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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
(TBL) ร่ วมกับการเรียนรู้แ บบร่วมมือ (CL) 2) เพื่อ เปรียบเทียบความสามารถในการอ่า นภาษาอั งกฤษเชิ ง
วิเคราะห์ และการเขียนภาษาอั งกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อ นและหลังการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และ4) เพื่อเปรียบเทียบระดับของการปฏิบัติทักษะสังคม
ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
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เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
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(CL) และ4) แบบวัดทักษะสังคมของนักเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t
แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
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The purposes of the research were to: 1) develop and test the efficiency of a Taskbased and Cooperative Learning Model on English critical reading and communicative writing skills
for grade-ten students at Debsirin School; 2) compare students’ English critical reading and
communicative writing abilities before and after using the model; 3) investigate students’ opinions
toward the model; and 4) compare students’ level of social skill performance before and after using
the model.
The sample, selected by a simple random sampling technique, comprises 49 grade-ten
students at Debsirin School during the second semester of academic year 2016. The students
studied 10 learning units with the Task-based and Cooperative Learning Model to enhance their
English critical reading and communicative writing skills. Each unit was conducted in 3 hours and the
experiment covered 36 hours in total.
The instruments used for this research consisted of : 1) the instructional model of taskbased and cooperative learning; 2) an English critical reading and communicative writing
achievement test, used as a pretest and posttest; 3) an opinion questionnaire toward the
instructional model; and 4) a checklist of the social skill performance. Mean and standard
deviation of items were used to evaluate the students’ opinions toward the instructional model and
their social skill performance. The paired-sample t-test was used to analyze the students’ abilities in
English critical reading and communicative writing.
The research findings were as follows:
1. the efficiency score of the Task-based and Cooperative Learning Model was
76.03/76.39, which is higher than the expected criterion: 75/75.
2. the students’ English critical reading and communicative writing abilities after using the
instructional model were significantly higher at the 0.05 level.
3. the students’ opinions toward the instructional model were mainly positive.
4. the students’ level of social skill performance after using the instructional model was
significantly more frequent at the 0.05 level.
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รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห์ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน) .............................
สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห์ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน) .............................
สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัตทิ ักษะสังคม
ของนักเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการทดสอบ t
แบบจับคู่ (n=49 คน) ..........................................................................
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1
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ทักษะย่อย (Subskills) ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ที่ได้จาก
การศึกษาตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ............................................. 124
กลยุทธ์ (Strategies) ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ที่ได้จาก
การศึกษาตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ............................................ 126
แนวเรื่อง (Themes) และหัวเรื่องของบทอ่าน (Topic) ที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ตามแนวเรื่องของสภายุโรป หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน หนังสือเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21......................................... 129
ทักษะย่อย (Subskills) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ที่ได้จากการศึกษาตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ............................................ 131
กลยุทธ์ (Strategies) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ได้จาก
การศึกษาตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ............................................. 134
ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text Genres) การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ที่ได้จากการศึกษาตารา เอกสาร บทความ
ทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ................... 136
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7

8

9

10

11

12

13

14

รูปแบบการเขียน (Text Forms) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ที่ได้จากการศึกษาตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ............................................
ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มี และระดับความจาเป็นทีจ่ ะต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยในการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading
comprehension subskills) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ...........................................................................................
ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มี และระดับความจาเป็นทีจ่ ะต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 .............................................................
ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มี และระดับความจาเป็นทีจ่ ะต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 .............................................................
ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มี และระดับความจาเป็นทีจ่ ะต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ............................................................
ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มีและระดับความจาเป็นทีจ่ ะต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 .............................................................
ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มี และระดับความจาเป็นทีจ่ ะต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน (Text genres)
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ..........................................
ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มี และระดับความจาเป็นทีจ่ ะต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน (Text Forms) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ............................................................
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15 ผลการวิเคราะห์ความต้องการเกีย่ วกับหัวเรื่องบทอ่าน (Topics)
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...........................................
16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (n=30) ……….
17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียน
เพื่อการสื่อสารที่เป็นคะแนนเฉลีย่ และความสัมพันธ์
ในการตรวจให้คะแนนของผู้ตรวจ 2 คน ในแต่ละข้อ
จาแนกตามเกณฑ์ในการตรวจ 4 ด้าน ……………………………….
18 เป้าหมายหลัก และจุดประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรม……………………
19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications)..
20 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)
หรือค่า IOC 10 หน่วยการเรียนรู้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ……
21 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนเพื่อการสื่อสาร ……………………….
22 คุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test specification) ของแบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียน
เพื่อการสื่อสาร ……………………………………………………….
23 ประเด็นข้อคาถามของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มตี ่อรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ………
24 คะแนนจากการทาแบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้ จานวน 10 หน่วย
การเรียนรู้ และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นทดลอง
รายบุคคล…………………………………………………………….
25 คะแนนจากการทาแบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้จานวน 10
หน่วยการเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนในขั้น
ทดลองกลุ่มเล็ก จานวน 10 คน………………………………………
26 แบบแผนการทดลอง………………………………………………………..
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27 คะแนนเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และจัดลาดับคะแนน
เฉลี่ยของคะแนนการทาแบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้ …………
28 ค่าร้อยละของคะแนนจากการทาแบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้
จานวน 10 หน่วยการเรียนรู้ และค่าร้อยละของคะแนนจากการทา
แบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน………………
29 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และผลต่างของคะแนนในการสอบ (D)……………..
30 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง ก่อนเรียน
และหลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL)
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ด้วยการทดสอบ t
แบบจับคู่ (n=49 คน) ……………………………………………….
31 คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ของกลุ่ม
ทดลอง จานวน 49 คน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และผลต่างของคะแนน
ในการสอบ (D)………………………………………………............
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32 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เชิงวิเคราะห์
ของกลุ่มทดลอง ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน)…………………………….
33 คะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของกลุ่ม
ทดลอง จานวน 49 คน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และผลต่าง
ของคะแนนในการสอบ (D)…………………………………………..
34 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ
การสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห์ ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน) ……………….
35 ค่าคะแนนเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน ที่มีต่อรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร……………………………….
36 คะแนนระดับการปฏิบัติทกั ษะสังคมของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และผลต่างของคะแนนระดับ
การปฏิบัติทักษะสังคม (D) …………………………………………..

ต

259

261

262

264

279

ตารางที่

หน้า
37 ค่าระดับการปฏิบัตทิ ักษะสังคมของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
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บทที่ 1
บทนา
1. ภูมิหลัง สภาพปัญหา และความเป็นมาของการวิจัย
1.1 ภูมิหลัง
การเรีย นรู้แบบร่วมมือเป็ น วิธีก ารเรีย นรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เ รีย นได้เ รีย นรู้แบบมีส่วนร่วม
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝนทัก ษะกระบวนการ
แสวงหาความรู้ ทักษะการบั นทึก ความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกั บความรู้ ทักษะการ
แสดงออก ทักษะการสร้างความรู้ใหม่และทัก ษะการท างานร่วมกัน เป็ นกลุ่ม จัดว่าเป็น วิธีการ
เรียนรู้ที่สามารถนามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อีกวิธีหนึ่ง เพื่อให้
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็ น การจัดกิ จ กรรมการเรีย นการสอนที่ยึ ดผู้เ รีย นเป็ น สาคัญ
โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 3-6 คน ซึ่งจะคละนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน
ให้เรียนรูร้ ่วมกัน สมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่ม มีการช่วยเหลือ เสนอแนะ และให้กาลังใจซึ่งกันและกัน สมาชิกของ
กลุ่มยึดหลักที่ว่า “ความสาเร็จของสมาชิกแต่ละคน คือ ความสาเร็จของกลุ่ม ความสาเร็จของกลุ่ม
คือ ความสาเร็จของสมาชิกทุกคน ”
หลักการพื้นฐานที่สาคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Kagan, 1994) (Johnson and
Johnson, 1987) ประกอบด้ วย1)การสร้างความรู้สึก พึ่งพากั น ทางบวกของสมาชิก ในกลุ่ ม
(Positive interdependence) โดยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกพึ่งพากันในด้านการได้รับประโยชน์จาก
ความสาเร็จของกลุ่มร่วมกัน และพึ่งพากันในด้านกระบวนการทางานเพื่อให้งานของกลุ่มบรรลุผล
ตามเป้ าหมายที่วางไว้ มีก ารก าหนดบทบาทของสมาชิก แต่ละคนที่เ ท่าเทียมและสัมพัน ธ์ กั น
ถ้าขาดสมาชิกคนใดคนหนึง่ จะทาให้งานดาเนินต่อไปไม่ได้ 2)การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม (Face-to-face promotive interaction) โดยผู้เรียนในแต่ละกลุ่มจะมี
การอภิปราย อธิบาย ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้สมาชิ ก
1

2
แต่ละคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการทางานของสมาชิกคนอื่น
สมาชิกในกลุ่มมีก ารช่วยเหลือ สนับสนุน กระตุ้น ส่ งเสริมและให้ก าลังใจซึ่งกั นและกั นในการ
ท างาน และการเรีย นรู้ เพื่อให้ป ระสบผลส าเร็จ ตามเป้ าหมายของกลุ่ ม 3)ความรับ ผิดชอบ
ของสมาชิก แต่ ละคน (Individual accountability)คื อสมาชิ ก แต่ ละคนในกลุ่ม ต้อ งมีค วาม
รั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู้ และต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งเต็ ม ความสามารถ
ต้องรั บผิดชอบในผลการเรีย นของตนเอง และของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะรู้ว่า
สมาชิกคนใดต้องการความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนในเรื่องใด มีการกระตุ้น ซึ่งกันและกัน
ให้ท างานที่ได้ รับ มอบหมายให้สมบู รณ์ มีการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้เ รีย นเกิ ดการเรีย นรู้
เป็นรายบุคคลหรือไม่ โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมีความมั่นใจ และพร้อมที่จะได้รับการทดสอบ
เป็นรายบุคคล 4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานเป็นกลุ่ม(Interpersonal
and small group skills) ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนทักษะทางสังคม และทักษะการทางานเป็นกลุ่ม
เพื่อให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยผูเ้ รียนจะทาความรู้จักกัน เรียนรู้ลักษณะ
นิสัย และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
รู้จัก ติด ต่ อสื่อสาร และสามารถตั ดสิน ใจแก้ ปัญ หา ข้อขัดแย้ งในการทางานร่วมกั นได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และ5)กระบวนการกลุ่ม (Group process) เป็นกระบวนการทางานที่มีขั้นตอน
หรือมีวิธีการที่จะช่วยให้การดาเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายได้
โดยสมาชิกกลุ่มต้องทาความเข้าใจในเป้าหมายการทางาน วางแผนปฏิบัติงาน และดาเนินงาน
ตามแผนร่วมกัน และที่สาคัญจะต้องมีการประเมิน ผลงานของกลุ่ม ประเมินกระบวนการทางาน
กลุ่ม ประเมินบทบาทของสมาชิกว่าสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถปรับปรุงการทางานของตนให้
ดีขึ้นได้อย่างไร สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจว่าควรมีการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงอะไร และอย่างไร ดังนั้นกระบวนการกลุ่มจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่นาไปสู่ความ
สาเร็จของกลุ่ม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนที่ ช่วยให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกัน มีเป้าหมายใน
การทางานร่วมกัน ช่วยให้ผู้เ รียนมีทัก ษะในการท างานกลุ่ม Johnson และJohnson (1987)
และ Arends (1994)กล่าวว่า การเรียนรูแ้ บบร่วมมือจะช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนเก่งเข้าใจคาสอนของ
ครูได้ดี และสามารถอธิบายบทเรียนให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟังด้วยภาษาของตนเองได้และทาให้
เพื่อนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น การเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนป็นการเรียนกลุ่มเล็กที่ช่วยให้ผู้เรียนกล้า
ซั ก ถามและมี ค วามสนใจเรี ย นมากขึ้ น ผู้ เ รี ย นทุ ก คนพยายามช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
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เพราะความสาเร็จของสมาชิกทุกคน คือความสาเร็จของกลุ่ม ดังนั้นทุกคนต้องพยายามปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้กลุ่มประสบความสาเร็จ นอกจากนี้ผู้เรียนทุกคนมี
โอกาสฝึกทักษะทางสังคม และเป็นการเรียนรู้วิธีการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการนาไปใช้ในชีวิตจริง สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลาให้ความช่วยเหลือคน
อื่น และที่สาคัญ ในการเรียนรู้แบบร่วมมือผู้เรียนในกลุ่มได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทางาน จนกระทั่ง
สามารถหาคาตอบที่เหมาะสมที่สุดได้ ถือว่าเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ความรู้ที่ได้รับ
เป็นความรู้ที่มีความหมายต่อผูเ้ รียนอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
สูงขึ้น ในการจัดการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ครูผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เ รียนได้ร่วมมือกัน เป็นกลุ่มย่ อยๆ เน้นการสร้างปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างสมาชิก
ในกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน มีทั้งผู้เรียนที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน
คละกันในกลุ่มเดียว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้กาลังใจ
ซึ่งกันและกัน
ในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน นอกจากจะต้องมีความรอบรู้สิ่งต่างๆเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง และมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่ อ การสื่ อ สารแล้ ว ผู้ เ รี ย นยั ง ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นา และส่ ง เสริ ม ทั ก ษะสั ง คมควบคู่ กั น ไป
เพราะทักษะสังคมเป็นทักษะที่ไม่สามารถเกิดขึ้น ได้เองตามธรรมชาติ หรือไม่ได้เกิ ดขึ้นเองจาก
สัญชาตญาณ ดังที่ Johnson และJohnson (1990: 29-30) ได้กล่าวว่า มนุษย์ไม่ทราบวิธีการ
มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆจากสัญชาตญาณ นอกจากนี้ ทักษะเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ และทักษะ
สังคมก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ดังนั้นผู้เรียนต้องได้ รับการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ
สังคม เพื่อพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียน เพราะเมื่อผู้เรียนมีทักษะนี้แล้ว จะช่วยให้การร่วมมือ
กัน ท างานอย่ างมีป ระสิท ธิภาพเกิ ดขึ้น ในการเรีย นที่โรงเรีย น และสามารถติดตัวไปใช้ใ นการ
ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ดังที่ Cuncic (2512) กล่าวว่าทักษะสังคมเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์
สามารถเรียนรู้ได้
ในการร่วมมือกันท างานกลุ่ม ผู้เรีย นต้องมีความไว้วางใจ เข้าใจ และสื่อสารกัน อย่าง
เข้าใจ เพื่อให้งานกลุ่มประสบผลสาเร็จ Johnson และ Johnson (1990: 30) กล่าวว่า ผู้เรียนใน
กลุ่มจะต้ องปฏิบั ติ ดังนี้ 1) ทาความรู้จัก และไว้วางใจซึ่งกันและกัน 2) สื่อสารกันอย่างเข้าใจ
และไม่กากวม 3) ให้การยอมรับ และสนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ 4) ต้องแก้ไขปัญหาข้อ
ขัดแย้งในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ Slavin (1995) กล่าวว่าทักษะสังคมเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
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เข้ากับบุคคลอื่น ประกอบด้วยทักษะย่อยอีกหลายทัก ษะทั้งที่เป็ นคาพูด และไม่เป็น คาพูด เช่น
การรู้จัก ทั ก ทาย หรื อกล่าวลาบุ คคลอื่น การถามทุ ก ข์ สุขของคนอื่น การร่วมมือ กั น ตัดสิน ใจ
การเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น การให้กาลังใจคนอื่น รวมทั้งการรู้จักแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้งอย่างมี
เหตุผลและไม่ใช้ความรุนแรง นอกจากนี้ทักษะสังคมยังรวมถึง การแสดงสีหน้ายิ้มแย้มเวลาพูดคุย
การสบตาเวลาพูด กั บคนอื่น การใช้น้าเสีย งที่แสดงถึ งความเชื่อมั่น หรือไม่ก้ าวร้าว การแสดง
อาการที่สุภาพอ่อนโยนเวลาสนทนากับคนอื่น เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Johnson และ
Johnson (1990) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมการทางานกลุ่ม หรือทักษะสังคม ที่ครูผู้สอนควรให้ผู้เรียน
ฝึกฝนปฏิบัติจนเป็นนิสัย ได้แก่ การรู้จักแสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายร่วมกับเพื่อนสมาขิก
ในกลุ่ม การให้กาลังใจเพื่อน การพูดสนับสนุนความคิดของเพื่อน การกระตุ้นให้เพื่อนแสดงความ
คิดเห็น การรู้จัก รับ ฟัง ความคิ ด เห็ น ของเพื่อนในกลุ่มอย่ า งตั้งใจ การร่วมมือกั บ เพื่อนในการ
ปฏิบัติงานกลุ่มด้วยความเต็มใจ และการตั้งใจทางานกลุ่มด้วยความกระตือรือร้น
บุ ค คลที่ มีทัก ษะทางสั งคมจะมีทัก ษะในการสื่อสารกั บ ผู้อื่น ถึ ง แม้ว่า พื้น ฐานความรู้
และความเป็นมาจะแตกต่างกัน มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้ที่จะแสดงออกต่อบุคคลอื่น
อย่างเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดี
(McArthur, 2002 : 183) ทักษะทางสังคม จึงหมายถึงทักษะกระบวนการกลุ่ม (Group process
skills) เช่น ความสามารถในการมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่ม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ ในการอภิป ราย เป็น ต้น ทักษะสังคมยั งจัดว่าเป็น ทัก ษะในการดารงชีวิตในสังคม
(Social living skills) อันเป็นความสามารถในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การปฏิบัติตนอย่าง
รับผิดชอบ การมีมารยาทเป็นที่ยอมรับของสังคม การเคารพระเบียบกฎเกณฑ์ของชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ สามารถพัฒนาความคิดเห็นด้วยการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ตลอดจนสามารถวางแผน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ว่า ทักษะสังคม เป็นทักษะในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์
เพราะการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้นจะช่วยให้มนุษย์สามารถดาเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างราบรื่น และมีความสุข ทักษะสังคมจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ได้เรียนรู้ที่จ ะ
ปรับตั วให้เ หมาะสมกับ สภาพสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ทักษะสังคมเป็น ทัก ษะที่สามารถสอนผ่าน
กิ จ กรรมต่ างๆได้ เช่น การแลกเปลี่ ย นบทบาท การท างานร่ วมกั น เป็ น กลุ่ม ที่ท าให้เ กิ ดการ
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เป็นต้น (Brodeski และ Hembrough, 2007: 32-33)
แนวการสอนภาษาอังกฤษที่กาลังเป็นที่นิย มแนวการสอนหนึ่งและเชื่อว่าเป็นแนวการ
สอนที่สามารถพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษให้ กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทักษะ
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การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่ง เป็นแนว
การสอนที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ และหลักการเรียนรู้ภาษาที่ 2 หรือภาษาต่างประเทศ
ก็คือแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน (Task-Based Approach) เป็นแนวการสอนภาษาที่เชื่อว่า
การเรียนรู้ภาษาเกิดจากการที่ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่ปฏิบัติภาระงาน (tasks)
การสอนแบบเน้นภาระงาน มีห ลัก การ และกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้เป็ นพื้น ฐานในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้น โดยผ่านการปฏิบัติจริงของผู้เรียน (learning by
doing) และหลักการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม(active learning)ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
โดยเชื่อว่าผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ภาษาเป้าหมายได้ดี เมื่อผู้เรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกการ
ใช้ภาษาที่เหมือนจริงอย่างเป็นธรรมชาติ และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้
การสอนแบบเน้น ภาระงาน ยั งยึ ดกรอบแนวคิดของการจัดกิ จ กรรมการเรีย นรู้แ บบเป็ น กลุ่ ม
ที่ผู้เ รีย นมีโอกาสได้ป ฏิสัมพัน ธ์ระหว่างกั น ซึ่งจะเป็น การส่งเสริมให้เ กิดการเรียนรู้ และพัฒนา
ภาษา และสร้างเป็นองค์ความรู้ได้ในที่สุด Cohen และ Morrison (1996: 152-153) ได้ยืนยัน
เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เป็นลักษณะการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้เรียนซึ่งเมื่อพิจารณา
ตามแนวคิดนี้จะพบว่าการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน มีลักษณะแนวคิดและหลักการคล้ายกับ การ
เรีย นรู้แบบร่วมมือ ครู ผู้สอนมีบ ทบาทเป็ น ผู้รู้ (expert) ที่คอยให้ความช่วยเหลือ เมื่อผู้เ รีย น
ต้องการ ดังที่ Willis (1996: 24-35) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนในการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งาน ไว้ว่า บทบาทที่สาคัญของครูเป็นเพียงผู้คอยควบคุมดูแล ให้ความช่วยเหลือ (monitor) และ
เป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator)อยู่ห่างๆ ไม่เข้าไปขัดจังหวะการปฏิบัติภาระ
งานของผู้เ รีย น นอกจากนี้ การสอนแบบเน้นภาระงาน ยั งใช้แนวคิดทางด้านภาษาศาสตร์เชิ ง
จิ ต วิ ท ยา (psycholinguistics) เกี่ ย วกั บ หลั ก การรั บ รู้ ภ าษาที่ ส อง(Second Language
Acquisition: SLA)ที่ ระบุ ว่า ผู้ เ รีย นจะเกิ ดการเรีย นรู้ภ าษาเป้ าหมาย(ในฐานะภาษาที่ส อง/
ภาษาต่างประเทศ)ได้ดี ที่สุด ถ้าผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยใช้
ภาษาเป้ า หมาย(Target language)ที่เ รีย นอย่ างเป็ น ธรรมชาติ และมี ลัก ษณะการใช้ ภ าษา
เหมือนกับที่ใช้จริงนอกชั้นเรียน และยังเชื่อว่า ยิ่งผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาที่
เรีย นมากเท่าใด ผู้เ รีย นยิ่ งเกิ ด การเรีย นรู้ภาษาเป้ าหมายได้ดีมากยิ่ง ขึ้นเท่านั้น (Ellis, 2003:
6)การสอนแบบเน้นภาระงานมีสมมติฐานในการสอนภาษาที่ว่า ผู้ เรียนจะเรียนรู้ภาษาได้ดีที่สุด
โดยผ่านทางการติดต่อสื่อสารกับคนอื่ นด้วยการใช้ภาษาเป้าหมายที่เรียน เหมือนอย่างที่ผู้เรียน
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เรียนรู้ และรับรู้ในภาษาที่ 1(L1) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Long (1983: 130-133) ที่กล่าวว่า
การรับรู้ภาษาในผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุด เมื่อผู้เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการต่อรอง
ทางความหมาย(negotiation of meaning)ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกั น ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของมนุษย์ในสังคม Ellis (2003: 105)
ได้เสนอแนวคิดว่า การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (task-based learning) เป็นสิ่งจาเป็นที่จะช่วยให้
เกิดการพัฒนาความรู้ทางภาษาที่มาจากสัญชาตญาณ (implicit knowledge) ภายในตัวของ
ผู้เรียนเอง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน มีจุดมุ่งหมายสาคัญ 4 ประการ (กรมวิชาการ,
2545: 19-24) ได้แก่ 1)เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และในการปฏิบัติภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นผลสาเร็จ 2)เพื่อให้สามารถนาความรู้ และประสบการณ์ทางภาษา
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 3)เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยผ่านกระบวนการปฏิบัติภาระ
งาน และ4)เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูก ต้องเหมาะสมในการท างานร่วมกับบุ คคลอื่น
Willis (1996: 38-115) แห่งมหาวิทยาลัย Aston Birmingham กล่าวว่า การสอนแบบเน้นภาระ
งาน มี ลัก ษณะสาคั ญ คื อ เป็ น การจั ดการเรีย นการสอนที่ ยึ ด ผู้เ รี ย นเป็ น สาคัญ ในการเรี ย นรู้
และผู้เ รี ย นมี บ ทบาทในกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มากกว่า ครูผู้ สอน ครู จ ะเป็ น เพีย งผู้ใ ห้ คาปรึก ษา
เสนอแนะแนวทางในการดาเนินกิจกรรม และจัดเตรียมภาระงาน (tasks) สาหรับใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ซึ่งมีขั้นตอนของการเรียนการสอนที่สาคัญ ได้แก่ 1) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (PreTask) เป็นการแนะนาหัวข้อที่เรียน และอธิบายภาระงาน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจในภาระงาน
ที่จะปฏิบัติก่อนที่จะดาเนินการขั้นต่อไป โดยครูผู้สอนอาจจะให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ภาระงานที่มี
ลักษณะคล้ายๆกั บภาระงานจริงที่ผู้เ รีย นจะได้ ป ฏิบั ติใ นขั้นตอนต่อไป 2) ขั้น ปฏิบัติภาระงาน
(Task Cycle) ประกอบด้วยขั้นตอนการสอนที่สาคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการปฏิบัติภาระงาน
(Task) ซึ่งอาจจะทาเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม โดยครูผู้สอนจะสังเกตการณ์อยู่ห่างๆ ผู้เรียนจะมีอิสระใน
การปฏิบั ติกิจกรรมภาระงานร่วมกั บเพื่ อนโดยใช้ภาษาเป้าหมายที่เรียน ขั้นการเตรีย มนาเสนอ
(Planning) เมื่อผู้เ รียนปฏิบัติ ภาระงานสาเร็จ หรือครบตามเวลาที่ก าหนดแล้ว ผู้เ รีย นร่วมกั น
เตรียมนาเสนอผลการปฏิบัติภาระงานต่อชั้นเรียน โดยเตรียมนาเสนอทั้งในรูปของการพูด และการ
เขียน และขั้นการรายงานผลการปฎิบัติภาระงาน (Report) ผู้เรียนแต่ละคู่ หรือแต่ละกลุ่มออกมา
นาเสนอผลการปฏิบัติภาระงานต่อชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนคู่ หรือกลุ่มอื่นๆ ได้พิจารณาเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติภาระงาน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงาน 3) ขั้นศึกษาภาษา (Language
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Focus) ซึ่งประกอบด้ วยขั้นตอนที่สาคัญ 2 ขั้น ตอน ได้แก่ ขั้น การวิเ คราะห์ภาษา (Analysis)
ผู้เ รีย นร่วมกัน วิเคราะห์ข้อผิด พลาด และปั ญหาที่พบในการใช้ภาษาเป้ าหมายในช่วงระหว่าง
ปฏิบั ติภาระงาน และขั้น การฝึกภาษา (Practice) ผู้เรียนจะได้ฝึกท าแบบฝึก หัดเสริมทางด้าน
ไวยากรณ์ ค าศั พท์ สานวนภาษาที่ยั ง เป็ นปั ญ หา และเกิ ดข้อผิดพลาด เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาเป้าหมาย และใช้ได้อย่างถูกต้องต่อไป
จากภูมิหลังที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการที่สาคัญของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมื อ (CL) และแนวการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL) สรุป ได้ว่า การเรีย นรู้แ บบร่ วมมื อ
และแนวการสอนแบบเน้น ภาระงาน เป็นแนวการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนมีบทบาท
สาคัญในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ เหมือนในชีวิตจริง ดังนั้น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจึงเน้นที่การเรียนเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งในประเด็นนี้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนกว่าแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เชื่อว่าการจัด กลุ่มผู้เรีย นประมาณ 3-6 คน และจัดกลุ่มแบบคละความสามารถให้มีทั้งผู้เรีย น
ที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพราะเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ผู้ เ รีย นได้ เ รีย นรู้ ร่ ว มกั น กั บ สมาชิ ก ในกลุ่ ม แบบพึ่ง พาอาศัย กั น
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และยังเป็นการให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
สังคม อันเป็นทักษะสาคัญที่ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงต่อไป แต่แนวการสอน
แบบเน้นภาระงานไม่ได้กาหนดรูปแบบ และโครงสร้างในการจัดกลุ่มผู้เรียนไว้ชัดเจน แต่แนวการ
สอนแบบเน้นภาระงานมีการกาหนดขั้นตอนการสอนภาษาที่ชัดเจน และส่งผลดีใ นการพั ฒนา
ภาษาของผู้เรียน ดังจะเห็นจากรายงานการวิจัยจานวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ
ให้กับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นต่างๆตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาที่ ใช้แนวการ
สอนแบบเน้นภาระงาน และผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้น (ลัดดาวัลย์ อารัมพร, 2547; นันท์มนัส
คาเอก, 2551; ทองใบ ทองภูบาล, 2553; วันเพ็ญ เรืองรัตน์, 2549) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการ
ที่จะนาแนวคิดและหลักการของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Johnson and Johnson,1987; Kagan,
1994) และขั้นตอนการสอนแบบเน้นภาระงาน (Willis, 1996) มาบูรณาการร่วมกันเพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ในปัจจุบันการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จัดเป็นทักษะ และเครื่องมือที่สาคัญในการศึกษาหาความรู้ ดังจะเห็นได้จากการจัดการเรียนการ
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สอนภาษาอังกฤษได้รับความสนใจจากบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และในยุค
ข่าวสารข้อมูล และสังคมแห่งความรู้ (knowledge-based society) แต่ละบุคคลก็มีจุดประสงค์ใน
การเรี ย นรู้ภ าษาอัง กฤษที่ แตกต่ า งกั น ไป ทุ ก คนต่า งมองเห็ น ความจ าเป็ น ของการมี ค วามรู้
ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ โดยข้อมูล ข่าวสาร และองค์ ความรู้ น านัป การมี ความ
เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับวิทยาการด้านเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารถึง
กันได้อย่างสะดวก สบาย รวดเร็ว บุคคลในสังคมต้องติดต่อ พบปะกันเพื่อดาเนินการกิจกรรมทาง
สังคมมากขึ้น (Grabe, 2009) Davine (1987: 21-22)ได้ใ ห้ทัศนะไว้ว่า นับวันทัก ษะการคิด
และการอ่านเชิงวิเคราะห์จะยิ่งทวีความสาคัญ และจาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ เพิ่มมากขึ้น
เพราะความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะในยุคแห่งข่าวสารข้อมูลที่ทา
ให้เราต้องขวนขวาย เพื่อให้ทันกับความเปลี่ย นแปลงของโลก ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือ ในการไตร่ตรอง วิเคราะห์ข้อมูลที่อ่าน
และประเมินคุ ณค่า ความน่าเชื่อถือของสิ่งที่อ่าน นอกจากนี้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ยังเป็นทักษะ
ที่สาคัญ ในการแสวงหาความรู้ และให้ป ระโยชน์ต่อบุคคลทุกอาชีพ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
บุคคลที่กาลังอยู่ในวัยเรียน Anderson (1999) ได้ให้เหตุผลว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นเครื่องมือ
พื้น ฐานที่ใ ช้ ใ นการเรีย นรู้ ผลการเรีย นวิช าต่างๆ ยั งต้ องอาศัย ความสามารถในการอ่า นเชิ ง
วิเ คราะห์ข องผู้ เ รีย นทั้งสิ้น กล่ าวคือ ถ้ าผู้ เ รีย นมีทัก ษะในการอ่ านเชิงวิเ คราะห์สูง จะช่ วยให้
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาอื่นๆ สูงตามด้วย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสาคัญของการ
อ่าน โดยกาหนดไว้ในหลัก สูต รเกี่ยวกับ การพัฒนาสมรรถนะสาคัญ ประการหนึ่งของผู้เ รีย นว่า
ในการพัฒ นาผู้เ รี ย นตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน มุ่งพั ฒนาผู้เ รีย นเกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการคิด ซึ่งเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่ างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็น ระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม(กระทรวงศึกษาธิการ,
2551: 4)
ความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษเชิงวิเ คราะห์ จัดเป็ น ทั ก ษะ ที่ สาคัญ ที่ ใ ช้ใ น
การศึ ก ษาหาข้อมูล และรับ รู้องค์ความรู้ ต่างๆโดยใช้ก ารคิดไตร่ตรองอย่ างรอบคอบ วิเ คราะห์
สังเคราะห์ รวมทั้งประเมินคุณค่าของข้อความ หรือสิ่งที่อ่านด้วยเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน ในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ไม่ใช่อ่านเพื่อหาข้อมูล
ที่ผู้ เ ขี ย นบอกไว้ เ ท่ า นั้น แต่ ต้ อ งอ่ านเพื่ อ ค้น หาวิธี ก ารคิด ของผู้เ ขีย นเกี่ ย วกั บ เนื้ อ เรื่ องที่อ่ า น
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ว่าผู้เขียนมีแนวคิดอย่างไร การที่จะเข้าใจสิ่งที่อ่านได้อย่างถ่องแท้ทั้งหมด ผู้อ่านต้องอาศัยทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบวนการเรียนรู้ของมนุษย์
(Matira, 2511)
ทั ก ษะการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร เป็ น ทั ก ษะที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย น
ภาษาอั งกฤษเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ ผู้ เ รี ย นควรได้ รั บ การสอนและการฝึ ก ฝนทั ก ษะนี้ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ สามารถเขียนได้อย่างถูกต้อง และมีความรู้สึกเพลิดเพลินที่ได้ เขียน เนื่องจากการ
เขียนเป็นพื้นฐานสาคัญในการที่จะช่วยให้การดารงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ Smith(1982: 8)กล่าวว่าการเขียนเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ถ่ายทอดข้อความ ความรู้สึก
นึกคิด และอารมณ์ผ่านกาลเวลา ทาให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ข้อมูลนั้นได้ และเป็ นเครื่องมือที่ใ ช้
บันทึกเหตุการณ์ และเรื่องราวต่างๆ เพื่อสื่อสารระหว่างกัน White และ Arndt (1991: 1) กล่าวว่า
มนุษย์สามารถแสดงความคิดเห็น กระตุ้น และโน้มน้าวความรู้สึกของบุคคลอื่นได้โดยผ่านทางการ
เขีย น Reid (1993: 114) กล่าวในท านองเดีย วกั น เกี่ ย วกั บ ความสาคัญ ของการเขีย นไว้ว่า
การสื่ อ สารด้ ว ยการเขี ย นเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น ไม่ ว่ า จะเป็ น งานที่ ใ ช้ เ ขี ย นบน
แผ่นกระดาษ หรือจดหมายอิเลกทรอนิกส์ นอกจากนี้การเขียนยังช่วยให้ผู้เรียนจดจาสิ่งที่เรียนได้
นานกว่า การเขียนเป็นข้อมูลสาหรับอ้างอิงได้ในโอกาสต่อไป และสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ การเขียน
เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสาเร็จของผู้เรียน ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดความก้าวหน้าได้
นอกจากนี้ Raimes (1983: 3) ได้กล่าวว่า ความสาคัญของการเขียนช่วยเสริมการเรียนของผู้เรียน
เรื่องโครงสร้างไวยากรณ์ สานวน และคาศัพท์ ที่ ผ้เ รียนได้เ รีย นรู้มาแล้วให้เข้าใจ และสามารถ
นาไปใช้เขี ยนเรื่องราวต่า ง ๆ ตามจุดประสงค์ของตน ท าให้ ผู้เรียนมีโอกาสฝึก ใช้ภาษาที่เ รีย น
ยิ่งผู้เรียนใช้ความพยายามในการเขียนมากเท่าใด ผู้เรียนก็จะค้นพบเรื่องใหม่ๆที่จะเขียน ตลอดจน
วิธีในการแสดงออกทางความคิดมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นจึงถือว่า การเขียนเป็นกระบวนการที่สาคัญ
ถ้าผู้เรี ยนมีพื้น ฐานการเขียนในเบื้องต้น ดี ย่อมส่งผลให้เ ป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาต่อ
ในระดับสูงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Massi (2001: 1) กล่าวว่า การเขียนเป็นกระบวนการสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการเขียน เป็นทักษะทางภาษาที่ช่วยพัฒนา
ความคิดและสติปัญญา เป็นทักษะที่มีคุณค่าต่อการศึกษา เนื่องจากเป็นทักษะที่ช่วยให้ ผู้เรียนได้
คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ ไขปัญหาบางอย่างได้ ช่วยทาให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอด
ความคิดของผู้เรียนให้กระจ่าง และชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นในการสอนทักษะการเขียน จึ งควรสอนให้
ผู้เรียนสามารถเขียนสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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จากภูมิหลังที่กล่าวมาเกี่ยวกับทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร จะเห็น ได้ว่าทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร เป็นทักษะ
ที่ ส าคั ญ ในการเรี ย นภาษาที่ ผู้ เ รี ย นสามารถใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารถึ ง กั น ใน
ชีวิตประจาวัน และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ แต่ทั้ง 2 ทักษะนี้มีความซับซ้อน ผู้เรียน
ต้องใช้ทักษะย่อย และกลยุทธ์ต่างๆมาร่วมด้วยหลายทักษะ และหลายกลยุทธ์ จึงพบว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการสอนทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์
1.2 สภาพปัญหาของการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ และทั ก ษะการเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ ส าร เป็ น ทั ก ษะที่ มี
ความสาคัญต่อผู้เรียนมาก แต่ในสภาพปัจจุบันของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งสองทักษะนี้
ยังเป็นปัญหาหลักที่นักเรียนไทยยังไม่ประสบความสาเร็จ กล่าวคือ (Wiriyachitra, 2002) ทักษะ
การอ่า นของนั ก เรีย นยั ง อยู่ ใ นระดับ ต่า สาเหตุเ นื่ องมาจากครูผู้ สอนเลื อกใช้วิ ธีก ารสอนที่ไ ม่
เหมาะสม ทาให้การอ่านของนักเรียนล้มเหลว และการสอนไม่ได้มุ่งเน้นให้ผเู้ รียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการอ่านอย่างแท้จริง เพราะครูผู้สอนจะเน้นให้ผเู้ รียนแปลความของเรื่องที่อ่าน เน้นความจา
คาศัพท์ กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ ซึ่งรูปแบบการสอนดังกล่าวไม่ส่งเสริมทักษะการคิด ทาให้ผู้ เรียนไม่
เข้าใจในการอ่าน ไม่สามารถสรุปองค์ความรู้จ ากการอ่านให้ออกมาเป็ นคาพูด หรือตัวอักษรได้
หรือกล่าวอีกนับหนึ่งก็คือ ครูผู้สอนไม่ได้สอนให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการอ่านอย่างแท้จริง แต่จะสอน
โดยมุ่ ง วิ ธี ก ารแปลเป็ น หลั ก นอกจากนี้ ใ นการสอนอ่ า นครู ผู้ ส อนไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
ประสบการณ์ เ ดิ ม หรือ ความรู้เ ดิม ของผู้เ รีย นที่ สามารถน ามาเชื่อ มโยงกั บ บทอ่ านได้ ไม่จั ด
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นการคิดของผู้เรียน จากการวิจัยของแววตา
สุข นั น ตพงศ์ และคนอื่ น ๆ (2002: 122) พบว่ า ผู้ เ รีย นส่ว นมากมี ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษอยู่ ในระดั บ ต่า ทักษะที่ผู้เ รียนมีความสามารถต่าคือทักษะการจับใจความสาคัญ
และการตีความ และทักษะที่ผู้เรียนมีความสามารถต่ามากคือทักษะการอนุมานความ และการเดา
ความหมายศัพท์จากบริบท
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นทักษะที่ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนที่ผู้สอนนามาใช้ในห้องเรียน
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ควรเป็นรูปแบบการสอนที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสภาพการเรียนการสอนเขียน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่
ไม่ช อบการเขีย น (Cimcoz,1999: 1) เพราะว่าทัก ษะการเขีย นเป็น ทัก ษะที่ย าก และซับ ซ้อน
แนวคิดดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ Bell และ Burnaby (1984: 36) ที่กล่าวว่า การเขียนเป็น ทักษะที่
ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจที่ซับซ้อน และต้องควบคุมสิ่งที่จ ะเขีย นออกมาหลายๆอย่างในเวลา
เดียวกัน กล่าวคือต้องอาศัยข้อมูลและเรื่องราว การเรียบเรียงและจัดลาดับความคิดให้อ่านง่าย
น่าสนใจ และใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ถึงแม้ว่าทักษะการเขียนจะมีความสาคัญต่อการเรียนรู้
ของผู้ เ รี ย นมากเพีย งใด ก็ ยั ง มี สาเหตุ ห ลายประการที่ เ ป็ น อุป สรรคท าให้ ก ารเขีย นไม่ป ระสบ
ผลสาเร็จเท่าที่ควร เช่น ผู้เรียนไม่สามารถเขียนสื่อสารได้ เนื่องจากผู้สอนไม่ให้ ความสาคัญต่อ
ทักษะการเขียนอย่างจริงจัง อีกทั้งทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และใช้
ข้อมูลหลายด้านประกอบกัน เช่น โครงสร้างไวยากรณ์ การใช้คาศัพท์ สานวน การเรียบเรียงความ
คิด และความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน การที่ ผู้เรียนมีความรู้ในสิ่งเหล่านี้อย่างจากัด ทาให้ การ
สื่อสารระหว่างผู้อ่าน และผู้เขียนมีอุปสรรค และเป็นไปได้ยากที่จะสื่อสารความหมายได้ตรงกัน
นอกจากนี้ เวลาในการเขียนในชั่วโมงเรียนมีน้อยมาก ทาให้ผู้เรียนต้องเขียนนอกเวลาเรียนปกติ
อีกทั้งการตรวจงานของผู้สอนไม่สม่าเสมอ นักการศึกษาบางคนกล่าวว่า ปัญหาการสอนเขียนเกิด
จากผู้สอนขาดเทคนิค และวิธีการสอนที่เหมาะสม โรงเรียนขาดสื่ออุปกรณ์ที่กระตุ้น ให้ผู้เรียนมี
แรงจูงใจในการเรียน นอกจากนี้ Byrne (1991: 4-5) กล่าวว่า การเขียนเป็นการถ่ายทอดความคิด
ไปสู่ภาษา ซึ่งเป็น สิ่งที่ย ากสาหรับ ผู้เรียน เนื่องจากการเขียนไม่มีปฏิสัมพัน ธ์ และผลย้ อนกลับ
ระหว่างผู้อ่าน และผู้เขียน ต้องผ่านทางการสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้รูปแบบโครงสร้างภาษา
ที่ถูกต้ อง และการเรีย งลาดั บความคิดในการเรีย น จากปัญหาที่พบจะเห็นว่าทั กษะการเขียนมี
ความยุ่งยากซับซ้อน จึงต้องอาศัยวิธีการเรียนการสอนที่เป็นระบบ มุ่งให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเขียน
จนเกิดทักษะ และมีความสามารถในการเขียนอย่างแท้จริง กิจกรรมการสอนในชั้นเรียนส่วนใหญ่
มุ่งเน้นที่ทักษะการฟัง การพูด และการอ่านมากกว่าการเขียน ทาให้ความสามารถในการเขียนของ
ผู้เรียนต่า (Wiriyachitra and Hobelman, 1990: 8) นอกจากนักเรียนได้รับโอกาสในการฝึกเขียน
ไม่เพียงพอแล้ว การเรียนการสอนเขียนที่ผ่านมายังไม่ได้ส่งเสริม ให้นักเรียนฝึกการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร ท าให้ เป้ าหมายการสอนเขีย นคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการของหลัก สูตร เพราะ
ครูผู้สอนทักษะการเขียนเน้นที่ความถูกต้องของโครงสร้างไวยากรณ์มากกว่าการสื่อสาร และเน้นที่
การเขีย นแบบควบคุ ม มากเกิ น ไป ซึ่งสอดคล้องกั บแนวคิดของสุพัฒน์ สุก มลสัน ต์ (2539: 1)
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และTongra-ar (2000: 141-145) ที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ย วกั บ ประเด็นนี้สอดคล้องกั นว่า
ความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า เพราะครูผู้สอนเน้นให้นักเรียน
เขียนอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มากกว่าการเขียนเพื่อการสื่อสาร จึงทาให้การสอนทักษะ
การเขียนล้มเหลว นักเรียนไม่สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ความเป็นมาของการวิจัย
แนวการสอนอ่านและการสอนเขียนภาษาอังกฤษมีพัฒนาการ และเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยได้รับอิทธิพลด้านความคิดจากนักคิด นักทฤษฎี และนักจิตวิทยาด้าน
การสอนภาษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แนวการสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือเป็นภาษาต่างประเทศมีพัฒนาการ
ไปในแนวทางเดียวกันกับการสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ มีนักทฤษฎีและนักจิตวิทยาด้าน
การสอนภาษาจานวนมากได้ศึกษาและเสนอแนวคิดไว้ (Coady,1979: 8; Eskey, 1988: 93)
ในช่วงคริสต์ศักราช 1925-1970 แนวการสอนอ่านภาษาอังกฤษในสหรัฐอเมริกาจะเป็นแนวการ
สอนที่เน้นทักษะย่อย หรือจุลทักษะ (Subskill approach) ซึ่งเป็นแนวการสอนที่ให้ความสาคัญกับ
กระบวนการอ่านในระดั บ พื้น ฐานไปสู่ก ระบวนการอ่านในระดับ สูง (Bottom-Up Model of
reading) ซึ่งได้ รับ อิทธิพลด้ านความคิดมาจากนัก จิตวิท ยากลุ่มพฤติก รรมนิย ม (Behavioral
Psychology) ที่เ ชื่อว่าการเรีย นรู้เ กิ ดจากการได้รับ สิ่งเร้า และมีก ารตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่ าง
เหมาะสม และมีการเสริมแรงที่พอดี ดังนั้นแนวการสอนอ่านนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการอ่าน
จากทักษะพื้นฐานง่ายๆก่อน เช่น การสะกดคา การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรกับเสียง
โดยไม่สนใจศึก ษาความหมาย วิธีการสอนอ่านตามแนวการสอนนี้ ได้แก่ รูป แบบการสอนของ
Gough (Gough’s Reading Model) แนวการสอนแบบจุลทักษะ (Subskill Approach) แนวการ
สอนอ่านแบบฟัง-พูด (Audiolingualism) ต่อมามีนักทฤษฎีด้านการสอนอ่านไม่เห็นด้วยกับแนว
การสอนอ่ านที่ใ ห้ค วามสาคั ญ กั บ กระบวนการอ่านในระดับ พื้น ฐานไปสู่ก ระบวนการอ่านใน
ระดับ สูง จึงท าให้ มีผู้เ สนอแนวคิ ดใหม่ใ นการสอนอ่านภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจาก Goodman
(1971) ได้เผยแพร่บทความเรื่อง “Reading: A Psycholinguistic Guessing Game” ซึ่งเป็ น
บทความที่เ ปลี่ยนแปลงแนวการสอนอ่านภาษาอังกฤษจากการสอนอ่านในระดับ พื้น ฐานไปสู่
กระบวนการอ่านในระดับสูง (Bottom-Up Model of reading) มาเป็นการคาดเดาหรือทานายตาม
ทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา ที่เชื่อว่าในขณะที่อ่าน ผู้อ่านจะใช้การคาดเดา หรือทานายสิ่งที่
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อ่าน มีการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านรวมทั้งมีการตรวจสอบว่าสิ่งที่ตนเองคาดเดานั้นถูกต้อง
หรือไม่ โดยการอ่านเนื้อเรื่องเพื่อหาคาตอบ ถ้าสมมติฐานที่ตั้งไว้ถูกต้อง ผู้อ่านก็เกิดความเข้าใจ
และทาการอ่านต่อไป แต่ถ้าสมมติฐานไม่ถูกต้องผู้อ่านก็จะทบทวน และตั้งสมมติฐานใหม่อีกครั้ง
ซึ่งแนวการสอนของ Goodman นี้คือเรีย กว่า แนวการสอนที่เน้นกระบวนการอ่านระดับสูงไปสู่
กระบวนการอ่านในระดับพื้นฐาน (Top-Down Model of reading) ซึ่งได้รับอิทธิพลด้านแนวคิดมา
จากนักจิตวิทยากลุ่มที่เน้นความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Psychology) วิธีการสอนตามแนวคิดนี้
ได้แก่ การสอนแบบมหภาษา (Whole Language Approach) แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร
(Communicative Approach) (วิสาข์ จัติวัตร์, 2543: 2-29) การสอนอ่านตามแนวคิดนี้จะสอน
จากส่วนรวมก่อนแล้วจึงสอนส่วนย่อย ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 ได้มีผู้เสนอแนวคิดใหม่ในการสอน
อ่านโดยมีความเชื่อว่าความเข้าในในการอ่านนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากกระบวนการอ่านใน
ระดับพื้นฐานไปสู่กระบวนการอ่านในระดับสูง และจากกระบวนการอ่านระดับสูงไปสู่กระบวนการ
อ่านในระดับพื้นฐาน ในลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์กัน จึงเรียกแนวการสอนอ่านนี้ว่า แนวการ
สอนอ่านแบบปฏิสัมพัน ธ์ (Interactive Approach) โดยเริ่มเข้ามามีบทบาทในการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเป็ น ภาษาแม่ เป็ น ภาษาที่ 2 และเป็ น ภาษาต่างประเทศ หลังจากที่ Rumelhart
(1985) ได้เสนอแนวความคิดนี้ ให้ทุกคนรู้จัก แนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ได้รับอิทธิพลมา
จากทฤษฎี โ ครงสร้ า งความรู้ (Schema Theory) ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ประสบการณ์ เ ดิ ม
หรือความรู้เดิมของผู้เรียน โดยในขณะที่อ่านจะเกิดปฏิสัมพันธ์ของทักษะทั้งในระดับพื้นฐานและ
ระดับสูง
การสอนเขียนภาษาอังกฤษก็ได้รับความสนใจจากนักทฤษฎีด้านการสอนภาษามากอีก
ทั ก ษะหนึ่ ง เช่ น กั น โดยพยายามคิ ด ค้ น หาวิ ธี ก ารสอนเขี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถใช้
ติดต่อสื่อสารได้ดี ดังที่ Weigle (2009: 1-2) กล่าวว่า ในการติดต่อสื่อสารกันในยุคของข้อมูล
ข่าวสารความสามารถในการเขียนให้มีประสิทธิภาพทวีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น
การสอนเขียนจึงมีบทบาทสาคัญเพิ่มมากขึ้นทั้งในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 และการ
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ แนวการสอนเขียนภาษาอังกฤษที่สาคัญมีดังนี้
ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1980 เป็ น ต้ น มา แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเขี ย นภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศเริ่ม เปลี่ยนไปจากเดิม (Traditional approach) ซึ่งเน้นผลงานเขียนหรือเน้น
ผลผลิตของผู้เขียน (Product) มาเป็นแนวการสอนเขีย นแบบเน้น กระบวนการเขียน (Process)
แนวการสอนเขี ย นแบบเน้ น กระบวนการเชื่ อ ว่ า การเขี ย นเป็ น ทั้ ง วิ ธี ก ารสื่ อ สารและเป็ น ทั้ ง
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กระบวนการทางความคิด สติปั ญญา ในการคิดค้นแสวงหาข้อมูลและเรื่องราวที่จะนามาเขีย น
รวมทั้งวิเ คราะห์จัด รูป แบบการน าเสนอข้อมูลเหล่านั้น ดังนั้นจึงมีผู้หัน มาศึก ษากระบวนการ
ที่ก่อให้เกิดงานเขียนขึ้น และทาให้แนวคิดในการเขียนได้แปรเปลี่ยนไปเน้นที่กระบวนการเขียน
กลุ่มที่มีแนวคิดดังกล่าวได้ให้คานิยามการเขียนไว้ว่า การเขียนคือกระบวนการทางความคิด เพราะ
ผู้เ ขีย นต้ องคิ ด ให้ก ระจ่างก่ อนจึงจะสามารถเลือกและเรีย บเรีย งความคิ ดนั้น ออกมาเขีย นได้
(Arapoff, 1972, อ้างใน พูนรัตน์ แสงหนุ่ม , 2538) สาหรับ Hairston (1982) ให้ความหมายของ
การเขียนแบบเน้นกระบวนการว่า การเขียนเป็นกระบวนการค้นหาข้อมูลโดยผ่านกระบวนการใน
การค้นหา การเรียบเรียงข้อมูลจากความคิด โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามธรรมชาติ
ไม่มีกฎที่ตายตัว และไม่ได้แบ่งขั้นตอนที่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด และเป็นกระบวนการที่เกิด
สลั บ ไปมาหรื อ ย้ อ นกลั บ ได้ ( Recursive) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนการวางแผน การเขี ย น
การตรวจทานแก้ไขงานเขียน การคาดการล่วงหน้าในสิ่งที่จะเขียน (Anticipating) และขั้นตอนการ
ทบทวนงานเขี ย น (Reviewing) กว่ า 20 ปี ที่ ผ่ านมาแนวการสอนเขี ย นที่ เ ป็ น ที่ รู้จั ก กั น อย่ า ง
กว้างขวางได้แก่ แนวการสอนเขียนที่เน้นกระบวนการเขียน (Process approach) และแนวการ
สอนเขียนที่เน้นผลผลิตของการเขียน (Product approach) นักวิจัย และนักการศึกษาด้า นภาษา
จะให้ค วามสนใจแนวการสอนเขีย นที่เ น้นกระบวนการเขีย นมากกว่าแนวการสอนเขีย นที่เ น้น
ผลผลิตของการเขียน Pincas (1982) ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับแนวการสอนเขียนที่เน้น
ผลผลิตของการเขียนว่าเป็นแนวการสอนเขียนที่ให้ความสาคัญกับความรู้ในการใช้ภาษา และเน้น
ที่ความเหมาะสมในการใช้คาศัพท์ ความเหมาะสมในการเขียนประโยค ความเหมาะสมในการใช้
คาเชื่อมความ (Cohesive devices)
Hairston (1982) มีค วามคิ ดว่า แนวการสอนเขีย นแบบเน้น กระบวนการมีลัก ษณะ
ที่สาคัญ ดังนี้ 1) เน้นการฝึกใช้กลวิธีในการสร้างและค้นหาข้อมูล โดยผู้สอนจะเป็นผู้กระตุ้นให้
ผู้เรียนพยายามสร้างเนื้อหา หรือช่วยวางวัตถุประสงค์ในการเขียนให้แก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม
และดุ ลยพินิจ ของผู้สอน 2) เน้น การตระหนัก ในปฏิกิ ริย าตอบสนองต่อความรู้สึก ของผู้อ่าน
และวัตถุประสงค์ของการเขียน เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพงานเขียนในแง่ของการสื่อความได้
ชัดเจนและตรงตามจุดประสงค์ของการเขียน 3)เน้นความเข้าใจในกระบวนการทางความคิดที่เกิด
สลับไปมาระหว่างขั้นตอนการเขียน ขั้นการเขียน และขั้นตรวจทานแก้ไข ซึ่งจะเกิด สลับไปมามิได้
แยกออกจากกัน โดยเด็ ดขาด และ4)เน้น การให้ความสาคัญต่อการเขีย น โดยถือว่าการเขีย น
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เป็นกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการใช้ความคิด กระบวนการทางานของสมอง วิธีเรียนรู้ และการพัฒนา
ความคิดเพื่อใช้ในการสื่อสาร
Reinking และHart (1991) ได้เ สนอการสอนการเขี ย นแบบเน้ น กระบวนการ ไว้ 3
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นก่ อนการเขียน (Pre-writing) ให้ผู้เ รียนใช้กิจ กรรมค้นหา สารวจ
ข้อ มู ล ความคิ ด และจั ด เตรีย มรวบรวมข้อ มู ล ไว้ เ ขีย น ขั้ น นี้ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ สารวจหั วเรื่ อ ง
และเนื้อหาสนับสนุนได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังกาหนดจุดประสงค์ของการเขียนและตัวผู้อ่านงาน
เขีย นอีก ด้วย กิ จ กรรมในขั้นตอนนี้ป ระกอบด้วย การคิด การสารวจ และการรวบรวมข้อมูล
ใช้กิจ กรรมการระดมสมอง(Brainstorming) การถามคาถามแบบ “WH” ผังความสัมพัน ธ์ของ
ความหมาย (Mapping) การเขียนรายการ (Listing) การเขียนข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยไม่หยุ ด
(Nonstop writing) การคิดจากความทรงจาหรือประสบการณ์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด
กับเพื่อน เป็นต้น การจัดกลุ่มและเรียงลาดับข้อมูลดังกล่าวเพื่อเตรียมนาเสนอ การเรียนรู้การใช้
คาศัพท์ ตัวเชื่อม และโครงสร้างไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการนาเสนอ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการ
เขียน (Writing) ให้ผู้เรียนได้ลงมือเขียนงานฉบับร่าง โดยให้ผู้เรียนถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลที่
เตรียมไว้ เพื่อสื่อความหมายกับผู้อ่านผ่านทางตัวอักษร การเขียนในขั้นนี้ ยังไม่ต้องคานึงถึงความ
ถูกต้ องในการใช้ภาษา แต่ คานึงถึ งเนื้อที่เขีย นเป็นหลัก ขั้นตอนที่ 3 ขั้น หลังการเขียน (Postwriting) ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ตัดต่อ เพิ่มเติม หรือย้อนไปสู่ขั้นตอนที่ 1 หรือ 2 ใหม่
ได้ เพื่อปรับแก้ตามคาเสนอแนะ หรือข้อมูลย้อนกลับจากผู้อ่าน เป็น การปรับทั้งด้านเนื้อหาและ
ความถูกต้องในการใช้ภาษา โดยจะปรับกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะได้งานเขียนฉบับสุดท้าย ที่มีความ
สมบูรณ์ ถูกต้อง หลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนกันอ่านงานเขียนกับเพื่อน และปรับแก้งานเขียนตาม
ข้อมูลย้อนกลับจากผู้อ่าน
รูปแบบการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับ และกล่าวถึงมาโดยตลอด รวมทั้งเป็นที่นิยมอย่าง
มากตั้งแต่ อดีต ถึงปัจ จุบั นอีก รูป แบบหนึ่ง ก็คือ การเรียนรู้แบบร่วมมื อ (cooperative learning)
ซึ่ง เป็ น การจัด การเรีย นรู้ ที่ แ บ่ งผู้เ รีย นออกเป็ น กลุ่มเล็ ก ๆประมาณ 4 คน โดยสมาชิก ในกลุ่ ม
มีความสามารถแตกต่ างกั น ท างานร่วมกั น เพื่ อเป้ าหมายของกลุ่ม มุ่ง เน้น ให้ผู้เ รีย นมี ความ
รับ ผิ ด ชอบร่ว มกั น และท างานร่ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ โดยให้ ผู้ เ รี ย นมีส่ ว นร่ว มในการใช้ ค วามคิ ด
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และให้ความช่วยเหลือคนอื่นในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน อันจะนาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา ความคิด และความเข้าใจ รวมทั้งการสร้างสังคมที่มีการร่วมมือ
การให้ผู้เ รีย นเป็ น ผู้สร้างองค์ ค วามรู้ เกิ ดจากการให้ผู้เ รีย นมีบ ทบาทในการเรี ย นอย่ างตื่น ตั ว
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ความสาเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กั บผลงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม จากการสังเคราะห์งานวิจัย
เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือพบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นสูงกว่าผู้เ รียนที่ เรียนกับครูที่ไม่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Slavin,1990) ซึ่งสอดคล้องกั บ
ผลการวิจัยของ Chapman (1991) Fontenot (1995) และHolliday (1995) ที่พบว่าการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเป็นกลวิธีการสอนที่ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ยังช่วยเสริมสร้างผู้เรียนในด้านเจตคติ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การยอมรับนับถือตนเอง
และทักษะสังคมอีกด้วย
สาหรับ ในประเทศไทย มีงานวิจัย ที่ศึก ษาเกี่ย วกับ การเรีย นรู้แบบร่วมมือในการสอน
ภาษาอังกฤษไว้มากมายเช่นกัน และผลการวิจัยพบว่าการเรียนแบบร่วมมือมีส่วนช่ว ยพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เ รีย นให้ดีขึ้น ทั้งสิ้น (ดาราวดี แดนราช, 2542; นิลุบ ล สีเ ทพ, 2546;
ละเอียด ตลับนาค, 2547; ลัดดา ม่วงอร่าม, 2547; ฐิตารีย์ จั่นทองคา, 2548)
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้
ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะการแสดงออก ทักษะการ
สร้างความรู้ใหม่ และทักษะการทางานเป็นกลุ่ม จัดว่าเป็นการเรียนรูท้ ี่สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับ การเรีย นการสอนที่มีคุณภาพได้อีกวิธีห นึ่ง จึงนับว่าเป็น แนวการจัดกิจ กรรมการ
เรียนรู้ที่สามารถนามาใช้ได้กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะสังคมของผู้เรียนไปพร้อมกันด้วยอีกทางหนึ่ง
จากผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ การมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และคิดไตร่ตรอง ผลปรากฏว่าผู้เรียนในบางสถานศึกษายังไม่
ผ่านเกณฑ์ประเมินดังกล่าว หรือผ่านแต่อยู่ในระดับที่ต่า (สมศ, 2553) จากผลการประเมินนี้แสดง
ให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการคิดขั้นสูงเป็นอย่างมาก ในยุคปัจจุบันทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ มีความสาคัญต่อผูเ้ รียนทุกคน และทุกคนต่างมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
ดังกล่าว การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะการคิดระดั บสูงที่ต้อง
อาศัยการฝึกฝนเป็นประจา จนเกิดเป็นนิสัย โดยสอนให้ผู้เรียนอ่านข้อความอย่างละเอียดรอบคอบ
รู้จักแยกแยะ ตีความ วิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่า ตัดสิน และสรุปความจากข้อมูลที่อ่านได้อย่าง
ถูกต้อง ผูเ้ รียนต้องลงมือปฏิบัติจริงในการอ่าน และใช้ความคิดพิจารณาเกี่ ยวกับสิ่งที่อ่าน รวมทั้ง
ใช้ประสบการณ์ที่สะสมในตนเองมาประกอบการตัดสิน ตีความ นอกจากนี้ผู้เ รียนยังต้องเกิ ด
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คาถามเกี่ยวกับ สิ่งที่อ่าน และใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ ไตร่ตรอง และตัดสินอย่างไม่มีอคติต่อ
ผู้เขียน
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และการเขียนเพื่อการ
สื่อสารด้ วยการสอนแบบเน้น ภาระงานจ านวนมาก ได้ผลการวิจัย ที่ สอดคล้องกั น ในลัก ษณะ
ที่สนับสนุนผลดีของการใช้แนวการสอนนี้ในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น (ลัดดาวัลย์ อารัมพร, 2547; นันท์มนัส คาเอก, 2551; ทองใบ ทองภูบาล, 2553;
วันเพ็ญ เรืองรัตน์, 2549) ทั้งนี้เพราะว่าแนวการสอนแบบเน้นภาระงานเป็นแนวการสอนภาษาที่มี
ลัก ษณะสาคั ญ สอดคล้องกั บ แนวคิด ทฤษฎีด้านการเรีย นรู้ภาษา รวมทั้งมีขั้น ตอนการสอนที่
ชัดเจน เน้นให้ผู้เรีย นได้ป ฏิบัติ กิจกรรมการเรีย นรู้ด้วยตนเอง ร่วมกันคิ ดพิจารณาใช้ทักษะการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ภาระงานร่วมกันอย่างมีเหตุผล จึงเป็นแนวการสอนที่สามารถเสริมสร้างการ
เรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารให้กับผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี แต่งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนมากเป็นงานวิจัยที่ศึกษาทดลองด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการอ่านเชิ งวิเ คราะห์เ พีย งทัก ษะเดีย ว และใช้แนวการสอนเพีย งแนวคิด เดีย วแต่ใ นการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการสอนจาก 2 แนวคิด คือแนวคิดการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) และแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อนามาใช้ในการเสริมสร้างทั้งทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจะทาให้ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษได้กว้างขวางเพิ่มมากขึ้น
1.4 ภูมิหลังของสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้กาหนดให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ทุกคนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1-2 (อ 31201-อ 31202)โดยกาหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังว่า เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะเบื้องต้นที่เหมาะสมกับวัย และระดับ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ
ของผู้ เ รีย นในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเ คราะห์ สามารถตีความเรื่องที่ อ่านอย่ างมีเ หตุมีผล
สามารถจ าแนกแยกแยะข้อความที่อ่านได้ สามารถบอกจุดประสงค์ของผู้เ ขียน สามารถบอก
น้าเสียง หรืออารมณ์ของผู้เ ขีย น สามารถจาแนกข้อเท็จ จริง และความคิดเห็น สามารถตัดสิน
เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่นาเสนอในเรื่องที่อ่านได้ และสามารถสรุปความเรื่องที่อ่า นได้ แต่ในทาง
ปฏิบัติพบว่ายังมีผู้เรียนอีกจานวนหนึ่งที่ยังมีปัญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1-2
(อ 31201-อ 31202)โดยพบว่า ในแต่ละภาคเรียนยังมีผู้เรียนที่สอบไม่ผ่า นในรายวิชาดังกล่าวอีก
จานวนหนึ่ง ดังรายงานการประเมิ นผลรายวิช าที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านของงานทะเบียนและวัดผล
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โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1-2 (อ 31201อ 31202) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจานวนผู้เรียนที่ยังสอบไม่ผ่านจานวน 63 คน จากจานวน
ผู้เรียนทั้งหมด 546 คน คิดเป็นร้อยละ11.54 โดยสอบไม่ผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1
(อ 31201) จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของจานวนผู้เรียนทั้งระดับและสอบไม่ผ่านรายวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 (อ 31202) จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของจานวนผู้เรียนทั้ง
ระดับ ซึ่งครูผู้สอนต้องจัดสอนเพิ่มเติม และสอบซ่อมให้ผู้เรียนที่สอบไม่ผ่านดังกล่าวตามระเบียบ
การวัดและประเมินผลการเรียนของหลักสูตร
จากความส าคั ญ ของการเรี ย นการสอนทัก ษะการอ่า นภาษาอัง กฤษเชิ งวิ เ คราะห์
การเขีย นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และปั ญ หาการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ขั้น ต่าของการเรีย น
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1-2 (อ 31201-อ 31202) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรีย นเทพศิ รินทร์ ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็ นครูผู้สอนในรายวิช าดังกล่าว จึงมีความต้องการที่จ ะ
พัฒนารูป แบบการสอนที่ช่วยเสริมสร้ างและพัฒนาศัก ยภาพของนัก เรียนในรายวิช าดังกล่าว
เพื่อให้นักเรียนทุกคน มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์ และวินิจฉัย
รวมทั้งประเมินค่าของข้อความที่อ่านได้ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง และมีศักยภาพในการ
เขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การยกระดั บ ความสามารถในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษของคนไทยให้เพิ่มสู งขึ้นเท่าเทียมกั บระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับการสอนแบบเน้นภาระงาน(Task-based learning
and teaching: TBL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning : CL) เป็นแนวการเรียน
การสอนที่มขี ั้นตอนการสอนสอดคล้องกัน และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาส่งเสริม
ทัก ษะการอ่านภาษาอั งกฤษเชิงวิเ คราะห์ และทั ก ษะการเขีย นภาษาอั งกฤษเพื่อการสื่อสาร
รวมทั้งเสริมสร้างทักษะสังคม (Social skills)ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยมีหลักการ แนวคิด
และทฤษฎีต่างๆสนับสนุนอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะบูรณาการแนวการสอนแบบ
เน้ น ภาระงานกั บ หลั ก การ แนวคิด ของการเรี ย นรู้แ บบร่ว มมื อ เพื่อ เสริม สร้ างทัก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเชิ งวิเ คราะห์ และทัก ษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนัก เรีย นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยผู้วิจัยมีความคาดหวังว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเ คราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรีย น
รวมทั้ งเป็ น การเพิ่ มขี ด ความสามารถในการอ่า นภาษาอั ง กฤษเชิ งวิ เ คราะห์ และการเขี ย น
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนัก เรีย นให้ มีป ระสิท ธิภ าพ สามารถใช้เ ป็ น เครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ในระดับสูงต่อไปได้ และประสบความสาเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษในอนาคต
2. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวป้อนเข้า

กระบวนการ

 หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระ

 กาหนดจุดประสงค์ทั่วไป

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พุทธศักราช
2551
 หลักการ แนวคิดการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL)
(Willis, 1996)
 หลักการ แนวคิดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) (Johnson
and Johnson, 1987,
Kagan,1992)
 ทักษะย่อย และกลยุทธ์
การอ่านเชิงวิเคราะห์
 ทักษะย่อย และกลยุทธ์
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
 การสารวจความต้องการ
จาเป็น (NA)ด้านพื้นฐาน
ความรู้ และความต้องการใน
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และทักษะการเขียน
เพื่อการสื่อสาร รวมทั้งสาระ
เกี่ยวกับแนวเรื่องและหัวเรื่อง
ของบทอ่าน (topics)

และจุดประสงค์เฉพาะ
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
ด้านการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร ด้านจิตพิสัย
และด้านทักษะสังคม
 คัดเลือก และเรียบเรียง

สาระสาหรับบทอ่าน
 เลือกกระบวนการสอน

โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL)
และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(CL) ซึ่งมี 7 ขั้นตอนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
 กาหนดกระบวนการที่ใช้

ในการวัดและประเมินผล

ผลลัพธ์
 ความสามารถด้านการอ่าน

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
 ความสามารถด้านการ

เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร


ความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อรูปแบบการสอนแบบ
เน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)

 ทักษะสังคมของนักเรียนที่

เรียนด้วยรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL)
ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL)
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3. วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูป แบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่ อนและหลังการใช้รูป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน ( TBL)
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) หลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอน
ดังกล่าว
4. เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติทักษะสังคม ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4
4. คาถามการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคาถามการวิจัย ดังนี้
1. รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่
2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
(TBL) ร่วมกับ การเรีย นรู้แบบร่วมมือ (CL) สูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) หรือไม่

21
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) หลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอนดังกล่าว สูงกว่าระดับปานกลางหรือไม่
4. ระดั บ การปฏิบั ติ ทัก ษะสังคมของนัก เรีย นระดับ ชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 4 หลังการใช้
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) สูงกว่าระดับปฏิบัติ
ทักษะสังคม ก่อนการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(CL) หรือไม่
5. สมมติฐานของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 75/75
2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเ คราะห์ และการเขีย นภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่ ว มกั บ การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ (CL) สู ง กว่ า ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) อย่างมีนัยสาคัญ
3. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) หลังจากเรียนด้วยรูปแบบการสอนดังกล่าว
สูงกว่าระดับปานกลาง
4. ระดับของการปฏิบัติ ทักษะสังคมของนัก เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรีย น
ด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) สูงกว่าระดับ
ของการปฏิบัติทักษะสังคม ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) อย่างมีนัยสาคัญ
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6. ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อให้การวิจัยพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่ว มมื อ (CL) เพื่อ เสริม สร้ างทัก ษะการอ่า นภาษาอั งกฤษเชิ งวิ เ คราะห์ และทั ก ษะการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัย ไว้ดังนี้
6.1 ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเรียนเทพศิรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 580 คน
6.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ม าจากการสุ่ ม ห้ อ งเรี ย นของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ซึ่ ง มี ก ารจั ด ห้ อ งเรี ย นแบบคละ
ความสามารถที่มีทั้งนักเรียนทีเ่ รียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ที่กาลังเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
(อ 31202) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 49 คน
6.3 ตัวแปรที่ศึกษา
6.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
6.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
1) ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
2) ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
4) ระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
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6.4 ระยะเวลาในการทดลอง
ผู้วิจัยได้กาหนดระยะเวลาในการทดลองใช้ รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และทักษะการเขีย นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 4 โรงเรีย น
เทพศิริน ทร์ ที่เ รีย นในรายวิช าภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ 31202) เป็น ระยะเวลา 1 ภาคเรีย น
โดยก าหนดทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีก ารศึก ษา 2559 จานวน 12 สัป ดาห์ สัป ดาห์ละ 3 คาบ
คาบเรียนละ 50 นาที
7. ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอั งกฤษ
เชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเทพศิรินทร์ (E1/E2) ไว้ที่ 75/75 ตามเกณฑ์ที่ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532: 495) ระบุไว้ว่า
เนื้อหาที่เป็นด้านทักษะอาจตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ต่ากว่า 75/75 และให้ค่าความคลาดเคลื่อน
ในการยอมรับ หรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบไว้ที่ร้อยละ 2.5-5 ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2520: 135-136) โดย E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ
และ E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ค่าความคลาดเคลื่อนในการยอมรับ หรือไม่ยอมรับ
ประสิทธิภาพของรูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 เมื่อประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขีย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ร้ อยละ
2.5 ขึ้ น ไป รู ป แบบการสอนแบบเน้ น ภาระงาน (TBL) ร่ ว มกั บ การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ (CL)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพระดับดีมาก
1.2 เมื่อประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขีย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่า หรือเท่ากับเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ แต่ไม่เ กิน ร้อยละ 2.5 ถื อว่ารูป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL) ร่วมกับ การเรีย นรู้
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แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขีย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพระดับดี
1.3 เมื่อประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขีย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แต่ไม่
เกิน ร้อยละ 2.5 ถือว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับได้ หรืออยู่ในระดับ
ที่ดีพอใช้
1.4 เมื่อประสิท ธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขีย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เกินร้อย
ละ 2.5 ถื อว่ารูป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL) ร่วมกั บ การเรีย นรู้แบบร่วมมือ (CL)
เพื่อ เสริ มสร้างทัก ษะการอ่านภาษาอั งกฤษเชิง วิเ คราะห์ และทัก ษะการเขี ย นภาษาอัง กฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพในระดับที่ต่า
8. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร หรือใช้ชื่อย่อว่ารูป แบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) หมายถึง กระบวนการสอน หรือแบบแผนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ผู้วิจัย
ดาเนินการพัฒนาขึ้น ภายใต้ก ารบู รณาการแนวคิดการสอนแบบเน้น ภาระงาน กับ แนวคิดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1)
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) 2) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) 3) ขั้นปฏิบัติภาระงาน
(Task Cycle) 4) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus) 5) ขั้นสะท้อนย้อนคิด (PostReading) 6) ขั้นถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) และ7) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน
(Evaluation Task) มีค่าประสิทธิภาพในการใช้เท่ากับ 76.03/76.39
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หมายถึ ง แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ที่สาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยผู้วิจัย
คัดเลือกคาศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ละ 2 คา ที่เป็น
ศัพท์สาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถี่ของการปรากฏบ่อยในเนื้ อเรื่องที่อ่าน
ตั้งแต่ 2-3 ครั้ง ขึ้น ไป เป็ น ข้อสอบแบบเลือ กตอบ 4 ตัวเลือก มี จ านวน 20 ข้อ ตอนที่ 2 เป็ น
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจและการอ่านเชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วย
เนื้อเรื่อง จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ Fast Food Banned at School, Thai Teenage Pregnancy
Concern และ Home Schooling เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ และตอนที่
3 เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร เป็นข้อสอบแบบอัตนัยจานวน
2 ข้อ โดยมีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนดังนี้ 1) การใช้ภาษา (Language use) 5 คะแนน 2)เนื้อหา
และการเรียบเรียงเนื้อหา(Content and Organization) 5 คะแนน 3) การเลือกใช้รูปแบบการเขียน
(Style) 3 คะแนน และ4) กลไกภาษา (Mechanics) 2 คะแนน
3. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอั ง กฤษเชิ ง วิเ คราะห์ ข องนั ก เรี ย นที่ พิ จ ารณาจากคะแนนที่ นั ก เรี ย นได้ รั บ จากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 1 และ 2 จานวน 70 ข้อ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน ซึ่ง ครอบคลุม
ทักษะย่ อยของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ต่อไปนี้ 1) ทักษะการระบุความลาเอียงของ
ผู้เขียน 2) ทักษะการอนุมานความหรือการตีความ 3) ทักษะการลงสรุปความจากเรื่องที่อ่านอย่าง
มีเหตุผล 4) ทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน 5) ทักษะการประเมินน้าเสียง และอารมณ์
6) ทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน และ7) ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
และความคิดเห็น
4. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร หมายถึง ความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่ อสารของนัก เรีย นที่พิ จ ารณาจากคะแนนที่นัก เรีย นได้รับ จากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขีย นภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 3 จานวน 2 ข้อ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน ซึ่งครอบคลุม ทักษะ
ย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร ต่อไปนี้ 1) ทักษะการเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลต่างๆในการ
เขียนสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 2) ทักษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบแผนของ
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ภาษาและเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้อ่าน 3) ทักษะการพัฒนาและเรียบเรียงความคิด และ
เนื้อหาที่เขียนอย่างชัดเจน ง่ายต่อความเข้าใจ 4) ทักษะในการเลือกใช้คาศัพท์ที่เหมาะสมกับเรื่อง
ที่เขียน 5) ทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับเนือ้ หาและผู้อ่าน 6) ทักษะในการ
อธิบายใจความสาคัญได้ชัดเจน โดยมีข้อมูลมาสนับสนุนเพียงพอ และ7)ทักษะการใช้กลไกภาษา
5. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หมายถึง ผลการประเมินการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ได้จากการประเมินตามเกณฑ์ 75/75 โดย
75 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียน
(formative evaluation) ซึ่งกาหนดให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบวัดทัก ษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในทุกหน่วยการเรียนรู้
จานวน 10 หน่วยการเรียน และ 75 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมิน
ผลรวมสรุป (summative evaluation)โดยให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลังจากการใช้รูปแบบการสอน
แบบเน้ น ภาระงาน (TBL) ร่ว มกั บ การเรี ย นรู้แ บบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทั ก ษะการอ่า น
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) หมายถึง ความรู้สึก นึก คิด ความชอบไม่ช อบ ความยิ นดี และความภูมิใ จ
มีเจตคติ และแรงจูงใจทางบวก รวมทั้งเห็นประโยชน์ และคุณค่าต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยประเมินจากระดับคะแนนที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 มาตราส่วน (Rating scales) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: หรือค่า IOC) เท่ากับ 1 และมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (–Coefficient) ของCronbach หรือค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
7. ทักษะสังคม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกด้านการสื่อสารกั บสมาชิกในกลุ่ม
(Communicative Skills) ประกอบด้วย 10 องค์ป ระกอบต่อไปนี้ 1) ใช้น้าเสีย งในการพูดคุ ย
เหมาะสม 2) แสดงสีหน้าในการพูดคุยเหมาะสม 3) แสดงท่าทางขณะพูดคุยเหมาะสม 4) รู้จังหวะ
และช่วงเวลาในการพูดคุย 5) รู้จักเริ่มต้นและจบการพูดคุยได้เหมาะสม 6) มีมารยาท และตั้งใจฟัง
ขณะที่สมาชิกคนอื่นพูด 7) รู้จักใช้ภาษาในการตั้งคาถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 8) รู้จักใช้ภาษา
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ในการตอบค าถามเพื่อนสมาชิก ในกลุ่ม 9)ใช้คาพูดให้กาลังใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเหมาะสม
และ10) ใช้ภาษาสุภาพ และเหมาะสมกับโอกาส และพฤติกรรมการแสดงออกด้านความร่วมมือ
และการทางานเป็ นกลุ่ม (Cooperative Skills and Team Work) ประกอบด้วย 20 องค์ประกอบ
ต่อไปนี้ 1) ให้ความร่วมมือในการทาภาระงานของกลุ่มให้สาเร็จ 2) รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
สมาชิก 3) ยอมรับความสามารถของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 4) รู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อน
สมาชิกในกลุ่มอย่างเหมาะสม 5) หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับเพื่อนสมาชิก 6)ไม่ใช้อารมณ์ในการแสดง
ความคิ ด เห็ น 7) กระตื อ รื อ ร้ น ปฏิ บั ติ ภ าระงานกลุ่ ม 8) ปฏิ บั ติ ภ าระงานในหน้ า ที่ อ ย่ า งสุ ด
ความสามารถ 9) ตั้งใจปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม 10) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และวางแผนปฏิบัติภาระงานของกลุ่ม 11) รู้จักควบคุมตนเองอย่างเหมาะสม 12) ให้ความสาคัญ
กับภาระงานของกลุ่ม 13) ปฏิบัติตามข้อตก และกติกาลงของกลุ่ม 14) ให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาของกลุ่ม 15) ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกเมื่อมีโอกาส 16) ภาคภูมิใจกับ
ผลงานที่ร่วมกันทากับสมาชิกในกลุ่ม 17) ไม่แสดงอารมณ์โกรธเมื่อถูกเพื่อนวิพากษ์วิจารณ์อย่างมี
เหตุผล 18) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงานกลุ่มอย่างมีเหตุผล 19) ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติภาระงานโดยไม่มีใครร้องขอ และ20) แสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
8. ระดับการปฏิบัติทักษะสังคม หมายถึง ค่าความถี่ของการปฏิบัติ หรือแสดงออกทาง
ทักษะสังคมแต่ละด้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 หมายถึง ผู้เรียนมีระดับของการ
ปฏิบัติถี่มากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง ผู้เรียนมีระดับของการปฏิบัติถี่มาก ระดับ 3 หมายถึง ผู้เรียนมี
ระดับของการปฏิบัติถี่ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง ผู้เรียนมีระดับของการปฏิบัติ ถี่น้อย และระดับ
1 หมายถึง ผู้เรียนมีระดับของการปฏิบัติ ถี่น้อยที่สุด โดยประเมินจากระดับคะแนนที่ได้จากการ
ตอบแบบวัดทักษะสังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีค่า ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence:หรือค่า IOC)เท่ากับ 1 และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(–Coefficient)ของ Cronbach
หรือค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78
9. นักเรียน หมายถึง นักเรียนกลุ่มทดลองที่กาลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/9 โรงเรียนเรียนเทพศิรินทร์ ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 (อ 31202) ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่ว มมื อ (CL) เพื่อ เสริม สร้ างทัก ษะการอ่า นภาษาอั งกฤษเชิ งวิ เ คราะห์ และทั ก ษะการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนัก เรีย นระดับ ชั้น มัธยมศึก ษาปีที่ 4 ครั้ งนี้ ผู้วิจัย ได้ท บทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แนวคิดเกี่ยวกับทักษะสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบ
เน้นภาระงาน แนวคิดเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ และเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวมทั้ง
ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
การสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
1.1 ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์
1.2 ทักษะย่อยของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
1.3 กลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
1.4 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
1.5 การศึกษาแนวเรื่องของบทอ่าน
1.6 การวัด และประเมินผลการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
2. การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.1 ความหมายของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.2 ทักษะย่อยของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.3 กลยุทธ์ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.4 ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา และรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร
2.5 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
28

29
2.6 การวัดและประเมินผลการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.7 กิจกรรมการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์สู่การสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร
3. ทักษะสังคม
3.1 ความหมายของทักษะสังคม
3.2 ความสาคัญของทักษะสังคม
3.3 องค์ประกอบของทักษะสังคม
3.4 การพัฒนาทักษะสังคม
3.5 การวัด และการประเมินทักษะสังคม
4. แนวการการสอนแบบเน้นภาระงาน
4.1 แนวคิดและข้อดีของการเรียนรู้ภาษาตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน
4.2 ความหมายของภาระงาน
4.3 เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหรือสร้างภาระงาน
4.4 องค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน
4.5 แนวการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
4.6 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
4.7 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
4.8 ปัจจัยในการนาการสอนแบบเน้นภาระงานไปใช้ในการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์
5. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ
5.1 แนวทางการเรียนรู้ภาษาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
5.2 แนวคิดทางจิตวิทยาของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
5.3 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
5.4 ขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
5.5 ปัจจัยในการนาการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไปใช้ในการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์
6. การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงาน และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
7. การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
7.1 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
7.2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
7.3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
7.4 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น
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7.5 การพัฒนาหลักสูตร (โมเดล)
7.6 การพัฒนาสื่อการสอน
7.7 การประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษ
8. หลักสูตรการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษตาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
9.1 งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
9.2 งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
9.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน
9.4 งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ และทักษะสังคม
โดยมีรายละเอียดตามลาดับ ดังนี้
1. การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึก ษาเกี่ย วกั บการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ใ น
ประเด็ น ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วกั บ ความหมายของการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ ทั ก ษะย่ อ ยของการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ กลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ขั้นตอนและกิจกรรม
การสอนอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ การศึกษาแนวเรื่องของบทอ่าน การวัด และประเมินผล
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์
การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะที่ ต้องอาศัยกระบวนการทางความคิด ขั้นสูง ในการทา
ความเข้าใจความหมายโดยนัย การวิเ คราะห์ การตีความ รวมถึงการตัดสิน วินิจ ฉัย และการ
ประเมิ น สิ่ งที่ อ่ าน ดั ง ที่นั ก วิ ช าการหลายคนได้ ก ล่า วไว้ ต รงกั น ว่า การอ่ า นเชิง วิ เ คราะห์เ ป็ น
กระบวนการทางความคิ ดขั้นสูงที่ผู้อ่านน ามาใช้ในการวิเคราะห์ การตีความ การวินิจ ฉัย การ
ตัดสิน การประเมินในสิ่งที่อ่าน และการสรุปความในสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด โดยไม่มีอคติต่อความคิดของผู้เขียน (Durkin, 1974: 385; Harris, 1979: 261; Garrigus,
2002: 110)
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Smith (1963) ได้ ใ ห้ค วามหมายการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิ เ คราะห์ไว้ว่า การอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านขั้นสูงสุดของการอ่านอย่างมีความหมาย ผู้อ่านต้องมีความ
เข้าใจในสิ่งที่เห็นตามตัวอักษร เป็นการอ่านที่ต้องใช้การสืบสวน สอบสวน สามารถประเมิน หรือ
ตัดสินว่า ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นความคิดเห็น หรือความลาเอียงของผู้เขียน และจะต้อง
สามารถวิจารณ์โดยใช้ความเห็นส่วนตัวที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับผู้เขียนโดยใช้ประสบการณ์
ความจริง หรือเหตุผลเป็ นเกณฑ์ในการพิจ ารณา ซึ่ง Duckin และ Biddle (1974) อธิบ าย
ความหมายของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเ คราะห์ ว่าเป็ น การอ่านที่ผู้อ่านจะเกิ ดปฏิกิ ริย า
ตอบสนองต่อเรื่องที่อ่านเป็นผลทาให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถวิพากษ์วิจารณ์
ในเรื่องที่อ่านได้
Cooper และShipman (1988) ได้ ส รุ ป ความหมายของการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ
เชิงวิเคราะห์ ไว้ว่าในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ผู้อ่านจาเป็นต้องอาศัยการประเมินตัดสิน
เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน และการตัดสินนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิม และความรู้ของผู้อ่าน หรืออาจ
ขึ้นอยู่กับการกาหนดเกณฑ์ที่คิดขึ้นมาจากข้อมูลของผู้อื่น เช่น ครู หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง การอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการคิด เป็นผลของการไตร่ตรองทางความคิดของผู้อ่าน ซึ่งควรจะ
เกิดขึ้นในขณะที่อ่านตลอดเวลา ผู้อ่านควรจะตัดสิน และประเมินในสิ่ งที่ตนเองอ่านได้อย่ างมี
เหตุผล
นักวิชาการด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์หลายท่านมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การอ่าน
เชิงวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการอ่านที่ต้องใช้การวิเคราะห์ การวิจารณ์ และการตัดสิน
เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านในระดับที่สูงขึ้น โดยอาศัยทักษะในการ
ตีความ (interpretation skill) และทักษะการประเมินค่า (evaluation skill) การจาแนกความ
แตกต่างของข้อมูลที่สาคัญ และไม่สาคัญได้ การจาแนกข้อเท็จจริงและความคิดเห็น และผู้อ่านยัง
ต้องสามารถตัดสินได้ว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์อะไร และใช้น้าเสียงอะไรในการเขียนข้อความนั้นๆ
สามารถระบุความตั้งใจ ทัศนคติของผู้เขียนได้ รวมไปถึงความสามารถในการอนุมาน หรือการลง
ความเห็น (inference) และการสรุปความของเรื่องที่อ่านอย่างสมเหตุสมผล และตัดสินใจได้ว่าจะ
ยอมรับ หรือปฏิเสธข้อมูลที่อ่าน (Pirozzi, 2003; Hancock, 1987; Clegg, 1988; Adams, 1989;
Wassman & Paye, 1985; Raygor and Raygor, 1985)
จากการศึกษาความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้างต้นจะพบว่า นักวิชาการในด้าน
นี้ ได้ ใ ห้ความหมายของการอ่า นเชิงวิเ คราะห์ไว้คล้ายคลึงกั น ซึ่งในการวิจัย ครั้งนี้ผู้วิจั ย ได้ใ ช้
ความหมายของนักวิชาการทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย และกาหนดความหมายของ
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การอ่านเชิงวิเคราะห์ซึ่งได้กาหนดไว้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของการใช้
ความคิ ดขั้นสูงในการอ่าน โดยอาศัยทักษะการวิเ คราะห์ การตีความ การอนุมาน การตัดสิน
วินิจฉัย รวมถึงการประเมิน และการสรุปความเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน ไม่ใช่เป็นการอ่านเพื่อให้เข้าใจ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแต่ละประโยคที่ผู้เขียนกล่าวไว้เพียงอย่างเดียว จากความหมายดังกล่าวจะ
พบว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์มีองค์ประกอบที่สาคัญหลายประการ ดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
1.2 ทักษะย่อยของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
การอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading) เป็นการอ่านที่สูงกว่าการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เป็ น ระดั บ การอ่ านขั้น สู ง ที่ ผู้อ่า นต้ องใช้ทั ก ษะในการวิเ คราะห์ (Analyzing) การสัง เคราะห์
(Synthesizing) และการประเมิน (Evaluating) คุณภาพ คุณค่า ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ
ของข้อความที่อ่านอย่างมีเหตุมีผล ดังนั้น ผู้อ่านจึงควรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทักษะย่อย
ที่สาคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ และนามาใช้ในขณะที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เสงี่ยม โตรัตน์ (2546: 27-28) ได้กล่าวว่า ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ผู้อ่านต้องใช้ทักษะที่
สาคัญ ได้ แก่ ทัก ษะการวิเคราะห์ (Analyzing) โดยผู้อ่านต้องจาแนกแยกแยะเนื้อหาที่อ่าน
ออกเป็ น ส่วนย่ อยๆ เพื่อทาความเข้าใจในแต่ละส่วนของเรื่องที่อ่านให้ชัดเจนก่ อน ทัก ษะการ
สังเคราะห์ (Synthesizing) โดยผู้อ่านต้องสามารถรวบรวมองค์ประกอบ ย่อยๆ แต่ละส่วนเข้าไว้
ด้วยกัน โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆอย่างชัดเจน จึงจะทาให้ผู้อ่านมองเห็น
ภาพรวมทั้งหมดของเรื่องที่อ่าน ซึ่งเกิดเป็นทักษะการพิจารณาภาพรวม (Considering the whole
picture) เป็นการพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของเนื้อหาที่อ่าน หลังจากที่ได้วิเคราะห์ในส่วนย่อยๆ
แล้ว หากไม่มีการวิเคราะห์โดยมองในภาพรวมของเนื้อหาที่อ่านอีกครั้ง ก็ถือว่ากระบวนการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ยังไม่สมบู รณ์ นอกจากนี้ผู้อ่านยั งต้องใช้ ทัก ษะการประเมิน (Evaluating) ซึ่งเป็ น
ทัก ษะที่สาคั ญ ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพื่อใช้ใ นการประเมินคุณ ภาพ คุณ ค่า ความถูก ต้อง
และความน่าเชื่อถื อของเนื้อหาที่อ่าน แต่ทั้งนี้ผู้อ่านต้องประเมิน ด้วยใจที่เป็ นธรรมไม่มีอคติต่อ
ความคิดของผู้เขียน และมีเกณฑ์ในการประเมินที่แน่นอน
Pirozzi (2003:325) กล่ า วว่ า โดยทั่ วไปในการอ่ า นเชิ งวิ เ คราะห์ นอกจากผู้ อ่ า น
จาเป็นต้องใช้ทักษะการตีความ (interpretation) และทักษะการประเมิน (Evaluation)แล้ว ผู้อ่าน
ยั งต้ องใช้ทัก ษะย่ อยอื่ น ๆประกอบอี ก ด้ว ย ได้แ ก่ ทั ก ษะการแยกแยะความสาคัญ ของข้ อมู ล
(separating important information)ทั ก ษะการจ าแนกข้ อ เท็ จ จริ ง และความคิ ด เห็ น
(distinguishing facts and opinions) ทักษะการพิจารณาจุดประสงค์ และน้าเสียง ในการเขียน
(determining purpose and tone) ทักษะการวินิจฉัยลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านที่ผู้เขียนไม่ได้
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ระบุ ไว้อย่างชัด เจน (making inference) และทักษะการสรุป ความอย่ างมีเหตุผล (drawing
logical conclusion)
Spache และ Berg (1971: 98-102) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับทักษะย่อยที่สาคัญของการ
อ่านเชิงวิเ คราะห์ว่าผู้อ่านจ าเป็น ต้องใช้ทักษะที่สาคัญได้แก่ ทัก ษะการตรวจสอบแหล่งข้อมูล
(Examining the source) ทักษะการระบุวัตถุประสงค์ความคิ ดเห็น และสมมติฐานของผู้เขียน
(Identifying the author’s purposes, viewpoints and assumptions) ทักษะการจาแนกความ
แตกต่างของข้อเท็จจริงและความคิดเห็น (Distinguishing between facts and opinions) ทักษะ
การตรวจสอบความหมายโดยนัย ที่ผู้เ ขีย นไม่ ได้ก ล่าวไว้โดยตรง (Examining the author’s
implications) ทักษะการอนุมาน หรือตีความ (Making inferences) ทักษะการพิจารณาน้าเสียง
และการเลือกใช้คา หรือรูปแบบการเขียน (Tone, Choice of words, Style) และทักษะการแสดง
ปฏิกริยาโต้ตอบต่อการเขียนของผู้เขียน (Reacting to the author’s use of device)
นักการศึกษาด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์คนอื่นๆ ก็มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ทักษะ
ย่ อ ยของการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ทั ก ษะการแยกแยะความส าคั ญ ของข้ อ มู ล
(separating important information) ทั ก ษะการจ าแนกข้ อ เท็ จ จริ ง และความคิ ด เห็ น
(distinguishing facts and opinions) ทักษะการพิจารณาจุดประสงค์ และน้าเสียง ในการเขียน
(determining purpose and tone) ทักษะการอนุมาน (making inference) หรือทักษะการวินิจฉัย
ลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน ที่ผู้เขียนไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ทักษะการแยกแยะความสาคัญ
ของข้อมูล (separating important information) ผู้อ่านต้องแยกให้ได้ว่าข้อความที่อ่านนั้นอะไรคือ
ส่วนที่สาคัญ และข้อมูลส่วนใดที่เป็นรายละเอียด ทักษะการจาแนกข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
(distinguishing facts and opinions) ทักษะการพิจารณาจุดประสงค์ และน้าเสียงในการเขียน
(determining purpose and tone) ทัก ษะการระบุ ความลาเอีย งของผู้เ ขีย น(recognizing
author’s bias) ทักษะการระบุรูปแบบการเขียนของเรื่องที่อ่าน (distinguishing styles) ทักษะ
การระบุเหตุผลแบบผิดๆของผู้เขียน (distinguishing fallacies) ทักษะการตัดสินเกี่ยวกับประเด็น
ต่างๆที่นาเสนอในเรื่องที่อ่าน (evaluation) โดยผู้อ่านสามารถประเมินความถูกต้อง หรือประเมิน
ความน่าเชื่อถือของเหตุผลที่ผู้เขียนนาเสนอ และรวมถึงประเมินคุณค่าของเรื่องที่อ่าน และทักษะ
การสรุปความอย่างมีเหตุ มีผล (drawing logical conclusion)เมื่อผู้อ่านวินิจฉัย หรือลงความเห็น
เกี่ย วกั บสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว ผู้อ่านก็ จะสามารถสรุป ความเกี่ย วกับ ประเด็นที่อ่านได้อย่ างสมเหตุ
สมผล (Watson and Glaser, 1980: 78-81; Li, 2010: 12-25)
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นอกจากทักษะย่อย (sub-skills) ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมี
องค์ประกอบอื่นๆที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่านได้ องค์ประกอบดังกล่าวได้แก่
(เสงี่ยม โตรัตน์, 2546 : 28-29)
1. ความรู้และประสบการณ์เดิม (Background knowledge and experiences) ความรู้
และประสบการณ์เ ดิ ม ของผู้ อ่า นเกี่ ย วกั บ ข้ อ ความที่อ่ า น หรื อนั ก การศึ ก ษาบางคนเรีย กว่ า
knowledge of the world เป็นองค์ประกอบที่จาเป็น และมีบทบาทสาคัญ ในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ที่จะช่วยให้เข้าใจความหมายโดยนัย ที่ผู้เ ขียนแทรกเอาไว้ หรือช่วยในการวิเ คราะห์ว่าผู้เ ขียนมี
แรงจูงใจอะไรในการเขียนเรื่องนั้น เป็นต้น
2. ความเข้าใจ (Comprehension) ความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่านเป็นองค์ประกอบสาคั ญ
อีกประการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่อ่านได้ถูกต้อง
3. การตั้งคาถาม (Questions) ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผู้อ่านต้องตั้งคาถามกับตนเอง
ตลอดเวลาเกี่ยวกั บข้อความที่อ่าน แล้วพยายามหาคาตอบจากเนื้อเรื่องนั้น ในขณะที่อ่าน เช่น
ในขณะที่อ่านเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยในประเทศไทย ผู้อ่านควรตั้งคาถามในใจตนเองว่า อะไรคือ
สาเหตุ ที่ทาให้เกิ ด อุท กภัย ผู้ที่เ กี่ ยวข้องแก้ ไขปั ญหานี้อย่ างไร วิธีก ารที่ใช้แก้ปั ญ หาเหมาะสม
หรือไม่ แนวทางในการป้องกันมีอะไรบ้าง เป็นต้น คาถามต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านวิเคราะห์
แง่มุมต่างๆของเรื่องได้ถูกต้อง
4. การสั งเกต ผู้อ่ านต้ องใช้ ก ารสั งเกตข้ อมู ลของเนื้อ หาที่อ่า น เพื่ อน ามาสร้ างเป็ น
ข้อเท็จจริงที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินข้อเท็จจริง รวมทั้ง
ความคิดเห็นของผู้เขียนว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ซึ่งจัดว่าเป็นวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงอย่าง
หนึ่งเช่นกัน
5. การรวรวมข้อเท็จจริง จากการรวบรวมข้อเท็จจริงที่ได้จากเนื้อเรื่องที่อ่าน และการนา
ข้อเท็จจริงมาเชื่อมโยงกัน จะช่วยให้เกิดการตีความได้
6. การตี ค วาม เป็ น การทดดสอบความเที่ย งตรงของการอ้างอิง จึงท าให้เ กิ ดการตั้ง
ข้อตกลงเบื้องต้นขึ้น
7. การตั้งข้อตกลงเบื้องต้น ข้อตกลงเบื้องต้นจะช่วยให้ผู้อ่านมีประเด็นที่จะแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน
8. การแสดงความคิดเห็นเกี่ย วกับเนื้อเรื่องที่อ่านจะช่วยพัฒนาประเด็นที่ จะวิเคราะห์
ต่อไป
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9. การวิเคราะห์ผู้อ่านต้องอาศัยองค์ประกอบข้างต้นทั้งหมดร่วมกันในการวิเคราะห์เนื้อ
เรื่องที่อ่าน
ทักษะย่อยและองค์ประกอบต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์เนื้อ
เรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้ อง และชัดเจน ทั้งนี้ผู้อ่านจะใช้ทั กษะย่อยใดบ้ างในการอ่านแต่ละครั้ง
ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อความ และเป้าหมายของการอ่านเป็นสาคัญ แต่ผู้อ่านจะใช้ทักษะย่อย
ต่างๆเหล่านี้ในลักษณะของการบูรณาการหลายๆทักษะร่วมกัน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายในการสอนอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ เพื่อช่วยกระตุ้นระดับการคิดเชิงวิเคราะห์
ของผู้เ รียน รวมทั้ง ฝึกให้ผู้เ รียนมีทัก ษะดังกล่าว และสามารถน าไปใช้ได้อย่ างมีป ระสิทธิภาพ
เหมาะสมกับระดับของตัวผู้เรียน
1.3 กลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
กลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ เป็นพฤติกรรมที่ผอู้ ่านนามาใช้ในการอ่าน
บทอ่านภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ เป็นพฤติกรรม การกระทา ขั้นตอน หรือเทคนิค ที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะของผูอ้ ่านแต่ละคนที่จะนามาใช้ เพื่อให้ตนเองสามารถอ่านเนื้อหาของบทอ่านได้
เข้าใจและประสบความสาเร็จในการอ่าน นอกจากนี้ผอู้ ่านยังใช้กลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห์อย่ างตั้งใจ และรู้ตั วว่าตนเองต้องใช้เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในบทอ่าน (Grainger,
1997; Griffiths, 2003; Oxford, 1990) จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
มีผลต่อความเข้าใจในเนื้อหาของบทอ่านเป็นอย่างมาก มีนักการศึกษาด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
จานวนนมาก ที่ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ กลยุท ธ์ ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเ คราะห์ ดังรายละเอีย ด
ต่อไปนี้
Janzen และ Stoller (1998) กล่าวว่ากลยุท ธ์ที่สาคัญของการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ที่ผู้อ่านจาเป็นต้องใช้ ประกอบด้วย กลยุทธ์การระบุจุดมุ่งหมายของการอ่าน (Identifying
a purpose for reading)กลยุทธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน (Previewing)
กลยุทธ์การคาดเดาหรือคาดการณ์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะอ่าน (Predicting) กลยุทธ์การตั้งคาถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน (Asking questions) กลยุทธ์การตรวจสอบความถูกต้องในการคาดเดา หรือการ
หาค าตอบของค าถามที่ก าหนดไว้ (Checking prediction or finding an answer to the
questions) กลยุทธ์การเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่อ่านกับความรู้เดิมของผู้อ่าน (Connecting the text to
the prior knowledge) กลยุทธ์การสรุปย่อประเด็นสาคัญในเนื้อเรื่องที่อ่านด้วยภาษาของตนเอง
(Summarizing) กลยุ ท ธ์ ก ารเชื่ อ มโยงความสัม พั น ธ์ ข องเนื้ อหาแต่ล ะส่ว นในเนื้ อเรื่ อ งที่ อ่ า น
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(Connecting one part of the text to another)และกลยุท ธ์การระบุลัก ษณะโครงสร้างของ
ข้อความที่อ่าน (Recognizing text structure)
Carter (2011) กล่าวว่ากลยุทธ์ที่สาคัญของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ที่ผู้อ่าน
สามารถใช้ ก่ อ นการอ่า นเนื้อ เรื่ อง (Before strategies) ระหว่า งการอ่า นเนื้อ เรื่ อง (During
strategies) และหลังการอ่านเนื้อเรื่อง (After strategies) ประกอบด้วย กลยุทธ์การสารวจเนื้อ
เรือ่ งที่จะอ่านเร็วๆ (Surveying) กลยุทธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านคร่าวๆก่อน
การอ่านจริง (Previewing) กลยุ ท ธ์ก ารตั้งคาถามเกี่ ย วกั บ ประเด็น สาคัญ ๆก่ อนการอ่านจริง
(Questioning) กลยุทธ์การระบุหัวเรื่องของบทอ่าน (Identifying topic) กลยุทธ์ SQ3R กลยุทธ์
PQ4R กลยุทธ์ KWL และกลยุทธ์การเดาศัพท์จากบริบท (Using context clues) กลยุทธ์การระบุ
ลักษณะโครงสร้างการเขียนเนื้อเรื่องที่อ่าน (Identifying patterns of organization) และกลยุทธ์
การถอดความและสรุ ป ย่ อ เนื้ อ เรื่ อ งที่ อ่ า นด้ ว ยค าพู ด ของตนเอง (Paraphrasing and
summarizing)
Walker, Kiefer และReid (2012) ได้ก ล่ าวสรุป ว่า กลยุ ท ธ์ที่ สาคัญ ของการอ่า น
ภาษาอังกฤษเชิงวิเ คราะห์ป ระกอบด้วย กลยุ ทธ์ ก ารเก็บ รวบรวมข้อมูลเกี่ ย วกั บ เรื่องที่จ ะอ่าน
(Previewing) กลยุทธ์การทาบรรณนิทัศน์ในขณะที่อ่านเนื้อเรื่อง (Annotating) กลยุทธ์การสรุปย่อ
ประเด็นสาคัญในเนื้อเรื่องที่อ่าน (Summarizing) กลยุทธ์การวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่านโดยแบ่งเป็น
ส่วนย่ อยๆ (Analyzing) กลยุ ท ธ์ ก ารอ่านเนื้อเรื่องซ้าๆ (Re-reading) และกลยุ ท ธ์ ก ารแสดง
พฤติกรรมโต้ตอบเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน (Responding)
Lewis (2007)ได้กล่าวว่า กลยุทธ์ที่สาคัญของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ที่ผู้อ่าน
สามารถใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ประกอบด้วย กลยุทธ์การตรวจสอบเนื้อหาที่อ่าน
ทั้งหมดก่อนอ่านจริง (Examine the entire document) กลยุทธ์การพิจารณาจุดประสงค์ และ
รูปแบบการเขียนเนื้อเรื่องที่อ่าน (Consider the goal and format of the document) กลยุทธ์การ
พิจารณาทบทวนเกี่ย วกับชื่อเรื่องของเนื้อเรื่องที่อ่าน (Review the title) กลยุทธ์การพิจารณา
เกี่ย วกั บผู้อ่านที่ผู้เ ขียนตั้งใจเขียนให้อ่าน (Consider the intended audience) กลยุ ทธ์ การ
พิจารณาทบทวนเกี่ยวกั บใจความสาคัญของผู้เขียน (Review the writer's thesis) กลยุทธ์การ
วิเคราะห์หลักฐานที่น ามาสนับ สนุน (Analyze supporting evidence) กลยุ ทธ์ การพิจารณา
ตรวจสอบบทนา และบทสรุปของเนื้อเรื่องที่อ่าน (Review the introduction and conclusion)
และกลยุทธ์การพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกใช้รูปแบบการเขียน และการเลือกใช้คาศัพท์ของผู้เขียน
(Consider the writer's style and choice of words)
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ผู้เ ชี่ย วชาญด้ านการอ่านแห่งศู น ย์ ก ารอ่า น วิท ยาลัย Longview Community (the
Reading Center at Longview Community College (2000) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์ที่สาคัญของการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ที่ผู้อ่านจาเป็นต้องใช้ในขณะที่อ่าน ประกอบด้วย กลยุทธ์ การทา
บรรณนิทัศน์ในขณะที่อ่านเนื้อเรื่อง (Annotating) กลยุทธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อ่าน (Previewing) กลยุทธ์การวิเคราะห์บริบทของเนื้อเรื่องที่อ่าน (Contextualizing) กลยุทธ์การ
ตั้งคาถามเกี่ยวกับประเด็นที่สาคัญๆของเนื้อเรื่องที่อ่าน (Questioning) กลยุทธ์การสะท้อนย้อน
คิดโดยเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่อ่านกับความรู้เดิม หรือประสบการณ์ (Reflecting) กลยุทธ์การสรุปย่อ
ประเด็นสาคัญในเนื้อเรื่องที่อ่านด้วยภาษาของตนเอง (Summarizing) และกลยุทธ์การประเมิน
หรือตัดสินข้อโต้แย้งในเนื้อเรื่องที่อ่าน (Evaluating an argument)
กลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เป็นความคิด หรือพฤติกรรม ที่ผู้อ่านแต่ละ
บุคคลน ามาใช้ ในขณะที่อ่านเพื่อช่วยให้เ ข้าใจเนื้อหาของบทอ่าน กลยุท ธ์เ ป็ นการรวมการคิด
และการแก้ปัญหาเข้าด้วยกัน กลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์จึง มีความสาคัญต่อ
ผูอ้ ่าน ในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ผู้อ่านจาเป็นต้องใช้กลยุทธ์จึงจะประสบความสาเร็จ
ในการอ่าน และเป็น การใช้ กลยุ ทธ์ ในลักษณะที่บูรณาการผสมผสานกั นเพื่ อให้เ ข้าใจเนื้อเรื่อง
ที่อ่าน ดังนั้นผู้อ่านจึงควรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สาคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์
และนามาใช้ในขณะที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
การจัด กิ จ กรรมการสอน เพื่อเสริมสร้างทัก ษะการอ่านเชิงวิเ คราะห์ ให้กั บ นัก เรีย น
เริ่มตั้งแต่การเขียนคาอธิบายรายวิชา การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา รวมถึงการ
จัดสภาพแวดล้อมของการเรียนที่เสริมสร้างการอ่านเชิงวิเคราะห์และที่สาคัญที่สุดคือการออกแบบ
กิจกรรมการสอนที่เสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
นักเรียนเกิดการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส่วนมากเป็นกิจกรรมที่เน้นการแสดงออกของนักเรียนเป็นหลัก
เพื่อฝึก ให้ นักเรีย นได้พัฒนาทัก ษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ดังที่ เสงี่ยม โตรัตน์ (2546 : 30-33)
ได้กล่าวว่า กิจกรรมที่สาคัญสาหรับการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์แก่นักเรียน
ได้แก่
1. กิจกรรมการประเมิน (evaluating) จัดกิจกรรมให้นักเรียนประเมินเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
เช่น ประเมิน คุ ณ ภาพของเรื่องที่อ่านว่ามีคุณ ภาพหรือไม่ ประเมิน คุณ ค่าที่ได้รับ จากการอ่าน
ประเมินความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของเรื่อง
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2. กิจกรรมการจาแนกประเภท (classifying) โดยฝึกให้นักเรียนจาแนก จัดกลุ่ม หรือจัด
หมวดหมู่ป ระเด็ น ต่ างๆของเรื่อ งที่อ่าน ตามลั ก ษณะร่วมบางอย่ าง เช่น จ าแนกประเภทของ
ข้อความที่อ่านว่ามีข้อความที่ผู้เขีย นมีความคิดเห็นเชิงบวกอะไรบ้าง และความคิดเห็นเชิงลบ
อะไรบ้างที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง
3. กิจกรรมการตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน (assuming)ในการอ่านเชิงวิเคราะห์
นัก เรี ย นควรมีข้ อสั น นิษ ฐานเกี่ ย วกั บ เรื่อ งที่ อ่ านไว้ ล่ว งหน้ า แล้ ว พยายามพิ สูจ น์ใ ห้ ได้ ว่า ข้ อ
สันนิษฐานที่กาหนดไว้ถูกต้องหรือไม่ เช่น เมื่อพิจารณาเรื่องที่อ่านคร่าวๆแล้ว นักเรียนสันนิษฐาน
ว่าผู้เขียนมีความเห็นเชิงลบกับเรื่องที่อ่าน หรือสันนิษฐานว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์ในการเขียนเพื่อ
ประชด ประชัน เป็นต้น
4. กิจกรรมการตีความอย่างมีเหตุมีผล (inferring logically) การตีความเรื่องที่อ่านอย่าง
มีเหตุผลเป็นทักษะขั้นต้นของการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพราะผู้เขียนไม่ได้บอกข้อมูลให้นักเรียนทราบ
ทุก อย่ า ง นัก เรีย นต้ อ งตี ค วามจากข้ อมูลของเนื้อเรื่องที่อ่ าน เช่ น เมื่อ นัก เรีย นอ่านเนื้อความ
ในจดหมายจบแล้ ว นั ก เรี ย นบอกได้ ว่ า ผู้ เ ขี ย นกั บ ผู้ รั บ จดหมายมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ะไรกั น
หรือจดหมายฉบับนี้เขียนจากที่ใด โดยที่ข้อความในจดหมายไม่ได้บอกไว้โดยตรง เป็นต้น
5. กิจกรรมการสรุป หลักการ (grasping principles) ฝึกนักเรียนให้วิเคราะห์เนื้อเรื่อง
ที่อ่านแล้วสรุปออกมาเป็นหลักการได้ เช่น เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องเกี่ยวกับน้าท่วม ที่ระบุว่าน้าท่วม
บ้านเรือนของประชาชนมากมายหลายร้อยหลังคาเรือน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบ้านที่มีชั้นเดียว เวลา
น้าท่วมจึงไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านตนเองได้เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องแล้ว นักเรียนสรุปเป็นหลักการ
ได้ว่านักเรียนจะไม่สร้างบ้านชั้นเดียว เพราะเวลาน้าท่วมจะไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ เป็นต้น
6. กิจกรรมการตั้งสมมติฐาน (hypothesizing) นักเรียนตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
ที่อ่าน โดยคาดเดาล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เป็นการฝึกคิดและวิเคราะห์แก่นักเรียน
7. กิจกรรมการเสนอความคิดเห็นอย่ างมีเหตุผล (offering opinions with reasons)
นักเรียนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้เหตุผลประกอบว่าทาไมนักเรียนจึงมีความ
คิดเห็นเช่นนั้น เช่น เมื่ออ่านเรื่องแล้ว นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าผู้เขียนมีอคติต่อเรื่ องที่เขียน
และต้องการปลุกระดมให้คนอ่านเข้าใจผิดในประเด็นที่นาเสนอ พร้อมให้เหตุผลประกอบ
8. กิจกรรมการตัดสินอย่างมีหลักเกณฑ์ (making judgments with criteria) การตัดสิน
เป็นทักษะที่นักเรียนจาเป็นต้องใช้ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ นักเรียนต้องตัดสินเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
หลายประเด็น เช่น ตัดสิน เกี่ยวกับ ความเหมาะสมของการน าเสนอความคิดของผู้ เขีย น การใช้
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น้าเสียง และลีลาในการเขียน รวมถึงการตัดสินเกี่ยวกับวิธีการนาเสนอ หรือดาเนินเรื่อง ทั้งนี้ต้อง
เป็นการตัดสินโดยอาศัยเกณฑ์ที่เชื่อถือได้
9. กิจกรรมพัฒนาอภิปัญญา (Metacognition)ของผู้เรียน การอ่านเป็นเรื่องของการใช้
ทักษะและกระบวนการคิด นักเรียนจาเป็นต้องอาศัยบทบาทของเมตาคอกนิชันเป็นอย่างมาก โดย
นัก เรี ย นจะต้ อ งใส่ ใ จกั บ การอ่ า น มี ก ารจั ด เตรี ย ม และวางแผนการอ่ า น รวมทั้ ง ต้ อ งมี ก าร
ประเมินผลการอ่าน จากหลักการดังกล่าว สามารถสรุปเป็นขั้นตอนสาหรับฝึกให้กับนักเรียนได้
ดังนี้ 1) ฝึกสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการอ่าน โดยเน้นให้นักเรียนอ่านเพื่อทาความ
เข้าใจว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไร มิใช่อ่านเพื่อออกเสียงคาต่างๆ 2) ฝึกตั้งจุดประสงค์ในการอ่านแต่
ละครั้ง 3) ฝึกตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านได้อ่านไปแล้ว 4) ฝึกตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่จะอ่าน
5)ฝึกสรุปเนื้อหาที่ได้อ่านแล้วด้วยภาษาของตนเอง 6) ฝึกสร้างจิตภาพเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านไปแล้ว
กล่ า วโดยสรุ ป อภิ ปั ญ ญาเป็ น มิ ติ ห นึ่ ง ของการคิ ด มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การคิ ด
เป็นความสามารถในการควบคุมการคิด และประเมินการคิดของตนเอง หรือกล่าวได้ว่า เป็นสิ่งที่
ช่ว ยให้ แ ต่ ล ะคนควบคุ ม ก ากั บ กระบวนการทางปั ญ ญาของตนเองได้ อภิ ปั ญ ญาจึ ง เป็ น
องค์ประกอบสาคัญของการเรีย นรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ที่ดีสามารถส่ง ผลที่ดีต่อ
อภิปัญญาด้วย ดังนั้น การฝึกให้นักเรียนสามารถกากับตนเองได้ จะส่งผลต่อการปรับพัฒนาการ
หรือการกระทา และเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ อันจะเป็นผลต่อความสามารถทางวิชาการของนักเรียน
ครูผู้สอน ผู้เรีย น และผู้ที่เ กี่ย วข้อง จาเป็ นต้องมีความเข้าใจ และตระหนัก ถึ งความสาคัญของ
ทักษะการคิดของมนุษย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่หก แห่งการดารงชีพของมนุษย์ให้รู้เท่าทัน ไม่ตก
เป็นทาสของสิ่งต่างๆทั้งปวง ทั้งในยุคสมัยนี้และยุคแห่งอนาคตข้างหน้า
นอกจาก การจัดกิ จ กรรมการสอนที่เสริมสร้างทัก ษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่กล่าวมา
ข้างต้ น แล้ว สิ่งสาคัญ มากอีก ประการหนึ่งที่ครู ผู้สอนต้องตระหนัก ก็คือ แนวทางการวัดและ
ประเมินผลการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยเฉพาะการเขียนคาถามเพื่อทดสอบทักษะย่อย
ของการอ่านเชิงวิเคราะห์แต่ละทักษะ
1.5 การศึกษาแนวเรื่องของบทอ่าน
แนวเรื่องของบทอ่านมีความสาคัญต่อความสนใจและความต้องการของผู้อ่าน เมื่อแนว
เรื่องที่อ่านสอดคล้อง สัมพัน ธ์กับ ความสนใจ และความต้องการของผู้อ่าน จะช่วยให้ผู้อ่านมี
แรงจูงใจที่จ ะอ่านเนื้อเรื่องเพิ่มมากขึ้ น การเลือกแนวเรื่องของบทอ่านเพื่ อใช้ใ นการอ่านเชิ ง
วิเคราะห์เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสาคัญที่ครูผู้สอนควรตระหนัก และปฏิบัติอย่างระมัดระวัง
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หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดแนวเรื่องของบทอ่านไว้สอดคล้องกับ
แนวเรื่องบทอ่านของสภายุโรป (2006) โดยหลักสูตรได้กาหนดแนวเรื่องบทอ่านไว้จานวน 13 แนว
ได้แก่ แนวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและความสัมพันธ์ แนวเรื่องเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
แนวเรื่อ งเกี่ ย วกั บ สิ่งแวดล้อม แนวเรื่องเกี่ ย วกั บ เวลาว่างและนัน ทนาการ แนวเรื่อ งเกี่ ย วกั บ
การศึกษาและอาชีพ แนวเรื่องเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย แนวเรื่องเกี่ยวกับ สุขภาพและสวัสดิการ แนว
เรื่องเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว แนวเรื่องเกี่ยวกับ ลมฟ้าอากาศ แนวเรื่องเกี่ยวกับ การบริการ
แนวเรื่อ งเกี่ ย วกั บ สถานที่ แนวเรื่ องเกี่ ย วกั บ ภาษา และแนวเรื่อ งเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี โดยสภายุโรป (2006) ก าหนดแนวเรื่องบทอ่านไว้จ านวน 14 แนว ได้แก่ แนวเรื่อง
เกี่ยวกับ Personal Identification แนวเรื่องเกี่ยวกับ House and Home, Environment แนวเรื่อง
เกี่ยวกับ Daily Life แนวเรื่องเกี่ยวกับ Free Time, Entertainment แนวเรื่องเกี่ยวกับ Travel
แนวเรื่องเกี่ยวกับ Relations with Other People แนวเรื่องเกี่ยวกับ Health and Body Care
แนวเรื่องเกี่ยวกับ Education แนวเรื่องเกี่ยวกับ Shopping แนวเรื่องเกี่ยวกับ Food and Drink
แนวเรื่องเกี่ยวกับ Services แนวเรื่องเกี่ยวกับ Places แนวเรื่องเกี่ยวกับ Language และแนวเรื่อง
เกี่ยวกับ Weather
จากการสารวจแนวเรื่องในหนังสือแบบเรียนด้านการอ่าน พบว่า แนวเรื่องบทอ่านที่พบ
ในหนังสือ Strategic reading1 แต่งโดย Jack C. Richards และ Samuel Eckstut-Didier (2003)
ได้ น าเสนอบทอ่ า นในแนวเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ Music, Money, Work, Sports, Weather, Clothes,
Culture, Outer space, Animals, Travel, The Internet, Friends, Gifts, Emotions, Food, และ
Sleep and dreams หนังสือ Reading Challenge 2 แต่งโดย Casey Malarcher และAndrea
Janzen (2005) ได้นาเสนอบทอ่านในแนวเรื่องเกี่ยวกับ Art and leisure, Culture and history,
Environment, Health, Science facts, People profiles, Social science, Sports and hobbies,
Technology, และ Weird and bizarre และหนังสือ Reading Keys 2 แต่งโดย Miles Craven
(2009) ได้นาเสนอบทอ่านในแนวเรื่องเกี่ยวกับ Education, Family affairs, Music, Health and
happiness, Fashion and beauty, Mind and body, Travel, People at work, และ Sports
จากการศึกษาแนวเรื่องบทอ่านข้างต้นสรุปได้ว่า แนวเรื่องบทอ่านมีความหลากหลาย
ครู ผู้ ส อนต้ อ งพิ จ ารณาคั ด เลือ กมาสอนอย่ า งรอบคอบ และควรเลื อ กแนวเรื่ อ งของบทอ่ า น
ที่สอดคล้องกับความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้
น าแนวเรื่ อ งบทอ่ า นจากหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้

41
ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 จากสภายุโรป และจาก
หนังสือเรียนที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาทาการคัดเลือก และให้ผู้เรียนได้เลือกตามความสน
ของตนเอง
1.6 การวัดและประเมินผลการอ่านเชิงวิเคราะห์
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ ลักษณะข้อคาถามที่ใช้ใน
การวัด และการประเมินผลทักษะย่ อยของการอ่านเชิงวิเ คราะห์ของนัก เรียน ได้ แก่ ลัก ษณะ
คาถามที่ถามใจความสาคัญ ลักษณะคาถามที่ถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อเรื่อง ลักษณะ
คาถามที่ถามเกี่ยวกับจุดประสงค์ของผู้เขียน ลักษณะคาถามที่ถามเกี่ยวกับ โครงสร้างของเนื้อหา
บทอ่าน ลักษณะคาถามที่ถามเกี่ยวกับการอนุมานหรือการตีความ ลักษณะคาถามที่ถามเกี่ยวกับ
น้าเสีย งของผู้เ ขีย น ลัก ษณะค าถามที่ ถ ามเกี่ ย วกั บ การจ าแนกข้อเท็จ จริ งและความคิดเห็ น
ลักษณะคาถามที่ถามเกี่ยวกับความลาเอียงของผู้เขียน ลักษณะคาถามที่ถามเกี่ยวกับการลงสรุป
อย่างมีเหตุผล และลักษณะคาถามที่ถามเกี่ยวกับการประเมินบทอ่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.5.1 ลักษณะคาถามที่ถามใจความสาคัญ(Questions about identifying the
main idea) ค าถามที่ ถ ามใจความส าคั ญ จะมี คา หรือ กลุ่ มค าต่ อไปนี้ ได้แ ก่ main idea,
emphasizes, focuses on, is primarily or chiefly concerned with, author’s point of view,
essence, will go on to discuss เป็นต้น ลักษณะประโยคคาถามที่มักใช้ถามใจความสาคัญ
(Common Question Stems) ได้แก่ Which of the following most accurately states the main
idea of the passage? The primary purpose of the passage is to...The passage is
primarily concerned with which of the following? The author of this passage is primarily
concerned with… และ The main point made by the passage is that …
1.5.2 ลักษณะคาถามที่ถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อเรื่อง (Questions about
Specific details) ลั ก ษณะประโยคคาถามที่มั ก ใช้ ถ ามเกี่ ย วกั บ รายละเอีย ดของเนื้อเรื่อ ง
(Common Question Stems) ได้แก่ According to the passage, a questionable assumption
about x is that … The passage states that x occurs because … According to the
passage, which of the following is true of x … The passage mentions each of the
following EXCEPT… According to the passage, if x occurs then … Which details support
the main ideas? How did you decide that these details are important? What details does
the author provide to support the main idea?
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1.5.3 ลักษณะคาถามที่ถามเกี่ ยวกับจุดประสงค์ของผู้เขียน (Questions about
the author’s purpose) คาถามที่ถามเกี่ยวกับจุดประสงค์ของผู้เขียนจะมีคา หรือกลุ่มคาต่อไปนี้
ได้แก่ author’s purpose, reason, why, the passage can best be described as เป็นต้น
ลักษณะประโยคคาถามที่มักใช้ถามเกี่ยวกับจุดประสงค์ของผู้เขียน (Common Question Stems)
ได้แก่ The author’s purpose in writing this passage was probably… What is the author's
purpose for writing this article? Why did the author write this selection?
1.5.4 ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ ยวกั บ โครงสร้างของเนื้อหาบทอ่าน (Questions
about passage structure) ลักษณะประโยคคาถามที่มักใช้ถามเกี่ยวกับโครงสร้างของเนื้อหาบท
อ่าน (Common Question Stems) ได้แก่ How does the author organize the text? One
function of the third paragraph of this passage is to … The author uses the adjective x in
line y to emphasize that … Which of the following best describes the relation of the first
paragraph to the passage as a whole? The author refers to x in line y primarily to … In
the context of the passage, the word x (line y) most closely corresponds to which of the
following phrases?
1.5.5 ลักษณะคาถามที่ถ ามเกี่ยวกั บ การอนุมาน หรือการตีความ (Questions
about making inferences) คาถามที่ถามเกี่ยวกับการอนุมาน หรือการตีความจะมีคาสาคัญ หรือ
กลุ่มคาต่ อไปนี้ imply, suggest, infer, assume, most likely, probably, seem, predict,
indicate, conclude ลักษณะประโยคคาถามที่มักใช้ถ ามเกี่ยวกับการอนุมาน หรือการตีความ
(Common Question Stems) ได้แก่ The passage implies that which of the following was
true of x … It can be inferred from the passage that … The passage suggests which of
the following about x … The author implies that x occurred because …The author
implies that all of the following statements about x are true EXCEPT …
1.5.6 ลัก ษณะค าถามที่ถ ามเกี่ ย วกั บ น้าเสี ย งของผู้เ ขี ย น (Questions about
tone) ลัก ษณะประโยคค าถามที่มัก ใช้ถ ามเกี่ ย วกั บน้าเสียงของผู้เ ขียน (Common Question
Stems) ได้แก่ The attitude of the author of the passage towards x is best described as
one of … The tone of the author is best described as … What is the author's tone? What
words or phrases suggest the tone?
1.5.7 ลักษณะค าถามที่ถ ามเกี่ย วกับ การจาแนกข้อเท็จ จริง และความคิดเห็น
(Questions about distinguishing fact and opinion) ลัก ษณะประโยคคาถามที่มักใช้ถาม
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เกี่ยวกับการจาแนกข้อเท็จจริง และความคิดเห็น (Common Question Stems) ได้แก่ What facts
were presented in the article? What evidence did the author include to support
statements of fact? What hypotheses did the author present in the selection? What
opinions were revealed in the selection? Which of these statements about the passage
is an opinion? How did the author convey the validity of the information? What words
and/or phrases did the author use to let readers know that an idea was a fact or an
opinion?
1.5.8 ลักษณะคาถามที่ถามเกี่ยวกับความลาเอียงของผู้เขียน (Questions about
recognizing author’s bias) ลักษณะประโยคคาถามที่มักใช้ถามเกีย่ วกับความลาเอียงของผูเ้ ขียน
(Common Question Stems) ได้แก่ What facts has the author omitted? What words create
positive or negative impressions? What additional information is necessary? What
impression would I have if different words had been used? What is the author’s bias?
What is the author’s bias about X? In this excerpt, the author’s information displays a
bias against x EXCEPT … Which statement from the essay/selection reveals the author’s
initial bias toward x? Ladusaw (2004) ได้เสนอแนะประโยคคาถามที่ใช้ถามความลาเอียงของ
ผู้เขียนไว้ดังนี้ What is your opinion on the subject? What is the author’s opinion on the
subject? What are the author’s credentials for writing on the subject? What does the
author have to gain? Does the author use facts or opinions as support? Are the facts
selected and slanted to reflect the author’s bias?
1.5.9 ลั ก ษณะค าถามที่ถ ามเกี่ ย วกั บ การลงสรุ ป อย่ า งมี เ หตุผ ล (Questions
about drawing logical conclusion) ลักษณะประโยคคาถามที่มักใช้ถามเกี่ยวกับการลงสรุป
อย่างมีเหตุผล (Common Question Stems) ได้แก่ What is the logical conclusion of the
reading text? What might you conclude if you ...? Which of the following, if true, would
most weaken the explanation of x provided in the passage? The author's conclusion
concerning x would be most seriously undermined if...?
1.5.10 ลัก ษณะคาถามที่ถ ามเกี่ยวกับ การประเมินบทอ่าน (Questions about
evaluating reading text) ลัก ษณะประโยคคาถามที่มัก ใช้ถามเกี่ย วกับ การประเมินบทอ่าน
(Common Question Stems) ได้แก่ What could the author add to this selection to help you
understand it better? Which theme best fits the story? Which facts and details that
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support the author’s view are relevant? Which statement is true? Which … is most
important in this selection? (Duncan, 1978)
ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน Barnes (l979) ได้
เสนอแนะระบบการพัฒนาคาถามที่ใช้ทดสอบนักเรียน โดยแบ่งคาถามออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) คาถามที่ทดสอบความจา (cognitive memory questions) ที่ช่วยให้นักเรียนย้อนคิดเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเนื้อเรื่องที่ อ่าน 2) คาถามที่มีลักษณะ convergent questions ซึ่งเป็ น
คาถามที่ช่ วยให้นัก เรีย นอธิ บ ายความสัมพัน ธ์ เปรี ย บเทีย บความเหมือนและความแตกต่า ง
(3) คาถามที่มีลักษณะ divergent questions ซึ่งเป็นคาถามที่ช่วยให้นักเรียนได้อนุมาน คาดเดา
ตั้งสมมติ ฐาน หรือแก้ไขปัญหา และสร้างขึ้นใหม่ หรือออกแบบ และ4) คาถามที่มีลัก ษณะการ
ประเมิน (evaluation questions) ซึ่งเป็น คาถามที่ช่วยให้นัก เรีย นได้พิจารณาตัดสิน ประเมิน
คุณค่า ประเมินทางเลือก และประเมินวิธีแก้ไขปัญหา โดย Barnes (l979) ได้กล่าวว่า ในการถาม
คาถามนักเรียนควรเริ่มจากการถามคาถามประเภทคาถามที่ทดสอบความจา (cognitive memory
questions) และคาถามที่มีลักษณะ convergent questions ก่อน แล้วจึงตามด้วยคาถามประเภท
คาถามที่มี ลัก ษณะ divergent questions และคาถามที่มี ลัก ษณะการประเมิ น (evaluation
questions)
ในการวัดและประเมินผลทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน สิ่งที่สาคัญ
คือลัก ษณะของค าถามที่ถ ามเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถแต่ละทัก ษะย่ อยต้องมีความ
เหมาะสม และเป็นคาถามที่ช่วยกระตุ้นให้ผเู้ รียนได้ใช้ความคิดในการตอบคาถามแต่ละทักษะย่อย
อย่างแท้จริง และยังเป็นคาถามที่ให้แนวทางกับผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์บทอ่านอีก
ด้วย
2. การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับความหมายของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทักษะย่อยของการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลยุท ธ์ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ลักษณะ
โครงสร้างของเนื้อหา และรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนเขีย น
ภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่อสาร การวัด และประเมิน ผลการเขีย นภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่อ สาร
และกิจกรรมการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์สู่การสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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2.1 ความหมายของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การเขียนเป็นทักษะที่มีความสาคัญมากทัก ษะหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากการ
เขียนเป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ข้อมูล และมวลประสบการณ์ต่างๆให้บุคคล
อื่นได้ทราบ โดยผู้เขียนต้ องอาศัย การใช้ภาษาให้ถู กต้องตามระเบีย บแบบแผนในการถ่ายทอด
ความคิดของตน สาหรับ ความหมายของการเขียน มี นักการศึกษาหลายท่าน ได้ใ ห้ความหมาย
ของการเขียนไว้ดังนี้
White (1980: 6) กล่าวว่า การเขีย น หมายถึ ง ความสามารถในการเรีย งประโยคให้
เชื่อมโยงกันอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และอย่างสมเหตุสมผล มีการกาหนดวัตถุประสงค์ไว้
อย่างเหมาะสมเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ มีความชัดเจนในการเขียน โดยประกอบด้วย
ความสามารถในการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และมีเอกภาพ ในขณะที่ Patty, Dorothy และ Majorie
(1985: 182–186) ได้ให้ความหมายของการเขียนว่า การเขียน หมายถึง ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นเนื้อหารายละเอียดต่างๆ โดยใช้ความสามารถทางภาษาในการเรียบ
เรียงความคิดให้เป็นประโยค เป็นข้อความสั้น ๆ และเป็นเรื่องราว ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เพื่อ
สื่อความหมายกับผู้อ่าน Finocchiaro และ Bonomo (1980:130) กล่าวว่า การเขียน คือการ
แสดงออกทางความคิด ประสบการณ์ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้เขียน โดยผ่านออกมาทางการ
ใช้ตัวอักษรเป็นสัญญลักษณ์ ส่วน Widdowson (1987: 34-35) กล่าวว่า การเขียน คือกิจกรรมการ
สื่ อ สารชนิ ด หนึ่ ง ระหว่ า งผู้ เ ขี ย นกั บ ผู้ อ่ า น โดยใช้ ภ าษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการถ่ า ยทอดสาร
หรือข้อความระหว่างกัน นอกจากนี้ Hoy และ Gregg (1994:346) ให้ความหมายของการเขียนว่า
การเขียนเป็นการแสดงออกทางความคิด และความรู้สึกของผู้เขียนในรูปของตัวอักษร เป็นทักษะที่
ซับซ้อน และมีทักษะย่อยจานวนมาก
Swales และ Feak (1997:34) กล่าวว่า การเขียนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ต้องอาศัย
ทั ก ษะทางภาษาหลายทั ก ษะ ได้ แ ก่ ระบบการเขี ย น ไวยากรณ์ ห รื อ โครงสร้ า งทางภาษา
การเลือกใช้ค าศัพท์ และการเรียบเรีย งความคิดเป็ นอนุเฉท (paragraph) ที่เหมาะสม รวมถึ ง
การกาหนดจุดประสงค์ในการเขียนที่ต้องการจะสื่อสาร สาหรับสุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532:
108) ให้ ความหมายของการเขียนว่า การเขียนเป็ น กระบวนการที่มีความสัมพัน ธ์เกี่ ยวข้องกั บ
ความคิด เพราะผู้เรียนต้องใช้ความคิดว่าจะเขียนอะไร เขียนเพื่อใคร มีจุดมุ่งหมายอะไรในการ
เขี ย น โดยรวบรวมข้อ มูล แล้ว เลื อกสรรข้ อมู ลมาจั ด เรีย งล าดั บ โดยใช้ ความรู้ด้ านกฎเกณฑ์
ไวยากรณ์และกลไกทางภาษาเพื่อสื่อสารกั บ ผู้อ่าน การเขียนเป็น กระบวนการทางความคิด ที่
ผู้เขียนใช้เป็นเครื่องมือ ในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด โดยเรียบเรียงออกมาเป็นตัวอักษร เพื่อ
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สื่อสารให้ผู้อ่านได้เข้าใจอย่างชัดเจน ดังที่ Reid (1993 : 6) กล่าวว่า การเขียนเป็นการใช้ภาษาใน
การส่งข้อมูลเพื่อให้ ผู้รับเข้าใจและสามารถสนองตอบต่อสารที่รับ ได้ ส่วน Brown (2001: 335)
และ Hedge (2000 : 407) มีความเห็นว่า การเขียนเป็นการใช้ภาษาแทนคาพูดที่ผ่านออกมาทาง
ตัวอักษร ถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้สึกของผู้เขียนเป็นตัวอักษรที่มีความหมายในบริบท
ของการสื่อสาร
จากความหมายข้างต้ น สรุป ได้ ว่า การเขีย นภาษาอัง กฤษเพื่อการสื่ อสาร หมายถึ ง
ความสามารถในการใช้กระบวนการคิดของผู้เขียนในการถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึก และความคิด
อย่างมีระบบ โดยใช้ความรู้ด้านเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การใช้กฏไวยากรณ์ การเลือกใช้
คาศั พท์ และการใช้ ก ลไกต่ า งๆของภาษาในการสื่อความหมายเพื่อ ให้ ผู้อ่ านเข้า ใจตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน
2.2 ทักษะย่อยของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative writing) เป็นกระบวนการเขียน
ที่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อสื่อสารไปยังผู้อ่านเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน เป็นทักษะที่ผู้เรียนจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวันในการเขียนติดต่อสื่อสารถึง ดังนั้น
ผู้อ่านจึงควรมีค วามรู้ค วามสามารถ เกี่ ย วกั บ ทัก ษะย่ อยที่ สาคัญ ของการเขีย นภาษาอังกฤษ
เพื่อ การสื่อ สาร และน ามาใช้ ใ นการเขีย นได้อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ นัก วิช าการด้า นการเขีย น
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารได้ ก ล่ า วถึ ง ทั ก ษะย่ อ ยที่ ส าคั ญของการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ
เพื่อการสื่อสารไว้ดังนี้
Heaton (1988) ได้อธิบายว่า ทักษะย่อยที่สาคัญในการเขีย นภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารประกอบด้วย ทักษะการใช้ภาษา (language use skills) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการ
เขี ย นประโยคได้ ถู ก ต้ อ งตามระบบแบบแผนของภาษา ทัก ษะการใช้ เ ครื่อ งหมายวรรคตอน
(mechanical skills) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการสะกดคา
ได้ถูกต้อง ทักษะการเรียบเรียงเนื้อหาของงานเขียน (treatment of the content) ซึ่งหมายถึ ง
ความสามารถในการ สร้างและเรียบเรียงความคิดเพื่อถ่ายทอดออกมาในงานเขียนได้สอดคล้อง
และสัมพันธ์กัน ทักษะการเลือกใช้รูปแบบการเขียน (stylistic skills) ซึ่งหมายถึงความสามารถใน
การจัดการเนื้อหาและเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมอย่างมีประสิท ธิภาพ และทักษะการตัดสินและ
ประเมิน (judgment skills) ซึ่งหมายถึ งความสามารถในการเขีย นที่ เ ลือกรูปแบบการเขียนได้
เหมาะสมกับผู้อ่านและมีการเรียบเรียงข้อมูลเนื้อหาได้อย่างสัมพันธ์กัน ในขณะที่ Henry (2000)
ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า ทักษะย่อยที่สาคัญในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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ได้แก่ ทักษะในการใช้องค์ประกอบหลักในการเขียนประโยคได้ถูกต้อง เพื่อสื่อสารความคิดของ
ผู้เขียนได้อย่างชัดเจน ทักษะในการเขียนข้อความที่สอดคล้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย
ทักษะในการใช้ชนิดของคาได้เหมาะสมตามหน้าที่ ทักษะในการใช้คาศัพท์ทั่วไป และศัพท์เฉพาะ
ได้เหมาะสมกับงานที่เขียน ทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับผู้อ่าน ทักษะใน
การอธิบายใจความสาคัญ ได้ ชัด เจนโดยมีข้อมูลมาสนับสนุนเพีย งพอ ทัก ษะในการใช้ภาษาที่
เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้อ่าน และทักษะในการตัดสินความเหมาะสมของเรื่องที่เขียนกับ
ความรู้เดิมของผู้อ่าน
ส่วน Brown (2001) กล่าวว่า ทั ก ษะย่ อยที่สาคัญ ในการเขีย นภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารประกอบด้วย 1) ทักษะด้านตัวอักษร และแบบแผนการสะกดคาภาษาอังกฤษ 2) ทักษะการ
เขียนด้วยอัตราความเร็วที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการเขียน 3) ทักษะการเลือกใช้คาศัพท์ที่
สาคั ญ เหมาะสมกั บ งานเขี ย น และมีก ารเรี ย บเรี ย งคาได้ เ หมาะสมตามแบบแผนของภาษา
4) ทัก ษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบแผนของภาษา 5) ทักษะการเลือกใช้
ความหมายเฉพาะ โดยใช้รูปแบบทางไวยากรณ์ที่แตกต่างกัน และ6) ทักษะการใช้เครื่องมือในการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความคิด และเนื้อหาในงานเขียน (use cohesive devices in written
discourse) ซึ่งสอดคล้องกั บแนวคิดของ Hedge (2005) ที่ กล่าวว่า ทัก ษะย่อยที่สาคัญ ในการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประกอบด้วย 1) ทักษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
2) ทักษะในการเลือกใช้คาศัพท์เหมาะสมกับเนื้อหาที่เขียน 3) ทักษะในการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนอย่างมีความหมาย 4) ทักษะในการใช้แบบแผนการเขียนได้อย่างถูกต้อง 5) ทัก ษะในการ
สะกดคาศัพท์ได้ถูกต้องแม่นยา 6) ทักษะในการใช้โครงสร้างประโยคของภาษาถูกต้อง 7) ทักษะ
ในการเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลระหว่างประโยคที่พัฒนาหัว เรื่องที่เขียน และ8) ทักษะในการ
พัฒนาและเรียบเรียงเนื้อหาที่เขียนได้อย่างชัดเจน และน่าติดตาม
จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้นสรุปได้ว่า ทักษะย่อยที่สาคัญของการเขียนเพื่อการ
สื่อสารประกอบด้วย ทักษะด้านการใช้ภาษาได้ถูกต้อง (Language use Skills) เช่น ทักษะในการ
ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบแผนของภาษา และเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้อ่าน
ทักษะในการเลือกใช้คาศัพท์ที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน ทักษะด้านการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
(Mechnical Skills) เช่น ทักษะการสะกดคาศัพท์ได้ถูกต้องและแม่นยา ทักษะการใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนอย่างมีความหมาย ทักษะด้านการเรียบเรียงเนื้อหา (Organization Skills) เช่น ทักษะ
การพัฒนาและเรียบเรียงความคิด และเนื้อหาที่เขียนอย่างชัดเจนง่ายต่อความเข้าใจ ทักษะการ
เชื่อมโยงความคิ ด และข้อมูลต่ างๆในการเขียนสอดคล้องและสัมพัน ธ์กั น และทัก ษะด้านการ
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เลือกใช้รูปแบบการเขียน (Stylistic Skills) เช่น ทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสม
กับ เนื้อหาและผู้อ่าน ทัก ษะในการอธิบ ายใจความสาคัญ ได้ ชัดเจน โดยมีข้อมูลมาสนับ สนุน
เพียงพอ
2.3 กลยุทธ์ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลยุ ท ธ์ ข องการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร (Communicative writing)
เป็ น พฤติ ก รรมที่ ผู้ เ ขี ย นน ามาใช้ ใ นการเขี ย น หรื อ เรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาที่ จ ะสื่ อ สารกั บ ผู้ อ่ า น
เป็นพฤติกรรม การกระทา ขั้นตอน หรือเทคนิคที่เป็นลักษณะเฉพาะของผู้เขียนแต่ละคนที่นามาใช้
ในการเขียน หรือนาเสนอเนื้อหา นอกจากนี้ ผู้เขียนยังใช้ก ลยุทธ์ต่างๆของการเขีย นอย่างตั้งใจ
และรู้ ตั ว ว่ า ตนเองก าลั ง ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ ดในการน าเสนองานเขี ย นของตนเอง มี นั ก การศึ ก ษา
และผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจานวนนมาก ที่ศึกษาเกี่ยวกับ กลยุทธ์
ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
Riazi (1997) กล่ าวว่า กลยุ ท ธ์ ที่สาคัญ ในการเขีย นภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่อ สาร
ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการรู้คิด(Cognitive strategy) กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการใช้อภิปัญญา
(Metacognitive strategy) กลยุทธ์ทางสังคม และกลยุทธ์ในการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในงานเขียน
ในขณะที่ Hedge (2000) กล่าวว่า กลยุท ธ์ที่สาคัญในการเขีย นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ประกอบด้วย กลยุทธ์การกาหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเขียน กลยุทธ์การกาหนดหรือ
สร้างความคิดที่ใช้ในการเขียน กลยุทธ์การเรียบเรียงข้อมูลเนื้อหาในการเขียน กลยุทธ์การเลือกใช้
ภาษาที่เ หมาะสม กลยุ ท ธ์ จัดท าร่างต้น ฉบั บงานเขีย น กลยุ ท ธ์ การอ่านและทบทวนงานเขีย น
และกลยุ ท ธ์ก ารปรับ ปรุง แก้ไขงานเขียนให้ถู กต้อง ซึ่งสอดคล้องกั บแนวคิดของSeow (2003)
ที่กล่าวว่า กลยุทธ์ที่สาคัญในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประกอบด้วย กลยุทธ์การวาง
แผนการเขียน กลยุทธ์การทาร่างงานเขียน กลยุทธ์การปรับปรุงร่างงานเขียน และกลยุทธ์การ
ตรวจสอบแก้ไขงานเขียนให้ถูกต้อง เรียบร้อย แนวคิดเกี่ยวกับประเด็นนี้ Mu (2005)ได้อธิบายไว้ว่า
กลยุทธ์ที่สาคัญในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การใช้สานวน
โวหารทางภาษาซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อยอื่นๆ เช่น การเรียบเรียงเนื้อหาด้วยภาษาที่ถูกต้อง
เหมาะสม การเลื อ กใช้แ บบการเขี ย น หรื อรู ป แบบการเขีย นที่ ถู ก ต้ อง 2) กลยุ ท ธ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การใช้อภิปัญญา ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อยอื่นๆ เช่น การวางแผนการเขียน การควบคุมดูแล
และการประเมินผลการเขียน 3)กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการรู้คิดซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อยอื่นๆ เช่น
การสร้างหรือรวบรวมความคิดเพื่อนามาเขียน การแก้ไขปรับปรุง การปรับแก้และเพิ่มเติมเนื้อหาที่
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เขียน การทาให้งานเขียนมีความชัดเจน การฝึก ซ้อมเขียนก่อนเขียนจริง และการเขียนสรุปความ
4) กลยุทธ์ด้านการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อยอื่นๆ เช่น การเขียนให้มีเนื้อหาที่สื่อสารได้
ตรงตามจุด มุ่งหมายหลีกเลี่ย งความเข้าใจผิดของผู้อ่าน ยึดความเข้าใจของผู้อ่านเป็ นสาคั ญ
5)กลยุทธ์ทางสังคมและความรู้สึก ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อยอื่นๆ เช่น แหล่งที่มาของความคิด
การรับผลย้อนกลับ และการกาหนดเป้าหมาย
2.4 ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา และรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ลัก ษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text Genre) และรูป แบบการเขีย น (Text form)
เป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทสาคัญทั้งในการเรียนทักษะการอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
การที่ผู้อ่าน มีความรู้เรื่องลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา และรูปแบบการเขียน เป็นอย่างดีแล้วจะ
ช่ ว ยให้ ผู้ อ่ า นสามารถติ ด ตามความคิ ด ของผู้ เ ขี ย นได้ ง่ า ย และสะดวกยิ่ ง ขึ้ น ในการเขี ย น
ก็เช่นเดียวกัน เมื่อผู้เขียนมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา และรูปแบบการเขียน
เป็นอย่างดี จะช่วยให้ผู้เขียนเรียบเรียงเนื้อหา ข้อมูล และความคิดต่างๆได้อย่างเป็นระบบ ทาให้
การติดต่อสื่อสารกับผู้อ่านผ่านทางตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดลักษณะโครงสร้างของเนื้อหาให้นัก เรีย น
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษา ดังนี้ ลักษณะโครงสร้างการเขียนแบบบรรยายความ
ลัก ษณะโครงสร้างการเขียนแบบอธิบ ายความ ลัก ษณะโครงสร้างการเขียนแบบเปรียบเทีย บ
และลักษณะโครงสร้างการเขียนแบบแสดงความคิดเห็น
Langan (2003) กล่ า วว่ า ลั ก ษณะโครงสร้ า งของเนื้ อ หาที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ลั ก ษณะ
โครงสร้างแบบเล่าเรื่อง ลักษณะโครงสร้างแบบบรรยายให้เห็นภาพพจน์ ลักษณะโครงสร้างแบบ
ยกตัวอย่างประกอบ ลักษณะโครงสร้างแบบบอกขั้นตอนการทา ลักษณะโครงสร้างแบบเหตุและ
ผล ลักษณะโครงสร้างแบบเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง ลักษณะโครงสร้างแบบบอก
ความหมาย/ให้นิยาม และลักษณะโครงสร้างแบบให้เหตุผล/อภิปรายเหตุผล ส่วน Lannon (2007)
ได้อธิบายว่า ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหาที่สาคัญประกอบด้วย ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ
เล่าเรื่อง ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบบรรยายให้เห็นภาพพจน์ ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ
ยกตัวอย่างประกอบ ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบจัดแบ่งประเภท ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ
บอกขั้นตอนการท า ลัก ษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบเหตุและผล ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ
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เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบบอกความหมาย/ให้นิยาม
และลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบให้เหตุผล/อภิปรายเหตุผล
ในทานองเดียวกันนี้ Lewis (2007) กล่าวว่า ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหาที่สาคัญ ได้แก่
ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบเรียงลาดับรายการ ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบบรรยายให้เห็น
ภาพพจน์ ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบบอกความหมาย/ให้นิยาม ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ
อธิบาย ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง ลักษณะโครงสร้าง
เนื้อหาแบบเหตุและผล และลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบปัญหาและวิธีแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของ Carter (2011) ที่ ก ล่าวว่า ลัก ษณะโครงสร้างของเนื้อหาที่สาคัญ ได้แก่ ลัก ษณะ
โครงสร้างเนื้อหาแบบเรียงลาดับรายการโดยการสุ่ม เช่น Simple listing ลักษณะโครงสร้างเนื้อหา
แบบเรียงลาดับรายการตามลักษณะเฉพาะ เช่น เรียงตามความสาคัญ เรียงตามลาดับเวลา เรี ยง
ตามลาดับขั้นตอนการทา เป็นต้น ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบอธิบายความพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบบอกความหมาย/ให้นิยาม ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ
บรรยาย ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบจัดแบ่งประเภท ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบเหตุและผล
ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบปัญหาและวิธแี ก้ไข และลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่าง
จากแนวคิ ด ข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า ลั ก ษณะโครงสร้ า งเนื้ อ หา(Text genre)ที่ ส าคั ญ
ประกอบด้วย ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบรายการ(List) เช่น Sample list, Order of important,
Chronological order, Sequence or Process order, Place order ลักษณะโครงสร้างเนื้อหา
แบบอธิบาย (Explaination)เช่น Example/Illustration or Clarification,Definition and example,
Description, Narration ลั ก ษณ ะโครง สร้ า ง เนื้ อ หา แบบ วิ เคราะ ห์ ( Analyse)เช่ น
Division/Classification, Cause and effect, Problem and solution, Comparison and
contrast สาหรับรูปแบบการเขียน (Text forms) ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได้เสนอแนะไว้มีรายละเอียดดังนี้
Boutin et al. (1987) กล่าวว่า รูป แบบการเขียนที่สาคัญ ได้แก่ รูป แบบการเขีย น
ไปรษณียบัตร รูปแบบการเขียนบันทึกประจาวัน รูปแบบการเขียนข้อความสั้น รูปแบบการเขียน
จดหมายแบบไม่เป็นทางการ รูปแบบการเขียนจดหมายแบบเป็นทางการ และรูปแบบการเขียน
การจดบันทึกย่อ ในขณะที่ Nolasco (1987) กล่าวว่า รูปแบบการเขียนที่สาคัญ ได้แก่ รูปแบบการ
เขียนโฆษณา รูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัว รูปแบบการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ
การเขีย นฉลากสิน ค้ า รูป แบบการเขีย นบทความ รูป แบบการเขีย นสารคดี รูป แบบการเขีย น
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เรี ย งความ รู ป แบบการเขี ย นเรื่ อ งสั้ น รู ป แบบการเขี ย นนวนิ ย าย และรู ป แบบการเขี ย น
บทบรรณาธิการ ส่วน Hedge (2000) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก
คนหนึ่งได้กล่าวว่า รูปแบบการเขียนที่สาคัญ ได้แก่ รูปแบบการเขียนส่วนตัว (Personal writing)
เช่น diaries, journals, shopping lists รูปแบบการเขียนสื่อสารเชิงสาธารณะ (Public writing)
เช่น letters of enquiry/complaint/rewquest, applications รูป แบบการเขีย นแบบสร้างสรรค์
(Creative writing) เช่น poems, stories, drama, autobiography รูป แบบการเขีย นเพื่ อ
สั ม พั น ธภาพทางสั ง คม(Social writing)เช่ น letters, notes of condolence/thanks/
congratulations, cablegrams, telephone messages รูปแบบการเขียนด้านการศึกษา (Study
writing)เช่ น taking note from lectures, summaries, synopses, reviews, reports of
experiments/workshops/visits, essays, bibliographies และรูปแบบการเขียนเชิงหน่วยงาน
(Institutional writing)เช่นagendas, memoranda, contracts public notices, advertisements,
curriculum vitae, speeches สาหรับ Sember (2008) มีความคิดในเรื่องนี้ว่า รูปแบบการเขียนที่
ยึดจุดประสงค์ของการเขีย นเป็นหลักประกอบด้ว ย รูปแบบการเขีย นเชิงบรรยาย เช่น report,
label, blurb, glossary รูปแบบการเขียนเชิงบันเทิง เช่น poem, fable, fairytale, song lyric
รูปแบบการเขียนเชิงอธิบาย เช่น rules, timetable, complaint, journal รูปแบบการเขียนสืบเสาะ
สอบถาม เช่น survey, questionnaire, interview รูปแบบการเขียนเพื่อให้ความรู้ เช่น direction,
manualinvoice, list รูปแบบการเขียนเพื่อชักจูงหรือโน้มน้าว เช่น headline, job application,
editorial, slogan รูปแบบการเขียนเพื่อเล่าเหตุการณ์ เช่น review, diary, journal และรูปแบบการ
เขียนเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม เช่น invitation, apology, greeting, message
ในขณะที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ศึกษารูปแบบการเขียนต่างๆ ได้แก่ รูปแบบการเขียนนิทาน รูปแบบการเขียนบทกลอน
สั้น (skit) รูปแบบการเขียนเรื่องเล่า/ประสบการณ์ รูปแบบการเขียนข่าว/เหตุการณ์ รูปแบบการ
เขียนประกาศ รูปแบบการเขียนโฆษณา รูปแบบการเขียนบทร้อยกรอง รูปแบบการเขียนบทละคร
สั้น และรูปแบบการเขียนสารคดี และบันเทิงคดี
จากแนวคิดเรื่องรูปแบบการเขียนข้างต้น สรุปได้ว่า รูปแบบการเขียนเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญ ประการหนึ่งของการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร ที่ผู้อ่านจาเป็ นต้อง
ทราบ และทาความเข้าใจ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Hedge (2000) เป็นแนวทางใน
การก าหนดประเภทของรูปแบบการเขีย นที่สาคัญ โดยแบ่ งรูปแบบการเขีย นออกเป็ น ประเภท
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ใหญ่ๆ ได้แก่ 1) รูป แบบการเขียนส่วนตัว (Personal writing) 2) รูปแบบการเขียนสื่อสารเชิง
สาธารณะ (Public writing) 3)รูปแบบการเขียนแบบสร้างสรรค์ (Creative writing) 4) รูปแบบการ
เขียนเพื่อสัมพัน ธภาพทางสังคม (Social writing) 5) รูปแบบการเขีย นด้านการศึกษา (Study
writing) และ6) รูปแบบการเขียนขององค์กร (Institutional writing) และใช้แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ
คนอื่นๆ มาเป็นแนวทางในการกาหนดรูปแบบการเขียนย่อยๆของแต่ละประเภทเพิ่มเติม
2.5 ขั้นตอน และกิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การจัดกิจกรรมการสอนเขียนมีเป้าหมายสาคัญอย่างหนึ่ง คือ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาด้านการเขียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร การจัดกิจกรรมการ
เขีย นเพื่อการสื่อสาร จะยึ ดหลักผู้เรียนเป็น สาคัญ โดยเลือกกิจ กรรมที่เหมาะสมกับ สภาพของ
ผู้เรียน โดยคานึงถึงวัย ระดับการศึกษา ความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมการเขียนนั้นควรมีหลาย
รูปแบบ และควรเป็นกิจกรรมที่มีความหมาย สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ เพื่อกระตุ้นความคิด
ประสบการณ์ใ นการสร้างข้ อมูลที่จ ะน ามาเขีย น มีนั ก วิช าการ และผู้เ ชี่ย วชาญหลายท่านได้
กล่าวถึงขั้นตอนการสอน และรูปแบบการจัด กิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ไว้ดังนี้
Raimes (1983: 18) ได้ เสนอขั้น ตอนการสอนเขียนที่ประกอบด้วย ขั้น ก่อนการเขีย น
(Pre-writing) กิจกรรมการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกับเพื่อนในห้องเป็นกลุ่ม หรือเป็นคู่
เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่จะใช้ในการเขียน รวมถึงการเรียบเรียงความคิดอย่างมีระบบ กิจกรรม
การระดมสมอง (Brainstorming) การเลือกความคิดที่นามาใช้เขียน ทั้งที่เป็นความคิดหลัก และ
รายละเอียดสนับสนุน ตลอดจนวิธีการเสนอข้อเขียนที่จะทาให้ผู้อ่านสนใจ กิจกรรมร่างงานเขียน
แบบคร่าวๆ (Rough drafting) เป็นการจัดความคิด หรือข้อมูลต่างๆ เป็นข้อความต่อเนื่องกั น
และมีการตรวจงานที่ร่างไว้ ว่าตรงประเด็นตามข้อมูลที่เตรียมไว้หรือไม่ ให้ผู้เรียนเรียบเรียงข้อมูล
หรือสร้างเรื่องที่จะเขียน จัดลาดับประโยค และย่อหน้า ขั้นลงมือเขียน (While-writing) กิจกรรม
การสอนที่สาคัญ ได้แก่ ให้ผู้เรียนร่างงานเขียนครั้งที่ 1 (First draft) โดยผู้เรียนเขียนตามแบบที่ร่าง
คร่ า วๆ (Rough drafting) ให้ ผู้ เ รี ย นแลกเปลี่ ย นงานเขี ย นกั บ เพื่ อน โดยดู วั ต ถุ ป ระสงค์ ต้ อ ง
สอดคล้องกับเนื้อหา (Content) มีการเรียบเรียงเนื้อหา (Organization) และมีประโยคหลัก และ
ประโยคสนับสนุน ผู้เรียนใช้ข้อมูลย้อนกลับจากเพื่อนมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงงานร่างที่ 1
(First draft) เพื่อเขียนงานร่างที่ 2 (Second draft) ผู้เรียนแลกกั นตรวจงานร่างที่ 2 (Second
draft) กั บ เพื่ อน พร้อ มอภิป รายถึ งรายละเอี ย ดด้า นค าศั พท์ กลไกทางภาษา (Mechanics)
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ไวยากรณ์ (Grammar) โดยมีครูผู้สอนช่วย ผู้เรียนนาข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงงานร่างแล้วเขียน
ออกมาเป็นผลงานครั้งสุดท้าย (Finished draft) และขั้นหลังการเขียน (Post-writing) กิจกรรมการ
สอนที่ สาคั ญ ได้ แก่ ให้ ผู้เ รี ย นทบทวนงานเขี ย นเพื่ อความสมบู รณ์ ของผลงาน (Reviewing)
และส่ ง ครู ผู้ส อนตรวจ เพื่ อ ให้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ก ารวั ด ที่ ก าหนด ซึ่ง สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด
ของ Hedge (2000) ที่กล่าวว่า ขั้นตอนการสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประกอบด้วย
ขั้นก่อนการเขียน ขั้นระหว่างเขียน และขั้นการปรับปรุงแก้ไข โดย Hedge กล่าวว่า ขั้นก่อนการ
เขียน (Pre-writing) เป็นขั้นการสอนที่ให้ผู้เรียนกาหนดวัตถุประสงค์ของงานเขียน การตั้งคาถาม
ก่อนการเขีย นทุก ครั้ง ซึ่งจานาไปสู่ก ารเลือกรูป แบบการเขีย นที่จ ะใช้ ต่อไป นอกจากนี้ ผู้เ ขีย น
ยังต้องพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้อ่านอีกด้วย ขั้นระหว่างเขียน (While-writing) เป็นขั้นที่
สองของการเขียน โดยเริ่มที่สอนให้ผู้เรียนฝึกการวางโครงร่างอย่างคร่าวๆ ซึ่งการวางโครงร่างนี้จะ
ช่วยให้ผู้เขียนหยุดเพื่อที่จะอ่านงานของตนเองและสารวจความคิดของตนเองว่าจะพัฒนาเนื้อหา
นั้นอย่างไร รวมไปถึงการทบทวนการเขียนและการเพิ่มความคิดใหม่ลงไปในงานเขียนนัน้ ๆ และขั้น
สุดท้ายคือขั้นการปรับปรุงแก้ไข (Editing) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายประกอบด้วยการสอนให้
ผู้เรียนอ่านงานเขียนทั้งหมด ปรับมุมมองของผู้เขียนไปเป็นผู้อ่าน เพื่อประเมินว่าตนเองเขียนได้
ชัดเจนหรือไม่ขั้น ตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความถู กต้องของงานเขีย น
ทั้งหมด
Hewins (1986: 219–223) ได้เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารว่า ควรมีการใช้รูปภาพ หรือวีดิทัศน์ เพื่อนาไปสู่การเขียนแบบเล่าเรื่อง (Recount)
โดยผู้สอนเขียนคาศัพท์ที่สาคัญของเรื่องไว้บนกระดาน เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการเขียน
หรือผู้สอนกาหนดชื่อเรื่อง (Topic) ข้อคาถาม และคาศัพท์ที่สาคัญ เพื่อให้ผู้เรียนนาไปใช้ในการ
เขียนแบบรายงาน นอกจากนี้ Heaton (1990: 107) ได้เสนอแนะกิจกรรมในการบรรยายลักษณะ
คน สถานที่ หรือวัตถุ รวมทั้งการเปรียบเทียบสิ่งของ การบอกทาง และการบอกขั้นตอนของการทา
สิ่ง ต่ า งๆ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ผู้ เ รี ย นน าไปเขี ย นได้อ ย่ า งมี ความหมาย และCalkins (1986: 6-7)
ได้เสนอแนะความคิดในเรื่องนี้ว่า กิจกรรมการสอนเขียนตามรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารกับบุคคลอื่น
ตามวัต ถุป ระสงค์ของผู้เ ขีย น ได้ แก่ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนข้อความสั้น ๆ การบั น ทึก
ข้อความสั้นๆเพื่อฝากให้อีกบุคคลหนึ่ง การเขียนไปรษณียบัตร การเขียนประวัติการศึกษา และการ
ทางาน การเขียนจดหมาย การเขียนเล่าเรื่องประสบการณ์ของตนเอง เป็นต้น
ในประเด็นนี้ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537: 185) ได้เสนอหลักการในการจัดกิจกรรมการ
สอนเขีย นเพื่อการสื่อสาร ไว้ว่า ในการสอนทักษะการเขียนควรทาภายหลังจากที่ผู้เรียนได้ฝึก
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และเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบภาษามาแล้วจากการฟัง และพูด ผู้สอนควรลดการควบคุมการเขียนให้
น้อยลงตามลาดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทีละน้อย ควรเน้นกิจกรรมการเขียน
เพื่อการสื่อสารเป็ นพิเ ศษ หลังจากที่ผู้เรียนได้ฝึก การเขีย นตามที่ผู้สอนชี้แนะแล้ว ผู้เ รียนควรมี
อิสระในการเขียนอย่างเต็มที่ ดังนั้น สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532: 113) และสุมิตรา อังวัฒนกุล
(2537: 185-195) ได้ แบ่ง กิ จ กรรมการเขีย นออกเป็ น 3 ประเภทตามลัก ษณะการเขีย น ได้แก่
1) การเขียนแบบควบคุม (Controlled writing) เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนให้เนื้อหา และรูปแบบภาษา
กับผู้เรียน เพื่อนาไปใช้ในการเขียน เช่น กิจกรรมการเติมคาในช่องว่าง การเรียงประโยคตามลาดับ
เหตุก ารณ์ การเขียนข้อความเลีย นแบบที่ใ ห้ และติดต่อเรื่อง เป็น ต้ น 2) การเขีย นแบบชี้แนะ
(Guided writing) เป็นกิจกรรมที่พัฒนามาจากการเขียนแบบควบคุม โดยผู้สอนอาจให้เนื้อหา
และรูปแบบภาษาเพียงบางส่วน เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการเขียน เช่น กาหนดประโยค
เริ่มต้น หรือประโยคสุดท้าย ให้ หรือกาหนดโครงร่าง รวมทะเงข้อมูลที่จาเป็นในการเขียน จากนั้น
ผู้เรียนจะอภิปรายร่วมกัน จดบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อค้นพบซึ่งกันและกัน ดังนั้น การเขียนของแต่
ละคนจึงไม่เหมือนกัน และ3) การเขียนแบบอิสระ (Free writing or free composition) เป็ น
กิจกรรมที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ขั้นตอนการเขียนในการรวบรวมและเรียบเรียงความคิดก่อนที่จะได้
ข้อเขียนที่สมบูรณ์ โดยฝึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญของการจดบันทึก (Notes) การเขียน
โครงร่าง (Outline) และการเขียนร่าง (Draft) เมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์แล้ว ก็จะสามารถปรับปรุง
ขั้นตอนเหล่านี้ให้เหมาะกับความสามารถ และความถนัดของตนเองได้ การเขียนแบบเสรีเป็นการ
ฝึกกระบวนการคิดอย่างหนึ่ง ที่จะทาให้การเขียนมีคุณภาพ เพราะจะต้องมีการเรียบเรียงความคิด
อย่างเป็นระบบในการเขียนนาเสนอ
นอกจากนี้ พิตรวัลย์ โกวิทวที (2537: 51-78) กล่าวว่า ในการสอนการเขียนควรมีเทคนิค
สอดแทรกในขณะด าเนิน การสอน เพื่ อเป็ น เครื่องมือ ให้ ผู้เ รีย นเกิ ด ความเข้า ใจ เพลิ ดเพลิ น
สนุกสนาน ทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทคนิคการสอนการเขียนดังกล่าว ได้แก่
เทคนิค การคัด ลอก (Copying) โดยให้ผู้เรียนคัดลอกข้อมูลเท่าที่จาเป็ น เทคนิคการเติมคาให้
สมบูรณ์ (Completion) โดยผู้สอนควรเลือกคา ข้อความ หรือเรื่องราวที่มีความหมาย เพื่อให้
ผู้เรียนเห็นความสาคัญของสิ่งที่ผู้เรียนเติมลงไป เพื่อให้ข้อความสมบูรณ์ เทคนิคการเปลี่ยนคาให้
แตกต่างไปจากเดิม(Conversion) เป็นการเขียนเนื้อเรื่องตามแบบต้นฉบับ แต่เปลี่ยนคา หรือวลี
บางส่วนให้แตกต่างไปจากเดิม แต่ยังอาศัยเค้าโครงเรื่องเดิมเป็นหลัก เทคนิคการเขียนตามกรอบที่
กาหนดให้ (Controlled writing) ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้คาศัพท์ และโครงสร้างทางไวยากรณ์ในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาให้มีความแม่นยายิ่งขึ้น เทคนิคการเขียนเรียงความ
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แบบชี้แนะ (Guided composition) ให้ข้อมูลเล็กน้อยแก่ผู้เรียน เช่น กาหนดข้อความขึ้นต้นให้
กาหนดข้อความตอนจบให้ กาหนดหัวข้อเรื่อง กาหนดเนื้อหาโดยสังเขป ลาดับคาถามของเนื้อเรื่อง
ให้ เทคนิค การใช้ภาพประกอบการเขีย น (Pictures) โดยใช้รูป ภาพเป็ น แนวทางในการเขีย น
เทคนิคการเขียนโดยใช้ข้อมูลจากแผนผัง แผนภูมิ ตาราง หรือกราฟ (Diagrams, tables, graphs
and charts) เทคนิคการเขียนเพื่อเสริมการพูด ปากเปล่า (Reinforced oral work) เป็ นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความต้องการต่างๆผ่านทางทักษะการเขียน ภายหลังจากที่พูดปากเปล่า
แล้ว เทคนิคการใช้บทสนทนาเพื่อเสริมการเขียน (Model dialogue provision) โดยผู้สอนให้
ตัวอย่างการเขียนบทสนทนาง่ายๆที่ใช้คาศัพท์ และโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนมากนัก พร้อมทั้งคาศัพท์
ที่สาคัญที่ผู้เรียนจะนาไปใช้ฝึกเขียน และเทคนิคการเขียนโดยใช้ การบูรณาการทักษะภาษา (All
language skill usage) โดยผู้สอนจัดกิจกรรมการเขียนในลักษณะที่ ให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทาง
ภาษาหลายๆทักษะรวมกัน เช่น ให้ผู้เรียนคนหนึ่งพูดให้ข้อมูลกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง หลังจากนั้นให้
เพื่อนที่เป็นผู้ฟังเขียนข้อมูลที่ได้ฟัง แล้วอ่านให้เจ้าของข้อมูลฟัง เป็นกิจกรรมที่เกิด ขึ้นต่อเนื่องกัน
เป็นลูกโซ่
จากขั้นตอนและกิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่กล่าวมาข้างต้น
สรุปได้ว่า กิจกรรมการสอนเขียนเป็นหัวใจสาคัญของการฝึกเขียน แต่ละกิจกรรมผู้เรียนได้มีโอกาส
ฝึก ปฏิบั ติโดยตรง ขั้น ตอน และลักษณะของกิ จกรรมที่ สาคัญ ประกอบด้ วย ขั้น ก่ อนการเขีย น
ขั้นระหว่างเขียน และขั้นการปรับปรุงแก้ไข โดยแต่ละขั้นตอนการสอนจะมีรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเขีย นที่ห ลากหลาย เพื่อเสริมสร้ างให้ผู้เ รียนได้เ กิ ดการเรีย นรู้ และพัฒนาทัก ษะการเขีย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่สุด
2.6 การวัด และประเมินผลการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การวัดและประเมินผลการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นการประเมินศักยภาพ
ของผูเ้ รียนในการถ่ายทอดความคิดที่มาจากความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การสร้างสรรค์ และการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งการเขีย นจะสะท้อนถึงสติปั ญ ญา
ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิด รวมทั้งทักษะในการเขียนที่มี สานวนภาษาถูกต้อง มี
เหตุผลและลาดับขั้นตอนในการนาเสนอที่สามารถสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน
เกณฑ์ที่ใช้ประเมินการเขียนประกอบด้วย เนื้อหา ความมีเอกภาพ การถ่ายทอดความคิดและการ
สื่อความหมาย การใช้คาศัพท์ การใช้ไวยากรณ์ และกลไกในการเขียน นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
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ด้านการวัดและประเมินผลการเขียนภาษาอังกฤาเพื่อการสื่อสารได้กล่าวถึงเกณฑ์ที่ใช้ประเมินการ
เขียนไว้ดังนี้
Jacobs et al (1981 : 105) ได้เสนอแนะการตรวจเรียงความแบบรวม โดยการใช้เกณฑ์
การประเมินแบบ ESL Composition Profile ซึ่งเป็นวิธีการตรวจเรียงความที่ละเอียดมากซึง่ ผู้ตรวจ
ต้องตรวจเรียงความทั้งเรื่อง โดยประเมินว่าผู้เขียนได้สื่อความคิดและความหมายเป็นกระบวนการ
สื่อสารไปยั งผู้อ่านได้ ต รงตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ น าส่วนประกอบทางภาษาหลายอย่ างมาใช้
อย่างไร โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) เนื้อหาที่เขียน 2) การเรียบเรียงเนื้อหา
3) การเลือกใช้คาศัพท์ 4) การใช้ภาษาในการเขียน และ5) การเลือกใช้กลไกในการเขียน โดยแบ่ง
ระดับความสามารถในการเขียนแต่ละด้านออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ดีมากถึงดีเ ยี่ย ม
ระดับที่ 2 ปานกลางถึงดี ระดับที่ 3 อ่อนถึงพอใช้ และระดับที่ 4 อ่อนมาก นอกจากนี้ Jacobs et al
ยังได้เสนอขั้นตอนการตรวจงานเขียนว่าควรอ่านงานเขียนอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยในการอ่านครั้งที่ 1
ตรวจเฉพาะเนื้อหาที่นาเสนอ และการเรียบเรียงใจความ อ่านครั้งที่ 2 เป็นการตรวจคาศัพท์ การใช้
ภาษา และกลไกทางภาษา สาหรับ Madsen (1983: 120-122) ได้เสนอวิธีการประเมินผลทักษะ
การเขียนเรียงความอย่างเป็นระบบไว้ 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีตรวจแบบวิเคราะห์ (Analytical Method)
เป็นวิธีประเมินงานเขียนโดยแยกประเมินองค์ประกอบต่างๆของการเขียนโดยการหักคะแนนตาม
ข้อผิดพลาดและการให้คะแนนตามองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ กลไกทางการเขียน ( Mechanics)
การสะกดคา (Spelling) ไวยากรณ์ (Grammar) การเรียบเรียงความ (Organization) และการ
เลือกใช้คาศัพท์ (Vocabulary Choice) และ2) การประเมินโดยภาพรวม (Holistic Method) เป็น
การประเมินงานเขียนโดยภาพรวม โดยดูว่างานเขียนของนักเรียนสื่อความหมายได้ดีมากน้อย
เพียงใด ถ้าข้อผิดพลาดทางภาษาไม่มีผลต่อการสื่อความหมาย จะไม่หักคะแนน ซึ่งการประเมิน
แบบนี้จะมีการเปรียบเทียบงานเขียนที่ตรวจกับงานชิ้นอื่นอีกด้วย
Heaton (1990: 26) ได้เสนอวิธีการให้คะแนนการประเมินการเขียน 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธี
ประเมินการเขียนจากความรู้สึก หรือความเห็นของผู้ประเมินเป็นเกณฑ์ (impression method)
เป็นวิธีที่ใช้ผู้ตรวจ 1 คน หรือมากกว่านั้น โดยทั่วไปจะใช้ผู้ตรวจ 3 หรือ 4 คน ให้คะแนนงานเขียน
แต่ละส่วน หลังจากนั้นนาคะแนนที่ได้ทั้งหมดมารวมกัน หรือนาคะแนนทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย เป็น
คะแนนที่ได้ของผู้เรียน ซึ่งการประเมินหลายๆครั้งจะทาให้มีความน่าเชื่อถือ และ2) วิธปี ระเมินการ
เขียนจากการวิเ คราะห์ (analytic method) เป็นวิธีการประเมิน ที่ขึ้น อยู่กับแผนการประเมินให้
คะแนนของผู้ประเมิน หรือคณะของผู้ประเมินที่สร้างขึ้น โดยมีการแยกคุณลักษณะต่างๆ ของการ
เขียนเป็นหัวข้อในการให้คะแนน ซึ่งผู้เรียนสามารถมองเห็นผลสัมฤทธ์ทางการเขียนของตนเองที่
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ชัดเจนขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้ Hughes (2000: 91-93) ได้จาแนกเกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน
(analytic scoring) โดยพิจารณาเกณฑ์การประเมินการเขียนจาก 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1)
การเลื อ กใช้ ห ลั ก ไวยากรณ์ 2) การเลื อ กใช้ ค าศั พ ท์ 3) การเลื อ ก ใช้ ก ลไกในการเขี ย น
4) ความคล่องแคล่วในการเขียน และ5) การเลือกใช้รูปแบบการเขียน และการเรียบเรียงเนื้อหา
อัจฉรา วงศ์โสธร (2543: 135-137) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารกล่าวว่า เกณฑ์ที่สาคัญที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการเขียนประกอบด้วย ความ
ถู ก ต้ องและความเหมาะสมด้ านการใช้ภาษา จุดเด่น ของความคิดและการน าเสนอที่ชัดเจน
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิ ดและความสมดุลของการนาเสนอ การใช้เ ทคนิควิธีการนาเสนอ
ข้อมูลทั้งนามธรรมและรูปธรรมที่เหมาะสม การนาเข้าสู่เรื่องได้อย่างน่าสนใจ การดาเนินเรื่องอย่าง
สัมพัน ธ์กั น การสนับ สนุน ความคิด และการน าเสนอหลักฐานด้วยรายละเอีย ดที่จ าเป็น อย่ าง
ต่อเนื่องตามลาดั บ ส่วนทางด้าน เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2531: 54-55) ได้เสนอแนวคิดในการ
ตรวจให้คะแนนการเขียนไว้ว่า เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรียงความด้านต่างๆ และสัดส่วนของ
คะแนนแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความคิด (Idea) ด้านการเรียบเรียงความคิด (Organization) ด้าน
การใช้ภาษา ไวยากรณ์ และตัวสะกดถูกต้อง (Correct grammar and spelling) และด้านความ
ชัดเจนของการเขียนที่เข้าใจได้ง่าย (Comprehensible writing)
จากการศึกษาเกี่ยวกับ การวัดและประเมินผลการเขียน สรุปได้ว่า เกณฑ์การประเมิน
จาแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม และเกณฑ์การประเมินแบบ
แยกส่วน ซึ่งในการตรวจให้ค ะแนนนั้น ไม่มีเ กณฑ์การประเมิน ใดดีที่สุดเป็น หน้าที่ของผู้สอนที่
จะต้องเลือกเกณฑ์การประเมินในการตรวจผลงานการเขียนให้เหมาะสมกับวิธีการสอนของตน
มากที่ สุ ด ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ลื อ กใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ทั้ ง 2 ประเภทผสมกั น โดยก าหนด
องค์ประกอบที่ประเมิน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เนื้อหาและการเรียบเรียงเนื้อหา 2) การใช้หลัก
ไวยากรณ์ 3) การเลือกใช้คาศัพท์และสานวนภาษา 4) การเลือกใช้รูปแบบการเขียน และ5) การ
เลือกใช้กลไกในการเขียน
2.7 กิจกรมการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์สู่การสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในการศึ กษาเกี่ ยวกับ ทักษะและกระบวนการที่ใช้ในการอ่าน และการเขียนที่ผ่านมา
ผู้เชี่ยวชาญส่วนมากจะศึกษาทักษะการอ่านและการเขียนแยกส่วนกัน ไม่ได้ ศึกษาว่าทักษะทั้ง 2
ทักษะนี้มีส่วนที่สอดคล้อง สั มพันธ์กั นอย่างไร ซึ่งในความเป็ นจริงแล้ว ทัก ษะการอ่านและการ
เขียนมีความสัมพันธ์กัน สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังที่มีผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาไว้ดังนี้
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Couzijn (1995) ได้ ศึ กษาการจัดกิจ กรรมการสอนอ่านและเขีย นว่า มีส่วนสนับสนุน
การเรี ย นรู้ และการถ่ ายโอนต่ อกั น อย่ างไร และผลการวิ จัย พบว่ า การสอนทัก ษะการอ่ า น
และทักษะการเขียนร่วมกันไป จะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถถ่ายโอน
ความรู้ที่ได้จากการอ่านไปสู่การเขียนและยังเป็นวิธีการตรวจสอบว่ าผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาที่
อ่านมากน้อยเพียงใด
ทักษะการอ่านและการเขียนมีความสัมพันธ์ และสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ผู้สอน
จึงควรจัดกิจกรรมการอ่านและการเขียนให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กนั เช่น กาหนดให้ผู้เรียนเขียนบรรยาย
วิธกี ารรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน หลังจากที่ผู้เรียนได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และวิธีการ
รักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว หรือกาหนดให้ผู้เรียนเขียนเกี่ยวกับตัวละครในเรื่องที่อ่าน เป็นต้น การสอน
ลักษณะดังกล่าวเป็นการถ่ายโอน (Transitions) ความรู้ความเข้าใจ หรือการนาความรู้ทางภาษา
ไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหา และสร้างภาระงานใหม่ ดังที่สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539) ได้ให้คาแนะนา
ในการสอนการอ่านว่าในการจัดกิ จกรรมหลังการอ่าน (Post-reading Activities) เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนกิจกรรมที่ จัดควรเป็นการถ่ายโอน จากการอ่านไปสู่ทักษะการ
เขี ย นก็ ไ ด้ โ ดยให้ ผู้ เ รี ย นเขี ย นเรื่ อ งหรื อ เขี ย นโต้ ต อบ เช่ น เขี ย นจดหมาย เขี ย นบทสนทนา
เขียนแบบฟอร์ม เป็นต้น ดังนั้น ในการสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์ จึงควรจัดกิจกรรมหลังการอ่านใน
รูปของการถ่ายโอนความรู้ ความเข้าใจไปสู่กิจกรรมอื่นเสมอ โดยเฉพาะการถ่ายโอนไปสู่การเขียน
เพื่อการสือ่ สาร
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษา
ครบทั้ง 4 ทักษะในรูปของการบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ เพื่อให้เหมือนกับลักษณะการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจาวัน ไม่ควรสอนแยกทีละทักษะ ทักษะการอ่านและการเขียนเป็นทักาะที่มีปฏิสัมพันธ์กัน
ดังนั้นถ้าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านดี ย่อมส่งผลให้ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนดี
ไปด้วย ในการจัดกิจกรรมการสอนภาษาควรจัดในลักษณะที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ
ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เช่น ในการจัดกิจกรรมการสอนเอฝึกทักษะการอ่านควรจะจัดกิจกรรมการ
สอนเพื่อฝึกทักษะการเขียนร่วมด้วย เพราะการอ่านจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดการเรียนรู้ และเกิด
ความคิ ด ที่ ผู้ อ่ า นสามารถน าไปใช้ เ ป็ น แนวทาง หรื อ แบบอย่ า งในการเขี ย นของตนเองได้
(Widdowson, 1987: 145-146) ผลงานวิจัยจานวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง
ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน (Hulett, 1986; Thomas, 1977; Shanahan และ Lomax,
1988) ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นทั ก ษะการอ่ า นและทั ก ษะการเขี ย นมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยพบว่า ผู้เรียนที่เป็นผู้อ่านที่มีความสามารถในการ
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อ่านดีจะเป็นผู้เขียนทีด่ ีด้วย ผู้เรียนที่เป็นผู้อ่านที่มปี ระสิทธิภาพจะเป็นผู้เขียนที่มีประสิทธิภาพด้วย
และผู้เรียนจะเขียนได้ดีมากขึ้นเมื่อได้เลือกหัวเรื่องที่จะเขียนด้วยตนเอง และผลการวิจัยยังยืนยัน
ด้วยว่าการอ่านและการเขีย นมีอิท ธิพลในการเรีย นรู้ซึ่งกั น และกั น โดยมีความสัมพัน ธื กั น ใน
ระดับสูงมาก
จากแนวคิด ข้างต้ น สรุป ได้ว่า ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนมีความสัมพันธ์ และ
สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการอ่านและการเขียนให้ต่อเนื่อ งสัมพันธ์กัน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนความรู้ที่ได้จากการอ่านไปสู่การเขียน นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถ
นาแนวการเขียน รวมทั้งสาระ และข้อมูลต่างๆจากบทอ่านไปใช้ในการเขียนได้ ดังนั้นในการสอน
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนจึงควรสอนทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารควบคู่ไปด้วย
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์และประเมินเนื้อหาในบทอ่าน แล้วนาไปใช้
เป็นแนวทางในการเขียนเพื่อการสื่อสารต่อไป
3. ทักษะสังคม
เนื่องจากมนุษ ย์เป็ นสัต ว์สังคม ในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ จาเป็นต้องอาศัย ทักษะ
สังคมในการติดต่อสื่อสาร หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันตลอดเวลา มีนักการศึกษาจานวนมากที่ให้
ความสนใจเกี่ยวกับทักษะสังคมของมนุษย์ ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้สรุปเกี่ยวกับทักษะสังคมในประเด็น
ต่างๆ ได้แก่ ความหมายของทักษะสังคม ความสาคัญของทักษะสังคม องค์ประกอบของทักษะ
สังคม การพัฒนาทักษะสังคม และการวัด การประเมินทักษะสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 ความหมายของทักษะสังคม
นักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่สนใจด้านทักษะสังคม ได้ให้ความหมายของทักษะสังคม
ไว้เป็นจานวนมาก ซึ่งมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันบ้าง ดังนี้
Westwood (1997) ให้ความหมายของทักษะสังคมที่กว้างๆว่า หมายถึงส่วนประกอบ
ด้านพฤติกรรมของบุคคล ที่มีส่วนช่วยให้บุคคลนั้นๆมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับคนอื่นได้ และช่วยให้
รัก ษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไว้ได้ ในขณะที่ Jarolimek (1997) ได้กล่าวถึงความหมายของ
ทักษะสังคมที่แคบและมุ่งประเด็นมาที่นักเรียนว่าทักษะสังคมเป็นความสามารถของนักเรียนใน
การทางานร่วมกับคนอื่น การยอมรับในสิ่งที่ถูกต้องของคนอื่น สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ รู้จัก
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับคนอื่นได้ และยัง
รวมถึงความสามารถในการควบคุมตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับความหมายที่ Lerner (1997) ให้ไว้ว่า
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ทักษะสังคมเป็นทักษะที่ช่วยให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และครู
และยังช่วยให้นักเรียนมีการแสดงออกกับคนอื่นอย่างถูกต้อง เหมาะสม ขณะที่ Sheridan (1997)
ได้สรุปความหมายของทักษะสังคมที่สอดคล้อง ตรงกับความคิดของนักการศึกษาข้างต้น ว่าทักษะ
สังคมหมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในการร่วมกันทางาน
ในลัก ษณะที่ยึ ด หยุ่ น และเหมาะสม เป็ น พฤติก รรมที่ เ ป็ น รูป ธรรม สามารถสั งเกต และวัดได้
ส่วน Rigigo (1986: 649) กล่าวว่า ทักษะสังคมเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมส่วนตัวของแต่ละ
คนที่แสดงถึงความสามารถในการสื่อความ สื่อสาร กับบุคคลอื่น โดยผู้ที่มีทักษะสังคมสูงจะสื่อ
ความได้ดีและชัดเจนอันจะนาไปสู่การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์และ
พฤติ ก รรมทางบวกกั บ สัง คมของตนเอง ส่ ว น Schloss และSmith (1994: 85) ได้ ก ล่า วถึ ง
ความหมายของทักษะสังคมว่าเป็นทักษะที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝน และสนับสนุนให้ ผู้เรียน
ปฏิบัติในสิ่งที่ดี เช่น การพูดจาเหมาะสม การตกลงกันในเรื่องที่ขัดแย้งกับผู้อื่น และช่วยเพิ่มพูนให้
ผู้เ รี ย นมีพ ฤติ ก รรมและความสามารถในการตอบสนองและแสดงทาทางที่ เ หมาะสม การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในอนาคต
ในด้ านของนักการศึกษาไทย มีผู้ใ ห้ความหมายของทักษะสังคมไว้ห ลายความหมาย
ได้แก่ สมโภช เอี่ยมสุภาษิต (2540: 2) ได้ให้ความหมายของทักษะสังคมไว้ว่า ทักษะทางสังคม
หมายถึง ความสามารถของบุค คลในการที่จะปฏิบัติกับ บุคคลอื่น ได้อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ โดย
สามารถแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึกของตนเอง ตามความต้องการและความพึงพอใจ โดยไม่
ละเมิดสิทธิและความพึงพอใจของบุคคลอื่น ขณะที่วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2542: 40) กล่าวเสริมว่า
ทักษะสังคมเป็นความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ทาให้การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นราบรื่น
ได้ สามารถใช้ทักษะเหล่านี้ในการชักจูงและเป็นผู้นาในการประนีประนอมและยุติข้อโต้แย้งเพื่อ
การร่วมมือกั นและทางานเป็ นทีมได้ อุษณีย์ โพธิสุข (2545: 120)ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า
ทัก ษะสังคม เป็ นความสามารถที่ ท าให้เ รารู้จัก ที่จะสร้างสายสัมพัน ธ์ใ ห้มั่นคง ด้วยความรัก
ความเอาใจใส่ เอื้ออาทรต่อผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง รู้จักการแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อสภาพการณ์
ต่างๆ และชลิด า ชวนานนท์ (2552)ได้สรุป ความหมายของทัก ษะสังคม ว่าทัก ษะสังคมเป็ น
ความสามารถของบุคคลในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่ น
ได้ มีสัมพันธภาพที่ดี และยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม
จากความหมายของทักษะสังคมข้างต้นสรุปได้ว่า ทักษะสังคมหมายถึง ทักษะในการ
แสดงออกด้านพฤติกรรมในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตนให้

61
เป็นที่ยอมรับ สามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด
และประสบการณ์กับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกฏระเบียบได้
3.2 ความสาคัญของทักษะสังคม
จากความหมายที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า ทั ก ษะสั ง คมมี ค วามส าคั ญ มากต่ อ
ความสาเร็จของบุคคลในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้การทางาน
และการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข นักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้กล่าวถึง
ความสาคัญของทักษะสังคมไว้ดังต่อไปนี้
จากทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของ Vygotsky (1978) ได้ระบุเกี่ยวกับความสาคัญของ
ทัก ษะสั งคมว่ า การมี ป ฏิสั ม พั น ธ์ท างสั งคม เป็ น สิ่ ง ที่ มี ความส าคั ญ มากต่อ พั ฒ นาการทาง
สติปัญญา และความคิ ดของมนุษย์ โดย Vygotsky ได้กล่าวว่า การทางานของสมองในระดับ ที่
สูงขึ้น หรือความคิดระดับสูงจะเกิดขึ้น หรือมีพัฒนาการได้ต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
และการที่นักเรียนจะสามารถทางาน และมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนอย่างมี ประสิทธิภาพได้นั้น
จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะสัง คม Johnson, Johnson และHolubec (1991)ได้ ก ล่ า วเสริม ถึ ง
ความสาคัญของทักษะสังคมว่า ในการดารงชีวิตของมนุษย์ทุกลักษณะ หรือทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นการสนทนา การเล่น การมีปฏิสัมพันธ์ และการทางานร่วมกับบุคคลอื่น จาเป็นต้องใช้ทักษะ
สังคมทั้งสิ้น
ปัทมาวดี บุณย์สวัสดิ์ (2535) กล่าวว่า ทักษะสังคมมีส่วนช่วยพัฒนาบุคคลให้ สามารถ
อยู่ ร่วมกั น และท างานร่วมกั น อย่ างราบรื่น ตลอดจนน าไปแสวงหาความรู้ ใ หม่ด้วย สุขุมาล
เกษมสุข (2535) กล่าวเสริมว่าทัก ษะสังคมเป็นสิ่งที่จาเป็นและมีความสาคัญต่อมนุษย์ เพราะ
มนุษย์ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ตามลาพัง ต้องมีเพื่อน มีกลุ่มสังคมในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ตั้งแต่
สังคมการท างาน จนถึ งสังคมชุมชน ประเทศและโลก ทุกสังคมต้องมีก ารติดต่อสัมพันธ์ พึ่งพา
อาศัยกัน ซึ่งต้องอาศัยทักษะทางสังคมทั้งสิ้นยิ่งสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไร ทักษะ
สังคมยิ่งมีความจาเป็นมากขึ้นเท่านั้น ทักษะสังคมจะช่วยให้บุคคลสามารปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ได้ดี สามารถสื่อความหมาย ความเข้าใจกัน สามารถทางานร่วมกัน สามารถแก้ปัญหาได้โดยสันติ
วิธีเมื่อเกิ ดความขัด แย้ ง สามารถปรับ ตัวได้ใ นทุกสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ทัก ษะสังคมยั งมี
ความสาคัญต่อสังคมอีกด้วย สังคมใดที่สมาชิกเป็นผู้ที่มีทักษะสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกั น
สามารถทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยสันติวิธี สมาชิกรู้จัก
เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมที่ตนอยู่
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สัง คมนั้ น ย่ อ มเป็ น สั ง คมที่ ส งบสุ ข มี ค วามเจริ ญ มั่ น คง แต่ ถ้ า สั ง คมในลั ก ษณะตรงกั น ข้ า ม
ถ้าสมาชิกขาดทักษะทางสังคม สังคมนั้นย่อมมีปัญหา ไม่สงบสุข และมีแต่ความเสื่อม ทักษะทาง
สังคมจึงมีความสาคั ญ ชวยพัฒนาทั้งบุคคลและสังคมก็ย่อมสงบสุขและเจริญก้าวหน้าไปด้วย
อุษณีย์ โพธิสุข (2545) กล่าวถึง ทักษะสังคมเป็นทักษะสาคัญที่ทาให้คนประสบความสาเร็จใน
ชีวิตในอนาคตได้ ทักษะสังคมจึงเป็นคุณลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของความสามารถทางความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของมนุษย์
จากความส าคั ญ ของทั ก ษะสั ง คมดั ง กล่ า ว สรุ ป ได้ ว่ า ทั ก ษะสั ง คมเป็ น ทั ก ษะที่ มี
ความสาคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ก็จาเป็นที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น ต้องดารงชีวิต และทางานร่วมกันกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ ทักษะทางสังคมจะช่วยให้บุคคล
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเมื่อบุคคลในสังคมสามารถดารงชีวิตร่วมกัน
อย่างมีความสุข ก็จะทาให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่น่าอยู่ และสงบสุขตามไปด้วย
3.3 องค์ประกอบของทักษะสังคม
ทักษะสังคมมีความสาคัญกับบุคคลในสังคม เป็นทักษะที่ช่วยพัฒนาตัวบุคคลและสังคม
ให้บุคคลอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทักษะทางสังคมเป็นพื้นฐานที่สาคัญของบุคคล จึงควรมีการ
ฝึกฝน และปลูกฝังทักษะสังคมให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ทักษะสังคมมีองค์ประกอบต่างๆมากมาย ซึ่งนักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญได้
อธิบายไว้ ดังนี้
Jarolimek (1967) ได้เสนอแนวคิดว่าทักษะสังคมเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงในการใช้
ชีวิต และการทางานร่วมกับบุคคลอื่น ประกอบขึ้นด้วยสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ 1) การสร้างทักษะนิสัย
(Forming skills) เป็นทักษะเบื้องต้นในการทางานกลุ่ม เช่น ไม่ส่งเสียงดั งรบกวนคนอื่น การนั่ง
ทางานในกลุ่มของตนเองตลอดเวลา การผลัดเปลี่ยนหน้าที่ และการให้ความสาคัญ กับ เพื่อน
สมาชิกเท่าเทียมกัน 2) ทักษะการปฏิบัติงาน (Functional skills) เป็นทักษะที่ใช้ในการทางานกลุ่ม
เช่น การรักษาสัมพัน ธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก ในกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดง
ความคิ ดเห็น การอธิบ ายโต้ ต อบ การซัก ถามและการตอบ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกคนอื่นๆการใช้ภาษาที่สุภาพ ไม่ก้าวร้าว ไม่ทาตัวเป็นคนเก่งกว่าคนอื่น และการแสดงความ
มีน้าใขต่อกัน และ 3) ทักษะการสร้างความคิดจากการปฏิบัติงาน (Formulating skills) การสรุป
ความคิดเห็น และข้อเท็จจริงทั้งหมด การตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน การแก้ไขปรับปรุง
ความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องร่วมกัน การยอมรับผลงานของกลุ่มที่ร่วมกันปฏิบัติ เป็นต้น
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Westwood (1997) ได้เสนอแนวคิดว่าองค์ประกอบของทักษะสังคมประกอบด้วย 1)การ
สบตากับคู่สนทนาอย่างเหมาะสม 2) การทักทายบุคคลอื่นโดยการเรียกชื่อ 3) แสดงออกถึงความ
สนใจฟังคู่สนทนาอย่างเหมาะสม 4) แสดงออกด้วยสีหน้า ท่าทางอย่างเหมาะสม 5) ใช้ระดับเสียง
ที่เหมาะสมในการพูด 6) รู้จังหวะเวลาใดที่ควรพูด และพูดเกี่ยวกับอะไร และเวลาใดที่ควรหยุดฟัง
7) รู้จักเริ่มต้นการสนทนา 8) รู้จักทาให้การสนทนาดาเนินต่อเนื่องไป 9) รู้จักตอบคาถาม 10)รู้จัก
ฟังคู่สนทนาด้ วยความสนใจ 11) รู้จัก การแบ่งปัน 12) รู้จัก ใช้คาว่า please และ thank you
13) การช่วยเหลือบุคคลอื่น 14) แสดงการขอโทษเมื่อจาเป็น 15) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้
16) การรูก้ ารผลัดเปลี่ยน 17) รู้จักแสดงออกถึงการยกย่อง ชมเชยบุคคลอื่น 18) รู้จักแสดงออกที่
เหมาะสมในการรับคายกย่อง ชมเชยจากบุคคลอื่น 19) การรับฟังบุคคลอื่นพูดถึงจุดบกพร่องของ
ตนเองโดยไม่โกรธ 20) การแสดงออกด้วยการยิ้ม 21) การเผชิญกับสถานการณ์ ที่สับสน 22) การ
จัดการข้อขัดแย้งต่างๆ เป็นต้น Grandin (2001) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ทักษะสังคมว่า พฤติกรรมที่รวมกันเป็นทักษะสังคมได้แก่ 1) การรู้จักรอ (Waiting) 2) การรู้จักผลัด
กัน (Taking turns) 3) การรู้จักเปลี่ยนแปลง (Transitions) 4) การรู้จักวิธี และช่วงเวลาเปลี่ย น
หัวข้อสนทนา (Changing the topic in conversation) 5) รู้จักการเริ่มต้นสนทนา (Initiating)
6) รู้จักการจบการสนทนา (Finishing) 7) รู้จักยืดหยุ่น (Being flexible) และ8) รู้จักเงียบ (Being
quiet)
นาตยา ภัท รแสงไทย (2545) ได้อธิบ ายเกี่ ย วกั บ องค์ ประกอบของทัก ษะสังคมแต่ละ
ทักษะว่า ประกอบด้วยพฤติกรรมต่างๆต่อไปนี้ ได้แก่ 1)การวางแผนร่วมกับผู้อื่น 2)การมีส่วนร่วม
ในโครงการต่ าง ๆ 3)การมีส่วนร่วมในการอภิป รายกลุ่ม 4)การสนองตอบอย่ างมีมารยาทต่อ
คาถามของผู้อื่น 5)การเป็นผู้นาการอภิปราย 6)การแสดงความรับผิดชอบ และ7)การช่วยเหลือ
ผู้อื่น ปัทมาวดี บุณยสวัสดิ์ (2536) ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับทักษะสังคมว่าประกอบด้วยพฤติกรรม
ต่อไปนี้ ได้แก่ 1)การเคารพต่อระเบียบวินัยของตนเอง และกลุ่ม 2)การมีส่วนร่วมในการทางาน
กลุ่ม 3)การแสดงและการแก้ปัญหาในกลุ่ม 4)การมีมารยาทในสังคม 5)การแสดงความรับผิดชอบ
และ6) การช่วยเหลือผู้อื่น และศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ (2551) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
ทักษะทางสังคมว่าประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ 1) การรับรู้สิทธิของผู้อื่น 2) การเคารพนับถือ
บุคคลอื่น 3) ให้ความช่วยเหลือและยอมรับความช่ วยเหลือต่าง ๆ 4) การแสดงความคิดเห็นและ
ฟังความคิด เห็นของคนอื่น 5) วิพากษ์ วิจารณ์และยอมรับ คาวิพากษ์ วิจารณ์ 6) การยอมรับ
ข้อตกลงของหมู่คณะ 7) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 8) เคารพในทรัพย์สมบัตทิ งั้
ที่เป็นของส่วนตัวและที่เป็นของสาธารณะ 9) แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างในความคิดริเริ่มและความ
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เป็นเอกราช 10) ส่งเสริมและแนะนาผู้อื่นในทางที่เป็นประโยชน์ 11) รู้จักการเป็นผู้นาและการเป็น
ผู้ตาม 12) ยอมรับและรักษามาตรฐานไว้ให้มั่นคง 13) ให้เป็นที่ไว้วางใจของหมู่คณะ 14) รู้จัก
แบ่งปันสิ่งของ และ15) รู้จักปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้า
จากองค์ประกอบของทักษะสังคมที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้จัดแบ่ง
องค์ประกอบของทักษะสังคมไว้แตกต่างกัน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบของ
ทัก ษะสังคมจากแนวคิ ด ของนัก วิชาการ และผู้เ ชี่ย วชาญดังกล่าว โดยคานึงถึ งทัก ษะสังคมที่
เกี่ ย วข้องสัมพัน ธ์กั บ การปฏิบั ติ ภาระงานกลุ่มตามรูป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL)
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยแบ่ งองค์ประกอบของทักษะสังคมออกเป็น 2
กลุ่ม และนามาใช้สร้างเครื่องมือที่เป็นแบบวัดทักษะสังคมในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
1. ด้ า นการสื่ อสารกั บ สมาชิก ในกลุ่ ม (Communicative Skills) ประกอบด้ วย 10
องค์ประกอบต่อไปนี้ 1) ใช้น้าเสียงในการพูดคุยเหมาะสม 2) แสดงสีหน้าในการพูดคุยเหมาะสม
3) แสดงท่าทางขณะพูดคุยเหมาะสม 4) รู้จังหวะ และช่วงเวลาในการพูดคุย 5) รู้จักเริ่มต้นและ
จบการพูดคุยได้เหมาะสม 6) มีมารยาท และตั้งใจฟังขณะที่สมาชิกคนอื่นพูด 7) รู้จักใช้ภาษาใน
การตั้งคาถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 8) รู้จักใช้ภาษาในการตอบคาถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 9) ใช้
คาพูดให้กาลังใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเหมาะสม และ10) ใช้ภาษาสุภาพ และเหมาะสมกับโอกาส
2. ด้านความร่วมมือ และการทางานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and Team Work)
ประกอบด้วย 20 องค์ประกอบต่อไปนี้ 1) ให้ความร่วมมือในการทาภาระงานของกลุ่มให้สาเร็จ
2) รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก 3) ยอมรับความสามารถของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 4) รู้จัก
แสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มอย่างเหมาะสม 5) หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับเพื่อน
สมาชิก 6) ไม่ใช้อารมณ์ในการแสดงความคิดเห็น 7) กระตือรือร้นปฏิบัติภาระงานกลุ่ม 8) ปฏิบัติ
ภาระงานในหน้าที่อย่างสุดความสามารถ 9) ตั้งใจปฏิบัติภาระงานที่ได้รับ มอบหมายจากกลุ่ม
10) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนปฏิบัติภาระงานของกลุ่ม 11) รู้จักควบคุมตนเองอย่าง
เหมาะสม 12) ให้ความสาคัญกับภาระงานของกลุ่ม 13) ปฏิบัติตามข้อตก และกติกาลงของกลุ่ม
14) ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม 15) ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกเมื่อมี
โอกาส 16) ภาคภูมิใจกับผลงานที่ร่วมกันทากับสมาชิกในกลุ่ม 17) ไม่แสดงอารมณ์โกรธเมื่อถูก
เพื่อนวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 18) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงานกลุ่มอย่างมีเหตุผล
19) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภาระงานโดยไม่มีใครร้องขอ และ20) แสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตร
กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม

65

3.4 การพัฒนาทักษะสังคม
การพัฒนาทักษะสังคมเป็นสิ่งที่จาเป็น และมีความสาคัญ เพราะการมีทักษะสังคมที่ดีจะ
ส่งผลให้บุคคลสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะสังคมช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการดาเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านนี้ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาทักษะสังคม ดังต่อไปนี้
Westwood (1997) ได้แบ่งขั้นตอนการสอนทักษะสังคมเป็น 6 ขั้น ได้แก่ 1) กาหนด
ทักษะที่จะสอน (Definition) โดยกาหนดเลือกทักษะสังคมที่จะนามาสอน พร้อมอธิบายเหตุผล
และความจาเป็นในการเลือกทักษะดังกล่าวมาสอน ในการสอนอาจจะใช้วิดีโอ รูปภาพ การ์ตูน
หุ่นกระบอก หรือชี้ให้นักเรียนเห็นกิจกรรมที่เพื่อนๆ ทาในกลุ่ม เป็นต้น 2) สาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง
(Model the Skill) โดยแบ่งทักษะสังคมที่จะสอนออกเป็นองค์ประกอบง่ายๆ แล้วสาธิตให้นักเรียน
ดูอย่างชัด เจนด้ วยตั วผู้สอนเอง หรือ ให้เพื่อนนัก เรีย นด้วยกัน แสดงให้ดู 3) การเลีย นแบบและ
ฝึกซ้อม (Imitation and Rehearsal) ให้นักเรียนลองแสดงทักษะสังคมที่ครูผู้สอนได้สาธิตให้ดูเป็น
แบบอย่างไปแล้ว 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อแจ้งให้
นักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมทักษะสังคมของตนเอง โดยครูผู้สอนต้องมีการจด
บันทึกข้อมูลไว้ทุกขั้นตอน 5) จัดเตรียมสถานการณ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะสังคม
(Provide opportunity for the skill to be used) โดยจัดนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือจัดเป็นคู่
เพื่อทากิจกรรมร่วมกัน นักเรียนจะได้ประยุกต์ใช้ทักษะสังคมได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
6) ให้แรงเสริมอย่างสม่าเสมอ (Intermittent reinforcement) เมื่อครูผู้สอนเห็นนั กเรียนใช้ทักษะ
สั ง คมได้ โ ดยไม่ ต้ อ งชี้ แ นะหลั ง จากที่ ส อนไปแล้ ว ครู ผู้ ส อนควรให้ ค าชมเชย หรื อ ให้ ร างวั ล
เพื่ อ นั ก เรี ย นจะได้ ใ ช้ ทั ก ษะสั ง คมนั้ น ต่ อ ไป และเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ การยอบรั บ และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเพื่อน Grandil (2001) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาทักษะสังคมโดยการจัด
นักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆจะได้ผลการพัฒนาดีกว่ากลุ่มใหญ่ แล้วจึงจาแนกทัก ษะสังคม และ
กาหนดว่าจะใช้ทักษะสังคมใด เมื่อใด โดยทาการจาลองตัวแบบของทักษะสังคมนั้นๆ หลังจากนั้น
ให้นักเรียนลองฝึกและลองใช้ทักษะสังคม จนนักเรียนเข้าใจและสามารถนาไปใช้ได้จริง
สุขุมาล เกษมสุข (2535) เสนอแนวทางการพัฒนาทักษะสังคมไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น
จูงใจ การจูงใจช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่า และเห็นความสาคัญของทักษะสังคมนั้นๆ ที่จะช่วยให้
ประสบความสาเร็จในการเรียน การทางาน และการอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้อย่างไร 2) ขั้นฝึก นักเรียน
ต้องฝึกทักษะสังคมด้วยตนเอง ด้วยการกระทาจริง ในสถานที่จาเป็นและต้องใช้บ่อยๆ หลายๆ
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สถานการณ์ และต้ องเรียนรู้ทักษะสังคมอย่างถูกวิธี และถูกขั้นตอน ฝึกฝนเป็นระยะเวลานาน
พอสมควรจึงจะพัฒนาได้ เพื่อให้นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 3) ขั้นประเมิน การประเมินผลบ่อยๆ จะ
ช่วยพัฒนาทักษะสังคมให้ได้ผลดี และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลตนเอง เพื่อปรับปรุง
ให้การฝึกได้ผลดียิ่งขึ้น เทียมใจ พิมพ์วงศ์ (2541) ได้เสนอแนะว่าการฝึกทักษะสังคมสามารถฝึกได้
พร้อมกับ การเรีย นการสอนทั้งในเวลาเรียนเนื้อหาวิชาตามปกติ และเวลาอื่นๆ ที่นั กเรียนอยู่ใ น
โรงเรียน โดยฝึกให้สัมพันธ์กับชีวิตประจาวันของนักเรียน ครู จึงสามารถฝึกทักษะสังคมได้เกือบ
ตลอดเวลา โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะสังคมมากขึ้น
จากขั้นตอนในการพัฒนาทักษะสังคมที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า วิธีการพัฒนาทักษะ
สังคมทาได้โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนตามปกติ หรือจะจัดกิจกรรมฝึกทักษะสังคม
โดยตรงก็ได้โดยการใช้กิจกรรมฝึกต่างหากแยกจากการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาตามปกติ เป็ น
กิจกรรมที่สัมพัน ธ์กับ สภาพการดาเนินชีวิตประจาวันของนักเรียน โดยเริ่มจากการเลือกทักษะ
สังคมที่จะสอน แล้วสาธิตหรือทาให้นักเรียนดูเป็นแบบอย่างก่อน แล้วจึงให้นักเรียนทาเลียนแบบ
ให้นักเรียนฝึกซ้อมการใช้ทักษะสังคม โดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกว่ายัง
ต้องปรับปรุงแก้ไขจุดใดบ้างและที่สาคัญต้องจัดเตรียมสถานการณ์เพื่อให้โอกาสนักเรียนได้ใ ช้
ทักษะสังคม และให้การเสริมแรงนักเรียนที่ใช้ทักษะสังคมอย่างสม่าเสมอ
3.5 การวัด และการประเมินทักษะสังคม
ทักษะสังคม เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในด้านต่างๆในสังคม เช่น การแสดงออก
ด้านการพูด การแสดงสีห น้า ท่าทาง การแสดงออกทางอารมณ์ การทางานร่วมกั บ บุคคลอื่น
รวมทั้งเป็ น ความสามารถในการแสดงบทบาททางสังคม ซึ่งจัดว่า เป็ น ทักษะพื้น ฐานของการ
ติดต่อสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม ดังนั้นทักษะสังคมจึงสามารถที่จะวัด และประเมิน
ได้ โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายของการวัด และการประเมิน ดังที่นัก วิชาการ
และผูเ้ ชี่ยวชาญได้เสนอแนะไว้ดังนี้
Candlin และ Murphy (1987) ได้นาเสนอรูปแบบการวัดทักษะสังคมของนักเรียนไว้ 3
แนวทาง ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์ เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลด้านทักษะสังคมของนักเรียน โดยรูปแบบ
การสัมภาษณ์อาจจะเป็ นการสัมภาษณ์ที่เ ป็น ทางการ กึ่ งทางการ และไม่เ ป็น ทางการ วิธีก าร
สัมภาษณ์นี้อาจจะใช้ในการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนด้วย เช่น ผู้ปกครองนักเรียน
ครู และกลุ่มเพื่อน 2) การสังเกต การสังเกตโดยตรงเป็นรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ
เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่เ ป็น พฤติ กรรมของนักเรียน ข้อมูลพฤติก รรมการใช้ ทัก ษะสังคมที่ได้จ ากการ
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สังเกตจะเด่นชัดกว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ในการสังเกตต้องมีการจดบันทึก และสุ่มสังเกต
เป็นระยะๆ เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกต ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมการใช้ทักษะสังคม
(Checklist) แบบมาตราประเมิ น ค่ า (Rating Scale) ที่ป ระกอบด้ วยข้ อ ความที่ใ ช้ป ระเมิ น
พฤติกรรม อย่างน้อย 3 ระดับ และรูปแบบที่3) การตอบแบบสอบถามสังคมมติ เป็นแบบสอบถาม
ที่ใช้ถามความสัมพัน ธ์ของนัก เรียนในชั้นเรียน โดยให้ระบุว่านักเรียนคนใดที่เพื่อนต้องการร่วม
ทางานด้วยมากที่สุด ส่วน Westwood (1997) ก็ได้เสนอแนะวิธีการประเมินทั กษะสังคมไว้ 4 วิธี
ได้แก่ 1) การสังเกตพฤติกรรม เป็นวิธีประเมินที่สะดวกสาหรับครุผู้สอน เพื่อให้ทราบว่านักเรียนคน
ใดถูกปฏิเสธจากเพื่อนบ้าง และเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก 2) การสารวจโดยใช้สังคมมติ เป็นวิธีที่จะทาให้
ทราบว่านักเรียนคนใดที่มีความสัมพันธ์ที่ดี และได้รับ การยอมรับจากเพื่อน 3)การประเมินแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า ที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ จากระดับ 1 (ไม่ชอบมากที่สุด) ไปถึงระดับ 5 (ชอบ
มากที่สุด ) เพื่อให้นักเรียนได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ย วกับเพื่อนนักเรียน และ4)การให้ข้อมูลของ
ผู้ปกครอง ในบางครั้งข้อมูลการใช้ทักษะสังคมของนั กเรียนก็มาจากผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน
สามารถนาข้อมูลส่วนนี้มาพิจารณาร่วมด้วย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดของ Candlin และ Murphy และ Westwood มาใช้
เป็นแนวทางในการวัด และประเมินพฤติกรรมการใช้ทัก ษะสังคมของนักเรียน ผู้วิจัย ได้เลือกวิธี
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ทัก ษะสังคมโดยใช้ ก ารตอบแบบสอบถามแบบมาตราประเมิน ค่า
(Rating Scale) ซึ่งเป็นวิธีการวัดและประเมินทักษะสังคมวิธีการหนึ่งที่ได้ผลเชื่อถือได้
4. แนวการสอนแบบเน้นภาระงาน (Task based learning)
4.1 แนวคิดและข้อดีของการเรียนรู้ภาษาตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน
การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาตามแนวการสอนแบบเน้น ภาระงานได้ยึด แนวคิดเชิง
ทฤษฎี ที่ ใ ช้ เ ป็ น พื้ น ฐานในการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด ของนั ก การศึ ก ษากลุ่ ม ปฏิ บั ติ นิ ย ม
(Pragmatism) และตามแนวคิดทางจิตวิทยาการสอนภาษา ที่เรียกว่าภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
(psycholinguistics) ทาให้เป็นแนวการสอนที่ได้รับความนิยม และมีนักการศึก ษานาไปใช้สอน
ภาษาแก่ผู้เรียนอย่างกว้างขวาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การสอนแบบเน้นภาระงาน มีหลักการ และกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้เป็นพื้นฐานใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นโดยผ่านการปฏิบัตจิ ริงของผู้เรียน (learning
by doing) และหลักการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม (active learning) โดยเชื่อว่าผู้เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ภาษาเป้าหมายได้ดี เมื่อผู้เรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกการใช้ภาษาที่เหมือนจริงอย่าง
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เป็นธรรมชาติ และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้ การสอนแบบเน้นภาระงาน
ยังยึดกรอบแนวคิด ของการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้แบบเป็นกลุ่ม ที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิสัมพัน ธ์
ระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาภาษา และสร้างเป็ นองค์ความรู้ได้
ในที่สุด Cohen et al (1996: 152-153) ได้ยืนยันเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า การเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งาน เป็นลักษณะการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้เรียนซึ่งเมื่อพิจารณาตามแนวคิดนี้จะพบว่าการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งาน มีลักษณะของโครงสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในตัวเช่นกัน ครูมีบทบาทเป็นผู้รู้ (expert) ที่
คอยให้ความช่วยเหลือ เมื่อผู้เรียนต้องการ ดังที่ Willis (1996: 24-35) ได้กล่าวถึงบทบาทของ
ครูผู้สอนในการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ไว้ว่า บทบาทที่สาคัญของครูเป็นเพียงผู้คอยสังเกตการณ์
(monitor) และเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) อยู่ห่างๆ ไม่เข้าไปขัดจังหวะ
การปฏิบัติภาระงานของผู้เรียน
การสอนแบบเน้นภาระงาน เป็นรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษา
ได้ดี และเป็นไปตามลักษณะธรรมชาติ ดังที่ Willis (1996: 35-36) ได้กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรม
การสอนแบบเน้นภาระงานควรให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาที่ตนเองรู้แล้ว (หรือคิดว่ารู้
แล้ว) โดยไม่กลัวว่าตนเองจะใช้ได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เพราะผู้เรียนฝึกอยู่กับเพื่อนภายในกลุ่ม
และมีเพื่อนคอยให้คาแนะนา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจากการได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอย่างเป็น
ธรรมชาติ ตรงตามลัก ษณะของการใช้ภาษาในชีวิตจริง เช่น ในการสนทนาผู้เรียนคิดคาพูดใน
ขณะที่ฟังเพื่อน เพื่อเตรีย มพูดโต้ตอบ หรือใช้คาพูดอะไรก็ได้ตามที่ตนเองต้องการ เป็น ต้น ให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาการใช้ภาษาของเพื่อนคนอื่น โดยการสังเกตจากการใช้ภาษาของเพื่อน
เช่นเมื่อเพื่อนใช้ภาษาไม่ถูกต้อง ตนเองก็จะสังเกต และจาไว้ และไม่ใช้ผิดเหมือนเพื่อน เป็นการ
เรียนรู้ภาษาจากข้อผิดพลาดของคนอื่น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงของการใช้ภาษาใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ให้ ผู้ เ รี ย นมี โ อกาสได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ การผลั ด เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นกั น ในการพู ด
(negotiating turns) เช่น บางครั้งเป็นผู้ถาม ในบางครั้งก็เป็นผู้ให้คาตอบ เป็นต้น ให้ผู้เรียนได้ใช้
ภาษาอย่างมีจุดมุ่งหมาย และร่วมมือ ช่วยเหลือกัน จึงเป็นการใช้ภาษาอย่างมีความหมาย เพราะ
ในการปฏิบัติภาระงานแต่ละชิ้น ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายของภาระงาน และร่วมมือกันปฏิบัติภาระ
งานนั้นๆให้สาเร็จ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน ให้ผู้เรียนได้เข้า
ร่ว มในขั้ น ตอนของการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ค รบสมบู ร ณ์ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนถึ ง ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยของ
กระบวนการปฏิสั มพัน ธ์ ผู้เ รี ย นจึ ง จะเกิ ด การเรี ย นรู้ ภาษาที่มี ลัก ษณะเป็ น ข้อความต่อเนื่อ ง
(discourse) เหมือนการใช้ภาษาในชีวิตจริง เช่น มีการพูดคุย อภิปรายร่วมกันในประเด็นที่ภาระ
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งานก าหนดให้ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนจบ และให้ ผู้ เ รี ย นมี โ อกาสได้ ฝึ ก ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ข องการสื่ อ สาร
(communicative strategies) ที่หลากหลาย ซึ่งตรงกับลักษณะของการใช้ภาษาในชีวิตจริง เช่น
กลยุ ทธ์การตรวจสอบความเข้าใจ (checking understanding) กลยุ ทธ์การใช้คาพูดใหม่ที่มี
ความหมายเหมือนเดิม แต่หลีกเลี่ยงการใช้คาที่ไม่เข้าใจ เป็นต้น
ส่วนแนวคิดด้านจิตวิทยาของการสอนแบบเน้นภาระงานที่สาคัญ คือภาษาศาสตร์เชิง
จิตวิทยา(psycholinguistics)เกีย่ วกับหลักการรับรู้ภาษาที่สอง (Second Language Acquisition:
SLA) ที่ระบุว่า ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ภาษาเป้าหมาย(ในฐานะภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศ)
ได้ดีที่สุด ถ้าผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ภาษาเป้าหมายที่เรียน
อย่างเป็นธรรมชาติ และมีลักษณะการใช้เหมือนกับที่ใช้จริงนอกชั้นเรียน และเชื่อว่ายิ่งผู้เรียนมี
ประสบการณ์กั บภาษาที่เรียนมากเท่าใด ผู้เ รีย นยิ่ งเกิดการเรียนรู้ภาษาเป้าหมายได้ ดีมากขึ้น
เท่านั้น (Ellis, 2005: 6) การสอนแบบเน้นภาระงานมีสมมติฐานในการสอนภาษาที่ว่า ผู้เรียนจะ
เรียนรู้ภาษาได้ดีที่สุด โดยผ่านทางการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นด้วยการใช้ภาษาเป้าหมายที่เรียน
เหมือนอย่างที่ผู้เรียนเรียนรู้ และรับรู้ในภาษาที่ 1 (L1) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Long (1983:
1996) ที่กล่าวว่า การรับ รู้ภาษาในผู้เ รียนจะเกิ ดขึ้น ได้ดีที่สุด เมื่อผู้เ รียนได้เ ข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่อรองทางความหมาย (Negotiation of meaning) ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของคนในสังคม Ellis
(2003: 105) ได้ เ สนอแนวคิ ด ว่า การเรีย นรู้แบบเน้น ภาระงาน (Task-based learning)เป็ น
สิ่ ง จ าเป็ น ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ กิ ด การพั ฒ นาความรู้ ท างภาษาที่ ม าจากสั ญ ชาตญาณ (Implicit
knowledge) ภายในตัวของผู้เรียนเอง ซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมได้
Willis (1996: 147) ได้สรุปข้อดีของการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน ไว้ว่า
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานอยู่ ที่ต้องการให้ผู้เ รีย นได้ใช้ภาษาและให้
โอกาสการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับ และทุกความสามารถ บทบาทของภาระงานมุ่งสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้ใช้ภาษาจากความรู้ที่มีอยู่ บทบาทของขั้นการวางแผนงานรายงาน (task–planningreport cycle stage) แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความต้องการที่อยากปรับปรุงแก้ไขภาษาให้ถูกต้อง
ภาระงานที่มีเนื้อหาในรูปของข้อความ หรือบันทึกเสียงที่ดีและเหมาะสมจะช่วยให้ผู้เรียนนาความรู้
เหล่านี้ไปใช้ในการพูดและเขียนได้ องค์ประกอบที่สาคัญของขั้น เน้นรูปแบบภาษา (language
focus stage) ทาให้ผู้เรีย นสามารถตรวจสอบการใช้ภาษาและจัดลาดับ ความรู้ของโครงสร้าง
ภาษาได้ สามารถจัดเก็บรวบรวมรูปแบบภาษาที่อยู่ใ นการบั นทึกเสียง และการเขียนที่อยู่ใ น
เอกสารในขั้นภาระงาน (task stage) เพื่อนาไปใช้สอนในชั้นเรียนได้
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สรุป ได้ ว่า รูป แบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เป็น การสอนที่เน้น ให้ผู้เรียนมี
ความคิ ด สร้างสรรค์ ใ นการท าภาระงาน โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เ รีย นสามารถสื่อสารกั บ ผู้อื่ น อย่ างมี
ความหมายและเป็นธรรมชาติโดยใช้ความรู้ทางภาษาที่มีอยู่แล้ว (schemata) ผ่านทางภาระงาน
ซึ่งเป็น สื่อกลางในใช้การสนทนาซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือเจรจาต่อรองเพื่อให้ภาระงาน
ประสบความสาเร็จ (outcome) จะเห็นได้ว่า ภาระงานเป็นหัวใจของการเรียนการสอนในรูปแบบนี้
ดังนั้น การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานต้องคานึงถึงเนื้อหา (content)
และกิจกรรม (activity) ที่สามารถทาให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของภาระงาน (goal)
4.2 ความหมายของภาระงาน
ภาระงานเป็นกิจกรรม หรืองานที่ผู้เรียนปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนภาษาทั้งทีเ่ ป็นงาน
เดี่ยวและงานกลุ่มเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดของแต่ ละภาระงาน และผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ภาษาจากการลงมือปฏิบัติภาระงานโดยอัตโนมัติ นักการศึกษาหลายท่านให้ความหมาย
ของภาระงานในการจัดการเรียนการสอนภาษา ไว้ดังนี้
ผู้เ ชี่ย วชาญและนักทฤษฎีด้านการการสอนแบบเน้น ภาระงานหลายท่าน (Richards,
Platt และ Weber, 1985; Breen, 1989; Nunan, 1999; และ Lee, 2000) ได้ให้คานิยามของภาระ
งานว่า ภาระงาน หมายถึง กิจกรรมหรือชิ้นงานที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติด้วยความเข้าใจ มีการเชื่อมโยง
ข้อมูล หรือมีปฏิสัมพันธ์ในการใช้ภาษา ซึ่งเน้นที่ความหมาย (meaning) มากกว่ารูปแบบทาง
ภาษา (form) นอกจากนี้ ภาระงานยังเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมาย มีขั้นตอนที่ชัดเจน และต่อเนื่อง
เช่น การวาดภาพตามคาบรรยายที่ได้ฟังจากแถบบั นทึกเสียง และฟังคาสั่งแล้วปฏิบั ติตามได้
โดยทั่ ว ไปต้ อ งการให้ ผู้ ส อนพิ จ ารณาความสมบู ร ณ์ ข องชิ้ น งาน และมี ก ารสอนภาระงานที่
หลากหลายซึ่งจะช่วยใหผู้เรียนได้รับประโยชน์มากกว่าการใช้ภาษาเพือ่ การสื่อสารเพียงอย่างเดียว
Skehan (2003) และ Willis (1996) ได้ให้ความหมายของภาระงานในทานองเดียวกันว่า
ภาระงาน คือกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการปฏิบัติ ภาระงาน
จนบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ โดยเน้นการสื่อความหมายมากกว่า
รูปแบบของภาษา พร้อมทั้งมีการประเมินผลของงานที่ปฏิบัติด้วย
Ellis (2003: 9-10) ได้ให้ความหมายของภาระงาน ที่มีลักษณะสาคัญ 6 ประการ ได้แก่
ภาระงาน หมายถึง แผนการทางาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้กาหนดการสอน หรือแผนสาหรับกาหนด
กิจกรรมในรายวิชาที่สอน ภาระงานเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาที่เน้นการสื่อความหมาย ซึ่งภาระ
งานต้องส่งเสริมผู้เรียนในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยวิธีการปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการใช้ภาษาสื่อ
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ความหมายในการปฎิ บั ติ ภ าระงาน ภาระงานที่ ป ฏิบั ติเ กี่ ย วข้ องกั บ กระบวนการใช้ ภาษาใน
สถานการณ์จริง โดยกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาที่สอดคล้อ งกับสถานการณ์จริงในการ
สื่อสาร เช่น การขอข้อมูล การถามตอบ และการซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ภาระงาน
เกี่ยวข้องกับทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งภาระงานสามารถเชื่อมโยงทักษะทั้ง 4 เข้าด้วยกัน เช่น
ฟัง หรืออ่านข้อความแล้วแสดงความเข้าใจโดยการพูด หรือการเขียน ภาระงานต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด ความรู้ความเข้าใจ เช่น การคัดเลือก การเรียงลาดับ การให้เหตุผล และ
การประเมินผลข้อมูล เพื่อที่จะทาให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และภาระงานต้องมีความ
ชัดเจนตามเป้าหมาย โดยในแผนการปฏิบัติภาระงานนั้น ต้องกาหนดว่าภาษาที่ได้หลังจากปฏิบัติ
ภาระงาน ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และเมื่อผู้เรียนปฏิบัติภาระงานเรียบร้อย
แล้ว จะได้เรียนรู้ และฝึกทักษะทางภาษาที่ถูกต้องจากภาระงานที่ปฎิบัติ
จากความหมายของภาระงานข้างต้นสรุปได้ว่า ภาระงาน (Task) ในการจัดการเรียนการ
สอนภาษา หมายถึ ง กิ จกรรมหรือชิ้นงานที่สร้างขึ้ นเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจ ริงตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภาระงาน ผู้เรียนต้องใช้ภาษาในสถานการณ์ที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงในการปฏิบัติภาระงาน และเน้นการสื่อความหมายมากกว่ารูปแบบ
ของภาษา มีขั้นตอนในการปฏิบัติภาระงานที่ชัดเจน มีการเชื่อมโยงทักษะทั้ง 4 ทักษะเข้าด้วยกัน
ในการปฏิบัติภาระงาน เพื่อให้ได้ชิ้นงานออกมาอย่างสมบูรณ์มากที่สุด ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยยึด
ความหมายของภาระงานตามแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญข้างต้นโดยบูรณาการความหมายขึ้นใหม่ว่า
ภาระงาน หมายถึ ง กิ จ กรรมต่ า งๆที่ ค รู ผู้ สอนจัด ขึ้ น อย่ า งเป็ น ระบบให้ ผู้ เ รีย นปฏิ บั ติ โดยใช้
ภาษาเป้ าหมายเป็ นสื่อกลางทั้งในและนอกห้องเรียนภาษา เป็ นกิ จกรรมที่มีวัตถุป ระสงค์และ
ขั้น ตอนการปฏิบัติ ภาระงานที่ชัดเจน มีความสัมพัน ธ์กับ ลัก ษณะการใช้ภาษาในชีวิตจริง ของ
เจ้าของภาษา เป็นภาระงานที่มุ่ง เน้นความหมาย (meaning) มากกว่ารูปแบบทางภาษา (form)
โดยเน้นทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติภาระงาน
4.3 เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหรือสร้างภาระงาน
Ellis (2003 : 9) ได้กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก หรือสร้างภาระงาน ไว้ว่า ภาระ
งานต้องมีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ (workplan) ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาสื่อสารในการ
ปฏิบั ติ จ ริ ง ไม่ใ ช่ เ กิ ด จากพฤติ ก รรมการสื่ อสาร ภาระงานจะต้องมุ่งเน้น การสื่อความหมาย
(meaning) ของภาษาเป้าหมาย (target language) ไม่ใช่รูปแบบภาษา (form) ภาระงานต้อง
สัมพันธ์กั บลักษณะการใช้ภาษาในชีวิตจริง (real world of communication) ภาระงานควร
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะทางภาษาในเชิงบูรณาการ (integrated skills) ทั้ง 4 ทักษะไปพร้อมกัน
ไม่ควรแยกเรียนทีละทักษะ (discrete skills) ภาระงานควรมุ่งที่การใช้กระบวนการทางปัญญา
(cognitive process) ที่ต้องการให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนปฏิบัติภาระงาน
เช่น การเลือก การจัดกลุ่ม การจัดลาดับ การให้เหตุผล และการประเมิ นข้อมูลที่ได้เพื่อให้บรรลุ
ตามแผนที่กาหนดไว้ และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติภาระงานต้องมีชิ้นงานอันเป็นผลลัพธ์ของภาระงาน
ที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน
จึงสรุปได้ว่า ภาระงานจะต้องมีลักษณะเป็นแผนการทางาน ที่มุ่งเน้นการสื่อความหมาย
โดยใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตจริง มากกว่าการเน้นที่รูปแบบการใช้ภาษา ภาระงานควรส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาในรูปของการบูรณาการ และต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนทา
ภาระงานให้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
4.4 องค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน
การกาหนดเป้ าหมาย ข้อมูลความรู้ทางภาษา กิจกรรม บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรีย น
และสภาพการณ์ในห้องเรียน เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
เน้น ภาระงาน ในการจัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนแบบเน้ น ภาระงานนั้น ผู้เ รีย นต้อ งทราบ
เป้าหมาย (goals) ของการปฏิบัติภาระงาน ทราบบทบาทของตัวผู้เรียนเอง (roles) และที่สาคัญ
ต้องเข้าใจคาสั่งที่กาหนดในภาระงานเป็นอย่างดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบเน้นภาระงานได้
กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญของภาระงานไว้ดังนี้
Shavelson และStern (1981) ได้ ก าหนดว่า องค์ป ระกอบที่สาคัญ ของภาระงาน
ประกอบด้วย เป้าหมาย เนื้อหา กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ บริบททางสังคม และตัวผู้เรี ยน ในขณะที่
Nunan (1999) ได้อธิบายเพิ่มเติ มว่า ภาระงานประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ประการ
ได้แก่ เป้าหมาย ตัวป้อนทางภาษา กิจกรรม บทบาทครูผู้สอน บทบาทผู้เรียน และสภาพการณ์ใน
การปฏิบัติภาระงาน โดย Nunan ได้ให้รายละเอียดว่า เป้า หมาย (goals) หรือขอบเขตของภาระ
งานที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุในการปฏิบัติภาระงาน ตัวป้อนที่เป็นข้อมูลความรู้ทางภาษา (input)
ที่มีลักษณะสมจริง (authentic) มีการจัดกิจกรรม (activities) ที่ระบุถึงวิธีการดาเนินกิจกรรมของ
ผู้เรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางภาษาในลักษณะสมจริง และมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
(interaction) ผู้สอนมีบทบาท (teacher role) ทาหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ (monitor) และเป็นผู้ให้
การสนับสนุน อานวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม (facilitator) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมีบทบาท (learner role) เป็นผู้ดาเนินกิจกรรม (participant)
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หรือปฏิบัติกิจกรรมให้สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด โดยผู้สอนเป็นผู้จัดสภาพการณ์ (setting) ใน
ห้องเรียน ให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ และเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน
Candlin และ Dermot (1987) และ Ellis (2003) มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า
องค์ประกอบที่สาคั ญของการสอนแบบเน้น ภาระงานได้แก่ เป้าหมาย (Goal) ของภาระงานที่
ปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของภาระงานแต่ละชิ้นได้ ข้อมูลป้อนเข้า (Input) ที่
ได้รับจากการพูด หรือข้อมูลที่ได้จากสื่อต่าง ๆ และประสบการณ์ของผู้เรียนเพื่อนามาใช้ในการ
ปฏิบัติภาระงาน บทบาท (Roles) ทั้งบทบาทของครู และของผู้เรีย นในการปฏิบั ติภาระงานให้
บรรลุผลสาเร็จ ขั้นตอนการปฏิบัติภาระงาน (Procedures) ที่มีการกาหนดขั้นตอน และวิธีการ
ปฏิบัติภาระงานอย่างชัดเจน และผลงาน (Outcomes) เป็นผลสาเร็จของการปฏิบัติภาระงาน ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ด้านผลผลิต คือผลงาน หรือชิ้นงานที่ปฏิบัติบรรลุ ตามเป้าหมายของ
ภาระงาน และด้านกระบวนการ คือ รูปแบบโครงสร้างภาษา และขั้นตอนการปฎิบั ติภาระงาน
อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ Candlin และ Dermot (1987) ยังให้ความคิดเห็นเรื่ององค์ประกอบ
ของภาระงานว่า ควรให้ความสาคัญ ที่การจัดชั้น เรียน (setting) และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติภาระงาน (feedback) ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติภาระงานใน
ด้านผู้เรียน กระบวนการ และชิ้นงาน
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า องค์ประกอบของภาระงานประกอบด้วย เป้าหมาย ข้อมูล
ป้ อนเข้ า บทบาทผู้สอนและผู้ เ รีย น ขั้น ตอนการปฏิ บั ติงาน ผลงาน การจัดชั้น เรีย น และการ
ประเมินผลงานที่ได้จากการปฏิบัติภาระงาน ดังนั้นในการออกแบบภาระงานให้มีประสิทธิภาพ
ต้อ งอาศั ย องค์ ป ระกอบดั ง กล่า ว เพื่ อ ที่ จ ะท้ า ทาย และดึง ดู ด ความสนใจของผู้ เ รี ย นในการ
พัฒนาการใช้ภาษาของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
4.5 แนวการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงานได้ เสนอแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้สอนพิจารณาในการนามาใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติภาระงานด้วยตนเอง และเกิด
การเรียนรู้ภาษาเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
Willis (1996: 130-131) ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนแบบเน้นภาระงาน
สาหรับผู้เรียนอายุน้อย (Young learners) ไว้ว่า ผู้สอนต้องเตรียมภาษาสาหรับผู้เรียนอายุน้อย
เป็ น พิ เ ศษ และหาวิ ธี ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นมี โ อกาส และมี ค วามมั่ น ใจในการใช้ ค าหรื อ วลี ข อง
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ภาษาเป้าหมายที่เรียน โดย Willis ได้เสนอหลักการจัดการเรีย นรู้แบบเน้น ภาระงานว่าควรจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเป้าหมายในห้องเรี ยนเท่าที่เป็นไปได้ โดยเริ่มต้น จากคา และวลีที่
ผู้เ รีย นมีจ ากประสบการณ์เ ดิ ม หรือสามารถคาดเดาได้ ควรสร้างกิ จ กรรมที่มุ่งหวังให้ผู้เ รีย น
สามารถปฎิบัติงานได้บรรลุผลสาเร็จ ควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นกันเองและเกิดความ
ร่วมมือในการทางาน เพื่อให้ผู้เ รียนมีความรู้สึกที่เป็นอิสระในการทางาน หรือกล้าซักถามเมื่อมี
ปัญหา ควรให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาเป้าหมายในการปฏิบัติภาระงานนั้นๆ และต้อง
ยอมรับว่าการปฏิบัติภาระงานในขั้นตอนแรกอาจไม่สมบูรณ์แบบ ควรให้ข้อเสนอแนะผู้เรียนในสิ่ง
ที่ผิดพลาด และส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกหรือปฏิบัติซา้ อีกครั้งหนึ่งโดยไม่ควรช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดมาก
เกิ น ไป ควรให้ ผู้ เ รี ย นใช้ ภ าษาแม่ ใ นการปฏิ บั ติ ภ าระงานได้ แต่ ค วรส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นให้ ใ ช้
ภาษาเป้าหมายในการปฎิบัติภาระงานให้มากที่สุด ควรให้ผู้เรียนมีความเข้าใจคาสั่งที่เป็นขั้นตอน
การปฏิบัติภาระงานอย่างถ่องแท้ และตระหนักว่าผู้เรียนต้องมีโอกาสในการฝึกรูปแบบโครงสร้าง
ของประโยคที่ถูก ต้องในขั้นตอนสุด ท้ายของภาระงาน และช่วยให้ผู้เ รีย นเข้าใจประโยชน์ของ
องค์ประกอบในงานปฏิบัติและสามารถช่วยให้ผู้เรียนย้อนคิดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Willis ได้กล่าวถึงข้อดีใน
การจัดการสอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานกับผู้เรียนเพิ่มเติมว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานสามารถช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนได้เรียนซ่อมเสริมให้เข้าใจการใช้ภาษาได้ชัดเจน และ
เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานมากขึ้น เกิดความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น และภาระ
งานสามารถช่วยให้บรรลุผลสาเร็จทางด้านกระบวนการคิดอีกด้วย
Cameron (2001: 31) ได้เสนอหลักการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานในห้องเรียน
สาหรับผู้เรียนอายุน้อยในการเรียนภาษาต่างประเทศ ไว้ว่า ภาระงานควรมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
กันอย่างมีเอกภาพ ตั้งแต่หัวเรื่อง (topic) กิจกรรม (activity) และผลการปฏิบัติงาน (outcome)
ภาระงานควรมีความหมาย และมีเป้าหมายเกี่ยวกับการเรียนภาษาที่ชดั เจน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบ
ในการปฏิบัติภาระงานนั้นๆ ภาระงานควรกาหนดจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติและจุดสิ้นสุด ในการ
ปฏิบัติภาระงานที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบ และภาระงานควรส่งเสริมความสนใจและความ
กระตือรือร้นของผู้เรียน Ellis (2003: 276-278) มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ Cameron เกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานที่ว่า ภาะระงานควรมีความยากง่ายเหมาะสมกั บ
ระดับของผู้เรียน ผู้สอนควรตั้งเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของแต่ละภาระงานให้ชัดเจน ผู้เรียน
จาเป็นต้องตระหนักถึงความสาคัญของภาระงานที่ปฏิบัติ ซึ่งผู้เรี ยนต้องปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
มิใช่ทาเพียงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับบทบาทที่ต้องใช้
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ในบทเรียนของการปฎิบัติภาระงานนัน้ ๆ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาที่เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น
โดยทางานร่วมกันเป็นงานคู่ หรืองานกลุ่ม ภาระงานควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาของตนเองใน
การปฏิบัติภาระงาน และเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มีประสิทธิภาพ ภาระงานเบื้องต้น
สาหรับผู้เ รีย นคื อการใช้ภาษาเพื่อมุ่งเน้น การสื่อความหมาย สิ่งหนึ่งที่จะท าให้ผู้เ รีย นประสบ
ผลสาเร็จในการใช้ภาษา คือการได้ปฏิบัติภาระงานที่หลากหลาย รวมทั้งได้ใช้โครงสร้างทางภาษา
ที่หลากหลายเหมาะสมกับการปฏิบัติภาระงาน ภาระงานที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
รูปแบบภาษาที่ถูกต้อง และภาระงานที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน
และความก้าวหน้าในการปฏิบัติภาระงาน
Nunan (2004) ได้แบ่งภาระงานออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ได้แก่ งานในชีวิตจริง (Realworld or target task) เป็นการสื่อสารกันโดยใช้ภาษาที่พบนอกห้องเรียนหรือในชีวิตประจาวัน
และงานในชั้นเรียน (Pedagogical tasks) เป็นงานที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ ได้ใช้
ภาษาและผลิต ภาษาโดยเน้น การสื่อความหมายมากกว่ารูป แบบของภาษา ซึ่งแบ่ งได้เ ป็ น 2
ประเภทได้ แก่ 1) งานที่เ กิดจากการฝึกซ้อม (Rehearsal task) เป็น งานในชั้น เรียนที่ผู้เรียนได้
ฝึกซ้อมการสื่อสารที่จะต้องได้ใช้นอกห้องเรียน และ2) งานที่เกิดจากการกระตุ้น (Activation task)
เป็นงานที่ทาในชั้นเรียนโดยมีการปฏิสัมพันธ์กันในห้องเรียน เพื่อให้เกิดกระบวนการรู้ภาษาไม่ใช่
เพื่อการนาภาษาไปใช้นอกห้องเรียน
จากแนวการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
เน้น ภาระงานที่ดี นั้น ต้องคานึงถึงระดับชั้น ของผู้เรียน มีการกาหนดเป้าหมายและขั้น ตอนการ
ปฏิบัติ ภาระงานที่ชัด เจน ผู้เรีย นสามารถใช้ภาษาที่สอดคล้องกั บสถานการณ์จ ริง เน้นการสื่อ
ความหมายมากกว่ ารูป แบบทางภาษา ผู้เ รีย นมีโอกาสประเมิน ผลการปฏิ บั ติภาระงาน เพื่ อ
ปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้ นภาระเป็นการสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าที่จะใช้ภาษาในการปฏิบัติภาระงาน และสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีค วามสุข สิ่งเหล่านี้เป็ นการสร้างบรรยากาศการเรีย นการสอนให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.6 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
รูปแบบของกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัตินับเป็นหัวใจสาคัญของการสอนภาษาแบบเน้นภาระ
งาน โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงมากที่สุดเพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติ
รูป แบบกิ จ กรรมการเรีย นรู้ที่สามารถน ามาใช้ใ นการจัดการเรีย นรู้ตามแนวการสอนแบบเน้น
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ภาระงานมีหลายรูปแบบ เช่น การแก้ปัญหา การเปรียบเทียบ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้เหตุผล
เป็นต้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบเน้นภาระงาน ได้นาเสนอรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงาน ไว้ดังนี้
Prabhu (1987) ได้ เ สนอรู ป แบบกิ จ กรรมที่เ น้ น ภาระงานจ านวน 3 รูป แบบ ได้แ ก่
1) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information-gap activity) เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูล
จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง หรือจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
2) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเหตุผล (Reasoning-gap activity) ข้อมูลใหม่ที่ได้จากข้อมูลที่ผ่านการ
ลงความเห็น การสรุปความ ให้เหตุผลของผู้เรียนมาแล้ว และ3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(Opinion-gap activity) การระบุ และใช้ภาษาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของตัวบุคคล ความรู้สึก
ทัศนคติในการโต้ตอบตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้ ในขณะเดียวกัน Pica และ Falodun (1993)
ได้เสนอแนวทางการจัด รูปแบบกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานไว้ 5 ประเภท ได้แก่
1) ภาระงานกิจกรรมสัมพันธ์เนื้อหา (Jigsaw Activity) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนคนที่ 1 และผู้เรียนคน
ที่ 2 ทางานร่วนกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ซึ่งแต่ละคนจะมีข้อมูลที่สมบูรณ์อยู่ทั้ง 2 คน 2) ภาระ
งานการหาข้อมูลที่ขาดหายไป (Information Gap Activity) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนคนที่ 1 และคนที่
2 มีข้อมูลที่เหมือนกัน แต่มีบางส่วนของข้อมูลที่ขาดหายไป ผู้เรียนจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
โดยสลับบทบาทกันทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูล และเป็นผู้รับข้อมูล 3) ภาระงานการแก้ปัญหา (Problem–
solving Activity) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันทาภาระงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ 4) ภาระงานการตัด สิน ใจ (Decision–making Activity) เป็ นภาระงานที่ผู้เรียนร่วมกั น
ตัดสินใจเพื่อหาข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งจากหลายๆทางเลือกที่กาหนดให้ และ5) ภาระงานการ
แลกเปลี่ย นความคิ ด เห็น (Opinion Exchange Activity) เป็น ภาระงานที่ผู้เรีย นต้องร่วมกั น
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
สาหรับ Willis (1996: 26-27) ได้เ สนอรูป แบบภาระงานไว้ จ านวน 6 รูป แบบ ได้แก่
1) ภาระงานการจัดท ารายการ (Listing) เป็น รูป แบบภาระงานที่มุ่งหวังให้ผู้เรียน แสดงความ
คิดเห็นของตน โดยมีวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมความคิด และการค้นหาความจริง 2) ภาระ
งานการเรียงลาดับ และการแยกประเภท (Ordering and sorting) เป็นรูปแบบภาระงานที่ผู้เรียน
ฝึกใช้ภาษาในการเรียงลาดับข้อมูลและจัดแยกประเภทตามหัวข้ อต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 3) ภาระงาน
การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง (Comparing) เป็นรูปแบบภาระงานที่ให้ผู้เรียน
เปรียบเทียบข้อมูลที่มีลักษณะเดียวกัน แต่มแี หล่งที่มาหรือมีเนื้อหาต่างกัน เพื่อที่จะรวบรวมส่วนที่
เหมือนกั น หรือคล้ายคลึงกั น และแยกแยะส่วนที่แตกต่างกั น ได้ 4) ภาระงานการแก้ ปั ญ หา
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(Problem solving) เป็นรูปแบบภาระงานที่ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและเหตุผลพร้อมทั้งท้า
ทายให้ผู้ เ รีย นพยายามแก้ ไขปั ญ หาให้บ รรลุผล 5) ภาระงานการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
(Sharing personal experience) เป็นรูปแบบภาระงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเกี่ยวกับ
ตนเอง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอื่น และ6) ภาระงานงานที่สร้างสรรค์ (Creative task) หรือ
ที่เรียกกันทั่วไปว่าโครงงาน เป็นรูปแบบภาระงานที่ให้ผู้เรียนทางานเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม เป็นภาระ
งานที่มีขั้นตอนการทางานมากกว่าประเภทอื่นๆ และเป็นภาระงานที่รวมกิจกรรมหลายประเภทเข้า
ด้วยกัน ซึ่งบางครั้งผู้เรียนอาจต้องออกไปทากิ จกรรมนอกชั้นเรียน สิ่งที่สาคัญที่ทาให้งานเสร็จ
สมบูรณ์นั้นขึ้นอยู่กับทักษะการจัดการ และการทางานร่วมกัน นอกจากนี้ Willis ยังได้เสนอรูปแบบ
ภาระงานสาหรับเด็กอายุน้อยกว่า 11 หรือ 12 ปี ว่าผู้เรียนในระดับนี้จะมีความวิตกกังวลในการฝึก
ใช้ภาษาน้อยกว่าวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากผู้เรีย นวัยนี้ใช้ความรู้สึกในการจัดการกับสิ่งต่าง ๆ โดยไม่
จาเป็ นต้องอาศั ยความเข้าใจเกี่ยวกั บทุก สิ่งที่ป ฏิบัติ ผู้เรียนสามารถจาและลอกเลียนแบบได้ดี
ส่วนใหญ่ผู้เรียนจะสนุกกับการเล่นเกม และมักเรียนรู้ภาษาโดยทาภาระงานต่างๆ อยู่เสมอ เช่น
ฟังและทากิจกรรม (listen and do activities) การจัดกลุ่มและจาแนก (classifying) และกิจกรรม
ปริศนา (puzzles) เป็นต้น
จากรูปแบบกิจกรรมที่เน้นภาระงานข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า กิจกรรมที่เน้นภาระงานนั้นเป็น
กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริง หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง ตลอดจนได้
ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี การจัดกิจกรรมที่เน้นภาระงานใน
การสอนภาษา ผู้สอนควรจัดภาระงานให้มีลักษณะเป็นการถ่ายโอนข้อมูลจากทักษะหนึ่งไปยังอีก
ทักษะหนึ่ง เช่น จากการอ่านไป่สู่เขียน เป็นต้น นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมภาระงานให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสสอบถามข้อมูลที่ตนไม่รู้จากเพื่อนคนอื่น ซึ่งเป็นการฝึกในสถานการณ์ที่สมจริง หรืออาจให้
ผูเ้ รียนทากิจกรรมภาระงานที่มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อให้กิจกรรมนั้นบรรลุผล และ
ครูควรมีการตรวจสอบว่าผู้เรียนสามารถทากิจกรรมนั้น ๆ ได้ถูกต้องหรือไม่ และมีการตรวจสอบ
ความถู ก ต้ องของการใช้ไวยากรณ์ด้ว ย ดังนั้น ความหลากหลายของรูป แบบกิ จ กรรมเหล่า นี้
สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านการใช้ภาษาและทักษะกระบวนการทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4.7 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นการเรียนรู้ภาษาที่เกิดจากการใช้ภาระงานเป็น
สื่อกลาง สิ่งที่สาคัญคือ ผู้เรียนต้องรู้เป้าหมายของภาระงานที่ปฏิบัติ และทาความเข้าใจขั้นตอน
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การปฏิบัติภาระงานให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการใช้ภาษาเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริงในชีวิตประจาวันได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาแบบเน้นภาระงาน ได้เสนอ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ไว้ดังนี้
Willis (1996: 56-58) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ไว้ 3 ขั้นตอน
หลัก โดยแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยภาระงานต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ขั้นเตรียมการก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) ในขั้นตอนนี้ มีการแนะนาหัวข้อ
และภาระงานที่ต้องปฏิบัติ โดยครูผู้สอนจะช่วยผู้เรียนให้เข้าใจประเด็นสาคัญ และจุดประสงค์ของ
ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ โดยมีการระดมความคิด การใช้รูปภาพ ฯลฯ ครูผู้สอนอาจนาเสนอคาศัพท์
หรือวลีที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติภาระงาน แต่ยังไม่ควรสอนโครงสร้างไวยากรณ์ใหม่ในขั้นตอนนี้
ตัวอย่างกิจกรรมของขั้นตอนนี้ เช่น การคัดเลือกคาที่ไม่เขากลุ่มออก ผู้สอนควรให้เวลาผู้เรียนใน
การคิดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติภาระงาน ถ้าภาระงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวข้องกับข้อความ ควรให้ผู้เรียน
อ่านข้อความเพื่อทาความเข้าใจเสียก่อน
2. ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีภาระงานย่อยที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ 3 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) ขั้น ตอนการปฏิบั ติ ภาระงาน (Task) โดยผู้เ รีย นสามารถปฏิบั ติภาระงานเป็ นคู่ (Pair
work) หรือเป็นกลุ่ม (Group work) เปิดโอกาสงให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเป้าหมายเพื่อแสดงความ
คิดเห็น ครูผู้สอนเดินสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติภาระงานของผู้เรียน พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้
ภาษาเป้าหมายในการสื่อสาร หรือคอยให้ความช่วยเหลือผู้เรียน ในกรณีที่ผู้ เรียนต้องการความ
ช่วยเหลือ แต่จะไม่เ ข้าไปขัดจังหวะผู้เรีย นในการปฏิบัติภาระงาน และไม่แก้ไขข้อผิดพลาดของ
ผู้เ รีย นในขณะที่ ก าลัง ปฏิ บั ติ ภ าระงาน แต่ จ ะบั น ทึก ไว้ 2) ขั้ น ตอนการวางแผนการรายงาน
(Planning) โดยผู้เ รียนเตรีย มการสาหรับ การรายงานผลการปฏิบั ติภาระงาน ให้เ พื่อนทั้งห้อง
รับทราบว่าผลการปฏิบัติภาระงานเป็นอย่างไร และได้ชิ้นงานหรือผลงานอะไร ซึ่งผู้เรียนจะเตรียม
ร่างรายงานพร้อมทั้งฝึกซ้อมว่าจะต้องเขีย นหรือพูดอะไร ครูผู้สอนเดินสังเกตไปรอบๆห้องเรีย น
เพื่อแนะนาผู้เรียนเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ภาษา ในส่วนนี้ผู้เรียนสามารถถามคาถามกับ ผู้สอน
เกี่ ย วกั บภาระงานที่ป ฏิบัติ ในขั้นการวางแผนนี้ จะเน้น เรื่องความชัดเจน การเรีย บเรีย ง และ
ความถูกต้องของข้อมูล และ 3 ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติภาระงาน (Report) ในขั้นตอนนี้
ครูผู้สอนจะสุ่มถามผู้เรียนบางคู่หรือบางกลุ่ม โดยให้รายงานสรุปให้เพื่อนทั้งห้องฟัง เพื่อให้ทุกคน
สามารถเปรียบเทียบผลที่ได้ วิธีการอาจเป็นรูปแบบการรายงานของผู้เรียน 1-2 กลุ่ม ให้กลุ่มอื่น
เปิดโอกาสแสดงความคิ ดเห็น และเติมเต็มในส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งกาชับ ให้ผู้เ รีย นจดบั นทึกใน
ระหว่างที่เ พื่อนรายงานด้วย และผู้สอนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องเนื้อหาที่ผู้เรีย นรายงาน
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บางครั้งอาจปรับภาษาใหม่ในภายหลัง แต่ไม่ควรแก้ไขหน้าห้องเรียนขณะที่ผู้เรียนกาลังนาเสนอ
รายงาน
3. ขั้นวิเคราะห์ และฝึกภาษา (Language focus) ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย
ได้แก่ 1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ภาษา (Analysis) ในขั้นตอนนี้ผู้สอนเตรียมรูปแบบโครงสร้างทาง
ภาษาที่ผู้เรียนใช้ไม่ถูก ต้องในขณะที่ปฏิบัติภาระงาน โดยให้ผู้เรียนร่วมกั นวิเคราะห์โครงสร้าง
ภาษาว่ามีข้อผิดพลาดในเรื่องใด โดยมีครูผู้สอนให้ความช่วยเหลือขณะที่ผู้เรียนร่วมกันทาภาระ
งาน และเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนถามคาถามได้ ผู้สอนทบทวนการวิเ คราะห์ของผู้เรียนอีก ครั้งบน
กระดาน จากนั้นให้ผู้เรียนคัดลอกลงในสมุด 2) ขั้นตอนการฝึกใช้ภาษา (Practice) ในขั้นตอนนี้
ผู้สอนให้ผู้เรีย นปฏิ บัติ ภาระงานในการใช้ภาษา และสรุปโครงสร้างทางภาษาให้ผู้เรียนเข้าใจ
ชัดเจน และถูกต้อง และ Willis ได้ให้ความคิดเห็นเพิม่ เติมว่า เมื่อผู้เรียนปฎิบัติภาระงานแต่ละครั้ง
เสร็จสิ้นแล้ว ผู้สอนอาจเลือกแนวทางการติดตามผล (follow-up) ดังนี้ 1) ควรให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษา
ที่เหมือน หรือคล้ายกับภาระงานที่ปฏิบัติไปแล้วด้วยการการพูดซา้ อีกครั้งหนึง่ แต่ควรเปลี่ยนจากคู่
เดิม หรือกลุ่มเดิม 2) ผู้เรียนควรย้อนกลับไปดูสื่อ หรือบทความของภาระงานที่ปฏิบัติ ไปแล้ว และ
จดบันทึกเขียนคา วลี หรือโครงสร้างที่สาคัญไว้ 3) ผู้เรียนควรได้อภิปรายถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติภาระงานว่าเป็นอย่างไรบ้าง หรือเขียนบันทึกประจาวันเพื่อให้ผู้สอนอ่านภายหลัง
สาหรับ Ellis (2003: 244-262) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบเน้นภาระงานอีกท่านหนึ่ง
ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนแบบเน้นภาระงานไว้ 3 ขั้นตอน เช่นเดียวกับ Willis โดยใช้ชื่อขั้นตอน
เหมือน และแตกต่างกัน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนที่มุ่งเน้นการเตรียมผู้เรียนให้สามารถ
ปฎิบัติภาระงานได้ เป็นแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยต้องอาศัย
4 วิธีการ ดังต่อไปนี้ 1) ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติภาระงานที่มีลักษณะเหมือนกับภาระงานที่ผู้เรียนจะได้
ปฏิบัติจริง (Task) 2) ให้ผู้เรียนสังเกตรูปแบบของการปฏิบัติภาระงาน (Task) 3) กระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความพร้อมในการการปฏิบัติภาระงานจริง 4) วางแผนอย่างเป็นระบบสาหรับการปฏิบัติภาระ
งานหลัก ได้ แก่ การวางแผนการปฏิบั ติภาระงานสาหรับ ผู้เ รียน การวางแผนที่เ ป็ น การชี้แนะ
รูปแบบภาษา และการวางแผนแบบเน้นเนื้อหา
2. ขั้นระหว่างการปฏิบัตภิ าระงาน (During-task) มีทางเลือกในการปฏิบัติภาระงาน 2
แนวทาง คื อ 1) การกาหนดทางเลือกในการปฏิบั ติภาระงาน (Task performance options)
กาหนดแนวทางต่างๆในการปฏิบัติภาระงานที่ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ ภาระงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สอนสามารถวางแผนการสอนล่วงหน้าได้ เช่น การกาหนดเวลาในการ
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ปฎิบัติภาระงาน ถ้าผู้สอนเน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้อง (Accuracy) ในการปฏิบัติภาระงาน ควรให้
ผู้เรียนกาหนดระยะเวลาเอง แต่ ถ้าเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว (Fluency) ควร
กาหนดระยะเวลาให้ผู้เรียน เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาโดยไม่คานึงเรื่อง
ความถูกต้อง หรือการให้ข้อมูลบางส่วนกับผู้เรียนในขณะที่ผู้เรียนกาลังปฏิบัติภาระงาน และการ
ให้คาแนะนาเกี่ย วกั บภาระงานที่ป ฏิบั ติ ซึ่งผู้เรียนไม่ได้คาดคิดคาตอบไว้ก่ อน เป็นการท้าทาย
ผู้เรียน เช่น ภาระงานที่ต้องตัดสินใจ (A decision-making task) เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ
สนใจ และใช้ภาษาในการปฎิบัติภาระงานเพิ่มขึ้น และ2) การกาหนดกระบวนการในการปฏิบัติ
ภาระงาน (Process options) เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติภาระงานที่กาหนดให้ผู้เรียนทาตามภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์
3. ขั้นหลังปฏิบัติภาระงาน (Post-task) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรีย นรายงานผลการปฏิบั ติ
ภาระงาน พร้อมทั้งประเมิน ผลการปฏิบั ติภาระงานของผู้เ รีย นเอง ระบุสาเหตุของปั ญหา และ
วิธีการแก้ปัญหาในการสื่อสาร รวมทั้งภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติภาระงาน หลังจากนั้นผู้สอนเลือก
ปัญ หาหรือข้อผิด พลาดในการใช้ ภาษาที่ผู้เ รีย นยั งใช้ไม่ถู ก ต้องระหว่างขณะปฏิบั ติภาระงาน
เพื่อนามาวิเคราะห์ร่วมกัน และท้ายสุดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ภาระงานซ้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้โอกาส
ผู้เรียนได้ปรับปรุงชิ้นงานของตนเอง และในการปฏิบัติภาระงานซ้านั้น สามารถทาให้อยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกับภาระงานเดิม แต่สถานการณ์ หรือคาสั่งแตกต่างไปจากที่ฝึกปฏิบัติครั้งก่อน
หรือฝึกกิจกรรมใหม่แต่ใช้รูปแบบ และโครงสร้างภาษาที่ได้วิเคราะห์ไปแล้ว
ในขณะเดียวกัน Moor (2005) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการการจัดกิจกรรมแบบเน้นภาระงาน
ไว้ว่ามีขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่ ขั้นให้แบบอย่างในการปฏิบัติภาระงาน (Model Task) เป็นการนา
หัวข้อและอธิบายชิ้นงานโดยย่อ ขั้นเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติ ภาระงาน (Preparing Task)
เป็นการแนะนาขั้นตอนการเตรียมการ ทั้งในเรื่องของการเลือกเรื่องนาเสนอ และการใช้ภาษา ขั้น
ทบทวนภาระงาน (Rehearsal Task) เป็นการฝึกพูด โดยมีการทบทวนเนื้อหาที่จะนาเสนอ ภาษา
ที่ใช้ การออกเสียง เป็นต้น ซึ่งครูจะมีส่วนช่วยในขั้นตอนนี้มาก และขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task)
เป็นการนาเสนอชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
จากขั้นตอนการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบเน้นภาระงานไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาโดยใช้ภาระงานเป็นสื่อ
การเรียนรู้เท่านั้น แต่เป็นการสนองความต้องการของผู้เรียนโดยตรง อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถวาง
แผนการทางานเป็นขั้นตอน แก้ไขปั ญหาที่เ กิดจากการปฏิบัติภาระงานได้อย่างเป็นระบบ และ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แต่ละขั้นตอนของหลักการเรียนรู้ แบบเน้นภาระ

81
งาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ภาษาเป้าหมายได้อย่างอิสระ
โดยผู้สอนทาหน้าที่เป็นเพียงผู้อานวยความสะดวกและให้คาแนะนาเท่านั้น
4.8 ปัจจัยในการนาการสอนแบบเน้นภาระงานไปใช้ในการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์
การสอนแบบเน้นภาระงานเป็นแนวการสอนที่พัฒนาจากแนวการสอนภาษา รูปแบบ
และแนวการจัดกิ จกรรมการเรีย นการสอนจึงมีส่วนที่เสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
นักเรียนได้หลายประการ ดังนี้
1. การสอนแบบเน้นภาระงานเป็นการสอนที่ให้นักเรียนปฏิบัติภาระงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม เพื่อฝึกการใช้ภาษาเป้ าหมายที่เรี ยนอย่างสมจริง เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวสามารถเสริมสร้างการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนได้
2. ขั้นตอนการสอนแบบเน้น ภาระงานให้ความสาคัญกับ การคิดวิเคราะห์ การ
ร่วมกันปฏิบัติภาระงานภายในกลุ่ม และการร่วมมือกันแก้ปัญหา ซึ่งเป็นจุดเน้นที่เสริมสร้ างการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี
3. การสอนแบบเน้นภาระงาน นักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทา
ภาระงาน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดย
การประยุกต์แนวการสอนแบบเน้นภาระงานมาใช้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทีค่ รูผู้สอนสามารถเลือก
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทของตนเองได้
5. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ
5.1 แนวทางการเรียนรู้ภาษาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
แนวคิดในการเรียนภาษาประการหนึ่งที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และรับรู้ภาษาได้ดี
คือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับภาษาที่เรียน เพื่อสื่อสารความหมายระหว่าง
กัน การฝึกปฏิบัติใช้ภาษาที่เรียนในสถานการณ์ที่สัมพันธ์ และสอดคล้องกับสถานการณ์จริงของ
การใช้ภาษา การเรียนรู้ภาษาลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ภาษาที่เรียนได้ เพราะผู้เรียน
ไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้ภาษานั้นด้วย การเรียน
ภาษาเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลา และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ผู้เรียนต้องได้รับการจูงใจ
หรือกระตุ้นจึงจะเกิดการเรียนรู้ได้
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จากแนวคิดดังกล่าวมีบางส่วนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของนักปรัชญากลุ่ม Social-constructivist ที่มีแนวคิดในการเรียนรู้ว่า มนุษย์
สามารถแสวงหาความรู้ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง ต่ า งๆบนโลกนี้ ไ ด้ โดยผ่ า นทางการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ การ
ติดต่อสื่อสาร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในสังคม การเจรจา การอธิบายจะก่อให้เกิด
การเรีย นรู้ และความเข้าใจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เ รีย นจะได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน อย่ างทั่วถึ ง
การเรียนรู้แบบร่วมมือจึงแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยปกติจะมีสมาชิก จานวน 4 คน เพื่อให้
สามารถทากิ จกรรมเป็นคู่ ภายในกลุ่มได้ด้วย เพราะการเรียนรู้แบบร่วมมือให้ความสาคัญ เป็ น
อย่างมากกับการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยตรง (face-to-face interaction) ดังที่ Johnson
และJohnson (1994) ได้นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานขององค์ประกอบสาคัญของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ ได้แก่ 1) การพึ่งพาซึ่งกั นและกัน (Positive Interdependence)
สมาชิกภายในกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ สมาชิก
ทุกคนในกลุ่มต่างเข้าใจดีว่าความมุ่งมั่นเพื่อความสาเร็จของกลุ่มจะเป็นผลดีทั้งต่อตนเอง และ
สมาชิก คนอื่น ๆ เป็ น ความสัมพั น ธ์ที่จ ะก่ อให้เ กิ ดความรู้สึก ที่เ ห็น ความสาเร็ จ ของคนอื่น เป็ น
ความสาเร็จของตนเองด้วย 2) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม (individual and
group accountability) สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการทางาน เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้ า หมายที่ ก าหนด อั น เป็ น ความสาเร็จ ของกลุ่ม ความสาเร็จ ของกลุ่ มเป็ น ผลมาจาก
ความก้าวหน้า และความพยายามในการทางานของสมาชิกแต่ละคน 3) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กันของสมาชิกในกลุ่มขณะปฏิบัติหน้าที่ (face-to-face promotive interaction) สมาชิกในกลุ่ม
ทางานร่วมกัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้การทางานของเพื่อนสมาชิกคนอื่น ๆประสบความสาเร็จ
โดยแบ่งปันความช่วยเหลือ แบ่งปันสิ่งของ กระตุ้น และให้กาลังใจ หรือชื่นชม ยินดีในความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่น ให้คาอธิบาย เมื่อเพื่อนสมาชิกประสบปัญหาในการทางาน
เป็นต้น 4) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กในกลุ่มและทักษะการทางานเป็ น กลุ่ม (interpersonal
and small-group skills) ในการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้เรียนต้องเรีย นรู้เนื้อหาสาระทางวิชาการ
(academic subject matter) และทาหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่มอีกด้วย ดังนั้นสมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่มต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง เช่น บทบาทการเป็นผู้นากลุ่มที่ดี การตัดสินใจเกี่ยวกับภาระ
งานที่รับผิดชอบ การสร้างความไว้วางใจต่อกัน การพูดสื่อสารระหว่างกัน และการจัดการกับ ข้อ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม และ5) การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการกลุ่ม (group processing)
เมื่อทางานสร็จแล้ว สมาชิกของกลุ่มจะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการทางานของกลุ่มว่าบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างไร อภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกที่ส่งผลดี และไม่ดีต่องาน
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กลุ่ม และการตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางานของสมาชิกที่ควรรักษาไว้ หรือควรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เป็นต้ น ดังนั้น การวิเคราะห์ร่วมกันอย่างรอบคอบของสมาชิก เกี่ยวกับการทางาน
ร่วมกันในกลุ่ม และประสิทธิภาพของการทางานกลุ่ม จะส่งผลให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้
5.2 แนวคิดทางจิตวิทยาของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
แนวคิดทางจิตวิทยาของการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เด่นชัดที่สุด คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ
Vygotsky (1978: 12-16) ที่เรียกว่า Zone of Proximal Development หรือ ZPD ซึ่งเป็นหลักการ
ที่ใช้อธิบายความแตกต่างระหว่างความสามารถที่ผู้เรียนทาสาเร็จได้ด้วยตนเอง โดยปราศจากการ
ช่วยเหลือจากคนอื่น และสิ่งที่ผู้เรียนไม่สามารถทาสาเร็จได้ด้วยตนเองถ้าไม่มีคาแนะนา หรือการ
สนับสนุนส่งเสริมจากบุคคลอื่นที่มีความรู้ ความสามารถมากกว่า โดย Vygotsky เปรียบเทีย บ
Zone of Proximal Development เป็ น เหมือนพื้น ที่ที่ควรจัดการเรีย นการสอนให้กั บ ผู้เ รีย น
เพื่อผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาความสามารถในส่วนที่ยังไม่มี ซึ่ง Vygotsky เชื่อว่าการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆเป็นกระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน โดยผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social
interaction)ระหว่างกันของผู้เรียนกับกลุ่มเพื่อนทีม่ ีความสามารถมากกว่า ดังนั้นในการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ครูจึง ควรจัด กลุ่มนัก เรีย นให้มีระดั บ ความสามารถที่แตกต่างกั น เพื่อ ให้นัก เรีย นที่ มี
ความสามารถในเรื่องนั้นๆมากกว่าสมาชิกคนอื่นๆ ได้เป็นคนคอยให้ความช่วยเหลือในการเรียนรู้
นอกจากนี้ แนวคิดทางจิตวิทยาของการเรียนรู้แบบร่วมมือ อีกประการหนึ่งคือ Scaffold
learning ซึ่งเป็ นแนวคิด ที่ได้มาจากทฤษฎีการเรีย นรู้ของ Vygotsky ที่ชื่อ Zone of Proximal
Development หรือ ZPD บุ คคลที่นาคาว่า scaffold หรือ scaffolding มาใช้ในการเรีย นรู้คือ
Wood, Bruner และ Ross โดยอธิบายหลักการของ Scaffold learning ไว้ว่าเป็นกระบวนการที่ครู
ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการทาภาระงานให้สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งใน
ตอนแรกนักเรียนไม่สามารถทาให้สาเร็จได้ด้วยตัวเอง เพราะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความสามารถของ
ผู้เรียน หรือนักเรียนยังไม่มีความรู้ เมื่อนักเรียนสามารถทาภาระงานนั้นได้ด้วยตนเองแล้ว ครูก็จะ
เริ่มลดการช่วยเหลือลงอย่างช้าๆ แล้วให้นักเรียนทาภาระงานนั้นตามลาพังอย่างอิสระ ซึ่งถือว่า
นักเรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว
5.3 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนทางานร่วมกัน
เป็นกลุ่มเล็กๆ โดยทั่วไปจะมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน สมาชิกในกลุ่มมีระดับความสามารถที่แตกต่าง
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กัน แบ่งหน้าที่ความรับ ผิดชอบในกลุ่ม และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก คนอื่น ๆให้เ กิดการเรีย นรู้ ไป
ด้ ว ยกั น มี ก ารช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น สมาชิ ก ในกลุ่ ม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ในส่ ว นตนเอง
และส่วนรวม มีก ารกาหนดเป้าหมายของกลุ่มในการท างานร่วมกัน ผลงานของกลุ่มขึ้น อยู่กั บ
ผลงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มได้รับความสาเร็จร่วมกัน (Slavin, 1987; Alkin,
1992; Olsen และ Kagan, 1992; Johnson และJohnson, 1994; Dahley, 1994)
จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือที่นักการศึกษาให้ไว้ข้างต้น สรุปได้ว่าการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกมีความสามารถ
แตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตน และส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
5.4 ขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนการสอนหลักประกอบด้วย
ขั้นเตรียมการสอน ขั้นการสอน ขั้นการเรียนเป็นกลุ่ม ขั้นการตระหนักถึงความสาเร็จของกลุ่ม และ
ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ขั้น เตรีย มการสอน ในขั้น ตอนนี้ผู้สอนจะกาหนดจุดประสงค์ของการเรีย น
กาหนดขนาดของกลุ่ม จัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม (อาจมีวิธีจัดแบบต่างๆ เช่น จัดแบบคละความสามารถ
จัดแบบสุ่ม เป็ น ต้ น) หลังจากนั้น สมาชิก ในกลุ่มต้องก าหนดหน้าที่ของแต่ละคนในกลุ่ม และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
2. ขั้นการสอน โดยผู้สอนเป็นผู้นาเข้าสู่บทเรียน นาเสนอเนื้อหา และกาหนดแนว
ปฏิบัติในการฝึกร่วมกับนักเรียน
3. ขั้นการเรีย นเป็ นกลุ่ม การเรียนเป็น กลุ่มหลังจากที่ผู้สอนนาเสนอเนื้อหาใน
บทเรียนแล้ว ผู้เรียนจะได้ศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่มประมาณ 4 คน เพื่อให้สามารถฝึกการอ่านเป็นคู่
ภายในกลุ่มได้ ขณะที่เรียนสมาชิกในกลุ่มจะต้องเรียนรู้เนื้อหานั้นให้เข้าใจ หน้าที่ของกลุ่มคือทาให้
สมาชิกในกลุ่มเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดโดยการช่วยเหลือกัน
4. ขั้นการตระหนักถึงความสาเร็จของกลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม
แต่ละคนตระหนักว่าคะแนนของแต่ละบุคคลที่เพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มคะแนนของกลุ่มได้ และเป็นการ
แสดงพัฒนาการของกลุ่ม หลักการนี้มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนทาคะแนน ให้ดีขึ้น เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนทางานของตนเองให้ดีที่สุด และเห็นความสาคัญของการร่วมมือกันของกลุ่ม
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5. ขั้น การประเมิน ผลการเรีย นรู้ เป็ น การประเมิ น การเรี ย นรู้ของผู้ เ รี ย นเป็ น
รายบุคคล และรายกลุ่มเพื่อดูความสาเร็จของการทางานร่วมกันว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอภิปรายกระบวนการกลุ่มที่นามาใช้
5.5 ปัจจัยในการนาการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไปใช้ในการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการกลุ่มเป็น
สาคัญ นอกจากจะพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียนแล้ว ยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสังคม
ของนักเรีย นอีกด้ วย ปัจ จัย ในการน าการเรียนรู้แบบร่วมมือไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการสอนอ่านเชิง
วิเคราะห์ มีดังนี้
1. การทางานร่วมกันเป็นกลุ่มของนักเรียน ได้อภิปรายแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน
รวมทั้ง มีการแสดงความคิดเห็น ในสิ่งที่เรียนร่วมกัน จัดว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการคิดของ
นักเรียน สามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้
2. การจัดกลุ่มนักเรียนแบบคละความ สามารถให้มีทั้ง นั กเรียนที่เรียนอ่อน ปานกลาง
และเก่ง ทางานร่วมกัน นอกจากจะส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแล้ว นักเรียนยังได้พัฒนา
ทักษะสังคม และกระบวนการคิดไปพร้อมๆกันด้วย ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีที่จะช่วยพัฒนาทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนได้ โดยเฉพราะนักเรียนที่เรียนอ่อน จะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ที่อ่านดียิ่งขึ้น เพราะมีเพื่อนในกลุ่มที่เรียนดีคอยให้ความช่วยเหลือ ทาให้มีทักษะพื้นฐานคือความ
เข้าใจ ที่จะนาไปใช้ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้
3. การเรียนแบบร่วมมือจัดว่าเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ ได้
ดี เพราะนักเรียนรู้สึกไม่กังวล และมีความมั่นใจในการเรียน มีเพื่อนคอยให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ
นักเรียนกล้าที่จะถามเพื่อนเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อเรื่องที่อ่าน
จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เ รียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยสมาชิกในกลุ่มมีระดับ
ความสามารถที่แตกต่างกัน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่ม และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ
ให้เกิดการเรียนรู้ไปด้วยกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบทั้งใน
ส่วนตนเอง และส่วนรวม มีการกาหนดเป้าหมายของกลุ่มในการทางานร่วมกัน ผลงานของกลุ่ม
ขึ้นอยู่กับผลงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม สมาชิกต่างได้รับความสาเร็จร่วมกัน การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือได้รับแนวคิดพื้นฐานจากนักปรัชญากลุ่ม Social-constructivist ที่เชื่อว่ามนุษย์สามารถ
แสวงหาความรู้เ กี่ ย วกั บ สิ่งต่ างๆ บนโลกนี้ได้ โดยผ่านทางการติดต่ อสื่อสาร การปฏิสัมพัน ธ์
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในสังคม การเจรจา และการอธิบาย โดยมีหลักการพื้นฐานที่เป็น
องค์ป ระกอบสาคั ญ ของการเรีย นรู้ แบบร่วมมือ มี 5 ประการ ได้แก่ 1) สมาชิก ภายในกลุ่ม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 2) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม 3) การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกั นของสมาชิก ในกลุ่มขณะปฏิบัติห น้าที่ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มและ
ทักษะการทางานเป็นทีม และ 5) การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการกลุ่ม นอกจากนี้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือยังได้รับแนวคิดทางจิตวิทยาการเรียนรู้จากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Vygotsky ที่เรียกว่า Zone
of Proximal Development หรือ ZPD และแนวคิดเกี่ยวกับ Scaffold learning การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือยังช่วยพัฒนาทักษะสังคมของผู้เรียน ซึ่งเป็นความสามารถในการสื่อสาร มีสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ให้ความร่วมมือในการทางานร่วมกัน อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเองและการปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นครูผู้สอนจึงสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือใน
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสารของผูเ้ รียนได้อีกทางหนึ่ง
6. การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงาน และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
จากขั้น ตอนการสอนแบบเน้ น ภาระงานที่ก ล่ าวข้า งต้ น จะพบว่า มีจุ ด อ่ อนที่ส าคั ญ
เกี่ยวกับรูปแบบในการจัดกลุ่มผู้เรียนที่ไม่มีหลักการชัดเจนว่าจัดกลุ่มผู้เรียนลักษณะอย่างไร แต่ละ
กลุ่มมีสมาชิกกี่คน จึงกล่าวได้ว่าในการสอนแบบเน้นภาระงานจะจัดกลุ่มผู้เรียนลักษณะใดก็ได้
โดยไม่ให้ค วามสาคัญ กับกระบวนการกลุ่มของผู้เรีย น สมาชิก ในกลุ่มไม่มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน และที่สาคัญการสอนแบบเน้นภาระงานจัดกลุ่มผูเ้ รียนโดยไม่คานึงถึงการคละ
ผู้เรียนตามความสามารถ จุดประสงค์ในการจัดกลุ่มผู้เรียนเพียงเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเป้าหมาย
ที่เรียนร่วมกั นเป็น กลุ่มเพื่อให้มีลัก ษณะคล้ายกั บการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน หรือใกล้เ คีย ง
ธรรมชาติเท่านั้น (Candlin,1987; Willis,1996; Nunan, 2004) แต่การเรียนรู้แบบร่วมมือจะให้
ความสาคัญกับการจัดกลุ่มผู้เรียนมาก มีการกาหนดจานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มไว้ชัดเจนว่าควรมี
จานวน 3-6 คน และในการจัดกลุ่มผู้เรียนต้องมีการคละความสามารถของผู้เรียนที่ มีทั้งผู้เรียนที่
เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน และกาหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกใน
กลุ่มอย่างชัดเจน นอกจากนี้ การเรีย นรู้แบบร่วมมือ ยังให้ความสาคัญ ต่อการทางานเป็น กลุ่มที่
สมาชิกในกลุ่มมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิ กคนอื่น
ร่วมมือกันเรียนรู้ ให้กาลังใจ แนะนาและกระตุ้นเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่ม ซึ่งจัดเป็นจุดเด่นของ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ จากประเด็นที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเมื่อนาจุดเด่นของการเรียนรู้แบบ
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ร่วมมือ (CL) มาบูรณาการเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) จะทาให้ได้
รูป แบบการสอนที่มีป ระสิท ธิภาพในการเสริมสร้างทัก ษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเ คราะห์
และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนได้ ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้
พัฒนารูปแบบการสอนขึ้น โดยผสมผสานกระบวนการ และแนวคิดที่ ได้มาจากรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ตามแนวคิดของ Willis (1996) และEllis (2003) กับแนวคิดในการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ตามแนวคิดของ Johnson และ Johnson (1994) Kagan (1992)
และ Slavin (1995) โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) เป็นขั้นตอนแรกที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเริ่ม
สนใจในบทเรียน และมีความคิดอยู่ กับบทเรียน รวมทั้งการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ภาระงานที่สาคัญในขั้นนี้คือ การให้ผู้เรียนร่วมกันทารายการ
(Making a list) หรือแบ่งปันความคิดเห็นต่อกันเกี่ยวกับบทเรียน (Sharing ideas) หรือให้ผู้เรียน
ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับบทเรียน (Brainstorming)
2) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนก่อนเริ่มปฏิบัติภาระงานจริง
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มผู้ เ รี ย น โดยผู้ เ รี ย นจะได้ รั บ ข้ อ มู ล ด้ า นต่ า งๆที่ จ าเป็ น จากครู ผู้ ส อน
เพื่อน าไปใช้ใ นการปฏิบั ติ ภาระงานให้สาเร็จ ตามเป้ าหมาย โดยเริ่มจากการให้ผู้เ รีย นศึก ษา
เกี่ยวกับคาศัพท์สาคัญที่ปรากฏในบทอ่านก่อน (Vocabulary study) เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้
ด้านคาศัพท์แก่ผู้เรียนก่อนที่จะลงมืออ่านบทอ่าน โดยใช้กลยุทธ์การเดาความหมายคาศัพท์จาก
บริบท (Guessing Word Meaning from Context Clues) ประเภทต่างๆ เช่น การหาความหมาย
คาศัพท์โดยใช้บริบทของคาที่มีความหมายตรงข้าม (Antonym or Contrast) การหาความหมาย
คาศั พท์โดยใช้บริบ ทของค าที่มีความหมายเหมือนกั น (Synonym or Restatement) หรือการ
วิเคราะห์โครงสร้างของคาศัพท์( Word Structure Analysis) เพื่อหาความหมายของคาศัพท์จาก
ส่วนที่นาหน้ารากคา (prefix) รากคา (root) หรือคาที่อยู่ท้ายรากคา (suffix) เป็น ต้น โดยใน
ตอนท้ายของขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะปฏิบัติภาระงานเป็นกลุ่มร่วมกัน เพื่อหาความหมายที่ถูกต้องของ
คาศัพท์สาคัญในบทอ่าน โดยการร่วมกันตอบคาถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ
3) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานจริง
ด้านการอ่าน (Reading tasks) โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
3.1 ภาระงานกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติภาระงานในการตอบคาถาม
นา (guided questions) โดยคาถามมีลักษณะเป็นแบบอัตนัย จานวน 3-5 ข้อ หลังจากนั้นผู้เรียน
แต่ละกลุ่มปฏิบัติภาระงานอ่านบทอ่าน และวิเคราะห์บทอ่านที่ได้รับมอบหมายร่วมกันในกลุ่ม
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3.2 ภาระงานเดี่ยว หลังจากอ่านบทอ่านแล้วผู้เรียนแต่ละคนตอบคาถาม
เกี่ ย วกั บ บทอ่ า น ซึ่ ง เป็ น ค าถามที่ ท ดสอบเกี่ ย วกั บ การอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจ ( Reading
comprehension questions) โดยคาถามมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ (E1)
4) ขั้น ศึกษาและวิเ คราะห์ภาษา (Language Focus) เป็น ขั้นตอนที่ผู้เรียนจะ
ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ภาษา วิเคราะห์การใช้คาศัพท์ วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและรูปแบบ
ภาษาที่ใช้ใ นบทอ่าน เพื่อน าไปใช้เ ป็ นแนวทางในการปฏิบัติภาระงานด้านการเขีย น ( Writing
tasks) ต่อไป นอกจากนี้ ในขั้นนี้ผู้เรียนยังจะได้รับข้อมูล ความรู้ ด้านต่างๆที่จาเป็นจากครูผู้สอน
เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะย่ อ ยของการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ (CR sub-skills) และค าศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Vocabulary) เป็ น ต้ น และตอบคาถามจากแบบฝึ ก หัดเกี่ ย วกั บ ทัก ษะย่ อยของการอ่ านเชิ ง
วิเ คราะห์ จ านวน 10 ข้อ (E1) หลังจากนั้นผู้เ รีย นจะปฏิบั ติ ภาระงานเดี่ยวในการตอบคาถาม
เกี่ยวกับบทอ่าน ซึ่งเป็นคาถามที่ทดสอบเกี่ย วกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical
reading questions) มีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ (E1)
5) ขั้นสะท้อนย้อนคิด (Post-Reading) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้สะท้อนย้อนคิด
(reflection) เกี่ ย วกั บ การปฏิบั ติ ภาระงานที่ ผ่านมาร่วมกั บ สมาชิก ในกลุ่ม ว่าตนเองประสบ
ความสาเร็จด้วยเหตุผลอะไร หรือล้มเหลวในการปฏิบัติภาระงานต่างๆอย่างไร และใช้วิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร เช่น ในการอ่านบทอ่านผู้เรียนประสบปัญหาอะไรบ้าง และใช้วิธีการใดในการแก้ไข
ปัญหา หรือการตอบคาถามเกี่ย วกับ บทอ่าน ผู้เ รียนประสบความสาเร็จหรือไม่ หากไม่ประสบ
ผลสาเร็จผู้เรียนมีวิธีการแก้ไขอย่างไร เป็นต้น
6) ขั้นถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ถ่ายโอนความรู้
จากทัก ษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ไปสู่การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยผู้เรียนจะได้รับ ข้อมูล ความรู้
เกี่ยวกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยศึกษา และเรียนรู้จากตัวอย่างงานเขียน ที่กาหนดให้
และการอภิปราย ซักถามร่วมกันในกลุ่ม รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบการเขียนที่ปรากฏในบท
อ่านที่ผู้เรียนอ่านมาแล้ว หลังจากนั้นผู้เรียนแต่ ละคนจะลงมือปฏิบัติภาระงานด้านการเขียนเพื่อ
การสื่อสารตามภาระงานที่กาหนดในแต่ละบทเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Task)
7) ขั้น ประเมิน ผลการปฏิบั ติภาระงาน (Evaluation Task) เป็ น ขั้น ตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติภาระงานทั้งที่เป็นภาระงานกลุ่ม และภาระงานเดี่ยว
7.1 การประเมินผลการปฏิบัติภาระงานที่เป็นงานกลุ่ม เป็นการประเมิน
เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
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มากน้อยเพียงใด ได้แก่ การตอบคาถามเกี่ยวกับคาศัพท์ที่พบในบทอ่าน การประเมินผลจากการ
อภิปราย และตอบคาถามนา (guided questions) เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน จานวน 3-5 ข้อ เป็นต้น
7.2 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ภ าระงานที่ เ ป็ น งานเดี่ ย ว เป็ น การ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน และภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายมากน้อยเพียงใด โดยประเมินจากการปฏิบัติภาระงาน 2 ส่วน ได้แก่ 1) การ
ประเมินผลการปฏิบัติภาระงานที่เกี่ยวกับทักษะการอ่าน โดยการประเมินผลจากการตอบคาถาม
การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Comprehension reading questions) จานวน 15 ข้อ การตอบคาถาม
จากแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ประจาแต่ละบทเรียน จานวน 10 ข้อ
และการตอบคาถามการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading questions) เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน
จ านวน 10 ข้ อ และ 2) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ภาระงานที่ เ ป็ น การเขีย นเพื่ อการสื่ อสาร
(Individual writing task) คะแนนเต็ม 25 คะแนน ซึ่งการประเมินในส่วนนี้ทั้งหมดจะนาไปใช้ใน
การหาประสิทธิภาพ (E1) ของรูปแบบการสอนต่อไป

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL)
และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
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7. การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
การพัฒนาหลัก สูต ร (curriculum development) เป็ น กิ จ กรรมหนึ่งที่มีความสาคัญ
ในทางปฏิบั ติเ พื่อปรับ ปรุงคุ ณภาพการเรียนการสอนภาษา โดยผ่านทางกระบวนการของการ
วางแผน (planning) การพัฒนา(development) และการตรวจสอบการปฏิบัติ(review practices)
อย่างเป็นระบบในทุกๆด้านของหลักสูตร
7.1 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร มีความหมายที่กว้างขวางครอบคลุมงานหลายมิติของการพัฒนา
หลักสูตรตั้งแต่การวางแผนหลักสูตร จัดทาหลักสูตรหรือยกร่างหลักสูตร (Curriculum planning)
การนาหลักสูตรไปใช้หรือการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ (Curriculum implementation) และการ
ประเมิน หลัก สูตร (Curriculum evaluation) ในการสร้างหรือพัฒนาหลักสู ตรให้มีคุณภาพนั้น
ขึ้ น อยู่ กั บ แต่ ล ะมิ ติ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากน้ อ ยเพี ย งใด การวางแผนจั ด ท าหรื อ ยกร่ า งหลั ก สู ต ร
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การกาหนดจุดมุ่งหมาย การกาหนดเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์การเรียนรู้การกาหนดการวัดประเมินผล ดังที่นักทฤษฎีด้านการพัฒนาหลักสูตรได้
กล่าวไว้ดังนี้
Taba (1962: 454) ได้ ก ล่าวว่า การพัฒนาหลัก สูตร หมายถึ ง การเปลี่ย นแปลงและ
ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชาการเรียน
การสอน การวัดผลและการประเมินผลอื่น ๆ เพื่อให้บ รรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ที่ กาหนดไว้ การ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ หรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตั้งแต่ จุดมุ่งหมาย
และวิธีการ และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี้จะมีผลกระทบทางด้านความคิด และความรู้สึกผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เพียงบางส่วนโดย
ไม่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานหรือรูปแบบของหลักสูตร วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537: 10) กล่าวว่า การ
พัฒนาหลัก สูตร คือ การพยายามวางโครงการที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามจุดหมายที่
กาหนดไว้ หรือการพัฒนาหลักสูตรและการสอนคือ ระบบโครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน
กาหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การปรับปรุงตารา แบบเรียน คู่มือครู และสื่อการเรียนต่าง ๆ การ
วัดและประเมิน ผลการใช้หลักสูตรการปรับปรุ งแก้ไข และการให้ การอบรมครูผู้ใ ช้ห ลัก สูตรให้
เป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ของการพัฒนาหลัก สูตร และการสอน รวมทั้งการบริห ารและบริก าร
หลักสูตร
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Good (1973) ได้ให้ความเห็นว่า การพัฒนาหลักสูตรเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุง
และเปลี่ย นแปลงหลักสูต ร การปรับปรุงหลัก สูตรเป็น วิ ธีก ารพัฒนาหลัก สูตรอย่ างหนึ่งเพื่อให้
เหมาะสมกับโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีสอน รวมทั้งการ
ประเมินผล Saylor และ Alexander (1981) ให้ความหมายว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การ
จัดทาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการจัดทาหลักสูตรขึ้นใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิม การ
พัฒนาหลักสูตรยังรวมถึงการสร้างเอกสารอื่นๆ สาหรับนักเรียนด้วย
จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตรที่นัก การศึกษาได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถสรุป
ความหมายของการพัฒนาหลัก สูตรได้ว่า การพัฒนาหลัก สูตร (Curriculum Development)
หมายถึง การจัดทาหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้นเพื่อให้เหมาะกับความ
ต้องการของบุคคล และสอดคล้องกับสภาพสังคม ในการพัฒนาหลักสูตร จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
พิจารณาถึงข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมานั้น สมบูรณ์ สามารถสนอง
ความต้องการของบุคคล และสังคม พื้นฐานด้านต่างๆ ที่นักพัฒนาหลักสูตรต้องนามาพิจารณานั้น
มีหลายประการ ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่าพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรด้านต่างๆ
ที่ควรนามาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร มี 5 ด้าน ดังนี้ 1) พื้นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา
2) พื้น ฐานทางด้ านจิตวิท ยา 3) พื้น ฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 4) พื้น ฐานทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 5) พื้นฐานทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
7.2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
Taba (1962) ได้กล่าวถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ตามความเชื่อที่ว่าผู้เรียนมีพื้นฐานแตกต่างกัน โดยกาหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้
7 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ เป็นการสารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และ
ความจาเป็นต่างๆ ของสังคม และผู้เรียน การกาหนดจุดมุ่งหมาย หลังจากได้วินิจฉัยความต้องการ
ของสังคมและผู้เรียนแล้วจะกาหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ชัดเจน การคัดเลือกเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร โดยการเลือกเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย วัย ความสามารถของผู้เรียน โดย
เนื้อหาต้องมีความเชื่อถือได้ และสาคัญ ต่อการเรียนรู้ การจัดลาดับเนื้อหา โดยคานึงถึ งความ
ต่อเนื่อง และความยากง่ายของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน การ
คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับ เนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรีย นรู้ โดย
คานึงถึงเนื้อหาสาระและความต่อเนื่อง และการกาหนดสิ่งที่จะประเมิน และวิธีการประเมินผล
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โดยตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไรเพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
และกาหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผลอย่างไร และใช้เครื่องมืออะไรบ้าง
สงัด อุทรานันท์ (2532) มีความเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมถึงการร่าง
หลักสูตรขึ้น มาใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วย การใช้หลักสูตรและการ
ประเมินหลักสูตรนั้น เป็นกระบวนการอันหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร โดยได้จัดลาดับขั้นตอนของ
การพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การกาหนดจุดมุ่งหมาย 3) การ
คัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ 4) การกาหนดมาตรการวัดและการประเมินผล 5) การนาหลักสูตรไป
ใช้ 6) การประเมินผลการใช้หลักสูตร 7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ทั้ง 6 ขั้นตอนดังกล่าว มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน คือ ข้อมูลทางด้านความต้องการ ความจาเป็นและปัญหา
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดจนนโยบายทางการศึก ษาของรัฐ ข้อมูล
ทางด้านจิตวิทยา ปรัชญาการศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตรเดิม เพื่อ
พิจารณาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข
2. การก าหนดจุด มุ่งหมายของหลัก สู ตร คณะกรรมการดาเนิ น งานจะต้องร่วมกั น
พิจารณากาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ข้อมูลพื้นฐาน โดยจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรจะระบุคุณสมบัติของผู้ที่จบหลักสูตรนั้นๆ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้ ง 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย จิต
พิสัย และทักษะพิสัย โดยกาหนดทั้งจุดมุ่งหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ แต่ละรายวิชา ซึ่งจะ
เน้นการปฏิบัติมากขึ้น โดยคานึงถึงพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังนิสัยที่ดงี าม
เพื่อให้เป็นพลเมืองดี
3. การกาหนดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ หลังจากได้กาหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแล้ว ก็ ถึงขั้น การเลือกสาระความรู้ต่างๆ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาผู้เ รีย นให้เป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ เพื่อความสมบูรณ์ให้ได้วิชาความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม กระบวนการขั้นนี้
จึงครอบคลุมถึงการคัดเลือกเนื้อหาวิชาแล้วพิจารณาจัดลาดับเนื้อหาเหล่านั้นว่า เนื้อหาสาระใด
ควรเป็ นพื้น ฐานของเนื้อหาใดบ้ าง ควรให้เ รีย นอะไรก่อนอะไรหลัง แล้วแก้ ไขเนื้อหาที่ถู ก ต้อง
สมบูรณ์ทั้งแง่สาระและการจัดลาดับที่เหมาะสม ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้
4. การนาหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้นของการแปลงหลั กสูตรไปสู่การสอน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มี
ความสาคัญ และเกี่ยวข้องกับครูผู้สอน หลักสูตรจะประสบผลสาเร็จ มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนจะต้องศึกษาทาความเข้าใจ และมีความชานาญในการใช้หลักสูตร
ซึ่งครอบคลุมถึงการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายใน
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โรงเรี ย นเพื่ อ เสริม หลั ก สู ต ร การนิ เ ทศการศึ ก ษา และการบริ ห ารการบริก ารหลั ก สู ต ร ฯลฯ
นอกจากนี้ในขั้นนี้ยังครอบคลุมถึงการนาหลักสูตรไปทดลองใช้ก่อนนาไปเผยแพร่ด้วย
5. การประเมินผลหลักสูตร เป็นการประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรว่าเมื่อได้นาหลักสูตร
ไปใช้แล้วนั้น ผู้ที่จ บหลักสูตรนั้นๆ ไปแล้ว มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ห รือไม่ นอกจากนี้ การประเมิน หลัก สูตรจะเป็ น ประโยชน์อย่ างยิ่ งต่อการปรับ ปรุ ง
หลักสูตรให้มีคุณค่าสูงขึ้น อันเป็นผลในการนาหลักสูตรไปสู่ความสาเร็จตามเป้า หมายที่วางไว้
การประเมินหลักสูตรควรทาให้ครอบคลุมระบบหลักสูตรทัง้ หมด และควรจะประเมินให้ต่อเนื่องกัน
ดังนั้นการประเมินหลักสูตร จึงประกอบด้วยการประเมินสิ่งต่อไปนี้ คือ
5.1 การประเมินเอกสาร หลักสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ว่ามี
ความเหมาะสมดี และถู กต้องตามหลักการพัฒนาหลักสูตรเพียงใด หากมีสิ่งใดบกพร่องก็จะได้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนจะได้นาไปประกาศใช้ในโอกาสต่อไป
5.2 การประเมินการใช้หลักสูตร เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตร สามารถนาไปใช้
ได้ดีในสถานการณ์จ ริงเพีย งใด มีส่วนไหนที่เ ป็น อุปสรรคต่อการใช้ห ลัก สูตร โดยมากหากพบ
ข้อบกพร่องในระหว่างการใช้หลักสูตรก็มักได้รับการแก้ไขโดยทันที เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร โดยทั่วไปจะดาเนินการหลังจากได้มี
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไปแล้ว การประเมินหลักสูตร ในลักษณะนี้มักจะทาการติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้สาเร็จการศึกษาว่าสามารถประสบความสาเร็จในการทางานเพียงใด
5.4 การประเมินระบบหลักสูตร เป็นการประเมินหลักสูตรในลักษณะที่มีความ
สมบู รณ์ และสลั บ ซั บ ซ้ อนมาก กล่า วคื อ การประเมิน ระบบหลัก สูตรจะมีค วามเกี่ ย วข้อ งกั บ
องค์ประกอบอื่ น ที่มีส่วนเกี่ย วข้องกั บหลัก สูตรด้วย เช่น ทรัพยากรที่ต้องใช้ ความสัมพันธ์ของ
ระบบหลักสูตร กับระบบบริหาร โรงเรียน ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน เป็นต้น
6. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากได้ผ่ านกระบวนการ
ประเมินผลหลักสูตรแล้ว ซึ่งเมื่อมีการใช้หลักสูตรไประยะหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะ
แวดล้อมและสังคม จนท าให้ห ลักสูตรขาดความเหมาะสม จาเป็ นต้องมีก ารปรับ ปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
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7.3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่สาคัญของนักการศึกษาที่เป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป มีดังนี้
1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler โดย Tyler (1949) กล่าวว่าในการจัดหลักสูตร
และการสอนนั้นควรจะตอบคาถามพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) โรงเรียนมีจุดประสงค์อะไรบ้างใน
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน (What educational purposes should the school to attain?) 2)
โรงเรียนจะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างให้กับผู้เรียน เพื่อช่วยให้บรรลุตามจุดประสงค์
ที่กาหนดไว้ (What educational experiences can be provided that are likely to attain these
purposes?) 3) โรงเรียนจะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างไร จึงจะทาให้ผู้เรียน
เรีย นอย่ า งมี ป ระสิท ธิภาพ (How can these educational experiences be effectively
organized?) และ4) โรงเรียนจะประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างไร จึงจะตัดสินได้ว่า บรรลุถึง
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ (How can we determine whether these purposes are being
attained?) จากแนวคิ ดของ Tyler ดังกล่าวข้างต้น พบว่าขั้น ตอนในการพัฒนาหลัก สูตรตาม
แนวคิ ด ของTyler มี ลั ก ษณะที่ ต่ อ เนื่ อ งสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล ขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ
ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดจุดประสงค์ของการจัดการศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การเลือกสาระ
เนื้อหาของหลักสูตรโดยให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดวิธีการ ที่จะใช้เพื่อให้
บรรลุต ามจุด ประสงค์ และขั้นสุดท้าย การประเมิน ผลพฤติกรรมของผู้เรีย นตามจุดประสงค์ที่
กาหนดไว้
2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba ซึ่งTaba (1962) เป็นนักการศึกษาที่มีแนวคิด
เกี่ยวกับการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรที่มีรูปแบบ และขั้นตอนบางขั้นตอนคล้ายกับรูปแบบของ
Tyler และบางขั้น ตอนที่แ ตกต่ างกั น รู ป แบบการพัฒนาหลัก สูต รของ Taba ประกอบด้ว ย 7
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ (Diagnosis of Needs) เป็นการสารวจสภาพ
ปัญหา ความต้องการ และความจาเป็นต่าง ๆ ของสังคมและผู้เ รียน 2) ขั้นก าหนดจุดประสงค์
(Formulation of objectives) เป็นการกาหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน หลังจากที่ได้ศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการแล้ว 3) ขั้นเลือกเนื้อหาสาระ (Selection of Content) โดยเลือกเนื้อหาสาระให้
สอดคล้องกั บ จุด มุ่งหมาย เหมาะสมกั บ วัย และความสามารถของผู้เ รีย น และยั งต้องมีความ
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ 4) ขั้นจัดเรียงลาดับเนื้อหาสาระ (Organization of Content) จัดลาดับ
เนื้อหาโดยคานึงถึงความต่ อเนื่ อง และความยากง่ายของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถและ
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ความสนใจของผู้ เ รี ย น 5) ขั้ น คั ดเลื อ กประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ (Selection of Learning
Experiences) ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลัก สูตร 6) ขั้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Organization of
Learning Experiences) การจัดประสบการณ์ก ารเรียนรู้จะต้องจัดโดยคานึงถึ งเนื้อหาสาระ
และความต่อเนื่อง และ7) ขั้นกาหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผล (Determination of What to
Evaluate and of the Ways and Means of Doing it) เป็นการตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไร
เพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ และกาหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมิน
อย่างไร และใช้เครื่องมืออะไร
3. รูป แบบการพัฒ นาหลัก สู ตรของ Saylor และ Alexander โดย Saylor และ
Alexander (1981) ได้ ศึ ก ษาแนวคิ ด และรู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของ Tyler และ Taba
แล้วนามาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
มากขึ้น โดยมีขั้น ตอนที่สาคั ญ ประกอบด้วย 1) ขั้น ก าหนดเป้ าหมาย จุดหมาย และขอบเขต
(Goals, Objectives, and Domains) โดย Saylor และ Alexander ได้เสนอขอบเขตในการกาหนด
เป้าหมายและจุด หมาย ไว้ 4 ขอบเขต ได้แก่ พัฒนาการส่วนบุคคล (Personal Development)
มนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ทักษะการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องกัน (Continued Learning Skills)
และความชานาญเฉพาะด้าน (Specialization) เป้าหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขตต่าง ๆ จะได้รับ
การคัดเลือกจากการพิจารณาตัวแปรภายนอกอย่างรอบคอบ ได้แก่ ทัศนะและความต้องการของ
สังคม ข้อบังคับทางกฎหมายของรัฐ และข้อค้นพบจากงานวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนปรัชญาของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร เป็นต้น 2) ขั้นการออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) การ
วางแผนออกแบบหลักสูตร ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกและจัดเนื้อหาสาระ การเลือกประสบการณ์
การเรีย นรู้ ที่เ หมาะสม และความสอดคล้อ งกั บ เนื้ อหาสาระที่ ได้เ ลือ กมาแล้ว อย่ างไรก็ ตาม
การเลือกรูปแบบของหลักสูตร จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเป้าหมาย จุดหมาย ความต้องการของ
ผู้เ รีย นและลัก ษณะของแต่ ละสังคม ตลอดจนข้อ ก าหนดต่า ง ๆ ของสัง คม และปรัช ญาทาง
การศึกษา 3) ขั้นการนาหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) ในการนาหลักสูตรไปใช้
ครูผู้สอนจะต้องวางแผน และจัดทาแผนการสอน (Instructional Plans) ในรูปแบบต่าง ๆ ครูผู้สอน
จะต้องเลือกวิธีการสอน และวัสดุสื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรี ยนเกิดการเรียนรู้ตามที่ได้
กาหนดไว้ และ4) ขั้นการประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) เป็นการตัดสินใจเลือก
เทคนิคการประเมินผลที่สามารถตรวจสอบความสาเร็จของหลักสูตร กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือสามารถ
บอกได้ว่าหลักสูตรบรรลุตามเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลหลักสูตร
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ควรจะเน้น ที่การประเมินตัวหลักสูตร คุณภาพการสอน และพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรีย น
ซึ่งผลจากการประเมินสามารถนามาใช้ในการตัดสินใจว่าจะยังคงใช้หลั กสูตรนั้นๆต่อไป หรือว่า
ควรปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ หรือควรจะยกเลิกหลักสูตร
กระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของผู้เรียน การกาหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับ
ความต้ องการจ าเป็ น ของผู้เ รีย น การก าหนดหลัก สูตร การก าหนดโครงสร้างรายวิ ช าที่เ รีย น
การเลือกวิธีการสอน และสื่อการสอนที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน และขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนของ
การประเมินผลการใช้หลักสูตรภาษาที่พัฒนาขึ้นว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้มาก
น้อยเพียงใด Brown (1995) ได้น าเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Brown’s
model) ที่ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของผู้เรียน
2) การกาหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ 3) การจัดทาแบบทดสอบทางภาษา 4) การพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน 5) การเลือกวิธีการสอน และ 6) การประเมินหลักสูตร ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้ จะ
เกิ ดขึ้น ต่ อเนื่องสัมพัน ธ์กั น ซึ่ง Brown เรีย กกระบวนการนี้ว่า การพัฒนาหลัก สูตรเชิงระบบ
(systematic curriculum development)
Richards (2001) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษอีกคนหนึ่ งที่ได้
นาเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษไว้อย่างน่าสนใจ โดย Richards กล่าวว่า ในการ
พัฒนาหลักสูต รใหม่ หรือปรับปรุงหลัก สูตรเก่า มีก ระบวนการที่สาคัญประกอบด้วย 7 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) ขั้น การวิเ คราะห์ค วามต้อ งการจ าเป็ น ของผู้เ รีย น 2) ขั้น การวิ เ คราะห์สถานการณ์
3) ขั้นการวางแผนเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ (การกาหนดเป้าหมาย และจุดประสงค์) 4) ขั้นการจัดทา
กระบวนรายวิชาที่สอน 5) ขั้นการเลือกและจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน 6) ขั้นการเลือกวิธีการ
สอน และ7) ขั้นการประเมินหลักสูตร
จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรมีลักษณะที่เป็น
กระบวนการ มีการนาขั้นตอนเชิงระบบเข้ามาใช้ ทาให้การพัฒนาหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ขั้นตอน
ที่สาคั ญ ของการพัฒนาหลัก สูต รประกอบด้ วยการวิเ คราะห์ความต้องการจ าเป็ น ของผู้เ รีย น
และผู้เกี่ยวข้อง การกาหนดเป้าหมายหลักสูตร การคัดเลือกและจัดลาดับเนื้อหาสาระ การเสือก
รูปแบบการสอนที่เหมาะสม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการประเมินผลหลักสูตร
7.4 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการเชิงระบบที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆในการพัฒนา
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่สาคัญของการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วยการวิเคราะห์
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ความต้องการจาเป็นของผู้เรียน การกาหนดเป้าหมายหลักสูตร การกาหนดเนื้อหาสาระหลักสูตร
การเสือกรูป แบบการสอนที่ เ หมาะสม การพัฒ นาสื่ อการเรี ย นการสอน และการประเมิน ผล
หลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
7.4.1 การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการจ าเป็ น (Needs analysis) มี ผู้ ใ ห้
ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ดังที่ Kafman (1982 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช , 2550) กล่าวไว้
ว่า การวิเ คราะห์ ค วามต้องการจาเป็น หมายถึ ง การวิเคราะห์อย่ างเป็ นระบบเพื่อแสดงความ
แตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา การจัดเรียงลาดับความสาคัญ
และการเลือกความต้องการจาเป็นมาแก้ไข ส่วน Witkin (1984) กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์ความ
ต้องการจาเป็น หมายถึ ง กระบวนการที่เป็นระบบที่นามาใช้เพื่อกาหนดความแตกต่างระหว่าง
สภาพที่เป็นอยู่กับสภาพที่มุ่งหวัง โดยเน้นความแตกต่างของผลลัพธ์ (Outcome gaps) และนามา
จัดเรีย งลาดับ และเลือกความต้ องการจ าเป็ น มาแก้ ไข ซึ่งสอดคล้องกั บนิย ามของ Kaufman,
Rojas & Mayer (1993) ในขณะที่ Reviere, Berkowitz, Carter และFerguson (1996) กล่าวไว้ว่า
การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น หมายถึง กระบวนการที่ทาอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาสารสนเทศ
มาใช้ในการตัดสินใจ
จากนิ ย ามของการวิ เ คราะห์ ค วามต้ องการจ าเป็ น ที่ น าเสนอข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า การ
วิเคราะห์ความต้องการจาเป็น หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะห์ช่องว่างหรือความแตกต่าง
(Gap/discrepancy analysis) ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุ บัน และสภาพที่ควรจะเป็น หรือ
สภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และมีการจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น
ว่าความต้องการจาเป็น ใดสาคั ญก่อนหลัง เพื่อนาผลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกั บ ความต้องการจ าเป็น ของผู้เ รีย นเป็ น ขั้น ตอนพื้น ฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียนภาษาเพื่อให้
การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้อง หรือตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน Richards (2001:
52) กล่าวว่าจุดประสงค์ของการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของผู้เรียนภาษามีหลายประการ
ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาทักษะภาษาที่ผู้เรียนจาเป็นต้องมี เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา
ที่เรียน 2) เพื่อช่วยตัดสินว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นตอบสนองความต้องการของผู้เรียนหรือไม่
3) เพื่อช่วยกาหนดว่าผู้เรียนกลุ่มใดมีความจาเป็น มากที่สุดที่ต้องเข้ารับการศึก ษาเพื่อพัฒนา
ทัก ษะทางภาษา 4) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดทิศทางที่สาคัญในการพัฒนาหลักสูตร
โดยคานึงถึงความรู้สึกของกลุ่มประชากรเป้าหมายที่จะนาหลักสูตรไปใช้ 5) เพื่อช่วยให้ทราบว่า
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ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาด้านใดแล้วบ้าง และจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านใดเพิ่มอีกบ้าง และ6) เพื่อเป็นการรวบรวมปัญหาต่างๆที่ผู้เรียนประสบในการเรียนภาษา
Richards (2001: 9-61) ได้เสนอแนะวิธกี ารในการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น ไว้ดังนี้
1) ใช้แบบสอบถาม (questionnaires) แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่พบมากที่สุดในการรวบรวม
ข้อมูล เพราะจัดทาได้ง่าย ใช้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวนมากได้สะดวก และข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามง่ายต่อการนามาจัดระบบในตารางการวิเคราะห์ และแบบสอบถามยังยังใช้เก็บ
ข้อมูลได้หลายประเด็น 2) ใช้การประเมินตนเอง (self-rating) เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยมาตรา
วัด เพื่อให้ผู้เรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ประเมินความรู้ ความสามารถด้านภาษาของตนเองในประเด็น
ต่างๆ ซึ่งโดยปกติการประเมินตนเองก็เป้นส่วนหนึ่งในแบบสอบถาม แต่ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ตนเองเป็นข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนมากนั ก 3) ใช้การสัมภาษณ์ (interview) การสัมภาษษณ์เป็นการ
รวบรวมข้ อ มู ล ของผู้ เ รี ย นภาษาในเชิ ง ลึ ก และใช้ เ วลาในการด าเนิ น การมากกว่ า การใช้
แบบสอบถาม แต่การสัมภาษณ์เป็นวิธีที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเท่านั้น
การสัมภาษณ์เหมาะสมที่จะนามาใช้ในขั้นตอนแรกของการจัดทาแบบสอบถาม เพราะจะช่วยให้
ผู้จัดทาแบบสอบถามได้ทราบถึงประเด็นที่จะใช้ถามในการสร้างแบบสอบถาม 4) ใช้การประชุม
(meeting) การประชุมกลุ่มตั วอย่างเป็ นการเก็บ รวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ านวนมากๆ
ภายในระยะเวลาสั้นๆ แต่ข้อมูลที่ได้จากวิธีการนี้จะเป็นข้อมูลเชิ งอัตนัย (subjunctive) และเป็น
ข้อมูลที่สะท้อนมาจากความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มที่พูดเก่ง และกล้าแสดงความคิดเห็นเท่านั้น
และ5) ใช้การสังเกต (observation) การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในสถานการณ์เป้าหมายเป็น
อีกวิธีการหนึ่งในการประเมินความต้องการจาเป็ นในการเรียนภาษาของผู้เรียน แต่ผู้ที่ทาหน้าที่
สังเกต ต้องมีความชานาญ หรือเชี่ยวชาญในการสังเกต โดยต้องมีความรู้ในวิธีการสังเกต ทราบว่า
จะต้องสังเกตอะไร และทราบว่าจะนาข้อมูลที่สังเกตได้ไปใช้ทาประโยชน์อะไร แต่ผู้ถูกสังเกตมักไม่
แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมาเพมื่อทราบว่าตนเองกาลังถูกสังเกตพฤติกรรม
ขั้นตอนสาคัญของการวิเ คราะห์ความต้องการจ าเป็น ของผู้เรียนภาษาจะเริ่มจากการ
กาหนดจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน เลือกกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และเลือก
วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของผู้เรียนภาษาที่ ถูกต้องเป็นจริง
มากที่สุด เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรภาษาตอบสนองความต้องการของผู้เรียน (Richards, 2001:
63) ดังที่ Witkin และ Altschuld (1995) ได้อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการ
จาเป็น ไว้ว่าการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวางแผนการดาเนินงาน
(2) การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดความต้องการจาเป็น และ (3) การใช้ประโยชน์จาก
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ความต้องการจาเป็น หลังจากวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของผู้เรียนแล้ว ผู้พัฒนาหลักสูตรจะ
น าผลของการวิเ คราะห์ค วามต้ องการจ าเป็ น มาใช้เ ป็ น พื้น ฐานในการก าหนดเป้ าหมายหลั ก
และจุดประสงค์ของหลักสูตร นามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดเนื้อหาและทักษะทางภาษา
นามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการเลือกวิธีการสอน
การเลือกใช้สื่อการสอน และนามาใช้เ ป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลหลั ก สูตรที่พัฒนาขึ้น
ในการพัฒนาหลักสูตร
7.4.2 การก าหนดเป้ าหมาย และจุด ประสงค์ ของหลัก สูต ร การก าหนด
เป้าหมาย (goals) จุดมุ่งหมาย(aims) และจุดประสงค์ (objectives) ของหลักสูตร เป็นการสะท้อน
ให้ทราบถึงปรัชญาความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังของการพัฒนาหลักสูตร ว่าผู้พัฒนาหลักสูตรมีความ
ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะภาษา และได้รับคุณค่าอะไรบ้าง Richards (2001: 112)
กล่าวว่าการกาหนดเป้าหมายของหลักสูตรช่วยทาให้ผู้ใช้หลักสูตรทราบทิศทางที่ชัดเจน และมี
ส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด โดยทั่วไปเป้าหมายของหลักสูตรจะช่วยกาหนด
ลัก ษณะของหลัก สูต ร ดังนี้ 1) ช่วยกระตุ้นให้ผู้เ รีย นประสบความสาเร็จ ตามเป้ าหมายที่ตั้งไว้
2) ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของการสอนและการเรียนรู้ และ3) ช่วยให้ก ารพัฒนาหลัก สูตรมี
ประสิทธิภาพ
เป้ าหมายของหลัก สูตรเป็ น ข้อความที่ก ล่าวไว้ ก ว้างๆ ที่ก าหนดให้ท ราบว่าหลัก สูตร
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนภาษาอย่างไรบ้าง เป้าหมายจะช่วยให้เกิดความ
ชัดเจน และเป็น แนวทางสาหรับ ครูผู้สอน ผู้เ รีย นและผู้เ ขีย นสื่อประกอบหลักสูตร นอกจากนี้
เป้ าหมายยั ง ช่วยก าหนดจุ ด เน้น ด้านการสอนที่ห ลัก สู ตรต้องการ ในการเขีย นเป้ าหมายของ
หลักสูตรต้องเขียนบอกให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมทางภาษาที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติได้เมื่อเรียนเสร็จ
แล้ว และยังต้องบอกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
จุดประสงค์ของหลักสูตร หรือจุดประสงค์การสอน (instructional objectives/teaching
objectives)เป็ น ข้ อ ความที่ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดของพฤติ ก รรมที่ ห ลั ก สู ต รต้ อ งการให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในตัวของผู้เรียน ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์เป้าหมายของหลักสูตร Richards (2001:
122-123) ได้เ สนอแนวคิดในประเด็นนี้ว่า ลักษณะของข้อความที่เ ป็ นจุดประสงค์ของหลักสูตร
ได้แก่ 1)จุดประสงค์เป็นข้อความที่อธิบายเป้าหมายที่หลักสูตรต้องการ โดยใช้ภาษาที่ชี้เฉพาะ
และแคบลง 2)จุด ประสงค์ จ ะช่วยก าหนดแนวทางในการออกแบบกิ จ กรรมการสอน และ3)
จุดประสงค์จะอธิบายการเรียนรู้ในลักษณะของการกระทา หรือพฤติกรรมที่สังเกตได้
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ดั ง นั้ น จุ ด ประสงค์ ของหลั ก สูต รจะช่ วยอ านวยความสะดวกในการวางแผนพัฒ นา
หลั ก สู ต ร ช่ วยให้ก ารวั ด ผลการเรี ย นรู้ มี ความชั ด เจน ในการเขี ย นจุ ดประสงค์ข องหลั ก สู ต ร
ควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) เขียนอธิบายรายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้น หรือเกิด
การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ภาษาที่ใช้เขียนจุดประสงค์ควรใช้วลี will have…, will learn how
to…, will be able to…, ไม่ควรใช้วลี will study.., will learn about …, หรือ will prepare
students for … 2) ควรมีเนื้อหาสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร แต่ใช้ภาษาที่ชัดเจน และ
แคบกว่า 3) ใช้ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน ไม่มีความหมายกากวม และ4) มีลักษณะที่เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ หรือสามารถปฏิบัติได้จริง และมีโอกาสที่จะบรรลุผลสาเร็จได้จริง
7.4.3 การก าหนดเนื้อหาสาระ ก่ อนที่จ ะก าหนดเนื้อหา และทัก ษะภาษา
ผู้พัฒนาหลักสูตรต้องมีการวางแผนพัฒนารายวิชา (Course Development) โดยมีการกาหนด
หลักการและเหตุผลของรายวิชาว่าจัดขึ้นเพื่อใคร เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับอะไร และใช้รูปแบบการ
สอน และการเรียนอะไร นอกจากนี้ผู้พัฒนาหลักสูตรยังต้องมีการกาหนดระดับความสามารถทาง
ภาษาของผู้เรียนก่อนที่จะเริ่มเรียนในแต่ละรายวิชา และกาหนดระดับความสามารถทางภาษาของ
ผู้เรียนหลังจากที่เรียนจบในแต่ละรายวิชาแล้วไว้ให้ชัดเจน (the entry and exit proficiency level)
หลังจากนั้นจึงจะวางแผนในการกาหนดเนื้อหาและทักษะทางภาษา (course content) ที่จะให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้
การกาหนดเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรต้องให้สัมพั นธ์ สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นของผู้เรียนและครอบคลุมจุดประสงค์ที่หลักสูตรกาหนด คาถามที่มักจะพบเสมอในการ
กาหนดเนื้อหารายวิชาก็คือ เนื้อหาที่จะนามาสอนมีอะไรบ้าง องค์ประกอบหรือหน่วยทางภาษาที่
สาคัญมีอะไรบ้าง และจะมีการจัดเรียงลาดับเนื้อหาต่างๆอย่างไร ในการกาหนดเนื้อหารายวิชา
Richards (2001: 148) กล่าวว่า จะเป็นการสะท้อนให้ทราบถึงสมมติฐานของผู้วางแผนพัฒนา
หลักสูตรที่มีเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษา การใช้ภาษา และการเรียนรู้ภาษา ตัวอย่างการกาหนด
เนื้อหารายวิชาการเขียน (Writing Course) ควรมีเนื้อหาดังนี้ 1) เนื้อหาด้านไวยากรณ์ที่ใช้ในการ
เขียน (Grammar) 2) เนื้อหาด้านหน้าที่ภาษาที่ใช้ในการเขียน (Functions) 3) เนื้อหาด้านหัวข้อที่
จะเขียน (Topics) 4) เนื้อหาด้านทักษะที่ใช้ในการเขียน (Skills) 5) เนื้อหาด้านกระบวนการในการ
เขียน (Processes) และ6) เนื้อหาด้านรูปแบบของเนื้อหาที่เขียน Ttexts)
Richards (2001) ยังกล่าวอีกว่า แนวทางที่นามาใช้ในการเลือกเนื้อหารายวิชายังขึ้นอยู่
กับ ความรู้เ กี่ย วกั บเนื้อหาสาระของรายวิช านั้น ขึ้น อยู่ กับ ระดับ ความรู้ความสะมารถในการใช้
ภาษาของผู้เรียน ขึ้นอยู่กับแนวคิดการเรียนการสอนภาษาในช่วงเวลานั้ น ขึ้นอยู่กั บภูมิปัญญา
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ดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติ และขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายในการจัดเนื้อหา แต่อย่างไรก็ตามการกาหนด
เนื้อหารายวิชาที่สอนต้องให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของผู้เรียน และ
สอดคล้องกับเป้าหมาย และจุดประสงค์ที่หลักสูตรกาหนด
การก าหนดเนื้ อหาทั้งหมดของรายวิช ายั งต้องวางแผนเกี่ ย วกั บ ขอบเขตและการจั ด
เรียงลาดับ (scope and sequence) ของเนื้อหาอีกด้วย เนื้อหาที่กาหนดต้องมีขอบเขตความกว้าง
และลึกเหมาะสมกับผู้เรียน การจัดเรียงเนื้อหาควรยึดหลักที่ว่าเนื้อหาทีส่ อนก่อนจะเป็นเนื้อหาที่ให้
ความรู้กับผู้เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เนื้อหาที่จะเรียนต่อไป เกณฑ์ในการจัดเรียงลาดับ
เนื้อหาควรพิจารณาที่ระดับความยากง่ายของเนื้อหา โดยเริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก
หรือซับ ซ้อนมากกว่า เรี ย งตามลาดั บ เวลาที่เ กิ ดของเหตุก ารณ์ เรีย งตามความจ าเป็ น เรีย ง
ตามลาดับการเรียนรู้ก่อนหลัง (prerequisite learning) เรียงจากส่วนใหญ่หรือภาพรวมไปหา
ส่วนย่อย หรือในทางกลับกันเรียงจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ และการเรียงเนื้อหาแบบเกิดขึ้นซ้าๆ
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนซ้าเนื้อหาเดิม เป็นต้น นอกจากนี้แล้วในการเลือกเนื้อหายังขึ้นอยู่ กับ
กรอบการทางานของการพัฒนาหลัก สูตรรายวิช า (syllabus framework) ที่ผู้พัฒนาหลัก สูตร
เลือกใช้ เช่น กรอบการทางานของการพัฒนาหลักสูตรแบบ situational syllabus framework,
functional syllabus framework, task-based syllabus framework และTopical competencybased syllabus framework เป็นต้น
7.4.4 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการเลือกวิธีการสอน คุณภาพของ
กิจกรรมการสอน หรือกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดเรียงลาดับการสอนที่ดีของครูผู้สอน
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีก เช่น ขึ้นอยู่กับสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์กร
สภาพแวดล้อม และสภาพสังคมของสถานศึก ษาแต่ละแห่งซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการสอนภาษา
ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับตัวครูผู้สอน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยสนับสนุนให้หลักสูตร
ภาษาประสบความสาเร็จในการน าไปใช้ คุณสมบัติ ทักษะ และความรู้ ของครูผู้สอนส่งผลต่อ
คุณภาพการสอน นอกจากนี้คุณภาพการสอนยัง ขึ้นอยู่กับกระบวนการสอน รูปแบบการสอนที่
เลือกมาใช้แต่ละรูปแบบ เช่น รูปแบบการสอน the communicative approach, the cooperative
learning model, the process approach, the whole-language approach เป็นต้น มีหลักการ
ปรัชญา ความเชื่อที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้การจัดกระบวนการสอนของครูแตกต่างกันออกไป และ
คุณภาพการสอนยังขึ้นอยู่กับรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน กล่าวคือผู้เรียนมีความเข้าใจ
เป้าหมายของรายวิชาที่เรียนดีหรือไม่ ผู้เรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูป แบบการจัดกิจกรรมภาษา
อย่างไร ผู้เรียนมีรูปแบบการเรียนรู้แบบใด รวมทั้งผู้เรียนมีแรงจูงใจอะไรในการเรียนรู้ภาษา
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7.4.5 การพัฒนาสื่อการสอน สื่อการสอนเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการ
พัฒนาหลักสูตรภาษา เพราะโดยทั่วไปข้อมูลทางภาษาที่ผู้เ รียนได้รับและฝึกในชั้น เรียนภาษ า
จะมาจากสื่อการสอนต่างๆที่ครูนามาใช้ เช่น ตาราเรียนที่มีจาหน่ายเชิงพานิช หรือสื่อการสอนที่ครู
ผลิตขึ้นใช้เอง นอกจากนี้สื่อการสอนยังให้แนวคิดกับครูผู้สอนในการออกแบบกิจกรรมการสอน
ได้ด้วย โดยเฉพราะครูผู้สอนที่ยังไม่มีประสบการณ์มากเพียงพอ Richards (2001:251) กล่าวว่า
รู ป แบบของสื่ อ การสอนที่ ใ ช้ มี 3 รู ป แบบ ได้ แ ก่ 1) สื่ อ การสอนที่ เ ป็ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ (printed
materials) เช่น หนังสือ ตาราเรียน หนังสือแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น 2) สื่อการสอนที่
ไม่ตีพิมพ์ (nonprint materials) เช่น สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ สื่อการสอนประเภทแถบบันทึกเสียง
และแถบบัน ทึกภาพ เป็น ต้ น 3) สื่อการสอนที่เ ป็น สื่อสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สื่อสิ่งพิมพ์ (print and
nonprint materials) เช่น สื่อที่ใ ช้ใ นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-access materials) สื่อทาง
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นใช้ในหลัก สูตรภาษามีหน้าที่สาคัญหลายอย่าง ดังที่
Cunningsworth (1995: 7) ได้ สรุปหน้าที่ที่สาคัญของสื่อการสอนภาษาไว้ดังนี้ 1) เป็ นแหล่ง
ความรู้ที่นาเสนอความรู้ทั้งที่เป็นภาษาพูด และภาษาเขียน 2) เป็นแหล่งที่รวบรวมกิจกรรมภาษา
ที่ผู้เ รีย นนามาฝึก ในการสื่อสาร 3) เป็น แหล่งอ้างอิงสาหรับผู้เ รียนเกี่ย วกับ เนื้อหาภาษาด้าน
ไวยากรณ์ คาศัพท์ การออกเสียง และอื่นๆ 4) เป็นแหล่งที่รวบรวมความคิด และสิ่งกระตุ้นในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาในชั้นเรียน 5) เป็นประมวลการสอนประจารายวิชา (syllabus) ที่
ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการสอนภาษาแก่ผู้เรียน และ6) เป็นตัวช่วย หรือตัวสนับสนุนครูผู้สอนที่
มีประสบการณ์ในการสอนภาษา ยังไม่มาก และยังขาดความมั่นใจในการสอน
ครู ผู้ ส อนบางคนใช้ สื่ อ การสอนเป็ น แหล่ ง ทรั พ ยากรการสอนที่ ส าคั ญ โดยใช้ เ ป็ น
ตัวกาหนดเนื้อหาของบทเรีย น ใช้ก าหนดความสมดุลย์ของทักษะภาษาที่สอน และใช้ก าห นด
ประเภทของกิจกรรมภาษาที่ผู้เรียนฝึก ในด้านผู้เรียน สื่อการสอนทาหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลทาง
ภาษาที่เ รีย นให้กั บ ผู้เ รีย น นอกเหนือจากที่ได้รับ จากครูผู้สอน ในบางครั้งครูผู้สอนจาเป็ นต้อง
ออกแบบสื่อการสอนภาษาขึ้น ใช้เอง ให้สอดคล้องกับ เป้ าหมาย และจุดประสงค์ของหลักสูตร
รวมทั้งมีระดั บความยากง่ายเหมาะสมกั บความสามารถของผู้เ รีย น ในประเด็น นี้ Tomlinson
(1998)ได้เสนอแนะลักษณะที่ดีของสื่อการสอนภาษาซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1) สื่อการสอนภาษาที่ดีควรมี
ผลในการทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาได้ดี รวดเร็ว 2) สื่อการสอนภาษาที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียน
รู้สึก สะดวกสบายในการเรียนภาษา 3) สื่อการสอนภาษาที่ดีควรช่วยให้ผู้เรีย นได้พัฒนาความ
เชื่อมั่นในการเรียนและการใช้ภาษาที่เรียน 4) สื่อการสอนภาษาที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับรู้
หรือเข้าใจสิ่งที่เรียนได้ 5) สื่อการสอนภาษาที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาที่เรียน 6) สื่อ

103
การสอนภาษาที่ดีควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาที่ถูกต้องและใช้ได้จริง 7) สื่อการสอนภาษาที่
ดีควรควรตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน โดยให้ความสาคัญกับความจริงที่ว่าผู้เรียน
มีรูปแบบการเรียนรู้ภาษาที่แตกต่างกัน 8) สื่อการสอนภาษาที่ดีควรให้ความสาคัญกับความจริง
ที่ ว่ า ผู้ เ รี ย นมี ทั ศ นคติ ใ นการเรี ย นภาษาแตกต่ า งกั น 9) สื่ อ การสอนภาษาที่ ดี ค วรเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถสูงสุดในการเรียนรู้ภาษาแก่ผู้เรียน 10) สื่อการสอนภาษาที่ดีไม่ควรมีกิจกรรมการฝึก
ภาษาแบบควบคุมมากเกินไป ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างอิสระมากที่สุด และ11) สื่อ
การสอนภาษาที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการเรียนภาษาของตนเอง
7.4.6 การก าหนดรูปแบบการวัดผล ในการก าหนดรูปแบบการวัดผลเป็ น
ขั้น ตอนที่สาคั ญ มากขั้น ตอนหนึ่งในการวางแผนพัฒ นาหลั ก สูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ น การ
ประเมิ น ความสามารถในการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษของผู้ เ รี ย นว่ า บรรลุ ต ามเป้ า หมาย
และจุดประสงค์ที่หลักสูตรกาหนดหรือไม่ รูปแบบการวัดผลการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนที่นิยมใช้กัน
อย่างกว้างขวางมี 4 ประเภท ได้แก่ (Brown, 1995: 108-112)
1) การวัดผลเพื่อวัดความสามารถทั่วไปในการใช้ภาษาของผู้เรียน (proficiency)
โดยปกติการวัดผลลักษณะนี้จะวัดความสามารถทั่วไปด้านการใช้ ภาษาของผู้เรียน โดยไม่มีการ
อ้างอิงถึ งหลักสูต รใดเป็ น พิเศษ เพื่อเป็ น การศึก ษาว่าผู้เรีย นมีความรู้เกี่ ย วกั บภาษามากน้อย
เพียงใด ก่อนที่ผู้เรียนจะเริ่มเรียนภาษาในหลักสูตรใหม่ และผลของการวัดความสามารถทั่วไปใน
การใช้ภาษาของผู้เรียนยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดระดับความสามารถที่เหมาะสมของ
เป้าหมาย และจุดประสงค์ของหลักสูตรให้เหมาะสมกับระดับความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน
อีก ด้วย การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัด ความสามารถทั่วไปในการใช้ ภาษาของผู้เรียนไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายที่จะวัดผลการเรียนรู้ และการสอนภาษาที่เจาะจง เพราะจุดประสงค์สาคัญของการวัด
ความสามารถทั่วไปในการใช้ภาษาของผู้เรียน คือเพื่อใช้การตัดสินใจรับผู้เรียนเข้าเรียน และจบ
จากหลักสูตร รวมทั้งเพื่อนามาใช้ในการปรับระดับภาษาที่กาหนดไว้ในเป้าหมาย และจุดประสงค์
ของหลักสูตรให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน
2) การวัดผลเพื่อจัดชั้นเรียนผู้เรียน (placement) เป็นการวัดผลที่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อแสดงให้ทราบว่าผู้เรียนคนใดในหลักสูตรทีม่ ีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะด้านภาษามาก
หรือน้อย เพื่อความสะดวกในการจัดกลุ่ม หรือจัดห้องเรียนตามระดับความสามารถของผู้เรีย น
แบบทดสอบที่น ามาใช้ในการวัด ผลเพื่อจัดชั้น เรีย นของผู้เ รีย นควรจะพัฒนาให้เ หมาะสมกั บ
หลักสูตร
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3) การวัดผลเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาของผู้เรียน (achievement)
ผู้วางแผนพัฒนาหลักสูตรภาษาให้ความสนใจในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้น จึงต้องการทราบว่าผู้เรียนแต่ละคนมีการเรียนรู้ภาษาได้มากน้อยเพียงใดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในหลัก สูต ร แบบทดสอบที่ใ ช้จ ะพัฒนาขึ้น ให้สัม พัน ธ์กั บ เป้ า หมาย และ
จุดประสงค์ของหลักสูตร และจะทดสอบผู้เรียนในตอนท้าย หรือเมื่อจบหลักสูตร เพื่อพิจารณาว่า
ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดประสงค์ของหลักสูตรอย่างไร ถ้าต้องการให้ได้ผลดีเพิ่มมากขึ้นควรมีการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาของผู้เรียน 3 ช่วงคือ ช่วงเริ่มต้น ช่วงกลาง และช่วงท้ายของการ
ใช้หลักสูตร
4) การวัดผลเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน (diagnosis) เป็นการวัดผลเพื่อวินิจฉัยปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็น การวัดผลที่มุ่งเน้นข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็งและ
จุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เรียน และครูผู้ส อนได้ทราบจุดแข็งและ
จุดอ่อนในการเรียนภาษา ดังนั้น โดยปกติก ารวัดผลเพื่อวินิจ ฉัยผู้เรีย นจะกระท าในช่วงเวลาที่
ผู้เรียนกาลังเรียนภาษา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะสายเกินไป และเป็นการวัดผลที่ช่วย
ส่งเสริมจุดแข็ง และกาจัดจุดอ่อนของผู้เรียน
Richards (2001: 291-293) กล่าวว่าการประเมินหลักสูตรเป็นขั้นหนึ่งที่มีความสาคัญ
ในการพัฒนาหลักสูตร แนวทางที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรภาษาแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ซึ่งแต่
ละแนวทางมีจุดประสงค์ในการประเมินแตกต่างกัน ดังนี้
1. การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร (formative evaluation) เป็นการประเมิน
เพื่อศึกษาว่าหลักสูตรที่กาลังใช้นั้นมีอะไรบ้างที่เป็นข้อดีและมีข้อบกพร่องอะไรบ้างที่ต้องแก้ไข
โดยมุ่งเน้นการประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา และการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินลักษณะนี้จะนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่พบ และปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
เช่น ระยะเวลาที่ใช้สาหรับจุดประสงค์แต่ละข้อของหลักสูตรเหมาะสมหรือไม่ การทดสอบเพื่อจัด
กลุ่มผู้เรียน (จัดชั้นเรียน) เหมาะสม ถูกต้องตามระดับความสามารถของผู้เรียนหรือไม่ การใช้ตารา
เรียนได้ผลดีมากน้อยเพียงใด วิธีการสอนที่ครู้ผู้สอนเลือกมาใช้เหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น
2.การประเมินเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้หลักสูตร (illuminative evaluation)
เป็นการประเมินเพื่อศึกษาว่าลักษณะต่างๆของหลักสูตรมีการทางานอย่างไร และจะนาไปใช้ได้
อย่างไรจึงจะประสบผลสาเร็จ เป็นการประเมินเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกระบวนการ
สอน และการเรียนรู้ภาษาตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ ประเมินเพื่อศึกษาว่าผู้เรียนปฏิบัติภาระงาน
ต่างๆของกลุ่มอย่างไร และสมาชิกกลุ่มแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่เท่าเทียมกันหรือไม่ ครูผู้สอนใช้กลวิธี
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อะไรบ้ างในการแก้ ไขข้อผิด พลาดของผู้เ รีย น ในขณะที่สอน ครูผู้สอนใช้ก ารตัดสิน ใจในเรื่อง
อะไรบ้าง มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์แบบใดบ้างระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนในชั้นเรียน และผู้เรียนใช้
กลวิธีอะไรบ้างในการอ่านบทอ่านแต่ละประเภท เป็นต้น การทาวิจัยในชั้นเรียนภาษาจัดเป็นการ
ประเมินเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้หลักสูตร
3. การประเมินหลังการใช้หลักสูตร (summative evaluation) เป็นการประเมินที่
ดาเนินการหลังจากที่มีการนาหลักสูตรไปใช้แล้ว เพื่อนาผลการประเมินมาตัดสินใจเกี่ยวกับคุณค่า
หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้หลักสูตร แนวทางการประเมินหลังการนาหลักสูตรไปใช้ จึงมุ่งเน้น
ที่การประเมินเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของหลักสูตรที่นามาใช้ว่ามีมากเพียงใด
และรวมถึงมีการให้การยอมรับในหลักสูตรมากน้อยเพียงใด เช่น ประเมินเพื่อศึกษาว่ากระบวน
รายวิชาที่เปิดสอนมีประสิทธิภาพอย่างไร บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาภาษา
อะไรบ้ าง จุด ประสงค์ที่ก าหนดไว้เ พีย งพอหรือไม่ หรือจ าเป็ น ต้องปรับ ปรุงจุดประสงค์ห รือไม่
เป็นต้น
การประเมิน หลัก สูต รเป็ น การประเมิน ปั จ จัย ต่างๆที่เ ป็ นตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ ของการ
ออกแบบ และการนาหลักสูตรภาษา และสื่อการเรียนการสอนไปใช้ จริง เป็นการหาคาตอบของ
คาถามสาคัญๆที่ว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ เมื่อมีการนาหลักสูตร
ไปใช้แล้ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชั้นเรียนภาษา และในสถานศึกษา หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรมีความพึงพอใจหลักสูตรหรือไม่ เป็นต้น การประเมินหลักสูตรภาษา
จึงมุ่งเน้นที่การเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นต่างๆของหลักสูตรภาษา เพื่อนามาทาความเข้าใจว่า
หลัก สูตรภาษาที่พัฒนาขึ้นนั้นทาหน้าที่อย่างไร และประสบความสาเร็จ ในการนาไปใช้หรือไม่
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในระดับต่างๆ ของการพัฒนาหลักสูตรภาษา เช่น สอดคล้ องกับ
ความต้องการของผู้เรียนภาษาหรือไม่ จ าเป็ นต้องมีก ารฝึกอบรมครูผู้สอนเพิ่มเติมหรือไม่ และ
ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านภาษาเพียงพอหรือไม่
Sansers (1992) Weir และ Roberts (1994) และ Brown (1995) ได้กล่าวถึงการ
ประเมินหลัก สูต รไว้สอดคล้องกั นว่า ในการประเมิน หลักสูตรภาษาจะมุ่งเน้นที่การประเมินใน
ประเด็น ต่างๆของหลักสูตร ดังนี้ 1) การออกแบบหลักสูตร (curriculum design) โดยประเมิน
เกี่ยวกับคุณภาพของการวางแผน และการจัดระบบในการพัฒนาหลักสูตร 2) เนื้อหาของหลักสูตร
และเนื้อหาของประมวลรายวิชา (the syllabus and curriculum content) โดยพิจารณาว่าเนื้อหา
ภาษาที่ ก าหนดมี ค วามสอดคล้ อ งกั น อย่ า งไร มี ร ะดั บ ความยากง่ า ยแตกต่ า งกั น อย่ า งไร
กระบวนการในการทดสอบ และวัดผลประสบความสาเร็จอย่างไร เป็นต้น 3) กระบวนการที่ใช้ใน
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ชั้นเรียนภาษา (classroom processes) เพื่อประเมินว่ามีการน าหลักสูตรภาษามาปฏิ บัติใช้ได้
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 4) สื่อการสอน (materials of instruction) เพื่อให้ทราบว่าสื่อการเรียน
การสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น ใช้ ใ นหลั ก สู ต ร ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ภ าษาได้ ห รื อ ไม่
5) ครูผู้สอน (teachers) โดยพิจารณาว่าครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอย่างไรในชั้นเรียน
ครูมีค วามรู้ค วามเข้าใจหลัก สูต รอย่างไร และสอนอะไรให้แก่ผู้เรียน เป็ นต้น 6) การฝึก อบรม
ครูผู้สอน (teacher training) เพื่อประเมินว่าการจัดฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนในการใช้หลักสูตร
เพียงพอหรือไม่ ต้องจัดในประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ 7) ผู้เรียน (the students) โดยประเมินว่า
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และรับรู้ อะไรได้บ้างเกี่ย วกับภาษา และผู้เรียนมีส่วนร่วมอะไรบ้างในการ
เรียน 8) การตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน (monitoring of pupil progress) โดย
การประเมิ น ผลจากการวั ด และประเมิ น ผลระหว่ า ง เรี ย นภาษา(formative)ว่ า ผู้ เ รี ย นมี
ความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอย่างไรบ้าง 9) แรงจูงใจในตัวผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษา (learner
motivation) โดยการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของครูผู้สอนในการช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ความสาเร็จในการเรียนรู้ภาษาตามเป้าหมาย และจุดประสงค์ที่กาหนด 10) สิ่งแวดล้อมในการ
เรีย นรู้ (learning environment) โดยประเมิน ว่ าสถานศึก ษาได้จัดสภาพแวดล้อมที่เ อื้อ หรื อ
ส่งเสริมให้ผู้เ รียนเกิ ดการเรีย นรู้ภาษา หรือสนองความต้องการในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด
11) คณะทางานในการพัฒนาหลักสูตร (staff development) โดยประเมินว่าระบบการจัดการใน
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะทางานในการพัฒนาหลักสูตร ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
มากน้อยเพียงใด 12) สถานศึกษา (the institution) โดยประเมินว่าสถานศึกษา หรือสถาบัน มี
ระบบการบริหารจัดการภายในอะไรบ้างที่สนับสนุนการใช้หลักสูตร มีการใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง
และมีรูปแบบการสื่อสารทาความเข้าใจกันอย่างไรในสถานศึกษา และ13) การตัดสินใจ (decision
making) โดยประเมิน ว่าคณะท างานในสถานศึ ก ษา ได้แ ก่ ครูใ หญ่ ครู ผู้สอน และคนอื่น ๆที่
เกี่ย วข้อง มีการตัด สิน ได้ดี เพีย งใดเกี่ ยวกั บผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการเรี ยนรู้ภาษาของผู้เ รียนตาม
หลักสูตร
จากแนวคิ ดดังกล่าวสรุป ได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร เป็ นการจัดท าหลัก สูตร หรือการ
ปรับ ปรุง การเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ตรให้ดี ขึ้น เพื่ อให้ เ หมาะกั บ ความต้ องการของบุ ค คล และ
สอดคล้องกับสภาพสังคม ในการพัฒนาหลักสูตร จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาถึงข้อมูลพื้นฐาน
ในด้านต่างๆ เพื่อให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีความสมบูรณ์ สามารถสนองความต้องการของ
บุ ค คล และสั ง คม นั ก พัฒ นาหลัก สู ต รต้อ งพิ จ ารณาความคิ ด เห็น พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา
การศึ ก ษา จิ ต วิท ยา สังคมและวัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมือง การปกครอง และวิ ท ยาการ
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เทคโนโลยีต่างๆ การพัฒนาหลัก สูตร เป็นกิจ กรรมที่มีความสาคัญ ในการปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษา นักพัฒนาหลักสูตรได้เ สนอรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรไว้หลายคนซึ่งมี
ขั้น ตอนที่ใ กล้เ คี ย งกั น โดยเริ่มจากการวิเ คราะห์ความต้องการจ าเป็ น ของผู้เ รีย น การก าหนด
เป้ าหมาย หรือวัต ถุ ป ระสงค์ ที่สัมพัน ธ์กั บ ความต้องการจ าเป็ นของผู้เ รีย น การก าหนดเนื้อหา
หลักสูตร การเลือกใช้วิธีการสอน สื่อการสอน และขั้นตอนการประเมินผลการใช้หลักสูตรภาษาที่
พัฒนาขึ้นว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้มากน้อยเพียงใด จึงกล่าวได้ว่าการพัฒนา
หลักสูตรเป็นกระบวนการเชิงระบบที่มีขั้นตอนในการดาเนินการ
8. หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการรายวิชาการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดคุณภาพผู้เรียนเมือ่
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียนไว้ว่า ผู้เรียน
อ่านจับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่
อ่าน ที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ ผู้เรียนเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม เขีย นสรุ ป ใจความสาคัญ เขี ย นเพื่อขอและให้ข้อ มูล บรรยาย อธิบ าย
เปรียบเทีย บ และแสดงความคิ ด เห็น เกี่ ย วกั บ เรื่องต่างๆอย่ างมีเ หตุผล เมื่อวิเ คราะห์ห ลัก สูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก ราช 2551 ตามสาระ พบว่า สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร กาหนดให้ผู้เรียนตีความเรื่องที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ ได้มีการกาหนดให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1-2 (อ 31201-อ 31202) เป็นวิชาบังคับเลือก สาหรับผู้เรียนทุกโปรแกรม
การเรียน โดยกาหนดเวลาเรียน 3 คาบต่อสัปดาห์ จานวน 1.5 หน่วยการเรียน แต่ในทางปฏิบัติ
จริงในการสอนรายวิชานี้จะมีครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาสอนด้วย 1 คาบเรียน ดังนั้นจึงเหลือ
ความรับผิดชอบที่ครูประจาการคนไทยสอนเพียง 2 คาบเรียนเท่านั้น โดยมีคาอธิบายรายวิชา ดังนี้
“เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการอ่ า น และทั ก ษะการเขี ย น
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถอ่านข้อความชนิดต่างๆ (text types) แล้วสามารถตีความเรื่องที่อ่าน
อย่างมีเหตุมีผล สามารถจาแนกแยกแยะข้อความที่อ่านได้ สามารถบอกจุดประสงค์ของผู้เขียน
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สามารถบอกน้าเสีย ง หรืออารมณ์ของผู้เ ขีย น สามารถจ าแนกข้อเท็ จ จริง และความคิดเห็ น
สามารถตัดสินเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่นาเสนอในเรื่องที่อ่าน สามารถเปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกต่าง และสามารถสรุป ความของเรื่องที่อ่านได้ และสามารถเขียนแสดงความคิดเห็น
เขีย นบรรยายความ เขีย นสรุป ความ โดยใช้สานวนภาษาที่เ หมาะสม และถู ก ต้องได้ เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และสามารถนาทักษะที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการศึ กษา
ต่อระดับที่สูงขึ้น และเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต”
จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับทักษะ
การอ่านและทักษะการเขียน สรุปได้ว่า หลักสูตรมีความต้องการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
การอ่านสูงถึงขั้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ แต่หลักสูตรไม่ได้กาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ไว้ให้ครูผู้สอน รวมทั้งกาหนดทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้แต่เพียงว่าต้องการให้ผู้เรียน
สามารถอ่านจับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านได้เท่านั้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่นักวิชาการจานวน
มากได้ศึกษาไว้ นอกจากนี้สาระที่หลักสูตรกาหนดไว้กว้างๆว่าเป็นการอ่านบทอ่านเกี่ยวกับสารคดี
และบั น เทิงคดี สาหรับด้ านการเขียน หลักสูตรก าหนดกว้างๆไว้เ พีย งว่า ต้องการให้ผู้เ รียน มี
ความสามารถในการเขียนสื่อสารโต้ตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ ย วกั บ ตนเอง เรื่องราวต่างๆที่ใกล้ตั ว
เกี่ย วกับ ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุ การณ์ และประเด็นที่อยู่ใ นความสนใจของสังคม
โดยเขี ย นสรุ ป ใจความส าคั ญ ได้ รวมทั้ ง เขี ย นเพื่ อ ขอและให้ ข้ อ มู ล เขี ย นบรรยาย อธิ บ าย
เปรี ย บเทีย บ และแสดงความคิ ดเห็น เกี่ ย วกั บ เรื่ องต่างๆอย่ างมีเ หตุผ ล ครูผู้ สอนในรายวิช า
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชาและจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่มีเนื้อหา
สาระเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ทักษะ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน การเรียนรู้แบบร่วมมือ
และทักษะสังคม มีรายละเอียดตามลาดับดังนี้
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9.1 งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
ผู้เ รีย น พบว่าผู้เ รีย นมีค วามสามารถในการอ่านเชิงวิเ คราะห์แตกต่างกั น และพบว่ามีก ารน า
รูป แบบการสอนต่ า งๆมาพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นเชิ งวิ เ คราะห์ ข องผู้ เ รี ย นให้สู ง ขึ้น ดัง ผลการ
ศึกษาวิจัยต่อไปนี้
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะที่มีความสาคัญ ที่นักการศึกษา และนักวิชาการ
ด้านการสอนภาษาอังกฤษหลายท่านให้ความสนใจ เพื่อหารูปแบบการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะนี้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ดังที่ Lui (2010) ได้ศึกษาวิจัยการนาทฤษฎี Appraisal
Theory มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่ างจ านวน 100 คนที่ก าลัง ศึก ษาอยู่ ใ นวิท ยาลัย ที่ป ระเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ใช้
ระยะเวลา 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนอ่านตาม
ทฤษฎี Appraisal Theory มีคะแนนเฉลี่ยการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยแนว
การสอนอ่ า นแบบดั้ ง เดิ ม ที่ มี ค รู ผู้ ส อนคอยแปลบทอ่ า น และบอกความหมายของค าศั พ ท์
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Haromi (2014)ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนชาวอิหร่านที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
โดยใช้ก ารสอนตามทฤษฎี Appraisal Theory โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึก ษาอยู่ใ นสถาบั น
Institute for Higher Education ACECR Khuzestan ประเทศอิห ร่าน จ านวน 60 คน โดย
ผลการวิจัย พบว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่เรีย นการอ่านตามทฤษฎี Appraisal Theory
สูงกว่าคะแนนของกลุ่มควบคุมที่เรียนการอ่านด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากนี้นักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษได้พยายามศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับการนาแนวคิดของการสอนแบบตรง (Direct Instruction) มาใช้พัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน ดังงานวิจัยของ Patching, et al (1983) ที่ได้ศึกษาวิจัยเพื่อ
เปรีย บเทีย บการใช้แนวการสอนแบบตรง (Direct Instruction) กั บแนวการสอนแบบใช้สมุ ด
แบบฝึกหัดตรวจแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ (A workbook-with-corrective-feedback approach)
ในการสอนทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยศึกษาทักษะย่อย จานวน 3 ทักษะได้แก่ ทักษะการสรุป
ควา มอ้ างอิ งที่ ผิ ด (faulty generalization) ทั กษ ะกา รบ อกส าเ หตุ ที่ ผิ ด ( false causality)
และทักษะการให้ข้อพิสูจน์ที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมเหตุสมผล (invalid testimonial) โดยใช้สุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับเกรด 5 จานวน 39 คน หลังจากทดลองเสร็จสมบูรณ์แล้วกลุ่มตัวอย่าง
จะได้รับการทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนทักษะการอ่าน
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เชิงวิเคราะห์แบบตรง มีคะแนนการสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
สอนแบบใช้สมุดแบบฝึกหัดตรวจแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ ทุกทักษะย่อยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ .01 จากผลการวิ จัย ข้างต้ น ท าให้ท ราบว่า ในการสอนทัก ษะการอ่า นเชิ งวิ เคราะห์นั้ น
จาเป็นต้องสอนให้ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับทักษะย่อยแต่ละทักษะ พร้อมกันนั้นต้องให้
แนวการฝึก ใช้ทัก ษะย่ อยอย่ างเพีย งพอ จึงจะช่วยให้ผู้เ รีย นมีความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะขาดโอกาสในการเรียนทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ก็ตาม การสอนแบบ
ตรงก็สามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ได้ ดังผลการวิจัยของ
McCaleb Z (2010) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนที่ขาด
โอกาสในการเรียน โดยใช้แนวการสอนแบบตรง (Direct Instruction) โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็น นัก เรีย นระดับ มัธยมศึ กษาตอนปลายที่มีฐานะยากจนในโรงเรีย นย่านชานเมืองที่ไม่เ จริญ
ผลการวิจัยครั้งนี้ยังคงช่วยสนับสนุนถึงข้อดีในการใช้การสอนแบบตรงในการพัฒนาทักษะการอ่าน
เชิงวิเ คราะห์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพได้ ผลการวิจัย ครั้งนี้ยังเสนอะแนะว่าครูผู้สอนควรให้
ความช่วยเหลือผู้เรียนในระยะเริ่มแรกอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เ รียนได้เ ข้าใจอย่างเป็ น
ระบบ โดยใช้การสาธิตให้ผู้เรียนได้ดู และใช้เป็นตัวอย่าง เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจดีแล้ว ครูผู้สอน
ควรลดบทบาทลงทีละน้อย เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างอิสระ
นอกจากจะมีก ารนาแนวการสอนที่ได้รับ ความสนใจมาใช้พัฒนาทัก ษะการอ่านเชิง
วิเ คราะห์ข องผู้เ รี ย นแล้ ว นั ก การศึ ก ษา และนัก วิช าการด้า นการสอนภาษาอั งกฤษยั งมี ก าร
ศึก ษาวิจัย โดยพัฒนาหลัก สูต รการสอนทัก ษะการอ่านเชิงวิเ คราะห์ แก่ ผู้เ รีย นอีก ด้วย ดังเช่ น
งานวิจัยของ Albeckay (2014) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนซึ่งกาลังศึกษา
อยู่ ใ นระดั บ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัย ในประเทศลิบยา (ลิเ บี ย)โดยใช้ ห ลัก สูตการอ่านเชิง
วิเคราะห์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยกาหนดให้กลุ่มทดลองเรียนการอ่านตามหลักสูตรการอ่านเชิง
วิเคราะห์ที่มีการสอนให้ผู้เรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ทักษะ
การจาแนกข้อเท็จจริงและความคิดเห็น(facts and opinions) ทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์และ
น้าเสียงของผู้เขียน(author’s purpose and tone)ทักษะการตีความ (making inferences)ทักษะ
การประเมิน ค่า(making evaluation) และทัก ษะการวิเคราะห์บทอ่าน(analysing the text)
ในขณะที่กลุ่มควบคุมเรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การสอนแบบยึดครูผู้สอนเป็นสาคัญ
และการสอนแบบเน้น ไวยากรณ์และแปล (A teacher-centred approach and a grammar
translation method) ผลการวิจัยพบว่าทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะที่มีความสาคัญกับ
ผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (EFL learners)เป็นอย่างมาก และการสอน
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ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้นได้
จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษหลายท่าน
พบว่าการสอนกลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนนาไปใช้ในการอ่านบทอ่าน
มีผลดีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ข องผู้เรียน ดังผลการศึกษาวิจัยของ
Taleb และTalebi (2015) ที่ศึกษาผลของการสอนกลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่มีต่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้อ่านเชิงวิเคราะห์ โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษชาว
อิหร่าน จานวน 48 คน ในสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ Mehr Mahan Gostar ในเมือง Sari
ประเทศอิหร่าน โดยสอนให้ผู้เรียนฝึกใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์
การทาบรรณนิทัศน์ในขณะที่อ่าน (Annotating) กลยุทธ์การตั้งคาถาม(Questioning) กลยุทธ์การ
สรุ ป ย่ อ ประเด็ น ส าคั ญ (Summarizing) และกลยุ ท ธ์ ก ารตี ค วาม (Inferencing) จากการ
เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างพบว่าคะแนนสอบหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสรุปได้ว่าการสอนกลยุทธ์ด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนมีผลดีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของNasrollahi, Krishnasamy และNoor (2015) ที่ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนชาวอิหร่านซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวใน
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกาลังศึกษาอยู่ในเกรด 10 โดยผลการวิจัยพบว่า การสอน
กลยุ ท ธ์ ด้ านการอ่า นเชิง วิเ คราะห์ส่ง ผลให้ ผู้เ รีย นมีความคุ้น เคยกั บ กลยุ ท ธ์ด้านการอ่ านเชิ ง
วิเคราะห์และสามารถอ่านบทอ่านได้เข้าใจมากขึ้นโดยใช้เวลาลดน้อยลง และยังพบว่ากลยุทธ์ด้าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ที่กลุ่มตัวอย่างชาวอิหร่านนามาใช้ในการอ่านมากได้แก่กลยุทธ์การอ่านแบบ
คร่ า วๆ และอ่ า นแบบค้ น หาข้ อ มู ล เฉพาะ (Skimming and scanning)กลยุ ท ธ์ ก ารศึ ก ษา
องค์ประกอบและโครงสร้างของบทอ่าน (As a means of processing the text) กลยุทธ์การถาม
คาถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง (Asking questions for better understanding) และกล
ยุทธ์การเขียนบันทึกย่อเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน (Taking notes) นอกจากนี้ Rajabi และTabatabaee
(2015) ได้ศึกษาผลของการสอนกลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนชาวอิหร่าน ซึ่งทาการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 60 คน ใน
มหาวิทยาลัยIslamic Azad University วิทยาเขตQom โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มได้รับการสอนอ่านบทอ่านจานวน 10 เรื่องเหมือนกั น
แต่ก ลุ่มทดลองจะได้ รับ การสอนกลยุ ทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเ คราะห์ ได้แก่ กลยุทธ์การท าบรรณ
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นิทั ศ น์ ใ นขณะที่ อ่ า น(Annotating) กลยุ ท ธ์ ก ารตั้ ง ค าถาม(Questioning) กลยุ ท ธ์ ก ารสรุ ป ย่ อ
ประเด็นสาคัญ(Summarizing and outlining) และกลยุทธ์การตีความ (Inferencing) ในขณะที่
กลุ่มควบคุมครูผู้สอนใช้วิธีการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจเพียงอย่างเดียว ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า
การสอนกลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สาหรับนักการศึกษาและนักวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีจานวน
หลายท่านที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์แก่ผู้เรียนทั้ง
ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ได้แก่งานวิจัยของสุทธินันท์ ศิริไทย (2551) ได้ศึกษา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมเด็จ
พระญาณสังวร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 จานวน 30 คน โดยมีเครื่องมือการวิจัย
ประกอบด้วยชุด ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านอย่ างมีวิจ ารณญาณ ที่มี ค่าความยากง่ายอยู่ ระหว่าง.25-.73 ค่าอานาจจ าแนก
ระหว่าง .37-.68 และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการวิจัยของสาวิตรี สีพะนามน้อย (2551) เป็น
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อ
ความสามารถในการสอนอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนศรีกระนวนวิท ยาคม จังหวัดขอนแก่ น จานวน 25 คน เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจัย ได้แก่
แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่ างมีวิจารณญาณ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่า หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน
ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี
วิจารณญาณ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียน ในปีต่อมาอาภา ธัญญะศิริกุล (2552) ได้ศึกษา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจต่อวิธีจัดการเรียนรู้
แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 5 โรงเรียนมัญจาคีรี จั งหวัด
ขอนแก่น จานวน 44 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีวิจารณญาณที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดความสามารถในการ
อ่ า นภาษาอั ง กฤษอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การสอนอ่ า น
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
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ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณคิดเป็นร้อยละ 78.61ของคะแนนเต็ม
โดยผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70 ตามที่กาหนด
นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาและนักวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษไทยบางท่านที่ให้
ความสนใจในการพัฒนารูป แบบการสอนขึ้น มาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียน ได้แก่
งานวิจัยของวิภาดา พูลศักดิ์วรสาร (2556) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้น
ภาระงานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาสาหรับผู้ใหญ่ เพื่อส่งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
และงานวิจัยของรพีพรรณ สุฐาปัญณกุล (2557) การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเทคนิค
โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงการเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี เป็นต้น
จากการศึก ษางานวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่า ทัก ษะการอ่านภาษาอั งกฤษเชิงวิเ คราะห์เป็ น
ทั ก ษะที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ผู้ เ รี ย น และเป็ น ทั ก ษะที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจจากนั ก การศึ ก ษาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง ในการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางมาใช้ใน
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยการใช้แนวการสอนแบบตรง การสอนกล
ยุทธ์ด้านทัก ษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการสอนต่างๆที่อาศัยหลัก การ
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสอนภาษา มาช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น
9.2 งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
จากการศึ กษางานวิจั ยที่เ กี่ ยวกั บ ทัก ษะการเขีย นเพื่อการสื่อสารของนัก เรีย น พบว่า
ความสามารถในการเขียนของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น โดยมีการนารูปแบบการสอนเขียน
รูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังผลการศึกษาวิจัยต่อไปนี้
สุวรรณา ตั นตยานุสรณ์ และอัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์ (2557) ได้ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การ
พัฒนารูปแบบการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็น
การวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหารูปแบบการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ระดับ มัธยมศึ กษาตอนต้ น ที่สามารถพัฒนาทัก ษะการเขี ยนของนัก เรียนอย่ างมีป ระสิท ธิภาพ
และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างก่อนได้รับการเรียน
การสอนกับ ภายหลังได้ รับการเรีย นการสอนตามแผนการเรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้สอนเกี่ ยวกับ แผนการเรีย นรู้เรื่องการสอนทักษะการเขี ย นตามรูป แบบที่ได้จ ากงานวิจัย และ
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ

114
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่สามารถพัฒนาทักษะการเขียน
ของนักเรีย นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การสอนทัก ษะการเขียนภาษาอัง กฤษด้วยรูปแบบการ
สอนที่เน้นกระบวนการ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้เรื่อง
การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เขีย นภาษาอังกฤษภายหลังการเรีย นสูงกว่าก่ อ นเรีย นอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ ผู้สอน และ
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ต่อการเรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วย
รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการ
ประนอม ไชยวิชิต (2544) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม
โครงงานภาษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 6 โรงเรียนพิมาย
วิทยา จังหวัดนครราชสีมา จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใ ช้ในการทดลองประกอบด้ว ย รูปแบบการ
สอนเพื่อการสื่อสาร แบบสังเกตพฤติก รรมใช้กลวิธีก ารเขีย นโครงงานภาษา และแบบประเมิน
ตนเองเรื่องการใช้กระบวนการในการฝึกทักษะการเขียน ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น การปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษามีส่วนกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้น
สมพิศ พูลเจริญ (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้โครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านชีวิทยา จานวน 20 คน ระยะเวลาในการทดลองจานวน 16 คาบๆ
ละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการดาเนิน กิ จกรรมโครงงาน แบบประเมินการ
ทางานร่วมกัน แบบประเมินผลงานด้านการเขียน และแบบบัน ทึกการเรีย นรู้ ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนอยู่ในระดับดี และผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
การเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
สุดาจิต สุ่มมาตย์ (2547) ได้ศึกษาการประเมินผลตามสภาพจริงในทักษะการอ่านและ
การเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้า นนาแพง
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง มีจานวน 30 คน การวิจัยใช้ขั้นตอนการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร และใช้ห ลักการวิจัยเชิงปฏิบั ติการ ตามแนวคิดของ Kemmis และMcTaggart
ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนและการประเมินตามสภาพจริงที่จัดขึ้นส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาการแก่ผู้เรียน และกระบวนการการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 2) ผลการประเมิน
กระบวนการเรีย นรู้ ทางด้ านความรู้ กระบวนการเรีย นรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ทาใบงานได้ถู กต้องตามเกณฑ์ การปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก และสามารถ
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พัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรมต่าง ๆ ตามระยะการประเมินมากขึ้นจนครบทุกรายการ และ3)ผลการ
ประเมินการเรียนรู้พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด นักเรียนทุกคนทาโครงงานอยู่
ในระดับดี
จากงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับ ทักษะการเขีย นสรุปได้ว่ า การใช้ กิจ กรรมที่ให้ ผู้เรียนมีป ฎิ
สัมพัน ธ์กับ ผู้อื่น มีขั้น ตอนการเขีย นที่เ ป็น ระบบ ตลอดจนผู้เ รียนได้แ สดงความคิดเห็น ในการ
สะท้อนผลงาน ทาให้ทราบข้อดี ข้อบกพร่องของงานเขียนของตน สามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน
จากการศึ ก ษางานวิจัย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ ย วกั บ การใช้ก ระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ส่วนมากมุ่ง
ศึกษา และพัฒนาความสามารถของนักเรีย นในการใช้ทักษะภาษาทั้ง 4 ทักษะ ดังผลการวิจัย
ต่อไปนี้
ทองใบ ทองภูบ าล (2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการพู ด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จังหวัด
เลย จานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับ การสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ มีค วามสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกว่าก่อนเรีย น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีเจตคติต่อการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กัลย์ชลากรณ์ มหาพัฒนไทย (2548) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่
มีต่อความสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 4
โรงเรียนธนบุรีเทพีพลารักษ์ จานวน 35 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน เครื่องมือที่
ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร แบบประเมินงาน
ปฏิบัติ แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ แลแบบสอบถามวัดพฤติกรรมกล้าแสดงออก
ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติมีความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีเตคติต่อการเรียน และพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พัชรี วิจิตรไพศาล (2548) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร เพื่อการเป็นยุวมัคคุเทศก์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 11 คน โดยใช้
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โปรแกรมฝึกอบรมแบบเน้นงานปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบประเมินความรู้
เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ แบบประเมินตนเอง แบบบันทึกการปฏิบัติงาน และแบบบันทึกความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยว ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร เพื่อการเป็นยุวมัคคุเทศก์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความมั่นใจ
ในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
วันเพ็ญ เรืองรัตน์ (2549) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราช
รังสฤษฎิ์ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา จานว น 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบวัดความสามารถด้านการเขียน แบบประเมินด้านการเขียน และแบบบันทึกการเรียนรู้
ด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน ผลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การสอนแบบเน้ น งานปฏิ บั ติ
มีความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุภัทรา ราชายนต์ (2551) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อ
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระ
หฤทัย คอนแวนต์ จานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นงานปฏิบัติ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียน และแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนการ
เขียนภาษาอังกฤษ ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติมีความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
Prabhu (1979) ได้ ด าเนิน กิ จ กรรมโครงการสอนนัก เรีย นระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ด้วยหลักสูตรที่เน้นภาระงาน พบว่า ผลการเรียนภาษาของนักเรียน
เป็นที่น่าพอใจ และได้ดาเนินโครงการนี้ต่อไป
Chapman (1991) ได้ศึ กษา ผลการเรีย นรู้แบบร่วมมือของนัก เรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษา โดยศึกษากับนักเรียนเกรด 9 จานวน 62 คน แบ่งกลุ่มนักเรีย นออกเป็นกลุ่ม
ทดลอง 31 คน และกลุ่มควบคุม 31 คน โดยกลุ่มทดลองสอนแบบร่วมมือ และกลุ่มควบคุมสอน
แบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่ากลุ่มควบคุม จึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา
Simmons (1994) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนากลวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ไปใช้ในโรงเรียนสอนประสบการณ์ภาษาโดยใช้วิธีการทางคุณภาพจากการสังเกต และสัมภาษณ์
ครูในโรงเรียนประถมศึกษาระดับ 1-5 จานวน 16 คน พบว่า ในขณะที่ทากิจกรรมการเรียนแบบ
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ร่วมมือนั้นมีครูจานวน 1 คน เท่านั้นที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือตามที่ผู้วิจัยแนะนา แต่ครู
คนอื่นๆได้ปรับเปลี่ย นแก้ ไขการสอนของตนเองขระที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อให้
เหมาะสมกั บการสอน จากผลการสังเกต และการสัมภาษณ์ได้รับ คาแนะน าว่า การเรีย นแบบ
ร่วมมือช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในด้านสังคม นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู หรือกลุ่มเพื่อน
Abidin (1997) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูปแบบเน้นภาระงานในรูปโครงงานใน
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของการเรียนรู้ แบบเน้นภาระงาน ที่มุ่งให้ความสาคัญกับ
ความร่วมมือของผู้เรียน ผลการศึกษา พบว่า การปฏิบัติโครงงานเป็นการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จริงที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เ รีย น ผู้เ รีย นมีความสนุก สนาน ตื่น เต้น ที่ตนเอง
สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ในชีวิตจริง
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานใน
การพัฒนาทัก ษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ จะเห็นว่า นัก เรีย นที่ได้รับ การเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานมีความสามารถสูงขึ้นกว่าก่อนการเรียน รวมถึงมีเจตคติต่อการเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานสูงขึ้นด้วย
9.4 งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ และทักษะสังคม
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือพบว่ามีการศึกษาและทาวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อศึกษาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษด้านต่างๆ ในประเทศ
ไทย ดังต่อไปนี้
สุจิตรา เวทยาวงศ์ (2545) ได้ศึกษาความเข้าใจในการอ่าน และความสนใจในการเรียน
ภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 ที่ ได้ รับ การสอนด้ว ยโครงสร้า งระดั บ ยอด
ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้แบบ STAD กั บ การสอนตามคู่มือครู ผลการศึก ษา พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยโครงสร้างระดับยอด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD
มีความเข้าใจในการอ่าน และความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
ตามคู่มือครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วงเดือน ปอศิริ (2546) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยการใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (STAD)
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในทักษะการฟังการอ่าน
การเขีย นและการพูด สูงกว่า ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และนัก เรีย นร้อยละ 70 ของจ านวน
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นัก เรีย นทั้งหมดผ่านเกณฑ์ค วามรอบรู้ใ นทัก ษะการฟัง การอ่าน การเขีย นและการพูดรวมทั้ง
นักเรียนมีทักษะการทางานกลุ่มดีขึ้น มีความตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีความรับผิดชอบทั้ง
ต่อตนเองและผู้อื่นมีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ
กัลยา รสสูงเนิน (2548) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์
ผลการศึกษา พบว่า นัก เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังการ
ทดลองสูงกว่า การทดลองอย่ างมีนั ย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .01 นอกจากนั้ น นั ก เรี ย นยั ง มี
พฤติกรรมการร่วมมือในการเรียนเพิ่มมากขึ้นในระดับดีในการประเมินครั้งสุดท้าย
ฐิตารีย์ จั่นทองคา (2548) ได้ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ ผล
การศึกษา พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นด้วยวิธีการ
เรียนแบบร่วมมือ แบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งนักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ แบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.39
จากการศึกษาวิจัยของพัชรี ประจญ (2556) เรื่องการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษา
เขต 28 จานวน 123 คน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมมีทักษะ
ทางสังคมหลังการจัดกิ จกรรมเสริมสร้างทัก ษะทางสังคม อยู่ในระดับดี นักเรียนที่ได้รับการจัด
กิ จ กรรมเสริม สร้ างทั ก ษะทางสั งคมมีทั ก ษะทางสั งคมสูง กว่ าก่ อนการได้รั บ การจัดกิ จ กรรม
เสริมสร้างทักษะทางสังคม อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 และนักเรีย นที่ได้รับการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมมีคะแนนทักษะทางสังคมสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ตามปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Orlando (1992) ได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มตาม
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (STAD) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักศึกษาที่เรียน
ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่ วนภูมิภาคจานวน 132 คน
และครูผู้สอน 8 คน จาก 8 วิทยาเขต โดยแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมีผู้สอนที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบร่วมมือ 4 คน กลุ่มที่ 2 มีผู้สอน 4 คน ใช้วิธีการสอนแบบปกติ
ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษากลุ่มที่เรียนด้วยวิ ธีการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่ากลุ่มที่
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เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษาที่เรียนแบบร่วมมือมีเจตคติ
เชิงบวกต่อการเรียนรู้
Norman (2005) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแรงจูงใจ และทัศนคติต่อ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน เกรด 6 ประเทศเกาหลีใต้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ
แบบ STAD ในการจัดการเรียนรู้และนักเรียน เกรด 5 ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบกลุ่มที่ไม่มีลักษณะ
สาคัญเหมือนการเรียนแบบร่วมมือ แบบ STAD ในวิชาภาษาอังกฤษผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่
เรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ แบบ STAD ในการจัดการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และมีทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในด้านบวกอย่างมีนัยสาคัญ
จากผลการวิจัยทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบเน้นภาระ
งาน และการเรียนรู้แบบร่วมมือข้างต้น สรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน และการ
เรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ไม่ เ พี ย งแต่ ส่ ง ผลในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ภ าษาในทั ก ษะต่ า งๆเท่ า นั้ น
ยั ง สามารถเพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ าใจ และทั ศ นคติ ที่ ดีใ นการเรี ย นรู้ ภ าษาเป้ า หมาย และ
พัฒนาการใช้ภาษาเป้าหมายได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วย รวมทั้งเสริมสร้างการคิด และพัฒนา
ทักษะสังคมให้แก่ผู้เรียนดีขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนาแนวคิด และขั้นตอนการสอนแบบเน้น
ภาระงานมาบูรณาการร่วมกับแนวคิดของการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนขึ้น
ใหม่ ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารของ
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ การเขียน
เพื่อการสื่ อสาร การสอนแบบเน้ น ภาระงาน ทัก ษะสังคม และการเรีย นรู้ แบบร่วมมือ พบว่ า
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นทุกทักษะจากการสอน
ด้วยการสอนแบบเน้นภาระงาน หรือใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการวิจัยที่ผ่านมาทั้งหมดเป็น
การศึก ษาวิจัยที่มุ่งศึ กษาตั วแปรต้นที่เป็ นแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน หรือการเรีย นรู้แบบ
ร่วมมือเพียงตัวแปรเดียว ว่าส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
หรือไม่ และส่งเสริมทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างไร และที่ผ่านมายังไม่มี
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสารของ
ผูเ้ รียนโดยใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเอง โดยการนาแนวคิด และขั้นตอนของการสอนแบบเน้น
ภาระงาน และแนวคิ ด ของการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ มาผสมผสานกั น เพราะจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าการสอนแบบเน้นภาระงานยังมีจุดอ่อนที่สาคัญเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดกลุ่ม
ผู้เรียนที่ไม่มีหลักการที่ชัดเจน ไม่มีการกาหนดจานวนสมาชิกไว้แน่นอน จึงกล่าวได้ว่าในการสอน
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แบบเน้น ภาระงานจะจั ด กลุ่ม ผู้ เ รี ย นลั ก ษณะใดก็ ไ ด้ และการสอนแบบเน้ น ภาระงานไม่ ใ ห้
ความสาคัญกับกระบวนการกลุ่มของผู้เรียน สมาชิกในกลุ่มไม่ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
และที่สาคัญการสอนแบบเน้นภาระงานจัดกลุ่มผู้เรียนโดยไม่มีการคละผู้เรียนตามความสามารถ
จุดประสงค์ของการจัดกลุ่มผู้เรียนเพียงเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเป้าหมายที่เรียนร่วมกันเพื่อให้มี
ลักษณะคล้ายกับการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน หรือใกล้เคียงกับธรรมชาติในการใช้ภาษาเท่านั้น
แต่การเรียนรู้แบบร่วมมือจะให้ความสาคัญกับการจัดกลุ่มผู้เรียนมาก มีการกาหนดจานวนสมาชิก
ในแต่ละกลุ่มไว้ชัดเจนว่าควรมีจานวน 3-6 คน ที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีทั้งผู้เรียนที่เรียนเก่ง
เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน และกาหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้การเรียนรู้แบบร่วมมือยังให้ความสาคัญต่อการทางานเป็นกลุ่มที่สมาชิกมีการ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกั น และกั น ยอมรับ ฟังความคิดเห็น ของสมาชิก คนอื่น ร่วมมือกั น เรีย นรู้
ให้กาลังใจ แนะนา และกระตุ้นเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่ม ซึ่งจัดเป็นจุดเด่นของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการนาจุดเด่นของแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)มาบูรณาการ
เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของการสอนแบบเน้นภาระงาน(TBL)จะทาให้ได้รูปแบบการสอนทีม่ ีประสิทธิภาพ
ในการเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสารของผู้ เ รี ย นได้ ดั ง นั้น ผู้วิ จัย จึ งต้ องการที่ จ ะพัฒ นารู ป แบบการสอน (instructional
model)ที่ผสมผสานกันระหว่างแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(CL) ว่าจะสามารถช่วยเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้หรือไม่ หรือได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งผู้เรียนมีทักษะ
สังคมดีขึ้นด้วยหรือไม่หลังจากเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

บทที่ 3
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การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) และการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึก ษาปีที่ 4 3) เพื่อศึ กษาความคิดเห็น ของนัก เรีย นระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ
รูป แบบการสอนแบบเน้ น ภาระงาน (TBL) และการเรีย นรู้แ บบร่ว มมือ (CL) และ4) เพื่ อ
เปรียบเทียบระดับของการปฏิบัติทักษะสังคมก่อนและหลังการใช้ รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยแบ่งการ
วิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การศึ ก ษา และวิ เ คราะห์ ทัก ษะ กลยุ ท ธ์ และความต้องการด้านการอ่า น
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสารวจแนวเรื่อง (Topic)
ที่ควรนามาพัฒนาโปรแกรม (Needs Analysis)
ระยะที่ 2 การนาผลการสารวจความต้องการมาออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดก่อนนาไปใช้จริง (Design and
Development)
ระยะที่ 3 การนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ไปใช้ และการประเมินผล
(Implementation and Evaluation)
รายละเอียดในการดาเนินการแต่ละระยะมีดังต่อไปนี้
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ระยะที่ 1 ศึ ก ษา และวิ เ คราะห์ ทั ก ษะ กลยุ ท ธ์ และความต้ อ งการด้ า นการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสาร และสารวจแนว
เรื่อง (Topic) ที่ควรนามาพัฒนาโปรแกรม (Needs Analysis)
การดาเนินการวิจัยในระยะที่ 1 เป็นการสารวจสภาพความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทักษะ
และกลยุทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่
นักเรียนมีในปัจจุบัน และเป็นการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ที่นักเรียนต้องการพัฒนา และสารวจแนวเรื่อง (Topic) ที่จะ
นามาพัฒนาโปรแกรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 จานวน 12 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 615 คน
2. กลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ในการสารวจสภาพความรู้ความสามารถเกี่ ยวกั บ
ทักษะ และกลยุ ทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารที่นักเรียนมีในปัจจุบัน และเป็นการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเ คราะห์ และทัก ษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ที่นัก เรีย นต้องการพัฒนา และสารวจแนวเรื่อง
(Topic) ที่จะนามาพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 3 ห้องเรียน รวม 150 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่มห้องเรีย นของนัก เรีย นโปรแกรมการเรี ย นวิทย์ -คณิต (วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ )
จานวน 1 ห้องเรียน โปรแกรมศิลป์คานวณ (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์) จานวน 1 ห้องเรียน และ
โปรแกรมศิลป์ภาษา และศิลป์ทั่วไป จานวน 1 ห้องเรียน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึก ษาในระยะที่ 1 ได้แก่ 1) ทัก ษะและกลยุ ทธ์ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ของนักเรียน 2) ทักษะและกลยุทธ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
3) ความต้องการจาเป็นด้ านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขีย นเพื่อการสื่อสารที่
นัก เรีย นต้ องการพัฒนา และ 4) แนวเรื่อง (Topic) ที่น ามาใช้พัฒนาโปรแกรมด้านการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยในระยะนี้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาและวิเคราะห์
ข้ อ มู ล จากต ารา เอกสาร และบทความทางวิ ช าการ เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะ กลยุ ท ธ์ ด้ า นการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแนวเรื่องที่นามาเป็นบทอ่าน
และน าข้อมูลจากการวิเคราะห์เ อกสารมาพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้เ ก็ บข้อมูลเชิงคุณ ภาพ และ
ปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะและกลยุทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห์ของนักเรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ทักษะและกลยุทธ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักเรียน ความต้องการจาเป็นด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการ
เขียนเพื่อการสื่อสารที่นักเรียนต้องการพัฒนา และเกี่ยวกับแนวเรื่องที่อ่าน (Topics) 2) การสร้าง
เครื่องมือ 3) การเก็บข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูลที่สารวจ และ5) การสรุปผลการสารวจและการ
นาผลการสารวจไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัยดาเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลจากตารา เอกสาร และบทความทางวิชาการ
ผู้วิจัย ได้ ศึ ก ษาข้อมูลเกี่ ยวกั บ 1) ทัก ษะย่ อย กลยุ ท ธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ และแนวเรื่องของบทอ่าน 2) ทักษะย่อย กลยุทธ์ด้านด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text genres) และรูปแบบการเขียน (Text forms) จาก
ตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การศึกษาข้อมูลด้านทักษะย่อย (Subskills) ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเ คราะห์ จากต ารา และเอกสารด้านการอ่านเชิงวิเ คราะห์ ทั้งนี้เ นื่องจากตารา และเอกสาร
ดังกล่าวผู้เขียนได้กล่าวถึงทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้อย่างเป็นระบบ และกว้างขวาง
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏผลการวิเคราะห์เนื้อหา
ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ทักษะย่อย(Subskills) ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ที่ได้จาก
การศึกษาตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ทักษะย่อยของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading Subskills)
หลักสูตรแกนกลาง
George D. Spache
Robinson, Helen
Richard Pirozzi
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Paul C. Berg
Mansfield
(2003)
พุทธศักราช 2551
(1971)
(1960)

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห์

1. ทักษะการวิเคราะห์
ข้อความที่อ่าน
3. ทักษะการสรุปความ
จากเรื่องที่อ่าน
4. ทักษะการตีความ
จากเรื่องที่อ่าน
5. ทักษะการแสดง
ความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่
อ่าน
6. ทักษะการให้เหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.ทักษะการระบุ
จุดประสงค์ของผู้เขียน
(Determining the
author’s purpose)
2.ทักษะการจาแนก
ข้อเท็จจริง และความ
คิดเห็น
(Distinguishing
facts and opinions)
3. ทักษะการตีความ
หรืออนุมานความ
(Making inferences)
4. ทักษะการระบุ
น้าเสียง และอารมณ์
ของผู้เขียน
(Recognizing the
author’s tone and
mood)
5. ทักษะการระบุความ
ลาเอียงของผู้เขียน
(Recognizing the
author's bias)
6. ทักษะการระบุข้อ
โต้แย้งของผู้เขียน
(Recognizing the
author’s arguments)

1.ทักษะการตรวจสอบ
แหล่งข้อมูล
(Examining the
source)
2.ทักษะการระบุ
วัตถุประสงค์ ความ
คิดเห็น และสมมติฐาน
ของผู้เขียน
(Identifying the
author’s purposes,
viewpoints and
assumptions)
3. ทักษะการจาแนก
ความแตกต่างของ
ข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็น
(Distinguishing
between facts and
opinions)
4. ทักษะการ
ตรวจสอบการให้
เหตุผลของผู้เขียน
(Examining the
author’s reasons)
5. ทักษะการอนุมาน
หรือตีความ (Making
inferences)

1. ทักษะในการระบุ
จุดประสงค์ของผู้เขียน
(recognizing the
author's purpose)
2. ทักษะในการจาแนก
ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น
(distinguishing fact
and opinion)
3. ทักษะการประเมิน
ค่าความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลที่อ่าน
(evaluating
credibility of
information)
4. ทักษะการแสดง
ปฏิกิริยาต่อน้าเสียง
หรือความประทับใจ
จากข้อความที่อ่าน
(reacting to
mood or impression
from the reading
passage)
5. ทักษะการทานายสิ่ง
ที่จะอ่านล่วงหน้า
(anticipating
outcomes)

1. ทักษะการจาแนก
ข้อมูลที่สาคัญและไม่
สาคัญ (separating
important and
unimportant
information)
2. ทักษะการจาแนก
ข้อเท็จจริง และความ
คิดเห็น
(distinguishing
facts and opinions)
3. ทักษะการพิจารณา
จุดประสงค์ในการเขียน
ของผู้เขียน
(determining a
writer’s purpose)
4. ทักษะการอนุมาน
ความ หรือทักษะการ
วินิจฉัยลงความเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน
(making inferences)
5. ทักษะการพิจารณา
น้าเสียง (tone) ในการ
เขียนของผู้เขียน
(determining a
writer’s tone)
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ตารางที่ 1 ทักษะย่อย(Subskills) ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ที่ได้จาก
การศึกษาตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ต่อ)
ทักษะย่อยของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading Subskills)
หลักสูตรแกนกลาง
George D. Spache
Robinson, Helen
Richard Pirozzi
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Paul C. Berg
Mansfield
(2003)
พุทธศักราช 2551
(1971)
(1960)
6. ทักษะการพิจารณา
น้าเสียงและการ
เลือกใช้คา หรือ
รูปแบบการเขียน
(Tone, Choice of
words, Style)
7. ทักษะการระบุข้อ
โต้แย้ง และประเด็น
ความคิดของผู้เขียน
(recognizing the
author’s arguments)
8. ทักษะการสรุป
ความอย่างมีเหตุผล
(drawing logical
conclusion)

6. ทักษะการสรุปความ
จากหลักฐานที่ปรากฏ
(concluding from the
evidence)
7. ทักษะการตัดสิน
และลงสรุปอย่างมี
เหตุผล (judging
reasonably and
drawing conclusion)
8. ทักษะการระบุข้อ
โต้แย้งของผู้เขียน
(Recognizing the
author’s arguments)
9. ทักษะการระบุความ
คิดเห็นหรืออคติของ
ผู้เขียน (recognizing
the author's bias)

6. ทักษะการตัดสิน
ประเมินเกี่ยวกับ
ประเด็นต่างๆ ที่
นาเสนอในเรื่องที่
อ่าน (evaluation)
7. ทักษะการลงสรุป
ความจากเรื่องที่อ่าน
อย่างมีเหตุ มีผล
(drawing logical
conclusion)

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์
7. ทักษะการสรุปความ
จากเรื่องที่อ่านอย่างมี
เหตุ มีผล (Drawing
logical conclusion)

จากการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตารา และเอกสารด้ านการอ่านเชิงวิเคราะห์เ กี่ยวกับ ทักษะย่ อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดย
วิเคราะห์ และนาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏตรงกันตั้งแต่ 2 แหล่งขึ้นไป เพื่อนามาใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า มีทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ปรากฏร่วมกัน จานวน 7
ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการระบุจุดประสงค์ของผู้เขียน 2) ทักษะการจาแนกข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็น 3) ทักษะการตีความ หรืออนุมานความ 4) ทักษะการระบุน้าเสียงและอารมณ์ของผู้เขียน
5) ทักษะการระบุความลาเอียงของผู้เขียน 6) ทักษะการระบุข้อโต้แย้งของผู้เขียน และ7)ทักษะการ
สรุปความจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล
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1.2 การศึ กษาข้อมูลด้านกลยุท ธ์ (Strategies) ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเ คราะห์ จากต ารา และเอกสารด้านการอ่านเชิงวิเ คราะห์ ทั้งนี้เ นื่องจากตารา และเอกสาร
ดังกล่าวผู้เขียนได้กล่าวถึงกลวิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้อย่างเป็นระบบ และกว้างขวาง นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังได้ศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏผลการวิเคราะห์เนื้อหา ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ (Strategies) ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ที่ได้จากการศึกษา
ตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading Strategies)
หลักสูตร
Janzen and Stoller
Cengage Learning Debra Walker, Kate
แกนกลาง
(1998)
Academic
Kiefer and Stephen
การศึกษาขั้น
(2000)
Reid (2012)
พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห์

1. การสารวจสิ่งที่
อ่านคร่าวๆก่อนอ่าน
2. การคาดเดา
ล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่ง
ที่อ่าน
3. การเดา
ความหมายคาศัพท์
จากบริบท
4. การแบ่งเนื้อหาที่
อ่านออกเป็นส่วนๆ
เพื่อทาความเข้าใจ
5. การสรุปประเด็น
สาคัญจากสิ่งที่อ่าน

1. กลยุทธ์การสารวจ
เนื้อเรื่องก่อนอ่าน
(Previewing)
2. กลยุทธ์การทาบรรณ
นิทัศน์ในขณะที่อ่าน
(Annotating)
3. กลยุทธ์การระบุ
จุดมุ่งหมายของการ
อ่าน (Identifying a
purpose for reading)
4. กลยุทธ์การคาดเดา
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะ
อ่าน (Predicting)
5. กลยุทธ์การตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสิ่งที่
อ่าน (Asking
questions)

1. การระบุจุดมุ่งหมาย
ของการอ่าน (Identifying
a purpose for reading)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน
(Previewing)
3. การคาดเดาหรือ
คาดการณ์เกี่ยวกับเนื้อ
เรื่องที่จะอ่าน
(Predicting)
4.การตั้งคาถามเกี่ยวกับ
สิ่งที่อ่าน (Asking
questions)

1. การตรวจสอบ
เนื้อหาที่อ่านทั้งหมด
ก่อนอ่านจริง
(Examine the entire
document)
2. การพิจารณา
เกี่ยวกับจุดประสงค์
และรูปแบบการเขียน
เนื้อเรื่องที่อ่าน
(Consider the goal
and format of the
document)
3. การอ่านซ้าเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ
(Re-reading and
checking
understanding)

1. การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อ่าน (Previewing)
2. การทาบรรณนิทัศน์
ในขณะที่อ่านเนื้อเรื่อง
(Annotating)
3. การสรุปย่อประเด็น
สาคัญในเนื้อเรื่องที่
อ่าน (Summarizing)
4. การวิเคราะห์เนื้อ
เรื่องที่อ่านโดยแบ่งเป็น
ส่วนย่อยๆ(Analyzing)
5. การสะท้อนย้อนคิด
โดยเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่
ที่อ่านกับความรู้เดิม
หรือประสบการณ์
(Reflecting)
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ตารางที่ 2 กลยุทธ์ (Strategies) ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ที่ได้จากการศึกษา
ตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ)
กลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading Strategies)
หลักสูตร
Janzen and Stoller
Cengage Learning Debra Walker, Kate
แกนกลาง
(1998)
Academic
Kiefer and Stephen
การศึกษาขั้น
(2000)
Reid (2012)
พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
5. การตรวจสอบความ
ถูกต้องในการคาดเดา
หรือการหาคาตอบของ
คาถามที่กาหนดไว้
(Checking prediction
or finding an answer to
the questions)
6. การเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่
อ่านกับความรู้เดิมของ
ผู้อ่าน (Connecting the
text to the prior
knowledge)
7. การสรุปย่อประเด็น
สาคัญในเนื้อเรื่องที่อ่าน
ด้วยภาษาของตนเอง
(Summarizing)
8. การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของเนื้อหา
แต่ละส่วนในเนื้อเรื่องที่
อ่าน (Connecting one
part of the text to
another)
9. การระบุลักษณะ
โครงสร้างของข้อความที่
อ่าน (Recognizing
text structure)

4. การคาดเดาเรื่องที่
อ่าน (prediction)
5. การพิจารณา
ทบทวนเกี่ยวกับ
ใจความสาคัญของ
ผู้เขียน (Review the
writer's thesis)
6. การวิเคราะห์
หลักฐานที่นามา
สนับสนุน (Analyze
supporting
evidence)
7. การพิจารณา
ตรวจสอบบทนา และ
บทสรุปของเนื้อเรื่องที่
อ่าน (Review the
introduction and
conclusion)
8. การพิจารณา
เกี่ยวกับการเลือกใช้
รูปแบบการเขียน และ
การเลือกใช้คาศัพท์
ของผู้เขียน
(Consider the
writer's style and
choice of words)

6. การอ่านเนื้อเรื่อง
ซ้าๆ (Re-reading)
7. การแสดงพฤติกรรม
โต้ตอบเกี่ยวกับเนื้อ
เรื่องที่อ่าน
(Responding)
8. การประเมินและ
ตัดสินข้อโต้แย้งในเนื้อ
เรื่อง (Evaluating an
argument)

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห์

6. กลยุทธ์การอ่านเนื้อ
เรื่องซ้าๆ (Rereading)
7. กลยุทธ์การเชื่อมโยง
เนื้อเรื่องที่อ่านกับ
ความรู้เดิมของผู้อ่าน
(Connecting the text
to the prior
knowledge)
8. กลยุทธ์การระบุ
ลักษณะโครงสร้างของ
เนื้อเรื่องที่อ่าน
(Recognizing
text structure)
9. กลยุทธ์การสรุปย่อ
และทาโครงร่างประ
เด็นสาคัญในเนื้อเรื่อง
ที่อ่าน (Summarizing
and outlining)
10. กลยุทธ์การ
วิเคราะห์เนื้อเรื่องที่
อ่านโดยแบ่งเป็น
ส่วนย่อยๆ
(Analyzing)
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จากการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตารา และเอกสารด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์
และนาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏตรงกันตั้งแต่ 2 แหล่งขึ้นไปมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผล
การศึก ษาพบว่ามี กลยุท ธ์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ปรากฏร่วมกั น จานวน 10 กลยุ ทธ์ ได้แก่
กลยุทธ์การสารวจเนื้อเรื่ องก่อนอ่าน กลยุทธ์การทาบรรณนิทัศน์ในขณะที่อ่าน กลยุทธ์การระบุ
จุดมุ่งหมายของการอ่าน กลยุ ทธ์ก ารคาดเดาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะอ่าน กลยุทธ์การตั้งคาถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน กลยุทธ์การอ่านเนื้อเรื่องซ้าๆ กลยุทธ์การเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่อ่านกับความรู้เดิม
ของผูอ้ ่าน กลยุทธ์การระบุลักษณะโครงสร้างของเนื้อเรื่องที่อ่าน และกลยุทธ์การสรุปย่อและทา
โครงร่างประเด็นสาคัญในเนื้อเรื่องที่อ่าน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้กลยุทธ์การตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่
อ่าน ตามความคิดของ Janzen และ Stoller (1998) และกลยุทธ์การวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่านโดย
แบ่งเป็นส่วนย่อยๆ (Analyzing) ตามความคิดของ Walker, Kiefer and Reid (2012) ถึงแม้ว่าจะ
ปรากฏเพีย ง 1 แห่ง ก็ ต าม เพราะกลยุ ท ธ์ ทั้ ง 2 นี้สามารถช่วยให้ผู้อ่า นอ่านเนื้อเรื่องอย่ างมี
จุดมุ่งหมาย และมีทิศทาง และมีทักษะในการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้ ทาให้ผู้อ่านมีความตื่นตัวอยู่
ตลอดเวลาในขณะที่อ่าน
1.3 การศึกษาวิเคราะห์แนวเรื่อง (Themes) และหัวเรื่อง (Topics) ที่น่าสนใจและ
เหมาะสมสาหรับ การอ่านเชิงวิเ คราะห์และการเขีย นเพื่อการสื่อสารผู้วิจัย ได้ใ ช้แนวเรื่องของ
สภายุ โรป และจากหลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีแนวเรื่องที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่แนว
เรื่องเกี่ยวกับ 1) บุคคล และความสัมพันธ์ 2) อาหารและเครื่องดื่ม 3) สิ่งแวดล้อม 4) เวลาว่าง
และนันทนาการ 5) การศึกษาและอาชีพ 6) การซื้อ-ขาย 7) สุขภาพ และสวัสดิการ 8) การเดินทาง
ท่องเที่ยว 9) ความบั นเทิง 10) การบริการ 11) สถานที่ 12) ภาษา 13) สภาพอากาศ และ14)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับผู้วิจัยได้ศึกษาแนวเรื่อง(Themes) และหัวเรื่อง (Topics)
ที่ปรากฏในหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ หนังสือ Weaving It Tigether 1 ผู้เขียน
Milada Broukal (2004) Strategic Reading 1 ผู้เขียน Jack C. Richards และSamuel EckstutDidier (2003) และ Reading Keys 2 ผู้เขียน Miles Craven (2009) และผู้วิจัยยังได้ศึกษาทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการพิ จารณาคัดเลือกหัวเรื่องของบทอ่าน
จากนั้นผู้วิจัยได้ใช้แนวเรื่องของสภายุโรป แนวเรื่องจากหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทางเพื่อค้นคว้าหัวเรื่องต่างๆจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ เว็ปไซต์ และวารสารภาษาอังกฤษต่างๆ โดยมีหลักในการศึกษา
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คัดเลือกหัวเรื่อง ดังนี้ 1)เป็นหัวเรื่องที่มีแนวทางในการฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2)เป็นหัว
เรื่องที่มีลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text genres) ที่ชัดเจน และหลากหลาย 3) มีการใช้ภาษา
ที่ดีที่ ผู้เ รี ย นสามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการเขี ย นได้ และ 4)มีระดับ ความยากง่ ายของภาษา
เหมาะสมที่จะนามาสอนผู้เรียน โดยมีแนวเรื่องและหัวเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 แนวเรื่อง (Themes) และหัวเรื่องของบทอ่าน (Topic) ที่ได้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ตามแนวเรื่องของสภายุโรป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
แนวเรื่องของสภา
หัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ยุโรป
1. บุคคล และ
1. Bill Gates
ความสัมพันธ์
2. Steve Jobs
3. Mark Elliot Zuckerberg
2. สิ่งแวดล้อม

1. Flood
2. Why Water Conservation is Necessary
3.The Harmful Effects of Plastic Bags

3. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1. Recycle Electronics
2. Impact of Technology
3. Impacts of Science

4. ปัญหาสังคม

1. Teenage Pregnancy
2. Abortion
3. Effects of Divorce on Teenagers

5. การศึกษาและ
อาชีพ

1. School Uniforms
2. Home Schooling
3. Teleworking

แหล่งข้อมูล
- http://www.grameeninfo.org/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=329&Itemid=363
- www.buzzle.com
- www.buzzle.com/articles/floods/
- www.buzzle.com/.../environmental-pollution-theharmful-effects-of-plastic- bags.html
- http://www.buzzle.com/articles/waterconservation-facts.html
- www.buzzle.com/articles/how-to-recycleelectronics.html
- www.buzzle.com/articles/negative-impact-oftechnology.html
- www.buzzle.com/articles/negative-impacts-ofscience.html
- www.buzzle.com/.../teenage-pregnancy-andteen-abortions-statistics-and- facts.html
- www.buzzle.com/articles/effects-of-divorce-onteenagers.html
- www.buzzle.com/articles/why-students-shouldwear-uniforms.html
- www.buzzle.com/articles/negative-effects-ofhomeschooling.html
http://www.rms.nsw.gov.au/usingroads/traveldem
andmanagement/teleworking/
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ตารางที่ 3 แนวเรื่อง (Themes) และหัวเรื่องของบทอ่าน (Topic) ที่ได้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ตามแนวเรื่องของสภายุโรป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
(ต่อ)
แนวเรื่องของสภา
หัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ยุโรป
6. ความบันเทิง
1. Music and Mood
2. Effects of Television on Children
3. Effects of Video Games
7. อาหารและ
เครื่องดื่ม

1. Irradiated Food
2. Fast Food
3. Junk Food in Schools

8. สุขภาพ

1. Smoking in Public Places
2. Why Do Women Live Longer Than Men?
3. Effects of Music on the Mind

9. การซื้อ-ขาย
สินค้า

1. Internet Shopping
2. Credit Cards
3. Electronic Cash

10. การสื่อสาร

1. Importance of Communication Skills
2. Cell Phones for Teenagers
3. Cell Phones for Kids

แหล่งข้อมูล
- www.buzzle.com/articles/effects-oftelevision-on-children.html
- www.buzzle.com/articles/harmful-effectsof-video-games.html
- http://www.food.gov.uk/businessindustry/imports/importers/irradiated#.Ux6uA
LfNtFo
- http://www.buzzle.com/articles/foods-thatmake-you-happy.html
- http://www.buzzle.com/articles/why-dowomen-live-longer-than-men.html
- www.buzzle.com/articles/banningsmoking-in-public-places.html
http://www.buzzle.com/articles/advantagesand-disadvantages-of-internetshopping.html
-http://www.buzzle.com/articles/internetshopping/
- http://www.buzzle.com/articles/importanceof-communication-skills.html
- http://www.buzzle.com/articles/effects-ofcell-phones-on-teenagers.html
- http://www.buzzle.com/articles/cellphones-for-kids-pros-and-cons.html
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1.4 การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นทั ก ษะย่ อ ย (Subskills) ของการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลัก สูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน พุท ธศั ก ราช 2551 กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่า งประเทศ ระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏผลการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ทักษะย่อย (Subskills) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ได้จาก
การศึกษาตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทักษะย่อยของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Writing Subskills)
หลักสูตรแกนกลาง
Heaton, J.B.
Brown, H. Douglas.
Hedge, Tricia
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1988)
(2001)
(2005)
พุทธศักราช 2551

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร

1. เขียนประโยค และ
ข้อความให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ
2. เขียนบรรยาย เขียน
อธิบาย เขียนเปรียบ
เทียบ และเขียนแสดง
ความคิดเห็น
3. เขียนสรุปใจความ
สาคัญ และแก่นสาระ
ที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่องหรือเหตุการณ์
4. เขียนสื่อสารด้วย
ภาษาที่ถูกต้อง
เหมาะสม
5. เขียนประโยคผสม
และประโยคซับซ้อน
สื่อความตามบริบท
ต่างๆ

1. ทักษะด้านการใช้
ภาษา (Language use
Skills) ประกอบด้วย
1.1 ทักษะในการใช้
โครงสร้างไวยากรณ์ที่
ถูกต้องตามแบบแผน
ของภาษา และเหมาะ
สมกับระดับความรู้ของ
ผู้อ่าน
1.2 ทักษะในการ
เลือกใช้คาศัพท์ที่
เหมาะสมกับเรื่องที่
เขียน
2. ทักษะด้านการใช้
เครื่องหมายวรรค
ตอน (Mechnical
Skills) ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการสะกด
คาศัพท์ได้ถูกต้องและ
แม่นยา
2.2 ทักษะการใช้
เครื่องหมายวรรคตอน
อย่างถูกต้อง

1. ทักษะในการใช้
ภาษา (language
use skills) ซึ่ง
หมายถึง
ความสามารถในการ
เขียนประโยคได้
ถูกต้อง
2. ทักษะในการใช้
เครื่องหมายวรรค
ตอน (mechanical
skills) ซึง่ หมายถึง
ความสามารถในการ
ใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการสะกด
คาได้ถูกต้อง
3. ทักษะในการเรียบ
เรียงเนื้อหาของงาน
เขียน (treatment of
the content)
ซึ่งหมายถึงความ
สามารถในการ สร้าง
และเรียบเรียงความ
คิดเพื่อถ่ายทอด
ออกมาในงานเขียน
ได้สอดคล้องกันดี

1. ทักษะด้านตัวอักษร
และแบบแผนการสะกด
คาภาษาอังกฤษ
(graphemes and
orthographic
patterns)
2. ทักษะการเขียนด้วย
อัตราความเร็วที่
เหมาะสมกับ
จุดประสงค์ของการ
เขียน (writing at an
efficient rate of
speed to suit the
purpose)
3. ทักษะการเลือกใช้
คาศัพท์ที่สาคัญเหมาะ
สมกับงานเขียน และมี
การเรียบเรียงคาได้
เหมาะสมตามแบบแผน
ของภาษา (produce
an acceptable core
of words and use
appropriate word
order patterns)

1. ทักษะในการใช้
โครงสร้างไวยากรณ์ที่
ถูกต้อง (getting the
grammar right)
2. ทักษะในการใช้วง
คาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งที่
เขียน (having a range
of vocabulary)
3. ทักษะในการใช้
เครื่องหมายวรรคตอน
อย่างมีความหมาย
(punctuating
meaningfully)
4. ทักษะในการใช้แบบ
แผนการเขียนได้อย่าง
ถูกต้อง (using the
conventions of layout
correctly)
5. ทักษะในการสะกด
คาศัพท์ได้ถูกต้อง
แม่นยา (spelling
accurately)
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ตารางที่ 4 ทักษะย่อย (Subskills) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ได้จาก
การศึกษาตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ต่อ)
ทักษะย่อยของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Writing Subskills)
หลักสูตรแกนกลาง
Heaton, J.B.
Brown, H. Douglas.
Hedge, Tricia
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1988)
(2001)
(2005)
พุทธศักราช 2551
4. ทักษะในการ
เลือกใช้รูปแบบการ
เขียน (stylistic
skills) ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการ
จัดการเนื้อหาและ
เลือกใช้ภาษาที่
เหมาะสมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ทักษะในการ
ตัดสินและประเมิน
(judgment skills)
ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการ
เขียนที่เลือกรูปแบบ
การเขียนได้
เหมาะสมกับผู้อ่าน
และมีการเรียบเรียง
ข้อมูลเนื้อหาได้อย่าง
สัมพันธ์กัน

4. ทักษะในการใช้
โครงสร้างไวยากรณ์ที่
ถูกต้องตามแบบแผน
ของภาษา (use
acceptable
grammatical
systems)
5. ทักษะการเลือกใช้
ความหมายเฉพาะ โดย
ใช้รูปแบบทาง
ไวยากรณ์ที่แตกต่างกัน
(express a particular
meaning in different
grammatical forms)
6. ทักษะการใช้
เครื่องมือในการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของความคิด และ
เนื้อหาในงานเขียน
(use cohesive
devices in written
discourse)

6. ทักษะในการใช้
โครงสร้างประโยคของ
ภาษา (using a range
of sentence
structures)
7.ทักษะในการเชื่อมโยง
ความคิด และข้อมูล
ระหว่างประโยคที่พัฒนา
หัวข้อที่เขียน (linking
ideas and information
across sentences to
develop a topic)
8. ทักษะในการพัฒนา
และเรียบเรียงเนื้อหาที่
เขียนได้อย่างชัดเจน
และอย่างน่าติดตาม
(developing and
organizing the content
clearly and
convincingly)

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร
3. ทักษะด้านการ
เรียบเรียงเนื้อหา
(Organization Skills)
ประกอบด้วย
3.1 ทักษะการเรียบ
เรียงความคิด และ
เนื้อหาที่เขียนอย่าง
ชัดเจนในรูปแบบของ
การเขียนบรรยาย การ
เขียนเปรียบเทียบ การ
เขียนสรุปความ และ
แสดงความคิดเห็นจาก
การวิเคราะห์เรื่อง หรือ
เหตุการณ์
3.2 ทักษะการเชื่อม
โยงความคิด และข้อมูล
ต่างๆในการเขียน
สอดคล้องและสัมพันธ์
กัน
4. ทักษะด้านการ
เลือกใช้รูปแบบการ
เขียน (Stylistic Skills)
ประกอบด้วย
4.1 ทักษะในการ
เลือกใช้รูปแบบการ
เขียนได้เหมาะสมกับ
เนื้อหา และผู้อ่าน
4.2 ทักษะในการ
อธิบายใจความสาคัญ
ได้ชัดเจน โดยมีข้อมูล
มาสนับสนุนเพียงพอ
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จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ตาราและเอกสารด้านการเขี ยนเพื่อการสื่อสารเกี่ย วกับ ทักษะย่อยของการเขีย นเพื่อการ
สื่อสารโดยวิเคราะห์ และนาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏตรงกันตั้งแต่ 2 แหล่งขึ้นไป เพื่อ
นามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า มีทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ปรากฏ
ร่วมกันจานวน 8 ทักษะย่อย โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) กลุ่มทักษะด้านการเรียบเรียง
เนื้อหา (Organization skills) ประกอบด้วย ทักษะการพัฒนาและเรียบเรียงความคิด และเนื้อหาที่
เขียนอย่างชัดเจน ง่ายต่อความเข้าใจ และ ทักษะการเชื่อมโยงความคิด และข้อมูลต่างๆในการ
เขียนได้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน 2) กลุ่มทักษะด้านการเลือกใช้รูปแบบการเขียน (Stylistic skills)
ซึ่ง ประกอบด้วยทัก ษะในการเลือกใช้รูป แบบการเขียนได้เ หมาะสมกับ เนื้อหา และผู้อ่าน และ
ทักษะการอธิบายใจความสาคัญได้ชัดเจน โดยมีข้อมูลมาสนับสนุนเพียงพอ 3) กลุ่มทักษะด้าน
การใช้ภาษา (Language use Skills) ซึ่งประกอบด้วยทักษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ทถี่ ูกต้อง
ตามแบบแผนของภาษาและเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้อ่าน และทักษะในการเลือกใช้คาศัพท์
ที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน และ4) กลุ่มทักษะด้านการใช้เครื่องหมายวรรคตอน (Mechnical skills)
ซึ่งประกอบด้วยทักษะการสะกดคาศัพท์ได้ถูกต้องแม่นยา และทักษะการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
อย่างมีความหมาย
1.5 การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นกลยุ ท ธ์ (Strategies) ของการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลัก สูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน พุท ธศั ก ราช 2551 กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่า งประเทศ ระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏผลการวิเคราะห์เนื้อหา ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 กลยุทธ์ (Strategies) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ได้จาก
การศึกษาตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
กลยุทธ์ของการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร (Communicative Writing Strategies)
หลักสูตรแกนกลาง
Hedge, Tricia
Seow, Anthony
Mu, Congjun
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2000)
(2003)
(2005)
พุทธศักราช 2551

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร

1. การทาโครงร่างงาน
เขียนก่อนเขียนจริง
2. สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆมาใช้
ในการเขียน
3. ฝึกเขียนนาเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
4. การกาหนด
จุดประสงค์ในการ
เขียนที่ชัดเจน
5. การเลือกใช้คาศัพท์
และโครงสร้างประโยค
ที่เหมาะสม

1. กลยุทธ์การวางแผน
การเขียน (Planning)
ประกอบด้วย
1.1 กลยุทธ์การกาหนด
จุดประสงค์ของงานเขียน
และผู้อ่านงานเขียน
1.2 กลยุทธ์การระดม
ความคิด และรวบรวม
ข้อมูลที่จะใช้ในการเขียน
1.3 กลยุทธ์การกาหนด
กรอบเนื้อหาที่จะเขียนโดย
ทาเป็นโครงร่างคร่าวๆ
1.4 กลยุทธ์การเลือกใช้
รูปแบบการเขียนที่
เหมาะสม
2. กลยุทธ์ในการเขียน
(Drafting) ประกอบด้วย
2.1 กลยุทธ์การเรียบ
เรียงเนื้อหา และความคิด
อย่างเป็นระบบ
2.2 กลยุทธ์การเขียน
ประโยคใจความสาคัญที่
ถูกต้องและชัดเจน
2.3. กลยุทธ์การเขียน
อธิบายรายละเอียดที่
เหมาะสม และเพียงพอ
2.4 กลยุทธ์การใช้ภาษา
ที่ง่ายต่อการทาความ
เข้าใจของผู้อ่าน
2.5 กลยุทธ์การฝึกซ้อม
การเขียน

1. การกาหนด
เป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ในการ
เขียน (Setting goals)
2. การกาหนดหรือ
สร้างความคิดที่ใช้ใน
การเขียน (Generating
ideas)
3. การเรียบเรียงข้อมูล
เนื้อหาในการเขียน
(Organizing
information)
4. การคัดเลือกใช้
ภาษาให้เหมาะสม
(Selecting
appropriate
language)
5. การจัดทาร่าง
ต้นฉบับงานเขียน
(Making a draft)
6. การอ่านและทบทวน
งานเขียน (Reading
and reviewing)
7. การปรับปรุงและ
แก้ไขงานเขียนให้
ถูกต้อง (Revising and
editing)

1. กลยุทธ์การวาง
แผนการเขียน
(Planning)
2. กลยุทธ์การทาร่าง
งานเขียน (Drafting)
3. กลยุทธ์การปรับ
ปรุงร่างงานเขียน
(Revising)
4. กลยุทธ์การ
ตรวจสอบแก้ไขงาน
เขียนให้ถูกต้อง
เรียบร้อย (Editing)

1. กลยุทธ์การใช้
สานวนโวหารทาง
ภาษา (Rhetorical
strategies) ซึ่ง
ประกอบด้วยกลยุทธ์
ย่อย ได้แก่
Organization, Use of
L1, Formatting /
Modelling, และ
Comparing
2. กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับ
การใช้เมตาคอคนิทีฟ
(Meta-cognitive
strategies) ซึ่ง
ประกอบ ด้วยกลยุทธ์
ย่อย ได้แก่ Planning,
Monitoring, และ
Evaluating
3. กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับ
คอคนิทีฟ (Cognitive
strategies) ซึ่ง
ประกอบ ด้วยกลยุทธ์
ย่อย ได้แก่
Generating ideas,
Revising,
Elaborating,
Clarification,
Retrieval,
Rehearsing, และ
Summarising
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ตารางที่ 5 กลยุทธ์ (Strategies) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ได้จาก
การศึกษาตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ต่อ)
กลยุทธ์ของการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร (Communicative Writing Strategies)
หลักสูตรแกนกลาง
Hedge, Tricia
Seow, Anthony
Mu, Congjun
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2000)
(2003)
(2005)
พุทธศักราช 2551
4. กลยุทธ์การสื่อสาร
(Communicative
strategies) ซึ่ง
ประกอบ ด้วยกลยุทธ์
ย่อย ได้แก่
Avoidance,
Reduction, และ
Sense of readers
5. กลยุทธ์ทางสังคม
และความรู้สึก
(Social/affective
strategies) ซึ่ง
ประกอบด้วยกลยุทธ์
ย่อย ได้แก่
Resourcing, Getting
feedback,
Assigning goals และ
Rest/deferral

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
3. กลยุทธ์การปรับปรุง
งานเขียน (Revising)
ประกอบด้วย
3.1 กลยุทธ์การอ่าน
และทบทวนงานเขียนโดย
ใช้ความรู้สึกของผู้อ่าน
3.2 กลยุทธ์การประเมิน
ข้อความที่เขียนกับจุด
ประสงค์ที่กาหนด
3.3 กลยุทธ์การขอ
คาแนะนาเกี่ยวกับงานที่
เขียนจากเพื่อน และครู
ผู้สอน
4. กลยุทธ์การตรวจ
สอบแก้ไขงานเขียนให้
ถูกต้อง เรียบร้อย
(Editing) ประกอบด้วย
4.1 กลยุทธ์การปรับปรุง
แก้ไขจุดเน้นและข้อความ
ที่เขียนให้ถูกต้อง
เหมาะสม
4.2 กลยุทธ์การติดตาม
ตรวจสอบปัญหาที่พบ
จากการเขียน

จากการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตาราและเอกสารด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์ของการเขียนเพื่อการสื่อสารโดย
วิเคราะห์ และนาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏตรงกันตั้งแต่ 2 แหล่งขึ้นไป เพื่อนามาใช้ใน
การวิจัย ครั้งนี้ ผลการศึ ก ษาพบว่า มีก ลยุ ท ธ์ของการเขีย นเพื่อการสื่อสารที่ป รากฏจานวน 14
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กลยุทธ์ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลยุทธ์การวางแผนการเขียน (Planning) ประกอบด้วย
กลยุทธ์การกาหนดจุดประสงค์ของงานเขียนและผู้อ่านงานเขียน กลยุทธ์การระดมความคิด และ
รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการเขียน กลยุทธ์การกาหนดกรอบเนื้อหาที่จ ะเขียนโดยทาเป็นโครงร่าง
คร่าวๆ และกลยุ ท ธ์ก ารเลือกใช้รูป แบบการเขี ย นที่เ หมาะสมกั บ เนื้อหา 2) กลยุ ท ธ์ก ารเขีย น
(Drafting) ประกอบด้วยกลยุทธ์การเรียบเรียงเนื้อหาและความคิดอย่างเป็นระบบ กลยุทธ์การ
เขียนประโยคใจความสาคัญทีถ่ ูกต้องและชัดเจน กลยุทธ์การเขียนอธิบายรายละเอียดที่เหมาะสม
และเพียงพอ กลยุทธ์การใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจของผู้อ่าน และกลยุทธ์การฝึกซ้อม
การเขียน 3) กลยุทธ์การปรับปรุงงานเขียน (Revising) ประกอบด้วยกลยุทธ์การอ่านและทบทวน
งานเขียนโดยใช้ความรู้สึกของผู้อ่าน กลยุทธ์การประเมินข้อความที่เขียนกับจุด ประสงค์ที่กาหนด
และกลยุ ทธ์ก ารขอค าแนะนาเกี่ย วกับ งานที่เขีย นจากเพื่อน และครู ผู้สอน และ4) กลยุ ทธ์ก าร
ตรวจสอบแก้ไขงานเขียนให้ถูกต้อง เรียบร้อย (Editing) ประกอบด้วยกลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไข
จุดเน้น และข้อความที่เขีย นให้ถูก ต้องเหมาะสม และกลยุท ธ์การติดตามตรวจสอบปัญ หาที่พบ
จากการเขียน
1.6 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text Genres)
จากตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุ่มสาระการเรีย นรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ ชั้น มัธยมศึก ษาตอนปลาย ปรากฏผลการ
วิเคราะห์เนื้อหา ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6 ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text Genres) การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารที่ได้จากการศึกษาตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
1. โครงสร้างการเขียน
แบบบรรยายความ
2. โครงสร้างการเขียน
แบบอธิบายความ

ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text Genres)
Lannon, John M.
Lewis, Jill
(2007)
(2007)
1. โครงสร้างแบบเล่า
เรื่อง (narration)

1. โครงสร้างแบบ
เรียงลาดับรายการ
(Simple Listing)

Carter, Christine E.
(2011)

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร

1. โครงสร้างแบบ
เรียงลาดับรายการโดย
การสุ่ม (Random order
list) เช่น Simple listing

1. ลักษณะโครงสร้าง
เนื้อหาแบบบัญชี
รายการ (List) เช่น
1.1 Sample list

137
ตารางที่ 6 ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text Genres) การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารที่ได้จากการศึกษาตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ต่อ)
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3. โครงสร้างการเขียน
แบบเปรียบเทียบ
4. โครงสร้างการเขียน
แบบแสดงความ
คิดเห็น

ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text Genres)
Lannon, John M.
Lewis, Jill
(2007)
(2007)
2. โครงสร้างแบบ
บรรยายให้เห็น
ภาพพจน์
(description)
3. โครงสร้างแบบ
ยกตัวอย่างประกอบ
(Illustration)
4. โครงสร้างแบบ
จัดแบ่งประเภท
(Classification)
5. โครงสร้างแบบบอก
ขั้นตอนการทา
(process)
6. โครงสร้างแบบเหตุ
และผล (cause and
effect)
7. โครงสร้างแบบ
เปรียบเทียบความ
เหมือน และความต่าง
(comparison and
contrast)
8. โครงสร้างแบบบอก
ความหมาย/ให้นิยาม
(definition)
9. โครงสร้างแบบให้
เหตุผล/อภิปราย
เหตุผล (argument)

2. โครงสร้างแบบ
บรรยายให้เห็นภาพ
พจน์ (descriptive)
3. โครงสร้างแบบ
บอกความหมาย/ให้
นิยาม (definition)
4. โครงสร้างแบบ
อธิบาย
(Explanation)
5. โครงสร้างแบบ
เปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่าง
(comparison and
contrast)
6. โครงสร้างแบบเหตุ
และผล (cause and
effect)
7. โครงสร้างแบบ
ปัญหา และแนวทาง
แก้ไข (problem and
solution)

Carter, Christine E.
(2011)

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร

2. โครงสร้างแบบ
เรียงลาดับรายการ
เฉพาะเจาะจง (Specific
order list) เช่น order of
importance,
Chronological order,
Sequence and
process order, Spatial
order
3. โครงสร้างแบบอธิบาย
ความชัดเจนพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
(Illution/Clarification)
4. โครงสร้างแบบบอก
ความหมาย/ให้นิยาม
และยกตัวอย่าง
(Definition and
Example)
5. โครงสร้างแบบ
บรรยายให้เห็นภาพพจน์
(description)
6. โครงสร้างแบบจัดแบ่ง
ประเภท(Division/
Classification)
7. โครงสร้างแบบเหตุ
และผล (cause and
effect)

1.2 Order of
important
1.3 Chronological
order
1.4 Sequence or
Process order
1.5 Place order
2. ลักษณะโครงสร้าง
เนื้อหาแบบอธิบาย
(Explaination) เช่น
2.1 Illustration or
Clarification
2.2 Definition and
example
2.3 Description
2.4 Narration
3. ลักษณะโครงสร้าง
เนื้อหาเชิงวิเคราะห์
(Analysis) เช่น
3.1 Division/
Classification
3.2 Cause and
effect
3.3 Problem and
solution
3.4 Compare and
contrast
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ตารางที่ 6 ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text Genres) การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารที่ได้จากการศึกษาตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ต่อ)
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text Genres)
Lannon, John M.
Lewis, Jill
(2007)
(2007)

Carter, Christine E.
(2011)

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร

8. โครงสร้างแบบปัญหา
และแนวทางแก้ไข
(problem and
solution)
9. โครงสร้างแบบ
เปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่าง
(comparison and
contrast)

จากการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตาราและเอกสารด้ านการเขีย นเพื่อการสื่อ สารเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะโครงสร้า งของเนื้ อหา (Text
Genres) โดยวิเคราะห์ และนาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏตรงกันตั้งแต่ 2 แหล่งขึ้นไป
เพื่อนามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า มี ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text genres)
ที่ปรากฏร่วมกัน จานวน 13 ลักษณะ โดยจัดกลุ่มได้ จานวน 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1)กลุ่มลักษณะ
โครงสร้างเนื้อหาแบบบัญชีรายการ (List) ประกอบด้วย Sample list, Order of important,
Chronological order, Sequence or Process order และPlace order 2)กลุ่มลักษณะโครงสร้าง
เนื้อ หาแบบอธิบ าย(Explain) ประกอบด้ว ย Illustration or Clarification, Definition and
example, Description และ Narration และ3) กลุ่ม ลัก ษณะโครงสร้างเนื้อหาเชิงวิเ คราะห์
(Analyse) ประกอบด้วย Division/ Classification, Cause and effect, Problem and solution
และ Compare and contrast
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1.7 การศึ กษาวิเคราะห์ ข้อมูลด้านรูป แบบการเขีย น (Text forms) จากตารา
เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏผลการวิเคราะห์
เนื้อหา ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 7 รูปแบบการเขียน (Text Forms) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ที่ได้จากการศึกษาตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช
2551
1. นิทาน
2. บทกลอนสั้น (skit)
3. เรื่องเล่า/
ประสบการณ์
4. ข่าว/เหตุการณ์
5. ประกาศ
6. โฆษณา
7. บทร้อยกรอง
8. บทละครสั้น
9. สารคดี และบันเทิง
คดี

รูปแบบการเขียน (Text Forms)
Nolasco, Rob
Hedge, Tricia
(1987)
(2000)

1. โฆษณา
(advertisement)
2. จดหมายส่วนตัว
(personal letter)
3. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail
4. ไปรษณียบัตร
(Postcards)
5. บันทึกประจาวัน
(Diaries)
6. ข้อความสั้น
(Messages)
7. จดหมายแบบเป็น
ทางการ (Formal
letters)
8. ฉลากสินค้า (label)
9. บทความ (article)
10. สารคดี
(documentary)
11. เรียงความ (essay)
12. เรื่องสั้น (short
story)

1. Personal writing
เช่น diaries, journals,
shopping lists
2. Public writing เช่น
letters of enquiry/
complaint/ewquest,
applications
3. Creative writing
เช่น poems, stories,
drama, autobiography
4. Social writing เช่น
letters,notes of
condolence/ thanks/
congratulations,
cablegrams,
telephone messages
5. Study writing เช่น
taking note from
lectures,
summaries,
synopses, reviews,
reports, essays,
bibliographies

McWhorter,
Kathleen T. and
Sember, Brette M
(2008)
1. To describe เช่น
report, label, blurb,
glossary
2. To entertain เช่น
poem, fable,
fairytale, song lyric
3. To explain เช่น
rules, timetable,
complaint, journal
4. To Inquire เช่น
survey,
questionnaire,
interview
5. To instruct เช่น
direction,
manualinvoice, list
6. To persuade เช่น
headline, job
application,
editorial, slogan
7. To recount เช่น
review, diary,
journal

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
1. การเขียนสื่อสารเชิง
สาธารณะ (Public
writing) เช่น จดหมาย
สอบถาม/ร้องเรียน
จดหมายถึงบรรณาธิการ
การเขียนใบสมัคร
2. การเขียนเชิง
สร้างสรรค์ (Creative
writing) เช่น บทร้อย
กรอง เรื่องสั้น นิทาน
3. การเขียนเพื่อ
สัมพันธภาพทางสังคม
(Social writing) เช่น
จดหมายติดต่อกับบุคคล
ที่รู้จัก จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียน
แสดงความยินดีกับคน
อื่น
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ตารางที่ 7 รูปแบบการเขียน (Text Forms) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ที่ได้จากการศึกษาตารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ต่อ)
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช
2551

รูปแบบการเขียน (Text Forms)
Nolasco, Rob
Hedge, Tricia
(1987)
(2000)

13. นวนิยาย (novel)
14. บทบรรณาธิการ
(editorial)
15. การจดบันทึกย่อ
(Taking notes)

McWhorter,
Kathleen T. and
Sember, Brette M
(2008)

6. Institutional writing 8. To socialize เช่น
เช่น agendas,
invitation, apology,
memoranda,
greeting, message
contracts, public
notices,
advertisements,
curriculum vitae

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
4. การเขียนเพื่อ
การศึกษา (Study
writing) เช่น การเขียน
บทวิจารณ์ การเขียน
รายงาน การเขียน
เรียงความ การเขียนสาร
คดี
5. การเขียนเชิงวิชาชีพ
(Institutional writing)
เช่น บันทึกช่วยจา
โฆษณา ข้อความ
ประกาศ

จากการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตาราและเอกสารด้ านการเขียนเพื่อการสื่อสารเกี่ ย วกั บ รูป แบบการเขีย น (Text Forms) โดย
วิเคราะห์ และนาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏตรงกันตั้งแต่ 2 แหล่งขึ้นไป เพื่อนามาใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการจัดกลุ่มรูปแบบการเขียนของ Hedge (2000) เป็น
ระบบสะดวกในการศึกษา ผู้จัยจึงดัดแปลงลักษณะการจัดกลุ่มของ Hedge และนาแนวคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆมาประกอบได้ รูปแบบการเขียน (Text forms) จานวน 5กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม
การเขียนสื่อสารเชิงสาธารณะ (Public writing) เช่น จดหมายสอบถาม/ร้องเรียน จดหมายถึง
บรรณาธิการ การเขียนใบสมัคร 2) กลุ่มการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative writing) เช่น บทร้อย
กรอง เรื่องสั้น นิทาน 3) กลุ่มการเขียนเพื่อสัมพันธภาพทางสังคม (Social writing) เช่น จดหมาย
ติดต่อกับบุคคลที่รู้จัก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแสดงความยินดีกับคนอื่น 4) กลุ่มการ
เขีย นเพื่ อการศึ ก ษา (Study writing) เช่น การเขีย นบทวิจ ารณ์ การเขีย นรายงาน การเขีย น
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เรียงความ การเขียนสารคดี และ5) กลุ่มการเขียนเชิงวิชาชีพ (Institutional writing) เช่น บันทึก
ช่วยจา โฆษณา ข้อความประกาศ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือ
ผู้วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ลจากขั้น ตอนที่ 1 มาด าเนิ น การสร้ า งเครื่ อ งมื อ จ านวน 2 ประเภท
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความรู้พื้นฐานที่มีและความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขีย นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แบบสอบถามความรู้พื้นฐานที่มีและความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 ตอน โดยแบบสอบถาม 8 ตอนแรกเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับตามวิธีการสร้างของ Likert (1932: 1-55) ได้แก่ ตอนที่
1 ความรู้พื้น ฐานที่นักเรีย นมี และความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับ ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
(Reading comprehension skills) ตอนที่ 2 ความรู้พื้นฐานที่นักเรียนมี และความต้องการพัฒนา
เกี่ยวกับทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading skills) ตอนที่ 3 ความรู้พื้นฐานที่นักเรียนมี
และความต้องการพัฒนาเกี่ ยวกับ กลยุทธ์การอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading strategies)
ตอนที่ 4 ความรู้พื้นฐานที่นักเรียนมี และความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับ ทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร (Communicative writing skills) ตอนที่ 5 ความรู้พื้นฐานที่นักเรียนมี และความต้องการ
พัฒนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การเขียนเพื่อการสื่อสาร (Communicative writing strategies) ตอนที่ 6
ความรู้พื้นฐานที่นักเรียนมี และความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน
(Text genres) ตอนที่ 7 ความรู้พื้นฐานที่นักเรียนมี และความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับ รูปแบบการ
เขียนของบทอ่าน (Text forms) ตอนที่ 8 การจัดเรียงลาดับแนวเรื่องของบทอ่าน (topics) ตาม
ความสนใจที่นักเรียนต้องการอ่าน และตอนที่ 9 เป็นคาถามลักษณะปลายเปิดที่ให้นักเรียนเขียน
คาแนะนา และข้อเสนอแนะ (ภาคผนวก ข หน้า 334)
2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
2.1 ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยกาหนดให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องจานวน
1 เรื่ อ งที่ มี ค วามยาว 2 หน้ า กระดาษ (ประมาณ 450 ค า) เรื่ อ ง Electronic Cigarettes
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แบบทดสอบประกอบด้วยคาถามจานวน 20 ข้อ ข้อที่1-5 เป็นคาถามที่ถามเพื่อวัด ทักษะย่อยของ
การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading comprehension) ได้แก่ ทักษะการระบุใจความสาคัญ ทักษะ
การระบุรายละเอียด หรือข้อความที่สนับสนุนใจความสาคัญ ทักษะการบอกความหมายคาศัพท์
จากบริบท ทักษะการระบุคาสรรพนามอ้างอิงที่ใช้ในเนื้อเรื่อง และทักษะการระบุโครงสร้างของ
ข้อความที่อ่าน โดยกาหนดน้าหนักคาถามทักษะละ 1 ข้อ และข้อที่ 6-20 เป็นคาถามที่ถามเพื่อวัด
ทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ ทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน
ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน ทักษะ
การอนุมานความหรือการตีความ ทักษะการระบุความลาเอียงของผู้เขียน ทักษะการลงสรุปความ
จากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล ทักษะการประเมินน้าเสียง (tone) และอารมณ์ (mood) ในการเขียน
ของผู้เขียน ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 45 นาที
2.2 ตอนที่ 2 เป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร เป็ น แบบทดสอบแบบอัต นัย จ านวน 2 ข้อ โดยก าหนดให้นัก เรีย นเขีย นสรุป เกี่ ย วกั บ
ประเด็ น ส าคั ญ ที่ ได้ จ ากการอ่า นเนื้อ เรื่ องในตอนที่ 1 จ านวน 2 ย่ อหน้ า และเขี ย นแผ่ น พั บ
(brochure) เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับบุหรี่ โดยวัดทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะ
การเขียนประโยคที่ถูกต้อง ทักษะการเขียนอนุเฉท หรือย่อหน้า และทักษะการเขียนเรียงความ โดย
ใช้แนวการตรวจจากการหาค่าความเที่ยงตรงระหว่างผู้ตรวจ 2 คน (Inter-rater reliability) ซึ่งมี
เกณฑ์ในการตรวจให้คะแนน ดังนี้ 1) เนื้อหาและความคิดที่เขียน (Content and ideas) 5 คะแนน
2) การเรียบเรียงเนื้อหา (Organization) 5 คะแนน 3) การใช้ภาษา (Language use) 5 คะแนน
และ 4) การใช้ เ ครื่ อ งหมายวรรคตอน (Mechanics) 5 คะแนน ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการท า
แบบทดสอบ 1 ชั่วโมง (ภาคผนวก ข หน้า 340)
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบทดสอบ
ผู้วิ จัย เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล โดยใช้ เ ครื่ องมื อที่ เ ป็ น แบบสอบถาม และแบบทดสอบวั ด
ความสามารถของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 1)
พื้น ฐานความรู้ด้านทัก ษะและกลยุ ท ธ์ก ารอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเ คราะห์ของนัก เรีย น 2) พื้น
ฐานความรู้ด้ านทักษะและกลยุทธ์ การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรีย น 3) ความ
ต้องการจ าเป็น ด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารที่นักเรีย น
ต้องการพัฒนา และ 4) แนวเรื่องของบทอ่าน (Topics) เพื่อนามาใช้พัฒนาโปรแกรมด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
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3.1 เก็ บ ข้ อมู ลโดยใช้ แบบสอบถามที่ ผ่ านการปรับ ปรุ งแก้ ไ ข และตรวจสอบ
คุณ ภาพเรีย บร้อยแล้ว กั บนัก เรีย นระดับชั้น มัธยมศึก ษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิริน ทร์ ที่เ ป็น กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 150 คน ให้กลุ่มตัวอย่างตอบและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน โดยหลังจากแจก
แบบสอบถามให้นั ก เรียนทั้ง 150 คนแล้ว ผู้วิจัย ได้ อธิบ ายข้อคาถามในแบบสอบถามให้ก ลุ่ม
ตัวอย่างฟังทีละข้อ เพื่อให้กลุ่ มตั วอย่ างเข้าใจประเด็นคาถาม และเข้าใจความหมายของศัพท์
เชิงวิชาการอย่างถูกต้อง เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
3.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รวบรวมคืนมาได้ โดยนับจานวน
ว่าได้คืนครบตามจานวนที่แจกหรือไม่ และนักเรียนตอบครบทุกข้อคาถามในแต่ละประเด็นหรือไม่
ก่อนที่จะนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และคานวณหาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
Version 23
3.3 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ที่มีผลการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษแตกต่างกัน โดยจาแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนกลุ่มเก่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้ผลการเรียน 3.5-4 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนกลุ่มปานกลาง เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ผลการเรียน 2.5-3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนกลุ่มอ่อน เป็น กลุ่มตัวอย่างที่
ได้ผลการเรียน 1.5-2 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เลือกมาจานวนกลุ่มละ 10 คน รวมจานวน 30 คน
โดยให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อ
การสื่อสาร มีระยะเวลาในการทาแบบทดสอบ 100 นาที หลังจากนั้นนากระดาษคาตอบมาตรวจ
ให้คะแนน และวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสารกับผลที่ได้จากเครื่องมือที่
เป็นแบบสอบถามว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากเครื่องมื อทั้ง 2
ประเภท
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลที่สารวจ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นระยะที่ 1 ซึ่ ง เป็ น การส ารวจสภาพความรู้
ความสามารถทั่วไปที่นัก เรีย นมีใ นปั จ จุบั น และการวิเ คราะห์ความต้องการจาเป็ น ที่นัก เรีย น
ต้องการพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และการสารวจเกี่ ยวกั บแนวเรื่องที่อ่าน (Topics) ที่จะน ามาพัฒนาโปรแกรม มีรายละเอีย ด
และผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามพื้นฐานความรู้และความต้องการในการ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยแปลผลการวิ เ คราะห์ จ ากสถิ ติ ที่เ ป็ น ค่ าเฉลี่ย ( x ) และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) (Best, 1986) ได้แก่ 4.50-5.00 หมายถึงมีพื้นฐานความรู้/มีความจาเป็นที่จะต้อง
ศึกษามากที่สุด 3.50-4.49 หมายถึงมีพื้นฐานความรู้/มีความจาเป็นที่จะต้องศึกษามาก 2.503.49 หมายถึงมีพื้นฐานความรู้/มีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาปานกลาง 1.50-2.49 หมายถึงมีพื้น
ฐานความรู้/มีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาน้อย และ 1.00-1.49 หมายถึงมีพื้นฐานความรู้/มีความ
จาเป็นที่จะต้องศึกษาน้อยที่สุด ดังผลการวิเคราะห์ในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มี และระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษา
เกี่ยวกับทักษะย่อยในการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading comprehension
subskills) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ทักษะย่อยการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading comprehension)

1. ทักษะในการระบุใจความสาคัญของเนื้อเรื่องที่อ่าน
2. ทักษะในการบอกความหมายคาศัพท์จากบริบทของเรื่องที่อ่าน
3. ทักษะในการสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน (Summarize)
4. ทักษะในการทานายเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน (Making predictions)
5. ทักษะในการระบุลักษณะโครงสร้างของบทอ่าน (Patterns)
6. ทักษะในการบอกความหมายของการใช้ภาษาในการเปรียบเทียบ
อุปมาอุปไมย
7. ทักษะในการระบุรายละเอียด หรือข้อความที่สนับสนุนใจความ
สาคัญของเนื้อเรื่อง
8. ทักษะในการเรียงลาดับเหตุการณ์ในเรื่องที่อ่าน (Sequence
of events)
9. ทักษะในการระบุคาสรรพนามอ้างอิงที่ใช้ในเนื้อเรื่องที่อ่าน
รวม

ระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่มี

ระดับความ
จาเป็นที่
จะต้องศึกษา

ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย

อัน
ดับ
ที่

x

S.D.

x

S.D.

x

S.D.

3.45

1.1

4.10

0.81

0.65

0.97

1

3.47

1.15

4.08

0.86

0.61

1.09

2

3.48

1.07

4.03

0.92

0.55

0.71

3

3.5

1.06

4.00

0.82

0.50

0.71

4

3.52

1.17

4.02

1.00

0.50

0.67

4

3.57

1.15

4.00

0.83

0.43

0.75

6

3.51

1.15

3.93

0.94

0.41

1.00

7

3.63

1.10

3.87

1.10

0.24

0.61

8

3.52
3.52

1.2
1.13

3.56
3.94

1.16
0.97

0.04
0.44

0.26
0.25

9

จากตารางที่ 8 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพื้นฐานความรู้ด้านทักษะ
ย่ อยในการอ่านเพื่อความเข้าใจอยู่ ที่ระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย รวม 3.52 และส่วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 1.13 และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเพื่อความเข้าใจให้
ดีขึ้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นว่ามีความจาเป็นทีจ่ ะต้องศึกษาทักษะย่อย
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ของการอ่านเพื่อความเข้าใจอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.97 เมื่อพิจารณาความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความ
จาเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเพื่อความเข้าใจ พบว่า ทักษะย่อยที่มีความ
ต่างของค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ทักษะในการระบุใจความสาคัญของเนื้อเรื่องที่อ่าน
โดยมี ค วามต่ า งของค่ าเฉลี่ย 0.65 และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.97 2) ทัก ษะในการบอก
ความหมายคาศัพท์จากบริบทของเรื่องที่อ่าน โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.61 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.09 และ3) ทักษะในการสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.55
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ส่วนทักษะย่อยที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ ต่าสุดได้แก่ ทักษะในการระบุคาสรรพนามอ้างอิงที่ใช้ในเนื้อเรื่องที่อ่าน โดยมีความต่างของ
ค่าเฉลี่ย 0.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 ซึ่งหมายความว่าในการจัดกิจกรรมการสอนควร
เน้น และให้ค วามสาคั ญที่ทัก ษะย่ อยที่มีความต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างระดับ พื้น ฐานความรู้ที่
นัก เรีย นมี กั บ ระดั บ ความจ าเป็ น ที่จ ะต้องศึก ษาสูงก่ อนทัก ษะย่ อยที่มีความต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาต่า
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มี และระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษา
เกี่ยวกับทักษะย่อยในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ทักษะย่อยในการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading subskills)

1. ทักษะการระบุความลาเอียงของผู้เขียน
2. ทักษะการอนุมานความ หรือการตีความ
3. ทักษะการสรุปความจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล
4. ทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน
5. ทักษะการประเมินน้าเสียง (tone) และอารมณ์ (mood)
6. ทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน
7. ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
รวม

ระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่มี

ระดับความ
จาเป็นที่
จะต้องศึกษา

ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย

อัน
ดับ
ที่

x

S.D.

x

S.D.

x

S.D.

2.97

1.22

4.01

1.02

1.05

1.04

1

3.24

1.25

4.03

1.02

0.79

0.74

2

3.13

1.28

3.92

1.02

0.79

1.22

2

3.29

1.22

3.83

1.05

0.55

0.70

4

3.30

1.27

3.84

1.06

0.54

0.97

5

3.45

1.19

3.29

1.19

-0.16

0.46

6

3.65
3.29

1.16
1.24

3.14
3.72

1.41
1.17

-0.51
0.47

0.79
0.09

7

จากตารางที่ 9 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพื้นฐานความรู้ด้านทักษะ
ย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์อยู่ที่ระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.29 และส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน 1.24 และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้ดีขึ้น
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาทักษะย่อย
ของการอ่านเชิงวิเคราะห์อยู่ที่ ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย รวม 3.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.17 เมื่อพิจารณาความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความ
จาเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ พบว่า ทักษะย่อยที่มีความต่าง
ของค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ทักษะการระบุความลาเอียงของผู้เขียน โดยมีความต่าง
ของค่าเฉลี่ย 1.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 2) ทักษะการอนุมานความ หรือการตีความ
และทัก ษะการสรุป ความจากเรื่องที่อ่า นอย่ างมีเ หตุผ ล โดยมีความต่ างของค่าเฉลี่ ย เท่ ากั น
คือ 0.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 และ 1.22 ตามลาดับ และ3) ทักษะการวิเคราะห์ข้อ
โต้แย้งของผู้เขียน โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ส่วนทักษะ
ย่อยที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้น ฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็น ที่
จะต้องศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทัก ษะย่ อยของการอ่า นเชิงวิ เ คราะห์ ต่าสุ ด ได้แก่ ทั ก ษะการวิเ คราะห์
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย -0.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79
ซึ่งหมายความว่าในการจัดกิจกรรมการสอนควรเน้นและให้ความสาคัญที่ทักษะย่อยที่มีความต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาสูงก่อน
ทัก ษะย่ อยที่มีความต่ างของค่ าเฉลี่ย ระหว่างระดับพื้น ฐานความรู้ที่นักเรียนมี กั บ ระดับความ
จาเป็นที่จะต้องศึกษาต่า
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มี และระดับความจาเป็นที่จะต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
กลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading strategies)

ระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่มี

x

1. กลยุทธ์การวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่านโดยแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ
(Analyzing)
2. กลยุทธ์การเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่อ่านกับความรู้เดิมของผู้อ่าน
(Connecting the text to the prior knowledge)
3. กลยุทธ์การระบุลักษณะโครงสร้างของเนื้อเรื่องที่อ่าน
(Recognizing text structure)
4. กลยุทธ์การคาดเดาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะอ่าน (Predicting)

S.D.

ระดับความ
จาเป็นที่
จะต้องศึกษา

x

S.D.

ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย

x

อัน
ดับ
ที่

S.D.
1

3.04

1.42

4.10

0.84

1.06

1.08

3.57

1.12

4.01

0.84

0.43

0.93

2

3.59

1.17

3.97

0.98

0.38

0.90

3

3.42

1.22

3.77

0.94

0.35

0.48

4
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มี และระดับความจาเป็นที่จะต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ)
กลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading strategies)

5. กลยุทธ์การระบุจุดมุ่งหมายของการอ่าน (Identifying a purpose
for reading)
6. กลยุทธ์การสรุปย่อและทาโครงร่างประ เด็นสาคัญในเนื้อเรื่อง
ที่อ่าน (Summarizing and outlining)
7. กลยุทธ์การสารวจเนื้อเรื่องก่อนอ่าน (Previewing)
8. กลยุทธ์การทาบรรณนิทัศน์ในขณะที่อ่าน (Annotating)
9. กลยุทธ์การตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน (Asking questions)
10. กลยุทธ์การอ่านเนื้อเรื่องซ้าๆ (Re-reading)
รวม

ระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่มี

ระดับความ
จาเป็นที่
จะต้องศึกษา

ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย

อัน
ดับ
ที่

x

S.D.

x

S.D.

x

S.D.

3.62

1.18

3.92

1.00

0.30

0.54

5

3.47

1.23

3.74

1.10

0.27

0.64

6

3.58

1.16

3.76

0.99

0.18

0.52

7

3.59

1.17

3.72

1.16

0.13

0.41

8

3.73

1.11

3.85

0.94

0.12

0.65

9

3.64
3.52

1.16
1.21

3.75
3.86

1.08
1.00

0.11
0.34

0.49
0.24

10

จากตารางที่ 10 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพื้นฐานความรู้ด้านกลยุทธ์
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์อยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.21
และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้ดีขึ้น นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องศึกษากลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์
อยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 เมื่อพิจารณาความต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นกั เรียนมี กับระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ พบว่า กลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่มีความต่างของค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลยุทธ์การวิเคราะห์เนื้อ เรื่องที่อ่านโดยแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ โดยมี
ความต่างของค่าเฉลี่ย 1.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 2) กลยุทธ์การเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่
อ่านกับความรู้เดิมของผู้อ่าน โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93
และ3) กลยุทธ์การระบุลักษณะโครงสร้างของเนื้อเรื่องที่อ่าน โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.38
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 ส่วนกลยุทธ์ที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับ กลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ต่าสุด ได้แก่ กลยุทธ์การอ่านเนื้อเรื่องซ้าๆ โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.11 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.49 ซึ่งหมายความว่าในการจัดกิจกรรมการสอนควรเน้นและให้ความสาคัญที่กลยุทธ์
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ในการอ่า นเชิงวิ เ คราะห์ ที่มีค วามต่ างของค่า เฉลี่ย ระหว่า งระดั บ พื้น ฐานความรู้ที่ นัก เรี ย นมี
กั บ ระดั บ ความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษาสู ง ก่ อ นกลยุ ท ธ์ ที่ มี ค วามต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง
ระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาต่า
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มี และระดับความจาเป็นที่จะต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่มี

ทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
(Communicative writing subskills)

1. ทักษะการเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลต่างๆในการเขียน
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน
2. ทักษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบแผนของ
ภาษา และเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้อ่าน
3. ทักษะการพัฒนาและเรียบเรียงความคิด และเนื้อหาที่เขียน
อย่างชัดเจนง่ายต่อความเข้าใจ
4. ทักษะในการเลือกใช้คาศัพท์ที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน
5. ทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับเนื้อหา
และผู้อ่าน
6. ทักษะในการอธิบายใจความสาคัญได้ชัดเจน โดยมีข้อมูล
มาสนับสนุนเพียงพอ
7. ทักษะการสะกดคาศัพท์ได้ถูกต้อง และแม่นยา
8. ทักษะการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างมีความหมาย
รวม

ระดับความ
จาเป็นที่
จะต้องศึกษา

ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย

อัน
ดับ
ที่

x

S.D.

x

S.D.

x

S.D.

3.5

1.2

4.03

0.86

0.53

0.83

1

3.29

1.24

3.82

1.01

0.53

0.67

1

3.49

1.16

4.01

0.82

0.52

0.97

3

3.32

1.14

3.61

1.08

0.29

0.46

4

3.47

1.18

3.73

1.12

0.26

0.54

5

3.35

1.3

3.52

1.16

0.17

0.68

6

3.4

1.24

3.41

1.24

0.01

0.31

7

3.69
3.44

1.13
1.21

3.68
3.73

1.19
1.09

-0.01
0.29

0.16
0.27

8

จากตารางที่ 11 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพื้นฐานความรู้ด้านทักษะ
ย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสารอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.44 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.21 และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสารให้ดี
ขึ้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาทักษะย่อย
ในการเขียนเพื่อการสื่อสารอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.09 เมื่อพิจารณาความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความ
จาเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสาร พบว่า ทักษะย่อยในการเขียน
เพื่อการสื่อสารที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ทักษะการเชื่อมโยงความคิด
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และข้อมูลต่างๆในการเขียนสอดคล้องและสัมพันธ์กัน และทักษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่
ถูกต้ องตามแบบแผนของภาษา และเหมาะสมกับ ระดับ ความรู้ของผู้อ่าน โดยมีความต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 0.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 และ 0.67 ตามลาดับ 2) ทักษะการ
พัฒนาและเรียบเรียงความคิด และเนื้อหาที่เขียนอย่างชัดเจนง่ายต่อความเข้าใจ โดยมีความต่าง
ของค่ าเฉลี่ย 0.52 และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.97 และ3) ทัก ษะในการเลือกใช้คาศั พท์ที่
เหมาะสมกับ เรื่องที่เขีย น โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.29 และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.46
ส่วนทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่
นักเรีย นมี กับ ระดับความจาเป็นที่จ ะต้องศึกษาเกี่ ยวกับ ทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ต่าสุด ได้แก่ ทักษะการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างมีความหมาย โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย
-0.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16 ซึ่งหมายความว่าในการจัดกิจกรรมการสอนควรเน้นและ
ให้ ค วามส าคั ญ ที่ ทั ก ษะย่ อ ยในการเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารที่ มี ความต่ างของค่า เฉลี่ ย ระหว่ า ง
ระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาสูงก่อนทักษะย่อยที่มีความ
ต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาต่า
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มี และระดับความจาเป็นที่จะต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
กลยุทธ์ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร

ระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่มี

(Communicative writing strategies)

ระดับความ
จาเป็นที่
จะต้องศึกษา

ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย

อัน
ดับ
ที่

x

S.D.

x

S.D.

x

S.D.

1. กลยุทธ์การเขียนประโยคใจความสาคัญที่ถูกต้องและชัดเจน

3.2

1.31

4.15

0.84

0.95

0.70

1

2. กลยุทธ์การเขียนอธิบายรายละเอียดที่เหมาะสม และเพียงพอ
3. กลยุทธ์การกาหนดกรอบเนื้อหาที่จะเขียนโดยทาเป็นโครงร่าง
คร่าวๆ
4. กลยุทธ์การเรียบเรียงเนื้อหาและความคิดอย่างเป็นระบบ
5. กลยุทธ์การใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจของผู้อ่าน
6. กลยุทธ์การกาหนดจุดประสงค์ของงานเขียน
7. กลยุทธ์การเลือกใช้รูปแบบการเขียนที่เหมาะสม
8. กลยุทธ์การระดมความคิด และรวบรวมข้อมูลที่จะใช้
ในการเขียน

3.19

1.35

4.11

0.88

0.92

0.93

2

3.07

1.27

3.96

0.89

0.89

0.72

3

3.23

1.3

4.1

0.83

0.87

0.67

4

3.29

1.34

4.05

0.9

0.77

0.55

5

3.37

1.29

4.07

0.96

0.70

0.77

6

3.40

1.28

4.07

0.86

0.67

1.05

7

3.36

1.13

3.88

0.95

0.52

0.66

8
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มี และระดับความจาเป็นที่จะต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ)
ระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่มี

กลยุทธ์ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
(Communicative writing strategies)

ระดับความ
จาเป็นที่
จะต้องศึกษา

ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย

อัน
ดับ
ที่

x

S.D.

x

S.D.

x

S.D.

3.47

1.24

3.93

0.9

0.46

0.51

9

3.52

1.12

3.97

0.87

0.45

0.51

10

3.61

1.08

3.97

0.88

0.35

0.83

11

3.58

1.2

3.88

0.94

0.30

0.71

12

3.64

1.09

3.89

0.93

0.25

0.44

13

3.77
รวม 3.41

1.07
1.24

3.85
3.99

0.98
0.91

0.07
0.58

0.61
0.17

14

9. กลยุทธ์การขอคาแนะนาเกี่ยวกับงานที่เขียนจากเพื่อน
และครูผู้สอน
10. กลยุทธ์การอ่านทบทวนงานเขียนโดยใช้ความรู้สึกของผู้อ่าน
11. กลยุทธ์การฝึกซ้อมการเขียน
12. กลยุทธ์การติดตามตรวจสอบปัญหาที่พบจากการเขียน
13. กลยุทธ์การประเมินข้อความที่เขียนกับจุดประสงค์ที่กาหนด
14.กลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไขจุดเน้นและข้อความที่เขียนให้ถูกต้อง
เหมาะสม

จากตารางที่ 12 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพื้นฐานความรู้ด้านกลยุทธ์
ในการเขีย นเพื่อการสื่อสารอยู่ ที่ระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย รวม 3.41 และส่วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 1.24 และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเขียนเพื่อการสื่อสารให้ดีขึ้น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องศึกษากลยุทธ์ในการ
เขียนเพื่อการสื่อสารอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.99 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91
เมื่อพิจารณาความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็น
ที่จ ะต้ องศึก ษาเกี่ ย วกั บ กลยุ ทธ์ ในการเขียนเพื่อการสื่อสารพบว่า กลยุ ทธ์ ใ นการเขียนเพื่อการ
สื่อสารที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยสูง สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลยุทธ์การเขียนประโยคใจความ
สาคัญที่ถูกต้องและชัดเจน โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70
2) กลยุท ธ์การเขีย นอธิบายรายละเอียดที่เ หมาะสม และเพีย งพอ โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย
0.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 และ3) กลยุทธ์การกาหนดกรอบเนื้อหาที่จะเขียนโดยทา
เป็นโครงร่างคร่าวๆ โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.89 และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ส่วน
กลยุ ท ธ์ ใ นการเขีย นเพื่อการสื่อสารที่ มีความต่ างของค่ าเฉลี่ย ระหว่างระดับ พื้น ฐานความรู้ ที่
นักเรียนมี กับระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาต่าสุด ได้แก่ กลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไขจุดเน้ นและ
ข้อความที่เ ขีย นให้ ถู ก ต้ อง เหมาะสม โดยมีค วามต่า งของค่ าเฉลี่ย 0.07 และส่ว นเบี่ ย งเบน
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มาตรฐาน 0.61 ซึ่งหมายความว่าในการจัดกิจกรรมการสอนควรเน้นและให้ความสาคัญที่กลยุทธ์
ในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับ
ระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาสูงก่อนกลยุทธ์ที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาต่า
นอกจากนี้ผู้วิจัย ยังได้ ศึกษาพื้นฐานความรู้ที่ผู้เรียนมี และความจาเป็ นที่จ ะต้องศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน (Text genres) และรูปแบบการเขียน (Text Forms)
รวมทั้งความสนใจเกี่ยวกับหัวเรื่องบทอ่าน (Topics) เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
โปรแกรม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มี และระดับความจาเป็นที่จะต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน (Text genres)
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่มี

ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน (Text genres)

ระดับความ
จาเป็นที่
จะต้องศึกษา

ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย

อัน
ดับ
ที่

x

S.D.

x

S.D.

x

S.D.

1. ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Cause and effect
2. ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Problem and solution

3.40

1.28

4.01

0.89

0.61

0.78

1

3.35

1.25

3.96

0.90

0.61

0.49

1

3. ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Compare and contrast
4. ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Chronological order / Narration
5. ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Definition
6. ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Sequence or Process order
7. ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Example/ Clarification
8. ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Classification

3.39

1.25

3.95

0.90

0.56

0.50

3

3.39

1.23

3.60

1.15

0.21

0.41

4

3.39

1.29

3.54

1.28

0.15

0.46

5

3.51

1.17

3.63

1.10

0.12

0.53

6

3.47

1.28

3.57

1.18

0.10

0.34

7

3.47
3.42

1.24
1.25

3.54
3.73

1.16
1.10

0.07
0.30

0.31
0.15

8

รวม

จากตารางที่ 13 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพื้นฐานความรู้ด้านลักษณะ
โครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน (Text genres) อยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.42 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25 และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของ
บทอ่าน (Text genres) ให้ดีขึ้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นว่ามีความ
จาเป็นที่จะต้องศึกษาลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน (Text genres) อยู่ที่ระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวม 3.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 เมื่อพิจารณาความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
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ระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะโครงสร้าง
เนื้อหาของบทอ่าน (Text genres) พบว่า ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน (Text genres) ที่มี
ความต่างของค่าเฉลี่ยสูง สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Cause and
effect และลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Problem and solution โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คือ 0.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 และ0.49 ตามลาดับ 2) ลัก ษณะโครงสร้าง
เนื้อหาแบบ Compare and contrast โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.56 และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.50 และ3) ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Chronological order / Narration โดยมี
ความต่างของค่าเฉลี่ย 0.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ส่วนลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของ
บทอ่าน (Text genres)ที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นัก เรีย นมี กั บ
ระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาต่าสุด ได้แก่ ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Classification โดยมี
ความต่ างของค่ าเฉลี่ย 0.07 และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.31 ซึ่งหมายความว่าในการจั ด
กิ จ กรรมการสอนควรเน้ น และให้ค วามสาคัญ ที่ ลัก ษณะโครงสร้า งเนื้อ หาของบทอ่ าน (Text
genres) ที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็น
ที่จะต้องศึก ษาสูงก่อนลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่านที่มีความต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่าง
ระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาต่า
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มี และระดับความจาเป็นที่จะต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน (Text Forms) ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
รูปแบบการเขียน (Text Forms)

1. การเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ
2. การเขียนเรียงความ
3. การเขียนจดหมายติดต่อกับบุคคลที่รู้จัก
4. การเขียนจดหมายสอบถาม/ร้องเรียน
5. การเขียนแผ่นพับ (Brochure)
6. การเขียนรายงาน
7. การเขียนข้อความประกาศ
8. การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
9. การเขียนบันทึกช่วยจา

ระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่มี

ระดับความ
จาเป็นที่
จะต้องศึกษา

ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย

x

S.D.

x

S.D.

x

S.D.

3.33
3.53
3.47
3.53
3.57
3.48
3.33
3.43
3.49

1.26
1.12
1.20
1.18
1.15
1.27
1.22
1.27
1.20

3.95
3.92
3.80
3.80
3.79
3.65
3.49
3.59
3.65

0.92
1.01
1.03
1.06
1.01
1.13
1.19
1.23
1.12

0.62
0.39
0.33
0.27
0.23
0.17
0.16
0.16
0.16

0.56
0.50
0.55
0.48
0.42
0.38
0.46
0.49
0.37

อัน
ดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
7
7
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ที่มี และระดับความจาเป็นที่จะต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน (Text Forms) ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ)
รูปแบบการเขียน (Text Forms)

ระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่มี

x
10. การเขียนแสดงความยินดีกับคนอื่น
11. การเขียนบทวิจารณ์
12. การเขียนโฆษณา
13. การเขียนสารคดี

3.57
3.53
3.47
3.36
รวม 3.47

ระดับความ
จาเป็นที่
จะต้องศึกษา

ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย

S.D.

x

S.D.

x

S.D.

1.17
1.16
1.24
1.29
1.21

3.73
3.67
3.61
3.49
3.70

1.12
1.09
1.18
1.23
1.11

0.15
0.14
0.14
0.13
0.24

0.36
0.40
0.35
0.33
0.08

อัน
ดับ
ที่
10
11
11
13

จากตารางที่ 14 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพื้นฐานความรู้ด้านรูปแบบ
การเขียน (Text forms) อยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.21 และเพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาความรู้ เ กี่ ย วกั บ รู ป แบบการเขี ย นให้ ดี ขึ้ น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องศึกษารูปแบบการเขียนอยู่ที่ระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 เมื่อพิจารณาความต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการ
เขียน พบว่า รูปแบบการเขียนที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1)การเขียนจด
หมายถึงบรรณาธิการ โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 0.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.56 2) การเขียนเรียงความ โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.39 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50
และ3) การเขีย นจดหมายติ ด ต่ อกั บ บุ คคลที่รู้จัก โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.33 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ส่วนรูปแบบการเขียนที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาต่าสุด ได้แก่ การเขียนสารคดี โดยมีความ
ต่างของค่าเฉลี่ย 0.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 ซึ่งหมายความว่าในการจัดกิจกรรมการ
สอนควรเน้นและให้ค วามสาคัญ ที่ รูปแบบการเขียน (Text forms) ที่มีความต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาสูงก่อนรูปแบบการ
เขียนที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้น ฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็นที่
จะต้องศึกษาต่ากว่า
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับหัวเรื่องบทอ่าน (Topics) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แนวเรื่อง

ระดับความ
สนใจ/ต้องการ

หัวเรื่อง

1. บุคคล และ
ความสัมพันธ์

1. Bill Gates:
2. Steve Jobs
3. Mark Elliot Zuckerberg
1. Flood
2. สิ่งแวดล้อม
2. Water Conservation
3. Effects of Plastic Bags
3. วิทยาศาสตร์
1. Impact of Technology
และเทคโนโลยี
2. Impacts of Science
3. Recycle Electronics
1. Teenage Pregnancy
4. ปัญหาสังคม
2. Abortion
3. Effects of Divorce on Teenagers
5. การศึกษาและอาชีพ 1. School Uniform
2. Homeschooling
3. Teleworking
1. Music and Mood
6. ความบันเทิง
2. Effects of Television on Children
3. Effects of Video Games
7. อาหารและเครื่องดื่ม 1. Irradiated Food
2. Fast Food
3. Junk Food in Schools
1. Smoking in Public Places
8. สุขภาพ
2. Why Do Women Live Longer Than Men
3. Effects of Music on the Mind
9. การซื้อ-ขายสินค้า
1. Internet Shopping
2. Credit Cards
3. Electronic Cash
1. Importance of Communication Skills
10. การสื่อสาร
2. Cell Phones for Teenagers
3. Cell Phones for Kids
รวม

x
3.37
4.01
3.65
3.81
3.50
3.48
3.86
3.97
3.45
3.98
3.69
3.93
3.65
3.78
3.5
3.79
3.86
3.97
3.45
3.98
3.69
3.93
3.45
3.71
3.84
3.61
3.45
3.69
3.85
3.67
3.72

ลาดับ

S.D.
1.20
0.92
1.13
1.07
1.17
1.18
0.97
0.92
1.16
0.93
1.13
0.96
1.13
1.09
1.17
1.12
0.97
0.92
1.16
0.93
1.13
0.96
1.16
1.11
1.03
1.19
1.16
1.10
1.02
1.13
1.10

3
1
2
1
2
3
2
1
3
1
3
2
2
1
3
3
2
1
3
1
2
1
3
2
1
2
3
2
1
3
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จากตารางที่ 15 พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความสนใจหรือความต้องการ
อ่านแนวเรื่องจานวน 10 แนวเรื่อง อยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.10 นอกจากนี้ยังพบว่าหัวเรื่องที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละแนวเรื่องตามลาดับ ได้แก่ 1)Steve
Jobs 2) Flood 3)Impacts of Science 4)Teenage Pregnancy 5)Homeschooling 6) Effects
of Video Games 7) Fast Food 8) Smoking in Public Places 9)Internet Shopping และ10)
Cell Phones on Teenagers
2. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบทดสอบวั ด ความสามารถด้ า นการอ่ า นเชิ ง
วิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร เพื่อวิเคราะห์ว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสารโดยภาพรวมเป็นอย่างไร เพื่อนาผลมายืนยัน
กับผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในข้อที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ
ปรากฏผลดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (n=30)

ทักษะ

ทักษะย่อยที่วัด

1. การระบุใจความสาคัญ
2. การระบุรายละเอียด หรือข้อความที่สนับสนุน
Reading
ใจความสาคัญ
Comprehension 3. การบอกความหมายคาศัพท์จากบริบท
Subskills
4. การระบุคาสรรพนามอ้างอิงที่ใช้ในเนื้อเรื่องที่อ่าน
5. การระบุโครงสร้างของข้อความที่อ่าน
รวม
1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
2. ทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียน
ของผู้เขียน
Critical
3. ทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน
Reading
4. ทักษะการประเมินน้าเสียง (tone) และอารมณ์
Subskills
(mood) ในการเขียนของผู้เขียน

ข้อที่
1
2
3
4
5
6-7
8-9
10-11
12-13

สถิติ
พื้นฐาน ลาดับ
p S.D.
0.67 0.47 5
0.80 0.40 2
0.77
0.87
0.70
0.76
0.88
0.83

0.42
0.34
0.46
0.43
0.32
0.37

3
1
4

0.70 0.46

4
2

0.87 0.34

1
3
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (n=30) (ต่อ)

ทักษะ

ทักษะย่อยที่วัด

ข้อที่

5. ทักษะการลงสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
อย่างมีเหตุผล

14-15

6. ทักษะการอนุมานความ หรือการตีความ
7. ทักษะการระบุความลาเอียงของผู้เขียน
รวม

16-17
18-20

สถิติ
พื้นฐาน ลาดับ
p S.D.
0.62 0.49 6
0.65 0.48
0.59 0.49
0.72 0.45

5
7

จากตารางที่ 16 พบว่า ทั ก ษะย่ อยของการอ่ านเพื่ อความเข้า ใจที่ นั ก เรีย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความรู้ความสามารถมากที่สุดโดยมีสัดส่วนจานวนนักเรียนที่ตอบถูกมากที่สุด
ได้แก่ ทัก ษะการระบุ คาสรรพนามอ้างอิงที่ใ ช้ใ นเนื้อเรื่อง และอันดับรองลงไปตามลาดับ ได้แก่
ทักษะการระบุรายละเอียดหรือข้อความที่สนับสนุนใจความสาคัญ และทักษะการบอกความหมาย
คาศัพท์จากบริบทของเรื่องที่อ่าน ส่วนทักษะย่อยของการอ่านเพื่อความเข้าใจที่สัดส่วนจานวน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตอบถูกน้อยที่สุด คือทักษะการระบุใจความสาคัญ
นอกจากนี้ยังพบว่า ทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 มีความรู้ความสามารถมากที่สุดโดยมีสัดส่วนจานวนนักเรียนที่ตอบถูกมากที่สุดได้แก่ ทักษะ
การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น และอันดับรองลงไปตามลาดับได้แก่ ทักษะการประเมิน
น้าเสียง (tone) และอารมณ์ (mood) ในการเขียนของผู้เขียน และทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์
ในการเขีย นของผู้เ ขีย น ส่วนทัก ษะย่ อยของการอ่านเชิงวิเ คราะห์ที่ มีสัดส่วนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตอบถูกน้อยที่สุด คือทักษะการระบุความลาเอียงของผู้เขียน
เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม (ตารางที่ 8) และที่ได้จาก
แบบทดสอบ (ตารางที่ 16) ในประเด็นของทักษะย่อยของการอ่านเพื่อความเข้าใจ และทั กษะย่อย
ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 แหล่ง มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ
นักเรียนส่วนมากตอบในแบบสอบถามว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทักษะการระบุคาสรรพ
นามอ้างอิงที่ใ ช้ใ นเนื้อเรื่องอยู่ใ นระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.52 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 1.20) และมี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาทักษะย่อยนี้เพิ่มเติมต่าสุด (ค่าเฉลี่ย

157
3.56 ส่ว นเบี่ ง เบนมาตรฐาน 1.16) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิเ คราะห์ที่ ได้ จ ากแบบทดสอบ
ซึ่งปรากฏว่านักเรียนสามารถตอบข้อทดสอบที่ทดสอบทักษะการระบุคาสรรพนามอ้างอิงที่ใช้ใน
เนื้อเรื่องถูก มากที่สุด และนัก เรียนส่วนมากตอบในแบบสอบถามว่านัก เรียนมีพื้นฐานความรู้
เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการระบุ ใ จความสาคัญ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (ค่า เฉลี่ ย 3.45 ส่ว นเบี่ งเบน
มาตรฐาน 1.10) และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาทั กษะย่อยนี้
เพิ่มเติมสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.10 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.81) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่ได้
จากแบบทดสอบซึ่งปรากฏว่านักเรียนสามารถตอบข้อทดสอบที่ทดสอบทักษะการระบุใจความ
สาคัญ ถูกน้อยที่สุด
สาหรับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนส่วนมากตอบในแบบสอบถาม
(ตารางที่ 9) ว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 1.16) และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของระดับ
ความจ าเป็ นที่จะต้ องศึกษาทักษะย่อยนี้เพิ่มเติมต่าสุด (ค่าเฉลี่ ย 3.14 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน
1.41) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบทดสอบ (ตารางที่ 16) ซึ่งปรากฏว่านักเรียน
สามารถตอบข้อทดสอบที่ทดสอบทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น ถูกมากที่สุด
และนักเรียนส่วนมากตอบในแบบสอบถามว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ เ กี่ยวกับทักษะการระบุ
ความลาเอียงของผู้เขียน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.97 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 1.22) และมี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาทักษะย่อยนี้เพิ่มเติมสูงสุด (ค่าเฉลี่ย
4.01 ส่ว นเบี่ ง เบนมาตรฐาน 1.02) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิเ คราะห์ที่ ได้ จ ากแบบทดสอบ
ซึ่งปรากฏว่านักเรียนสามารถตอบข้อทดสอบที่ทดสอบทักษะการระบุความลาเอียงของผู้เขียนถูก
น้อยที่สุด
สาหรับผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยหาค่าความเชื่อมั่น (Inter-rater reliability) ของ
ผู้ตรวจจานวน 2 คน ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1)ด้านการใช้ภาษา (Language use) 2)เนื้อหา
และการเรียบเรียงเนื้อหา(Content and organization) 3)การเลือกใช้รูปแบบการเขียน (Style)
และ4) กลไกการใช้ภาษา (Mechanics) ผลการวิเคราะห์ มีดังนี้
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อ
การสื่อสารที่เป็นคะแนนเฉลี่ย และความสัมพันธ์ในการตรวจให้คะแนน
ของผู้ตรวจ 2 คน ในแต่ละข้อจาแนกตามเกณฑ์ในการตรวจ 4 ด้าน
ข้อ 1
การใช้
ภาษา
(5 คะแนน)

x/

S.D.
Inter-rater
reliability

2.57/
.68
.7251

เนื้อหา
และการ
เรียบเรียง

รูปแบบ
การ
เขียน

(5 คะแนน)

(3 คะแนน)

2.55/
.76
.7837

2.07/
.83
.8617

ข้อ 2
กลไกการใช้
ภาษา

การใช้
ภาษา

(2 คะแนน)

(5 คะแนน)

1.92/
.23
.8816

2.72/
.57
.7189

เนื้อหา
และการ
เรียบเรียง

รูปแบบ
การ
เขียน

(5 คะแนน)

(3 คะแนน)

2.60/
.46
.6995

2.53/
.49
.7943

รวม
กลไกการใช้
ภาษา

(30
คะแนน)

(2 คะแนน))

1.91/
.19
.7456

18.87/
2.62
.7892

จากตารางที่ 17 พบว่า ความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 อยู่ ใ นเกณฑ์ป านกลาง ค่ าเฉลี่ย ของคะแนนเท่ากั บ 18.87 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.62 และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแยกตามทักษะย่อย พบว่า ความสามารถใน
การเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้านที่เกี่ยวกับทักษะย่อยการใช้
ภาษา เนื้อหา และการเรียบเรียงเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่า นอกจากนี้ยังพบว่าค่าความเชื่อมั่น
ของผู้ตรวจให้คะแนนทั้ง 2 คน (Inter-rater reliability) เท่ากับ .7892 ซึ่งมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม (ตารางที่ 11) และที่ได้
จากแบบทดสอบการเขียน (ตารางที่ 17) ในประเด็นของทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร
พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 แหล่ง มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือนักเรียนส่วนมากตอบใน
แบบสอบถามว่านัก เรีย นมีพื้น ฐานความรู้เ กี่ย วกั บ ทัก ษะการใช้เ ครื่องหมายวรรคตอนอย่ างมี
ความหมายอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.69 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 1.13) และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ของระดั บ ความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ องศึก ษาทั ก ษะย่ อยนี้ เ พิ่ มเติมสู ง (ค่า เฉลี่ย 3.68 ส่ วนเบี่ ง เบน
มาตรฐาน 1.19) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบทดสอบการเขี ยนเพื่อการสื่อสารที่
ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนในทักษะนี้ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ นักเรียนส่วนมากตอบใน
แบบสอบถามว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทักษะการเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลต่างๆใน
การเขียนสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ทักษะการพัฒนาและเรียบเรียงความคิ ดและเนื้อหาที่เขียน
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อย่างชัดเจนง่ายต่อความเข้าใจ และทักษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบแผน
ของภาษาและเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้อ่าน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.50 ส่วนเบี่ง
เบนมาตรฐาน 1.20, ค่าเฉลี่ย 3.49 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 1.16 และค่าเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบี่งเบน
มาตรฐาน 1.24 ตามลาดับ) และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษา
ทักษะย่อยทั้ง 3 นี้เพิ่มเติมสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.86, ค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วน
เบี่งเบนมาตรฐาน 0.82 และค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 1.01 ตามลาดับ) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิเ คราะห์ที่ได้ จากแบบทดสอบที่ ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนใน 3 ทักษะนี้
ค่อนข้างต่า
ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลการสารวจ และการนาผลการสารวจไปใช้ในการพัฒนา
โปรแกรม
จากผลการวิเคราะห์การสารวจสภาพความรู้ความสามารถ และความต้องการจาเป็นที่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องการพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการสารวจเกี่ยวกับหัวเรื่องที่อ่าน (Topics) เพื่อนามา
พัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัยได้สรุปผลการสารวจ และการนาผลการสารวจไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
ดังนี้
5.1 สรุปผลการสารวจ
ด้านทักษะการอ่าน
5.1.1 ทักษะย่อยในการอ่านเพื่อความเข้าใจที่นามาใช้สอนทบทวนให้กับนักเรียน
ระดับ ชั้น มัธยมศึ ก ษาปีที่ 4 ในการวิจัย ครั้งนี้ มีจ านวน 9 ทัก ษะย่ อย โดยพิจ ารณาจากความ
ต้องการของนักเรียนที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) ทักษะในการระบุใจความสาคัญ
ของเนื้อเรื่องที่อ่าน 2) ทักษะในการบอกความหมายคาศัพท์จากบริบทของเรื่องที่อ่าน 3) ทักษะใน
การสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน (Summarizing) 4) ทักษะในการทานายเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน (Making
predictions) 5) ทักษะในการระบุลักษณะโครงสร้างของบทอ่าน (Patterns) 6) ทักษะในการบอก
ความหมายของการใช้ภาษาในการเปรียบเทียบอุปมา อุปไมย 7) ทักษะในการระบุรายละเอียด
หรือข้อความที่สนับสนุนใจความสาคัญของเนื้อเรื่อง 8) ทักษะในการเรียงลาดับเหตุการณ์ในเรือ่ งที่
อ่าน (Sequence of events) และ 9) ทักษะในการระบุคาสรรพนามอ้างอิงที่ใช้ในเนื้อเรื่องที่อ่าน
5.1.2 ทักษะย่อยในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่นามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจานวน 7
ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการระบุความลาเอียงของผู้เขียน 2) ทักษะการอนุมานความหรือการตีความ
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3) ทักษะการลงสรุปความจากเรื่องที่อ่านอย่ างมีเ หตุผล 4) ทักษะการวิเ คราะห์ข้อโต้แย้งของ
ผู้เ ขีย น 5) ทัก ษะการประเมิน น้าเสีย ง (tone)และอารมณ์ (mood) 6) ทัก ษะการวิเ คราะห์
จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน และ 7) ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
5.1.3 กลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่นามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจานวน 10
กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การวิเคราะห์เนื้อเรื่ องที่อ่านโดยแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ (Analyzing) 2)กล
ยุทธ์การเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่อ่านกับ ความรู้เดิมของผู้อ่าน (Connecting the text to the prior
knowledge) 3)กลยุ ท ธ์ ก ารระบุ ลั ก ษณะโครงสร้ า งของเนื้ อ เรื่ อ งที่ อ่ า น(Recognizing text
structure) 4) กลยุ ทธ์การคาดเดาเกี่ ยวกับ เนื้อเรื่องที่จะอ่าน (Predicting) 5) กลยุท ธ์ก ารระบุ
จุดมุ่งหมายของการอ่าน (Identifying a purpose for reading) 6) กลยุทธ์การสรุปย่อและทาโครง
ร่างประเด็นสาคัญในเนื้อเรื่องที่อ่าน (Summarizing and outlining) 7)กลยุทธ์การสารวจเนื้อเรื่อง
ก่อนอ่าน (Previewing) 8) กลยุทธ์การทาบรรณนิทัศน์ในขณะที่อ่าน (Annotating) 9) กลยุทธ์การ
ตั้งคาถามเกี่ ยวกั บ สิ่งที่อ่าน (Asking questions) และ10)กลยุ ท ธ์การอ่านเนื้อเรื่องซ้าๆ (Rereading)
ด้านทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
5.1.4 ทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ที่นามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจานวน
7 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลต่างๆในการเขียนสอดคล้อง และสัมพันธ์
กัน 2) ทักษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบแผนของภาษา และเหมาะสมกับ
ระดับความรู้ของผู้อ่าน 3) ทักษะการพัฒนาและเรียบเรียงความคิด และเนื้อหาที่เขียนอย่างชัดเจน
ง่ายต่อความเข้าใจ 4) ทักษะในการเลือกใช้คาศัพท์ที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน 5) ทักษะในการ
เลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้อ่าน 6) ทักษะในการอธิบายใจความสาคัญ
ได้ชัด เจน โดยมีข้อมูลมาสนับ สนุน เพีย งพอ 7) ทักษะการใช้ก ลไกของภาษาที่ถู กต้องอย่ างมี
ความหมาย
5.1.5 กลยุ ท ธ์ก ารเขีย นเพื่อการสื่อสาร ที่ ผู้วิจัย น ามาใช้ ใ นการวิจัย ครั้งนี้ มี
จานวน 10 กลยุทธ์ โดยผู้วิจัยพิจารณาเลือกกลยุทธ์ในการเขียนเพื่อการสื่ อสารที่มีความต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจาเป็นที่จะต้องศึกษาสูงสุด 10
อันดับแรก ได้แก่ 1) กลยุทธ์การเขียนประโยคใจความสาคัญที่ถูกต้องและชัดเจน 2) กลยุทธ์การ
เขียนอธิบายรายละเอียดที่เหมาะสม และเพียงพอ 3) กลยุทธ์การกาหนดกรอบเนื้อหาที่จะเขียน
โดยทาเป็นโครงร่างคร่าวๆ 4) กลยุทธ์การเรียบเรียงเนื้อหาและความคิดอย่างเป็นระบบ 5) กลยุทธ์
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การใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจของผู้อ่าน 6) กลยุทธ์การกาหนดจุดประสงค์ของงานเขียน
7) กลยุทธ์การเลือกใช้รูปแบบการเขียนที่เหมาะสม 8) กลยุทธ์การระดมความคิด และรวบรวม
ข้อมูลที่จะใช้ในการเขียน 9) กลยุทธ์การขอคาแนะนาเกี่ยวกับงานที่เขียนจากเพื่อน และครูผู้สอน
และ10) กลยุทธ์การอ่านทบทวนงานเขียนโดยใช้ความรู้สึกของผู้อ่าน
ด้านแนวเรื่องและหัวเรื่องของบทอ่าน
5.1.6 แนวเรื่อง (Themes) และหัวเรื่องของบทอ่าน (Topics) ที่นามาใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ มีจานวน 10 แนวเรื่อง โดยผู้วิจัยเลือก 10 หัวเรื่องที่นักเรียนมีความต้องการอ่านมาก
ที่สุดในแต่ละแนวเรื่อง ได้แก่ 1) Steve Jobs 2) Flood 3) Negative Impacts of Science
4)Teenage Pregnancy 5) Homeschooling 6) Video Games 7) Fast Food 8) Smoking
9) Internet Shopping และ10) Cell Phones
5.2 การนาผลการสารวจไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสารวจความต้องการโดยใช้แบบสอบถาม และ
จากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ของนัก เรียนระดับชั้น มัธยมศึ กษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้น าผลการสารวจครั้งนี้ ไปใช้เ ป็นข้อมูลพื้นฐาน
สาหรับการออกแบบ และการพัฒนาโปรแกรมในระยะที่ 2 ที่เกี่ยวกับการกาหนดจุดประสงค์ การ
กาหนดเนื้อหา และแนวทางการคัดเลือกบทอ่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.2.1 การกาหนดจุดประสงค์ โดยกาหนดจุดประสงค์ของโปรแกรมเพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาความรู้ (K: Knowledge) เกี่ยวกับทักษะย่อยในการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะ
ย่ อ ยในการเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สาร รวมทั้ ง ก าหนดจุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นา
กระบวนการ (P: Processes) ในการใช้กลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ และกลยุทธ์ในการเขียน
เพื่อการสื่อสาร
5.2.2 การก าหนดเนื้อ หาสาระของบทอ่า น ควรคานึง ถึ งหั วเรื่ อง (Topics)
ที่สอดคล้องกับความสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ครอบคลุมแนวเรื่องที่กาหนดโดยสภา
ยุโรป ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งครอบคลุมหัวเรื่อง
ที่กาหนดในหนังสือเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวเรื่ องและหัวเรื่องที่ควรนามา
ให้ผเู้ รียนฝึกอ่านวิเคราะห์ ได้แก่ 1) แนวเรื่องบุคคลและความสัมพันธ์: Steve Jobs 2) แนวเรื่อง
สิ่งแวดล้อม: Floods 3) แนวเรื่องวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Impacts of Science 4) แนวเรื่อง
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ปัญหาสังคม: Pregnancy 5) แนวเรื่องการศึกษาและอาชีพ : Homeschooling 6) แนวเรื่องความ
บันเทิง: Video Games 7) แนวเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม: Fast Food 8) แนวเรื่องสุขภาพ:
Smoking 9) แนวเรื่องการซื้อ-ขายสินค้า: Internet Shopping และ10) แนวเรื่องการสื่อสาร: Cell
Phones
5.2.3 แนวทางการคัดเลือกบทอ่านนอกจากจะคานึงถึง หัวเรื่องตามความสนใจ
แล้ว ควรคานึงถึงลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน (Text genres) ประกอบด้วย โดยเลือกบท
อ่านที่มีลักษณะโครงสร้างเนื้อหาต่างๆ ดังนี้ ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Cause and effect
ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Problem and solution ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Compare
and contrast ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Chronological order/Narration ลักษณะโครงสร้าง
เนื้อ หาแบบ Example or Clarification ลั ก ษณะโครงสร้า งเนื้อหาแบบ Definition ลัก ษณะ
โครงสร้างเนื้อหาแบบ Classification และลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Sequence or process
order และควรคานึงถึงรูปแบบการเขียน (Text forms) ที่มีลักษณะต่างๆ ดังนี้ 1) การเขียนสื่อสาร
เชิงสาธารณะ (Public writing)เช่น การเขียนจดหมายสอบถาม/ร้องเรียน จดหมายถึงบรรณาธิการ
การเขียนใบสมัคร 2)การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative writing) เช่น บทร้อยกรอง 3)การเขียน
เพื่อสั มพัน ธภาพทางสังคม (Social writing) เช่น จดหมายติดต่อกั บ บุ คคลที่ รู้จัก จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแสดงความยินดีกับคนอื่น 4)การเขียนเพื่อการศึกษา (Study writing) เช่น
การเขี ย นบทวิ จ ารณ์ การเขี ย นรายงาน การเขี ย นเรี ย งความ และ5)การเขี ย นเชิ ง วิ ช าชี พ
(Institutional writing) เช่น บันทึกช่วยจา โฆษณา ข้อความประกาศ เป็นต้น
ระยะที่ 2 การนาผลการส ารวจความต้องการมาออกแบบ และพั ฒนารูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ให้ได้ประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนดก่อนนาไปใช้จริง (Design and Development)
การดาเนินการวิจัยในระยะที่ 2 เป็น การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) และการเรีย นรู้แบบร่วมมือ (CL) แบ่ ง ออกเป็ น 3 ขั้น ตอน ได้แก่ 1)ขั้น การ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 2)ขั้นการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ และ3)ขั้นการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน รายละเอียดการดาเนินการมีดังนี้
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1. ขัน้ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียน
เพื่อการสื่อสาร
การออกแบบหลักสูตรเป็นขั้นตอนการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยผู้วิจัยดาเนินการ
เกี่ ย วกั บ 1)การก าหนดจุ ด ประสงค์ 2)การก าหนดเนื้ อ หา 3)การก าหนดวิ ธี ด าเนิ น การ
และ4)การกาหนดรูปแบบการประเมินผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การกาหนดจุดประสงค์ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ในระยะ
ที่ 1 มากาหนดเป้าหมายหลัก (Goals) ในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร โดยกาหนดจุดประสงค์ (Objectives) ของโปรแกรม 2 ด้าน คือ จุดประสงค์
ด้านความรู้ (K: Knowledge) ประกอบด้วยทักษะย่อยในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะย่อยใน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสาร และจุดประสงค์ด้านกระบวนการ
(P: Processes) ประกอบด้วยกลยุทธ์การอ่านเชิงวิเคราะห์ และกลยุทธ์การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 18 เป้าหมายหลัก และจุดประสงค์ของการพัฒนารูปแบบการสอน
เป้าหมายหลัก (Goals)

เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านเพื่อความเข้าใจ

เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์

จุดประสงค์ (Objectives)ด้านความรู้ (K: Knowledge)
1. เพื่อพัฒนาทักษะในการระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของเนื้อเรื่องที่อ่าน
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการบอกความหมายคาศัพท์จากบริบท และความหมาย
ของการใช้ภาษาในการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย
3. เพื่อพัฒนาทักษะในการระบุลักษณะโครงสร้างของบทอ่านและการเรียงลาดับ
เหตุการณ์ในเรื่องที่อ่าน
4. เพื่อพัฒนาทักษะในการทานาย และการสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
1. เพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วย
1.1 ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
1.2 ทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน
1.3 ทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการสังเคราะห์ (Synthesis) ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการอนุมานความ หรือการตีความ
2.2 ทักษะการระบุน้าเสียง (tone)และอารมณ์ (mood)
3. เพื่อพัฒนาทักษะในการประเมิน (Evaluation) ประกอบด้วย
3.1 ทักษะการระบุความลาเอียงของผู้เขียน
3.2 ทักษะการสรุปความจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล
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ตารางที่ 18 เป้าหมายหลัก และจุดประสงค์ของการพัฒนารูปแบบการสอน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก (Goals)

จุดประสงค์ (Objectives) ด้านความรู้ (K: Knowledge)
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษา (Language use Skills) ประกอบด้วย
1.1 การใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบแผนของภาษา และเหมาะสม
กับระดับความรู้ของผู้อ่าน
1.2 การเลือกใช้คาศัพท์/สานวนภาษาที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน
2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียบเรียงเนื้อหา (Organization Skills) ประกอบด้วย
2.1 การพัฒนาและเรียบเรียงความคิด เนื้อหาที่เขียนอย่างชัดเจน
เพื่อพัฒนาทักษะ
2.2 การเชื่อมโยงความคิด และข้อมูลต่างๆในการเขียนสอดคล้อง
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
และสัมพันธ์กัน
3. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเลือกใช้รูปแบบการเขียน (Stylistic Skills)
ประกอบด้วย
3.1 การเลือกใช้โครงสร้างเรื่องได้เหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงค์ และผู้อ่าน
งานเขียน
3.2 การอธิบายใจความสาคัญได้ชัดเจน โดยมีข้อมูลมาสนับสนุนเพียงพอ
4. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องหมายวรรคตอน (Mechnical Skills)
ประกอบด้วย
4.1 การสะกดคาศัพท์ได้ถูกต้องและแม่นยา
4.2 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างมีความหมาย
1. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ก่อนการอ่านจริง ซึ่งประกอบด้วย
1.1 การสารวจเนื้อเรื่องก่อนอ่าน
1.2 การระบุจุดมุ่งหมายของการอ่าน
เพื่อพัฒนากลยุทธ์
1.3 การตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์
1.4 การคาดเดาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะอ่าน
2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ขณะที่อ่านจริง ซึ่งประกอบด้วย
2.1 การวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่านโดยแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ
2.2 การเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่อ่านกับความรู้เดิมของผู้อ่าน
2.3 การทาบรรณนิทัศน์ในขณะที่อ่าน
2.4 การระบุลักษณะโครงสร้างของเนื้อเรื่องที่อ่าน
2.5 การสรุปย่อและทาโครงร่างประเด็นสาคัญในเนื้อเรื่องที่อ่าน
2.6 การอ่านเนื้อเรื่องซ้าๆ
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ตารางที่ 18 เป้าหมายหลัก และจุดประสงค์ของการพัฒนารูปแบบการสอน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก (Goals)

จุดประสงค์ (Objectives)ด้านความรู้ (K: Knowledge)
1. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การวางแผนการเขียน (Planning) ประกอบด้วย
1.1 การกาหนดจุดประสงค์ของงานเขียน
1.2 การระดมความคิด และรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการเขียน
1.3 การกาหนดกรอบเนื้อหาที่จะเขียนโดยทาเป็นโครงร่างคร่าวๆ
เพื่อพัฒนากลยุทธ์
1.4 การเลือกใช้รูปแบบการเขียนที่เหมาะสม
การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการเขียน (Drafting) ประกอบด้วย
2.1 การเรียบเรียงเนื้อหา และความคิดอย่างเป็นระบบ
2.2 การเขียนประโยคใจความสาคัญที่ถูกต้องและชัดเจน
2.3. การเขียนอธิบายรายละเอียดที่เหมาะสม และเพียงพอ
2.4 การใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจของผู้อ่าน
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การปรับปรุงงานเขียน (Revising/Editing) ประกอบด้วย
3.1 การอ่านและทบทวนงานเขียนโดยใช้ความรู้สึกของผู้อ่าน
3.2 กลยุทธ์การขอคาแนะนาเกี่ยวกับงานที่เขียนจากเพื่อน และครูผู้สอน

1.2 การกาหนดเนื้อหา ผู้วิจัยดาเนินการในการกาหนดเนือ้ หาของโปรแกรมเพือ่ ใช้
พัฒนาทักษะทางภาษา 2 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร โดยผู้วิจัยได้นาผลจากการศึกษาวิเ คราะห์ความต้องการจ าเป็ นมาเป็ นแนวทางในการ
ก าหนดหั วเรื่ อ งของบทอ่ า น (Topics) จ านวน 10 หั ว เรื่ อ ง โดยใช้ ห ลั ก การคั ด เลื อกหั ว เรื่ อ ง
ของบทอ่าน ที่มีความสอดคล้องกั บความต้องการ ความสนใจ และเหมาะสมกับ วัยของผู้เรีย น
เป็นหัวเรื่องที่ใช้ภาษาเหมาะสมไม่ยาก หรือง่ายเกินไป และสอดคล้องกับแนวเรื่องที่กาหนดของ
สภายุ โรป หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 กลุ่มสาระการเรีย นรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ
ทัก ษะที่จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเป็ น หั วเรื่องที่มี แนวทางในการฝึก ทัก ษะการอ่านเชิ ง
วิเคราะห์ มีลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text genres) ที่ชัดเจน และหลากหลาย และมีการใช้
ภาษาที่ดี ที่ผู้เ รียนสามารถใช้เ ป็นแนวทางในการเขียนได้ หัวเรื่องของบทอ่าน (Topics) ทั้ง 10
หัวเรื่อง ประกอบด้วย 1) Steve Jobs 2) Flood 3) Impacts of Science 4)Teenage Pregnancy
5) Homeschooling 6) Video Games 7) Fast Food 8) Smoking 9) Internet Shopping
และ10) Cell Phones
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1.3 ก าหนดวิธีด าเนิน การ (method and organization) ผู้วิจัยได้ดาเนิน การ
กาหนดรูปแบบการสอน หรือรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะย่ อยและกลยุท ธ์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ทักษะย่อยและกลยุ ทธ์ของการเขีย นเพื่อการ
สื่อสาร ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยผสมผสานกระบวนการ และแนวคิดที่ได้มา
จากรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ตามแนวคิดของ Willis (1996) และ Ellis (2003)
กับแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ตามแนวคิดของ Johnson และJohnson (1994),
Kagan (1992) และSlavin (1995) โดยใช้ชื่อว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยมีขั้นตอนที่สาคัญ 7 ขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) เป็นขั้นตอนแรกที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเริ่ม
สนใจในบทเรียน และมีความคิดอยู่ กับบทเรียน รวมทั้งการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ภาระงานที่สาคัญในขั้นนี้คือ การให้ผู้เรียนร่วมกันทารายการ
(Making a list) หรือแบ่งปันความคิดเห็นต่อกันเกี่ยวกับบทเรียน (Sharing ideas) หรือให้ผู้เรียน
ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับบทเรียน (Brainstorming)
2) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนก่อนเริ่มปฏิบัติภาระงานจริง
เพื่อเตรีย มความพร้อมผู้เรีย น โดยผู้เ รีย นจะได้รับข้อมูลด้านต่างๆที่จ าเป็ น จากครูผู้สอน เพื่อ
นาไปใช้ในการปฏิบัติภาระงานให้สาเร็จตามเป้าหมาย โดยเริ่มจากการให้ผู้เรียนศึกษาเกี่ยวกับ
คาศัพท์สาคัญที่ปรากฏในบทอ่านก่อน (Vocabulary study) เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้าน
คาศัพท์แก่ผู้เรียนก่อนที่จะลงมืออ่านบทอ่าน โดยใช้กลยุทธ์การเดาความหมายคาศัพท์จากบริบท
(Guessing Word Meaning from Context Clues) ประเภทต่างๆ เช่น การหาความหมายคาศัพท์
โดยใช้บริบทของคาที่มีความหมายตรงข้าม (Antonym or Contrast) การหาความหมายคาศัพท์
โดยใช้บ ริบ ทของคาที่มีความหมายเหมือนกัน (Synonym or Restatement) หรือการวิเคราะห์
โครงสร้างของค าศัพท์( Word Structure Analysis) เพื่อหาความหมายของคาศัพท์จากส่วนที่
นาหน้ารากคา (prefix) รากคา (root) หรือคาที่อยู่ท้ายรากคา (suffix) เป็นต้น โดยในตอนท้ายของ
ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะปฏิบัติภาระงานเป็นกลุ่มร่วมกัน เพื่อหาความหมายที่ถูกต้องของคาศัพท์สาคัญ
ในบทอ่าน โดยการร่วมกันตอบคาถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ
3) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานจริง
ด้านการอ่าน (Reading tasks) โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
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3.1 ภาระงานกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติภาระงานในการตอบคาถาม
นา (guided questions) โดยคาถามมีลักษณะเป็นแบบอัตนัย จานวน 3-5 ข้อ หลังจากนั้นผู้เรียน
แต่ละกลุ่มปฏิบัติภาระงานอ่านบทอ่าน และวิเคราะห์บทอ่านที่ได้รับมอบหมายร่วมกันในกลุ่ม
3.2 ภาระงานเดี่ยว หลังจากอ่านบทอ่านแล้วผู้เรียนแต่ละคนตอบคาถาม
เกี่ ย วกั บ บทอ่ า น ซึ่ ง เป็ น ค าถามที่ ท ดสอบเกี่ ย วกั บ การอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจ(Reading
comprehension questions) โดยคาถามมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ (E1)
4) ขั้น ศึกษาและวิเ คราะห์ภาษา (Language Focus) เป็น ขั้นตอนที่ผู้เรียนจะ
ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ภาษา วิเคราะห์การใช้คาศัพท์ วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและรูปแบบ
ภาษาที่ใช้ใ นบทอ่าน เพื่อน าไปใช้เ ป็ นแนวทางในการปฏิบัติภาระงานด้านการเขีย น ( Writing
tasks) ต่อไป นอกจากนี้ ในขั้นนี้ผู้เรียนยังจะได้รับข้อมูล ความรู้ด้านต่างๆที่จาเป็นจากครูผู้สอน
เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะย่ อ ยของการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ (CR sub-skills) และค าศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Vocabulary) เป็ น ต้ น และตอบคาถามจากแบบฝึ ก หัดเกี่ ย วกั บ ทัก ษะย่ อยของการอ่ านเชิ ง
วิเ คราะห์ จ านวน 10 ข้อ (E1) หลังจากนั้นผู้เ รีย นจะปฏิบั ติ ภาระงานเดี่ยวในการตอบคาถาม
เกี่ยวกับบทอ่าน ซึ่งเป็นคาถามที่ทดสอบเกี่ย วกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical
reading questions) มีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ (E1)
5) ขั้นสะท้อนย้อนคิด (Post-Reading) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้สะท้อนย้อนคิด
(reflection) เกี่ ย วกั บ การปฏิบั ติ ภาระงานที่ ผ่านมาร่ วมกั บ สมาชิก ในกลุ่ม ว่าตนเองประสบ
ความสาเร็จด้วยเหตุผลอะไร หรือล้มเหลวในการปฏิบัติภาระงานต่างๆอย่างไร และใช้วิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร เช่น ในการอ่านบทอ่านผู้เรียนประสบปัญหาอะไรบ้าง และใช้วิธีการใดในการแก้ไข
ปัญหา หรือการตอบคาถามเกี่ย วกับ บทอ่าน ผู้เ รียนประสบความสาเร็จหรือไม่ หากไม่ประสบ
ผลสาเร็จผู้เรียนมีวิธีการแก้ไขอย่างไร เป็นต้น
6) ขั้นถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ถ่ายโอนความรู้
จากทัก ษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ไปสู่การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยผู้เรียนจะได้รับ ข้อมูล ความรู้
เกี่ยวกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยศึกษา และเรียนรู้จากตัวอย่างงานเขียน ที่กาหนดให้
และการอภิปราย ซักถามร่วมกันในกลุ่ม รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบการเขียนที่ปรากฏในบท
อ่านที่ผู้เรียนอ่านมาแล้ว หลังจากนั้นผู้เรียนแต่ละคนจะลงมือปฏิบัติภาระงานด้านการเขียนเพื่อ
การสือ่ สารตามภาระงานที่กาหนดในแต่ละบทเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Task) (E1)
7) ขั้น ประเมิน ผลการปฏิบั ติภาระงาน (Evaluation Task) เป็ น ขั้น ตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติภาระงานทั้งที่เป็นภาระงานกลุ่ม และภาระงานเดี่ยว
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7.1 การประเมินผลการปฏิบัติภาระงานที่เป็นงานกลุ่ม เป็นการประเมิน
เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
มากน้อยเพียงใด ได้แก่ การตอบคาถามเกี่ยวกับคาศัพท์ที่พบในบทอ่าน การประเมินผลจากการ
อภิปราย และตอบคาถามนา (guided questions) เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน จานวน 3-5 ข้อ เป็นต้น
7.2 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ภ าระงานที่ เ ป็ น งานเดี่ ย ว เป็ น การ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน และภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายมากน้อยเพียงใด โดยประเมินจากการปฏิบัติภาระงาน 2 ส่วน ได้แก่ 1) การ
ประเมินผลการปฏิบัติภาระงานที่เกี่ยวกับทักษะการอ่าน โดยการประเมินผลจากการตอบคาถาม
การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Comprehension reading questions) จานวน 15 ข้อ การตอบคาถาม
จากแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ประจาแต่ละบทเรียน จานวน 10 ข้อ
และการตอบคาถามการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading questions) เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน
จ านวน 10 ข้ อ และ 2) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ภาระงานที่ เ ป็ น การเขีย นเพื่ อการสื่ อสาร
(Individual writing task) คะแนนเต็ม 25 คะแนน ซึ่งการประเมินในส่วนนี้ทั้งหมดจะนาไปใช้ใ น
การหาประสิทธิภาพ (E1) ของรูปแบบการสอนต่อไป
1.4 ก าหนดรูปแบบการประเมิน ผล (Evaluation) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
กาหนดเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 10 หน่วยการเรียน โดยมีจุดประสงค์ครอบคลุมทั้งทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร รูปแบบการประเมินผลที่ใช้ในแต่ละหน่วยการ
เรียนประกอบด้วย
1.4.1 การประเมินผลความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และการ
เขียนเพื่อการสื่อสารประจาหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10 หน่วย (E1) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การประเมินผลความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ แบบฝึกหัด เกี่ ย วกั บ ทัก ษะย่ อยของการอ่านเชิงวิเ คราะห์ป ระจาแต่ละหน่วยการเรีย นรู้
และการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 35 ข้อ 35 คะแนน
ส่วนที่ 2 การประเมินผลความสามารถในการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร โดยใช้แบบทดสอบอัตนัย กาหนดภาระงานให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียน บทเรียนละ 1 ภาระ
งาน 25 คะแนน
1.4.2 การประเมินผลหลังเรียน (Post-test) (E2) เมื่อผู้เรียนเรียนครบทั้ง
10 หน่วยการเรียนแล้ว ผู้วิจัยให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ซึ่งมีจุด ประสงค์เพื่อทดสอบความรู้ค วามสามารถในการใช้
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ทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ และเพื่อทดสอบความสามารถในการใช้ทักษะย่อยของการ
เขีย นเพื่อ การสื่ อสาร โดยสุ่ม เลื อกเนื้ อหามาจากหัว เรื่ องที่ป รากฏในหน่ วยการเรีย นรู้ ( Unit
specifications) แบบทดสอบฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ที่สาคัญของแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ มีจานวน 20 ข้อ โดยคัดเลือกคาศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรีย นรู้ละ 2 ค า โดยเลือกคาศั พท์ที่เ ป็ น ศัพท์สาคัญ ของแต่ละหน่วยการเรีย นรู้ โดย
พิจารณาความถี่ของการปรากฏบ่อยในเนื้อเรื่องที่อ่านตั้งแต่ 2-3 ครั้งขึ้นไป
ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัด ความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ ประกอบด้วยเนื้อ
เรื่อง จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ Fast Food Banned at School, Thai Teenage Pregnancy Concern
และ Homeschooling
ตอนที่ 3 เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
เป็นข้อสอบแบบอัตนัยจานวน 2 ข้อ 30 คะแนน
1.5 กาหนดสื่อการสอน (Teaching materials) สื่อการสอนที่สาคัญในการวิจัยนี้
คือบทอ่าน (Texts) ผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกบทอ่านที่มีแนวเรื่อง (Themes) และหัวเรื่อง (Topics)
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เป็นหัวเรื่องที่ใช้ภาษาเหมาะสมไม่ยาก หรือง่ายเกินไป และสอดคล้องกับแนวเรื่องที่กาหนดของ
สภายุโรป สอดคล้องกับแนวเรื่องและหัวเรื่องที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุท ธศั ก ราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ภ าษาต่ างประเทศ ระดับ ชั้น มัธยมศึก ษาตอนปลาย
สอดคล้องกับหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 รวมทั้ง เป็ น หัว เรื่องที่ มีแนวทางให้ผู้ เ รีย นได้ ฝึก ทัก ษะการอ่านเชิ งวิเ คราะห์ มีลัก ษณะ
โครงสร้างของเนื้อหา (Text genres) ที่ชัดเจน และหลากหลาย และมีการใช้ภาษาที่ดีที่ผู้เรีย น
สามารถใช้เป็นแนวทางในการเขียนต่อไปได้ สื่อการสอนที่ใช้ในการวิจัยครังนี้ประกอบด้วย
1.5.1 สื่อการสอนที่เป็นเอกสาร เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนแต่ละ
คนจะได้รับ เป็ นเอกสารที่ประกอบด้วยใบความรู้ และใบงานของแต่ ละหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10
หน่วยการเรียนรู้
1.5.2 สื่อการสอนที่ นาเสนอบทเรียน (PowerPoint Presentation) เป็น
สื่อการสอนที่ค รูผู้ สอนใช้ใ นการน าเสนอบทเรีย น โดยน าเสนอบนจอหน้าชั้น เรีย น ผลิตด้ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft PowerPoint
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1.5.3 สื่อการสอนที่เป็นคลิปวีดีโอสั้นๆ เป็นสื่อการสอนที่ผู้วิจัยได้นามา
จากการสืบ ค้ น ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต จ านวน 3 คลิป ได้ แก่ คลิ ป ภาพยนต์เ รื่องJuno: Teenage
Pregnancy(http://warmupsfollowups.blogspot.com/search/label/pregnancy) ซึ่งใช้ประกอบ
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลิป How Smoking Affects Your Health ใช้ประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่
5 และคลิปเรื่อง Should Schools Sell Fast Food? (https://www.youtube.com/watch?v=
5mmb3GWBEWM) ซึ่งใช้ประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 8
ผู้วิจัยได้นาประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการกาหนดจุดประสงค์ การกาหนดเนื้อหา การกาหนด
วิธีดาเนินการ และการกาหนดรูปแบบการประเมินผล มาจัดทาหน่วยการเรียนรู้ จานวน 10 หน่วย
การเรียน (Table of Unit Content Specifications) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications)
Unit/
Time

General Objectives

- To practice reading
Unit 1 comprehension sub3
skills by analyzing the
hours reading text.
- To practice critical
reading (CR) subskills by analyzing the
reading text.
- To practice using
critical reading
strategies;
previewing,
questioning about
text, predicting,

Topic

Text Types

Steve
Jobs

Example/
Illustration
or
Clarification

Language
Contents
Reading subskills:
- Identifying the
author’s purpose
- Identifying the
author’s tone and
mood
Writing subskills:
- Making a
timeline
- Picking up a
topic
- Conducting a
research

Teaching Procedures
1. Warm Up
- Brainstorming
- Discussingand sharing
2. Pre-task
- Study about guessing word
meaning fron context clues
- Study key words from reading
text about the reading text by
doing the vocabulary exercise
with group members
- Reading task instructions
- Prepare to work in group
3. Task Cycle: Doing reading
tasks
3.1 group work tasks

Evaluation

Resources

Posttest (E1)
- Answering 15
reading
comprension
questions and
15 CR subskill
questions. (MC)

http://ezinearticles.
com/?Steve-Jobs
- English-English
Dictionary
-Mindscapes
Critical reading
skill by Christine
- Evaluating
Evans Carter
individual writing - Academic
assignment
literacy by Jill
related to the
Lewis
reading text.
(Writing
a timeline)
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives
recognizing text
structures, etc.
- To practice using
writing strategies;
setting goals,
generating ideas and
collecting information,
outlining, organizing
ideas, , etc.
- To develop
language use skills for
writing.

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

- Answer guided questions
- Read and discuss about
the text in group
3.2 Individual tasks
- Answer 15 comprehension
reading questions
4. Language Focus :
Vocabulary:
- Studying CR subskill
About Steve Jobs’s
(Identifying the author’s
life
purpose) and examples with
the teacher
- Answer 5 questions about
identifying the author’s
purpose with group
members
- Selecting the
suitable
vocabulary and
expressions
- Using cohesive
devices

Evaluation

Resources
-The Writing
Process by John
M. Lannon.
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

- Studying CR subskill
(Identifying the author’s
tone) and examples with
the teacher
- Answer 5 questions about
identifying the author’s
tone with group members
4. Language Focus :
- Studying CR subskill
(Identifying the mood) and
examples with the teacher
- Answer 5 questions about
identifying the mood
with group members
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

- Answer 10 critical reading (CR)
Questions about the reading
text individually
5. Post Reading:
- Discuss and share about
success and troubles while
reading the text
- Encourage other group
members
6. Extended Tasks: Writing Skills
Practice
- Study how to make a timeline
with example with the teaher
and friends
- Do the wring task individually
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

7. Evaluation Task
- Evalate individual reading tasks
- Evaluate Individual writing tasks
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/T
ime

General Objectives

- To practice reading
Unit 2 comprehension sub3
skills by analyzing the
hours reading text.
- To practice critical
reading (CR) subskills by analyzing the
reading text.
- To practice using
critical reading
strategies;
previewing,

Topic
Flooding
in
Thailand

Text Types
- Cause
and effect

Language
Contents
Reading subskills:
- Distinguishing
facts and opinions
- Analyzing
author’s argument
Writing subskills:
- Writing an
informal email
- Using cohesive
devices in written
discourse
- Using
appropriate
sentence
structures

Teaching Procedures
1. Warm Up
- Brainstorming

- Discussingand sharing ideas
- Making a list
2. Pre-task
- Study about guessing word
meaning fron context clues
- Study key words from reading
text about the reading text by
doing the vocabulary exercise
with group members
- Prepare to work in group
3. Task Cycle: Doing reading
tasks

Evaluation

Resources

Posttest (E1)
- Answering 15
reading
comprension
questions and
10 CR subskill
questions. (MC)
- Evaluating
individual writing
assignment
related to the
reading text.
(Writing
an informal
email)

http://www.buzzle
.com/articles/what
-causesfloods.html
- English-English
Dictionary
-Mindscapes
Critical reading
skill by Christine
Evans Carter
- Academic
literacy by Jill
Lewis
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives
questioning about
text, predicting,
recognizing text
structures, etc.
- To develop
language use skills for
writing.
- To use cohesive
devices in written
discourse
- To use appropriate
words and sentence
structures

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

- Selecting the
suitable
vocabulary and
expressions
- Developing and
organizing ideas
and information

3.1 group work tasks
- Answer guided questions
- Read the text in group
- Discuss about the text
3.2 Individual tasks
- Answer 15 comprehension
reading questions
4. Language Focus:
- Studying CR subskill
(Distinguishing facts and
opinions) and examples with
the teacher
- Answer 10 questions about
distinguishing facts and
opinions with group members

Vocabulary:
About flood

Evaluation

Resources
-The Writing
Process by John
M. Lannon.
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives
- To develop and
organize ideas and
information

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

- Studying CR subskill
(Analyzing author’s argument)
and examples with the
teacher
- Answer 10 questions about
analyzing author’s argument
- Answer 10 critical reading (CR)
Questions about the reading
text individually
5. Post Reading:
- Discuss and share about
success and troubles while
reading the text
- Encourage and cheer other
group members
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

6. Extended Tasks: Writing Skills
Practice
- Study how to write an informal
email with example with the
teaher and friends
- Do the wring task individually
7. Evaluation Task
- Evalate individual reading tasks
- Evaluate Individual writing tasks
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/ General Objectives
Topic
Text Types
Time
Unit 3 - To practice
Science and - Cause
3
reading
Technology and effect
hours comprehension
with
sub-skills by
examples
analyzing the
reading text.
- To practice critical
reading (CR) subskills by analyzing
the reading text.
- To practice using
critical reading
strategies;
previewing,

Language
Contents
Reading subskills:
- Making an
inference
Writing subskills:
- Writing a
paragraph
- Using cohesive
devices in written
discourse
- Using
appropriate
sentence
structures

Teaching Procedures
1. Warm Up
- Brainstorming

- Discussingand sharing ideas
- Making a list
2. Pre-task
- Study about guessing word
meaning fron context clues
- Study key words from reading
text about the reading text by
doing the vocabulary exercise
with group members
- Prepare to work in group

Evaluation

Resources

Posttest (E1)
- Answering 15
reading
comprension
questions and
10 CR subskill
questions. (MC)
- Evaluating
individual writing
assignment
related to the
reading text.
(Writing
a paragraph)

http://www.buzzle
.com/articles/what
-causesfloods.html
- English-English
Dictionary
-Mindscapes
Critical reading
skill by Christine
Evans Carter
- Academic
literacy by Jill
Lewis
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives
questioning about
text, predicting,
recognizing text
structures, etc.
- To develop
language use skills for
writing.
- To use cohesive
devices in written
discourse
- To use appropriate
words and sentence
structures

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

3. Task Cycle: Doing reading
- Selecting the
tasks
suitable
3.1 group work tasks
vocabulary and
- Answer guided questions
expressions
- Read the text in group
- Developing and
- Discuss about the text
organizing ideas
3.2 Individual tasks
and information
- Answer 15 comprehension
Vocabulary:
reading questions
About science and
4. Language Focus:
tehnology
- Studying CR subskill
(Making an inference) and
examples with the teacher

Evaluation

Resources
-The Writing
Process by John
M. Lannon.
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives
- To develop and
organize ideas and
information

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

- Answer 10 questions about
making an inference with
group members
- Answer 10 critical reading
(CR) questions about the
reading text individually
5. Post Reading:
- Discuss and share about
success and troubles while
reading the text
- Encourage and cheer other
group members
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

6. Extended Tasks: Writing Skills
Practice
- Study how to write a paragraph
with examples with the
teaher and friends
- Do the wring task individually
7. Evaluation Task
- Evalate individual reading tasks
- Evaluate Individual writing tasks
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/ General Objectives
Time
Unit 4 - To practice reading
3
comprehension subhours skills by analyzing
the reading text.
- To practice critical
reading (CR) subskills by analyzing
the reading text.
- To practice using
critical reading
strategies;
previewing,
questioning about
text, predicting,

Topic

Text Types

Language
Contents
Teen
- Problem Reading subskills:
Pregnancy and solution - Recognizing the
- Cause and author’s bias
effect with Writing subskills:
examples
- Writing a letter to
an editor
- Using cohesive
devices in written
discourse
- Using
appropriate
sentence
structures

Teaching Procedures
1. Warm Up
- Brainstorming

- Discussingand sharing ideas
- Answering questions
- Watching a video clip
2. Pre-task
- Study about guessing word
meaning fron context clues
- Study key words from reading
text about the reading text by
doing the vocabulary exercise
with group members
- Prepare to work in group
3. Task Cycle: Doing reading
tasks

Evaluation

Resources

Posttest (E1)
- Answering 15
reading
comprension
questions and
10 CR subskill
questions. (MC)

http://www.buzzle
.com/articles/what
-causesfloods.html
- English-English
Dictionary
-Mindscapes
- Evaluating
Critical reading
individual writing skill by Christine
assignment
Evans Carter
related to the
- Academic
reading text.
literacy by Jill
(Writing
Lewis
a paragraph)
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives
recognizing text
structures, etc.
- To develop
language use skills for
writing.
- To use cohesive
devices in written
discourse
- To use appropriate
words and sentence
structures
- To develop and
organize ideas and
information

Topic

Text Types

Language
Contents
- Selecting the
suitable
vocabulary and
expressions
- Developing and
organizing ideas
and information
Vocabulary:
About pregnancy

Teaching Procedures
3.1 group work tasks
- Answer guided questions
- Read the text in group
- Discuss about the text
3.2 Individual tasks
- Answer 15 comprehension
reading questions
4. Language Focus:
- Studying CR subskill
(Recognizing the author’s
bias) and examples with the
teacher
- Answer 10 questions about
recognizing the author’s bias
with group members

Evaluation

Resources
-The Writing
Process by John
M. Lannon.
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

- Answer 10 critical reading
(CR) questions about the
reading text individually
5. Post Reading:
- Discuss and share about
success and troubles while
reading the text
- Encourage and cheer other
group members
6. Extended Tasks: Writing Skills
Practice
- Study how to write a paragraph
with examples with the
teaher and friends
- Do the wring task individually
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

7. Evaluation Task
- Evalate individual reading tasks
- Evaluate Individual writing tasks
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
General Objectives
Time
Unit 5 - To practice reading
3
comprehension subhours skills by analyzing the
reading text.
- To practice critical
reading (CR) subskills by analyzing the
reading text.
- To practice using
critical reading
strategies;
previewing,
questioning about
text, predicting,

Topic
Smoking

Text Types

Language
Teaching Procedures
Contents
- Cause and Reading subskills: 1. Warm Up
effect with - Drawing a logical - Brainstorming
conclusion
- Discussingand sharing ideas
examples
and
- Making a list
Writing subskills:
compare
- Writing a poster - Watching a video clip
2. Pre-task
and contrast - Using
- Study about guessing word
appropriate
meaning fron word structures
sentence
- Study key words from reading
structures
text about the reading text by
- Selecting the
doing the vocabulary exercise
suitable
with group members
vocabulary and
- Prepare to work in group
expressions

Evaluation

Resources

Posttest (E1)
- Answering 15
reading
comprension
questions and
10 CR subskill
questions. (MC)

http://www.buzzle
.com/articles/what
-causesfloods.html
- English-English
Dictionary
-Mindscapes
- Evaluating
Critical reading
individual writing skill by Christine
assignment
Evans Carter
related to the
- Academic
reading text.
literacy by Jill
(Creating a
Lewis
poster)
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives
recognizing text
structures, etc.
- To develop
language use skills for
writing.
- To use appropriate
words and sentence
structures
- To develop and
organize ideas and
information

Topic

Text Types

Language
Contents
- Developing and
organizing ideas
and information
Vocabulary:
About smoking

Teaching Procedures
3. Task Cycle: Doing reading
tasks
3.1 group work tasks
- Answer guided questions
- Read the text in group
- Discuss about the text
3.2 Individual tasks
- Answer 15 comprehension
reading questions
4. Language Focus:
- Studying CR subskill
(drawing a logical conclusion)
and examples with the
teacher

Evaluation

Resources
-The Writing
Process by John
M. Lannon.

189

ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

- Answer 10 questions about
drawing a logical conclusion
with group members
- Answer 10 critical reading
(CR) questions about the
reading text individually
5. Post Reading:
- Discuss and share about
success and troubles while
reading the text
- Encourage and cheer other
group members
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

6. Extended Tasks: Writing Skills
Practice
- Study how to create a poster
with examples with the
teaher and friends
- Do the wring task individually
7. Evaluation Task
- Evalate individual reading tasks
- Evaluate Individual writing tasks
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
General Objectives
Time
Unit 6 - To practice reading
3
comprehension subhours skills by analyzing the
reading text.
- To practice critical
reading (CR) subskills by analyzing the
reading text.
- To practice using
critical reading
strategies;
previewing,
questioning about
text, predicting,

Topic
Video
Games

Text Types

Language
Contents
Reading subskills:
Comparison - Analyzing
and contrast author’s argument
- Identifying the
author’s purpose

Teaching Procedures
1. Warm Up
- Brainstorming

- Discussingand sharing ideas

- Making a list
2. Pre-task
- Study about guessing word
Writing subskills:
- Writing a letter to meaning fron word structures
- Study key words from reading
an editor
text about the reading text by
- Using cohesive
devices in written doing the vocabulary exercise
with group members
discourse
- Prepare to work in group
- Using
3. Task Cycle: Doing reading
appropriate
tasks
sentence
3.1 group work tasks
structures

Evaluation

Resources

Posttest (E1)
- Answering 15
reading
comprension
questions and
10 CR subskill
questions. (MC)
- Evaluating
individual writing
assignment
related to the
reading text.
(Writing
a letter to an
editor)

http://www.buzzle
.com/articles/what
-causesfloods.html
- English-English
Dictionary
-Mindscapes
Critical reading
skill by Christine
Evans Carter
- Academic
literacy by Jill
Lewis
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives
recognizing text
structures, etc.
- To develop
language use skills for
writing.
- To use cohesive
devices in written
discourse
- To use appropriate
words and sentence
structures
- To develop and
organize ideas and
information

Topic

Text Types

Language
Contents
- Selecting the
suitable
vocabulary and
expressions
- Developing and
organizing ideas
and information
Vocabulary:
About video
games

Teaching Procedures
- Answer guided questions
- Read the text in group
- Discuss about the text
3.2 Individual tasks
- Answer 15 comprehension
reading questions
4. Language Focus:
- Studying CR subskill
(Analyzing the author’s
argument) and examples
with the teacher
- Answer 10 questions about
analyzing the author’s
argument with group
members

Evaluation

Resources
-The Writing
Process by John
M. Lannon.
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

- Studying CR subskill
(Identifying the author’s
purpose) and examples with
the teacher
- Answer 10 questions about
identifying the author’s
purpose with group members
- Answer 10 critical reading
(CR) questions about the
reading text individually
5. Post Reading:
- Discuss and share about
success and troubles while
reading the text
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

- Encourage and cheer other
group members
6. Extended Tasks: Writing Skills
Practice
- Study how to write a paragraph
with examples with the
teaher and friends
- Do the wring task individually 7.
7. Evaluation Task
- Evalate individual reading tasks
- Evaluate Individual writing tasks
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/T General Objectives
ime
Unit 7 - To practice reading
3
comprehension subhours skills by analyzing the
reading text.
- To practice critical
reading (CR) subskills by analyzing the
reading text.
- To practice using
critical reading
strategies;
previewing,
questioning about
text, predicting,

Topic

Text Types

Language
Contents
Reading subskills:
Home
schooling Comparison - distinguishing
and contrast facts and opinions
- Cause and - determining the
author’s tone and
effect
mood
Writing subskills:
- Writing a
omparative essay
- Using cohesive
devices in written
discourse

Teaching Procedures
1. Warm Up
- Brainstorming

- Discussingand sharing opinions
- Making a list
2. Pre-task
- Study about guessing word
meaning fron word structures
- Study key words from reading
text about the reading text by
doing the vocabulary exercise
with group members
- Prepare to work in group
3. Task Cycle: Doing reading
tasks

Evaluation

Resources

Posttest (E1)
- Answering 15
reading
comprension
questions and
10 CR subskill
questions. (MC)
- Evaluating
individual writing
assignment
related to the
reading text.
(Writing
a comparative
eaasy)

http://www.buzzle
.com/articles/what
-causesfloods.html
- English-English
Dictionary
-Mindscapes
Critical reading
skill by Christine
Evans Carter
- Academic
literacy by Jill
Lewis
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives
recognizing text
structures, etc.
- To develop
language use skills for
writing.
- To use cohesive
devices in written
discourse
- To use appropriate
words and sentence
structures
- To develop and
organize ideas and
information

Topic

Text Types

Language
Contents
- Using
appropriate
sentence
structures
- Selecting the
suitable
vocabulary and
expressions
- Developing and
organizing ideas
and information
Vocabulary:
About
homeschooling

Teaching Procedures
3.1 group work tasks
- Answer guided questions
- Read the text in group
- Discuss about the text
3.2 Individual tasks
- Answer 15 comprehension
reading questions
4. Language Focus:
- Studying CR subskill
(distinguishing facts and
opinions) and examples with
the teacher
- Answer 10 questions about
distinguishing facts and
opinions with group members

Evaluation

Resources
- The Writing
Process by John
M. Lannon.
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

- Studying CR subskill
(determining the author’s tone
and mood) and examples
with the teacher
- Answer 10 questions about
determining the author’s tone
and mood with group
members
- Answer 10 critical reading
(CR) questions about the
reading text individually
5. Post Reading:
- Discuss and share about
success and troubles while
reading the text
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

- Encourage and cheer other
group members
6. Extended Tasks: Writing Skills
Practice
- Study how to write a
comparative essay with
examples with the teaher and
friends
- Do the wring task individually
7. Evaluation Task
- Evalate individual reading tasks
- Evaluate Individual writing tasks
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
General Objectives
Time
Unit 8 - To practice reading
3
comprehension subhours skills by analyzing the
reading text.
- To practice critical
reading (CR) subskills by analyzing the
reading text.
- To practice using
critical reading
strategies;
previewing,
questioning about
text, predicting,

Topic

Text Types

Fast Food

- Cause
and effect
with
examples
Comparison
and contrast

Language
Contents
Reading subskills:
- Making an
inference
Writing subskills:
- Creating a
poster
- Using
appropriate
sentence
structures
- Selecting the
suitable
vocabulary and
expressions

Teaching Procedures
1. Warm Up
- Brainstorming

- Discussingand sharing ideas
- Making a list
- watching a video clip
2. Pre-task
- Study about guessing word
meaning fron word structures
- Study key words from reading
text about the reading text by
doing the vocabulary exercise
with group members
- Prepare to work in group

Evaluation

Resources

Posttest (E1)
- Answering 15
reading
comprension
questions and
10 CR subskill
questions. (MC)

http://www.buzzle
.com/articles/what
-causesfloods.html
- English-English
Dictionary
-Mindscapes
- Evaluating
Critical reading
individual writing skill by Christine
assignment
Evans Carter
related to the
- Academic
reading text.
literacy by Jill
(Creating a
Lewis
poster)
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives
recognizing text
structures, etc.
- To develop
language use skills for
writing.
- To use appropriate
words and sentence
structures
- To develop and
organize ideas and
information

Topic

Text Types

Language
Contents
- Developing and
organizing ideas
and information
Vocabulary:
About fast food

Teaching Procedures
3. Task Cycle: Doing reading
tasks
3.1 group work tasks
- Answer guided questions
- Read the text in group
- Discuss about the text
3.2 Individual tasks
- Answer 15 comprehension
reading questions
4. Language Focus:
- Studying CR subskill
(Making an inference) and
examples with the teacher

Evaluation

Resources
-The Writing
Process by John
M. Lannon.

201

ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

- Answer 10 questions about
making an inference with
group members
- Answer 10 critical reading
(CR) questions about the
reading text individually
5. Post Reading:
- Discuss and share about
success and troubles while
reading the text
- Encourage and cheer other
group members
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

6. Extended Tasks: Writing Skills
Practice
- Study how to create a poster
with examples with the
teaher and friends
- Do the wring task individually
7. Evaluation Task
- Evalate individual reading tasks
- Evaluate Individual writing tasks

203

ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
General Objectives
Time
Unit 9 - To practice reading
3
comprehension subhours skills by analyzing the
reading text.
- To practice critical
reading (CR) subskills by analyzing the
reading text.
- To practice using
critical reading
strategies;
previewing,
questioning about
text, predicting,

Topic

Text Types

Language
Teaching Procedures
Contents
Online - Cause and Reading subskills: 1. Warm Up
Shopping effect with - Drawing a logical - Brainstorming
conclusion
- Discussingand sharing ideas
examples
and
- Making a list
Writing subskills:
compare
2. Pre-task
- Writing a
and contrast process paragraph - Study about guessing word
meaning fron word structures
- Using cohesive
devices in written - Study key words from reading
text about the reading text by
discourse
doing the vocabulary exercise
- Using
with group members
appropriate
- Prepare to work in group
sentence
structures

Evaluation

Resources

Posttest (E1)
- Answering 15
reading
comprension
questions and
10 CR subskill
questions. (MC)
- Evaluating
individual writing
assignment
related to the
reading text.
(Creating a
poster)

http://www.buzzle
.com/articles/what
-causesfloods.html
- English-English
Dictionary
-Mindscapes
Critical reading
skill by Christine
Evans Carter
- Academic
literacy by Jill
Lewis
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives
recognizing text
structures, etc.
- To develop
language use skills for
writing.
- To use appropriate
words and sentence
structures
- To develop and
organize ideas and
information

Topic

Text Types

Language
Contents
- Selecting the
suitable
vocabulary and
expressions
- Developing and
organizing ideas
and information
Vocabulary:
About shopping

Teaching Procedures
3. Task Cycle: Doing reading
tasks
3.1 group work tasks
- Answer guided questions
- Read the text in group
- Discuss about the text
3.2 Individual tasks
- Answer 15 comprehension
reading questions
4. Language Focus:
- Studying CR subskill
(drawing a logical conclusion)
and examples with the
teacher

Evaluation

Resources
-The Writing
Process by John
M. Lannon.
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

- Answer 10 questions about
drawing a logical conclusion
with group members
- Answer 10 critical reading
(CR) questions about the
reading text individually
5. Post Reading:
- Discuss and share about
success and troubles while
reading the text
- Encourage and cheer other
group members
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

6. Extended Tasks: Writing Skills
Practice
- Study how to write a process
paragraph with examples with
the teaher and friends
- Do the wring task individually
7. Evaluation Task
- Evalate individual reading tasks
- Evaluate Individual writing tasks
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/
Time
Unit
10
3
hours

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents
Reading subskills:
- Recognizing the
author’s bias

- To practice reading
comprehension subskills by analyzing the
reading text.
- To practice critical
reading (CR) subskills by analyzing the
reading text.
- To practice using
critical reading
strategies;
previewing,
questioning about
text, predicting,

Cell
Phone

- Cause
and effect
- Compare
and contrast Writing subskills:
- Writing a notice
- Using cohesive
devices in written
discourse
- Using
appropriate
sentence
structures

Teaching Procedures
1. Warm Up
- Brainstorming

- Discussingand sharing ideas
- Making a list
2. Pre-task
- Study about guessing word
meaning fron word structures
- Study key words from reading
text about the reading text by
doing the vocabulary exercise
with group members
- Prepare to work in group
3. Task Cycle: Doing reading
tasks

Evaluation

Resources

Posttest (E1)
- Answering 15
reading
comprension
questions and
10 CR subskill
questions. (MC)

http://www.buzzle
.com/articles/what
-causesfloods.html
- English-English
Dictionary
-Mindscapes
- Evaluating
Critical reading
individual writing skill by Christine
assignment
Evans Carter
related to the
- Academic
reading text.
literacy by Jill
(Writing
Lewis
a notice)

208

ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/T
ime

General Objectives
recognizing text
structures, etc.
- To develop
language use skills for
writing.
- To use appropriate
words and sentence
structures
- To develop and
organize ideas and
information

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

- Selecting the
suitable
vocabulary and
expressions
- Developing and
organizing ideas
and information

3.1 group work tasks
- Answer guided questions
- Read the text in group
- Discuss about the text
3.2 Individual tasks
- Answer 15 comprehension
reading questions
4. Language Focus:
- Studying CR subskill
(Recognizing the author’s
bias) and examples with the
teacher
- Answer 10 questions about
recognizing the author’s bias
with group members

Vocabulary:
About cell phone

Evaluation

Resources
-The Writing
Process by John
M. Lannon.
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/T
ime

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

- Answer 10 critical reading
(CR) questions about the
reading text individually
5. Post Reading:
- Discuss and share about
success and troubles while
reading the text
- Encourage and cheer other
group members
6. Extended Tasks: Writing Skills
Practice
- Study how to write a notice
with examples with the
teaher and friends
- Do the wring task individually
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ตารางที่ 19 การกาหนดเนื้อหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)
Unit/T
ime

General Objectives

Topic

Text Types

Language
Contents

Teaching Procedures

Evaluation

Resources

7. Evaluation Task
- Evalate individual reading tasks
- Evaluate Individual writing tasks
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1.6 ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ และการพัฒนารูปแบบการสอน
ตรวจสอบหน่วยการเรียนรู้ (Unit specifications) ทั้ง 10 หน่วยการเรียน โดยตรวจสอบเกี่ยวกับ
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ จุดประสงค์ของบทเรียน ความเหมาะสมของเนื้อหาและการจัดเรียงลาดับ
เนื้ อหา ขั้น ตอนของกระบวนการสอน ระยะเวลาที่ใ ช้ สื่อ การสอน และแนวทางการวั ดและ
ประเมินผล โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)
หรือค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ซึ่งปรากฏผลค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence) หรือค่า IOC ของทั้ง 10 หน่วยการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ (ภาคผนวก ง หน้า
396)
ตารางที่ 20 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) หรือค่า IOC
10 หน่วยการเรียนรู้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
หน่วยการเรียนรู้ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หัวเรื่องบทอ่าน
Steve Jobs
Flooding in Thailand
Science and Technology
Teen Pregnancy
Smoking
Video Games
Home Schooling
Fast Food
Online Shopping
Cell Phone

ค่า IOC
1
0.98
0.98
0.97
1
1
1
1
0.97
1

ผลการวิเคราะห์
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.7 ปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปใช้จริง
จานวน 4 หน่วยการเรียน ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับปรุงภาระงานที่
4 ที่มีจ านวนข้อค าถาม 12 ข้อ ให้เ หลือจานวน 10 ข้อ เพราะเป็ นภาระงานที่ใ ช้เ วลามาก ไม่
เหมาะสมกั บ เวลา เพราะนัก เรีย นต้ องอ่านข้อ ความแล้ว ระบุ ข้อ โต้ แย้ งหลั ก ของผู้เ ขี ย น ( the
author’s argument) นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับระดับความยากง่ายของภาระงานที่ 7
จากเดิมกาหนดให้นักเรียนเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) ความยาว 150-250 คา ให้ลดลง
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เหลือ 130-150 คา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ได้ปรับปรุงความยาวของบทอ่านให้สั้นลงตามคาแนะนา
ของผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับปรุงระดับความยากง่ายของภาระงานที่ 6
จากเดิมกาหนดให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับ "Technology in the 21st Century" ความยาว 250-300
จ านวน 5-6 ย่ อหน้ า ปรับ ปรุ งให้ นัก เรีย นเขีย นความยาว 150-250 คา จ านวน 3-5 ย่ อ หน้ า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปรับปรุงความยาวของบทอ่านจากเดิมมีจานวน 7 ย่อหน้า ลดลงเหลือ 6 ย่อ
หน้า โดยผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้สรุปรวมย่อหน้าที่ 2 และ 3 ไว้ด้วยกันเพราะกล่าวถึงสาเหตุของ
การตั้งครรภ์เหมือนกัน และยังเป็นการปรับปรุงเนื้อหาของบทอ่านให้สอดคล้องสัมพันธ์กันด้วย
นอกจากนี้จานวนภาระงานในขั้นการนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) ใช้เวลามากเกินไปจึงตัดภาระ
งานการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรออกตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ปรับปรุงความยากง่ายของบทอ่านให้เหมาะสมกับระดับของ
นักเรียนโดยการนาคาศัพท์ยากที่พบในบทอ่านไปสอนในกิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task)
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ เช่น คาศัพท์ fraud, spree, phishing scams, rip-off, exorbitant
เป็นต้น และภาระงานที่ 3 ปรับปรุงโดยการลดจานวนย่อหน้าที่กาหนดให้นักเรียนอ่านลงเหลือ 7
ย่อหน้าจากเดิมกาหนดไว้ 10 ย่อหน้า โดยการถามคาถามจากย่อหน้าที่ 1 เพิ่มจาก 1 ข้อเป็น 3 ข้อ
และถามคาถามจากย่อหน้าที่ 2 เพิ่มจาก 1 ข้อเป็น 2 ข้อ เพื่อลดภาระงานการอ่านของนักเรียนลง
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2. ขั้นการพัฒนาเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือ 3 ชนิด ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขีย นเพื่อการสื่อสาร 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
รู ป แบบการสอนแบบเน้ น ภาระงาน (TBL) ร่ ว มกั บ การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ (CL) และ3)
แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทักษะสังคมของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การพั ฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร
1.1 การพัฒนาแบบทดสอบ
1.1.1 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิง วิเ คราะห์
และการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ทดสอบก่อน และหลังเรียนด้วยรูปแบบการ
สอนแบบเน้ น ภาระงาน (TBL) ร่ ว มกั บ การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ (CL) โดยเป็ น การทดสอบ
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ความสามารถในการใช้ทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ และเพื่อทดสอบความสามารถในการ
ใช้ทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยสุ่มเลือกเนื้อหามาจากหัวเรื่องที่ปรากฏในหน่วยการ
เรียนรู้ (Unit specifications) มาจัดทาเป็นแบบทดสอบตามตารางกาหนดเนื้อหาข้อสอบ (Test
Specifications)โดยใช้ แ นวการสร้ า งข้ อ ค าถามตามแนวคิ ด ของ Heaton (1975: 103-149)
และอัจฉรา วงศ์โสธร (2543) แบบทดสอบฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ที่สาคัญของแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ โดยคัดเลือกคาศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
ละ 2 คา ที่เป็นศัพท์สาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถี่ของการปรากฏบ่อยใน
เนื้อเรื่องที่อ่านตั้งแต่ 2-3 ครั้งขึ้นไป เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัด ความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการอ่านเชิงวิเ คราะห์ ประกอบด้ วยเนื้อเรื่ อง จ านวน 3 เรื่อง ที่มีลัก ษณะโครงสร้างเรื่อ ง
แตกต่างกัน ได้แก่ Fast Food Banned at School ซึ่งมีโครงสร้างเรื่องเป็นข่าว, Thai Teenage
Pregnancy Concern ซึ่งมีโครงสร้างเรื่องเป็นจดหมายถึงบรรณาธิการ และ Home Schooling ซึ่ง
มีโครงสร้างเรื่องเป็นบทความ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มโดยการจับฉลากจากชื่อหน่วยการเรียนรู้จานวน
10 หน่วยการเรีย น เพื่อน ามาใช้เ ป็ น บทอ่านในแบบทดสอบ ในตอนที่ 2 นี้ เป็ น ข้อสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการอ่านบทอ่านในตอนที่ 2 มาเป็นแนวทางในการเขียน เป็นข้อสอบแบบ
อัตนัย จ านวน 2 ข้อ ข้อละ 15 คะแนน รวม 30 คะแนน เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขีย น
เพื่อการสื่อสาร โดยผู้ตรวจจานวน 2 ท่าน มีดังนี้
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ตารางที่ 21 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ประเด็น
ประเมิน

น้าหนัก
คะแนน
5

1) การใช้
ภาษา
(Language
use)
(5 คะแนน)

4

3

2

1

เกณฑ์การให้คะแนนการเขียน
- เลือกใช้คาศัพท์ได้สัมพันธ์กับหัวเรื่องที่เขียน และสื่อความหมาย
ได้ชัดเจนดีมาก
- ใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไม่มี
ข้อผิดพลาด
- เลือกใช้คาศัพท์ได้สัมพันธ์กับหัวเรื่องที่เขียน และสื่อความหมาย
ได้ชัดเจนดี
- ใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มี
ข้อผิดพลาดเล็กน้อย
- เลือกใช้คาศัพท์ได้สัมพันธ์กับหัวเรื่องที่เขียน และสื่อความหมาย
ได้ชัดเจนปานกลาง
- ใช้โครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย
- เลือกใช้คาศัพท์ที่ไม่สัมพันธ์กับหัวเรื่องที่เขียน และสื่อความหมาย
ไม่ชัดเจน
- ใช้โครงสร้างประโยคธรรมดา เป็นประโยคสั้นๆ มีบางประโยคที่ไม่
สมบูรณ์ แฃะไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
- เลือกใช้คาศัพท์ส่วนมากไม่สัมพันธ์กับหัวเรื่องทีเ่ ขียน และสื่อ
ความหมายไม่ได้
- ใช้โครงสร้างประโยคธรรมดา เป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ สือ่ สาร
ไม่ได้
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ตารางที่ 21 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
ประเด็น
ประเมิน

น้าหนัก
คะแนน
5

2) เนื้อหา และ
การเรียบเรียง
เนื้อหา
(Content and
Organization)
(5 คะแนน)

4

3

2

1

เกณฑ์การให้คะแนนการเขียน
- มีเนื้อหาชัดเจน และสมบูรณ์ดีมาก มีเนื้อหา และตัวอย่าง
เพียงพอ และสัมพันธ์กับหัวเรื่องที่กาหนดดีมาก
- มีการเรียบเรียงเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่องดีมาก และสอดคล้อง
สัมพันธ์กันดีมาก
- มีเนื้อหาชัดเจน และสมบูรณ์ดี มีเนื้อหา และตัวอย่างเพียงพอ
และสัมพันธ์กับหัวเรื่องที่กาหนดดี
- มีการเรียบเรียงเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่องดี และสอดคล้องสัมพันธ์
กันดี
- มีเนื้อหาชัดเจน และสมบูรณ์ปานกลาง ยังมีเนื้อหาและตัวอย่าง
ไม่เพียงพอ และเนื้อหาบางส่วนไม่สัมพันธ์กับหัวเรื่องที่กาหนด
- มีการเรียบเรียงเนื้อหาได้ต่อเนื่อง และสอดคล้องสัมพันธ์กัน
พอใช้
- เนื้อหาสมบูรณ์ปานกลาง ยังมีเนื้อหา และตัวอย่างไม่เพียงพอ
และเนื้อหาบางส่วนไม่สัมพันธ์กับหัวเรื่องที่กาหนด
- มีการเรียบเรียงเนื้อหาไม่ต่อเนื่อง และสอดคล้องสัมพันธ์กัน
น้อย
- เนื้อหาไม่สมบูรณ์ และยังมีเนื้อหาไม่เพียงพอ ขาดตัวอย่าง
ประกอบ และเนื้อหาไม่สัมพันธ์กับหัวเรื่องที่กาหนด
- มีการเรียบเรียงเนื้อหาไม่ต่อเนื่อง และยังไม่สอดคล้องสัมพันธ์
กัน
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ตารางที่ 21 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
ประเด็น
ประเมิน

น้าหนัก
คะแนน
3

3) การเลือกใช้
รูปแบบการ
เขียน (Style)
(3 คะแนน)

2
1
2

4) กลไกภาษา
(Mechanics)
(2 คะแนน)

1

เกณฑ์การให้คะแนนการเขียน
มีการใช้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องตามข้อกาหนด และเหมาะสม
กับหัวเรื่องที่เขียนดีมาก
มีการใช้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องตามข้อกาหนด และเหมาะสม
กับหัวเรื่องที่เขียนดี
มีการใช้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องตามข้อกาหนด และเหมาะสม
กับหัวเรื่องที่เขียนปานกลาง
มี ก ารสะกดค า ใช้ เ ครื่ อ งหมายวรรคตอน ใช้ อั ก ษรตั ว ใหญ่
และการย่อหน้าได้ถูกต้องดีมาก
มี ก ารสะกดค า ใช้ เ ครื่ อ งหมายวรรคตอน ใช้ อั ก ษรตั ว ใหญ่
และการย่อหน้าได้ถูกต้องดีพอใช้

ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ (Test specifications) ของแบบทดสอบวั ด
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร ไว้ดังนี้
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ตารางที่ 22 คุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test specifications) ของแบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
Part

Content

Objective

Weight

Type

Time

Score

1

Vocabulary Test
20 Vocabulary in
contexts, selected
from each lesson.

เพื่อบอกความหมายของคาศัพท์ที่
สาคัญจากบริบทที่กาหนดให้ได้

20 items

M/C
with 4
choices

15
mins

0-1

2

Reading Test

50 Items

M/C
with 4
choices

80
Mins

0-1

Reading Texts
about:
Fast Food Banned
at School

2.1. Reading Comprehension
Questions

5 items

1. เพื่อระบุเหตุผลของเหตุการณ์ใน
บทอ่าน (To identify reasoning)
2. เพื่อบอกความหมายคาศัพท์
จากบริบท (To identify word
meanings in contexts)
3. เพื่อระบุรายละเอียดหรือ
ข้อความที่สนับสนุนใจความสาคัญ
ของเรื่องที่อ่าน (To identify the
supporting details)
4. เพื่อสรุปความจากข้อความของ
เรื่องที่อ่าน (To make a summary)
5. เพื่อระบุใจความสาคัญของ
เรื่องที่อ่าน (To identify the main
idea of the reading text.)

1 item

2.2 Critical Reading Questions

10 Items

1. เพื่ออนุมานความ หรือตีความ
(To make inferences)
2. เพื่อวิเคราะห์จุดประสงค์ในการ
เขียนของผู้เขียน (To identify the
author’s purpose)
3. เพื่อวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของ
ผู้เขียน (To analyze the author’s
argument)

1 item

1 item

1 item

1 item
1 item

2 items

1 item
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ตารางที่ 22 คุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test specifications) ของแบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
(ต่อ)
Part

Content

Objective
4. เพื่อลงสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
อย่างมีเหตุผล (To make a logical
conclusion about the texts)
5. เพื่อระบุความลาเอียงของ
ผู้เขียน (To detect the author’s
bias)
6. เพื่อประเมินน้าเสียง (To
recognize the author’s tone)
7. เพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็น (To distinguish
facts and opinions)
8. เพื่อประเมินอารมณ์.ในบทอ่าน
(To recognize mood)

2.1. Reading Comprehension
Reading Texts
Questions
about:
1. เพือ่ ระบุรายละเอียดหรือ
Thai Teenage
Pregnancy Concern ข้อความที่สนับสนุนใจความสาคัญ
ของเรื่องที่อ่าน (To identify the
supporting details)
2. เพื่ออนุมานความเบื้องต้นของ
ข้อความที่อ่าน (To make basic
inferences)
3. เพื่อสรุปความจากข้อความของ
เรื่องที่อ่าน (To make a summary)
4. เพื่อระบุความสัมพันธ์ของ
ข้อความที่อ่าน (To identify text
relationship)
5. เพื่อระบุใจความสาคัญของเรื่อง
ที่อ่าน (To identify the main idea
of the reading text.)

Weight
1 item

2 items

1 items
1 item

1 item

5 Items
1 item

1 item

1 item
1 item

1 item

Type

Time

Score
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ตารางที่ 22 คุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test specifications) ของแบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
Part

Content

Reading Texts
about:
Homeschooling

Objective

Weight

2.2 Critical Reading Questions

10 Items

1. เพื่ออนุมานความ หรือตีความ
(To make inferences)
2. เพื่อลงสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
อย่างมีเหตุผล (To make a logical
conclusion about the texts)
3. เพื่อระบุความลาเอียงของ
ผู้เขียน (To detect the author’s
bias)
4. เพื่อวิเคราะห์จุดประสงค์ในการ
เขียนของผู้เขียน (To identify the
author’s purpose)
5. เพื่อวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของ
ผู้เขียน (To analyze the author’s
argument)
6. เพื่อประเมินน้าเสียง (To
recognize the author’s tone)
7. เพื่อประเมินอารมณ์.ในบทอ่าน
(To recognize mood)
8. เพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็น (To distinguish
facts and opinions)

1 item
3 items

1 item

1 item

1 item

1 item
1 item
1 item

2.1. Reading Comprehension
Questions

7 Items

1. เพื่อบอกความหมายคาศัพท์จาก
บริบท (To identify word
meanings in contexts)
2. เพื่อระบุคาสรรพนามอ้างอิงใน
เนื้อเรื่องที่อ่าน (To identify
pronounce references)
3. เพื่อสรุปความจากข้อความของ
เรื่องที่อ่าน (To make a summary)

1 Item

1 Item

1 Item

Type

Time

Score
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ตารางที่ 22 คุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test specifications) ของแบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
(ต่อ)
Part

Content

Objective

Weight

4. เพื่อระบุรายละเอียดหรือ
ข้อความที่สนับสนุนใจความสาคัญ
ของเรื่องที่อ่าน (To identify the
supporting details)
5. เพื่อระบุความสัมพันธ์ของ
ข้อความที่อ่าน (To identify text
relationship)
6. เพื่อระบุเหตุ และผลที่เกิด (To
identify cause and effect)
7. เพื่อระบุใจความสาคัญของเรื่อง
ที่อ่าน (To identify the main idea
of the reading text.)

1 item

2.2 Critical Reading Questions

13 Items

1. เพื่อวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของ
ผู้เขียน (To analyze the author’s
argument)
2. เพื่อระบุความลาเอียงของผู้เขียน
(To detect the author’s bias)
3. เพื่อลงสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
อย่างมีเหตุผล (To make a logical
conclusion about the texts)
4. เพื่อวิเคราะห์จุดประสงค์ในการ
เขียนของผู้เขียน (To identify the
author’s purpose)
5. เพื่ออนุมานความ หรือตีความ
(To make inferences)
6. เพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็น (To distinguish
facts and opinions)
7. เพื่อประเมินน้าเสียง (To
recognize the author’s tone)

2 items

1 item

1 item
1 item

2 items
2 items

2 items

2 items
2 items

1 item

Type

Time

Score
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ตารางที่ 22 คุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test specifications) ของแบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
(ต่อ)
Part
3

Content

Objective

Writing Test
1. Imagine you are
a school principal
and you have read
this news. You
have opposite
ideas to the
nutritionist. You
want to express
your opinions to
support the idea
that fast food
should not be
banned in schools.
You decide to write
a letter to one of
English newspaper
editors on that
issue.
(15 points)
2. Suppose you
have to take home
school, but you
want to study in a
general public
school, write an
essay to express 45 ideas how a
general public
school is better
than a home
school.
(15 points)

1. To use appropriate words
and sentence structures.
2. To develop and organize
ideas and information.
3. To use cohesive devices in
written discourse.
4. To choose the appropriate
writing style to express ideas
and opinions.

Weight

Type

Time

Score

2 Items

Subjective

40
Mins

Criteria
1) การใช้ภาษา
(Language use)
5 คะแนน
2) เนื้อหา และ
การเรียบเรียง
เนื้อหา (Content
and
Organization)
5 คะแนน
3) การเลือกใช้
รูปแบบการเขียน
(Style) 3 คะแนน
4) กลไกภาษา
(Mechanics)
2 คะแนน
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1.1.2 นาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร ไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา
เพื่อขอคาแนะนา ในประเด็นเกี่ยวกับจุดประสงค์ เนื้อหาข้อสอบ เกณฑ์และน้าหนักการให้คะแนน
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้สอบ หลังจากนั้นนามาปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะของ
แบบทดสอบ (Test specification) ให้สมบูรณ์ก่อนนาไปใช้จริง
1.2 การหาคุณภาพแบบทดสอบ
1.2.1 นาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร ที่ปรับปรุงแล้วไปเสนอต่อผู้เ ชี่ยวชาญด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อ
นามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) หรือค่า IOC
โดยใช้สูตรของสุวิมล ติ รกานัน ท์ (2549:148) ได้ค่าความสอดคล้องหรือค่า IOC เท่ากับ 1 ซึ่ง
หมายความว่าแบบทดสอบวัด ความสามารถด้านการอ่านเชิ งวิเ คราะห์ และการเขียนเพื่อการ
สื่อสารฉบับนี้มีความสอดคล้อง สามารถนาไปใช้ต่อไปได้ (ภาคผนวก ง หน้า 390 และ 391)
1.2.2 นาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ
การเขียนเพื่อการสื่อสารที่เป็นแบบปรนัยจานวน 70 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และความ
เที่ ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เ ชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ไปทดสอบกั บ นัก เรีย น
ระดับ ชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิริน ทร์ ปี การศึกษา 2559 จานวน 40 คน ที่ไม่ใ ช่กลุ่ม
ทดลอง ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 95 นาที เพื่อนามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่า
อานาจจาแนก (r) หลังจากนั้น เว้นระยะ 3 สัป ดาห์ น าแบบทดสอบฉบับเดิม ที่เ ป็น แบบปรนัย
จานวน 70 ข้อ ไปทดสอบอีกครั้งกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กลุ่ม
เดิมเพื่อนามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
1.2.3 น าคะแนนที่ตรวจได้ จ ากแบบทดสอบในส่วนที่เ ป็ น แบบปรนั ย
จานวน 70 ข้อ มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจ
จาแนก (r) เป็นรายข้อ โดยพบว่าข้อสอบแต่ละข้อมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.28-0.63
และค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25-0.70 และวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ตามแบบ
Kuder Richardson KR 20 ของแบบทดสอบทั้ง 70 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.95 ซึ่งนับว่าเป็น
ข้อสอบที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือวิจัยต่อไปได้ (ภาคผนวก ง
หน้า 389 และภาคผนวก จ หน้า 412)
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สาหรับแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ตอนที่ 3) จานวน 2
ข้อ มีการหาค่าความเชื่อมั่น ระหว่างผู้ตรวจ 2 คน (Inter-rater reliability) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
โดยใช้ Intraclass correlation coefficients (ICC) ได้ค่าความสัมพันธ์ในการตรวจให้คะแนนของ
กรรมการ 2 คน อยู่ที่ 0.92 ซึ่งหมายความว่าการตรวจให้คะแนนของผู้ตรวจทั้ง 2 คน มีความ
สอดคล้องกัน (ภาคผนวก จ หน้า 412)
1.2.4 น าแบบทดสอบที่ วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพแล้ ว ไปใช้ ใ นขั้ น การหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
2. การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
2.1 การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ในครั้งนี้ได้พัฒนาจากผลการศึกษาข้อมูล ความ
ต้องการจาเป็นในระยะที่ 1 และองค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ เนื้อหาของบทเรียน
ขั้น ตอนและรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน รู ป แบบการวั ด ประเมิ น ผล และสื่ อ
ประกอบการสอน และในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ และแนวคิดทฤษฎีในการประเมิน
โปรแกรมและหลักสูตรด้านภาษาตามแนวคิดของ Cunningsworth (1995) Lynch (1996) และ
Nunan (1991) โดยสังเคราะห์หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการ
พัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 7 ด้าน
ดังต่อไปนี้
1. ด้านเนื้อหาและภาระงานของบทเรียน จานวน 10 ข้อ
2. ด้านขั้นตอน และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 12 ข้อ
3. ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ จานวน 7 ข้อ
4. ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร จานวน 7 ข้อ
5. ด้านสื่อประกอบการสอน จานวน 6 ข้อ
6. ด้านรูปแบบการวัด และประเมินผล จานวน 15 ข้อ
7. ประโยชน์ที่ได้รับ จานวน 5 ข้อ
2.2 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบถามและการเขียนข้อคาถามความคิดเห็น
โดยจัดทาแบบสอบถามในลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวคิดของ
Likert (1932) โดยกาหนดค่าระดับของข้อความในแบบสอบถาม 5 ระดับ ดังนี้
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เห็นด้วยมากที่สุด
มีค่าระดับเท่ากับ 5
เห็นด้วยมาก มี ค่ า ระดั บ เท่ า กั บ 4
เห็นด้วยปานกลาง
มีค่าระดับเท่ากับ 3
เห็นด้วยน้อย มี ค่ า ระดั บ เท่ า กั บ 2
เห็นด้วยน้อยที่สุด มีค่าระดับเท่ากับ 1
ลักษณะคาถามที่ใช้ถามในแต่ละประเด็น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 23 ประเด็นข้อคาถามของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
การประเมินด้าน

1. ด้านเนื้อหาและ
ภาระงานของ
บทเรียน

กรอบเนื้อหาคาถาม

1.1 ความยาก ง่ายของบทอ่านเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
1.2 ความยาวของบทอ่านเหมาะสม
1.3 การจัดเรียงลาดับความคิดในบทอ่านเหมาะสม และสัมพันธ์กัน
1.4 ความน่าสนใจของบทอ่าน และท้าทายความสามารถของผู้เรียน
1.5 บทอ่านสอดคล้อง หรือสัมพันธ์กับความรู้เดิมของผู้เรียน
1.6 คาสั่งในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน
1.7 จานวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม
1.8 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม
1.9 ภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์
1.10 ภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการเขียนเพื่อ
การสื่อสาร
2. ด้านขั้นตอน และ 2.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็นระบบเหมาะสม
กระบวนการจัด
2.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
กิจกรรมการเรียนรู้ 2.3 กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม
2.4 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม
2.5 กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม
2.6 กิจกรรมศึกษา และวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)
มีความเหมาะสม
2.7 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม
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ตารางที่ 23 ประเด็นข้อคาถามของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) (ต่อ)
รายการประเมินด้าน

กรอบเนื้อหาคาถาม

2. ด้านขั้นตอน และ 2.8 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม
กระบวนการจัด
2.9 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมการเรียนรู้ 2.10 กิจกรรมการเรียนรูช้ ่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์
2.11 กิจกรรมการเรียนรูช้ ่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
2.12 กิจกรรมการเรียนรูช้ ่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคมของผู้เรียน
3. ด้านการพัฒนา 3.1 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน
ทักษะย่อยของการ 3.2 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
อ่านเชิงวิเคราะห์
3.3 การพัฒนาทักษะการประเมินน้าเสียง (tone) และอารมณ์ (mood)
ในการเขียนของผูเ้ ขียน
3.4 การพัฒนาทักษะการอนุมานความ หรือการตีความ
3.5 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน
3.6 การพัฒนาทักษะการสรุปความจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล
3.7 การพัฒนาทักษะการระบุความลาเอียงของผู้เขียน
4. ด้านการพัฒนา 4.1 การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงความคิด และข้อมูลในการเขียน
ทักษะย่อยของการ 4.2 การพัฒนาทักษะการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถกู ต้อง ตามแบบ
เขียนเพื่อการสื่อสาร
แผนของภาษา
4.3 การพัฒนาทักษะการเรียบเรียงความคิด และเนื้อหาทีเ่ ขียนอย่าง
ชัดเจน
4.4 การพัฒนาทักษะในการเลือกใช้คาศัพท์ที่เหมาะสมกับเรื่องทีเ่ ขียน
4.5 การพัฒนาทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับ
เนื้อหา
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ตารางที่ 23 ประเด็นข้อคาถามของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) (ต่อ)
รายการประเมินด้าน

กรอบเนื้อหาคาถาม

4.6 การพัฒนาทักษะในการอธิบายใจความสาคัญได้ชัดเจน โดยมี
ข้อมูลมาสนับสนุนเพียงพอ
4.7 การพัฒนาทักษะการใช้กลไกของภาษาทีถ่ ูกต้อง และแม่นยา
5. ด้านสื่อ
ประกอบการสอน

6. ด้านรูปแบบการ
วัด และประเมินผล

5.1 ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน
5.2 สื่อการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน
5.3 ใช้สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
5.4 ใช้สื่อการสอนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
5.5 ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย
5.6 ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย
การประเมินทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
6.1 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6.2 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่ครอบคลุมทักษะการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ
6.3 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่ได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
6.4 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้
6.5 รูปแบบการวัดและประเมินที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริง
ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน
การประเมินทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
6.6 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
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ตารางที่ 23 ประเด็นข้อคาถามของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) (ต่อ)
รายการประเมินด้าน

6. ด้านรูปแบบการ
วัด และประเมินผล

7. ประโยชน์ที่ได้รับ

กรอบเนื้อหาคาถาม

6.7 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่ครอบคลุมทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์
6.8 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่วัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
6.9 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้
6.10 รูปแบบการวัดและประเมินที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริง
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน
การประเมินทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
6.11 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6.12 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่ครอบคลุมทักษะการเขียน
เพื่อการสื่อสาร
6.13 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่วัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
6.14 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้
6.15 รูปแบบการวัดและประเมินสะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้าน
การเขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน
7.1 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเดาความหมายคาศัพท์จากบริบท
7.2 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
7.3 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
7.4 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
7.5 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทางานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม

2.3 กาหนดเกณฑ์การประเมิน เพื่อใช้ในการแปลผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น
ดังนี้ (Best, 1986)
4.50-5.00
หมายถึง มีความเห็นด้วยมากที่สุด
3.50-4.49
หมายถึง มีความเห็นด้วยมาก
2.50-3.49
หมายถึง มีความเห็นด้วยปานกลาง
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1.50-2.49
1.00-1.49

หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อย
หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อยที่สุด

2.4 สร้ า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ตามกรอบเนื้ อ หาที่ ก าหนดและน า
แบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างเสร็จแล้วไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2.5 การหาความตรงของแบบสอบถามความคิดเห็ น ที่มีต่ อรูป แบบการสอน
โดยนาแบบสอบถามความคิ ดเห็น ไปให้ ผู้เ ชี่ย วชาญด้านการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
จานวน 3 ท่าน (ดังรายชื่อในภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของ
คาถาม และภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม แล้วนาผลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item Objective Congruence: หรือค่า IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 (ภาคผนวก ง หน้า 391)
2.6 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยนาแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์
ที่ไม่ใช่ก ลุ่มตัวอย่างจริง ในช่วงการทดลองเป็นรายบุคคล (One-one tryout) และช่วงทดลอง
กลุ่มเล็ก (Small group tryout) รวม 13 คน โดยให้นักเรีย นตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
หลังจากที่นักเรีย นได้ เรียนบทเรียนในแต่ละหน่ วยการเรีย นรู้ ครบทั้ง 10 หน่วยการเรียนรู้แล้ว
หลังจากนั้นเว้นระยะ 2 สัปดาห์ แล้วให้นักเรียนกลุ่มเดิมทั้ง 13 คน ทาแบบสอบถามความคิดเห็น
อีกครั้ง เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (–Coefficient) ของ Cronbach (1974: 161) ได้ค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.87
(ภาคผนวก จ หน้า 413)
3. การพัฒนาแบบวัดทักษะสังคมของผู้เรียน
ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดทักษะสังคมของผู้เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ดังนี้
3.1 ศึกษาหลักการ และแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาแบบวัดทักษะสังคม ในการ
วิจัย ครั้ง นี้ผู้วิ จัย ได้ ศึ ก ษาหลัก การ และแนวคิดทฤษฎี ใ นการพั ฒนาแบบวัดทั ก ษะสังคมของ
Matson และคณะ (1983) และแนวคิดของ Candlin และ Murphy (1987) โดยกาหนดแบบวัด
ทักษะสังคมเป็น มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ที่กาหนดค่าระดับของข้อความไว้ 5
ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (1932) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบของทักษะ
สังคม จากแนวคิดของนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ Jarolimek (1967) Westwood (1997)
และศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์. (2551) โดยคานึงถึงทักษะสังคมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
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ภาระงานกลุ่มตามรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยแบ่งองค์ประกอบของทักษะสังคมออกเป็น 2 กลุ่ม และนามาใช้สร้างเครื่องมือที่เป็น
แบบวัดทักษะสังคมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จานวน 30 ข้อ ได้แก่
3.1.1 ด้ านการสื่อสารกั บ สมาชิก ในกลุ่ม (Communicative Skills)
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ใช้น้าเสียงในการพูดคุยเหมาะสม 2) แสดงสีหน้าในการ
พูดคุยเหมาะสม 3) แสดงท่าทางขณะพูดคุยเหมาะสม 4) รู้จังหวะ และช่วงเวลาในการพูดคุย
5) รู้จักเริ่มต้นและจบการพูดคุยได้เหมาะสม 6) มีมารยาท และตั้งใจฟังขณะที่สมาชิกคนอื่นพูด
7) รู้จักใช้ภาษาในการตั้งคาถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 8) รู้จักใช้ภาษาในการตอบคาถามเพื่อน
สมาชิกในกลุ่ม 9) ใช้คาพูดให้กาลังใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเหมาะสม และ10) ใช้ภาษาสุภาพ และ
เหมาะสมกับโอกาส
3.1.2 ด้านความร่วมมือ และการทางานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills
and Team Work) ประกอบด้วย 20 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ให้ความร่วมมือในการทาภาระงาน
ของกลุ่มให้สาเร็จ 2) รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก 3) ยอมรับความสามารถของเพื่อน
สมาชิกในกลุ่ม 4) รู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มอย่างเหมาะสม 5) หลีกเลี่ยง
ข้อขัดแย้งกับเพื่อนสมาชิก 6) ไม่ใช้อารมณ์ในการแสดงความคิดเห็น 7) กระตือรือร้นปฏิบัติภาระ
งานกลุ่ม 8) ปฏิบัติภาระงานในหน้าที่อย่างสุดความสามารถ 9) ตั้งใจปฏิบัติภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายจากกลุ่ม 10) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนปฏิบัติภาระงานของกลุ่ม 11) รู้จัก
ควบคุมตนเองอย่างเหมาะสม 12) ให้ความสาคัญกับภาระงานของกลุ่ม 13) ปฏิบัติตามข้อตก
และกติกาลงของกลุ่ม 14) ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม 15) ร่วมแสดงความคิดเห็น
กับเพื่อนสมาชิกเมื่อมีโอกาส 16) ภาคภูมิใจกับผลงานที่ร่วมกันทากับสมาชิกในกลุ่ม 17) ไม่แสดง
อารมณ์โกรธเมื่อถูกเพื่อนวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 18) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงาน
กลุ่มอย่างมีเหตุผล 19) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภาระงานโดยไม่มีใครร้องขอ และ20) แสดง
พฤติกรรมที่เป็นมิตรกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
3.2 กาหนดเกณฑ์การวัดทักษะสังคม โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติถี่มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติถี่มาก
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติถี่ปานกลาง

231
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติถี่น้อย
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติถี่น้อยที่สุด
3.3 กาหนดเกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติทักษะ
สังคมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ (Best, 1986)
4.50-5.00 หมายถึง นักเรียนมีระดับการปฏิบัติทักษะสังคมอยู่ที่ระดับ
ดีมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง นักเรียนมีระดับการปฏิบัติทักษะสังคมอยู่ที่ระดับ
ดีมาก
2.50-3.49 หมายถึง นักเรียนมีระดับการปฏิบัติทักษะสังคมอยู่ที่ระดับ
ปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง นักเรียนมีระดับการปฏิบัติทักษะสังคมอยู่ที่ระดับ
น้อย
1.00-1.49 หมายถึง นักเรียนมีระดับการปฏิบัติทักษะสังคมอยู่ที่ระดับ
น้อยที่สุด
3.4 การหาความตรงของแบบวัดทักษะสังคม โดยน าแบบวัดทักษะสังคมไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของข้อความ และ
ภาษาที่ใช้ในแบบวัดทักษะสังคม แล้วนาผลมาวิเ คราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence: หรือค่า IOC) ได้ค่าเท่ากับ 1 (ภาคผนวก ง หน้า 394)
3.5 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะสังคม โดยนาแบบวัดทักษะสังคม
ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง ในช่วง
การทดลองเป็นรายบุคคล (One-one tryout) และช่วงทดลองเป็นกลุ่มเล็ก (Small group tryout)
รวม 13 คน โดยให้นักเรียนตอบแบบวัดทักษะสังคม ก่อนและหลังจากที่นักเรียนได้เรียนบทเรียน
ครบทั้ง 10 หน่วยการเรียน ตามรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะสังคม โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา(–Coefficient) ของ Cronbach (1974:161) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78
(ภาคผนวก จ หน้า 413)
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3. ขั้นการหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนก่อนทดลองจริง (Pilot Study)
การน ารูป แบบการสอนที่ พัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้กั บ กลุ่ม ตัวอย่ าง 3 คน และ 10 คน
มีวัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หาประสิท ธิภาพของรูป แบบการสอนก่ อ นน าไปใช้ ท ดลองจริงเป็ น การหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน โดยการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทกี่ าหนด โดยใช้แนวคิดของ
ชัย ยงค์ พรหมวงศ์ (2520: 135-139) ซึ่งเป็ น การประเมิน พฤติก รรมของผู้เ รีย น 2 ประเภท
กล่าวคือ E1/E2 เมื่อ E1 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จากการทา
แบบฝึก หั ด และแบบทดสอบประจ าหน่ วยการเรีย นรู้แ ต่ละหน่ว ยจ านวน 10 หน่วย และ E2
หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนทุกคนรวมกันหลังเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ ทั้ง
10 หน่วยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
สอนไว้ ที่ 75/75 โดยผู้วิจั ย แบ่ ง ขั้น ตอนการหาประสิ ท ธิภาพของรู ป แบบการสอน ออกเป็ น 2
ขั้นตอน ได้แก่ขั้นทดลองรายบุค คล (One-one tryout) และขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Small group
tryout) ดังรายละอียดต่อไปนี้
3.1 ขั้นทดลองรายบุคคล (One-one tryout)
การทดลองในขั้ น ทดลองรายบุ ค คล (One-one tryout) เป็ น การทดลองกั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ จานวน 3 คน ที่ไม่ใช้กลุ่มทดลอง จานวน 12 วัน
ตั้งแต่วันที่ 3-30 สิงหาคม 2559 โดยแบ่งเป็นการทดสอบก่อนเรียน 1 วัน วันที่ใช้ทดลอง 10 วัน
และวันที่ใ ช้ท ดสอบหลังเรียน 1 วัน รวมทั้งสิ้น 12 วัน โดยจัดกิ จกรรมการเรียนในวัน พุธ เวลา
12.40-15.10 น. และทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-11.50 น.และเวลา 13.30-16.00 น. โดยผู้วิจัยปฏิบัติ
ตามลาดับดังนี้
3.1.1 ก่อนการทดลอง
ผู้ วิ จั ย ให้ นั ก เรี ย นทั้ ง 3 คน ท าแบบทดสอบก่ อ นเรี ย น (Pre-test)
ซึ่งแบบทดสอบฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ ที่
สาคัญของแต่ละหน่วยการเรียน โดยคัดเลือกคาศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรี ยนมาแล้วในแต่ละหน่วยการ
เรี ย น เป็ น ข้ อ สอบแบบเลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก มี จ านวน 20 ข้ อ รวม 20 คะแนน ตอนที่ 2
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นข้อสอบ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ รวม 50 คะแนน และตอนที่ 3 เป็ น แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จานวน 2 ข้อ รวม 30 คะแนน
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ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้นัก เรียนทั้ง 3 คน ทาแบบวัดทักษะสังคม
ก่อนการทดลอง โดยให้นักเรียนอ่านข้อความในแบบวัดทักษะสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1) เป็นการถามเกี่ยวกับ การสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills) มีจานวน
10 ข้อ และตอนที่ 2) เป็นการถามเกี่ยวกับ ความร่วมมือ และการทางานเป็นกลุ่ม (Cooperative
Skills and Team Work) มีจานวน 20 ข้อ รวมทั้งสิ้นจานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที จากนั้นผู้วิจัย
แจ้งจุดประสงค์ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรายละเอียดข้อตกลงต่างๆที่จาเป็นในการเรียน
ด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ให้นักเรียนทุก
คนทราบ
3.1.2 ระหว่างการทดลอง
ผู้วิจัย จัดกิ จ กรรมการเรียนรู้ ใ ห้นัก เรียนทั้ง 3 คนเรีย นตามหน่วยการ
เรียนรู้ทั้ง 10 หน่วยการเรียน ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Steve Jobs
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Floods หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic)
Impacts of Science หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Pregnancy หน่วยการเรียนรู้ที่
5 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Smoking หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Video Games
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Homeschooling หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หัวเรื่องบท
อ่าน (Topic) Fast Food หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Online Shopping หน่วย
การเรียนรู้ที่ 10 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Cell Phones โดยใช้ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) เป็นขั้นตอนแรกที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเริ่มสนใจในบทเรียน
ภาระงานที่สาคัญในขั้นนี้คือ การให้นักเรียนร่วมกันทารายการ (Making a list) หรือแบ่งปันความ
คิดเห็นต่อกันเกี่ยวกับบทเรียน (Sharing ideas) หรือให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับ
บทเรียน (Brainstorming) 2) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนก่อนเริ่มปฏิบัติภาระ
งานจริง โดยเริ่ มจากการให้ นัก เรีย นศึก ษาเกี่ ย วกั บ คาศัพท์ส าคัญ ที่ป รากฏในบทอ่า นก่ อ น
(Vocabulary study) เพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านคาศัพท์แก่ นักเรียนก่ อนที่จ ะลงมืออ่านบทอ่าน
โดยใช้กลยุทธ์การเดาความหมายคาศัพท์จากบริบท (Guessing Word Meaning from Context
Clues) ประเภทต่างๆ เช่น การหาความหมายคาศัพท์โดยใช้บริบทของคาที่มีความหมายตรงข้าม
(Antonym or Contrast) การหาความหมายคาศัพท์โดยใช้บริบทของคาที่มีความหมายเหมือนกัน
(Synonym or Restatement) หรือการวิเคราะห์โครงสร้างของคาศัพท์ (Word Structure Analysis)
เพื่อหาความหมายของคาศัพท์จากส่วนที่นาหน้ารากคา (prefix) รากคา (root) หรือคาที่อยู่ท้าย
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รากคา (suffix) เป็นต้น โดยในตอนท้ายของขั้นตอนนี้นักเรียนจะปฏิบัติภาระงานเป็นกลุ่มร่วมกัน
โดยการร่วมกันตอบคาถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ 3) ขั้น ปฏิบัติภาระงาน (Task
Cycle) เป็นขั้น ตอนที่ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานจริ งด้านการอ่าน โดยในตอนแรกเป็น ภาระงานที่
สมาชิกร่วมกันตอบคาถามนา (guided questions) ซึ่งมีลักษณะเป็นคาถามแบบอัตนัย จานวน
3-5 ข้อ หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติภาระงานอ่านบทอ่าน และวิเคราะห์บทอ่านที่ได้รับ
มอบหมายร่วมกัน เมื่ออ่านบทอ่านแล้วให้นัก เรียนแต่ละคนตอบคาถามเกี่ยวกับบทอ่าน ซึ่งเป็น
คาถามที่ทดสอบเกี่ยวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading comprehension questions) โดย
คาถามมีลัก ษณะเป็ น แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 4) ขั้น ศึก ษาและวิเ คราะห์ภาษา
(Language Focus) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรีย นจะร่วมกันศึก ษาและวิเ คราะห์ภาษา วิเ คราะห์การใช้
คาศัพท์ วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและรูปแบบภาษาที่ใช้ในบทอ่าน นอกจากนี้ ในขั้นนี้นักเรียน
จะได้รับข้อมูล ความรู้ด้านต่างๆที่จาเป็นจากครูผู้สอนเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์
(CR sub-skills) และคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Vocabulary) เป็นต้น หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคน
ตอบคาถามจากแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ จานวน 10 ข้อ และตอบ
คาถามเกี่ยวกับบทอ่าน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ที่ทดสอบเกี่ยวกับทักษะย่อยของ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading questions) จานวน 10 ข้อ 5) ขั้นสะท้อนย้อนคิด (PostReading) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้สะท้อนย้อนคิด (Reflection) เกี่ยวกับการปฏิบัติภาระงานที่
ผ่านมาร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม ว่าตนเองประสบความสาเร็จด้วยเหตุผลอะไร หรือล้มเหลวในการ
ปฏิบัติภาระงานต่างๆอย่างไร และใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร เช่น ในการอ่านบทอ่านผู้เรียน
ประสบปัญหาอะไรบ้าง และใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการให้กาลังใจ และชื่นชมการ
ปฏิบัติภาระงานของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 6) ขั้นถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) เป็นขั้นตอนที่ให้
ผู้เรีย นจะได้ถ่ ายโอนความรู้จากทัก ษะการอ่านเชิงวิเ คราะห์ไปสู่ก ารเขียนเพื่อการสื่อสาร โดย
นักเรียนจะได้รับข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยศึกษา และเรียนรู้จาก
ตัวอย่างงานเขียนที่กาหนดให้ และการอภิปราย ซักถามร่วมกันในกลุ่ม รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์
รูปแบบการเขียนที่ปรากฏในบทอ่านที่นักเรียนอ่านมาแล้ว หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติ
ภาระงานด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารตามภาระงานที่กาหนดในแต่ละบทเรียนเป็นรายบุคคล
(Individual Task) และ7) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน (Evaluation Task) เป็นขั้นตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติภาระงานทั้งที่เป็นภาระงานกลุ่ม และภาระงานเดี่ยว
ระหว่างการทดลองผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียน และซักถามปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนระหว่างเรียน เพื่อนามาเป็นข้อมูลปรับปรุงข้อบกพร่อง และพัฒนาหน่วย
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การเรียนรู้ต่อไป เมื่อนักเรียนได้รับการสอน และทาแบบฝึกหัด แบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
ครบทั้ง 10 หน่วยการเรียนแล้ว ผู้วิจัยให้นัก เรียนทั้ง 3 คน ทาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน(TBL)ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวคิดของ Likert โดยกาหนดค่าระดับของความคิดเห็นเป็น 5
ระดั บ ระดั บ 5 หมายถึ ง นัก เรีย นมีความเห็น ด้วยมากที่สุด และระดับ 1 หมายถึ งนั ก เรี ย นมี
ความเห็นด้วยน้อยที่สุด และแบ่งประเด็นการถามออกเป็น 7 ประเด็น หลังจากนั้นให้นักเรียนทั้ง 3
คน ทาแบบวัดทักษะสังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น หลังการทดลองอีกครั้ง เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (–Coefficient) ของ Cronbach (1974: 161)
3.1.3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน
หลังจากที่นักเรีย นทั้ง 3 คนได้ เ รียนรู้ตามหน่วยการเรีย นรู้ครบทั้ง 10
หน่วยแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นนาคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้ ทุก
หน่วย และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนมาคานวณหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบ
เน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตาม
เกณฑ์ 7 5/75 ซึ่ ง ได้ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการสอนในขั้ น ทดลองรายบุ ค คลเท่ า กั บ
76.22/77.00 ดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 คะแนนจากการทาแบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้ จานวน 10 หน่วย
การเรียนรู้ และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นทดลองรายบุคคล
นักเรียน
คนที่

คะแนนจากแบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้

รวม

ร้อย
ละ

คะแนน
สอบหลัง
เรียน

ร้อย
ละ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

คะแนน

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

600

100

100

100

1
2
3
รวม

48
51
54
153

44
46
50
140

43
46
50
139

38
41
48
127

42
44
51
137

46
45
52
143

41
47
51
139

40
42
53
135

40
39
51
130

41
38
50
129

423
439
510
1372

70.50
73.17
85.00

73
75
83
231

73.00
75.00
83.00

ร้อยละ

85.00

77.78

77.22

70.56

76.11

79.44

77.22

75.00

72.22

71.67

76.22

77.00

จากตารางที่ 24 ในขั้นทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรีย นรู้ แบบร่ วมมือ (CL) กั บ นัก เรี ย นรายบุ คคล จ านวน 3 คน พบว่ านัก เรีย นท าคะแนนจาก
แบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10 หน่วยการเรียน ได้คะแนนรวม1372 คะแนน จากคะแนน
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เต็ม 1800 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 76.22 และนักเรียนทาคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนได้
คะแนนรวม 231 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.00 ดังนั้น ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL) ร่วมกับ การเรีย นรู้แบบร่วมมือ (CL) มีค่าเท่ากั บ
76.22/77.00 และจากการทดลองใช้รูปแบบการสอนครั้ งนี้ยังพบว่าหน่วยการเรียนรู้ ที่นักเรียนทา
คะแนนได้มากที่สุดคือหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 85.00 ส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียน
ทาคะแนนได้น้อยที่สุดคือหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 70.56
3.1.4 ข้อบกพร่องที่พบ และการปรับปรุงแก้ไข
ในช่วงระหว่างที่ทดลองใช้รูปแบบการสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ และหลังจากจบการทดลองใช้รูปแบบการสอนทั้ง 10 หน่วยการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัย
ได้สังเกตและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทั้ง 3 คนเกี่ยวกับเอกสารและสื่อประกอบการสอน
นักเรียนให้ความเห็นว่ารูปภาพที่ใช้ประกอบในกิจกรรมขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) ไม่ชัดเจน
เป็นภาพขาวดา ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการทากิจกรรมได้ เช่นในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1, 2 และ
6 ผู้วิจัยจึงได้แก้ไขข้อบกพร่องส่วนนี้ด้วยการนาภาพประกอบทั้งหมดที่ไม่ชัดเจนจัดทาเป็นสไลด์
คอมพิวเตอร์ (PowerPoint) เป็ น ภาพสี ที่คมชัด เพื่อน าเสนอบนจอรับ ภาพหน้าชั้น เรีย นแทน
นอกจากนี้ยังพบว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาระงานที่ 6 (Task 6) ซึ่งกาหนดให้นักเรียนค้นหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนามาใช้ในการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่กาหนด แต่ใน
การเรียนจริงพบว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนช้า และนักเรียนบางคนไม่มีอินเทอร์เน็ตที่จะ
ใช้ในการสืบค้ นข้อมูล ต้ องใช้วิธียืมโทรศัพท์ของเพื่อนในกลุ่มที่มีสัญ ญาณอิน เทอร์เน็ต ทาให้
เสี ย เวลา และไม่ ส ะดวก ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ แ ก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งส่ ว นนี้ ด้ ว ยการให้ นั ก เรี ย นเข้ า ไปใช้
คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด หรือที่บ้านของนักเรีย นแทน และทาภาระงานนี้เป็นการบ้านส่งในครั้ง
ต่อไป
3.2 ขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group tryout)
ในขั้ น นี้ เ ป็ น การทดลองกลุ่ ม เล็ก กั บ นั ก เรี ย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย น
เทพศิรินทร์ จานวน 10 คน ที่ไม่ใช้กลุ่มทดลอง ใช้เวลาจานวน 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-30 กันยายน
2559 โดยแบ่งเป็นการทดสอบก่อนเรียน 1 วัน วันที่ใช้ทดลอง 10 วัน และวันที่ใช้ทดสอบหลังเรียน
1 วัน รวมทั้งสิ้น 12 วัน โดยจัดกิจกรรมการเรียนในวันพุธ เวลา 12.40-15.10 น. และทุกวันเสาร์
เวลา 9.00-11.50 น.และเวลา 13.30-16.00 น. โดยผู้วิจัยปฏิบัติตามลาดับดังนี้
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3.2.1 ก่อนการทดลอง
ผู้ วิ จั ย ให้ นั ก เรี ย นทั้ ง 10 คน ท าแบบทดสอบก่ อ นเรี ย น ( Pre-test)
ซึ่งแบบทดสอบฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ ที่
สาคัญของแต่ละหน่วยการเรียน โดยคัดเลือกคาศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรี ยนมาแล้วในแต่ละหน่วยการ
เรียน เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ รวม 20 คะแนน ตอนที่ 2 แบบทดสอบ
วัดความสามารถด้ า นการอ่ านเพื่ อความเข้ าใจ และการอ่า นเชิง วิเ คราะห์ เป็ น ข้ อสอบแบบ
เลื อ กตอบ 4 ตั วเลื อ ก จ านวน 50 ข้ อ รวม 50 คะแนน และตอนที่ 3 เป็ น แบบทดสอบวั ด
ความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จานวน 2 ข้อ รวม 30 คะแนน
ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้นักเรียนทั้ง 10 คน ทาแบบวัดทักษะสังคม
ก่อนการทดลอง โดยให้นักเรียนอ่านข้อความในแบบวัดทักษะสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1) เป็นคาถามเกี่ยวกับการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills) มีจานวน 10
ข้อ และตอนที่ 2) เป็นคาถามเกี่ยวกับความร่วมมือ และการทางานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills
and Team Work) มีจานวน 20 ข้อ รวมทั้งสิ้นจานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที จากนั้นผู้วิจัยแจ้ง
จุดประสงค์ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรายละเอียดข้อตกลงต่างๆที่จาเป็นในการเรียนด้วย
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ให้นักเรียนทุกคน
ทราบ
3.2.2 ระหว่างการทดลอง
ผู้วิจัยจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ใ ห้นักเรีย นทั้ง 10 คนเรีย นตามหน่วยการ
เรียนรู้ทั้ง 10 หน่วยการเรียนตามลาดับ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Steve
Jobs หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Floods หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หัวเรื่องบทอ่าน
(Topic) Impacts of Science หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Pregnancy หน่วย
การเรียนรู้ที่ 5 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Smoking หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic)
Video Games หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Homeschooling หน่วยการเรียนรู้ที่
8 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Fast Food หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Online
Shopping หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Cell Phones โดยใช้ขั้นตอนการสอน
ตามรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ซึ่งประกอบด้วย
7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) เป็นขั้นตอนแรกที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเริ่ม
สนใจในบทเรียน ภาระงานที่สาคัญในขั้นนี้คือ การให้ นักเรียนร่วมกันทารายการ (Making a list)
หรือแบ่งปันความคิดเห็นต่อกันเกี่ยวกับบทเรียน (Sharing ideas) หรือให้นักเรียนร่วมกันระดม
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ความคิดเกี่ยวกับบทเรียน (Brainstorming) 2) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอน
ก่อนเริ่มปฏิบัติภาระงานจริง โดยเริ่มจากการให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับคาศัพท์สาคัญที่ปรากฏใน
บทอ่านก่อน (Vocabulary study) เพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านคาศัพท์แก่นกั เรียนก่อนที่จะลงมืออ่าน
บทอ่าน โดยใช้กลยุทธ์การเดาความหมายคาศัพท์จากบริบท (Guessing Word Meaning from
Context Clues) ประเภทต่างๆ เช่น การหาความหมายคาศัพท์โดยใช้บริบทของคาที่มีความหมาย
ตรงข้าม (Antonym or Contrast) การหาความหมายคาศัพท์โดยใช้ บริบทของคาที่มีความหมาย
เหมื อนกั น (Synonym or Restatement) หรือ การวิเ คราะห์ โครงสร้างของคาศัพท์ (Word
Structure Analysis) เพื่อหาความหมายของคาศัพท์จากส่วนที่นาหน้ารากคา (Prefix) รากคา
(Root) หรือคาที่อยู่ท้ายรากคา (Suffix) เป็นต้น โดยในตอนท้ายของขั้นตอนนี้ นักเรียนจะปฏิบัติ
ภาระงานเป็นกลุ่มร่วมกัน โดยการร่วมกันตอบคาถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ 3) ขั้น
ปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานจริงด้านการอ่าน โดยในตอน
แรกเป็นภาระงานที่สมาชิกร่วมกันตอบคาถามนา (Guided questions) ซึ่งมีลักษณะเป็นคาถาม
แบบอัต นัย จ านวน 3-5 ข้อ หลังจากนั้น นัก เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบั ติภาระงานอ่านบทอ่าน และ
วิเคราะห์บทอ่านที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน เมื่ออ่านบทอ่านแล้วให้นัก เรียนแต่ละคนตอบคาถาม
เกี่ ย วกั บ บทอ่ า นซึ่ ง เป็ น ค าถามที่ ท ดสอบเกี่ ย วกั บการอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจ (Reading
comprehension questions) โดยคาถามมีลักษณะเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ
4) ขั้น ศึ ก ษาและวิเ คราะห์ภาษา (Language Focus) เป็ น ขั้น ตอนที่ผู้เ รีย นจะร่วมกั น ศึก ษา
และวิเคราะห์ภาษา วิเคราะห์การใช้คาศัพท์ วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและรูปแบบภาษาที่ใ ช้ใน
บทอ่าน นอกจากนี้ ในขั้นนี้นักเรียนจะได้รับข้อมูล ความรู้ด้านต่างๆที่จาเป็นจากครูผู้สอนเกี่ยวกับ
ทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ (CR sub-skills) และคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Vocabulary) เป็น
ต้น หลังจากนั้นให้นกั เรียนแต่ละคนตอบคาถามจากแบบฝึกหัดเกีย่ วกับทักษะย่อยของการอ่านเชิง
วิเคราะห์ จานวน 10 ข้อ และตอบคาถามเกี่ยวกับบทอ่าน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
ที่ทดสอบเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading questions) จานวน 10
ข้อ 5) ขั้นสะท้อนย้อนคิด (Post-Reading) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้สะท้อนย้อนคิด (Reflection)
เกี่ยวกับ การปฏิบั ติภาระงานที่ผ่านมาร่วมกั บสมาชิก ในกลุ่ม ว่าตนเองประสบความสาเร็จด้วย
เหตุผลอะไร หรือล้มเหลวในการปฏิบัติภาระงานต่างๆอย่างไร และใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
เช่น ในการอ่านบทอ่านผู้เรียนประสบปัญหาอะไรบ้าง และใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
การให้ก าลังใจ และชื่นชมการปฏิบัติภาระงานของเพื่อนสมาชิก ในกลุ่ม 6) ขั้นถ่ ายโอนทัก ษะ
(Extended Task) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนจะได้ถา่ ยโอนความรู้จากทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ไปสู่
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การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยนักเรียนจะได้รับข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับทักษะย่อยของการเขียนเพื่อ
การสื่อสาร โดยศึกษา และเรียนรู้จากตัวอย่ างงานเขีย นที่กาหนดให้ และการอภิปราย ซักถาม
ร่วมกันในกลุ่ม รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบการเขียนที่ปรากฏในบทอ่านที่ นักเรียนอ่านมาแล้ว
หลังจากนั้น ให้นัก เรีย นแต่ละคนปฏิบัติภาระงานด้ านการเขียนเพื่อการสื่อสารตามภาระงานที่
กาหนดในแต่ละบทเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Task) และ7) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติภาระ
งาน (Evaluation Task) เป็นขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติภาระงานทั้งที่เป็นภาระงานกลุ่ม
และภาระงานเดี่ยว
ระหว่างการทดลองผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียน และซักถามปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนระหว่างเรียน เพื่อนามาเป็นข้อมูลปรับปรุงข้อบกพร่อง และพัฒนาหน่วย
การเรียนรู้ต่อไป เมื่อนักเรียนได้รับการสอน และทาแบบฝึกหัด แบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
ครบทั้ง 10 หน่วยการเรียนแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรี ยนทั้ง 10 คน ทาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
รู ป แบบการสอนแบบเน้ น ภาระงาน (TBL) ร่ ว มกั บ การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ (CL) ซึ่ ง เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวคิดของ Likert (1932) โดยกาหนดค่าระดับ
ของความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ระดับ 5 หมายถึงนักเรียนมีความเห็นด้วยมากที่สุด และระดับ 1
หมายถึงนักเรียนมีความเห็นด้วยน้อยที่สุด และแบ่งประเด็นการถามออกเป็น 7 ประเด็น หลังจาก
นั้นให้นักเรียนทั้ง 10 คน ทาแบบวัดทักษะสังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น หลังการทดลองอีกครั้ง เพื่อนา
ข้อมูลมาวิเ คราะห์ห าค่ า ความเชื่อมั่ น โดยใช้สูต รสัมประสิท ธิ์ แอลฟา (–Coefficient) ของ
Cronbach (1974: 161)
3.2.3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน
หลังจากที่นัก เรียนทั้ง 10 คนได้ เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ครบทั้ง 10
หน่วยการเรีย นแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรีย นท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่งเป็ นชุดเดีย วกั บ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยกาหนดให้นักเรียนทั้ง 10 คน ทาแบบทดสอบหลังเรียนใน
ชั่วโมงเรีย นหลั งจากวั น ที่เ รีย นหน่ วยการเรีย นที่ 10 แล้ ว จากนั้ น น าคะแนนที่ไ ด้จ ากการท า
แบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนมา
คานวณหาประสิท ธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL) ร่วมกั บการเรีย นรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75 ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนในขั้นทดลองกลุ่มเล็ก เท่ากับ 76.78/77.30 ดังตารางที่ 25
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ตารางที่ 25 คะแนนจากการทาแบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการ
เรียน และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นทดลองกลุ่มเล็ก
นักเรียน
คนที่

รวม

ร้อยละ

คะแนน
สอบ
หลัง
เรียน

ร้อย
ละ

คะแนนจากแบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

คะแนน

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

600

100

100

100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

46

38

37

34

42

36

43

45

41

38

400

66.67

69

69.00

49

46

42

40

46

45

47

45

44

47

451

75.17

73

73.00

52

49

48

44

50

50

51

51

49

50

494

82.33

85

85.00

47

48

43

40

43

47

45

47

48

44

452

75.33

75

75.00

46

46

47

41

48

43

43

45

47

43

449

74.83

74

74.00

51

50

50

45

49

50

50

51

44

50

490

81.67

84

84.00

49

46

42

39

49

48

45

46

47

45

456

76.00

73

73.00

54

51

51

48

50

51

52

53

53

53

516

86.00

88

88.00

47

42

42

38

47

44

47

48

46

45

446

74.33

76

76.00

49
490

49
465

41
443

44
413

48
472

46
460

42
465

44
475

48
467

42
457

453
4607

75.50

76

76.00

ร้อยละ

81.67

77.50

73.83

68.83

78.67

76.67

77.50

79.17

77.83

76.17

773
76.78

77.30

จากตารางที่ 25 ในขั้นทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ (CL) กั บ นั ก เรีย นกลุ่ ม เล็ ก จ านวน 10 คน พบว่ านั ก เรี ย นท าคะแนนจาก
แบบฝึ ก หั ด ประจ าหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ทั้ ง 10 หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ได้ ค ะแนนรวม 4607 คะแน น
จากคะแนนเต็ม 6000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.78 และนักเรียนทาคะแนนจากแบบทดสอบหลัง
เรียนได้ คะแนนรวม 773 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 77.30 ดังนั้น
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
มีค่าเท่ากับ 76.78/77.30 และจากการทดลองใช้รูปแบบการสอนครั้งนี้ยังพบว่าหน่วยการเรียนรู้ที่
นักเรียนทาคะแนนได้มากที่สุดคือหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 81.67 ส่วนหน่วยการเรียนรู้
ที่นักเรียนทาคะแนนได้น้อยที่สุดคือหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 68.83
3.2.4 ข้อบกพร่องที่พบ และการปรับปรุงแก้ไข
ในช่วงระหว่างที่ทดลองใช้รูปแบบการสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ และหลังจากจบการทดลองใช้รูปแบบการสอนทั้ง 10 หน่วยการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัย
ได้สังเกตและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทั้ง 10 คนเกี่ยวกับเอกสาร และสื่อประกอบการ
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สอน นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ทาภาระงานในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Warm
Up) ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 และ 9 มากเกินไป ทาให้มีเวลาทาภาระงานอื่นๆลดน้อยลง ผู้วิจัยจึง
ได้แก้ไขข้อบกพร่องส่วนนี้ด้วยการปรับกิจกรรมการนาเข้าสู่บทเรียนเหลือเพียงกิจกรรมเดียว โดย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรับกิ จกรรมระดมความคิดเกี่ยวกั บลักษณะของการเรียนที่บ้าน (Home
Schooling) ออก คงเหลื อเพี ย งกิ จ กรรมร่ วมกั น ระดมความคิ ด ในการอภิ ป ราย และแบ่ งปั น
เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการเรียน 2 ลักษณะคือการเรียนที่บ้าน (Home Schooling) และการ
เรียนในโรงเรียน (Public School) ส่วนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ปรับกิจกรรมระดมความคิดเกี่ยวกับ
การให้ตัวแทนกลุ่มเล่าประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ออก คงเหลือกิจกรรมร่วมกันระดม
ความคิดเกี่ยวกับลักษณะสาคัญของการซื้อสินค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Shopping) และการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) เพียงกิจกรรมเดียว นอกจากนี้ยังพบว่าบทอ่านบางหน่วย
การเรียนรู้มีความยากมากเกินไป นักเรียนใช้เวลาอ่านมาก เช่น บทอ่านในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
(Video Games) หน่วยการเรีย นรู้ที่ 7 (Home Schooling) และหน่วยการเรีย นรู้ที่ 10 (Cell
Phones) ผู้วิจัยจึงปรับความยาวของบทอ่านให้สั้นลง
สาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พบว่าร้อยละของคะแนนรวมได้ 68.83 ไม่
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากในหน่วยการเรียนรู้นี้หวั เรื่องบทอ่าน (Topic) เกี่ยวกับ
ปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ (Pregnancy) มี ค าศั พ ท์ ย ากหลายค า และโครงสร้ า งประโยคซั บ ซ้ อ น
นอกจากนี้ในหน่วยการเรียนรู้นี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์ความลาเอียงของผู้เขียน
(Recognizing an author’s bias) ซึ่งจากการวิเคราะห์ความรู้ของนักเรียนในระยะที่ 1 (Needs
Analysis) พบว่าทัก ษะการวิเ คราะห์ความลาเอียงของผู้เ ขีย นเป็น ทักษะย่ อยของการอ่านเชิง
วิเคราะห์ที่นักเรียนมีน้อยที่สุด ผู้วิจัยได้สอบถามนักเรียนคนที่ 1 ซึ่งได้คะแนนในหน่วยการเรียนรู้นี้
ต่าที่สุด นักเรียนอธิบายเหตุผลว่านักเรียนยังไม่เข้าใจการวิเคราะห์ความลาเอียงของผู้เขียนดีมาก
พอ และเป็นเรื่องที่ยากสาหรับนักเรียน รวมทั้งในภาระงานเขียนของหน่วยการเรียนนี้กาหนดให้
นักเรียนเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ (Writing a letter to the editor) โดยเลือกจากหัวเรื่องที่
กาหนดให้ 3 หัวเรื่องได้แก่ 1) Abortion in Thailand 2) Devoice and its effects และ3) Single
parent ซึ่งนัก เรียนประสบปัญหาในการค้น หาข้อมูล เพราะมี หลากหลายเว็บ ไซต์ ทาให้ต้องใช้
เวลามาก จากเหตุผลดังกล่าวจึงอาจทาให้ร้อยละของคะแนนรวมในหน่วยการเรียนรู้นี้ต่ากว่า
เกณฑ์ที่กาหนดได้ ผู้วิจัยได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการทาแบบฝึกหัดการวิเคราะห์ความลาเอียง
ของผู้เขียนให้นักเรียนทั้ง 10 คนทาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนเป็นการบ้านโดยใช้คาศัพท์ที่มีความยาก
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ง่ายน้อยกว่าเดิม และเสนอแนะเว็บไซต์ที่นักเรียนควรเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 1) Abortion in
Thailand 2) Devoice and its effects และ3) Single parent หัวเรื่องละ 2-3 เว็บไซต์
นอกจากนี้นักเรียนยังได้เสนอแนะว่าระยะเวลาที่กาหนดให้ในการทาแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนยังไม่เหมาะสม (กาหนดให้ 2 ชั่วโมง) ยังมีเวลาน้อยเกินไป นักเรียนทาไม่ทัน
และนักเรียนบางคนไม่มีเวลาในการตรวจทานคาตอบ หรืออ่านทบทวนสิ่งที่นักเรียนเขียน และจาก
การสังเกตของผู้วิจัย ก็ พบเช่น กัน ว่านักเรีย นบางคนท าแบบทดสอบไม่ทัน ใช้เวลาเกิน ไปบ้ าง
โดยเฉพาะในส่วนที่ 3 ที่เป็นการเขียน ผู้วิจัยจึงได้แก้ไขเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในการทาแบบทดสอบ
โดยเพิ่มเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง 25 นาที
ระยะที่ 3 การนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(CL) ไปใช้ และการประเมินผล (Implementation and Evaluation)
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองโดยมีแบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม
ทดลอง มีการทดสอบก่อนและหลังทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 26 แบบแผนการทดลอง
กลุม่
ทดลอง

Pre-test
T1

Treatment
X

Post-test
T2

กาหนดให้
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน
X หมายถึง การใช้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) จากการทดลองในขั้นทดลองรายบุคคล (One-one tryout) และขั้นทดลอง
กลุ่มเล็ก (Small group tryout) เรีย บร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ แบ่งขั้นตอนการดาเนิน การออกเป็น 2
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ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการนารูปแบบการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง และ2) ขั้นตอนการ
ประเมินคุณภาพรูปแบบการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการนารูปแบบการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนา
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมาไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลนามาวิเคราะห์
หาประสิท ธิภาพของรูป แบบการสอนต่อ ไป กลุ่ม ทดลองที่ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล ได้แ ก่
นัก เรีย นระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรีย นเทพศิริ น ทร์ จ านวน 49 คน ที่เ รีย นในรายวิช า
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขีย น 2 (อ 31202) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ทดลอง ประกอบด้วย 1)รูปแบบ
การสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพ
เรียบร้อยแล้ว 2) หน่วยการเรียนรู้ จานวน 10 หน่วยการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้ อยแล้ว 3)
แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน (Pretest/Posttest) 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และ5) แบบวัด
ทัก ษะสังคมของผู้เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL) ร่วมกับ การเรีย นรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยปฏิบัติ ดังนี้
1. การขออนุญาตโรงเรียนเทพศิรินทร์ ผู้วิจัยได้ทาเรื่องขออนุญาตโรงเรียนเทพศิริ
นทร์ ในการนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ไป
ทดลองใช้ จ ริ ง กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 จ านวน 49 คน ที่ เ รี ย นในรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขีย น 2 (อ 31202) ในภาคเรียนที่ 2 ปี ก ารศึกษา 2559 และขออนุญ าตใช้
สถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เ กี่ย วข้องในห้องเรียน โดยใช้เวลาจานวน 12 สัป ดาห์ ตั้งแต่วัน ที่ 15
พฤศจิก ายน 2559 ถึงวัน ที่ 10 กุมภาพัน ธ์ 2560 โดยผู้วิจั ยเก็บรวบรวมข้อมูลกับ นัก เรียนกลุ่ม
ทดลองในคาบเรียนปกติในวันศุกร์ 2 คาบเรียน วันจันทร์ 1 คาบเรียน และในคาบว่างของวันพุธ 3
คาบเรียน
2. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หรือทรัพยากรที่จาเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการสอน อาทิ เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน การจัดห้องเรียน และระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10 หน่วยการเรียนรู้
3. การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งแบบทดสอบฉบับ นี้แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้
เกี่ยวกับคาศัพท์ที่สาคัญของแต่ละหน่วยการเรียน โดยคัดเลือกคาศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรี ยนมาแล้วใน
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แต่ละหน่วยการเรียน เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ รวม 20 คะแนน ตอนที่
2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเชิง วิเ คราะห์ เป็ น
ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ รวม 50 คะแนน และตอนที่ 3 เป็นแบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการเขีย นเพื่อการสื่อสาร เป็ น ข้อสอบแบบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ รวม 30
คะแนน ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง 25 นาที
4. ให้นักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง 49 คน ทาแบบวัดทักษะสังคมก่อนการทดลอง โดย
ให้นักเรียนกลุ่มทดลองอ่านข้อความในแบบวัดทักษะสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่
1) เป็นคาถามเกี่ยวกับ การสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills) มีจานวน 10 ข้อ
และตอนที่ 2) เป็นคาถามเกี่ยวกับความร่วมมือ และการทางานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and
Team Work) มีจานวน 20 ข้อ รวมทั้งสิ้นจานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที
5. การดาเนินการใช้รูปแบบการสอนกับกลุ่ม ทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีแนวการดาเนินการตามลาดับดังนี้
5.1 จัด เตรีย มทรัพยากร และระบบสนับสนุน ล่วงหน้า ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการสอนทั้ง 10 หน่วยการเรียนรู้ โดยขออนุญาตโรงเรียนเทพศิริน ทร์ในการผลิตเอกสาร
ดังกล่าว เพื่อแจกให้นัก เรีย นกลุ่ม ทดลองทั้ง 49 คน จัดเตรียมสื่อประกอบการสอนที่เป็น สไลด์
คอมพิวเตอร์ (PowerPoint) ในการนาเสนอบทเรียน การเตรียมภาพประกอบบทเรียน การเตรียม
คลิปวิดีโอ สาหรับบางหน่วยการเรียนรู้ เป็นต้น
5.2 ปฐมนิเทศ เพื่อทาความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง 49 คน โดย
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดประสงค์ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบ รูปแบบการจัดกลุ่มของ
นักเรียน และรายละเอียดข้อตกลงต่างๆที่จาเป็นในการเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ให้นักเรียนกลุ่มทดลองทุกคนทราบ และเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ เพื่อให้นักเรียนกลุ่ม ทดลองทุกคนมีความคุ้นเคย และปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้องเหมาะสมระหว่างเรียน
5.3 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง 49 คนเรียน
ตามหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10 หน่วยการเรียนตามลาดับ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หัวเรื่องบทอ่าน
(Topic) Steve Jobs หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Floods หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Impacts of Science หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic)
Pregnancy หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Smoking หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หัวเรื่อง
บทอ่าน (Topic) Video Games หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หัวเรื่ องบทอ่าน (Topic) Home Schooling
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Fast Food หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หัวเรื่องบทอ่าน
(Topic) Online Shopping หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Cell Phones โดยใช้
ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) เป็นขั้นตอนแรกที่ช่วยกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเริ่มสนใจในบทเรียน ภาระงานที่สาคัญ ในขั้น นี้คือ การให้ นักเรีย นร่วมกันทารายการ
(Making a list) หรือแบ่งปันความคิดเห็นต่อกันเกี่ยวกับบทเรียน (Sharing ideas) หรือให้นักเรียน
ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับบทเรียน (Brainstorming) 2) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task)
เป็นขั้นตอนก่อนเริ่มปฏิบัติภาระงานจริง โดยเริ่มจากการให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับคาศัพท์สาคัญที่
ปรากฏในบทอ่านก่อน (Vocabulary study) เพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านคาศัพท์แก่นักเรียนก่อนที่จะ
ลงมื ออ่า นบทอ่า น โดยใช้ก ลยุ ท ธ์ก ารเดาความหมายคาศัพท์ จ ากบริ บ ท (Guessing Word
Meaning from Context Clues) ประเภทต่างๆ เช่น การหาความหมายคาศัพท์โดยใช้บริบทของ
คาที่มีความหมายตรงข้าม (Antonym or Contrast) การหาความหมายคาศัพท์โดยใช้บริบทของ
คาที่มีค วามหมายเหมือนกัน (Synonym or Restatement) หรือการวิเ คราะห์โครงสร้างของ
คาศัพท์ (Word Structure Analysis) เพื่อหาความหมายของคาศัพท์จากส่วนที่นาหน้ารากคา
(Prefix) รากคา (Root) หรือคาที่อยู่ท้ายรากคา (Suffix) เป็นต้น โดยในตอนท้ายของขั้นตอนนี้
นักเรียนจะปฏิบัติภาระงานเป็นกลุ่มร่วมกัน โดยการร่วมกันตอบคาถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 15 ข้อ 3) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานจริงด้าน
การอ่าน โดยในตอนแรกเป็นภาระงานที่สมาชิกร่วมกันตอบคาถามนา (Guided questions) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นคาถามแบบอัตนัย จานวน 3-5 ข้อ หลังจากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติภาระงาน
อ่านบทอ่าน และวิเคราะห์บทอ่านที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน เมื่ออ่านบทอ่านแล้วให้นักเรียนแต่ละ
คนตอบคาถามเกี่ยวกับบทอ่านซึ่งเป็นคาถามที่ทดสอบเกี่ยวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ(Reading
comprehension questions) โดยคาถามมีลักษณะเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ
4) ขั้น ศึ ก ษาและวิเ คราะห์ภาษา (Language Focus) เป็ น ขั้น ตอนที่ผู้เ รีย นจะร่วมกั น ศึก ษา
และวิเคราะห์ภาษา วิเคราะห์การใช้คาศัพท์ วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและรูปแบบภาษาที่ใช้ใน
บทอ่าน นอกจากนี้ ในขั้นนี้นักเรียนจะได้รับข้อมูล ความรู้ด้านต่างๆที่จาเป็นจากครูผู้สอนเกี่ยวกับ
ทัก ษะย่ อยของการอ่านเชิงวิเ คราะห์ (CR sub-skills) และคาศัพท์ที่เกี่ ย วข้อง (Vocabulary)
เป็นต้น หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนตอบคาถามจากแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทักษะย่อยของการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ จานวน 10 ข้อ และตอบคาถามเกี่ยวกับบทอ่าน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4
ตัวเลือก ที่ท ดสอบเกี่ยวกั บทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading questions)
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จานวน 10 ข้อ 5) ขั้นสะท้อนย้อนคิด (Post-Reading) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้สะท้อนย้อนคิด
(Reflection) เกี่ ย วกั บ การปฏิบั ติภาระงานที่ผ่านมาร่วมกั บ สมาชิก ในกลุ่ม ว่าตนเองประสบ
ความสาเร็จด้วยเหตุผลอะไร หรือล้มเหลวในการปฏิบัติภาระงานต่างๆอย่างไร และใช้วิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร เช่น ในการอ่านบทอ่านผู้เรียนประสบปัญหาอะไรบ้าง และใช้วิธีการใดในการแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งการให้กาลังใจ และชื่นชมการปฏิบัติภาระงานของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 6) ขั้นถ่าย
โอนทักษะ (Extended Task) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนจะได้ถ่ายโอนความรู้จากทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ไปสู่การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยนักเรียนจะได้รับข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับทักษะย่อยของ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยศึกษา และเรียนรู้จากตัวอย่างงานเขียนที่กาหนดให้ และการอภิปราย
ซักถามร่วมกันในกลุ่ม รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบการเขียนที่ปรากฏในบทอ่านที่ นักเรียนอ่าน
มาแล้ว หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติภาระงานด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารตามภาระ
งานที่กาหนดในแต่ละบทเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Task) และ7) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติ
ภาระงาน (Evaluation Task) เป็นขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติภาระงานทั้งที่เป็นภาระงาน
กลุ่ม และภาระงานเดี่ยว
5.4 ให้นักเรียนกลุ่มทดลองทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่งเป็น
ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นนาคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบประจาหน่วยการ
เรียนรู้ทุกหน่วยการเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนมาคานวณหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
75/75
5.5 ให้นักเรียนกลุ่มทดลอง ทั้ง 49 คน ทาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มี
ต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5.6 ให้นัก เรียนกลุ่มทดลองทั้ง 49 คน ท าแบบวัดทัก ษะสังคมที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น
2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพรูปแบบการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ว่ามีประสิทธิภาพเหมาะสมในการนาไปใช้หรือไม่ โดยมี
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน ดังนี้
2.1 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรีย นรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ ผู้วิจัย สร้างขึ้น ตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้สูตร E1/E2 (ชัย ยงค์
พรหมวงศ์ และคณะ, 2520 : 134-142) ดังนี้
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สูตรที่ 1
E1 

เมื่อ

E1
Xi
A
N

 X / N
 100
i

A

หมายถึง ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่สร้างขึ้น
หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบประจาหน่วยทุกหน่วยของผู้เรียน
คนที่ i
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย
รวมกัน
หมายถึง จานวนผูเ้ รียน

สูตรที่ 2
E2 

เมื่อ

E2
Yi
B
N

 Y / N
 100
i

B

หมายถึง ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่สร้างขึ้น
หมายถึง คะแนนทดสอบหลังเรียนของผูเ้ รียนคนที่ i
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
หมายถึง จานวนผูเ้ รียน

2.2 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ก่อนและหลังการเรียนด้วย
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
โดยใช้สถิติ t-test แบบจับคู่ (Paired-Samples T-Test)
2.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีต่อรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมิ น ค่ า โดยน าค่ า ระดั บ ที่ไ ด้ ม าหาค่า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน แล้ว น าไปแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของ Best (2006) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00  x  1.50
หมายถึงรูปแบบการสอนมีความ
เหมาะสมระดับต้องปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 1.50  x  2.50
หมายถึงรูปแบบการสอนมีความ
เหมาะสมระดับน้อย
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คะแนนเฉลี่ย 2.50 

 3.50

หมายถึงรูปแบบการสอนมีความ
เหมาะสมระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50  x  4.50
หมายถึงรูปแบบการสอนมีความ
เหมาะสมระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 4.50  x  5.00
หมายถึงรูปแบบการสอนมีความ
เหมาะสมระดับดีมาก
2.4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดทักษะสังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับของการปฏิบัติทักษะสังคม ก่อนและหลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยใช้สถิติ t-test แบบจับคู่ (Paired-Samples T-Test)
และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาไปแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์
ของ Best (2006) ดังนี้
หมายถึงหมายถึงนักเรียนมีระดับการ
คะแนนเฉลี่ย 1.00  x  1.50
ปฏิบัติทักษะสังคมถีน่ ้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.50  x  2.50
หมายถึงนักเรียนมีระดับการปฏิบัติ
ทักษะสังคมถี่น้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.50  x  3.50
หมายถึงนักเรียนมีระดับการปฏิบัติ
ทักษะสังคมถี่ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50  x  4.50
หมายถึงนักเรียนมีระดับการปฏิบัติ
ทักษะสังคมถี่มาก
คะแนนเฉลี่ย 4.50  x  5.00
หมายถึงนักเรียนมีระดับการปฏิบัติ
ทักษะสังคมถี่มากที่สุด
x

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยทาการทดลองกับกลุ่มทดลองที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรม
การเรียนคณิต ศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทพศิริน ทร์ ในภาคเรีย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2559
จานวน 49 คน เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) และการเรีย นรู้แบบร่วมมือ (CL)ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์
75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนและหลังการใช้ รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) และ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 4 ที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) และการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และ4) เพื่อเปรียบเทียบระดับของการปฏิบัติทกั ษะสังคมก่อนและหลังการ
ใช้ รูป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL) และการเรีย นรู้แบบร่วมมือ (CL) ของนัก เรีย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. นาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนารูป แบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ตามเกณฑ์ 75/75
2. นาเสนอผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
3. นาเสนอผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
4. นาเสนอผลการเปรียบเทียบทักษะสังคมของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ตามเกณฑ์ 75/75
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ที่กาหนดว่า เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ตามเกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์
พรหมวงศ์, 2520: 135) ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน เรียนตามหน่วยการเรียนรู้
ทั้ง 10 หน่วยการเรีย น โดยใช้ขั้น ตอนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL)
ร่วมกั บ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้น ตอน ได้แก่ 1) ขั้น นาเข้าสู่บ ทเรีย น
(Warm Up) เป็นขั้นตอนแรกที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเริ่มสนใจในบทเรียน 2) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระ
งาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนก่อนเริ่มปฏิบัติ ภาระงานจริง 3) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle)
เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานจริงด้านการอ่าน 4) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language
Focus) เป็ น ขั้ น ตอนที่ผู้ เ รี ย นจะร่ว มกั น ศึ ก ษาและวิเ คราะห์ภ าษา วิเ คราะห์ก ารใช้ คาศัพ ท์
วิเ คราะห์ ลัก ษณะโครงสร้ างและรูป แบบภาษาที่ใ ช้ ใ นบทอ่าน 5)ขั้น สะท้อนย้ อนคิ ด (PostReading) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้สะท้อนย้อนคิด (reflection) เกี่ยวกับการปฏิบัติภาระงานที่
ผ่านมาร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม 6) ขั้นถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนจะ
ได้ถ่ ายโอนความรู้จ ากทัก ษะการอ่านเชิง วิเ คราะห์ไปสู่ก ารเขีย นเพื่ อการสื่อสาร และ7) ขั้ น
ประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน (Evaluation Task) เป็นขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติภาระ
งานของผู้เรียนทั้งที่เป็นภาระงานกลุ่ม และภาระงานเดี่ยว ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีคะแนน
การท าแบบฝึก หัด ทั ก ษะการอ่า นเชิง วิ เ คราะห์ จ านวน 35 คะแนน และคะแนนจากการท า
แบบฝึกหัดทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร จานวน 25 คะแนน รวมคะแนนเต็มทั้งหมด 60 คะแนน
หลังจากนั้นนาคะแนนของนักเรียนแต่ละคนที่ทาได้ในแต่ละหน่วยการรู้มาวิเคราะห์หาค่าคะแนน
เฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (%) ของคะแนน และจัดลาดับ ตาม
คะแนนเฉลี่ยของแบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 27 คะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และลาดับคะแนนเฉลี่ย
ของคะแนนการทาแบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้

หน่วย
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หัวเรื่อง

Steve Jobs
Flood
Science and Technology
Pregnancy
Smoking
Video Games
Home Schooling
Fast Food
Online Shopping
Cell Phones

คะ
แนน
เต็ม

ค่า
เฉลี่ย
(X)

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

48.31
46.41
45.14
41.24
46.59
46.22
46.24
46.10
46.63
43.27

0.60
0.58
0.68
0.57
0.62
0.65
0.64
0.64
0.70
0.77

ร้อยละ

ลาดับที่

80.51

1
4
8
10
3
6
5
7
2
9

77.35
75.24
68.74
77.65
77.04
77.07
76.84
77.72
72.11

จากตารางที่ 27 พบว่า หน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 49 คน ทาคะแนนเฉลี่ย
ของคะแนนแบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้ได้สูงสุด คือหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ( X =48.31, S.D.=
0.60) อัน ดับรองลงไปตามลาดับ ได้แก่หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ( X =46.63, S.D.=0.70) หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 ( X =46.59, S.D.=0.62) หน่วยการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทาแบบฝึกหัด
ต่าที่สุด คือหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ( X =41.24, S.D.=0.57)
2. ดาเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้สูตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหม
วงศ์, 2520 : 135-139) โดยการหาค่าร้อยละของคะแนนจากการทาแบบฝึกหัดประจาหน่วยการ
เรียนรู้ทั้ง 10 หน่วยการเรียนรู้ (E1) และค่าร้อยละของคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบหลังเรียน
(E2) ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 49 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 28 ค่าร้อยละของคะแนนจากการทาแบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้ จานวน
10 หน่วยการเรียน และค่าร้อยละของคะแนนจากการทาแบบทดสอบ
หลังเรียนของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน
นักเรียน
คนที่
คะแนน
เต็ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

คะแนนจากแบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

60
54
54
51
50
49
45
53
54
51
50
50
45
54
52
43
48
50
49
52
50
41
50
48
48
50
52
50
50
40
53
51
48
51

60
53
51
49
46
46
48
50
52
48
51
49
45
52
50
40
42
49
46
51
49
41
49
47
45
45
51
50
45
40
51
48
46
48

60
49
51
48
48
44
47
51
53
46
50
40
44
50
40
44
42
49
42
53
48
42
45
49
44
41
52
48
43
42
53
47
46
49

60
48
48
43
38
35
45
50
48
39
46
41
41
41
40
41
39
41
39
42
39
41
40
37
41
38
45
42
40
38
50
46
39
45

60
50
54
51
43
46
50
54
54
50
49
50
44
50
46
46
45
50
41
47
47
43
48
50
44
45
53
49
52
44
54
50
42
52

60
54
52
49
43
44
50
40
55
50
50
42
45
50
50
42
42
48
44
50
49
42
46
45
43
45
53
50
52
42
55
48
42
54

60
51
55
50
41
47
51
52
52
48
48
42
43
49
54
41
45
47
44
49
48
44
46
45
41
45
54
50
48
42
54
50
44
52

60
54
55
50
43
49
51
50
44
49
49
44
45
50
45
44
44
49
44
50
49
41
43
44
43
44
54
49
47
44
53
50
42
54

60
55
54
48
44
50
50
53
53
48
50
43
44
52
47
41
47
50
42
48
47
42
44
44
43
47
54
51
53
43
54
51
46
52

60
53
53
49
40
32
49
47
46
46
48
46
42
50
45
40
39
48
40
47
42
41
39
37
37
38
50
50
51
39
52
49
40
50

รวม

ร้อยละ

600
521
527
488
436
442
486
500
511
475
491
447
438
498
469
422
433
481
431
489
468
418
450
446
429
438
518
489
481
414
529
490
435
507

100
86.83
87.83
81.33
72.67
73.67
81.00
83.33
85.17
79.17
81.83
74.50
73.00
83.00
78.17
70.33
72.17
80.17
71.83
81.50
78.00
69.67
75.00
74.33
71.50
73.00
86.33
81.50
80.17
69.00
88.17
81.67
72.50
84.50

คะแนน
สอบ
หลัง
เรียน
100
88.5
87
82
73
77
82
85.5
87
78.5
81
75.5
74
83
79
71
72
78
72
81
77.5
69
76.5
75.5
72
73.5
87
82
81
70
89
82
72.5
85.5

ร้อยละ

100
88.50
87.00
82.00
73.00
77.00
82.00
85.50
87.00
78.50
81.00
75.50
74.00
83.00
79.00
71.00
72.00
78.00
72.00
81.00
77.50
69.00
76.50
75.50
72.00
73.50
87.00
82.00
81.00
70.00
89.00
82.00
72.50
85.50
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ตารางที่ 28 ค่าร้อยละของคะแนนจากการทาแบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้ จานวน
10 หน่วยการเรียน และค่าร้อยละของคะแนนจากการทาแบบทดสอบ
หลังเรียนของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน (ต่อ)
นักเรียน
คนที่
คะแนน
เต็ม
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

รวม
ร้อยละ

คะแนนจากแบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้

รวม

ร้อยละ

100
72.67
78.00
72.00
75.00
78.33
80.00
68.83
75.50
72.83
74.17
65.67
61.67
64.33
72.50
66.33
64.67

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

60
46
50
49
51
51
54
42
49
44
45
41
39
42
42
43
43

60
46
44
46
50
49
46
42
46
45
46
41
39
36
47
40
38

60
50
46
40
48
45
46
37
45
44
43
37
40
37
45
37
32

60
39
40
39
40
40
40
41
44
40
41
40
30
34
48
39
40

60
42
44
41
50
48
46
42
45
46
45
40
40
41
42
38
40

60
44
50
45
43
48
48
43
45
46
46
41
38
42
41
42
37

60
43
49
45
44
47
50
43
44
44
45
38
37
39
45
41
40

60
44
50
45
44
46
52
42
45
42
47
40
38
38
43
40
37

60
42
51
42
40
49
55
41
44
44
47
39
37
40
42
40
42

60
40
44
40
40
47
43
40
46
42
40
37
32
37
40
38
39

600
436
468
432
450
470
480
413
453
437
445
394
370
386
435
398
388

2367

2274

2212

2021

2283

2265

2266

2259

2285

2120

22352

80.51

77.35

75.24

68.74

77.65

77.04

77.07

76.84

77.72

72.11

คะแนน
สอบ
หลัง
เรียน
100
72.5
79
73
75
79.5
80
67
75
74
76
65
60
65
73
65
64

ร้อยละ

100
72.50
79.00
73.00
75.00
79.50
80.00
67.00
75.00
74.00
76.00
65.00
60.00
65.00
73.00
65.00
64.00

3743
76.03

76.39

จากตารางที่ 28 พบว่าผลรวมของคะแนนจากการทาแบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรูท้ งั้
10 หน่วยการเรียน ของกลุ่มทดลองทั้ง 49 คน เท่ากับ 22352 คะแนน จากคะแนนเต็ม 29400
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.03 และผลรวมของคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 49 คน เท่ากับ 3743 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4900 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.39
ดังนั้นประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(CL) ที่ผวู้ ิจัยได้พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 76.03/76.39 แสดงว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
(TBL) ร่วมกับ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีประสิท ธิภาพในระดับ ดี โดยมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กาหนด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
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2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
ในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ที่กาหนดว่า เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้ างทัก ษะการอ่านภาษาอัง กฤษเชิงวิเ คราะห์ และทั ก ษะการเขีย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัย ให้ก ลุ่ม ทดลองทั้ง 49 คน ทาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งแบบทดสอบฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัด ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ที่สาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดย
คัดเลือกคาศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรีย นมาแล้วในแต่ละหน่วยการเรีย นรู้ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก มีจ านวน 20 ข้อ ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ และตอนที่ 3 เป็น
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร เป็นข้อสอบแบบอัตนัยจานวน 2 ข้อ
ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง 25 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยให้กลุ่มตัวอย่างทา
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากนั้นจึงนาคะแนนของกลุ่ม ทดลองแต่ละคนที่ได้จากการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาผลต่าง (D) ของคะแนน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนเรียนและหลัง
เรีย นด้ วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกั บการเรีย นรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 29 และ 30
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ตารางที่ 29 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และผลต่างของคะแนนใน
การสอบ (D)
นักเรียน
คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

คะแนน (100)
ก่อนเรียน หลังเรียน

60.5
69.5
61.5
48.5
63.5
57.5
63.5
59.5
40
56
38
41.5
46
42.5
59.5
49
48
52
51.5
67
48

88.5
87
82
73
77
82
85.5
87
78.5
81
75.5
74
83
79
71
72
78
72
81
77.5
69

ผลต่าง
(D)

นักเรียน
คนที่

28
17.5
20.5
24.5
13.5
24.5
22
27.5
38.5
25
37.5
32.5
37
36.5
11.5
23
30
20
29.5
10.5
21

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

คะแนน (100)
ก่อนเรียน หลังเรียน

56
50.5
52.5
44
57.5
55.5
41
51.5
46.5
49.5
50
46.5
56
43
41.5
47.5
45
49
49.5
39.5
46

87
82
81
70
89
82
72.5
85.5
72.5
79
73
75
79.5
80
67
75
74
76
65
60
65

ผลต่าง
(D)

31
31.5
28.5
26
31.5
26.5
31.5
34
26
29.5
23
28.5
23.5
37
25.5
27.5
29
27
15.5
20.5
19
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ตารางที่ 29 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และผลต่างของคะแนนใน
การสอบ (D) (ต่อ)
นักเรียน
คนที่

22
23
24
25

คะแนน (100)
ก่อนเรียน หลังเรียน

51.5
58.5
50.5
41

ผลต่าง
(D)

นักเรียน
คนที่

25
17
21.5
32.5

47
48
49

76.5
75.5
72
73.5

คะแนน (100)
ก่อนเรียน หลังเรียน

51
43
48.5

73
65
64

ผลต่าง
(D)

22
22
15.5

จากตารางที่ 29 พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน สูงขึ้นหลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยพบว่าการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ค่าผลต่างของคะแนนสูงสุด
เท่ากับ 38.5 คะแนน และค่าผลต่างของคะแนนต่าสุดเท่ากับ 10.5 คะแนน
ตารางที่ 30 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง ก่อนเรียน
และหลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน)
การ
คะแนน
x
ทดสอบ
เต็ม
ก่อนเรียน
100 50.71
หลังเรียน
100 76.39

S.D.
7.54
6.86

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

D

S.D. (D)

t

df

p-value

25.67

6.80

26.42*

48

0.000
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จากตารางที่ 30 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเ คราะห์ และทัก ษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีค่าเท่ากั บ 76.39 ซึ่งสูงกว่า
ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนความสามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเชิ ง วิ เ คราะห์ และการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีค่าเท่ากับ 50.71 คะแนนผลต่างเฉลี่ย ( D ) ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร มีค่าเท่ากับ 25.67 ค่าทดสอบ t มีค่าเท่ากับ 26.42 (p<0.05) จากค่าสถิติดังกล่าวแสดงว่า
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้ างทัก ษะการอ่ านภาษาอัง กฤษเชิงวิเ คราะห์ และทั ก ษะการเขีย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะ
การเขีย นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็ น ไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
2. ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ผลต่าง (D) ของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในส่ ว นของความสามารถด้ า นการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ ที่ ใ ช้ แบบทดสอบวั ด
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ จานวน 70 ข้อ คะแนนเต็ม 70 คะแนน เป็นเครื่องมือใน
การรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นได้นาคะแนนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนที่ได้จากการทดสอบก่อน
เรีย นและหลังเรีย นมาหาผลต่ าง (D) ของคะแนน เพื่อเปรีย บเทีย บความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL)
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 31 และ 32
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ตารางที่ 31 คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ของกลุ่ม
ทดลอง จานวน 49 คน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และผลต่างของคะแนน
ในการสอบ (D)
นักเรียน
คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

คะแนน (70)
ก่อนเรียน หลังเรียน

39
49
42
33
48
40
43
37
21
36
21
27
26
22
41
31
28
33
30
47
32
30

64
64
57
54
53
58
61
62
54
56
51
52
57
55
50
50
53
50
55
52
48
53

ผลต่าง

(D)
25
15
15
21
5
18
18
25
33
20
30
25
31
33
9
19
25
17
25
5
16
23

นักเรียน
คนที่

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

คะแนน (70)
ก่อนเรียน หลังเรียน

35
28
33
28
37
36
31
32
30
32
33
30
38
23
29
29
30
31
35
28
30
36

63
56
56
48
63
57
54
62
51
56
50
53
56
57
48
53
53
54
45
40
45
50

ผลต่าง

(D)
28
28
23
20
26
21
23
30
21
24
17
23
18
34
19
24
23
23
10
12
15
14
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ตารางที่ 31 คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ของกลุ่ม
ทดลอง จานวน 49 คน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และผลต่างของคะแนน
ในการสอบ (D) (ต่อ)
นักเรียน
คนที่

23
24
25

คะแนน (70)
ก่อนเรียน หลังเรียน

41
32
24

ผลต่าง

นักเรียน
คนที่

(D)
11
19
27

52
51
51

คะแนน (70)
ก่อนเรียน หลังเรียน

48
49

31
34

45
42

ผลต่าง

(D)
14
8

จากตารางที่ 31 พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเ คราะห์ ของกลุ่ม
ทดลอง จ านวน 49 คน สูงขึ้น หลั ง จากที่ เ รี ย นด้วยรูป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL)
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยพบว่าการทาแบบทดสอบก่อนเรียน และหลัง
เรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 70 คะแนน ค่าผลต่างของคะแนนสูงสุดเท่ากับ 34 คะแนน และค่าผลต่าง
ของคะแนนต่าสุดเท่ากับ 5 คะแนน
ตารางที่ 32 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน)
การ
คะแนน
x
ทดสอบ
เต็ม
ก่อนเรียน
70
32.90
หลังเรียน
70
53.47

S.D.
6.53
5.45

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

D

S.D. (D)

t

df

p-value

20.57

7.10

20.27*

48

0.000
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จากตารางที่ 32 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ หลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้ างทัก ษะการอ่านภาษาอัง กฤษเชิงวิเ คราะห์ และทั ก ษะการเขีย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีค่าเท่ากับ 53.47 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเ คราะห์ ก่ อนเรี ย นด้วยรูป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL)
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีค่าเท่ากับ 32.90 คะแนนผลต่างเฉลี่ย ( D ) ระหว่าง
ก่อนเรีย นและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL) ร่วมกั บการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้ างทัก ษะการอ่านภาษาอัง กฤษเชิงวิเ คราะห์ และทั ก ษะการเขีย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีค่าเท่ากับ 20.57 ค่าทดสอบ t มีค่าเท่ากับ 20.27 (p<0.05) จาก
ค่าสถิ ติ ดังกล่าวแสดงว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง วิเ คราะห์ ของกลุ่ม ทดลอง
หลังเรีย นด้วยรูป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL) ร่วมกั บ การเรีย นรู้แบบร่วมมือ (CL)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร สูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอน
แบบเน้น ภาระงาน (TBL) ร่วมกั บการเรีย นรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
3. ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ผลต่าง (D) ของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน ในส่วนของความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ที่ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จานวน 2 ข้อ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน เป็ น เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นได้นาคะแนนของกลุ่ม
ทดลองแต่ ล ะคนที่ได้ จ ากการทดสอบก่ อ นเรีย นและหลั งเรี ย นมาหาผลต่า ง (D) ของคะแนน
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 33 และ 34
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ตารางที่ 33 คะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของกลุ่ม
ทดลอง จานวน 49 คน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และผลต่างของคะแนนในการสอบ (D)
นักเรียน
คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คะแนน (30)
ก่อนเรียน หลังเรียน

21.5
20.5
19.5
15.5
15.5
17.5
20.5
22.5
19
20
17
14.5
20
20.5
18.5
18
20
19
21.5
20

24.5
23
25
19
24
24
24.5
25
24.5
25
24.5
22
26
24
21
22
25
22
26
25.5

ผลต่าง

(D)
3
2.5
5.5
3.5
8.5
6.5
4
2.5
5.5
5
7.5
7.5
6
3.5
2.5
4
5
3
4.5
5.5

นักเรียน
คนที่

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

คะแนน (30)
ก่อนเรียน หลังเรียน

21
22.5
19.5
16
20.5
19.5
10
19.5
16.5
17.5
17
16.5
18
20
12.5
18.5
15
18
14.5
11.5

24
26
25
22
26
25
18.5
23.5
21.5
23
23
22
23.5
23
19
22
21
22
20
20

ผลต่าง

(D)
3
3.5
5.5
6
5.5
5.5
8.5
4
5
5.5
6
5.5
5.5
3
6.5
3.5
6
4
5.5
8.5
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ตารางที่ 33 คะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของกลุ่ม
ทดลอง จานวน 49 คน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และผลต่างของคะแนนในการสอบ (D) (ต่อ)
นักเรียน
คนที่

21
22
23
24
25

คะแนน (30)
ก่อนเรียน หลังเรียน

16
21.5
17.5
18.5
17

ผลต่าง

นักเรียน
คนที่

(D)
5
2
6
2.5
5.5

21
23.5
23.5
21
22.5

คะแนน (30)
ก่อนเรียน หลังเรียน

46
47
48
49

16
15
12
14.5

20
23
20
22

ผลต่าง

(D)
4
8
8
7.5

จากตารางที่ 33 พบว่า ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของกลุ่ม
ตัวอย่ าง จ านวน 49 คน สูงขึ้นหลัง จากที่ เ รีย นด้วยรู ป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL)
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยพบว่าการทาแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ซึ่งมี
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าผลต่างของคะแนนสูงสุดเท่ากับ 8.5 คะแนน และค่าผลต่างของคะแนน
ต่าสุดเท่ากับ 2 คะแนน
ตารางที่ 34 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของกลุ่มทดลอง ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน)
การ
คะแนน
x
ทดสอบ
เต็ม
ก่อนเรียน
30
17.82
หลังเรียน
30
22.92

S.D.
2.89
2.01

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

D

S.D. (D)

t

df

p-value

5.10

1.76

20.24*

48

0.000
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จากตารางที่ 34 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL)
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) มีค่าเท่ากับ 22.92 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 17.82 คะแนนผลต่างเฉลี่ย
( D ) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) มีค่าเท่ากับ 5.10 ค่าทดสอบ t มีค่าเท่ากับ 20.24 (p<0.05) จากค่าสถิติ
ดังกล่าวแสดงว่าความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง หลังเรียน
ด้วยรูป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL) ร่วมกั บ การเรีย นรู้แบบร่วมมือ (CL) สูงกว่า
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
ในการตอบวัตถุ ประสงค์ก ารวิจัยข้อที่ 3 ที่ก าหนดว่า เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม
ทดลอง ที่มีต่ อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกั บการเรีย นรู้แบบร่วมมือ (CL)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยให้กลุ่มทดลอง จานวน 49 คน ทาแบบสอบถามความคิดเห็นที่ มีต่อรูปแบบการสอน
แบบเน้น ภาระงาน (TBL) ร่วมกั บการเรีย นรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลังจากที่เรียนจบแต่
ละหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียนรู้แล้ว หลังจากนั้นนามาหาค่าคะแนนเฉลี่ย ( x ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน ที่มีต่อ
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
X

หน่วยการเรียนรู้ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ค่าเฉลี่ย
รวม

4.29
0.86
3.88
1.06
3.55
1.01
3.76
0.89
3.69
1.07

3.98
0.98
3.94
1.02
3.92
1.01
4.22
0.89
4.29
0.81

4.00
0.93
3.90
1.03
3.96
0.88
3.94
0.98
4.00
0.97

4.02
0.94
3.82
0.98
3.94
0.89
3.98
0.98
3.94
0.98

4.00
0.93
4.06
0.89
4.00
0.90
4.02
0.98
4.00
0.99

3.98
0.96
4.04
0.90
4.00
0.90
4.12
0.90
4.14
0.90

3.96
0.95
3.73
1.05
4.16
0.84
3.96
0.92
3.98
0.94

4.12
0.87
4.02
0.89
3.96
0.90
4.12
0.92
4.08
0.90

3.96
0.95
3.84
1.02
4.04
0.90
4.04
0.92
3.96
0.95

3.80
1.01
3.94
0.89
3.86
0.95
3.96
0.88
4.04
0.92

4.01
0.94
3.92
0.97
3.94
0.92
4.01
0.93
4.01
0.94

ข้อความ

S.D.

แปล
ผล

ลาดับ
ที่

ดี

3

ดี

9

ดี

8

ดี

3

ดี

3

1. ด้านเนื้อหาและภาระงานของบทเรียน
1.1 บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับ
ระดับของผู้เรียน
1.2 บทอ่านมีความยาวเหมาะสม

X

S.D.
X

S.D.
1.3 บทอ่านมีการเรียงลาดับความคิด
เหมาะสม และสัมพันธ์กัน
1.4 เนื้อเรื่องบทอ่านมีความน่าสนใจ
และท้าทายความสามารถของผู้เรียน
1.5 บทอ่านสอดคล้อง หรือสัมพันธ์กับ
ความรู้เดิมของผู้เรียน

X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
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ตารางที่ 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน (ต่อ)
X

หน่วยการเรียนรู้ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ค่าเฉลี่ย
รวม

4.00
0.90
4.31
0.81
3.88
1.02
4.47
0.70
4.02
0.94
3.98
0.98

4.00
0.97
3.90
1.07
3.86
1.09
4.18
0.92
4.00
0.95
4.03
0.98

3.88
0.96
3.71
1.09
3.69
1.05
3.90
0.99
4.22
0.89
3.92
0.99

4.02
0.96
3.92
1.03
3.88
1.12
4.29
0.83
4.10
0.91
3.99
0.97

4.00
0.95
4.08
0.94
3.90
1.07
4.20
0.83
3.96
1.01
4.02
0.95

4.04
0.90
4.12
0.85
4.02
0.94
4.10
0.81
4.08
0.88
4.07
0.90

3.86
0.95
4.10
0.86
3.96
0.97
4.10
0.84
4.06
0.87
3.99
0.93

4.06
0.89
4.10
0.84
4.06
0.89
4.14
0.81
4.06
0.89
4.07
0.88

3.80
1.09
3.9
0.95
3.82
1.04
4.06
0.84
4.04
0.88
3.94
0.96

3.98
0.84
4.00
0.86
3.67
1.02
4.10
0.81
4.00
0.88
3.93
0.92

3.96
0.94
4.01
0.93
3.87
1.02
4.15
0.84
4.05
0.91
3.99
0.95

ข้อความ

S.D.
1.6 คาสั่งในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน

X

S.D.
1.7 จานวนภาระงานในบทเรียน
เหมาะสม
1.8 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่าย
เหมาะสม
1.9 ภาระงานช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของผู้เรียน
1.10 ภาระงานช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน
รวมเฉลี่ยด้านที่ 1

X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.

แปล
ผล

ลาดับ
ที่

ดี

7

ดี

3

ดี

10

ดี

1

ดี

2

ดี
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ตารางที่ 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน (ต่อ)
X

หน่วยการเรียนรู้ที่

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ค่าเฉลี่ย
รวม

3.92
0.94
3.92
0.92
3.65
1.02
4.04
0.90
4.08
0.88

4.00
0.95
4.08
0.90
3.96
0.99
4.06
0.93
3.98
1.02

3.94
0.93
4.00
0.90
4.04
0.92
4.10
0.91
4.02
1.04

3.94
0.96
4.00
0.91
4.02
0.90
4.06
0.87
4.06
0.93

4.00
0.93
4.04
0.86
3.98
0.94
4.06
0.89
3.98
0.96

4.06
0.82
4.00
0.86
3.96
0.92
4.10
0.86
4.00
0.95

3.98
0.94
4.00
0.86
3.92
0.88
3.92
0.92
4.04
0.86

3.94
0.93
4.02
0.84
4.06
0.84
4.10
0.86
3.92
0.97

4.00
0.88
3.92
0.92
3.90
0.84
3.96
0.86
4.06
0.89

3.97
0.93
4.00
0.88
3.95
0.93
4.03
0.91
4.01
0.95

ข้อความ

S.D.

1

2. ด้านขั้นตอน และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
3.96
X
ระบบ เหมาะสม
S.D. 0.99
2.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.00
X
เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
S.D. 0.86
2.3 กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up)
3.98
X
มีความเหมาะสม
S.D. 1.00
2.4 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre3.92
X
task) มีความเหมาะสม
S.D. 1.05
2.5 กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task
3.92
X
cycle) มีความเหมาะสม
S.D. 0.99

แปล
ผล

ลาดับ
ที่

ดี

9

ดี

7

ดี

10

ดี

5

ดี

6
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ตารางที่ 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน (ต่อ)
X

หน่วยการเรียนรู้ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ค่าเฉลี่ย
รวม

3.94
1.02
3.92
0.99
3.94
0.91
3.78
0.95
4.45
0.73
4.08
0.88

4.00
0.93
3.86
1.01
4.00
0.90
3.86
0.95
4.37
0.80
4.06
0.93

4.31
0.79
3.84
1.00
3.94
0.93
3.88
0.94
4.22
0.84
4.14
0.90

4.06
0.91
3.98
0.96
4.00
0.86
3.88
0.96
4.04
0.95
4.10
0.91

4.02
0.94
3.98
0.94
4.06
0.84
4.02
0.89
4.06
0.96
4.10
0.86

4.08
0.90
3.96
0.92
4.04
0.86
4.04
0.83
4.18
0.87
4.12
0.87

4.06
0.91
3.98
0.87
3.80
0.97
3.94
0.89
4.10
0.86
3.98
0.98

4.06
0.91
3.96
0.88
4.02
0.84
4.04
0.83
4.20
0.86
4.10
0.86

4.08
0.85
3.94
0.91
4.02
0.84
4.00
0.83
4.12
0.82
3.98
0.94

4.10
0.84
3.90
0.89
3.94
0.87
3.94
0.82
4.14
0.86
3.96
0.92

4.07
0.90
3.93
0.94
3.98
0.88
3.94
0.89
4.19
0.86
4.06
0.91

ข้อความ

S.D.
2.6 กิจกรรมศึกษา และวิเคราะห์ภาษา
(Language Focus) มีความเหมาะสม
2.7 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post
Reading) มีความเหมาะสม
2.8 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended
Task) มีความเหมาะสม
2.9 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation
Task) มีความเหมาะสม
2.10 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
2.11 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร

X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.

แปล
ผล

ลาดับ
ที่

ดี

2

ดี

12

ดี

8

ดี

11

ดี

1

ดี

3
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ตารางที่ 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน (ต่อ)
X

หน่วยการเรียนรู้ที่

ข้อความ

S.D.
2.12 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริม และ
พัฒนาทักษะสังคมของผู้เรียน

1

4.16
S.D. 0.84
4.00
X
รวมเฉลี่ยด้านที่ 2
S.D. 0.95
3. ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์
3.1 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
4.31
X
จุดประสงค์ ในการเขียนของผู้เขียน
S.D. 0.81
3.2 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
2.96
X
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
S.D. 1.11
3.3 ได้รับการพัฒนาทักษะการประเมิน
4.22
X
น้าเสียง (tone) และอารมณ์ (mood) ใน
S.D. 0.89
การเขียนของผู้เขียน
3.4 ได้รับการพัฒนาทักษะการอนุมาน
3.08
X
ความ หรือการตีความ
S.D. 1.12
X

2

3

4.04
0.95
3.98
0.94

4.00
0.93
4.03
0.94

4.00
0.97
4.22
0.86
4.02
0.91

4.06
0.89
4.18
0.85
3.98
0.94

4

5

ลาดับ
ที่

7

8

9

10

3.94 4.00 4.10
0.96 0.95 0.86
4.01 4.03 4.05
0.94 0.91 0.89

4.04
0.88
4.00
0.90

4.08
0.85
4.03
0.88

4.06
0.87
4.02
0.88

3.98
0.87
3.98
0.87

4.04
0.9
4.01
0.91

ดี

4

ดี



3.63
0.98
3.98
0.94
3.92
0.92

4.18
0.92
4.08
0.90
4.04
0.88

3.82
0.98
4.16
0.89
4.18
0.87

3.94
0.87
4.06
0.89
4.02
0.87

3.96
0.95
3.94
0.91
3.92
0.92

3.86
0.88
3.88
0.87
3.96
0.83

3.98
0.91
3.95
0.91
4.02
0.89

ดี

2

ดี

3

ดี

1

3.67 4.29 3.80 3.96 4.06
1.02 0.81 0.95 0.92 0.87

3.76
0.96

4.27
0.78

3.80
0.97

3.65
0.89

3.83
0.93

ดี

5

4.04
0.88
4.02
0.91
3.94
0.91

6

ค่าเฉลี่ย
รวม

แปล
ผล
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ตารางที่ 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน (ต่อ)
X

หน่วยการเรียนรู้ที่

5

6

7

8

9

10

ค่าเฉลี่ย
รวม

3.98
0.96
4.22
0.86
3.98
0.98
4.02
0.92

4.20
0.86
4.08
0.88
4.02
0.91
4.10
0.89

3.59
0.97
3.65
0.92
3.71
0.86
3.84
0.95

4.08
0.85
4.08
0.88
3.98
0.89
4.06
0.87

3.61
1.03
4.27
0.85
3.82
0.98
3.90
0.96

4.02
0.80
3.71
0.93
4.24
0.87
3.90
0.89

3.74
0.98
3.89
0.92
3.71
1.00
3.88
0.98

4.06 4.06
0.91 0.87
4.02 4.10

4.04
0.88
4.02

4.06
0.89
4.12

3.86
0.90
3.69

4.02
0.89
4.06

3.96
0.92
4.00

0.85 0.87 0.91 0.84

0.84

0.85

1.05

0.84

0.87

ข้อความ

S.D.
3.5 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
ข้อโต้แย้งของผู้เขียน
3.6 ได้รับการพัฒนาทักษะการสรุปความ
จากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล
3.7 ได้รับการพัฒนาทักษะการระบุความ
ลาเอียงของผู้เขียน

1

2

2.63 3.53
S.D. 1.22 1.20
4.10 3.35
X
S.D. 0.86 1.06
2.18 3.43
X
S.D. 1.06 1.32
3.36 3.75
X
รวมเฉลี่ยด้านที่ 3
S.D. 1.29 1.11
4. ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร
4.1 ได้รับการพัฒนาทักษะการเชื่ อมโยง X 3.59 3.86
ความคิด และข้อมูลในการเขียน
S.D. 1.03 1.07
4. 2 ได้ รั บ การพั ฒ นาทั กษ ะการใช้ X 3.69 4.20
โครงสร้ า งไวยากรณ์ ที่ ถูกต้ อ งตามแบบ
แผนของภาษา
S.D. 0.91 0.76
X

3

4

3.88
0.96
3.78
0.91
3.53
1.21
3.96
0.98

3.88
0.98
3.67
1.02
4.20
0.90
3.87
0.97

4.06 3.96
0.89 0.90
4.12 4.02

แปล
ผล

ลาดับ
ที่

ดี

6

ดี

4

ดี

7

ดี



ดี

6

ดี

4
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ตารางที่ 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน (ต่อ)
X

หน่วยการเรียนรู้ที่

แปล
ผล

ลาดับ
ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ค่าเฉลี่ย
รวม

4.00
0.90
3.80
0.90
3.92
0.92
3.69
0.93

4.10
0.89
4.22
0.76
4.24
0.82
4.04
0.99

4.24
0.85
4.18
0.77
4.00
0.93
4.14
0.97

4.02
0.91
3.82
1.00
3.80
0.97
3.98
0.96

4.18
0.87
4.06
0.93
4.06
0.96
4.08
0.90

4.12
0.85
4.16
0.91
4.06
0.91
4.04
0.90

3.92
0.88
4.02
0.94
3.94
0.87
3.98
0.89

4.04
0.86
4.04
0.92
4.10
0.89
4.04
0.90

3.94
0.93
3.92
0.92
4.04
0.88
3.86
1.01

3.98
0.89
4.00
0.95
4.08
0.85
4.02
0.91

4.05
0.88
4.02
0.90
4.02
0.90
3.99
0.94

ดี

1

ดี

2

ดี

2

ดี

5

3.76
0.96
3.78
0.95

3.94
0.91
4.09
0.90

3.98
0.91
4.10
0.89

3.92
0.92
3.93
0.94

3.94
0.91
4.06
0.92

4.08
0.83
4.09
0.87

3.82
0.94
3.96
0.89

4.04
0.83
4.06
0.88

3.67
1.06
3.85
0.98

4.06
0.82
4.03
0.88

3.92
0.91
4.00
0.91

ดี

7

ดี



ข้อความ

S.D.
4.3 ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียบเรียงความ
คิด และเนื้อหาที่เขียนอย่างชัดเจน
4.4 ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะในการเลื อ กใช้
คาศัพท์ที่ เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน
4.5 ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะในการเลื อ กใช้
รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับเนื้อหา
4.6 ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะในการอธิ บ าย
ใจความส าคั ญ ได้ ชั ด เจน โดยมี ข้ อ มู ล มา
สนับสนุนเพียงพอ
4.7 ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ก ลไกของ
ภาษาที่ถูกต้อง และแม่นยา
รวมเฉลี่ยด้านที่ 4

X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
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ตารางที่ 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน (ต่อ)
X

หน่วยการเรียนรู้ที่

ข้อความ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ค่าเฉลี่ย
รวม

แปล
ผล

ลาดับ
ที่

ดี

3

ดี

4

ดี

1

ดี

2

ดี

6

S.D.
5. ด้านสื่อประกอบการสอน
5.1 ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหา
ที่เรียน
5.2 สื่อการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน
5.3 ใช้สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน
5.4 ใช้สื่อการสอนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
5.5 ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย

3.82 4.10 3.73 4.06
S.D. 0.98 0.86 0.96 0.93
X 3.86 3.96 3.69 3.98
S.D. 0.95 0.97 0.95 0.89
X 4.04 4.16 3.55 4.08
S.D. 0.86 0.84 1.03 0.97
X 3.90 4.02 3.76 4.18
S.D. 0.91 0.91 0.96 0.85
X 3.67 4.04 3.55 3.96
S.D. 0.96 0.90 0.99 0.97
X

4.14 4.12
0.83 0.82
4.10
0.86
4.22
0.84
4.16
0.87
4.08
0.92

4.10
0.89
4.16
0.84
4.06
0.87
3.98
0.94

4.02 4.10 3.94 4.18

4.02

0.84
4.06
0.89
4.08
0.83
4.00
0.90
3.80
0.88

0.89
3.99
0.90
4.04
0.89
4.03
0.88
3.90
0.92

0.84
4.12
0.9
4.10
0.91
4.18
0.80
4.04
0.83

1.02
3.96
0.88
3.84
0.91
3.98
0.84
3.84
0.93

0.77
4.10
0.81
4.12
0.82
4.06
0.84
4.04
0.92
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ตารางที่ 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน (ต่อ)
X

หน่วยการเรียนรู้ที่

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ค่าเฉลี่ย
รวม

3.90
0.97
3.86
0.95

4.18
0.85
4.08
0.89

3.65
1.02
3.66
0.99

3.98
0.96
4.04
0.93

4.00
0.97
4.12
0.89

4.00
0.90
4.07
0.88

3.76
0.92
3.95
0.89

4.02
0.91
4.10
0.87

3.88
0.94
3.90
0.92

3.98
0.89
4.08
0.85

3.94
0.93
3.99
0.91

3.80
0.93
3.80
1.01
3.90
0.86
3.51
1.01

4.20
0.88
4.10
0.93
4.08
0.99
3.96
1.01

3.63
0.92
3.59
0.92
3.73
0.90
3.53
0.97

3.96
0.95
4.10
0.86
4.04
0.95
4.06
0.87

4.06
0.89
4.12
0.87
4.16
0.87
4.06
0.89

4.16
0.82
4.12
0.82
4.14
0.86
4.04
0.88

4.02
0.87
4.00
0.86
4.08
0.88
3.84
0.84

4.06
0.84
4.10
0.84
4.08
0.90
4.02
0.84

4.06
0.82
4.04
0.81
3.88
0.96
3.80
0.83

3.80
0.97
3.90
0.93
3.96
0.88
3.69
0.91

3.98
0.89
3.99
0.89
4.01
0.91
3.85
0.91

ข้อความ

S.D.
5.6 ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย
รวมเฉลี่ยด้านที่ 5

X

S.D.
X

S.D.

1

แปล
ผล

ลาดับ
ที่

ดี

5

ดี



ดี

3

ดี

2

ดี

1

ดี

5

6. ด้านรูปแบบการวัด และประเมินผล
การประเมินทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6.2 ครอบคลุมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
6.3 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
6.4 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผล
ชัดเจน และเชื่อถือได้

X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
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ตารางที่ 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน (ต่อ)
X

หน่วยการเรียนรู้ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ค่าเฉลี่ย
รวม

3.71
0.99
3.74
0.97

4.37
0.80
4.14
0.93

3.57
1.03
3.61
0.95

3.90
0.95
4.01
0.92

4.10
0.89
4.10
088

4.12
0.87
4.12
0.85

4.00
0.90
3.99
0.87

4.10
0.86
4.07
0.86

3.86
0.99
3.93
0.89

3.84
0.98
3.84
0.94

3.96
0.93
3.96
0.91

3.90
1.05
3.80
0.97
3.96
0.88
3.57
1.03

4.29
0.88
4.08
0.94
4.22
0.81
4.02
0.94

3.96
0.86
3.84
0.93
3.84
1.06
3.67
0.96

4.1
0.86
4.08
0.90
4.18
0.80
3.98
0.94

4.18
0.90
4.14
0.86
4.14
0.81
4.08
0.90

4.16
0.82
4.12
0.87
4.14
0.88
4.08
0.90

4.00
0.86
3.96
0.88
3.90
0.91
4.02
0.84

4.12
0.82
4.16
0.84
4.10
0.86
3.94
0.96

4.10
0.81
4.04
0.86
4.12
0.82
4.10
0.81

3.92
0.90
3.92
0.92
4.06
0.87
3.82
0.98

4.07
0.88
4.01
0.90
4.07
0.87
3.93
0.93

ข้อความ

แปล
ผล

ลาดับ
ที่

ดี

4

S.D.
6.5 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้านการอ่าน
เพือ่ ความเข้าใจของผู้เรียน
รวมเฉลี่ยด้านการประเมินทักษะการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ
การประเมินทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
6.6 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6.7 ครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
6.8 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
6.9 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน
และเชื่อถือได้

X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.

ดี

ดี

1

ดี

3

ดี

1

ดี

5
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ตารางที่ 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน (ต่อ)
X

หน่วยการเรียนรู้ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ค่าเฉลี่ย
รวม

3.78
0.97
3.80
0.99

4.02
0.94
4.13
0.91

3.67
0.98
3.80
0.96

4.06
0.89
4.08
0.88

4.10
0.86
4.13
0.87

4.10
0.89
4.12
0.87

4.00
0.88
3.98
0.88

4.14
0.81
4.09
0.86

4.06
0.87
4.09
0.84

4.02
0.84
3.95
0.91

4.00
0.89
4.02
0.90

3.76
0.96
3.59
0.99
3.73
1.03
3.59
0.99

4.00
0.97
4.10
0.91
3.94
1.04
3.94
1.00

3.57
1.01
3.69
0.97
3.65
1.00
3.51
1.01

4.00
0.90
3.94
0.96
4.00
0.95
3.86
1.03

4.14
0.90
4.10
0.89
4.12
0.92
4.02
0.94

4.10
0.86
4.12
0.90
4.04
0.92
4.02
0.94

4.08
0.85
3.86
0.93
3.86
0.99
3.76
1.00

4.10
0.86
4.02
0.89
4.10
0.89
3.94
0.91

3.86
0.97
3.80
1.03
3.92
0.96
3.69
1.03

3.76
0.94
3.96
0.95
3.94
0.93
3.73
0.90

3.94
0.92
3.92
0.94
3.93
0.96
3.81
0.98

ข้อความ

แปล
ผล

ลาดับ
ที่

ดี

4

S.D.
6.10 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน
รวมเฉลี่ยด้านการประเมินทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์
การประเมินทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
6.11 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6.12 ครอบคลุมทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
6.13 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
6.14 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน
และเชื่อถือได้

X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.

ดี

ดี

2

ดี

4

ดี

3

ดี

5
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ตารางที่ 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน (ต่อ)
X

หน่วยการเรียนรู้ที่

6.15 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้าน
การเขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน
รวมเฉลี่ยด้านการประเมินทักษะการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร

S.D.

รวมเฉลี่ยด้านที่ 6

X

7. ประโยชน์ที่ได้รับ
7.1 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเดา
ความหมายคาศัพท์จากบริบท
7.2 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน
7.3 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน
7.4 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเขียน
สื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.

ลาดับ
ที่
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ค่าเฉลี่ย
รวม

3.73
0.94
3.68
0.98
3.74
0.98

4.24
0.82
4.04
0.96
4.10
0.93

3.76
0.94
3.64
0.99
3.68
0.97

3.90
1.02
3.94
0.97
4.01
0.92

4.06
0.87
4.09
0.90
4.11
0.88

4.08
0.90
4.07
0.91
4.10
0.88

4.08
0.85

4.02
0.89

4.02
0.89

4.06
0.89

4.00
0.90

ดี

3.93
0.94
3.97
0.90

4.04
0.89
4.07
0.87

3.86
0.98
3.96
0.90

3.89
0.93
3.89
0.93

3.92
0.95
3.96
0.92

ดี

3.88
0.90
3.92
0.92
3.80
1.01
3.69
0.95

4.00
0.93
4.04
0.90
4.18
0.90
4.10
0.89

3.71 4.02 3.86 4.06
0.88 0.91 1.05 0.89
3.61 4.04 3.98 4.06
0.94 0.92 0.87 0.87
3.84 4.04 3.82 4.20
0.91 0.95 0.98 0.81
3.73 4.00 3.96 4.16
0.94 0.90 0.91 0.87

3.96
0.92
3.90
0.89
4.12
0.85
4.08
0.85

3.98
0.98
3.92
1.03
4.10
0.84
3.96
0.97

3.78
0.97
4.00
0.86
3.84
0.98
3.94
0.82

4.04
0.88
4.06
0.79
4.10
0.81
4.06
0.84

3.93
0.93
3.95
0.90
4.00
0.90
3.97
0.89

ข้อความ

S.D.

แปล
ผล

ดี



ดี

5

ดี

4

ดี

1

ดี

3
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ตารางที่ 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน (ต่อ)
X

หน่วยการเรียนรู้ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ค่าเฉลี่ย
รวม

3.69
0.95
3.80
0.95
3.78
1.00

4.12
0.92
4.09
0.91
4.04
0.95

3.73
0.88
3.73
0.91
3.83
0.96

4.10
0.91
4.04
0.92
3.99
0.94

3.90
0.89
3.90
0.94
4.05
0.91

4.10
0.91
4.12
0.87
4.09
0.88

4.04
0.90
4.02
0.89
3.96
0.90

4.12
0.85
4.02
0.94
4.06
0.88

3.96
0.92
3.90
0.92
3.93
0.93

4.04
0.83
4.06
0.83
3.96
0.89

3.98
0.90
3.97
0.91
3.97
0.92

ข้อความ

S.D.
7.5 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการ
ทางานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม
รวมเฉลี่ยด้านที่ 7
รวมเฉลี่ยทั้งหมด

X

S.D.
X

S.D.
X

S.D.

แปล
ผล

ลาดับ
ที่

ดี

2

ดี



ดี

276

277
จากตารางที่ 35 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองจานวน 49 คน มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
สอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL) ร่วมกั บ การเรีย นรู้แบบร่วมมื อ (CL) อยู่ ที่ระดับ ดี ( X =3.97,
S.D.=0.92) จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) พบว่า หน่วยการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ( X =4.09, S.D.=0.88) ส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงรองลงไปตามลาดับ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ( X =4.06, S.D.=0.88) และหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 ( X =4.05, S.D.=0.91) สาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 ( X =3.78, S.D.=1.00)
นอกจากนี้ยั งพบว่า กลุ่มทดลองมีความคิดเห็นเกี่ยวกั บองค์ประกอบแต่ละด้านของรูป
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความคิ ดเห็นต่ อองค์ ประกอบทุก ด้านของการประเมิน อยู่ใ นระดับดี ทุกด้านของการประเมิน
( X =3.88-4.01, S.D.=0.91-0.98) องค์ ป ระกอบในการประเมิ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ได้ แ ก่
องค์ประกอบด้านขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( X =4.01, S.D.=0.91) อันดับที่ 2
องค์ป ระกอบด้ านการพัฒนาทักษะย่ อยของการเขีย นเพื่อการสื่อสาร ( X =4.00, S.D.=0.91)
และอันดับที่ 3 มีองค์ประกอบ 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ องค์ประกอบด้านเนื้อหาและภาระงาน
ของบทเรียน ( X =3.99, S.D.=0.95) และองค์ป ระกอบด้านสื่อประกอบการสอน ( X =3.99,
S.D.=0.91) สาหรับองค์ประกอบที่มีค่ าเฉลี่ยของความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบด้าน
การพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ( X =3.88, S.D.=0.98)
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะตอนที่ 2 ในแบบสอบถามความคิดเห็นที่
มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) พบว่า
1. นักเรียนกลุ่มทดลองแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจ และเรียนรู้ทักษะการ
วิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียนมากที่สุด (จานวน 24 คน) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างให้เหตุผล
โดยสรุปว่าขั้นตอนในการวิเคราะห์เพื่อหาจุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียนไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน
และคาศัพท์ที่ใช้ในการบอกจุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียนไม่ยากนัก เมื่อเทียบกั บทักษะการ
ประเมินน้าเสียง (tone) และอารมณ์ (mood) และมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 9 คน มีความคิดเห็นว่า
นักเรียนมีความเข้าใจ และเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น มากที่สุด เหตุผล
โดยสรุ ป ก็ คื อ นั ก เรี ย นเคยมี ป ระสบการณ์ ใ นการเรี ย นทั ก ษะนี้ ม าบ้ า งแล้ ว ในภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2559 และ และในการพิจารณาแยกข้อเท็จจริง ออกจากความคิดเห็นไม่ซับซ้อนนัก
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2. นักเรียนกลุ่มทดลองแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้
ทักษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบแผนของภาษามากที่สุด (จานวน 31 คน) ใน
จานวน 7 ทักษะย่อยของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เหตุผลโดยสรุปคือนักเรียนเรียน
เกี่ ย วกั บ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาหลายเรื่องแล้ ว และมีความรู้ ความเข้าใจเพีย งพอในการ
นามาใช้เขียนภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 7 คน ที่มีความคิดเห็นว่า
นักเรียนมีความเข้าใจ และเรียนรู้ทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ผู้อ่าน มากที่สุด เหตุ ผลโดยสรุป ก็คือในภาระงานการเขียนที่ก าหนดให้แต่ละภาระงานมีก าร
กาหนดรูป แบบการเขีย นไว้ให้เ รียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้ใ ห้ตัวอย่าง
รูปแบบการเขียนไว้แล้ว ทาให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเรียน และการเขียนได้
3. กลุ่มทดลองมีข้อเสนอแนะอื่นๆบางประการเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยสรุปดังนี้
- ควรให้ผู้เรียนเลือกกลุ่มเพื่อนสมาชิกเอง ผู้สอนไม่ควรจัดให้ เพราะเพื่อนบางคน
ในกลุ่มไม่สนิทกัน
- บางกิจกรรมให้เวลาทาภาระงานไม่เพียงพอ ควรเพิ่มเวลาให้มากขึ้น หรือลด
ปริมาณกิจกรรมในภาระงานลง
- การเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆทาให้เข้าใจ และสะดวกในการเรียนมากกว่าเรียนกลุ่ม
ใหญ่ทั้งห้อง ได้รับความสนใจจากครูผู้สอนมากกว่าเรียนเป็นกลุ่มห้องใหญ่
- ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่ม เวลาที่ไม่เข้าใจ หรือไม่มั่นใจเกี่ยวกั บ
ความหมายของคาศัพท์ เพราะเพื่อนบางคนเรียนเก่ง อธิบายได้เข้าใจ
จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) มีระดับคะแนนเท่ากับ 3.97 ซึ่งหมายความว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(CL) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับที่ดี ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 3

279
4. ผลการเปรียบเทียบทักษะสังคมของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
ในการตอบวัต ถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 ที่กาหนดว่า เพื่อเปรีย บเทียบระดับ การปฏิบั ติ
ทักษะสังคมของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลอง จานวน 49 คน ทาแบบวัดทักษะสังคม ซึ่งมี 2 ตอน
ตอนที่ 1เป็ น การประเมิ น ทั ก ษะสั ง คมของกลุ่ ม ทดลองด้ า นการสื่ อ สารกั บ สมาชิ ก ในกลุ่ ม
(Communicative Skills)จ านวน 10 ข้อ และตอนที่ 2 เป็ น การประเมิน ทัก ษะสังคมของกลุ่ ม
ทดลองด้านความร่วมมือ และการทางานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and Team Work) จานวน
20 ข้อ รวม 30 ข้อ แบ่งระดับของการปฏิบัติทักษะสังคมออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 หมายถึง
นักเรียนมีระดับการปฏิบัติทักษะสังคมถี่มากที่สุด และระดับ 1 หมายถึงนักเรียนมีระดับการปฏิบัติ
ทัก ษะสั งคมถี่ น้ อ ยที่ สุ ด จากนั้น จึ งน าแบบวัด ทัก ษะสั ง คมที่ ก ลุ่ ม ทดลองตอบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
มาวิเคราะห์ผลเพื่อเปรียบเที่ยบค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ และวิเคราะห์ค่าระดับ การปฏิบัติทักษะสังคม
ของกลุ่ม ทดลองแต่ ละคนที่ได้จ ากการตอบแบบวัดทัก ษะสังคมก่ อนเรีย นและหลังเรีย นเพื่อหา
ผลต่าง (D) และเปรียบเทียบค่าระดับการปฏิบั ติ ทักษะสังคม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดัง
ตารางที่ 36 ตารางที่ 37 และตารางที่ 38 ต่อไปนี้
ตารางที่ 36 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มทดลอง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และค่าร้อยละของผลต่างของค่าระดับการปฏิบัติ
ทักษะสังคม
รายการทักษะสังคม
ตอนที่ 1. ด้านการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม
(Communicative Skills)
1. ใช้น้าเสียงในการพูดคุยเหมาะสม
2. แสดงสีหน้าในการพูดคุยเหมาะสม
3. แสดงท่าทางขณะพูดคุยเหมาะสม
4. รู้จังหวะ และช่วงเวลาในการพูดคุย
5. รู้จักเริ่มต้นและจบการพูดคุยได้เหมาะสม
6. มีมารยาท และตั้งใจฟังขณะที่สมาชิกคนอื่นพูด

ก่อนเรียน
X S.D.

หลังเรียน
X S.D.

3.34
3.10
3.35
3.33
3.37
3.39
3.45

4.06
4.06
4.10
4.16
4.04
4.08
4.00

1.05
1.11
0.98
0.87
0.96
1.16
1.03

0.83
0.82
0.79
0.77
0.78
0.80
0.86

ผลต่าง
(D)

ร้อยละ
ผลต่าง

0.72
0.96
0.76
0.84
0.67
0.69
0.55

14.49
19.18
15.10
16.73
13.47
13.88
11.02

ลาดับที่

1
11
2
18
17
29

280
ตารางที่ 36 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มทดลอง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และค่าร้อยละของผลต่างของค่าระดับการปฏิบัติ
ทักษะสังคม (ต่อ)
ก่อนเรียน
รายการทักษะสังคม
7. รูจ้ ักใช้ภาษาในการตั้งคาถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
8. รู้จักใช้ภาษาในการตอบคาถามเพื่อนสมาชิก
ในกลุ่ม
9. ใช้คาพูดให้กาลังใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเหมาะสม
10. ใช้ภาษาสุภาพ และเหมาะสมกับโอกาส
ตอนที่ 2. ด้านความร่วมมือ และการทางาน
เป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and Team Work)
11. ให้ความร่วมมือในการทาภาระงานของกลุ่ม
ให้สาเร็จ
12. รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก
13. ยอมรับความสามารถของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
14. รู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
อย่างเหมาะสม
15. หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับเพื่อนสมาชิก
16. ไม่ใช้อารมณ์ในการแสดงความคิดเห็น
17. กระตือรือร้นปฏิบัติภาระงานกลุ่ม
18. ปฏิบัติภาระงานในหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
19. ตั้งใจปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
20. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนปฏิบัติ
ภาระงานของกลุ่ม
21. รู้จักควบคุมตนเองอย่างเหมาะสม
22. ให้ความสาคัญกับภาระงานของกลุ่ม
23. ปฏิบัติตามข้อตก และกติกาลงของกลุ่ม
24. ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม
25. ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิก
เมื่อมีโอกาส
26. ภาคภูมิใจกับผลงานที่ร่วมกันทากับสมาชิก
ในกลุ่ม
27. ไม่แสดงอารมณ์โกรธเมื่อถูกเพื่อนวิพากษ์วิจารณ์
อย่างมีเหตุผล

X
3.33

S.D.
1.10

หลังเรียน
X S.D.

ผลต่าง
(D)

ร้อยละ
ผลต่าง

ลาดับที่

4.10

0.91

0.78

15.51

6
6
20
27

3.29
3.49
3.31

1.12
1.05
1.01

4.06
4.14
3.88

0.84
0.81
0.92

0.78
0.65
0.57

15.51
13.06
11.43

3.38

1.11

4.08

0.84

0.70

14.00

3.41
3.45
3.49

1.03
1.16
1.15

4.06
4.08
4.12

0.89
0.80
0.82

0.65
0.63
0.63

13.06
12.65
12.65

20
23
23

3.43
3.33
3.31
3.39
3.43
3.41

1.12
0.98
1.03
1.12
1.09
1.12

4.00
4.06
4.08
4.14
4.14
4.14

0.83
0.79
0.85
0.86
0.81
0.86

0.57
0.73
0.78
0.76
0.71
0.73

11.43
14.69
15.51
15.10
14.29
14.69

27
13
6
11
16
13

3.29
3.18
3.31
3.43
3.20

1.23
1.19
1.13
1.09
1.16

4.06
4.00
4.10
4.08
4.00

0.84
0.83
0.84
0.85
0.86

0.78
0.82
0.80
0.65
0.80

15.51
16.33
15.92
13.06
15.92

6
3
4
20
4

3.37

1.10

4.04

0.90

0.67

13.47

18

3.51

1.13

4.12

0.77

0.61

12.24

26

3.27

1.12

4.04

0.90

0.78

15.51

6
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ตารางที่ 36 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มทดลอง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และค่าร้อยละของผลต่างของค่าระดับการปฏิบัติ
ทักษะสังคม (ต่อ)
รายการทักษะสังคม
28. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงานกลุ่ม
อย่างมีเหตุผล
29. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภาระงาน
โดยไม่มีใครร้องขอ
30. แสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับเพื่อนสมาชิก
ในกลุ่ม
โดยรวม

ก่อนเรียน
X S.D.

หลังเรียน
X S.D.

ผลต่าง
(D)

ร้อยละ
ผลต่าง

ลาดับที่

3.47

1.11

4.20

0.81

0.73

14.69

13

3.41

0.97

4.04

0.81

0.63

12.65

23

3.49
3.36

1.01
1.09

4.02
4.07

0.89
0.84

0.53
0.71

10.61
14.16

30

จากตารางที่ 36 พบว่า ก่ อนการเรีย นด้วยรูป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL)
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) นักเรียนกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน มีระดับการปฏิบัติทักษะ
สังคมขอยู่ที่ระดับปานกลาง( X =3.36, S.D.=1.09) และหลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบ
เน้นภาระงาน (TBL)ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) นักเรียนกลุ่มทดลองมีระดับ การปฏิบัติ
ทักษะสังคมอยู่ที่ระดับดี( X =4.07, S.D.=0.84) มีค่าผลต่างเฉลี่ย (D) เท่ากับ 0.71 คิดเป็นร้อยละ
14.16 ทักษะสังคมที่มีค่าผลต่างเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การใช้น้าเสียงในการพูดคุยเหมาะสม คิดเป็น
ร้อยละ19.18 ส่วนทักษะสังคมที่มีค่าผลต่างเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ การแสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับ
เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 10.61 และเมื่อพิจารณาทักษะสังคมทั้ง 2 ด้าน พบว่าระดับ
ปฏิบั ติทัก ษะสังคมด้านการสื่อสารกั บสมาชิก ในกลุ่ม (Communicative Skills) มีค่าเฉลี่ย ของ
ผลต่ างระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนเท่ากับ 0.70 คิดเห็นร้อยละ14.49
ซึ่งสูงกว่าระดับปฏิบัติทักษะสังคมด้านความร่วมมือและการทางานเป็นกลุ่ม(Cooperative Skills
and Team Work) ที่มีค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอน
เท่ากับ 0.70 คิดเห็นร้อยละ14.00
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ตารางที่ 37 ค่าระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ(CL) และผลต่างของค่าระดับการปฏิบัติทักษะสังคม (D)
นักเรียน
คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ค่าระดับปฏิบัติด้านที่ 1
(50)
ก่อนเรียน หลังเรียน

26
24
24
23
26
24
23
24
22
23
22
21
28
24
23
22
23
26
22
21
21
32

41
36
34
37
40
35
38
31
30
40
33
39
47
37
38
28
29
41
36
30
37
50

ผลต่าง
(D)

15
12
10
14
14
11
15
7
8
17
11
18
19
13
15
6
6
15
14
9
16
18

ค่าระดับปฏิบัติด้านที่ 2
(100)
ก่อนเรียน
หลังเรียน

63
56
63
66
62
60
68
57
56
50
50
60
51
52
58
64
60
56
63
57
60
78

81
78
82
74
78
80
79
76
73
70
69
82
72
72
74
75
81
79
80
79
72
85

ผลต่าง
(D)

18
22
19
8
16
20
11
19
17
20
19
22
21
20
16
11
21
23
17
22
12
7
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ตารางที่ 37 ค่าระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และผลต่างของค่าระดับการปฏิบัติทักษะสังคม (D)
(ต่อ)
นักเรียน
คนที่

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ค่าระดับปฏิบัติด้านที่ 1
(50)
ก่อนเรียน หลังเรียน

22
26
22
23
26
23
33
27
25
29
22
22
25
24
24
24
35
20
21
21
26

34
39
27
35
32
40
46
41
39
47
30
38
43
41
30
36
41
38
34
33
33

ผลต่าง
(D)

12
13
5
12
6
17
13
14
14
18
8
16
18
17
6
12
6
18
13
12
7

ค่าระดับปฏิบัติด้านที่ 2
(100)
ก่อนเรียน
หลังเรียน

56
65
62
60
60
77
65
62
57
66
47
60
67
48
64
61
44
59
61
62
66

80
77
82
83
84
92
85
81
75
76
67
80
83
68
82
87
65
79
78
80
85

ผลต่าง
(D)

24
12
20
23
24
15
20
19
18
10
20
20
16
20
18
26
21
20
17
18
19
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ตารางที่ 37 ค่าระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มทดลอง จานวน 49 คน ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และผลต่างของค่าระดับการปฏิบัติทักษะสังคม (D)
(ต่อ)
นักเรียน
คนที่

44
45
46
47
48
49

ค่าระดับปฏิบัติด้านที่ 1
(50)
ก่อนเรียน หลังเรียน

30
23
25
22
27
26

45
35
38
36
34
46

ผลต่าง
(D)

15
12
13
14
7
20

ค่าระดับปฏิบัติด้านที่ 2
(100)
ก่อนเรียน
หลังเรียน

65
46
67
59
67
61

89
67
79
77
83
80

ผลต่าง
(D)

24
21
12
18
16
19

จากตารางที่ 37 พบว่า ระดับ การปฏิบั ติทัก ษะสังคมของกลุ่ม ทดลอง จานวน 49 คน
มีความถี่เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยพบว่า ในด้านการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills)
ระดับการปฏิบัติทักษะสังคม ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน ค่าผลต่างของ
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 20 คะแนน และค่าผลต่างของคะแนนต่าสุดเท่ากับ 5 คะแนน และในด้านที่
เกี่ยวกับความร่วมมือ และการทางานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and Team Work) ระดับการ
ปฏิบัติทักษะสังคม ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ค่าผลต่างของคะแนน
สูงสุดเท่ากับ 26 คะแนน และค่าผลต่างของคะแนนต่าสุดเท่ากับ 7 คะแนน
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ตารางที่ 38 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มทดลอง ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน)
ระดับปฏิบัติทักษะ
สังคม

การ
ประเมิน

คะแนน
เต็ม

X

S.D.

ด้านการสื่อสารกับ
สมาชิกในกลุ่ม
ด้านความร่วมกัน และ
การทางานเป็นกลุ่ม

ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

50
50
100
100

24.43
37.10
60.08
78.27

3.19
5.32
6.91
5.81

D

S.D.
(D)

t

df

p-value

12.67 4.09 21.69* 48 0.000
18.18 4.25 29.98* 48 0.000

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 38 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับการปฏิบัติทักษะสังคมด้านการสื่อสาร
กับสมาชิกในกลุ่มของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.10 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
ระดับการปฏิบัติทักษะสังคมด้านการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบ
เน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.43 คะแนน ผลต่าง
เฉลี่ย ( D ) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) มีค่าเท่ากับ 12.67 ค่าทดสอบ t มีค่าเท่ากับ 21.69 (p<0.05)
สาหรับ ค่ าเฉลี่ย ของคะแนนระดับ การปฏิบั ติทัก ษะสังคมด้านความร่วมมือ และการ
ทางานเป็นกลุ่มของนักเรียน หลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) มีค่าเท่ากับ 78.27 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับการปฏิบัติ
ทักษะสังคมด้านความร่วมมือ และการทางานเป็นกลุ่ม ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)ที่มีค่าเท่ากับ 60.08 คะแนนผลต่างเฉลี่ย ( D )
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) มีค่าเท่ากับ 1818 คะแนน ค่าทดสอบ t มีค่าเท่ากับ 29.98 (p<0.05)จากค่าสถิติ
ดังกล่าวแสดงว่า ระดับการปฏิบัติทักษะสังคมทั้ง 2 ด้านของนักเรียน หลังเรียนด้วยรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) มีความถี่มากกว่าระดับการ
ปฏิบัติทักษะสังคมก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 4

บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร เป็นการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development-R&D)
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มทดลองที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรมการ
เรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน
49 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มห้องเรียน จานวน 1 ห้องเรียน ได้ แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 4/9
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)ตามเกณฑ์ 75/75 2)เปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกั บการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 3) ศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(CL) และ4) เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติทักษะสังคม ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบ
เน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการดาเนินการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกั บ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว
2. หน่วยการเรียนรู้ จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 76.03/76.39
ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดี และสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 75/75
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3. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
เป็นแบบทดสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบ 2 ลักษณะ ดังนี้
3.1 ข้อสอบแบบปรนัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อสอบวัดความรู้
เกี่ ยวกั บค าศั พท์ที่สาคั ญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีจานวน 20 ข้อ และตอนที่ 2 ข้อสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีจานวน 50 ข้อ รวมทั้งสิ้น
70 ข้อ โดยแบบทดสอบปรนัยจานวน 70 ข้อมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.28-0.63มีค่า
อานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25-0.70 และมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.95
3.2 ข้อสอบแบบอัตนัย เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการใช้ทักษะย่อย
ของการเขียนเพื่อการสื่อสาร มีจ านวน 2 ข้อ ข้อละ15 คะแนน รวม 30 คะแนน โดยมีเกณฑ์
การตรวจให้คะแนน ดังนี้ 1) การใช้ภาษา (Language use) 5 คะแนน 2) เนื้อหาและการเรียบ
เรียงเนื้อหา (Content and Organization) 5 คะแนน 3) การเลือกใช้รูป แบบการเขีย น (Style)
3 คะแนน และ4) กลไกภาษา (Mechanics) 2 คะแนน ในส่วนของข้อสอบแบบอัตนัยนี้มีการหาค่า
ความเชื่ อ มั่ น ระหว่ า งผู้ ต รวจ 2 คน (Inter-rater reliability) โดยใช้ Intraclass correlation
coefficients (ICC) ได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.80
4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ่ รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยจัดทาแบบสอบถามในลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ตามแนวคิดของ Likert (1932) โดยกาหนดค่าระดับความคิดเห็นในแบบสอบถาม 5 ระดับ
ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด มีค่าระดับเท่ากับ 5 เห็นด้วยมากมีค่าระดับเท่ากับ 4 เห็นด้วยปานกลางมี
ค่าระดับ เท่ากับ 3 เห็นด้ วยน้อยมีค่าระดับ เท่ากับ 2 และเห็นด้วยน้อยที่สุดมีค่าระดับ เท่ากับ 1
แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่
ด้านเนื้อหาและภาระงานของบทเรียน จานวน 10 ข้อ ด้านขั้นตอน และกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรีย นรู้ จ านวน 12 ข้อ ด้ านการพัฒนาทัก ษะย่ อยของการอ่านเชิงวิเ คราะห์ จ านวน 7 ข้อ
ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร จานวน 7 ข้อ ด้านสื่อประกอบการสอน
จ านวน 6 ข้อ ด้ านรูป แบบการวัด และประเมิ น ผล จ านวน 15 ข้อ และด้านประโยชน์ที่ได้รั บ
จานวน 5 ข้อ และตอนที่ 2 เป็น คาแนะน าและข้อเสนอแนะในลัก ษณะคาถามแบบปลายเปิ ด
เป็นแบบสอบถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: หรือค่า
IOC) เท่ากับ 1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87
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5. แบบวัดทักษะสังคมของผู้เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรีย นรู้แบบร่วมมือ (CL) เป็น แบบวัดทัก ษะสังคมที่มีลัก ษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) ที่กาหนดค่าระดับของข้อความไว้ 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (1932) แบบ
วัดทักษะสังคมแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นการประเมินทักษะสังคมของนักเรียน ด้านการ
สื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills) จานวน 10 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นการประเมิน
ทักษะสังคมของนักเรีย นด้านความร่วมมือ และการทางานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and
Team Work) จานวน 20 ข้อ โดยแบ่งระดับการปฏิบัติทักษะสังคมออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ระดับ 5
หมายถึง นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติบ่อยมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนมีระดับของการ
ปฏิบัติบ่อยมาก ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติบ่อยปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง
นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติบ่อยน้อย และระดับ 1 หมายถึง นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติบ่อย
น้อยที่สุด แบบวัด ทัก ษะสังคมฉบั บ นี้มี ค่าดัช นีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence: หรือค่า IOC) เท่ากับ 1 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78
การดาเนินการวิจัย
ในการวิจัย เรื่องการพัฒนารูป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงานร่วมกั บ การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 (Needs Analysis) เป็นการสารวจสภาพความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับทักษะ
ย่อย และกลยุ ทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเ คราะห์ และการเขีย นภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ที่นักเรียนมีในปัจจุบัน และเป็นการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเ คราะห์ และทัก ษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ที่นัก เรีย นต้องการพัฒนา และสารวจแนวเรื่อง
(Topic) ที่จะนามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ตารา เอกสาร และบทความทางวิช าการ เกี่ย วกับทักษะ กลยุทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแนวเรื่องที่นามาใช้เป็นบทอ่าน และนาข้อมูล
จากการวิเ คราะห์เ อกสารมาพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้เก็ บข้อมูลเชิงคุณภาพ และปริมาณ ได้แก่
แบบสอบถามความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะและกลยุทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ความรู้พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะและกลยุ ท ธ์ด้ านการเขีย นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ความ
ต้องการจ าเป็น ด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารที่นักเรีย น
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ต้องการพัฒนา และเกี่ยวกับแนวเรื่องที่อ่าน (Topics) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาผลการสารวจไป
ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต่อไป
ระยะที่ 2 (Design and Development) เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 2) ขั้นการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ และ3) ขั้นการ
หาประสิทธิภาพเครื่องมือตามเกณฑ์ที่กาหนดก่อนนาไปใช้จริง ผู้วิจัยได้ดาเนินการกาหนดรูปแบบ
การสอน หรือรูป แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นัก เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเ คราะห์ ทัก ษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็ นรูป แบบการสอนที่ผู้วิจัย ได้
พัฒนาขึ้นโดยผสมผสานกระบวนการ และแนวคิดที่ได้มาจากรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
(TBL) ตามแนวคิดของ Willis (1996) และEllis (2003) กับแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(CL) ตามแนวคิดของ Johnson และJohnson (1994) Kagan (1992) และSlavin (1995) โดยใช้
ชื่อว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)โดยมีขั้นตอนที่
สาคัญ 7 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) 2) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task)
3) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) 4) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus) 5) ขั้น
สะท้อนย้อนคิด (Post-Reading) 6) ขั้นถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) และ7) ขั้นประเมินผล
การปฏิบัติภาระงาน (Evaluation Task)
ระยะที่ 3 (Implementation and Evaluation) เป็นระยะที่ผู้วิจัยนารูปแบบการสอนแบบ
เน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกั บการเรีย นรู้แบบร่วมมือ (CL) และเครื่องมือที่ ผ่านการตรวจสอบ
คุณ ภาพเรียบร้อยแล้ว ไปใช้ใ นการเก็ บรวบรวมข้อมูลกับ กลุ่มทดลอง ได้แก่ นัก เรีย นระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ จานวน 49 คน ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
(อ 31202) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มห้องเรียน
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู้ วิจั ย ได้ ด าเนิ น การขออนุญ าตโรงเรี ย น
เทพศิรินทร์ ในการนารูปแบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL) ร่วมกั บการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(CL) ไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 49 คน และขออนุญาตใช้
สถานที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในห้องเรียน หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงดาเนินการให้กลุ่มตัวอย่างทา
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งแบบทดสอบ
ฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ จานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัด ความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเชิงวิเคราะห์
จานวน 50 ข้อ และตอนที่ 3 เป็น แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
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เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จานวน 2 ข้อ ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง 25 นาที จากนั้นให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 49 คน ทาแบบวัดทักษะสังคมก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยใช้เวลา 20 นาที หลังจากนั้นผู้วิจัยจึง
ดาเนินการ ปฐมนิเทศ เพื่อทาความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง ก่อนที่จะเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตามหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10 หน่วย โดยใช้ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบ
10 หน่วยการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) และ
ทาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น รวมทั้งให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทาแบบวัดทักษะสังคมอีกหนึ่ง
ครั้ ง หลัง จากนั้น ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้อ มู ล ที่ ได้ จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมาจั ด กระท าด้ ว ยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ
เพื่อ ศึ ก ษาว่า ได้ ผ ลตามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ก าหนดไว้ห รือ ไม่ หลังจากนั้น จึง น าเสนอผลการวิ จั ย
ตามลาดับของวัตถุประสงค์การวิจัย
สรุปผลการวิจัย
จากการศึ กษาวิจัย และพัฒนารูป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL) ร่วมกับ การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ประสิท ธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกั บการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) มีค่ าเท่ากับ 76.03/76.39 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 75/75
แสดงว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(CL) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และความสามารถในการเขีย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนสูงขึ้น หลังจากเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ที่ระดับดีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL)
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ( X =3.97, S.D.=0.92) โดยแต่ละด้านกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเรียงลาดับจากระดับคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านขั้นตอนและกระบวนการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ( X =4.01, S.D.=0.91) 2) ด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะย่ อ ยของการเขี ย น
เพื่อ การสื่อ สาร ( X =4.00, S.D.=0.91) 3) ด้า นเนื้อหาและภาระงานของบทเรีย น ( X =3.99,
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S.D.=0.95) และด้ า นสื่อประกอบการสอน ( X =3.99, S.D.=0.91) 5) ด้านประโยชน์ที่ได้รั บ
( X =3.97, S.D=0.91) 6) ด้านรูปแบบการวัด และประเมินผล ( X = 3.96, S.D.= 0.92) และ7)
ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ( X = 3.88, S.D.=0.98) โดยความคิดเห็นของ
กลุ่มทดลองแต่ละด้านสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
3.1 ด้านขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมี
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ขั้ น ตอน และกระบวนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ อ ยู่ ที่ ร ะดั บ ดี ( X =4.01,
S.D.=0.91) รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 2.10 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ( X =4.19, S.D.=0.86) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือข้อ 2.7 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม ( X =3.93, S.D.=0.94 )
3.2 ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยรวมกลุ่มตัวอย่าง
มีความคิ ด เห็ น ต่ อ การพัฒ นาทัก ษะย่ อ ยของการเขีย นเพื่อการสื่อสารอยู่ ที่ระดั บ ดี ( X =4.00,
S.D.=0.91) รายการประเมิน ที่มีค่ าเฉลี่ ย สูงสุด คือข้ อ 4.3 ได้รั บ การพั ฒนาทั ก ษะการเรีย บ
เรียงความคิด และเนื้อหาที่เขียนอย่างชัดเจน ( X =4.05, S.D.=0.88) และรายการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือข้อ 4.7 ได้ รับการพัฒนาทัก ษะการใช้กลไกของภาษาที่ ถูก ต้องและแม่น ย า
( X =3.92, S.D.=0.91)
3.3 ด้านเนื้อหาและภาระงานของบทเรีย น โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ต่อเนื้อหาและภาระงานของบทเรียน อยู่ที่ระดับดี ( X =3.99, S.D.=0.95) รายการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 1.9 ภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
ของผู้เรียน ( X =4.15, S.D.=0.84) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือข้อ 1.8 ภาระงานใน
บทเรีย นมีค วามยาก ง่ายเหมาะสม ( X =3.87, S.D.=1.02) สาหรับด้านสื่อประกอบการสอน
โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ สื่อประกอบการสอน อยู่ที่ระดับดี ( X =3.99, S.D.=0.95)
รายการประเมิ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ย สู งสุ ด คื อข้ อ 5.3 ใช้สื่ อการสอนกระตุ้น ความสนใจของผู้ เ รี ย น
( X =4.04, S.D.=0.89) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือข้อ 5.5 ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย
( X = .90, S.D.=0.92)
3.4 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่ อ ประโยชน์ที่
ได้รับ อยู่ที่ระดับดี ( X =3.97, S.D.=0.92) รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 7.3 ได้เรียนรู้
และพัฒนาทัก ษะการวิเ คราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกั บ สิ่งที่อ่าน ( X =4.00, S.D.=0.90) และรายการ
ประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือข้อ 7.1 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเดาความหมายคาศัพท์จาก
บริบท ( X =3.93, S.D.=0.93)
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3.5 ด้านรูปแบบการวัด และประเมินผล โดยรวมกลุ่มตัวอย่ างมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการวัด และประเมินผล อยู่ที่ระดับดี ( X =3.96, S.D.=0.92) ในด้านนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ได้แก่ 1) การประเมินทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 6.3
มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน ( X =3.99, S.D.=0.89) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
ข้อ 6.4 การประเมินมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้ ( X =3.85, S.D.=0.91) 2)
การประเมินทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 6.6 การประเมิน
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ( X =4.07, S.D.=0.88) และข้อที่ 6.8 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหา
ที่เรียน ( X =4.07, S.D.=0.87) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือข้อ 6.9 เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้ ( X =3.93, S.D.=0.93) และ3) การประเมินทักษะการเขียนเพื่อ
การสื่อสาร โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 6.15 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้าน
การเขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน ( X = 4.00, S.D.=0.90) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คื อ ข้ อ 6.14 การประเมิ น มี เ กณฑ์ ก ารวั ด และประเมิ น ผลชั ด เจน และเชื่ อ ถื อ ได้ ( X =3.81,
S.D.=0.98)
3.6 ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมี
ความคิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะย่ อ ยของการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ อยู่ ที่ ร ะดั บ ดี ( X =3.88,
S.D.=0.98) (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบน เท่ากับ 0.98) รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือข้อ 3.3 ได้รับการพัฒนาทักษะการประเมินน้าเสียง (tone) และอารมณ์ (mood) ในการเขียน
ของผู้เขียน ( X =4.02, S.D.=0.89) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือข้อ 3.7 ได้รับการ
พัฒนาทักษะการระบุความลาเอียงของผู้เขียน ( X =3.71, S.D.=1.00)
4. ระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มตัวอย่างมีความถี่เพิ่มมากขึ้น หลังจากเรียนด้วย
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดั บ 0.05 โดยกลุ่มทดลองมีระดับ การปฏิบั ติทัก ษะสังคมอยู่ ที่ระดับ ดี ( X =4.07,
S.D.=0.84) มีค่ าผลต่ างเฉลี่ย (D) ก่ อนเรีย นและหลังเรีย นเท่ากับ 0.71คิดเป็ นร้อยละ 14.16
ทักษะสังคมที่มีค่าผลต่างเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การใช้น้าเสียงในการพูดคุยเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ
19.18 ส่วนทักษะสังคมที่มีค่าผลต่างเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ การแสดงพฤติกรรมที่เป็น มิตรกั บเพื่อน
สมาชิกในกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 10.61 และเมื่อพิจารณาทักษะสังคมทั้ง 2 ด้าน พบว่าระดับปฏิบัติ
ทักษะสังคมด้านการสื่อสารกั บสมาชิกในกลุ่ม(Communicative Skills) มีค่าเฉลี่ย ของผลต่าง
ระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนเท่ากับ 0.70 คิดเป็นร้อยละ14.49 ซึ่งสูงกว่า
ระดับปฏิบั ติทักษะสังคมด้ านความร่ว มมือและการท างานเป็น กลุ่ม(Cooperative Skills and
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Team Work) ที่มีค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนเท่ากับ
0.70 คิดเป็นร้อยละ14.00
การอภิปรายผล
จากผลการวิเ คราะห์ข้อมูลเรื่องการพัฒนารูป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL)
ร่วมกั บ การเรีย นรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทัก ษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเ คราะห์
และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากผลการวิจัยข้อที่ 1 ซึ่งพบว่า รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรี ย นรู้ แบบร่ว มมือ (CL) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ อ ยู่ ใ นระดั บ ดี มี ค่า ประสิ ท ธิ ภ าพเท่า กั บ
76.03/76.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 75/75 ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.1 ในการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) ครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ความสาคัญกับความต้องการของผู้เรียนโดยได้ศึกษาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ผู้เรียนจาเป็นต้องเรียนรู้โดย
พบว่าผู้เรียนจาเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้านทักษะการระบุความลาเอียง
ของผู้เขียน ทักษะการอนุมานความหรือการตีความ ทักษะการสรุปความจากเรื่องที่อ่านอย่างมี
เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน ทักษะการประเมินน้าเสียงและอารมณ์ ทักษะการ
วิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน และทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
นอกจากนี้ผู้เรียนยั งจาเป็นต้ องเพิ่ มพูนทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารด้านทักษะการเชื่อมโยง
ความคิดและข้อมูลต่างๆในการเขียน ทักษะการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบแผนของ
ภาษา ทัก ษะการพัฒนาและเรีย บเรีย งความคิดและเนื้อหาที่เ ขีย นอย่ างชัดเจน ทัก ษะในการ
เลือกใช้คาศัพท์ที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน ทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและผู้อ่าน ทักษะในการอธิบายใจความสาคัญได้ชัดเจน และทักษะการใช้กลไกทางภาษาที่
ถูกต้องอย่างมีความหมาย ผู้วิจัยได้นาผลการศึกษาความต้องการของผู้เรียนมาใช้เป็นจุดเริ่มต้น
ในการพัฒนารูปแบบการสอนครั้งนี้ โดยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ที่ผู้เรียน
ต้องการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wallace (2003) และPardede (2007) ที่พบว่าทักษะ
ย่อยที่จาเป็นในการอ่านเชิงวิเคราะห์ คือทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน
ทัก ษะการระบุ ค วามลาเอีย งของผู้เ ขี ย น ทัก ษะการอนุ มานความหรือการตีความ ทัก ษะการ
ประเมินน้าเสียงและอารมณ์ และทักษะการวิเคราะห์การให้เหตุผลที่ผิดของผู้เขียน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Khatib และ Meihami (2015) ที่พบว่าทักษะย่อยที่จาเป็นในการเขียนเพื่อการ
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สื่อสารคือทักษะการเรียบเรียงความคิดและเนื้อหาอย่างชัดเจน ทักษะการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่
ถูกต้องทักษะในการเลือกใช้คาศัพท์ที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน และทักษะการใช้กลไกทางภาษาที่
ถูกต้อง
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับหลักการ และแนวคิดของ Taba (1962) Brown (1995) และ
Richards (2001) ที่กล่าวว่า ขั้นตอนที่สาคัญขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการ
สอนคือการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของผู้เรียน
1.2 รูป แบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกั บการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(CL) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้มีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้มาจากการบูรณาการการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกั บการเรีย นรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วยขั้น ตอนที่สาคัญ 7
ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กล่าวคือในการอ่านผู้เ รีย น
จาเป็นต้องมีภูมิหลังเกี่ยวกับบทอ่านก่อน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การสอนแบบเน้นภาระงานขั้นก่อน
ปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) โดยให้ผู้เรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทอ่าน และเรียนรู้
เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเดาความหมายคาศัพท์จากบริบท ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการอ่ าน
บทอ่านด้วยตนเองในขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) โดยให้ผู้เรียนอ่านบทอ่านร่วมกันเป็นกลุ่ม
และตอบคาถามการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทอ่านที่ถูกต้อง และ
ผู้วิจัยยังได้เสริมด้วยขั้นศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus) เพื่อให้ข้อมูลการเรียนรู้
เกี่ยวกับทักษะย่อย และกลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ก่อนที่จะให้ผู้เรียนวิเคราะห์บทอ่านอีก
ครั้งร่วมกัน และทาภาระงานตอบคาถามในระดับการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของHong-qin (2007) Lap และTrang (2017) ที่พบว่า ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนสูงขึ้น
หลังเรียนด้วยแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์หลักการ และแนวคิด
ของการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้ในการจัดกลุ่มผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันปฏิบัติภาระงานและมี
การปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสมาชิก รวมทั้งให้ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานสะท้อนย้อนคิดร่วมกันเป็น
กลุ่มเกี่ ย วกั บ ภาระงานที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องตามหลัก การและแนวคิดของ Johnson และ
Johnson (1994) Kagan (1992) และSlavin (1995) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกการ
ทางานร่วมกับเป็นกลุ่มร่วมกับบุคคลอื่น รู้จักแก้ปัญหาร่วมกันและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทา
ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ได้รับการฝึก และพัฒนาทักษะสังคมที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังให้ความสาคัญกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ภาระงานในขั้นถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) ซึ่งกาหนดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติภาระงานด้านการ
อ่านมาก่อน แล้วจึงนาแนวคิดต่างๆ รวมทั้งรูปแบบการเขียน และการใช้ภาษามาปรับใช้ในการ
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เขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัย ของ Tuan (2012) ที่พบว่า การ
ปฏิบัติภาระงานการอ่านก่อนการเขียนจะช่วยให้ผู้เรียนได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวเรื่องที่จะเขียน รวมทั้ง
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของเรื่องที่อ่าน รูปแบบภาษาที่ใช้ และคาศัพท์ ที่เกี่ยวกับแนวเรื่องที่
เขียน ซึ่งผู้เรียนสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการเขียนต่อไปได้
1.3 รูป แบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกั บการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(CL) มีการนาไปทดลองใช้ก่อนนาไปใช้จริงกับกลุ่มทดลอง (Try out) โดยผู้วิจัยได้นารูปแบบการ
สอนนี้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในขั้นทดลองรายบุคคล และขั้นการทดลองกลุ่มเล็ก เพื่อนาผล
มาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบก่อนนาไปใช้จริง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพ
ความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หาของรู ป แบบการสอนโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ การสอน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 5 ท่าน และมีก ารปรับ ปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เ ชี่ย วชาญ เพื่อให้ได้
รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดในการทดสอบ
ประสิทธิภาพรูปแบบการสอนของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ที่กล่าวว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอนที่พัฒนาขึ้น ต้องมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด และถ้ารูป แบบการสอนได้รับการ
ออกแบบและพัฒนาอย่างดีมีคุณภาพ ค่า E1 หรือ E2 ที่คานวณได้จากการทดสอบประสิทธิภาพ
จะต้องใกล้เคียงกันและห่างกันไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งเป็นตัวชี้ที่จะยืนยันได้ว่าผู้เรียนได้มีการเปลี่ยน
พฤติกรรมต่อเนื่องตามลาดับขั้นหรือไม่ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมขั้นสุดท้าย
2. จากผลการวิจัยข้อที่ 2 ซึ่งพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นหลังการเรียนด้วยรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 อาจเป็น ผลมาจากรูปแบบการสอนมีขั้น ตอนการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และทักษะการ
เขียนเพื่อการสื่อสารโดยเริ่มจากขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Warm Up)ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจใน
บทเรียนโดยใช้ภาระงานการร่วมกันทารายการ (Make a list) หรือแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทเรียน (Share ideas) หรือระดมความคิดเกี่ยวกับบทเรียน (Brainstorm) ซึ่งเป็นการกระตุ้น
ความคิ ด หรื อเตรีย มความพร้อ มด้า นสมองของผู้เ รีย นเกี่ ย วกั บ บทเรี ย นก่ อนที่จ ะเรี ย นต่ อไป
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hong-qin (2007:39) ที่กล่าวว่ากิจกรรมในขั้นนาเข้าสู่บทเรียนเป็น
กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้น และดึงความสนใจของผู้เรียนให้พร้อมก่อนการลงมือเรียนเนื้อหาหลักของ
บทเรียน
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ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการเดา
ความหมายค าศั พท์จ ากบริบ ทประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้เ รีย นอ่านบทอ่า นได้เ ข้าใจเพิ่มมากขึ้ น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Maas (2007) ที่ศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมก่อนการอ่านมีผลต่อ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานของPrabhu (1984) Willis (1996) Nunan (2004)
และEllis (2004) ที่กล่าวไว้ตรงกันว่าภาระงานในขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) เป็นภาระ
งานที่ช่วยสร้างโครงสร้างความรู้( schema)เกี่ยวกับคาศัพท์ที่สาคัญ ภาษา และบริบทของภาระ
งานหลักที่ผู้เรียนจะได้ ปฏิบั ติจริงต่อไป ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle)ซึ่งกาหนดให้ผู้เรีย น
ปฏิบัติภาระงานกลุ่มร่วมกันในการตอบคาถามนาเกี่ยวกับบทอ่าน ก่อนที่ผู้เรียนจะร่วมกันอ่านและ
วิเคราะห์บทอ่านที่ได้รับมอบหมาย โดยเริ่มจากภาระงานการตอบคาถามเกี่ยวกับบทอ่านระดับ
การอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนที่จะตอบคาถามเชิงวิเคราะห์
ขั้นศึ กษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus) เป็น ขั้น ตอนที่ผู้เรีย นร่วมกั นศึกษา
ทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ (CR sub-skills) เพื่อนาไปใช้ในการตอบคาถาม ซึ่งเป็นภาระ
งานที่ต่อเนื่องมาจากภาระงานในขั้นปฏิบัติภาระงานที่ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานตอบคาถามการอ่าน
เพื่อความเข้าใจก่อนตอบคาถามระดับการอ่านเชิ งวิเคราะห์ ซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรีย น
เพราะการที่ผู้เรียนจะวิเคราะห์ข้อมูลในบทอ่านได้ ผู้เรียนจาเป็นต้องมีความเข้าใจข้อความในบท
อ่านเป็นอย่างดีเสียก่อน เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Facione
(1984) Wallace (2003) และ Hudson (2007) ที่มีความคิดเห็นทานองเดียวกันว่าความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาของบทอ่านจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้น ความเข้าใจจะช่วยให้
ผู้อ่านคิด ไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อความที่อ่านได้
ขั้นสะท้อนย้อนคิด (Post-Reading) เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนย้อนคิด
เกี่ยวกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายว่าผู้เรียนปฏิบัติภาระงานอย่างไร ค้นพบอะไรบ้างจากการ
ปฏิบัติภาระงาน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเรียนซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Nunan (2004) ที่กล่าวว่า 1 ใน 7 หลักการสาคัญของการสอนแบบเน้นภาระงาน คือการสะท้อน
ย้อนคิด (Reflection) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนย้อนคิดถึงสิ่งที่ตนเองได้เกิดการ
เรีย น และผลการปฏิบั ติภาระงานได้ดีมากเพียงใด ขั้นถ่ ายโอนทักษะ (Extended Task) เป็ น
ขั้นตอนที่ผู้เรียนได้ถ่ายโอนความรู้จากทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ไปสู่การเขียนเพื่อการสื่อสาร ขั้น
ประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน (Evaluation Task) เป็นขั้นตอนประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน
ของผู้เรียนทั้งส่วนของภาระงานที่เป็นการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
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3. จากผลการวิจัยข้อที่ 3 ซึ่งพบว่า กลุ่มทดลองมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนแบบ
เน้นภาระงาน (TBL)ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CL)อยู่ที่ระดับดี ( X =3.97, S.D.=0.92)โดยใน
แต่ล ะด้ า นกลุ่ มทดลองมีค วามคิ ดเห็ น เรี ย งล าดั บ จากระดับ คะแนนเฉลี่ย มากไปน้อ ยได้ ดัง นี้
1) ด้านขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( X =4.01, S.D.=0.91) 2) ด้านการพัฒนา
ทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร ( X =4.00, S.D.=0.91) 3) ด้านเนื้อหาและภาระงานของ
บทเรียน ( X =3.99, S.D.=0.95) และด้านสื่อประกอบการสอน ( X =3.99, S.D.=0.91) 5) ด้าน
ประโยชน์ที่ได้ รับ ( X =3.97, S.D.=0.91) 6) ด้านรูป แบบการวัด และประเมิน ผล ( X =3.96,
S.D.=0.92) และ7) ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ( X =3.88, S.D.=0.98)
ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการสอนนี้มีจุดเด่นเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ และการใช้สื่อประกอบการ
เรียนเหมาะสม ส่วนจุดอ่อนของรูปแบบการสอนนี้ได้แก่ ความเหมาะสมของภาระงาน และความ
ชัดเจนของเกณฑ์การวัดและประเมินผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 กลุ่ ม ทดลองมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า รู ป แบบการสอนแบบเน้ น ภาระงาน
(TBL)ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CL)มีการออกแบบขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ และการใช้
สื่อประกอบการเรียนการสอนเหมาะสม โดยกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นว่าขั้นตอนและกระบวนการ
จัดกิจ กรรมการเรีย นรู้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการอ่านเชิง
วิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เพราะมีภาระงานที่ผู้เรียนได้
ทาความเข้าใจบทอ่านก่อนเพื่อเป็นพื้น ฐานก่อนการปฏิบัติภาระงานการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของTalebi และTalebi (2015) ในการสอนกลยุทธ์การอ่านเชิง
วิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์บทอ่านต่อไป และสอดคล้องกับแนวคิดของ
Pardede (2007) ที่สรุปว่า สิ่งสาคัญประการแรกในการอ่านเชิงวิเคราะห์ คือผู้อ่านต้องมีความ
เข้าใจข้อความที่อ่านของผู้เ ขีย น แล้วจึงจะสามารถวิเ คราะห์เ กี่ ย วกั บ สิ่งที่อ่านได้ หรือแสดง
ปฏิกริยาโต้ตอบกับ ข้อความที่อ่านได้ โดยเฉพาะขั้น การศึก ษาและวิเคราะห์ภาษา (Language
Focus)ที่เป็นกิจกรรมการวิเคราะห์การใช้คาศัพท์ วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและรูปแบบภาษาใน
บทอ่าน จนกระทั่งถึงกิจกรรมนาเสนอความรู้เกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ( CR
sub-skills)
นอกจากนี้ ก ลุ่ม ทดลองมีความคิดเห็น ว่ารูป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน
(TBL)ร่วมกั บการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CL) มีกระบวนการจัดกิ จกรรมการเรีย นรู้ ที่ ช่วยให้ผู้เรีย น
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สามารถเรีย บเรีย งความคิ ด และเนื้อหาที่เขีย นได้อย่ างชัดเจน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัย ได้
ก าหนดภาระงานให้ผู้เ รีย นได้ ฝึก วิ เ คราะห์บ ทอ่านเพื่อหาโครงสร้างของข้อความที่อ่าน (text
genres) ซึ่งเป็นกลุ่มความคิดหลักจากบทอ่าน ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียบเรียงเนื้อหา
ได้ดีและชัดเจน ภาระงานเกี่ยวกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารเป็นภาระงานที่ต่ อเนื่องมาจาก
ภาระงานด้ านการอ่านซึ่งผู้เ รีย นได้อ่านและวิเ คราะห์บ ทอ่านอย่ างเข้าใจมาก่ อนแล้ว ผู้เ รีย น
สามารถใช้เป็นแบบ หรือใช้เป็นแนวทางในการเขียนได้ ส่วนการวัดและประเมินผลที่ ใช้มีความ
สอดคล้องกั บ เนื้อหาและจุด ประสงค์ และสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เ รีย น ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้วิจัย ได้มีการแจ้งให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างชัดเจนโดยเขียน
ไว้ในเอกสารประกอบการเรีย นทุก หน่วยการเรียน ทาให้ผู้เ รียนทราบว่าแต่ละหน่วยการเรียนมี
จุ ด ประสงค์ ใ นการเรี ย นอะไรบ้ า ง รวมทั้ ง มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลได้ ต รงกั บ เนื้ อ หาที่ ส อน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kadir et al. (2014) เกี่ยวกับการวัดทักษะและกลยุทธ์ของการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ รวมทั้งผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนงานเขียนของผู้เรียนที่ชัดเจน และ
ครอบคลุมประเด็นที่สาคัญได้แก่ การประเมินเนื้อหาและการเรียบเรียงเนื้อหา การประเมินการใช้
ภาษา การประเมินการเลือกใช้รูปแบบการเขียน และการประเมินกลไกทางภาษา
รูป แบบการสอนแบบเน้น ภาระงาน (TBL) ร่วมกับ การเรีย นรู้แบบร่วมมือ(CL)
มีการใช้สื่อประกอบการเรียนเหมาะสม กล่าวคือผู้วิจัยได้ใช้สื่อการสอนที่ช่วยกระตุ้นความสนใจ
และช่ว ยส่ งเสริ มการเรีย นรู้ ของผู้เ รีย น ซึ่ง ตรงกั บ แนวคิ ดของ Richards (2001: 263) และ
Tomlinson (1998) ที่กล่าวว่า ครูผู้สอนต้องใช้สื่อการสอนที่ช่วยจูงใจให้ผู้เ รียนหันมาสนใจใน
บทเรียน และช่วยกระตุ้นหรือเร้าความสนใจ และความอยากรู้อยากเห็นในตัวของผู้เรียน
3.2 กลุ่มทดลองมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้มีจุดอ่อนที่
ควรปรับ ปรุ ง ได้ แก่ ความเหมาะสมของบางภาระงาน เช่ น ภาระงานสะท้อ นย้ อ นคิ ด ( Post
Reading) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้เรียนยังไม่มีประสบการณ์ในการพูดสะท้อนย้อนคิดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติภาระงานในการอ่านบทอ่านและการตอบคาถามเกี่ยวกับบทอ่านมาก่อน จึงทาให้ผู้เรียน
ไม่เห็นความสาคัญของภาระงานนี้ เพราะโดยทั่วไปการทากิจกรรมกลุ่มที่ผู้เรียนเคยเรียนมาไม่มี
ขั้นตอนของการสะท้อนย้อนคิด แต่แนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือให้ความสาคัญกับกิจกรรม
การสะท้อนย้อนคิด ดังที่ Johnson และJohnson (1994) Slavin (1995) และ Kagan (1992)
กล่าวว่า เมื่อสมาชิกร่วมกันปฏิบัติภาระงานของกลุ่มเสร็จแล้ว จะมีการอภิปราย พูดคุย ซักถาม
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มว่าตนเองประสบความสาเร็จด้วยเหตุผลอะไร หรือล้มเหลวในการปฏิบัติ
ภาระงานต่างๆอย่างไร และใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มทดลองยังมีความ
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คิดเห็นว่าเกณฑ์การวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน อาจเนื่องมาจากผู้เรียนคุ้นเคยกับข้อคาถามที่
ถามเกี่ยวกับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน หรือถามรายละเอียดที่สนับสนุนใจความสาคัญ ดังนั้น
เมื่อผู้เรียนพบข้อคาถามที่ถามในลักษณะเน้นกลยุทธ์ของการอ่านเพื่อความเข้าใจ หรือข้อคาถาม
ในการวัดทักษะการคิดระดับสูง (Higher order thinking skills)ที่เกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่าน
เชิงวิเคราะห์แต่ละทักษะ ผู้เรียนจึงยังไม่เข้าใจ ยังขาดประสบการณ์ ทาให้ไม่คุ้นเคยกับข้อคาถาม
ในลักษณะนี้
4. จากผลการวิจัยข้อที่ 4 ซึ่งพบว่า กลุ่มทดลองมีระดับการปฏิบัติทักษะสังคมถี่เพิ่มมาก
ขึ้น หลังเรียนด้ วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL)ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 โดยรวมกลุ่มทดลองมีระดับ การปฏิบั ติทัก ษะสังคมอยู่ ที่
ระดับดี ( X =4.07, S.D.=0.84) มีค่าผลต่างเฉลี่ย ( D ) ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 0.71 คิดเป็น
ร้อยละ 14.16 กล่าวได้ว่ารูปแบบการสอนนี้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะสังคมของผู้เรียนเกี่ยวกับ
การควบคมตนเอง และการทางานร่วมกับคนอื่น แต่ทักษะสังคมที่กลุ่มทดลองยังต้องปรับ ปรุง
ได้แก่ ทักษะสังคมที่เกี่ยวกับการแสดงออกกับเพื่อนสมาชิก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1กลุ่มทดลองมีก ารพัฒนาทักษะสังคมเกี่ย วกับ การควบคุ มตนเอง และการ
ทางานร่วมกับคนอื่นดีขึ้น โดยกลุ่มทดลองมีการควบคุมตนเองในด้านการใช้น้าเสียง การแสดง
ท่าทาง การใช้ภาษาในการถามตอบเพื่อนได้เหมาะสม รวมทั้งสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ได้เมื่อถูกเพื่อนในกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ นอกจากนี้กลุ่มทดลองยังมีทักษะสังคมเกี่ยวกับการทางาน
ร่วมกับ คนอื่นดี ขึ้น โดยให้ค วามร่วมมือ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างานกลุ่ม และเห็น
ความสาคัญของการทางานกลุ่มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติภาระงานต่างๆเป็นกลุ่มขนาดเล็กที่มีสมาชิก 4-5 คน ทาให้สมาชิกแต่ละ
คนได้มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติภาระงานของกลุ่มอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
กัน สมาชิก แต่ ละคนมีโ อกาสได้ ปฏิสัมพัน ธ์กั บ เพื่อนสมาชิกคนอื่นๆมากขึ้นในการแลกเปลี่ย น
ข้อมูล ความรู้และเสนอแนะแนวคิดต่างๆในการปฏิบั ติภาระงานกลุ่ม ให้บรรลุตามเป้ าหมาย
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Johnson และ Johnson (1994) ที่ได้เสนอแนวคิดในการจัดกลุ่ม
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือจะเกิดขึ้นได้ จาเป็นต้องมีการจัดกลุ่ม
นักเรียนที่มีขนาดเล็ก เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มได้มีปฏิสัมพันธ์กันแบบเผชิญหน้า (faceto-face interaction) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen (1994) ที่ว่ากลุ่มของนักเรียนที่จัดนั้น
ต้องเป็นกลุ่มที่ร่วมมือกันปฏิบัติภาระงานอย่างแท้จริง ผลงานที่สาเร็จของกลุ่มต้องเกิดจากการ
ร่วมมือกันปฏิบัติภาระงานของสมาชิกทุกคน ไม่ได้มาจากสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
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4.2 ทักษะสังคมที่กลุ่มทดลองยังต้องปรับปรุงได้แก่ ทักษะสังคมที่เกี่ยวกับการ
แสดงออกกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ ม โดยเฉพาะการแสดงออกที่เกี่ยวกับมารยาทในการฟัง ขณะที่
เพื่อนพูด และการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก การยอมรับความสามารถของเพื่อนสมาชิก
การแสดงพฤติ กรรมที่เ ป็นมิตรกั บเพื่อนสมาชิก รวมทั้งการรู้จัก แสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อน
สมาชิกอย่างเหมาะสม และให้ความร่วมมื อในการปฏิบัติภาระงานโดยไม่มีใครร้องขอ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากในภาระงานการอภิปรายกลุ่มมักจะเกิดข้อโต้แย้งระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองซึ่งเป็น
นัก เรียนชายล้ว น และเมื่อเกิ ดปั ญ หาข้อโต้แย้ ง ผู้เ รียนมัก ให้ครูผู้สอนเป็น ผู้ช่วยตัดสิน ปั ญ หา
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Ferrer (2004) ที่พบว่ากิจกรรมการอภิปรายกลุ่มมักเกิดข้อขัดแย้ง
ระหว่างสมาชิกที่เป็นเดียวกัน
ข้อจากัดของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อจากัดบางประการที่อาจส่งผลต่อความเที่ยงตรงภายใน และ
ความเที่ยงตรงภายนอกของงานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ด้านการออกแบบงานวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ
หนึ่งกลุ่มทดลองที่มีการทดสอบก่อนและหลังทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design)
ทาให้ไม่มีผลการศึกษาวิจัยจากกลุ่มควบคุม หรือกลุ่มเปรียบเทียบ
2. ด้านสื่อประกอบการสอน พบว่าหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ซึ่งมีหัวเรื่องบทอ่านเกี่ยวกับการ
ตั้งครรภ์ (Pregnancy) ภาระงานหลักของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ ทักษะการระบุความลาเอียง
ของผู้เขียน ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดจากหน่วยการเรี ยนทั้ง 10 หน่วยการ
เรียน อาจเป็นผลมาจากโครงสร้างบทอ่านมีความซับซ้อน และยากต่อการทาความเข้าใจของน
ผู้เ รีย น รวมทั้ง ค าศั พท์ที่ใ ช้ ใ นบทอ่านมีความยากเกิ น ระดับ ความรู้ความสามารถของผู้ เ รีย น
อีกทั้งแนวเรื่องมีการใช้รูปประโยคที่ซับซ้อน และผู้เรียนไม่มีประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
นอกจากนี้หัวข้อที่กาหนดให้ผู้เรียนเลือกเขียนอาจจะไม่ตรงกับความสนใจของนักเรียน
3. ด้านเกณฑ์การตรวจให้คะแนนงานเขียนเพื่อการสื่อสาร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กาหนด
เกณฑ์การตรวจให้ค ะแนนงานเขีย นของนัก เรีย นที่เน้นรูปแบบการใช้ภาษามากกว่าการเน้น ที่
เนื้อหาของงานเขียน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยังไม่สอดคล้องกับรูปแบบการสอนมากนัก
4. ด้านกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อจากัดเกี่ยวกับการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใ ช้วิธีก ารสุ่มห้องเรีย นของนัก เรียนจานวน 1 ห้อง ไม่สามารถสุ่มกลุ่มตัวอย่ างจากประชากร
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ทั้งหมดได้ เพราะมีข้อจากัดเกี่ยวกับการจัดห้องเรียน และเวลาเรียนของกลุ่มประชากรที่ไม่ตรงกัน
5. ด้านเวลาที่ใช้ในการทดลอง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อจากัดบางประการเกี่ยวกับเวลา
ที่ใช้ในการทดลอง กล่าวคือ คาบเรียนที่ใช้ทดลองตรงกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียนทาให้ต้องงด
ทดลองจานวน 2 ครั้ง ผู้วิจัยจึงแก้ไขโดยการนัดเรียนนอกเวลาเรียนปกติ ซึ่งอาจจะมีผลต่อความ
สนใจ และความตั้งใจปฏิบัติภาระงานของกลุ่มทดลอง
ข้อเสนอแนะ
จากการสรุ ป ผล และการอภิ ป รายผลการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การน า
ผลการวิจัยไปใช้จัดการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
(TBL)ร่ ว มกั บ การเรี ย นรู้แ บบร่ว มมื อ (CL) เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น ผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ในการนารูป แบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกั บการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) ไปใช้พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารให้กับ
ผู้เรียน ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ความสาคัญกับการสอนกลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในขั้นปฏิบัติภาระงานการอ่านบทอ่าน
2. ในการจัด กลุ่มผู้ เ รีย นควรจัดกลุ่ม ให้ มีขนาดเล็ก ประมาณ 4-5 คน เพื่อให้
สมาชิกแต่ละคนมีบทบาทในการปฏิบัติภาระงานของกลุ่มอย่างทั่วถึง และมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะสังคมของผู้เรียนให้ดีขึ้น รวมทั้งควรจัดกลุ่มโดย
คละผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกต่างกัน ทั้งกลุ่มเรียนเก่ง กลุ่มเรียนปานกลาง
และกลุ่มเรียนอ่อน
3. ก่อนการสอนทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน ควรมีการสอนทักษะการ
อ่านในระดับ การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading comprehension) และทักษะการอ่านระดับ
ตีความ (Interpretation) ก่อนตามลาดับ เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐาน และเข้าใจทักษะการอ่าน และกล
ยุทธ์ของการอ่าน เพื่อใช้เป็น พื้นฐานในการอ่านระดับการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading)
ต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการสรุปผล และการอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั
ในครั้งต่อไปดังนี้
1. เนื่องจากการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดลอง
(One-Group Pretest-Posttest Design) ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปน่าจะออกแบบการทดลอง
โดยใช้ก ลุ่มตั วอย่ าง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งเป็ น กลุ่มทดลอง และอีก กลุ่มหนึ่งเป็ น กลุ่มควบคุม
เพื่อนาผลการศึกษาวิจัยที่ได้มาเปรียบเทียบกันว่าแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
2. ในการวิจัยครั้งต่อไปน่าจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสอนทักษะการอ่าน
ระดับ ความเข้าใจ(Comprehension) ระดับ ตีความ (Interpretation) และระดับ การวิเ คราะห์
(Critical) ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร
3. เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้กาหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนงานเขียนเพื่อ
การสื่อสารที่เน้นรูปแบบการใช้ภาษามากกว่าการเน้นที่เนื้อหาของงานเขียน ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งต่อไปน่าจะเน้นที่องค์ประกอบด้านเนื้อหาของงานเขียนให้มากกว่าองค์ประกอบด้านการใช้
ภาษา
4. ในการวิจัยครั้งต่อไปน่าจะนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL)ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น กลุ่มทดลองที่เรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล
และเชิญผู้เชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลระยะที่ 1

1. แบบสอบถามความรู้พื้นฐานที่มีและความต้องการพัฒนาเกีย่ วกับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
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1. แบบสอบถามความรู้พื้นฐานที่มีและความต้องการพัฒนาเกีย่ วกับทักษะการอ่านภาษา
อังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
เพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการทาวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
เป็ น ส่วนหนึ่งของการศึ ก ษาระดั บ ปรัช ญาดุษ ฏี บั ณ ฑิต สาขาหลัก สูตรและการสอน ภาควิช า
หลักสูตรและวิธีสอนมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบสอบถามฉบับนี้มี จานวน 6 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สารวจสภาพปัจจุบนั เกีย่ วกับระดับความรู้ความสามารถด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ และความต้องการในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
ตอนที่ 3 สารวจสภาพปัจจุบนั เกีย่ วกับระดับความรู้ความสามารถด้าน
การเขียนเพื่อการสื่อสาร และความต้องการในการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ตอนที่ 4 สารวจความlสนใจ และความต้องการสาระเนื้อเรื่อง/หัวเรื่อง
(topics/themes) ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ตอนที่ 5 สารวจความlสนใจ และความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน
เพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตอนที่ 6 คาแนะนา และข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาศนี้
เป็นอย่างสูง
สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์
ผู้วิจัย
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คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มี จานวน 6 ตอน ขอความกรุณาท่านตอบให้ครบทั้ง 6 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของนักเรียนเกี่ยวกับการอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษ

1. จานวนประสบการณ์ในการเรียนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
 ยังไม่มีประสบการณ์
 1-2 ปี
 5-6 ปี
 มากกว่า 6 ปี

 3-4 ปี

2. จานวนประสบการณ์ในการเรียนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
 ยังไม่มีประสบการณ์
 1-2 ปี
 5-6 ปี
 มากกว่า 6 ปี

 3-4 ปี

 มีประสบการณ์ในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

3. ท่าน
 ไม่มีประสบการณ์ในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
 มีประสบการณ์ในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

4. ท่าน
 ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

5. ในความคิดเห็นของท่าน ในปัจจุบันท่านคิดว่าการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
 มีความสาคัญ
 ไม่มีความสาคัญ
6. ท่านต้องการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
 ต้องการ
 ไม่ต้องการ
7. ในความคิดเห็นของท่าน ในปัจจุบันท่านคิดว่าการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 มีความสาคัญ
 ไม่มีความสาคัญ
8. ท่านต้องการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 ต้องการ
 ไม่ต้องการ
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ตอนที่ 2 สารวจสภาพปัจจุบนั เกีย่ วกับระดับความรู้ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
และความต้องการในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความรู้ความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ทนี่ ักเรียนมีในปัจจุบัน และความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
1 หมายถึง มีความรู้ความสามารถน้อยที่สุด / ต้องการพัฒนาน้อยที่สดุ
2 หมายถึง มีความรู้ความสามารถน้อ / ต้องการพัฒนาน้อย
3 หมายถึง มีความรู้ความสามารถปานกลาง / ต้องการพัฒนาปานกลาง
4 หมายถึง มีความรู้ความสามารถมาก / ต้องการพัฒนามาก
5 หมายถึง มีความรู้ความสามารถมากที่สุด / ต้องการพัฒนามากที่สดุ
ที่

1
2

รายการ

ความสามารถในการระบุใจความสาคัญของเนื้อเรื่องที่อ่าน
ความสามารถในการระบุ ร ายละเอี ย ด หรื อ ข้ อ ความที่
สนับสนุนใจความสาคัญของเนื้อเรื่องที่อ่าน
3 ความสามารถในการระบุจุ ดประสงค์ใ นการเขี ยนเนื้ อ เรื่ อ ง
ของผู้เขียน
4 ความสามารถในการบอกความคิดเห็นของผู้เขียนเนื้อเรื่อง
5 ความสามารถในการบอกข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนกล่าวไว้ในเนื้อ
เรื่องที่อ่าน
6 ความสามารถในการบอกรูปแบบที่ผู้เขียนใช้ในการเขียนเนื้อ
เรื่อง
7 ความสามารถในการอนุมานหรือตีความเนื้อเรื่องที่อ่าน
8 ความสามารถในการบอกอารมณ์ของผู้เขียนในการเขียนเนื้อ
เรื่อง
9 ความสามารถในการวิ เ คราะห์ ทั ศ นคติ ข องผู้ เ ขี ยนในการ
เขียนเนื้อเรื่อง
10 ความสามารถในการวิ เ คราะห์ น้ าเสี ย งของผู้ เ ขี ยนในการ
เขียนเนื้อเรื่อง
11 ความสามารถในการวิ เคราะห์ ความลาเอี ยงของผู้ เขี ยนใน
การเขียนเนื้อเรื่อง
12 ความสามารถในการประเมินคุณค่าเนื้อเรื่องที่อ่าน

ระดับความรู้ความสามารถที่มี
ในปัจจุบัน

ความต้องการในการพัฒนา

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5
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ตอนที่ 3 สารวจสภาพปัจจุบนั เกีย่ วกับระดับความรู้ความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
และความต้องการในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความรู้ความสามารถด้านการเขียนเพื่อ
การสื่อสารที่นักเรียนมีในปัจจุบัน และความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
1
2
3
4
5

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความรู้ความสามารถน้อยที่สุด / ต้องการพัฒนาน้อยที่สดุ
มีความรู้ความสามารถน้อ / ต้องการพัฒนาน้อย
มีความรู้ความสามารถปานกลาง / ต้องการพัฒนาปานกลาง
มีความรู้ความสามารถมาก / ต้องการพัฒนามาก
มีความรู้ความสามารถมากที่สุด / ต้องการพัฒนามากที่สดุ

รายการ

ความสามารถในการเขียนจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (e-mail)
เป็นภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการเขียนบันทึกย่อ(note) เป็นภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการเขียนจดหมาย(letter)เป็นภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการเขี ย นบั น ทึ ก ประจ าวั น (diary) เป็ น
ภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการเขียนขอข้อมูล (asking for
information) เป็นภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
เหตุการณ์ หรือสิ่งต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการเขียนสรุปย่อเป็นข้อความสั้นๆ จากเนื้อ
เรื่องที่อ่าน เป็นภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการเขียนข้อความบรรยายภาพ กราฟ หรือ
แผนภูมิ เป็นภาษาอังกฤษ

ระดับความรู้ความสามารถที่มี
ในปัจจุบัน

ความต้องการในการพัฒนา

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5
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ตอนที่ 4 สารวจความlสนใจ และความต้องการสาระเนื้อเรื่อง/หัวเรื่อง (topics/themes) ในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระเนื้อเรื่อง หรือหัวข้อของบท
อ่าน ที่ตรงกับความสนใจ หรือความต้องการอ่านของนักเรียน
1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความสนใจหรือต้องการอ่านน้อยที่สุด
มีความสนใจหรือต้องการอ่านน้อย
มีความสนใจหรือต้องการอ่านปานกลาง
มีความสนใจหรือต้องการอ่านมาก
มีความสนใจหรือต้องการอ่านมากที่สุด
ระดับความสนใจ/ต้องการอ่าน

ที่

รายการ
1

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

สุขภาพ และปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ (Health)
สิ่งแวดล้อม (Environment)
ความบันเทิง (Entertainment)
เหตุการณ์ปัจจบัน (Current vents)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย์ (Science & Technology)
การศึกษา (Education)
อาหาร และเครื่องดื่ม (Food)
อาชญากรรม (Crimes)
ปัญหาสังคม (Social problems)
กีฬา (Sports)
ปัญหาความยากจน (Poverty)
ปัญหาวัยรุ่น (Teenage problem)
อื่น ๆ (Others) เช่น .......................................................

2

3

4

5
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ตอนที่ 5 สารวจความlสนใจ และความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ที่ตรงกับความสนใจ หรือความต้องการเขียนของนักเรียน
1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความสนใจหรือต้องการเขียนน้อยที่สุด
มีความสนใจหรือต้องการเขียนน้อย
มีความสนใจหรือต้องการเขียนปานกลาง
มีความสนใจหรือต้องการเขียนมาก
มีความสนใจหรือต้องการเขียนมากที่สุด

ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6

การเขียนจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (e-mail) เป็นภาษาอังกฤษ
การเขียนบันทึกย่อ(note) เป็นภาษาอังกฤษ
การเขียนจดหมาย(letter) เป็นภาษาอังกฤษ
การเขียนบันทึกประจาวัน (diary) เป็นภาษาอังกฤษ
การเขียนขอข้อมูล (asking for information) เป็นภาษาอังกฤษ
การเขี ยนแสดงความคิ ดเห็ น เกี่ยวกั บ เหตุ การณ์ หรื อ สิ่ ง ต่ า งๆ
เป็นภาษาอังกฤษ
การเขียนสรุปย่อเป็นข้อความสั้นๆ จากเนื้อเรื่องที่อ่าน
เป็นภาษาอังกฤษ
การเขียนข้อความบรรยายภาพ กราฟ หรือแผนภูมิ
เป็นภาษาอังกฤษ

7
8

ระดับความสนใจ/ต้องการ
เขียน
1
2
3
4
5

ตอนที่ 6 คาแนะนา และข้อเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ตอนที่ 1: Read the following text about electronic cigarettes and choose the best
answer.
Electronic cigarettes
Electronic cigarettes, or e-cigarettes for short, are battery-powered devices filled
with liquid nicotine (a highly addictive chemical) that is dissolved in a solution of water
and propylene glycol. Many of them look like real cigarettes, with a white cylindrical
tube, brown filter, and red-glowing tip. Others come in less conspicuous, darker colors.
They use as a less harmful and cheaper alternative to smoking real cigarettes or as a
way of getting a nicotine fix when smoking is not permitted.
An e-cigarette contains three components: a battery, an atomiser and a
cartridge containing nicotine suspended in propylene glycol and water. When the user
sucks on the e-cigarette, the liquid in the cartridge is heated so that some of it
evaporates. This vapour delivers nicotine into the user's lungs. There is no smoke, but
some nicotine vapour is released into the surrounding air as the user exhales. Some ecigarettes have an indicator light at the end which glows when the user is inhaling to
give an added touch of realism.
Despite electronic cigarettes being marketed as a safer alternative to smoking,
new evidence suggests they cause harm to the lungs. Preliminary results presented at
the European Respiratory Society’s Annual Congress in Vienna found that smoking an ecigarette for 10 minutes caused an increase in airway resistance,
obstructing the air getting into and out of the lungs.
The study was based on a very small sample of people: eight
had never smoked and 24 were smokers of whom 11 had normal lung
function and 13 had either chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) or asthma.
Few conclusions can be drawn from the study because of its size and the
absence of any research documents, but the findings add to the growing interest in
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electronic cigarettes as a potentially healthier delivery system for nicotine and a more
socially acceptable way of smoking.
One study found that electronic cigarettes do not appear to be bad for heart
function. Researchers compared the heart function of 20 daily smokers before and after
smoking one tobacco cigarette to that of 22 e-cigarette users before and after using the
device for seven minutes. The people studied were healthy and varied in age from 25 to
45. The authors said that heart function got worse in the tobacco smokers and that their
blood pressure and heart rate rose. People using e-cigarettes experienced only a slight
elevation in blood pressure.
E-cigarettes are not covered by legislation banning smoking from public places.
It is legal to smoke an e-cigarette in a public place because there is no burning and no
smoke is emitted-only odourless vapour. It is possible that e-cigarettes could be
regulated in the future. A public consultation by the Medicines and Healthcare products
Regulatory Agency (MHRA) in 2010 looked into whether all nicotine containing products
- with the exception of tobacco and tobacco products - should fall within the medicines
licensing regime.
There were 1,217 responses from a number of interest groups. In general,
medical professional bodies, royal colleges, NHS bodies, public health bodies and
trading standards were broadly in support of regulation.
The majority of importers and users of unlicensed electronic cigarettes were
opposed to regulation by the MHRA. Users of e-cigarettes said they feared regulation
would mean an immediate ban on products currently available and that this could lead
them back into smoking tobacco.
The MHRA said it would be carrying out further studies on the impact of
regulation on public health and business. A final decision on whether e-cigarettes and
related products will be regulated is expected in Spring 2013. Currently, e-cigarettes are
subject to general consumer protection Laws.
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There is no conclusive evidence about whether e-cigarettes are safe or not. A
2010 briefing paper by Action on Smoking and Health (ASH) said one of the problems
stemmed from the number of models on the market that have not been tested.
In 2010, researchers from the Institute of Human Performance and Rehabilitation
in Greece, wrote in the BMJ that "our knowledge on the acute and long term effects of ecigarette use is, at best, very limited" because there are no human or animal studies of
the effects of smoking e-cigarettes. They also pointed to a lack of any data on the
effects of passively breathing in the invisible vapour.
However, in considering whether e-cigarettes pose a threat to health, it should
be remembered that smoking tobacco is the greatest single cause of avoidable ill-health
and death, accounting for 80,000 deaths each year in England alone.
On this basis, ASH says that "e-cigarettes, which deliver nicotine without the
harmful toxins found in tobacco smoke, are likely to be a safer alternative to smoking".
However, it supports calls to regulate e-cigarettes as part of reform of products
containing nicotine.
1. What is the main idea of the passage?
1. Electronic cigarettes are the safest way for smokers.
2. Electronic cigarettes will be banned as soon as they are regulated.
3. Electronic cigarettes are studied by a lot of researchers from all around the
world.
4. Electronic cigarettes are an alternative for nicotine-addicts and not yet
regulated.
2. Which sentence best describes the main idea of paragraph 9?
1. E-cigarettes will be banned as soon as they are regulated.
2. Regulating e-cigarettes will lead their users back into smoking tobacco.
3. A lot of people involving with e-cigarettes do not want them regulated.
4. Users of unlicensed e-cigarettes do not like importers of licensed ecigarettes.
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3. The word “elevation” in paragraph 6 can be replaced by __________ .
1. rising
2. mixing
3. reducing
4. circulating
4. From the context of paragraph 3, which is the best phrase to complete the blank?
1. cause harm to the lungs.
2. make users healthier.
3. cause blood circulation to fail. 4. create obstructive pulmonary disease.
5. What does “them” in paragraph 1 refer to?
1. b darker colors
2. electronic cigarettes
3. water and propylene glycol
4. battery-powered devices
6. What does “they” in paragraph 9 refer to?
1. electronic cigarettes
2. users of e-cigarettes
3. importers of unlicensed electronic cigarettes
4. the majority of importers and users of unlicensed electronic cigarettes
7. What was the author's purpose in writing this passage?
1. To introduce electronic cigarettes
2. To oppose the idea of using electronic cigarettes.
3. To argue that electronic cigarettes should be regulated.
4. To persuade tobacco smokers to smoke electronic cigarettes.
8. The author's purpose in paragraph 6 is to _______.
1. inform that electronic cigarettes do not harm heart function
2. support users to smoke at least 22 electronic cigarettes a day
3. warn people about the bad consequence electronic cigarettes can cause
4. suggest that electronic cigarettes users do not have to worry about their
health
9. From the sentence “There is no conclusive evidence about whether e-cigarettes are
safe or not.” in paragraph 11, the author seems to imply that __________.
1. No evidence can prove the safety of e-cigarettes.
2. It is no use to find evidence about e-cigarettes’ safety.
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3. E-cigarettes are not yet guaranteed its safety to smokers.
4. E-cigarettes are not safe for smokers and nearby inhalers.
10. What can we infer from paragraph 12 (line 54 - 58)?
1. The effects of e-cigarettes use are varied to be acute and long-term ones.
2. No human or animal studies can prove the effects of smoking e-cigarettes.
3. It is uncertain to know the effect of the e-cigarettes use due to the lack of
studies.
4. The data on the effects of passively breathing in the invisible vapor is limited.
11. From the passage, these statements tell the good side of e-cigarettes, EXCEPT…
1. E-cigarettes smokers are more socially accepted than tobacco smokers.
2. E-cigarettes smokers experience only slight elevation of blood pressure.
3. E-cigarettes deliver nicotine without the harmful toxins as in tobacco smoke.
4. The studies on the effects of breathing in the invisible vapor of e-cigarettes is
limited.
12. If you are a relative of a tobacco smokers, would you suggest he/she to use
e-cigarettes?
1. Yes because e-cigarettes do not contain toxins found in tobacco.
2. No because e-cigarettes are already regulated and banned in the market.
3. Yes because e-cigarettes do not contain nicotine.
4. No because e-cigarettes create obstructive pulmonary disease and asthma.
13. Which of the following techniques is used in paragraph 1 (line 1-6 )?
1. Contrast of opposing views
2. Explanation of terms
3. Comparison of different arguments
4. Illustration by example
14. Which of the following techniques is used in paragraph 2 (line 7-12 )?
1. Contrast of opposing views
2. Explanation of components
3. Comparison of different arguments
4. Illustration by example
15. Which experiment is mentioned in this passage?
1. A study comparing digestion system of 20 tobacco smokers and 22 ecigarettes users
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2. A study comparing lung function of 8 non-smokers and 24 smokers
3. A study on the impact of banning e-cigarettes all around the world.
4. A study on the impact of using e-cigarettes together with tobacco.
16. The following statements are all facts EXCEPT…
1. E-cigarettes are not covered by legislation banning smoking from public
places.
2. It is a good idea to replace tobaccos with e-cigarettes.
3. There are three components in e-cigarettes.
4. E-cigarettes contains liquid nicotine.
17. The tone of this passage is best described as…
1. suspicious
2. suggestive
3. objective
4. ironic
18. What is the mood of this passage?
1. sensitive
2. encouraging
3. informative
4. sentimental
19. What best describes the structure of the passage?
1. description
2. cause and effect
3. narration
4. comparison
20. All of these statements could be the conclusion of this passage, EXCEPT…
1. E-cigarettes are a safer alternative for smokers.
2. E-cigarettes are waiting to be regulated.
3. E-cigarettes are not 100% guaranteed safe.
4. E-cigarettes are used for research studies.
ตอนที่ 2 : Writing :
Directions: There are 2 questions in this section. You have to do both of them.
1. Write 2 paragraphs about electronic cigarettes (from section 1).
2. Create a brohure to campaign about smoking cigarettes.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
1. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้
2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
3. แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร
4. แบบวัดทักษะสังคมของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
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1. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้

Unit 8: Food and Drinks
Unit Overview:
In this unit, you are going to study about making inferences by reading the text
about fast food.

Step 1: Warm Up
Watch the 6.23-minute video, Should Schools Sell Fast Food? in your group. And
then discuss and share your ideas about details in the video with your group members of 5. And
write advantages and disadvantages of fast food in the chart below.

https://www.youtube.com/watch?v=5mmb3GWBEWM
Advantages of fast food

Disadvantages of fast food
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Step 2: Pre-task
Word Structure Analysis

You’ll learn how to determine a word’s meaning by analyzing its structure.
Word structure analysis is just what it sounds like: using the structure, or parts, of a
word to figure out the meaning of the word. If you know common Latin word parts
and their meanings, you will not only be able to figure the meaning of many words,
but also to remember them more easily. Moreover, you will be able to recognize
families of words that are based on the same word part. Word structure analysis lets
you confirm the educated guess you made by using context clues. Combining context
clues with word structure analysis is a powerful way to unlock and remember words’
meanings. There are three types of word parts: prefixes, roots, and suffixes. In this
unit, you will learn about some prefixes, roots and suffixes which you will find in the
reading text.

Prefixes are word parts that are attached at the beginning of a base or root word. Prefixes have
meanings, and they add their meanings to the meaning of the root word. Take, for example, the
word prefix itself. It consists of the prefix pre-, meaning “before,” and the root word fix, which
means “to attach.” Therefore, a prefix is a word part that is “attached before” (at the
beginning) of the root word. There are many prefixes. Some common ones are pre-, un-, non-,
and dis-.
Roots are base words to which other word parts are added. Each root word has a specific
meaning. Once you know the meaning of a root, you will find it easier to understand and
remember the meaning of words that come from it.
Suffixes are word parts that are added at the end of a base word or a root. Some suffixes have a
specific meaning, such as –ful (“full of ” whatever the root says, such as hopeful) and –or

(a

person who does what the root says, such as inventor). Other suffixes change a word‟s part of
speech. For example, by adding a suffix, the verb argue can be made into the noun argument, the
adjective argumentative, or the adverb arguably. Still other suffixes change a verb‟s tense, such as
changing the present tense of laugh to the past tense, laughed.
Suffixes are not as helpful as prefixes and roots. For one thing, some suffixes have
several meanings. Also, some suffixes change the spelling of the root word when they are
added to it. For example, the -y in happy becomes an “i” when suffixes are added: happiness,
happily, happier, and happiest.
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Prefixes
Prefixes

Meaning

pre-

Example

before

super-

large

trans-

change

exen-/em

precooked
supermarket
transform

out of, away from

exclude

put into, make, provide with,

enhance

con-/com-

with, together

consume, compound

Roots
Roots

Meaning

Example

alter

other

alternative

for/fore

before

fortunately

clud

to close, shut

exclude, include

pop

people

people, popular

sed

sit

Sedentary

op

against

opponent

sume/sump

take, use

consume, consumption

Suffixes
Suffixes

Meaning

Example

-able

having, making,

enjoyable, available, undeniable

- ient

state, condition

ingredient, nutrient

-ual

to cause to become

individual, actual

Study the following words in their contexts. Think and discuss the meaning of the bold
vocabulary or phrase with your group members. Then check your answers with your
teacher when you finish.
1. There are many kinds of food available to choose, one of them is fast food.
1. not taken

2. possible to get

3. not busy

4. suitable

2. Fast food is food that people in fast food outlets prepare quickly using the same ingredients
and cooking methods.
1. shops

2. branches

3. factories

4. entrances
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3. A type of food that can be prepared and served quickly suits perfectly into the fast-paced life
we lead nowadays. Its widespread popularity can be seen not just among teenagers, but also
among working individual.
1. moving slowly

2. eating quickly

3. changing rapidly

4. cooking fast

4. Undoubtedly, the main advantage of fast food is the fact that it saves time.
1. Questionably

2. Additionally

3. Fortunately

4. Definitely

5. Fast food is also an excellent choice for people who don't like or don't know how to cook or
for single people who don't feel like cooking for one. Fast food is definitely cheaper, especially
for people who live on their own.
1. live with others

2. live with parents

3. live alone

4. live in a private house

6. Even though the main disadvantages of fast food are health related, people on a diet can also
find good options in the menu of most fast food chains.
1. restaurants

2. companies

3. connections

4. departments

7. Many fast food restaurants are beginning to offer healthy alternatives to their regular menu,
which have more vegetables, less fat, and sometimes even whole grains.
1. options

2. choices

3. obligations

4. Both 1 and 2

8. Fortunately, fast food is not very rich in desserts, so there is no temptation.
1. prevention

2. invitation

3. attraction

4. correction

9. People can also customize their orders and exclude unhealthy ingredients like mayonnaise for
instance.
1. accept

2. eliminate

3. support

4. permit

10. Fast food opponents argue that there are many disadvantages of fast food for the health
condition of consumers.
1. assistants

2. consumers

3. supporters

4. foes

11. Fast food is richer in salt, fats, oils and artificial substances than home cooked meals.
1. natural

2. genuine

3. unreal

4. authentic

12. Unfortunately, obesity is on the rise and it is strongly connected with the popularity of fast
food.
1. plumpness

2. fitness

3. skinniness

4. slimness

13. Additionally, the cooking method of fast food usually implies frying which destroys most
nutrients.
1. nourishment

2. health

3. protein

4. fat
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14. The adverse effects of the fats, sugars, chemicals and salt in fast food are definitely enhanced
by a sedentary lifestyle.
1. energetic

2. lively

3. inactive

4. unstable

15. Disadvantages of fast food are not only related with the health condition, but fast food
reduces the quality time that a family can spend together cooking and eating.
1. appearance

2. problem

3. aspect

4. strength

Step 3: Task Cycle
Guided Questions:
Before you read the text, discuss your
ideas about the following questions
with your group members. Then
check your answers by reading
the text again.

Before you read any texts or articles, it is helpful
to review what you already know about the
topic. This will help you to predict (guess) the
things you will read about, and will increase
your understanding of the reading. One of
helpful techniques is previewing the text
Guided
Questions
organization.
Guided Questions
1. What exactly is fast food?
2. Why is it called “fast food?”
3. What kind of food is fast food?
4. What are some of the most popular fast foods?
5. Why do people often say that fast food is bad?
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Task 1: In group of 5, read the following text about fast food. Discuss the information
presented in the text and then answer the questions separately. After finishing answering
the questions, check your answers with the teacher monitoring around the class.

Fast Food
1

2

3

4

5

6
7

8

Eating is one of the human‟s enjoyable activities. There are many kinds of food available
to choose, one of them is fast food. Fast food is food that people in fast food outlets prepare
quickly using the same ingredients and cooking methods. It is highly processed food. It may be
made from ingredients prepared in one place, then sent to individual outlets. It may be
precooked and kept warm until staff serve it to customers. Such type of food suits perfectly into
the fast paced life of a working individual. However, like everything, it has its own benefits as
well as drawbacks.
Undoubtedly, the main advantage of fast food is the fact that it saves time. Home
cooked meals don't only require the actual time for preparing the food, but also time spent
shopping and washing the dishes. Such problems simply don't exist when going for fast food.
This is also an excellent choice for people who don't like or don't know to cook or for single
people who don't feel like cooking for one. Fast food is definitely cheaper, especially for people
who live on their own. When cooking for a single person, you almost always end up with more
food than necessary. Fast food on the other hand comes at a lower price than home cooked
meals. If one lives alone, then it is cheaper to buy a meal at the supermarket instead of cooking it
at home. Also certain fast foods like fries and burgers come pretty cheap.
Even though the main disadvantages of fast food are health related, people on a diet can
also find good options in the menu of most fast food chains. There are salads to choose from
and whole wheat breads. Some fried products also have boiled alternatives. When it comes to
drinks, one can skip the sugary ones and go for fresh juices or low fat milk. Fortunately, fast food
is not very rich in desserts, so there is no temptation. People can also customize their orders and
exclude unhealthy ingredients like mayonnaise for instance.
Fast food opponents argue that there are many disadvantages of fast food for the health
condition of consumers. This type of food is richer in salt, fats, oils and artificial substances than
home cooked meals. This increases the risk of developing cardiovascular diseases. Unfortunately,
obesity is on the rise and it is strongly connected with the popularity of fast food. While the body
definitely needs salt and fats, the amount of these ingredients in fast food is too high.
Additionally, the cooking method of fast food usually implies frying which destroys most
nutrients.
The adverse effects of the fats, sugars, chemicals and salt in fast food are definitely
enhanced by a sedentary lifestyle. In most of the cases the people who eat lots of calories from
fast food don't burn these calories because they don't exercise enough. The result is that the extra
calories transform in fat and lead to obesity.
Disadvantages of fast food are not only related with the health condition. If fast food is
cheaper for a single person, things change when an entire family consumes such food regularly.
Enemies of fast food also come up with the argument that eating ready to serve food
reduces the quality time that a family can spend together cooking and eating. Ordering and eating
in a fast food restaurant is very quick and people don't take the time to enjoy food and to chat
while eating.
While there are undeniable benefits of fast food, there are also aspects which should
worry regular consumers. As always, moderation is needed in consuming this type of food.
Occasional visits at a fast food restaurant are not as harmful, especially if they are combined with
plenty of physical activity. However, a sedentary lifestyle and constant consumption of fast food
can lead to health problems. But, by making some smart choices while placing the order and also
resorting to an active lifestyle, we can definitely minimize the drawbacks of fast food.
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Comprehension Questions

Task 2: Read the text about “Fast Food” and then answer 15 questions about the text.
1. Based on paragraph 1, what does fast food mean?
1. Fast food means ready-made food that a hard-working professional living in the city
away from family could ask for.
2. Fast food means the food from a restaurant that pre-makes everything and serves it
quickly to customers.
3. Fast food means food considered beneficial to health in ways that go beyond a normal
healthy diet required for human nutrition.
4. Fast food means food that is believed to be bad for you because it contains chemicals
or much sugar or fat.
2. “Fast food suits perfectly into the fast paced life of a working individual.” Which of the
following word has the closest meaning with “ individual”?
1. person

2. each outlet

3. staff

4. customer

3. Based on the information in paragraph 2, the author would most likely to agree with which of
the following statements?
1. Eating home cooked food can save your time if you know how to cook well.
2. Eating home cooked food is an excellent choice for single people who don't feel like
cooking for one.
3. Eating fast food helps you save your money if you live in a big family.
4. Eating fast food helps you save time for preparing, shopping and washing the dishes.
4. How many advantages of fast food mentioned in paragraph 2?
1. Four

2. Three

3. Two

4. One

5. Which of the following is the best conclusion of paragraph 2?
1. Fast food saves time and is cheaper than the home cooked food.
2. Fast food is the best choice for single person who lives alone.
3. Home cooked meals require much time for preparing, shopping and washing
the dishes.
4. Home cooked meals suit people who feel like cooking and live on their own.
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6. According to the author‟s opinion presented in paragraph 3, which of the following isn’t true?
1. There are some boiled products in the menu of fast food chains.
2. People on a diet can order fresh juices or low fat milk in the menu of fast food
chains.
3. All foods in the menu of fast food chains are bad for your health.
4. Customers can customize their orders and exclude unhealthy foods.
7. Which sentence represents the main idea of paragraph 3 of the text?
1. People on a diet should eat salads, whole wheat breads, boiled food, and drink fresh
juices and low fat milk.
2. There are some alternative menus for customers to customize their orders in a fast
food restaurant.
3. The main disadvantages of fast food are health related because people have no
good options in the menu of most fast food chains.
4. Good alternatives in the fast food chains are salads, whole wheat breads, fried food
products and fresh juices.
8. “…Unfortunately, obesity is on the rise and it is strongly connected with the popularity of fast
food….” “it” in this sentence (paragraph 4) refers to _______.
1. Fast food

2. Obesity

3. Health condition

4. Cardiovascular disease

9. The information in paragraph 4 is organized according to which of the following patterns?
1. comparison and contrast

2. problem and solution

3. chronological order

4. cause and effect

10. According to paragraph 4, which of the following does the fast food opponents argue?
1. the amount of some artificial substances and the cooking method of fast food
2. the cooking method and the high amount of some ingredients in fast food
3. the risk of developing cardiovascular diseases of fast food customers
4. the cooking method and the popularity of fast food
11. According to paragraph 5, which of the following is the main cause of obesity of those who
eat lots of fast food?
1. too much eating fats, sugars, chemicals and salt
2. don‟t eat fats, sugars, chemicals and salt enough
3. active lifestyle and eating habit
4. inactivity and lack of exercise
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12. Based on the information in paragraph 6, which of the following is true?
1. Fast food very serious impacts only on the health of consumers.
2. Eating fast food is the main cause that reduces the quality time that a family
spends together cooking and eating.
3. In addition to health problems, fast food has resulted in families have to pay
quite a lot when to eat together.
4. In fact, fast food is not cheap for an individual or an entire family.
13. According to paragraph 6, which of the following is one of the adverse impacts of eating fast
food together of the whole family?
1. The quality time that a family spent together cooking and eating reduced.
2. The relationship of the family members was better.
3. The quality and quantity of food increased.
4. It helped a family reduce a lot of expenses.
14. Based on paragraph 7, which of the following statements did the author suggest the fast food
fans?
1. They should be reduced to consume fast food less and should burn calories by
doing more exercise.
2. They shouldn‟t eat too much fast food if they still have active lifestyles.
3. They should limit to eat fast food, do not eat too often and they should do more
exercise.
4. They can constantly consume fast food, but they have to change their sedentary
lifestyles.
15. Which of the following best concludes the information in paragraph 7?
1. Eating too much fast food and an passive lifestyle can lead to health problems
and are more harmful.
2. Those who regularly eat fast food have to change their lifestyles to be sedentary
and have moderate exercise.
3. Eating fast food in moderation together with enough exercising are keys to
maintaining a healthy diet.
4. A sedentary lifestyle and constant consumption of fast food can lead to health
problems.
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Step 4: Language Focus
Study the sub-skill about making inferences.
Making Inferences
Inferences are what we figure out based on an experience. Helping students understand
when information is implied, or not directly stated, will improve their skill in drawing conclusions
and making inferences. These skills will be needed for all sorts of school assignments, including
reading, science and social studies. Inferential thinking is a complex skill that will develop over
time and with experience. Authors don't always tell you everything! Sometimes readers must use:
clues and experience to make guesses as they read. Inferences are made when you use clues
in the story to guess what happens.
When you are asked to make an inference, go back over the reading and look for
hints within the text, such as words that are directly related to the question. Also check for tone:
are there words or phrases that indicate whether something is positive or negative? For example,
if someone is referred to as being, sharp, friendly, and loyal, you would know that those are
positive attributes; whereas, if they were referred to as being slovenly, dull, and selfish, those are
negative attributes. Here is an example:
Inference can be used in several ways to help you respond fully to a piece of reading.
 You

can infer a general fact or a precise piece of information.

 You

can infer emotions and feelings of characters in passage.

 You

can infer information about the author-his/her opinions, feelings,

point of view.
To infer successfully you can:
 Work

out answer from clues or references in the text.

 Work

out answer from the connotations of words used in text.

 Match

something in the text to your own understanding or experience or knowledge

to come up with the correct answer.
Example 1: Read this short passage and make inferences while reading.
The young woman walked a bit hesitantly towards the famous cozy Italian restaurant. She
did not believe the excuse her parents gave her for having to meet her at the restaurant instead of
at their house. To make matters worse, she was a bit grumpy because she was still catching up on
the sleep that she lost during exam time. She noticed some cars that looked familiar in the
parking lot. As soon as she walked through the door, she heard, "Surprise!"
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From this passage, we can make the following inferences:
The text says: She did not believe the excuse her parents gave her.
We know: Sometimes if people play practical jokes, others don't believe everything they say.
Maybe her parents played practical jokes.
The text says: She was a bit grumpy because she was still catching up on the sleep that she lost
during exam time.
We know: I know exams are usually given in school, so she is probably in high school or college.
The text says: She noticed some cars that looked familiar in the parking lot. As soon as she
walked through the door, she heard, "Surprise!"
We know: If the cars are familiar, that means people she knows are in the restaurant. This makes
me change my inference. If her parents wanted to meet her at the restaurant, and
other people she knows are there, maybe it's a surprise party.
Task 3: Read each passage and then respond to the questions. Each question will
ask you to make a inference based on textual details.
Hybrid cars are good for the environment, but they may not perform as well as cars that
run only on gasoline. The Toyota Prius gets great gas mileage and has low emissions, making it a
good “green” option. However, many people think that it is unattractive. The Prius also cannot
accelerate as quickly as other models and cannot hold as many passengers as larger gas-fueled
SUVs. Although they save money on fuel, hybrid cars cost more up front than gas-fueled cars. A
new hybrid car can cost almost $3,500 more than the same car configured to run just on gasoline.
 “…The Toyota Prius gets great gas mileage and has low emissions, making it a good
“green” option….” Which of the following can you infer from this sentence?
1. The Toyota Prius is one of the best hybrid models which is good for the environment.
2. Hybrid cars help you save your money on fuel and good for the environment.
3. Toyota is the car manufacturer which makes the first hybrid car to be good for the
environment.
4. The Prius model can make the environment green because it gets great gas mileage.
 Which of the following can you infer from the passage?
1. Hybrid cars are more dangerous than other options.
2. Toyota is making a lot of money from the Prius.
3. Cars that use gasoline are going to destroy the environment.
4. Hybrid cars may not be the best choice for everyone.
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Redwood trees are rare. They are found only on the coastal slopes of Northern California and
Oregon, and in China. Redwoods were thought to be extinct in China, but they were
rediscovered by a Chinese forester in 1948. These trees can grow hundreds of feet high and live
to be thousands of years old. They are endangered due to logging, pollution, and global warming,
which is reducing the amount of fog on the coast. Redwoods get their water from the fog.
 Which can you infer about the place which is suitable for redwood trees?
1. near the coast with a lot of fog
2. in the mountain with several other trees
3. near the see with a lot of water
4. in the desert without pollution
 Which of the following can you infer from the passage?
1. The Chinese logged the redwoods almost into extinction.
2. Using non-recyclable products will kill redwood trees.
3. Redwoods can only grow well in places that get a lot of fog.
4. Redwood trees will continue to grow taller throughout their whole lives.
Jane is a very good baker. Whenever there is a bake sale to raise money for a cause, Jane is always
asked to make cupcakes or a pie. People say that they only come to the bake sales if they know
that Jane is making something. She always agreed to bake things because she hated to say no to
anyone. One week, her oven broke and she could not bake, so she decided to go for a hike
instead. Jane enjoyed it so much that she realized she needed to learn to make time for herself,
and not just donate all of her free time to charity.
 Which of the following inferences is not true about Jane?
1. She helps her community to raise money for a cause.
2. She donates a lot of money for a cause.
3. She gives her cupcakes and pies to people in the community.
4. She hates to raise money for cause so she broke her oven.
 Which of the following can you infer from the passage?
1. Jane is a generous person in the community.
2. Jane‟s mother did a good job teaching her how to bake.
3. The people in the community were taking advantage of Jane.
4. Jane‟s brother broke her oven so she would get a day off.
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Every day, people are exposed to many different environmental pollutants which can cause
health problems. Pesticides in particular are a major problem. Large quantities are applied in
urban communities to control vermin, especially in some low-income areas.
 What can you infer about residents of low-income urban neighborhoods?
1. These residents may be at greater risk for developing health problems.
2. Environmental pollutants are not the biggest health threat to those in low-income
urban areas.
3. They are exposed to many different environmental pollutants every day.
4. Using pesticides to control vermin is common to those in low-income urban areas.
The men walked down the streets to the mine with their heads bent close to their chests. In
groups of five or six they scurried on. It was impossible to recognise individuals from the small
gaps between their caps, pulled down over their eyes, and the tightly bound scarves tied tightly
over the bottom half of their faces.
 What can you infer about the weather like as the men walked to the mine?
1. It was very snowy.

2. It was very sunny.

3. It was very cold and windy.

4. It was very cold and foggy.

 What clue makes you infer that?
1. the word "scurried"
2. keep their heads down when walking against the wind
3. hats pulled down and scarves
4. All are correct.

S: This is one of the reasons I hate working in a big city.
P: I know. Every day, it‟s the same thing.
S: This is terrible! We may be here all night! I hope we don‟t run out of gas.
P: No, I think there‟s enough.
S: Let‟s turn on the radio. Maybe there‟s some good music.
P: Sorry, the radio‟s not working.
S: I think I‟ll take the train tomorrow!
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 What can you infer about place, topic and time from the conversation?
1. In a car/the bad traffic/ late in the evening.
2. In a gas station/the gas price/ in the evening
3. In a gas station/ the train service/ in the morning
4. In a car/ the boring job/ in the morning

CR sub-skill Questions
Task 5: (Individual Task) Read the passage about fast food again and answer the
questions below by choosing the best answer.
1. Which of the following represents an opinion rather than a fact?
1. Even though the main disadvantages of fast food are health related, people on
a diet can also find good options in the menu of most fast food chains.
2. Fast food is definitely cheaper than home cooked meals, especially for people who
live on their own.
3. Fast food is food that people in fast food outlets prepare quickly using the same
ingredients and cooking methods.
4. Fast food is richer in salt, fats, oils and artificial substances than home cooked meals.
2. Based on paragraph 2, which of the following is the author's overall argument?
1. Eating fast food can help you save your time for preparing the food.
2. Fast food is an excellent choice for people who don't feel like cooking.
3. Eating fast food saves more time and cheaper than making your own food.
4. Fast food and home cooked meals are best choices for you to choice.
3. “Even though the main disadvantages of fast food are health related, people on a diet
can also find good options in the menu of most fast food chains. There are salads to
choose from and whole wheat breads. Some fried products also have boiled alternatives.”
What can you infer about fast food from these sentences?
1. Those who are on diet have some alternative foods in the fast food menu.
2. People on a diet have to eat fast food, especially salads, whole wheat breads
and fried products.
3. Every meal in the fast food menu does not usually suit those who are on diet.
4. Salads, whole wheat breads and boiled products help those who want to lose
weight.
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4. According to paragraph 4, which of the following does the author seem to bias against?
1. Artificial substances in fast food

2. Cooking method of fast food

3. Some ingredients in fast food

4. Eating home cooked meals

5. Based on paragraph 4, which of the following is the author's claim?
1. Eating fast food can adversely affect consumers‟ health condition.
2. Because fast food is rich in salt, fats, oils and artificial substances.
3. Some ingredients in fast food increase the risk of developing cardiovascular diseases.
4. The cooking method of fast food usually implies frying which destroys most
nutrients.
6. Based on information in paragraph 5, what can you infer about fast food from these
sentences?
1. The fats, sugars, chemicals and salt in fast food are useful for those who have
sedentary lifestyles.
2. People who have sedentary lifestyles like to eat fast food.
3. Exercise is not good for those who eat a lot of calories from fast food.
4. An active lifestyle can decrease adverse effects of eating fast food.
7. What can we infer about eating fast food?
1. If we want to save time, eat fast food.
2. We must not visit fast food restaurant.
3. We usually do not have time to enjoy eating food in a fast food restaurant.
4. Eating fast food is much cheaper than eating home cooked meals.
8. Which of the following is the author‟s primary purpose in writing paragraph 7?
1. To suggest undeniable benefits of fast food those who don‟t like it.
2. To propose ways to prevent hazards that could be caused by the consumption
of fast food.
3. To warn consumers about the moderate amount of fast food eaten.
4. To present about the drawbacks of fast food to those who eat it regularly.
9. Which of the following statements best concludes paragraph 7?
1. Fast food consumers with sedentary lifestyles will get the most benefits.
2. Moderate consumptions of fast food and regular exercise can lead to health problems.
3. Those who eat fast food need to eat consciously with the right amount and to
come with exercise regularly.
4. We can definitely minimize the drawbacks of fast food by making some smart
choices while placing the order.
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10. Which of the following best describes the tone of this text?
1. Persuasive

2. Sarcastic

3. Philosophical

4. Educational

Step 5: Post Reading
Task 5: In your group of 5, discuss and share your success and troubles while you were
reading the text, studying language focus and answering the questions.
Your success

Your troubles

Step 6: Extended Tasks
How to Create a Poster
A poster is simply a static, visual medium. It is used to communicate ideas and
message to a large audience. The important thing to remember is that the poster does
most of the „talking for you‟. That is, if designed properly, it will carry the message
without the need to explain what is on it.
1) Language on a Poster
Words are at a premium. That is, you should use the least amount of words as
possible. Therefore, language must be:
• Concise - Get to the point quickly. Use short sentences.
• Clear - Make sure the meaning is made clear.
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2) Content
♣ Keep the material simple.
♣ Make full use of the space, but do not cram a page full of information.
♣ Be concise and do not nonsense – use only relevant information.
♣ Be selective with the results. Use only the main information. You may want
to prepare handouts to give to people who are interested.
3) Sequencing the material
The poster should use photos, figures, and tables to tell the story of the study.
Remember:
 A picture is worth a thousand words … but only if it is drawn/scanned

properly and used appropriately.
 It is important to present the information in easy sequences to follow:
 Determine a logical sequence for the material you will be presenting.
 Organize that material into sections (Introduction, Method, Results,

Conclusions, Business Plan, etc.).
 Use LARGE numbers to help sequence sections of the poster.
 Arrange the material into columns.
 DO NOT explain it all using text alone.

Examples:

364

Task 6: (individual task)
Directions: Create a poster for the "No More Fast Food, Please!" campaign to be shown
on the school bulletin board in the canteen. Include the information of fast food
definition, examples of fast food, why fast food is considered junk food, and why we
should not spend money on fast food.

@@@@@@@@@@@ The End of Unit 8 @@@@@@@@@@@
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
Reading and Writing Test for M.4 Students

Section 1: Vocabulary Test (Items 1-20)
1. A new study by Johns Hopkins
university sociologist Andrew J.
Cherlin, shows that high school
graduates are now the fastest growing
group of unwed parents, who are likely
to have kids before they got married.
What does the underlined word mean?
1. unadjusted
2. unmarried
3. unwell
4. unwanted
2. When you purchase something, you
can own it because you buy it. What
does the underlined word mean?
1. exchange
2. offer
3. deliver
4. buy
3. Society needs to be regulated so
that rules or laws can help people live
together well and peaceful. What does
the underlined word mean?
1. disorganize 2. damage
3. control
4. disagree
4. Resentment, or the strong and
painful bitterness you feel when
someone does something wrong to
you, doesn’t have actual physical
weight, but it feels very heavy and can

last a long time. What does the
underlined word mean?
1. Pleasantness 2. Bitterness
3. Forgiveness 4. Calmness
5. Scandal is disgraceful events or
nasty gossip about people's private
lives, like the scandal that erupted
when you were seen at the mall with
your best friend's girlfriend. What does
the underlined word mean?
1. Respect
2. Honor
3. Approval
4. Disgrace
6. A fraud is a something that deceives
or tricks another person, usually to get
their money. What does the underlined
word mean?
1. honesty
2. sincerity
3. deception
4. justice
7. Many believe that poverty is a direct
consequence of overpopulation. This
means that overpopulation causes the
poverty. What does the underlined
word mean?
1. result
2. factor
3. problem
4. cause
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8. Contraception prevents pregnancy
by interfering with the normal process
of ovulation, fertilization, and
implantation. There are different kinds
of birth control that act at different
points in the process. What does the
underlined word mean?
1. Abortion
2. Method of pregnancy
3. Pregnant process
4. Birth control
9. Peer pressure is an effect on your
behavior from a group that you interact
with socially or professionally. It can be
good or bad depending on what action
is taken. What does the underlined
word mean?
1. relaxation
2. interaction
3. assistance
4. influence
10. Smoking lessens smokers’ sense of
taste and smell of food. This means it
makes smokers have reduced appetite.
What does the underlined word mean?
1. develops
2. decreases
3. require
4. increases
11. Many studies have pointed out that
video games can have greater adverse
effects on children than television and
movies, whereas education documents

help enhance knowledge. What does
the underlined word mean?
1. harmful
2. beneficial
3. helpful
4. favorable
12. If one thing outweighs another, the
first thing is of greater importance,
benefit, or significance than the second
thing. What does the underlined word
mean?
1. be less beneficial
2. be more important
3. be supportive
4. be suggestive
13. Another benefit of homeschooling is
the customized educational curriculum
it provides. It is to transform of formal
education. What does the underlined
word mean?
1. organized
2. emphasized
3. personalized 4. modified
14. Boys and girls have different
socialization. They behave according to
their gender groups. What does the
underlined word mean?
1. teaching social values and moral
2. the process of learning to build
social skills
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3. social behaviors of humans
4. improvement of physical
conditions
15. Fruits and vegetables have several
important nutrients, such as calcium,
iron, magnesium, vitamin A, and so on.
What does the underlined word mean?
1. substances in food
2. types of food
3. sources of food
4. minerals in food
16. Fast food is richer in salt, fats, oils
and artificial substances than home
cooked meals. What does the
underlined word mean?
1. natural
2. genuine
3. unreal
4. authentic
17. Newton's discoveries about motion,
gravity and light revolutionized physics.
This caused a lot of changes in
science. What does the underlined
word mean?
1. increased opportunity
2. made a major change
3. followed the same process
4. changed the format slightly

18. Hands-on learning is an
educational method that directly
involves the learner, by actively
encouraging them to do something in
order to learn about it. In short, it is
'learning by doing'. What does the
underlined word mean?
1. Passive participation
2. Direct participation
3. Traditional learning
4. Indirect experience
19. The fear of hunger deteriorate. It
becomes worse and worse as many
people die of hunger. What does the
underlined word mean?
1. get better
2. get improved
3. become worse
4. become difficult
20. In a trip budget, you need to count
all your expenditures, such as hotel, car
rental and food costs against the
money you have brought to spend.
What does the underlined word mean?
1. savings
2. budgets
3. payments
4. expensiveness
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Section 2: Reading Test (Items 21 -70)
Directions: Read the following news about fast food and choose the best answer for
each question.
Fast Food Banned at School
By Ann Pietrangelo and Elea Carey Medically
Washington D.C. - Obesity in school-aged children rose from 5.8 percent up to 6.7
percent during the past five years, a nutritionist reported yesterday.
2 Dr. Thomas Smith said that fast food are allowed to eat unhealthy food at
chains like McDonald’s and KFC are all school, their bodies will be affected
around us. Many people, including negatively. Therefore, a school, which
students, enjoy eating fast food there, as plays an important role in the growth of
it is served quickly, cheaply, and the students, has to try its best to protect
conveniently. However, if this kind of its students’ health by providing healthy
unhealthy food is served in schools, food with fresh ingredients without any
would you let your kid eat at the school chemical additives.
cafeteria? If I were a parent, I would never 4 Second, consuming fast food at school
let my kid eat unhealthy food at school, can change students’ eating habits. Fast
and I would ask the school to ban serving food is known to contain a lot of
fast food for two reasons.
stimulating chemicals which are
3 First, unhealthy food like fast food is additives, while healthy food barely
detrimental to students, and schools have contains them and tastes blander than
a responsibility to protect their students fast food. If students consistently
from unhealthy foods. As it is widely consume pungent food with chemicals at
known, fast food contains a lot of harmful school, they would be accustomed to
chemicals such as monosodium food that is only stimulating. As a
glutamate (MSG) and other preservatives. consequence, they would prefer eating
When these chemicals are consumed by unhealthy food, as they would find the
young students for a long period of time, taste of healthy food bland. Thus, a
it can cause several diseases. If students school should help students build
1
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desirable eating habits by providing a
well-balanced menu at the school
cafeteria.
5 In conclusion, there are some healthrelated reasons why schools should not
allow unhealthy food for their students. By
allowing fast food at the school cafeteria,
students can be subjected to several
diseases, including obesity. Moreover,
students might develop unhealthy eating

habits, which could finally lead to
malnutrition in their bodies. Therefore,
schools should ban serving unhealthy
food at their cafeterias for the health of
their students.
(Adapted from
http://www.healthline.com/health/fastfood-effects-on-body by Ann Pietrangelo
and Elea Carey Medically Reviewed by
George Krucik, MD, MB)

Questions (Fast Food Banned at School)
21. According to the author’s opinion,
which of the following is not the reason
why fast food is popular among most
people?
1. It is easy to buy.
2. It is not expensive.
3. It is served quickly.
4. It is healthy for consumers.
22. “Unhealthy food like fast food is
detrimental to students because it
contains a lot of harmful chemicals
such as monosodium glutamate (MSG)
and other preservatives. What does the
underlined word mean?
1. delicious
2. disgusting
3. harmful
4. oily

23. Based on the information in
paragraph 4, which is NOT the reason
how fast food can change eating habit?
1. Fast food has chemicals that are
additives.
2. Fast food has stimulants that
make food taste better than fresh
food.
3. People will prefer tasty food over
bland food.
4. People will prefer fast food
because it is hard to find.
24. According to paragraphs 3 and 4,
which of the following is the best
summary?
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1. Stimulating chemicals in fast
food cause students prefer
eating more.
2. Fast food that allowed to serve in
schools should not add
preservatives and additives.
3. Fast food can cause students to
obese and suffer from
malnutrition in students.
4. Fast food should not allow to
serve in schools because of its
chemicals.
25. Which of the following represents
the overall main idea of this news?
1. Fast food should be banned in
school because it can change
students’ eating habit.
2. There are some arguments that
parents want schools to ban
serving fast food to students.
3. A nutritionist proposed two
reasons why schools should not
allow fast food at the school
cafeteria.
4. Allowing to serve fast food in
schools might cause health
problems to all students.

26. Which of the following can you infer
from paragraphs 1 and 2?
1. Fast food is fast growing
business in schools.
2. Fast food is the main cause of
obesity in students.
3. The author supports banning fast
food in schools.
4. McDonald's and KFC are now
served in schools.
27. Based on paragraph 3, which of the
following is the author’s primary
purpose?
1. To propose the best way to
protect students’ health.
2. To inform the negative effects of
eating fast food on students’
health.
3. To explain how fast food affect
on students’ bodies negatively.
4. To encourage parents and
students to avoid eating fast
food.
28. Which is the best argument for
paragraphs 3 and 4?
1. Parents should promote healthy
food in schools.
2. Students prefer eating fast food
because of its taste.
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3. Serving fast food to students in
schools should be banned.
4. Schools should not allow to serve
all food with harmful chemicals.
29. What should be the best conclusion
of paragraphs 3 and 4?
1. Fast food should be prepared
with fresh ingredients in order to
serve in schools.
2. Students cannot choose their
own food because they still do
not know which food is healthy
for them.
3. Fast food is not good for
students' health and change their
eating habit, therefore it should
not be allowed to serve in
schools.
4. Although healthy food does not
taste as good as fast food, it is
healthy for students. So schools
should promote healthy food.
30. According to Paragraph 5, what
does the author make a bias for?
1. Stopping McDonald's and KFC
from selling at schools.
2. Encouraging parents to provide
healthy food for children.
3. Banning fast food from schools.

4. Letting students eat fast food
after school.
31. What is the tone of the text?
1. Sarcastic
2. Suggestive
3. Optimistic
4. Sympathetic
32. Which of the following is the
author’s primary purpose for this text?
1. To argue the permission to sell
fast food to students in schools.
2. To compare advantages and
disadvantages of serving fast
food in schools.
3. To persuade parents to oppose
eating fast food in schools.
4. To suggest some ideas about
negative effects of eating fast
food.
33. Which of the following represents a
fact?
1. Most parents and students enjoy
eating fast food at McDonald’s
and KFC.
2. Fast food contains a lot of
harmful chemicals such as
monosodium glutamate and
other preservatives.
3. Students should not eat
unhealthy food like fast food at
schools.
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4. Fast food is the most important
1. for fast food chains in schools.
factor of malnutrition and
2. against serving fast food to
changing eating habits in
students in schools.
students.
3. against fast food with high
34. What is the mood of the text?
preservatives and additives.
1. Hopeful
2. Optimistic
4. for healthy food with fresh
3. Worried
4. Disgusted
ingredients.
35. According to the text, what does
the author make bias?
Directions: Read the following letter to the editor about Thai teenage pregnancy and
choose the best answer for each question.
Thai Teenage Pregnancy Concern
Dear Editor,
1 Having read the news about the 9-year-old mother from the latest volume of the
most popular English newspaper, Bangkok Post. I am writing to express my concern
and my recommendations to this issue.
2
A study done on factors affecting teenagers’ pregnancy, which is currently
among vital problems in Thailand, states that most of the pregnancies arise due to
inconsistent use of the birth control methods. Or, they do not practice birth control at
all due to lack of knowledge, or have misunderstandings about sexual relations. They
also have the feeling that using condoms block sexual satisfaction.
3 Teenage pregnancy is a risky factor, risky for the health of the mother and her
yet unborn baby. Teenagers who get pregnant during the first five years of her first
menstruation will suffer from retarded physical growth and development. In addition, it
was found that the mortality rate of mothers aged 15-19 years of age is three times
higher than that of mothers aged 20-24 years old. And also they tend to suffer from
mental health problems, as they do not have enough mental development during their
pregnancy.
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Health problems found in infants are being underweight, being not strong,
prone to death within a month after birth, especially if the mother gets pregnant within
two years after her first period. Infants who survived tend to weigh two times less than
if he/she were born more than two years after the mother had her first period.
Moreover, the infants are able to grow, they would be moody, their mental health
deteriorating because their teenage parents could not understand the nature of
children.
Summing up, it is necessary to educate youths on sexual issues in all aspects
5
through different types of curriculum, as well as to provide easy learning and
accessible tools or media for the youth. Friendly clinics for youths and teenagers
should be provided, and all sectors need to collaboratively work for sustainable
reproductive health related problem prevention and solving in the society. I hope that
you will offer the invaluable help to the promotion of projects for preventing teenage
pregnancy or advising the teenage mothers/parents.
4

Yours sincerely,
Bunyarit Sukrat MD.
Bureau of Reproductive Health, Department of Health, Ministry of Public Health
(Adapted from http://www.thailawforum.com/new-draft-law-to-help-reduce-teenpregnancies-in-thailand/)
Questions (Thai Teenage Pregnancy Concern)
36. Based on the information in
paragraph 2, which of the following is not
the main factor of teenage pregnancy?
1. Lack of sexual experience
2. Misconception about sexual
practice
3. Misconception about birth control
4. Regular use of the birth control

methods
37. According to paragraph 2, it seems
that the writer wants to blame for which of
the following?
1. Breakdown of basic education
2. Misconception of birth control
program
3. Lacking of sex education
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4. Socialization of parents
2. Most of infants of the teenage
38. Based on the information in
mothers are risky to die more
paragraph 2, it can be inferred that
quickly than other ones.
teenage pregnancy resulted from which
3. Teenage pregnancy negatively
of the following?
affects newborns both physical
1. Social ignorance
and mental health.
2. Failure of birth control
4. Infants of teenage mothers are
3. Lacking of sex education
able to grow normally, but they
4. Broken home problem
suffer from several diseases.
39. If you want to add one more sentence 41. What relationship between
to conclude the information of paragraph paragraphs 3 and 4 does the writer
2, which of the following should be best? make?
1. Most teenagers lack of knowledge
1. The information in paragraph 5
about sex, birth control methods
supports the serious effects of
and pregnancy.
teenage pregnancy on
2. However, most teenagers don’t
mothers’ health.
pay attention to the consequences
2. Both paragraphs describe the
of their sexual behaviors.
main impacts of teenage
3. Parents and teachers are the key
pregnancy on mothers and
people to teach teenagers how to
unborn babies.
use the birth control methods.
3. Both paragraphs support the main
4. Teenagers need to be educated
topic about how to solve the
about sex education and related
teenage pregnancy problem for
topics immediately.
Thai teenagers.
40. Which of the following statements best
4. The information in paragraph 5
summarizes for paragraph 4?
emphasizes the main point about
1. Infants of teenage mother are
risky factors of teenage pregnancy
on mothers’ health and mind.
likely to have weaker physical
health than other ones.
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42. Which of the following represents the
overall main idea of this letter?
1. The failure of sex education is the
main cause of teenage pregnancy
and it needs cooperation from all
sectors.
2. The main impacts of teenage
pregnancy are health problems of
mothers and their infants and
require solution from all sectors.
3. Pregnancy of uneducated teen
mothers cause myriad problems
both mothers and infants and
needs solutions collaboratively.
4. All sectors in the society have to
pay attention to the teenage
pregnancy problem seriously and
look for the practical solutions.
43. Which of the following words in
paragraph 2 shows the author’s bias?
1. factor, affect, misunderstandings
2. pregnancy, birth control, lack of
knowledge
3. inconsistent, lack of knowledge,
misunderstandings
4. sexual relations, block,
inconsistent use
44. In developing paragraph 3, the
organizational pattern used by the author

could be described as which of the
following?
1. Simple listing. The first sentence
states the basis for listing other
information as remaining
sentences of the paragraph.
2. Cause and effect. The first
sentence states the cause and the
remaining sentences are effects.
3. Definition. The first sentence
provides the definition and the
remaining sentences explain it.
4. Example. The first sentence is
followed by a number of examples
of mothers’ health problems.
45. According to paragraph 3, which of
the following is the author’s claim?
1. Pregnancy destroys mothers’
physical health more seriously
than mental health.
2. Teenage pregnancy can cause
harm to mothers’ physical and
mental health.
3. Getting pregnant within two years
after the first period causes
physical health.
4. Getting pregnant within two years
after the first period is safer than
after the first period.
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46. What should be the conclusion of
paragraphs 3-4?
1. Teenage mothers have more risky
chance to die than her unborn
children.
2. Teenage mothers tend to suffer
from retarded physical growth and
development.
3. Teenage pregnancy is a
dangerous cause for the physical
and mental health of the mother
and her unborn children.
4. Teen pregnancy cause adverse
effects on the health of the unborn
children more than the teen
mothers’ health.
47. What is the tone of the text?
1. Sarcastic and curious
2. Concerned and suggestive
3. Optimistic and encouraging
4. Sympathetic and objective
48. Which of the following represents an
opinion?
1. A study states that most of the
pregnancies arise due to
inconsistent use of the birth control
methods.
2. It was found that the mortality rate
of mother aged 15-19 years old is

three times higher than that of
mothers aged 20-24.
3. Health problems found in infants
are being underweight, being not
strong, and prone to death.
4. Teenage pregnancy is currently
among the important problems in
Thailand.
49. What is the mood of the text?
1. Hopeful
2. Optimistic
3. Worried
4. Disgusted
50. What information in this letter supports
the conclusion that the main cause of Thai
teenage pregnancy is the lack of
education?
1. Teenagers do not use
contraception
regularly, or not use at all.
2. Teenagers do not practice birth
control at all because of lack of
knowledge.
3. Teenagers have
misunderstandings about sexual
relations and using
condoms.
4. All of the above.
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Directions: Read the following text about homeschooling and choose the best answer
for each question.
Homeschooling
1 Homeschooling, which is an educational option that allows parents to teach
their children at home, is becoming more and more popular in today’s society. Parents
choose to homeschool their children for a variety of reasons. There are several benefits
and drawbacks to homeschooling.
The main criticism of homeschooling centers on the issue of socialization.
2
Critics charge that homeschooled children are isolated from the outside world and are
socially handicapped. They will lack the skills needed to successfully adapt to real-life
situations when they are older. Academically, the lack of peer interaction in the
classroom like discussions, share ideas, and work with other students is detrimental to
a homeschooled student’s education. This interaction helps determine how students
confront problems, shapes the manner in which they see the world, and influences
students’ goals and aspirations.
3
Another limitation of home schooling is that the lack of learning resources or
facilities to deliver a well-rounded curriculum and cannot provide the numerous and
diverse enrichment activities. Furthermore, certainly most parents who homeschool are
highly motivated, but they may lack the ability and professional preparation that they
need to provide effective instruction. Another concern is parents’ ability of instruction.
Most students need a teacher who has expertise in the subject to provide the
appropriate level of instruction or to deal with the complexities of particular academic
areas. Moreover, homeschooled students may lack many of important skills like
organizational skills, time management, intense study habits, or the ability to work with
others.
4
The research indicates that when parental involvement in children’s education
is high, students are more likely to become academically successful and reach their
potential. That is the essence of homeschooling. Home schooling easily allows parents
to adjust the curriculum and instruction to fit the individual needs of students because
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homeschoolers generally use a one-on-one instruction, which provides the individual
student with undivided attention, offers more opportunities to ask questions, and lets
student develop a deeper understanding of subject matter.
5 Home-schooling and regular public schooling each has advantages and
disadvantages. One may offer a more controlled environment for your child, while the
other may expose him or her to a world of ideas you could not possibly imagine. You
may find it difficult to choose between the two. Making the right choice depends upon
how your child learns, and what you would like him or her to learn. Keeping the best
interest of your child in mind makes the decision clearer.
(Adapted from http://www.publicschoolreview.com/blog/public-school-vs-homeschool)
Questions (Homeschooling)
51. One of the main criticisms of homeschooling is that home-schoolers will
not be able to fully participate in
society because they lack
“socialization.” What does the
underlined word mean?
1. Organizing children’s social
behaviors
2. Transferring knowledge and
traditions in society
3. Social interaction with a variety of
age groups.
4. Understanding and learning
changes in social behaviors
52. “They will lack the skills needed to
successfully adapt to real-life situations

when they are older.” Which of the
following is the best inference from this
sentence?
1. Homeschooled children require
the socialization.
2. Homeschooling critics lack of
social interaction.
3. Homeschooling parents need
social behaviors in real-life
situations.
4. Children in schools don’t have
enough skills of social
interaction.
53. Which of the following is the best
summary for paragraph 2?
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1. Homeschooling does not provide
children to interact with others.
2. Homeschooling provides
children to learn socialization
with their parents.
3. Homeschooled children have the
skills of social interaction as
children in schools do.
4. Homeschooled children need to
improve the skills of social and
academic interaction.
54. According to paragraph 2, what are
the important drawbacks of
homeschooling?
1. The lack of socialization and
discussions between teachers
and students
2. The lack of socialization and
peer interaction
3. The lack of teacher and peer
interaction
4. The lack of goals and aspirations
55. How does the author relate the
ideas in paragraphs 2 and 3?
1. Both paragraphs describe the
benefits of homeschooling.
2. Paragraph 3 shows the effects of
the lack of socialization in
paragraph 2.

3. The information in both
paragraphs explains the
disadvantages of
homeschooling.
4. Both paragraphs provide
Readers about the main
advantages of homeschooling.
56. Which of the following represents
the overall main idea of this text?
1. Homeschooling has more
disadvantages to children’s
education than regular public
schooling.
2. The main advantages of
homeschooling are parental
involvement and adjustment the
curriculum and instruction to fit
the students’ interests.
3. Homeschooling with several
benefits and drawbacks is
becoming more and more
popular among parents today.
4. The main limitations of
homeschooling are on the issue
of socialization and the lack of
peer interaction in the classroom.
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Writing Test: Directions: There are 2 questions in this section. You have to do both of
them.
1. Imagine you are a school principal and you have read the news about fast food
banned at schools. You have opposite ideas to the nutritionist. You want to express
your opinions to support the idea that fast food should not be banned in schools. You
decide to write a letter to one of English newspaper editors on that issue.
2. Suppose you have to take home school, but you want to study in a general public
school, write an essay to express 4-5 ideas how a general public school is better than
a home school.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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3. แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร


คาชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้มี จานวน 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
ตอนที่ 2 คาแนะนา และข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
คาสั่ง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนตามรายการประเมินที่
กาหนดให้ โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับ 1 หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ระดับ 4 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง

รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหาและภาระงานของบทเรียน
1.1 บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
1.2 บทอ่านมีความยาวเหมาะสม
1.3 บทอ่านมีการเรียงลาดับความคิดเหมาะสม และสัมพันธ์กัน
1.4 เนื้อเรื่องบทอ่านมีความน่าสนใจ และท้าทายความสามารถของผู้เรียน
1.5 บทอ่านสอดคล้อง หรือสัมพันธ์กับความรู้เดิมของผู้เรียน
1.6 คาสั่งในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน
1.7 จานวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม
1.8 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม
1.9 ภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
ของผู้เรียน
1.10 ภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสารของผู้เรียน

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยน้อย

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอน (ต่อ)
ระดับ 5 หมายถึง
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับ 1 หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ระดับ 4 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง

รายการประเมิน
2. ด้านขั้นตอน และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสม
2.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
2.3 กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม
2.4 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม
2.5 กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม
2.6 กิจกรรมศึกษา และวิเคราะห์ภาษา (Language Focus) มีความ
เหมาะสม
2.7 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม
2.8 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม
2.9 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม
2.10 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
2.11 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
2.12 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคมของผู้เรียน
3. ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์
3.1 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน
3.2 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
3.3 ได้รับการพัฒนาทักษะการประเมินน้าเสียง (tone) และอารมณ์ (mood)
ในการเขียนของผู้เขียน
3.4 ได้รับการพัฒนาทักษะการอนุมานความ หรือการตีความ
3.5 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน
3.6 ได้รับการพัฒนาทักษะการสรุปความจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล
3.7 ได้รับการพัฒนาทักษะการระบุความลาเอียงของผู้เขียน

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยน้อย

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอน (ต่อ)
ระดับ 5 หมายถึง
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับ 1 หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ระดับ 4 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง

รายการประเมิน
4. ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร
4.1 รูปแบบการสอนส่ งเสริม ทักษะการเชื่อ มโยงความคิด และข้ อมูลในการ
เขียน
4.2 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
ตามแบบแผนของภาษา
4.3 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการเรียบเรียงความคิด และเนื้อหาที่เขียน
อย่างชัดเจน
4.4 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะในการเลือกใช้คาศัพท์ที่เหมาะสมกับเรื่อง
ที่เขียน
4.5 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้
เหมาะสมกับเนื้อหา
4.6 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะในการอธิบายใจความสาคัญได้ชัดเจน
โดยมีข้อมูลมาสนับสนุนเพียงพอ
4.7 รู ป แบบการสอนส่ ง เสริ ม ทั กษะการใช้ ก ลไกของภาษาที่ ถู กต้ อ ง และ
แม่นยา
5. ด้านสื่อประกอบการสอน
5.1 ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน
5.2 สื่อการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน
5.3 ใช้สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
5.4 ใช้สื่อการสอนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
5.5 ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย
5.6 ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยน้อย

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอน (ต่อ)
ระดับ 5 หมายถึง
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับ 1 หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ระดับ 4 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง

รายการประเมิน
6. ด้านรูปแบบการวัด และประเมินผล
การประเมินทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6.2 ครอบคลุมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
6.3 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
6.4 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้
6.5 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน
การประเมินทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
6.6 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6.7 ครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
6.8 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
6.9 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้
6.10 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน
การประเมินทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
6.11 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6.12 ครอบคลุมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
6.13 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
6.14 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้
6.15 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน
7. ประโยชน์ที่ได้รับ
7.1 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเดาความหมายคาศัพท์จากบริบท
7.2 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
7.3 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
7.4 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
7.5 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทางานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยน้อย

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

385
ตอนที่ 2 คาแนะนา และข้อเสนอแนะ
1. นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ทักษะย่อยในการอ่านเชิงวิเคราะห์ทักษะใดมากที่สุด
(จาก 7 ทักษะย่อยที่เรียน) พร้อมเหตุผลประกอบ
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสารทักษะใด มาก
ที่สุด (จาก 7 ทักษะย่อยที่เรียน) พร้อมเหตุผลประกอบ
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. คาแนะนา และข้อเสนอแนะอื่นๆ
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือ
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4. แบบวัด ทัก ษะสังคมของนัก เรีย นที่เ รีย นด้ว ยรูป แบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แบบวัดทักษะสังคมของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
เพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


คาชี้แจง : แบบประเมินทักษะสังคมฉบับนี้ใช้ศึกษาข้อมูลด้านทักษะสังคมของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills)
ตอนที่ 2 ความร่วมมือ และการทางานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and Team Work)
คาสั่ง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับ ของการปฏิบั ติทักษะสังคม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับการ
สื่อสารกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ทั้ งการใช้ภาษา และกริยา ท่าทาง และตอนที่ 2 ด้าน ความร่วมมื อ และการ
ทางานเป็นกลุ่ม ตามรายการประเมิ นที่กาหนดให้ โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของ
ทักษะสังคม เป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ระดับของการปฏิบัติบ่อยมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง ระดับของการปฏิบัติบ่อยมาก
ระดับ 3 หมายถึง ระดับของการปฏิบัติบ่อยปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง ระดับของการปฏิบัติบ่อยน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ระดับของการปฏิบัติบ่อยน้อยที่สุด
ทักษะสังคม
ตอนที่ 1. ด้านการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills)
1.1 ใช้น้าเสียงในการพูดคุยเหมาะสม
1.2 แสดงสีหน้าในการพูดคุยเหมาะสม
1.3 แสดงท่าทางขณะพูดคุยเหมาะสม
1.4 รู้จังหวะ และช่วงเวลาในการพูดคุย
1.5 รู้จักเริ่มต้นและจบการพูดคุยได้เหมาะสม
1.6 มีมารยาท และตั้งใจฟังขณะที่สมาชิกคนอื่นพูด

ระดับของการปฏิบัติ
5 4 3 2 1
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ทักษะสังคม

ระดับของการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

1.7 รู้จักใช้ภาษาในการตั้งคาถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
1.8 รู้จักใช้ภาษาในการตอบคาถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
1.9 ใช้คาพูดให้กาลังใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเหมาะสม
1.10 ใช้ภาษาสุภาพ และเหมาะสมกับโอกาส
ระดับของการปฏิบัติ
5 4 3 2 1
ตอนที่ 2. ด้านความร่วมมือ และการทางานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and Team Work)
2.1 ให้ความร่วมมือในการทาภาระงานของกลุ่มให้สาเร็จ
2.2 รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก
2.3 ยอมรับความสามารถของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
2.4 รู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มอย่างเหมาะสม
2.5 หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับเพื่อนสมาชิก
2.6 ไม่ใช้อารมณ์ในการแสดงความคิดเห็น
2.7 กระตือรือร้นปฏิบัติภาระงานกลุ่ม
2.8 ปฏิบัติภาระงานในหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
2.9 ตั้งใจปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
2.10 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนปฏิบัติภาระงานของกลุ่ม
2.11 รู้จักควบคุมตนเองอย่างเหมาะสม
2.12 ให้ความสาคัญกับภาระงานของกลุ่ม
2.13 ปฏิบัติตามข้อตก และกติกาลงของกลุ่ม
2.14 ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม
2.15 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกเมื่อมีโอกาส
2.16 ภาคภูมิใจกับผลงานที่ร่วมกันทากับสมาชิกในกลุ่ม
2.17 ไม่แสดงอารมณ์โกรธเมื่อถูกเพื่อนวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล
2.18 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงานกลุ่มอย่างมีเหตุผล
2.19 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภาระงานโดยไม่มีใครร้องขอ
2.20 แสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
ทักษะสังคม

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ภาคผนวก ง
1. ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
2. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
3. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
5. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดทักษะสังคมของนักเรียน
ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
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1. ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
ข้อ
ค่า p
ค่า r
ผลการวิเคราะห์
ข้อ
ค่า p
ค่า r
ผลการวิเคราะห์
1
0.45
0.50
ใช้ได้
36
0.33
0.65
ใช้ได้
2
0.58
0.45
ใช้ได้
37
0.48
0.55
ใช้ได้
3
0.63
0.35
ใช้ได้
38
0.50
0.30
ใช้ได้
4
0.45
0.40
ใช้ได้
39
0.43
0.45
ใช้ได้
5
0.58
0.55
ใช้ได้
40
0.40
0.50
ใช้ได้
6
0.53
0.55
ใช้ได้
41
0.40
0.60
ใช้ได้
7
0.58
0.65
ใช้ได้
42
0.48
0.35
ใช้ได้
8
0.60
0.50
ใช้ได้
43
0.45
0.60
ใช้ได้
9
0.55
0.60
ใช้ได้
44
0.35
0.40
ใช้ได้
10
0.58
0.55
ใช้ได้
45
0.58
0.45
ใช้ได้
11
0.55
0.40
ใช้ได้
46
0.48
0.35
ใช้ได้
12
0.53
0.45
ใช้ได้
47
0.43
0.45
ใช้ได้
13
0.48
0.55
ใช้ได้
48
0.58
0.35
ใช้ได้
14
0.48
0.35
ใช้ได้
49
0.40
0.50
ใช้ได้
15
0.45
0.40
ใช้ได้
50
0.48
0.45
ใช้ได้
16
0.45
0.30
ใช้ได้
51
0.38
0.55
ใช้ได้
17
0.40
0.50
ใช้ได้
52
0.40
0.50
ใช้ได้
18
0.48
0.35
ใช้ได้
53
0.45
0.70
ใช้ได้
19
0.50
0.60
ใช้ได้
54
0.53
0.35
ใช้ได้
20
0.58
0.45
ใช้ได้
55
0.45
0.40
ใช้ได้
21
0.28
0.45
ใช้ได้
56
0.28
0.45
ใช้ได้
22
0.50
0.70
ใช้ได้
57
0.45
0.50
ใช้ได้
23
0.43
0.55
ใช้ได้
58
0.43
0.55
ใช้ได้
24
0.48
0.35
ใช้ได้
59
0.48
0.35
ใช้ได้
25
0.50
0.40
ใช้ได้
60
0.43
0.35
ใช้ได้
26
0.33
0.45
ใช้ได้
61
0.43
0.45
ใช้ได้
27
0.60
0.40
ใช้ได้
62
0.48
0.35
ใช้ได้
28
0.53
0.45
ใช้ได้
63
0.40
0.40
ใช้ได้
29
0.50
0.70
ใช้ได้
64
0.43
0.35
ใช้ได้
30
0.48
0.65
ใช้ได้
65
0.40
0.30
ใช้ได้
31
0.28
0.45
ใช้ได้
66
0.45
0.40
ใช้ได้
32
0.43
0.25
ใช้ได้
67
0.60
0.40
ใช้ได้
33
0.43
0.45
ใช้ได้
68
0.43
0.55
ใช้ได้
2. 34
ค่าดัชนีค0.43
วามสอดคล้อ0.45
ง (IOC) ของแบบทดสอบวั
ดความสามารถด้
ใช้ได้
69
0.35 านการอ่
0.30านเชิงวิเคราะห์
ใช้ได้
35
0.60
0.40
ใช้ได้
70
0.45
0.60
ใช้ได้
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2. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ค่า IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ข้อ
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

ค่า IOC

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร

ข้อ
1
2

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1

รวม

ค่า IOC

ผลการวิเคราะห์

3
3

1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ข้อ
1. ด้านเนื้อหาและภาระงานของบทเรียน
1.1 บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
1.2 บทอ่านมีความยาวเหมาะสม
1.3 บทอ่านมีการเรียงลาดับความคิดเหมาะสม และสัมพันธ์กัน
1.4 เนื้อเรื่องบทอ่านมีความน่าสนใจ และท้าทายความสามารถ
ของผู้เรียน
1.5 บทอ่านสอดคล้อง หรือสัมพันธ์กับความรู้เดิมของผู้เรียน
1.6 คาสั่งในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน
1.7 จานวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม
1.8 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม
1.9 ภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ ของผู้เรียน
1.10 ภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการเขียน
เพื่อการสื่อสารของผู้เรียน
2. ด้านขั้นตอน และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสม
2.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
2.3 กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม
2.4 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม
2.5 กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม
2.6 กิจกรรมศึกษา และวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)
มีความเหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

รวม

ค่า IOC

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

1

1

1

3

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

392
4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
ข้อ
2.7 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม
2.8 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม
2.9 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม
2.10 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์
2.11 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียน
เพื่อการสื่อสาร
2.12 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
ของผู้เรียน
3. ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์
3.1 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียน
ของผู้เขียน
3.2 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
3.3 ได้รับการพัฒนาทักษะการประเมินน้าเสียง (tone) และอารมณ์
(mood) ในการเขียนของผู้เขียน
3.4 ได้รับการพัฒนาทักษะการอนุมานความ หรือการตีความ
3.5 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน
3.6 ได้รับการพัฒนาทักษะการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
อย่างมีเหตุผล
3.7 ได้รับการพัฒนาทักษะการระบุความลาเอียงของผู้เขียน
4. ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสือ่ สาร
4.1 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงความคิด
และข้อมูลในการเขียน
4.2 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ที่ถูกต้องตามแบบแผนของภาษา
4.3 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการเรียบเรียงความคิด และเนื้อหา
ที่เขียนอย่างชัดเจน
4.4 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะในการเลือกใช้คาศัพท์
ที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน
4.5 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียน
ได้เหมาะสมกับเนื้อหา

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
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รวม

ค่า IOC

3
3
3
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4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
ข้อ
4.6 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะในการอธิบายใจความสาคัญ
ได้ชัดเจน โดยมีข้อมูลมาสนับสนุนเพียงพอ
4.7 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการใช้กลไกของภาษาที่ถูกต้อง
และแม่นยา
5. ด้านสื่อประกอบการสอน
5.1 ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน
5.2 สื่อการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน
5.3 ใช้สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
5.4 ใช้สื่อการสอนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
5.5 ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย
5.6 ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย
6. ด้านรูปแบบการวัด และประเมินผล
การประเมินทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6.2 ครอบคลุมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
6.3 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
6.4 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้
6.5 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ของผู้เรียน
การประเมินทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
6.6 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6.7 ครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
6.8 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
6.9 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้
6.10 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
ของผู้เรียน
การประเมินทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
6.11 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6.12 ครอบคลุมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
6.13 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
6.14 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1

รวม

ค่า IOC
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1

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

394
4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
ข้อ
6.15 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ของผู้เรียน
7. ประโยชน์ที่ได้รับ
7.1 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเดาความหมายคาศัพท์จากบริบท
7.2 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
7.3 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
7.4 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
7.5 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทางานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

รวม

ค่า IOC

3

1

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

5. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดทักษะสังคมของนักเรียนที่
เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

ข้อ
ตอนที่ 1. ด้านการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills)
1.1 ใช้น้าเสียงในการพูดคุยเหมาะสม
1
1
1
1.2 แสดงสีหน้าในการพูดคุยเหมาะสม
1
1
1
1.3 แสดงท่าทางขณะพูดคุยเหมาะสม
1
1
1
1.4 รู้จังหวะ และช่วงเวลาในการพูดคุย
1
1
1
1.5 รู้จักเริ่มต้นและจบการพูดคุยได้เหมาะสม
1
1
1
1.6 มีมารยาท และตั้งใจฟังขณะที่สมาชิกคนอื่นพูด
1
1
1
1.7 รู้จักใช้ภาษาในการตั้งคาถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
1
1
1
1.8 รู้จักใช้ภาษาในการตอบคาถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
1
1
1
1.9 ใช้คาพูดให้กาลังใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเหมาะสม
1
1
1
1.10 ใช้ภาษาสุภาพ และเหมาะสมกับโอกาส
1
1
1
ตอนที่ 2. ด้านความร่วมมือ และการทางานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and Team Work)
2.1 ให้ความร่วมมือในการทาภาระงานของกลุ่มให้สาเร็จ
1
1
1
2.2 รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก
1
1
1
2.3 ยอมรับความสามารถของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
1
1
1

รวม

ค่า IOC

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3

1
1
1
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5. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดทักษะสังคมของนักเรียนที่
เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)

ข้อ
2.4 รู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มอย่างเหมาะสม
2.5 หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับเพื่อนสมาชิก
2.6 ไม่ใช้อารมณ์ในการแสดงความคิดเห็น
2.7 กระตือรือร้นปฏิบัติภาระงานกลุ่ม
2.8 ปฏิบัติภาระงานในหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
2.9 ตั้งใจปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
2.10 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนปฏิบัติภาระงานของกลุ่ม
2.11 รู้จักควบคุมตนเองอย่างเหมาะสม
2.12 ให้ความสาคัญกับภาระงานของกลุ่ม
2.13 ปฏิบัติตามข้อตก และกติกาลงของกลุ่ม
2.14 ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม
2.15 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกเมื่อมีโอกาส
2.16 ภาคภูมิใจกับผลงานที่ร่วมกันทากับสมาชิกในกลุ่ม
2.17 ไม่แสดงอารมณ์โกรธเมื่อถูกเพื่อนวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล
2.18 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงานกลุ่มอย่างมีเหตุผล
2.19 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภาระงานโดยไม่มีใครร้องขอ
2.20 แสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

ค่า IOC

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
1

ข้อ

รายการพิจารณา

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

กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ
หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้
บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
บทอ่านมีความยาวเหมาะสม
เนื้อหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน
เนื้อหาของบทเรียนเรียงลาดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน
กาหนดเนื้อหาเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้สอน
ตารางกาหนดเนื้อหา (Unit Specification) เหมาะสม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม
กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม
กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)
มีความเหมาะสม
กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม
กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของ
บทเรียน
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน
คาสั่งในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม
จานวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม
ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ค่า
IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

1
1
1
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่ าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
หน่วยการ
เรียนรู้ที่

ข้อ

รายการพิจารณา

26
27
28
29
30
31

สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
สื่อการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน
สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
สื่อการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
สื่อการสอนมีความหลากหลาย
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
รวม
กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ
หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้
บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
บทอ่านมีความยาวเหมาะสม
เนื้อหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน
เนื้อหาของบทเรียนเรียงลาดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน
กาหนดเนื้อหาเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้สอน
ตารางกาหนดเนื้อหา (Unit Specification) เหมาะสม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม
กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม
กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)
มีความเหมาะสม
กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม
กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม

32
33
34
35

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

รวม
3
3
3
3
3
3

ค่า
IOC
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

1
1
1
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
หน่วยการ
เรียนรู้ที่

2
(ต่อ)

ข้อ

รายการพิจารณา

18

ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของ
บทเรียน
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน
คาสั่งในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม
จานวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม
ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม
สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
สื่อการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน
สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
สื่อการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
สื่อการสอนมีความหลากหลาย
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
รวม

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1

รวม
3

ค่า
IOC
1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1
0
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
0.67
0.67
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1
0.98
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
3

ข้อ

รายการพิจารณา

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

กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ
หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้
บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
บทอ่านมีความยาวเหมาะสม
เนื้อหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน
เนื้อหาของบทเรียนเรียงลาดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน
กาหนดเนื้อหาเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้สอน
ตารางกาหนดเนื้อหา (Unit Specification) เหมาะสม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม
กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม
กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)
มีความเหมาะสม
กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม
กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของ
บทเรียน
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน
คาสั่งในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม
จานวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม
ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ค่า
IOC
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1
1
1

1
1
1

1
1
0

3
3
3

1
1
0.67
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
3
(ต่อ)

ข้อ

รายการพิจารณา

26
27
28
29
30
31

สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
สื่อการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน
สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
สื่อการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
สื่อการสอนมีความหลากหลาย
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
รวม
กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ
หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้
บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
บทอ่านมีความยาวเหมาะสม
เนื้อหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน
เนื้อหาของบทเรียนเรียงลาดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน
กาหนดเนื้อหาเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้สอน
ตารางกาหนดเนื้อหา (Unit Specification) เหมาะสม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม
กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม
กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)
มีความเหมาะสม
กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม
กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม

32
33
34
35

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

รวม
3
3
3
3
3
3

ค่า
IOC
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.98
1
1
1
1
0.67
0.67
1
1
1
1
0.67
1
1
1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
4
(ต่อ)

ข้อ

รายการพิจารณา

17
18

กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของ
บทเรียน
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน
คาสั่งในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม
จานวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม
ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม
สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
สื่อการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน
สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
สื่อการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
สื่อการสอนมีความหลากหลาย
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
รวม

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1

รวม
3
3

ค่า
IOC
1
1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1
0.97
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่ าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
5

ข้อ

รายการพิจารณา

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

กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ
หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้
บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
บทอ่านมีความยาวเหมาะสม
เนื้อหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน
เนื้อหาของบทเรียนเรียงลาดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน
กาหนดเนื้อหาเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้สอน
ตารางกาหนดเนื้อหา (Unit Specification) เหมาะสม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม
กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม
กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)
มีความเหมาะสม
กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม
กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของ
บทเรียน
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน
คาสั่งในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม
จานวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ค่า
IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
5 (ต่อ)

ข้อ

รายการพิจารณา

25
26
27
28
29
30
31

ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม
สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
สื่อการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน
สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
สื่อการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
สื่อการสอนมีความหลากหลาย
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
รวม
กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ
หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้
บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
บทอ่านมีความยาวเหมาะสม
เนื้อหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน
เนื้อหาของบทเรียนเรียงลาดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน
กาหนดเนื้อหาเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้สอน
ตารางกาหนดเนื้อหา (Unit Specification) เหมาะสม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม
กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม
กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)
มีความเหมาะสม
กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม

32
33
34
35

6

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

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

รวม
3
3
3
3
3
3
3

ค่า
IOC
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

3

1
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
หน่วยการ
เรียนรู้ที่

ข้อ

รายการพิจารณา

6 (ต่อ)

16
17
18

กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของ
บทเรียน
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน
คาสั่งในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม
จานวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม
ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม
สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
สื่อการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน
สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
สื่อการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
สื่อการสอนมีความหลากหลาย
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
รวม

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
3
3
3

ค่า
IOC
1
1
1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1
1
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
7

ข้อ

รายการพิจารณา

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

กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ
หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้
บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
บทอ่านมีความยาวเหมาะสม
เนื้อหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน
เนื้อหาของบทเรียนเรียงลาดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน
กาหนดเนื้อหาเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้สอน
ตารางกาหนดเนื้อหา (Unit Specification) เหมาะสม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม
กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม
กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)
มีความเหมาะสม
กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม
กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของ
บทเรียน
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน
คาสั่งในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม
จานวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม
ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ค่า
IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

1
1
1
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
7
(ต่อ)

ข้อ

รายการพิจารณา

26
27
28
29
30
31

สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
สื่อการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน
สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
สื่อการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
สื่อการสอนมีความหลากหลาย
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
รวม
กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ
หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้
บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
บทอ่านมีความยาวเหมาะสม
เนื้อหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน
เนื้อหาของบทเรียนเรียงลาดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน
กาหนดเนื้อหาเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้สอน
ตารางกาหนดเนื้อหา (Unit Specification) เหมาะสม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม
กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม
กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)
มีความเหมาะสม
กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม
กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม

32
33
34
35

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

รวม
3
3
3
3
3
3

ค่า
IOC
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
8
(ต่อ)

ข้อ

รายการพิจารณา

17
18

กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของ
บทเรียน
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน
คาสั่งในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม
จานวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม
ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม
สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
สื่อการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน
สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
สื่อการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
สื่อการสอนมีความหลากหลาย
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
รวม

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1

รวม
3
3

ค่า
IOC
1
1

1

1

1

3

1

1
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1
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1
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1
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3
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1
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1

1
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
9

ข้อ

รายการพิจารณา

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

กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ
หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้
บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
บทอ่านมีความยาวเหมาะสม
เนื้อหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน
เนื้อหาของบทเรียนเรียงลาดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน
กาหนดเนื้อหาเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้สอน
ตารางกาหนดเนื้อหา (Unit Specification) เหมาะสม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม
กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม
กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)
มีความเหมาะสม
กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม
กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของ
บทเรียน
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน
คาสั่งในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม
จานวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม

15
16
17
18
19
20
9 (ต่อ)

21
22
23
24

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

รวม
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ค่า
IOC
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1
1

1
0

1
1

3
3

1
0.67
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
9
(ต่อ)

ข้อ

รายการพิจารณา

25
26
27
28
29
30
31

ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม
สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
สื่อการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน
สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
สื่อการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
สื่อการสอนมีความหลากหลาย
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
รวม
กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ
หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้
บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
บทอ่านมีความยาวเหมาะสม
เนื้อหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน
เนื้อหาของบทเรียนเรียงลาดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน
กาหนดเนื้อหาเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้สอน
ตารางกาหนดเนื้อหา (Unit Specification) เหมาะสม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม
กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม

32
33
34
35

10

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

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
3
3
3
3
3
3
3

ค่า
IOC
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.97
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จานวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
10
(ต่อ)

ข้อ

รายการพิจารณา

14

กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)
มีความเหมาะสม
กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม
กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม
กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของ
บทเรียน
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน
คาสั่งในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม
จานวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม
ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม
สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
สื่อการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน
สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
สื่อการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
สื่อการสอนมีความหลากหลาย
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
รวม

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1

รวม
3

ค่า
IOC
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1
1

ภาคผนวก จ
1. สิ่งพิมพ์ออก (print out) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
2. สิ่งพิมพ์ออก (print out) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. สิ่งพิมพ์ออก (print out) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
4. สิง่ พิมพ์ออก (print out) ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะสังคมของนักเรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
5. สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังการเรียนด้วย
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน)
6. สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เชิงวิเคราะห์
ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ด้วยการ
ทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน)
7. สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL)
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน)
8. สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของนักเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน)
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1. สิ่งพิมพ์ออก (print out) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

40.0

N of Items = 70

.9533

2. สิ่งพิมพ์ออก (print out) ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ Writing
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Intraclass Correlation Coefficients
Two-way Random Effects Model (Absolute Agreement Definition)
ICC

95% Confidence Interval

Measure

Value Lower Bound Upper Bound F-Value

Single Rater

.8449

Average of Raters .9159

.7253

.9149

.8408

11.6294 .0000

.9556

11.6294 .0000

Degrees of freedom for F-tests are 39 and 39. Test Value = 0.
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

.9140

40.0

Sig.

N of Items = 2
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3. สิ่งพิมพ์ออก (print out) ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น
**** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

13.0

N of Items = 62

.8726

4. สิ่งพิมพ์ออก (print out) ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทักษะสังคมของนักเรียนทีเ่ รียนด้วย
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะสังคม
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

.7787

13.0

N of Items = 30
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5. สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังการเรียนด้วย
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน)
Paired Samples Statistics

Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

POSTTOT

76.3878

49

6.86117

.98017

PRETOT

50.7143

49

7.53741

1.07677

Paired Samples Correlations

N
Pair 1

POSTTOT & PRETOT

Correlation
49

Sig.

.557

.000

Paired Samples Test

Paired Differences

Mean

Pair

POSTTOT

1

- PRETOT

25.6735

Std.

95% Confidence

Std.

Error

Interval of the

Deviation

Mean

Difference

6.80345

.97192

Lower

Upper

23.7193

27.6276

Sig. (2t

df

26.415

48

tailed)

.000
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6. สิง่ พิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ด้วยการ
ทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน)
Paired Samples Statistics

Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

POSTREAD

53.4694

49

5.44710

.77816

PREREAD

32.8980

49

6.52637

.93234

Paired Samples Correlations

N
Pair 1

POSTREAD &

Correlation
49

PREREAD

Sig.

.307

.032

Paired Samples Test

Paired Differences
Std.
Mean

Pair

POSTREAD

1

- PREREAD

20.5714

Std.

Error

Deviation

Mean

7.10340

1.01477

95% Confidence
Interval of the
Difference

Lower

Upper

18.5311

22.6118

Sig. (2t

df

20.272

48

tailed)

.000
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7. สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL)
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน)
Paired Samples Statistics

Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

POSWRITE

22.9184

49

2.01388

.28770

PREWRITE

17.8163

49

2.89161

.41309

Paired Samples Correlations

N
Pair 1

POSWRITE &

Correlation
49

PREWRITE

Sig.

.799

.000

Paired Samples Test

Paired Differences
Std.
Mean

Std.

Error

Deviation

Mean

95% Confidence
Interval of the
Difference

Lower
Pair

POSWRITE-

1

PREWRITE

5.1020

1.76476

.25211

4.5951

Sig. (2t

df

20.237

48

tailed)

Upper
5.6089

.000
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8. สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของนักเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียน ด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน)
Paired Samples Statistics

Mean
Pair 1

Pair 2

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

POSTSOC1

37.1020

49

5.31603

.75943

PRESOC1

24.4286

49

3.18852

.45550

POSTSOC2

78.2653

49

5.81226

.83032

PRESOC2

60.0816

49

6.90965

.98709

Paired Samples Correlations

N
Pair 1

POSTSOC1 &
PRESOC1

Pair 2

POSTSOC2 &
PRESOC2

Correlation

Sig.

49

.640

.000

49

.791

.000

Paired Samples Test

Paired Differences
95% Confidence

Mean
Pair 1

POSTSOC1 PRESOC1

Pair 2

POSTSOC2 PRESOC2

Std.

Interval of the

Std.

Error

Difference

Deviation

Mean
Lower

Upper

Sig. (2t

df

tailed)

12.6735

4.08956

.58422

11.4988

13.8481

21.693

48

.000

18.1837

4.24595

.60656

16.9641

19.4033

29.978

48

.000
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