยูเสมอจะชวยใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจในสภาพการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม รวมท้ัง
วิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ  ท่ีกําลังเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตของนักเรียนในเกือบทุก
ดาน หากนักเรียนมีความรูความเขาใจตอสภาพแวดลอมเหลานี้อยางถูกตองแลว จะชวยเพ่ิมพูนกล
ไกการปรับตัวและการตัดสินใจของนักเรียนในการประกอบกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต
ในแตละดานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถประกอบกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีหลักเกณฑ และ
ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางท่ีถูกตองเหมาะสมกับแบบแผนของสังคม

บรรเทา  กิตติศักดิ์   (2539 : 85) กลาวถึงการอานเพ่ือความรูไววา อานเพ่ือความรู
หรืออานใหรู ไมวาจะเปนการอานเรื่องใดก็ตามจุดประสงคแรกคือ อานเพ่ือใหรู เชน อานสลากยาก็
เพ่ือใหรูวิธีกินยาไดถูกตองตามคําแนะนําของการใชยา อานหนังสือตํารับตํารา ก็เพ่ือใหรูเรื่องราว
เพ่ือประเทืองสติปญญาของผูอาน การอานจึงเปนการสะสมความรู ทําใหผูอานมีความรูกวางขวาง
ขึ้น

พันธุทิพา  หลาบเลิศบุญ และคณะ (2539 : 48-49) กลาวถึงการอานเพ่ือความรูไว
วาความรูท่ีไดมักปรากฏในหนังสือหลายลักษณะ เชน ความรูเกี่ยวกับศาสตรแขนงใดแขนงหนึ่ง
โดยตรง เชน วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนศาสตร ภาษาศาสตร ฯลฯ ความรูในลักษณะนี้มีมาก
ในหนังสือประเภทตํารา การอานหนังสือเหลานี้ผูอานจะเลือกอานหนังสือหลาย ๆ เลม เพ่ือทดสอบ
ความถูกตองและแมนยํา การอานหนังสือประเภทนี้นับเปนความจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูรักความ
กาวหนา นอกจากนี้ยังมีหนังสือบางเรื่องท่ีใหความรูประเภทเสริมใหคนรอบรูชวยใหการประกอบ
อาชีพสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น ชวยใหเขาใจผูอ่ืนและงานของคนอ่ืนดีขึ้น ชวยใหสะดวกในการวางตัวและรู
จักตนเองดีขึ้น การอานหนังสือประเภทนี้จึงเปนเครื่องสงเสริมใหผูอานมีความรอบรูในเรื่องตาง ๆ 
ท่ีตนสนใจ
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ดวงใจ  ไทยอุบุญ  (2540 : 56-57) กลาวถึงการอานเพ่ือความรูไววา อานเพ่ือความรู 
ไดแก การอานตําราวิชาการ สารคดี บทความ ซ่ึงจะลงละเอียดเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับจุดประสงคของ
ผูอานเปนประการสําคัญ ผูอานบางคนตองการอานเพ่ือทวีปญญา หรือบางคนตองการอานเพ่ือเขียน
รายงาน ตํารา หรือวิทยานิพนธ ก็จะตองอานหนังสือหลาย ๆ เลมเพ่ือประมวลความคิดท่ีไดจากการ
อานแลวนําไปเขียน

2.2.2  การอานเพ่ือความคิด
สมพร  มันตะสูตร  แพงพิพัฒน (2534 : 10) กลาวถึงการอานเพ่ือความคิดไววาใน

กระบวนการอานท่ีสําคัญนั้น ความรูก็เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่ง แตความคิดยิ่งสําคัญกวา
โดยเฉพาะความคิดแปลกใหมซ่ึงจะเปนชนวนใหเกิดความคิดสรางสรรคในตัวผูอานดวย เชน การ
อานผลการทดลอง การคนควาวิจัย และการเสนอความคิดใหมในหนังสือตาง ๆ ซ่ึงอาจหาไดท้ังจาก
หนังสือสารคดีและบันเทิงคดี

ณ ภัทร  เทพพรรธนะ (2538 : 159) กลาวถึงการอานเพ่ือความคิดวา การอานเพ่ือ
ความคิด ไดแก การอานขอความประเภทท่ีแสดงทัศนะ เชน บทความ บทวิจารณ การวิจัย ฯลฯ การ
อานในลักษณะนี้เปนการอานแนวความคิดของผูอ่ืน  เพ่ือเปนแนวทางความคิดของตนเองและอาจ
นํามาเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตหรือแกไขปญหาตาง ๆ ในชีวิต ผูอานจะตองมีวิจารณญาณ
ในการเลือกนําความคิดท่ีไดอานมาใชใหเปนประโยชน

นิติมา  พรหมเกษตรินทร  (2538 : 45) กลาวถึงการอานเพ่ือความคิดไววา การอาน
หนังสือบางประเภทก็ชวยใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค ชวยเสริมความคิดใหกระจางขึ้น  มีเหตุ
ผลในส่ิงแปลกใหม หรือชวยช้ีนําใหประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม

พันธุทิพา  หลาบเลิศบุญ และคณะ (2539 : 48) กลาวถึงการอานเพ่ือความคิดไววา 
ความคิดของคนจะเจริญงอกงามไดตองอาศัยการกระตุนเตือนใหใฝคิด การท่ีไดมองเห็นอะไรรอบ
ดาน จะชวยใหทรรศนะของเรากวางขวางขึ้น ชวยใหการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ มีความ
บกพรองนอยลง ดังนั้นการท่ีไดอานความคิดของคนหลาย ๆ คน ท่ีพูดในเรื่องเดียวกัน แตมีประสบ
การณตางกัน จะสรางแนวความคิดใหแกผูอานไดกวางขวางและถูกตอง หนังสือประเภทท่ีแสดง
ความคิดไดแก บทความ บทวิจารณ บทสรุปของบทวิจัย หรือบางครั้งแสดงออกในแงเชิงศิลปะ เชน 
แสดงออกมาเปนโครงเรืองในรูป นวนิยาย เรื่องส้ัน บทละคร ฯลฯ การอานความคิดเห็นท่ีปรากฏ
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ในรูปแอบแฝงเชนนี้ตองอาศัยวิธีทายใจผูแตง  ซ่ึงอาจผิดพลาดไดงายจําเปนตองศึกษาใหละเอียด
และรอบคอบ ดังนั้นจะตองจําไววา ความคิดท่ีดีตองมีเหตุผลและความรูเปนพ้ืนฐาน

สิทธา  พินิจภูวดล (2539 : 7) กลาวถึงการอานเพ่ือความคิดไววา อานเพ่ือแสวงหา
ความคิด ชวยใหคนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค คนท่ีความคิดมืดมนก็เกิดปญญาสวาง สามารถคิด
ส่ิงท่ียาก ๆ ได และชวยสรางเสริมความคิดใหแจมกระจางขึ้น ถูกตองธรรมนองคลองธรรม มีเหตุ
ผลดี มีส่ิงแปลกใหม

2.2.3  การอานเพ่ือความเพลิดเพลิน
ในชีวิตประจําวันของคนเราเกี่ยวของกับการอานส่ิงตีพิมพท่ีเผยแพรออกมาหลาย

รูปแบบ ซ่ึงใหสาระความรู ขอมูลขาวสาร ตลอดจนความเพลิดเพลิน ซ่ึงเปนการอานเพ่ือพักผอน
หยอนใจหรืออานใหเกิดความสนุกสนาน เกิดความซาบซ้ึง เชน การอานนวนิยาย การอานสารคดี
ทองเท่ียว เปนตน

รัญจวน  อินทรกําแหง (ม.ป.ป. : 36) กลาวถึงการอานเพ่ือความบันเทิง หรือเพ่ือ
ความเพลิดเพลิน สรุปไดวา การอานดวยจุดประสงคขอนี้คอนขางไดรับความนิยมจากผูอานอยูไม
นอย เพราะเปนการอานเพ่ือความสําเร็จอารมณของตนโดยไมตองฝนใจอาน จึงมีผูนิยมอานกันมาก 
การจะไดรับรสของความเพลิดเพลินอยางเต็มท่ี ผูอานควรมีแนวการอานหรือวิธีการอานดังตอไปนี้

1. มีความแนใจวา หนังสือท่ีกําลังอานนี้เปนหนังสือประเภทใดและมีลักษณะอยาง
ไร

2. ถายังไมรูจัก ควรทําความรูจักเสียกอน เพ่ือท่ีขณะท่ีอานจะรูสึกสนุก ซาบซ้ึง เขา
ถึงเรื่องไดดียิ่งขึ้น

3. ขณะท่ีอาน ปลอยใจใหรับความเพลิดเพลินอยางเต็มท่ี แตเม่ือจบแลว ควรถาม
ตัวเองวาความเพลิดเพลินท่ีไดรับนั้นเกิดจากอะไร ส่ิงนั้นมีเหตุผลท่ีควรแกการเช่ือถือ เพราะมีความ
เปนไปไดหรือเพราะเปนการเสนอความคิดท่ีควรแกการนิยมยกยอง

4. พิจารณาวา ในความเพลิดเพลินท่ีผูอานอาจจะอุทานวา “สนุกจริง” นั้น ไดรับรส
อะไรบางจากหนังสือนั้น รสแหงความอ่ิมเอิบซาบซาน รสแหงความปต ิ รสแหงความเศราท่ีตรึงใจ 
รสแหงความไพเราะของถอยคําภาษา หรืออ่ืน ๆ

5. พิจารณาวา ในความเพลิดเพลินนั้นมีแกนสารสาระอันใดท่ีแฝงเรนอยูบาง หรือ
ไมเปนแกนสารสาระท่ียังประโยชนแกจิตใจ แกสังคม แกมนุษยชาติ
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ความเพลิดเพลินนั้นชวนใหหลงใหลงาย ฉะนั้นจึงควรอานดวยการพินิจพิจารณา
ประกอบไปดวย จะชวยใหผูอานไดรับรสและแกนสาร และยังเปนแนวทางใหเกิดการวิเคราะห 
วิจารณ และประเมินคาของหนังสือนั้นไปในตัว ซ่ึงเปนวิธีการท่ีจะยกระดับมาตรฐานการอานของ
ตนเองไดอีกวิธีหนึ่ง

ทัศนีย  ศุภเมธี     (2536 : 89)    ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการอานเพ่ือความ
เพลิดเพลินไววา การอานแบบนี้เปนการอานอยางรวดเร็ว ไมจําเปนตองศึกษาหารายละเอียด เราอาน
เพ่ือตองการรูเรื่องราวของเรื่องนั้น ๆ เพ่ือความบันเทิงใจ แตในขณะเดียวกันผูอานอาจจะไดความรู
แนวความคิดจากท่ีผูเขียนไดสอดแทรกไวในความรูสึกนึกคิดของตัวละคร และเปนการไดความรู 
และการอบรมคําส่ังสอนโดยผูอานเองก็ไมรูตัว เปนผลพลอยไดจากการอานเพ่ือความเพลิดเพลิน
บางทีจะไดคติ ไดความงดงามทางภาษาได บทสนทนาโตตอบท่ีเราสามารถนํามาใชในชีวิตประจํา
วันได การอานเพ่ือความเพลิดเพลิน ควรอานตอเม่ือเรามีเวลาวาง จิตใจปลอดโปรง เปนการอานเพ่ือ
ผอนคลายความตึงเครียด เพ่ือพักผอนหยอนใจ ไมควรหักโหมอานเพ่ือติดตามเรื่องราวตอ ๆ ไป 
โดยใชเวลาในการอานนานเกินไปก็ทําใหเสียสุขภาพได

กุสุมา  รักษมณี และคณะ (2536 : 78) ใหทัศนะของการอานเพ่ือความเพลิดเพลิน
ไววา การอานเพ่ือความเพลิดเพลิน ขึ้นอยูกับรสนิยมและความสนใจของนักเรียนแตละคน ซ่ึงอาจ
เปนการอานในยามวางหรือแสวงหาหนังสือท่ีมีเรื่องราวนาสนใจตามท่ีนักเรียนตองการอานเพ่ิมเติม 
เชน การอานบันเทิงคดีประเภทนวนิยาย นิทาน เรื่องส้ันหรือสารคดีเลาเรื่องตาง ๆ ท่ีมีประโยชน 
เชน อัตชีวประวัติของบุคคลท่ีนาสนใจ หรือสถานท่ีและเหตุการณสําคัญ ๆ เพ่ือเสริมความรูรอบตัว
ใหเปนผูมีโลกทัศนกวางขวาง ทันยุคทันสมัย นักเรียนควรเลือกสรรเรื่องราวแปลกๆ ใหม ๆ มาอาน
อยูเสมอ จะชวยปลูกฝงนิสัยรักการอานของนักเรียนตามลําดับ

2.3 ระดับความเขาใจในการอานในระดับมัธยมศึกษา

อุทัย  ภิรมยรื่น (2533 : 5-8) กลาวถึงระดับความเขาใจในระดับช้ันมัธยมศึกษาไวดังนี้
2.3.1  การรับรูคําและเขาใจความหมายของคําในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงตองอาศัยปริบท

โครงสรางของคํา การพบเห็นคําตาง ๆ ในชีวิตประจําวันและการคนควาจากพจนานุกรม
2.3.2  การอานเพ่ือจับใจความ การทําความเขาใจเนือ้เรื่องท่ีอานจากประโยคขอความ

หรือยอหนาตองอาศัยการวิเคราะหโครงสรางประโยค ขอความ ยอหนาหรือเรื่องราวนั้น ๆ จึงจะเขา
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ใจความหมายจากตัวหนังสือ การอานประเภทนี้เปนการอานท่ีเพ่ือมุงจับใจความท่ัวไป ซ่ึงแบงออก
ไดเปน 2 อยางคือ

2.3.2.1  ใจความสําคัญหรือใจความหลัก หมายถึง เรื่องท่ีเกี่ยวกับใคร ทําอะไร ท่ี
ไหน อยางไร หมายความวาอยางไร เปนตน

2.3.2.2  ใจความรอง หมายถึง รายละเอียดท่ีเปนขอมูลสนับสนุนใจความหลักให
ชัดเจนขึ้น อาจจะเปนตัวอยางเหตุผลและสถานการณตาง ๆ

2.3.3 การอานเพ่ือตีความ เปนการทําความเขาใจในระดับสูงกวาการอานจับใจความ
เพราะตองอาศัยการสัมพันธของใจความหลักกับใจความรอง และส่ิงอางอิงอ่ืน ๆ ทําใหเกิดอนุมาน 
ความหมายในภาษาท่ัวไปเรียกวาความหมายโดยนัย เชน

2.3.3.1  การอนุมานหรือสรุปความจากเรื่องท่ีอาน
2.3.3.2  การทํานายเหตุการณหรือเรื่องราวท่ีจะเกิดขึ้น
2.3.3.3  การคัดเลือกและการจัดรวม

2.3.4 การอานเพ่ือขยายความ เปนการทําความเขาใจในระดับสูงกวาการจับใจความแต
เปนทักษะในกลุมเดียวกันกับการตีความ คือการนําขอมูลจากการจับใจความไปใชกับสถานการณท่ี
ใกลเคียงกันผูอานตองใชเหตุผลในเชิงเปรียบเทียบและอนุมานจากขอมูลเดิมถึงความเปนไปไดของ
เหตุการณหรือเรื่องราวตาง ๆ

2.3.5  การอานเพ่ือวิเคราะหวิจารณเปนการอานเพ่ือเลือกและประเมิน ซ่ึงประกอบดวย
ทักษะยอยตอไปนี้

2.3.5.1  การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากขอความท่ีอาน
2.3.5.2  การประเมินคาความเช่ือถือไดของขอมูล
2.3.5.3  การแสดงปฏิกิริยาตอส่ิงท่ีอาน ซ่ึงประกอบดวยการใชปญญา และอารมณ 

หรือความประทับใจจากขอความท่ีอาน
2.3.5.4  การนําไปใช

3. การอานตีความ

ความหมายและความสําคัญของการอานตีความ

การอานตีความ เปนวิธีการอานแบบหนึ่ง ซ่ึงมีคําเรียกอ่ืน ๆ ในความหมายเดียวกันอีก
หลายคํา ดังท่ี ธิดา โมกสิกรัตน และนภาลัย  สุวรรณธาดา (2531 : 366) อธิบายไว ดังสรุปไดวามีคํา
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ท่ีใชในความหมายเดียวกันกับคําวา “การอานตีความ” อยูหลายคํา เชน การพินิจสาร การวินิจฉัยสาร 
หรือ “วินิจสาร” ตรงกับภาษาอังกฤษวา  Interpretation มีความหมายตามอรรถหรือความหมายตรง
ตัวศัพทวา “ตรวจตรา” พิจารณาเรื่องราวอันเปนความหมายท่ีผูเขียนประสงคจะสงมาใหผูอาน

โรเบิรต  คารลิน (อางถึงใน พรรณทิพย ตนเถา  2539 : 17) สรุปถึงความสําคัญของการตี
ความ ไวไดวา การอานขั้นตีความเปนการอานท่ีตองเขาใจขอความท่ีปรากฏ และเขาใจความคิดของ
ผูเขียน มิใชอานเฉพาะอักษรท่ีปรากฏใหเห็น จึงถือเปนทักษะท่ียากทักษะหนึ่ง เพราะวาผูอานจะ
ตองสามารถตีความหมายและตัดสินความคิดของผูเขียนได การสอนอานขั้นตีความมีความสําคัญ
และจําเปนมาก เพราะจะทําใหนักเรียนอานเปน ท้ังนี้เพราะหนังสือตาง ๆ ท่ีนักเรียนอานนั้นในบาง
เรื่องผูแตงมิไดบอกความหมายออกมาหมด แตจะท้ิงบางสวนไวใหผูอานคิดเอง ดังนั้นผูอานจะตอง
ตีความคิดลึกซ้ึงท่ีซอนอยู สามารถบอกถึงความมุงหมายของผูเขียน รวมท้ังสรุปเรื่องท่ีอานได

ความสามารถในการอานตีความ

นักวิชาการและผูรูไดกลาวถึงความสามารถในการอานตีความวา ผูอานจะตองมีความ
สามารถในการอานดังนี้

มาลินี  ชํานาญศิลป (2522 : 85-87) กลาวถึงความสามารถในการอานตีความสรุปไดวา ผู
อานจะตองทราบวา ขอความหรือเรื่องท่ีอานนั้น ๆ มีความหมายท่ีแทจริงวาอยางไร สามารถอธิบาย
ถึงเจตนาและความคิดของผูแตงได ตลอดจนสามารถสรุปความคิดจับใจความสําคัญ และอธิบาย
ขยายความได

สมพร  มันตะสูตร แพงพิพัฒน (2534 : 39) กลาวถึงความสามารถในการอานตีความวา 
“ผูอานสามารถอธิบายส่ิงท่ีอานออกมาอยางไดสาร หรือสาระ ครบถวนโดยอาศัยความรู ความเช่ือ 
ความเขาใจ ความสนใจ และประสบการณของผูอานเปนสําคัญ”

วิลลมา  เอช  มิลเลอร (อางถึงใน  พรรณทิพย  ตนเถา  2539 : 19) กลาววา ความเขาใจใน
ระดับตีความนั้น ผูอานควรจะมีความสามารถในดานตอไปนี้

1. ตอบคําถามท่ัว ๆ ไปจากเรื่องท่ีอาน
2. อนุมาน และสรุปความ
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3. คนหาความหมายโดยนัย
4. คาดคะเนส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นภายหลัง
5. ช้ีอารมณ และวัตถุประสงคของผูแตง
6. สรุปยอเรื่อง
7. เขาใจความสัมพันธของเหตุและผล
8. เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกตาง
9. จับใจความสําคัญ

องคประกอบที่มีผลตอความสามารถในการอานตีความ

นักวิชาการ และผูรูไดกลาวถึงองคประกอบหรือปจจัยท่ีผูอานสามารถนํามาใชเพ่ือชวย
ในการทําความเขาใจในการอานตีความใหชัดเจนขึ้น ดังนี้

บุญเหลือ   เทพยสุวรรณ    (อางถึงใน   พรรณทิพย   ตนเถา  2539 : 23)  กลาวถึงองค
ประกอบท่ีเปนพ้ืนฐานซ่ึงชวยในการอานตีความชัดเจนขึ้น ไดแก

1. รูปแบบของวรรณกรรม วรรณกรรมแตละชนิดมีรูปแบบแตกตางกัน จึงมีขอจํากัด
และลักษณะเฉพาะไปตามวิธีการ และแนวนิยมในการแตง การเขาใจรูปแบบของวรรณกรรมนับ
เปนกรอบจํากัดอยางหนึ่งท่ีจะชวยใหการพินิจสารมีหลักเกณฑท่ีแนนขึ้น

2. ภูมิหลังทางสังคม ไดแก สภาพสังคมสมัยท่ีแตง หรือปรากฏวรรณกรรมเรื่องนั้น ๆ 
ขึ้นมาเปนครั้งแรก และสภาพภูมิหลังท่ีวรรณกรรมเรื่องนั้นนํามาบรรยายผูกเปนเรื่อง เปนฉาก เปน
เหตุการณขึ้นมา คําวาภูมิหลังทางสังคมนี ้ หมายรวมถึงสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ความเช่ือ 
วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ศาสนา ตลอดจนสภาพความเปนอยู การเมือง การปกครองดวย การ
ทราบภูมิหลังทางสังคมจะเปนประโยชนในแงนํามาศึกษาทําความเขาใจสภาพสังคมท่ีปรากฏใน
เรื่อง ตลอดจนพฤติกรรม ความคิดของตัวละครไดงายขึ้น และการพินิจจะมีน้ําหนักแหงเหตุผล และ
ความจริงอยางแจมชัด

3. ภูมิหลังเกี่ยวกับผูแตง ภูมิหลังของประวัติผูแตง ชวยในการตีความพินิจสารแคบและ
ลึกขึ้น เพราะถาผูอานทราบชีวประวัติของผูแตง จะชวยใหทราบท้ังทัศนคต ิ บุคลิก ความคิดของผู
แตง รวมท้ังสภาพสังคมในสมัยผูแตง มาเปนขอมูลประกอบการพินิจสารท่ีปรากฏในช้ินงานนั้น ๆ 
ยิ่งขึ้น สามารถแยกแยะไดวาสวนใดเปนขอเท็จจริง สวนใดทัศนะของผูเขียน ผูเขียนตองการส่ือออก
มาดวยจุดประสงคใด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



26

เอกรินทร ส่ีมหาศาล (2533 : 3-7) เสนอองคประกอบท่ีสําคัญซ่ึงจะชวยใหเขาใจขอเขียน
ท่ีอานไดอยางสมบูรณไว ดังสรุปไดดังนี้

1. องคประกอบดานความรูเกี่ยวกับภาษา (Language Forms) ซ่ึงประกอบดวยความรู
เกี่ยวกับโครงสรางทางภาษา ท้ังดานไวยากรณและความหมายของศัพทและสํานวนโวหารตาง ๆ

2. องคประกอบดานขอเขียนและบทอาน (Signification and value of Text) บทอานหรือ
ส่ิงพิมพแตละประเภทยอมมีวัตถุประสงค รูปแบบการเขียน (Test type) และลีลาการใชภาษาแตก
ตางกันไป เพ่ือแสดงภาพลักษณของขอความ (Passage) ใหมีเอกลักษณจําเพาะของตนเอง และมี
ลักษณะเปนแบบแผนเปนสากลนิยมถายทอดเรียนรูกันได ผูอานจึงตองตระหนักและเขาใจในความ
แตกตางของภาพลักษณดังกลาว โดยจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบของการเขียนกลวิธีการนํา
เสนอ ลีลาและแบบแผนการใชภาษาของขอเขียน เปนตน

3. องคประกอบดานภูมิหลังความรูและความสามารถทางการคิดของผูอาน (Schema) ซ่ึง
ประกอบดวย

3.1  ความสามารถและความถนัดดานภาษา หมายถึง การท่ีผูอานมีความรูความเขา
ใจเกี่ยวกับคําศัพท ประโยค ลักษณะโครงสรางของเนื้อความ รูปเรื่องแตละประเภท และมีความเขา
ใจขอความท่ีอานมากอนวา มีวัตถุประสงคและกลวิธีการนําเสนออยางไร รวมท้ังการมีความรูและ
ความถนัดเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน แบบแผนการใชโวหาร ลีลาการใชภาษา และโครงสรางของ
เนื้อเรื่องมากอนดังท่ีกลาวไวในขอ 2 ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยท่ีจะชวยใหผูอานเกิดภาพนึกและ
จินตนาการตอการรับรูและซึมซาบงานเขียนนั้นไดทันที

3.2  ความรูรอบตัวและความถนัดเฉพาะสาขาวิชา (Background Knowledge) โครง
สรางความรูเดิมเกี่ยวกับปจจัยดานความรูและแนวคิดสําคัญ ๆ ของเนื้อหาหมายถึง ความรู ความเขา
ใจเกี่ยวกับปรากฏการณทางโลกและทางสังคม หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีอาน การท่ีผูอานมี
ภูมิหลังเหลานี้มาบางจะชวยใหเกิดจินตภาพ หรือความพรอมและความกระจางในการอานมากกวา
ผูท่ีขาดประสบการณ โดยเฉพาะการอานนวนิยาย สารคดีทองเท่ียว ชีวประวัติบุคคลสําคัญ ส่ิง
ประดิษฐทางวิทยาศาสตร วัฒนธรรมความเปนอยู เหตุการณทางประวัติศาสตร ซ่ึงตองอาศัยท้ัง
ความรูสาขาวิทยาศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ฯลฯ รวมท้ังประสบการณตรงท่ีเคยรับรูหรือ
สัมผัสมากอน เพ่ือประกอบการตั้งสมมติฐานลวงหนาปรับความคิดและคาดเดาการอานตอไป อีก
ท้ังยังชวยใหผูอานตีความประโยคและคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับการนิยามศัพทเทคนิคเฉพาะสาขาได
รวดเร็วยิ่งขึ้น

3.3  จิตพิสัยและทัศนคติของผูอาน (Affection and Attitude) โครงสรางความคิด
เดิมดานทัศนคตินี้จะเกี่ยวของกับสภาวะดานจิตใจของผูอานท่ีมีตอคานิยม หรือความนิยมชมชอบ
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ในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากการส่ังสมของมวลความรูสึก ความชอบและ
การกระทําของผูอาน จึงกลายเปนแรงผลักดันท่ีแฝงอยูในตัวผูอานท่ีแสดงออกมาในรูปปฏิกิริยา
สนองตอบตอเรื่องท่ีอานท้ังในดานบวกหรือลบโดยอิงกับจิตพิสัย (Affective Domain) ของผูอาน
เปนสําคัญ ดังนั้นผูอานมักจะนิยมอานเรื่องท่ีสอดคลองกับคานิยม ความถนัด และความสนใจของ
ตนเสมออีกท้ังยังมีอิทธิพลโนนนาวความเช่ือความศรัทธาของผูอานตอเรื่องท่ีอานนั้นในแงวิจักษณ
เชิงนิยม  เพราะตระหนักถึงประโยชนท่ีผูอานจะไดรับอันเนื่องจากการมีกรอบอางอิงความคิด
คลายคลึงกันมากอน

3.4  ความรูดานภูมิหลังประการณของผูเขียน (Author’s Background) การท่ีผูอาน
มีความรูเกี่ยวกับผูเขียนมากอน เชน เขาใจเกี่ยวกับความคิด ความเช่ือ ความถนัด ความสนใจ ความ
ชํานาญพิเศษ รวมท้ังคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของผูเขียนจะมีอิทธิพลตอการอานและเขาใจความคิดหรือนัย
ความหมายตาง ๆ ท่ีแทรกซอนอยูในขอเขียนเหลานั้น อีกท้ังมีอิทธิพลสัมพันธกับทัศนคติของผูอาน
ดวย สงผลใหผูอานเกิดความประจักษและซาบซ้ึงในอรรถรสของเรื่องเปนพิเศษ

3.5  ความเขาใจในดานภูมิหลังทางวัฒนธรรม (Cultural Background) ผูอานจะ
ตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปริบททางสังคมท่ีสัมพันธกับเนื้อเรื่องและผูเขียน นอกจากนี้ยัง
ตองเขาใจเนื้อหาวัฒนธรรมในดานประเพณี ความเช่ือ ศาสนา ปรัชญา ความคิด อุดมการณทางการ
เมือง ฯลฯ ท่ีแทรกอยูในเนื้อเรื่อง โดยเฉพาะการอานนวนิยาย นิทาน เรื่องส้ัน บทกวี พงศาวดาร 
ตํานาน บทวิเคราะหวิจารณ ฯลฯ มักจะมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมดังกลาวแทรกอยูในรูปของถอยคํา 
อุปมาอุปไมย คติธรรม คุณลักษณะของตัวละคร เปนตน

3.6  ความสามารถในการคิดของผูอาน (Conceptual Abilities) การอานเปนพฤติ
กรรมท่ีเกี่ยวกับกระบวนการทางสมองและกระบวนการคิดอยางใกลชิด ผูอานท่ีสามารถจัดระบบ
ความคิดของตนไดดีในดานการเรียบเรียงความ การจัดลําดับ การตีความ การวินิจฉัย และการสรุป
เคาโครงความคิดรวบยอดของส่ิงท่ีอาน หรือส่ิงท่ีเห็นไดอยางคลองแคลว ยอยสงผลตอการอาน
อยางมีประสิทธิภาพท้ังส้ิน

ขอเสนอแนะในการอานตีความ

การอานตีความเปนการคนหาความหมายท่ีแทจริงของสารท่ีผูเขียนตองการจะส่ือสารซ่ึง
งานเขียนในระดับท่ีจะตองตีความนั้น ผูเขียนมักจะไมแสดงสารนั้นออกมาอยางกระจางชัด ผูอาน
ตองใชความสามารถหลายประการท่ีจะชวยใหเขาใจสารของผูแตงไดถูกตอง ซ่ึงนับวาไมใชส่ิงท่ีจะ
กระทําไดงายนัก แมจะมีปจจัยบางประการท่ีสามารถนํามาชวยในการอานตีความไดก็ตามดวยเหตุนี ้
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จึงมีนักวิชาการหลายทานไดตั้งขอสังเกต และแนะนําผูอานเกี่ยวกับส่ิงท่ีพึงระมัดระวังในการตี
ความเพ่ือใหการตีความนั้นตรงหรือใกลเคียงกับสารท่ีแทจริงมากท่ีสุด ดังตอไปนี้

สมพร  มันตะสูตร แพงพิพัฒน (2534 : 521) เสนอแนวคิดวา ผูอานพึงระลึกเสมอวาการ
ตีความนั้นความผิดหรือถูกไมใชเรื่องท่ีจะช้ีชัดลงไปได เพราะการตีความไดตรงตามเจตนาของผู
เขียนมากนอยเพียงใด นอกจากจะขึ้นอยูกับความรู ความคิด ประสบการณของผูอานและฝมือการ
ถายทอดของผูเขียนแลว ยังขึ้นอยูกับกุญแจท่ีจะไขความซ่ึงผูแตงผูกเง่ือนปมและคอยคล่ีคลายอยาง
แนบเนียนอีกดวย หากขอเขียนไมมีกุญแจท่ีจะไขความอยางเดนชัด ความสําคัญของการอานและ
การตีความจะขึ้นอยูกับความสมเหตุสมผล และหลักฐานซ่ึงสามารถอางอิงไดเปนสําคัญ

ดวงมน  จิตรจํานงค (2536 : 31-95)  ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการอานตีความ ไวไดดังนี้
1. การตีความและการแสดงความคิดเห็นไมใชส่ิงเดียวกัน เพราะการแสดงความคิดเห็น

นาจะกระทําไดภายหลังเม่ือตีความแลว
2. ในการอานตีความนั้น จุดมุงหมายสําคัญของผูอานนาจะอยูท่ีการพยายามทําความเขา

ใจสารของผูเขียนใหมากท่ีสุด และนาจะเริ่มท่ีการพิจารณาตัวบท (text) เปนสําคัญ เม่ือมีปญหาไม
อาจอธิบายใหกระจางได อาจจําเปนตองศึกษาหาความรูจากศาสตรแขนงอ่ืนมาเปนเครื่องชวย

3. การตีความท่ีนาจะหนักแนนท่ีสุด คือการพิจารณาถอยคําของบทประพันธอยาง
ละเอียด แมจะมีขอติดขัด หรือบางครั้งไมอาจตีความคําบางคํา หรือบางขอความไดทะลุปรุโปรง แต
ผูตีความจะไมเล่ือนลอยเกินไปหากพิจารณาวาถอยคําหรือขอความทุกชวงตอนเปนองคประกอบซ่ึง
กันและกัน และกลมกลืนเปนเอกภาพ

4. การอานวรรณคดีก็คือพยายามเขาถึงประสบการณของผูอ่ืน เขาใจความคิด และ
อารมณของผูซ่ึงมีประสบการณแตกตางจากเรา ผูอานจึงจําเปนตองพยายามเก็บและกันประสบ
การณของตนไวกอน หากใชประสบการณของตนเองเปนสําคัญ อาจทําใหมองขามความหมายท่ีแท
จริงของผูประพันธก็เปนได

5. ประสบการณท่ีจะนํามาใชประกอบการตคีวามจะตองตรงจุดจริง ๆ มิฉะนั้นจะกอให
เกิดความสับสนขึ้นได เพราะผูเขียนอาจมิไดหมายความตามท่ีผูอานเขาใจ

6. การรูประวัติผูแตงมิใชเครื่องนําทางในการตีความ แตอาจเปนเพียงเครื่องชวยสงเสริม
ความม่ันใจ ชวยใหเขาใจไดวาทําไมผูแตงจึงคิดจะแสดงออกเชนนั้น แตหากผูวิเคราะหขาดการ
พิจารณาท่ีรอบคอบก็อาจทําใหเขาใจผิดพลาดได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29

จากขอเสนอแนะจะเห็นไดวา ส่ิงท่ีนักวิชาการทุกทานเสนอไวตรงกันก็คือ การตีความท่ี
รัดกุมและนาจะถูกตองหรือใกลเคียงกับสารท่ีผูเขียนเจตนาจะส่ือสารมากท่ีสุดคือ ควรจะพิจารณา
จากความสมเหตุสมผลของเนื้อหาท่ีปรากฏอยูในขอความนั้น ๆ เปนสําคัญ

กลวิธีการอานตีความ

กลวิธีการอานหมายถึงการกระทําหรือวิธีการใด ๆ ท่ีผูอานนํามาใชในขณะอาน เพ่ือชวย
ใหสามารถเขาใจส่ิงท่ีอานไดดีขึ้น ผูท่ีรูจักกลวิธีการอานแบบตาง ๆ และรูจักเลือกใชกลวิธีไดอยาง
เหมาะสมกับชนิดของส่ิงท่ีอาน ยอมจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคในการอาน จากการศึกษาคนควา
เกี่ยวกับวิธีการอานแบบตาง ๆ สามารถจําแนกกลวิธีไดหลายประเภท นํามาประยุกตใชในการอานตี
ความไดดังนี้

ธิดา  โมกสิกรัตน และนภาลัย  สุวรรณธาดา (2531 : 568-572) แนะนํากระบวนการอาน
ตีความท่ีมีประสิทธิภาพไว 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. อานจับใจความสําคัญ เปนการอานแลวสรุปใจความสําคัญหรือขอความดวยการจด
บันทึกยอ หรือจดจําไวในสมอง หรือดวยการขีดเสนใตไวในหนังสือนั้น ใจความสําคัญท่ีผูอานได
รับอาจมีหลายลักษณะตามแตจะตองการ เชน เปนสาระสําคัญของเนื้อเรื่อง เปนความรูหรือขอมูลท่ี
ผูอานสนใจ เปนแนวคิดหรือทัศนะของผูเขียน หรือเปนจุดมุงหมายสําคัญของเนื้อเรื่อง

2. อานวิเคราะหรส คือการอานออกเสียงเพ่ือฟงทวงทํานอง ลํานําและจังหวะของเสียง 
ซ่ึงจะชวยใหเขาถึงรสเสียงและรสภาพ รวมท้ังไดรับสารท่ีซอนอยูในเสียงท่ีอานออกเสียงดังเหมาะ
สําหรับงานเขียนประเภทบันเทิงคดี เชน กวีนิพนธ หรือรอยแกว บางเรื่องมีถอยคําภาษาท่ีแสดงถึง
ความงามของคํา ท้ังเสียงและความหมาย ดังนั้นการเขาถึงรสของภาษาในเรื่องท่ีอานจะชวยใหเรา
เขาใจและซาบซ้ึงความหมายของคํา สามารถตีความคําขอความ และเรื่องราวท่ีอานได การอาน
วิเคราะหรสจึงชวยใหเราเขาถึงความรูสึกและอารมณของผูแตง

3. อานวิเคราะหใหเห็นภาพ คืออานแลวเห็นภาพในใจ ซ่ึงจะชวยใหเขาถึงความหมาย
ของผูเขียนไดลึกซ้ึง และจะทําใหรูจักใครครวญเรื่องท่ีอานเพราะสะดุดใจภาพท่ีเห็น และทําใหการ
อานสนุกสนานขึ้นรวมท้ังยังอาจทําใหเห็นสาระสําคัญหรือรายละเอียดท่ีนาสนใจ ไมมองขามคํา
หรือใจความสําคัญบางอยางไป นอกจากนี้การเกิดภาพในใจจากการใชถอยคําภาษาในเรื่องท่ีเรา
อานนั้นเปนกลวิธีการแตงท่ีแสดงถึงฝมือการประพันธ ยังทําใหเรารูดวยวาผูแตงมีบุคลิกลักษณะ
อุปนิสัยใจคออยางไร เชน เปนคนออนไหว ชางสังเกต เปนตน
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4. อานสํารวจความหมายหลายนัยทุกแงทุกมุม การอานสํารวจความหมายเปนการอาน
อยางมีวิจารณญาณ เพ่ือพิจารณาความหมายของถอยคําภาษาท่ีผูแตงใชในงานเขียน อันจะนําไปสู
การตีความสารไดอยางลึกซ้ึงกวางขวาง แมวาจะเปนคําเพียงคําเดียวก็ตาม คํานั้นอาจมีความหมาย
สําคัญซ่ึงไขไปสูสารท่ีผูเขียนตองการส่ือสาร คําธรรมดาสามัญท่ีมีความหมายเปนท่ีรูกันท่ัวไป เม่ือ
นํามาใชในงานเขียน คําๆ นั้นอาจมีความหมายหลายนัย หรือมีความหมายนัยประหวัดท่ีแฝงสารไว
ในคํานั้น ผูอานจึงตองตีความหมายของคําอยางถ่ีถวน แตควรระมัดระวังท่ีจะไมเพงเล็งท่ีจะตีความ
สารจากคําเพียงคําเดียวซ่ึงอาจผิดพลาดไปจากเจตนารมณ หรือคลาดเคล่ือนจากความหมายท่ีแทจริง
ของงานเขียนท้ังช้ินได

5. อานทบทวนหลาย ๆ เท่ียว และคิดใครคราญอยางลึกซ้ึง การอานตีความหรือวินิจสาร 
เปนการอานท่ีผูอานจะตองฝกฝนตนเองใหอานหนังสือใหมาก ๆ อานหลาย ๆ เท่ียว พรอมกับคิด
ใครครวญอยางลึกซ้ึงทุกระยะ ไมมองขามความสําคัญของสวนใดแมแตคําเพียงคําเดียวก็ไมควรละ
เลย ในการอานทบทวนหลังจากผานกระบวนการอานจับใจความและอานวิเคราะหแลวก็คือ อาน
พิจารณาวาตอนใดเปนความรู ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น อารมณ ความรูสึกของผูเขียน พิจารณาถึง
เจตนาของผูเขียนวา เขาตองการส่ืออะไร ผูเขียนใหแงคิดอะไรบาง และสรุปความคิดเห็นของตนวา
สารท่ีสําคัญท่ีสุดของเรื่องคืออะไร สารท่ีสําคัญรองคืออะไร ขั้นตอนการพิจารณาสารดังกลาวเรา
ควรตรวจสอบหลายครั้งเพ่ือท่ีจะไดรับสารตรงเจตนาของผูเขียน และเปนสารท่ีสําคัญของเรื่อง และ
ควรพิจารณาควบคูไปกับขนมประเพณีการแตงและภูมิหลังของเรื่องท่ีแตงดวย ขนบธรรมเนียมการ
แตงท่ีควรพิจารณา ไดแก รูปแบบการแตง กลวิธีการแตง เนื้อหา ความรูสึกนึกคิด สํานวนภาษา ซ่ึง
ผูอานจะอานเรื่องราวไดอยางเขาใจและวินิจสารไดรวดเร็วขึ้น

6. ตรวจสอบสารท่ีตีความไดโดยวิเคราะหวิจารณกับผูอ่ืนวาตรงกันหรือไม ใครรับสาร
ไดมากกวากัน และสารท่ีตีความไดของใครลึกซ้ึงกวากัน การฝกฝนขั้นตอนนี้จะชวยในการตรวจ
สอบวา ผูอานมีความสามารถในการอานวินิจสารหรือไม หรือมีความบกพรองท่ีจุดใดเพ่ือจะได
ปรับปรุงการอานใหมีประสิทธิภาพ

มาลิน ี ชํานาญศิลป (2533 : 86-87) แนะนําหลักวิธีการอานตีความไวดังนี้
1. อานเรื่องใหละเอียด ทําความเขาใจเรื่องใหถองแท ชัดเจน แลวจับประเด็นสําคัญใหได
2. ขณะท่ีอาน พยายามพิจารณาหาเหตุอยางรอบคอบ แลวนํามาประมวลกับความคิดของ

ตนวาขอความนั้นหมายถึงส่ิงใด
3. ทําความเขาใจกับถอยคําบางคําท่ีมีความสําคัญ ตลอดจนคําแวดลอม หรือปริบท 

(Context) ประกอบดวย เพ่ือใหเขาใจความหมายชัดเจนขึ้น
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4. เรียบเรียงถอยคําท่ีจะบรรยายใหชัดเจน
5. จับแตใจความสําคัญของเรื่องนั้นดวยความรูความคิดอยางมีเหตุผล

สอางค   ดําเนินสวัสดิ์   และคณะ  (2533 : 11)   กลาวถึงกลวิธีการอานตีความวา
กระบวนการตีความหรือวินิจสาร เริ่มจาก  สํารวจวาเนื้อความตอนใจเปนความรู ตอนใดเปน
ทรรศนะ ตอนใดเปนความรูสึก และสํารวจวาความรู ทรรศนะ หรือความรูสึกนั้น ๆ ผูเขียนเขียน
ดวยเจตนาอะไร และพิจารณาเปนขั้นสุดทายวา สารท่ีสําคัญท่ีสุดของเรื่องนั้น ๆ คืออะไร และสารท่ี
สําคัญรองๆ ลงไปคืออะไร

สมพร  มันตะสูตร แพงพิพัฒน  (2534 : 45) แนะกลวิธีในการอานตีความไวดังนี้
1. ตองตีความตามรูปแบบการเขียน และประเพณีนิยมในการเขียน
2. มีความรูหรือภูมิหลังของเหตุการณท่ีสอดคลองกับขอเขียน
3. อานอยางละเอียดและมีวิจารณญาณ
4. อานอยางสํารวจความหมาย ท้ังความหมายกักตุน ความหมายหลายนัย และความนัย

ประหวัด
5. อานอยางพิจารณาความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดแทรก
6. มีความรูเรื่องภาษาเพ่ือการส่ือสารดีพอควร
7. ดําเนินการอานตามลําดับจาก การแปลความ ตีความ และขยายความ

พันธุทิพา  หลาบเลิศบุญ (2539 : 50-52) แนะกลวิธีการอานเพ่ือชวยในการจับใจความ
ของส่ิงท่ีอาน สรุปไดดังนี้

1. อานอยางละเอียดทุกตัวอักษร เพ่ือจับเรื่องราวไดตลอดท้ังเรื่อง
2. เขียนลงสมุดหรือเศษกระดาษโดยขยายความในคําตอบออกไปอีก เม่ือตองการราย

ละเอียดท่ีจําเปนของใจความสําคัญ
3. ทําเครื่องหมาย เชน การขีดเสนใต ตีเสนลอมกรอบ ใชสีตาง ๆ แสดงความสําคัญมาก

นอยของขอความ
4. การทําบันทึกยอ
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ระดับความเขาใจของการอานตีความ

กัลยา  ยวนมาลัย (2539 : 19) กลาววา โดยท่ัวไประดับความเขาใจในการอานตีความมีอยู 
3 ระดับ คือ

1. การแปลความ (Translation) หมายถึง  การแปลเรื่องราวเดิมใหออกมาเปนคําใหม 
ภาษาใหม หรือแบบใหม ความมุงหมายของการแปลความอยูท่ีการจัดความแมนยําของภาษาใหมวา 
ยังคงรักษาเนื้อหาและความสําคัญของเรื่องราวเดิมไวครบถวนหรือไม

2. การตีความ (Interpretation) เปนการเอาความหมายเดิมมาบันทึกใหม เรียบเรียงใหม
หรือมองเรื่องราวใหม หรือมองเรื่องราวเดิมในแงใหม คนหาและเปรียบเทียบท้ังความสําคัญ และ
ความสัมพันธของสวนยอย ๆ ภายในเรื่องราวนั้น ๆ ยนยอเรื่องตาง ๆ จนเปนขอสรุปได

3. การขยายความ (Extrapolation)   เปนการขยายความคิดใหกวางขวางลึกซ้ึงหรือไกล
กวาขอเท็จจริงท่ีมีอยู สามารถประเมินคาดคะเนหรือพยากรณลวงหนาได เปนการวัดความรูในเชิง
จินตนาการ

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความสามารถในการอานตีความเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง
ตอไปในอนาคต เพราะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาตนเอง และดํารงชีวิตในสังคมภายหนา
บุคคลท่ีประสบความสําเร็จยอมตองเปนผูฉลาดรอบรูในการอาน ใชวิธีการอานไดถูกตอง สามารถ
เขาใจความหมายท่ีแทจริงท่ีปรากฏในขอความท่ีอานไตรตรองเลือกตัดสินใจในสถานการณท่ีเกิด
ขึ้นไดอยางถูกตองและมีเหตุผล

4. นวัตกรรมทางการศึกษา

คําวา นวัตกรรม มาจากรากศัพทภาษาลาติน Innovate  ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษคําวา  
Innovation  ในภาษาไทย นวัตกรรม หรือ นวกรรม มาจากคําวา “นว” หมายถึงใหม กับ “กรรม” 
หมายถึง การกระทํา การงาน  (กรมวิชาการ 2546 : 564) ดังนั้นนวัตกรรม หมายถึง การกระทํา หรือ
ความคิดใหม ๆ วิธีการใหม ๆ หรือ ส่ิงประดิษฐใหม ๆ เขามาทํางานเพ่ือใหเกิดผลดี

นอกจากนี้ กรมวิชาการ (2534 : 4) ไดใหความหมายวา นวัตกรรมทางการศึกษา หมาย
ถึง วัสดุอุปกรณ และวิธีการใหม ๆ ท่ีนํามาใชเปล่ียนแปลง ปรับปรุงการเรียนการสอนท่ีทําอยูเดิม
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เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท้ังนี้โดยมีกระบวนการแบงไดเปน 3 ระยะ คือ การประดิษฐ คิดคน 
การพิสูจน ทดลอง วิจัยและพัฒนาการเผยแพร

อนึ่ง ความหมายของคําวานวัตกรรมทางการศึกษานี้ยังมีผูท่ีศึกษาทางดานนี้ไดใหความ
หมายไวหลายทาน ดังจะกลาวไปตามลําดับดังนี้

ชัยยงค   พรหมวงศ (2536 : 294-295) กลาวถึงนวัตกรรมวา ไดแก แนวคิด รูปแบบ 
ระบบ กระบวนการ วิธีการ แนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และส่ิงประดิษฐตาง ๆ ท่ีเปนของใหมไมวาจะ
เปนของใหมท้ังหมด หรือใหมบางสวน

พันธณีย   วิหคโต (2536 : 4) กลาววา นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนําวิธี  การ
หลักปฏิบัติ และแนวคิดใหม ๆ ทางการศึกษา ซ่ึงไดผานการทดลองพิสูจนและพัฒนาเปนขั้นตอน
เปนระบบ มาปรับปรุงเปล่ียนแปลงแนวการปฏิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ
ภาพทางการศึกษาใหสูงขึ้น

นภาพร  สิงหฑัต และคณะ (2537 : 58) ใหความหมายวา นวัตกรรม หมายถึง รูปแบบ
ใหม ๆ ของการสรางตัวปจจัยปอน (Input) ของการเรียนการสอน เชน การสรางส่ือ และรูปแบบ
ใหม ๆ ของกระบวนการ (Process) เชนแผนการสอน เทคนิควิธีสอน กิจกรรมการเรียน วิธีการวัด
ผล วิธีการใชส่ือ เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

ฐาปนีย  ธรรมเมธา (2541 : 10) ใหความหมายนวัตกรรมการศึกษาไววา หมายถึง วิธีการ
หรือการกระทําใด ๆ ท่ีเปนส่ิงใหม ท่ีมีผูคิดคนขึ้นใหมท้ังหมด หรือปรับปรุงของเกาบางสวน การ
คิดคนนั้นผานขั้นตอนการวิจัย และยังไมเปนสวนหนึ่งของงานปจจุบัน โดยนําวิธีการเพ่ือการ
กระทําเหลานั้นมาใชเพ่ือแกปญหา หรือปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กาญจนา วัฒายุ (2544 : 167) กลาววา นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนําความคิด
หรือวิธีการ หรือส่ิงประดิษฐใหม ๆ ทางการศึกษาท่ีผานมาทดลอง พิสูจน และพัฒนาเปนระบบ นํา
มาใชปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือแกไขปญหาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
เรียนการสอน เชน ส่ือการสอน วัสดุอุปกรณ รูปแบบใหม ของกระบวนการเรียนการสอน
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จากความคิดเห็นของบุคคลตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตนทําใหสรุปไดวา นวัตกรรมทางการ
ศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการหรือกระบวนการใหม ๆ รวมท้ังวัสดุอุปกรณ ส่ิงประดิษฐตางๆ  ทาง
การศึกษา ท่ีผานการทดลอง และพัฒนาเปนขั้นตอน เปนระบบ นํามาใชปรับปรุงการเรียนการสอน 
หรือ การทํางานดานการศึกษาและกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.1 ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษาปจจุบันมีอยูจํานวนมากและมีการแบงประเภทโดยเกณฑตาง ๆ 
กัน ดังมีผูเสนอไวดังนี้

ชัยยงค  พรหมวงศ (2536 : 294-295) ไดสรุปเกณฑในการพิจารณานวัตกรรมไววา ตอง
พิจารณาจากเกณฑ 4 ประการดังนี้

1. ส่ิงท่ีจะเปนนวัตกรรมตองเปนของใหมท้ังหมด หรือบางสวนอาจเปนของเกาท่ีใชไม
ไดผลในอดีต แลวนํามาปรับปรุงใหมใหดีขึ้น

2. ตองนําวิธีการจัดระบบการใชในการกระทําใหส่ิงท่ีจะเปนนวัตกรรมท่ีอยูในขั้นความ
คิดมาแสดงใหเห็นเปนรูปธรรม ดวยการวิเคราะหระบบ สังเคราะหระบบ สรางแบบจําลอง และ
ทดสอบระบบของส่ิงท่ีจะเปนนวัตกรรม เพ่ือใหแนใจวานวัตกรรมนั้นไดผานการพิจารณาดําเนิน
การอยางดีแลว

3. ส่ิงนั้นตองผานการวิจัย หรืออยูระหวางการวิจัย เพ่ือพิสูจนวานวัตกรรมนั้นมีประสิทธิ
ภาพท่ีจะชวยแกปญหา และเพ่ิมประสิทธิภาพดําเนินงานใหดีขึ้นกวาเดิม

4. ส่ิงท่ีเปนนวัตกรรมนั้นยังไมเปนสวนหนึ่งของระบบงานปจจุบัน คืออยูระหวางการ
เผยแพรใหเปนท่ียอมรับ ถานวัตกรรมนั้นเปนสวนหนึ่งของระบบงานนั้นแลวจะทําใหหมดความ
เปนนวัตกรรมทันที

พันธณีย  วิหคโต (2536 : 4) ไดแบงประเภทของนวัตกรรมตามงาน ซ่ึงแบงออกเปน 6 
ประเภท ดังนี้

1. นวัตกรรมทางดานระบบการศึกษา เชน การศึกษางานบุคคล ระบบการสอนทางไกล 
การสอนระบบเปด การศึกษานอกระบบโรงเรียน

2. นวัตกรรมทางดานหลักสูตร เชน การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่อง หลักสูตรการศึกษาผูใหญ
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3. นวัตกรรมทางดานการเรียนการสอน เชน การสอนแบบคณะ การสอนแบบกลุม
สัมพันธ การสอนซอมเสริม การใชศูนยการเรียนดวยตนเอง

4. นวัตกรรมทางดานส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน การใชเครื่องชวยสอน บท
เรียนสําเร็จ คอมพิวเตอรชวยสอน เทปเสียง สไลด วีดีโอ และวิทยุโทรทัศน แบบฝก ชุดฝก

5. นวัตกรรมดานการวัดและประเมินผล เชน การวัดผลแบบอิงกลุม การวัดผลกอนการ
เรียนและหลังเรียน การวิเคราะหขอสอบ

6. นวัตกรรมทางดานการบริหารการศึกษา เชน การใชทฤษฎีจัดระบบในการบริหารการ
ใชคอมพิวเตอรจัดระบบขอมูล การใชทฤษฏี MBO การจัดตารางแบบยึดหยุน

นภาพร  สิงหทัต และคณะ (2537 : 61) ไดแบงนวัตกรรมทางการศึกษาออกเปน 2 
ประการใหญ ๆ ไดแก

1. จําแนกตามผูใชนวัตกรรม แบงเปน
1.1 สําหรับครู ไดแกแผนการสอน คูมือคร ู เอกสารประกอบการสอน หนังสืออาง

อิง เครื่องมืดวัดผล อุปกรณโสตทัศนวัสดุ ชุดการสอน บทเรียนโมดูล
1.2 สําหรับนักเรียน ไดแก บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนโมดูล เอกสารประกอบการ

เรียน ชุดฝกปฏิบัติ ใบงาน แบบฝกทักษะหนังสือเสริมสรางประสบการณ (หนังสือนอกเวลา 
หนังสืออานเพ่ิมเติม หนังสือสงเสริมการอาน) เกม เพลง การตูนเรื่อง

2. จําแนกตามลักษณะ นวัตกรรม แบงเปน 3 ประเภทคือ
2.1 นวัตกรรมท่ีเนนการผลิต เนนในรูปวัสด ุ เครื่องมือ หนังสือตางๆ เชน ชุดการ

สอนสไลดภาพ วีดีทัศน
2.2 นวัตกรรมท่ีเนนเทคนิคกระบวนการ เนนเทคนิควิธีปฏิบัต ิ หรือกระบวนการ 

เชน เทคนิควิธีการสอน วิธีบริหาร วิธีนิเทศ
2.3 นวัตกรรมผสมผสาน เปนนวัตกรรมท่ีเนนถึงส่ือวัสด ุและเทคนิคกระบวนการ

ผสมผสานกัน
2.4 จากการแบงประเภทของนวัตกรรมของนักการศึกษาท่ีกลาวมาขางตนสรุปได

วา นวัตกรรมทางการศึกษาแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 1) นวัตกรรมทางดานหลักสูตรและการเรียน
การสอน  2) นวัตกรรมทางดานการวัดผลและประเมินผล 3) นวัตกรรมทางดานการบริหารงานทาง
วิชาการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



36

4.2 ประโยชนของนวัตกรรมการเรียนการสอน

กรมวิชาการ (2535 : 5) ไดกลาวถึงประโยชนของนวัตกรรมการเรียนการสอนไวดังนี้
1. ชวยพัฒนาบุคคลใหมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ คือ ความรู ความคิด ทักษะ

และเจตคต ิในการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ตัวอยางเชน ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
ขึ้น ทําใหนักเรียนมีทักษะทางการเรียน ทําใหนักเรียนมีเจตคติตอการเรียน

2. ชวยพัฒนาการเรียนการสอน ทําใหการศึกษากาวหนาทันสมัย เหมาะสมและสอด
คลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีในสังคมปจจุบัน

3. ชวยลดปญหาการเรียนการสอนลงได ตัวอยางเชน
ลดเวลาสอน
แบงเบาภาระหนาท่ีของครู
แกปญหาครูไมเพียงพอ
แกปญหาขาดครูบางวิชาท่ีตองใชทักษะความสามารถพิเศษ
ชวยใหเกิดความชัดเจนและถูกตองในเนื้อหาวิชา
ทําใหประหยัดแรงงาน และคาใชจาย
ชวยสรางบรรยากาศในการเรียน
แกปญหาพฤติกรรมนักเรียนท่ีไมพึงประสงค

ประโยชนของนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือชวยพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความ
สามารถ ชวยพัฒนาการเรียนการสอน และสามารถลดปญหาการเรียนการสอนลงได โดยสวนมาก
เนนท่ีตัวผูเรียน และเปนการใชส่ือประสมอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

ในสภาพปจจุบันนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาสวนมากยังขาดการฝกฝนทักษะการอานดาน
การตีความและไดมีผูพยายามศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรม เพ่ือชวยพัฒนาการ
อานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไดดีขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความจําเปนท่ีนักเรียนควรไดรับการ
สงเสริม มีผูเสนอแนวทางการสอนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการอานจํานวนมาก จากการศึกษาคน
ควาวิธีการสอนใหม  ๆ ผูวิจัยเห็นวาวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีนาสนใจและสมควรนํามาใชในการ
สอนอานตีความเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ คือ วิธีการสอนโดยใชบทเรียนโมดูล ซ่ึงจะเปนวิธีการ
สอนวิธีหนึ่งท่ีชวยพัฒนาการอานตีความ และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
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4.3 บทเรียนโมดูล

ความหมายของบทเรียนโมดูล
คําวา “โมดูล” เปนคํามาจากภาษาอังกฤษวา Module ในภาษาไทยมีผูเรียกตาง ๆ กัน เชน 

โมดูล โมดุล มอดูล บทเรียนโมดูล หนวยการเรียนโมดูล หนวยการสอนโมดูล โมดูลการเรียนการ
สอน หนวยการเรียน หนวยการสอน หนวยการเรียนการสอน ซ่ึงในขณะนี้ยังไมมีศัพทบัญญัติใน
ภาษาไทยท่ีประกาศใชเปนทางการ ดังมีผูใหความหมายของบทเรียนโมดูลไวหลายทานดังนี้

พารสัน และคณะ (Parsons and others 1976 : 31) กลาววาบทเรียนโมดูลเปนบทเรียนท่ี
นักเรียนสามารถเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดดวยตนเองอยางสะดวกตามความสามารถของตนเอง จะ
ใชเรียนเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได สรางขึ้นเพ่ือใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายท่ีตองการและสามารถ
เลือกใชอุปกรณตาง ๆ ไดตามความเหมาะสม

ฟจ ิ (Fiji 1976 : 33) ใหความหมายของบทเรียนแบบโมดูลวา คือ บทเรียนท่ีผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนไดอยางอิสระซ่ึงบทเรียนท่ีไดเรียงลําดับการสอนไวตามลําดับ
อยางเปนระบบ อาจจะถือวาบทเรียนโมดูลเปนสวนหนึ่งของตนแบบการเรียนอยางมีระบบ

วิชัย  ดิสระ (2535 : 147)  กลาวถึง บทเรียน โมดูลวาหมายถึง บทเรียนหนวยใดหนวย
หนึ่งท่ีสําเร็จในตัวเอง สรางขึ้นอยางเปนระบบเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูเลือกทํากิจกรรมเปน
รายบุคคลหรือกลุมยอย ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง ซ่ึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูและ
สามารถแสดงพฤติกรรมไดตามท่ีบทเรียนโมดูลกําหนดไว

บุญชม  ศรีสะอาด (2537 : 67) อธิบายวา บทเรียนโมดูล หมายถึงบทเรียนหนวยใดหนวย
หนึ่งท่ีสรางขึ้นเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษา ประกอบไปดวยกิจกรรมและส่ือการเรียนตาง ๆ เพ่ือชวยให
เกิดการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรู

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวาบทเรียนโมดูล หมายถึง บทเรียนหนวยใดหนวยหนึ่ง
สําเร็จในตัวเอง สรางขึ้นเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองและสามารถเลือกทํากิจกรรม
ไดตามความสามารถและความสนใจของตน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว
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ลักษณะของบทเรียนโมดูล
จากความหมายของบทเรียนโมดูลท่ีนักการศึกษาท้ังหลายไดแสดงทัศนะไว จะบงบอก

ลักษณะท่ีสําคัญของบทเรียนโมดูล (Houston and others 1972 : 47) ดังนี้
1. เนนตัวผูเรียนมากกวาผูสอน โดยถือเอาความตองการของผูเรียนเปนเครื่องกําหนดส่ิง

ท่ีจะเรียน ไมเอาความรูของครูและอุปกรณตาง ๆ เปนเครื่องกําหนดเนื้อหาการใช บทเรียนโมดูลจะ
ทําใหผูสอนเห็นวา การสอนโดยใชการบรรยายนั้นมีความสําคัญนอยลง

2. เนนวัตถุประสงคเปนสําคัญ ไมใชเนนกิจกรรมการเรียน วัตถุประสงคจึงตองระบุไว
อยางชัดเจนเปนประการแรก สวนกิจกรรมการเรียนจะตองเปนส่ิงตามมา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว

3. บทเรียนโมดูลเปนการสนองเอกัตบุคคล คือ จะคํานึงถึงความตองการความสนใจและ
ความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนไดเรียนตามขีดความสามารถแขงขันกับตนและพิจารณาผล
การเรียนกับเกณฑกําหนดไวในวัตถุประสงค

4. บทเรียนโมดูลเปนลักษณะท่ีรวบแบบการสอนหลายอยางเขาไวดวยกัน แทนท่ีจะใช
การสอนเพียงอยางเดียว เชน การบรรยาย ก็อาจเปนกิจกรรมอ่ืน ๆ เปนตนวา การเรียนในกลุมยอย 
การศึกษาทดลอง และการใชบทเรียนสําเร็จรูป เปนตน บทเรียนโมดูลจะวางเง่ือนไขในระบบนําสง
อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ เทคโนโลยีตาง ๆ จะถูกนํามาใชเพ่ือมุงชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และสงเสริมคุณคามนุษยใหมากขึ้น

5. บทเรียนโมดูลเปนกระบวนการ มิใชเพียงผลขั้นสุดทาย จึงตองมีการตรวจสอบคุณ
ภาพอยูเสมอเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขใหบทเรียนโมดูลนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น

องคประกอบของการเรียนโมดูล
ฮิวสตัน และคณะ (Houston and others 1972 : 125-132) กลาววาบทเรียนโมดูลจะมี

หลายรูปแบบ แตกตางกันออกไปตามลักษณะวิธีการใชโมดูล แตทุกรูปแบบจะมีสวนท่ีสําคัญ 5 
สวนคือ

1. หลักการและเหตุผล (Prospectus) เปนสวนท่ีอธิบายความสําคัญของบทเรียนขอบขาย
ของบทเรียน ส่ิงท่ีผูเรียนจะตองรูกอนเรียน และขอบขายขบวนการท้ังหมดของบทเรียนโมดูล

2. ความมุงหมาย (Objective) คือสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของบทเรียนโมดูล จะกําหนดวาผู
เรียนจะประสบความสําเร็จอะไรบางหลังจากเรียนแลว ทุก ๆ ประโยคจะตองชัดเจนไมกํากวม

3. การประเมินผลเบ้ืองตน (Pre-assessment) มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ เพ่ือใหรูวาผู
เรียนมีความรูพ้ืนฐานในเรื่องท่ีเรียนมากนอยเพียงใด และเพ่ือวัดวาผูเรียนมีความรูความสามารถท่ี
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ระบุไวในบทเรียนหรือยัง การประเมินผลเบ้ืองตนอาจอยูในรูปแบบการทดสอบขอเขียน การสอบ
ปากเปลา การทํางานสง หรืออาจอภิปรายก็ได แลวแตความเหมาะสมของความมุงหมาย เนื้อหา 
และระดับของผูเรียน

4. การกําหนดกิจกรรม (Enabling activities) คือ การกําหนดกิจกรรมเพ่ือไปสูความมุง
หมายท่ีตั้งไว โดยผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย

5. การประเมินผลขั้นสุดทาย  (Post – assessment) เปนการทดสอบหลังจากท่ีเรียนมา
แลว

สวนประกอบของโมดูลท้ัง 5 สวน จัดวาเปนสวนสําคัญท่ีขาดไมได โมดูลอ่ืน ๆ อาจจะ
มีส่ิงอ่ืนเพ่ิมเติมมากกวานี้ก็ได ยอมแลวแตความตองการของผูสรางแตก็ตองไมแตกตางกันมากนัก 
ลอเรนซ  (Lawrence 1973 : 13-14) ไดอธิบายถึงลักษณะสําคัญของโมดูลวาประกอบดวยสวนตาง ๆ 
ดังตอไปนี้

1. สวนแรกของโมดูล จะเปนการแนะนําอยางละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของโมดูลจากนั้น
จะเปนการประเมินผลเบ้ืองตน เพ่ือใหผูเรียนสามารถทดลองดูวาโมดูลนั้นจะตรงกับความตองการ
หรือไม

2. กิจกรรมโมดูล เปนสวนท่ีรวบรวมกิจกรรมขึ้นตามจุดมุงหมายของโมดูล กลาวคือ ได
บรรจุความตองการเปนแนวทางของการตั้งจุดหมาย

3. การประเมินผลหลังเรียน เปนจุดสําคัญขั้นสุดทายของโมดูล เพราะผูเรียนสามารถ
ตรวจสอบวาไดรับผลสําเร็จมากนอยเพียงใดจากจุดมุงหมาย

ชมพันธ  กุญชร ณ อยุธยา (2528 : 88) ไดนําบทเรียนโมดูลรูปแบบของเอเรนส (Arends)
และคณะมาใชในการเรียนการสอนในประเทศไทย โดยเรียกช่ือวาหนวยการเรียนการสอน และ
กลาวรายละเอียดของบทเรียนโมดูลวา ประกอบดวยองคประกอบ 7 ประการคือ

1. หลักการและเหตุผล
2. จุดมุงหมาย
3. ความรูพ้ืนฐาน
4. การประเมินผลเบ้ืองตน
5. กิจกรรมการเรียน
6. การประเมินผลหลังเรียน
7. การเรียนซอมเสริม
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ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 1

หลักการและเหตุผล
⇓

จุดมุงหมาย

⇓
ความรูพ้ืนฐาน

⇓
การประเมินผลเบ้ืองตน

⇓
กิจกรรมการเรียน

⇓
การประเมินผลหลังการเรียน

⇓
การเรียนซอมเสริม

ภาพประกอบท่ี 1 องคประกอบและขั้นตอนของบทเรียนโมดูล

องคประกอบของบทเรียนโมดูลท้ัง 7 ประการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
หลักการและเหตุผล (Rationale)  เปนกระบวนการแรกของบทเรียนโมดูล เปนการกลาว

ถึงหลักการและเหตุผลท่ีอยูเบ้ืองหลังบทเรียนนั้น มุงใหผูเรียนเห็นความสําคัญของเรื่องท่ีเรียนความ
สัมพันธระหวางเนื้อหาตาง ๆ ในบทเรียนและความสัมพันธกับเนื้อหาอ่ืน ๆ ซ่ึงหลักการและเหตุผล
มีวัตถุประสงคสองประการคือ

1. เพ่ืออธิบายวัตถุประสงค และความสําคัญของจุดมุงหมายของบทเรียนในแงของการ
สํารวจขอมูล ทฤษฎีหรือการปฏิบัติ

2. เพ่ือจัดบทเรียนและจุดมุงหมายใหสอดคลองกับหลักสูตรท้ังหมด

หลักการและเหตุผลจะชวยอธิบายความสําคัญของสมรรถภาพท่ีตองการจะฝกในบท
เรียนโมดูลและชวยใหผูเรียนไดเขาใจอยางถองแทถึงความคาดหวังของหลักสูตรท้ังหมดและได
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เห็นอยางชัดเจนแจงถึงความสัมพันธ สอดคลองกับจุดมุงหมายท่ีกําหนดขึ้นตามบทบาทความรับผิด
ชอบและหนาท่ีของผูประกอบอาชีพคร ู นอกจากนั้นหลักการและเหตุผลยังชวยใหผูเรียนไดเขาใจ
ถึงความสัมพันธระหวางสมรรถภาพในบทเรียนโมดูลท่ีกําลังเรียนกับสมรรถภาพหนวยอ่ืน ๆ ท่ีเขา
ตองการแสดงความสามารถกอนท่ีจะจบหลักสูตร

จุดมุงหมาย (Objectives) จุดมุงหมายของบทเรียนโมดูลเปนสวนหนึ่งท่ีชวยวางโครง
สรางของบทเรียนโมดูล นอกจากจะระบุถึงสมรรถภาพท่ีผูเรียนไดบรรลุถึงสมรรถภาพท่ีระบุไว 
และจุดมุงหมายควรเขียนในลักษณะท่ีสามารถประเมินไดดวยความม่ันใจวา จุดมุงหมายนั้นได
บรรลุถึงผลสําเร็จซ่ึงจุดมุงหมายแบงออกเปนสองลักษณะคือ

1. จุดมุงหมายในการเรียนการสอน (Instructional objectives) ระบุสมรรถภาพท่ีผูเรียน
จะตองแสดงออก

2. จุดมุงหมายท่ีตองแสดงออก (Expressive objectives) ระบุเหตุการณท่ีผูเรียนจะตองมี
ประสบการณ

จุดมุงหมายทําหนาท่ีสําคัญสองประการคือ
1. ชวยเปนส่ือท่ีโยงจุดมุงหมายหลักสูตร ความคาดหวังและวิธีการสอนตาง ๆ ใหผูเรียน

และผูสอนไดทราบ
2. ชวยใหสอนไดวางแผนและประเมินผลจุดมุงหมายวิธีสอนและผลการสอนของตน

ความรูพ้ืนฐาน (Prerequisites) บทเรียนโมดูลตองการความพรอมดานประสบการณการ
เรียนท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาในบทเรียนโมดูล ท่ีเนนสมรรถภาพท่ัวไป โดยท่ีความรูพ้ืนฐาน
แบงออกเปน 2 สวนใหญคือ

1. สมรรถภาพพ้ืนฐานท่ัวไปท่ีจําเปนในการเริ่มตนบทเรียนโมดูล
2. สมรรถภาพเฉพาะซ่ึงไดเรียนมาแลวในบทเรียนในโมดูลหนวยกอน ๆ โดยท่ัวไปผู

สรางบทเรียนโมดูลจะพยายามจัดใหมีการกําหนดความรูพ้ืนฐานกอนการเรียนใหนอยท่ีสุด ท้ังนี้
เพ่ือสะดวกในการยืดหยุนโปรแกรมการเรียน นอกจากนี้การสรางแบบประเมินผลเบ้ืองตนก็ควรให
ครอบคลุมถึงความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนดวย

การประเมินผลเบ้ืองตน (Pre-Assessment) ไดแก การสํารวจสมรรถภาพของผูเรียนกอน
ท่ีจะเริ่มเรียนบทเรียนโมดูล เพ่ือท่ีจะไดจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสวนขาดของผูเรียนหรือการจัด
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เตรียมสมรรถภาพพ้ืนฐานใหเสียกอนท่ีจะเริ่มเรียน การประเมินผลเบ้ืองตน หมายถึง การวัดในเรื่อง
ตาง ๆ ดังนี้

1. เพ่ือดูวาผูเรียนสามารถแสดงสมรรถภาพท่ีเปนพ้ืนฐานในการเรียนการสอนท่ีกําลังจะ
เรียนตอไปไดหรือไม หรือควรจะตองฝกสมรรถภาพท่ีเปนพ้ืนฐานนั้นกอนเริ่มเรียน

2. เพ่ือดูวาผูเรียนมีความรู ความสามารถ ในสมรรถภาพท่ีระบุไวในบทเรียนโมดูลท่ี
กําลังจะเรียนแลวหรือยัง หรือเขาควรจะตองรวมในกิจกรรมการเรียนตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุถึงจุดมุง
หมายของบทเรียนโมดูลนั้น

3. เพ่ือดูวาผูเรียนมีความรู ความสามารถ ในบางสวนของสมรรถภาพท่ีระบุไวในบท
เรียนโมดูลท่ีกําลังจะเรียนแลวหรือยัง หรือเขาควรจะตองรวมในกิจกรรมการเรียนเพียงบางกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีเขายังไมไดเรียนรูเทานั้น

โดยปกติการประเมินผลเบ้ืองตนมักใชการทดสอบโดยการเรียน อยางไรก็ดีผูสรางบท
เรียนควรพิจารณาถึงประโยชนของการทดสอบอยางอ่ืนดวย ท้ังชนิดท่ีเปนทางการและไมเปนทาง
การ ท้ังทางตรงและทางออม ท้ังแบบปรนัยและท่ีไมเปนปรนัยท้ังหมดการอภิปรายระหวางผูสอน
และผูเรียน และการสังเกตของบุคคลอ่ืนก็อาจจะใหเปนการประเมินผลเบ้ืองตนได

กิจกรรมการเรียน (Learning Alternatives or Instructional Activities) กิจกรรมการเรียน 
หมายถึง งานท่ีจะใหผูเรียนทําเพ่ือชวยใหไดเรียนรูและบรรลุถึงจุดมุงหมายท่ีระบุไว ดังนั้นกิจ
กรรมการเรียนควรมีลักษณะดังนี้

1. กิจกรรมการเรียนควรชวยใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตนเอง
2. ถาเปนไปไดกิจกรรมการเรียนควรจัดใหเปนการเรียนเฉพาะบุคคล นั่นคือกิจ

กรรมการเรียนควรจะไดสนองความตองการ ความสามารถ ทัศนคต ิ ความพรอมของผูเรียนแตละ
บุคคล

3. ถึงแมวากิจกรรมการเรียน จะช้ีเฉพาะและแคบ แตก็ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือก
เรียนจากกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดให

4. กิจกรรมแตละชนิดควรจะจัดใหผูเรียนรู และฝกหัดเทาเทียมกันหมายความวา กิจ
กรรมแตละชนิดควรจะไดผลเทาเทียมกัน

การประเมินผลหลังการเรียน (Post-Assessment) การประเมินผลหลังการเรียนเปนการ
ประเมินผลเพ่ือพิจารณาวา ผูเรียนสามารถแสดงสมรรถภาพท่ีระบุไวในจุดมุงหมายไดตามกําหนด
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ไวหรือไม นอกจากนี้การประเมินผลหลังการเรียนยังชวยช้ีใหเห็นขอบกพรองในการเรียนการสอน
และชวยช้ีแนวทางท่ีจะแกไขดวยขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลหลังการเรียนจะเปนประโยชนใน
การแสดงถึงพัฒนาการทางการเรียนของผูเรียนและประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล ดังนั้น การ
ประเมินผลหลังเรียนควรมีลักษณะดังนี้

1. ประเมินผลสมรรถภาพท่ีระบุไวในจุดมุงหมายดวยวิธีการท่ีเช่ือถือได
2. ประเมินผลเฉพาะสมรรถภาพท่ีระบุไวในจุดมุงหมาย หรือท่ีระบุไวเปนสมรรถภาพ

พ้ืนฐานกอน เริ่มบทเรียนโมดูลหรือกอนเริ่มโปรแกรม
3. การประเมินผลหลังการเรียน ควรจัดทําท้ังในระหวางเรียน (Formative) และหลังการ

เรียน (Summative)
4. การประเมินผลหลังการเรียนจะตองเปนจริงและมีเหตุผล โดยคํานึงถึงเวลาท้ังหมด

ของผูสอนและของผูเรียน

ในกรณีท่ีผูเรียนไมสามารถแสดงสมรรถภาพท่ีระบุไวในจุดมุงหมายได อาจมีสาเหตุมาจาก
1. ผูเรียนไมมีความสามารถ แรงจูงใจ หรือความพยายาม
2. การจัดกิจกรรมไมเหมาะสมหรือไมมีประสิทธิภาพ
3. จุดมุงหมายท่ีความหวังไวไมเปนความจริง

การเรียนซอมเสริม (Remediation) เปนการชวยใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาสมรรถภาพไป
สูความสําเร็จของการเรียนท่ีดียิ่งขึ้น การเรียนซอมเสริมอาจจะกําหนดไวในบทเรียนหรือไมก็ได 
การเรียนซอมเสริมเปนกิจกรรมการเรียนท่ีจะชวยเหลือผูเรียนท่ีไมผานการทดลองภายหลังบทเรียน 
การเรียนซอมเสริมอาจดําเนินตามแบบเดิมหรืออาจเปล่ียนแปลงได วัตถุประสงคของการเรียนซอม
เสริมก็เพ่ือชวยเหลือมิใชลงโทษและเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดบรรลุผลสําเร็จ โดยท่ัวไปกิจ
กรรมการเรียนซอมเสริมนี้ ผูสอนและผูเรียนจะกําหนดรวมกัน โดยพิจารณาจากความสามารถใน
เชิงปฏิบัติงานของผูเรียนท่ีสัมพันธกับการประเมินผลหลังการเรียนแลวชวยกันตัดสินใจ ควรจะใช
วิธีสอนอยางไร จึงจะเปนประโยชนและไดผลดีท่ีสุด

จากลักษณะของบทเรียนโมดูลตามแบบของชมพันธุ กุญชร ณ อยุธยา ซ่ึงมีท้ังหมด 7 ขอ 
ดังกลาวแลวนั้น ทําใหการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนโมดูลมีลักษณะแตกตางไปจากการสอน
ตามปกติหลายอยาง ดังท่ีฮิวสตัน (Houston 1972 : 74-75) ไดกลาวไวคือ
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1. การเรียนบทเรียนโมดูล ตองพิจารณาโปรแกรมท้ังหมดกอนการเรียนในรายวิชาและ
จะตองพิจารณารายวิชาใหเหมาะสมกับประสบการณของผูเรียน

2. การสอนโดยการใชบทเรียนโมดูล เนนท่ีตัวผูเรียนมากกวาตัวผูสอนไมถือเอาความรู
ของครูและอุปกรณการสอนตาง ๆ ท่ีมีเปนเครื่องกําหนดเนื้อหาในการสอนเชนการสอนปกติ

3. การเรียนการสอน โดยใชบทเรียนโมดูล เนนวัตถุประสงคของการเรียนการสอนมาก
กวากิจกรรมการเรียน คือ วัตถุประสงคจะตองระบุไวอยางชัดเจน สวนกิจกรรมการเรียนเปนส่ิงท่ีจะ
ทําใหการเรียนนี้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

4. การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนโมดูล เปนการเรียนท่ีตอบสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลและความสามารถของบุคคล

5. การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนโมดูล  เปนการเรียนท่ีใชวิธีสอนหลายอยาง เชน 
การเรียน กลุมยอย การทดลอง การใชบทเรียนสําเร็จรูป ฯลฯ แทนท่ีจะใชการบรรยายเพียงอยาง
เดียว

6. บทเรียนโมดูลเปนกระบวนการ (Process) ไมใชผลขั้นสุดทาย จึงตองปรับปรุงอยู
ตลอดเวลา

4.4 การสรางบทเรียนโมดูล

ชมพันธุ  กุญชร ณ อยุธยา (2528 : 83-85) ใหขอเสนอแนะในการสรางบทเรียนโมดูลไว
ดังตอไปนี้

1. ผูสรางจะตองคํานึงถึงจุดมุงหมายท่ัวไปของหลักสูตรอยูเสมอและควรพิจารณาอยาง
รอบคอบวา จุดมุงหมายของบทเรียนท่ีสรางขึ้นนั้น ไดสรางสมรรถภาพแกผูเรียนท่ีจะสําเร็จการ
ศึกษาตามท่ีระบุไวในจุดมุงหมายท่ัวไปของหลักสูตรหรือไม และในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนก็ตองสอดคลองกับปรัชญาในการเรียนการสอนของหลักสูตร เรื่องตาง ๆ เหลานี้ ควรระบุไว
อยางชัดเจนในการเขียนหลักการและเหตุผล

2. ในการกําหนดสมรรถภาพท่ีจะใหผูเรียนไดเรียนรู และแสดงใหเห็นนั้นควรคํานึงถึง
ส่ิงตอไปนี้

2.1 ถาจะเปนการวัดความรู ตองคํานึงถึงความรูท่ีตองการใหไดเรียนรูอยางแทจริง
2.2 ถาจะวัดเจตคติ ตองคํานึงถึงพฤติกรรมเกี่ยวกับเจตคติท่ีตองการใหผูเรียนแสดง

ออก
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2.3 ถาจะวัดพฤติกรรมการสอน จะตองคํานึงถึงพฤติกรรมการสอนท่ีตองการใหผู
เรียนสามารถปฏิบัติใหเห็นได

2.4 ถาจะวัดประสิทธิภาพของผลงาน จะตองคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงอะไรในผล
งานท่ีผูเรียนจะตองกอใหเกิดขึ้น ในภาวะเชนไร

3. หลังจากกําหนดจุดมุงหมายแลว ผูสรางบทเรียนจะตองกําหนดสมรรถภาพพ้ืนฐาน ท่ี
จําเปนสําหรับผูเรียน สมรรถภาพพ้ืนฐานควรจะกําหนดแตเฉพาะเรื่องท่ีเปนพ้ืนฐานจริง ๆ ของบท
เรียนนั้น ถาเปนไปไดสมรรถภาพพ้ืนฐานควรจะมีนอยท่ีสุดเพ่ือใหโปรแกรมการเรียนยืดหยุนได
และเพ่ือใหโอกาสแกผูเรียนท่ีจะเลือกเรียนไดมากท่ีสุด

4. การสรางแบบประเมินผลเบ้ืองตน ผูสรางควรจะม่ันใจวาเกณฑท่ีสรางขึ้นนั้น ใชวัด
สมรรถภาพของผูเรียนท่ีเกี่ยวกับจุดมุงหมายอยางแทจริง การประเมินผลจะตองคํานึงถึงความเปน
จริงและจะตองใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน วิธีการวัดผลจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หากคํานึงถึง
ภาคปฏิบัติและมีลักษณะท่ีจะชวยในการวินิจฉัยขอบกพรอง

5. การสรางกิจกรรมการเรียน ผูสรางควรพยายามใหมีทางเลือกหลาย ๆ ทางแกผูเรียน 
เพ่ือใหเขาไดเลือกในส่ิงท่ีจะชวยใหเขาประสบความสําเร็จมากท่ีสุด สอคดลองกับวิธีการเรียนของ
เขาและจะชวยใหเขาไดเรียนรูในระยะเวลาอันส้ัน นอกจากนี้ ผูเรียนควรจะไดมีโอกาสเลือกสราง
กิจกรรมของตนดวยความชวยเหลือของครู

6. ถาผูสรางกิจกรรมการเรียนเห็นวา กิจกรรมตาง ๆ นั้น ควรจัดเรียงลําดับ การจัดลําดับ
กิจกรรมก็ควรจะทําใหชัดเจน เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจถึงลักษณะแผนงานท้ังหมด

7. กิจกรรมการเรียนตาง ๆ ท่ีใหผูเรียนเลือกนั้น ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกหัดเทา
เทียมกัน

8. วิธีการประเมินผลหลังการเรียน ควรใชวิธีการเสนอแนะในการสรางการประเมินผล
เบ้ืองตนและขอทดสอบควรเช่ือถือได

9. ผูสรางบทเรียนอาจระบุกิจกรรมการเรียนซอมเสริมไดตามความเหมาะสม แมวาปกติ
แลวกิจกรรมการเรียนซอมเสริมควรจะขึ้นอยูกับสถานการณเฉพาะ เม่ือไดสรางบทเรียนสมบูรณท้ัง
โปรแกรมแลว กิจกรรมการเรียนซอมเสริมอาจจะนํามาใชเปนกิจกรรมการเรียนท่ีผูเรียนเลือกเรียน
ได

10. คําอธิบายของบทเรียนโมดูลตองส้ันและชัดเจน
11. ผูสรางบทเรียน ควรจะใหผูรวมงานหลาย ๆ คน และผูเรียนชวยกันวิจารณเพ่ือจะได

นําขอวิจารณเหลานั้นมาปรับปรุงแกไขบทเรียนท่ีสรางขึ้น
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12. เม่ือสรางบทเรียนเรียบรอยแลว  ผูสรางควรทบทวนอีกครั้งวาบทเรียนนั้นเนนถึง
สมรรถภาพท่ีสัมพันธกับการพัฒนาของผูเรียนหรือไม และเปนตัวอยางท่ีดีมีประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนหรือไม

13. ในลําดับสุดทายผูสรางบทเรียนจะตองคํานึงอยูเสมอวาบทเรียนท่ีสรางขึ้นนั้นยอม
เปล่ียนแปลงแกไขไดเสมอ

นอกจากขอเสนอแนะในการสรางบทเรียนโมดูลแลว บุญชม  ศรีสะอาด (2537 : 91-94) 
อธิบายขั้นตอนในการสรางบทเรียนโมดูลไว 11 ขั้นดังตอไปนี้

1. กําหนดเรื่องท่ีจะสรางบทเรียน ขั้นแรกผูท่ีจะสรางบทเรียนโมดูล ตองตัดสินใจวาจะ
สรางบทเรียนใดเรื่องใด ควรเลือกเรื่องท่ีตนมีความสนใจ มีความถนัดและรอบรูในเรื่องนั้น ๆ

2. เขียนหลักการและเหตุผล อธิบายถึงหลักการและเหตุผลท่ีอยูเบ้ืองหลังบทเรียนนั้น 
ความสําคัญของบทเรียนนั้น ขอบเขตของเนื้อหาการเรียน และความสัมพันธกับเรื่องอ่ืน ๆ

3. กําหนดจุดประสงค เม่ือไดกําหนดเรื่องท่ีจะสรางบทเรยีน และเขียนหลักการและเหตุ
ผลแลวตอไปก็กําหนดจุดประสงคของบทเรียนซ่ึงจะเปนแนวทาง และหลักยึดในการเขียนเนื้อหา
การเรียน ในการกําหนดกิจกรรมและส่ือการเรียนตาง ๆ และในการสรางเครื่องมือวัดผลการเรียน
ควรกําหนดในรูปจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (behavioral objectives) และกําหนดเกณฑท่ีใชสําหรับ
พิจารณาวาผูเรียนบรรลุผลการเรียนในระดับท่ีพอใจหรือยัง

4. สํารวจส่ือการเรียนและแหลงคนควา ผูสรางบทเรียนโมดูลจะตองศึกษาคนควาตํารา 
เอกสาร วารสาร โสตทัศนูปกรณตาง ๆ ในเรื่องท่ีจะสรางบทเรียนนั้นอยางกวางขวาง เพ่ือท่ีจะนําขอ
มูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกิจกรรม และส่ือการเรียนตาง ๆ

5. วิเคราะหภารกิจ เปนการวิเคราะหเพ่ือทราบวาในการเรียนเรื่องนั้นจะตองอาศัยความรู 
และสมรรถภาพพ้ืนฐานอะไรบาง ระหวางท่ีเรียนจะตองเรียนรูอะไร จุดประสงคแตละขอควรใชกิจ
กรรมอะไรในลักษณะใด

6. กําหนดกิจกรรม และส่ือการเรียน ขั้นนี้จะเปนการพิจารณากําหนดงานท่ีจะใหผูเรียน
ทํา เพ่ือชวยใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของบทเรียน ควรจัดใหมีกิจกรรมการเรียนหลาย ๆ 
อยางใชส่ือการเรียนหลายชนิด เพ่ือใหผูเรียนไดเลือกเรียน ผูสรางบทเรียนอาจเรียบเรียงเนื้อหาการ
เรียนเปนสวนหนึ่งของโมดูล หรืออาจเลือกส่ือการเรียนท่ีผูอ่ืนไดจัดทําไวก็ได

7. สรางเครื่องมือประเมินผลสําหรับประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน โดยจัดท้ังสวน
ท่ีเปนความรูและสมรรถภาพครอบคลุมตามจุดประสงคของบทเรียน
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8. ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ นําบทเรียนท่ีไดสรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญใน
การพัฒนาหลักสูตร และผูเช่ียวชาญดานการสรางบทเรียนโมดูล พิจารณาและใหขอแนะนําแลวนํา
มาปรับปรุงแกไข

9. ทดลองใชกับกลุมเล็ก นําบทเรียนท่ีผานการปรับปรุงแกไขขั้นท่ี 8 มาทดลองใชกับผู
เรียนกลุมเล็ก ประมาณ 5-10 คน ใหผูเรียนจดบันทึกปญหาตาง ๆ ในการเรียนโมดูลนั้น และ
อภิปรายปญหาเหลานั้นหลังจากเรียนจบ และประเมินผลหลังเรียนแลว เพ่ือท่ีจะไดขอมูลในการ
ปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง พิจารณาขอมูลการประเมินผลหลังเรียน และเปรียบเทียบผลการประเมิน
หลังเรียนกับกอนเรียน เพ่ือทราบประสิทธิภาพของบทเรียนฉบับทดลอง และทําการปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ

10. ทดลองใชในหองเรียน นําบทเรียนโมดูลท่ีผานการปรับปรุงในขั้นท่ี 9 มาทดลองใช
กับผูเรียนในสภาพจริง นั่นคือ ใชกับผูเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมายท้ังช้ัน ท้ังนี้เพ่ือตองการทราบความ
เท่ียงตรง (validity) ในการทําหนาท่ีของบทเรียน เนื่องจากวาไดผานการปรับปรุงแกไขมาหลายครั้ง 
จึงคาดวาในขั้นนี้อาจมีการแกไขนอย

11. พิมพฉบับจริง นําบทเรียนพิมพเปนฉบับจริง เพ่ือนําไปใชกับกลุมผูเรียนท่ีเปนเปา
หมายตอไปดังภาพประกอบ 2 แสดงขั้นตอนในการสรางบทเรียนโมดูล
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กําหนดเรื่องท่ีจะสรางบทเรียน

⇓
เขียนหลักการและเหตุผล

⇓
กําหนดจุดประสงค

⇓
สํารวจส่ือการเรียนและแหลงคนควา

⇓
วิเคราะหภารกิจ

⇓
กําหนดกิจกรรมและส่ือการเรียน

⇓
สรางเครื่องมือประเมินผล

⇓
ปรับปรุงตามขอแนะนําของผูเช่ียวชาญ

⇓
ทดลองใชในหองเรียน

⇓
พิมพฉบับจริง

ภาพประกอบท่ี 2  แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการสรางบทเรียนโมดูลของ บุญชม  ศรีสะอาด
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ขอเสนอแนะในการสรางบทเรียนโมดูล
แอแรนดส  แมสลา และเวเบอร ( Arends, Masla, and Weber 1973 : 29-31,   อางถึงใน 

ชมพันธุ  กุญชร ณ อยุธยา 2528 : 83) ไดใหขอเสนอในการสรางบทเรียนโมดูลไวดังตอไปนี้
1. ในการสรางบทเรียนโมดูล ผูสรางจะตองคํานึงถึงจุดมุงหมายท่ัวไปของหลักสูตรอยู

เสมอ ผูสรางควรจะพิจารณาอยางรอบคอบวา จุดมุงหมายของบทเรียนโมดูล ท่ีสรางขึ้นนั้นไดสราง
สมรรถภาพใหแกผูเรียนท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามท่ีระบุไวในจุดมุงหมายท่ัวไปของหลักสูตรหรือไม 
และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็จะตองใหสอดคลองกับปรัชญาในการเรียนการสอนของ
หลักสูตร เรื่องตาง ๆ เหลานี้ควรระบุไวอยางชัดเจนในการเขียนหลักการและเหตุผล

2. ในการกําหนดสมรรถภาพท่ีจะใหผูเรียนไดเรียนรูและแสดงใหเห็นนั้น ควรจะคํานึง
คําถามตอไปนี้

2.1 ถาจะเปนการวัดความรู จะตองคํานึงถึงวาความรูอะไรท่ีตองการใหผูเรียนรู
อยางแทจริง

2.2 ถาเปนการวัดเจตคต ิจะตองคํานึงวาพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับเจตคติอะไรท่ีตองการ
ใหผูเรียนแสดงออก

2.3 ถาเปนการวัดพฤติกรรมของผูเรียน จะตองคํานึงวาพฤติกรรมอะไรท่ีตองการ
ใหผูเรียนสามรถปฏิบัติใหเห็นจริงได

3. หลังจากท่ีไดกําหนดจุดมุงหมายแลว สรางบทเรียนโมดูลจะตองกําหนดสมรรถภาพ
พ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน สมรรถภาพพ้ืนฐานท่ีจําเปนควรกําหนดแตเฉพาะเรื่องท่ีเปนพ้ืนฐาน
จริง ๆ ของบทเรียนโมดูล ถาเปนไปไดสมรรถภาพพ้ืนฐานควรจะมีนอยท่ีสุดเพ่ือใหโปรแกรมการ
เรียนยืดหยุนได และใหโอกาสผูเรียนท่ีจะเลือกเรียนไดมากท่ีสุด

4. ในการสรางแบบประเมินผลกอนเรียน ผูสรางควรจะม่ันใจวาเกณฑท่ีสรางขึ้นนั้น ใช
วัดสมรรถภาพของผูเรียนท่ีเกี่ยวกับจุดมุงหมายอยางแทจริง ตัวอยางเชน ถาใชเกณฑในการวัดผล
การปฏิบัติ การวัดผลท่ีเกี่ยวกับสติปญญาความรูก็ไมเหมาะสม ขอสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการ
ประเมินผลจะตองคํานึงถึงความเปนจริง และจะตองใชขอมูลยอนกลับแกผูเรียน วิธีการวัดผลจะมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด

5. ในการสรางกิจกรรมการเรียน ผูสรางควรพยายามใหมีทางเลือกหลาย ๆ ทางแกผูเรียน 
ท้ังนี้เพ่ือใหผูเรียนไดเลือกเรียนในส่ิงท่ีจะชวยใหประสบความสําเร็จมากท่ีสุด สอดคลองกับวิธีการ
เรียนของเขา และจะชวยใหเขาไดเรียนรูในระยะเวลาอันส้ัน นอกจากนี้ผูเรียนควรจะไดมีโอกาส
เลือกสรางกิจกรรมของตนเองดวยความชวยเหลือของอาจารยผูสรางบทเรียนจะตองระลึกอยูเสมอ
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วาผูเรียนมีหนาท่ีรับผิดชอบตอการแสดงความสามารถในสมรรถภาพท่ีระบุไว มิใชในการเรียนกิจ
กรรมการเรียน

6. ถาผูสรางกิจกรรมการเรียนเห็นวากิจกรรมตาง ๆ นั้นควรจัดเรียงลําดับการจัดลําดับกิจ
กรรมการเรียนท่ีควรจะทําใหชัดเจนเพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจถึงลักษณะแผนงานท้ังหมด

7. กิจกรรมการเรียนตาง ๆ ท่ีผูใหเรียนเลือกเรียนนั้นควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกหัด
เทาเทียมกัน

8. วิธีการสรางการประเมินผลหลังการเรียน ควรใชวิธีการตามท่ีเสนอแนะในการสราง
การประเมินผลกอนการเรียน และขอทดสอบควรเช่ือถือได

9. ผูสรางบทเรียนโมดูลอาจระบุกิจกรรมการเรียนซอมเสริมไดตามความเหมาะสม ถึง
แมวาโดยปกติแลว กิจกรรมการเรียนซอมเสริมควรจะขึ้นอยูกับสถานการณเฉพาะเม่ือไดสรางบท
เรียนโมดูลสมบูรณท้ังโปรแกรมแลว กิจกรรมการเรียนซอมเสริมอาจจะนํามาใชเปนกิจกรรมการ
เรียนท่ีใหผูเรียนเลือกเรียนได

10. คําอธิบายของบทเรียนควรจะส้ันและชัดเจน
11. ผูสรางบทเรียนโมดูล ควรจะใหผูรวมงานหลาย ๆ คน และผูเรียนชวยกันวิจารณ เพ่ือ

จะไดนําขอวิจารณเหลานั้นมาปรับปรุงแกไขบทเรียนท่ีสรางขึ้น
12. เม่ือสรางบทเรียนโมดูลเรียบรอยแลว ผูสรางควรจะตองทบทวนอีกครั้งวาบทเรียน

โมดูลนั้นเนนถึงสมรรถภาพท่ีสัมพันธกับพัฒนาการของผูเรียนหรือไม และเปนตัวอยางท่ีดีมีประ
สิทธิภาพในการเรียนการสอนหรือไม

13. ในขั้นสุดทายผูสรางบทเรียนโมดูลจะตองคํานึงอยูเสมอวา บทเรียนท่ีสรางขึ้นนั้น
ยอมเปล่ียนแปลงแกไขไดเสมอ
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเรียนแตละหนวย

ศึกษาจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

↓
ประเมินผลกอนเรียน

↓
กิจกรรมการเรียน

กิจกรรมบังคับ + แบบฝก

↓
ประเมินผลหลังเรียน

ผานเกณฑรอยละ 80 ไมผานเกณฑรอยละ 80

เรียนซอมเสริม
+

กิจกรรมเลือก

ภาพประกอบท่ี 3  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเรียนดวยบทเรียนโมดูล

เรียนโมดูล
หนวยตอไป
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4.5 การพัฒนาบทเรียนโมดูล

หลังจากมีการสรางบทเรียนโมดูลแลว มีการนําไปใช จะตองมีการพัฒนาบทเรียนโมดูล
อยูเสมอ ซ่ึงฮิวสตัน และคณะ (Houston and others 1972 : 149) ไดกําหนดขั้นตอนการพัฒนาไว 4 
ลําดับขั้นดังนี้

1. การวางแผน (Planning)
2. การสรางโมดูล (Production)
3. การทดลองตนแบบ (Prototype Testing)
4. การประเมินผลโมดูลเพ่ือการปรับปรุง (Evaluation)

การพัฒนาบทเรียนโมดูลเปนกระบวนการท่ีไมมีท่ีส้ินสุด เม่ือไดนําบทเรียนโมดูลท่ี
สรางเสร็จแลวไปทดลอง และเม่ือไดประเมินการใชบทเรียนโมดูลแลว ก็ตองนํามาปรับปรุงใหม 
ชมพันธ  กุญชร ณ อยุธยา (2528 : 109) แสดงกระบวนการในการพัฒนาบทเรียนโมดูล ดังในภาพ
ประกอบท่ี 4

ระบุจุดประสงค
ท่ีใหผูเรียนแสดงออก

เขียนเคาโครง
ของขอมูล

ตรวจสอบ
โดยผูเช่ียวชาญ เขียนโมดูล

ประเมินผลการทดลอง ทดลองตนแบบ สรางอุปกรณ
หรือจัดหาปรับปรุงโมดูล

ปรับปรุงโมดูล

สรางทางเลือกสําหรับ
กิจกรรมการเรียน

ตรวจสอบ
โดยผูเช่ียวชาญ

ผลิตตนแบบทดลอง
ฉบับแรก

ทดลองใช
กับกลุมทดลอง

รวบรวมขอมูล
และประเมินผล

ภาพประกอบท่ี 4  แสดงกระบวนการในการพัฒนาบทเรียนโมดูล ของ ชมพันธุ กุญชร ณ อยุธยา
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ในการพัฒนาบทเรียนโมดูล วงจรขอมูลยอนกลับ (Feedback Loops) มีความสําคัญมาก 
เพ่ือเปนหลักประกันคุณภาพและทําใหมีการปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป เครื่องมือท่ีใชเพ่ือ
ประเมินผลบทเรียนโมดูลจึงเปนส่ิงจําเปนท่ีจะตองสรางขึ้นเพ่ือจะไดนําผลไปปรับปรุงบทเรียนโม
ดูลใหมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  (วิศิษฐ ชุมวรฐายี 2519 : 3)

การประเมินคาและเนื้อหาของบทเรียนโมดูล
การท่ีจะทราบวาบทเรียนโมดูลท่ีสรางขึน้นั้น มีคุณภาพและเหมาะสมท่ีจะนํามาใชหรือ

ไมเพียงใดนั้น จึงจําเปนตองมีการประเมินคาและเนื้อหาของบทเรียนโมดูล ซ่ึง ลอเรนซ (Lawrence 
1975 : 24-25) ไดกลาวถึงเกณฑการประเมินคาของบทเรียนโมดูลไว 2 แบบ ดังนี้

เกณฑการประเมินแบบท่ี 1 มีดังนี้
1. โมดูลควรเนนในดานทักษะใหเดนชัด และสามารถจัดโครงรางประสบการณใหเขา

กับการเรียนรูของบุคคล
2. โมดูลควรคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใชเวลาของนักเรียน มีเนื้อหาพอเหมาะ และ

ไมมีลักษณะเปนสมุดจดงาน
3. โมดูลจะตองมีลักษณะเปนบทเรียนท่ีสําเร็จในตัวเอง โมดูลไมตองการครูผูสอนท่ีอยู

ในฐานะเปนผูใหความรู
4. โมดูลจะตองมีระบบการวัดจุดประสงคการเรียนรูรวมอยูดวย ไมวาจะเปนการวัดดวย

ตนเองหรือใหผูอ่ืนสังเกต
5. โมดูลจะตองมีแหลงความรูหรือช่ือเอกสารอางอิงเพ่ือการคนควา
6. โมดูลควรมีกิจกรรมทางเลือกเพ่ือใหนักเรียนเลือกทํา
7. โมดูลควรมีขอกําหนดตาง ๆ วานักเรียนจะมีสวนรวมออกแบบการเรียนการสอนของ

ตนอยางไร
8. โมดูลอาจนําทฤษฎีและภาคปฏิบัติเขามาผสมผสานกัน
9. โมดูลจะตองสรางใหสอดคลองกับลักษณะความเปนจริง
10. โมดูลจะตองใหความสนุกสนานไมนาเบ่ือหนาย
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เกณฑการประเมินแบบท่ี 2 มีดังนี้
1. เคาโครงละเอียด

1.1 จุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาของโมดูลชัดเจน
1.2 มีการกลาวถึงบทยอใหเห็นถึงเนื้อหาของโมดูล
1.3 บงบอกถึงความรูพ้ืนฐานท่ีจะมีกอนเรียนโมดูล
1.4 คําช้ีแจงของโมดูลชัดเจน

2. จุดประสงค
2.1 เปนพฤติกรรมท่ีสังเกตได
2.2 มีเกณฑขั้นต่ํา
2.3 มีเง่ือนไขชัดเจน

3. ประเมินผลกอนเรียน
3.1 มีการประเมินผลการเรียน
3.2 มีการวัดความรูพ้ืนฐาน
3.3 การประเมินผลครอบคลุมจุดประสงคของบทเรียนโมดูล
3.4 เกณฑท่ีใชชัดเจนและสอดคลองสัมพันธกัน

4. กิจกรรมการเรียน
4.1 กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับจุดประสงค
4.2 กิจกรรมการเรียนมีจุดประสงคชัดเจน
4.3 กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับการประเมินผล

5. การประเมินผลหลังเรียน
5.1 มีการประเมินผลหลังเรียน
5.2 การประเมินผลหลังเรียนครอบคลุมกับจุดประสงค
5.3 การประเมินผลหลังเรียนสอดคลองกับจุดประสงค
5.4 เกณฑในการจัดชัดเจนและสอดคลองกัน

6. กระบวนการสัมพันธวงจร
6.1 มีกิจกรรมท่ีนักเรียนใหเรียนทําซํ้า
6.2 มีคําแนะนําเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ

7. ขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนาโมดูล
7.1 มีกระบวนการเกี่ยวกับขอมูลยอนกลับ
7.2 มีเกณฑการประเมินท่ีเหมาะสม
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4.6 ประโยชนของบทเรียนโมดูล

บทเรียนโมดูลเปนบทเรียนท่ีมีประโยชนตอครูและนักเรียนมาก โดยมีผูกลาวถึงผลดี
ของบทเรียนโมดูลไวหลายทาน เชน ลอเรนซ (Lawrence 1975 : 1-3) ระวิวรรณ  อิสระ (2522 : 34-
35) บุญมี  กอนทอง (2518 : 21-23) วิศิษฐ  ชุมวรฐายี (2519 : 2-3) เปนตน โดยสรุปไดวา บทเรียน
โมดูลมีขอดีตอคร ูและนักเรียนดังนี้

1. บทเรียนโมดูลมีความเหมาะสมกับผูเรียนท่ีตองการศึกษาดวยตนเอง
2. บทเรียนโมดูลทําใหผูเรียนเขาใจงาย เพราะโมดูลแยกแยะเนื้อหาออกเปนสวนยอย ๆ
3. บทเรียนโมดูลชวยลดบทบาทในการสอน ทําใหครูมีโอกาสดูแลนักเรียนท่ีเรียนไมทัน

ไดอยางใกลชิด เพราะนักเรียนเรียนดวยตัวเองเปนสวนใหญ
4. นักเรียนสามารถเรียนไดเร็วชาตามความสามารถของแตละบุคคล
5. ฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีความซ่ือสัตยตอตนเอง
6. บทเรียนโมดูลชวยใหผูเรียนทราบความสามารถ และความกาวหนาในการเรียนของ

ตนเองตลอดเวลาทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนยิ่งขึ้น
7. บทเรียนโมดูลเปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีระเบียบแบบแผน มีวิธีการศึกษาจาก

ส่ือ วัสดุอุปกรณ หลาย ๆ อยาง
8. บทเรียนโมดูลเปนวิธีการเรียนการสอนท่ีดีมีมาตรฐาน เพราะมีการสรางท่ีมีการวาง

แผนอยางรอบคอบ
9. บทเรียนโมดูลชวยเตรียมความพรอมความสะดวกแกนักเรียนและครูผูสอน

4.7 ปญหาการใชบทเรียนโมดูล

ถึงแมวาการสอนโดยใชบทเรียนโมดูล จะใชไดผลดีและสามารถเกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนได แตในการนําบทเรียนแบบโมดูลไปใชนั้น อาจจะพบเกิดปญหา ดังนี้

ฮิวสตัน  และคณะ (Houston and others 1972 : 135-139) กลาววาในการใชบทเรียนโม
ดูลมีปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับชีวิตสอนโดยใชบทเรียนโมดูลซ่ึงเปนปญหาสําคัญ 3 ประการ ดังนี้

1. ความยุงยากในการสรางจุดมุงหมายของบทเรียนโมดูลท่ีเหมาะสมเพียงพอ
2. ความยุงยากในการสรางกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยเหลือนักเรียนใหบรรลุเปาหมาย

ท่ีตั้งไว
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3. ความยุงยากในการสรางคําช้ีแจง สําหรับนักเรียนใหปฏิบัติตามในการสอนโดยใชบท
เรียนโมดูลท่ีนักเรียนเรียนเองตามความสามารถของตน

สรุปไดวาขอสังเกตในการใชบทเรียนโมดูลนักเรียนจะตองเรียนรูในระดับความสามารถ
ท่ีตางกัน กิจกรรมเลือกของการเรียนรูจะตองไดรับการเตรียมใหมีความเท่ียงตรง เขาใจงายและมี
ความสมบูรณ ถาไมเชนนั้นแลวนักเรียนจะไมบรรลุถึงเปาหมายได

การหาประสิทธิภาพบทเรียนโมดูล
บทเรียนโมดูลเม่ือสรางเสร็จแลวควรจะมีการทดลองใช (Try-out) เพ่ือหาประสิทธิภาพ 

เพ่ือหาขอบกพรองท่ีควรแกไข หรือปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพ่ือจะไดปรับปรุงกอนนําไปใชจริง โดย
ท่ีการหาประสิทธิภาพ ประกอบดวยสาระสําคัญดังตอไปนี้

ชัยยงค    พรหมวงศ   และคณะ   (2523 : 49-52)  กลาววา   การกําหนดเกณฑเพ่ือหาประ
สิทธิภาพชุดการสอนส่ิงท่ีตองคํานึงถึงคือ “กระบวนการ” และ “ผลลัพธ” ซ่ึงบทเรียนโมดูลจะ
กําหนดเกณฑการหาประสิทธิภาพเชนเดียวกับชุดการสอน คือ การท่ีผูเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติ
กรรมเปนท่ีพึงพอใจตามจุดประสงคท่ีวางไว โดยคิดคาเฉล่ียของคะแนนการทํางานประกอบกิจ
กรรมหรือเปอรเซ็นตของผลการสอบหลังเรียนของผูเรียนท้ังกลุม นั่นคือ ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ

ประสิทธิภาพของชุดบทเรียนโมดูลนิยมตั้งไว 90/90 สําหรับเนื้อหาท่ีเปนความจําและ
ไมต่ํากวา 80/80 สําหรับวิชาทักษะ เชน ภาษา ซ่ึงเกณฑตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการ
ทําแบบฝกหัดและกิจกรรมระหวางของผูเรียน โดยคิดเปนคาไมต่ํากวารอยละของเกณฑท่ีตั้งไว 
สวนเกณฑตัวหลังหมายถึงคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดและกิจกรรมหลังเรียนของผู
เรียน โดยคิดเปนคาไมต่ํากวารอยละของเกณฑท่ีตั้งไว

การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 2 วิธีคือ
1. พฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ) การประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง คือ การประเมินผล

พฤติกรรมยอย ๆ หลาย ๆ พฤติกรรม เรียกวา “กระบวนการ” ของผูเรียน สังเกตจากการประกอบกิจ
กรรมกลุมและรายบุคคล ไดแก งานท่ีมอบหมายและกิจกรรมอ่ืนท่ีผูสอนกําหนดไว

2. พฤติกรรมขั้นสุดทาย (ผลลัพธ) การประเมินพฤติกรรมขึ้นสุดทาย คือ ประเมินผล
ลัพธของผูเรียน โดยพิจารณาจากการสอนหลังเรียนและการสอบหลังเรียน
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โดยกําหนดประสิทธิภาพเปน E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)
E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ)

ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลจะกําหนดเปนเกณฑท่ีผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีพึงพอใจ โดยกําหนดใหเปน “เปอรเซ็นต” ของผลเฉล่ียของคะแนนการ
ทํางานและการประกอบกิจกรรมของผูเรียนท้ังหมดตอเปอรเซ็นตของการสอบหลังเรียนของผูเรียน
ท้ังหมด นั่นคือ E1/E2 คือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ ตัวอยางเกณฑ 
80/80 นั้น มีความหมายดังนี้

80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดและกิจกรรมระหวางเรียน 
โดยคิดคาไมต่ํากวารอยละ 80

80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียนโดย
คิดเปนคา ไมต่ํากวารอยละ 80

4.8 ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาการเรียนรูที่เกี่ยวของกับบทเรียนโมดูล

นักการศึกษาไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการเรียนรูมาเปนเวลานาน เพราะถือวาการเรียนรู
เปนหัวใจของการศึกษา จึงเปนเหตุใหมีทฤษฎีจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับการเรียนรูเกิดขึ้น

การเรียนรู (Learning)
การเรียนรู คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากการท่ี

ประสบการณตรง การฝกปฏิบัติและการท่ีผูเรียนไดมีปฏิกิริยากับส่ิงแวดลอม พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น
การเรียนรูนี้จะเปนไปในทํานองท่ีทําใหผูเรียนเกิดความงอกงามขึ้น และเม่ือผูเรียนรูแลวจะคงทน
ถาวรไมมีการลืม มีผูกลาวถึงความสําคัญของการเรียนรู ไวตาง ๆ ดังนี้

สุรางค  โควตะกูล (2533 : 136) ไดใหความหมายของการเรียนรูวาเปนหัวใจสําคัญของ
การศึกษา การเรียนรูเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากประสบการณท่ีคนเรามีป
ฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม   หรือจากการฝกหัด   แสงเดือน  ทวีสิน (2539 : 201)   กลาววาการเรียนรู
จะไมเกิดขึ้นถาผูเรียนปราศจากความตองการอยากรู ดังนั้น หนาท่ีของครูคือการจัดประสบการณใน
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หองเรียนเพ่ือชวยใหนักเรียนเปล่ียนพฤติกรรมใฝรูตามจุดประสงคของแตละบทเรียน ซ่ึง กลาวโดย
สรุปไดวา แนวคิดของจิตวิทยาท่ีจะนําไปสูการเรียนรู ไดแก ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral 
Theories) ทฤษฎีการวางเง่ือนไขของ    พาฟลอฟ (Pavlov) ทฤษฎีของ สกินเนอร (Skinner) เกี่ยวกับ
การเสริมแรงท่ีพบวา การเสริมแรงจะเปนตัวแปรสําคัญในการเปล่ียนพฤติกรรม เชน การใหรางวัล 
หรือส่ิงตอบแทนท่ีตองการจากพฤติกรรมการเรียนรูดังกลาวสรุปวา การเรียนรูจะเกิดไดตองขึ้นอยู
กับปจจัย ดังตอไปนี้คือความพรอม ผูเรียนตองมีความพรอมท้ังรางกายและจิตใจ การฝกฝน คือการ
กระทําบอย ๆ จะทําใหเกิดการเรียนรูและควรเปนการเรียนในส่ิงท่ีมีความหมายตอชีวิต  หลักอีก
อยางหนึ่งเกี่ยวกับการเรียนรูก็คือ ส่ิงใดมีประโยชน มีความหมายตอชีวิตส่ิงนั้นจะเปนท่ีสนใจของ
นักเรียนและเขาจะเรียนไดดี ท้ังจําไดแมนยําโดยไมตองเคี่ยวเข็ญ ส่ิงใดท่ีนักเรียนไดลงมือลงแรง
ดวยตนเอง หาวิธีแกปญหามีประสบการณดวยตนเอง นักเรียนก็จะเรียนส่ิงนั้นไดผลดีท่ีสุด และเม่ือ
มีผลการเรียนเปนท่ีนาพอใจก็ยอมเปนส่ิงยั่วยุใหนักเรียนอยากท่ีจะรูใหกาวหนาตอไปอีก  ตรงกับ
หลักท่ีวาเรียนดวยการกระทํา (Learning by Doing) นั่นเอง ฉะนั้นแบบฝกหัดภาษาไทยท่ีใหนักเรียน
ทําควรเปนเรื่องท่ีอยูในความสนใจของนักเรียน มิใชเรื่องสมมุติท่ีไรความหมาย

แรงจูงใจ (Motivation)
แรงจูงใจ คือ ภาวะท่ีบุคคลไดรับการกระตุนโดยส่ิงเรา ใหแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือ

ใหบรรลุเปาหมายท่ีมีคุณคาตอบุคคลหรือส่ิงนั้น ๆ แรงจูงใจเปนส่ิงเราเพ่ือใหนักเรียนสนใจเรียน ตั้ง
ใจฝกฝนทักษะและมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน

แสงเดือน  ทวีสิน (2539 : 91) กลาวถึงความสําคัญของแรงจูงใจวา แรงจูงใจเปนพลัง
ผลักดันใหมนุษยมีการเคล่ือนไหว เพ่ือไปสูเปาหมายท่ีแตละคนตองการ ถาขาดแรงจูงใจแลวพฤติ
กรรมหลาย ๆ อยางของมนุษยจะไมเกิดขึ้น ดังนั้นแรงจูงใจจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีจะสงเสริมใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู ครูจึงเปนบุคคลสําคัญท่ีสุดท่ีจะจัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนการสอนเพ่ือสรางแรงจูง
ใจ สุโท  เจริญสุข (2519 : 34-37) กลาววา การจูงใจสําหรับเด็กนั้น ถาเด็กไดเรียนตามความตองการ
ท่ีเขามีอยูก็จะงายขึ้น โดยใชหลักของความสําเร็จ นักเรียนทําถูกไดรับคะแนนด ี เขาจะรูสึกภูมิใจ
และอยากเรียนยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นการแขงขันเพ่ือความสําเร็จ หรือใหเห็นความกาวหนาในการเรียน 
ก็จะเปนกําลังใจในการเรียนไดเชนกัน ฉะนั้นการสรางแรงจูงใจใหเกิดกับนักเรียนจึงทําไดหลายวิธี 
ดังท่ี ประสาท  อิศรปรีดา (2525 : 204-205) กลาวถึงวิธีการสรางแรงจูงใจวาไดแก การใหรางวัลและ
การลงโทษ ซ่ึงการใหรางวัลจะมีผลตอการเรียนรูมากกวาการลงโทษ การทดสอบโดยใหนักเรียนรู
ผลสอบ รูผลการกระทําทันทีเปนการสรางแรงจูงใจท่ีดีอยางหนึ่ง แสงเดือน  ทวีสิน (2539 : 214-
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215) วา วิธีการสรางแรงจูงใจอีกวิธีเปนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง คือการใชการทดสอบ การให
คะแนนอยางเหมาะสม เปนส่ิงลอใจและตัวเสริมแรงท่ีดี

ความแตกตางระหวางบุคคล (Individucel  difference)
จากการศึกษาคนควาทางดานจิตวิทยา ทําใหทราบวาคนเรานั้นมีความแตกตางกันใน

ดานตาง ๆ ไดแก ดานรางกาย ความตองการ ความสนใจ สติปญญา ความสามารถ อารมณและ
สังคม การจัดการศึกษาจึงไดเนนถึงแนวคิดในเรื่องนี ้ โดยมุงจัดการศึกษาใหเปนไปตามความถนัด
ความสนใจและความสามารถของแตละคน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสาเหตุหลายประการ เชน สภาพรางกาย 
สติปญญา บิดามารดา ฐานะเศรษฐกิจสังคมทางครอบครัว ส่ิงแวดลอมท้ังทางบานและชุมชนท่ี
อาศัย  ความดแูลเอาใจใส และการปลูกฝงทักษะทางภาษากอนเขาเรียน

ในการจัดการศึกษา สุชา  จันทรเอม (2537 : 104) ไดกลาววา ครูจัดการศึกษาใหนักเรียน
ไดเรียนมากนอย ยากงายตางกัน ครูตองระลึกถึงความแตกตางของเด็กและดําเนินการสอนใหเหมาะ
สมแกเด็กแตละคนใหเด็กไดเรียนตามความสามารถ ไมใชมุงใหเด็กกระทํากิจกรรมสําเร็จแบบเดียว
กันหมด และไดเสนอแนะวิธีการท่ีครูจะนําไปใชในการสอนท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคลวา  
ถามีเด็กนอยอาจแบงเปนหมูยอย  ๆ ใหงานเด็กทําตองไมตายตัว หรือถามีเด็กมากในช้ันหนึ่ง ๆ อาจ
แบงเปนหอง ๆ โดยแยกเด็กเกงเด็กปานกลางและเด็กออน ดังท่ี สุโท เจริญสุข     (2519 : 61)  กลาว
วา การสงเสริมความถนัด และความสามารถเปนรายบุคคลเม่ือครูทราบวาเด็กไมเหมือนกัน มีความ
สามารถตางกัน ควรพยายามสงเสริมเด็กใหเจริญงอกงามท่ีสุด

จากแนวคิดตามหลักจิตวิทยาท่ีกลาวมา จึงทําใหนักการศึกษาคิดนวัตกรรมทางการศึกษา
ท่ีคํานึงถึงผูเรียน โดยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมากท่ีสุด มีสวนรวมในการเรียนมากท่ีสุด สามารถ
เลือกเรียนไดตามความตองการตามความสนใจและความสามารถโดยคํานึงถึงอารมณและความรูสึก
ของผูเรียนเปนสําคัญ ดวยแนวคิดดังกลาว จึงทําใหเกิดบทเรียนโมดูลซ่ึงเปนบทเรียนท่ีเนนเรื่อง
ความแตกตางระหวางบุคคล โดยสรางขึ้นเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษา ดวยตนเองขึ้นดังท่ี วิชัย ดิสสระ 
(2535 : 144) กลาววา “บทเรียนโมดูลสนับสนุนการศึกษาดวยตนเอง และสนองความแตกตางของ
แตละบุคคล” การจัดการเรียนดังกลาวเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวิชาภาษา
ไทยในปจจุบัน และ ศรีสุดา  จริยากุล (2537 : 59) กลาววา การเรียนในปจจุบันเนนวิธีการแหง
ปญหาบทบาทครูเปนเพียงผูแนะนํามากกวาผูสอน ซ่ึงสอดคลองกับความคิดของจิตลดา แสงปญญา 
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(2537 : 234) ซ่ึงใครขอกลาวโดยสรุปวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองมุงใหสอดคลองหลัก
สูตร คือมุงใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน

บุญชม  ศรีสะอาด (2537 : 91) ระบุวา กิจกรรมการเรียนอาจมีรูปแบบใดแบบหนึ่ง หรือ
หลายรูปแบบประกอบกัน ไดแก ใหอานเนื้อหาการเรียนในบทเรียนนั้นหรือในตํารา วารสารตาง ๆ  
ใหศึกษาจากโสตทัศนูปกรณ เชน ภาพยนตร ฟลมสตริป เทป โทรทัศน เทปบันทึกเสียง ฯลฯ บาง
กิจกรรมเปนการเรียนเปนกลุม บางกิจกรรมเปนการเรียนเปนรายบุคคล แตการเรียนดวยบทเรียนโม
ดูลนั้น วิชัย  ดิสสระ (2535 : 144) กลาววา “ถาเปนไปได กิจกรรมการเรียนควรจัดใหเปนการเรียน
เฉพาะบุคคล”  หมายความวา กิจกรรมการเรียนควรจะสนองความตองการ ความสามารถ ทัศนคต ิ
ความพรอมของผูเรียนแตละคน

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

5.1 งานวิจัยในประเทศ

การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนโมดูลนี้มีผูวิจัยไวแลวนั้นใครขอกลาว
ถึงผลงานวิจัยเหลานั้นโดยสรุปดังนี้

สุนีย  เหลาสมอคํา (2532) ไดวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียน วิชาภาษา
ไทยเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการเรียนดวยบทเรียนโมดูล
กับวิธีสอนแบบปกติกลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ จ.
ตาก จํานวน 72 คน แบงเปนกลุมทดลอง 35 คน กลุมควบคุม 37 คน ผลการวิจัยปรากฏวาบทเรียน
โมดูลมีประสิทธิภาพ 86.67/84.11 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ท้ัง 2 กลุมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนกลุมท่ีเรียนดวยบทเรียนโมดูลมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกวากลุมท่ีสอนแบบปกติ และนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียนดวย บทเรียน
โมดูล

จรีรัตน  พิชัยภาพ (2532:104) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชบทเรียนโมดูลกับการสอนตามคู
มือครูของ สสวท. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 36 คน 
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แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันโดยผลสัมฤทธ์ิกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุม นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนบทเรียนโมดูล

ศรีผกา  เจริญยศ (2533:97) ไดศึกษาเปรียบเทียบทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความ
คิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสอนโดยใชบทเรียนโมดูลกับการ
สอนตามคูมือคร ูกลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2532 โรงเรียนศรีวิชัย 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 100 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 2 กลุม กลุมทดลองสอน
โดยใชบทเรียนโมดูล กลุมควบคุมสอนโดยใชคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และนักเรียนกลุมทดลองมีความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร แตกตางกับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยนักเรียนกลุมท่ี
เรียนดวยบทเรียนโมดูลมีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงกวากลุมท่ีสอนตามคูมือครู

วิภาวรรณ  สุขตระกูล (2535 : 112) ไดทดลองสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง “การเขียนกลอน
สุภาพ” สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2534 ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยางงาย
จากนั้นทดสอบกอนเรียน ทดลองดวยบทเรียนโมดูล ประเมินผลดวยแบบทดสอบหลังเรียน และ
ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนโมดูล ผลการวิจัยพบวาบทเรียนโมดูลท่ีสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 83.83/80.66  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูลสูงกวา และ
นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียนดวยบทเรียนโมดูล

ศศิวิมล  เนืองนิตย (2543 : 98) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความรับ
ผิดชอบในการเรียน วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชบท
เรียนโมดูลกับการสอนตามคูมือคร ู กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนวัดตะเคียนวิทยาคม อําเภอกบินทรบุร ี จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2542 
จํานวน 51 คน โดยการสุมตัวอยางงาย เปนกลุมทดลอง 26 คน กลุมควบคุม 26 คน ใชเวลาในการ
ทดลอง 26 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใชเนื้อหาเดียวกัน กลุมทดลองเรียนจากการสอนโดยใชบท
เรียนโมดูล กลุมควบคุมเรียนจากการสอนตามแนวคูมือครู ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 โดยนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม

5.2 งานวิจัยตางประเทศ

งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนโมดูลท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน
ภาษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีผูวิจัยไวหลายคนดังนี้

เมอรแมน  (Merman 1972 : 1593-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับแนวโนมความคิดเห็นและความ
สามารถของวิธีการกสอนสองแบบ คือ การสอนโดยใชบทเรียนโมดูลกับการสอนปกติท่ีโรงเรียน
มัธยมศึกษาแฮสติง เมืองแฮสติง  รัฐเนบราสกา  โดยศึกษากลุมตัวอยางจากนักเรียน ครู ผูปกครอง 
และศิษยเกาของโรงเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี สรุปผลไดวา บทเรียนโมดูลเปนบท
เรียนท่ีมีประโยชน ชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ไดประสบการณท่ีเปน
ประโยชนตอการพัฒนาตนเองสูงขึ้น และผูเรียนสวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอบทเรียนโมดูล

ซาสสเซอร (Sasscer 1974 : 6958-A) ไดสรางบทเรียนโมดูลวิชาชีววิทยาโดยแยกเปน
หนวยยอยแตละหนวยยอยกําหนดความรูพ้ืนฐานและแบบฝกหัดประจําหนวยไวและนําไปทดลอง
สอนนักศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกับวิธีการสอนตามปกติ ซ่ึงมีครูเปนบรรยายผลปรากฏวา นักศึกษาท่ี
ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนโมดูลมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักศึกษาท่ีไดรับการสอนตาม
ปกติ

สบาราตา (Sbarata 1975 : 1280-A) ไดศึกษาเรื่องบทเรียนโมดูลท่ีใชประกอบในการ
สอนเรียงความแกนักศึกษาปท่ี 1 โดยสรางบทเรียนโมดูลขึ้น 5 ชุด ไดแกการเลนเกมภาษาประสบ
การณสวนตัว เทคนิคในการเขียนงานศึกษาคนควาหรืองานวิจัย การเขียนในเชิงโตแยงและการ
เขียนเชิงวิจารณ ผูวิจัยไดนําบทเรียนไปใชกับกลุมทดลอง โดยใหโอกาสแกนักศึกษาในการรับผิด
ชอบการเรียนดวยตนเอง และการเรียนซอมเสริมไดจนกวาจะสอบผานหนวยการเรียนการสอนแต
ละชุด สวนกลุมควบคุมนั้นใหนักเรียนอานและอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับท่ีเรื่องท่ีอานแลวเขียนเรียง
ความ เม่ือส้ินสุดการเรียนแลวใหทําขอทดสอบ เพ่ือวัดความสามารถในการเขียนเรียงความ จํานวน 
2 ฉบับ ฉบับละไมต่ํากวา 200 คํา และใหทําขอทดสอบทัศนคติตอการเขียนเรียงความ ผลการ
วิเคราะหขอมูลปรากฏวา กลุมทดลองมีความสามารถท่ัวไปในการเขียนเรียงความ เขียนโครงสราง
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ของประโยค และเขียนสวนประกอบของประโยคไดดีมาก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

แมคคารนี (Maccarney 1977 : 4269-A) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการใชบทเรียนโมดูลกับ
การสอนตามปกต ิกับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม กลุมท่ี 1 เรียนจากบทเรียน
โมดูล แลวเสริมดวยการเรียนตามปกต ิกลุมท่ี 1 เรียนดวยวิธีการปาฐกถา การบรรยายและหนังสือ
อานประกอบ กลุมท่ี 3 เรียนโดยวิธีสอนปกติ โดยใชการบรรยาย การอภิปรายกลุม และการฉายภาพ
ยนตรใหด ูสวนหนังสืออานประกอบก็จัดใหมีเชนเดียวกันกับกลุมท่ี 2 ผลการทดลองปรากฏวา ผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ัง 3 กลุมไมแตกตางกัน

เบนเนตต (Bennett 1977 : 7582-A) ศึกษาเรื่อง การสรางบทเรียนโมดูลท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือเปนอุปกรณชวยในการสอนอานสําหรับครูในระดับมัธยมศึกษา จุดมุงหมายของการสรางบท
เรียนโมดูลเพ่ือใชเปนอุปกรณท่ีจะชวยในการจัดเตรียมการสอนศิลปะภาษาใหมีประสิทธิภาพและ
ไดผลดี ท้ังนี้เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตนและเปนเครื่องมือชวยการเรียนการ
สอนอานในโรงเรียน บทเรียนท่ีสรางขึ้นนี้เปนบทเรียนท่ีใชในการพัฒนาทักษะการอานของนัก
เรียนใหมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยนําบทเรียนท่ีสรางเสร็จแลวไปใชกับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษา ผล
การทดลองปรากฏวาบทเรียนโมดูลท่ีสรางขึ้นนี้ไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีวางไว ผูเรียนมีผล
สัมฤทธ์ิในการอานและมีเจตคติท่ีดี บทเรียนโมดูลท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพในการใชรอยละ 80 
และบางบทเรียนก็มีประสิทธิภาพในการใชสูงถึงรอยละ 90

โลว (Lowe 1981) ไดเปรียบเทียบความชํานาญเบ้ืองตนในการใชหองสมุดโดยวิธีศึกษา
บทเรียนโมดูล การศึกษาแบบ Lecture Toure  และการสอนปกติ โดยทดลองกับนิสิตปท่ี 1 ผลการ
วิจัยปรากฏวา กลุมทดลองท่ีใชวิธีเรียนดวยวิธี Lecture มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนสูงกวาวิธีสอนปกติ แต
ผลสัมฤทธ์ิไมแตกตางกันจากกลุมท่ีเรียนดวยบทเรียนโมดูล และพบวาการศึกษาดวยบทเรียนโมดูล
จะประเมินความสามารถของตนในการหาขอมูลในหองสมุดไดสูงกวาอีก 2 วิธี

วอคเกอร (walker 1983) ไดศึกษากระบวนการความรูความเขาใจในการอานเพ่ือความ
เขาใจโดยการทดลองแบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรกใหศึกษาวา ผูอานใชคําสันธานอยางไรในการ
เช่ือมโยงประโยคหลักท่ีผิดแตกตางกัน สวนกลุมท่ี 2 ทดลองศึกษาการไมใชคําสันธานเปนตัวเรียน
ประโยค โดยจัดเปนประโยคอิสระไมตองใชคําสันธาน ผลการวิจัยพบวาคําสันธานเปนตัวกําหนดท่ี
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สําคัญมากในการอานเพ่ือความจําในระยะส้ัน ๆ การใชคําสันธานท่ีเฉพาะเจาะจงจะชวยใหความ
ทรงจําในขณะอานตลอดจนชวยในการตีความไดถูกตองเหมาะสม

จากการท่ีไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศดังกลาว
ขางตนนั้นจะเห็นไดวาบทเรียนโมดูลเปนบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถใชสอนแทนครูได 
สามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกวาการเรียนการสอนตามคูมือครู และบทเรียน
ยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดของตน ทําใหผูเรียนไม
เบ่ือหนายนักเรียน มีความเห็นดวยมากกับการเรียนดวยบทเรียนโมดูล การใชส่ือการสอนประเภทนี้
จึงนับวามีความสะดวก เพราะสามารถใชกับนักเรียนท่ีมีจํานวนมาก และใชไดทุกสถานท่ี นอก
เหนือจากเวลาเรียนในช้ันเรียนปกติ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยการสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล วิชาภาษาไทย เรื่องการอานตี
ความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยในหัวขอตาง ๆ ดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ
3. การดําเนินการทดลอง
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติ

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ปการศึกษา 2546 ซ่ึงมีจํานวน 3 
หองเรียน รวมท้ังส้ิน 120 คน

กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี ้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ปการศึกษา 2546 โดยใชวิธี
การสุมนักเรียนเกง ปานกลาง ออน จากการเรียงลําดับคะแนนการสอบวิชาภาษาไทย     (ท 44010) 
ในภาคการเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2546 อยางละ 5 คน 3 แผนการเรียน คือ แผนวิทย-คณิต, แผนศิลป-
คณิต และแผนศิลป-ภาษา หองละ 15 คน รวมเปนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 45 คน
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2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
2.1   บทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทยเรื่องการอานตีความท่ีมีเนื้อหาตามหลักสูตรการจัดการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ชวงช้ันท่ี 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) ท่ีเกี่ยวของกับวรรณกรรม 
ประเภทเรื่องส้ัน นิทาน การตูน บทความ สารคดี กวีนิพนธ ประกอบดวยบทเรียน 3 หนวยคือ

หนวยท่ี 1 พ้ืนฐานการอาน
หนวยท่ี 2 การสํารวจความหมาย
หนวยท่ี 3 การตีความ

ท้ังนี้ไดดําเนินการสรางบทเรียนตามขั้นตอนดังนี้
2.1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางบทเรียนโมดูล
2.1.2 ศึกษาหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 

2533) เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมท่ีตองการ
2.1.3 ศึกษาเนื้อหาการอานตีความตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธ

ศักราช 2544 ชวงช้ันท่ี 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) ท่ีเกี่ยวของกับวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ัน นิทาน 
การตูน สารคดี บทความ กวีนิพนธ และศึกษาความสนใจในการอานหนังสือของเด็กวัยรุน กําหนด
โครงสรางเพ่ือเขียนบทเรียนโมดูล ดังนี้

2.1.3.1 วิเคราะหเนื้อหาในแตละหนวย
2.1.4 สรางบทเรียนโมดูล ตามหลักเกณฑและวิธีการของ ชมพันธุ  กุญชร ณ อยุธยา โดย

มีองคประกอบ 7 ประการ ดังนี้
2.1.4.1 หลักการและเหตุผล
2.1.4.2 จุดมุงหมาย
2.1.4.3 ความรูพ้ืนฐาน
2.1.4.4 การประเมินผลเบ้ืองตน (กอนเรียน)
2.1.4.5 กิจกรรมการเรียน
2.1.4.6 การประเมินผลหลังเรียน
2.1.4.7 การเรียนซอมเสริม
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2.1.5 นําบทเรียนท่ีสรางเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความ
ถูกตองของเนื้อหา การจัดกิจกรรม ส่ือและการประเมินผล

2.1.6 ปรับปรุงแกไขเพ่ือใหไดบทเรียนโมดูลท่ีถูกตองเหมาะสม
2.1.7 การทดลองใชบทเรียนโมดูลมีขั้นตอนดังนี้

นําบทเรียนโมดูลท่ีแกไขแลวมาทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเปน
กลุมตัวอยางตามขั้นตอนดังนี้

การทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลตามเกณฑ 80/80 ผูวิจัยไดทดสอบ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยดําเนินการ
ทดลองดังตอไปนี้

1. ขั้นทดลองรายบุคคล (One to one try – out) ผูวิจัยนําบทเรียนโมดูลไปทดลอง
ใชกับนักเรียน 3 คน ท่ีไดมาโดยการสุมอยางงายจากนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับเกง ปาน
กลาง ออน อยางละ 1 คน ในเดือน พฤศจิกายน 2546 พบวาเอกสารประกอบการเรียนบทเรียนโมดูล
แตละหนวย มีคําส่ังในกิจกรรมไมชัดเจน เนื้อหามากเกินไป

2. ขั้นทดลองกลุมเล็ก (Small group try – out) ผูวิจัยนําบทเรียนท่ีแกไขปรับปรุง
แลว ไปทดลองใชกับนักเรียน 9 คน ท่ีไดจากการสุมนักเรียนเกง ปานกลาง ออน อยางละ 3 คน ใน
แตละแผนการเรียน คือ แผนวิทย-คณิต  แผนศิลป-คณิต และแผนศิลป-ภาษา จากนักเรียนท้ังหมด 
120 คน ในเดือน พฤศจิกายน 2546 โดยเริ่มจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน ทําแบบฝกระหวาง
เรียนและทําแบบทดสอบหลังเรียน

     จากการวิเคราะหการทําแบบฝก พบวานักเรียนรอยละ 30 ทําแบบฝกหัดไมถูก
ตอง นักเรียนยังเขาใจคําส่ังและเนื้อหาไมชัดเจน เม่ือซักถามปญหาจากนักเรียนสรุปไดวา นักเรียน
ยังไมสามารถแปลความหมาย เขาใจในเจตนาและน้ําเสียงของผูเขียนไดดีเทาท่ีควร ดังนั้นผูวิจัยจึง
ไดปรับปรุงแกไขบทเรียนเพ่ิมเติมตามปญหาท่ีพบดวยการปรับเปล่ียนภาษาและยกตัวอยางในเนื้อ
หาใหมากขึ้น แลวจึงนําผลท่ีไดมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลตามเกณฑ 80/80 ตามลําดับ
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3. ขั้นทดลองภาคสนาม (Field try-out) ผูวิจัยนําบทเรียนโมดูลท่ีปรับปรุงแกไข
แลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 45 คน ในเดือน มกราคม 2546 จากนั้นนํา
ผลท่ีไดมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลตามเกณฑ  80/80

2.2 การสรางแบบทดสอบ
แบบทดสอบ 2 ชุดไดแก
2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอานตีความ 

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 1 ฉบับ
2.2.2 แบบทดสอบประเมินผลกอนและหลังเรียนบทเรียนโมดุลท้ัง 3 หนวย เปน

ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 1 ฉบับ

วิธีการสราง
1. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบ

ประเมินผลกอนและหลังเรียนการเรียนโมดูล จากหนังสือเทคนิคการวัดผลของ ชวาล  แพรัตกุล 
(2516 : 145-433) และเทคนิคการเขียนขอสอบของชวาล  แพรัตกุล (2520 : 133-320)

2. วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคเพ่ือเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหา
ในแตละหนวยของบทเรียนโมดูล

3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก (Multiple 
Choice) จํานวน 80 ขอ

ฉบับท่ี 1 เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนบทเรียนโมดูล 
จํานวน 80 ขอ

ฉบับท่ี 2 เปนแบบทดสอบประเมินผลกอนและหลังเรียนบทเรียนโมดูลแตละ
หนวยท้ัง 3 หนวย รวม 80 ขอ

4.  นําแบบทดสอบท่ีสรางเสร็จแลวท้ัง 2 ชุด ไปใหผูเช่ียวชาญดานการวัดผลวิชา
ภาษาไทย ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม

5. นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try-out) กับนักเรียนโรง
เรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2546 ท่ีเคยเรียน เรื่องการอานตีความมาแลว จํานวน 45 คน โดยวิธี
การสุมอยางงายจากนักเรียนท้ังหมด 120 คน
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6. นําแบบทดสอบท่ีนักเรียนทําแลวมาตรวจใหคะแนน ขอท่ีตอบถูกให 1 คะแนน 
ขอท่ีตอบผิดหรือไมไดตอบให 0 คะแนน นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (P) และคา
อํานาจจําแนก (r) ของขอสอบเปนรายขอโดยใชโปรแกรม  SPSS   ขอสอบท่ีคัดเลือกไดมีความยาก-
งาย ระหวาง  0.20-0.80 คาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป สวนขอท่ีไมถึงเกณฑใหตัดออก เลือกขอสอบ
ท่ีใชไดและตองปรับปรุงไวฉบับละ 40 ขอ (รายละเอียดในภาคผนวก ฌ หนา 280-281)

7. นําขอสอบท้ัง 2 ฉบับมาหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) จากสูตร KR-20 (Ruder 
Richardson-20) ดังตารางท่ี 2 และรายละเอียดในภาคผนวก ฌ หนา 280-281

ตารางท่ี 1  ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิและแบบทดสอบประเมินผลกอนและหลัง
เรียนบทเรียนโมดูล

แบบทดสอบ จํานวนขอ คาความเช่ือม่ัน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 40 0.83
แบบทดสอบประเมินผล 40 0.85

2.3   การสรางแบบวัดความคิดเห็น
การสรางแบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนโมดูล ผูวิจัยมีวิธีการดังนี้
2.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแบบวัดความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียน

โมดูล
2.3.2 สรางนิยามปฏิบัติการความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทย เรื่อง

การอานตีความ
2.3.3 สรางแบบวัดความคิดเห็นตามนิยามปฏิบัติการ ลักษณะแบบสอบถาม

ประกอบดวยประโยคขอความ จํานวน 20 ขอ พรอมมาตรประเมินคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรต 
(Likert)  จากหนังสือคูมือการสรางเครื่องมือวัดคุณลักษณะดานจิตพิสัยของสํานักทดสอบทางการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 47-77) ดังนี้

เห็นดวยมากท่ีสุด ใหระดับคะแนน 5
เห็นดวยมาก ใหระดับคะแนน 4
เห็นดวยปานกลาง ใหระดับคะแนน 3
เห็นดวยนอย ใหระดับคะแนน 2
เห็นดวยนอยท่ีสุด ใหระดับคะแนน 1
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2.3.4  นําแบบวัดความคิดเห็นท่ีเขียนเสร็จใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามประเด็นเนื้อหาและรูปแบบทางภาษาแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตอง

2.3.5 นําแบบวัดความคิดเห็นท่ีไดแกไขปรับปรุงแลวมากําหนดเกณฑในการให
ความหมาย จากแนวคิดของเบสท (Best 1981 : 182)   

2.3.6 นําแบบวัดความคิดเห็นท่ีแกไขปรับปรุงแลว ไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
45 คน หลังจากเรียนบทเรียนโมดูลจบแลว ไปหาคาเฉล่ีย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D.) 
ไดคาเฉล่ียรวม 4.08 และคาความเช่ือม่ันของแบบวัดความคิดเห็นท้ังฉบับเทากับ 0.84 (รายละเอียด
ในภาคผนวก ฌ หนา 286)

3. การดําเนินการทดลอง

ในการดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้
3.1 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) มีรูปแบบ one group – 

pretest – posttest – control – design (ทวีป  ศิริรัศมี 2534 : 26-27) โดยทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ท่ี
เปนกลุมตัวอยาง ทดลองในเวลาหลังเลิกเรียนใชเวลา 2 สัปดาห ๆ ละ 5 คาบ ๆ ละ 50 นาที เปนเวลา 
10 วัน ทําการทดลองในเดือน มกราคม 2546 โดยมีวิธีการตามลําดับขั้นดังนี้

3.1.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอานตีความ จํานวน 40 ขอ ในเวลา 40 นาที ผูสอนตรวจเก็บ
คะแนนไว

3.1.2 ผูสอนแนะนําวิธีการเรียนดวยบทเรียนโมดูล
3.1.3 ทดสอบประเมินผลกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบประเมินผลประจํา

บทเรียนโมดูลหนวยท่ี 1 เรื่องพ้ืนฐานการอาน จํานวน 10 ขอ ใหนักเรียนรับใบเฉลยจากผูสอนไป
ตรวจเอง แลวเก็บคะแนนไว ถานักเรียนคนใดคะแนนผานเกณฑรอยละ 80 ไมตองเรียนบทเรียนโม
ดูลหนวยท่ี 1 สามารถเรียนบทเรียนโมดูลหนวยตอไปได ผลจากการทดลองปรากฏวา ไมมีนักเรียน
คนใดมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 80

3.1.4 แจกเอกสารประกอบการเรียนบทเรียนโมดูลหนวยท่ี 1 เรื่องพ้ืนฐานการอาน
ใหนักเรียนศึกษาคูมือนักเรียนวิธีการเรียนดวยบทเรียนโมดูล

3.1.5 นักเรียนศึกษากิจกรรมบังคับ และทําแบบฝกแตละตอน แลวนําเฉลยแบบฝก
จากผูสอนไปตรวจและใหคะแนนเอง
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3.1.6 นักเรียนนําเอกสารประกอบการเรียนบทเรียนโมดูลหนวยท่ี 1 เรื่องพ้ืนฐาน
การอานคืนผูสอน แลวทําแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียน (Post-test) ดวยแบบทดสอบชุดเดียว
กับแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 10 ขอ

3.1.7 นักเรียนคนใดคะแนนผานเกณฑรอยละ 80 สามารถเรียนบทเรียนโมดุล
หนวยท่ี 2 ตอไปได

3.1.8 นักเรียนคนใดคะแนนไมผานเกณฑรอยละ 80 ตองเรียนซอมเสริมโดยใหนัก
เรียนทํากิจกรรมเลือก แลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบหลังเรียนชุดเดิม
จํานวน 10 ขออีกครั้งหนึ่ง เม่ือนักเรียนคะแนนผานเกณฑรอยละ 80 จึงจะสามารถเรียนโมดูลหนวย
ท่ี 2 ตอไปได

3.1.9 ทดสอบประเมินผลกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบประจําบทเรียนโม
ดูลหนวยท่ี 2 เรื่อง การสํารวจความหมาย จํานวน 10 ขอ ใหนักเรียนรับใบเฉลยจากครูไปตรวจเอง
แลวเก็บคะแนนไวนักเรียนคนใดท่ีคะแนนผานเกณฑรอยละ 80 ไมตองเรียนบทเรียนโมดูลหนวยท่ี 
2 สามารถเรียนบทเรียนโมดุลหนวยตอไปไดแตจากการทดสอบไมมีนักเรียนคนใดมีคะแนนผาน
เกณฑรอยละ 80

3.1.10 นักเรียนรับเอกสารประกอบการเรียนบทเรียนโมดูลหนวยท่ี 2 เรื่องการ
สํารวจความหมาย โดยนักเรียนศึกษากิจกรรมบังคับและทําแบบฝกแตละตอนจากเอกสารประกอบ
การเรียน แลวรับใบเฉลยแบบฝกจากครูไปตรวจเอง

3.1.11 นักเรียนนําเอกสารประกอบการเรียนบทเรียนโมดูลหนวยท่ี 2 เรื่องการ
สํารวจความหมายมาคืนผูสอนแลวทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ดวยแบบทดสอบประเมิน
ผลประจําบทเรียนโมดูลหนวยท่ี 2 เรื่องการสํารวจความหมายซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบ
ทดสอบประเมินผลกอนเรียนจํานวน 10 ขอ ถานักเรียนคนใดคะแนนผานเกณฑรอยละ 80 สามารถ
เรียนบทเรียนโมดูลหนวยท่ี 3

3.1.12 นักเรียนท่ีคะแนนไมผานเกณฑรอยละ 80 ตองเรียนซอมเสริมโดยศึกษากิจ
กรรมเลือก แลวทําแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียน ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบ
ประเมินผลกอนเรียนจํานวน 10 ขอ เม่ือผานเกณฑรอยละ 80 จึงจะสามารถเรียนบทเรียนโมดูล
หนวยท่ี 3 ตอไปได

3.1.13 ทดสอบประเมินผลกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบประจําบทเรียน
โมดูลหนวยท่ี 3 เรื่องการอานตีความ จํานวน 20 ขอ ใหนักเรียนรับใบเฉลยจากครูไปตรวจเองแลว
เก็บคะแนนไว นักเรียนคนใดท่ีคะแนนผานเกณฑรอยละ 80 ไมตองเรียนบทเรียนโมดูลหนวยนี้ แต
จากการทดสอบไมมีนักเรียนคนใดท่ีมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 80
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3.1.14 นักเรียนรับเอกสารประกอบการเรียนบทเรียนโมดูลหนวยท่ี 3 เรื่องการอาน
ตีความ จากครูโดยศึกษากิจกรรมบังคับและทําแบบฝกแตละตอนตามลําดับ แลวรับใบเฉลยแบบฝก
จากครูไปตรวจเอง

3.1.15 นักเรียนนําเอกสารประกอบการเรียนบทเรียนโมดูลหนวยท่ี 3 เรื่องการตี
ความ มาคืนคร ู แลวทําแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียน (Post-test) ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียว
กับแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 20 ขอ ถานักเรียนคนใดไดคะแนนผานเกณฑรอยละ 80 ถือวา
ผานการเรียนบทเรียนโมดูลหนวยนี้

3.1.16 นักเรียนท่ีมีคะแนนไมผานเกณฑรอยละ 80 ตองเรียนซอมเสริมโดยศึกษา
กิจกรรมเลือก แลวทําแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียน ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดิมจํานวน 20 ขอ 
อีกครั้งจนผานเกณฑรอยละ 80 จึงจะถือวาผานเกณฑการเรียนบทเรียนโมดูลหนวยนี้

3.1.17 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน (Post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
จํานวน 40 ขอ เปนแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน แลวนําไป
วิเคราะหโดยวิธีทางสถิติตอไป

3.1.18 ใหนักเรียนทําแบบวัดความคิดเห็นตอการเรียนดวยบทเรียนโมดูล จํานวน 
20 ขอ เพ่ือนําไปวิเคราะหหาคาเฉล่ีย

3.1.19 ผูสอนตรวจผลการทดสอบและผลการตอบแบบวัดความคิดเห็นแลวนําผล
มาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ

3.2   การรวบรวมขอมูล
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยผูวิจัยดําเนินการรวบรวมผลตามลําดับขั้น 

ดังนี้
3.2.1 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิ จํานวน 40 ขอ แลวตรวจใหคะแนนเก็บคะแนนไว
3.2.2 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบประเมินผลกอนเรียน (Pre-test) บท

เรียนโมดูลซ่ึงเปนแบบทดสอบประเมินผลประจําบทเรียนโมดูลแตละหนวย ๆ ละ 10 ขอ กอนท่ีจะ
เรียนบทเรียนโมดูลแตละหนวยแลวตรวจใหคะแนนเก็บคะแนนไว

3.2.3 ใหนักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในบทเรียนโมดูลแตละหนวย 
โดยเริ่มจากบทเรียนโมดุลหนวยท่ี 1 เม่ือจบแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียน ซ่ึง
เปนแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ แลวตรวจใหคะแนนเพ่ือ
พิจารณาตามเกณฑ 80/80 ถานักเรียนคนใดไดคะแนนทดสอบถึงเกณฑรอยละ 80 ถือวาผานการ
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เรียนหนวยนั้น สวนผูท่ีไดคะแนนไมถึงรอยละ 80 ตองกลับไปเรียนซอมเสริม แลวจึงเริ่มเรียนบท
เรียนโมดูลหนวยท่ี 2 และหนวยท่ี 3 ไดตามลําดับ

3.2.4 การเรียนซอมเสริม นักเรียนท่ีไดคะแนนไมผานเกณฑรอยละ 80 ตองเรียน
ซอมเสริม โดยใหนักเรียนเลือกทํากิจกรรมเลือกในแตละหนวย แลวทดสอบหลังเรียนอีกครั้งดวย
แบบทดสอบประเมินผลหลังเรียน ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 
10 ขอ ถาคะแนนถึงเกณฑรอยละ 80 จึงจะถือวาผานการเรียนหนวยนั้น

3.2.5 หลังเรียนบทเรียนโมดูลครบท้ัง 3 หนวยแลว ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียน (Post-test) ซ่ึงเปนชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน จํานวน 40 ขอ แลวนํา
ผลสอบท่ีไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตอไป

3.2.6 วัดความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนโมดูล โดยใชแบบวัดความคิด
เห็น จํานวน 20 ขอ แลวนําผลไปวิเคราะหหาคาเฉล่ียและคารอยละ

3.2.7 ครูเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือนําไปวิเคราะหปรับปรุงแกไขใหเหมาะกับ
สภาพผูเรียน ตามกระบวนการของบทเรียนโมดูลตอไป

4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
4.1 วิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และแบบทดสอบประเมินผลเปนรายขอ เพ่ือหา

คาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) และหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบ
โดยใชสูตร KR-20  (Kuder Richardson-20)

)
2
tS

pq-1( 
n
n         ttR ∑=

ttR = ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
n = จํานวนขอของแบบทดสอบ
p = สัดสวนของคะแนนของผูท่ีตอบถูก
q = สัดสวนของคะแนนของผูท่ีตอบผิด

2
tS = ความแปรปรวนของคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบ

ท้ัง 2 ฉบับ
4.2   หาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลโดยใชสูตร (รายละเอียดในตารางท่ี 1 หนา 76)
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เกณฑ 80  ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดและกิจกรรม
ระหวางเรียนของผูเรียน คิดเปนคาไมต่ํากวารอยละ 80 (E1)

เกณฑ 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของ
ผูเรียน คิดเปนคาไมต่ํากวารอยละ 80   (E2)

4.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูล โดยใชสถิติทดสอบคา
ที (t-test)

4.4 วิเคราะหคะแนนแบบวัดความคิดเห็นตอบทเรียนโมดูลโดยใชคาเฉล่ีย ( X)และสวน
เบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D.)และแปลผลคาเฉล่ียตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 182) ดังนี้

คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น
1.00-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.49
4.50-5.00

เห็นดวยนอยท่ีสุด
เห็นดวยนอย
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมากท่ีสุด

สรุป

การวิจัยการสรางบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทย เรื่องการอานตีความของนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 4 เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยใชนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
เครื่องมือท่ีสําคัญคือ

1. บทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทย เรื่องการอานตีความ จํานวน 3 หนวยการเรียน เพ่ือใชใน
กลุมทดลองท่ีไดมีขั้นตอนในการสราง และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิและแบบทดสอบประเมินผลทางการเรียนกอนเรียน (Pre-
test) และหลังเรียน (Post-test) เปนขอสอบปรนัย 40 ขอ จํานวน 2 ฉบับ ไดปรับปรุงนําไปทดลอง
และหาคาความเช่ือม่ันของขอสอบท้ังฉบับได 0.83 และ 0.85

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนวิชาภาษาไทย 
โดยใชบทเรียนโมดูลท่ีไดนําไปใหผูเช่ียวชาญประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และความถูกตอง
ทางภาษา แลวนําไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีเรียนวิชาภาษาไทย โดยใชบทเรียนโมดูล ท้ังนี้เพ่ือ
ใหเครื่องมือท่ีสรางขึ้น ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่องการสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทย เรื่องการอานตี
ความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยเสนอผลสรุปการ
ทดลองตามลําดับดังนี้

1. ผลการสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทยเรื่อง การอานตีความ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักเรียนในการเรียนดวยบทเรียนโมดูล
วิชาภาษาไทยเรื่อง การอานตีความ โดยพิจารณาจากคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียน

3. ผลการศึกษาแบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนโมดูลดังจะ
กลาวไปตามลําดับ ดังนี้

3.1 การทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนโมดูลตามเกณฑ 80/80 กับกลุมตัวอยาง

ตารางท่ี 2   ผลการทดลอง (Try-out) การหาประสิทธิภาพบทเรียนโมดูล

N
(คน)

คะแนนแบบฝก
เฉล่ีย ( X)
รอยละ

(คะแนนเต็ม 74)

คะแนน
รอยละ

(E1)

 คะแนนประเมิน
ผลเฉล่ีย
รอยละ

( X)
(คะแนนเต็ม 40)

คะแนน
รอยละ

(E2)

ประสิทธิภาพ
ของบทเรียน

2/E1E

3 63.00 85.13 32.33 80.83 85.13/80.83
9 62.89 84.98 33.33 83.33 84.98/83.33
45 61.51 83.12 32.51 81.28 83.12/81.28

จากตารางท่ี 2  ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลท่ีทดลองกับนักเรียน 3 
คน นักเรียนทําแบบฝกทุกหนวยไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 63.00 จากคะแนนเต็ม 74 คะแนน และทํา
แบบทดสอบประเมินผลหลังเรียนไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 32.33 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน มีประ
สิทธิภาพ 85.13/80.83   เม่ือทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียน 9 คน นักเรียนทําคะแนนแบบฝก
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หัดไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 62.89 จากคะแนนเต็ม 74 คะแนน และทําแบบทดสอบประเมินผลหลัง
เรียนไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 33.33 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน มีประสิทธิภาพ 84.98/83.33    สวน
ผลการทดลองกับนักเรียนจํานวน 45 คน คะแนนแบบฝกของนักเรียนทุกคนรวมกันไดคะแนนเฉล่ีย
รอยละ 61.51 จากคะแนนเต็ม 74 คะแนน และทําการทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 
32.51 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน มีประสิทธิภาพ 83.12/81.28   ดังนั้นจึงสรุปไดวาบทเรียนโมดูลมี
ประสิทธิภาพ 83.12/81.28

3.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนบท
เรียนโมดูลวิชาภาษาไทยเรื่องการอานตีความ ของนักเรียนกลุมทดลอง ผลปรากฏดังนี้

ตารางท่ี 3     ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนบทเรียน
                    โมดูลวิชาภาษาไทยเรื่องการอานตีความ

ผลการทดลอง n
คาเฉล่ีย

X
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

สวนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน

S.D.
คา t

กอนการทดลอง 45 20.98 2.79
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

19.149*
หลังการทดลอง 45 32.33 4.61

(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
* p < 0.05

จากตารางท่ี 3  เปรียบเทียบความกาวหนาทางการเรียนดวยบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทย
เรื่องการอานตีความ พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนดวยบทเรียนโมดูลมีคาเฉล่ีย 20.98 
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูล มีคาเฉล่ีย 
32.33 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน เชนกัน ผลของคะแนนเพ่ิมขึ้นเปน 11.35 เม่ือตรวจสอบความ
แตกตางดวย t-test ไดคา t =  19.149 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   จึงอาจกลาว
ไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูลสูงกวา กอนเรียนเปนไปตามสมมติฐานท่ี
ตั้งไว
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3.3 ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนโมดูลวิชาภาษา
ไทย เรื่องการอานตีความ นํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ียผลปรากฏดังนี้

ตารางท่ี  4   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทย
เรื่องการอานตีความ  ผลปรากฏดังนี้

ขอท่ี
                                                   ความรูสึก

                ขอความ X S.D.

1 การสอนโดยใชบทเรียนโมดูลใชภาษาเขาใจงาย 4.04 1.13
2 กิจกรรมการเรียนตาง ๆ ท่ีใชในการสอนดวยบทเรียนโมดูล

ไมนาสนใจ
3.84* .88

3 การสอนโดยใชบทเรียนโมดูลใชชวยสอนแทนครูได 4.02 7.23
4 การเรียนดวยบทเรียนโมดูลเปนการเรียนรูดวยตนเอง

โดยยึดนักเรียนเรียนเปนศูนยกลาง
3.58 1.09

5 การสอนโดยใชบทเรียนโมดูล ชวยใหนักเรียนมีความรูความเขา
ใจในการอานตีความมากขึ้น

4.18 0.95

6 การสอนโดยใชบทเรียนโมดูล ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรู
เรื่องการอานตีความไดสะดวกรวดเร็ว

3.64 0.98

7 กิจกรรมบังคับในการสอนโดยใชบทเรียนการสอนโดยใชบทเรียน
โมดูลชวยใหนักเรียนมีอานตีความไดดีขึ้น

4.44 0.78

8 การสอนโดยใชบทเรียนโมดูลนักเรียนสามารถอานและทําความ
เขาใจในเนื้อหาวิชาไดดวยตนเอง

4.35 0.83

9 การเรียนดวยบทเรียนโมดูลสามารถทบทวนบทเรียนไดสะดวก
และงายยิ่งขึ้น

4.18 0.81

10 การเรียนดวยบทเรียนโมดูลสามารถสอนไดตรงตามจุดประสงค
การเรียน

4.31 0.75

11 การเรียนดวยบทเรียนโมดูลทําใหรูผลของคําตอบไดทันทีท่ีเรียนจบ
บทเรียน

4.62 0.75
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ตารางท่ี  4  (ตอ)   

ขอท่ี
                                                    ความรูสึก

              ขอความ X S.D.

12 การสอนดวยบทเรียนโมดูลชวยใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ
อยางเต็มท่ี

4.04 0.97

13 นักเรียนมีอิสระในการเรียนดวยบทเรียนโมดูล 4.40 0.81
14 นักเรียนรูสึกสบายใจในขณะเรียนดวยบทเรียนโมดูล 3.73 0.89
15 ควรสงเสริมใหมีการเรียนภาษาไทยโดยใชบทเรียนโมดูลมากขึ้น 4.33 0.85
16 การสอนดวยบทเรียนโมดูลทําใหนักเรียนเอาใจใสในการเรียน

ภาษาไทยมากขึ้น
4.13 0.63

17 บทเรียนโมดูลใหท้ังความรูและความเพลิดเพลิน 3.93 0.94
18 บทเรียนโมดูลทบทวนความรูในบางเรื่องท่ีเรียนได 4.22 0.93
19 นักเรียนตองการเรียนบทเรียนโมดูลอีกในเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ 4.07 0.96
20 นักเรียนรูสึกพอใจและตองการเลาเรื่องท่ีเรียนดวยบทเรียนโมดูล

ใหผูอ่ืนฟง
3.53 1.32

คาเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโมดูลในภาพรวม 4.08 1.22

*หมายเหตุ  ขอ 2  ไดแปลงเปนเชิงนิมาน (Positive)  แลว

จากตารางท่ี 4  เม่ือใชแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ 
จํานวน 20 ขอ กับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนโมดูล โดย ขอท่ี 2 ซ่ึงเปนขอคําถามใน
เชิงนิเสธ  คือ กิจกรรมการเรียนตาง ๆ ท่ีใชในการสอนดวยบทเรียนโมดูลไมนาสนใจ ไดแปลง
คะแนนเปนเชิงนิมานแลว ( X = 3.84, S.D. = .88) พบวาทุกขอมีคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 3.53 ถึง 
4.62 คะแนนเฉล่ียรวม 4.08 แสดงวานักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอานตีความโดยใชบท
เรียนโมดูลมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องการสรางบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทยเรื่อง การอานตีความ มีวัตถุประสงค
เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนโมดูล และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียน บท
เรียนโมดูล รวมท้ังเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนโมดูลของ  นักเรียน
กลุมทดลอง โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2546 ท่ีไดจากการสุมจากนักเรียนเกง ปานกลาง ออน อยางละ 15 คนในแตละแผนการ
เรียนรวม 45 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 120 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ  บทเรียนโมดูล 3 หนวย คือพ้ืนฐานการอาน การสํารวจ
ความหมาย การอานตีความ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.12/81.28 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
กอนและหลังเรียนบทเรียนโมดูล 40 มีคาความยากงาย (P) ระหวาง 0.30 ถึง 0.80 คาอํานาจจําแนก 
(r) ระหวาง 0.20 ถึง 0.50 และคาความเช่ือม่ัน 0.83 แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนการสอนโม
ดูลท้ัง 3 หนวย จํานวน 40 ขอ คาความเช่ือม่ัน 0.85  และแบบทดสอบความคิดเห็นตอการเรียนบท
เรียนโมดูลโดยใชคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Ration-Scale) 5 ระดับมีจํานวน 20 ขอ

การทดลองครั้งนี้ใชเวลาเรียน 5 วัน ๆ ละ 50 นาที รวม 2 สัปดาห จากนั้น ผูวิจัยจึงนําผล
ไปวิเคราะหขอมูล ไดแกการหาประสิทธิภาพบทเรียนโมดูลตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนบทเรียนโมดูลโดยใช  t-test ตลอดจนหาคาเฉล่ีย ( X) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นตอการเรียน บทเรียนโมดูลสามารถสรุปผลการวิจัย
ไดดังนี้

ผลการวิจัย

จากกระบวนการสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทยเรื่อง การอานตี
ความ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยไดแบงเนื้อหาออกเปน 3  หนวย จากนั้นใหนักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ 
ตามลําดับขั้น มีการประเมินผลกอนและหลังเรียนบทเรียนโมดูลแตละหนวย จนกระท่ังนักเรียนทุก
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คนสามารถผานเกณฑรอยละ 80/80 เม่ือนักเรียนเรียนครบท้ัง 3 หนวยแลวมีการประเมินผลเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนบทเรียน และวัดความคิดเห็นตอการเรียนดวยบทเรียนโมดูล จาก
การนําไปใชในสถานการณจริงผลปรากฏวา

1. บทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทยเรื่อง การอานตีความ  ท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ
83.12/81.28

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทยเรื่อง การอานตีความ ของนัก
เรียนหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูลสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

3. นักเรียนมีความคิดเห็นดวยมากตอการเรียนดวยบทเรียนโมดูล มีคาเฉล่ีย X= 4.08

การอภิปรายผล

จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นท่ีนาสนใจซ่ึงสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทยเรื่อง การอานตีความ พบวาบทเรียนโม

ดูลมีประสิทธิภาพเทากับ 83.12/81.28  เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวแสดงวาบทเรียนโมดูลมีประ
สิทธิภาพดีสามารถนํามาใชสอนทดแทนครูได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยจํานวน 5 เรื่อง คืองานวิจัย
ของ  วิภาวรรณ    สุขตระกูล (2535 : 45)  ศึกษาเรื่องการสรางบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทยเรื่อง 
“การเขียนกลอนสุภาพ”   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัด
สระบุรี   สุนีย  เหลาสมอคํา (2539 : 49) ท่ีไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชา
ภาษาไทยเรื่อง “เครื่องหมายวรรคตอน” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยการใชบทเรียนโม
ดูลกับการสอนปกติ  สุพิชญพร  เพียรวิริยะ  (2540 : 47) ศึกษาเรื่องการสรางบทเรียนโมดูลวิชา
ภาษาไทย เรื่อง ประโยค สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ดาวรุง   เถียรทวี  (2543 : 50) 
ศึกษาเรื่องการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคํา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดย ใชบทเรียนโมดูลและการสอนตามคูมือ 
ศศิวิมล  เนืองนิตย (2543 : 56)  ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความรับผิด
ชอบในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนโม
ดูลกับการสอนตามคูมือครูโดยท่ีงานวิจัยแตละช้ินดังกลาวระบุคาประสิทธิภาพของบทเรียนไวคือ  
83.83/80.66,  86.67/84.11,  85.56/80.13,  85.59/82.50,  84.22/86.67 ตามลําดับ

2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาไทยดวยบทเรียนโมดูล 
พบวาจากการทดลองนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัยหลายคนไดแก  บุญลักษณ พิมพา (2530 : 47) เปรียบเทียบผล
กอนและหลังเรียนบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทยเรื่อง “กาพยยานี 11”  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 5 มีความแตกตางกันท่ีระดับ .01 โดยท่ีกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวากลุมควบคุม  พนิดา  
พวงชูศักดิ์ (2531 : 78) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยท่ีกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ
สูงกวากลุมควบคุม และวิภาวรรณ  สุขตระกูล (2535 : 45) ศึกษาเรื่องการสรางบทเรียนโมดูลวิชา
ภาษาไทย เรื่องกลอนสุภาพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัด
สระบุรี คะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  การท่ีผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นดังกลาวอภิปรายผลไดวาบทเรียนโมดูลเปนส่ือนวัตกรรมท่ี
สนองความแตกตางระหวางบุคคลโดยท่ีนักเรียนแตละคนสามารถศึกษาไดเร็วชาตามวุฒิภาวะดาน
สติปญญาและความพรอมของแตละคน นักเรียนมีโอกาสเรียนดวยตัวเองตามความสามารถของแต
ละคน เปนการสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคล  จากการทดลองผูวิจัยสังเกตพบวานักเรียนท่ี
เรียนเกงจะมีความกระตือรือรนในการศึกษาและทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือตองการเรียนรูในบทเรียนตอ 
ๆ ไป ทําใหนักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนมากขึ้น โดยไมตองเรียนไปพรอมกับคนอ่ืน นัก
เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนสงผลใหผลการเรียนดียิ่งขึ้น

ผลจากแบบสอบถามวัดความคิดเห็นทําใหทราบถึงขอดีของบทเรียนโมดูลอีกประการ
หนึ่งคือ นักเรียนไดรูผลของการกระทํายอนกลับทันที โดยกอนเรียนผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบ
ทดสอบประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียนนักเรียนทําแบบฝกหัดของเนื้อหาแตละตน และเฉลยคํา
ตอบไดดวยตนเอง จึงเกิดความกระตือรือรน ตองการทราบความกาวหนาของตนเอง ทําใหเกิดการ
เรียนรูไดดีซ่ึงสอดคลองกับหลักจิตวิทยาของ  Skinner  (อางถึงใน สุพิชญพร เพียรวิริยะ 2540 : 60)
ในเรื่องกฎของผลของการกระทํา ท้ังนี้เพราะบทเรียนโมดูลเปดโอกาสใหนักเรียนทราบผลการ
กระทําทันที เม่ือนักเรียนทราบผลแหงความกาวหนาของตนเองทันที เม่ือนักเรียนเกิดการเรียนรู 
และพอใจในผลของการกระทําจึงทําใหเกิดการแขงขัน จากการสังเกตไดพบวา นักเรียนท่ีเรียนเกง
จะแขงขันกันทํากิจกรรมเพ่ือใหไดผลการเรียนท่ีสูงขึ้น ในขณะท่ีนักเรียนท่ีเรียนออน จะไมคอยใส
ใจนัก เพราะตองอานเอง ทําความเขาใจเอง จึงเกิดความทอถอย ผูวิจัยตองคอยกระตุนใหเกิดกําลังใจ 
ใหการชมเชยเพ่ือเสริมแรงในการทํากิจกรรมตอไป

ส่ิงท่ีสนับสนุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนโมดูลอีกอยางหนึ่งก็คือ เม่ือนัก
เรียนเรียนจบการเรียนในแตละหนวยแลวหากมีผลการประเมินไมผานเกณฑท่ีกําหนด นักเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



82

สามารถยอนไปศึกษาใหมได โดยการเรียนซอมเสริมในกิจกรรมท่ีมีใหเลือก โดยสอดคลองกับ
ความคิดเห็นของ สุจริต เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย  (2536 : 281) ท่ีกลาวโดยสรุปวา            
“...กิจกรรมท่ีนักเรียนเขารวมโดยไมมีการบังคับจะชวยเสริมการเรียนใหดีขึ้นได.....”  จากเหตุผลดัง
กลาวจึงสนับสนุนวาผลจากการเรียนดวยบทเรียนโมดูล มีผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น และสอดคลองกับหลักจิตวิทยาการเรียนการสอนตาง ๆ ตามท่ีอภิปรายขางตน

3. การศึกษาความคิดเห็นตอการเรียนของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนโมดูล พบ
วาคาเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนโมดูลมีคาเฉล่ีย                        ( X) 
4.08 หมายความวา นักเรียนมีความเห็นดวยมากตอการเรียนดวยบทเรียนโมดูลสอดคลองกับงาน
วิจัยของผูวิจัยหลายคนไดแก สุนีย  เหลาสมอคํา  (2532 : 44)  ท่ีไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ี
มีตอการเรียนดวยบทเรียนโมดูล พบวานักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นท่ีดีตอบทเรียนโมดูล และ
วิภาวรรณ   สุขตระกูล (2535 : 41) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนโมดูล
วิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนกลอนสุภาพ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียนดวยบทเรียน
โมดูล,   สุพิชญพร  เพียรวิริยะ (2540 : 59) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียน
โมดูลวิชาหลักภาษาไทย เรื่องประโยคพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียนดวยบทเรียนโม
ดูลเชนกัน

จากผลการวิจัยดังกลาวไดขอสรุปตรงกันวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอบทเรียนโมดูล
หลายประการท้ังนี้เพราะ บทเรียนโมดูลเปนการเรียนโดยอิสระดวยความสมัครใจไมมีการบังคับให
นักเรียนแตละคนศึกษาไดเร็ว  ชาตามความสามารถและความสนใจของแตละคน โดยมีบรรยากาศ
เปนการเรียนตามสบายครูมีบทบาทเพียงใหคําแนะนําใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกเทาท่ีจํา
เปนของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรู ตองการรูผลของความ
สําเร็จ มีการรับผิดชอบ บรรยากาศไมเครงเครียด เปนการควบคุมช้ันเรียนท่ีแตกตางจากปกติท่ีทุก
คาบเรียนมักมีการควบคุมช้ันเรียนไปตามระเบียบบังคับ มีครูเปนผูนําในการทํากิจกรรมทุกอยางใน
ช้ันเรียน

อนึ่งการเรียนดวยบทเรียนโมดูลนักเรียนท่ีเรียนออนเม่ือปรากฏวาผลจากการประเมินผล
หลังเรียนแลวไมผานเกณฑท่ีกําหนดก็จะมีการเรียนซอมเสริม และจากการวิจัยสังเกตวานักเรียนไม
รูสึกเบ่ือหนายท่ีตองเรียนซอมเสริมเพราะนักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมซอมเสริมหนวยการเรียนท่ี
ไมผานได กิจกรรมและบทเรียนมีความสนุกสนานมีสีสันสวยงาม ทําใหนักเรียนสามารถยอนกลับ
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ไปศึกษาเรื่องท่ีไมเขาใจไดอยางเพลิดเพลิน จากการสังเกตพบวาในชวงเวลาท่ีจัดใหนักเรียนทํากิจ
กรรมเพ่ือซอมเสริมและจะมีนักเรียนท้ังท่ีผานและไมผานการประเมินผลตางก็ใหความสนใจมาก
ในการทํากิจกรรมเลือกเหลานั้น จึงทําใหนักเรียนท่ีเรียนออนและสอบไมผานไมเกิดความรูสึกเปน
ปมดอย หรือเกิดความทอถอยในการทํากิจกรรมเพ่ือซอมเสริม

จากผลการทดลองนี้ แสดงใหเห็นวาบทเรียนโมดูลเปนบทเรียนท่ีเหมาะสมท่ีจะนําไปใช
ในการเรียนการสอนไดดี เพราะบทเรียนโมดูลเปนบทเรียนท่ีสงเสริมใหนักเรียน มีความรับผิดชอบ 
มีความซ่ือสัตย สงเสริมการเรียนรูดวยตัวเองตามความสามารถของแตละบุคคล นักเรียนมีความสุข
กับการเรียนดวยตนเอง และท่ีสําคัญก็คือ บทเรียนโมดูลฉบับปจจุบันเปนนวัตกรรมท่ีเนนผูเรียน
เปนศูนยกลางการเรียนตรง ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษา

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทเรียนโมดูล
1. นักเรียนท่ีเรียนเกงและนักเรียนท่ีเรียนปานกลางมักจะแขงขันกันทํากิจกรรมทําใหไม

มีความรอบคอบในการศึกษาเนื้อหาบทเรียน ดังนั้นผูสอนควรเนนใหนักเรียนคํานึงถึงความเขาใจ
ในเนื้อหาบทเรียนมากกวามุงแขงขันกันทําคะแนน

2. จากการท่ีนักเรียนเรียนเกงศึกษากิจกรรมและเรียนจบแตละหนวยดวยความรวดเร็วจะ
เกิดปญหาตามมาคือนักเรียนจะมีเวลาเหลือจากการเรียนทําใหสงเสียงดังรบกวนผูท่ียังเรียนไมจบ
หนวย  ดังนั้นผูสอนจึงควรหากิจกรรมเสริมใหกับเด็กเกงเหลานี้ เพ่ือเสริมความรูแกนักเรียนและรบ
กวนผูอ่ืน

3. การสรางบทเรียนโมดูลตองสรรหากิจกรรมใหนาสนใจจึงตองใชเวลาและงบ
ประมาณในการจัดทําคอนขางมาก ผูสอนควรมีแผนระยะเวลาและงบประมาณในการจัดทําใหรัด
กุม

4. ขณะนักเรียนตอบแบบทดสอบความคิดเห็นผูสอนควรช้ีแนะใหนักเรียนตอบดวย
ความเปนจริงสูงสุด เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหขอเท็จจริง

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
การวิจัยครั้งนี้มีขอนาสังเกตท่ีผูวิจัยไดพบในขณะทําการทดลอง ซ่ึงนํามาเสนอแนะเพ่ือ

เปนประโยชนแกผูวิจัยตอไปนี้คือ
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1. นักเรียนไมคุนเคยกับการเรียนดวยบทเรียนโมดูล ไมเขาใจกระบวนการ ท่ีมีท้ังกิจ
กรรมบังคับและกิจกรรมเลือก ตลอดจนการทดสอบกอนและหลังเรียนบทเรียนโมดูลแตละหนวย 
ดังนั้นผูสอนตองใชเวลาอธิบายในการเรียนบทเรียนโมดูลหนวยท่ี 1 ทําใหการทดลองบทเรียนโม
ดูลหนวยท่ี 1 ใชเวลามากกวาท่ีกําหนดแตเม่ือนักเรียนเขาใจแลว หนวยท่ี 2 และ 3 นักเรียนสามารถ
ทํากิจกรรมไดรวดเร็วขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงควรกําหนดเวลาเพ่ิมเติมเพ่ือทําความเขาใจแกนักเรียนถึงวิธี
การเรียนดวยบทเรียนโมดูลดวย

2. นักเรียนกลุมทดลองมีความแตกตางกันดานวุฒิภาวะดานสติปญญา คือมีท้ังนักเรียน
เกง ปานกลาง และออน ปญหาท่ีพบคือนักเรียนเกงจะมีความกระตือรือรน แขงขันกันทํากิจกรรม
เพ่ือใหไดเรียนหนวยตอๆ ไป จึงเปนการเรียนดวยความทาทาย และสนุกสนาน แตนักเรียนออนจะ
เกิดความทอถอย เพราะเรียนไมทันกลุมนักเรียนเกงท่ีเรียนลวงหนาไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหนัก
เรียนดังกลาวละท้ิงไมคอยทํากิจกรรม เริ่มสงเสียงดัง รบกวน ผูวิจัยตองพยายามกระตุนใหกําลังใจ
เพ่ือไมใหนักเรียนเรียนเนื้อหาชาเกินไป ดังนั้นผูวิจัยจึงควรเตรียมกิจกรรม ส่ือตาง ๆ อีกท้ังมีการ
เสริมแรงอยางเหมาะสมแกเด็กเหลานี้ตามศักยภาพของเด็กแตละคน และคอยสังเกตพฤติกรรมเด็ก
แกละกลุมอยางใกลชิดตลอดเวลา

3. นักเรียนท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลแตละหนวย จะตองเรียนซอมเสริม ในบางครั้ง
ทํากิจกรรมในเวลาท่ีกําหนดไวไมทัน ผูสอนตองนัดใหนักเรียนมาซอมเสริมในชวงนอกเวลาอ่ืน ๆ 
เชน คาบพักกลางวัน หรือตอนเย็นหลังเลิกเรียน ซ่ึงนักเรียนสวนใหญไมคอยมีเวลาทํากิจกรรมซอม
เสริมทําใหขาดความตอเนื่องในบทเรียน ผูสอนควรหาวิธีแกไขรองรับปญหาดังกลาว

4. ควรมีการศึกษาวิจัยคุณลักษณะดานความรับผิดชอบในการเรียนดวยบทเรียนโมดูล
5. ควรสรางบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทยเรื่องอ่ืน ๆ ระดับช้ันตาง ๆ สําหรับเรียนซอม

เสริมระดับช้ันอ่ืน ๆ ตอไป
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