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54254407: สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
คําสําคัญ: กิจกรรมการอานเนนภาระงาน / ผลสัมฤทธ์ิการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 
 สิรินาถ  ธารา: การพัฒนากิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิการอานอยางมี
วิจารณญาณสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: อ.ดร. สุนีตา  โฆษิตชัยวัฒน, ผศ.ดร.
ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 164 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน
เพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงาน  และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียน
ที่มีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางข้ึน   กลุมตัวอยางที่ใชใน  
การวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนเขายอยวิทยา อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ที่กําลังศึกษาใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 33 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงายจากการจับสลาก  (Simple Random 
Sampling) มีหองเรียนเปนหนวยการสุม ทําการทดลองโดยใหนักเรียนเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงาน   
เพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 5 บทเรียน ใชเวลาในการทดลอง         
5 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 1 คาบเรียน โดยใชเวลาบทเรียนละ 4 คาบ รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) กิจกรรมการอานเนนภาระงาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน         
เพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยใชสถิติการวิเคราะหขอมูล 
คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
และใชคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการหาคาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึน 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1.  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงานมีคาเทากับ 78.99/75.87 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมตัวอยางสูงข้ึนหลังจาก      
ที่เรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  นักเรียนมีอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมากตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
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KEY WORD: TASK BASED READING ACTIVITIES / CRITICAL READING ACHIEVEMENT 
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 The purposes of this thesis were 1) to develop and test the efficiency of 
task based reading activities, and 2) to compare the students’ achievement in critical 
reading before and after using task based activities and to survey the students’ 
opinions toward the task based reading activities.  
 The subject consisted of 33 eleventh grade students of Khaoyoiwittaya 
School, Khaoyoi, Phetchaburi during the second semester of academic year 2014. 
The students studied five task based reading activities within the duration of the 
experimental research, which cover 20 class sessions, one period a day, four days a 
week over a five-week period. The instruments used for gathering data consisted of 
1) Task based reading activities 2) Critical reading achievement test an English 
achievement test on critical reading used as a pretest and posttest, and 3) a 
questionnaire on opinions toward the task based activities. The mean ( x ), standard 

division (S.D.) and paired-sample t-test was used to analyze the gathered data in 
order to assess the students’ achievement in critical reading before and after using 
task based activities. Furthermore the mean and the standard deviation of items 
were used to evaluate the students’ opinion towards the task based reading 
activities. 
 The results of the study were as follows: 
 1.  The efficiency score of the task based reading activities was 
78.99/75.87 which was conformity of the established requirement of 75/75 
 2.  The students’ achievement in critical reading after studying through 
the task based reading activities was significantly higher at the .05 level. 
 3.   The students’ opinions toward task based reading activities were at 
the high level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดโดยไดรับความอนุเคราะหจาก  อาจารย ดร. สุนีตา  
โฆษิตชัยวัฒน   ผูชวยศาสตราจารยยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท  และผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ 
ไพวิทยศิริธรรม ท่ีเสียสละเวลาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางอันเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไข  
ใหงานมีความถูกตองและสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ทีนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย ดร. ภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูล  และอาจารย ดร. พนอ 
สงวนแกว ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหเปนประธานกรรมการและผูทรงคุณวุฒิท่ีกรุณาตรวจสอบ
วิทยานิพนธ รวมท้ังใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณ   ครูสุดา กุญแจนาค   อาจารยกรรณิการ ตาละลักษณ      
อาจารยศิริกุล ศรีโตกล่ิน  และ  Mrs.Jogen Mosne Bingco ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหใน         
การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ตลอดจนใหความชวยเหลือและคําแนะนําซึ่งเปนประโยชน
อยางยิ่งในการดําเนินการวิจัย  
 ขอขอบพระคุณ  นายชลิต ระหวางบาน ผูอํานวยการโรงเรียนเขายอยวิทยา  คณะครู 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ท่ีใหความอนุเคราะหชวยเหลืออํานวย    
ความสะดวกในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ คณะครูโรงเรียนเขายอยวิทยาท่ีคอยใหกําลังใจและให   
ความรวมมือในการทําวิทยานิพนธเลมนี้จนสําเร็จและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 ปการศึกษา 
2557 โรงเรียนเขายอยวิทยาท่ีใหความรวมมือในการเก็บรวมรวมขอมูลไปไดดวยดี 
 คณะครูอาจารยทุกทานท้ังในอดีตและปจจุบันที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย 
 ทายท่ีสุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอวินัย-คุณแมนิต พุมสวัสด์ิ และครอบครัว ท่ีให
ชีวิตใหความปรารถนาดี คอยใหกําลังใจและอยูเคียงขางเสมอมา รวมท้ัง ญาติพี่นอง เพื่อน ๆ ทุกทาน
ท้ังท่ีเอยนามและไมไดเอยนาม บุคคลอันเปนท่ีรักของขาพเจาทุกคนท่ีคอยใหความชวยเหลือ        
เปนกําลังใจเสมอ และขอขอบคุณ คุณสมบูรณ  ธารา ผูท่ีใหการสนับสนุนในทุกๆดานและเปนกําลังใจ
ท่ีสําคัญของผูวิจัย หากวิทยานิพนธเลมนี้ มีคุณประโยชนใด ๆ  ผูวิจัยขอมอบความดี  คุณประโยชน 
นั้น ๆ ใหแกบุคคลท้ังหลายท่ีกลาวมาแลวทุก ๆ ทาน ขอใหทุก ๆ ทาน มีความสุขและความเจริญยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีมีความสําคัญของโลกเพราะเปนภาษาสากลของมวลมนุษยชาติ 

ไมวาแตละชาติจะใชภาษาอะไรเปนภาษาประจําชาติ เมื่อตองมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืนท่ีตางภาษา
และวัฒนธรรม  ทุกคนจําเปนตองใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการติดตอส่ือสาร ยิ่งไปกวานั้น
อาเซียนไดกําหนดทิศทางความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกเกี่ยวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสาร
ตองเปนภาษาอังกฤษตามกฎบัตรอาเซียนขอท่ี 34 นั่นหมายความวาประชาชนพลเมืองใน 10 
ประเทศอาเซียน ตองใชภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารนอกเหนือจากการใชภาษาประจําชาติ 
(สมเกียรติ ออนวิมล, 2554) สอดคลองกับ จุติมา ศรีบัว (2555) กลาววาภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีคน
จํานวนมากในโลกใชในการติดตอส่ือสาร แลกเปล่ียนความรู ความคิด ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม ตลอดจนใชในการแสวงหาเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนาประเทศของตน คนไทยในยุค
ขอมูลขาวสาร ยุคท่ีประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก มีการติดตอส่ือสารกันอยางรวดเร็วนั้นจึงตองมีทักษะและ
ความรูในการติดตอกับตางประเทศ มีการเรียนรูภาษาอังกฤษจนถึงข้ันใชในการติดตอส่ือสาร คนควา
ความรูในขณะท่ีเรียนและการดํารงชีวิตท่ีพึ่งตนเองไดพรอมท่ีจะแขงขันและรวมมือในเวทีโลก 
นอกจากนี้ ศศิมล กั่งล่ี (2544: 2) กลาววา ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีคนจํานวนมากในโลกใชในการ
ติดตอส่ือสาร แลกเปล่ียนความรู ความคิด ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนใชใน
การแสวงหาเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนาประเทศของตน  คนไทยในยุคขอมูลขาวสารซึ่งเปนยุคท่ี
ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก มีการติดตอส่ือสารกันอยางรวดเร็วนั้น จึงตองมีทักษะและความรูในการติดตอ
กับตางประเทศมีการเรียนรูภาษาอังกฤษจนถึงขั้นใชในการติดตอส่ือสาร คนควา ความรูในขณะท่ีเรียน
และการดํารงชีวิตท่ีพึ่งตนเองไดพรอมท่ีจะแขงขันและรวมมือในเวทีโลก  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ไดตระหนักถึง
ความสําคัญนี้ จึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขึ้นในโรงเรียน ต้ังแตระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับอุดมศึกษา  เปาหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะตาง ๆ 
ท้ังการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อใหสามารถนําทักษะเหลานี้ไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม โดยเฉพาะทักษะการอาน เพราะผูเรียนตองใชทักษะการอานในการส่ือสารและการ
แสวงหาความรูตาง ๆ ทักษะในการอานภาษาอังกฤษอยางเขาใจจึงตองอาศัยการฝกฝนเปนอยางดี 
Bacon (1967: 1,674) นักปรัชญาชาวอังกฤษไดกลาวถึงความสําคัญของการอานวา การอานทําให
คนเปนคนโดยสมบูรณ นอกจากนี้สอดคลองกับ Pett (1982) กลาววา ผูท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ ทักษะท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีเปนพื้นฐานแหงความสําเร็จท้ังปวง คือ ทักษะการอานนั่นเอง 
เพราะผูเรียนตองคนควาหาความรูจากการอานหนังสือ ตํารา วารสารตาง ๆ ท้ังท่ีอานเพื่อความรูและ
อาน เพื่อความบันเทิง ทักษะการอานเปนทักษะท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการกับทักษะอ่ืน  ๆ ไดงาย 
ผูอานสามารถดึงเอาขอมูลจากส่ิงท่ีอาน  เพื่อใชประโยชนในการส่ือสารกับผูอื่นได  สอดคลองกับ 
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ประเวศ วะสี (2550: 5) ไดแสดงความคิดคิดเห็นวา การท่ีคนไทยอานนอย คือ  ตนตอวิกฤตของ
บานเมือง จึงเปนเร่ืองจําเปนยิ่งท่ีจะตองปลูกฝงนิสัยการอานใหกับเยาวชนไทยเพื่ อใชเปนเครื่องมือ  
ในการสงเสริมการเรียนรูแบบพ่ึงพาตนเองและเพ่ือใชในการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  และวิจารณ 
พานิช (2555: 19)  กลาววา ในยุคแหงการแขงขันคอนขางสูงในปจจุบันยอมสงผลตอการปรับตัวให
ทัดเทียมและเทาทันกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในบริบททางสังคมทุกมิติรอบดาน ดังนั้น ทุกคน
ตองเรียนรูตั้งแตช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต การสรางองคความรู ทักษะเฉพาะ
ทาง ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และสมรรถนะการรูเทาทัน จึงเปนตัวแปรท่ีสําคัญในการเรียนรูยุค
สังคมแหงการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 กลาวคือทุกคนตองสามารถอานออก (Reading) เขียนได 
(Writing) และคิดเลขเปน (Arithmetic) 
 ทักษะการอานเปนทักษะท่ีควรไดรับการสงเสริมเปนอยางยิ่ง ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ เพราะนอกจากการอานจะพัฒนาบุคคลและสังคมใหมีความคิด
สรางสรรคและยังชวยเสริมสรางประสบการณและกอใหเกิดความเพลิดเพลินยามวาง ยังเปนทักษะ  
ท่ีคงอยูกับนักเรียนไดนานท่ีสุด ผูเรียนมีโอกาสไดใชแมวาสําเร็จการศึกษาไปแลว เพราะเปนทักษะ    
ท่ีชวยใหผูเรียนสามารถหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองไดตลอดเวลา นอกจากนี้ยังเปนทักษะท่ีเ ปน
ประโยชนตอการเรียนในระดับสูง การอานเปนรูปแบบของการส่ือสารอยางหนึ่งซึ่งผูเขียนและผูอาน
แลกเปล่ียนขาวสารและความคิดเห็นตอกัน โดยผูเขียนใชภาษาถายทอดความคิดของตนเอง ผูอาน
พยายามรับรูความคิดเหลานั้นโดยการทํานายความหมายในขณะท่ีอาน ซึ่งผูอานตอง อาศัย
ประสบการณเดิมหรือความคุนเคยท่ีตนเองมีเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอาน และความรูเกี่ยวกับระบบภาษานั้น ๆ 
เพื่อทําความเขาใจในส่ิงท่ีอาน  ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Grabe (1995) ท่ีกลาววา ทักษะ
การอานเปนทักษะท่ีผูอานจะตองต่ืนตัวอยูตลอดเวลา เนื่องจากในขณะอานตองใชความรูเดิมท่ีมีอยู 
ชวยในการตีความขยายความจากบทอาน การอานจึงเปรียบเสมือนการสนทนาระหวางผูอานและ   
บทอาน โดยอยูในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธระหวางผูอานและบทอาน ซึ่งผูอานตองพยายาม
ตีความ โดยใชความรูท่ีไดจากบทอานและความรูเดิมซึ่งผูอานมีอยูควบคูกัน 
 นอกจากผูอานจะมีนิสัยรักการอานแลว สําหรับสภาพสังคมในยุคปจจุบันท่ีเปนยุคแหง
ขอมูลขาวสาร ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณถือเปนทักษะท่ีสําคัญทักษะหนึ่ง เนื่องจากผูอาน
ตองรูจักอานและคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการตัดสินขอมูลท่ีซับซอนผูอาน
จําเปนตองมีวิธีการท่ีจะรับสงและจัดการกับขอมูลขาวสารเหลานั้น ซึ่งถาขาดการอานอยางมี
วิจารณญาณแลว  ยอมสงผลเสียอยางมาก (จรรยา บุญปลอง: 2541)  อยางไรก็ตามการอานอยางมี
วิจารณญาณจะมีประโยชนเพียงใดก็ตาม ในสภาพการสอนตามความ เปนจริงแลวยังมีนักเรียน
สวนมากไมมีนิสัยรักการอาน อานแลวไมเขาใจเร่ืองท่ีอาน ไมสามารถแยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น 
วิเคราะห วิจารณ หรือประเมินคาเรื่องท่ีอานได (นิธิ เอี่ยวศรีวงศ: 2551) ท้ังนี้อาจกลาวไดวาครูผูสอน
ขาดความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมทางภาษาและขาดเทคนิควิธีในการเราความสนใจผูเรียน
สวนผูเรียนก็ไมชอบภาษาอังกฤษ ขาดโอกาสในการใชภาษาอังกฤษนอกหองเรียน และไมกลา
แสดงออก หลักสูตรและเนื้อหาไมสอดคลองกับความสนใจและความตองการ ตลอดจนไมเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของผูเรียน และยังมีสาเหตุดานอื่น ๆ ไดแก ดานการวัดผลและประเมินผล ตลอดจน
ดานปจจัยสนับสนุนการสอน เชน ส่ือการสอน และแหลงขอมูลทางภาษา เปนตน  สอดคลองกับผล
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การประเมินผลทางการศึกษาผูเรียนตามโครงการ PISA (Program for Intentional Student 
Assessment)  ระยะท่ี 2 ป 2552-2555  พบวาระดับของการอานผูเรียนท่ีมีอายุ 15 ป ของไทย 
เพียงรอยละ 33  ท่ีมีทักษะการอานอยูในระดับดี ในขณะท่ีรอยละ 64 มีทักษะการอานอยูในระดับตํ่า 
ซึ่งถาจะขยายความใหชัดเจนขึ้น คือ ผูเรียนไทยสวนใหญมีทักษะการอานอยูเพียงแคระดับ 2 คือ
สามารถอานและจับสาระไดตอเมื่อขอความคอนขางตรงไปตรงมา สามารถอางอิงหรือเปรียบเทียบ
ขอมูลเชิงวิเคราะหไดในระดับตํ่า นอกจากนี้ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) พบวา คะแนน
เฉล่ียกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ภาพรวมระดับประเทศอยูในระดับตํ่า และผลการประเมินของนักเรียนโรงเรียนเขายอยวิทยา พบวา 
มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 16.46 ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียรอยละตํ่ากวาจังหวัด ( x = 22.60) ตํ่ากวาสังกัด  
( x = 21.71) และระดับประเทศ ( x = 22.13)  
 ดังนั้น การสงเสริมการอานและปลูกฝงนิสัยรักการอานโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณนั้นถือเปนเรื่องทาทายครูผูสอนอยางมาก ครูผูสอนจําเปนตองศึกษา
คนหาเทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ ความสนใจ และสงเสริมใหมีเจตคติท่ีดีตอการอาน
ภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการอานใหสอดคลองกับหลักการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ท่ี เนนผูเรียน
เปนสําคัญ รวมท้ังสงเสริมการอานอยางตอเนื่องนั่นคือไมเพียงแตการอานในช้ันเรียน การอานนอก   
ช้ันเรียนในลักษณะของการอานหนังสือเพิ่มเติมท่ีไมใชตําราเรียนก็ควรไดรับการสงเสริมดวยเชนกัน 
กลาวคือ ควรสงเสริมกิจกรรมการอานหนังสือภาษาอังกฤษท่ีมีลักษณะสอดคลองกับแนวการจัด    
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 จากปญหาท่ีผู เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าตามท่ีกลาวมาแลวขางตนนั้น           
เมื่อพิจารณาสาเหตุแลวนาจะมาจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ สาเหตุ
จากครูและกลวิธีการสอนของครูมีสวนสําคัญอยางมากตอผลสําเร็จของผูเรียน สอดคลองกับแนวคิด
ของ ประเสริฐศักดิ์ เหินไธสงค (2546, อางถึงใน กนกรวี จําปาวงษ, 2552: 4 ) สรุปไดวา นักเรียนมี
ความสามารถในการอานและอานไดอยางมีวิจารณญาณ ขึ้นอยูกับวาเขาไดรับการสอนมาอยางไร 
ทักษะพ้ืนฐานการอาน การคิด ท่ีนักเรียนไดรับนั้นเปนผลมาจากครูและกระบวนการสอนของครู  
เกือบท้ังส้ิน สอดคลองกับ วิไลลักษณ คีรินทร (2548: 16) กลาวถึงลักษณะของครูในการสอนอานวา 
ครูท่ีสอนวิชาการอานมักพยายามท่ีจะสอนทักษะและกลวิธีการอานใหจบทันหลักสูตรในหนึ่ง       
ภาคเรียน จึงไมมีโอกาสใหนักเรียนไดใชเวลาอานมากๆ ครูบางคนใหนักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ เชน 
การถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีอานซึ่งเปนคําถามดานความจํา กิจกรรมนี้นอกจาก ไมสงเสริม 
การอานแลวยังไมชวยใหเกิดความเขาใจในเร่ืองท่ีอานอีกดวย เพราะจัดเป นการทดสอบมากกวา   
การอานดังนั้น ครูจึงควรจัดกระบวนการสอนเทคนิคและกลวิธีการสอนในรูปแบบใหม ๆ ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญตอการประสบความสําเร็จทางการอานอยางมีวิจารณญาณของผูเรียน การจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนใหนักเรียนไดฝกลงมือปฏิบัติ ไดแกปญหาอยางเปนลําดับข้ันตอนจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 
มีทักษะในการอานและการเขียน เปนการไดประสบการณตรงจากการเรียนรู การนําการจัดการเรียนรู
แบบภาระงานมาใชจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการแกปญหาเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูในส่ิงท่ี
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สนใจ ไดฝกลงมือปฏิบัติดวยตนเอง วางแผนการทํางานและมีกระบวนการในการแกปญหาการจัด 
การเรียนรูแบบเนนภาระงาน เปนการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณ
จริงโดยผานทางการปฏิบัติงาน จนบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีต้ังไว และปรากฏเปนช้ินงานโดยมี
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน  
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทักษะการอานอยางมีวิ จารณญาณ และการใช
กิจกรรมภาระงานมีท้ังวิจัยท่ีพัฒนาแบบฝก งานวิจัยท่ีพัฒนาส่ือตาง ๆ เชน สุรีรัตน ไชยสุริยา (2543) 
ทําการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสังกัดเอกชน กรุงเทพมหานคร จํานวน 561  คน  เคร่ืองมือท่ีใชคือ 
แบบสอบถามวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และแบบทดสอบวัดความสามารถ     
การอานอยางมีวิจารณญาณ พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดและอานอยางมีวิจารณญาณ  
ไมผานขั้นตํ่าคือมีคาเฉล่ียเทากับ 42.51 และ 47.48 ตามลําดับ ความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณและอานอยางมีวิจารณญาณมีความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญท่ี  .01 
เชนเดียวกับ ธิดารัตน สมานพันธ (2549: 179) ทําการวิจัยพัฒนารูปแบบการสอนท่ีเนนกระบวนการ
คิดอยางมีวิจารณญาณและความยืดหยุนในการเรียนรูและผลศึกษาของรูปแบบการสอนตอการพัฒนา
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบุญเหลือ
วิทยานุสรณ จํานวน 65 คน พบวา นักเรียนมีความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณหลังการ
เรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   โดยมีคะแนนผานเกณฑท่ีกําหนด  
รอยละ 70 เชนเดียวกับ สาวิตรี สีพะนามนอย (2551: 80) ไดทํางานวิจัยเรื่องผลของการใชรูปแบบ
การสอนท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณตอความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยนักเรียนไมนอยกวารอยละ 75 มีคะแนนต้ังแต  
รอยละ 75 ขึ้นไป พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ  รอยละ 
79.20 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน รอยละ 32.90 มีนักเรียนจํานวน 16 คนผานเกณฑการสอบ 
ท่ีกําหนดไวรอยละ 75 คิดเปนรอยละ 64 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไวคือจํานวนนักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 75 ไดคะแนนรอยละ 75 ข้ึนไป นอกจากนี้ กนกรวี จําปาวงษ (2552: 71) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การใชกิจกรรมการสอนท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนมัจฉาศึกษา  อําเภอ  
มัจฉาคีรี จังหวัดขอนแกน พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนอานภาษาอังกฤษ
อยางมีวิจารณญาณท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณคิดเปนรอยละ 78.61 ของคะแนนเต็ม 
โดยผานเกณฑคาเฉล่ียรอยละ 70 นอกจากนี้นักเรียนท่ีไดคะแนนผานเกณฑรอยละ 70 มีจํานวน     
คิดเปนรอยละ 86.36 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมดโดยเปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไววานักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 70 ไดคะแนนรอยละ 70 ข้ึนไป เชนเดียวกับ พรพิมล บุบผาโสภา และคณะ (2555) ไดศึกษา
ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5 ท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนอานแบบ SQ3R  ประกอบกับการใชผังกราฟก ผลปรากฏวา 
คะแนนความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ รอยละ 81.09  ( x = 24.33, 
S.D. = 2.20 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว และจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ
การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณจํานวน 39 คน จากนักเรียนท้ังหมด 43 คน  (90.70% ,     
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n = 43 คน) ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว และยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท (2555: 230) ไดทํางานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาโมดูลการอานภาษาอังกฤษธุรกิจท่ีเนนจริยธรรมธุรกิจเพื่อสงเสริมทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณและความตระหนักดานจริยธรรมธุรกิจ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลรัตนโกสินทร พบวา ทักษะการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณมีผลการเรียนหลังเรียน
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลความแตกตางมีขนาดใหญมาก  ความตระหนักดาน
จริยธรรมธุรกิจมีผลการเรียนหลังเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลความแตกตาง   
มีขนาดใหญมาก และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอโมดูลการอานภาษาอังกฤษธุรกิจอยูในระดับมาก 
 จะเห็นไดวาผลของการศึกษาการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสงผลใหนักเรียน
มีวิจารณญาณในการอานภาษาอังกฤษดีขึ้นและสรางความพึงพอใจในการเรียน การอานภาษาอังกฤษ
อยางมีวิจารณญาณเปนทางเลือกหนึ่ง ท่ีนาสนใจในการสงเสริมการอานและตอยอดความรู สู         
นอกหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 แตอยางไรก็ตามการจัดการสงเสริมการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณใหกับ
นักเรียนไทยยังมีอุปสรรคอีกมากมาย อันเนื่องมาจากนักเรียนไทยยังอานหนังสือนอย และปจจัย  
ดานอ่ืน ๆ อีกหลายดานเชน ความสามารถดานภาษาอังกฤษอยูในระดับตํ่า ขาดความรูเดิม กลวิธีใน
การอาน การจัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ในการท่ีจะพัฒนาสงเสริมให
นักเรียนมีวิจารณญาณในการอานภาษาอังกฤษนั้นถือเปนความทาทายของผูสอน ดังนั้น ผูวิจัยจึงได
ศึกษาแนวการจัดการเรียนการสอนและพบวากิจกรรมเนนภาระงาน (Task Based) นั้นมีองคประกอบ
ท่ีชัดเจนท่ีประกอบไปดวย จุดมุงหมาย ขอมูลทางภาษา กิจกรรม บทบาทครู บทบาทผูเรียน สถานท่ี 
ผลลัพธและผลสะทอนกลับ Nunan (1989: 10-11) Cardlin (1987: 10-12) และ Ellis (1997: 38) 
นอกจากนี้ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมเนนภาระงานของ Prabu (1979) ท่ีกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ
ภาระงานไว 2 ขั้นตอน ซึ่งประกอบดวย ขั้นเตรียมปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) และขั้นการปฏิบัติ
ภาระงาน (Task) นั้นไดรับโอกาสในการพัฒนาความเขาใจภาษากอน รูปแบบของภาษาตองเกิดจาก
การรับรูภาษาโดยผานระบบการจัดการภายใน อีกท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนภาระงาน
ยังสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) ผูเรียนลงมือปฏิบัติงานเปน
กลุมยอย โดยสมาชิกกลุมมีความสามารถท่ีแตกตางกัน ตางเสริมสรางสมรรถภาพการเรียนรูของ    
แตละคน สนับสนุนใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน จนบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  การเรียนรู       
แบบรวมมือ ยังเปนการสงเสริมการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ หรือทีม ตามระบอบประชาธิปไตย 
เปนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ สามารถปรับตัวใหอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุขสอดคลองกับ 
Johnson,  Johnson and Holubee  (1994: 1.3-1.4, อางถึงใน ทิศนา แขมณี, 2552: 9)  กลาววา 
การเรียนรูแบบรวมมือชวยใหนักเรียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย เปนผลทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การเรียนรูมีความคงทนมากขึ้น ใชเหตุผลไดดีขึ้นและคิดอยางมี
วิจารณญาณมากข้ึน ใสใจในผูอื่นมากขึ้น เห็นความแตกตาง ความหลากหลาย การประสานสัมพันธ
และการรวมกลุม ผูเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดีขึ้น มีความรูสึกท่ีดีเกี่ยวกับตนเองเช่ือม่ันในตนเองมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาทักษะทางสังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความ    
ผันแปรตางได 
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 นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมเนนภาระงานของ พนอ สงวนแกว 
(2553: 147) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือสงเสริมความ
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษความพึงพอใจตอการอานภาษาอังกฤษแบบเพิ่มขยายและความคงทน
ในการเรียน พบวา รูปแบบมีประสิทธิภาพ อยูในระดับดี คะแนนความเขาใจในการอานของ         
กลุมตัวอยางกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีความพึงพอใจ
ตอการอานแบบเพิ่มขยายอยูในระดับมาก  คะแนนหลังเรียนและสอบซ้ําแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  และจุติมา ศรีบัว (2555)  ศึกษาเร่ือง  การพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน
เพื่อความเขาใจจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษโดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงาน
ปฏิบัติสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจจากหนังสือพิมพและ
นิตยสารภาษาอังกฤษ  โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ  มีประสิทธิภาพ 75.70/78.22  
ตามเกณฑ ผลสัมฤทธิ์ดานการอานเพ่ือความเขาใจของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   โดยใช  
แบบฝกทักษะการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ลัดดาวัลย อารัมพร (2547) และทองใบ 
ทองภูบาล (2553) เรื่องการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ ผลปรากฏวา นักเรียนมีความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดีข้ึน และมีความเช่ือมั่นในการพูดมากขึ้นดวย  
 จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาขอมูลและปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหองเรียน
และการศึกษาวิทยานิพนธทั้งในประเทศและตางประเทศ  พบวา กิจกรรมเนนภาระงานมีสวนชวยใน
การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ โดยมีการจัดกิจกรรมเปน
ขั้นตอน สนับสนุนใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม มีการแลกเปล่ียนขอคิดเห็น วางแผน ดําเนินการ
และลงมือปฏิบัติงานรวมกันอยางเต็มความสามารถ อีกท้ังยังสงเสริมใหนักเรียนเปนนักอานท่ีดีและมี
คุณภาพเพื่อประโยชนตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ หากนักเรียนไดอานในส่ิงท่ีตนอยากรูหรือ
สนใจก็จะเปนสวนทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนท่ีจะอาน  ผูวิจัยจึงไดจัดทําวิทยานิพนธเรื่อง  
การพัฒนากิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเขายอยวิทยา ขึ้น 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย       
  การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนา ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น ผูเรียนจะตองมีบทบาทในการคิดวางแผน ดําเนินกิจกรรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
โดยมีครู อาจารยเปนผูสนับสนุน กระตุนและสงเสริมการจัดการเรียนรู ดังนั้นการจัดกิจกรรมของครูผูสอน
นั้นจึงมีความสําคัญยิ่งท่ีจะสนับสนุนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม   

กิจกรรมเนนภาระงาน(Task based) เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนฝกปฏิบัติจนเขาใจ 
ผานภาระงานจนบรรลุเปาหมาย ซึ่ง (กระทรวงศึกษาธิการ) กลาววา การเรียนรูท่ีเนนภาระงานหรืองาน
ปฏิบัติวาการจัดการเรียนการสอนท่ีใชภาระงาน (Tasks) เปนหลักในการวิเคราะหเพื่อจัดทํากิจกรรมซึ่งภาระ
งานท่ีนํามาใชตองสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาในการปฏิบัติภาระงานนั้นใหสําเร็จ นอกจากนี้ครูผูสอนตองทํา
การวิเคราะหจัดประเภทจัดลําดับและพิจารณาความยากงายของภาระงานใหเหมาะสมกับความสามารถและ
ความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการคัดเลือกเนื้อหาวิธีสอนและวิธีการประเมินผล
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ซึ่งจะพิจารณาจากความสําเร็จของภาระงานและการบรรลุจุดมุงหมายเปนสําคัญ สอดคลองกับ Nunan 
(1989: 10-11) Cardlin (1987: 10-12) และ Ellis (1997: 38) ท่ีกลาววาการจัดการเรียนการสอนเนนภาระ
งาน (Task Based) นั้นตองมีองคประกอบท่ีชัดเจนท่ีประกอบไปดวย จุดมุงหมาย ขอมูลทางภาษา กิจกรรม 
บทบาทครู บทบาทผูเรียน สถานท่ี ผลลัพธและผลสะทอนกลับ อีกท้ังข้ันตอนกระบวนการจัดกิจกรรมเนน
ภาระงานเปนการเรียนรูภาษาท่ีเกิดจากใชภาระงานเปนส่ือส่ิงท่ีสําคัญตองรูเปาหมายของงานปฏิบัติ
และทําความเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติงานใหถูกตองในแตละงานเพื่อมุงหวังใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาการใชภาษาใหสอดคลองกับสถานการณจริงในชีวิตประจําวันซึ่งสรุปไดวา Prabu (1979) 
Willis (1996), Samuda  et  al.  (1996) , Skehan  (1999) และ Ellis (2003) ไดจัดกิจกรรมเนน
ภาระงานแบงเปน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการปฏิบัติ เปนข้ันการเตรียมความพรอมของผูเรียน
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ขั้นปฏิบัติภาระงาน เปนข้ันท่ีผูเรียนไดลงมือปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ซึ่งอยูในลักษณะงานคูหรืองานกลุม และข้ันผลผลิต เปนข้ันตอนเพื่อการพัฒนาใหผูเรียนเกิดความ
คลองแคลว โดยมีขั้นตอนของกิจกรรม คือ ขั้นวิเคราะหภาษา ครูเปนผูใหคําแนะนํา ชวยเหลือ 
เพิ่มเติมใหผูเรียนในสวนท่ีไมชัดเจนเพื่อความถูกตองสมบูรณ และขั้นฝกหัดใชภาษา ในขั้นตอนนี้เปน
ขั้นตอนสุดทายท่ีผูเรียนจะไดฝกการใชภาษาอีกครั้ง นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับภาระ
งานของ Murphy (1993) พบวา ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในความสําเร็จในการใชวิธีการเรียนรูแบบเนน
ภาระงานคือการยอมรับของผูเรียนในการปฏิบัติภาระงานและการเปดกวางของผูเรียน ในการยอมรับ
นวัตกรรมใหมของครูผูสอน ภาระงานไดรับการยอมรับวามีคุณคาก็ตอเม่ื อ ภาระงานนั้นมีความ
เหมาะสมกับระดับของผูเรียน มีความยากเหมาะสม มีการกระตุนผูเรียน ตรงประเด็นและมีประโยชน
ในการเรียนรู จุติมา ศรีบัว (2555)  ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจจาก
หนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษโดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพ
ของแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ  โดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ  มีประสิทธิภาพ 75.70/78.22 
 จากแนวคิดและการศึกษางานวิจัยขางตนพบวากิจกรรมเนนภาระงาน สามารถใชพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนใหสูงขึ้น มีประโยชนท้ังครูและ
นักเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนากิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การ
อานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้น
เตรียมปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) เปนขั้นตอนท่ีเตรียมผูเรียนในการปฏิบัติงานไดแกการแนะนําเรื่อง
ตามวัตถุประสงคการอานอยางมีวิจารณญาณท่ีผูวิจัยไดวิเคราะหไวโดยเรียงลําดับจากงายไปหายาก การ
ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับงานท่ีตองปฏิบัติจริง การเตรียมคําศัพท 2) ขั้นการปฏิบัติภาระ
งาน (Task) เปนขั้นตอนท่ีนักเรียนอานบทความทําความเขาใจและปฏิบัติงานไดรับมอบหมายอาจเปน
งานคูหรืองานกลุมฝกใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษใน  การส่ือสารกับเพื่อนในขณะปฏิบัติงานเมื่อ
ผลิตช้ินงานเรียบรอยแลวใหเพื่อนในกลุมตรวจสอบแกไขผลงานเขียนรวมกัน วิเคราะหรูปแบบภาษาท่ี
ผิดพลาดแกไขโครงสรางทางภาษาท่ีใชในงานปฏิบัติใหถูกตองโดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนําหรือเติม
เต็มในสวนท่ียังมีขอบกพรองอยูจนผูเรียนเขาใจอยางดี 3)ขั้นตอนทบทวน (Review) เปนข้ันหลังจากท่ี
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ผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทสํานวน วัตถุประสงคของการอานอยางมีวิจารณญาณ และโครงสรางภาษาท่ี
วิเคราะหแลวผูเรียนไดฝกอีกครั้งเพื่อใหเกิดความคลองแคลวและถูกตอง 

การสรางกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษ
อยางมีวิจารณญาณเปนการพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการจัดทําอยางเปน
กระบวนการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดยสรุปเปนแผนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังนี้ 
  

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย   
 1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสราง
ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 

3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  
 
คําถามในการวิจัย 
 1.  กิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 
หรือไม  

2.  ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
ดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 

3.  ความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์
การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เปนอยางไร 
 

 
 
 

กิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้ 
   1. ขั้นตอนเตรียมปฏิบัติ (Pre-Task) 
   2. ข้ันตอนระหวางปฏิบัติงาน (Task) 
   3. ข้ันตอนทบทวน ( Review) 
 

1. ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษ
อยางมีวิจารณญาณ 
2. ความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมการ
อานเนนภาระงาน    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมณวงศ, 2556: 9) 
 2.  ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
หลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงานสูงกวากอนเรียน 
  

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
  1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1-5/3  โรงเรียน
เขายอยวิทยา อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 
จํานวน 105 คน  
   1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1  โรงเรียน   
เขายอยวิทยา อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 
จํานวน 33 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงายจากการจับสลาก (Simple Random Sampling) มีหองเรียน
เปนหนวยการสุม 
 2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 
  2.1 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนโดยใชกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสราง
ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 
   2.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
   2.2.1  ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 
   2.2.2  ความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน      
 3.  ขอบเขตเน้ือหา 
               เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากส่ือประเภท
ตาง ๆ  และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการ
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ   มาตรฐาน ต 1.3 
นําเสนอขอมูล ขาวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
และสาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก มาตรฐาน ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเปน
เครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก โดยผูวิจัย
ไดนําขอมูลเก่ียวกับบทความ อาหารทองถิ่น สถานท่ีชายฝงทะเล ตนโกงกาง การเลนวัวลาน สถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีสําคัญในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษ
อยางมีวิจารณญาณ 
 4. ระยะเวลา   
  ระยะเวลาในการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 
จํานวน 20 ช่ัวโมง สอบกอนเรียน 1 ช่ัวโมง สอบหลังเรียน 1 ช่ัวโมง รวมเปน 22 ช่ัวโมง 
    

   ส
ำนกัหอ
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. กิจกรรมการอานเนนภาระงาน หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
โดยเนื้อหาไดมาจากผลการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติม  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 อ 32202 และใช
แนวการสอนเนนภาระงานในการออกแบบกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับบทความประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
คือ 1) เตรียมปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) 2) ขั้นการปฏิบัติภาระงาน (Task) 3) ขั้นทบทวน 
(Review) 
 2. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชเกณฑ 75/75 
  75 ตัวแรก หมายถึง  คา เฉล่ียรอยละ  75 ของคะแนนท่ีผู เรี ยนได ทํา กิจกรรม
เสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณโดยใชกิจกรรมการอานเนนภาระงาน
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
  75 ตัวหลัง หมายถึง  คาเฉล่ียรอยละ 75 ของคะแนนท่ีผูเรียนทําไดจากการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
 3.  การอานอยางมีวิจารณญาณ  หมายถึง การอานเพ่ือจับใจความสําคัญและหา
รายละเอียดจากเรื่องท่ีอาน อานเพื่อจําแนกความจริงและความคิดเห็น ตีความจากเรื่องท่ีอาน สรุป
ใจความจากเร่ืองท่ีอานอยางมีเหตุผล และประเมินคาจากเร่ืองท่ีอาน 
 4.  ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง 1) จับใจความสําคัญ
และหารายละเอียดจากเร่ืองท่ีอาน 2) จําแนกระหวางความจริงและความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอาน 
3) ตีความจากเร่ืองท่ีอาน 4) สรุปใจความจากเรื่องท่ีอานอยางมีเหตุผล และ 5) ประเมินคาจากส่ิงท่ีอาน 

5. ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใช
กิจกรรมการอานเนนภาระงาน เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  

6. นักเรียน หมายถึง ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเขายอย
วิทยา อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน      
105 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงายจากการจับสลาก มีหองเรียนเปนหนวยการสุม 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 1.  ไดกิจกรรมการอานเนนภาระงานคุณภาพสูงท่ีผานการหาประสิทธิภาพแลว        
เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งผูสอน สามารถนํา
กิจกรรมการอานเนนภาระงานไปใชจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและไดผลสัมฤทธิ์ 
ตามความมุงหมาย 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอานอยางมีวิจารณญาณสูงข้ึน โดยนักเรียนสามารถอาน
เพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียด จําแนกระหวางความจริงและความคิดเห็น ตีความจากเรื่องท่ี
อาน สรุปใจความจากเรื่องท่ีอานอยางมีเหตุผล และประเมินคาจากเร่ืองท่ีอานได 
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 3.  เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยใชกิจกรรมการอาน 
เนนภาระงานใหกับครูผูสอนท่ีมีความสนใจได 
 4.  เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการสงเสริมใหผูเรียน  
เกิดคุณลักษณะตามการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการอานเนนภาระงาน เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมีขอบเขตเน้ือหา ดังนี้ 
 1.  หลักสูตสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเขายอยวิทยา อําเภอเขายอย 
จังหวัดเพชรบุรี  
 2.  การอาน (Reading)  
  2.1 ทฤษฎีโครงสรางความรู 
  2.2  ความหมายของการอาน 

 2.3  ระดับความเขาใจในการอาน 
 3.  การอานอยางมีวิจารณญาณ (Critical Reading)  
  3.1  ความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
  3.2  ทักษะของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
  3.3  ความสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
  3.4  จุดมุงหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
  3.5  หลักการอานอยางมีวิจารณญาณ 
  3.6  ลําดับข้ันการอานอยางมีวิจารณญาณ 
  3.7  แนวทางการเลือกบทอาน 
  3.8  แนวทางการตั้งคําถาม 
  3.9  การวัดและประเมินผลความสามารถการอานอยางมีวิจารณญาณ 
  3.10 ประโยชนของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 4.  กิจกรรมการอานเนนภาระงาน (Task-Based Reading Activities) 

  4.1  ความหมายของภาระงาน 
  4.2  องคประกอบของกิจกรรมภาระงาน 
  4.3  ประเภทของกิจกรรมเนนภาระงาน 
  4.4  ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรมเนนภาระงาน 
  4.5  ประโยชนในการจัดการเรียนรูแบบเนนภาระงาน 
  4.6  การเรียนรูแบบรวมมือ Cooperative or Collaborative Learning 
 5.  ขอมูลเกี่ยวกับทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

 6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการอานอยางมีวิจารณญาณ 

  6.1.1 งานวิจัยในประเทศ 
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   6.1.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสอนแบบเนนภาระงาน 

   6.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
  6.2.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

1.  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเขายอยวิทยา 
อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี 

 

วิสัยทัศน (Vision) 
 มุงพัฒนาผูเรียน ใหมีความรู คูคุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กาวทัน
เทคโนโลยีการส่ือสาร และถายทอดวัฒนธรรมไทยสูสากลอยางสรางสรรค 
 

พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 3. สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา 
 

เปาหมาย (Goal) 
 1. ผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานตัวชี้วัด มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2. ผูเรียนมีทักษะการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การส่ือสาร และ
การศึกษาตอในระดับสูงขึ้น ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ 
 การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน  
เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ  
การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก  และตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีความรวมมือกับประเทศตาง ๆ  
ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น  รวมท้ังเขาถึงองคความรูตาง ๆ  ไดงายและ
กวางขึ้น  ดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1) ไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาพ้ืนฐานเพื่อใหผูเรียน มีความสามารถดังนี้คือ ใหผูเรียน
สืบคน คนควา รวบรวมขอมูลตาง ๆ อานจับใจความสําคัญ  วิเคราะหความ  สรุปความ ตีความ  และ
แสดงความคิดเห็นจากการอานเรื่องท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดี  จากส่ือและแหลงการเรียนรูตาง ๆ 
ใหผูเรียนเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล  ขาวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และทองถ่ิน ประเทศชาติเปน
ภาษาตางประเทศ และมีทักษะในการใชภาษาตางประเทศส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง  
ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดลอม  อาหาร  เคร่ืองด่ืม  ความสัมพันธระหวางบุคคล  เวลาวางและ
นันทนาการ  สุขภาพและสวัสดิการ  การซ้ือ-ขาย  ลมฟาอากาศ  การศึกษาและอาชีพ  การเดินทาง
ทองเท่ียว  การบริการ  สถานท่ี  ภาษา  และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ภายในวงคําศัพทประมาณ  
3,600-3,750 คํา  ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 
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 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

 มาตรฐาน ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจาก สื่อประเภทตาง ๆ และ
แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
 มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอมูลขา ว สาร  
แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ต 1.3  นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง   
ตาง ๆ โดยการพูดและการเขียน 

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
 มาตรฐาน ต 2.1   เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาแนะ
นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มาตรฐาน ต 2.2   เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 
 สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธของกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
 มาตรฐาน ต 3.1   ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่นและเปนพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน 
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
 มาตรฐาน ต 4.1   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ท้ังในสถานศึกษาชุมชน
และชุมชน  และสังคม 
 มาตรฐาน ต 4.2   ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอการประกอบ
อาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

ดังนั้น จึงสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน ผูสอนควร จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีคํานึงถึงรายละเอียดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนหลักสูตร
แกนกลางตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนตอผูเรียนในการเรียนรูภาษา
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ32202                 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ            ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5        
ภาคเรียนที่ 2        เวลา 40 ชั่วโมง    จํานวน 1.0 หนวยกิต 

 

 ฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ อานออกเสียง
ขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา ถูกตองตามหลักการอาน  เขียนสรุปความ ตีความและแสดง        
ความคิดเห็นจากการอานเรื่องท่ีเปนสารคดีและบันเทิงคดีพรอมใหเหตุผล เขียนโตตอบ  ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ  สถานการณ ขาว เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูในความสนใจ
ของสังคม  เขียนแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ
จําลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม  เขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่อง ประเด็น ขาว เหตุการณท่ีอานอยางเหมาะสม เขียนบรรยายความรูสึกและแสดง    
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ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ ขาว เหตุการณอยางมีเหตุผล 
เขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง และประเด็นตาง ๆ ตามความ
สนใจของสังคม 
 คนควา สืบคน บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ และนําเสนอดวยการเขียน เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร ของโรงเรียน ชุมชนและทองถิ่น/ประเทศชาติเปนภาษาตางประเทศดวยการเขียน 
 

ผลการเรียนรู 
 1. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา ถูกตองตามหลักการอาน 
 2.  อานและเขียนสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอานเรื่องท่ีเปนสาร
คดี และบันเทิงคดี พรอมใหเหตุผล 
 3.  อานเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆใกล ตัวประสบการณ 
สถานการณ ขาว เหตุการณ ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของสังคม 
 4.  อานเขียนแสดงความตองการ   เสนอตอบรับ และปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณจําลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม 
 5.  อานเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น 
ขาว เหตุการณท่ีอานอยางเหมาะสม 
 6.  อานเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ 
กิจกรรม ประสบการณ ขาว เหตุการณอยางมีเหตุผล 
 7. อานเขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว เหตุการณ เรื่อง และ
ประเด็นตาง ๆ ตามความสนใจของสังคม 
 8.  คนควา สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลท่ีเกี่ยวของกั บ  
กลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ และนําเสนอดวยการเขียน 
 9.  เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารของโรงเรียนเปนภาษาตางประเทศดวย     
การเขียน 
 

รหัสตัวชี้วัด  
 ต 1.1 ม.4-6/1, ต 1.1 ม.4-6/4, ต 1.2 ม.4-6/4, ต 1.2 ม.4-6/5, ต 1.3 ม.4-6/1,        
ต 1.3 ม.4-6/2, ต 1.3 ม.4-6/3, ต 2.1 ม.4-6/2, ต 4.2 ม.4-6/2 
 รวมท้ังหมด 9 ตัวชี้วัด 
 จากการวิเคราะหโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ผูวิจัยไดจัดทํารายวิชาและนํามาออกแบบหนวยการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 ใน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  หนวยการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อ 32202 
 

หนวยการ
เรียนรู 

ช่ือหนวยการเรียนรู เวลา 
(คาบ) 

เนื้อหาโดยยอ 

1 People 4 บทความสั้นๆเกี่ยวกับบุคคลสําคัญ 
2 Daily life  4 บทความเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 
3 Education and 

Occupation 
4 ขาว บทความ โฆษณาเก่ียวกับการศึกษา และอาชีพ 

4 Weather 4 ขาวและบทความความเก่ียวกับสภาพอากาศ 
5 Health and Beauty 

 
4 บทความเกี่ยวกับสุขภาพและความสวยความงามของ

วัยรุน 
                                           สอบกลางภาค 

6 Food: Local Food 
 

4 บทความเกี่ยวอาหารทองถ่ินเพชรบุรีที่มีทั้งอาหาร  
จานหลัก อาหารวาง ผลไม และข้ันตอนการประกอบ
อาหาร 

7 Places: Coastline 4 บทความเกี่ยวกับสถานที่ตลอดแนวชายฝงเพชรบุรี 
8 Environment: 

Mangroves Forest 
 

4 บทความเกี่ยวกับปาโกงกางที่เปนแหลงอนุบาลสัตวนํ้า
ขนาดเล็ก และระบบนิเวศนทางทะเล 

9 Entertainment:  
Circle–bull Race 
 

4 บทความเกี่ยวกับกิจกรรมยามวางของผูชายเพชรบุรี
หลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว 

10 Travel: Attractions in 
Phetchaburi 
 

4 บทความสั้น ๆ เก่ียวกับสถานที่ทองเท่ียวท่ีไดรับความ
นิยมของจังหวัดเพชรบุรี 

                                           สอบปลายภาค 
 รวม 40  

 
 จากตารางท่ี 1 การจัดทําหนวยการเรียนรูสาระภาษาตางประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ
เสริมทักษะ 2  อ32202 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ผูวิจัยไดวิเคราะหหนวยการเรียนรูตาม
หลักสูตรการเรียนแกนกลาง ป 2551 หลักสูตรการเรียนรูสถานศึกษา คําอธิบายรายวิชาและผล    
การเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 และคัดเลือกหนวยการเรียนรูท่ี 6) Food  7) Places      
8) Environment 9) Entertainment และ 10) Travel มาจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอนเนน
ภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณ โดยมีวัตถุประสงคในการอานอยางมี
วิจารณญาณเรียงลําดับจากงายไปยาก คืออานจับใจความสําคัญและหารายละเอียดจากเรื่องท่ีอาน 
จําแนกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและความคิดเห็น ตีความจากเรื่องท่ีอาน สรุปความจากเรื่อง
อยางมีเหตุผลและประเมินคาจากส่ิงท่ีอานได 
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2.  การอาน (Reading) 
 

2.1  ทฤษฎีโครงสรางความรู 
 การศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการอานนั้นมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะเปนแนวคิด
พื้นฐานในการสอนทักษะการอานในระดับความเขาใจและสนับสนุนใหผูเรียนสูทักษะการอานในขั้นสูง
นั้นตองมีพื้นฐานการอานท่ีดี ซึ่งการมีพื้นฐานการอานท่ีดีสามารถนําไปสูการอานข้ันสูงและจะตองมี
ภูมิหลังท่ีดีเพื่อพรอมท่ีจะรับความรูใหม ทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม (Schema Theory) เช่ือวา 
ความรูของคนเราจะไดรับการรวบรวมเปนหนวย ๆ เรียกวา โครงสรางความรู (Schemata) ซึ่งเปน
หนวยความรูท่ีไดรับการเรียบเรียงข้ึนจากความรูท่ีเรามีเกี่ยวกับผูคน ส่ิงของ สถานท่ี เหตุการณ 
กระบวนการ มโนมติ และส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนพื้นฐานใหเกิดการเรียนรู  
 ความหมายของโครงสรางความรูเดิม 
 นักการศึกษาไดใหคําจํากัดความถึงโครงสรางความรูเดิมไวดังนี้  

บารเลท (Bartlett, 1932, อางอิงใน วิไล ปนวาละ, 2554: 19) เปนบุคคลแรกท่ีใชคําวา 
“สกีมมา” ซึ่งนํามาจาก เฮด เพื่ออธิบายตามหลักของแกนท วาธรรมชาติของความรูท่ีเนนความสําคัญของ 
“อะไพรออริ” ซึ่งหมายถึง สังกัปความรูเดิม แนวคิดพื้นฐานหรือแผนงาน พื้นฐานความรูความจํา  แกนท  
เช่ือวามนุษยจะเขาใจเหตุการณรอบขางของตนก็ตอเม่ือเหตุการณเหลานั้นสอดคลองกับสังกัป หรือความรู
เดิม ซึ่งมนุษยมีรองรับอยูในสมองกอนแลว 

แฮกเกอรส (Hackers, 1981: 211) ไดสรุปวาโครงสรางความรูเดิมเปนเสมือนการบรรยายช้ัน
ของมโนทัศน และประกอบดวยลําดับช้ันของความรูเดิมท่ีซอนอยูในความรูเดิมท่ีซอนอยูในความรูเดิมอื่น  ๆ

รูมเมลฮารต (Rumelhart, 1981: 4-12) กลาววาโครงสรางความรูเดิม หมายถึง โครงสราง
ขอมูลสําหรับแสดงความคิดรวบยอดท่ัวๆไป ท่ีเก็บสะสมไวในความทรงจําอยางเปนระเบียบ โครงสราง
ความรูเดิมท่ีแสดงเกี่ยวกับความคิดรวบยอด ไดแก เรื่องเกี่ยวกับส่ิงของสถานการณ เหตุการณ ลําดับเหตุการณ 
การกระทําและลําดับของการกระทํา เปนตน 

วีฟเวอร (Weaver, 1988: 18) กลาววา โครงสรางความรูเดิม คือ กลุมของความรูและ
ประสบการณท่ีจัดรวมกันและมักจะประกอบดวยความรูสึก 
 สรุปไดวา โครงสรางเดิม หมายถึง โครงสรางทางสติปญญามีผลตอการจัดระเบียบความรู
ใหมในสมองของคนเรา และรวมความรูใหมเขากับความรูเดิม โดยปรับปรุงแกไขความรูเดิมให
เหมาะสม ซึ่งความรูเดิมท่ีมีอยูแลวจะชวยทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาและรูปแบบความรูใหมท่ีรับเขามา 
 

2.2  ความหมายของการอาน 
 การอานเปนทักษะทางภาษาท่ีสําคัญท่ีตองอาศัยทักษะและกระบวนการในการตีความ
และความเขาใจส่ิงท่ีอาน โดยนักการศึกษาหลายทานไดใหความของการอานไวมากมายแตกตางกัน 
เชน บัญชา อึ๋งสกุล (2541) ไดใหความหมายของการอานวาเปน กระบวนการในการแปลความหมาย
ของตัวอักษรหรือสัญลักษณท่ีมีจดบันทึกไว และการอานในความหมายของ เปล้ือง ณ นคร (2542) 
นั้นหมายถึง กระบวนการท่ีจะเขาใจความหมายของคําท่ีบันทึกไวเปนอักษรหรือตัวหนังสือซึ่งการจะรู
ความหมายของคําใดอยางชัดเจนนั้นข้ึนอยูกับประสบการณของแตละคนดวยสอดคลองกับ ฉวีวรรณ 
คูหาภินันทน (2542) ไดใหความหมายของการอานวาเปนความสามารถของมนุษยท่ีเขาใจการส่ือ
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ความหมายของสัญลักษณตาง ๆ เขาใจในเนื้อเร่ืองและแนวคิดจากส่ิงท่ีอานไมวาจะเปนจดหมาย 
หนังสือ บทความตาง ๆ หรือจากภาพยนตร โทรทัศน วีดีทัศน ส่ิงท่ีปรากฏบนจอคอมพิวเตอร 
สัญลักษณ การโบกธงของทหาร ของนักเดินเรือ เคร่ืองหมายจราจรท่ีปรากฏบนทองถนน รูปภาพ 
โฆษณาตาง ๆ ภาพวาด ภาพเขียน แผนท่ี แผนภูมิ และการแสดงทาทางตาง ๆ เปนตน   ซึ่ง   
ปยวรรณ ศิริรัตน (2543) ช้ีวาการอานเปนการแปลความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณดวยความ
เขาใจโดยอาศัยประสบการณเดิมเปนพื้นฐานมาประมวลเปนความคิดและใชความสามารถในการ  
ถอดความของผูเขียนท่ีถายทอดไปยังผูอาน สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 1) ไดกลาวถึง ความหมายของ
การอานวา การอาน หมายถึง การส่ือความหมาย เปนการส่ือความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน 
ผูเขียนพูด ผูอานแสดงปฏิกิริยาตอบโตตอบกับผูอื่นดวย การส่ือความหมายในการอานจะตองมี
องคประกอบ 3 อยางคือ ผูเขียน ผูอาน และส่ิงท่ีไดรับจากการอาน นอกจากนี้ ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท 
(2555: 17) กลาววา การอาน หมายถึง กระบวนการแปลความหมายหรือการหาความหมายจาก
เนื้อหาท่ีเปนตัวอักษรหรือสัญลักษณดวยความเขาใจ   โดยอาศัยประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน          
มาประมวลความคิดในการหาความหมายนั้น เปนการเรียนรูการใชกลวิธีการอานรวมท้ังการฝกทักษะ
ของผูอานในการคิด ไวยากรณดานเสียง คําศัพท โครงสราง และความหมาย การจับใจความจากส่ิงท่ี
อานเพื่อใหเขาใจภาษาเขียน การถอดความจากภาษาเขียนมาเปนภาษาในความคิดเพื่อพัฒนาตนเอง
ท้ังดานสติปญญา อารมณ สังคมและสรางเสริมประสบการณ 
 Callahan, Michael and Clark (1982) ไดใหความหมายของการอานวา การอาน
หมายถึง กระบวนการคิดท่ีเริ่มจากจุดรวมของแงปญหา ท่ีดึงความหมายออกมาจากส่ิงพิมพตาง  ๆ 
เปนหนวยของความหมาย คือ ความคิด มโนคติ การไตรตรองหรือจินตนาการ โดยท่ีความหมายนั้น
จะมีความสัมพันธกับคําตาง ๆ และจํานวนของคําตาง ๆ จะถูกสรางข้ึนเปนเนื้อหา ทําใหคําเหลานั้น 
มีความหมายในท่ีสุด ทําใหการอานเปนการพัฒนากระบวนการเปล่ียนความคิด มโนทัศน หรือ       
การปฏิบัติการซึ่งเพิ่มประสบการณใหแกผูอาน ซึ่งหากกลาวถึงความเกี่ยวของของการอานและ
ประสบการณก็สามารถกลาวถึงความหมายของการอาน  ท่ี Cooper (1988) กลาววา การอาน
หมายถึงกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับเนื้อหา เพื่อจัดรูปแบบของความหมายโดยอาศัย
พื้นฐานจากประสบการณเดิมของผูอานเปนกระบวนการในการสรางความหมายจากเนื้อหา          
ซึ่งสอดคลองกับความหมายของการอาน ท่ี Harris (1990) ใหไววาการอาน หมายถึง รูปแบบของ 
การส่ือความหมาย เปนการแลกเปล่ียนความคิดและขาวสารความรูระหวางผูเขียนและผูอาน ผูเขียน
จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง ลงบนกระดาษดวยภาษา  ซึ่งเปนไปตามลักษณะการเขียนของ      
แตละคน ผูอานจะพยายามอานเอาความหมายจากท่ีผูเขียน เขียนไว สวนความสามารถในการเขาใจ
หรือ การรูความหมายของส่ิงท่ีอานนั้นข้ึนอยูกับประสบการณเดิมของผูอานดวย Rubin (1993: 5) 
กลาววา การอาน คือ กระบวนการท่ีประกอบดวยกลไกท่ีมีความสลับซับซอนท่ีเกี่ยวของกับการนํามา
และการไดมาซึ่งความหมายของบทอานหรือบริบทนั้น  ๆ  Kennedy (1981: 5) ใหความหมายของ
การอานวา การอาน คือ ความสามารถสวนบุคคลในการรับรูรูปแบบท่ีมองเห็นไดชัดเจน ซึ่งเกี่ยวของ
กับรูปแบบของเสียงและความหมายท่ีไดจากอดีตโดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดี ตใน     
การเขาใจและตีความของความหมายในบนอานได  ซึ่งสอดคลองกับ Alderson (2000: 4) กลาววา 
การอานเปนทักษะท่ีสลับซับซอนท่ีตองอาศัยองคประกอบมากมาย เชน การเขาใจความหมายของ
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คําศัพท โครงสรางของประโยค  ดังนั้น การอานท่ีดีตองอาศัยกระบวนการทางภาษาหลาย ๆ ดาน   
จึงจะชวยใหมีความสามารถทางการอานเปนอยางดี   
 สรุปไดวาความหมายของการอาน หมายถึง กระบวนการรับรูทางภาษาท่ีซับซอนโดย
อาศัยความสามารถและประสบการณในการเขาใจและตีความหมายในส่ิงทีปรากฏในบทอาน 
นอกจากนี้การอานท่ีดีตองเรียนรูการใชกลวิธีการอาน  รวมท้ังการฝกทักษะของผูอานในการคิด 
ไวยากรณดานเสียง คําศัพท โครงสราง และความหมายการจับใจความจากส่ิงท่ีอาน 

 

2.3  ระดับความเขาใจในการอาน 
 ระดับของความเขาใจการอานเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่ง ผูอานจะตองรูระดับความเขาใจใน
การอานจะทําใหผูอานเขาใจในการอานมากยิ่งขึ้น ซึ่งนักการศึกษาไดแบงระดับความเขาใจในการอาน
ไวดังนี้ 
 กรมวิชาการ (2542: 27) ไดกลาวถึงระดับความเขาใจในการอานไว ดังนี้ 
 1.  การอานขั้นพ้ืนฐาน (Literal Reading) เปนการอานในระดับประถมตน  โดยอาน
เนื้อเรื่องงาย ๆ และอานเพื่อจับใจความท่ีปรากฏอยางชัดเจนในเนื้อเรื่อง 
 2.  การอานขั้นตีความ (Interpretation) เปนการอานที่ผูอานสามารถคาดเดาเหตุการณ
ท่ีเปนใจความของเรื่องได 
 3.  การอานขั้นวิจารณ (Critical Reading) เปนการอานท่ีผูอานสามารถประเมินไดวา 
ตัวละครมีลักษณะอยางไร และเน้ือหาของเร่ืองมีขอเตือนใจอยางไร 
 4.  การอานขั้นสรางสรรค (Creative Reading) เปนการอานท่ีทําใหผูอานเกิดความคิด
ใหม ๆ สามารถสรางจินตนาการไดกวางไกล แสดงความคิดเห็นและแนวทางแกปญหานอกเหนือจาก
ในเนื้อเรื่อง 
 Valette and Disick (1972: 41)  ไดแบงระดับความเขาใจในการอานออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 1.  ระดับทักษะกลไก (Mechanical Skills) คือ การแยกความแตกตางระหวางตัวสะกด 
การบอกความเหมือนและแตกตางได ในข้ันนี้ผูอานไมจะเปนตองเขาใจส่ิงท่ีเห็น 
 2.  ระดับความรู (Knowledge) คือ การเขาใจความหมายของประโยคหรือขอความท่ี
คุนเคยสามารถบอกไดวาคําหรือขอความใดสอดคลองกับรูปภาพท่ีเห็น การอานในระดับนี้มักเปน    
การอานในระดับประโยค 
 3.  ระดับถายโอน (Transfer) คือ การเขาใจขอความใหมท่ีมีคําศัพทและโครงสรางทาง
ไวยากรณท่ีเรียนผานมาแลว 

4.  ระดับการส่ือสาร (Communication) คือ ความสามารถในการอานขอความท่ีมี
คําศัพทและโครงสรางใหม ๆ หรือคําท่ีมีรากศัพทเดียวกับคําท่ีผูเรียนเคยอานมาแลวท่ีเขาใจ สามารถ
จับใจความสําคัญของเรื่องได 
 5.  ระดับวิเคราะหวิจารณ (Criticism) คือ ความสามรถในดารเขาใจความหมายแฝง 
เขาใจจุดมุงหมาย ความคิดเห็น ทัศนคติและระดับภาษาท่ีผูเขียนใชได 
 Burmister (1974) ไดแบงระดับของความเขาใจในการอานโดยอาศัยแนวคิดจาก Norris 
ซึ่งดัดแปลงมาจาก Bloom’s Taxonomy โดยแบงจากระดับตนจนถึงระดับสูง ดังนี้  
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 ระดับท่ี 1 ความจํา (Memory) คือ การจําหรือเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง คําจํากัดความ 
ใจความสําคัญของเรื่องและลําดับเหตุการณของเรื่อง   
 ระดับท่ี 2  การแปลความ (Translation) คือ การนําขอความ หรือส่ิงท่ีเขาใจไปแปล
เปนรูปอื่น เชน การแปลภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่ง การถอดความ การนําใจความสําคัญของเรื่อง 
ไปแปลเปนแผนภูมิหรือแผนท่ี หรืออาจแปลจากแผนท่ี แผนภูมิ ไปเปนขอความ 
 ระดับท่ี 3  การตีความ ( Interpretation) คือ การทําความเขาใจและมองเห็น
ความสัมพันธของส่ิงท่ีผูเขียนไมไดบอกไว เชน หาเหตุเม่ือกําหนดผลออกมา ใหคาดการณวาอะไร     
จะเกิดขึ้นตอไป และการจับใจความของเร่ือง ท่ีผูเขียนไมไดบอกไว  
 ระดับท่ี 4  การประยุกตใช (Application) คือ การเขาใจหรือมองเห็นหลักการแลวนํา
หลักการไปประยุกตใชจนประสบผลสําเร็จ  
 ระดับท่ี 5  การวิเคราะห (Analysis) คือ ความเขาใจและการรูในแงของการตรวจตรา
สวนยอยท่ีประกอบเปนสวนใหญ เชนการวิเคราะหการโฆษณาชวนเช่ือ การแยกแยะการวิเคราะห 
บทประพันธ การรูถึงการใหเหตุผลท่ีผิด ๆ ของผูเขียนวามีจุดมุงหมายใดในการเขียนและใชเทคนิค
การเขียนอยางไร  
 ระดับท่ี 6  การสังเคราะห (Synthetic) คือ การนําความคิดเห็น ท่ีไดจากการอานมา
ผสมผสานแลวจัดเรียบเรียงขึ้นใหม และระดับสูงสุด ไดแก ระดับท่ี 7 การประเมินผล (Evaluation) 
คือ การวางเกณฑ แลวตัดสินส่ิงท่ีอานโดยอาศัยหลักเกณฑท่ีต้ังไวเปนบรรทัดฐาน เชน เรื่องราว        
ท่ีอานอะไรเปนความจริงและอะไรบางท่ีเปนจินตนาการ อะไรบางท่ีเปนความคิดเห็น และอะไรบาง  
ท่ีเปนความเช่ือในเรื่องท่ีอาน 
 นอกจาก Burmister (1974) ท่ีไดแบงระดับความเขาใจในการอานเปน 7 ระดับขางตน
แลว ยังมีนักการศึกษาอื่น ๆ ท่ีไดแบงระดับความเขาใจในการอานไว โดยมีความแตกตางกัน เชน
Harris and Sipay (1979) แบงระดับความเขาใจในการอานเปน 4 ระดับคือ ระดับท่ี 1 เขาใจตาม
ตัวอักษร (Literate Comprehension) เปนความเขาใจในระดับตน ท่ีผูอานเขาใจตามตัวอักษรวา
ผูเขียนเขียนอยางไรเปนเรื่องของการระลึกถึงรายละเอียด ใจความสําคัญ ลําดับเรื่อง การเปรียบเทียบ 
เหตุและผล และเขาใจคุณลักษณะของตัวละครหรือของเรื่อง  ระดับท่ี 2 เขาใจขอบขายท่ีเกี่ยวโยงกับ
เนื้อเรื่อง (Transference) สามารถโยงเหตุการณนั้นเขากับเหตุการณอื่น ๆ ได ระดับท่ี 3 เขาใจท่ีจะ
ประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอานได เขาใจเนื้อเร่ืองและประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอานไดวา ผู เขียนมี
เปาหมายอยางไร อารมณของเรื่องเปนอยางไร และเจตคติของผูเขียนเปนอยางไร และระดับท่ี 4 เขาใจ 
ท่ีจะทําใหเกิดเจตคติ เกิดความซาบซึ้ง เปล่ียนแปลงความเช่ือและความรูสึกนึกคิดได 
 Dallman (1978) แบงระดับความเขาใจในการอานออกเปน 3 ระดับ คือ เขาใจในระดับ
ขอเท็จจริง (Factual Level) เปนความเขาใจเนื้อเรื่องท่ีอานตามอักษรท่ีเขียนไว ความเขาใจระดับ
การตีความ (Interpretation Level) เปนความเขาใจโดยอาศัยการสรุป ตีความและแปลความหมาย
จากเรื่องท่ีอานไดและความเขาใจระดับการประเมินคา (Evaluation Level) เปนความสามารถใน
การประเมินคาส่ิงท่ีอานมาโดยอาศัยความรูและประสบการณของผูอานมาพิจารณาและตัดสิน สวน
Barrett (1968, อางถึงใน Alderson, C., and Urquhart, 1984)  ไดกลาวถึงระดับความเขาใจใน
การอานไว 5 ระดับ ดังนี้ 
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 1.  การอานขั้นพ้ืนฐาน (Literal) หมายถึง ความเขาใจบทอานตามตัวอักษรในบทอาน  
ท่ีปรากฏอยูในบทอานอยางชัดเจน 
 2.  การจัดระบบขอมูล (Reorganization) หมายถึง ความเขาใจบทอานโดยผูอานตอง
จัดระบบขอมูลในบทอาน อาจจะเปนขอสรุปขอมูลหรือจัดลําดับขอมูล 
 3.  การอางอิงความหมาย (Inferential) หมายถึง ความเขาใจบทอานโดยผูอานตองใช
ประสบการณสวนตัว การหยั่งรูและความเปนไดในการทํานายเนื้อเรื่อง 
 4.  การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง เปนการระดับการอานท่ีตองการใหผูอาน
สามารถในการตัดสินหรือประเมินคาส่ิงท่ีอานใหไดวาเปนอยางไร โดยผูอานอาจจะตองอาศัยความรู
เฉพาะดานของตนเองในการอาน 

5.  การซาบซ้ึง (Appreciative) หมายถึง เปนระดับการอานขั้นสูงสุด โดยท่ีผูอานจะตอง
มีความรูสึกทางอารมณตัดสินตอส่ิงท่ีกําลังอาน 
 Raygor and Raygor (1985: 230) กลาววา ความเขาใจในการอานแบงเปน 3 ระดับ 
คือ ความเขาใจระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) เปนระดับความเขาใจท่ีเกี่ยวของกับ
คุณสมบัติของผูอานนอยท่ีสุด สวนใหญเปนความเขาใจคําและความคิดของผูเขียนเปนเพียงการรับรู
ขาวสารจากผูเขียนเทานั้น ความเขาใจระดับตีความ ( Interpretive Comprehension) เปนระดับ
ความเขาใจท่ีผูอานตองพยายามหาความสัมพันธ ลําดับเหตุการณ ทราบเหตุและผลแลวเปรียบเทียบ
ขอมูลจากเร่ืองท่ีอานกับประสบการณของตน เพื่อตีความขอมูลท่ีอานและความเขาใจระดับนําความรู
ไปใช (Applied Comprehension) ในระดับนี้ นอกจากผูอานจะรับรูและตีความขาวสารจากผูเขียน
แลว ผูอานจะตองประเมินความคิดของผูเขียน ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ หรือนําขอมูลเหลานั้นไป
ประยุกตใช เชน การสอนทําของเลน การใชเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆเปนตน 
 Callahan and Clark (1988: 281) ไดจําแนกระดับของความเขาใจ ออกเปน 3 ระดับ 
ไดแก ความเขาใจระดับตัวอักษร (Reading the Lines) เปนการอานจับใจความถึงขอมูลเนื้อหา     
ท่ีอาน หรือความคิดเห็นโดยตรงของผูเขียนท่ีปรากฏในเนื้อหา ความเขาใจความสัมพันธของขอความ 
(Reading between the Lines) เปนการอานเพื่อทําความเขาใจถึงจุดมุงหมายของผูเขียน ซึ่งผูอาน
ตองใชความคิดและประสบการณของตนในการทําความเขาใจเร่ืองท่ีอานดวยและความเขาใจระดับ
สรุปความ (Reading Beyond the Lines) เปนการอานเพื่อสรุปส่ิงท่ีผูเขียนไมไดเขียนไวโดยตรงใน
เนื้อหาของเร่ืองท่ีอาน 
 กลาวไดวาระดับข้ันในการอาน เปนส่ิงท่ีชวยใหผูอานสามารถต้ังเปาหมายในการอานของ
ตนไดเปนอยางดี ทําใหผูอานสามารถใชทักษะทางการอาน เพ่ือสามารถเขาใจเนื้อเรื่องในระดับตาง ๆ
ไดอีกท้ังทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการอาน จากแนวคิดเกี่ยวกับระดับความเขาใจในการอานของ
นักการศึกษาดังกลาวขางตน สามารถสรุประดับความเขาใจในการอานไดดังนี้ คือ ระดับท่ี 1 เขาใจ
ความหมายตามตัวอักษร ผูอานสามารถเขาใจส่ิงท่ีผูเขียนนําเสนอไวในบทอานท่ีปรากฏไดโดยตรง    
ซึ่งผูอานไมตองใชความคิดในการตีความก็สามารถเขาใจเนื้อหาได ระดับท่ี 2 ตีความบทอานโดยท่ี
ผูอานตองใชเหตุผล ความรูความเขาใจของตนมาชวยตัดสินเพื่อใหเขาใจขอมูลจากส่ิงท่ีอานได และ
ระดับท่ี 3 วิเคราะหความ สรุปความ ซึ่งผูอานตองใชความสามารถในการแยกแยะ การวิเคราะห   
การใชเหตุผล สรุปความและสังเคราะห ซึ่งเปนการนําความคิดเห็นท่ีไดจากประสบการณจากการอาน
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แลวเรียบเรียงขึ้นใหม จัดไดวาเปนระดับสูงสุดของความเขาใจในการอานและเปนทักษะการอาน   
อยางมีวิจารณญาณ 

 

3.  การอานอยางมีวิจารณญาณ (Critical Reading) 
 

3.1  ความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 ความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณ มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 
 เปล้ือง ณ นคร (2542) กลาววา การอานอยางมีวิจารณญาณคือ การอานเปน สามารถ
อานความคิดของผูอื่นท่ีถายทอดผานตัวหนังสือ เวลาอานหนังสือตองคิดตามไปดวยเสมอ ถาเราถาม
หนังสือนั้นจนหนังสือตอบเราไดจึงเรียกวาอานเปนหรืออานอยางมีวิจารณญาณ และการอานอยางมี
วิจารณญาณนั้นก็ไมใชทําไดงาย ๆ ตองมีการฝกฝน และหาความรูอื่น ๆ ประกอบอีกหลายอยาง     
ซึ่งแนวทางการอานอยางมีวิจารณญาณไดแกการรูโลกแหงหนังสือวาแบงออกเปนประเภทอะไรบาง  
การรูจักรูปแบบและโครงสรางของหนังสือ  การรูความมุงหมายของผูเขียนการรูจักถอยคําภาษา
โดยเฉพาะคําเทคนิคหรือคําบัญญัติท่ีใชในหนังสือนั้นและการรูจักการใชหนังสือประกอบ 
 จรรยา บุญปลอง (2542) กลาวถึง ความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณวาเปน
กระบวนการอานท่ีมีจุดมุงหมาย เพื่อใชในการพิจารณา ไตรตรองส่ิงท่ีอานอยางรอบคอบถ่ีถวน
ปรากฏในบทอานโดยละเอียดเพื่อนําไปสูขอสรุปท่ีสมเหตุสมผล การอานอยางมีวิจารณญาณจึงเปน
การอานท่ีมีคุณคา เพราะนอกจากชวยพัฒนาการคิด การตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพแลว ยังเปน
เครื่องมือสําคัญยิ่ง ในสังคมยุคขอมูลขาวสารท่ีผูอานตองกล่ันกรองขอมูลขาวสารท่ีไดรับ ท่ีมีความ
ซับซอนผูอานจึงตองมีวิธีการท่ีจะรับและจัดการกับขอมูลขาวสารเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพดวย
การอานอยางมีวิจารณญาณ 
 กรมวิชาการ (2542) ได เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการอานอยางมี
วจิารณญาณวาเมื่อผูอานอานแลวสามารถวิเคราะหความสําคัญ ความสัมพันธของประเด็นตาง ๆ ใน
ขอความหรือเรื่องท่ีอานแลวแสดงความคิดเห็นสนับสนุน คัดคานขอความหรือเรื่องท่ีอานอยางมี
เหตุผลจากความหมายของนักการศึกษาสรุปไดวาการอานอยางมีวิจารณญาณเปนกระบวนการอานท่ี
มีจุดมุงหมาย เพื่อใชในการพิจารณาไตรตรองส่ิงท่ีอานอยางถ่ีถวนเพื่อนําไปสูขอสรุปท่ีสมเหตุสมผล
การอานอยางมีวิจารณญาณจึงเปนการอานท่ีมีคุณคาและเปนเครื่องมือสําคัญในสังคมยุคขอมูล
ขาวสาร 

สุพรรณี วราทร (2545: 47-49) ไดใหความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณวา 
“วิจารณญาณ” หมายถึง ปญญาท่ีสามารถรูหรือไดเหตุผลท่ีถูกตอง การอานอยางมีวิจารณญาณจึง
หมายถึง การอานโดยใชความคิด ความรู ประสบการณ  และขอมูลตาง  ๆ มาพิจารณาสารท่ีอาน 
กอนท่ีจะรับหรือไมรับ โตแยงหรือกระทําอยางหนึ่งเกี่ยวกับสารท่ีไดรับนั้น 
 อัษฎาพร จันทรพรหม (2546) กลาววา การอานอยางมีวิจารณญาณ เปนการอานท่ี
ผูอานตองใชสติปญญาอยางรอบคอบเพ่ือทําความเขาใจกับเนื้อหาจนสามารถพิจารณาประเมินคาส่ิงท่ี
อานได โดยอาศัยหลักความจริงและเหตุผลประกอบ 
 ธิดารัตน สมานพันธ (2549) กลาววา การอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง การวิเคราะห
และประเมินส่ิงท่ีอานอยางมีเหตุผล เพื่อใหเขาใจความคิดของผูเขียน ผูอานตองใชความคิด ความรู 
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ความสามารถและประสบการณในการวิเคราะหและประเมินส่ิงท่ีอานวาถูกตองมากนอยเพียงใด โดย
อาศัยการตีความ การวิเคราะห และการลงความเห็นท่ีถูกตองอยางมีเหตุผล 
 ยุพรพรรณ (2555: 20-21) กลาววา การอานอยางมีวิจารณญาณเปนการอานในระดับสูง
ท่ีตองใชความคิดพิจารณาโดยอาศัยหลักความจริง  เหตุผลและประสบการณของผูอานพิจารณา         
บทอานอยางรอบคอบซึ่งเปนการวิเคราะหและประเมินส่ิงท่ีอานรวมถึงแนวคิดของผูเขียนกอนท่ีจะ
ตัดสินใจเช่ือหรือทําตามความคิดของผูเขียนนอกเหนือไปจากความคิดท่ีผูเขียนส่ือมาอยางเดียว ดังนั้น
ผูอานจะตองใชความคิดสติปญญาอยางรอบคอบเพ่ือทําความเขาใจในเนื้อหาจนสามารถพิจารณา  
วินิจฉัยและประเมินคาส่ิงท่ีอานไดโดยอาศัยหลักความจริงและเหตุผลประกอบในการพิจารณา 

Rusell (1963) กลาวถึง การอานอยางมีวิจารณญาณวาเปนกระบวนการประเมิน
วิเคราะหสรุปโดยมีมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ และเปนการตรวจสอบส่ิงท่ีอานอยางมีเหตุมีผล (Logical 
Examination) โดยปฏิเสธความเช่ือผิด ๆ ถูก ๆ (Fallacies) หรือการตัดสินส่ิงใดโดยใชอารมณ   
เพียงอยางเดียว 
 Lawrence (1973) ใหความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณวาเปนกระบวนการท่ี
ซับซอนซึ่งมีจุดมุงหมายท่ีจะแสวงหาความเปนจริงหรือความถูกตอง (Truth) จากส่ิงท่ีเขียนโดยอาศัย
การตีความ การวิเคราะห และการลงความเห็นท่ีถูกตองจากความเห็นท่ีแตกตางกัน 

Miller (1990) คือ การประเมินหรือตัดสินความเปนจริงและความถูกตองของส่ิงท่ีอาน
จากเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งผูอานสรางข้ึนเองโดยอาศัยประสบการณดานการอานและประสบการณเดิม
ของผูอานเอง 

Halvonson (1992: 15) กลาววา การอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะห ประเมินคา และสังเคราะหในส่ิงท่ีอาน ซึ่งเปนความสามารถในการมองเห็น
ความสัมพันธของความคิดในดานเหตุและผล 

Durr and William (1997)  เสนอแนวคิดวาการอานอยางมีวิจารณญาณคือ การคิด
อยางมีวิจารณญาณนั่นเอง (Critical Thinking) จะตางกันท่ีการอานตองมีส่ิงตีพิมพเขามาเกี่ยวของ 
การอานอยางมีวิจารณญาณจะใชความสามารถในการตัดสินใจเก่ียวกับความคิดของผูเขียนแทนท่ีจะ
เปนความเขาใจขอความเพียงอยางเดียว 

สรุปไดวา การอานอยางมีวิจารณญาณคือ การอานในระดับสูงท่ีตองใชความคิดพิจารณา
โดยอาศัยหลักความจริง ความสามารถในการวิเคราะห ประเมินคา และสังเคราะหในส่ิงท่ีอาน รวมถึง
แนวคิดของผูเขียนกอนท่ีจะตัดสินใจเช่ือหรือทําตามความคิดของผูเขียนนอกเหนือไปจากความคิดท่ี
ผูเขียนส่ือมาอยางเดียว ผูอานจะตองใชความคิดสติปญญาอยางรอบคอบเพื่อทําความเขาใจในเนื้อหา
จนสามารถพิจารณา วินิจฉัยและประเมินคาส่ิงท่ีอานไดโดยอาศัยหลักความจริงและเหตุผลประกอบ
ในการพิจารณา 
 

3.2  ทักษะของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 การท่ีผูอานจะสามารถอานอยางมีวิจารณญาณไดนั้น  ตองอาศัยการใชเหตุผลและ
ประสบการณเดิมแลว ผูอานยังจะตองมีการฝกฝนทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณอีกดวยทักษะ 
การอานอยางมีวิจารณญาณจึงจัดวาเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยผูอานในการสรางความเขาใจในเนื้อหาท่ี
กําลังอานนั้นดวย จึงมีผูนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณไวหลายทาน ดังนี้ 
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 Miller (1990) ไดจําแนกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณไว ไดแก การจําแนก
ขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น การประเมินขอสรุป การเขาใจจุดมุงหมาย ทัศนคติของผูเขียนและ 
น้ําเสียงของเรื่อง การนิรนัย และการตีความ นอกจากนี้ ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณในความคิดของ  

Mckee (1966) กลาวถึง ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณคือ การจําแนกขอเท็จจริง
ออกจากความคิดเห็น การรูวาเปนการโฆษณาชวนเชื่อ การสรุปเรื่องราวท่ีอานได การวิเคราะห
เรื่องราวท่ีอานได การทํานายผลท่ีจะเกิดข้ึนการรูจุดมุงหมายของผูเขียน การตัดสินเรื่องท่ีอานโดย
พิจารณาถึงภูมิหลังของผูเขียน 

Spache (1969) กลาวถึง ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณไว ไดแก  
1.  การสืบหาแหลงขอมูลท่ีมาสนับสนุน เชน การสํารวจ การประเมิน และรวบรวม 

ความคิดเห็นของผูเขียนจากแหลงขอมูลตางๆเพื่อเปรียบเทียบ และวิเคราะหวาเรื่องใดเปนขอเท็จจริง
และเรื่องใดเปนการแสดงขอคิดเห็น  

2.  ตระหนักถึงจุดมุงหมายของผูเขียน ไดแก การทราบถึงอคติ พื้นฐานประสบการณ 
ความคิดเห็นของผูเขียน ตลอดจนความเช่ือถือไดและจุดมุงหมายในการแสดงความคิดเห็นนั้น  ๆ 
ออกมา  

3. การแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  เปนการทราบวาขอมูลใดผิดพลาด         
ขาดขอเท็จจริงหรือเปนความคิดเห็น สรุปไมถูกตองหรือยังไมไดรับการพิสูจนวาเปนความจริง  

4.  การอนุมานความ ไดแกความสามารถในการตีความเรื่องท่ีอาน การรูวาผูแตงตองการ
แสดงออกความคิดไปในแนวใด โดยการสังเกตจากการใชคําและน้ําเสียงของเรื่อง  

5.  การสรางเกณฑในการตัดสิน ไดแก การตัดสินไดวาจุดมุงหมายในการเขียนและ 
ความเช่ือของผูเขียนเปนอยางไร สามารถสรุปความจากขอเท็จจริง จากการตีความและรูจักหลีกเล่ียง
ท่ีจะตัดสินเรื่องท่ีอานในกรณีท่ีมีขอมูลไมเพียงพอหรือไมตัดสินใจโดยใชอารมณ  

6.  การลวงรูถึงกลอุบายในการโฆษณาชวนเช่ือ ไดแกการลวงรูถึงวิธีการท่ีชักจูงใหผูอาน 
หลงเช่ือหรือมีความคิดเห็นคลอยตามเรื่องท่ีอาน ซึ่งผูเขียนอาจใชภาษาท่ีแฝงไปดวยอารมณและ   
การใชขอมูลท่ีผิดพลาด 

Harris and Carl (1976) ไดจําแนกทักษะของการอานอยางมีวิจารณญาณไวเชนกัน
ไดแก การตระหนักถึงความสําคัญของเนื้อหา การจับใจความสําคัญของแตละยอหนา การจับใจความ 
ของเรื่องท่ีอานได การกําหนดจุดมุงหมายของเร่ืองท่ีอานดวยตัวเอง การบอกจุดมุงหมายของผูเขียน
และการกําหนดเกณฑในการพิจารณาความถูกตองและความสัมพันธของขอมูล สอดคลองกับ 

Dallman (1978) ไดกลาววาทักษะของการอานอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งสามารถสรุปได 
ดังนี้ การแยกแยะขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น การตระหนักถึงจุดมุงหมายและทัศนคติของ
ผูเขียน การเขาใจถึงเทคนิคของการโฆษณาชวนเช่ือ การตัดสินความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล และ
การสรุปอางอิงความ  
 Rubin (1990) and Gunning (1992) ไดสรุปทักษะของการอานอยางมีวิจารณญาณไว 
หลายประการเชนกัน ดังนี้ การจําแนกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและความคิดเห็น การจําแนก
ความแตกตางระหวางเรื่องจริงกับสมมติฐาน การจําแนกเทคนิคการเขียน การระบุคําบงช้ีถึงการแสดง
ความคิดเห็น ขอความท่ีเปนจริง และภาษาท่ีเหมาะสมในการอธิบาย การตัดสินขอมูลขาวสาร      
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การพิจารณาท้ังทางตรงและทางออม การบอกอคติของผูเขียน การช้ีบงเทคนิคการเขียน ตลอดจน
การสรุปอยางมีเหตุผล การสนับสนุนขอสรุป และการพิจารณาขอสรุป 
 ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท (2555: 22) ไดสรุปทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 
ประกอบดวย การตีความเพื่อใหเกิดความเขาใจ ถึงระดับภาษาท่ีใช (Language Use) การวิเคราะห
เพื่อใหเกิดความเขาใจจุดมุงหมาย (Purpose) ทัศนคติ (Attitude) ของผูเขียนและน้ําเสียง (Tone) 
ของเรื่อง การแยกแยะขอเท็จจริง (Fact) และขอคิดเห็น (Opinion) การสังเคราะหเพื่อใหเขาใจและ
ระบุใจความสําคัญของเนื้อหาและการสรุปอิงความ (Drawing Inference) การประเมินเพื่อระบุ
แหลงท่ีมาของขอมูล (A Source of Information) และประเมินลีลาในการเขียน (Writing Style) 
ประเมินขอโตแยงของผูเขียน (Author’s Argument) และประเมินความนาเช่ือถือของงานเขียน
พรอมท้ังระบุไดวาเรื่องท่ีอานสอดคลองกลมกลืนกันหรือไม 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาขางตนสามารถสรุปไดวาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
ประกอบไปดวยความเขาใจในเน้ือหาท่ีอาน จําแนกความแตกตางระหวางความจริงและความคิดเห็น 
อานจับใจความสําคัญและหารายละเอียดจากเรื่องท่ีอาน ตีความจากเร่ืองท่ีอาน สรุปความอยาง
สมเหตุสมผล และประเมินคาส่ิงท่ีอานได 
 

3.3  ความสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 ในสังคมยุคปจจุบันการเผลแพรขอมูลและขาวสารเปนไปอยางกวางขวางและมีอิทธิพล
เปนอยางมากตอการดําเนินชีวิต การอานอยางมีวิจารณญาณจึงมีความสําคัญมากในการท่ีจะชวยให
คิดวิเคราะห พิจารณาไตรตรองขอมูลไดอยางถูกตอง มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญ
ของการอานอยางมีวิจารณญาณดังตอไปนี้ 
 อรอนงค ต้ังกอเกียรติ (2542: 148) กลาวถึงความสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณ
วา การอานอยางมีวิจารณญาณชวยพัฒนาปญญาของผูรับสารใหเกิดความรูความเขา ใจท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับสารท่ีอานสามารถแยกแยะสวนตาง ๆ และมองเห็นความสัมพันธของทุกสวนท่ีมาประกอบกัน
ฝกใหผูรับสารมีกระบวนการคิดท่ีลึกซึ้งและสรางสรรครูจักใชวิจารณญาณไตรตรอง ไมหลงเช่ืองาย
หรือตกเปนเหยื่อของโฆษณาท่ีเกินจริง มีทักษะในการแยกแยะและหาแนวทางในการแกไขอยางมี
ประสิทธิภาพ ชวยใหเปนผูรอบคอบ และมีเหตุผลยิ่งข้ึน ชวยใหมีความรูกวางขวาง และเปนแนวทาง
ในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม 
 ประพนธ เรืองณรงค และคณะ (2545: 8) กลาวถึงความสําคัญของการอานอยางมี
วิจารณญาณวาเปนทักษะข้ันสูง ท่ีมุงประสิทธิภาพเต็มรูปแบบและครบวงจรการอานเพื่อนําไปใชให
เกิดประโยชนอยางแทจริงในชีวิตของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะตองฝกใหเกิดความชํานาญ การอาน
อยางมีวิจารณญาณจึงมีความสําคัญมากในยุคโลกาภิวัตนท่ีมีส่ือมากมายหลายประเภทท้ังท่ีเปนคุณ
และเปนโทษ หากนักเรียนไมมีวิจารณญาณในการอานจะทําใหตกเปนเหยื่อของส่ือไดงาย 
 จากความสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณดังกลาวขางตน สรุปไดวา การอาน
อยางมีวิจารณญาณมีความสําคัญในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับขาวสารอีกท้ังยังเปนทักษะ
กระบวนการฝกใหผูเรียนคิดอยางเปนระบบและละเอียดถี่ถวน มีเหตุผลและสงเสริมใหนักเรียนเปน   
ผูใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง 
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3.4  จุดมุงหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 การอานอยางมีวิจารณญาณจะชวยใหผูอานรูจักคิด วิเคราะห แสดงความคิดเห็นและ
ประเมินคาส่ิงท่ีอานไดตามจุดมุงหมายในการอานดังนี้  
 พนิตนันท บุญพามี (2542: 11-12)  ไดสรุปจุดมุงหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณไวดังนี้ 
 1.  อานเพื่อความรู เหมาะสําหรับผูรักความกาวหนาและเปนการสงเสริมผูอานใหมี 
ความรอบรูในเรื่องท่ีตนสนใจ ซึ่งมีวัตถุประสงค 5 ประการ ไดแก 

 1.1  เพื่อหาคําตอบในเร่ืองท่ีตองการหรือเรื่องท่ียังมีขอสงสัยและเปนปญหาของใจ 
  1.2  เพื่อศึกษาหาความรูโดยละเอียด 
  1.3  เพื่อรับรูขาวสารขอเท็จจริง เพื่อใหทราบและเขาใจเหตุการณปจจุบัน 
  1.4  เพื่อศึกษาคนควาเปนพิเศษเปนการเพ่ิมพูนความรูท่ังไปและความรูในสาขา
วิชาชีพตาง ๆ 
  1.5  เพื่อรวบรวมขอมูลมาทํารายงานหรือทําวิจัยเผยแพรในหมูนักวิชาการอันจะเปน
ประโยชนตอประเทศชาติ 

2.  อานเพ่ือเกิดความคิด เพราะความคิดของคนจะเจริญงอกงามตองอาศัยการกระตุน
เตือนใหใฝคิด การมองเห็นรอบดาน ชวยใหมีทรรศนะกวางขวางข้ึนชวยใหการแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจไดดี มีขอบกพรองนอย 
 3.  การอานเพ่ือแนวคิดท่ีสําคัญ เปนการจัดลําดับแนวคิดของผูเขียนพรอมท้ัง พิจารณา  
หาเหตุผล และแรงจูงใจในการเขียนเรื่องนั้นๆขึ้นมาขณะเดียวกันก็เปนชนวนใหเกิดความคิดสรางสรรค 
ในตัวผูอานดวย 
 4.  อานเพื่อความบันเทิง เปนการอานเพื่อการพักผอนคลายความเครียดจากงานประจํา 
ในบางครั้งก็เปนการอานเพื่อฆาเวลา มักเปนจุดมุงหมายของการอานหนังสือป ระเภทรอยกรอง         
นวนิยาย เรื่องส้ัน นิทาน บทละคร เปนตน ซึ่งงานเขียนเหลานี้มีคุณคาตอการพัฒนาความรูสึก พัฒนา
อารมณ ตลอดจนความสะเทือนใจในระดับตาง ๆ 

5.  อานเพื่อปรับบุคลิกภาพ การอานสามารถพัฒนาความรู สติปญญา ความคิดเห็นและ
ทัศนคติไดดี โดยเฉพาะการอานเพ่ือวิพากษวิจารณ ผูรักการอานจะเปนคนท่ีทันสมัย มีความรู
กวางขวาง นาคบหาสมาคม เพราะมีขาวสารและการแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน 
 จากแนวคิดตาง ๆ จากขอความขางตนนั้น สรุปไดวา จุดมุงหมายของการอานอยางมี
วิจารณญาณ คือ การใหผูอานไดพิจารณา  ไตรตรอง  หาเหตุผล วิเคราะหขอเท็จจริง  ขอคิดเห็นและ
วินิจฉัยความเปนไปได ความนาเช่ือถือของเร่ืองท่ีอานเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจอยางละเอียดและ
ไดรับขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงและชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและประเมินคา 
 

3.5  หลักของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 การอานอยางมีวิจารณญาณเปนการอานขั้นสูง ซึ่งตองใชสติปญญา พิจารณาตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล ซึ่งมีผูวิจัยหลายทานไดใหหลักการอานอยางมีวิจารณญาณไว ดังนี้ 
 สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจณ (2548: 69) กลาวถึงหลักการอานอยางมี
วิจารณญาณไวดังนี้ 
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 1.  พิจารณาความถูกตองของภาษาท่ีอาน เชน  ดานความหมาย การวางตําแหนงคํา      
การเวนวรรคตอน 
 2.  พิจารณาความตอเนื่องของประโยควา มีเหตุผลรับกันดีหรือไม โดยอาศัยความรูดวย
ตรรกวิทยาเขามาชวย 
 3.  พิจารณาความตอเนื่องของเร่ืองราวระหวางเรื่องท่ีเปนแกนหลัก หรือแกนนํากับ  
แกนรองและสวนประกอบอื่น ๆ กลมกลืนกันหรือเปลา 
 ดลยา  วงษธนะชัย (2542: 180) เสนอหลักในการอานอยางมีวิจารณญาณเพ่ิมเติมไวอีก   
3 ขอ คือ 
 1.  แยกขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น และความรูสึกของผูแตง เพื่อชวยใหการพิจารณา
ขอเขียนนั้น ทําใหถูกตองใกลเคียงความเปนจริงท่ีสุด  
 2.  พิจารณาความสัมพันธของหลักการและตัวอยาง  โดยท่ัวไปแลวขอความท่ีเปน
เหตุการณหรือเรื่องท่ีคนพบใหม ถาผูเขียนอางอิงหรือยกตัวอยางมาใหเห็นจะเปนการเพิ่มน้ําหนักของ
ความนาเช่ือถือไดมาก ดังนั้นกอนท่ีเราจะเช่ืออะไรลงไป ขอใหพิจารณาถึงความสัมพันธของหลักการ
และตัวอยางท่ีนํามาประกอบวามีความเปนจริงเพียงไร สมเหตุสมผลหรือไม 

3.  ประเด็นขอเท็จจริง ความคิดเห็นและความรูสึก วิเคราะหความเปนไปในความคิด
ของผูเขียน กับความคิดเห็นสวนตัวของผูอาน ผลลัพธแหงการประเมินนั้น  จะกอเปนความคิด
สรางสรรคกับผูอานหรือไม 
 สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2545: 8) ไดเสนอแนะหลักการอานอยางมีวิจารณญาณวาเปน
ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณตองอาศัย การวิเคราะหพื้นฐานผนวกกับการประเมินคาเรื่องราว  
ท่ีเราอานอีกขั้นหนึ่ง คือ สามารถวิจารณเรื่อง แสดงความคิดเห็น อยางมีเหตุผล วิเคราะหถอยคํา 
ประโยค วิเคราะหทัศนะของผูเขียนและเนื้อหา ดังรายละเอียดดังนี้ 
 1.  วิเคราะหถอยคํา เปนการวิเคราะหความหมายของคําดังนี้ 
  1.1 ความหมายโดยตรง หมายถึง คําท่ีมีในพจนานุกรมใชในชีวิตประจําวัน 
  1.2  ความหมายโดยใน หมายถึง คําท่ีมีความหมายซอนเรน ตองตีความตาม
ส่ิงแวดลอมสถานการณของสังคม 
  1.3 ความหมายตามบริบท หมายถึง คําท่ีมีความหมายข้ึนอยูกับคํารอบขาง 
 2.  การวิเคราะหประโยค หมายถึง การพิจารณาการใชและเรียบเรียงคํา ขอความใน
ประโยควาถูกตองหรือไม 

Heiman (1967, อางใน สมันตรา วีรกุล, 2547: 28) ไดกลาวถึงหลักการอานอยางมี
วิจารณญาณไวดังนี้ 
 1.  จําความหมายของคําตาง ๆ ได 
 2.  เขาใจถอยคําอุปมา อุปไมย หรือความหมายแฝงท่ีผูเขียนไมไดบอกไวตรง ๆ 
 3.  จับความคิดสําคัญของผูเขียนได 

4.  มองเห็นความสัมพันธของสวนตางๆท่ีประกอบข้ึนเปนขอความนั้น ๆ 
5.  อนุมานส่ิงท่ีผูเขียนไมไดบงไวอยางชัดแจงได 

 6.  ตีความได 
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Halvonson (1992) ไดกลาวถึงหลักการอานอยางมีวิจารณญาณวาเปนความสามารถใน
การคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาในส่ิงท่ีอานเปนความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ
ของความคิดในขณะอาน ดังนี้ 
 1.  มองเห็นคําถามและคาดคะเนคําตอบ (Seeing Questions and Expecting Answers) 
 2.  มองเห็นเหตุและผล (Seeing Cause and Effect) 

3.  มองเห็นขั้นตอนตาง ๆ ในกระบวนการ (Seeing Step in Process) 
4.  มีความสามารถในการเปรียบเทียบ (Seeing Comparison) 
5.  มองเห็นหลักการและกระบวนการตาง ๆ (Seeing Generalization and Itemization) 

  สรุปไดวา  หลักการอานอยางมีวิจารณญาณคือ ผูอานควรพิจารณาความถูกตอง 
ความหมายดานภาษาของคํา ประโยคและขอความ ความสัมพันธการเช่ือมโยงระหวางประโยคและ
ขอความ การลําดับใจความของเรื่องจับความคิดหลัก แยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและตัดสิน 
ประเมินคาความนาเช่ือถือของเร่ืองราวหรือเหตุการณ 
 

3.6  ลําดับขั้นของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 ลําดับข้ันของการอานอยางมีวิจารณญาณเปนกระบวนการเพื่อสรางความเขาใจใหผูอาน
เกิดวิจารณญาณ ซึ่งมีผูวิจัยหลายทานไดเสนอลําดับการอานอยางมีวิจารณญาณไวดังนี้ 
 Burmeis (1974, อางใน นฤมล สงวนพันธ, 2548: 21) ไดลําดับข้ันของการอานอยางมี
วิจารณญาณไว 7 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1  ความจํา เปนส่ิงท่ีผูเขียนบอกไว เชน ขอเท็จจริง ลําดับเหตุการณ และ
รายละเอียดของเรื่องท่ีอาน 
 ระดับท่ี 2  การแปลความหมาย คือ สามารถแปลขอความหรือเรื่องราวท่ีอานเปนเรื่องใหม 
เชน การแปลเปนภาษาอื่น และการถอดความ 
 ระดับท่ี 3  การตีความ ผูอานตองเขาใจส่ิงท่ีผูเขียนไมไดระบุไว เชน สามารถคาดการณ
ลวงหนาได จับใจความสําคัญของเรื่องได 
 ระดับท่ี 4  การประยุกตใช คือ ผูอานสามารถเขาใจหลักการและนําไปประยุกตใชไดสําเร็จ 
 ระดับท่ี 5  การวิเคราะห เปนการแยกแยะสวนประกอบยอยท่ีประกอบเขาเปน       
สวนใหญได อาทิ ตรวจสอบการใหเหตุผลผิด ๆ และลงความคิดเห็นส่ิงท่ีอานได 
 ระดับท่ี 6  การสังเคราะห เปนการนําความคิดตาง ๆ มารวบรวมเขาดวยกันใหม อาทิ 
การสรุปเรื่อง การสรุปเหตุและผล 
 ระดับท่ี 7  การประเมินผล คือ สามารถวางกฎเกณฑและตัดสินโดยใชมาตรฐานหรือ
เหตุผลท่ีสมเหตุสมผลกัน 
 สุนันทา มั่นเศรฐวิทย (2542: 112-113) ไดนําลําดับขั้นการเรียนรูของ Bloom มา
ประยุกตใชในการสอนอานอยางมีวิจารณญาณมี 6 ขั้น ดังตอไปนี้ 
 1.  ขั้นรูจํา ความหมายของคํายาก อธิบายขอเท็จจริงเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของคําจํากัดความ 
 2.  ขั้นเขาใจ บอกลําดับเหตุการณและสรุปเรื่องได 
 3.  ขั้นนําไปใช สามารถนําเหตุการณหรือประโยชนไปใชในแกปญหาได 
 4.  ขั้นวิเคราะห แยกองคประกอบยอยของเร่ืองเหตุผลตาง ๆ ของเรื่อง 
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 5.  ขั้นสังเคราะห นําเรื่องท่ีอานไปเทียบกับสถานการณอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 
 6.  ขั้นประเมินคา รูจักตัดสินพิจารณาคุณคาจากเร่ืองท่ีอานได 

สุพิน บุญชูวงศ (2544: 19) ไดแบงลําดับข้ันของการอานอยางมีวิจารณญาณไวดังนี้ 
 1.  อานเพื่อความเขาใจ อานไดอยางไมติดขัด รูจักคําศัพทตาง ๆ มาก เขาใจหนาท่ีของ
คําในประโยค รูจักความสัมพันธในประโยคตาง ๆ ตีความไดถูกตอง 
 2.  อานเพื่อพิเคราะหเนื้อหาสาระเหตุผลในหนังสือแตละเลมอยางละเอียด 
 3.  อานเพื่อสังเคราะห ผูอานนําความคิดจากหนังสือหลายๆเลมท่ีอาจมีความคิดตรงกัน
หรือขัดแยงกันมาพิจารณาวินิจฉัยแลวเรียบเรียงเปนขอความรูหรือความคิดของตน 
 4.  อานเพื่อประเมินคาเปนการอานพิจารณาคุณคาจากเรื่องท่ีอานจากแนวความคิดขางตน  

สรุปไดวาลําดับขั้นของการอานอยางมีวิจารณญาณประกอบดวย การอานเพื่อความ
เขาใจความหมายของคําหรือจับใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานเพื่อวิเคราะหเนื้อหาสารเหตุผลของ  
เรื่อง อานเพื่อสังเคราะหเพื่อสรุปเหตุผลของเร่ืองและอานเพื่อประเมินคาเปนการอานเพื่อพิจารณา
ตัดสินคุณคาของเร่ืองไดอยางสมเหตุสมผลกัน 
 

3.7  แนวทางการเลือกบทอาน  
 เนื้อหาในบทอานเปนสารท่ีจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายท่ีต้ังเอาไวได
ฉะนั้นผูสอนจะตองเลือกใชเนื้อหาท่ีจะทําใหบรรลุจุดมุงหมายไดดีท่ีสุด นั่นคือ กอใหเกิดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด เนื้อหาของบทอานท่ีมีความสัมพันธสอดคลองและตรง
กับจุดมุงหมายยอมจะสงผลตอการเรียนรูไดดี ดังนั้น ในการเลือกบทอานจึงควรพิจารณาเลือกเอา
เนื้อหาท่ีมีใจความโดยรวมตรงกับจุดมุงหมาย ในสวนท่ีเปนความรูขางเคียงหรือเปนผลพลอยไดผูเรียน
จะสามารถนําความรูเหลานั้นมาประยุกตใชเพื่อการประเมินคุณคาของบทอานท่ีผูเรียนอาน  อันเปน
การพัฒนาทักษะการคิด การอานและการดํารงชีวิตท้ังในปจจุบันและอนาคต การเลือกบทอานเปน
การพัฒนาหนวยการสอนอันดับแรกท่ีผูสอน ตองตัดสินใจอยางมีเหตุผลและควรคํานึงถึงธรรมชาติ
ของบทอานเพื่อทําใหมีความสัมพันธกับวิชาและขอบเขตของการศึกษา  ไมวาเรื่องท่ีเลือกจะมาเปน 
ตัวแทนท่ีดีของเนื้อหาวิชาท่ีตองการใหผูเรียนศึกษาหรือไมก็ตาม การเรียนการสอนก็คอนขางจะมี
ขีดจํากัด และเรื่องท่ีเลือกมาโดยมากจะเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมท่ีบังเกิดกับผูเรียนมากท่ีสุด 
การสอนจะหมดความสําคัญ ถาเรื่องท่ีเลือกมานั้นไมมีสวนพัฒนาตัวผูเรียนในหลาย ๆ ดาน เชน      
การพัฒนากาย อารมณ และสังคม เปนตน ดังนั้น ผูสอนจะตองคํานึงถึงการเลือกแนวคิดพื้นฐานและ
เนื้อหาเฉพาะท่ีอยูในบทอานนั้น ๆ ดวย ไดแก 
 1.  การเลือกแนวคิดพื้นฐานซึ่งแนวคิดพื้นฐานของแตละบทอานจะเปนตัวแทนของ    
เนื้อเรื่องนั้น ๆ การเลือกแนวคิดพื้นฐานมีความสําคัญเชนเดียวกับการเลือกเรื่องท่ีจะสอน  หลักใน  
การเลือก คือ จะตองเปนแนวทางในการเลือกขอเท็จจริงท่ัวไป และขอเท็จจริงเฉพาะ ดังนั้น ส่ิงท่ี
กําหนดไวในแนวคิดพื้นฐาน คือ บทอานท่ีเลือกมาจะตองมีประโยชนตอผูเรียนโดยการเลือกแนวคิดนี้
จะตองผานการทดสอบและเปนท่ียอมรับในเรื่องความสมเหตุสมผล มีความสําคัญ และอยูในระดับ
ความสามารถของผูเรียน ดังท่ี  
  Taba (1962 ) ไดกําหนดแนวคิดในการเลือกเรื่องและเนื้อหา ไวดังนี้ 
  1.1  มนุษยมีความตองการพ้ืนฐาน เชน ความตองการทางรางกาย ความตองการทางสังคม  
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  1.2 กลุมบุคคลท่ีมีวัฒนธรรมเกาจะชอบอยูกับส่ิงแวดลอมและทักษะเกาตามท่ีบุคคล
นั้นมีอยูแบบเดิมสวนบุคคลท่ีมีวัฒนธรรมใหมจะนิยมใชทักษะใหม และยึดถืออยูกับสภาพแวดลอมเดิมนอย  

 1.3 การดําเนินชีวิตของกลุมบุคคล จะไดรับอิทธิพลจากบุคคลรุนเกาท่ีเคยปฏิบัติสืบกันมา  
 1.4 สถาบันครอบครัวเปนสวนสําคัญท่ีสุดในทุกวัฒนธรรม แตโครงสราง การเรียนรู

และวิธีสอนสมาชิกของครอบครัวอาจแตกตางกันไปบาง ท้ังนี้ขึ้นอยูกับบทบาทของสมาชิกในครอบครัว  
 1.5 ในสังคมแบบเกาจะไดรับการสืบทอดกิจกรรมตาง ๆ จากครอบครัวหรือกลุมชน 

แตสังคมรุนใหมจะไดรับการสืบทอดโดยผานทางสถาบันและองคกรตาง  ๆ แตการเปล่ียนแปลงจะ
เกิดขึ้นไดเมื่อกระทําการเปล่ียนแปลงท่ีกลุมสังคมรุนเกา  

 1.6 การดําเนินชีวิตของสังคมรุนใหมข้ึนอยูกับบุคคลหลายฝาย การคาขายและธุรกิจ
มีสวนชวยใหบุคคลในสังคมไดส่ิงตาง ๆ ตามความตองการพ้ืนฐานแตกลุมในสังคมรุนใหมบางกลุม
ปรารถนาจะดําเนินชีวิตในแบบวัฒนธรรมเกา และสถาบันตาง ๆ จะไดรับการพัฒนาเพื่อเปนแนวทาง  
การดํารงชีวิตซึ่งแนวคิดพื้นฐานท่ีกลาวมานี้จะชวยให ผูสอนเขาใจธรรมชาติของมนุษย และมีหลักใน
การเลือกบทอานและเนื้อหาท่ีจะนําไปสอนตอไป 
 2.  การเลือกเนื้อหาเฉพาะดังจะเห็นวาแนวคิดพื้นฐานท่ีไดกลาวมานั้นสามารถนํามาเปน
หลักกําหนดแนวทางในการเลือกเนื้อหาเฉพาะเพื่อพัฒนาผูเรียนในหลักสูตรท่ีกําหนดขึ้น เนื้อหา
เฉพาะท่ีเลือกมาจะตองสอดคลองกับแนวคิดท่ัวไป ไมคลุมเครือ และสมเหตุสมผล เนื้อหาท่ีเลือกมา 
ไมจําเปนตองครอบคลุมทุกเรื่อง แตแนวคิดในการเลือกแตละเรื่องจะตองไมขัดแยงกัน การเลือก
เนื้อหาเฉพาะในบทอานเรื่องหนึ่ง ผูสอนจะตองคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและระดับความเหมาะสม
ของเนื้อหาท้ังหมด นอกจากนี้จะตองคํานึงวาเนื้อหาเฉพาะเปนสวนท่ีรวมจุดประสงคท่ีกําหนดไว
หลายขอ เปนสวนท่ีเปนความตองการของกลุมคนในชุมชน เปนสวนท่ีอยูในความสนใจของผูเรียนเปน
สวนท่ีเพิ่มความเขาใจจากความรูเพิ่มเติมท่ีผูเรียนเคยศึกษามาแลว และเปนสวนท่ีมีความหมายตอ
ชีวิตของผูเรียน ถึงแมวาผูสอนจะไดแนวคิดในเลือกเนื้อหาเฉพาะท่ีอยูในบทอานแลวก็ตามขอเท็จจริง
ของส่ิงท่ีควรคํานึงถึงคือ การเลือกเนื้อหาท่ีไมดี และไมเหมาะสมมาสอนนักเรียน จะไมเปนการพัฒนา
ความรูความสามารถใด ๆ และยังเปนการบั่นทอนกําลังใจ และความสนใจในตัวผูเรียน ดังนั้น      
การตัดสินใจเลือกบทอานท่ีจะสอนควรเปนสวนพัฒนาความสามารถทางสติปญญาในตัวผูเรียน      
หลักในการเลือกจึงตองคํานึงถึงเรื่องแนวคิดพื้นฐาน และระดับช้ันท่ีจะสอนดวย 

 ประทีป วาทิกทินกร และสมพันธุ เลขะพันธุ (2540) ไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับเกณฑ
ในการเลือกวรรณกรรมซึ่งผูสอนสามารถนํามาเปนหลักการเลือกบทอานได ไดแก 
  2.1 การเลือกบทอานท่ีมีเนื้อหาสาระตรงกับความสนใจและความตองการซึ่งผูสอน
จะตองต้ังคําถามกับตนเองวา ตองการใหผูเรียนอานอะไร อานเพื่ออะไร หรือฝกทักษะใด เชน อาน
เพื่อความรูเพื่อการศึกษา ความบันเทิงหรือฝกทักษะในการจําแนกขอเท็จจริงและความคิดเห็น       
เปนตน แลวจึงเลือกบทอานโดยเลือกจากประเภทของบทอาน  ผูเขียนและแนวเขียน ดังนั้น         
การแสวงหาความรูเกี่ยวกับลักษณะการเขียนตาง ๆ จึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการเลือกบทอาน 
  2.2 การเลือกบทอานท่ีดีมีคุณคา คือ เปนบทอานท่ีใหประโยชนกับผูอาน มีคุณคาแก
ชีวิตโดยเฉพาะในดานจิตใจ ดังนี้ 
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   2.2.1 เนื้อหาความคิดดี คือ บทอานท่ีผูแตงเขียนขึ้นดวยความคิดสรางสรรค     
มีจุดมุงหมายเพื่อประโยชนตอจิตใจของผูอาน บทอานท่ีมีเนื้อหาความคิดดีควรมีลักษณะคิดบริสุทธิ์ 
หมายถึง ผูแตงคํานึงถึงความถูกตอง ความดีงาม ความเปนธรรม โดยไมมอมเมาหรือชักจูงผูอานใหคิด
ตามตนเองโดยไมคิดอยางมีเหตุผล และคิดสรางสรรค หมายถึง เขียนเพื่อมุงใหประโยชนแกผูอาน
โดยเฉพาะในดานจิตใจ กอใหเกิดความจรรโลงใจ กลาวคือ ทําใหจิตใจรูสึกผิดชอบช่ัวดีและยกระดับ
จิตใจใหสูงขึ้น ตระหนักในความถูกตองยุติธรรม ซึ่งส่ิงเหลานี้ผูเขียนอาจ สอดแทรกลงไปในขอเขียน
บางตอน เพื่อใหแงคิดแกผูอาน โดยอาจเขียนไวในบทสนทนาของตัวละคร อุปนิสัยสวนตัวหรือ      
การดําเนินเร่ือง เปนตน 

  2.2.2 กลวิธีการแตงดี ซึ่งเปนศิลปะเฉพาะตัวของผูแตง ซึ่งทําใหบทอานมี
คุณภาพตางกันไปดังนั้น ผูสอนสามารถพิจารณากลวิธีการแตงไดจากการใชภาษาและองคประกอบ
อื่น ๆ เปนตน ภาษาท่ีใชในบทอานซึ่งนับวาดีควรมีลักษณะถูกตอง เหมาะสมโดยคํานึงถึง การใช
ภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักไวยากรณ เปนแบบอยางท่ีดีในการใช การส่ือความหมายได
ตามท่ีตองการคือ ใชคําไดตรงความหมาย ชัดเจน อานเขาใจงาย ลําดับประโยคและขอความไดดี    
ไมกอใหเกิดความสับสน แบงวรรคตอนถูกตองรวมถึงการมีความเหมาะสมประการตาง ๆ คือ ภาษา 
ท่ีใชเหมาะสมกับวัยและระดับความรูของผูอาน มีความเหมาะสมกับโอกาสในการเขียนและประเภท
ของบทอาน 

  2.2.3 มีประโยชน หรืออาจกลาวไดวา “เปนส่ิงท่ีผูอาน อานแลวนําไปใช”     
ไดหลากหลาย เชน ความบันเทิง คือ ใหความพอใจ เพลิดเพลิน ความสุขใจท่ีไดรับจากการอาน    
ดวยเนื้อเรื่องหรือรสไพเราะของถอยคํา ความรู คือ ใหความรู การเคล่ือนไหว ความเปล่ียนแปลง  
ตาง ๆ คติธรรม คือ ใหแงคิด ส่ิงเตือนใจท่ีเปนประโยชน ปรัชญา คือ แนวคิดท่ีแสดงออกถึง       
ความแทจริงของโลกและชีวิต ส่ิงท่ีเปนสัจธรรม อุดมคติ คือ ช้ีใหเห็นคาของความถูกตอง เท่ียงธรรม 
ความดี จนเกิดเปนจิตสํานึก และการสะทอนสภาพสังคม คือ การบรรยายสภาพตางๆในสังคมมนุษย
อยางถูกตองตามจริง ช้ีเห็นความจริงท่ีเกิดขึ้น  
  ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท (2555: 36) กลาวโดยสรุปวาการท่ีผูสอนจะเลือกบทอาน
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนนั้นจะตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบถึงแนวคิดพื้นฐานอันจะ
นําไปสูการเลือกเนื้อหาเฉพาะท่ีบรรจุในบทอานนั้น ๆ ซึ่งจะเกี่ยวของกับการเลือกบทอานท่ีตรงกับ
ความสนใจ ระดับช้ันและความตองการของผูเรียนเนื้อหาในบทอานนั้นจะตองมีประโยชนกอใหเกิด
ความคิดท่ีดี สรางสรรค ซึ่งผูอานสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้บทอานจะตองมี   
การใชภาษาท่ีถูกตองและเหมาะสมกับกลวิธีการแตงและประเภทของบทอานดวย 
  

3.8  แนวทางการต้ังคําถาม 
 การใชคําถามเปนเทคนิคสําคัญในการเสาะแสวงหาความรูท่ีมีประสิทธิภาพ เปนกลวิธี  
ท่ีกอใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิด การตีความ การไตรตรอง การถายทอดความคิด สามารถ
นําไปสูการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรูไดเปนอยางดี การถามเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู ชวยใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาความคิดใหม กระบวนการ
ถามจะชวยขยายทักษะการคิด ทําความเขาใจใหกระจาง ไดขอมูลปอนกลับท้ังดานการเรียนการสอน
กอใหเกิดการทบทวนการเช่ือมโยงระหวางความคิดตาง ๆ สงเสริมความอยากรูอยากเห็นและเกิด
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ความทาทายในการทดสอบความสามารถหรือทักษะในการอานนั้นผูสอนควรจะมีการต้ังคําถามเพื่อ
ทดสอบความเขาใจของผูเรียนซึ่งอาจกระทําไดโดยการต้ังคําถามตาง  ๆ ในแบบทดสอบท่ีจะนําไป
ทดสอบผูเรียน 
  อัจฉรา วงศโสธร (2544) ใหแนวคิดวาการต้ังคําถามในการอานควรต้ังตามหนาท่ีของ
ภาษา 4 ประเภท ไดแก  
 1.  แบบรายงาน หมายถึง การถามในรายละเอียด ลําดับเหตุการณ ส่ิงท่ีสัมพันธกัน 
ใจความสําคัญและการคิดคํานึงเกี่ยวกับความหมายของประสบการณหรือความรูสึกของตน  
 2.  แบบใชความคิดตามเหตุผล หมายถึง การถามท่ีสูงกวาระดับขอเท็จจริงตามเรื่องโดย
การใชคําถามประเภท where, who, then, what’s next และ how much โดยผูเรียนตองใช
ความคิดวิเคราะหหาเหตุผล ขยายความ ตีความและสรุปในการตอบคําถามประเภท why, how, 
what makes me think so ซึ่งการถามและตอบแบบนี้ตองใชความคิดเสาะแสวงหาเพ่ือใหไดคําตอบ 
 3.  แบบทํานาย หมายถึง การทํานายลวงหนาเกี่ยวกับรายละเอียดและเหตุการณ ปญหา
และการแกปญหา การหาทางออกโดยวิธีอื่นตลอดจนผลท่ีอาจตามมาหรือท่ีจะเกิดข้ึนตอไป  อาจใช
คําถามประเภท what will happen if …. หรือ If we don’t ….. , In case ……, should we …   
 4.  แบบคาดการณ หมายถึง การถามเกี่ยวกับความคิด ความรูสึก การกระทําท่ีผูอื่นหรือ
ส่ิงอื่นคงจะ/นาจะมีหรือเปน หรือชอบ/ไมชอบ ในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ใชคําถามประเภท 
What kind of ….  Would I want to be, if I were ……? What could have he done…/ How much she 
has felt…? 
 การวัดทักษะการอานในแบบทดสอบผูสอนสามารถใชคําถามไดดังตัวอยางตอไปนี้ 
 1.  คําถามเก่ียวกับเนื้อหา 
  1.1  คําถามเกี่ยวกับใจความสําคัญ เชน What is the main topic of the 
passage?, What topic is the passage primarily concerned?, What is the best title for 
this passage?, The main topic of this passage is …, The passage is mainly about… 

 1.2  คําถามเกี่ยวกับใจความรอง เชน In the first paragraph, …..?, According to 
the passage, …..?, According to the passage, which of the following is true? 

2. คําถามเก่ียวกับการวินิจฉัย  คําถามเก่ียวกับการวินิจฉัยเปนคําถามเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค เชน What is the author’s purpose?, What is the main purpose of this 
passage?, The main purpose of the writer is to ………, The main objective of this 
passage is to…. ซึ่งอาจแบงไดหลายประเภท ไดแก 
  2.1  คําถามเกี่ยวกับความคิดความรู สึก เชน Which of the following lines 
indicates the author’s toward…?, With which of the following statements would the 
author most likely agree?, Which of the following best describes the author’s tone? 
  2.2  คําถามใหวินิจฉัยสรุปความ เชน It can be inferred from the passage that …, It is 
probably true that …, Which of the following statements can be inferred?, Which of 
the following statements was probably…?, It can be concludes that …., What does 
the author conclude about ….? 
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  2.3  คําถามถึงขอความท่ีมากอนและหลัง เชน Which of the following would 
most likely to be the topic of the next paragraph?, The paragraph following this one 
would most likely deal with …., The next paragraph would most probably 
discuss…,The previous paragraph would most probably discuss…… 
 3.  คําถามเก่ียวกับการแปลสามารถแบงไดหลายประเภท ไดแก 
  3.1  การอางอิงเปนการอางอิงท่ีมาของคําหรือขอความท่ีเปนจุดเดน เชน The 
phrase….refers to…., The word…. In the first sentence refers to…… 
  3.2  คําศัพทเปนการถามความหมายของคําหรือขอความท่ีเปนจุดเดน เชน The word 
means …,   The word …. can be best replaced by …, The word …. Is closest in meaning to ………. 
 นอกจากนี้ กัญญา วีรยวรรธน (2552) ยังไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับระดับการต้ังคําถาม 
ซึ่งแบงไดเปน 2 ระดับ คือ คําถามระดับพื้นฐาน และคําถามระดับสูง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  คําถามระดับพื้นฐาน เปนการถามความรู ความจํา เปนคําถามท่ีใชความคิดท่ัวไปหรือ
ความคิดระดับตํ่า ใชพื้นฐานความรูเดิมหรือส่ิงท่ีประจักษในการตอบ เนื่องจากเปนคําถามท่ีฝกใหเกิด
ความคลองตัวในการตอบ คําถามในระดับนี้เปนการประเมินความพรอมของผูเรียนกอนเรียน วินิจฉัย
จุดออน จุดแข็ง และสรุปเนื้อหาท่ีเรียนไปแลว คําถามระดับพื้นฐาน ไดแก 

 1.1  คําถามใหสังเกต เปนคําถามท่ีใหผูเรียนคิดตอบจากการสังเกต เปนคําถามท่ี
ตองการใหผูเรียนใชประสาทสัมผัสท้ังหาในการสืบคนหาคําตอบ คือ ใชตาดู มือสัมผัส จมูกดมกล่ิน 
ล้ินชิมรส และหูฟงเสียง เชน What do you feel when you hear this song?, What is the 
feature of this picture?, How is the computer different? 
  1.2  คําถามทบทวนความจํา เปนคําถามท่ีใชทบทวนความรูเดิมของผูเรียนเพื่อใช
เช่ือมโยงไปสูความรูใหมกอนเริ่มบทเรียน เชน Do you know when the king’s birthday is?, 
Which province of Thailand is in the north?, Who is the president of America? 
  1.3  คําถามท่ีใหบอกความหมายหรือคําจํากัดความ เปนการถามความเขาใจ โดย  
การใหบอกความหมายของขอมูลตาง ๆ เชน What is the meaning of “social network”?, 
What is the definition of “Marketing”? 
  1.4  คําถามบงช้ีหรือระบุ เปนคําถามท่ีใหผูเรียนบงช้ีหรือระบุคําตอบจากคําถามให
ถูกตอง เชน Which of the following sentences are Past Simple Tense?, Can you state 
“APEC Members”?, What kind of disaster had occurred in the south of Thailand? 
 2.  คําถามระดับสูง เปนการถามใหคิดคน หมายถึง คําตอบท่ีผูเรียนตอบตองใชความคิด
ซับซอน เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคและกระตุนใหผูเรียนสามารถใชสมองท้ังซีกซายและ      
ซีกขวาในการคิดหาคําตอบ โดยอาจใชความรูหรือประสบการณเดิมมาเปนพื้นฐานในการคิดและ   
ตอบคําถาม ตัวอยางคําถามระดับสูงไดแก 
  2.1  คําถามใหอธิบาย เปนการถามโดยใหผูเรียนตีความหมาย ขยายความโดยการให
อธิบายแนวคิดของขอมูลตาง ๆ เชน Why does the wildlife decrease?, What do the 
students do in order to be healthy?, How should the Buddhists behave? 
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  2.2  คําถามใหเปรียบเทียบ เปนการต้ังคําถามใหผูเรียนสามารถจําแนกความเหมือน 
ความแตกตางของขอมูลได เชน Can you compare between the way of life of Thais in       
4 regions?, How is the difference between Thais and Europeans?, Whether or not DNA 
and RNA are different? 
  2.3  คําถามใหวิเคราะห เปนคําถามใหผูเรียนวิเคราะห แยกแยะปญหา จัด หมวดหมู
วิจารณแนวคิด หรือบอกความสัมพันธและเหตุผล เชน What causes flood in Thailand?, How 
many types of cultures? What are they?, Why do the present youth use more drugs? 
  2.4  คําถามใหยกตัวอยางเปนการถามใหผูเรียนใชความสามารถในการคิดนํามา
ยกตัวอยาง เชน Give a sample of natural stones?, What are the advantages of 
advertising?, In what way can the businessman do the promotion? 
  2.5  คําถามใหสรุป เปนการใชคําถามเมื่อจบบทเรียน เพื่อใหทราบวาผูเรียนไดรับ
ความรูหรือมีความกาวหนาในการเรียนมากนอยเพียงใด และเปนการชวยเนนยํ้าความรูท่ีไดเรียนไป
แลว ทําใหสามารถจดจําเนื้อหาไดดียิ่งข้ึน เชน Summarize the processes of making silk?, 
After reading the story, what do you conclude the writer’s purpose?, In conclusion, 
Why did King Task in move the capital? 
  2.6  คําถามเพ่ือใหประเมินและเลือกทางเลือก  เปนการใชคําถามท่ีใหผูเรียน
เปรียบเทียบหรือใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีหลากหลาย เชน Is the best 
exercise swimming or jogging? Give a reason?, What is useful for your health between 
soft drink and milk? Why?, What will you choose between living in Thailand and 
abroad? Give an appropriate reason? 
  2.7  คําถามใหประยุกต เปนการถามใหผูเรียนใชพื้นฐานความรูเดิมท่ีมีอยูมา
ประยุกตใชในสถานการณใหมหรือในชีวิตประจําวัน เชน In what way can you help saving 
energy?, What will you do when you are complained by a customer?, How can you 
apply to use bio diesel in your dairy life?, How will you use e-mail to send the 
information to a customer? 
  2.8  คําถามใหสรางหรือคิดคนส่ิงใหม ๆ หรือผลิตผลใหม ๆ เปนลักษณะการถามให
ผูเรียนคิดสรางสรรคผลงานใหม ๆ ท่ีไมซ้ํากับผูอื่นหรือท่ีมีอยูแลว เชน What kind of souvenirs 
can be created from used newspaper?, How to modify used plastic bottle to be a 
useful article? 
 ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท (2555: 40) การต้ังคําถามมีอยู 2 ระดับ ไดแก การต้ัง
คําถามระดับพื้นฐาน  ซึ่งเปนการต้ังคําถามเพื่อถามถึงความรู ความจําหรือการคิดท่ัว ๆ ไป แบงเปน   
4 ประเภท คือ คําถามใหสังเกต คําถามทบทวนความจํา คําถามท่ีใหบอกความหมายและคําถามบงช้ี
หรือระบุ การต้ังคําถามอีกระดับหนึ่ง คือ การต้ังคําถามระดับสูงซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด
ระดับสูง และเปนคนมีเหตุผล ผูเรียนไมเพียงแตจดจําความรู ขอเท็จจริงไดอยางเดียวแตสามารถนํา
ความรูไปใชในการแกปญหา วิเคราะห และประเมินส่ิงท่ีถามได นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียนเขาใจ
สาระสําคัญของเรื่องราวท่ีเรียนไดอยางถูกตองและกระตุนใหผูเรียนคนหาขอมูลมาตอบคําถามดวย
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ตนเอง นอกจากนี้การตอบคําถามระดับสูง ผูสอนตองใหเวลาผูเรียนในการคิดหาคําตอบเปนเวลา
มากกวาการตอบคําถามระดับพ้ืนฐาน เพราะผูเรียนตองใชเวลาในการคิดวิเคราะหอยางลึกซึ้งและ     
มีวิจารณญาณในการตอบคําถาม ความผิดพลาดอยางหนึ่งของการต้ังคําถามคือ การถามแลวตองการ
คําตอบในทันทีโดยไมใหเวลาผูเรียนในการคิดหาคําตอบ 
 การต้ังคําถามมี 2 ระดับ ไดแก การต้ังคําถามพ้ืนฐานซึ่งเปนการต้ังคําถามเกี่ยวกับ
ความรู ความจําหรือการคิดท่ัว ๆ ไป เปนการถามเพื่อใหสังเกต ทบทวนความจํา บอกความหมายและ
บงช้ีหรือระบุ และการตั้งคําถามอีกระดับหนึ่งคือการต้ังคําถามระดับสูง ซึ่งเปนคําถามท่ีทําใหผูเรียน
เกิดทักษะการคิดระดับสูง ผูเรียนตองสรุป ตีความ หาขอเท็จจริงทํานายเหตุการณและสามารถนํา
ความรูท่ีอานไปประยุกตใชในชีวิตจริงได นอกจากนี้คําถามในระดับสูงจะชวยกระตุนใหผูเรียนคนหา
ขอมูลมาตอบคําถามไดดวยตนเอง ผูสอนตองใหเวลาผูเรียนในการคิดหาคําตอบเป นเวลามากกวา
คําถามพื้นฐานเพราะผูเรียนตองวเิคราะหและมีวิจารณญาณในการตอบคําถาม 
 

3.9  การวัดและประเมินผลความสามารถการอานอยางมีวิจารณญาณ 
การวัดผลประเมินผลการอานอยางมีวิจารณญาณ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดความสามารถ

ทางสมองท่ีวามนุษยมีลักษณะองคประกอบและระดับท่ีแตกตางกัน ซึ่งสามารถวัดไดโดยการใช
แบบทดสอบวัดมาตรฐานท่ีใชวัดความสามารถอยางมีวิจารณญาณไวหลายแนวคิด ดังนี้ 
 Watson and Glaser (1964) ไดสรุปการวัดและประเมินผลการอานอยางมีวิจารณญาณ
ไว 5 ดาน ดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการอนุมาน (Inferences) 
 2.  ความสามารถในการยอมรับขอตกลงเบ้ืองตน (Recognition of Assumptions) 

 3.  ความสามารในการนิรนัย (Deductive) 
 4.  ความสามารถในการตีความ (Interpretation) 

 5.  ความสามารถในการประเมินขอโตแยง (Evaluation of Arguments) 
Ennis and Millman (1985) ไดกําหนดแบบวัดการอานอยางมีวิจารณญาณ ดังตอไปนี้ 

               1.  การนิยามและการทําใหกระจางชัด (Define and clarify)  
  1.1  ความสามารถในการระบุประเด็นและปญหาตาง ๆ ท่ีสําคัญ ระบุขอสรุป (Identify 
Conclusions) 
  1.2 ระบุเหตุผลท่ีปรากฏและไมปรากฏ (Identify Reasons) 

 1.3  การ ต้ัง คําถามให เหมาะสมในแตละสถานการณ  (Identify Appropriate  
Questions to Ask, Given a Situation) 
  1.4  การระบุขอตกลงเบ้ืองตน (Identify Assumptions) 
 2.  การพิจารณาตัดสินขอมูล (Judge Information) ประกอบดวย 

 2.1  การตัดสินความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและการสังเกต (Determine Credibility 
of Sources and Observation) 
  2.2 การตัดสินความเก่ียวของของขอมูลและปญหา (Determine Relevance)  
  2.3 การตระหนักถึงความคงเสนคงวาของขอมูล (Recognize Consistency) 
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 3.  การอางอิงเพื่อแกปญหาและการลงสรุปอยางสมเหตุสมผล (Infer-solve Problem and 
Draw Reasonable Conclusions) ประกอบดวย 
  3.1 การอางอิงและตัดสินสรุปแบบอุปนัย (Infer and Judge inductive  Conclusions)  
  3.2 การนิรนัย (Deductive) 
  3.3 การทํานายผลท่ีนาจะเกิดขึ้นตามมา (Predict Probable Consequences) 
 จรรยา บุญปลอง (2541: 91) ไดเสนอขั้นตอนการวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
ไวดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 กําหนดคุณลักษณะท่ีตองการวัด เชน ความสามารถการอานอยางมีวิจารณญาณ
ตองกําหนดวาประกอบดวยความสามารดานใดบาง เชน ความรูดานคําศัพท ความรูดานไวยากรณ 
ความสามารถจับใจความสําคัญ ตีความ วิเคราะหความ สังเคราะห และประเมินคุณคาของเร่ืองท่ีอาน 
 ขั้นที่ 2 กําหนดวิธีการท่ีจะวัดคุณลักษณะนั้น ๆ โดยกําหนดชนิดของเครื่องมือท่ีจะวัด 
หรือแบบทดสอบ เพื่อท่ีจะใชในการวัดคุณลักษณะท่ีตองการ 
 ขั้นที่ 3 กําหนดมาตรการ และเกณฑของคะแนนท่ีไดจากการวั ดคุณลักษณะ เชน 
ขอสอบท่ีควรถูกควรจะไดคะแนนเทาใด คะแนนท่ีไดจาการสอบมีตัวเลือกหรือคะแนนเรียงความ   
ควรมีเทาใด  
 ธิดารัตน สมานพันธ (2549) ไดกลาวถึง  การวัดความสามารถการอานภาษาอังกฤษ
อยางมีวิจารณญาณ ประกอบดวย 6 ดาน 
 1.  การอานจับใจความสําคัญและรายละเอียด (Getting Main Idea and Detail) 
หมายถึง ความสามารถในการจับใจความสําคัญของเรื่องท่ีอาน ท้ังท่ีกลาวและไมไดกลาวไวในบทอาน 
และเช่ือมโยงใจความสําคัญกับรายละเอียดท่ีมาสนับสนุนใจความสําคัญนั้นได 
 2.  การแยกขอคิดเห็นและขอเท็จจริง (Distinguishing Opinion and Fact) หมายถึง
ความสามารถในการแยกความแตกตางระหวางความจริงกับเรื่องท่ีเสนอ กับความคิดเห็นสวนตัวของ
ผูเขียน 
 3.  การเขาใจอารมณ และน้ําเสียงของบุคคลในเร่ือง (Recognizing Mood, Tone)  
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห ลงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชถอยคําสํานวนท่ีแสดงอารมณ
และน้ําเสียงของตัวบุคคลจากเรื่องท่ีอาน 
 4.  การสืบแหลงท่ีมาของขอมูล (Investing Sources of Information) ไดแก          
การสํารวจ ประเมิน และรวบรวมความคิดเห็นของผูเขียนวามาจากแหลงใด นาเช่ือถือ หรือเปนไปได
หรือไม 
 5.  การตระหนักถึงจุดมุงหมายของผูเขียน (Recognizing Author’s Purpose) ไดแก
การทราบถึงอคติพื้นฐาน ประสบการณ ความคิดเห็น ทัศนคติของผูเขียน ตลอดจนถึงความนาเช่ือถือ
ของจุดมุงหมายในการแสดงความคิดเห็นนั้น ๆ ออกมา 
 6.  การสรุปอางอิง (Drawing Inference) หมายถึง ความสามารถในการตีความจาก
เรื่องท่ีอาน การรูวาผูแตงสามารถแสดงความคิดเห็นไปในแนวทางใด ซึ่งผูแตงไมไดกลาวไวโดยตรง 
 นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณจากนักการศึกษา
ดังตารางท่ี 2 ตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 สรุปสังเคราะหทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 

Rubin 
(1990) 

กัญดา ธรรมมงคล 
(2525) 

Spache 
(1969) 

Dallman 
(1978) 

Mckee 
(1966) 

Harris and 
Carl (1976) 

1. การจําแนก
ความแตกตาง
ระหวาง 
ขอเท็จจริงและ
ความคิดเห็น 
2. การจําแนก
ความแตกตาง
ระหวางเรื่อง
สมมติฐานกับ
เรื่องจรงิ 
3. การจําแนก
เทคนิคการ 
เขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจําแนกขอ 
เท็จจริงออกจาก
ความคิดเห็น 
2. การประเมินขอ 
สรุป 
3. การเขาใจ 
จุด มุงหมาย 
ทัศนคติของ
ผูเขียน และ 
นํ้าเสียงของเรื่อง 
4. การนิรนัย 
5. การตีความ 

1. การแยกแยะ
ขอเท็จจริง 
และขอคิดเห็น 
2. ตระหนักถึง
จุดมุงหมายของ
ผูเขียน 
3. การลวงรูถึง
กลอุบายใน 
การโฆษณา
ชวนเช่ือ 
4. การสืบหา
แหลงขอมูล 
ที่มาสนับสนุน 
5. การอนุมาน
ความ 
6. การสราง
เกณฑในการ 
ตัดสิน 

1. การ
แยกแยะ
ขอเท็จจริง 
ออกจากความ
คิดเห็น 
2. การตระหนัก 
ถึงจุดมุงหมาย
และทัศนคติ 
ของผูเขียน 
3. การเขาใจถึง
เทคนิคของ 
การโฆษณา 
ชวนเชื่อ 
4. การตัดสิน
ความนาเชื่อถือ
ของแหลง 
ขอมูล 
5. การสรุป
อางอิงความ 

1. การจําแนก
ขอเท็จจริงออก
จากความคิดเห็น 
2. การสรุป
เรื่องราวที่อานได 
3. การรู
จุดมุงหมาย 
ของผูเขียน 
4. การลองรูวา
เปนการโฆษณา
ชวนเชื่อ 
5. การวิเคราะห
เรื่องราวที่อานได 
5. การทํานายผล
ที่จะเกิดข้ึน 
6. การตัดสิน
เรื่องที่อาน 
โดยพิจารณา 
ถึงภูมิหลัง 
ของผูเขียน 

1. การบอก 
จุด มุงหมาย
ของผูเขียน 
2. การกําหนด
เกณฑในการ
พิจารณาความ
ถูกตองและ
ความสัมพันธ
ของขอมูล 
3. การตระหนัก 
ถึงความสําคัญ
ของเน้ือหา 
4. การ 
จับใจควาสําคัญ 
ของแตละ 
ยอหนา 
5. การ 
จับใจความของ
เรื่องที่อานได 
6. การกําหนด
จุดมุงหมาย
ของเรื่องที่อาน
ดวยตัวเอง 

Gunning 
(1992) 

ธิดารัตน 
สมานพันธ 

2549 

สาวิตรี 
สีพะนามนอย 

2551 

กนกรว ี
จําปาวงศ 

2552 

ยุพรพรรณ 
ตันติสัตยานนท 

2555 

สรุปการ
วิเคราะหทักษะ
การอานอยางมี 
วิจารณญาณ 

1. การแยกแยะ 
ความจริงออก
จากความ
คิดเห็น 
2. การสรุป
อยางมีเหตุผล 
 

1. การอาน 
จับใจความสําคัญ
และรายละเอียด 
2. การแยก
ขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็น 
 

1. การอาน 
จับใจความ
สําคัญและ
รายละเอียด 
2. การแยก
ขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็น 
 

1. การอานเพ่ือ
จับใจความ
สําคัญ  
2. การแยก
ความคิดเห็น
ของผูเขียน
ออกจาก
ขอเท็จจริง 
 

1. การสรุปความ
อยางมีเหตุผล  
2. การจําแนก
ความแตกตาง
ระหวาง
ขอเท็จจริงและ
ความคิดเห็น  
 

1. การอาน 
จับใจความ
สําคัญและ
รายละเอียด 
2. การจําแนก
ความแตกตาง
ระหวาง
ขอเท็จจริงและ
ความคิดเห็น 
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ตารางท่ี 2 สรุปสังเคราะหทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ (ตอ) 
 

Gunning 
(1992) 

ธิดารัตน 
สมานพันธ 

2549 

สาวิตรี 
สีพะนาม
นอย 
2551 

กนกรว ี
จําปาวงศ 

2552 

ยุพรพรรณ 
ตันติสัตยานนท 

2555 

สรุปการ
วิเคราะหทักษะ
การอานอยางมี 
วิจารณญาณ 

3. การระบุ
คําบงชี้ถึง 
การแสดงความ
คิดเห็น 
4. การระบุ
ขอความ 
ที่เปนจริง 
5. การระบุ 
การใชคํา เชน
คําอธิบาย  
การตัดสิน 
6. การ
พิจารณาท้ัง
ทางตรงและ
ทาง ออม 
7. การระบุ
ภาษาท่ี
เหมาะสม 
8. การ
สนับสนุน
ขอสรุป 
9. การตัดสิน
ขอมูลขาวสาร 
10. การบอก
อคติของ
ผูเขียน 
11. การชี้บง
เทคนิค 
การเขียน 
12. การ
พิจารณา 
ขอสรุป 

3. การสืบ
แหลงที่มาของ
ขอมูล  
4. การตระหนักถึง
จุดมุงหมายของ
ผูเขียน ทัศนคติ
ของผูเขียน) และ
นํ้าเสียง 
ของเรื่อง  
5. การคาดคะเน 
หรือทํานาย
เหตุการณ  
6. การสรุปอางอิง 

3. การสืบ
แหลงที่มาของ
ขอมูล  
4. การตระหนัก 
ถึงจุดมุงหมาย
ของผูเขียน
ทัศนคติของ
ผูเขียน) และ
นํ้าเสียงของ
เรื่อง  
5. การ
คาดคะเน 
หรือทํานาย
เหตุการณ  
6. การสรุป
อางอิง 

3. การหาเจต
คติจุดมุงหมาย
ของผูเขียน 
รวมถึงนํ้าเสียง
ของเรื่องการ
สรุปใจความ
สําคัญอยาง
สมเหตุสมผล 
4. การสรุปลง
ความเห็นหรือ
การตีความ 
5. การคาดเดา
ทํานาย
เหตุการณ 
 

3. การทํานาย
ผลที่จะเกิดข้ึน  
4. การจับใจความ 
สําคัญของแตละ
ยอหนาและของ
เรื่องที่อาน 
5. การเขาใจ
จุดมุงหมายของ
ผูเขียน  
6. การเขาใจ
นํ้าเสียงของ
ผูเขียน  
7. การเขาใจ
เทคนิคการ
โฆษณาชวนเชื่อ  
8. การจําแนก
ประเภทของงาน
เขียน   
9. การตัดสินวา
สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด  
10. ประเมิน
คุณคาของ 
เรื่องที่อานได 

3. การตีความ
จากเรื่องที่อาน 
4. การสรุป
ใจความจาก 
เรื่องทีอ่านอยาง
มีเหตุผล 
5. การประเมิน
คาจากเรื่องที่
อาน 
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 กลาวโดยสรุป  การวัดผลและประเมินผลผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณนั้น    
ตองครอบคลุมเนื้อหา วลีประโยค ขอความสําคัญ เพื่อจับใจความสําคัญและหารายละเอียดจากเร่ือง 
จําแนกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและความคิดเห็น ตีความจากเรื่องท่ีอาน สรุปใจความจาก
เรื่องท่ีอานอยางมีเหตุผล และประเมินคาเรื่องท่ีอานได ในการประเมินผลสัมฤทธิ์อาจใชเกณฑแบบ
แยกยอยหรือแบบรวมก็ไดซึ่งผูสอนสามารถวัดและประเมินผลการอานในรูปแบบเปนทางการและ    
ไมเปนทางการไดแต ส่ิงสําคัญท่ีควรคํานึงถึงก็คือ รูปแบบในการประเมินและเนื้อหาตองเหมาะสมกับ
ความสามารถในการใชภาษา ประสบการณเดิมหรือพื้นฐานความรูของผูอาน 
  

3.10  ประโยชนของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 การอานอยางมีวิจารณญาณมีประโยชนอยางยิ่งเพราะฝกใหผูอานคิดเปน และรูจักใช
เหตุผลประกอบการพิจารณาซึ่งมีผูวิจัยหลายทานไดใหประโยชนของการอานอยางมีวิจารณญาณ  
ดังนี้ 

อัจจิมา เกิดผล และคณะ (2540: 129) ไดเรียบเรียงประโยชนของการอานอยางมีวิจารณญาณ
ไวดังนี้ 
 1.  ไดรูวาขอมูลใดเปนขอมูลจริง สวนใดเปนความคิดเห็น 
 2.  ทําใหผูอานมีความใฝรู 
 3.  เปนการกระตุนใหผูอานเกิดความคิดและทัศนะท่ีกาวไกลออกไป เม่ือไดต้ังคําถาม 
ถามตัวเองอยูเสมอ 
 4.  ผูอานจะไมยึดมั่นในตําราเพียงเลมใดเลมหนึ่งอีกตอไป 
 5.  ผูอานจะไมตกเปนเหยื่อคําโฆษณาชวนเช่ือ แตจะรูตัดสินใจดวยตนเองอยางถูกตอง 
 6.  รู จักประเมินคาเรื่องท่ีอาน ดวยความรอบคอบและมีเหตุผล สามารถนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันในสังคมได 
 แมนมาส ชวลิต (2544: 25) ไดกลาวถึงประโยชนของการอานอยางมีวิจารณญาณสรุปไดวา 
สามารถชวยใหผูอานไดเนื้อหาสาระความรูจากสารท่ีอาน ฝกทักษะการคิดอยางมีเหตุผลชวยสงเสริม
พัฒนาสมอง และเกิดกระบวนการคิดเพื่อคนควาดวยตนเองเปนการอานท่ีมีประโยชนตอการดําเนิน
ชีวิต ชวยใหผูอานเกิดปญญามีความรูอยางกวางขวาง เขาใจตนเอง สามารถวินิจฉัยขอมูลท่ีถูกตองได
อยางมีประสิทธิภาพและสามารถแกปญหาได 
 อุษณีย อนุรุทธวงศ (2545: 20) กลาวถึงประโยชนของการอานอยางมีวิจารณญาณวา
ชวยใหผูอานมีเหตุผลรูจักคิดอยางเปนระบบ วิเคราะห สังเคราะห เปรียบเทียบและประเมินคาส่ิงท่ี
อานไดถูกตอง 
 สรุปไดวาการสอนอานอยางมีวิจารณญาณนั้นมีประโยชนคือทําใหผูอานรูจักคิดอยางเปน
ระบบ ทําใหผูอานเกิดปญญามีความรูกวางขวาง เขาใจตนเองสามารถวินิจฉัยขอมูลท่ีไดรับอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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4.  กิจกรรมการอานเนนภาระงาน (Task-Based Reading Activities) 
 

4.1  ความหมายของภาระงาน 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนนภาระงานมีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจาก
นักเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบัติจนเกิดความเขาใจ สามารถถายโอนภาษาท่ีไดรับการฝกไปใชในชีวิตจริง
ได มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายและจํากัดความของภาระงานไว  ดังนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2545ก: 130-131)  ไดใหความหมายของการเรียนรูที่เนนภาระงาน
หรืองานปฏิบัติวาการจัดการเรียนการสอนท่ีใชภาระงาน (Tasks) เปนหลักในการวิเคราะหเพื่อจัดทํา
แผนการสอนซ่ึงภาระงานท่ีนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนตองสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาใน   
การปฏิบัติภาระงานนั้นใหสําเร็จ นอกจากนี้ครูผูสอนตองทําการวิเคราะหจัดประเภทจัดลําดับและ
พิจารณาความยากงายของภาระงานใหเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียนเปน
สําคัญโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการคัดเลือกเนื้อหาวิธีสอนและวิธีการประเมินผลซึ่งจะพิจารณาจาก
ความสําเร็จของภาระงานและการบรรลุจุดมุงหมายเปนสําคัญสวนการจัดกิจกรรมการสอนแบบเนน
ภาระงานควรเปดโอกาสใหผูเรียนทํางานกันเปนคูหรือกลุมมากกวาทํางานเด่ียวเชนการใหนักเรียน
จับคูทําหนังสือพิมพสําหรับหองเรียนของตนเองการจัดทํารายการโทรทัศนการจําลองสถานการณ   
การสัมภาษณงานการแสดงบทบาทสมมติในสถานการณตางๆรวมถึงการเลนเกมทางภาษาเปนตน 

Crook (1986) กลาววา ภาระงาน คือ งานหรือกิจกรรมท่ีมีจุดมุงหมายเฉพาะเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียน การทํางาน  

Wright (1987) ไดใหความหมายของภาระงาน หมายถึง ปจจัยท่ีใชใยการสอนซึ่งเปน
ขอมูลทีกําหนดใหผูเรียนทําตาม เชน คําถาม คําส่ังหรือคําเช้ือเชิญ 

Richards and others (1986: 373) ไดใหความหมายของภาระงาน คือ กิจกรรม 
(Activity) หรือการกระทํา (Action) เกิดจากความเขาใจของภาษา เชน การวาดแผนท่ีขณะฟงเทป 
การฟงคําส่ังและออกคําส่ังได การปฏิบัติภาระงานตองอาศัยครูผูสอนเปนผูกําหนดใหชัดเจน ตองทํา
อะไร อยางไร จนกระท่ังปฏิบัติภาระงานนั้นเสร็จส้ิน  

Krahnke (1987) กลาววา ภาระงานคือ กิจกรรมท่ีผูเรียนตองปฏิบัติเพื่อฝกการใชภาษา
เพื่อการส่ือสารในช้ันเรียนและสามารถนําออกไปใชในสังคมนอกหองเรียนได 

Breen (1987: 28-46) กลาววา ภาระงานคือ รูปแบบของการเรียนภาษาท่ีมีโครงสราง 
มีวัตถุประสงคเฉพาะ มีเนื้อหา ขั้นตอนท่ีระบุชัดเจน มีขั้นตอนการดําเนินงานเฉพาะเจาะจงแสดงผล
การปฏิบัติภาระงานของนักเรียนดวย 

Prabhu (1980) กลาววา ภาระงานคือ กจิกรรมท่ีตองการใหผูเรียนบรรลุเปาหมายหรือ
สําเร็จท่ีต้ังไวโดยใชขอมูลท่ีมีอยูผานกระบวนการคิดซึ่งผานกระบวนการสองข้ันตอน คือ ขั้นเตรียม
ปฏิบัติงาน (Pre-task) และขั้นการปฏิบัติจริง (Task)  

Candlin (1987) กลาววา ภาระงาน หมายถึง กิจกรรมท่ีใหความสําคัญกับขั้นตอนการคิด
และส่ือความทําใหเกิดความรูใหม สามารถนําไปใชไดเลยโดยใชกิจกรรมประเภทจําแนกความแตกตาง 
การเรียงลําดับ การแกปญหา และ Swales (1990) ได ใหความหมายเพิ่มเติมจาก Candlin วา ไมวา
จะเปนกิจกรรมจําแนกความแตกตางหรือการเรียงลําดับภาระงานตองมีเปาหมายท่ีชัดเจนสามารถ
นําไปประยุกตใชในสถานการณอื่นได 
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Nunan (1989: 10) ไดกลาววา ภาระงาน คือ งานท่ีผูเรียนรวมกันทําความเขาใจใช
ภาษา ผลิตภาษาและมีปฏิสัมพันธระหวางกัน โดยใชภาษาเปาหมายในบริบท ซึ่งใหความสําคัญกับ
ความหมายมากกวารูปแบบ ภาระงานตองมีความสมบูรณในตัวเองและประกอบดวยสถานการณท่ี
ส่ือสารได   

Skehan (1996: 38-62) กลาววา ภาระงานเปนกิจกรรมท่ีคํานึงถึงกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมี
วัตถุประสงคแนนอนและมีความสมบูรณในตัวเอง เปนกิจกรรมท่ีปฏิบัติไดในช้ันเรียน และสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษา ผลิตและสรางสรรคภาษาโดยถายโอนภาษาไปใชในชีวิตประจําวันได 

Willis (1996: 23) ไดใหความหมายของภาระงาน วา "กิจกรรมท่ีผูเรียนใชภาษา 
เปาหมายเพื่อวัตถุประสงค (เปาหมาย) เพื่อการส่ือสารและบรรลุผล"  โดยเนนการส่ือความหมาย
มากกวารูปแบบของภาษาพรอมท้ังมีการประเมินผลของงานดวย 

Ellis (2003 : 4) ใหคํานิยามงานปฏิบัติ วาหมายถึง กิจกรรมหรือช้ินงานท่ีผูเรียนตอง
ปฏิบัติดวยความเขาใจมีการเช่ือมโยงขอมูลหรือมีการปฏิสัมพันธในการใชภาษาซึ่งเนนการส่ือ
ความหมายมากกวารูปแบบทางภาษานอกจากนี้เปนกิจกรรมท่ีมีเปาหมายข้ันตอนชัดเจนและตอเนื่อง
ตัวอยางเชนการวาดภาพขณะฟงเทปและฟงคําส่ังแลวปฏิบัติตามโดยท่ัวไปตองการใหผูสอนพิจารณา
ความสมบูรณของช้ินงานและมีการสอนกิจกรรมงานปฏิบัติท่ีหลากหลายซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรับ
ผลประโยชนมากกวาการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารเพียงอยางเดียว 

สรุปไดวา ภาระงานท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาเปนกิจกรรมท่ีมีจุดมุงหมาย
ชัดเจนเปนกิจกรรมท่ีใชภาษาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติผูเรียนไดฝกกิจกรรมทางภาษาท่ีมีรูปแบบ
หลากหลาย สามารถถายโอนภาษาไปใชประโยชนในชีวิตจริงไดและใหความสําคัญกับการใชภาษาใน
สถานการณท่ีมีความหมายมากกวากฎเกณฑไวยากรณ 

 

4.2  องคประกอบของกิจกรรมภาระงาน 
 Pica et al (1993: 11-17) กลาวถึงองคประกอบของกิจกรรมเนนภาระงานวามี 2 สวน คือ  
 1.  จุดมุงหมาย (Goals) ของภาระงาน คือ การระบุภาระงาน ผูเรียนรวมกันทํางานเปน
กลุมหรือเด่ียว เพื่องานภาระงานนั้นถึงจุดหมายและบรรลุผล 
 2.  งานหรือกิจกรรม (Work or Activities) แบงเปน 2 ชนิด คือ 
  2.1  งานท่ีระบุความสัมพันธระหวางผูเรียน (Interact and Relationship) โดย
ผูเรียนจะเปนคนใหขอมูล (Suppliers) หรือเปนผูรองขอ (Requesters) ขณะรวมทํางานเพื่อใหงานนั้น
บรรลุวัตถุประสงค  
       2.2  งานท่ีระบุวาผูเรียนจําเปนตองมีหรือไมปฏิสัมพันธตอกัน 
 Nunan (1989: 10-11) ไดกําหนดองคประกอบของภาระงานท่ีประกอบดวย เนื้อหา ส่ือ
อุปกรณ กิจกรรม เปาหมายนักเรียนและบริบททางสังคม โดยแสดงไวในภาพท่ี 2 ดังตอไปนี้ 
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จุดมุงหมาย             บทบาทของครู 
  (Goal)                  (Teacher Role) 

 
 
   ตัวปอนทางภาษา                      กิจกรรมเนนภาระงาน    บทบาทของผูเรียน 
       (Input)                      (Task-based Activities)    (Learner Role) 
 
 
          กิจกรรม                          สถานท่ี 
      (Activities)                          (Settings)   
        
ภาพท่ี 2   องคประกอบของกิจกรรมแบบเนนภาระงาน 
ท่ีมา: David Nunan, Designing Task for the Communicative Classroom (Glassgrow: 
Bell & Bain Ltd., 1989), 10-11. 
  
 จากภาพดังกลาวองคประกอบของกิจกรรมแบบเนนภาระงาน (Task Based Activities) 
ประกอบดวย 
 1.  จุดมุงหมาย (Goals) คือ การบอกขอบเขตของงานวาตองการใหผูเรียนบรรลุ
จุดมุงหมายในการดําเนินภาระงานนั้น เชน เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
 2.  ขอมูลทางภาษา (Input) คือ ขอมูลท่ีมีลักษณะสมจริงเพื่อใหนักเรียนใชในการดําเนิน
ภาระงานนั้น  ซึ่งมีหลายรูปแบบ เชน จดหมาย ขอความขาวหนังสือพิมพ รูปถาย ภาพวาด 
ตารางเวลา โฆษณาจากส่ือส่ิงพิมพ และแผนท่ี เปนตน 
 3.  กิจกรรม (Activities) คือ การระบุถึงวิธีการดําเนินกิจกรรมของผูเรียนตอขอมูลทาง
ภาษา (Input) ในกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งกระตุนใหผูเรียนไดแสดงออกทางภาในลักษณะสมจริง มีการ
ปฏิสัมพันธตอกัน 
 4.  บทบาทของครู (Teacher Role) คือ ระบุวาขณะดําเนินกิจกรรมนั้น ครูมีบทบาท
อยางไร เชนครูเปนผูอํานวยความสะดวก  (Facilitator) ผูรวมกิจกรรม (Participant) ผูรวม
สังเกตการณ (Observer) หรือผูใหคําแนะนํา (Counselor) เปนตน 
 5.  บทบาทของผูเรียน (Learner Role) คือ ระบุวาขณะดําเนินกิจกรรมนั้น ผูเรียนมี
บทบาทอยางไร เชนเปนผูรวมสนทนา (Conversation Partner) เปนผูฟง (Listener) เปนตน 
 6.  สถานท่ี (Setting) คือการจัดสภาพการณในหองเรียน ใหเปนสถานท่ีตาง  ๆ ตาม
หนาท่ีของภาษา เชนสถานีรถไฟ โรงพยาบาล เปนตน  

Nunan กลาวเพิ่มเติมวาองคประกอบเหลานี้จะชวยใหผูสอนใชหลักเกณฑในการเลือก
ปรับปรุงแกไขสถานท่ีเปล่ียนแปลงและสรางกิจกรรมภาระงาน เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกใชภาษา
ในสถานการณจริง 
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Candlin (1987: 10-12) ไดแยกองคประกอบของภาระงานไวดังนี้ 
1.  ขอมูลทางภาษา (Input) คือ ขอมูลท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม ซึ่งอาจเปนขอมูลท่ัวไป

จากส่ือตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ 
 2.  บทบาท (Role) คือ การกําหนดบทบาทของผูเรียนตองปฏิบัติอยางไร ขณะดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ  
 3.  สถานท่ี (Setting) คือ การกําหนดหองเรียนใหเปนสถานการณตาง ๆ ตามหนาท่ีทาง
ภาษาท่ีกําหนดไวขณะทํากิจกรรม ซึ่งเปนการเช่ือมโยงกิจกรรมในช้ันเรียนเขากับสถานการณจริงนอก
หองเรียน 
 4.  การดําเนินกิจกรรม (Actions) คือ การระบุขั้นตอนวา ผูเรียนจะดําเนินกิจกรรม
อยางไรจึงจะบรรลุผล 
 5.  ผลลัพธ (Outcomes)   คือ การระบุวา หลังจากภาระงานลุลวงแลว มีผลลัพธได 
ทางเดียวหรือหลายทางข้ึนอยูกับการตัดสินใจหรือแกปญหาของผูเรียนขณะทํากิจกรรม 
 6.  ผลสะทอนกลับ (Feedback) คือ การประเมินคาของภาระงานวาผูเรียนสามารถ
ดําเนินกิจกรรมไดบรรลุผลสําเร็จหรือไม  เกิดการเรียนรูหรือไม สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรูกับ
สถานการณจริงไดดีหรือไม 

นอกจากนี้ Ellis (1997: 38) กลาววาหากพิจารณาภาระงานเฉพาะดาน ควรคํานึงถึง
องคประกอบดังตอไปนี้  
 1.  ขอมูลทางภาษา (Input) เปนขอมูลทางภาษาท่ีกําหนดใหผูเรียนปฏิบัติภาระงาน เชน 
ขอมูลทางภาษาแบบใชคําพูดและไมใชคําพูด (Verbal and Non-verbal) 
 2.  สถานการณในการสอน (Conditions)  ควรกําหนดรูปแบบของสถานการณ ใน  
การปฏิบัติภาระงาน เชนกิจกรรมท้ังช้ันเรียน หรือ กิจกรรมกลุมยอย เปนตน 
 3.  กระบวนการสอน (Procedures)  ควรระบุขั้นตอนในการสอน  เพื่อใหผูเรียนใช
ประกอบการปฏิบัติงานใหเสร็จสมบูรณ เชน ผูเรียนตองเตรียมกอนการปฏิบัติงานหรือไม 
 4.  ผลลัพธของภาระงาน (Outcomes) เม่ือผูเรียนปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ  อะไรคือ  
ส่ิงบงบอกถึงความสําเร็จ ผลลัพธเกิดจากการปฏิบัติงานของผูเรียนและกระบวนการท่ีใชในการปฏิบัติ
ภาระงาน  เชน เมื่อผูเรียนประสบปญหาในการส่ือสารผูเรียนอาจใชวิธีการแกปญหาขอผิดพลาด  
หรือคําถามชวยขยายหัวขอเรื่อง 
 กลาวโดยสรุป องคประกอบของกิจกรรมเนนภาระงานประกอบดวยจุดมุงหมายของ
ภาระงานท่ีระบุวาตองการใหภาระงานนั้นบรรลุวัตถุประสงคของหนาท่ีภาษาอยางใดอยางหนึ่งใน  
การกระทํากิจกรรมนั้น ผูเรียนจะไดฝกการใชภาษาโดยใชตัวปอนสมจริงซึ่งจะทําใหผูเรียนเช่ือมโยง
เหตุการณในภาระงานนั้นๆกับเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนจริงในสถานการณจริง ท้ังนี้กิจกรรมนั้นตองมี
การระบุขั้นตอนท่ีชัดเจน และในขณะเดียวกันภาระงานนั้นตองมีการกําหนดบทบาทของครูและ
ผูเรียนวามีปฏิสัมพันธตอกันอยางไร 
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4.3  ประเภทของกิจกรรมเนนภาระงาน 
 ประเภทของกิจกรรมเนนภาระงาน ไดมีนักการศึกษาไดกลาวถึงประเภทของกิจกรรม
ภาระงานไวดังนี้ 
 Nation (1990); Paulston (1979: 6-21) and Candlin (1987: 15-16) แบงกิจกรรม
เนนภาระงานไว 4 ประเภท คือ   
 1.  ภาระงานตามประสบการณ (Experience Tasks) เปนงานหรือกิจกรรมท่ีทําเปน
กลุมหรือตามลําพังโดยท้ังนี้ผูเรียนตองมีความคุนเคยหรือมีประสบการณมากอน 
 2.  ภาระงานแบบรวมปฏิบัติ (Shared Tasks) เปนงานหรือกิจกรรมกลุมเนนความรวมมือ
ภายใน 
 3. ภาระงานแบบช้ีแนะ (Guided Tasks) เปนงานหรือกิจกรรมท่ีตองการช้ีแนะชวยเหลือ
ในบางเรื่องเพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงาน 
 4.  ภาระงานอิสระ (Independent Tasks) เปนงานท่ีใหผูเรียนปฏิบัติตามลําพังโดยไมมี
การใหความชวยเหลือ 
 ขณะท่ี Candlin (1987: 15-16) แบงภาระงานท้ัง 4 ประเภท เปน 
 1. กิจกรรมภาระงาน ท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติในเรื่องภาษา (Focus on Language 
Training) โดยเนนการเรียนภาษาเปนเปาหมาย วัตถุประสงคการเรียนรู ตลอดจนขอมูลท่ีนํามาใชใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.  กิจกรรมภาระงานที่เนนใหผูเรียนเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลซึ่งกันและกัน (Focus on 
Information Sharing) ผลจากการแลกเปล่ียนขอมูลขณะดําเนินกิจกรรมแบงออกเปน 4 ประเภท 
  2.1  ขอมูลหรือความคิดท่ีไดจากผูเรียนแตละคนในกลุมหลังทํากิจกรรม 
  2.2 ขอมูลท่ีไดจากผูเรียนทุกคนในกลุมรวมกันทํากิจกรรม 
  2.3 ขอมูลท่ีไดจากผูเรียนของแตละคนในกลุม นําขอมูลของตนมารวมกัน 
  2.4 ขอมูลท่ีไดจากการท่ีผูเรียนแตละคนคนพบจากการแกปญหาสวนตัวของตน แลว 
นําผลลัพธท่ีไดมารวมกัน 
 3.  กิจกรรมภาระงานท่ีเนน ใหผูเรียนทําการวิจัยทดลอง (Focus on Research and 
Experimentation) กิจกรรมประเภทนี้มีความซับซอน ฝกใหผูเรียนต้ังปญหา สมมติฐาน ตัดสินใจ 
เลือกวิธีการแกปญหา วางแผนการแกปญหา วิเคราะหและประเมินผลและนําเสนอผลงาน 
 4. กิจกรรมภาระงานท่ีเนนกลวิธีในการเรียนรูภาษาของผูเรียน (Focus on Learning 
Strategy) โดยเนนใหผูเรียนรับรูปญหา เลือกรูปแบบในการแกปญหา สรุปอางอิง ตัดสินปญหา 
ตลอดจนวิธีการนําผลลัพธท่ีไดไปประยุกตใช 
 ท้ังนี้ Candlin (1987: 20) กลาวเพ่ิมเติมไววา ภาระงานท่ีนํามาใชในการเรียนการสอนนั้น
ตองเปนภาระงานท่ีทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและกอใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น สงเสริมให
ผูเรียนไดใชภาษามากท่ีสุดมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงานเนนผลงานการปฏิบัติงานตามทักษะและ
วิธีการของผูเรียนท่ีแตกตางกัน ภาระงานควรทาทายความสามารถของนักเรียน เสริมสรางเจตคติท่ีดี
รวมถึงการทํางานรวมกันระหวางผูเรียน ครูมีบทบาทเปนผูชวยเหลืออํานวยความสะดวกใหกับ
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นักเรียน นอกจากนี้ควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลงาน แสดงความคิดเห็นและ
การรับขอมูลยอนกลับของช้ินงานนั้น 
 สวน Paulston (1929: 6-21) ไดแบงกิจกรรมเนนภาระงานออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
 1.  กิจกรรมเนนภาระงานท่ีทําใหผูเรียนไดฝกใชบทสนทนาเพ่ือสรางและคงความสัมพันธ
ในสังคม (Social Formulas and Dialogues) คลอบคลุมการฝกพูดในลักษณะตาง ๆ เชน การพูด
ทักทาย (Greetings) และการลาจาก (Leave-taking) เปนตน 

2.  กิจกรรมท่ีเนนภาระงานการสรางปญหาแลวใหผูเรียนหาคําตอบ (Problem-solving 
Activities) โดยมีตัวเลือกในการแกปญหา นักเรียนจะรวมกลุมกันแกปญหา โดยมีครูเปนผูแนะนํา 

3.  กิจกรรมเนนภาระงานประเภทบทบาทสมมุติ (Role-playing) ผูเรียนจะไดรับ
บทบาทตาง ๆ จากครูเปนผูกําหนดบทบาทตาง ๆ กิจกรรมนี้สามารถใชกับผูเริ่มเรียนภาษาไปจนถึง
ผูเรียนภาษาในระดับสูง ซึ่งผูเรียนควรมีความรูจากประสบการณเดิมเพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูที่เร็วขึ้น 

4.  กิจกรรมเนนภาระงานท่ีฝกใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเจาของภาษา นอกหองเรียน 
(Community-oriented Task) กิจกรรมนี้จะชวยใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาท่ีสมจริงในสถานการณจริง 
  Nation (1990) แบงประเภทของกิจกรรมภาระงานจากระดับความยากงายของภาระ
งานหรือเรียงลําดับจากงายไปสูยากดังนี้ 
 1.  ภาระงานตามประสบการณ (Experience Tasks) เปนงานหรือกิจกรรมท่ีทําเปน
กลุมหรือตามลําพังโดยท้ังนี้ผูเรียนตองมีความคุนเคยหรือมีประสบการณมากอน 

2.  ภาระงานแบบรวมปฏิบัติ (Shared Tasks) เปนงาน หรือกิจกรรมกลุมเนนความรวมมือ
ภายใน 

3.  ภาระงานแบบช้ีแนะ (Guided Tasks)   เปนงานหรือกิจกรรมท่ีตองการช้ีแนะชวยเหลือใน
บางเรื่องเพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงาน 

4.  ภาระงานอิสระ (Independent Tasks) เปนงานท่ีใหผูเรียนปฏิบัติตามลําพังโดยไมมี
การใหความชวยเหลือ 

นอกจากนี้ Pica and others (1993: 19-20) ไดกลาวถึงกิจกรรมเนนภาระงานไว 5 ประเภท 
ไดแก 
 1.  กิจกรรมสัมพันธเนื้อหา (Jigsaw Task) คือ การท่ีผูเรียนท้ัง 2 คน ทํางานรวมกัน
เปล่ียนขอมูลท่ีตนมีเพื่อนําขอมูลท้ังสองมารวมกันใหเกิดเปนเรื่องราวท่ีสมบูรณเพียงหนึ่งเรื่อง เรียก
การส่ือสารในกิจกรรมนี้วาการส่ือสาร 2 ทาง (Two-way Communication) 
 2.  กิจกรรมการหาขอมูลท่ีขาดหายไป (Information Gap Task) คือ กิจกรรมท่ีผูเรียน
ท้ังสองคน ตางมีขอมูลท่ีเหมือนกัน แตมีบางสวนของขอมูลขาดหายไป ท้ังสองคนตองทํางานรวมกัน 
โดยสลับกันเปนใหขอมูล แตละคนจะไดขอมูลท่ีสมบูรณเพียง 1 อยาง เรียกการส่ือสารนี้วา (One- 
Way Communication) 
 3.  กิจกรรมการแกปญหา (Problem-solving Task) คือ กิจกรรมท่ีผูเรียนรวมกันแก 
ปญหาท่ีไดรับมอบหมาย ผลลัพธจากการแกปญหามีเพียงอยางเดียว 
 4.  กิจกรรมการตัดสินใจ (Decision-making Task) คือ กิจกรรมท่ีผูเรียนรวมกันตัดสินใจ 
เพื่อหาขอสรุปอยางใดอยางหนึ่งจากหลายๆทางเลือกท่ีมีผูกําหนดให 
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 5.  กิจกรรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Opinion Exchange) คือ กิจกรรมท่ีผูเรียน
รวมกันอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือตัดสินใจ 
 กิจกรรมเนนภาระงานเปนกิจกรรมแกปญหาและ ตัดสินใจ กิจกรรมเนนภาระงานเปน
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นลักษณะการส่ือสาร 2 ทาง คือ ผูเรียนเปนท้ังผูขอและใหขอมูลเพื่อ
แลกเปล่ียนขอมลูและแสดงความคิดเห็นตอกันหรืออาจทําตามลําพังโดยใชขอมูลท่ีมีอยูเพื่อแกปญหา 
หรือตัดสินใจในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ตัวอยางของกิจกรรมเนนภาระงานแตละประเภท ดังตอไปนี้ 
 1.  กิจกรรมสัมพันธเนื้อหา (Jigsaw Task) เปนกิจกรรมท่ีใหผูเรียนคนหาขอมูลจากกัน 
และเพื่อและเพื่อแกปญหาหรือจัดเรียงตามลําดับเหตุการณของเรื่องราวตาง ๆ 
 2.  กิจกรรมหาขอมูลท่ีขาดหายไป (Information Gap Task) ใหผูเรียนทําตามคําส่ัง 
หรือใหฟงขอความแลวสรุป 
 3.  กิจกรรมการแกปญหา (Problem-Solving Task)   เปนกิจกรรม ที่ ใหผูเรียนหา
ความแตกตางจากรูปภาพ (Spot of the Differences) โดยใหผูเรียนทํางานรวมกันเพื่อหาขอสรุป 
ขอแตกตางวามีอะไรบาง 
 4.  กิจกรรมการตัดสินใจ (Decision-making Task) เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนรวมกัน
ตัดสินใจในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เปนการตัดสินใจเลือกความเหมาะสมของบุคคล เชน การตัดสินใจเลือกคน
เขาทํางาน การตัดสินใจวาคนไขโรคหัวใจคนใดควรไดรับการผาตัด 
 กิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Opinion Exchange Task) มักเปนกิจกรรมท่ีให
ผูเรียนรวมกันอภิปรายจากหัวขอท่ีกอใหเกิดการโตเถียงกันอยางมาก (Controversial Topics) เชน
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติด 

Willis (1998: 26-27) ไดเสนอประเภทของภาระงานไว 6 ประเภท ดังนี้ 
 1.  การจดบันทึก (Listing) ไดแก ภาระงานท่ีใหความสําคัญตอการคนพบขอเท็จจริง 
ผูเรียนตองสอบถามขอมูลซึ่งกันละกัน หรือสอบถามผูอื่น ผลของภาระงานจะอยูในรูปแบบบัญชีท่ีมี
การเติมขอความใหสมบูรณ 
 2.  การจัดลําดับและคัดเลือก (Ordering and Sorting) ไดแกภาระงานท่ีมีการ
เรียงลําดับและจัดแบงประเภท ซึ่งมีกระบวนการอยู 4 กระบวนการ คือ 
  2.1  การจัดลําดับเรื่อง การกระทํา หรือเหตุการณท่ีอยูในลําดับท่ีสมเหตุสมผล หรือ
ตามเวลา 
  2.2 การจัดเรียงตามคานิยมสวนตัว หรือเกณฑท่ีมีการช้ีเฉพาะลงไป 
  2.3 การจัดแบงประเภทเรื่องตาง ๆ ใหอยูในหมวดหมูหรือหัวขอท่ีกําหนดให 
  2.4 การจัดประเภทหมวดหมูท่ีแตกตางกัน โดยไมไดกําหนดหมวดหมู 
 3.  การเปรียบเทียบ (Comparing) ไดแก การเปรียบเทียบขอมูลท่ีมีลักษณะคลายแตมี
ความแตกตางในแหลงท่ีมา ผูเรียนตองคนหาความเหมือนและความแตกตางของขอมูลนั้น 
 4.  การแกปญหา (Problem Solving) ไดออกภาระงานท่ีมุงใหมีการแกปญหา ใชความ 
สามารถในดานสติปญญา อาจเปนปญหาท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน และประสบการณ  
 5.  การแลกเปล่ียนประสบการณ (Sharing Personal Experience) ไดแก การแลกเปล่ียน
ประสบการณสวนบุคคลชวยสงเสริมพัฒนาสนทนาผูเรียนอยางอิสระ 
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 6.  การสรางสรรคภาระงาน (Creative Task) ไดแกภาระท่ีเรียกวาโครงงาน โดยท่ี
ผู เรียนทํางานเปนคูหรือเปนกลุมปฏิบัติภาระงานท่ีสรางสรรคตามอิสระ มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณกับผูอื่น 
 กลาวไดวากิจกรรมภาระงานสวนใหญเปนกิจกรรมท่ีระบุใหผูเรียนทํางานรวมกันเพื่อหา
ขอยุติในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ผลลัพธอาจเปนอยางเดียวกันหรือแตกตางกันขึ้นอยูกับผูเรียนจะเลือกมาใช
ตัดสินหรือแกปญหาโดยการส่ือสารระหวางผูเรียนอาจเปนทางเดียวหรือสองทางก็ได 
  

4.4  ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรมเนนภาระงาน 
การจัดการเรียนรูแบบเนนภาระ เปนการเรียนรูภาษาท่ีเกิดจากการใชภาระงานเปนส่ือ

ส่ิงท่ีสําคัญคือผูเรียนตองรูเปาหมายของงานปฏิบัติและทําความเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติใหถูกตองใน
แตละงาน เพื่อมุงหวังใหผูเรียนสามารถพัฒนาการใชภาษาท่ีสอดคลองกับสถานการณจริงใน
ชีวิตประจําวัน ไดมีนักการศึกเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเนนภาระงานไวดังนี้ 

Prabu (1979) เช่ือวาในการท่ีผูเรียนจะพัฒนาการใชภาษาไดตามความตองการนั้น   
ตองไดรับโอกาสในการพัฒนาความเขาใจภาษากอน รูปแบบของภาษาตองเกิดจากการรับรูภาษา   
โดยผานระบบการจัดการภายใน ดังนั้นจึงไมมีการกําหนดโครงสรางทางคําศัพทหรือหัวขอทางภาษา
ไวลวงหนา ไมมีลําดับขั้นตอนของบทเรียนท่ีตองฝกหรือตองใชภาษาตามความตองการส่ิงสําคัญ คือ
ปญหาหรืองานท่ีใหผูเรียนปฏิบัติ ดังนั้น Prabu จึงไดกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติภาระงานไว            
2 ขั้นตอน ประกอบดวย ข้ันเตรียมปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) และขั้นการปฏิบัติภาระงาน (Task)  
 ขัน้เตรียมปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) เปนวิธีการท่ีครูใชกับนักเรียนท้ังช้ันเรียนหนึ่งกลุม
หรือหนึ่งคน เพื่อแสดงหรือสาธิตกิจกรรมกอน เปนการลดความยากของกิจกรรมและมุงเราความ
สนใจของนักเรียน เปนการใหผูเรียนไดคิดถึงภาษาท่ีตองนํามาใชในการทํากิจกรรมนั่นเอง 

ขั้นการปฏิบัติภาระงาน (Task) เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนปฏิบัติจริงซึ่งสวนใหญจะให
นักเรียนปฏิบัติเด่ียวและและหลังปฏิบัติกิจกรรมดังกลาวครูจะใหขอมูลปอนกลับดวย 
 ท้ังนี้กิจกรรมท่ีใช Prabu (1980) ไดกําหนดระดับความยากงายไววา ผูเรียนจํานวนไม
นอยกวาครึ่งสามารถทําไดอยางนอยครึ่งหนึ่งของงาน ขณะท่ี Willis (1996: 56-58) ไดเสนอขั้นตอน
การจัดการเรียนรูแบบเนนภาระงาน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นกอนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) ขั้นการปฏิบัติ
ภาระงาน (Task) และขั้นเนนความรูทางภาษา (Language Focus) ดังมีรายละเอียดดังนี้ คือ ขั้นกอน
ปฏิบัติภาระงาน ครูเสนอหัวขอในการสอน บอกศัพท วลีท่ีเปนประโยชน ครูตองแนใจวาผูเรียนเขาใจงาน  
ใหผูเรียนดูตัวอยางงานท่ีมีผูเคยทําไว ผูเรียนจดคําศัพท วลี ท่ีสําคัญเตรียมตัวทํางาน ขั้นปฏิบัติภาระงาน  
ผูเรียนมีบทบาทในการปฏิบัติงานอาจทําอยูในรูปงานคูหรือกลุมยอยมีการวางแผนเตรียมรายงานตอ
ช้ันเรียน การรายงานนําเสนองานวาปฏิบัติงานอยางไรบางคนพบอะไรตอช้ันเรียน  โดยครูเฝาดูผูเรียน
อยูหาง ๆ  ชวยตรวจแกงานนําเสนอของผูเรียน  ทําหนาท่ีประธานและคอยกระตุนผูเรียนกอนชวยให
ผูเรียนมั่นใจในการนําเสนองานและใหขอมูลปอน  ขั้นหลังปฏิบัติภาระงานแบงเปนสองสวน คือ    
การวิเคราะหและการฝกฝน โดยในสวนของการวิเคราะหผูเรียน ตรวจสอบและอภิปรายรูปแบบภาษา
หรือเนนความรูทางภาษา (Language  Features) ท่ีใชในภาระงาน ในสวนการฝกฝนครูนําผูเรียนฝก
รูปแบบทางภาษาเพื่อเพิ่มเติมสรางความมั่นใจใหผูเรียน  โดยทบทวนรูปแบบทางภาษากับผูเรียน      
ท้ังช้ัน ใหคําศัพท วลีท่ีจําเปนอื่น ๆ เพิ่มเติม ผูเรียนฝกคําศัพท วลีท่ีไดจากการอภิปรายรูปแบบภาษา  
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นักเรียนจดบันทึก   ซึ่งท้ัง  Samuda and others (1996) และ Skehan (1999)  แบงขั้นตอน
กระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรมการเรียนแบบเนนภาระงาน 3 ขั้นตอน เชนเดียวกับ Willis  
(1996) 
 Ellis (2003: 244-262) ไดกลาวถึงขั้นตอนการเรียนแบบเนนภาระงาน ดังนี้ 
 1.  ขั้นตอนเตรียมงานปฏิบัติ (Pre-Task) เปนขั้นตอนท่ีมุงเนนการเตรียมผูเรียนให
สามารถทํางานปฏิบัติไดโดยเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียนไดนั้น     
ซึ่งตองอาศัยวิธีการ 4 วิธี ดังตอไปนี้ 
  1.1 สนับสนุนผูเรียนใหปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเหมือนกับงานปฏิบัติ (Task) 
  1.2 ใหผูเรียนสังเกตรูปแบบของการทํางานปฏิบัติ (Task) 
  1.3 กระตุนผูเรียนใหทํากิจกรรมท่ีไมใชงานปฏิบัติแตเปนการสงเสริมความพรอมท่ี
ปฏิบัติงานในข้ันตอไป 
  1.4 วางแผนอยางเปนระบบสําหรับงานปฏิบัติหลักไดแกการวางแผนปฏิบัติงาน
สําหรับผูเรียนการวางแผนท่ีช้ีแนะรูปแบบภาษาและการวางแผนแบบเนนเนื้อหา 
 2.  ขั้นระหวางการปฏิบัติงาน (During-Task หรือ Task Cycles) มีวิธีการปฏิบัติงาน     
2 วิธี ในการปฏิบัติงานในข้ันตอนนี้ 
  2.1 คุณลักษณะงานปฏิบัติ (Task Performance Options) คือ คุณลักษณะตาง ๆ
ของงานปฏิบัติท่ีสงเสริมผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยผูสอนสามารถ          
วางแผนการสอนลวงหนาไดเชนประการแรกการกําหนดเวลาในการทํางานปฏิบัติถาผูสอนเนนการใช
ภาษาท่ีถูกตอง (Accuracy) ในการปฏิบัติงานควรใหผูเรียนกําหนดระยะเวลาเองแตถาผูเรียนเกิด
ความคลองแคลวในการใชภาษาโดยไมคํานึงเรื่องความถูกตองนักประการท่ีสองการใหขอมูลบางสวน
กับผูเรียนในขณะท่ีผูเรียนกําลังทํางานปฏิบัติและประการท่ีสามคือการใหคําแนะนําสวนของงาน
ปฏิบัติท่ีผูเรียนไมคาดคิดคําตอบไว  ซึ่งเปนการทาทายผูเรียน เชน  งานปฏิบัติท่ีตองการตัดสินใจ (A 
Decision-making Task) เปนการกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจและใชภาษาในงานปฏิบัติเพิ่มข้ึน 
  2.2 คุณลักษณะทางดานกระบวนการ (Process Options) คือ ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนดใหผูเรียนทําตามงานปฏิบัติท่ีไดรับมอบหมายใหสมบูรณ 
 3.  ขั้นหลังปฏิบัติงาน (Post-Task หรือ Language Focus) เปนขั้นตอนท่ีผูเรียน
รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมท้ังประเมินผลการปฏิบัติงานของผูเรียนเองระบุสาเหตุของปญหาและ
วิธีการแกปญหาในการส่ือสารรวมท้ังภาษาท่ีใชในการปฏิบัติงานหลังจากนั้นผูสอนเลือกปญหาทาง
ภาษาท่ีซึ่งผูเรียนใชไมถูกตองขณะปฏิบัติงานมาวิเคราะหแกไขภาษาใหถูกตองรวมกันและสุดทาย    
ใหผูเรียนไดทํางานปฏิบัติซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหโอกาสนักเรียนไดปรับปรุงช้ินงานของตนเอง  และ      
ในการปฏิบัติงานซ้ํานั้นสามารถทําใหอยูภายใตเงื่อนไขท่ีคลายคลึงกับงานปฏิบัติเดิมแตสถานการณ
หรือคําส่ังแตกตางไปจากการท่ีฝกปฏิบัติไดหรือฝกกิจกรรมโครงสรางภาษาท่ีไดวิเคราะหแลวจาก
ขั้นตอนการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ 
 ดังนั้น ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  ไมวาจะเปนสองข้ันตอนหรือสามข้ันตอนก็ตาม       
แตความเหมือนของกิจกรรมเนนภาระงานท่ีใช  มีจุดมุงหมายเนนความหมายในการส่ือสารเปนหลัก
โดย  Ellis (2004: 146-147)  ใหความสําคัญของพฤติกรรมการเรียนรูภาษาท่ีตองไดรับการพัฒนา
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โดยเนนวาผูเรียนตองปฏิบัติภาระงานในรูปแบบของการส่ือสารเพื่อพฤติกรรมความเปนอัตโนมัติทาง
ภาษาของผูเรียน  แมในการเรียนรูปแบบภาษาท่ีกําหนด (Declarative Knowledge) ผูเรียนควรได
ปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนภาษาท่ีเนนใหผูเรียนไดใชภาษาเปาหมายในบริบทของการส่ือสาร         
ท่ีเรียกวา  ภาระงานแบบเจาะจงหรือแบบกําหนดภาษา (Focused Task)   ซึ่งภาระงานแบบนี้จะ
แตกตางจากแบบฝกหัดท่ีเรียกวาไวยากรณแบบเนนสถานการณ  (Situational Grammar)  เพราะ
ไมไดเนนใหผูเรียนมุงเรียนรูที่รูปแบบของภาษาท่ีกําหนดในลักษณะของการฝกฝนหรือเรียนรูรูปแบบ
ภาษาท่ีครูจัดเตรียมใหภาระงานแบบเจาะจงเปนภาระงานท่ีใหนักเรียนสังเกตรูปแบบทางภาษาดวย
ตนเองขณะปฏิบัติภาระงาน  เกิดการคิดการเปรียบเทียบและเรียนรูกฎเกณฑทางภาษาและสามารถ
ใชภาษาพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการสรุปวิเคราะหขั้นตอนการการจัดกิจกรรมแบบเนนภาระงานจาก
นักการศึกษาดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3  สรุปวิเคราะหขั้นตอนการจัดกิจกรรมเนนภาระงาน 
 

Prabu  
(1979) 

Willis (1996), Samuda  and 
others (1996), Skehan  (1999)  

Ellis  
(2003) 

สรุปวิเคราะห 

1. ข้ันเตรียมปฏิบัติ
ภาระงาน (Pre-Task)  
2. ข้ันการปฏิบัติ 
ภาระงาน (Task)  

1. ข้ันกอนปฏิบัติภาระงาน  
(Pre-task)   
2. ข้ันการปฏิบัติภาระงาน  
(Task)   
3. ข้ันเนนความรูทางภาษา  
(Language Focus)   

1. ข้ันตอนเตรียมงานปฏิบัติ 
(Pre-Task)  
2. ข้ันระหวางการปฏิบัติงาน 
(During-Task หรือ Task 
Cycles) 
- คุณลักษณะงานปฏิบัติ 
(Task Performance 
Options)  
- คุณลักษณะทางดาน
กระบวนการ (Process 
Options) 
3. ข้ันหลังปฏิบัติงาน (Post-
Task หรือ Language 
Focus) 

1. ข้ันเตรียม
ปฏิบัติภาระงาน 
(Pre-Task)  
2. ข้ันการปฏิบัติ
ภาระงาน (Task) 
3. ข้ันทบทวน 
(Review) 

 
 จากตารางท่ี 3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเนนภาระงาน พอสรุปขั้นตอนการจัด
กิจกรรมได 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการปฏิบัติ  เปนข้ันการเตรียมความพรอมของผูเรียน          
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ขั้นปฏิบัติภาระงาน เปนข้ันท่ีผูเรียนไดลงมือปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ซึ่งอยูในลักษณะงานคูหรืองานกลุม และข้ันผลผลิต เปนข้ันตอนเพื่อการพัฒนาใหผูเรียนเกิดความ
คลองแคลว โดยมีขั้นตอนของกิจกรรม คือ ขั้นวิเคราะหภาษา ครูเปนผูใหคําแนะนํา  ชวยเหลือ 
เพิ่มเติมใหผูเรียนในสวนท่ีไมชัดเจนเพื่อความถูกตองสมบูรณ และข้ันฝกหัดใชภาษา ในข้ันตอนนี้   
เปนขั้นตอนสุดทายท่ีผูเรียนจะไดฝกการใชภาษาอีกครั้ง สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําขั้นการสอน  
ของ Prabu (1979); Willis (1996); Samuda and others (1996); Skehan (1999) และ Ellis (2003)  
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มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการอานเนนภาระงานใหเหมาะสมกับผูเรียน เพื่อเสริมสรางให
นักเรียนมีวิจารณญาณในการอาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ขั้นเตรียมปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) เปนข้ันตอนท่ีเตรียมผูเรียนในการปฏิบัติงาน
ไดแกการแนะนําเรื่องตามวัตถุประสงคการอานอยางมีวิจารณญาณท่ีผูวิจัยไดวิเคราะหไวโดยเรียงลําดับจาก
งายไปหายาก การปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับงานท่ีตองปฏิบัติจริง การเตรียมคําศัพท 
 2.  ขั้นการปฏิบัติภาระงาน (Task) เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนอานบทความทําความเขาใจ
และปฏิบัติงานไดรับมอบหมายอาจเปนงานคูหรืองานกลุมฝกใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษใน   
การส่ือสารกับเพื่อนในขณะปฏิบัติงานเมื่อผลิตช้ินงานเรียบรอยแลวใหเพื่อนในกลุมตรวจสอบแก ไข
ผลงานเขียนรวมกัน วิเคราะหรูปแบบภาษาท่ีผิดพลาดแกไขโครงสรางทางภาษาท่ีใชในงานปฏิบัติให
ถูกตองโดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนําหรือเติมเต็มในสวนท่ียังมีขอบกพรองอยูจนผูเรียนเขาใจอยางดี 
 3.  ขั้นตอนทบทวน (Review) เปนข้ันหลังจากท่ีผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทสํานวน วัตถุประสงค
ของการอานอยางมีวิจารณญาณ และโครงสรางภาษาท่ีวิเคราะหแลวผูเรียนไดฝกอีกครั้งเพื่อใหเกิดความ
คลองแคลวและถูกตอง 
 

4.5  ประโยชนในการจัดการเรียนรูแบบเนนภาระงาน 
 Willis (1996: 137) ไดกลาวถึงประโยชนในการจัดการเรียนรูแบบเนนภาระงาน ดังนี้ 
 1.  ผูเรียนมีความม่ันใจในการพูดและส่ือสารกับผูอื่นมากขึ้น  
 2.  ผูเรียนสนุกสนานมีแรงจูงใจเกิดความทาทายในการปฏิบัติงาน  
 3.  ผูเรียนสามารถใชภาษาส่ือสารอยางเปนธรรมชาติพรอมท้ังฝกการแกปญหาตางๆท่ี
เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม  
 4.  ผูเรียนใชประสบการณเดิมมาสูบทเรียนใหมและพบวานาสนใจและเปนการเพิ่มพูน
ความคิดเดิมอีกดวย  
 5.  ผูเรียนไดใชภาษาในการส่ือสารท่ีสอดคลองกับสถานการณจริงจากขอมูลขางตน   
สรุปประโยชนในการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติวาเปนการเพิ่มพูนความรูความคิดเดิมทําให
ผูเรียนเกิดความม่ันใจในการใชภาษามีปฏิสัมพันธกับผูอื่นเพิ่มขึ้นฝกการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดีเกิด
ความทาทายและมีความสนุกสนานในการปฏิบัติงาน 

จากประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัตินั้น จะเห็นไดวา  การจัด       
การเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกการใชภาษาในสถานการณจริง สามารถใช
ภาษาไดอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติ เกิดความสนุกสนานและเกิดแรงดึงดูดใจในการปฏิบัติงาน 
 

4.6  การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative or Collaborative Learning) 
 ทิศนา แขมมณี (2554: 98) การเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมท่ีมีความสามารถแตกตาง

กันประมาณ 3-6 คน ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม นักการศึกษาคนสําคัญท่ีเผยแพร
แนวคิดของการเรียนรูแบบนี้ คือ Slavin, David Johnson, Roger Johnson กลาววา ในการจัด 
การเรียนการสอนโดยท่ัวไป เรามักจะไมใหคว ามสนใจเก่ียวกับความสัมพันธระหวางผู เรียน 
ความสัมพันธระหวางผูเรียนเปนมิติท่ีมักถูกละเลยหรือมองขามไปท้ัง ๆ ท่ีมีผลการวิจัยช้ีชัดเจนวา 
ความรูสึกของผูเรียนตอตนเอง ตอโรงเรียน ครูและเพื่อนรวมช้ัน มีผลตอการเรียนมาก Johnson 
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and Johnson (1994: 31-32, อางถึงใน ทิศนา แขมณี, 2554: 99) กลาววา ปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนมี 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะแขงขันกัน ผูเรียนแตละคนจะพยายามเรียนใหไดดีกวาคนอ่ืน 
เพื่อใหไดคะแนนดี ไดรับการยกยอง หรือไดรับการตอบแทนในลักษณะตาง  ๆ   2) ลักษณะตางคน
ตางเรียน คือผูเรียนแตละคนตางก็รับผิดชอบดูแลตัวเองใหเกิดการเรียนรู ไมยุงเกี่ยวกับผูอื่น     และ 
3) ลักษณะรวมมือกันหรือชวยกันในการเรียนรู คือแตละคนก็รับผิดชอบในการเรียนรูของตนและใน
ขณะเดียวกันก็ตองชวยใหสมาชิกคนอื่นเรียนรูดวย Johnson and Johnson ช้ีใหเห็นวา การจัด 
การศึกษาปจจุบันมักสงเสริมการเรียนรูแบบแขงขัน เปนผลทําใหผูเรียนชินตอการแขงขันเพื่อแยงชิง
ผลประโยชนมากกวารวมมือกันแกปญหา  อยางไรก็ตามผูเรียนควรไดโอกาสเรียนรูท้ัง 3 ลักษณะ 
โดยรูจักใชลักษณะการเรียนรูอยางเหมาะสมกับสภาพการณ ท้ังนี้เพราะในชีวิตประจําวันนักเรียนตอง
เผชิญกับสถานการณท้ัง 3 ลักษณะ อีกท้ังการศึกษาในปจจุบันมีการสงเสริมการเรียนรูแบบแขงขัน
และรายบุคคลแลว เราจึงจําเปนตองหันมาสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งสามารถชวยใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูไดดี รวมท้ังไดเรียนรูทักษะทางสังคมและการทํางานรวมกับผูอื่นซึ่งเปนทักษะท่ีจําเปน
อยางยิ่งในการดํารงชีวิต 
 1. องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ 
  องคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเปนส่ิงสําคัญท่ีผูเรียนจะตองคํานึงถึงใน
การใหผูเรียนทํางานกลุม เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือนับวาเปน การจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชกระบวนการกลุมใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกันเพื่อผลประโยชนและ         
เกิดความสําเร็จรวมกันของกลุม ซึ่งการเรียนแบบรวมมือมิใชเปนเพียงจัดใหผูเรียนทํางานเปนกลุม เชน   
ทํารายงาน ทํากิจกรรมประดิษฐหรือสรางช้ินงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแลว ผูสอนทําหนาท่ี
สรุปความรูดวยตนเองเทานั้น แตผูสอนจะตองพยายามใชกลยุทธวิธีใหผูเรียนไดใชกระบวนการประมวล  
ส่ิง ท่ีมาจากการทํากิจกรรมตาง ๆ จัดระบบความรูสรุปเปนองคความรูดวยตนเองเปนหลักการสําคัญ ดังนั้น 
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือผูสอนจะตองเลือกเทคนิคการจัดการเรียนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน และผูเรียน
จะตองมีความพรอมท่ีจะรวมกันทํากิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุมรวมกัน โดยท่ีกลุมจะประสบ
ความสําเร็จได เมื่อสมาชิกทุกคนไดเรียนรูบรรลุตามจุดมุงหมายเดียวกัน นั่นคือ การเรียนเปนกลุมหรือเปน
ทีมอยางมีประสิทธิภาพ  Johnson and Johnson (1994: 32-37, อางถึงใน ทิศนา แขมณี, 2554: 99) 
นําเสนอแนวการเรียนการสอนแบบรวมมือกันโดยกลาวถึงหลักการของการเรียนแบบรวมมือ 5 ประการ 
ประกอบดวย  
  1.1 การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence) หมายถึง สมาชิกใน
กลุมมีเปาหมายรวมกัน มีสวนรับความสําเร็จรวมกัน ใชวัสดุอุปกรณรวมกัน มีบทบาทหนาท่ีทุกคน   
ท่ัวกันทุกคนมีความรูสึกวางานจะสําเร็จไดตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
  1.2 การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด (Face-to-face Promotive Interaction) 
หมายถึง สมาชิกกลุมไดทํากิจกรรมอยางใกลชิด เชน แลกเปล่ียนความคิดเห็น อธิบายความรูแกกัน 
ถามคําถาม ตอบคําถามกันและกัน ดวยความรูสึกท่ีดีตอกัน 
  1.3 ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดของสมาชิกแตละคน (Individual Accountability) เปน
หนาท่ีของผูสอนท่ีจะตองตรวจสอบวา สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตองานกลุมหรือไม มากนอยเพียงใด 
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เชน การสุมถามสมาชิกในกลุม สังเกตและบันทึกการทํางานกลุมใหผูเรียนอธิบายส่ิงท่ีตนเรียนรูใหเพื่อนฟง 
ทดสอบรายบุคคล เปนตน 
  1.4 การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย         
(Interpersonal and Small-group Skills ) ผูเรียนควรไดฝกทักษะท่ีจะชวยใหงานกลุมประสบ
ความสําเร็จ เชน ทักษะการส่ือสาร การยอมรับและชวยเหลือกัน การวิจารณความคิดเห็น โดยไม
วิจารณบุคคล การแกปญหาความขัดแยงการใหความชวยเหลือ และการเอาใจใสตอทุกคนอยาง     
เทาเทียมกัน การทําความรูจักและไววางใจผูอื่น 

  1.4 การวิเคราะหกระบวนการกลุม (Group Processing) สมาชิกตองรับผิดชอบตอ
การทํางานของกลุมท่ีตองสามารถประเมินการทํางานของกลุมไดวา ประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด 
เพราะเหตุใดตองแกไขปญหาท่ีใด การวิเคราะหการเรียนรูนี้อาจทําโดยครูหรือผูเรียน หรือท้ังสองฝาย 
การวิเคราะหกระบวนการกลุมนี้เปนยุทธวิธีหนึ่งท่ีสงเสริมใหกลุมต้ังใจทํางานเพราะรูวาจะไดขอมูล
ยอนกลับ และชวยฝกทักษะการคิด (Metacognition) คือ สามารถจะประเมินการคิดพฤติกรรมของ
ตนท่ีไดทํา  
 2. ผลดีของการเรียนรูแบบรวมมือ 
  2.1 มีความพยายามจะบรรลุเปาหมายมากขึ้น (Greater Efforts to Achieve) 
ผูเรียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย เปนผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น     
การเรียนรูมีความคงทนมากขึ้น (Long-term Retention) มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
มีการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ใชเหตุผลดีขึ้น และคิดอยางมีวิจารณญาณมากข้ึน  
  2.2 มีความสัมพันธระหวางผูเรียนดีขึ้น (More Positive Relationships Among 
Students) การเรียนรูแบบรวมมือชวยใหผูเรียนมีน้ําใจนักกีฬามากขึ้น ใสใจผูอื่นมากขึ้น เห็นคุณคา
ของความแตกตาง ความหลากหลาย การประสานสัมพันธและการรวมกลุม 
  2.3 มีสุขภาพจิตดีขึ้น (More Positive Relationship) การเรียนรูแบบรวมมือชวยให
ผูเรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น มีความรูสึกท่ีดีและเช่ือมั่นตนเองมากขึ้น นอกจากนั้นยังชวยพัฒนาทักษะทาง
สังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความผันแปรตาง ๆ 
  กลาวโดยสรุปคือ การเรียนรูแบบรวมมือชวยใหผูเรียนมีความพยายามท่ีจะบรรลุ
เปาหมายมากขึ้น เห็นคุณคาในตัวเองและผูอื่นมากข้ึน ยอมรับความแตกตาง ประสานสั มพันธ      
การรวมกลุม สุขภาพจิตดี สามารถเผชิญกับความเครียดและมีทักษะในการอยูในสังคมไดเปนอยางดี  
 3. ประเภทของการเรียนรูแบบรวมมือ 

  3.1 กลุมการเรียนรูแบบรวมมืออยางเปนทางการ (Formal Cooperative Learning 
Groups) กลุมประเภทนี้ ครูจัดขึ้นโดยการวางแผน จัดระเบียบ กฎเกณฑ วิธีการ และเทคนิคตาง ๆ 
เพื่อใหผูเรียนไดรวมมือกันเรียนรูสาระตาง ๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งอาจเปนหลาย ๆ ช่ัวโมงติดตอกันหรือ
หลายสัปดาหติดตอกัน จนกระท่ังผูเรียนเกิดการเรียนรูและบรรลุจุดมุงหมายตามท่ีกําหนด  
  3.2 กลุมการเรียนรูแบบรวมมืออยางไมเปนทางการ (Informal Cooperative Learning 
Groups) กลุมประเภทนี้ครูจัดขึ้นเฉพาะกิจเปนครั้งคราว โดยสอดแทรกอยูในกลุมการสอนปกติ 
โดยเฉพาะการสอนบรรยาย ครูสามารถจัดกลุมการเรียนรูแบบรวมมือสอดแทรกเขาไปเพ่ือชวยให
ผูเรียนมุงคามสนใจหรือใชความคิดเปนพิเศษในสาระบางจุด 
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  3.3 กลุมการเรียนรูแบบรวมมืออยางถาวร (Cooperative Base Groups) กลุม
ประเภทนี้เปนกลุมการเรียนรูท่ีสมาชิกกลุมมีประสบการณการทํางาน การเรียนรูรวมกันมานาน
จนกระท่ังเกิดความสัมพันธแนนแฟน สมาชิกกลุมมีความผูกพัน หวงใย ชวยเหลือกันและกันอยาง
ตอเนื่อง 
 4. การประยุกตใชทฤษฎีในการเรียนการสอน 

  4.1 ดานการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
   4.1.1 กําหนดจุดมุงหมายของบทเรียนท้ังทางดานความรูและทักษะกระบวนการตาง ๆ  
   4.1.2  กําหนดขนาดของกลุม กลุมควรมีขนาดเล็กประมาณ 3-6 คน กลุมขนาด 

4 คน จะเปนขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
   4.1.3 กําหนดองคประกอบของกลุม โดนท่ัวไปกลุมจะตองประกอบไปดวย
สมาชิกท่ีคละกันในดานตาง ๆ เชน เพศ ความสามารถ และความถนัด เปนตน 
   4.1.4  กําหนดบทบาทของสมาชิกแตละตนในกลุม 

   4.1.5  จัดสถานท่ีใหเหมาะสมในการทํางานและการมีปฏิสัมพันธกัน 
   4.1.6  จัดสาระ วัสดุ หรืองานท่ีจะใหผูเรียนทํา วิเคราะหสาระ/งาน/หรือวัสดุท่ี

จะใหผูเรียนไดเรียนรู 
  4.2 ดานการสอน ครูควรมีการเตรียมกลุมเพื่อการเรียนรูรวมกัน ดังนี้ 
   4.2.1  อธิบายช้ีแจงเกี่ยวกับงานของกลุม 
   4.2.2  อธิบายเกณฑการประเมินผลงาน 
   4.2.3  อธิบายถึงความสําคัญและวิธีการของการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน 
   4.2.4  อธิบายวิธีการชวยเหลือกันระหวางกลุม 

   4.2.5  อธิบายถึงความสําคัญและวิธีการในการตรวจสอบความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีท่ีแตละคนไดรับมอบหมาย 

   4.2.6  แจงพฤติกรรมท่ีคาดหวัง 
  4.3 ดานการควบคุมกํากับและชวยเหลือกลุม 
   4.3.1  ดูแลใหสมาชิกกลุมมีการปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด 

   4.3.2  สังเกตการณการทํางานรวมกันของกลุม 
   4.3.3  เขาไปชวยเหลือกลุมตามความเหมาะสม 
   4.3.4  สรุปการเรียนรู 
  4.4  ดานการประเมินผลและวิเคราะหกระบวนการเรียนรู 
   4.4.1  ประเมินผลการเรียน ครูประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนท้ังทางดานปริมาณ

และคุณภาพ 
   4.4.2  วิเคราะหกระบวนการทํางานและกระบวนการเรียนรูรวมกัน การเรียนรู

แบบรวมมือทั้ง  
 การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative and Collaborative Learning) เปนวิธีการ จัด 
การเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ท่ีเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติงานเปนกลุมยอย โดยมีสมาชิกกลุมท่ีมี
ความสามารถท่ีแตกตางกัน เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการเรียนรูของแตละคน สนับสนุนใหมีการ
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ชวยเหลือซึ่งกันและกันจนบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  นอกจากนี้การเรียนรูแบบรวมมือยังเปนการ
สงเสริมการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ หรือทีม เปนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ สามารถ
ปรับตัวใหอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 

5.  ขอมูลเก่ียวกับทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี 
 

 จังหวัดเพชรบุรี ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต ของกรุงเทพมหานคร เปนเมืองดานสําคัญ
ระหวางภาคกลางและภาคใต มีช่ือเสียงในฐานะเปนแหลงผลิตน้ําตาล เนื่องจากมีตนตาลหนาแนน 
และยังเปนเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญเพชรบุรีมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากมายและหลากหลาย
รูปแบบ ท้ังยังอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงเปนอีกจังหวัดหนึ่งท่ีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศ นิยมไปเท่ียวพักผอนหยอนใจกันมาก (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2553) 
 จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 6,225,138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,890,711 ไร 
จัดเปนจังหวัดท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับท่ี 36 ของประเทศไทย โดยมีสวนท่ีกวางท่ีสุดในแนว          
ทิศตะวันออก-ตะวันตก เปนระยะทาง 103 กิโลเมตร และสวนท่ียาวท่ีสุดในแนวทิศเหนือ -ใต        
เปนระยะทาง 80 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของเพชรบุรี แบงเปน 3 เขต คือ เขตภูเขาและท่ีราบสูง
ทางดานตะวันตก เปนเทือกเขาทอดยาวจากเหนือลงใต เปนตนกําเนิดของแมน้ําเพชรบุรีและแมน้ํา
ปราณบุรี เขตท่ีราบลุมแมน้ําบริเวณตอนกลางของจังหวัด เปนบริเวณท่ีอุดมสมบูรณท่ีสุดและเปนเขต
เกษตรกรรมท่ีสําคัญของจังหวัด เพราะมีแมน้ําเพชรบุรีไหลผาน มีเข่ือนแกงกระจานและเขื่อน
เพชรบุรี และเขตท่ีราบชายฝงทะเลทางดานทิศตะวันออก พื้นท่ีติดชายฝงทะเลอาวไทย ความยาว 
รวมประมาณ 80 กิโลเมตร อุดมไปดวยปาโกงกางและชายหาดท่ีสวยงาม เปนแหลงเศรษฐกิจท่ีสําคัญ
ของจังหวัดท้ังในดานการประมงและการทองเท่ียว เพชรบุรีเปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 
2,000 ป นับต้ังแตสมัยทวารวดี เดิมเปนหนึ่งในเมืองศูนยกลางของพระพุทธศาสนา มีช่ือท่ีชาว
ตางประเทศใชเรียกตาง ๆ กัน เชน ชาวฮอลันดาเรียกวา “พิพรีย” ชาวฝรั่งเศสเรียกวา “พิพพีล” 
และ “ฟฟรี” จึงสันนิษฐานกันวาช่ือ “เมืองพริบพรี” เปนช่ือเดิมของเมืองเพชรบุรี ซึ่งสอดคลองกับ 
ช่ือวัดพริบพลี ท่ีเปนวัดเกาแกวัดหนึ่งของจังหวัดในสมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา เพชรบุรีเปนเมือง
หนาดานท่ีสําคัญในกลุมหัวเมืองฝายตะวันตก เจาเมืองผูปกครองเพชรบุรีลวนเปนผูท่ีสืบเช้ือพระวงศ 
ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร จังหวัดเพชรบุรีไดเปล่ียนเปนเมืองแหงการทองเท่ียว พระบาทสมเด็จ    
พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีต้ังแตครั้งยังทรงผนวชอยู เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย
จึงโปรดใหสรางพระราชวัง วัด และพระเจดียใหญขึ้นบนเขาเต้ีย ๆ ใกลกับตัวเมือง และพระราชทาน
นามวา “พระนครคีรี” ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหสราง
พระราชวังขึ้นอีกแหงหนึ่งในตัวเมืองเพชรบุรีคือ “พระรามราชนิเวศน” หรือท่ีเรียกกันวา “วังบานปน” 
และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็ไดโปรดใหสรางพระราชวัง “พระราชนิเวศน
มฤคทายวัน” ขึ้นท่ีชายหาดชะอําในเวลาตอมา เพื่อใชเปนท่ีประทับรักษาพระองค ดวยทรงเช่ือวา 
อากาศชายทะเลและนํ้าทะเลอาจบรรเทาอาการเจ็บปวยได จังหวัดเพชรบุรีจึงถูกเรียกอีกช่ือหนึ่งวา 
“เมืองสามวัง” นับแตนั้นมาปจจุบันจังหวัดเพชรบุรีแบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ คือ อําเภอ
เมืองเพชรบุรี อําเภอเขายอย อําเภอหนองหญาปลอง อําเภอชะอํา อําเภอทายาง อําเภอบานลาด 
อําเภอบานแหลม และอําเภอแกงกระจาน 
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 สรุปไดวา จังหวัดเพชรบุรีมีประวัติความเปนมาทางประวัติศาสตรท่ีเกาแก จึงทําให
จังหวัดเพชรบุรีมีเปนแหลงรวมมรดกทางประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การทองเท่ียว สินคา ผลิตภัณฑ ซึ่งลวนแตมีคุณคา ควรคาแกการนํามา
ศึกษา ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีมาสรางเปนหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับ
สาระและมาตรฐานการเรียนรูของการจัดสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ หากผูเรียนในจังหวัดเพชรบุรี 
มีโอกาสไดเรียนรูเรื่องราวใกลตัวจากทองถิ่นเปนภาษาอังกฤษ ส่ิงเหลานี้จะสรางแรงจูงใจในการเรียน
กอใหความเขาใจและเกิดวิจารณญาณในการอานบทเรียนงายขึ้น อีกท้ังยังเปนการปลูกจิตสํานึก 
คานิยม ใหผูเรียนเห็นคุณคา เห็นความสําคัญของทองถิ่น สามารถนําความรูท่ีไดไปเผยแผใหกับ
นักทองเท่ียวที่มาเย่ียมชมจังหวัดตนได 
 

6.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
กิจกรรมเนนภาระงาน โดยศึกษาจากงานวิจัยท่ีผานมา เพื่อศึกษาถึงลักษณะของงานวิจัยและ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวิจัยในประเด็นตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  และนํามาเปนแนวทางใน
การพัฒนางานวิจัยเรื่องการพัฒนาการอานเนนภาระงานเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานอยางมี
วิจารณญาณดังตอไปนี้ 
 

6.1  วิจัยที่เก่ียวของกับการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท้ังภายในประเทศและตางประเทศท่ีเกี่ยวของ  โดยยึดหลัก
การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ      
เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการเพ่ิมพูนความสามารถการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณท่ีผูวิจัย
สรางขึ้น ประกอบดวย 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
  สุรีรัตน ไชยสุริยา (2543: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและการคิดอยางมีวิจารณญาณและศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน สังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร จํานวน 561 คน โดยไดกลุมตัวอยางมาจากการสุมอยางงาย  เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัยคือ แบบสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของ  คอรเนลล ระดับ เอ็กซ 
(Cornell Critical Thinking Level X)  ซึ่งผูวิจัยนํามาแปลและปรับภาษาใหเหมาะสมกับนักเรียน
ไทยและแบบสอบวัดความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง
ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการคิดและการอานอยางมีวิจารณญาณของกลุมตัวอยาง อยูใน
เกณฑไมผานเกณฑขั้นตํ่าโดยไดคามัชฌิชเลขคณิตเปนรอยละเทากับ 42.51 และ 47.78 ตามลําดับ
และผลของความสัมพันธระหวางความสามารถในการคิดและการอานอยางมีวิจารณญาณมี
ความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
  จินดา ยัญทิพย (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการ
บูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน โดยมีวัตถุประสงค 1) พัฒนากระบวนการ
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บูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน และ 2) ศึกษาผลการใชกระบวนการบูรณา
การทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
ตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน  โดยเปรียบเทียบความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจความสามารถในการคิด และความสามารถในการสรุปยอความ หลังการ
ทดลองระหวางนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกับนักเรียนท่ีเรียนโดยใชการสอนแบบปกติ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนครสวรรค จํานวน 2 หองเรียน แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 55 คน และ
กลุมควบคุม จํานวน 53 คน นักเรียนกลุมทดลองเรียนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดใน
การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สวนนักเรียนกลุมควบคุมเรียนโดยใชการสอนแบบปกติ 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ แบบวัดความสามารถในการคิด และแบบวัดความสามารถในการสรุปยอความ วิเคราะหขอมูล
โดยใชคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนท่ีเรียนโดย
ใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ  มีคาเฉล่ียของ
คะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ หลังการทดลองสูงกวานักเรียนท่ีเรียน
โดยใชการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกระบวนการ
บูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ  มีคาเฉล่ียของคะแนน
ความสามารถในการคิด หลังการทดลองสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชการสอนแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดใน
การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ  มีคาเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการสรุปยอ
ความหลังการทดลองสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี   
ระดับ .05 

 พัชโรบล จริยฐิตินันท (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการใชกลวิธีการ
อานอยางมีวิจารณญาณเพื่อสงเสริมการอานและการคิดอยางมีวิจารณญาณของนัก ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปท่ี 4 ท่ีเรียนรายวิชาการอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ (205411) มหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จํานวน 25 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการสอนท่ีใช
กลวิธีการอานอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานอยางมี
วิจารณญาณ และแบบทดสอบการคิดอยางมีวิจารณญาณ  กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการอานอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังไดรับการสอนดวยกลวิธีการอานอยางมี
วิจารณญาณ และทําแบบทดสอบการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนจบแผนการสอนท่ี 3 และ 6 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาเฉล่ียคารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที    
(t-test) ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาเพ่ิมขึ้นหลังจาก
ท่ีไดรับการสอนกลวิธีการอานอยางมีวิจารณญาณและแตกตางจากกอนการสอนดวยกลวิธีการอาน
อยางมีวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญสําหรับดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษา  พบวา     
รอยละ 64 มรีะดับการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับปานกลางถึงระดับดี 
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  ธิดารัตน สมานพันธ (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองผลของการใช
รูปแบบการสอนท่ีเนนกระบวน การคิดอยางมีวิจารณญาณและความยืดหยุนในการเรียนรูตอการ
พัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนา
รูปแบบการสอนท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณและความยืดหยุนในการเรียนรู และศึกษา
ผลของรูปแบบการสอนตอการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ   
โดยใชกลุมประชากรเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 125 คน  จากโรงเรียนบุญเหลือ   
วิทยานุสรณ  และใชเครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน ผลการวิจัย
ปรากฏวา 1) รูปแบบการสอนท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณและความยืดหยุนในการ
เรียนรูประกอบดวย หลักการและเปาหมาย ขอบขายเนื้อหาและทักษะการอานที่จําเปนตอการพัฒนา
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการประเมินผลการ
เรียนรู และ 2) ผลการใชรูปแบบการสอนท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณและความยืดหยุน
ในการเรียนรูทําใหนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยมีผลการเรียนสูงขึ้นรอยละ 70 
  สาวิตรี สีพะนามนอย (2551: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองผลของการใช
รูปแบบการสอนท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณตอความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
อยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยนักเรียนไมนอยกวารอยละ 75 มีคะแนน
ต้ังแตรอยละ 75 ขึ้นไป กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/8 โรงเรียน  
ศรีกระนวนวิทยาคม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 
วิชา อ 43202 การอานอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 25 คน   เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองคือ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานอยางมีวิจารณญาณ แผนการจัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด
อยางมีวิจารณญาณ ใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลัง  (One Group 
Pretest-posttest Design) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานอยางมีวิจารณญาณ
กอนและหลังดวยรูปแบบการสอนท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ วิเคราะหขอมูลโดยการ
หาคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคารอยละ ผลการวิจัยพบวา หลังเรียน นักเรียนมีคะแนน
เฉล่ียการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณรอยละ 79.20 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน     
รอยละ 32.90 มีนักเรียน จํานวน 16 คน ผานเกณฑการสอบท่ีกําหนดไวรอยละ 75.00 คิดเปน   
รอยละ 64.00 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไวคือจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 75.00 ไดคะแนน
รอยละ 75.00 ขึ้นไป  
  กนกรวี จําปาวงษ (2552: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการใชกิจกรรมการสอน
ท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนมัจฉาศึกษา อําเภอมัจฉาคีรี จังหวัดขอนแกน 
กลุมเปาหมาย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 ท่ีใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมัจฉาศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 วิชา อ 43102 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จํานวน 44 คน รูปแบบการวิจัยคือ One Shot Case Study เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยท่ีผูวิจัยสรางข้ึนคือ 1) แผนการจัดการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณท่ีเนน
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กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 7 แผน  และ  2) แบบวัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณท่ีผานเกณฑการหาคาดัชนีความสอดคลองของขอสอบ ความยากงาย 
อํานาจจําแนกและมีคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียง (จากสูตร KR20) เทากับ0.91  สถิติท่ีใชคือ คารอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอน
อานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดเปนรอยละ 78.61 
ของคะแนนเต็ม โดยผานเกณฑคาเฉล่ียรอยละ 70.00 นอกจากนี้นักเรียนท่ีไดคะแนนผานเกณฑ    
รอยละ 70.00 มีจํานวนคิดเปนรอยละ 86.36 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมดโดยเปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว
วานักเรียนไมนอยกวารอยละ 70.00 ไดคะแนนรอยละ 70.00 ขึ้นไป  
  พรพิมล บุบผาโสภา และคณะ (2555: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความ 
สามารถดานการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชวิธีการสอนอานแบบ SQ3R  ประกอบกับการใชผังกราฟก กับกลุมตัวอยางในการ
วิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หองเรียน 5/4 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 
โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รายวิชา อ32202 
ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 4 จํานวน 43 คน จํานวน 1 หองเรียน  ผลปรากฏวา คะแนนความสามารถ
ดานการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ รอยละ 81.09 ( x = 24.33, S.D. = 2.20 จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน) ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว และจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑการอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณ จํานวน 39 คน จากนักเรียนท้ังหมด 43 คน  (90.70% , n = 43 คน)  ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ท่ีต้ังไว 

 ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท (2555: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
โมดูลการอานภาษาอังกฤษธุรกิจท่ีเนนจริยธรรมธุรกิจเพื่อสงเสริมทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
และความตระหนักดานจริยธรรมธุรกิจ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการ ในการพัฒนาโมดูลการอาน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ2) พัฒนาโมดูลการอานภาษาอังกฤษธุรกิจใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 3) 
ประเมินผลการใชโมดูลการอานภาษาอังกฤษธุรกิจในดานตาง  ๆ ดังนี้ 3.1) เปรียบเทียบทักษะดาน
การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังการเรียน 3.2) เปรียบเทียบความตระหนักดาน
จริยธรรมธุรกิจกอนและหลังการเรียน และ 3.3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอโมดูล     
การอานภาษาอังกฤษธุรกิจท่ีพัฒนาข้ึนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปน นักศึกษาระดับปริญญาตรี   
ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ไดมาจากการสุมตัวอยาง จํานวน 36 คน ผูวิจัยสอน
กลุมตัวอยางโดยใชโมดูลการอานภาษาอังกฤษธุรกิจท่ีพัฒนาข้ึน ประเมินผลการเรียนรูจากคะแนน
การทดสอบกอนและหลังการเรียน และวัดความพึงพอใจท่ีมีตอโมดูลการอานภาษาอังกฤษธุรกิจดวย
สถิติ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบทีแบบไมเปนอิสระตอกัน ผลการวิจัย
พบวา 1) สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาโมดูลการอานภาษาอังกฤษพบวาความสามารถ
ดานทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาโดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ระดับความสําคัญ
ของจริยธรรมธุรกิจในสถานประกอบการ ไดแก จริยธรรมธุรกิจท่ีมีตอลูกคา พนักงาน คูแขงขัน คูคา
และสังคม อยูในระดับมากท่ีสุด กิจกรรมท่ีตองการในโมดูลการอานภาษาอังกฤษธุรกิจ ไดแก       
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การเรียนออนไลนกอนและหลังการเรียนกิจกรรมกอนการอาน ขณะอานและหลังการอาน และผูสอน
ตองการท่ีจะใหมีการพัฒนาโมดูลภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับรายวิชาการอานภาษาอังกฤษธุรกิจ       
2) การพัฒนาโมดูลการอานภาษาอังกฤษธุรกิจ ไดโมดูลการอานภาษาอังกฤษธุรกิจท่ีผานกระบวนการ 
5 ขั้นตอน คือ วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา นําไปใชและประเมินผล ประสิทธิภาพของโมดูลการอาน
ภาษาอังกฤษธุรกิจมีคาเฉล่ีย 86.78/83.15  และ 3) การประเมินผลการใชโมดูลภาษาอังกฤษธุรกิจ
โดยการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษากอนและหลังการเรียนดวยโมดูลการอานภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ โดยใชสถิติ t-test พบวา 3.1) ทักษะการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณมีผลการเรียน
หลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลความแตกตางมีขนาดใหญมาก 3.2) ความ
ตระหนักดานจริยธรรมธุรกิจมีผลการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05       
ผลความแตกตางมีขนาดใหญมาก และ 3.3) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอโมดูลการอาน
ภาษาอังกฤษธุรกิจอยูในระดับมาก ดังนั้น  โมดูลการอานภาษาอังกฤษธุรกิจมีความเหมาะสมท่ีจะ
นําไปใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  อรอุมา ศรีลาศักด และปริญญ ทนันชัยบุตร (2556: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณรวมกับเทคนิคการสอนอาน 
KWL Plus โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณรวมกับเทคนิคการสอนอาน KWL Plus ใหมีนักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70       
มีคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณเฉล่ียรอยละ 70 ขึ้นไป  2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ี มีตอการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิด
อยางมีวิจารณญาณรวมกับเทคนิคการสอนอาน KWL Plus กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ป การศึกษา 2556 โรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 
40 คน ใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองข้ันตน (Pre-Experimental Research Design) เปนการศึกษา
กลุมทดลองกลุมเดียวมีการทดสอบหลังทดลอง 1 ครั้ง (One-Shot Case Study)  เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณท่ีเนนกระบวนการ
คิดอยางมีวิจารณญาณรวมกับเทคนิคการสอนอาน KWL Plus จํานวน 6 แผนการเรียนรู 2) แบบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณรวมกับเทคนิคการสอนอาน KWL Plus 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาสถิติ คาเฉล่ีย ( x ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และรอยละ (Percentage) 
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ     
คิดเปนรอยละ 77.37 และมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 72.50 ซึ่งผานเกณฑตามท่ี
กําหนดไว และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณรวมกับเทคนิค KWL Plus ในระดับมาก เรียงตามลาดับคือ ดานกระบวนการจัด         
การเรียนรู ดานรูปแบบการสอนดานการใชส่ือและแหลงเรียนรู และดานการวัดและประเมินผล 
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 2.  งานวิจัยตางประเทศ 
  Lee (1971: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลและ
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ การอานและการคิดอยางมีวิจารณญาณ ปจจัยดังกลาว ไดแก บุคลิกภาพ 
สติปญญา ความถนัดและผลการเรียน กลุมตัวอยางประกอบดวย นักเรียนเกรด 12 จํานวน 231 คน 
แบงเปน นักเรียนชาย 123 คน และนักเรียนหญิง 108 คน ปรากฏวาบุคลิกภาพมีผลตอการอานและ
การคิดอยางมีวิจารณญาณตอนักเรียนหญิงมากกวานักเรียนชาย 
  Shearer (1981: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องเปรียบเทียบผลการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียนเปนรายบุคคลและเปนกลุมโดยมีครูเปนผูนํา เพื่อหาวาวิธีใดท่ีจะทํา
ใหนักเรียนมีวิจารณญาณในการอานมากกวากัน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนเกรด 8 จํานวน 120 คน 
แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบกอนและหลังเรียน ผล
ปรากฏวา ผลการเรียนของท้ังสองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตในกลุมทดลอง
นักเรียนมีแนวโนมในดานการวินิจฉัยและเขาใจคําศัพทมากกวากลุมควบคุม 
  Wooden (1981: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องพัฒนาการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนระดับ 3-6 เพื่อสรางและพัฒนาแบบฝกเกี่ยวกับการอานอยางมีวิจารณญาณ  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนระดับ 3-6 เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบทดสอบและแบบฝก      
การอานอยางมีวิจารณญาณท่ีสรางและพัฒนาขึ้น ผลพบวาแบบฝกท่ีสรางข้ึนสามารถชวยพัฒนา  
ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ การอานอยางมีวิจารณญาณ ความสามารถประเมินได และ
กระบวนการการพัฒนาดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  Jacobowitz (1990: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองรายงานผลการศึกษาวิธีการ
ทําความเขาใจหรือการมีปฏิสัมพันธกับบทอานของกลุมตัวอยาง 2 กลุมในระดับอุดมศึกษา ไดแก 
กลุมวิชาการฝกหัดครู ซึ่งมีความสามารถในการอานในระดับสูง และกลุมท่ีศึกษาวิชาทักษะการเรียนรู 
ซึ่งมีความสามารถในการอานตํ่ากวากลุมแรก พบวากลุมท่ีมีความสามารถสูงใชวิธีการเก็บประเด็น
สําคัญและส่ิงท่ีประทับใจจากบทอานในภาพรวมและสามารถเขียนรายงานส่ิงท่ีตนเองเขาใจในบทอาน
ได ในขณะท่ีกลุมท่ีมีความสามารถในการอานตํ่ากวาใชวิธีหาใจความสําคัญจากประโยคแรก  ๆ ของ 
แตละยอหนานอกจากนี้เขายังไดศึกษาการใชกลวิธีการอานแบบอภิปญญามาทดลองกับกลุมตัวอยาง
ท่ีมีความสามารถในการอานระดับสูง จํานวน 5 คน และใชวิธีการแบบ Think Aloud เพื่อทราบถึง
กระบวนการคิดในขณะอานของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางใชวิธีการจับประเด็นสําคัญและ     
ต้ังคําถามในทุกขั้นตอนของการอานคือ กอนการอาน ระหวางการอานและหลังการอาน และยังมี  
การวางแผนการอาน การมองภาพรวม การใชความรูเดิม การคาดเดาเนื้อหา การสรุปใจความสําคัญ
และการรายงานในส่ิงท่ีตนเองเขาใจเมื่อส้ินสุดการอาน  ดังนั้นกลวิธีการอานจึงเปนเครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพซึ่งสามารถชวยใหผูอานประสบความสําเร็จในการอานได 
  Unrau (1991: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องผลของวิธีสอนหลักวิเคราะหและ
สังเคราะหทฤษฎี (Thesis Analysis and Synthesis Key) ท่ีมีตอการอานเรื่องราวตาง ๆ และการให
เหตุผลกลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 11 จํานวน 120 คน ในซานฟรานซิสโก ซึ่งไดรับการสอนวิธี
ดังกลาวและวัดความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณโดยดัดแปลงจากแบบสอบถามวัด
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณแบบเรียงความของ  Ennis Weir (The Ennis Weir 
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Essay Test of Critical Thinking) ผลปรากฏวานักเรียนดังกลาวมีพัฒนาการในการอานอยางมี
วิจารณญาณเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 
  Erwin (1993: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความกาวหนาในการอานอยางมี
วิจารณญาณและการประเมินดานเหตุผลระหวางผูอานท่ีขาดทักษะดานการอานในระดับวิทยาลัย 
โดยไดศึกษาการอานอยางมีวิจารณญาณและสืบสอบผลการปฏิบัติการสอน กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาระดับวิทยาลัยปท่ี 1 จํานวน 49 คน ท่ีไดรับการสอนทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 
จากนั้นใชเครื่องมือวัดความเขาใจในการวัดการอานอยางมีวิจารณญาณ และการประเมินดานเหตุผล 
ในการปฏิบัติกอนและหลัง ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางดานความเขาใจและดานการอานอยางมี
วิจารณญาณมีนัยสําคัญสูงท้ัง 2 ดาน แตดานการประเมินเหตุผลไมสูงขึ้น 
  Klingner and Vaughn (1996) Champman (1997) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง    
ผลของการฝกกลวิธีการอาน 4 วิธี คือ การทํานายความ การสรุปยอ การต้ังคําถามและการทําความ
เขาใจใหกระจาง โดยใชวีการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ซึ่งไดทําการ
ทดลองกับผูเรียนในหลายระดับ ต้ังแตประถมศึกษาถึงอุดมศึกษารวมถึงนักศึกษาผูใหญในสถานการณ
สอนอานภาษาอังกฤษเปนภาษาแมและสอนเปนภาษาตางประเทศ ผลการศึกษาพบวาการฝกกลวิธี
การอาน ท้ัง 4 วิธี ชวยพัฒนาความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจของผูเรียนสวนประสิทธิภาพใน
การฝกนั้นจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับความสามารถในการอานภาษาท่ีสองของผูเรียนนอกจากนี้ยังทํา
ใหผูเรียนมีพฤติกรรมการอานเปล่ียนไปและผูเรียนมีทัศนคติในทางบวกตอการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน 

 Ramos (2011: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องผลของการฝกกลวิธีการอานท่ีมี
ตอทักษะการอานของกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนระดับ 3-5 จํานวน 15 คน ผูวิจัยแบงผูเรียนเปน       
3 กลุม ๆ ละ 5 คน แตละกลุมประกอบดวยผูเรียนท่ีมีลักษณะตางกัน คือ เปนนักเรียนท่ีมีปญหา     
ทางสติปญญาเล็กนอย (Mild Mental Retardation) นักเรียนท่ีมีปญหาในการอาน (Reading 
Difficulties) และนักเรียนปกติผูวิจัยสอนกลวิธีการอานใหแกนักเรียนจํานวน  20 คาบ ๆ ละ 20-30 
นาที ผลการวิจัยพบแนวโนมของพัฒนาการดานความรูเกี่ยวกับกลวิธีการอานและผลสัมฤทธิ์ในการ
อานท่ีสูงขึ้น  
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสรุปวา กระบวนการเรียนการสอนการอานยังคงเปน
ปญหาท่ีสืบเนื่องกันมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ครูผูสอนขาดการสอนกลวิธีท่ีจะชวยใหผูเรียนประสบ
ความสําเร็จในการทําความเขาใจบทอานหรือสามารถแกปญหาในการอานไดกิจกรรมการเรียน      
การสอนขาดความนาสนใจไมสามารถกระตุนใหผูเรียนพัฒนาทักษะการอานใหกลายเปนผูอานท่ีมี
วิจารณญาณได จากงานวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวาวิธีการพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
ของผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นนอกจากจะข้ึนอยูกระบวนการสอนกลวิธีการอานท่ีจําเปนใหแกผูเรียน
แลวยังตองจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการอานท่ีเหมาะสมอีกดวย  รวมถึงการสอนกลวิธีการอาน    
ตาง ๆ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานและความสามารถในการแกปญหาในการอานของผูเรียน   
จนกลายเปนผูท่ีมีสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณไดและผู เรียนยังสามารถนําทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณนั้นไปพัฒนาทักษะการคิดของตนเองไดอีกดวย 
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6.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนแบบเนนภาระงาน 
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท้ังภายในประเทศและตางประเทศท่ีเกี่ยวของ  โดยหลัก ๆ ศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนท่ีเนนภาระงานเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการอานเนน
ภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ ดังตอไปนี้ 
 1.  งานวิจัยในประเทศ 
  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้นแนวการสอนโดยใชกิจกรรมเนน
ภาระงานเปนแนวทางท่ีมีผูสนใจทําการศึกษาและนําไปใช  เชน 
  สุวรรณี ศิริพิทักษ (2542: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการสอน
ภาษาอังกฤษดวยวิธีการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนบานทุงนาวิทยา จังหวัด
อุทัยธานี  จํานวน 30 คน ระยะเวลาทดลอง 12 คาบๆ ละ 50 นาที  โดยผลการศึกษาพบวานักเรียน
ท่ีเรียนดวยวิธีการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ มีพัฒนาการดานความสามารถในการใชภาษาทางการพูด
และการเขียนเพิ่มมากข้ึน และรูปแบบภาษาท่ีใชส่ือสารมีความถูกตองเพิ่มมากข้ึน 

 อรนุช พวงสุก  (2544: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการใชกระบวนการเขียน
แบบเนนงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความถูกตองทางไวยากรณ  กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองคือ
นักศึกษา จํานวน 20 คน ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เครื่องมือท่ีใชในการทดลองคือ แผนการสอน
จํานวน  3  แผน  ผลการทดลองพบวา  ผลการใชกระบวนการเขียนแบบเนนงานปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความถูกตองทางไวยากรณของนักศึกษาชวยลดการใชไวยากรณท่ีผิดลง  และสามารถสงเสริมให
นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ 
  ชินณเพ็ญ รัตนวงศ (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องผลการสอนโดยใช
งานปฏิบัติเปนฐานในการเรียนรู ท่ีมีตอความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลพระนครสรีอยุธยา จํานวน 98 คน แบงเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม จํานวนกลุมละ 49 คน ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 10 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบวา คาเฉล่ียของความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารท่ีเพิ่มขึ้นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีใชการเรียนการสอนโดยใชงานปฏิบัติเปนฐาน 
การเรียนสูงกวาคาเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน 
ท่ีไดรับการเรียนการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รวมท้ังคาเฉล่ียของคะแนน
ความสามารถในการใชทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ท่ีเพิ่มข้ึนของนักเรียนกลุมทดลอง
สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 อีกท้ังไดรับประสบการณจากการปฏิบัติงาน
ดวยตนเองจนเกิดความเขาใจ มีความสนุกสนาน และสามารถจําบทเรียนไดดีขึ้น นักเรียนกลาซักถาม
และกลาแสดงออกในการใชภาษามากขึ้น มีการพัฒนาทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น และรูจัก     
การวางแผนงานใหเปนลําดับข้ันตอน  
  ลัดดาวัลย อารัมพร (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนรู
แบบเนนงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา       
ปท่ี 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 40 คน แบงเปน 2 กลุม กลุมทดลอง จํานวน 20 คน  และ
กลุมควบคุม จํานวน 20 คน  โดยกลุมทดลองเรียนรู โดยการเรียนแบบเนนงานปฏิบัติ และกลุม
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ควบคุมเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบวิธีปกติ  เครื่องมือท่ีใชในการทดลองคือ  แบบทดสอบแบบ
ประเมินตนเองและแบบแบบสังเกตพฤติกรรมดานการพูดภาษาอังกฤษ  ผลการวิจัยพบวา  
ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
  กัลยชลากรณ มหาพัฒนาไทย (2548: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องผลการจัด 
การเรียนการสอนเนนงานปฏิบัติท่ีมีตอความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ั น
มัธยมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนธนบุรีเทพลีลารักษธนบุรี  จํานวน 35 คน ท่ีเปนนักเรียนเกง  ปานกลาง
และออน  ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีไดรับการสอนดวยการเนนงานปฏิบัติมีความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  มีพฤติกรรมการกลาแสดงออกในการใชภาษารวมท้ังเจตคติท่ีดี
ตอการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  วันเพ็ญ เรืองรัตน (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติกลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง
เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 23 คน  ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ  โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 สุภัทรา ราชายนต (2551: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องผลการพัฒนาความ 
สามารถดานการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต  จํานวน       
40  คน  โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเนนงานปฏิบัติ  ผลการศึกษาพบวานักเรียน     
ท่ีไดรับการสอนแบบเนนงานปฏิบัติมีความสามารถดานการเขียนและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ
สูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 ทองใบ ทองภูบาล  (2553: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและเจตคติของนักเรียน  นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ
เนนงานปฏิบัติ   กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จํานวน  
30  คน  ผลการศึกษาพบวาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารรวมท้ังเจตคติตอ
การเรียนการพูดเพื่อการส่ือสารสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  พนอ สงวนแกว (2553: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือสงเสริมความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษความพึงพอใจตอ     
การอานภาษาอังกฤษแบบเพ่ิมขยายและความคงทนในการเรียน โดยมีวัตถุประสงคท่ัวไปเพื่อพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมการอานเนนภาระงานและมีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือ 1) ศึกษาผลการใชรูปแบบ    
การอานเนนภาระงานตอความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 2) ศึกษาผลการใชรูปแบบการอานเนน
ภาระงานตอความพึงพอใจในการอานแบบเพิ่มขยาย 3) ศึกษาผลการ ใชรูปแบบการอานเนนภาระ
งานตอความคงทนในการเรียน  และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชรูปแบบกิจกรรม 
การอานเนนภาระงานโดยกลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนทามะขามวิทยา 
จํานวน 20 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) กิจกรรมการอานเนนภาระงาน 2) แบบทดสอบ
ความเขาใจในการอาน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการอานแบบเพิ่มขยาย และ 4) แบบ 
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบมี
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ประสิทธิภาพ อยูในระดับดี 2) คะแนนความเขาใจในการอานของกลุมตัวอยางกอนเรียนและ      
หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติท่ีระดับ .05 โดยมีขนาดผลเทากับ 3.17 หมายถึง
ระดับใหญมาก 3) ความพึงพอใจตอการอานแบบเพ่ิม ขยายอยูในระดับมาก 4) คะแนนหลังเรียนและ
สอบซ้ําแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 05 หมายถึงนักเรียนมีความคงทนในเรียน และ       
5) ความคิดเห็นของนักเรียนตอรูปแบบเปนดานบวก 
  อุไรวรรณ  แซออง  (2553: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความ 
สามารถในดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม  โดยจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ  กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการทดลองเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 40 คน  ผลการศึกษาพบวา ความสามารถ
ดานการพูดภาษาอังกฤษโดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติของนักเรียนหลังการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  จุติมา ศรีบัว (2555: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะ
การอานเพื่อความเขาใจจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษโดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนน
งานปฏิบัติสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร  โดย
การวิจัยมีจุดประสงคเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพแบบฝกการอานเพื่อความเขาใจจาก
หนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนแบบเนนงานปฏิบัติ
ตามเกณฑ 75/75 และ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานการอานเพ่ือความเขาใจจากหนังสือพิมพและ
นิตยสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4 ท่ีเรียนแบบเนนงานปฏิบัติ กอนและหลัง   
การใชแบบฝก   กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
1) แผนการจัดการเรียนรูการอานเพื่อความเขาใจจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ จํานวน 5 แผน  2) แบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจจาก
หนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ จํานวน 5 บท    
และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกอนและหลังเรียน    
การวิเคราะหขอมูล โดยใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คะแนนเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคารอยละ 
ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานแตละบทและวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝก
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ โดยใชการจัดการเรียนแบบ
เนนงานปฏิบัติ  ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจจาก
หนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ 
75.70/78.22 ตามเกณฑ และ 2) ผลสัมฤทธิ์ดานการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนหลังเรียน      
สูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. งานวิจัยตางประเทศ 
  Long (1978: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องเปรียบเทียบการใชภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนในการทํางานกลุมยอย (Small Group Task) กับการทํางานปฏิบัติท่ีครูเปนผูควบคุมดูแล
อยูหนาหอง (Teacher-Fronted Task) ผลการวิจัยพบวาการทํางานปฏิบัติในกลุมยอยชวยกระตุนให
นักเรียนมีการปรับตัวในการแสดงบทบาทมากขึ้นและสามารถใชภาษาไดในขอบเขตท่ีกวางขวางกวา
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การทํางานปฏิบัติท่ีครูเปนผูควบคุมดูแล  สอดคลองกับ Doughty and Pica (1986: 305-325) ได
ศึกษางานวิจัยเก่ียวกับกิจกรรมเนนภาระงาน ประเภทการหาขอมูลท่ีขาดหายไป (Information Gap) 
กับนักเรียนท่ีมีภาษาแมตางกันและเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ รวมกันทํากิจกรรม     
กลุมเล็ก กิจกรรมคู และกิจกรรมท่ีมีครูเปนศูนยกลาง ผลวิจัยพบวา รูปแบบการรวมกิจกรรมท่ีมีครู
เปนศูนยกลางทําใหเกิดการเรียนรูภาษาท่ีนอยท่ีสุด และรูปแบบกิจกรรมแบบกลุมเล็กกับกิจกรรมคู
ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูภาษาไดเทากัน 
  Abidin (1997: 12-19) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนรูแบบเนนงาน
ปฏิบัติในรูปโครงงานในประเทศมาเลเซีย ซึ่งโครงงานเปนสวนหนึ่งของการเรียนแบบเนนงานปฏิบัติ 
โดยใหความสําคัญกับความรวมมือของผูเรียน ผลการศึกษาพบวาการปฏิบัติโครงงานเปนการเรียนรู
โดยใชสถานการณจริงท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูเรียนมีความสนุกสนาน ต่ืนเตน
ท่ีสามารถใชภาษาส่ือสารไดจริง 
  Prabhu (1979: 136-139) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องโครงการสอนโดยใชหลักสูตร
แบบเนนภาระงาน (Task-based Activities) กับผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนทางตอนใตของ
ประเทศอินเดีย ปรากฏวามีผลนาพอใจ และไดดําเนินการสอนดวยวิธีนี้ในปตอ ๆ มา 

 ในประเทศมาเลเซีย ไดมีการศึกษาการใชการเรียนรูแบบเนนภาระงาน  ในป 1989 
และป 1990   โดยศึกษาจากครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาท้ังในเมืองและชนบท จํานวน 20 คน 
การศึกษานี้มีเปาหมายเพ่ือประเมินผลภาระงานท่ีใชในการเรียนภาษาท่ีใหผูสอนใชในช้ันเรียน
ประเมินผลโดยการตรวจสอบเปาหมายภาระงาน เนื้อหา ส่ือ การจัดการและบรรยากาศในช้ันเรียน
และศึกษาการตอบสนองของผูสอนในการจัดการกับปญหาตาง ๆ   

 Murphy (1993: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในความ 
สําเร็จในการใชวิธีการเรียนรูแบบเนนภาระงานคือการยอมรับของผูเรียนในการปฏิบัติภาระงานและ
การเปดกวางของผูเรียน ในการยอมรับนวัตกรรมใหมของครูผูสอน ภาระงานไดรับการยอมรับวามี
คุณคาก็ตอเมือ ภาระงานนั้นมีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน มีความยากเหมาะสม มีการกระตุน
ผูเรียน ตรงประเด็นและมีประโยชนในการเรียนรู Murphy ไดกลาวถึงความรูสึกตอตานจากผูเรียน
จากนวัตกรรมใหม และไดแนะนําถึงปญหาอาจลุลวงไดโดยการตกลงกันระหวางครูผูสอนและนักเรียน
ในรายละเอียดของนวัตกรรมกอนใชนวัตกรรม ความเขาใจในการในความเปนไปไดในการใชวิธีการ
เรียนรูแบบเนนภาระงานนั้นเปนท่ียืนยันได การสอนภาษาโดยใชวิธีการสอนเนนภาระงานเปนท่ี
ประจักษในนานาชาติ วิธีการนี้สามารถเพ่ิมพูนความเขาใจในภาษาเปาหมาย และพัฒนาการใช
ภาษาเปาหมายไดอยางคลองแคลว อยางมีนัยสําคัญ และเปดโอกาสใหเขาใจเร่ืองการเนนความหมาย
ของภาษาเปาหมายดวย 

 เทคนิคการสอนแบบเนนภาระงาน เปนแนวทางในการสงเสริมการสอนภาษาใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หลายประเทศในทวีปเอเชียไดศึกษาพบวาการเรียนโดยใชกิจกรรมเนนภาระงาน
สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาของผูเรียนไดดี ดังท่ี  (1994: บทคัดยอ) ไดนําวิธีการสอนโดยเนน
ภาระงานไปใชกับนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวนหนึ่ง ในประเทศฮองกง ผลปรากฏวา 
ผูเรียนใหความรวมมือกับการเรียนอยางกระตือรือรนและกระฉับกระเฉงมากข้ึน ผูสอนไดเปล่ียนวิธี
สอนมาใชการสอนแบบเนนภาระงานใหมีการอภิปรายรวมกันในช้ันเรียน มีรูปแบบปฏิสัมพันธ
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หลากหลายมากกวาการพูด การฟงท่ีกําหนดไวแลวเรียบรอยในบทเรียน ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางผูสอนและผูเรียน เนื่องจากการีปฏิสัมพันธตอกันมากขึ้น ผูวิจัยรายงานวา
ผูเรียนไดรับการกระตุนใหคิดมีสวนรวมในกิจกรรมมากข้ึน 
 จากการศึกษางานวิจัยท้ังในและนอกประเทศท่ีเกี่ยวของกับการสอนโดยใชกิจกรรมเนน
ภาระงานดังกลาวขางตนสรุปไดวากิจกรรมเนนภาระงานไมเพียงแตสงเสริมการพัฒนาของผูเรียนใน
การเรียนรูภาษาตางๆ แตยังกระตุนใหผูเรียนรูสึกสนุกสนานกับการเรียนมีความกระตือรือรนและคิด
อยางเปนขั้นตอน ดังนั้นผูวิจัยสนใจการนํากิจกรรมเนนภาระงานมาจัดเปนกิจกรรมการอานเนนภาระ
งานเพ่ือเสริมสรางการอานอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 กลาวไดวาทุกงานวิจัยท่ีไดศึกษามีประโยชนตอนักเรียนท่ีสามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ใหสูงขึ้นอีกท้ังยังสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอีกดวย ทักษะการอานเปนทักษะท่ีมีความสําคัญ
ตอการดําเนินชีวิตเนื่องจากในแตละวันตองเกี่ยวของกับการอาน ไมวาจะเปนการเรียน การสอบ การ
ทํางาน ตองมีการอานรวมอยูดวยเสมอ ใครอานมากก็รูมากมีโอกาสมากกวาคนท่ีอานนอย สําหรับ
บทบาทครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการอานท่ีฝกปฏิบัติในหองแลวยังสามารถนําไปใชปฏิบัติจริงนอก
หองเรียนได นักเรียนตองสรุปความจากเร่ืองท่ีอาน ตัดสินไดวาอะไรคือขอเท็จจริง ประเมินคาวาส่ิงใด
ถูกหรือผิดจากส่ิงท่ีอานได ดังนั้นผูวิจัยจึงพัฒนากิจกรรมการอานเนนภาระงานข้ึนโดยมีวัตถุประสงค
เสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารญาณ ผูวิจัยมีความเช่ือม่ันวานักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์        
การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสูงข้ึนหลังจากใชกิจกรรมการอานเนนภาระงานและมีความ
คิดเห็นท่ีดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre- 
Experimental Research)  มีวัตถุประสงคเพื่อ1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการอาน
เนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณกอนและหลัง
ดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงาน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนน
ภาระงานภาษาอังกฤษและเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

วิธีและข้ันตอนการวิจัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1-5/3 โรงเรียนเขายอยวิทยา อําเภอ 

เขายอย จังหวัดเพชรบุรี ท่ีกําลังศึกษาอยูภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 105 คน  
 2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนเขายอยวิทยา อําเภอ   

เขายอย จังหวัดเพชรบุรี ท่ีกําลังศึกษาอยูภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 33 คน โดยใช
วิธีการสุมอยางงายจากการจับสลาก มีหองเรียนเปนหนวยการสุม 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

 1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนโดยกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสราง
ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 

        2.  ตัวแปรตาม ไดแก 
  2.1  ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
  2.2 ความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 

 

แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-Experimental Design) ใชรูปแบบ One- 
group Pretest Posttest Design (บํารุง โตรัตน, 2534: 29-31) ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยดังนี้ 
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ภาพท่ี 3   แบบแผนการวิจัย 
  
 ความหมายของสัญลักษณ  
 T1 แทน การทดสอบกอนทําการทดลองดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือ
เสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 
 X แทน กิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษ
อยางมีวิจารณญาณ 

T2 แทน การทดสอบหลังการทดลองดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสราง
ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  

 1.  กิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เปนขอสอบแบบปรนัย จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 30 ขอ  

 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ 
การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ  จํานวน 20 ขอ 
 
การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  กิจกรรมการอานเนนภาระงาน 

 ผูวิจัยไดสรางกิจกรรมการอานเนนภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5    
มีข้ันตอนดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

 1.1 ขั้นกําหนดเน้ือหาเพ่ือสรางกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
   1.1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี4-6 เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรูแกนกลางรวมท้ังศึกษา
ขอบขายวิชาและผลการเรียนรู รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 
   1.1.2  ผูวิจัยไดวิเคราะหหนวยการเรียนรูตามหลักสูตรการเรียนแกนกลาง        
ป 2551 หลักสูตรการเรียนรูสถานศึกษา คําอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู และไดนําหนวย      
การเรียนรูท่ี 6) Food 7) Places 8) Environment 9) Entertainment และ 10) Travel มาจัดทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณ โดยมี
วัตถุประสงคในการอานอยางมีวิจารณญาณเรียงลําดับจากงายไปยาก คือ อานจับใจความสําคัญและ

    สอบกอน  ทดลอง   สอบหลัง 

       T1          X                T2 
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หารายละเอียดจากเร่ืองท่ีอาน จําแนกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและความคิดเห็น ตีความจาก
เรื่องท่ีอาน สรุปความจากเร่ืองอยางมีเหตุผลและประเมินคาจากส่ิงท่ีอานได 
   1.1.3  ศึกษาแกนสาระ (Themes) ท่ีควรเลือกเพื่อนํามาจัดทําหัวขอเก่ียวกับ
กิจกรรมการอานเนนภาระงาน จากแนวเร่ืองของสภายุโรป (Council of Europe) (2006: 51-52, 
150) ซึ่งระบุใหครูผูสอนภาษาอังกฤษควรยึดเปนหลักในการสอน  แนวเรื่องของสภายุโรป  ไดแก       
1) การระบุตนเอง (Personal Identification) 2) บานและส่ิงแวดลอม (House and Home, 
Environment) 3) ชีวิตประจําวัน (Daily Life) 4) กิจกรรมยามวางและความบันเทิง (Free Time, 
Entertainment) 5) การเดินทาง (Travel) 6) ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ๆ (Relations with 
others People) 7) สุขภาพและการดูแลรางกาย (Health and Body Care) 8) การศึกษาและ
อาชีพในอนาคต (Education and Future Career) 9) การจับจายใชสอย (Shopping) 10) อาหาร
และเครื่องด่ืม (Food and Drink) 11) การบริการ (Services) 12) สถานท่ี (Places) 13) ภาษา 
(Language) และ 14) ลมฟาอากาศ (Weather) 
   1.1.4  หนังสือเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เพื่อวิเคราะหแนวเรื่องจากหนังสือ      
ท่ีไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จํานวน    
3 เลม ไดแก Elevator (Tom Ottway and Lucy Norris, 2009), Mega Goal (Manuel dos 
Santos and Jill Korey O’Sullivan, 2011) and Bridge (Sue Emery, Gill Mackie and 
Nicholas Stephens, 2012)  
 

ตารางท่ี 4  แนวเรื่องท่ีปรากฏในตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง สภายุโรปและหนังสือเรียน 
 

แนวเรื่องจากกลุมสาระ
การเรียนรูแกนกลาง 
กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศ 2551 

 
แนวเรื่องจาก 
สภายุโรป 

 
Elevator 

 
Mega Goal 

 
Bridge 

1. Themselves 
2. School 
3. Families 
4. The Environment 
5. Free Time and 
Recreation  
6. Travel for Tourism 
7. Interpersonal 
8. Health and Body 
Care 
9. Education and 
Occupation  
10. Setting and 
Buying 

1. Personal 
Identification 
2. House and 
Home, 
Environment 
3. Daily Life 
4. Free Time, 
Entertainment 
5. Travel 
6. Relations 
with others 
People 
7. Health and 
Body Care 

1. Home from 
Home 
2. Where in the 
World? 
3. Testing times 
4. Modern 
Romance 
5. Looking 
Good! 
6. Nice Work 
7. Food for 
Thought 
8. Going Place 
9. Life 
Experiences 

1. Science and 
Technology 
2. Crime  
doesn’t Pay 
3. Far and Away 
4. TV around the 
World 
5. Working 9 to 5 
6. Going Green 
7. There’s No 
Place Like Home 
8. The Sporting 
Life 
9. Laugh Out 
Loud 

1. Places 
2. Sports and 
Hobbies 
3. Weather 
4. Environment 
5. Health and 
Fitness 
6. Public 
Service 
7. Transportation 
8. Travel 
9. Shopping 
10. Food 
11. Education 
12. Technology 
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ตารางท่ี 4  แนวเรื่องท่ีปรากฏในตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง สภายุโรปและหนังสือเรียน 
 (ตอ) 
 

แนวเรื่องจากกลุมสาระ
การเรียนรูแกนกลาง 
กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศ 2551 

 
แนวเรื่องจาก 
สภายุโรป 

 
Elevator 

 
Mega Goal 

 
Bridge 

11. Food and 
Beverages 
12. Services 
13. Places 
14. Language 
15. Climate 
16. Science and 
Technology 

8. Education 
and Future 
Career 
9. Shopping 
10. Food and 
Drink 
11. Services 
12. Places 
13. Language 
14. Weather 

10. Shop 
Aholics! 
11. Tourist 
Attractions 
12. That’s 
Entertainment 
13. Dreams 
14. The best 
Days of Your 
Life 
15. Tomorrow’s 
World 
16. Dilemmas  

10. You Are What 
You Eat 
11. Amazing 
Animals 
12. What Would 
You Do? 
 

13. Crime 
14. People 
15. The media 
16. Movies 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวาแนวเร่ืองหรือสาระท่ีกําหนดใหนักเรียนท่ีศึกษาอยูในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ไดศึกษา สามารถแบงเปนประเด็นหลัก ๆ ไดดังนี้ 
   บุคคล (Person) เปนแนวเร่ืองท่ีครอบคลุมแนวเรื่องยอยไดแกการบรรยายลักษณะ
บุคลิกภาพ (Personality) ภาษา (Language) ครอบครัว (Family) ชีวิตประจําวัน (Daily life) 
การศึกษา (Education) งาน (Job) และความเช่ือ (Belief)  
   การเดินทางทองเท่ียว (Travels and Trips) เปนแนวเรื่องท่ีครอบคลุมแนวเรื่องยอย
ไดแก สถานท่ีทองเท่ียว (Tourist Places) การบอกทิศทาง (Directions) การใหบริการ (Services)   
ท่ีพัก (Accommodation) การจอง (Reservation) การคมนาคม (Transportation) และเท่ียว
วันหยุด (Holidays)  
  สถานท่ี (Places) ครอบคลุมแนวเรื่องยอย ไดแก ท่ีอยูอาศัย (Home and House) 
การอธิบายลักษณะของบาน (House description) การตกแตงบาน (House Décor) การบรรยาย
ส่ิงของในบาน (Furniture) และการบรรยายสถานท่ี (Describing Places) 
  ความบันเทิง (Entertainment) ครอบคลุมแนวเรื่องยอยไดแก การทํากิจกรรม   
ยามวาง (Leisure activities) รายการหนัง (TV Program) กีฬา (Sport) ภาพยนตร (Movies) 
เทศกาลเฉลิมฉลอง (Festival) งานเล้ียง (Party) ดนตรี (Music) และศิลปะ (Art) 
  สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety) ครอบคลุมแนวเรื่องรอง ไดแก 
การออกกําลังกาย (Exercise) อาหาร (Food) ความปลอดภัยบนทองถนน (Safety on the Road) 
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อาชญากรรม (Crime) การดูแลรางกาย (Health Care) ความงามและสุขภาพ (Beauty and 
Health) และลักษณะของรางกาย (Body Image) 
  การซ้ือและการขาย (Selling and Buying) ครอบคลุมแนวเรื่องรอง ไดแก การไป 
ซื้อของ (Going Shopping) การโฆษณาสินคา (Advertisement) ของฝาก (Souvenir) การบริการ 
(Service) เส้ือผาและแฟช่ัน (Clothes and fashion) 
  ส่ิงแวดลอมและวิทยาศาสตร (Environment and Science) ครอบคลุมแนว     
เรื่องรอง ไดแก ลักษณะภูมิศาสตร (Geography) การอานแผนท่ี (Reading Maps) ปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ (Phenomenon) ลักษณะภูมิอากาศ (Climate) ฤดูกาล (Seasons) สัตว (Animals) 
และเทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication technology) 
   1.1.5 ศึกษาเนื้อหาทางภาษา และหนาท่ีของภาษาทางดานการอานอยางมี
วิจารณญาณเพ่ือกําหนดจุดประสงคของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
   1.1.6  ศึกษาและสรางตารางเนื้อหากิจกรรมการอานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์
การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณโดยใชแนวทางการจัดการเรียนรูแบบเนนภาระงาน 
 

ตารางท่ี 5 โครงสรางเนื้อหาของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
 

Task Time Learning Outcome Task Product 
Getting to Know 
Local Food 

4 Students are Able to Read, Find Main Idea 
and Supporting Details for Creating Your Own 
Clean Food Recipe 

Clean Food 
Recipe 

 
Getting to Know 
Coastline 

4 Students are Able to Read and Distinguish 
between Facts and Opinions by Classifying 
Fact and Opinion Trees 

Fact and 
Opinion Trees 

Getting to Know 
Mangroves Forest 
 

4 Students are Able to Read and Make 
Inference from the Passage by Making 
Environment Slogan 
 

Environment 
Slogan 

Getting to know 
Circle Bull-Race 

4 Students are Able to Draw Conclusion and 
Interpret the Effect from the Passage  

The Effect from 
Bull-Race 

Getting to know 
Attractions in 
Phetchaburi 

4 Students are Able to Read and Evaluate 
Value of Reading and Planning Your Own 
Itinerary 

One-day 
Itinerary 

Total 20   

 
  1.2 ขั้นการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
   แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสราง
ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ มีวิธีดําเนินการสรางดังนี้ 
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   1.2.1  กําหนดจุดประสงคการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ
ใหสัมพันธกับบทความ โดยเช่ือมโยงกับสาระการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ซึ่งผูวิจัย
ไดกําหนดไวแลวจากการสรางและพัฒนากิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
   1.2.2  ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมการอานเนนภาระงาน
โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ Prabu (1979); Willis (1996); Samuda and others 
(1996); Skehan (1999) และ Ellis (2003) มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการอานเนนภาระงานให
เหมาะสมกับผูเรียน เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมีวิจารณญาณในการอาน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
     ขั้นเตรียมปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) เปนข้ันตอนท่ีเตรียมผูเรียนในการ
ปฏิบัติงานไดแกการแนะนําเรื่องตามวัตถุประสงคการอานอยางมีวิจารณญาณท่ีผูวิจัยไดวิเคราะหไว     
โดยเรียงลําดับจากงายไปหายาก การปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับงานท่ีตองปฏิบัติจริง        
การเตรียมคําศัพท 
     ขั้นการปฏิบัติภาระงาน (Task) เปนขั้นตอนท่ีนักเรียนอานบทความทํา
ความเขาใจและปฏิบัติงานไดรับมอบหมายอาจเปนงานคูหรืองานกลุมฝกใหผูเรียนสามารถใช
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารกับเพื่อนในขณะปฏิบัติงานเมื่อผลิตช้ินงานเรียบรอยแลวใหเพื่อนในกลุม
ตรวจสอบแกไขผลงานเขียนรวมกัน วิเคราะหรูปแบบภาษาท่ีผิดพลาดแกไขโครงสรางทางภาษาท่ีใช
ในงานปฏิบัติใหถูกตองโดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนําหรือเติมเต็มในสวนท่ียังมีขอบกพรองอยู          
จนผูเรียนเขาใจอยางดี 
     ขั้นตอนทบทวน (Review) เปนข้ันหลังจากท่ีผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทสํานวน 
วัตถุประสงคของการอานอยางมีวิจารณญาณ และโครงสรางภาษาท่ีวิเคราะหแลวผูเรียนไดฝกซ้ําอีกคร้ัง
เพื่อใหเกิดความคลองแคลวและถูกตอง 
   1.2.3  กําหนดตารางเนื้อหารูปแบบกิจกรรมการอานเนนภาระงานในแตละ
กิจกรรมโดยนําเสนอตามตารางกําหนดเนื้อหากิจกรรมการอานเนนภาระงาน Table of Task- 
Based Reading Activities Specification (ตารางท่ี 6)  
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ตารางที่ 6  Table of Task-Based Reading Activities Specification 
 

Unit Learning Outcome Language  Focus Activity Task 
Product 

Evaluation 

1. Getting to 
know local 
food. 
(4 hours) 

Students are able to 
read, find main ideas 
and supporting details 
for creating their own 
clean food recipe. 

Vocabulary: 
Noun: dessert, sap,  
Verb: crush, fry, chop, boil, 
simmer, blend 
Adjective: steamed, boiled, 
grilled, sweetened 
 
Critical reading skill. 
- Finding main idea and 
supporting detail. 
 
Function: 
- Giving instructions. 
Structure : 
- Present Simple Tense 

Pre-task 
- Use the words to complete the steps 
how to make food. 
- Choose the cooking verbs with 
pictures. 
- Match the words with the meanings. 
- Observe and analyze how to find the 
main ideas and details from the 
passage. 
- Read the steps on how to make food. 
 
Task 
Create clean food recipe. 
- Read the passage. 
- Identify the main ideas from the 
passage. 
- Find out the supporting details from 
the passage. 
- Discuss the answers with others 
groups. 

Clean 
Food 

Recipe. 

Observation 
- Observe the 
students when they 
are doing the tasks. 
- Check the student’s 
tasks. 
- Evaluate desired 
characteristics  
(Dedication and 
commitment  
to work and sufficiency) 
 
Test 10 M/C 
- Find main ideas and 
supporting details. 
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ตารางที่ 6  Table of Task-Based Reading Activities Specification (ตอ) 
 

Unit Learning Outcome Language  Focus Activity Task 
Product 

Evaluation 

   - Write the clean food recipe.  
- Circle the infinitive verbs and 
underline present simple form for 
focusing the language. 
 
Review 
- Match the sentences with appropriate 
pictures 

  

2. Getting to 
know 
coastline 
(4 hours) 

Students are able to 
read and distinguish 
between facts and 
opinions by classifying 
fact and opinion trees 

Vocabulary : 
Noun: accommodation 
/retreat/charm/coastline  
Adjective: affordable  
crowded/lifestyle/ luxurious/ 
well-Known                            
Adverb: southward  
 
Critical reading skill. 
 - Distinguishing between facts 
and opinions. 

Pre-task 
- Classify facts and opinions and put 
into umbrellas. 
- Match the words with the meanings. 
- Observe and compare how to distinguish 
between facts and opinions. 
- Read on how to express an opinions:  
- I think….. 
- I don’t think… 
 

Fact and 
Opinion 
Trees. 
 

Observation  
Observe the students 
while they are doing 
the tasks. 
- Check the student’s 
tasks. 
- Evaluate desired 
characteristics  
(Dedication and 
commitment  
to work and 
sufficiency ) 

 74 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที่ 6  Table of Task-Based Reading Activities Specification (ตอ) 
 

Unit Learning Outcome Language  Focus Activity Task 
Product 

Evaluation 

  Function: 
Expressing for giving reasons  
I think………..   
Because……….. 
 
Structure: 
- Adjective form 
- Present Simple Tense 

Task 
 Fact and Opinion Trees. 
- Read the passage. 
- Classify facts and opinions sentences 
- Write facts and opinions on the tree 
given. 
- Present fact and opinion trees by 
writing them on the trees. 
- Circle the adjective words and 
underline the present simple form in 
the reading for focusing the language. 

 Test 10 m/c 
- Distinguish between 
facts and opinions 

3. Getting to 
know 
mangroves 
forest. 
(4 hours) 

Students are able to  
read and make 
inference from the 
passage by making an 
environment slogan. 

 

Vocabulary : 
Noun: mangrove,  
ecosystem, erosion, 
utilization, aquatic animal, 
destruction, habitat 
Verb: prevent, absorb, 
deforest 

Pre-task 
- Fill in the blanks with the words 
given.  
- Match the complete slogans with the 
pictures.  
- Choose the words/phrases with 
pictures. 

Environment 
Slogan 

Observation 
- Observe the 
students when they 
are doing the tasks. 
- Check the 
student’s tasks. 
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ตารางที่ 6  Table of Task-Based Reading Activities Specification (ตอ) 
 

Unit Learning Outcome Language  Focus Activity Task 
Product 

Evaluation 

  Critical reading skill:  
- Making inference from the 
passage. 
 
Function: 
- Giving advice 
 
Structure : 
- Transition words: 
and, but, as, to 
- Adverb:  
however, in the past,  
to date. 

- Match the words with the meanings. 
- Observe and analyze how to make 
inferences. 
- Read on how to write imperatives use 
do/don’t when visiting others places. 
 
Task 
Make an environment slogan 
- Read the passage. 
- Answer questions from the passage. 
- Share the answer with others groups. 
- Write imperatives using do/don’t from 
the passage. 
- Create an environment slogan. 
- Present the environment slogan.  
- Circle the transition words in the 
reading. 

 - Evaluate desired 
characteristics  
(Dedication and 
commitment to  
work and sufficiency) 
Test 10 M/C 
- Make inferences 
from the passage. 
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ตารางที่ 6  Table of Task-Based Reading Activities Specification (ตอ) 
 

Unit Learning Outcome Language  Focus Activity Task 
Product 

Evaluation 

   Review 
- Make inferences from the passage by 
answering questions. 

  

4. Getting to 
know Circle 
Bull-Race. 
(4 hours) 
 
 
 
 

Students are able to 
draw a conclusion and 
interpret the effect from 
the passage. 

Vocabulary : 
Noun: bet, prod, announcer,  
Verb:  challenge, harvest,  
         tie Up, accompany 
Adjective: inner, outer,        
               stimulate 
 
Critical reading skill:  
- Drawing conclusions from 
the passage. 
- Finding cause and effect 
 
Function: 
- Giving information. 
 
Structure : 
- Passive voice 
     S.+ Is/am/are+ V.3 

Pre-task 
- Brainstorm with your group about the 
most effects of disco party and       
given the reason. 
- Choose the phrases with the appropriate 
pictures in diagram. 
- Match the words with the meanings. 
- Observe and analyze how to draw a  
conclusion from the passage. 
- Read on how to use cause and effect in 
diagram.  
 
Task 
Identify the effect of the cause 
- Read the passage. 
- Answer the questions from passage. 
- Share the answer with others groups. 

 The 
Effect 
from Bull-
Race 
Diagram.  
     

Observation 
- Observe the students  
when they are doing 
the tasks. 
- Check the student’s 
tasks. 
- Evaluate desired 
characteristics  
(Dedication and 
commitment to  
work and sufficiency) 
Test 10 M/C  
- Draw conclusions 
from the passage. 
- Find cause and 
effects.) 
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ตารางที่ 6  Table of Task-Based Reading Activities Specification (ตอ) 
 

Unit Learning Outcome Language  Focus Activity Task 
Product 

Evaluation 

   - Write the effects from the passage by 
using one cause several effects diagram  
- Present the effects from Bull- Race. 
- Underline passive sentences of 
present form for focusing language. 
Review 
- Draw a conclusion by answering 
questions from the passage. 

  

5. Getting to 
know 
attractions in 
Phetchaburi 
(4 hours) 

Students are able to 
read and evaluate value 
of reading by planning 
their own Itinerary. 

Vocabulary : 
well-known, architect, 
elegantly, construct,  
neoclassical, teak-wood, 
murals, pagoda, relic 
 
Critical Reading Skill: 
- Evaluating value of Reading 
 
Function: 
- Giving reasons 

Pre-task 
- Use the sentences to complete in 
timetable. 
- Choose the phrases with the 
appropriate pictures. 
- Match the words with the meanings. 
- Observe and analyze how to evaluate 
value of reading. 
- Study how to write an itinerary for 
travel. 

One-day 
Itinerary. 

Observation 
- Observe the 
students when they 
are doing the tasks. 
- Check the student’s 
tasks. 
- Evaluate desired 
characteristics  
(Dedication and 
commitment to work 
and sufficiency) 
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ตารางที่ 6  Table of Task-Based Reading Activities Specification (ตอ) 
 

Unit Learning Outcome Language  Focus Activity Task 
Product 

Evaluation 

  Structure :  
Passive form 

     S. was/were + V.3 

- Fill the information into the table. 
- Discuss the answer with others groups. 
- Plan and write places to visit for 
Korean tourists within one day. 
- Give the reason in the group “Why do 
you choose that itinerary for the tourist?”  
- Choose the best itinerary and give at least 
3 reasons. 
- Underline passive sentences in the form 
of past simple tense for focusing language. 
 
Review 
- Choose the itinerary for friends based 
on the activities given. 

 Test 10 M/C 
- Evaluate value of 
reading. 

 

 
 
 
 

79 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

80 

   1.2.4  นําตารางรูปแบบกิจกรรมการอานเนนภาระงานท่ีสรางข้ึนไปปรึกษาตอ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และนําเสนอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ภาษาท่ีใชและนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) พวงรัตน ทวีรัตน (2543: 117) ของกิจกรรมการอานท่ีเนนภาระงานในแตละ
กิจกรรมใหไดตามเกณฑท่ีกําหนดไว คือ .50 ขึ้นไป (ภาคผนวก ข: 124) โดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณา
ดังนี้ 
      +1  แทน  แนใจวาเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ 
จุดประสงคการเรียนรู 
        0  แทน  ไมแนใจวาเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ 
จุดประสงคการเรียนรู 
       -1  แทน แนใจวาเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูไมสอดคลองกับ 
จุดประสงคการเรียนรู 
 
 
 

 
    IOC  คือ  คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา 
      X     คือ  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
      N     คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 

   บทเรียนท่ีมีคา IOC ต้ังแต 0.67 -1.00 หมายถึง  ใชไดหรือมีคุณภาพ 
 
 จากนั้นนําคะแนนท่ีผูเช่ียวชาญประเมินมาคํานวณหาดัชนีความสอดคลอง โดยใชสูตร
ของพวงรัตน ทวีรัตน (2543: 117) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญใหมีความ
สอดคลองกัน หากบทเรียนใดไมไดคาตามเกณฑท่ีกําหนดคือ .05 ขึ้นไป จึงดําเนินการปรับปรุงแกไข 
โดยคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00 
  1.3 นํากิจกรรมการอานเนนภาระงานท่ีสรางขึ้นไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี
กําหนด คือ 75/75 กลาวคือ 
  75 ตัวแรก หมายถึง  คาเฉล่ียรอยละ 75 ของคะแนนท่ีผูเรียนไดทํากิจกรรม
เสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณโดยใชกิจกรรมการอานเนนภาระงาน
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
  75 ตัวหลัง หมายถึง  คาเฉล่ียรอยละ 75 ของคะแนนท่ีผูเรียนทําไดจากการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงาน
โดยดําเนินการหาประสิทธิภาพของแบบฝกตามข้ันตอน ดังนี ้
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   1.3.1 ขั้นหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) ทดลองกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 9 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง โดยเลือกนักเรียนจากการสุมอยาง
งาย โดยวิธีการจับสลากจากนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับเกง ปานกลาง และออน อยางละ 3 คน นํา
กิจกรรมการอานเนนภาระงานท่ีปรับปรุงแกไขแลวมาทดลองกับนักเรียนกลุมเล็ก โดยดําเนินการ
ทดลองตามลําดับ ดังนี้ 
     1.3.1.1 กอนการทดลอง ผูวิจัยใหนักเรียน จํานวน 9 คน ทําแบบทดสอบ
กอนเรียนเกี่ยวกับการอานอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 30 ขอ 60 นาที ตอจากนั้นผูวิจัยช้ีแจง
วัตถุประสงค วิธีการเรียนและขอตกลงเกี่ยวกับการเรียนโดยใชกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
     1.3.1.2 ระหวางการทดลอง ผูวิ จัยไดดําเนินการสอนนักเรียนดวย
กิจกรรมการอานเนนภาระงานและสอบถามปญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่ อนําไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
การอานเนนภาระงาน หลังจากท่ีนักเรียนเรียนจบในแตละบทผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
ประจําบท ซึ่งแบบทดสอบแตละบทจะเปนแบบทดสอบเก่ียวกับส่ิงท่ีนักเรียนไดเรียนแลวในแตละบท
เพื่อตรวจสอบวานักเรียนมีความเขาใจหรือไม แบบทดสอบประจําบทเปนตัวเลือก 4 ตัวเลือก ตอบถูก
ได 1 ตอบผิด ได 0  
     1.3.1.3 หลังการทดลอง เมื่อนักเรียนไดศึกษาจากกิจกรรมการอานเนน
ภาระงาน ท้ัง 5 บทแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบฉบับเดียวกับกอนสอบ มีจํานวน 30 ขอ          
30 คะแนน ใชเวลาในการทําขอสอบ 60 นาที จากนั้นนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบ    
ประจําบททุกบทเรียนและคะแนนเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณหลังเรียน         
มาคํานวณหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน ดังตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7  คะแนนเฉล่ีย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)คารอยละ (%)จากการทําแบบทดสอบ 
                ประจํากิจกรรมการอานเนนภาระงาน จํานวน 5 บทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนใน   
                ขั้นการทดลองกลุมเล็ก 
 

 
การทดสอบ 

 
จํานวน
นักเรียน 

 
คะแนน
เต็ม 

 
คะแนนรวม 

คะแนนเฉลี่ย 
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ประสิทธิภาพ 

คะแนนเฉลี่ยใน
การทดสอบ
ระหวางเรียน 

E1 

9 450 350 38.89 0.90 77.77 

คะแนนเฉลี่ยใน
การทดสอบหลัง

เรียน 
E2 

9 270 207 23.00 1.66 76.66 
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 จากตารางท่ี 7 ในขั้นทดลองใชกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธิ์
การอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กับนักเรียน จํานวน 9 คน พบวา 
นักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบประจําบทไดคะแนนรวม 350 คะแนน จากคะแนนเต็ม         
450 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.77 และนักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม 
207 คะแนน จากคะแนนเต็ม 270 คะแนน  คิดเปนรอยละ 76.66 ดังนั้น ประสิทธิภาพของกิจกรรม
การอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสรางการอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา      
ปท่ี 5 มีคาเทากับ E1/E2= 77.77/76.66  แสดงวาแบบฝกมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 
75/75 และเนื่องจากยังมีบางสวนท่ีตองแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม เชน การทํากิจกรรมในบทเรียน
แรกๆนักเรียนยังมีความสับสนกับกิจกรรมท่ีผูวิจัยกําหนดใหเนื่องจากนักเรียนเคยชินกับวิธีการเรียน
แบบเดิม ไมกลาแสดงความคิดเห็น กลัววาส่ิงท่ีแสดงความคิดเห็นออกมาจะไมถูกตอง ทําใหในบาง
กิจกรรมนักเรียนบางคนรูสึกเบ่ือไมกระตือรือรนกับกิจกรรมท่ีกําหนดให ผูวิจัยจึงกําหนดเวลาและให
คะแนนเพิ่มกับกลุมท่ีทํางานสําเร็จกอนและตอบคําถามไดถูกตอง นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนประสบ
ปญหากับการตอบคําถามทายบทเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณในแตละบทเรียนท่ี
กําหนดไว ผูวิจัยจึงเปดโอกาสใหนักเรียนไดทบทวนเนื้อหากับเพื่อนเปนกลุมอีกครั้งกอนท่ีจะทํา
แบบทดสอบ ซึ่งเปนการสงเสริมใหนักเรียนชวยเหลือกัน กลาแสดงความคิดเห็นและยอมรับความ
คิดเห็นผูอื่น หลังจากนั้นจึงนําไปทดลองกับกลุมภาคสนามตอไป 
  1.3.2 ขั้นหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Tryout) ทดลองกับนักเรียน
โรงเรียนเขายอยวิทยา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2557 จํานวน 38 คน นํากิจกรรม   
การอานเนนภาระงานท่ีปรับปรุงแกไขแลวมาทดลองกับนักเรียนโดยดําเนินการทดลองตามลําดับดังนี้ 
    1.3.2.1 กอนการทดลอง ผูวิจัยใหนักเรียนจํานวน 38 คน ทําแบบ ทดสอบ
กอนเรียนเกี่ยวกับการอานอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 30 ขอ 60 นาที ตอจากนั้นผูวิจัยช้ีแจง
วัตถุประสงค วิธีการเรียนและขอตกลงเกี่ยวกับการเรียนโดยใชกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
    1.3.2.2 ระหวางการทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการสอนนักเรียนดวยกิจกรรมการ
อานเนนภาระงานและสอบถามปญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการอานเนนภาระ
งาน หลังจากท่ีนักเรียนเรียนจบในแตละบทผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบทดสอบประจําบท  ซึ่งแบบทดสอบ
แตละบทจะเปนแบบทดสอบเกี่ยวกับส่ิงท่ีนักเรียนไดเรียนแลวในแตละบทเพื่อตรวจสอบวานักเรียนมี
ความเขาใจหรือไม แบบทดสอบประจําบทเปนตัวเลือก 4 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 ตอบผิด ได 0  
    1.3.2.3  หลังการทดลองเมื่อนักเรียนไดศึกษาจากกิจกรรมการอานเนน
ภาระงาน ท้ัง 5 บทแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบฉบับเดียวกับกอนสอบ มีจํานวน 30 ขอ          
30 คะแนน ใชเวลาในการทําขอสอบ 60 นาที จากนั้นนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบประจํา
บททุกบทเรียนและคะแนนเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนมาคํานวณหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน ดังตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8  คะแนนเฉล่ีย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)คารอยละ (%)จากการทําแบบทดสอบ 
                ประจํากิจกรรมการอานเนนภาระงาน จํานวน 5 บทเรียนและแบบทดสอบ หลังเรียนใน 
                ขั้นการทดลองภาคสนาม 

 
การทดสอบ 

 
จํานวน
นักเรียน 

 
คะแนน
เต็ม 

 
คะแนนรวม 

คะแนนเฉลี่ย 
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ประสิทธิภาพ 

คะแนนเฉลี่ยใน
การทดสอบ
ระหวางเรียน 

E1 

38 1,900 1,446 38.53 0.92 77.05 

คะแนนเฉลี่ยใน
การทดสอบหลัง

เรียน 
E2 

38 1,140 877 23.08 1.63 76.93 

 
 จากตารางท่ี 8 ในขั้นทดลองใชกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์    
การอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กับนักเรียนจํานวน 38 คน พบวา 
นักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบประจําบทไดคะแนนรวม 1,464 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,900 
คะแนน คิดเปนรอยละ 77.05 และนักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรี ยนไดคะแนนรวม           
877 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,140 คะแนน  คิดเปนรอยละ 76.93 ดังนั้นประสิทธิภาพของกิจกรรม   
การอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสรางการอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5     
มีคาเทากับ E1/E2= 77.05/76.93 แสดงวาแบบฝกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ท่ีกําหนดไวคือ 75/75 
จากนั้นผูวิจัยไดทําการปรับปรุงเนื้อหาทางภาษาในกิจกรรมการอานเนนภาระงานใหงายขึ้นกวาเดิมแลว
นําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยชาวตางชาติตรวจ จํานวน 3 ทาน เพื่อปรับปรุงความ
ยากงายทางภาษากอนนําไปใชในการทดลองข้ันตอไป 
 2. การสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณโดยใชกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ กอนและหลัง
การใชกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอั งกฤษอยางมี
วิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเขายอยวิทยา อําเภอเขายอย จังหวัด
เพชรบุรี เปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ     
60 นาที ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการสรางแบบทดสอบไว ดังนี้ 
  2.1 ขั้นศึกษาขอมูลการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณ 
   2.1.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเขายอยวิทยา อําเภอเขายอย จังหวัด
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เพชรบุรี จากเอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบ 
ทดสอบ 
   2.1.2  ศึกษาเนื้อหาจากขอบขายบทเรียน โดยสุมเนื้อหาใหเหมาะสมกับเนื้อหาท่ี
นักเรียนไดเรียน 
  2.2  ขั้นกําหนดจุดประสงคการสอบ 
   2.2.1  กําหนดจุดประสงคการสอบโดยพิจารณาจากจุดประสงคการจัด         
การเรียนรูจากตารางกําหนดเน้ือหากิจกรรมการอานเนนภาระงาน (ตารางท่ี 6: 74) 
   2.2.2  กําหนดรูปแบบของแบบทดสอบและสรางตาราง เนื้อหาขอสอบ     
(Table of Test Specification) เพื่อพัฒนาขอสอบ โดยใชขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 50 
ขอ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน ใชวัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณท่ีประกอบไปดวย การหาใจความสําคัญและรายละเอียดจากเรื่องท่ีอาน  การจําแนก
ความจริงและความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอาน ตีความจากเร่ืองท่ีอาน สรุปความอยางมีเหตุผล และ
ประเมินคาจากเร่ืองท่ีอาน ดังตารางท่ี 9 
ตารางท่ี 9 ตารางกําหนดเน้ือหาและน้ําหนักขอสอบ (Table of Test Specification) การอาน 
 ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 

Scope of 
Critical 
Reading 

Achievement 

 
Objective 

 
Test type 

Time 
(mins) 

No. of  
items 

 
Weight 

 
Score 

Find Main 
Idea and 
Supporting 
Details 

To Read, Find Main 
Idea and Supporting 
Details 

Multiple Choice  6 20 0-1 

Distinguish 
between 
Facts and 
Opinions 
 

To Read and 
Distinguish between 
Facts and Opinions 

Multiple Choice  6 20 0-1 

Make 
Inference 
from the 
Passage 

To Read and Make 
Inference from the 
Passage 

Multiple Choice 60 6 20 0-1 

Drawing 
Conclusion 
 

To Draw Conclusion 
and Interpret  from 
the Passage. 

Multiple Choice 6 20 0-1 

Evaluate 
Value of 
Reading 

To Read and 
Evaluate Value of 
Reading 

Multiple Choice 6 20 0-1 
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   2.2.3  นําตารางกําหนดเน้ือหาขอสอบเพ่ือพัฒนาขอสอบท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยชาวตางชาติตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและนําขอเสนอแนะ
ตางๆมาปรับปรุง 
   2.2.4  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ
ตามตารางกําหนดเน้ือหาขอสอบท่ีเปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ ซึ่งแบบทดสอบ
นี้จะถูกเลือกเฉพาะขอสอบท่ีมีคาความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต .05 ขึ้นไป คาความยากงายและคา
อํานาจจําแนก 0.2-0.8 ใหเหลือจํานวน 30 ขอ 
   2.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 50 ขอ 
ขึ้นเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยชาวตางประเทศ เพื่อขอคําแนะนําและ
ปรับปรุงแกไข 
  2.3 พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณ 
   2.3.1  นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขพรอมแบบประเมินคาความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณใน
การสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) แลวนําขอมูลแบบสอบถามของผูเช่ียวชาญดังกลาวมาหาคํานวณหาคาดัชนี 
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใชเกณฑพิจารณาคัดเลือกขอ
ท่ีมีคาความสอดคลอง .50 ขึ้นไป ของ พวงรัตน ทวีรัตน (2543: 117) และผูเช่ียวชาญพิจารณาดังนี้ 
 

 
  
 

     ใหคะแนน +1 เม่ือแนใจวาแบบทดสอบมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
     ใหคะแนน   0 เม่ือไมแนใจวาแบบทดสอบมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
     ใหคะแนน  -1 เมื่อแนใจวาแบบทดสอบไมมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

  

   จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียของ ขอคําถาม 
โดยคัดเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.67- 1.00 (ดังภาคผนวก ซ: 136) 
   2.3.2  นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปท่ี 5 โรงเรียนหนองหนาปลองวิทยา อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2557     
ท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 38 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ ความเหมาะสม
ดานเวลา ความชัดเจนของคําส่ังในขอสอบ ความยากงายของภาษา ซึ่งเปนการวิเคราะหหาความ   
ยากงายเปนรายขอ (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอสอบสําเร็จรูป 
   2.3.3  คัดเลือกขอสอบท่ีผานการหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก 
(r) ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ คือ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.80 และหาคาอํานาจจําแนก (r) 
0.20 ข้ึนไป ไดขอสอบ จํานวน 30 ขอ จากขอสอบท้ังหมด 50 ขอ ซึ่งไดคาความยากงายของขอสอบ
อยูระหวาง 0.38 – 0.72 และมีคาจําแนกระหวาง 0.20 - 0.88 (ดังภาคผนวก ฌ: 139) 
   2.3.4 คํานวณคาความเช่ือม่ันของขอสอบโดยใช สูตร KR-20 ของ Kuder-  
Richardson (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 123) ไดขอสอบท่ีเปนไปตามเกณฑ เปนขอสอบท่ีสอดคลอง
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กับตารางกําหนดเน้ือหาขอสอบของแบบทดสอบ และไดคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบชุดนี้เทากับ 
0.89  
   2.3.5  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ  
ท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปใชในขั้นการทดลองตอไป  

 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสราง
ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณจํานวน 20 ขอ 
  แบบสอบถามเพ่ือการประเมินคุณภาพกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสราง
ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีวิธีการ
สราง  ดังนี้ 
  3.1 ศึกษาหลักเกณฑและวิธีสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของ  Best and Kahn 
(1986: 168-183) และพวงรัตน ทวีรัตน (2543: 107-108) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบ
แนวคิดและสรางแบบสอบถามโดยกําหนดคาระดับของคําตอบในแบบสอบถามความคิดเห็นดังนี้ 
    เห็นดวยมากท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ 5 
    เห็นดวยมาก  ใหคาระดับเทากับ 4 
    เห็นดวยปานกลาง ใหคาระดับเทากับ 3  
    เห็นดวยนอย  ใหคาระดับเทากับ 2 
    เห็นดวยนอยท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ 1 

  3.2  สรางกรอบเนื้อหาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน โดยแบงเนื้อหา
ออกเปน 4 ดาน ดังนี้   
   3.2.1 ดานรูปแบบของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน จํานวน 5 ขอ 
   3.2.2 ดานเนื้อหากิจกรรมการอานเนนภาระงาน  จํานวน 5 ขอ 
   3.2.3 ดานความคิดเห็นในการทํากิจกรรมการอานเนนภาระงาน จํานวน 5 ขอ 
   3.2.4 ดานประโยชนของการใชกิจกรรมการอานเนนภาระงาน   จํานวน 5 ขอ 

 3.3  นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสรางข้ึนไปใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญ
ดานการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content 
validity) ความเหมาะสมของคําถามและรูปแบบของภาษา  

 3.4  นําขอมูลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองไปหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับเนื้อหา (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยใช
เกณฑพิจารณาคัดเลือกขอท่ีมีคาความสอดคลอง .50 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 117) และ
ผูเช่ียวชาญพิจารณาดังนี้ 
 

 
  
 

     ใหคะแนน +1 เม่ือแนใจวาแบบทดสอบมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
     ใหคะแนน   0 เม่ือไมแนใจวาแบบทดสอบมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
     ใหคะแนน  -1 เมื่อแนใจวาแบบทดสอบไมมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

N
R

IOC

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

87 

 
  จากนั้นผูวิ จัยนําขอมูลท่ี ไดจากผู เ ช่ียวชาญมาวิ เคราะหหาคาเฉล่ียของ

แบบสอบถามจํานวน 20 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.67- 1.00 
  3.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน      
เขายอยวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนกลุมตัวอยางจริง จํานวน 33 คน โดยใหกลุมตัวอยางทํา
แบบสอบถามความคิดเห็นหลังจากทํากิจกรรมการอานเนนภาระงานจนครบ 5 บทเรียนจากนั้นเก็บรวบรวม
ขอมูลเพ่ือทําการวิเคราะหผล 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจริงตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1.  ทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขอหนังสือถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนเขายอยวิทยา อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอความรวมมือในการใชทดลองกิจกรรม
การอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
 2.  ปฐมนิเทศนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยช้ีแจงถึงวัตถุประสงค วิธีการเรียน
การสอนในคร้ังนี้วา ผูวิจัยจะดําเนินการสอนดวยตนเอง นักเรียนจะไดเรียนภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 
จํานวน 5 บทเรียน ใชเวลาในการเรียน 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 1 คาบเรียน โดยใชเวลา
บทเรียนละ 4 คาบ รวมท้ังส้ิน 20 ช่ัวโมง โดยคาบเรียนท่ีใชนี้เปนคาบเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
เสริมทักษะ 2 และคาบเรียนวิชาแนะแนวและนิเทศ โดยหลังจากท่ีนักเรียนเรียนจบในแตละบทเรียน
แลวนักเรียนตองทําแบบทดสอบประจําบทเรียนและหลังจากทําแบบทดสอบจบทุกบทแลวนักเรียน
ทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน และทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 3.  ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณกอนเรียน (Pre-test) จากกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์    
การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 
30 คะแนน ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที จากนั้นผูวิจัยตรวจและบันทึกคะแนนของนักเรียน
แตละคน 
 4.  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเองโดยใหใชกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือ
เสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 5 บทเรียน 
 5.  ตรวจคะแนนแบบทดสอบประจําบทเรียนโดยตรวจใหคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน 
ตอบผิดได 0 คะแนน หลังจากนั้นนําคะแนนท่ีผูเรียนไดทํากิจกรรมเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณโดยใชกิจกรรมการอานเนนภาระงานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 5 และผลของคะแนนแบบทดสอบประจําบทเรียนท้ัง 5 บท (E1) ท่ีใชไปวิเคราะหคาสถิติเพื่อหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 
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 6.  ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อ
เสริมสรางการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณท่ีผูวิจัยสรางขึ้นหลังจากศึกษาครบแลว            
ทุกบทเรียน 
 7.  เกบ็ขอมูลแบบสอบถามแลวนําผลไปวิเคราะหทางสถิติ 
 8.  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ
หลังเรียน (Post-test) จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที 
ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ
กอนเรียน (Pre-test)  
 9.  ตรวจคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน โดยนํากระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน 30 ขอ แลวนําไปวิเคราะหทางสถิติ ซึ่งจะไดคะแนนท่ีผูเรียนทําไดจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงาน (E2) 
 
การวิเคราะหขอมูลและคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การหาคาดัชนีประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสราง
ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ตามเกณฑ 
75/75 โดยใชสูตร E1/E2 ชัยยงค พรหมวงศ (2556: 9) 
 

      E1  = 

 
100

A
N

X  

 

   เมื่อ  E1  คือ  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
     X   คือ  คะแนนรวมของแบบทดสอบประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู 
ทุกกิจกรรมของนักเรียนคนท่ี i  
     A    คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบประจํากิจกรรมการเรียนรู 
ทุกกิจกรรมมารวมกัน 
     N    คือ จํานวนนักเรียน 
   

      E2  = 
100

B
N

F
 

 

   เมื่อ  E2  คือ  ประสิทธิภาพของผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษ 
อยางมีวิจารณญาณ 
     F    คือ  คะแนนการสอบหลังเรียนของนักเรียนคนท่ี i  
     B    คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน x 
     N    คือ จํานวนนักเรียน 
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน      
กลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนจากกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอาน
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ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใช t-test Dependent 
และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  
 3.  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อ
เสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ท้ังรายขอและรายฉบับ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 
โดยนําคาระดับท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํามาแปลความหมาย
คาระดับตามเกณฑท่ีปรับปรุงจากเกณฑของ Best and Kahn (1986: 181) ดังนี้ 
  4.50 - 5.00 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการอานเนน     
ภาระงานอยูในระดับมากท่ีสุด 
  3.50 - 4.49 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการอานเนน     
ภาระงานอยูในระดับมาก 
  2.50 - 3.49 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการอานเนน     
ภาระงานอยูในระดับปานกลาง 
  1.50 - 2.49    หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการอานเนน     
ภาระงานอยูในระดับนอย  
  1.00 - 1.49    หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการอานเนน     
ภาระงานอยูในระดับนอยที่สุด 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5” ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัย 
โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการอาน
เนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียน    
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556: 9) โดยทดลองกับกลุมตัวอยาง 
จํานวน 33 คน 
 ตอนท่ี 2  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกิจกรรม       
การอานเนนภาระงานท่ีสรางขึ้น โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของ
กลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอาน
อยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 ตอนท่ี 3  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ        
กลุมตัวอยางท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนน 
ภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อตอบ
วัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 คือ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระ
งานเพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556: 9) ผูวิจัยดําเนินการดังนี้  
 1.  ผูวิจัยนํากิจกรรมการอานเนนภาระงานท่ีสรางข้ึน  หาประสิทธิภาพแลวใชสอน     
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเขายอยวิทยา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 33 คน 
โดยทําแบบทดสอบกอนเรียนและสอนดวยบทเรียน โดยใชกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 5 บทเรียน 
คือ การอานเนนภาระงาน Getting to Know Local Food การอานเนนภาระงาน Getting to 
Know Coastline การอานเนนภาระงาน Getting to Know Mangroves Forest การอานเนน   
ภาระงาน Getting to Know Circle Bull-Race และการอานเนนภาระงาน Getting to Know 
Attractions in Phetchaburi ซึ่งหลังจากท่ีนักเรียนเรียนจบในแตละบทแลวผูวิจัยใหนักเรียน        
ทําแบบทดสอบประจําบทเรียนท้ัง 5 บท ซึ่งในแตละบทมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน หลังจากนั้น       
นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคะแนนเฉล่ีย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ (%) 
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ของคะแนนและจัดอันดับคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบประจําบทของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน
ในแตละบท ผลการวิเคราะห (ดูภาคผนวก จ: 129) 
  2.  ดําเนินการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ื อ
เสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
โดยหาคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของกิจกรรมการอานเนนภาระงานท้ัง 
5 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางท้ัง 33 คน 
ซึ่งแบบทดสอบหลังเรียนนี้เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ
แบบปรนัย จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่งผลการวิเคราะห ดังแสดงในตารางท่ี 10 
 

 

ตารางท่ี 10  คะแนนเฉล่ีย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)คารอยละ (%)จากการทําแบบทดสอบ 
                ประจํากิจกรรมการอานเนนภาระงาน จํานวน 5 บทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
                ของกลุมตัวอยาง 
    

 
การทดสอบ 

 
จํานวน
นักเรียน 

 
คะแนน
เต็ม 

 
คะแนนรวม 

คะแนนเฉลี่ย 
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ประสิทธิภาพ 

คะแนนเฉลี่ยใน
การทดสอบ
ระหวางเรียน 

E1 

33 1,650 1,303 3.48 1.99 78.99 

คะแนนเฉลี่ยใน
การทดสอบหลัง

เรียน 
E2 

33 990 751 22.76 2.73 75.87 

 

 จากตารางท่ี 10 พบวา  ผลรวมคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของกิจกรรม
การอานเนนภาระงานจํานวน 5 บท ของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 33 คน เทากับ 1,303 จาก
คะแนนเต็ม 1,650 คะแนน คิดเปนรอยละ 78.99 และผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางเทากับ 751 คะแนน จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน คิดเปนรอยละ 
75.87 ดังนั้นประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพของการอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีคาเทากับ 78.99/75.87 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว คือ 75/75 แสดงวา กิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสราง
ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มี
ประสิทธิภาพท่ียอมรับได เปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 
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ตอนที่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนน 
ภาระงานท่ีสรางข้ึน โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 
ของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสราง 

ผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ
ของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย       
ขอท่ี 2 คือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงาน ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 1. ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางท้ัง 33 คน ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ เปนแบบปรนัย จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน กอนและ
หลังการเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงานซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จากนั้นจึงหา
ผลตางของคะแนน (D) จากการทดสอบกอนและหลังเรียนจากกิจกรรมการอานเนนภาระงานและนํา
คะแนนท่ีไดจากการทดสอบท้ังสองครั้งมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนกลุมตัวอยาง ซึ่งผลวิเคราะห (ดูภาคผนวก ช: 134) จากนั้นนําคะแนนท่ี
ไดมาวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ ผลการวิเคราะห
แสดงในตารางท่ี 11 
 

ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของกลุมตัวอยาง 
      ระหวางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม x  (S.D.) t df P 

กอนเรียน 30 9.58 3.48  

23.34* 
 

32 
 

0.000 หลังเรียน 30 22.76 2.73 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 11 พบวา คาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงานมีคาเฉล่ีย ( x )
เทากับ 9.58 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.48 สวนคะแนนหลังเรียนดวยกิจกรรมการอาน
เนนภาระงานมีคาเฉล่ีย ( x ) เทากับ 22.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ  2.73 ซึ่งสูงกวา
คะแนนกอนเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงาน คาสถิติ t เทากับ 23.34 สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์   
การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมตัวอยางสูงขึ้นหลังเรียนดวยกิจกรรม      
การอานเนนภาระงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 
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ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 
ที่มีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษ 

อยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอกิจกรรม    
การอานเนนภาระงาน เพื่อตอบวัตถุประสงคของขอท่ี 3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอ
กิจกรรมการอานเนนภาระงานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยผูวิจัยใหนักเรียนท้ังหมด     
33 คน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานหลังจากเรียนครบท้ัง      
5 บทแลว จากนั้นนํามาหาคาคะแนนเฉล่ีย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห
แสดงในตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12  คาระดับคะแนนเฉล่ีย ( x )และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็น 
 ของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
 

 

รายการประเมิน 
 

x  
 

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

 

ลําดับท่ี 

ดานรูปแบบของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
1. สงเสริมการอานใหกับนักเรียน 

4.52 0.51 มากท่ีสุด 2 

2. สงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาในการปฏิสัมพันธ 
กับเพ่ือน 

4.30 0.68 มาก 5 

3. สงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาในการปฏิสัมพันธกับคร ู 4.42 0.50 มาก 4 
4. สงเสริมใหนักเรียนไดผลิตผลงานและวัดไดจริง 4.52 0.51 มากท่ีสุด 2 
5. สงเสริมใหนักเรียนไดรับขอมูลการประเมินขณะดําเนิน
กิจกรรมอยางเหมาะสม 

4.79 0.42 มากท่ีสุด 1 

รวมดานรูปแบบของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 4.51 0.52 มากท่ีสุด 2 
ดานเน้ือหากิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
6. การนําเสนอเน้ือหามีความตอเน่ืองและเหมาะสม 

4.45 0.51 มาก 2 

7. การอธิบายเน้ือหามีความชัดเจนและเขาใจงาย 4.58 0.50 มากท่ีสุด 1 
8. การเรียงลําดับเน้ือหามีความยากงายเหมาะสม 4.30 0.77 มาก 5 
9. จํานวนเน้ือหากิจกรรมการอานเนนภาระงานมีความ
เหมาะสม 

4.36 0.49 มาก 4 

10. ภาระงานในแตละกิจกรรมมีความยากงายเหมาะสม 4.42 0.61 มาก 3 
รวมดานเน้ือหากิจกรรมการอานเนนภาระงาน 4.42 0.58 มาก 4 
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ตารางท่ี 12  คาระดับคะแนนเฉล่ีย ( x )และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็น 
 ของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน (ตอ) 
 

 

รายการประเมิน 
 

x  
 

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

 

ลําดับท่ี 

ดานความพึงพอใจในการทํากิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
11. นักเรียนพอใจกับบทบาทในการทํากิจกรรมของตนเอง 

4.52 0.51 มากท่ีสุด 2 

12. นักเรียนพอใจกับการแนะนําและความชวยเหลือจาก
เพ่ือนขณะทํากิจกรรม 

4.61 0.66 มากท่ีสุด 1 

13. นักเรียนพอใจกับคําแนะนําและการชวยเหลือจากครู
ขณะทํากิจกรรม 

4.42 0.50 มาก 4 

14. นักเรียนพอใจที่สามารถอานภาษาอังกฤษไดดีข้ึน 4.52 0.71 มากท่ีสุด 2 
15. นักเรียนตองการทํากิจกรรมการอานเนนภาระงาน
รูปแบบน้ีอีก 

4.36 0.49 มาก 5 

รวมดานความพึงพอใจในการทํากิจกรรม 
การอานเนนภาระงาน 

4.48 0.57 มาก 3 

ดานประโยชนของการใชกิจกรรมการอานเนนภาระงาน   
16. สงเสริมใหนักเรียนรักการอาน 

4.24 0.61 มาก 5 

17. สงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจและกลาแสดงออก 4.48 0.51 มาก 4 
18. สงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุมและแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ รูจักเสนอความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นจากผูอื่น 

4.73 0.45 มากท่ีสุด 1 

19. สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาการอานอยางมี
วิจารณญาณ 

4.55 0.51 มากท่ีสุด 3 

20. สงเสริมใหนักเรียนใชภาษาในหองเรียนและตอยอด 
สูนอกหองเรียนไดอยางเหมาะสม 

4.58 0.50 มากท่ีสุด 2 

รวมดานประโยชนของการใชกิจกรรมการอาน 
เนนภาระงาน 

4.52 0.51 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.48 0.55 มาก  
 

  

 จากตารางท่ี 12 พบวาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนน
ภารงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานรูปแบบของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน ดานเนื้อหากิจกรรม
การอานเนนภาระงาน ดานความคิดเห็นในการทํากิจกรรมการอานเนนภาระงานและดานประโยชนของ
การใชกิจกรรมการอานเนนภาระงานสูงกวา 3.50 ทุกดาน ( x = 4.48, S.D. = .55) นั่นคือนักเรียน
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมากตอกิจกรรมเนนภาระงานโดยรายละเอียดแตละดานคือ   
 1.  ดานรูปแบบของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน มีคาคะแนนเฉล่ียรวมเทากับ 4.51 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 นั่นคือ นักเรียนมีคิดเห็นอยูในระดับมากตอรูปแบบกิจกรรม     
การอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารญาณ สงเสริมให
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นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและครู สงเสริมใหนักเรียนไดผลิตผลงานและวัดไดจริงและสงเสริมให
นักเรียนไดรับขอมูลการประเมินขณะดําเนินกิจกรรมอยางเหมาะสม มีการอธิบายเนื้อหาท่ีชัดเจน   
จัดเรียงลําดับความยากงายของเนื้อหาและกิจกรรมท่ีเหมาะสม ท้ังนี้รายดานยอยดานรูปแบบของ
กิจกรรมการอานเนนภาระงานท่ีนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดคือดานสงเสริมใหนักเรียน
ไดผลิตผลงานและวัดไดจริงมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.79 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42  
 2.  ดานเนื้อหากิจกรรมการอานเนนภาระงาน มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.42 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.58 นั่นคือนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากตอดานเนื้อหากิจกรรมการอาน
เนนภาระงานเพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารญาณและเมื่อพิจารณา    
รายดานยอยมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา 3.50 ทุกดาน ซึ่งประกอบไปดวยการนําเสนอเนื้อหามีความตอเนื่อง
และเหมาะสม เนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจงาย เรียงลําดับเนื้อหามีความยากงาย ภาระงานมีความ
ยากงายเหมาะสม ท้ังนี้รายดานยอยดานเนื้อหากิจกรรมการอานเนนภาระงานท่ีนักเรียนกลุมตัวอยาง
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดคือการอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจงายมีคาคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 4.58 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 
 3.  ดานความพงึพอใจในการทํากิจกรรมการอานเนนภาระงาน มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.48 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 นั่นคือนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับดีตอดานความพึงพอใจ      
ในการทํากิจกรรมการอานเนนภาระงานมีความพอใจกับบทบาทในการทํากิจกรรมของตนเอง พอใจกับ    
การแนะนําและความชวยเหลือจากเพ่ือนขณะทํากิจกรรม พอใจท่ีสามารถอานภาษาอังกฤษไดดีขึ้น รวมท้ัง
พอใจและตองการทํากิจกรรมการอานเนนภาระงานรูปแบบนี้อีก ท้ังนี้เมื่อพิจารณารายดานยอยนักเรียน
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดตอความพึงพอใจกับการแนะนําและความชวยเหลือจาก
เพื่อนขณะทํากิจกรรม มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4. 61 เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 
 4.  ดานประโยชนของการใชกิจกรรมการอานเนนภาระงาน  มีคาคะแนนเฉล่ีย 4. 52           
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 นั่นคือนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดตอดานประโยชนของ
การใชกิจกรรมการอานเนนภาระงาน และเม่ือพิจารณาดานยอยมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา 3.50 ทุกดาน        
ซึ่งประกอบไปดวย สงเสริมใหนักเรียนรักการอาน สงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุมและแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระ รูจักเสนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นจากผูอื่น สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาการอาน
อยางมีวิจารณญาณ และสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาในหองเรียนและตอยอดสูนอกหองเรียนไดอยาง
เหมาะสม ท้ังนี้รายดานยอยดานท่ีนักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดตอสงเสริมให
นักเรียนทํางานเปนกลุมและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ รูจักเสนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็น
จากผูอื่น มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.73 เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 
 สรุปไดวาระดับความคิดเห็นของนักเรียนตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานโดยภาพรวม      
ท้ังดานรูปแบบของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน ดานเนื้อหากิจกรรมการอานเนนภาระงาน       
ดานความพึงพอใจในการทํากิจกรรมการอานเนนภาระงาน และดานประโยชนของการใชกิจกรรม   
การอานเนนภาระงานเมื่อเทียบกับเกณฑของ ลิเคอรท (Likert, quoted in Best and Kahn, 1986: 
181) มีคาเฉล่ีย 3.51 ขึ้นไป หมายถึง ความคิดเห็นอยูในทางบวกหรือระดับมาก   เปนไปตาม
วัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 3  
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บทที่ 5  
 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง  “การพัฒนากิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธิ์      
การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5”  เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง (Pre-Experimental Research Design) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังเรียนดวย
กิจกรรมการอานเนนภาระงาน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนน
ภาระงานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเขายอยวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 
จํานวน 33 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ไดมาจากวิธีการสุมอยางงายจากการจับสลาก
(Simple Random Sampling) มีหองเรียนเปนหนวยการสุม 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  กิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 5 บท บทเรียนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 
78.99/75.87 ซึ่งมีประสิทธิภาพท่ียอมรับตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 75/75 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ านภาษาอั งกฤษอยางมีวิจารณญาณ เปน
แบบทดสอบปรนัยวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังการใช
กิจกรรมการอานเนนภาระงาน 1 ฉบับ มีจํานวน 30 ขอ ใชเวลา 60 นาที แบบทดสอบนี้มีคาความ
ยากงายของขอสอบอยูระหวาง 0.20 – 0.80 และมีคาจําแนกระหวาง 0.20 - 0.88 มีคาความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.89  
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสรางการอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ โดยใชมาตราสวน ประเมินคา (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert มี 
5 ระดับความคิดเห็นคือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย   เ ห็นด วย
นอยท่ีสุด แบบสอบถามแบงเปน 4 ดานไดแก 1) ดานรูปแบบของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน2) 
ดานเนื้อหากิจกรรมการอานเนนภาระงาน 3) ดานความคิดเห็นในการทํากิจกรรมการอานเนนภาระ
งาน 4) ดานประโยชนของการใชกิจกรรมการอานเนนภาระงาน    
 การดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเองกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  จํานวน 33 คน ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอน ใหคําแนะนําและคําปรึกษากับ
นักเรียนดวยตนเอง การวิจัยครั้งนี้ใชเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 1 คาบ
เรียน โดยใชเวลาบทเรียนละ 4 คาบ รวมท้ังส้ิน 20 ช่ัวโมง โดยคาบเรียนท่ีใชนี้เปนคาบเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 คาบ เรียนวิชาแนะแนวและนิเทศ กอนเริ่มบทเรียนผูวิจัยใหนักเรียนทํา
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แบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ใชเวลาในการทดสอบ 60 นาที 
จากนั้นผูวิจัยจึงเริ่มดําเนินการสอนดวยตนเอง ท้ัง 5 บทเรียน โดยหลังจากท่ีนักเรียนเรียนจบในแตละ
บทเรียนแลวนักเรียนตองทําแบบทดสอบประจําบทเรียนและหลังจากทําแบบทดสอบจบทุกบทแลว
นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน และทําแบบทดสอบ  
หลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับกอนเรียน หลังจากนั้นนําผลคะแนนท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบประจําบทเรียนกิจกรรมการอานเนนภาระงานจํานวน 5 บท ไปวิเคราะหหาคาทางสถิติ
ซึ่งไดเทากับ 1,303 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,650 คะแนน คิดเปนรอยละ 78.99 และผลรวม  ของ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางเทากับ 751 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
990 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.87 ในการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือ
เสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
ไดใชเกณฑกิจกรรมการอานเนนภาระงานโดยเปรียบเทียบจากผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงาน โดย
ใชสถิติ t-test แบบจับคู (Paired-Samples T-Test) วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยนําคาระดับท่ีได    
มาหาคาเฉล่ีย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑ
ท่ีกําหนดไว 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 
 1.  กิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีคาเทากับ 78.99/75.87 ซึ่งมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนดไว คือ 75/75 แสดงวากิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีประสิทธิภาพท่ียอมรับได 
เปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว 
 2. ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของกลุมตัวอยางสูงข้ึนหลังจากท่ี
เรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ความคิดเห็นตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิการอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 แบงออกเปน 4 ดานไดแก ดาน
รูปแบบของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน ดานเนื้อหาการอานเนนภาระงาน ดานความพึงพอใจใน
การทํากิจกรรมการอานเนนภาระงาน และดานประโยชนของการใชกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
อยูในระดับมาก ( x = 4.48, S.D. = 0.55)  
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อภิปรายผล 
  

 จาการวิเคราะหขอมูลสามารถอภิปรายผลไดดังนี้  
 1.  จากผลการวิจัยขอท่ี 1 พบวากิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์
การอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีคาเทากับ 78.99/75.87 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 75/75 อาจเน่ืองมาจาก 
  1.1 การออกแบบกิจกรรมและเลือกส่ือการอาน ในการพัฒนากิจกรรมการอานเนน
ภาระงานผูวิจัยไดใหความสําคัญกับความรูหรือประสบการณเดิม ท่ีผานการสังเคราะหแกนสาระแนว
เรื่องของสภายุโรปและหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบกับผูท่ีมีความชํานาญใน
การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ในการออกแบบกิจกรรมการอานเนนภาระงานและการเลือก
ส่ือการอานท่ีมีความเหมาะสม ส่ือการอานท่ีนาสนใจและมีบริบทใกลตัวกับผูเรียน สามารถกระตุน
ความรูความเขาใจในการอานท่ีมีอยูเดิมเช่ือมกับความรูใหม สอดคลองกับทฤษฎีโครงสรางความรู 
(Bartlett, 1932, อางถึงใน วิไล ปนวาละ, 2554: 19; Hackers, 1981: 211; Rumelhart, 1981:  
4-12 and Weaver, 1988: 18) ท่ีเช่ือวา โครงสรางทางสติปญญามีผลตอการจัดระเบียบความรูใหม
ในสมองของคนเรา และรวมความรูใหมเขากับความรูเดิม โดยปรับปรุงแกไขความรูเดิมใหเหมาะสม 
ซึ่งความรูเดิมท่ีมีอยูแลวจะชวยทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาและรูปแบบความรูใหมท่ีรับเขามา นอกจากนี้
กิจกรรมท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไดออกแบบใหอยูในขอบขายตามจุดประสงคการอานอยางมีวิจารณญาณท่ี
ผูวิจัยไดวิเคราะหมาแลววามีความเหมาะสมความยากงายโดยเรียงลําดับจากงายไปยาก 
  1.2 องคประกอบของกิจกรรมเนนภาระงานประกอบดวยจุดมุงหมายของภาระงานท่ี
ระบุวาตองการใหภาระงานนั้นบรรลุวัตถุประสงคของหนาท่ีภาษาอยางใดอยางหนึ่งในการกระทํา
กิจกรรมนั้น ผูเรียนจะไดฝกการใชภาษาโดยใชตัวปอนสมจริงซึ่งจะทําใหผูเรียนเช่ือมโยงเหตุการณใน
ภาระงานนั้นๆกับเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นจริงในสถานการณจริง ท้ังนี้กิจกรรมนั้นตองมีการระบุ
ขั้นตอนท่ีชัดเจน และในขณะเดียวกันภาระงานนั้นตองมีการกําหนดบทบาทของครูและผูเรียนวามี
ปฏิสัมพันธตอกันอยางไร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Nunan (1989: 10-11); Cardlin (1987: 10-
12) and Ellis (1997: 38) ท่ีกลาววา องคประกอบของกิจกรรมเนนภาระงานนั้นตองประกอบดวย
จุดมุงหมาย (Gold) ขอมูลทางภาษา (Input) กิจกรรม (Activities) บทบาทครู (Teacher Role) 
บทบาทของผูเรียน (Learner role) สถานท่ี (Setting) ผลลัพธ (Outcomes) ผลสะทอนกลับ 
(Feedback) นอกจากนี้กิจกรรมเนนภาระงานยังระบุใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อหาขอยุติใน
การกระทําภาระงานอันใดอันหนึ่งผลลัพธอาจเปนอันเดียวกันหรือแตกตางกันข้ึนอยูกับผูเรียนวาจะ
ตัดสินหรือแกไขปญหาโดยการส่ือสารระหวางผูเรียนอาจเปนทางเดียวหรือสองทางก็ได นอกจากนี้ 
Nation (1990) กลาววาประเภทของกิจกรรมควรมีระดับของภาระงานท่ีเรียงระดับความงายไปหา
ยาก เนนงานหรือกิจกรรมท่ีเปนกลุมมีการช้ีแนะ ชวยเหลือ เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางสรรคภาระงาน
ไดสําเร็จ 
  1.3 ขั้นตอนของกิจกรรมการอานเนนภาระงานท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไดวิเคราะหการสอน
ของ Prabu (1979); Willis (1996); Samuda and others (1996); Skehan (1999) and Ellis (2003)  
มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการอานเนนภาระงานใหเหมาะสมกับผูเรียน เพื่อเสริมสรางให
นักเรียนมีวิจารณญาณในการอาน 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) เปน
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ขั้นตอนท่ีเตรียมผูเรียนในการปฏิบัติงาน ไดแก การแนะนําเรื่องตามวัตถุประสงคการอานอยางมี
วิจารณญาณท่ีผูวิจัยไดวิเคราะหไวโดยเรียงลําดับจากงายไปหายาก การปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะท่ีคลายคลึง
กับงานท่ีตองปฏิบัติจริง การเตรียมคําศัพท 2) ขั้นการปฏิบัติภาระงาน (Task) เปนข้ันตอนท่ีนักเรียน
อานบทความทําความเขาใจและปฏิบัติงานไดรับมอบหมายอาจเปนงานคูหรืองานกลุมฝกใหผูเรียน
สามารถใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารกับเพื่อนในขณะปฏิบัติงานเมื่อผลิตช้ินงานเรียบรอยแลวให
เพื่อนในกลุมตรวจสอบแกไขผลงานเขียนรวมกัน วิเคราะหรูปแบบภาษาท่ีผิดพลาดแกไขโครงสราง
ทางภาษาท่ีใชในงานปฏิบัติใหถูกตองโดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนําหรือเติมเต็มในสวนท่ียังมี
ขอบกพรองอยูจนผูเรียนเขาใจอยางดี และ 3) ขั้นตอนทบทวน (Review) เปนข้ันหลังจากท่ีผูเรียนได
เรียนรูคําศัพทสํานวน วัตถุประสงคของการอานอยางมีวิจารณญาณ และโครงสรางภาษาท่ีวิเคราะหแลว
ผูเรียนไดฝกซ้ําไดอีกครั้งเพื่อใหเกิดความคลองแคลวและถูกตอง  จะเห็นไดวาการกิจกรรมเนน      
ภาระงานนั้นชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกการใชภาษาในสถานการณจริง สามารถใชภาษาไดอยาง
คลองแคลวและเปนธรรมชาติ เกิดความสนุกสนานและเกิดแรงดึงดูดใจในกาปฏิบัติงาน สอดคลองกับ 
Willis (1996 : 137) ท่ีกลาววา ผูเรียนไดใชภาษาในการส่ือสารท่ีสอดคลองกับสถานการณจริงจาก
ขอมูลขางตนสรุปประโยชนในการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติวาเปนการเพิ่มพูนความรูความคิด
เดิมทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในการใชภาษามีปฏิสัมพันธกับผูอื่นเพิ่มข้ึนฝกการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนได
ดีเกิดความทาทายและมีความสนุกสนานในการปฏิบัติงาน 
  ดวยเหตุผลดังกลาวมาทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมี      
วิจารญาณสูงขึ้นหลังใชกิจกรรมการอานเนนภาระงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. จากผลการวิจัยขอท่ี 2 พบวาผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ
ของกลุมตัวอยางสูงขึ้นหลังจากท่ีเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธิ์
การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 อาจเนื่องมาจาก 
  กิจกรรมการอานเนนภาระงานท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดมีการออกแบบกิจกรรมท่ีผาน     
การวิเคราะหองคประกอบ ขั้นตอนท่ีเหมาะสม เนื้อหา ส่ือ การจัดการและบรรยากาศในช้ันเรียน     
ท่ีเหมาะสม การเอื้ออํานวยใหผูเรียนไดทํางานรวมกัน เปดโอกาสใหฝกฝนการใชภาษาในสถานการณ
จริง สามารถใชภาษาไดอยางเหมาะสม เกิดความสนุกสนานและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน     
บทอานท่ีอยูในบริบทท่ีผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูเกาไปยังความรูใหมได มีการปอนขอมูลนําเขา
เปนลําดับขั้นตอนและการไดรับขอมูลยอนกลับ โดยมีครูผูสอนคอยอํานวยความสะดวกและให
คําปรึกษาจนสามารถปฏิบัติภาระงานไดสําเร็จ สงผลใหนักเรียนทักษะการอานตามลําดับจนกระท่ังมี
ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ  สอดคลองกับ พนอ สงวนแกว (2553)  พบวา 
รูปแบบมีประสิทธิภาพ อยูในระดับดี คะแนนความเขาใจในการอานของกลุมตัวอยางกอนเรียนและ
หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อีกท้ัง สุภัทรา ราชายนต (2551) ศึกษา
ผลการพัฒนาความสามารถดานการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  โ รงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต จํานวน 40 คน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเนนงานปฏิบัติ พบวานักเรียน
ท่ีไดรับการสอนแบบเนนงานปฏิบัติมีความสามารถดานการเขียนและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ
สูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Murphy 
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(1993) ท่ีกลาววาปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในความสําเร็จในการใชวิธีการเรียนรูแบบเนนภาระงาน คือ    
การยอมรับของผูเรียนในการปฏิบัติภาระงานและการเปดกวางของผูเรียน ในการยอมรับนวัตกรรม
ใหมของครูผูสอน ภาระงานไดรับการยอมรับวามีคุณคาก็ตอเมือ ภาระงานนั้นมีความเหมาะสมกับ
ระดับของผูเรียน มีความยากเหมาะสม มีการกระตุนผูเรียน ตรงประเด็นและมีประโยชนในการเรียนรู 
สอดคลองกับ Candlin (1987: 20) ภาระงานท่ีนํามาใชในการเรียนการสอนนั้นตองเปนภาระงานท่ี
ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและกอใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น สงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษา       
มากท่ีสุดมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงานเนนผลงานการปฏิบัติงานตามทักษะและวิธีการของผูเรียนท่ี
แตกตางกัน ภาระงานควรทาทายความสามารถของนักเรียน เสริมสรางเจตคติท่ีดีรวมถึงการทํางาน
รวมกันระหวางผูเรียน ครูมีบทบาทเปนผูชวยเหลืออํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน นอกจากนี้ควร
เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลงาน แสดงความคิดเห็นและการรับขอมูลยอนกลับ
ของช้ินงานนั้น ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหกิจกรรมการอานเนนภาระงานสามารถเสริมสรางผลสัมฤทธิ์
การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณไดอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 
 จากผลการวิจัยขอท่ี 3 ความคิดเห็นตอกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสราง
ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 5            
แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรูปแบบของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน ดานเนื้อหาการอานเนน
ภาระงาน ดานความพึงพอใจในการทํากิจกรรมการอานเนนภาระงาน และดานประโยชนของการใช
กิจกรรมการอานเนนภาระงาน พบวาอยูในระดับมาก ( x = 4.48, S.D. = .55) อาจเนื่องมาจาก  
 รูปแบบของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน สงเสริมใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน 
และครู สงเสริมใหนักเรียนไดผลิตผลงานวัดผลไดจริงและสงเสริมใหนักเรียนไดรับขอมูลการประเมิน
ขณะดําเนินกิจกรรมอยางเหมาะสม มีการอธิบายเนื้อหาท่ีชัดเจน จัดเรียงลําดับความยากงายของ
เนื้อหาและกิจกรรมท่ีเหมาะสม อีกท้ัง เนื้อหากิจกรรมการอานเนนภาระงาน มีการนําเสนอเนื้อหาท่ีมี
ความตอเนื่องและเหมาะสม เนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจงาย เรียงลําดับเนื้อหามีความยากงาย 
ภาระงานมีความยากงายเหมาะสม และมีความพึงพอใจบทบาทในการทํากิจกรรมของตนเอง        
การแนะนําและความชวยเหลือจากเพื่อนขณะทํากิจกรรม ความสามารถอานภาษาอังกฤษไดดีขึ้น 
นอกจากนั้นประโยชนของการใชกิจกรรมการอานเนนภาระงานท่ีผูเรียนไดรับจากกิจกรรมการอาน
เนนภาระงาน สงเสริมใหนักเรียนรักการอาน สงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุมและแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ รูจักเสนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นจากผูอื่น สงเสริมใหนักเรียน
พัฒนาการอานอยางมีวิจารณญาณ และสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาในหองเรียนและตอยอดสู       
นอกหองเรียนไดอยางเหมาะสม ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหนักเรียนมีความคิดเห็นวากิจกรรมการอาน
เนนภาระงานอยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 
 

 จากการพัฒนากิจกรรมการอานเนนภาระงาน เพื่อเสริมสรางการอานภาษาอังกฤษอยาง
มีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  กิจกรรมการอานเนนภาระงานมี ขั้นตอน กระบวนการท่ีแตกตางจากส่ิงท่ีเคยเรียน 
ครูผูสอนควรจัดเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรม มีการอธิบายถึงข้ันตอน และกระบวนการ อยางใกลชิด
ในระยะแรก การยกตัวอยางท่ีถูกตองและชัดเจนในการปฏิบัติภาระงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค  
การใหนักเรียนปฏิบัติงานรวมกันเปนคู หรือทีม เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนครู 
และสุดทายการใหขอมูลยอนกลับจากการฝกการใชภาษารวมกับเพื่อนมีการประเมินผลรวมกันท้ังครู
และนักเรียน   
 2.  การทํางานรวมกันเปนคู และการทํางานรวมกันเปนกลุม นักเรียนบางคนยังไมกลา
แสดงความคิดเห็นและความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นได  ดั งนั้น ครูผูสอนควรช้ีแจงให
นักเรียนทราบถึงการทํางานรวมกันเปนทีมและสนับสนุนใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น และใน
การแบงกลุมปฏิบัติภาระงานควรมีนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถท่ีแตกตางกันเนื่องจากคนท่ีมี
ความสามารถสูงจะไดไดชวยชี้แนะเพื่อนท่ียงัขาดความเขาใจในบางสวนเปนการสนับสนุนใหนักเรียน
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือเสริมการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษานอกหองเรียนดวยตนเอง 
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ภาคผนวก ก  
แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเก่ียวกับความตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและ
กิจกรรมการอานเนนภาระงานเพือ่เสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 

เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 
คําช้ีแจง:  กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองความคิดเห็นของขอคําถามและหากทานมี  
             ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ใหเขียนลงในขอเสนอแนะที่กําหนดให โดยมีคาระดับ 

   ความคิดเห็น ดังตอไปนี้ 
  -1 แทนเมื่อแนใจวาขอความและรูปแบบของภาษาไมมีความเหมาะสม 
   0 แทนเมื่อไมแนใจวาขอความและรูปแบบของภาษามีความเหมาะสม 
   1 แทนเมื่อแนใจวาขอความและรูปแบบของภาษามีความเหมาะสม 

 

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

-1 0 1  
ดานรูปแบบของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
1. สงเสริมการอานใหกับนักเรียน 

    

2. สงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาในการปฏิสัมพันธกับเพ่ือน     
3. สงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาในการปฏิสัมพันธกับครู     
4. สงเสริมใหนักเรียนไดผลิตผลงานและวัดไดจริง     
5. สงเสริมใหนักเรียนไดรับขอมูลการประเมินขณะดําเนินกิจกรรม
อยางเหมาะสม 

    

ดานเน้ือหากิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
6. การนําเสนอเน้ือหามีความตอเน่ืองและเหมาะสม 

    

7. การอธิบายเน้ือหามีความชัดเจนและเขาใจงาย     
8. การเรียงลําดับเน้ือหามีความยากงายเหมาะสม     
9. จํานวนเน้ือหากิจกรรมการอานเนนภาระงานมีความเหมาะสม     
10. ภาระงานในแตละกิจกรรมมีความยากงายเหมาะสม     
ดานความคิดเห็นในการทํากิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
11. นักเรียนพอใจกับบทบาทในการทํากิจกรรมของตนเอง 

    

12. นักเรียนพอใจกับการแนะนําและความชวยเหลือจากเพ่ือน
ขณะทํากิจกรรม 

    

13. นักเรียนพอใจกับคําแนะนําและการชวยเหลือจากครูขณะทํา
กิจกรรม 

    

14. นักเรียนพอใจที่สามารถอานภาษาอังกฤษไดดีข้ึน     
15. นักเรียนตองการทํากิจกรรมการอานเนนภาระงานรูป 
แบบน้ีอีก 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

-1 0 1  
ดานประโยชนของการใชกิจกรรมการอานเนนภาระงาน   
16. สงเสริมใหนักเรียนรักการอาน 

    

17. สงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจและกลาแสดงออก     
18. สงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุมและแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระ รูจักเสนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็น 
จากผูอื่น 

    

19. สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาการอานอยางมีวิจารณญาณ     
20. สงเสริมใหนักเรียนใชภาษาในหองเรียนและตอยอดสู 
นอกหองเรียนไดอยางเหมาะสม 

    

 
 
 
 

   ผูประเมิน    ……………………………………     ………/…………../……………. 
                          วัน/เดือน/ป 

 
                      ขอขอบพระคุณในความรวมมืออยางสูง 

                                                          นางสิรินาถ  ธารา 
                                                          (ผูวิจัย) 
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ภาคผนวก ข 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค 
การเรียนรูและกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพือ่เสริมสรางผลสัมฤทธิ์ 

การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
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ตารางที่ 13  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ 
                การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

 
Unit 

 
Task Product 

 

Learning 
Outcome 

 
Language  Focus 

 
Activity 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา IOC 

1 2 3 
1. Getting 
to know 
local food. 
(4 hours) 

Clean Food 
Recipe. 

Students are able to 
read, find main 
ideas and supporting 
details for creating 
their own clean 
food recipe. 

Vocabulary: 
Noun: dessert, sap,  
Verb: crush, fry , chop, 
boil, simmer,  blend 
Adjective: steamed,   
boiled, grilled,  
sweetened 
Critical reading skill. 
- Finding main idea 
and supporting detail. 
Function: 
- Giving Instructions. 
 

Pre-task 
- Use the words to complete 
the steps how to make food. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Choose the cooking verbs with 
pictures. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Match the words with the 
meanings. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Observe and analyze how to 
find the main ideas and details 
from the passage. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Read the steps on how to 
make food. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

Task 
Create clean food recipe. 
- Read the passage. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 
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ตารางที่ 13  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ 
                การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 
 

 
Unit 

 
Task Product 

 

Learning 
Outcome 

 
Language  Focus 

 
Activity 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา IOC 

1 2 3 
   Structure : 

- Present Simple 
Tense 

- Identify the main ideas from 
the passage. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Looking for supporting details 
from the passage. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Share the answers with others 
groups. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Write their clean food recipe. 1 1 1 3 1 
- Circle the infinitive verbs and 
underline present simple form 
for focusing the language. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

Review 
- Match the sentences with 
appropriate pictures. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 
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ตารางที่ 13  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ 
                การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 
 

 
Unit 

 
Task Product 

 

Learning 
Outcome 

 
Language  Focus 

 
Activity 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา IOC 

1 2 3 
2. Getting 
to know 
coastline 
(4 hours) 

Fact and 
Opinion Trees. 

 

Students are able 
to read and 
distinguish between 
facts and opinions 
by classifying fact  
and opinion trees 

Vocabulary: 
Noun:  
accommodation 
/retreat/charm/ 
coastline  
Adjective: affordable  
crowded/lifestyle 
luxurious/well- known    
Adverb: southward  
Critical reading skill. 
 - Distinguishing 
between facts and 
opinions. 

Pre-task 
- Classify facts and opinions and 
put into umbrellas. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Choose the adjectives with the 
suitable nouns to make phrases. 

     

- Match the words with the 
meanings. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Observe and compare how to 
distinguish between facts and 
opinions. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Read on how to express an 
opinions:  
- I think…../I don’t think 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 
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ตารางที่ 13  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ 
                การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 
 

 
Unit 

 
Task Product 

 

Learning 
Outcome 

 
Language  Focus 

 
Activity 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา IOC 

1 2 3 
   Function: 

Expressing for giving 
reasons 
I think………..   
Because……….. 

Task 
Fact and Opinion Trees. 
- Read the passage. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Classify facts and opinions 
sentences 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Write facts and opinions on 
the tree given. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Present fact and opinion trees 
by writing them on the trees. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Circle the adjective words and 
underline the present simple 
form in the reading for focusing 
the language. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

Review 
- Classify facts and opinions in 
group sentences appropriate. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 
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ตารางที่ 13  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ 
                การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 
 

 
Unit 

 
Task Product 

 

Learning 
Outcome 

 
Language  Focus 

 
Activity 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา IOC 

1 2 3 
3. Getting 
to know 
mangroves 
forest. 
(4 hours) 
 

Environment 
Slogan 

Students are able to 
read and make 
Inference from the 
passage by making 
an environment 
slogan. 
 

Vocabulary: 
Noun: mangrove,  
ecosystem, erosion, 
utilization, aquatic- 
animal, destruction, 
habitat 
Verb: prevent, absorb, 
deforest 
Critical reading skill:  
- Making inference 
from the passage. 
Function: 
- Giving advice 
 

Pre-task 
- Fill in the blanks with the 
words given.  

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Match the complete slogans 
with the pictures.  

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Choose the words/phrases 
with pictures. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Match the words with the 
meanings. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Observe and analyze how to 
make inferences. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Read on how to write 
imperatives use do/don’t when 
visiting others place. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที่ 13  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ 
                การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 
 

 
Unit 

 
Task Product 

 

Learning 
Outcome 

 
Language  Focus 

 
Activity 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา IOC 

1 2 3 
   Structure : 

- Transition words: 
and but, as, to 
- Adverb:  
however, in the past, 
to date. 

Task 
Make an Environment Slogan 
- Read the passage. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Answer questions from the 
passage. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Share the answer with others 
groups. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Write imperatives using 
do/don’t from the passage. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Create an environment slogan. 1 1 1 3 1 
- Present the environment 
slogan. 

1 1 1 3 1 

- Circle the transition words in 
the reading. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

Review 
- Make inferences from the 
passage by answering questions. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที่ 13  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ 
                การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 
 

 
Unit 

 
Task Product 

 

Learning 
Outcome 

 
Language  Focus 

 
Activity 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา IOC 

1 2 3 
4. Getting 
to know 
Circle Bull-
Race. 
(4 hours) 
 

The effect 
from Bull-Race 
Diagram. 

Students are able to 
draw a conclusion 
and interpret the 
effect from the 
passage. 

Vocabulary : 
Noun: bet, prod, 
announcer,  
Verb:  challenge, 
harvest, tie up, 
accompany 
Adjective: inner, outer, 
stimulate 
Critical reading skill:  
- Drawing conclusions 
from the passage. 
- Finding cause and 
effect 
 
 

Pre-task 
- Brainstorm with your group 
about the most effects of disco 
party and given the reason. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Choose the phrases with the 
appropriate pictures in diagram. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Match the words with the 
meanings. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Observe and analyze how to 
draw a conclusion from the 
passage. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Read on how to use cause 
and effect in diagram. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

Task 
Identify the effect of the cause 
- Read the passage. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที่ 13  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ 
                การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 
 

 
Unit 

 
Task Product 

 

Learning 
Outcome 

 
Language  Focus 

 
Activity 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา IOC 

1 2 3 
   Function: 

- Giving information. 
Structure : 
- Passive Voice 
     S.+ is/am/are+ V.3 

- Answer from the questions 
passage. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Share the answer with others 
groups. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Write the effects from the 
passage by using one cause 
several effects diagram 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Present the effects from  
Bull- race. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

Underline passive sentences in 
the form of present simple 
tense for focusing language. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

Review 
- Draw a conclusion by 
answering questions from the 
passage. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที่ 13  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ 
                การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 
 

 
Unit 

 
Task Product 

 

Learning 
Outcome 

 
Language  Focus 

 
Activity 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา IOC 

1 2 3 
5. Getting to 
know 
attractions in 
Phetchaburi 
(4 hours) 
 

One- day 
Itinerary. 

Students are able to 
read and evaluate 
value of reading by 
planning their own 
itinerary. 

Vocabulary: 
well-known, architect, 
elegantly, construct,  
neoclassical, teak-
wood, murals, pagoda, 
relic 
Critical Reading Skill: 
- Evaluating value of 
reading 
Function: 
- Giving reasons 
 

Pre-task 
- Use the sentences to 
complete in timetable. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Choose the phrases with the 
appropriate pictures. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Match the words with the 
meanings. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Observe and analyze how to 
evaluate value of reading. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Read on how to write an 
itinerary for travel. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

Task 
Plan their own Itinerary. 
- Read the passage. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Fill the information into the 
table. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที่ 13  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ 
                การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 
 

 
Unit 

 
Task Product 

 

Learning 
Outcome 

 
Language  Focus 

 
Activity 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
คา IOC 

1 2 3 
   Structure :  

Passive form 
     S. was/were + V.3 

- Discuss the answer with others 
groups. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Plan and write places to visit 
for Korean tourists within one 
day. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Give the reason in your group 
“Why do you choose the 
itinerary for the tourist?” 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Choose the best itinerary and 
give at least 3 reasons. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

- Underline passive sentences in 
the form of past simple tense 
for focusing language. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

Review 
- Choose the itinerary for friends 
based on the activities given. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ค 
ขอมูลคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจํากิจกรรมการอานเนนภาระงานจํานวน 5 บท 

   และแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นการทดลองกับกลุมเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 14   คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจํากิจกรรมการอานเนนภาระงานจํานวน 5 บท 
               และแบบทดสอบหลังเรียนในข้ันการทดลองกับกลุมเล็ก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน
คนที่ 
            
  คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท รวม รอยละ คะแนน
สอบหลัง
เรียน 

รอยละ 
1 2 3 4 5 

10 10 10 10 10 50 100 30 100 

1 9 9 8 9 9 44 88 25 83.33 

2 8 9 9 9 8 43 86 25 83.33 

3 9 9 8 9 9 44 88 25 83.33 

4 8 8 7 8 8 39 78 22 73.33 

5 8 8 7 8 7 38 76 23 76.67 

6 7 8 7 8 8 38 76 23 76.67 

7 7 7 6 8 7 35 70 21 70.00 

8 7 8 6 7 7 35 70 22 73.33 

9 7 7 6 7 7 34 68 21 70.00 

รวม 70 73 64 73 70 350  207  

รอยละ 77.77 81.11 71.11 81.11 77.77  77.77  76.66 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ง 
ขอมูลคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจํากิจกรรมการอานเนนภาระงานจํานวน 5 บท 

   และแบบทดสอบหลังเรียนในข้ันการทดลองกับกลุมภาคสนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 15 คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจํากิจกรรมการอานเนนภาระงานจํานวน 5 บท 
              และแบบทดสอบหลังเรียนในข้ันการทดลองกับกลุมภาคสนาม 
 

 
 
 
 

นักเรียน
คนที่ 
           
 
คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท รวม รอยละ คะแนน
สอบ
หลัง
เรียน 

รอย
ละ 1 2 3 4 5 

10 10 10 10 10 50 100 30 100 

1 8 9 8 8 9 42 84 26 86.66 

2 7 8 6 6 8 35 70 21 70.00 

3 9 8 7 8 8 40 80 24 80.00 

4 8 7 6 7 7 35 70 23 76.66 

5 7 7 7 8 8 37 74 24 80.00 

6 8 9 9 9 8 43 86 25 83.33 

7 8 9 8 9 7 41 82 25 83.33 

8 7 6 8 6 8 35 70 23 76.66 

9 8 8 7 7 9 39 78 24 80.00 

10 9 10 7 8 7 41 82 25 83.33 

11 7 9 7 7 8 38 76 23 76.66 

12 7 8 7 7 7 36 72 20 66.66 

13 8 10 8 9 9 44 88 25 83.33 

14 7 8 8 8 8 39 78 22 73.33 

15 9 8 7 8 9 41 82 23 76.66 

16 9 9 7 9 8 42 84 25 83.33 
17 9 10 8 9 9 45 90 26 86.66 
18 9 9 6 7 9 40 80 24 80.00 
19 6 9 7 7 8 37 74 23 76.66 
20 7 7 7 8 8 37 74 22 73.33 
21 8 7 6 8 8 37 74 21 70.00 
22 6 9 7 7 8 37 74 24 80.00 
23 6 8 6 9 7 36 72 23 76.66 
24 7 8 7 8 7 37 74 22 73.33 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 15  คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจํากิจกรรมการอานเนนภาระงานจํานวน 5 บท 
              และแบบทดสอบหลังเรียนในข้ันการทดลองกับกลุมภาคสนาม  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน
คนที่ 
           
 
คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท รวม รอยละ คะแนน
สอบ
หลัง
เรียน 

รอยละ 
1 2 3 4 5 

10 10 10 10 10 50 100 30 100 

25 6 8 7 8 8 37 74 21 70.00 

26 7 7 7 8 8 37 74 22 73.33 

27 7 8 8 8 9 40 80 24 80.00 

28 7 7 7 8 8 37 74 23 76.66 

29 9 9 6 7 8 39 78 23 76.66 

30 9 7 7 8 7 38 76 21 70.00 

31 7 7 7 8 8 37 74 24 80.00 

32 6 7 6 8 8 35 70 20 66.66 

33 8 8 7 7 8 38 76 23 76.66 

34 7 7 7 6 8 35 70 20 66.66 

35 9 9 8 9 8 43 86 25 83.33 

36 7 8 7 7 8 37 74 22 73.33 

37 7 9 8 7 8 39 78 24 80.00 

38 8 8 7 7 8 38 76 22 73.33 

รวม 288 309 270 293 304 1464  877  

รอยละ 75.78 81.31 71.05 77.10 80.00  77.05  76.926 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และอนัดับคะแนนเฉล่ีย 

ของคะแนนแบบทดสอบแตละบทของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 16  คะแนนเฉล่ีย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และอันดับคะแนนเฉล่ียของคะแนน 
 แบบทดสอบแตละบทของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
 
 

 
บทท่ี 

 
ช่ือภาระงาน 

คะแนน
เต็ม 

คาเฉล่ีย 
( x ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

รอยละ ลําดับ 
ท่ี 

1 Getting to Know Local Food 10 8.30 1.13 83.03 1 
2 Getting to Know Coastline 10 8.15 0.87 81.51 2 
3 Getting to Know Mangroves Forest 10 7.39 0.86 73.93 5 
4 Getting to Know Circle Bull-Race 10 7.88 1.08 78.78 3 
5 Getting to Know Attractions in 

Phetchaburi 
10 7.76 0.75 77.57 4 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ฉ 
คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจํากิจกรรมการอานเนนภาระงานจํานวน 5 บท 

   และแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นการทดลองกับกลุมตัวอยาง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 17 คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของของกิจกรรมการอานเนน   
                ภาระงาน จํานวน 5 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน   
                ของนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 33 คน (ตอ) 
 
 

นักเรียน คะแนนแบบทดสอบประจําบท รวม รอยละ คะแนนสอบ รอยละ 
คนที่ 1 2 3 4 5   หลังเรียน  

คะแนน 10 10 10 10 10 50 100 30 100 
1 8 9 6 6 7 36 72 23 76.66 
2 7 9 8 9 8 41 82 27 90.00 
3 9 7 8 8 8 40 80 23 76.66 
4 6 8 7 9 9 39 78 19 63.33 
5 8 7 6 8 8 37 74 22 73.33 
6 9 8 7 9 8 41 82 22 73.33 
7 7 9 6 8 6 36 72 17 56.66 
8 6 7 7 9 8 37 74 17 56.66 
9 9 8 8 8 8 41 82 23 76.66 
10 9 9 7 9 7 41 82 20 66.66 
11 9 9 8 8 7 41 82 25 83.33 
12 9 7 9 8 9 42 84 24 80.00 
13 9 8 7 8 8 40 80 20 66.66 
14 5 9 8 7 8 37 74 20 66.66 
15 9 8 9 6 7 39 78 26 86.66 
16 9 9 7 8 7 40 80 24 80.00 
17 9 9 7 9 8 42 84 25 83.33 
18 9 9 8 7 9 42 84 27 90.00 
19 9 9 8 9 8 43 86 25 83.33 
20 9 8 8 7 8 40 80 23 76.66 
21 9 9 7 6 9 40 80 25 83.33 
22 9 9 8 8 7 41 82 20 66.66 
23 9 9 6 7 8 39 78 28 93.33 
24 8 7 6 9 8 38 76 19 63.33 
25 9 7 7 9 7 39 78 25 83.33 
26 8 8 7 8 8 39 78 24 80.00 
27 8 7 9 8 8 40 80 23 76.66 
28 9 8 8 7 8 40 80 24 80.00 
29 9 7 8 5 7 36 72 24 80.00 
30 8 9 7 8 8 40 80 22 73.33 
31 6 7 8 9 8 38 76 22 73.33 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 17 คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของของกิจกรรมการอานเนน   
                ภาระงาน จํานวน 5 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน   
                ของนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 33 คน (ตอ) 
 
 
 

นักเรียน คะแนนแบบทดสอบประจําบท รวม รอยละ คะแนนสอบ รอยละ 
คนที่ 1 2 3 4 5   หลังเรียน  

คะแนน 10 10 10 10 10 50 100 30 100 
32 9 7 7 7 6 36 72 22 73.33 
33 9 9 7 9 8 42 84 21 70.00 
รวม 274 269 244 260 256 1303  751  
รอยละ 83.03 81.51 73.93 78.78 77.57  78.99  75.87 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ช 
คะแนนผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมตัวอยาง 

กอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงานและผลตาง (D)  
ของคะแนนในการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 18 คะแนนผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมตัวอยาง  
                กอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการอานเนนภาระงานและผลตาง (D) ของคะแนน 
 ในการทดสอบ 
 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนน 30 คะแนน ผลตาง 
D 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนน 30 คะแนน ผลตาง 
D กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

1 4 23 19 18 9 27 18 
2 16 27 11 19 10 25 15 
3 7 23 16 20 13 23 10 
4 6 19 13 21 9 25 16 
5 11 22 11 22 12 20 8 
6 11 22 11 23 18 28 10 

7 5 17 12 24 4 19 15 
8 9 17 8 25 5 25 20 
9 11 23 12 26 11 24 13 
10 8 20 12 27 13 23 10 
11 8 25 17 28 6 24 18 
12 11 24 13 29 8 24 16 
13 5 20 15 30 9 22 14 
14 13 20 7 31 11 22 11 
15 16 26 10 32 8 22 14 
16 12 24 12 33 7 21 14 
17 10 25 15     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ซ 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 

เสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 19  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบการอาน 
      ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 
 

 

ขอ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญคนท่ี  

รวม 
 

คา IOC 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 0 1 2 0.67 
5 1 1 0 2 0.67 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 0 1 2 0.67 
9 1 0 1 2 0.67 
10 1 1 1 3 1 
11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 3 1 
16 1 0 1 2 0.67 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 1 3 1 
19 1 1 1 3 1 
20 1 1 1 3 1 
21 1 0 1 2 0.67 
22 1 1 1 3 1 
23 1 1 0 2 0.67 
24 0 1 0 1 0.33 
25 1 1 0 2 0.67 
26 1 1 1 3 1 
27 1 1 1 3 1 
28 1 1 1 3 1 
29 1 1 0 2 0.67 
30 1 1 0 2 0.67 
31 1 1 0 2 0.67 
32 1 1 0 2 0.67 
33 1 1 1 3 1 
34 1 1 1 3 1 
35 1 1 0 2 0.67 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 19  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบการอาน 
      ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ (ตอ) 
 

 

ขอ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญคนท่ี  

รวม 
 

คา IOC 
1 2 3 

36 1 1 0 2 0.67 
37 1 1 1 3 1 
38 1 1 1 3 1 
39 1 1 1 3 1 
40 1 1 1 3 1 
41 1 1 1 3 1 
42 1 1 1 3 1 
43 1 1 0 2 0.67 
44 1 1 1 3 1 
45 1 1 1 3 1 
46 1 1 1 3 1 
47 1 0 0 1 0.33 
48 1 1 0 2 0.67 
49 1 1 0 2 0.67 
50 1 0 0 1 0.33 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ฌ 

คาความสอดคลอง (IOC) คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 
ของแบบทดสอบเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 20 คาความสอดคลอง (IOC) คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของ 
 แบบทดสอบเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 
 

ขอที่ คาความ
สอดคลอง 

(IOC) 

คาความ
ยากงาย 

(p) 

คาอํานาจ
จําแนก 

(r)  

การ
นําไปใช 

ขอที่ คาความ
สอดคลอง 

(IOC) 

คา 
ความ 
ยากงาย 

(p) 

คา
อํานาจ
จําแนก 

(r)  

การ
นําไปใช 

1 1 0.67 0.55 ใชได 26 1 0.50 0.59 ใชได 
2 1 0.55 0.31 ใชได 27 1 0.50 0.59 ใชได 
3 1 0.44 0.55 ใชได 28 1 0.39 0.88 ใชได 
4 0.67 0.12 0.61 ใชไมได 29 0.67 0.81 0.30 ใชไมได 
5 0.67 0.23 0.76 ใชไมได 30 0.67 0.85 0.67 ใชไมได 
6 1 0.72 0.80 ใชได 31 0.67 0.76 0.39 ใชไมได 
7 1 0.50 0.77 ใชได 32 0.67 0.77 0.76 ใชไมได 
8 0.67 0.50 0.40 ใชไมได 33 1 0.38 0.62 ใชได 
9 0.67 0.39 0.42 ใชไมได 34 1 0.50 0.20 ใชได 
10 1 0.50 0.59 ใชได 35 0.67 0.95 0.39 ใชไมได 
11 1 0.67 0.55 ใชได 36 0.67 0.19 0.30 ใชไมได 
12 1 0.61 0.88 ใชได 37 1 0.66 0.33 ใชได 
13 1 0.38 0.62 ใชได 38 1 0.56 0.50 ใชได 
14 1 0.50 0.59 ใชได 39 1 0.39 0.42 ใชได 
15 1 0.45 0.31 ใชได 40 1 0.44 0.50 ใชได 
16 0.67 0.34 0.33 ใชไมได 41 1 0.50 0.59 ใชได 
17 1 0.38 0.62 ใชได 42 1 0.56 0.50 ใชได 
18 1 0.50 0.59 ใชได 43 0.67 0.25 0.13 ใชไมได 
19 1 0.50 0.54 ใชได 44 1 0.44 0.50 ใชได 
20 1 0.39 0.42 ใชได 45 1 0.44 0.50 ใชได 
21 0.67 0.30 0.24 ใชไมได 46 1 0.55 0.31 ใชได 
22 1 0.39 0.42 ใชได 47 0.33 0.45 0.10 ใชไมได 
23 0.67 0.55 0.10 ใชไมได 48 0.67 0.23 0.76 ใชไมได 
24 0.33 0.72 0.48 ใชไมได 49 0.67 0.12 0.61 ใชไมได 
25 0.67 0.15 0.67 ใชไมได 50 0.33 0.15 0.18 ใชไมได 

 
 
 
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ญ 
แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 

เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 
คําช้ีแจง:  กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองความคิดเห็นของขอคําถามและหากทานมี  
             ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ใหเขียนลงในขอเสนอแนะที่กําหนดให โดยมีคาระดับ 

   ความคิดเห็น ดังตอไปนี้ 
  -1 แทน เมื่อแนใจวาขอความและรูปแบบของภาษาไมมีความเหมาะสม 
   0 แทน เมื่อไมแนใจวาขอความและรูปแบบของภาษามีความเหมาะสม 
   1 แทน เมื่อแนใจวาขอความและรูปแบบของภาษามีความเหมาะสม 

 

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น  

ขอเสนอแนะ 
-1 0 1 

ดานรูปแบบของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
1. สงเสริมการอานใหกับนักเรียน 

    

2. สงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาในการปฏิสัมพันธกับเพ่ือน     
3. สงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาในการปฏิสัมพันธกับครู     
4. สงเสริมใหนักเรียนไดผลิตผลงานและวัดไดจริง     
5. สงเสริมใหนักเรียนไดรับขอมูลการประเมินขณะดําเนินกิจกรรม
อยางเหมาะสม 

    

ดานเน้ือหากิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
6. การนําเสนอเน้ือหามีความตอเน่ืองและเหมาะสม 

    

7. การอธิบายเน้ือหามีความชัดเจนและเขาใจงาย     
8. การเรียงลําดับเน้ือหามีความยากงายเหมาะสม     
9. จํานวนเน้ือหากิจกรรมการอานเนนภาระงานมีความเหมาะสม     
10. ภาระงานในแตละกิจกรรมมีความยากงายเหมาะสม     
ดานความคิดเห็นในการทํากิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
11. นักเรียนพอใจกับบทบาทในการทํากิจกรรมของตนเอง 

    

12. นักเรียนพอใจกับการแนะนําและความชวยเหลือจากเพ่ือน 
ขณะทํากิจกรรม 

    

13. นักเรียนพอใจกับคําแนะนําและการชวยเหลือจากครู 
ขณะทํากิจกรรม 

    

14. นักเรียนพอใจที่สามารถอานภาษาอังกฤษไดดีข้ึน     
15. นักเรียนตองการทํากิจกรรมการอานเนนภาระงานรูปแบบน้ีอีก     

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็น  

ขอเสนอแนะ 
-1 0 1 

ดานประโยชนของการใชกิจกรรมการอานเนนภาระงาน   
16. สงเสริมใหนักเรียนรักการอาน 

    

17. สงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจและกลาแสดงออก     
18. สงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุมและแสดงความคิดเห็น 
อยางอิสระ รูจักเสนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นจากผูอื่น 

    

19. สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาการอานอยางมีวิจารณญาณ     
20. สงเสริมใหนักเรียนใชภาษาในหองเรียนและตอยอดสู 
นอกหองเรียนไดอยางเหมาะสม 

    

 
 

 
 

   ผูประเมิน    ……………………………………     ………/…………../……………. 
                          วัน/เดือน/ป 

 
                      ขอขอบพระคุณในความรวมมืออยางสูง 

                                                          นางสิรินาถ  ธารา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ฎ 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถามและ 
รูปแบบของภาษาในการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการอาน 
เนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 21 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถามและรูปแบบของ   
          ภาษาในการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
 เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 
 

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

 
รวม 

 
คา IOC 

1 2 3 
ดานรูปแบบของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
1. สงเสริมการอานใหกับนักเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

2. สงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาในการปฏิสัมพันธกับเพ่ือน 1 1 1 3 1 
3. สงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาในการปฏิสัมพันธกับคร ู 1 0 1 3 0.67 
4. สงเสริมใหนักเรียนไดผลิตผลงานและวัดไดจริง 1 1 1 3 1 
5. สงเสริมใหนักเรียนไดรับขอมูลการประเมินขณะดําเนินกิจกรรม
อยางเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

ดานเน้ือหากิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
6. การนําเสนอเน้ือหามีความตอเน่ืองและเหมาะสม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

7. การอธิบายเน้ือหามีความชัดเจนและเขาใจงาย 1 1 1 3 1 
8. การเรียงลําดับเน้ือหามีความยากงายเหมาะสม 1 0 1 3 0.67 
9. จํานวนเน้ือหากิจกรรมการอานเนนภาระงานมีความเหมาะสม 1 0 1 3 0.67 
10. ภาระงานในแตละกิจกรรมมีความยากงายเหมาะสม 1 1 1 3 1 
ดานความพึงพอใจในการทาํกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
11. นักเรียนพอใจกับบทบาทในการทํากิจกรรมของตนเอง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

12. นักเรียนพอใจกับการแนะนําและความชวยเหลือจากเพ่ือน
ขณะทํากิจกรรม 

1 1 1 3 1 

13. นักเรียนพอใจกับคําแนะนําและการชวยเหลือจากครู 
ขณะทํากิจกรรม 

1 1 1 3 1 

14. นักเรียนพอใจที่สามารถอานภาษาอังกฤษไดดีข้ึน 1 1 1 3 1 
15. นักเรียนตองการทํากิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
รูปแบบน้ีอีก 

1 1 1 3 1 

ดานประโยชนของการใชกิจกรรมการอานเนนภาระงาน   
16. สงเสริมใหนักเรียนรักการอาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

17. สงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจและกลาแสดงออก 1 1 1 3 1 
18. สงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุมและแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระ รูจักเสนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็น 
จากผูอื่น 

1 1 1 3 1 

19. สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาการอานอยางมีวิจารณญาณ 1 1 1 3 1 
20. สงเสริมใหนักเรียนใชภาษาในหองเรียนและตอยอดสู 
นอกหองเรียนไดอยางเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ฏ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 
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สมุดกลาง



 

 

147 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

วัตถุประสงค:   ตองการทราบความรูสึกและความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการอานเนน  
                   ภาระงานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
คําช้ีแจง         แบบสอบถามฉบับนี้มีเกณฑการประเมินดังนี้ 
   เห็นดวยมากท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ 5 
   เห็นดวยมาก  ใหคาระดับเทากับ 4 
   เห็นดวยปานกลาง ใหคาระดับเทากับ 3  
   เห็นดวยนอย  ใหคาระดับเทากับ 2 
   เห็นดวยนอยท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ 1 
 

ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยกาเคร่ืองหมาย √ ลงในชองระดับความคิดเห็นตามรายการประเมินท่ีกําหนด 
 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ดานรูปแบบของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
1. สงเสริมการอานใหกับนักเรียน 

     

2. สงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาในการปฏิสัมพันธกับเพ่ือน      
3. สงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาในการปฏิสัมพันธกับคร ู      
4. สงเสริมใหนักเรียนไดผลิตผลงานและวัดไดจริง      
5. สงเสริมใหนักเรียนไดรับขอมูลการประเมินขณะดําเนินกิจกรรม 
อยางเหมาะสม 

     

ดานเน้ือหากิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
6. การนําเสนอเน้ือหามีความตอเน่ืองและเหมาะสม 

     

7. การอธิบายเน้ือหามีความชัดเจนและเขาใจงาย      
8. การเรียงลําดับเน้ือหามีความยากงายเหมาะสม      
9. จํานวนเน้ือหากิจกรรมการอานเนนภาระงานมีความเหมาะสม      
10. ภาระงานในแตละกิจกรรมมีความยากงายเหมาะสม      
ดานความคิดเห็นในการทํากิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
11. นักเรียนพอใจกับบทบาทในการทํากิจกรรมของตนเอง      

12. นักเรียนพอใจกับการแนะนําและความชวยเหลือจากเพ่ือน 
ขณะทํากิจกรรม 

     

13. นักเรียนพอใจกับคําแนะนําและการชวยเหลือจากครูขณะทํากิจกรรม      
14. นักเรียนพอใจที่สามารถอานภาษาอังกฤษไดดีข้ึน      
15. นักเรียนตองการทํากิจกรรมการอานเนนภาระงานรูปแบบน้ีอีก      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ดานประโยชนของการใชกิจกรรมการอานเนนภาระงาน   
16. สงเสริมใหนักเรียนรักการอาน 

     

17. สงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจและกลาแสดงออก      
18. สงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุมและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 
รูจักเสนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นจากผูอื่น 

     

19. สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาการอานอยางมีวิจารณญาณ      
20. สงเสริมใหนักเรียนใชภาษาในหองเรียนและตอยอดสูนอกหองเรียน 
ไดอยางเหมาะสม 

     

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
 
 

ขอขอบคุณในความรวมมือ  
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ภาคผนวก ฐ 
ตัวอยางกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ 

การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ 
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Learning Goals 
  
   Students are able to read and evaluate value of reading by planning their own     
                          itinerary. 
     Vocabulary related to attraction places  
     Passive form: S+ was/were + V.3 
     Evaluate value of reading 
     Create itinerary. 
 
   Task: Planning an itinerary  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Getting to know   
attractions in Phetchaburi 
 

 

Unit 
  5 
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Pre- Task  
 
Activity 1   A.  Use the following sentences to complete the table.  
       (Answers may vary) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Time   Activities 

08.00   Arrive at camp 

O9.00   …Meet the elephants… 

09.45   ……………………………………………………… 

10.30   ……………………………………………………… 

11.30   ……………………………………………………… 

12.00   ……………………………………………………… 

01.00    …………………………………………………….. 

02.00   …………………………………………………… 

03. 00   Finish 3 pm. 

 1 DAY PACKAGE    2,000 baht/person 

Learn about the history of the elephants 
 

Learn to plant food for the elephants. 

Feed the elephants and take photos 
 

Lunch-traditional Thai food 
 

Mud spa with the elephants 
 

Waterfall bathing with elephants 
 

rson

           
 

Elephant  
Jungle Sanctuary 
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    Activity 2 
    
  A. Choose the phrases with the pictures. 
 
 
  1. ………… Thai, neoclassical western and Chinese architectural Styles. 
  2. ………… It was designed by Italian architect and built from teak-wood. 
  3. ………… Five Peak Prang housing the Lord Buddha’s relics  
  4. ………… The shade of pine trees 
  5. ………… The dam surrounding by forest in Tenasserim range. 
 
 
 

a 

b c 

d c 
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  B. Match the words with the meanings.   
      1. …….pagoda (n)    a. announce officially or publicly. 
      2. …….landmark (n.)   b. consist of; be made up of. 
      3. …….elegant (adj.)   c. pleasingly graceful and stylish in appearance or    
           manner. 
      4. …….architectural (adj.) d. slightly wet; damp or humid. 
      5. …….teak-wood (n.)  e. pertaining to the art and science of architecture 
      6. …….unique (adj.)   f.  a temple or sacred building, usually a pyramid  
               like tower and typically having upward-curving      
               roofs over the individual stories.  
      7. …….comprise (v.)   g.  hard strong durable yellowish-brown wood of teak    
                                                trees. 
      8. …….moist (adj.)    h. being the only one of its kind; unlike anything else. 
      9. …….proclaim (v.)   i.  comparative darkness and coolness caused by      

                                              shelter from direct sunlight. 
      10. …….shade (n.)    j.  the position of a prominent or well-known  object  

                                                       in a particular landscape 
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Example:   

Read the passage below and evaluate value of the article. 
 

Postal Orders : the handy way to send cash today 
What is a Postal Order? 
Postal Orders are the closest thing to cash you can send in the post. They are 

simple to send and available in any amount from 50p to 20 with no limit to the cash value 
you can buy. Unlike cash, a Postal Order is traceable as the counterfoil provides you with 
proof of purchase. 

What can I use it for? 
Any time you need to send money through the post, you can send a Postal Order. 

They are especially useful for sending to people without bank accounts as they are easily 
cashed at any local Post Office. 

All your bills can be settled with Postal Orders. You can use them to pay for 
catalogue shopping and mail order purchases, for competition entries, football pools, film 
processing and many other uses. 

Anyone can cash a Postal Order at their local Post Office, so they make perfect gifts 
for children or anyone who does not have a bank account. Postal Orders are one of the 
most popular methods of sending money abroad, to businesses or individuals. They are 
accepted in around 50 countries worldwide, and there is no limit to the cash value you can 
send. 

 

The value of the article is sending money through postal order should be use 

because it is easy to trace back if the money gets lost. 

Evaluate value of reading 

Evaluate (v.)  judge or calculate the quality, importance, amount or value of 
something. 

 
Example:   

 It’s impossible to evaluate these results without knowledge more about 
the research methods employed  

 We shouldn’t decide the trip without having enough information. 
 

Evaluate value of reading:  to judge the important quality of something from the 
passage or paragraph that you read. The decision or judgment based on background 
knowledge, learn the knowledge from the passage and apply in their lives.  

 
 
. 
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1 Day Kanchanaburi Tour T507: Kanchanaburi & Bridge  
Over the River Kwai 
 
OUR OVERVIEW  
Tour the highlights of Kanchanaburi Province on this full day tour from Bangkok. Take a ride 
on the notorious Death Railway and take an option to get up close with real live full grown 
Tigers! 
 
ITINERARY  
• Pickup from your hotel in Bangkok. 07:00  
• Drive towards Kanchanaburi 
• Visit war cemetery 
• Visit Thailand-Burma Railway Center Museum and Exhibition 
• Boat trip on river 
• Visit Bridge over the River Kwai 
• Train ride along the Death Railway 
• Lunch  
• Walk the Wampo viaduct  
• Krasae Cave 
• Visit Tiger Temple OR elephant riding - option 
• Return to Bangkok approx 18:00 
 
 

An itinerary for travel 

An itinerary is your travel plan — where you will go and when you will be there. 
 
If you make plans to fly to Paris from Beijing or take a train to Chicago from Mexico 

City, you will need an itinerary. That means you will have a plan that displays how you will 
get from point to point in your travels and when you will be at each point. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Example: The itinerary activities.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Kanchanaburi Tour T507: Kanchanaburi & Bridge Over the River Kwai, เขาถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 
2558, เขาถึงโดย http://www.travelhubthailandtours.com/kanchanaburi-tours/kanchanaburi-
tour.html. 
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Attractions in  

Phetchaburi 
 
 
Phra Nakhon Khiri palace (Khao Wang)     

A well-known Phetchaburi landmark, the locals refer to it as Khao Wang. The palace on  
the hill top is located in the city of Phetchaburi. It was built in 1859 by King Rama IV. The 

whole compound is comprised of a royal hall, temple and buildings which were elegantly 
constructed in well-balanced Thai, neoclassical western and Chinese architectural Styles. 
 
Maruekhathaiyawan Palace 
Maruekhathaiyawan Palace is a very unique place on the beach midway between  
Cha-am and Hua-Hin. It was built by King Rama VI for his summer vocation in 1923,  
it was designed by Italian architect. The whole palace was built of teak-wood. 
 
Wat Maha That Worawihan  

Situated by Maenam Phetchaburi in the town centre, the large white pagoda of 
 Wat Maha That, which can be seen from a distance is a mixture of late Ayutthaya and  
early Rattanakosin styles with an adaptation of the prang of Lopburi. This Five Peak  
Prang  housing the Lord Buddha’s relics was constructed according to concept of  
Mahayana Buddhism. 
 
Cha-am beach 
 It is well known as the beautiful beach of Phetchaburi Province. Along the beach 
 is the shade of pine trees and beach chair services that everyone can relax in. The beach 
 is perfect for swimming where there are fresh delicious seafood and many other activities 
 for you to enjoy like cycling. Horse riding, banana boat riding, and many more. Only 45 km.  
 away from Phetchaburi Province or 25 km. from Hua Hin  
 
Kaeng Krachan National park 
 It is Thailand’s largest national park, covering a total area of up to 2,915 sq.km.  
or 1.8 million rai. It was proclaimed a national park on 12 June, 1981, enveloping the lake  
and forested area above The Kaeng Krachan Dam, which is the home of the headwaters of  
many rivers. Most of the park’s area is undulating mountains in the Tenasserim range  
covered with moist evergreen forest  
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Task 
 
  Activity 3     A. Work in groups of 4 to 5.  

          Read the passage and fill the information into the table below. 
 

 
 
 

Attraction places Location Built Interesting 
scenery/ 
Activities 

 
1. Pra Nakhon Khiri Palace 
 

   

 
2. Maruekhathaiyawan 
Palace 
 

   

 
3. Wat Maha That 
Worawihan 
 
 
 

   

 
4. Cha-am beach 
 
 
 

   

5. Kaeng  Krachan National  
park 
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  B.  Work in groups of 4 to 5. Plan an itinerary for a group of      
       teenager Korean tourists within one day. They want to  
      know about Phetchaburi History, Thai desserts and also want to  
      eat fresh seafood and enjoy the beautiful scenery of the beach.                            
              They are staying at Royal Diamond Hotel. You’re a travel 
      agency. You have to provide activities from eight o’clock in the  
      morning to 5 o’clock in the afternoon. What’s your plan for  
      these tourists? Then, present to the class. 

 
     One-day Itinerary of Attractions in Phetchaburi  

 
 
       Time       Activity 
 
    …8:00… a.m.   …………………………………………………………………… 
 
    …………………..   …………………………………………………………………… 
 
    …………………..   …………………………………………………………………… 
 
    …………………..   …………………………………………………………………… 
 
    …………………..   …………………………………………………………………… 
 
    …………………..   …………………………………………………………………… 
 
     …………………..   …………………………………………………………………… 
 
    …………………..   …………………………………………………………………… 
 
    …………………..   …………………………………………………………………… 
 
    …………………..   …………………………………………………………………… 
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 

Name of Agency Tour ………………………………………………………………………………….………….. 

Contact Number  ……………………………………………………………………………………….…….. 

Email           …………………………………………….………………………………………………… 

Website   ……………………………………………………………………………………..……….. 
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1 Day Khao Yai         

National Park 

1 Day Khao Yai         

National Park 

Post-Task 
 
Activity 4      A. Work in groups of 4-5. Choose the suitable trip for your friends. 
 

 You have to decide the best trip for your friends from Norway. There are five people 
in your family; parents, older brother, younger sister and your friend. The older brother likes to 
dive and take photos of coral reef. The younger sister likes to swim, sunbathe on the beach and 
go shopping at night market.  The parents and your friend like to swim in the sea and watch 
beautiful garden. They have five days in Thailand and spend three days for travel with you. 
Which itinerary you choose for them? Give at least two reasons.  
 
 

      
          
ITINERARY  
• Pickup from your hotel in Bangkok. 07:00 
• Drive to Nakorn Nayok province 
• Stop by at local morning fruit market 
• Trek approximately 1 hour (3 km)  
  thro' National park 
• Trek to waterfall 
• Visit Waterfall 
• Lunch 
• Elephant Riding 45 minutes 
• On route back visit grape orchard  
   and winery 
• Return to your Bangkok Hotel. 20:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  
Khao Yai Tour T509: Khao Yai National Park,เขาถึงเมื่อวันที ่5 มกราคม 2558, เขาถึงโดย
http://www.travelhubthailandtours.com/bangkok-tours-private/khao-yai-tour.html. 
Day 1 Night Pattaya And Coral Island will Nong Nooch Garden, เขาถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558, เขาถึงโดย
http://www.travelhubthailandtours.com/bangkok-tours-private/2day-pattaya-tour.html. 

Price from: 

2,300 - 8,250 Baht 

 

 

 
 
ITINERARY  
Day 1 
• 07:30 Pick up from your Bangkok hotel 
• Drive to Pattaya (approx 1.5 hour) 
• Arrive Pattaya and transfer to speed boat 
• Parasail and sea walking 
• Arrive Coral Island (Koh Lan) 
• Beach time 
• Lunch 
• Beach time  
• Transfer to speed boat to Pattaya 
• Visit Nong Nooch Gardens 
• Transfer to pattaya Hotel 
Overnight Pattaya 
 
Day 2 
• Breakfast at your hotel  
• Your day is free and easy (your own 
arrangements) 
• Transfer to Bangkok Hotel or Airport at any 
time which suits you. 

Price 

from: 

2,200 -

11,100 

Baht 

2 Day 1 Night Pattaya 

and Coral Island with 

Nong Nooch garden 

1 

2 

2. Day 1 Night Pattaya 
And Coral Island will 
Nong Nooch Garden    ส
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ภาคผนวก ฑ 
ภาพประกอบกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
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ภาพประกอบกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
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ภาพประกอบกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 
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