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57255911 : หลักสู ตรและการสอน(การสอนภาษาไทย) แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
คาสาคัญ : รู ปแบบการเรี ยนการสอน, แนวการสอนที่เน้นภาษา, แนวการสอนที่เน้นวรรณกรรม,
แนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ , การอ่านเพื่อความเข้าใจ, การเขียนสรุ ปความ
นาย สง่า วงค์ไชย: การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้น
ภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและเขียน
สรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อาจารย์ ดร. อธิ กมาส
มากจุย้
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ
แนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตและ 2) ศึกษาประสิ ทธิ ผล
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู ร ณาการแนวการสอนที่ เน้ น ภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของ
นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นนักศึ กษาระดับ ปริ ญญาบัณ ฑิ ต
วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ลงทะเบียนและเข้าเรี ยนกระบวน
วิชา CTH 2104 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับครู ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 42
คน เครื่ องมือที่ใช้ใน การวิจยั ประกอบด้วย (1) รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการ
สอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ (2) คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนฯ
(3) แผนการจัด การเรี ยนรู ้ ต ามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พ ั ฒ นาขึ้ น (4) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ (5) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มี
ต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น และ (6) แบบบันทึกการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหา
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ าที แ บบไม่ อิ ส ระ (t - test for dependent
samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1.รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการ
จัดการเรี ยนการสอน โดยมีข้ นั ตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1)
ขั้นเลือกสรรวรรณกรรม (2) ขั้นอ่านวรรณกรรม (3) ขั้นกลัน่ กรองความคิด (4) ขั้นพัฒนาโครงเรื่ อง

จ
งานเขียน (5) ขั้นให้ขอ้ มู ลย้อนกลับ และ (6) ขั้นจัดทางานเขียนฉบับสมบูรณ์ และ4) การวัดและ
ประเมินผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2.ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น พบว่า
2.1) นัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้รับ การจัดการเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจในภาพรวมหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกองค์ประกอบ โดยมีความสามารถด้านการตีความเพิ่มมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านการเข้าใจเนื้อหา และด้านการประเมินค่า
2.2) การเขียนสรุ ปความในภาพรวมหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ ระดับ .05 ในทุ กองค์ป ระกอบ โดยมี ความสามารถด้านเนื้ อหาเพิ่ มมากที่ สุด รองลงมา คือ
ด้านการใช้ภาษา และด้านการเรี ยงประโยค
2.3) นักศึ กษามี ความคิดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนที่พฒั นาขึ้นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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The purposes of this research were to: 1) develop an instructional model based on
Language-based, Literature-based and Experience-based Approach to enhance reading
comprehension and summary writing ability of undergraduate students; and 2) study effectiveness
of the instructional model based on Language-based, Literature-based and Experience-based
Approach to enhance reading comprehension and summary writing ability of undergraduate
students. The samples in this research consisted of 42 Thai major students who enrolled and
attend class in CTH 2104 The development of using Language skill for Teachers in Second
Semester of the 2017 academic year at Faculty of Education, Ramkhamheang University. The
instruments consisted of instructional model by integrated Language-based, Literature-based and
Experience-based Approach, a handbook for the model, units and lesson plans, reading
comprehension and summary writing ability test, and scoring rubrics, opinion questionnaire. The
data was analyzed using percentage, mean, standard deviation, dependent T-test and content
analysis.
The results were as follows:
1. The instructional model based on Language-based, Literature-based and
Experience-based Approach to enhance reading comprehension and summary writing ability of
undergraduate students consists of four components; principles, objectives, instructional process,
and assessing the instruction model. The instructional process comprises 6 steps: 1) select literary
work 2) reading literary work 3) thinking consider 4) development of writing work 5) giving
feedback 6) complete writing work. Quantitative and qualitative data measurement and evaluation
were carried out both during and after the instruction process.

ช
2. The effectiveness of the instruction model is as follows:
2.1 The sample group’s post-experimental average score for reading
comprehension ability is overall higher than pre-experimental with the level of statistical
significance at .05 in all components. The ability with most significant improvement was use of
interpretation followed by literal and evaluation comprehension.
2.2 The sample group’s post-experimental average score for summary writing
ability is overall higher than pre-experimental with the level of statistical significance at .05 in all
components. The ability with most significant improvement was use of content followed by use
of language and organization of sentence.
2.3 The opinion of sample group toward the instruction model was at the highest
agreement level.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การอ่านและการเขี ยนเป็ นทักษะการรู ้ หนังสื อ (literacy) ที่สาคัญและจาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยน
ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ จะต้องเรี ยนรู ้ ต้ งั แต่ ระดับปฐมวัยไปจนถึ งระดับอุ ดมศึ กษา (World Economic
Forum, 2015: 23; The Partnership for 21st Century skills, 2013:4; International Reading Association,
2012: 2; Trilling and Fadel, 2009: 176-177 และ วิจารณ์ พานิ ช, 2555: 19) เนื่ องจากการอ่านและการเขียน
เป็ นทักษะการสื่ อสารที่สาคัญในชีวิตประจาวัน มนุษย์จะใช้การอ่านเป็ นทักษะการรับสารและการเขียน
เป็ นทักษะการส่ งสาร ทักษะทั้งสองนี้ หากได้รับการฝึ กฝนจนชานาญจะช่วยสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อนั ดีในสังคม และที่สาคัญใช้เป็ นเครื่ องมื อในการศึกษาและแสวงหาความรู ้ ต่าง ๆ
เนื่ องจากปั จจุบนั นี้ สื่อเทคโนโลยีได้เจริ ญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ ว รวมทั้งสภาพสังคมมีความซับซ้อน
ทางความคิดหากผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และฝึ กฝนทักษะการสื่ อสารดังกล่าวให้มีประสิ ทธิ ภาพแล้วก็จะ
ช่วยคลี่คลายความสับสนและคับข้องใจในข้อมูลที่รับมาได้เป็ นอย่างดี
การอ่านเป็ นกระบวนการรับสารที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยน เนื่ องจากเป็ นเครื่ องมือการพัฒนา
สติ ปั ญญา การแก้ปั ญหา และสามารถเรี ยนรู ้ ได้ตลอดชี วิต ซึ่ งสอดคล้องกับ แผนแม่บ ทส่ งเสริ ม
วัฒ นธรรมการอ่ านสู่ สั งคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ของไทย (พ.ศ. 2560-2564) ที่ กาหนดให้ก ารอ่ านเป็ น
เป้ าหมายส าคัญ ในการเสริ ม สร้ า งและพัฒ นาศัก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ ดังปรากฏในสาระส าคัญ ของ
เป้าหมาย (กระทรวงวัฒนธรรม, 2560: 3)ไว้วา่
การสร้างเสริ มพฤติกรรมและนิ สยั รักการอ่านของคนไทยในทุกช่วงวัยที่เข้มแข็ง
และการสร้ างสภาพแวดล้อมที่ ส นับ สนุ น การสร้ างวัฒ นธรรมการอ่านของคนไทยด้ว ย
การพัฒ นาแหล่ ง การเรี ย นรู ้ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพและสามารถให้ บ ริ ก ารอย่า งทั่ว ถึ ง ทั้ง ในเชิ ง
กลุ่มเป้ าหมายและเชิ งพื้ น ที่ รวมทั้งการสนับ สนุ น สิ่ งอานวยความสะดวกเพื่ อให้ง่ายต่ อ
การเข้าถึงแหล่งการเรี ยนรู ้ และสร้างบรรยากาศและนิสยั ในการรักการอ่าน

ข้อ มู ล ข้า งต้น ยังสอดคล้อ งกับ แนวทางของส านัก งานส่ งเสริ ม สั งคมแห่ ง การเรี ย นรู ้ แ ละ
คุ ณ ภาพเยาวชน (สสค.) (2557: 4) ได้ก ล่ าวถึ งความส าคัญ ของการอ่ านในฐานะทัก ษะส าคัญ ของ
ผูเ้ รี ยนในยุคศตวรรษที่ 21 ไว้วา่
การอ่านเป็ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพโดยตรง เพราะการอ่านช่ วยกระตุน้ การทางาน
ของสมองและกระบวนการคิด ทาให้ห่างไกลจากโรคความจาเสื่ อมการใช้สมองคิดตามสิ่ งที่
อ่านจะทาให้สมองได้ทาการเก็บข้อมูลและเรี ยบเรี ยงข้อมูลใหม่ รวมทั้งกระตุน้ ความจาเดิ ม
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สิ่ งสาคัญที่ ได้รับการจาก การอ่านอีกส่ วนหนึ่ งก็คือ เป็ นการบริ หารกระบวนการคิดวิเคราะห์
ทาให้เกิดศักยภาพในการทาความเข้าใจกับสิ่ งที่ซบั ซ้อนได้ นี่ คือประโยชน์ที่สาคัญอย่างยิง่ ใน
การดารงอยูใ่ นโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่ เต็มไปด้วยปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อนยิ่งกว่ายุคสมัย
ใด ๆ ที่ ผ่านมา และเป็ นสิ่ งที่ การฟั งและดู ไม่สามารถเอื้ ออ านวยให้ เกิ ดขึ้ นได้ ดังนั้น หาก
มนุ ษย์ไม่สามารถเข้าใจความซับซ้อนก็จะไม่เข้าใจปั ญหาและคิดวิธีการแก้ปัญหาได้ตรงจุด
ทาให้สะสมปั ญหาในชี วิต การทางาน และสังคม ส่ งผลต่อสภาวะวิกฤตโดยรวมอย่างไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้

จากความสาคัญของการอ่านข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า การอ่านเป็ นทักษะสาคัญของผูเ้ รี ยน
ในศตวรรษที่ 21 เนื่ องจากเป็ นการส่ งเสริ มให้เด็กไทยมีนิสัย “รักการอ่าน” ควบคู่ไปกับการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์และเชื่ อมโยงพื้นฐานความรู ้เดิ ม
เพื่อทาให้เกิ ดศักยภาพในการทาความเข้าใจสิ่ งที่ อ่าน ขณะเดี ยวกันยังเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิ ดเป็ น
วัฒนธรรมการอ่านควบคู่ไปด้วย นับว่า การอ่านเป็ นทักษะพื้นฐานสาคัญของผูเ้ รี ยนในยุคสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้
การอ่ านเพื่ อความเข้าใจเป็ นทัก ษะการรั บ สารที่ ส าคัญ ส าหรั บ ผูเ้ รี ยนในยุคศตวรรษที่ 21
เพราะผูเ้ รี ยนจะต้องใช้ความรู ้และความสามารถหลายด้านในการถอดรหัสความหมาย อาทิ ความรู ้
ทางภาษา ความคิด และประสบการณ์เดิมของตนเองในการวิเคราะห์ การตีความ และการสังเคราะห์
เพื่อตัดสิ นข้อมู ลจากสิ่ งที่ อ่านอย่างมี เหตุ ผล บันลื อ พฤกษะวัน (2557: 167) กล่ าวถึ งความสาคัญ
ของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้วา่ การที่ผูอ้ ่านสามารถอ่านแล้วเกิ ดความเข้าใจในสิ่ งที่อ่านนั้นย่อม
จะช่วยทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวที่อ่านมากขึ้น เช่นเดียวกับ ถิรวัฒน์ ตันทนิส (2550: 133) ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า ผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จในการอ่านเพื่อความเข้าใจจะต้องสามารถนาพื้นความรู ้เดิมที่เก็บ
ไว้ในสมองมาใช้ในการตีความหมายของข้อมูลใหม่ ส่ วน สมุทร เซ็นเชาวนิ ช (2551: 3) ยังกล่าวถึ ง
ประโยชน์ของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้วา่ บุคคลที่มีความสามารถในการอ่านหนังสื อแล้วเข้าใจ
เนื้อหาที่อ่านได้หมดย่อมเป็ นผูท้ ี่มีหลักการหรื อแนวทางที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จได้มากกว่าบุคคลที่
อ่านแล้วไม่เข้าใจเนื้ อหาใดเลย จากความสาคัญของการอ่านเพื่อความเข้าใจข้างต้นสรุ ปได้วา่ บุคคลที่
มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจจะสามารถสร้างความหมายของคาศัพท์ต่าง ๆ ตลอดจน
เข้าใจเนื้ อเรื่ องทั้งหมดโดยการเชื่ อมโยงความรู ้และประสบการณ์ เดิ มของตนเอง นอกจากนี้ ยงั เป็ นผูท้ ี่มี
หลักการหรื อแนวทางอันจะนาไปสู่ ความส าเร็ จมากกว่าบุ คคลอื่ น ดังนั้น การพัฒนาความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจจึงเป็ นทักษะสาคัญและจาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างยิง่
การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตนับ
เป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจาก สังคมโลกวิชาการปั จจุบนั เจริ ญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ ว

3
โดยเฉพาะข้อมู ล ข่าวสารส่ งผ่านมาหลายช่ องทาง นิ สิ ตนัก ศึ ก ษาจาเป็ นจะต้องมี ค วามรอบรู ้ ใน
การอ่านเพื่อจุดประกายความคิด และพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาไปพร้อมกัน ด้วยการนา
ความรู ้ จากสิ่ งที่ ได้รับ ไปบู รณาการกับ ความคิ ดของตนเองเพื่ อกลัน่ กรองเป็ นความคิ ดใหม่ และ
นาไปใช้พฒั นานวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นไปอีก (มณี รัตน์ สุ กโชติรัตน์, 2555: 19) ด้วยเหตุน้ ี สถาบันอุดมศึกษา
จึ ง ก าหนดให้ นัก ศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ตจะต้องเป็ นผู ท้ ี่ มี ค วามสามารถในการอ่ านเพื่ อ
ความเข้าใจไว้ในหลักสู ตรระดับปริ ญญาบัณฑิ ต โดยเฉพาะหลักสู ตรของคณะศึกษาศาสตร์ หรื อ
ครุ ศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ซึ่ งปรากฏในคาอธิ บายของ
รายวิชาการอ่าน การพัฒนาการอ่าน หรื อศิลปะการอ่าน (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2552; คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2554; คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,
2555; คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่, 2556; คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2556; คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556; คณะศึกษาศาสตร์
และคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556; คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ,
2556; คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล; คณะครุ ศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2557) สรุ ปได้ว่า เพื่อศึกษาหลักการและศิลปะการอ่านในรู ปแบบต่าง ๆ ฝึ กปฏิ บตั ิ
การอ่านทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง แบบอ่านเอาความ ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ จากข้อมูลที่นาเสนอข้างต้น ทาให้ ทราบว่า เป้ าหมายของ
กระทรวงศึกษาธิ การ คือ มุ่งพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนระดับอุดมศึกษา
ซึ่ งจะต้องฝึ กฝนจากการอ่านหลายทักษะ ประกอบด้วย การอ่านจับใจความ การอ่านตี ความ การอ่าน
วิเคราะห์ และการประเมิ นค่ าสิ่ งที่ อ่ าน ทักษะเหล่ านี้ คื อ ความสามารถในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจ
(Smith, 1963: 262-264; Lapp and Flood, 1981: 361-364; Bromley, 1992: 124-127; Leu and Kiner,
1995: 383-384; Miller ,1990: 4-7; Tonjes and Zints, 1992: 195 และ Rubin, 1995: 133-134)
แม้วา่ หลักสู ตรระดับอุดมศึกษาจะให้ความสาคัญกับการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจให้แก่ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ตก็ ตาม แต่ มุ ม มองของนักการศึ ก ษากลับ มองว่า
การจัด การเรี ย นการสอนของประเทศไทยยัง ไม่ ไ ด้ให้ ค วามส าคัญ กับ พัฒ นาความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจเท่าที่ควร ดังที่ สุ นันทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2555: 9) ได้เสนอความคิดเห็ นว่า
ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา ครู ภาษาไทยประสบกับปั ญหาการสอนอ่าน โดยเฉพาะความเข้าใจในการอ่าน
ของนักเรี ยน เนื่ องจากว่า ครู ไม่เข้าใจวิธีการสอนอ่านอย่างจริ งจัง และยังไม่มีความรู ้ เรื่ องเทคนิ ค
และวิธีการสอนอ่านอย่างเพียงพอ จึงทาให้นกั เรี ยนไม่สามารถนาแนวทางหรื อวิธีการสอนอ่านที่
ได้รับจากครู ไปใช้ประโยชน์ได้ และควรมีการสอดแทรกความรู ้เกี่ ยวกับความเข้าใจในการอ่านไว้
ในหลักสู ตรระดับปริ ญญาทางการศึกษา เพื่อนิ สิตหรื อนักศึกษานาความรู ้ไปพัฒนานักเรี ยนต่อไป
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จากข้อมู ล ของปั ญ หาและสาเหตุ เกี่ ย วกับ การสอนอ่ านเพื่ อความเข้าใจที่ ก ล่ าวมานั้น แม้จะเป็ น
ข้อเสนอแนะที่ดี แต่หลักสู ตรระดับอุดมศึกษาก็มิได้ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร ซึ่ งสะท้อนให้เห็ น
จากงานวิจยั ของนัก วิช าการหลายคนที่ พ ยายามสรรหารู ป แบบการเรี ย นการสอน วิธี ส อนหรื อ
เทคนิคการสอนต่าง ๆ มาช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจให้แก่นกั ศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั และสัมภาษณ์ ความคิดเห็นจาก
อาจารย์ผูส้ อนวิชาภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา เพื่อสังเคราะห์ปัญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต พบว่า ส่ วนมากมีปัญหาใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ขาดความรู ้ พ้ืนฐาน
เกี่ ย วกับ หลัก ภาษาไทย คื อ นัก ศึ ก ษายัง ขาดความรู ้ เรื่ อ งการใช้ ค าและประโยค ยัง ไม่ ส ามารถ
วิเคราะห์โครงสร้างและส่ วนประกอบของไวยากรณ์ ได้ 2) ขาดการเชื่ อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้
ใหม่ คือ นักศึกษาไม่สามารถตีความจากบริ บทของเนื้ อหาได้ และไม่สามารถเชื่ อมโยงข้อมูลจาก
คลังคาเดิ มกับคาศัพท์ใหม่ในบทอ่าน และ 3) ขาดประมวลผลข้อมูลจากการอ่าน คือ นักศึกษาขาด
กระบวนการตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์และตัดสิ นข้อมูลจึงทาให้ขอ้ มูลไม่น่าเชื่ อถือ และคลาดเคลื่อน
จากข้อมูลเดิม (Blair, Tuner and Schandt, 1992: 5; นภา มิ่งมัน, 2556; ศิริรัตน์ จาแนกสาร, 2556: 232;
ทวีศกั ดิ์ ปิ่ นทอง, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2559; จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, สัมภาษณ์ 23 มกราคม 2559
และนพคุณ คุณาชีวะ, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2559)
จากสภาพปั ญ หาการสอนอ่านเพื่ อความเข้าใจที่ นาเสนอมาแล้วข้างต้นนั้น ท าให้ท ราบว่า
ปั ญ หาการอ่ านเพื่ อ ความเข้าใจของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต จะต้อ งเร่ ง ด าเนิ น การแก้ไ ข
เช่ นเดี ยวกับงานวิจยั ในรอบ 10 ปี ที่ ผ่านมาก็ได้พยายามสรรหาแนวทางที่หลากหลายเพื่อนามาใช้
แก้ไขปั ญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต เช่น พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์ เวช
(2547) ได้พ ัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนวรรณคดี ไ ทยตามทฤษฎี ต อบสนองของผู อ้ ่ า นเพื่ อ
ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้านการอ่ านเพื่ อความเข้าใจของนิ สิ ตระดับ ปริ ญ ญาตรี ส่ วน ประภาพร
ชนะจีนะศักดิ์ (2554) ได้ใช้การสอนแบบแลกเปลี่ ยนบทบาทมาพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ และสายสมร ประสานไชย (2556) ได้
พัฒนายุท ธศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นเนื้ อหาเป็ นฐานและการสอนภาษาเพื่ อการสื่ อสารเพื่ อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะการรู ้หนังสื อ (literacy) ให้แก่ผเู ้ รี ยนในยุคศตวรรษที่ 21 มิได้
จากัดเพียงแค่ความสามารถด้านการอ่านอย่างเดียว แต่ยงั ให้ความสาคัญกับการพัฒนาความสามารถ
ด้านการเขี ย นและจาเป็ นจะต้องพัฒ นาทั้งความสามารถในการอ่ านและการเขี ย นไปพร้ อมกัน
เนื่ องจากการรู ้หนังสื อเป็ นความสามารถในการอ่านและการเขียนซึ่ งจะช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถทา
ความเข้าใจ ตีความและตัดสิ นข้อมูลต่าง ๆ จากหลาย ๆ บริ บท และบุคคลที่มีความสามารถในการรู ้
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หนังสื อจะสามารถเข้าใจความหมายต่าง ๆ จากการอ่านและเขียนสื่ อสารได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และนาไปใช้เป็ นเครื่ องมื อในการเรี ยนรู ้ และแสวงหาความรู ้ ต่าง ๆ ตลอดจนนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชี วิตประจาวันได้ (World Economic Forum, 2015: 23; International Reading Association, 2012: 2;
Trilling and Fadel, 2009: 176-177 และ UNESCO, 2005: 148) ดังนั้น การพัฒนาทักษะการรู ้หนังสื อ
(literacy) ให้ แ ก่ ผูเ้ รี ย นจึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในยุค ศตวรรษที่ 21 ซึ่ งจาเป็ นจะต้อ งให้ ค วามส าคัญ ทั้ง
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนควบคู่ไปด้วยกันและได้ชื่อว่าเป็ นผูร้ ู ้หนังสื ออย่างแท้จริ ง
การเขี ยนเป็ นทักษะการส่ งสารที่ สาคัญและมี ค วามซับซ้อนมากที่ สุดในบรรดาทักษะทาง
ภาษาทั้ง 4 ด้าน เนื่องจากผูเ้ ขียนจะต้องถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ความรู ้สึกและประสบการณ์ต่าง ๆ
ด้วยการเรี ยบเรี ยงถ้อยคาให้ผอู ้ ่านเข้าใจเจตนารมณ์ ของผูเ้ ขียน ดังที่ Bromly (2011: 296)ได้กล่าวถึง
ความสาคัญของการเขียนไว้ว่า การเขี ยนเป็ นแนวทางในการอธิ บายความคิ ดและสร้ างสรรค์องค์
ความรู ้ ใ หม่ และที่ ส าคัญ ช่ วยพัฒ นาทัก ษะการคิ ด ขั้น สู ง และทัก ษะการแก้ปั ญ หาอี ก ทางหนึ่ ง
เช่นเดียวกับ สุ จริ ต เพียรชอบ (2542: 93) กล่าวว่า มนุ ษย์จะต้องมีการพัฒนาทักษะการเขียนอยูเ่ สมอ
เพราะจะทาให้สื่อสารได้คล่อง ผลิตผลงานทางวิชาการและมีโอกาสในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้
ผูอ้ ื่ นได้รับรู ้ นอกจากนี้ โชสิ ตา มณี ใส (2555: 80-81) ยังได้กล่ าวเพิ่ มเติ ม ว่า การเขี ยนเป็ นทักษะ
ส าคัญ ที่ จ าเป็ นส าหรั บ น าเสนอกระบวนการใช้ภ าษาจากนามธรรมให้ เป็ นรู ป ธรรม ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ และยังสามารถเชื่ อมโยงไปถึงทักษะอื่น ๆได้อย่างบูรณาการด้วย
จากความส าคัญ ของการเขี ย นข้างต้น สามารถสรุ ป ได้ว่า การเขี ย นเป็ นทัก ษะส าคัญ และจาเป็ น
ส าหรั บ ผู เ้ รี ย นทุ ก ระดับ โดยเฉพาะผู ้ที่ ก าลัง ศึ ก ษาในระดับ อุ ด มศึ ก ษาที่ จ าเป็ นจะต้อ งเรี ย นรู ้
กระบวนการใช้ภาษาในการสื่ อสารอันเป็ นกระบวนการสาคัญต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรี ยนรู ้
และพัฒนาประเทศชาติต่อไป
การเขี ยนสรุ ป ความเป็ นทัก ษะการเขี ยนที่ ต้องใช้ค วามสามารถทั้งศาสตร์ และศิ ล ป์ ในการ
สร้ างสรรค์ผลงาน เนื่ องจากเป็ นการนาข้อมู ล ที่ ส รุ ป ไว้ม าเรี ยบเรี ย งอย่างเป็ นระบบโดยเลื อกใช้
ถ้อยค าในการสื่ อสารให้ เข้าใจง่ าย เช่ น เดี ย วกับ ฐะปะนี ย ์ นาครทรรพ (2547: 51-52) ที่ ก ล่ าวถึ ง
ความสาคัญของการสรุ ปความไว้วา่ การสรุ ปความเป็ นทักษะที่เอื้อประโยชน์แก่ชีวิตนักเรี ยนมาก
ที่สุด ทั้งในการศึกษาต่อขั้นสู งขึ้นไปและประกอบอาชี พ ถ้าหมัน่ ฝึ กฝนอยูเ่ สมอจนทาให้ดีแล้วก็จะ
ประหยัดเวลาในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ ผะอบ โปษกฤษณะ (2544: 102) ที่กล่าว
ว่า การสรุ ปความมี ความจาเป็ นสาหรับนักอ่าน เพราะหากอ่านแล้วจับความไม่ได้หรื อจับได้แล้ว
วิเคราะห์ผลจากการอ่านไม่ได้ก็จะไม่สามารถถ่ายทอดต่อไปได้ ด้านคณาจารย์คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ (2552: 62) ได้เสนอความคิ ดเห็ นว่า หากผูเ้ รี ยนไม่รู้จกั การสรุ ป ความแล้ว
ย่อมจะช่ วยให้อ่านหนังสื อแล้วไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายจับใจความและความคิดสาคัญไม่ได้ไปจนถึ ง
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ถ่ายทอดสิ่ งที่ เข้าใจให้ผูอ้ ื่นได้รับรู ้ ดว้ ยเช่ นกันจากความสาคัญของการสรุ ปความข้างต้นสามารถ
สรุ ปได้ว่า การเขี ยนสรุ ปความเป็ นทักษะจาเป็ นสาหรับนักเรี ยนและนักศึ กษาในการสรุ ปความรู ้
ความคิดหรื อข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเรื่ องราวหรื อเนื้ อหาจากสิ่ งที่อ่านก่อนจะนาไปถ่ายทอด
ให้ผูอ้ ื่ นได้เข้าใจตรงกัน และจะต้องฝึ กฝนอย่างสม่ าเสมอเพื่อเป็ นพื้นฐานในการศึ กษาวิชาอื่น ๆ
ตลอดจนนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
สถาบันการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาเล็งเห็ นความสาคัญในการพัฒ นาความสามารถด้าน
การเขียนสรุ ปความให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตทั้งนี้ ได้กาหนดไว้ในหลักสู ตรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ หรื อครุ ศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย โดย
ก าหนดไว้ใ นค าอธิ บ ายของรายวิช าการเขี ย น ศิ ล ปะการเขี ย น หรื อ การพัฒ นาทัก ษะการเขี ย น
(คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552; คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ,
2554; คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ , 2555; คณะศึก ษาศาสตร์ และคณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิท ยาลัยรามค าแหง, 2556; คณะศึก ษาศาสตร์ และคณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
2556; คณะศึ กษาศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556; คณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ, 2556; คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2556; คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2556 และคณะครุ ศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย , 2557) สรุ ปได้ว่า ศึ ก ษา
หลัก การ กระบวนการ และกลวิธี ก ารเขี ย นทั้ง ร้ อยแก้วและร้ อ ยกรอง ตลอดจนการเรี ย งล าดับ
ความคิด จัด ลาดับความคิดและใช้ภาษาในการเขียนได้อย่างถู กต้องฝึ กเขียนงานในรู ปแบบต่าง ๆ
เขี ยนย่อหน้า เขี ยนสรุ ป ความ เขี ยนเรี ยงความ เขี ยนเรื่ องสั้ น นวนิ ย ายและสารคดี และเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า หลักสู ตรการศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นการพัฒนา
ความสามารถด้านการเขี ยนให้แก่ ผูเ้ รี ยน รวมทั้งความสามารถด้านการเขี ยนสรุ ปความที่ จาเป็ น
จะต้อ งฝึ กฝนให้ ถู ก ต้อ งและสม่ า เสมอ เนื่ อ งจากเป็ นทัก ษะในการน าเสนอข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ผ่ า น
กระบวนการคิดมาเรี ยบเรี ยงให้เป็ นระบบโดยเลื อกใช้ถอ้ ยคาและประโยคให้ส้ ันและกระชับด้วย
สานวนภาษาของตนเอง และสะกดคาถูกต้องเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจง่าย
อย่างไรก็ดี แม้วา่ สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะให้ความสาคัญและมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนทักษะการเขียนสรุ ปความมาโดยตลอด แต่ท ว่าสภาพที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในการจัด
การเรี ยนการสอนเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตไม่ได้สอดคล้องกับจุดหมาย
ของหลักสู ตรที่กาหนดไว้ ดังที่ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และวีรวัฒน์ อินทรพร (2558: 223) ได้กล่าวถึง
ปัญหาการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตไว้วา่ นักศึกษาจานวนมากไม่สามารถ
เขียนสรุ ปความได้ เพราะยังไม่เข้าใจวิธีการเขียนสรุ ปความ และไม่รู้จกั พิจารณาแยกแยะความคิด
หลักเป็ นใจความสาคัญหรื อส่ วนประกอบที่เป็ นใจความขยายได้ นัน่ แสดงว่านักศึกษายังจับใจความ
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สาคัญไม่ได้ แยกรายละเอียดของความคิดหลักและความคิดรองไม่ได้ก็จะทาให้เขียนสรุ ปความที่
ถูกต้องชัดเจนไม่ได้ จากความคิดเห็นข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของนักวิชาการจากหลายสถาบัน
ที่ พ ยายามเร่ งแก้ไขปั ญ หาการเขี ยนสรุ ป ความของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ต ดังที่ สุ นันทา
มัน่ เศรษฐวิท ย์ และพรรณฤนัน ท์ ละอองผล (2546) ได้ใ ช้วฒั นธรรมไทยเป็ นสื่ อ การเรี ย นเพื่ อ
พัฒนาการเขียนสรุ ปความของนิ สิตชั้นปี ที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมา
กมลพรรณ บิ นอิ บรอฮีม (2547) ได้ใช้ภูมิ ปั ญญาท้องถิ่ นมาพัฒ นาทักษะการเขี ยนสรุ ป ความของ
นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งปี ที่ 1 ขณะที่ น่ านฟ้ า จันทะพรม (2548) เลือกใช้กลยุทธ์
ผังมโนทัศน์ สั มพันธ์ สร้ างแนวคิ ดเพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการเขี ยนสรุ ปความของนักศึ กษา
คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย และดรุ ณี บริ จาค (2551) ใช้แนวการสอนภาษาแบบ
องค์รวมมาพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสู ง
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ทาให้ผวู ้ ิจยั ทราบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตยัง
ประสบกับปั ญหาการเขี ยนสรุ ปความในสถาบันการศึกษาหลายแห่ ง ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากอาจารย์ผสู ้ อนวิชาภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา
เพื่อสังเคราะห์หาปัญหาการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตได้ 3 ประเด็นใหญ่ ๆ
ได้แก่ 1) ด้านเนื้ อหา คือ นาเสนอข้อมูลไม่ตรงกับต้นฉบับ ไม่สามารถจับใจความสาคัญได้ 2) ด้าน
การเรี ยงประโยค คือไม่สามารถเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาให้ต่อเนื่ อง ผูกประโยคไม่กระชับ และใช้สานวน
ภาษาเขียนของคนอื่ น และ 3) ด้านการใช้ภาษา คือ ขาดความรู ้ เรื่ องการใช้คาและประโยค การเขี ยน
สะกดคา การเว้นวรรคตอน และตัวการันต์ (กันทิมา วัฒนะประเสริ ฐ, 2531: 37-42; ยศ พนัสสรณ์, 2538:
47-48; ศรี สุ รางค์ พู ลทรั พย์, 2543: 12-13; พันธุ์ ทิ พย์ เกื้ อเพชรแก้ว, 2545: 51; แสงอาทิ ตย์ ไทยมิ ตร,
2551; พัฒนาพร เทียมเมือง, 2557 และ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, สัมภาษณ์ 23 มกราคม 2559)
จากข้อมูลสภาพปั ญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิ ตที่ นาเสนอมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปสาเหตุ ของปั ญหาการอ่านเพื่ อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตได้ 4 ด้าน (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, สัมภาษณ์
23 มกราคม 2559; สุ วรรณี ยหะกร, สัมภาษณ์ 23 มกราคม 2559; ทวีศกั ดิ์ ปิ่ นทอง, สัมภาษณ์ 14
มกราคม 2559; นพคุณ คุณาชีวะ, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2559 และอดุลย์ ไทรเล็กทิม , สัมภาษณ์ 3
พฤษภาคม 2559) ดังนี้
1. ด้านผูส้ อน คือ ผูส้ อนไม่นาปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรี ยนการสอนเพื่อนามาปรับปรุ ง
เนื้ อหาและกระบวนการเรี ยนการสอน จึงทาให้ไม่มีวิธีสอนอ่านและเขียนที่หลากหลาย ขาดการเอาใจ
ใส่ และความพยายามที่ จะค้นหาวิธีสอน และเน้นการแก้ปั ญหา การแก้ไขข้อบกพร่ องทางภาษา
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มากกว่าการฝึ กปฏิ บตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสาร โดยการนาไปประยุกต์ ใช้อย่างจริ งจัง และ
เลือกใช้วธิ ี การสอนที่เน้นการฝึ กอ่านระดับพื้นฐาน
2. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน คื อ ผูส้ อนไม่มีข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนการสอนที่ แน่ นอน
บรรยากาศในห้องเรี ยนเน้นการถามตอบมากกว่าการแสดงความคิดเห็ น จัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนไม่เร้าความสนใจ ไม่กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้ฝึกคิด และจัดห้องเรี ยนไม่เอื้อต่อการอ่านและการเขียน
รวมทั้งไม่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกอ่านและเขียนได้อย่างเต็มที่
3. ด้านผูเ้ รี ยน คือ ยังขาดความรู ้พ้นื ฐานด้านหลักภาษาไทย จึงทาให้เลือกใช้คาและประโยค
ไม่ตรงตามความหมาย ถู กต้องตามหลักภาษา และผูกประโยกไม่กระชับ ชัดเจน และถูกต้อง ขาด
การเรี ยนรู ้ และสังเกตการใช้ภาษาของผูอ้ ื่นจึงทาให้ไม่สามารถเชื่ อมโยงความรู ้เดิ มกับความรู ้ ใหม่
เพื่อสังเกตและวิเคราะห์การใช้ภาษาและการนา เสนอเนื้อหาของงานเขียน และขาดการฝึ กฝนทักษะ
ทางภาษาจึงทาให้การนาเสนอเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากข้อมูลเดิมและไม่น่าเชื่อถือ
4. ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน คือ เนื้อหาใช้ภาษาและคาศัพท์ยาก บทอ่านแต่งด้วยร้อยกรองทา
ให้นักศึ กษาไม่คุ ้นชิ น จึ งไม่ สนใจอยากอ่ าน เนื้ อหาไม่ ท นั สมัยและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ครู ไม่ เปิ ด
โอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เลื อกอ่านงานเขียนที่ตนเองสนใจ ครู ไม่มีตวั อย่างให้นกั เรี ยนได้ฝึกสังเกต งาน
เขียนมีรูปแบบและโครงสร้างซับซ้อน ใช้ภาษายากเกินไปจึงไม่สามารถสรุ ปใจความได้
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สภาพปั ญ หาการอ่ า นเพื่ อความเข้าใจและเขี ยนสรุ ป ความ
ข้างต้น ทาให้ผูว้ ิจยั ทราบถึ งสาเหตุ การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิต ซึ่ งเกิดจากประเด็นใหญ่ ๆ 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านผูส้ อน ประเด็นด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน ประเด็นด้านผูเ้ รี ยน และประเด็นด้านสื่ อการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เกิดจากผูส้ อนที่ไม่ได้จดั การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
การเขียนเท่าที่ควร กล่าวคือ เน้นให้ผูเ้ รี ยนสามารถสื่ อสารได้แต่ขาดพื้นฐานความรู ้หลักภาษาไทย
เน้ น ให้ ผู ้เรี ย นมี ผ ลการเรี ย นดี ข้ ึ น มากกว่ า การฝึ กฝนทัก ษะการอ่ า นกับ การเขี ย นสื่ อ สารให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งเน้นให้ผเู ้ รี ยนอ่านและเขียนได้แต่ไม่มีงานเขียนที่สามารถเป็ นตัวอย่างที่ดีให้
ผูเ้ รี ยนได้สังเกตและวิเคราะห์ การใช้ภาษา ดังนั้น ในการวิจยั ครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นการแก้ไขปั ญหาตัว
ผูส้ อนเป็ นหลัก โดยการแก้ไ ขปั ญ หาในครั้ งนี้ ผูส้ อนจะต้องให้ ค วามส าคัญ กับ ความรู ้ พ้ื น ฐาน
เกี่ ยวกับหลักภาษาไทยซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการเข้าใจกฎเกณฑ์ท างภาษาในการท าความเข้าใจ
ความหมายของคา ความหมาย และรู ปแบบของประโยคจากสิ่ งที่อ่าน และช่ วยเลื อกสรรคาให้ตรง
ความหมายเพื่อใช้ผูกประโยคให้ส้ ันและกระชับในการเขียนประเภทต่าง ๆ หากผูเ้ รี ยนนาความรู ้ ที่
ได้จากการเข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษามาฝึ กฝนโดยการสังเกต วิเคราะห์และไตร่ ตรองการใช้ภาษาจาก
งานเขียนก็จะทาให้เข้าใจกลวิธีการใช้ภาษา รู ปแบบของงานเขียนผ่าน การฝึ กปฏิ บตั ิดว้ ยการลงมือ
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กระทาด้วยตนเอง ดังนั้น การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและเขียนสรุ ปความใน
งานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาความรู ้ (หลักภาษา) ซึ่ งเป็ นพื้นฐานด้านความรู ้ที่
สาคัญอันจะช่ วยศึกษาและเรี ยนรู ้ กลวิธีการใช้ภาษาจากตัวอย่าง (งานเขียนหรื องานวรรณกรรม) เพื่อ
สามารถฝึ กฝน (การลงมือปฏิบตั ิ) การใช้ภาษาสื่ อสารให้ถูกต้องรวมทั้งใช้เป็ นทักษะการรู ้หนังสื อใน
ชีวติ ประจาวัน
การศึกษาแนวคิดและหลักการจากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางทั้ง 3
ประเด็ นข้างต้นท าให้ท ราบว่า พื้ นฐานของการพัฒ นาความสามารถในการอ่ านและเขี ยนให้แก่
ผูเ้ รี ยน คื อ ความรู ้ ท างภาษา ดังที่ Brown (2014: 33) กล่ าวว่า ความสามารถในการใช้ภาษาในชี วิต
ประจาวันผูใ้ ช้ภาษาจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางภาษาหรื อไวยากรณ์ ก่อนจึงจะ
สามารถผลิตผลงานทางภาษา ได้แก่ ฟัง พูด อ่านและเขียนได้ เช่นเดียวกับ วัลยา ช้างขวัญยืน (2557:
2) ที่กล่าวว่าการจะใช้ภาษาให้ถูกต้องและครบทั้ง 4 ทักษะได้น้ นั ผูใ้ ช้จะต้องมีความรู ้ภาษาเขียนนัน่
ก็คือหลักภาษาให้ดีเสี ยก่อน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
และเขียนได้น้ นั ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษาก่อนเพื่อเป็ นพื้นฐานสาคัญใน
การเรี ยนรู ้ภาษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แนวการสอนที่ สอดคล้องกับความคิดเห็ นข้างต้น คือ แนวคิดการสอนที่เน้นภาษา (Languagebased Approach) แนวการสอนนี้ ได้รับอิทธิ พลมาจากแนวคิดทางจิตวิทยาการรู ้คิด (cognitive psychology)
กับแนวคิ ดภาษาศาสตร์ กลุ่ มไวยากรณ์ ปริ วรรต (transformational grammar) ซึ่ งให้ ความส าคัญกับ
การพัฒนาความสามารถในการเข้าใจกฎเกณฑ์ของภาษา ซึ่ งมีความเชื่ อว่า การเรี ยนรู ้มิใช่เกิดจากการมี
พฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าเพียงเท่านั้น แต่การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางสติปัญญาในการสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ ตนเองโดยมี การรับข้อมู ลสร้ างความสัมพันธ์กบั ความหมายของข้อมู ล รวมทั้ง
การดึ งข้อมูลออกมาใช้แสดงออกและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ (Petty, 1994: 9-10; Brown, 2014: 10-12
และOwen, 2014: 33-34) หากผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่ องก็จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถสร้ างความรู ้
ความเข้าใจกฎเกณฑ์ของภาษาได้อย่างลึกซึ้ ง สาหรับเป็ นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจความหมาย
เกี่ ย วกับ สิ่ งที่ อ่ านและเป็ นพื้ น ฐานสร้ างผลงานทางภาษาให้ ถู ก ต้องตามหลัก ไวยากรณ์ และสื่ อ
ความหมายให้ผอู ้ ่านกับผูเ้ ขียนเข้าใจตรงกัน
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการสอนที่เน้นภาษา พบว่า มีการนาแนวการสอน
ที่เน้นภาษามาใช้พฒั นาความสามารถในการอ่านและเขียนในบริ บทที่แตกต่างกัน ดังที่ Yuan (2007)
ได้นาแนวคิ ดภาษาศาสตร์ กลุ่ ม ไวยากรณ์ ปริ วรรตมาพัฒนาความสามารถในการเขี ยนความเรี ยง
ให้แก่นกั ศึกษา เนื่ องจากเป็ นแนวคิดที่ ช่วยให้เข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษาได้เป็ นอย่างดี เช่ นเดี ยวกับ
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Al-Fahid (2000) และ Huynh (2011) ที่นาแนวคิดการรู ้คิดทางภาษามาพัฒนาความสามารถด้านการสื่ อ
สารมุ่งเน้นการอ่านและเขียนเชิ งวิชาการให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้วยเหตุผลที่ว่า แนวคิด
ภาษาศาสตร์ กลุ่มไวยากรณ์ปริ วรรตเป็ นแนวคิดของการบูรณาการที่เน้นโครงสร้างทางภาษาที่ส่งผล
ทาให้ผูเ้ รี ยนอ่านและเขียนได้ จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็ นว่างานวิจยั ดังกล่ าวเป็ นการแนวคิดการ
สอนที่ เน้นภาษาที่ เกิ ดจากการผสมผสานระหว่างแนวคิ ดจิตวิทยาการรู ้ คิด (cognitive psychology)
กับแนวคิ ดภาษาศาสตร์ กลุ่ มไวยากรณ์ ปริ วรรต (transformational grammar) มาใช้พ ฒ
ั นาความเข้าใจ
กฎเกณฑ์ทางภาษาซึ่ งเป็ นพื้นฐานทาให้ผเู ้ รี ยนอ่านและเขียนได้
แม้ว่าแนวคิ ดการสอนที่ เน้นภาษาของกลุ่ มเหตุ ผลนิ ยมจะสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่ อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนได้ก็ตาม แต่ทว่าการพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
เขียนภาษาไทยมิได้มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถกฎเกณฑ์ทางภาษาและเข้าใจความหมาย
ของภาษาเพียงอย่างเดี ยว ผูส้ อนจะต้องจัดการเรี ยนการสอนโดยให้ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ ทางภาษาไป
สังเกต วิเคราะห์และตัดสิ นการใช้ภาษาจากงานเขียนหรื องานวรรณกรรมซึ่ งเป็ นผลผลิตทางภาษา
จากความเข้าใจของผูอ้ ่าน และยังแสดงถึงความสามารถด้านการใช้ภาษาที่ถูกต้องของผูเ้ ขียน ดังที่
Collie และ Slater (1987: 9-10) ได้กล่าวว่า รู ปแบบการใช้ภาษาในงานวรรณกรรมจะช่วยกระตุน้ ให้
ผูอ้ ่านได้ฝึกสังเกตและวิเคราะห์การใช้ภาษาในเนื้ อหา ซึ่ งการศึกษาการใช้ภาษาจากวรรณกรรมจะ
ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนได้เป็ นอย่างดี เช่ นเดี ยวกับ Reed (1994: 8) ที่กล่าวเพิ่มเติม
ว่า การนาวรรณกรรมมาใช้ในการสอนจะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านและการคิดเชิ งสร้างสรรค์
ของผูเ้ รี ยนและทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถสร้ างสรรค์งานเขียนโดยอาศัยความรู ้ จากการอ่านวรรณกรรม
ได้อีก ทางหนึ่ ง (วรวรรณ เหมชะญาติ , 2547: 19) จากข้อ มู ล ข้างต้น แสดงให้ เห็ น ว่าสิ่ ง ส าคัญ ที่
สามารถช่ วยพัฒ นาความเข้าใจกฎเกณฑ์ ท างภาษาของผู ้เรี ยนได้ก็ คื อ การน างานเขี ยนหรื องาน
วรรณกรรมมาให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษารู ปแบบการใช้ภาษาเพื่อเป็ นพื้นฐานในการอ่านและการเขี ยนของ
ผู ้เรี ย น แนวคิ ด การสอนที่ ส อดคล้ อ งกับ ข้อ มู ล ข้างต้น คื อ แนวคิ ด การสอนที่ เน้ น วรรณกรรม
(Literature-based Approach)
แนวคิ ดการสอนที่ เน้น วรรณกรรม (Literature-based Approach) เป็ นแนวการสอนแบบ
ดั้งเดิ มที่ให้ความสาคัญกับการคัดเลื อกวรรณกรรมเพื่อนามาใช้พฒั นาความสามารถในการเรี ยนรู ้
ภาษาของผูเ้ รี ยนโดยผูเ้ รี ยนจะปฏิ สัมพันธ์กบั วรรณกรรมต้นแบบในลักษณะการเชื่ อมโยงความรู ้
เดิ มกับ เนื้ อหา เพื่อวิเคราะห์ องค์ประกอบต่าง ๆ ของวรรณกรรม เพื่ อให้เข้าใจเนื้ อหา ภาษา และ
แนวคิดของเรื่ อง (Ruddell and Ruddell, 1995: 622-623) นอกจากนี้ ยังมีความเชื่ ออีกว่าหากผูส้ อน
สามารถเลื อกวรรณกรรมให้เหมาะสมกับ ผูเ้ รี ยน คื อ มี แก่ นเรื่ องน่ าสนใจ โครงเรื่ องสนุ ก ใช้ภาษา
ถู กต้องตามกฎเกณฑ์และสละสลวยก็จะช่ วยกระตุ น้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนได้ และผูเ้ รี ยนจะสามารถ
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จดจาความรู ้ ต่าง ๆ จากการศึกษาองค์ประกอบของวรรณกรรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ (Tompkins and
Mcgee, 1993: 8-9) กล่ าวโดยสรุ ป แนวคิ ดการสอนที่ เน้ นวรรณกรรมให้ ความส าคัญกับการพัฒนา
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ภาษาของผูเ้ รี ยนอันเป็ นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการสอนที่เน้นวรรณกรรม พบว่า แนวการสอนที่
เน้นวรรณกรรมสามารถนามาใช้พฒั นาความสามารถในการอ่านและการเขียนได้ ดังเห็นได้จากงาน
วิจยั ของ Newton (1993) Richardson (1995) และZhi hui (2002) ที่นาแนวการสอนที่เน้นวรรณกรรมมา
พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและความเข้าใจในการอ่านให้แก่ ผูเ้ รี ยนมัธยมศึ กษา
ขณะเดียวกัน วิรุฬห์ หุ ตะวัฒนะ (2551) ก็ได้นาแนวคิดการสอนที่เน้นวรรณกรรมมาพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านและเขียนให้แก่นกั เรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากข้อมูลข้างต้นทาให้ทราบว่า แนวคิดการ
สอนที่เน้นวรรณกรรมสามารถนามาใช้พฒั นาความสามารถในการอ่านและการเขียนให้แก่ผเู ้ รี ยนได้
การนาเสนอแนวคิ ดการสอนทั้งสองแนวทางดังกล่ าวข้างต้น พบว่า แนวคิดการสอนทั้ง
สองกลุ่ ม มี จุ ด เน้ น ของแนวคิ ด ต่ า งกัน กล่ า วคื อ แนวคิ ด การสอนที่ เน้ น ภาษา (Language-based
Approach) จะมุ่งเน้นพัฒนาความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษา ส่ วนแนวคิดการสอนที่เน้นวรรณกรรม
(Literature-based Approach) จะมุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู ้ ภ าษาโดยศึ ก ษาการใช้ภ าษาจากงานเขี ย นซึ่ ง
จุดเน้นทั้งสองแนวคิดนี้ เป็ นแนวทางที่สัมพันธ์และสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน ดังที่ Lazar (1993: 23)
กล่ าวว่า การเรี ยนรู ้ ภาษาโดยผ่านการอ่านงานวรรณกรรมจะทาให้ผูอ้ ่านเห็ นภาพรวมของการใช้
ภาษาแบบแผนที่ถูกต้องทั้งการใช้คาและโครงสร้ างประโยคซึ่ งเป็ นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งาน
เขียนได้ เพราะผูอ้ ่านได้จดจารู ปแบบของการใช้ภาษาจากตัวบทของวรรณกรรมมาแล้ว
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวการสอนที่เน้นภาษา (Language-based Approach) และแนวการสอน
ที่เน้นวรรณกรรม (Literature-based Approach) จะเป็ นแนวคิ ดที่ ช่วยส่ งเสริ มและสนับสนุ นซึ่ งกัน
และกันที่จาเป็ นจะต้องนามาใช้พฒั นาความสามารถในการอ่านและเขียนได้ก็ตาม แต่ทว่าการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและเขียนไม่ได้เพียงแค่การนางานวรรณกรรมมาให้ผเู ้ รี ยนศึกษาภาษาและ
รู ปแบบของภาษาเท่านั้น แต่ผูเ้ รี ยนจะต้องนาความรู ้ ที่ได้จากการศึกษาภาษาและรู ปแบบภาษาจาก
งานวรรณกรรมมาปฏิบตั ิดว้ ยการลองผิดลองถูกและแก้ไขเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจึงจะถือ
ว่าบรรลุ ตามจุดมุ่งหมายของการสอนทักษะทางภาษา ดังที่ บุญเหลือ เทพยสุ วรรณ (2549: 29) กล่าวว่า
การสอนภาษาให้มีประสิ ทธิ ภาพจะต้องสอนตามสภาพจริ ง กล่ าวคือ ถ้าอยากให้อ่านได้ก็ตอ้ งให้
อ่านและถ้าอยากให้เขียนได้ก็ตอ้ งเขียน ซึ่ งสอดคล้องกับ อัจฉรา ชีวพันธ์ (2557: 124) ที่แสดงความคิด
เห็ นไว้ว่า การเรี ยนการสอนภาษาไทยจะต้องให้ ผูเ้ รี ยนสามารถน าความรู ้ ไ ปใช้ไ ด้ กล่ าวคื อ ผูเ้ รี ย น
จะต้องได้รับการฝึ กฝนให้ เกิดทักษะในการใช้ภาษาด้านต่าง ๆ ได้แก่ การฟั ง การพูด การอ่านและ
การเขียน จึงจะถื อว่าครบทั้งศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการใช้ภาษา ด้วยเหตุน้ ี การพัฒนาความสามารถใน
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การอ่านและการเขียนในครั้งนี้ ผูส้ อนจะต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ ที่ได้จากการอ่านไปฝึ ก
เขียนเพื่อถ่ายทอดและนาเสนอข้อมูล เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
แนวคิ ดที่ ส อดคล้องกับ เหตุ ผลข้างต้นและสามารถนามาใช้เพื่ อพัฒนาความสามารถใน
การอ่านและการเขียนให้สมบูรณ์ ได้ ก็คือ แนวคิดการสอนที่เน้นประสบการณ์ (Experience-based
Approach) แนวคิดนี้ มีพ้ืนฐานมาจากปรัชญาปฏิบตั ินิยม (pragmatics) ซึ่ งให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิ
หรื อการลงมือกระทา แนวคิดนี้ ให้ความสาคัญกับการนาความรู ้ความเข้าใจที่สร้างขึ้นมาฝึ กฝนด้วย
การลงมือปฏิบตั ิจริ ง เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายและเห็นความสาคัญขององค์ความรู ้ซ่ ึ ง
จาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ในเรื่ องเหล่านั้น (Dewey, 1938: 11 และ Ausubel, 1959: 245-247) นอกจากนี้
ยังเชื่ ออีกว่า การเรี ยนรู ้จากการได้ลงมือกระทาและจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
คือ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึ กษา ค้นคว้า สร้ างความเข้าใจด้วยการฝึ กฝนและลงมื อปฏิ บตั ิ ด้วย
ตนเอง ให้ อิ สระแก่ ผู เ้ รี ยนทั้งความคิ ดและการปฏิ บ ัติ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ ผู เ้ รี ยนได้แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์กบั ผูอ้ ื่น ผูส้ อนจะอานวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ คอยช่วยเหลือและ
สนับสนุน และเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่ผเู ้ รี ยน (Kolb, 1984: 3-5; 2015: 5-6)
จากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับแนวคิดการสอนที่ เน้นประสบการณ์ พบว่า แนวคิ ด
การสอนที่เน้นประสบการณ์ สามารถนามาใช้พฒั นาความสามารถในการอ่านและเขียนได้ ดังเห็ น
ได้จากงานวิจยั ของ รุ่ งระวี สมะวรรธนะ (2553) และพรรณวร บุญประเศรษฐผล (2553) ได้นาแนว
การสอนที่เน้นประสบการณ์มาพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษให้แก่ นักศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ยบัตร นอกจากนี้ นันทนา ลี ลาชัย (2556) ยังได้นา
แนวคิดการเรี ยนแบบเน้นประสบการณ์มาพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้แก่นกั เรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น ด้าน Clay (2010) และ Zhi Xian
(2011)ได้นาแนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ในการสื่ อสารและการอ่านงาน
วิจยั ที่ กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็ นข้อมู ลสาคัญที่ทาให้ผูว้ ิจยั เชื่ อว่า แนวคิดการสอนที่เน้นประสบการณ์
สามารถนามาใช้พฒั นาความสามารถในการอ่านและเขียนให้แก่ผูเ้ รี ยนตั้งแต่ช้ นั มัธยมศึกษาจนถึ ง
อุดมศึกษา
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวคิ ดการสอนที่เน้นประสบการณ์ จะให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ความสามารถด้านการฝึ กฝนลงมื อปฏิ บ ัติผ่านประสบการณ์ ตรงของตนเอง แต่ ห ากผูเ้ รี ย นขาด
ความรู ้ทางภาษาซึ่ งเป็ นพื้นฐานในการศึกษาภาษาในงานวรรณกรรมแล้ว ก็จะทาให้การฝึ กปฏิ บตั ิ
ไม่ประสบผลสาเร็ จ เนื่ องจากผูเ้ รี ยนขาดความรู ้เกี่ยวกับ (หลักภาษา) และตัวอย่าง (งานวรรณกรรม)
ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนให้แก่ผเู ้ รี ยน ดังนั้น หากผูส้ อน
จะพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนไปพร้อมกันจาเป็ นจะต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนา
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ความสามารถในเข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษาซึ่ งเป็ นพื้นฐานสาคัญในการศึกษารู ปแบบการใช้ภาษาใน
งานวรรณกรรม โดยผ่านกระบวนการฝึ กฝนและลงมื อปฏิ บ ตั ิ ด้วยตนเองจึ งจะท าให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด
การเรี ยนรู ้ ภาษาอย่างมี ความหมาย และที่ สาคัญผูเ้ รี ยนก็ จะมี ความรู ้ ความเข้าใจ (หลักภาษา) ผ่าน
กระบวนการคิด การสังเกต และไตร่ ตรองจากตัวอย่าง (งานวรรณกรรม) จนสามารถนาข้อมูลมาได้ที่
นามาใช้ฝึกฝนและเรี ยนรู ้จาก (การลงมือปฏิบตั ิ) ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
การเขียนให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
จากการศึกษาแนวคิดการสอนทั้ง 3 แนวทางทาให้ผวู ้ ิจยั ประจักษ์ถึงจุดเน้นของแต่ละแนวคิด
ข้อดี และข้อจากัด ดังนี้ แนวคิ ดการสอนที่ เน้น ภาษา (Language-based Approach) จะช่ วยพัฒ นา
ความสามารถในการสร้ างความเข้าใจกฎเกณฑ์ของภาษา โดยใช้กระบวนการคิ ดวิเคราะห์ จาก
ประสบการณ์ เดิ ม เพื่ ออธิ บ ายกฎเกณฑ์ ของภาษาจากสิ่ งที่ อ่าน ในขณะที่ แนวคิ ดการสอนที่ เน้น
วรรณกรรม (Literature-based Approach) จะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้และศึกษาภาษา
ในงานวรรณกรรม โดยจะศึกษาการใช้ภาษาและรู ปแบบการเขียน การนาเสนอเนื้ อหา สานวนการเขียน
ตลอดจนแนวคิดและการลาดับความคิดของผูเ้ ขียนแต่ละเรื่ องอันจะเป็ นประโยชน์ในการสังเคราะห์
ข้อมูลเพื่อนาไปสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป ส่ วนแนวคิดการสอนที่เน้นประสบการณ์ (Experiencebased Approach) จะช่ วยพัฒนาความสามารถด้านการฝึ กปฏิ บตั ิ โดยนาความรู ้ ที่ได้จากการศึกษา
การใช้ภาษาและกฎเกณฑ์ ทางภาษามาหลอมรวมเพื่ อสร้ างสรรค์งานเขี ยนผ่านกระบวนการฝึ กฝน
ลองผิดลองถูกเพื่อหาข้อสรุ ปอันจะนาไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ดังนั้น การพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความให้แก่ ผูเ้ รี ย นในระดับ ปริ ญ ญา
บัณฑิตจาเป็ นจะต้องให้ความสาคัญกับสิ่ งที่ศึกษาค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลจากแหล่ งการเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของกระบวนการวิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่าข้อมูลให้เข้าใจในสิ่ งที่
อ่านก่อนจึงจะสามารถนาเสนอข้อมูลออกมาในรู ปแบบ การเขียนสรุ ปความให้กระชับ และจัดลาดับ
ความคิดด้วยภาษาของตนเองตั้งแต่ตน้ จนจบเพื่อทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจง่ายขึ้น
จากข้อมูลที่ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอมาทั้งหมด การวิจยั ครั้งนี้ จึงเป็ นการวิจยั และพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรมและประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
ทั้งนี้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ ทักษะและความสามารถพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลง
ของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
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ความสั มพันธ์ ของแนวการสอนทีเ่ น้ นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ กับการอ่านและการเขียน
การวิจยั เรื่ อง การพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ป
ความของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อ
ยืนยันความสั มพันธ์ ของแนวการสอนทั้ง 3 แนวทางกับการอ่ านและการเขี ยน เพื่ อแสดงให้เห็ นว่า
แนวการสอนทั้ง 3 แนวทางสามารถน ามาใช้พ ฒ
ั นาความสามารถในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความสั มพันธ์ ระหว่ างแนวคิดการสอนที่เน้ นภาษากับการอ่ านและการเขียน จากข้อมูลที่
ค้นพบทาให้ผวู ้ จิ ยั ได้ทราบว่า แนวการสอนที่เน้นภาษาเป็ นแนวการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถ
ในการเข้าใจภาษาให้แก่ผเู ้ รี ยนโดยเริ่ มจากการรับรู ้ การตีความ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์หา
ข้อมู ล ที่ ถู ก ต้องแล้วก่ อนจะนามาตัดสิ นและสรุ ป เป็ นองค์ความรู ้ เพื่ อนาไปใช้ให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาซึ่ งเป็ น
พื้นฐานสาคัญในการเรี ยนรู ้และฝึ กฝนทักษะทางภาษาและสามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพจากการศึกษาวิจยั ในประเทศ พบว่า มีการนาแนวคิดการสอนภาษาแบบ
องค์รวมเป็ นพื้นฐานในการส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านและการเขี ยนสรุ ปความของนักศึกษา
ระดับ ประกาศนี ยบัตร (สายสมร ประสานไชย, 2556 และพิ สุ ท ธิ์ พงศ์ เอ็ นดู ,2557) ขณะเดี ยวกัน
งานวิจยั ในต่ างประเทศก็ ได้น าแนวคิ ดการสอนภาษาแนวภาษาศาสตร์ ไวยากรณ์ ป ริ วรรตมาใช้
พัฒนาทักษะการเขียนความเรี ยงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Yuan, 2007) และ Al-Fahid
(2000) ก็ได้นาแนวคิดทางภาษาศาสตร์ จิตวิทยา (psycholinguistics) มาพัฒนาความสามารถในการนิยาม
ความหมายของภาษาเพื่อไปสู่ ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ส่ วน Hyunh (2011) ได้นา
แนวคิดการรู ้คิดทางภาษามาใช้พฒั นาความสามารถด้านการสื่ อสารโดยเลือกเฉพาะทักษะการอ่าน
กับการเขียนเชิ งวิชาการให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า งานวิจยั
ดังกล่ าวได้นาแนวคิดการสอนที่ เน้นภาษามาใช้พ ฒ
ั นาความสามารถในการอ่านและเขี ยนให้แก่
ผูเ้ รี ยนโดยมุ่งเน้นการสร้ างเข้าใจโครงสร้ างทางภาษาอันเป็ นพื้นฐานสาคัญสาหรับ การอ่านและ
การเขี ย นที่ ถู ก ต้อง ด้วยเหตุ น้ ี ผูว้ ิจ ัย จึ ง เชื่ อว่า แนวการสอนที่ เน้น ภาษาสามารถน ามาใช้พ ัฒ นา
ความสามารถในการอ่านและการเขียนให้แก่นกั ศึกษาได้
2. ความสั มพันธ์ ระหว่ างแนวคิด การสอนที่เน้ นวรรณกรรมกับ การอ่ านและการเขียน จาก
ข้อมู ลที่ คน้ พบทาให้ผูว้ ิจยั ได้ทราบว่า แนวการสอนที่ เน้นวรรณกรรมเป็ นแนวการสอนที่ มุ่งเน้น
การพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ภาษาของผูเ้ รี ยน กล่าวคือ ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษา ตั้งแต่เริ่ ม
จากการอ่านตัวบท ศึกษารู ปแบบงานเขียน และวิเคราะห์เนื้ อหา การใช้ภาษา และกลวิธีการแต่งเพื่อ
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เรี ยนรู ้ภาษาผ่านตัวบทวรรณกรรม นอกจากนี้ยงั ให้ความสาคัญกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
การอ่านวรรณกรรมตามความคิ ดเห็ นของตนเองพร้ อมทั้งอภิ ปราย ซักถาม และโต้แย้งหาข้อมู ล
อย่างมีเหตุผลเพื่อเป็ นพื้นฐานในการนาเสนอข้อมูลต่อไป จากการศึกษางานวิจยั พบว่า งานวิจยั ใน
ประเทศได้น าแนวคิ ดการสอนที่ เน้น วรรณกรรมมาใช้พ ฒ
ั นาความสามารถในการอ่ านอย่างมี
วิจารณญาณและความเข้าใจในการอ่าน และการเขี ยนสื่ อความให้แก่ นัก เรี ยนระดับมัธยมศึ กษา
(รองรัตน์ ผูพ้ ฒั น์, 2544; ปาริ ชาติ ชนม์ทวี, 2546 และวิรุฬห์ หุ ตะวัฒนะ, 2551) ในขณะที่งานวิจยั
ของต่างประเทศก็ได้นาแนวคิดการสอนที่เน้นวรรณกรรมมาพัฒนาความสามารถในการอ่านระดับ
ขั้นพื้ นฐาน ความเข้าใจในการอ่านวรรณกรรม และผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านของผูเ้ รี ยน (Newton,
1993; Stouten, 1993; Richardson, 1995 และ Zhi hui, 2002) งานวิจยั ส่ วนใหญ่ เป็ นการนาแนวคิ ด
การสอนโดยใช้วรรณกรรมเป็ นฐานมาพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนให้แก่ผเู ้ รี ยนระดับ
มัธยมศึกษา อย่างไรก็ดี หากมีการนาแนวคิดดังกล่าวนาไปประยุกต์ใช้ระดับปริ ญญาบัณฑิตด้วยก็จะ
สามารถพิ สูจน์ได้ว่าแนวคิ ดดังกล่ าวสามารถใช้พฒั นาความสามารถในการอ่านและเขี ยนให้แก่
ผูเ้ รี ยนในทุ กระดับชั้นได้เช่ นกัน ด้วยเหตุ น้ ี ผูว้ ิจยั จึ งเชื่ อว่าแนวคิ ดการสอนที่ เน้นวรรณกรรมสามารถ
นามาใช้พฒั นาความสามารถในการอ่านและเขียนให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตได้ดว้ ยเช่นกัน
3. ความสั มพันธ์ ระหว่ างแนวคิดการสอนที่เน้ นประสบการณ์ กับการอ่ านและการเขียน จาก
ข้อมูลที่คน้ พบทาให้ผวู ้ ิจยั ได้ทราบว่า แนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ เป็ นแนวการสอนที่มุ่งเน้น
การพัฒนาความสามารถในการฝึ กฝนภาษาของผูเ้ รี ยน กล่ าวคื อ การส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝน
ภาษาตั้ง แต่ ก ารรั บ รู ้ ข ้อ มู ล การเชื่ อ มโยงประสบการณ์ เดิ ม กับ ประสบการณ์ ใ หม่ แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ดว้ ยการสังเกตและไตร่ ตรองข้อมูลเพื่อหาข้อสรุ ปก่อนนาไปทดลองและ
ปฏิ บ ัติ เพื่ อ ตรวจสอบข้อ มู ล และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขจนได้ข ้อ มู ล จริ ง ที่ ส ามารถน าไปใช้ไ ด้ใ นชี วิ ต
ประจาวัน จากการศึกษางานวิจยั พบว่า ในประเทศไทยมีนกั วิชาการได้นาแนวคิดการสอนที่เน้น
ประสบการณ์ มาใช้พฒั นารู ป แบบการเรี ยนการสอนเพื่ อพัฒนาความสามารถในการสื่ อสารทาง
ภาษาอังกฤษให้แก่นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตร (รุ่ งระวี
สมะวรรธนะ, 2553 และ พรรณวร บุญประเสริ ฐผล, 2553) นอกจากนี้ ยงั นาแนวคิ ดการสอนแบบ
เน้นประสบการณ์ มาพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณให้แก่ นัก เรี ย นระดับ มัธยมศึ ก ษาตอนต้นด้วย (นัน ทนา ลี ล าชัย, 2556) เช่ น เดี ยวกับ
งานวิจยั ของต่างประเทศก็ได้นาแนวคิดการสอนที่เน้นประสบการณ์ มาใช้พฒั นาความสามารถใน
การอ่านของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา (Clay, 2010 และ Zhi Xian, 2011) อย่างไรก็ดี แม้วา่ ข้อมูลที่
พบจากงานวิจยั ข้างต้นจะไม่กล่าวถึงงานวิจยั ที่นาแนวคิดการสอนที่เน้นประสบการณ์มาใช้พฒั นา
ความสามารถในการเขียนก็ตาม แต่ผวู ้ ิจยั เชื่ อว่าหากมีการนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้พฒั นาความสามารถ
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ด้านการใช้ภาษาได้ก็ยอ่ มนามาใช้พฒั นาความสามารถในการเขียนได้เช่นกัน เนื่องจากการเขียนเป็ น
ทักษะการใช้ภาษาที่ จาเป็ นจะต้องฝึ กฝนด้วยการลงมื อกระท าด้วยตนเอง และจะต้องตรวจสอบ
ความรู ้ที่ได้ศึกษาผ่านกระบวนการฝึ กฝน เพื่อหาข้อบกพร่ องนามาปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนางาน
เขียนให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น
จากความสัมพันธ์ของแนวการสอนที่เน้นภาษา แนวการสอนที่เน้นวรรณกรรม แนวการสอน
ที่เน้นประสบการณ์ การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการเขียนสรุ ปความที่นาเสนอข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสรุ ป
เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน รายละเอียดนาเสนอในแผนภาพที่ 1
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แนวการสอนที่เน้ นภาษา
(Language-based Approach)
1) การให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์กฎเกณฑ์ของภาษา
2) ความสามารถในการเรี ยนภาษาขึ้นอยูก่ บั
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เป็ น
การเรี ยนรู้ภาษาอย่างมีความหมาย
4) ใช้กระบวนการคิดในการทาความเข้าใจภาษา
แนวการสอนที่เน้ นวรรณกรรม
(Literature-based Approach)
1) การให้ความสาคัญกับการเลือกเนื้อหาของวรรณกรรม
2) การใช้วรรณกรรมเป็ นสื่ อฝึ กทักษะทางภาษา
3) การให้ผเู้ รี ยนได้สมั ผัสวรรณกรรมเพื่อเข้าใจ
เนื้อหา ภาษาและรู ปแบบของงานเขียน
4) การเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอ่าน
วรรณกรรม
แนวการสอนที่เน้ นประสบการณ์
(Experience-based Approach)
1) การเรี ยนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิ ม
กับประสบการณ์ใหม่
2) การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ เกิ ดขึ้ นจากการสังเกต
ไตร่ ตรองจากข้อมูลที่ได้รับ
3) การเรี ยนรู้เกิดจากการสรุ ปความคิดเพื่อสร้ างความรู ้ใหม่
4) การลงมื อกระทาโดยการนาความรู้ ใหม่ไปใช้ในชี วิต
จริ งหรื อสถานการณ์ต่าง ๆ

แนวคิดเกีย่ วกับการอ่ านเพื่อความเข้ าใจ
การอ่านเพื่อความเข้าใจ หมายถึ ง การใช้กระบวนการคิดและประสบการณ์
เดิ มของผูอ้ ่านเป็ นพื้ นฐานในการจับใจความ ตี ความ แปลความและตัดสิ น
ข้อมู ลจากสิ่ งที่ อ่านเพื่ อสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ ซึ่ งมี ท้ งั หมด 3 ระดับ ได้แก่
1) ระดับการเข้าใจเนื้ อหา 2) ระดับการตีความ และ 3) ระดับ การประเมินค่า
และแนวการสอนอ่านเพื่ อความเข้าใจมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่ อนอ่ าน
2) ขั้นลงมืออ่าน 3) ขั้นตีความ 4) ขั้นประเมิน และ 5) ขั้นสรุ ป
แนวคิดเกีย่ วกับเขียนสรุ ปความ
การเขียนสรุ ปความ หมายถึ ง การนาประเด็นสาคัญจากสิ่ งที่อ่านมาเรี ยบ
เรี ยงเนื้ อหาต่อเนื่ องตามลาดับเหตุการณ์ดว้ ยภาษาของตนเองโดยใช้คาตรง
ตามความหมายไม่ฟุ่มเฟื อยและผูกประโยคให้ส้ ัน ๆ กระชับ ถูกต้องตาม
หลักภาษา และสะกดคาถูกต้อง มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ เนื้ อหา ภาษา
และความถูกต้อง และแนวทางการสอนเขียนสรุ ปความมี 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้นอ่าน 2) ขั้นคิด 3) ขั้นสรุ ป 4) ขั้นเรี ยบเรี ยง และ 5) ขั้นปรับปรุ ง
แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึ ง แบบแผนหรื อกระบวนการที่ ได้
จัดเตรี ยมไว้อย่างเป็ นระบบ ซึ่ งสอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ห รื อ
หลักการของรู ปแบบการสอนนั้ น ๆ และได้ รั บการพิ สู จน์ แล้ วว่ ามี
ประสิ ทธิ ภาพและสามารถน าไปใช้ในการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ
นั้น ๆ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ มี ล ักษณะเฉพาะเพื่ อพัฒนา
ความสามารถของผูเ้ รี ยนไปสู่ จุดมุ่งหมายที่รูปแบบการเรี ยนการสอนได้
กาหนดไว้ ซึ่ งมีองค์ประกอบ 4 ส่ วน ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์
3) ขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน 4) การวัดและประเมิน
ผลโดยน าเสนอออกเป็ น 4 ขั้น ตอน ได้แ ก่ 1) การศึ ก ษาวิเคราะห์
ข้อมูลพื้ นฐาน (analysis: research (R1)) 2) การออกแบบและพัฒนา
(design and development: development (D1)) 3) การทดลองใช้ รู ปแบบ
(implementation: research (R2)) 4) การประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง
รู ปแบบการเรี ยนการสอน (evaluation: development (D2))

รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนทีเ่ น้ นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
ความสามารถในการเขียนสรุ ปความ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้ าใจ
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
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คาถามการวิจัย
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรมและประสบการณ์
เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความของนัก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีลกั ษณะอย่างไร
2. การจัดการเรี ยนการสอนตามขั้นตอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอน
ที่เน้นภาษา วรรณกรรมและประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมีประสิ ทธิ ผลเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
2. เพื่ อศึกษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ป
ความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
2.1 เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนโดย
ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
2.2 เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนโดย
ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
2.3 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนที่พฒั นาขึ้น
สมมติฐานการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสมมติฐานไว้ ดังนี้
1. นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีคะแนน
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรี ยนสู งขึ้นกว่าก่อนเรี ยน
2. นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีคะแนน
ความสามารถในการเขียนสรุ ปความหลังเรี ยนสู งขึ้นกว่าก่อนเรี ยน
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจ ัยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จยั และพัฒนาเพื่ อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนว
การสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้
ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา CTH 2104 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับครู
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 154 คน
2. กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ลงทะเบียนและเข้าเรี ยนในกระบวนวิชา CTH 2104 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
สาหรับครู ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 42 คนโดยใช้วธิ ี การสุ่ มอย่างง่าย (simple random
sampling)
3. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย
3.1 ตั ว แปรต้ น คื อ รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้ น ภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์
3.2 ตัวแปรตาม คือ
3.2.1 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
3.2.2 ความสามารถในการเขียนสรุ ปความ
3.2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
4. เนื้อหาที่ใช้ ในการวิจัย คือ เนื้ อหาของกระบวนวิชา CTH 2104 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
สาหรับครู เป็ นวิชาเอกบังคับของหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี )
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) วิชาเอกภาษาไทย โดยมีคาอธิ บายรายวิชา คือ ศึกษาหลักการและ
ศิลปะการใช้ภาษาสื่ อสารสาหรับครู การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และพัฒนา
ทัก ษะการใช้ภ าษาสื่ อสารในรู ป แบบร้ อยแก้วผ่านงานเขี ย นหรื อ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ ใน
งานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกประเด็นในการศึกษา คือ ศึกษาหลักการและศิลปะการใช้ภาษา ถ่ายทอด
ความคิดอย่างวิจารณญาณ และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา โดยมุ่งเน้นการฝึ กทักษะการอ่านและ
การเขียนร้อยแก้วทั้งบันเทิงคดีและสารคดี ได้แก่ เรื่ องสั้น และบทความ
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คานิยามศัพท์ เฉพาะ
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้น เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันผูว้ จิ ยั จึงนิยามคาศัพท์เฉพาะ ดังนี้
1. รู ปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนทีเ่ น้ นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
หมายถึ ง แบบแผนการจัดการเรี ยนการสอนที่ น าแนวคิ ด การสอนที่ เน้ น ภาษา (Language-based
Approach) ซึ่ งเป็ นแนวคิดการสอนภาษาของกลุ่มเหตุผลนิ ยม (rationalism) ที่มีรากฐานมาจากทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ และทฤษฎีจิตวิทยา แนวคิดการสอนที่เน้ นวรรณกรรม (Literature-based Approach) ซึ่ งมี
รากฐานมาจากแนวคิดการสอนภาษาแบบองค์รวมของ Ruddell และ Ruddell และ Tompkins และ
Mcgee และ แนวคิดการสอนที่เน้ นประสบการณ์ (Experience-based Approach) ซึ่ งมีรากฐานมาจาก
แนวคิดปรัชญาปฏิ บตั ินิยมของ Dewey และ Kolb มาบูรณาการเพื่อใช้เป็ นฐานในพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนให้มีองค์ประกอบสาคัญ 4 ส่ วน ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการจัด
การเรี ยนการสอนมี 6 ขั้นได้แก่ (3.1) ขั้น คัดสรรวรรณกรรม เป็ นขั้น การคัดเลื อกวรรณกรรมให้
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนโดยคานึ งถึงความเหมาะสมของเนื้ อหาและวัยของผูเ้ รี ยน และกาหนดหัวข้อหรื อ
ประเด็ น ส าคัญ เพื่ อเป็ นแนวทางในการอ่ า นวรรณกรรม (3.2) ขั้นอ่ านวรรณกรรม เป็ นการอ่ า น
วรรณกรรมเพื่อจับใจความสาคัญจากเรื่ องที่ อ่าน โดยการเชื่ อมโยงความรู ้ เดิ มกับความรู ้ ใหม่เพื่ อ
ตีความและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเรื่ องที่อ่าน (3.3) ขั้นกลัน่ กรองความคิด เป็ นขั้นการนาข้อมูลจากสิ่ งที่
อ่านมาอภิ ปราย แลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้ โดยการแสดงความคิดเห็ นอย่างมี เหตุผลและน่ าเชื่ อถื อเพื่อ
ประเมินและตัดสิ นข้อมูล เพื่อสรุ ปองค์ความรู ้ในแต่ละประเด็นหรื อหัวข้ออันเป็ นพื้นฐานในการ
เขียนสรุ ปความต่อไป (3.4) ขั้นพัฒนาโครงเรื่ องงานเขียน เป็ นขั้นการกาหนดประเด็นหรื อหัวข้อใน
การนาเสนอข้อมูลในงานเขียนโดยคานึ งถึงลักษณะและองค์ประกอบของงานเขียนและเขียนสรุ ป
ตามโครงเรื่ องที่กาหนดไว้ (3.5) ขั้นให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เป็ นขั้นการแลกเปลี่ยนผลงานเขียนสรุ ปความ
เพื่อตรวจแก้ไขผลงานเขียน และให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเขียนของผูอ้ ื่น
(3.6) ขั้นจัดทางานเขียนฉบับสมบูรณ์ เป็ นขั้นการแก้ไขและปรับปรุ งงานเขียน รวมทั้งพัฒนางานเขียน
ให้สมบูรณ์ และ 4) การวัดและประเมินผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2. การอ่ านเพื่อความเข้ าใจ หมายถึง การใช้กระบวนการคิดและประสบการณ์เดิมในการตีความ
แปลความหมายของถ้อยคา และตัดสิ นข้อมูลจากสิ่ งที่อ่าน
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3. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้ าใจ หมายถึง การใช้กระบวนการคิดและประสบการณ์เดิม
เป็ นพื้นฐานในการทาความเข้าใจเนื้อหา โดยการตีความ การแปลความ แลการตัดสิ นข้อมูลจากสิ่ งที่
อ่านและนาข้อมูลจากการอ่านไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ซึ่ งพฤติกรรมดังกล่าววัดได้จากแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและเขียนสรุ ปความโดยใช้เกณฑ์การตรวจให้คะแนน
แบบแยกส่ วน (analytic scoring) มี 3 ประเด็น ได้แก่
3.1 การเข้ าใจเนื้อหา หมายถึง การบอกความหมายของคา จับใจความสาคัญ และลาดับข้อมูล
จากเรื่ องที่อ่าน
3.2 การตีความ หมายถึ ง การพิ จารณาจุดประสงค์ของเรื่ อง วิเคราะห์ แนวคิด กลวิธี การใช้
ภาษา และท่วงทานองของผูเ้ ขียน และคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดกับเหตุผลจากสิ่ งที่อ่าน
3.3 การประเมิ นค่ า หมายถึ ง การตัดสิ นข้อมู ลด้วยเหตุ ผลที่ ท าให้ น่ าเชื่ อถื อ และพิ จารณา
ความเหมาะสม คุณค่า และยอมรับข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
4. การเขียนสรุ ปความ หมายถึง การเก็บใจความหรื อประเด็นสาคัญของแต่ละย่อหน้าแล้วนา
มาเรี ยบเรี ยงใหม่ดว้ ยภาษาของตนเอง ให้เป็ นระเบียบอย่างต่อเนื่ องตามเหตุการณ์ เลือกใช้คาตรงตาม
ความหมาย ไม่ฟุ่มเฟื อย และผูกประโยคให้ส้ นั และกระชับถูกต้องตามหลักภาษาและสะกดคาถูกต้อง
5. ความสามารถในการเขียนสรุ ปความ หมายถึง การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการจับใจความ
หรื อประเด็นสาคัญจากสิ่ งที่อ่าน แล้วนามาเรี ยบเรี ยงเนื้อหาต่อเนื่องตามลาดับเหตุการณ์ต้ งั แต่ตน้ จน
จบด้วยภาษาของตนเองโดยเลือกใช้คาตรงตามความหมาย ไม่ฟุ่มเฟื อย และผูกประโยคให้ส้ ันและ
กระชับถูกต้องตามหลักภาษา และสะกดคาถูกต้อง ซึ่ งพฤติกรรมดังกล่าววัดได้จากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและเขียนสรุ ปความ โดยใช้เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบ
แยกส่ วน (analytic scoring) มี 3 ประเด็น ได้แก่
5.1 เนื้อหา หมายถึง การระบุใจความหรื อประเด็นสาคัญได้ครบถ้วนและถูกต้อง
5.2 การเรียงประโยค หมายถึง การลาดับประเด็นสาคัญให้เป็ นประโยคสั้นและกระชับด้วย
ภาษาของตนเอง และจัดลาดับความคิดได้ต่อเนื่องตลอดทั้งเรื่ อง
5.3 การใช้ ภาษา หมายถึง การเลือกใช้คาตรงตามความหมาย ไม่ฟุ่มเฟื อย และเลือกใช้ประโยคให้
ถูกต้องตามหลักภาษา และสะกดคาถูกต้อง
6. ความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง ระดับการแสดงออกถึงความรู ้สึกของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอน
ที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
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และการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตโดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
(rating scale) มี 3 ประเด็น ได้แก่ 1) กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน 2) บรรยากาศในการเรี ยนรู ้
และ 3) ประโยชน์ที่ได้รับ
7. นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หมายถึง นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยรามค าแหง ที่ ล งทะเบี ย นและเข้าเรี ย นกระบวนวิชา CTH 2104
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับครู ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.ได้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ ที่ส่งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความให้แก่นกั ศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิต
2. เป็ นแนวทางสาหรับพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษา

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีจากเอกสาร ตาราต่าง ๆเพื่อ
เป็ นพื้นฐานประกอบการนาเสนอ มีรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลัก สู ต รศึ กษาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
1.2 ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.3 คาอธิ บายรายวิชา CTH 2104 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับครู
2. แนวการสอนทีเ่ น้ นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
2.1 แนวการสอนทีเ่ น้ นภาษา (Language-based Approach)
2.1.1 แนวคิดและหลักการ
2.1.2 ความหมายของแนวการสอนที่เน้นภาษา
2.1.3 แนวทางการสอนที่เน้นภาษา
2.1.4 ข้อดีและข้อจากัดของแนวการสอนที่เน้นภาษา
2.2 แนวการสอนทีเ่ น้ นวรรณกรรม (Literature-based Approach)
2.2.1 แนวคิดและหลักการ
2.2.2 ความหมายของแนวการสอนที่เน้นวรรณกรรม
2.2.3 การคัดสรรวรรณกรรมเพื่อการสอน
2.2.4 แนวทางการสอนที่เน้นวรรณกรรม
2.2.5 ข้อดีและข้อจากัดของแนวการสอนที่เน้นวรรณกรรม
2.3 แนวการสอนทีเ่ น้ นประสบการณ์ (Experience-based Approach)
2.3.1 แนวคิดและหลักการ
2.3.2 ความหมายของการเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์
2.3.3 ลักษณะของการเรี ยนรู ้ตามแนวการสอนที่เน้นประสบการณ์
2.3.4 แนวทางการสอนที่เน้นประสบการณ์
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2.3.5 ข้อดีและข้อจากัดของแนวการสอนที่เน้นประสบการณ์
3. การอ่านเพื่อความเข้ าใจ
3.1 ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจ
3.2 องค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจ
3.3 ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
3.4 แนวทางการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ
3.5 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ
3.6 การวัดและประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
3.7 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. การเขียนสรุ ปความ
4.1 ความหมายของการเขียนสรุ ปความ
4.2 ความสาคัญของการเขียนสรุ ปความ
4.3 องค์ประกอบของการเขียนสรุ ปความ
4.4 ลักษณะของการเขียนสรุ ปความที่ดี
4.5 แนวทางการสอนเขียนสรุ ปความ
4.6 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเขียนสรุ ปความ
4.7 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนสรุ ปความ
4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านเพื่อความเข้าใจกับการเขียนสรุ ปความ
5. การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
5.2 ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
5.3 องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
5.4 ประเภทของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
5.5 กระบวนการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
5.6 การนาเสนอรู ปแบบการเรี ยนการสอน
6. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
6.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวการสอนที่เน้นภาษา
6.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวการสอนที่เน้นวรรณกรรม
6.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวการสอนที่เน้นประสบการณ์
6.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ
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6.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนสรุ ปความ
โดยมีรายละเอียดแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้
1. หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2556) ที่ นามาใช้เป็ นข้อมู ลพื้นฐานในงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นหลักสู ตรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหงที่ดาเนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชี พ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 โดยมีสาระสาคัญของหลักสู ตรดังต่อไปนี้
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
ผลิตบัณฑิตให้เป็ นครู ที่มีความรู ้คู่คุณธรรม
1.2 ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มุ่งผลิ ตบัณฑิ ตให้มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชี พ มีความรู ้ คู่คุณธรรมในแต่ละวิชาเอก มี จิตสานึ กที่ ดีต่อการประกอบวิชาชี พครู มีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีความมัน่ คง ทางอารมณ์ มีความเป็ นผูน้ า มีความรู ้ ทักษะ และความสามารถที่เป็ น
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติได้
1.3 คาอธิบายรายวิชา
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลื อกเนื้ อหาของกระบวนวิชา CTH 2104 การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาสาหรับครู จานวน 3 หน่วยกิต (2-2-5) ซึ่ งเป็ นกระบวนวิชาบังคับของวิชาเอกภาษาไทย โดยมี
รายละเอียด คือ ศึกษาหลักการและศิลปะการใช้ภาษาสื่ อสารสาหรับครู การใช้ภาษาถ่ ายทอดความคิ ด
อย่างมี วิจารณญาณ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสื่ อสารในรู ปแบบร้ อยแก้วผ่านงานเขี ยนหรื อสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
จากข้อมู ล สาระส าคัญ ของหลัก สู ต รที่ ไ ด้น าเสนอข้างต้น สามารถสรุ ป ได้ว่า หลัก สู ต ร
ศึกษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้นการผลิ ตครู ให้เพียบพร้ อมทั้งความรู ้ ในศาสตร์ ของ
แต่ละวิชา เชี่ ยวชาญในวิชาชี พครู และเสริ มสร้างคุ ณธรรมและจริ ยธรรมของความเป็ นครู เพื่ อพัฒนา
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สังคมและประเทศชาติต่อไปได้ อย่างไรก็ดี ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่า หากจะพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสาระสาคัญของหลักสู ตรตามที่สรุ ปไว้แล้วนั้น จาเป็ นต้องบูรณาการ
ศาสตร์ ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการหล่อหลอมขององค์ความรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนไม่วา่ จะเป็ นวิชา เอก
ใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะวิชาเอกภาษาไทยเป็ นวิชาที่ ให้ความส าคัญกับ การฝึ กฝนทักษะทางภาษา
เพื่อให้เกิ ดความคล่องแคล่ว แม่นยาและชานาญในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ดังนั้น คุ ณลักษณะของ
บัณฑิ ตวิชาเอกภาษาไทยจะต้องเป็ นผูม้ ีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาไทย
ได้แก่ ความรู ้ ดา้ นหลักภาษาไทยอันเป็ นพื้นฐานสาคัญในการใช้ภาษาโดยจะต้องหมัน่ ฝึ กฝนและ
ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว แม่นยา และชานาญในการใช้ภาษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุด
2. แนวการสอนที่เน้ นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
แนวทางการสอนภาษาของประเทศไทยเริ่ มขึ้ นตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคาแหงได้ทรงประดิษ ฐ์
อักษรลายสื อไทยในปี พ.ศ. 1826 จากนั้นก็ได้มีการศึกษาวรรณกรรมเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั แนวทาง
การศึกษาวรรณกรรมสมัยก่อนยังคงให้ความสาคัญกับตัวบทของวรรณกรรม กล่าวคือ เน้นการพิจารณา
เนื้อหาที่ปรากฏในวรรณกรรมแต่ละเรื่ องอย่างละเอียดเพื่อให้เห็นความงามของภาษาและคุณค่าด้าน
ต่าง ๆ ที่ได้จากวรรณกรรม ดังที่ สิ ทธา พินิจภูวดล (2515: 3) สรุ ปว่า วิธีการศึกษาวรรณคดี คือ ใช้วิธีการ
ศึกษาด้วยตนเอง (introspection) เป็ นส่ วนใหญ่ เพื่อทาความรู ้ จกั วรรณคดี เรื่ องนั้น ๆ สาหรับขอบเขต
ของการศึกษา คือ เพื่อให้รู้เรื่ องว่าเกิ ดอะไรขึ้นอย่างไร มีเหตุการณ์ ใดบ้าง คลี่ คลายอย่างไร จบลง
อย่างไร และสนใจกลวิธีการเรี ยบเรี ยงถ้อยคา ตามหลักไวยากรณ์ตรงตามแบบแผนหรื อไม่ อย่างไร
จากข้อมูลข้างต้น ทาให้ทราบว่าแนวทางการศึกษาวรรณกรรมที่เน้นการศึกษาแบบดั้งเดิ ม (traditional
approach) คื อ เน้นการศึกษาเนื้ อหาของวรรณกรรมและศึกษาความงามของภาษาจากวรรณกรรม
รวมถึ ง โครงสร้ างของภาษาตามหลัก ไวยากรณ์ จึ งเป็ นที่ ม าของแนวการสอนวรรณกรรมที่ เน้ น
วรรณกรรม (Literature-based Approach) กับแนวการสอนวรรณกรรมที่เน้นภาษา (Language-based
Approach)
ต่อมา เมื่ออิทธิ พลทางตะวันตกได้หลัง่ ไหลเข้ามาสู่ กลุ่มประเทศในแถบเอเชี ยตะวันออก
เฉี ย งใต้รวมทั้งประเทศไทย ผูส้ ร้ างสรรค์วรรณกรรมได้ซึ ม ซับ วัฒ นธรรมดังกล่ าวจึ งท าให้ เกิ ด
การเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการสร้างสรรค์วรรณกรรม รวมทั้งกลวิธีการใช้ภาษาที่นิยมใช้ถอ้ ยคาที่มี
ความหมายซ่ อนเร้ น เพื่อให้ผอู ้ ่านใช้ประสบการณ์ ทางภาษาของตนเองในการตีความสิ่ งที่อ่านให้
เข้าใจความหมายที่แฝงไว้ (เจตนา นาควัชระ, 2542: 4) จึงทาให้แนวการสอนวรรณกรรมในสมัย
หลังมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ และประสบการณ์ เดิ มมาใช้ในการตี ความถ้อยคา สานวนและประโยค
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ให้เข้าใจเรื่ องราวที่อ่าน จึงเป็ นที่ มาของแนวทางการสอนวรรณกรรมที่เน้นประสบการณ์ (Experiencebased Approach)
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็ นว่า แนวทางการสอนวรรณกรรมในประเทศมีแนวทางการสอน
เปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพของกาลเวลาและสภาพของสังคมที่ รับวัฒนธรรมตะวันตกทั้งในด้าน
รู ปแบบของวรรณกรรม การใช้ภาษา รวมทั้งแนวทางการสอนที่ให้ความสาคัญกับการสอนวรรณกรรม
แตกต่างกัน ซึ่ งมีลกั ษณะเด่นของแต่ละแนวทาง หากได้นาแนวการสอนทั้ง 3 แนวทางดังกล่าวมา
บูรณาการเพื่อนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่ผเู ้ รี ยนแล้วย่อมช่วยเติมเต็มข้อจากัดของ แต่
ละแนวการสอนให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงนาแนวการ
สอนวรรณกรรมทั้ง 3 แนวทางมาบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการ
เขียนสรุ ปความให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถด้านกระบวนการคิด
การใช้ภาษารวมทั้งสร้ างสรรค์งานเขี ยนโดยเชื่ อมโยงความรู ้ จากการอ่านไปสู่ การเขี ยนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งประกอบด้วย 1) แนวการสอนที่เน้นภาษา (Language-based Approach) 2) แนวการ
สอนที่ เน้ น วรรณกรรม (Literature-based Approach) และ3) แนวการสอนที่ เน้ น ประสบการณ์
(Experience-based Approach)รายละเอียด มีดงั ต่อไปนี้
2.1 แนวการสอนที่เน้ นภาษา (Language-based Approach)
2.1.1 แนวคิดและหลักการ
แนวคิ ดและหลักการที่ เกี่ ยวข้องกับแนวการสอนที่ เน้นภาษาเริ่ มขึ้นในปี ค.ศ.
1930 -1940 นักภาษาศาสตร์ ป ระยุกต์แบ่ งแนวคิ ดการเรี ยนการสอนภาษาออกได้ท้ งั หมด 4 กลุ่ ม
ใหญ่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่ อด้านจิตวิทยา ภาษาศาสตร์ มานุ ษยวิทยา และสังคมวิทยาที่
สาคัญเพื่อสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาในห้องเรี ยนได้ (Bromley, 1992: 20-23;
Petty, 1994: 9-11; Brown, 2014: 9-12,22-32; Owen, 2014: 48-53; Brown, 2015: 85-88 และสุ มิตรา
อังวัฒนกุล, 2540: 29-34) ดังนี้
1. แนวคิดกลุ่มที่เน้นพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
แนวคิดการสอนภาษาของกลุ่มที่เน้นพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) หรื อกลุ่ม
ประจัก ษ์นิ ย ม (empiricism) เริ่ ม ขึ้ น ในปี ค.ศ. 1940-1950 ซึ่ งมี พ้ื น ฐานมาจากทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้
พฤติกรรมนิ ยมและทฤษฎีภาษาศาสตร์ กลุ่มโครงสร้าง แนวคิดนี้ มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนโต้ตอบกับสิ่ งเร้ า
ถ้าหากว่ามีการเสริ มแรงในทางบวกผูเ้ รี ยนก็จะตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น การเรี ยนรู ้โดยส่ วนใหญ่เน้น
ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กซ้ า ๆ จนเกิดเป็ นความเคยชิน หลักการสาคัญของแนวคิดนี้กล่าวไว้วา่
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1.1 ภาษา คือ ภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียน เพราะเด็กจะเริ่ มเรี ยนภาษาจากการพูด
ก่อนที่จะเขียนซึ่ งการพูดของเด็กจะเลียนแบบผูใ้ หญ่ในการสอนภาษาจึงควรเริ่ มจากการสอนฟัง-พูด
ก่อน
1.2 ภาษาเป็ นเรื่ องของนิ สั ยและความเคยชิ น กล่ าวคื อการเรี ยนภาษาผูเ้ รี ยน
จะต้องฝึ กฝนบ่อย ๆ ซึ่ งอาจจะเกิ ดจากการเลียนแบบและจดจาโครงสร้ างของภาษาจนถึ งขั้นถ่ายทอด
เป็ นอัตโนมัติ ในการสอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ฝึกการใช้ภาษาอย่างสม่าเสมอ
1.3 โครงสร้ างของแต่ละภาษามี ความแตกต่างกันในการสอนภาษาจึงควรสอน
ให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ภาษาของตนเองทั้งในด้านของเสี ยงและไวยากรณ์ โดยจัดกิ จกรรมฝึ กการใช้ภาษา
ในส่ วนที่แตกต่างกันเป็ นพิเศษ
2. แนวคิดกลุ่มที่เน้นเหตุผลนิยม (Rationalism)
แนวคิดการสอนภาษาของกลุ่มที่เน้นเหตุผลนิ ยม (Rationalism) เริ่ มขึ้นในปี ค.ศ.
1960 มี พ้ื น ฐานมาจากแนวคิ ด ทางจิ ต วิท ยาแบบความคิ ด ความเข้า ใจกับทฤษฎี ภาษาศาสตร์ กลุ่ ม
ไวยากรณ์ปริ วรรต ของ โนม ชอมสกี้ แนวคิดนี้ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถโดยการใช้กฎเกณฑ์ใน
การทาความเข้าใจภาษาและการแสดงออกทางภาษา การเรี ยนรู ้ จึงเกิ ดจากการใช้สมองในการคิ ด
วิเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู ้ในการเรี ยนภาษา หลักการสาคัญของแนวคิดนี้กล่าวไว้วา่
2.1 ภาษามีระบบและกฎเกณฑ์ ในการสอนภาษาจึงควรสอนวิเคราะห์ระบบ
และโครงสร้างของภาษา
2.2 ระบบไวยากรณ์ของทุกภาษามีลกั ษณะเป็ นสากลแต่มีโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมือนกัน กล่าวคือ โครงสร้างของประโยคสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกฎของกลุ่มไวยากรณ์ปริ วรรต
ในการสอนภาษาจึงควรสอนให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ และวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคที่พบเห็นในชีวิต
ประจาวันเพื่อสะท้อนให้เห็นความหมายที่แท้จริ ง
2.3 มนุ ษ ย์ทุ ก คนสามารถที่ จะเรี ย นรู ้ ภาษาได้ ในการสอนภาษาจึงควรให้ผู ้
เรี ยนได้เข้าใจภาษาตามความสามารถของตนเองก่อนจึงจะให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกทางด้านภาษา
2.4 มนุ ษย์มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ที่แ ตกต่างกันการเรี ยนรู ้ ภาษาย่อมขึ้น
อยู่กบั ความสามารถของแต่ละคนในการเรี ยนรู ้ ที่จะสั่งสมประสบการณ์ และแสดงออกทางภาษา
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการสอนภาษาจึงควรให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษาตามความสามารถของผูเ้ รี ยน
โดยกระตุน้ เร้ าความสนใจให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการซักถามจนเข้าใจและสามารถเชื่ อมโยงความรู ้เดิ มกับ
ความรู ้ที่ได้เรี ยนเพื่อนาไปใช้ได้และเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
3. แนวคิดกลุ่มที่เน้นมนุษยนิยม (humanism)

29
แนวคิ ดการสอนภาษาของกลุ่ ม ที่ เน้นมนุ ษย์นิยม (humanism) เป็ นกลุ่ มแนว
คิดที่ได้รับอิทธิ พลจากทฤษฎี การเรี ยนรู ้มนุ ษย์นิยม ที่เน้นให้ผู ้เรี ยนใช้ภาษาเพื่อเป็ นเครื่ องมือใน
การปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ สั ง คม ในขณะที่ ผูส้ อนจะต้องสร้ างบรรยากาศให้ เอื้ อต่ อการเรี ย นรู ้ ท้ งั ด้า น
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ สภาพห้องเรี ยน แม้แต่สถานการณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริ บททางสังคม หลักการสาคัญของแนวคิดนี้กล่าวไว้วา่
3.1 การเข้าใจตนเองในการสอนภาษาจึงต้องให้ผูเ้ รี ยนได้ ยอมรับในตัวตน
ของตนเองทั้งในด้านการเรี ยนรู ้และความสามารถในการสื่ อสาร
3.2 การปฏิ สัมพันธ์กบั สังคมอย่างอิสระในการสอนภาษา จึงควรจัดกิ จกรรมที่
เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้มีการปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน อาจจะเป็ นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หรื อระดม
สมอง
3.3 จัดบรรยากาศที่ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู ้ ในการสอนภาษาผูส้ อนควรสร้ างบรรยากาศ
ในห้องเรี ยนให้สอดคล้องกับสภาพและสังคมที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนจะต้องประสบอยูเ่ พื่อจะได้
เกิดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
3.4 กิจกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ภาษา ในการสอนภาษาผูส้ อนควรออกแบบกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกการใช้ภาษาปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนในห้องเรี ยน
4. แนวคิดกลุ่มที่เน้นการสื่ อสาร (communicative)
แนวคิดการสอนภาษาของกลุ่มที่เน้นการสื่ อสาร(communicative approach)เป็ น
แนวคิดที่เริ่ มขึ้นในปี ค.ศ. 1969 และได้รับความนิ ยมในปี ค.ศ. 1970 เป็ นแนวคิดที่เกิ ดขึ้นเพื่อให้มี
การเปลี่ ยนแปลงการเรี ยนการสอนภาษาในกลุ่มประเทศยุโรป แนวคิดนี้ มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิ ด
จิตวิทยากลุ่มความคิดความเข้าใจกับทฤษฎี ภาษาศาสตร์ สังคม มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้
ทางภาษาภายในห้องเรี ยนเชื่ อมโยงกับภาษาภายนอก กล่าวคือ เน้นให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ดา้ นภาษาที่
เรี ยนไปใช้สื่อสารในชีวติ ประจาวันได้ หลักการสาคัญของแนวคิดนี้กล่าวไว้วา่
4.1 เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ภาษา คือ การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารในการสอน
ภาษาจึงควรให้ผูเ้ รี ยนฝึ กทักษะการใช้ภาษา ได้แก่ ฟั ง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึก
ปฏิบตั ิในรู ปของกิจกรรมทางภาษา
4.2 ให้ความสาคัญกับกระบวนการสื่ อสารมากกว่าไวยากรณ์ในการสอนภาษา
จึงควรฝึ กให้ผเู ้ รี ยนสื่ อสารโดยคานึงโครงสร้างของประโยคมากกว่าระบบไวยากรณ์
จากแนวคิดการสอนที่เน้นภาษาของทั้ง 4 กลุ่มที่ ได้นาเสนอมา แล้วข้างต้นนั้น
สามารถสรุ ปได้วา่ แนวคิดการสอนที่เน้นภาษาทั้ง 4 กลุ่มมีสาระสาคัญและจุดเน้นของกลุ่มแตกต่าง
กัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมในการนาไปประยุกต์ใช้ สาหรับในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาแนวคิด
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การสอนภาษาของกลุ่มที่เน้นเหตุผลนิ ยม (Rationalism) มาเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษา
ของผูเ้ รี ยน ด้วยเหตุ ผลที่ ว่าเป็ นแนวคิ ดที่ มุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษาตามศักยภาพของตนเองโดยการสร้างความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษาซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบสาคัญในการสร้างความเข้าใจในการอ่านและการเขียนสรุ ปความ ดังนั้น แนวคิดการสอน
ภาษาของกลุ่มเหตุผลนิ ยม (Rationalism) จึงเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ภาษาอย่างมีความหมายให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
2.1.2 ความหมายของแนวการสอนทีเ่ น้ นภาษา
แนวการสอนที่เน้นภาษามีพ้ืนฐานความคิดมาจากแนวคิดและทฤษฎีแตกต่างกัน
ดังนั้นการนิ ยามความหมายของแนวการสอนที่เน้นภาษาจะขึ้นอยูก่ บั แนวคิดพื้นฐานเพื่อจัดการเรี ยน
การสอนให้บรรลุ ตามจุดมุ่งหมาย นักการศึกษาด้านภาษาได้เสนอความหมายของแนวการสอนที่
เน้นภาษาไว้ดงั นี้ Skiner (1948: 5) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ภาษาตามแนวคิดพฤติกรรมนิ ยม (behaviorism)
เป็ นการเรี ยนการสอนภาษาที่ผสู ้ อนกาหนดพฤติกรรมที่คาดหวังไว้ล่วงหน้า จากนั้นนาเสนอเนื้ อหา
จากง่ายไปหายาก เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้ รี ยน ในขณะที่ Chomsky (2006: 23) แสดง
ความคิดเห็ นว่า การสอนภาษาตามแนวคิ ดภาษาศาสตร์ กลุ่มไวยากรณ์ ปริ วรรต (transformation grammar)
หมายถึ ง การสอนภาษาโดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้วิเคราะห์ โครงสร้ างภาษาจากหน่ วยใหญ่ไปสู่ หน่ วย
ย่อย เพื่อให้เห็ นความสัมพันธ์ของส่ วนประกอบ ของภาษา ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ Esgate
and Groome (2005: 2) กล่าวว่า จิตวิทยาการรู ้คิดเป็ นการใช้กระบวนการทางสมองในการสร้างความ
เข้าใจสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ งมี พ้ื นฐานมาจากความรู ้ และประสบการณ์ เดิ ม เช่ น การเรี ยนรู ้ การวิเคราะห์
โครงสร้างทางภาษาการคิดต่าง ๆ การจา เป็ นต้น
ด้าน Holiday (2014: 3) กล่าวว่า แนวการสอนภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ สังคม
(sociolinguistics) เป็ นการสอนภาษาที่ นาภาษามาใช้อธิ บายหน้าที่ ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจความหมาย
ของคาที่อยูใ่ นบริ บทนั้น ๆ ขณะเดียวกัน Krashen (1983: 18) ให้ความหมายของแนวการเรี ยนภาษา
ตามธรรมชาติ (natural approach) คือ วิธีการเรี ยนรู ้ภาษาอย่างไม่รู้ตวั โดยผูส้ อนจะจัดประสบการณ์
ต่ า ง ๆ ที่ เคยพบเจอหรื อ คุ ้น เคยในชี วิ ต ประจาวัน เพื่ อ ให้ ผู เ้ รี ย นได้ฝึ กการใช้ภ าษาที่ ผู เ้ รี ย นเป็ น
ประโยชน์มากที่สุด เช่นเดียวกับ Nunan (1990: 12) ที่กล่าวว่าแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารเป็ น
แนวการสอนที่ ผูส้ อนจะต้องจัดการเรี ยนการสอนหรื อจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่ เน้น การให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ จริ งหรื อบริ บทสภาพแวดล้อมจริ งเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยน
ฝึ กฝนและใช้ภาษามาตรฐานหรื อภาษาแม่ในการรับสารและส่ งสารให้มีประสิ ทธิ ภาพ
จากความหมายของการสอนภาษาตามแนวคิ ด ต่ าง ๆ ข้างต้น ท าให้ ท ราบว่า
นักการศึกษานิ ยมให้คาจากัดความของแนวการสอนภาษา/การเรี ยนรู ้ภาษาตามพื้นฐานของความคิด
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แต่ละทฤษฎี จึงทาให้การนิยามความหมายของแนวการสอนที่เน้นภาษาแตกต่างกันออกไป อย่างไร
ก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึ งนิ ยามความหมายของแนวการสอนที่เน้นภาษาตาม
Esgate and Groome (2005: 2) และChomsky (2006: 23) เนื่ องจากว่า เป็ นการนิ ยามความหมายสอดคล้อง
กับแนวคิดพื้นฐานของแนวการสอนที่เน้นภาษาของกลุ่มเหตุผลนิ ยม (Rationalisim)ที่มีพ้ืนฐานมา
จากแนวคิดทางจิตวิทยาการรู ้คิด (cognitive psychology) กับ แนวคิดภาษาศาสตร์ กลุ่มไวยากรณ์ปริ วรรต
(transformation grammar)ที่ เน้ นให้ ผู ้เรี ยนใช้ กระบวนการ ทางสติ ปั ญ ญาเชื่ อ มโยงความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษา
2.1.3 แนวทางการสอนทีเ่ น้ นภาษา
แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นภาษามีพ้ืนฐานมาจากหลายแนวคิดและ
ทฤษฎี ข องนั ก การศึ ก ษาหลายกลุ่ ม ดัง นั้ น การให้ ค วามส าคัญ กับ ความคิ ด ที่ ต่ า งกัน เกี่ ย วกับ
การเรี ยนรู ้ ภาษาและความเชื่ อที่ต่างกันเกี่ ยวกับแนวคิ ดการเรี ยนรู ้ ภาษาจะนาไปสู่ แนวคิ ดเกี่ ยวกับ
การเรี ยนรู ้ ภาษาที่ ต่างกันด้วย นักการศึ กษาหลายท่ านได้เสนอแนวทางการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ทางภาษาไว้ดงั นี้
Rivers (1968: 19-22) และ Finochiaro (1986: 7-8) มีความคิดเห็ นตรงกัน ว่า แนว
ทางการสอนภาษาตามแนวคิ ดของกลุ่ ม ที่ เน้นพฤติ กรรมนิ ยม (Behaviorism) นั้นจะต้องสอนให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการโต้ตอบต่อสิ่ งเร้า หากมีการเสริ มแรงทางบวกก็จะยิง่ ทาให้ผเู ้ รี ยนตอบสนองในทางที่ดี
แนวการสอนนี้ มีความเชื่ อว่า การให้ผูเ้ รี ยนฝึ กทักษะอย่างซ้ า ๆ จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเคยชิ นจน
เป็ นอัตโนมัติในที่ สุด แนวการสอนภาษาตามแนวคิดของกลุ่มที่ เน้นพฤติกรรมนิ ยมมี ดังนี้ 1) ให้
ความสาคัญกับการพูดและการฟั ง กล่าวคือ จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการพูดและการฟังเพื่อ
เป็ นการกระทาซ้ า ๆ บ่อย ๆ หรื อเป็ นการย้ าในสิ่ งที่พูดมาแล้ว 2) การปฏิ สัมพันธ์จะช่ วยส่ งเสริ มทักษะ
ทางภาษา กล่ าวคื อ ในการสอนมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้มีการปฏิ สัมพันธ์เพื่ อเป็ นการฝึ กฟั งพู ดภาษา
ตลอดจนการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ผสู ้ อนจัดกิจกรรมที่ผสู ้ อนจัดขึ้นควรเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มการใช้
ภาษาในชีวิตประจาวันของผูเ้ รี ยน 4) เน้นการใช้ภาษาเพื่อสื่ อสารมากกว่าภาษาตามไวยากรณ์ กล่าวคือ
การฝึ กทักษะการใช้ภาษาของผูเ้ รี ยนควรเริ่ มต้นการฝึ กฟั งและพูดตามรู ปแบบประโยคที่ สามารถ
ใช้ได้ในชี วิตจริ ง อย่างไรก็ดี สุ มิตรา อังวัฒนกุล (2540: 56-57) ได้เสนอแนวทางการนาแนวคิดการ
สอนภาษาของกลุ่ ม ที่ เน้น พฤติ ก รรมนิ ย ม (Behaviorism) ไปประยุก ต์ใช้ใ นชั้น เรี ยนได้ท้ งั หมด
5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ให้นกั เรี ยนฟังบทสนทนาที่นามาอ่านให้ฟัง หรื อฟั งจากเทปบันทึกเสี ยงของผูพ้ ูด
และพยายามจดจาบทสนทนานั้นให้ได้ 2) ให้ผเู ้ รี ยนทั้งชั้นพูดตามทีละบรรทัด ทั้งนี้ ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละ
คนพูดซ้ า ๆ หลาย ๆ ครั้ง 3) ครู นาประโยคที่เป็ นปั ญหาจากการที่ผเู ้ รี ยนได้ฝึกพูดซ้ า ๆ หลาย ๆ ครั้ง
มาใช้เป็ นต้นแบบในการฝึ กของแต่ละกลุ่ มหรื อเพิ่มส่ วนประกอบของประโยคให้มากขึ้ นกว่าเดิ ม
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4) ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กโต้ตอบบทสนทนาพร้อมกันทั้งห้อง อาจจะจัดเป็ นกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็กหรื อทีละคนก็
ได้ และ 5) ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กโต้ตอบบทสนทนานั้นโดยดัดแปลงให้เข้ากับเหตุการณ์ของผูเ้ รี ยนเอง
ในขณะที่ Richards and Rodgers (2001: 153-155) และ Nunan (1990: 194-195)
ได้เสนอแนวการสอนภาษาที่มุ่งเน้นทักษะการสื่ อสารเป็ นไปในทิศทางเดียวกันสามารถสรุ ปไว้ว่า
แนวทางการสอนภาษาที่เน้นทักษะการสื่ อสารเป็ นแนวการสอนของนักภาษาศาสตร์ ประยุกต์ที่มี
ความเห็ นว่า การสอนภาษาที่เน้นโครงสร้ างทางภาษาไม่ได้ช่วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถสื่ อสารได้สิ่งที่
ควรสอนเพิ่มเติมคือทักษะการสื่ อสาร (communicative skills) และความรู ้หน้าที่ของภาษา (functional
competence) เพราะภาษาเป็ นเรื่ อ งของการสื่ อ ความหมายและการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ ผูอ้ ื่ น ดังนั้น
นักภาษาศาสตร์ กลุ่มนี้จึงนาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเพื่อเน้น
การสื่ อสารเป็ นสาคัญ ซึ่ งมีรายละเอียดหลักการดังนี้ 1) การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผูเ้ รี ยนสามารถใช้
ภาษาในการสื่ อสารได้ 2) เนื้ อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ต้องเป็ นเนื้ อหาที่มาจากสภาพจริ งเพื่อช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดการสื่ อสารและเรี ยนรู ้ อย่างมีความหมาย 3) กิ จกรรมและภาษาที่ควรเน้นกิ จกรรมภาษา
(task-based) 4) เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ทางภาษาโดยการปฏิ สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนใน
ห้องเรี ยนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง อย่างไรก็ดี Richards and Rodgers
ยังได้เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ แนวการสอนภาษาที่เน้นทักษะทางการสื่ อสารไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นเสนอเนื้ อหา (presentation or introducting new language) คือ การที่ ครู ให้ขอ้ มู ลทางภาษาแก่
ผูเ้ รี ยนอาจจะเป็ นสถานการณ์ หรื อบริ บทต่าง ๆ โดยการใช้รูปภาพต่าง ๆ เนื้ อเรื่ อง หรื อจากการฟั ง
จากนั้นจึงกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดยการใช้คาถามเกี่ยวกับเนื้อหา ภาษา และความหมายของสิ่ ง
ที่ได้เรี ยนรู ้ 2) ขั้นการฝึ ก (practice/controlled practice) เป็ นขั้นตอนให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการใช้ภาษาใน
ลัก ษณะที่ ค รู เป็ นผูค้ วบคุ ม /ดู แล และคอยชี้ แนะในการฝึ ก ซึ่ งครู อาจจะสร้ างกิ จกรรมหรื อแบบ
ฝึ กหัดให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะตามความถนัดของแต่ละบุ คคล และ 3) ขั้นการใช้ภาษาเพื่ อการสื่ อสาร
(production/free practice) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายและยังเป็ นขั้น ตอนส าคัญ ของแนวการสอนที่ เน้น
การสื่ อสารโดยครู การสร้างสถานการณ์ หรื อพาผูเ้ รี ยนไปสู่ บริ บทจริ ง ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องนาความรู ้ ที่
เรี ยนมาใช้สื่อสารในสถานการณ์ จริ งที่ครู กาหนด อาจจะเป็ น ร้านอาหาร การทักทาย เป็ นต้น เพื่อ
ผูเ้ รี ยนจะสามารถแสดงออกการใช้ภาษาสื่ อสารได้อย่างอิสระและสอดคล้องกับชีวติ ประจาวันได้
ด้าน สุ มิ ตรา อังวัฒนกุ ล (2540: 31-33, 66-69) ก็ ได้เสนอความคิ ด เห็ นว่า แนวการ
สอนที่ ส อดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของกลุ่ ม ที่ เน้ น เหตุ ผ ลนิ ย ม (Rationalism) จะมุ่ ง เน้ น ให้ ผู ้เรี ย นมี
ความสามารถใช้กฎเกณฑ์ทางภาษาได้ โดยเริ่ มจากให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจภาษาก่อนแล้วจึงจะแสดงออก
ทางภาษา เพราะการเข้าใจกฎเกณฑ์เป็ นพื้ นฐานส าคัญในการเรี ยนรู ้ ภาษา ซึ่ งจะทาให้การเรี ยนรู ้
ภาษานั้นมีความหมายและเชื่ อมโยงกับความรู ้ที่มีอยู่แล้วเพื่อเรี ยนรู ้ภาษาของตนเองแนวทางการสอน
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ภาษาตามแนวคิดของกลุ่มที่เน้นเหตุผลนิ ยมมี ดังนี้ 1) ให้ความสาคัญกับกฎเกณฑ์ทางภาษาเพื่อเป็ น
พื้นฐานในการเรี ยนภาษา กล่ าวคือ ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ากฎเกณฑ์ของภาษาได้แก่ ระบบเสี ยงและรู ปแบบ
ของประโยคเพื่อให้เข้าใจภาษาของตนเองเสี ยก่ อน 2) ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ภาษาขึ้ นอยู่กบั
ความแตกต่างระหว่างบุคคล กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ภาษาแตกต่างกัน
การเข้าใจภาษาหรื อการจัดระบบความรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถของผูเ้ รี ยนที่ได้จากการสะสมความรู ้
3) การเรี ยนรู ้ ภาษาอย่างมี ความหมายจะต้องเชื่ อมโยงความรู ้ เดิ มกับ ความรู ้ ใหม่ กล่ าวคื อ ผูส้ อน
กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้เรี ยนเชื่ อมโยงกับความรู ้ ของตนเองเพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ภาษาที่ มี
ความหมายและสามารถนาไปใช้ให้ได้ผลดี 4) ใช้กระบวนการทางสมองในการฝึ กการคิดวิเคราะห์
ภาษา กล่ าวคื อผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กการคิ ด วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดระบบความรู ้ ของตนเองและสร้าง
กฎเกณฑ์ข้ ึน นอกจากนี้ สุ มิตรา อังวัฒนสกุล ยังได้เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนที่เน้น
ภาษาของกลุ่ ม เหตุ ผ ลนิ ย ม (Rationalism) ไปสู่ ก ารจัด การเรี ย นการสอนภาษาในชั้ น เรี ย นได้
4 ขั้นตอนดังนี้ 1) ให้ผเู ้ รี ยนอ่านข้อความหรื อเนื้อเรื่ องซึ่ งมีคาศัพท์และโครงสร้างที่ผสู ้ อนดึงออกมา
สอน โดยมี ความยากง่ ายของศัพ ท์และโครงสร้ างของภาษาที่ เหมาะสมกับ ระดับ ชั้นและวัยของ
ผูเ้ รี ยน 2) ให้ผูเ้ รี ยนทาแบบฝึ กโครงสร้าง หลังจากที่ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจโครงสร้างที่นามาสอนแล้ว
เพื่อช่ วยให้เข้าใจยิ่งขึ้ น 3) ให้ผูเ้ รี ยนฝึ กทักษะทางภาษาอาจจะเป็ นการสนทนาแลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้
เพื่อใช้ความรู ้ที่เรี ยนมาจากสถานการณ์ช่วยนาภาษาไปใช้ได้อย่างแท้จริ ง และ 4) จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยน
ได้นาความรู ้ไปใช้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอย่างแท้จริ ง
จากการพิจารณาแนวทางการสอนทั้ง 3 กลุ่ มที่ ได้กล่ าวแล้วนั้นทาให้ทราบว่า
แนวทางการสอนของนักการศึ กษาได้มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ภาษาของผูเ้ รี ยนซึ่ งมี แนวทาง
แตกต่างกัน กล่าวคือ แนวทางการสอนภาษาของกลุ่มที่เน้นพฤติกรรมนิ ยมจะให้ความสาคัญและ
มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนทักษะซ้ า ๆ จนเกิดเป็ นความเคยชินจนเป็ นนิ สัย ขณะที่ แนวทางการสอน
ภาษาของกลุ่มที่เน้นการสื่ อสารจะมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนใช้ภาษาเพื่อในการสื่ อความหมายตามบริ บทของ
สภาพสังคมและสอดคล้องกับสภาพจริ ง ส่ วนแนวทางการสอนภาษาของกลุ่มที่เน้นเหตุผลนิ ยมจะ
มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจธรรมชาติของภาษานัน่ ก็คือ โครงสร้างทางภาษาของแต่ละภาษา เพื่อทาความ
เข้า ใจภาษาของตนเองก่ อ น เพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานในการแสดงออกทางภาษาให้ ถู ก ต้อ งตามหลัก
ไวยากรณ์ ของภาษานั้น ๆ นับว่า การเรี ยนรู ้ ภาษาตามแนวทางนี้ จดั ว่าเป็ นการเรี ยนรู ้ ภาษาอย่างมี
ความหมาย ซึ่ งเกิดจากการเชื่อมโยงความรู ้กบั การทาความเข้าใจภาษาของตนเองได้อย่างเป็ นอย่างดี
ส าหรั บ ในงานวิจยั ครั้ งนี้ ผู ว้ ิจยั จึ งเลื อกแนวทางการสอนภาษาของกลุ่ ม ที่ เน้ น
เหตุผลนิยม (Rationalism) ด้วยเหตุผลที่วา่ เป็ นแนวทางการสอนที่ผสู ้ อนจะต้องกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนใช้
กระบวนการทางสติ ปัญญาในการทาความเข้าใจโครงสร้างทางภาษาและสามารถเชื่ อมโยงความรู ้
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ทางภาษาที่ มี อ ยู่เดิ ม กับ ความรู ้ ใหม่ เพื่ อน าไปประยุก ต์ใช้ใ นสถานการณ์ ต่ าง ๆ นับ ว่าเป็ นแนว
ทางการสอนภาษาที่เน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่มีความหมาย ดังที่ สันทนา สุ ธาดารัตน์ (2557: 9)
ได้แสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับแนวการสอนที่เน้นภาษาสรุ ปได้วา่ แนวทางการสอนภาษาของกลุ่มที่
เน้นเหตุผลนิ ยมเป็ นแนวทางที่สามารถนาไปใช้พฒั นาทักษะการอ่านและเขียนได้ เนื่ องจากมุ่งเน้น
ให้ผเู ้ รี ยนใช้กระบวนการคิดสร้างความเข้าใจโครงสร้ างของภาษา ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสาคัญในการทา
ความเข้าใจเนื้ อเรื่ องที่อ่านและถ่ายทอดงานเขียนให้ถูกต้อง นับว่าแนวทางการสอนที่เน้นภาษาเป็ น
อีกแนวทางหนึ่งที่สามารถนาไปใช้พฒั นาทักษะการอ่านและเขียนให้แก่ผเู ้ รี ยนได้
2.1.4 ข้ อดีและข้ อจากัดของแนวการสอนทีเ่ น้ นภาษา
การสอนที่ เน้นภาษาเป็ นแนวการสอนที่ เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้วิเคราะห์ ลัก ษณะของ
ภาษาและโครงสร้ างของภาษา รวมถึ งบริ บทและที่มาของคา นักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึ งข้อดี
และข้อจากัดของแนวการสอนที่เน้นภาษาไว้ดงั นี้
Booth (1994: 42) ได้กล่าวถึงปั ญหาและอุปสรรคที่ของการจัดการเรี ยนการสอน
ที่ เน้นรู ป แบบทางภาษา สรุ ปได้ดงั นี้ 1) เป็ นแนวทางสอนที่ ครู ให้ความส าคัญกับ โครงสร้ างของ
ไวยากรณ์ มากกว่าการใช้สื่ อสารในชี วิตประจาวัน 2) เป็ นแนวทางการเรี ยนภาษาที่ เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนที่มีสติปัญญา อย่างไรก็ดี แม้แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นรู ปแบบทางภาษาจะทา
ให้ Booth มีความคิดเห็ นในด้านลบ แต่ก็ยงั ได้เสนอความคิดเห็ นด้านบวกเกี่ยวกับแนวทางการจัด
การเรี ยนการสอนที่เน้นรู ปแบบทางภาษาไว้ดงั นี้ 1) เป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนภาษาที่ยึดผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง คือ มุ่งพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาและกระบวนการคิดของผูเ้ รี ยนและ 2) เป็ น
แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอย่างมี ความหมายที่ แท้จริ ง คื อ ได้ฝึ กวิเคราะห์ และสั งเกต
โครงสร้างทางไวยากรณ์
ในขณะที่ อาไพ เกี ย รติ ชัย (2545: 52-53) ได้ก ล่ า วว่า ข้อ ดี และข้อ จากัด ของ
การเรี ยนวรรณกรรมที่เน้นภาษาไว้ดงั นี้ ข้อดี คือ 1) ผูเ้ รี ยนจะได้รับความช่ วยเหลื อด้านภาษาโดย
การวิเคราะห์ลกั ษณะของภาษาจากวรรณกรรม เพื่อนาไปสู่ การตีความ 2) ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการฟัง
พูด อ่านและเขียนในบริ บทที่น่าสนใจ 3) ผูเ้ รี ยนได้เห็นแบบอย่างการใช้ภาษาที่สวยงามได้มาตรฐาน
ซึ่ งสามารถจะน าไปใช้ในโอกาสต่ าง ๆ ได้ ส่ วนข้อจากัด คื อ 1) ครู เน้นน าวรรณกรรม เป็ นสื่ อใน
การวิ เคราะห์ ล ัก ษณะของภาษามากเกิ น ไป จะท าให้ ก ารสอนวรรณกรรมได้ ป ระโยชน์ เชิ ง
ภาษาศาสตร์ ม ากเกิ น ไป 2) ครู เน้ น การวิเคราะห์ ภ าษามากกว่า การตี ค วาม หรื อวิ พ ากษ์วิ จ ารณ์
พฤติ กรรมของตัวละคร และความรู ้ ภูมิหลังของวรรณกรมเรื่ องนั้น ๆ ต่อมา สันทนา สุ ธาดารัตน์
(2557: 74-76) ได้แสดงทัศนะเกี่ ยวกับข้อดี ของการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นเนื้ อหาของภาษาไว้
ดังนี้ 1) การนา เสนอภาษาด้วยเนื้ อหาต่าง ๆ จะช่ วยท าให้ผูเ้ รี ยนคิ ดว่าไม่ ได้เรี ยนภาษาตามความ
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ต้องการของครู ผูส้ อน 2) การใช้เนื้ อหาภาษาเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ การใช้คาและประโยค
ตามโครงสร้างของไวยากรณ์ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจที่มาของภาษามากขึ้น 3) ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนา
ทัก ษะการคิ ด วิเคราะห์ การตี ค วามและการประเมิ น ค่ าจากการอ่ านเนื้ อหา ส าหรั บ ข้อ จากัดใน
การเรี ยนการสอนที่เน้นภาษา คือ 1) ผูเ้ รี ยนไม่ได้ฝึกการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสาร เพราะ
มุ่งเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างของคาและประโยคมากเกินไป 2) ผูเ้ รี ยนเรี ยนภาษาโดยผ่านกิจกรรม
การเรี ยนการสอนตามที่ ครู จดั ให้ในแต่ละชัว่ โมงมากกว่าเรี ยนเนื้ อหาหนังสื อหรื อตาราต่าง ๆ ซึ่ ง
เป็ นความรู ้
จากข้อมู ลของนักการศึ กษาข้างต้นผู ว้ ิจ ัยจึ งสรุ ปข้อดี และข้อจ ากัดของการจัด
การเรี ยนการสอนที่เน้นภาษาได้ดงั นี้ ข้อดีของการเรี ยนการสอนที่เน้นภาษา ประการแรก คือ ผูเ้ รี ยน
สามารถรู ้ที่มาของคา ความหมาย และประโยค เพราะผูเ้ รี ยนได้ฝึกวิเคราะห์ภาษาตามหลักไวยากรณ์
ประการที่สอง คือ ผูเ้ รี ยนสามารถตี ความคาศัพท์จากเนื้ อหา/วรรณกรรมที่ครู ได้คดั สรรเพื่อนามา
สอนและประการสุ ด ท้าย คื อ ผูเ้ รี ย นสามารถใช้ภ าษาในการฝึ กฝนทัก ษะการสื่ อ สารโดยการ
ปฏิ สัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน ส่ วนข้อจากัด คือ ผูเ้ รี ยนจะต้องมีพ้ืนฐานของประสบการณ์หรื อ
ความรู ้ เกี่ ยวกับคลังคาศัพท์มากพอที่ จะเรี ยนรู ้ เนื้ อหาจากวรรณกรรมหรื อหนังสื อ หากผูเ้ รี ยนขาด
คุณสมบัติน้ ี แล้วก็ทาให้ผเู ้ รี ยนไม่เข้าใจความหมายของคาได้อย่างชัดเจน รวมถึงการตีความหมายอื่น ๆ
ประการสุ ดท้ายครู ส่วนใหญ่ สอนภาษาเพื่ อให้ค วามรู ้ ท างภาษาศาสตร์ ม ากกว่าการสอนเพื่ อการ
สื่ อสาร จึงทาให้ผเู ้ รี ยนไม่สามารถนาไปใช้ได้จริ งในชีวติ ประจาวัน
2.2 แนวการสอนที่เน้ นวรรณกรรม (Literature-based Approach)
2.2.1 แนวคิดและหลักการ
แนวคิดการสอนที่เน้นวรรณกรรม (Literature-based Approach) ได้รับความ
นิ ยมแพร่ หลายเมื่อ 10 ปี ที่ผา่ นมา และทาให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาและองค์การต่าง ๆ ที่ดูแลด้าน
การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริ กา แนวคิดนี้ ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นแนวคิดที่
เชื่อว่า เด็กจะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและโอกาสที่ดีหากได้อ่านหนังสื อหรื อวรรณกรรมที่มีคุณค่า
ในเวลาต่อมาแนวการสอนที่ เน้นวรรณกรรม (Literature-based Approach) ได้รับ ความนิ ยมอย่าง
มากซึ่ งเห็นได้จากมีการส่ งเสริ มหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพิมพ์เนื้ อหาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับ เด็ก เพื่ อเผยแพร่ และจาหน่ ายให้ก ับ สถานศึ ก ษาเพื่ อนาไปใช้ในการจัดการเรี ย นการสอน ซึ่ ง
สะท้อนให้ เห็ น จุ ดมุ่ ง หมายของการเรี ย นการสอนที่ แท้จริ งของแนวการสอนที่ เน้น วรรณกรรม
กล่าวคือ การปูพ้ืนฐานด้านวรรณกรรมแก่ผเู ้ รี ยนโดยการนาวรรณกรรมเป็ นสื่ อในการพัฒนาทักษะ
การอ่านและการเขียนให้แก่ผูเ้ รี ยน อย่างไรก็ดี แนวการสอนดังกล่าวมิได้มุ่งพัฒนาด้านสติปัญญา
สุ นทรี ยะหรื อคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่ แทรกในเนื้ อหาของวรรณกรรมเพียงเท่านั้นแต่แนวการสอน
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วรรณกรรมที่เน้นเป็ นแนวการสอนที่เน้นให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้รสของความและรสของคาที่แสดงออก
ด้วยการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ (Ruddell and Ruddell, 1995: 622-623) ด้วยเช่นกัน
แนวคิดการสอนที่ เน้นวรรณกรรมเป็ นแนวคิ ดการสอนแบบดั้งเดิ ม (traditional
approach) ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการอ่านของผูเ้ รี ยน Tompkins and Mcgee (1993: 9)
กล่าวว่า แนวคิดการสอนที่เน้นวรรณกรรม มีความเชื่ อว่าผูเ้ รี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้ การอ่านและครู
สามารถสอนให้ผเู ้ รี ยนอ่านได้ หากผูส้ อนเลือกวรรณกรรมได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและให้ผเู ้ รี ยนได้
ศึ ก ษาตัวบทของวรรณกรรมหรื อชิ้ นงานวรรณกรรมอันเป็ นเสมื อนเนื้ อหาของรายวิช าที่ ผูเ้ รี ย น
จะต้องเรี ยนรู ้และจดจาเนื้ อหาในวรรณกรรมที่ครู นามาให้ศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Lazar
(1993: 24) ที่เสนอแนวคิดการสอนที่เน้นวรรณกรรมสาหรับเด็กไว้วา่ เมื่อได้ศึกษาวรรณกรรมแล้ว
ผูเ้ รี ยนจะต้องรู ้องค์ประกอบของวรรณกรรมที่สาคัญ คือ รู ้ประวัติผแู ้ ต่ง ที่มาของเรื่ อง แนวคิดของผู ้
แต่ง กลวิธีการแต่ง ลักษณะคาประพันธ์ การใช้ถอ้ ยคาและวรรณศิลป์ และอิทธิ พลของวรรณกรรมที่
มีต่อสังคมรอบตัว
จากข้อมูลข้างต้นทาให้ทราบว่า แนวคิดการสอนที่เน้นวรรณกรรมเป็ นแนวคิดที่
มิได้มุ่งเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนเพียงอย่างเดียว หากแต่มุ่งพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก
สุ นทรี ยภาพของภาษา คุ ณธรรมจริ ยธรรมอีกด้วย ดังนั้น แนวคิ ดการสอนที่ เน้นวรรณกรรมของ
Tompkins and Mcgee และ Ruddell and Ruddell จึงเป็ นแนวคิดการเรี ยนการสอนที่เน้นวรรณกรรม
ในลักษณะของการผสมผสานตัวบทของวรรณกรรมกับการฝึ กทักษะทางภาษา กล่าวคือ ให้ผเู ้ รี ยน
ได้สัมผัสบทอ่านจากการอ่านวรรณกรรม โดยวิเคราะห์ องค์ประกอบแต่ละส่ วนของวรรณกรรม
เพื่อให้เข้าใจเนื้ อหาและวัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณกรรมเพื่ อเป็ นพื้นฐานในการสร้ างสรรค์
ผลงานวรรณกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ ได้
2.2.2 ความหมายของแนวการสอนทีเ่ น้ นวรรณกรรม
แนวการสอนที่ เน้นวรรณกรรมเป็ นแนวการสอนที่ นางานเขี ยนทั้งร้ อยแก้ว
และร้ อ ยกรองมาใช้ จ ัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พัฒ นาความสามารถทางภาษาให้ แ ก่ ผู ้เรี ย นนั ก
การศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของแนวการสอนที่เน้นวรรณกรรมไว้ ดังนี้
Norton (1992: 4) กล่ าวว่า การเรี ยนการสอนที่ เน้นวรรณกรรมเป็ นการเลื อก
วรรณกรรมตามความสนใจของผูเ้ รี ยนมาใช้เป็ นบทฝึ กอ่านในการจัดการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
ทานองเดี ยวกับ Ross and Roe (1990: 193) ที่เสนอความคิดเห็ นว่า แนวการสอนใช้วรรณกรรมเป็ นสื่ อ
เป็ นการสอนเพื่ อพัฒนาความสามารถทางภาษา ได้แก่ การฟั ง การพู ด การอ่ านและการเขี ยน รวมทั้ง
จินตนาการและความคิ ดสร้ างสรรค์ของผูเ้ รี ยน หากเลื อกวรรณกรรมได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนก็จะ
สามารถพัฒนาความสามารถดังกล่าวได้
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ด้าน Galda, Cullinan and Strickland (1993: 128) เสนอความคิ ดเห็ น ว่ า การจัด
การเรี ยนการสอนที่ ใช้วรรณกรรมเป็ นสื่ อ คื อ การนาวรรณกรรมที่ มาเป็ นบทฝึ กอ่านเพื่ อพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่ าน ส่ วน Gunning (2014: 452) มี ความคิ ดเห็ น ว่า แนวคิ ดการสอนที่ เน้น
วรรณกรรม คือ แนวการสอนที่นาหนังสื อหรื องานวรรณกรรมมาใช้จดั การเรี ยนการสอนทักษะ
การรู ้หนังสื อ (literacy) ซึ่ งสอดคล้องกับ ความคิ ดเห็ นของ Rothlein and Meinbach (1996: 360) ที่
กล่าวว่า แนวการสอนโดยใช้วรรณกรรมเป็ นฐานเป็ นการนาวรรณกรรมมาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการจัด
การเรี ยนการสอนของหลักสู ตร กล่าวคือ นามาใช้เป็ นสื่ อเพื่อส่ งเสริ มการอ่านและการเขียนซึ่ งพร
ทิ พ ย์ ศิ ริ ส มบู รณ์ เวช (2549: 40) ก็ ไ ด้แ สดงความคิ ด เห็ น ว่า แนวคิ ด ฐานวรรณคดี ก็ คื อ การน า
วรรณคดี หรื อวรรณกรรมมาเป็ นแกนกลางในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เนื้ อหาของวรรณคดี หรื อ
วรรณกรรมมาพัฒนาทักษะทางภาษาและเจตคติที่ดีต่อวรรณกรรม
จากการศึกษาความหมายของแนวการสอนที่เน้นวรรณกรรม ข้างต้นสามารถ
สรุ ปความได้วา่ แนวการสอนที่เน้นวรรณกรรม คือ แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนโดยนาเนื้ อหาของ
วรรณกรรมมาเป็ นส่ วนหนึ่งในการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการรู ้หนังสื อ (literacy)
ให้แก่ผูเ้ รี ยน ดังนั้น ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงคัดเลื อกวรรณกรรมที่จะนามาใช้จดั การเรี ยนการสอน
ตามเกณฑ์การคัดสรรวรรณกรรมในหัวข้อต่อไป
2.2.3 การคัดสรรวรรณกรรมเพื่อการสอน
วรรณกรรมที่ น ามาใช้ ใ นการเรี ย นการสอนจ าเป็ นต้อ งคัด เลื อ กเนื้ อ หาให้
เหมาะสมกับวัย เพศ และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอเกณฑ์การเลือก
วรรณกรรมเพื่อนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
Bean, Bean and Harpar (2014: 34) กล่ าวว่า ลักษณะของวรรณกรรมที่ ส ามารถ
นามาใช้จดั การเรี ยนการสอนให้แก่ผูเ้ รี ยนตั้งแต่วยั รุ่ นจนถึ งวัยผูใ้ หญ่จะต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ของ
การพิจารณาวรรณกรรมวัยุร่นดังนี้ 1) ขอบเขต (scope) เป็ นการพิจารณาว่าวัยรุ่ นสนในเนื้ อหาอะไร
เพื่อสามารถจัดหาหนังสื อเป็ นไปตามขอบเขตของความสนใจของวัยรุ่ นได้ 2) ความครอบคลุม (coverage)
เป็ นการพิจารณาความหลากหลายประเภทเพื่อสนองความต้องการของวัยรุ่ นในการใคร่ รู้ใคร่ อยาก
เห็น ได้แก่ นวนิ ยาย เรื่ องสั้น กวีนิพนธ์และสารคดี รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์
การท่องเที่ ยวและการผจญภัย ชี วประวัติ ฯลฯ เพื่อให้ท้ งั ความรู ้ และความบันเทิ ง 3) ความหลาก
หลาย (variety) เป็ นการพิ จารณาความหลากหลายด้านเนื้ อ หามี ท้ งั เนื้ อ หาที่ แ ยกตามกลุ่ ม อายุมี
การดาเนิ นเรื่ องต่างกัน กลวิธีการนาเสนอต่างกัน รวมทั้งสานวนภาษาและคาศัพท์ที่ยากและง่าย
ปะปนกันไป 4) ความสามารถในการทาความเข้าใจหนังสื อ (readability) เป็ นการพิจารณารู ปเล่มว่า
มี ค วามน่ าอ่ าน มี ก ารใช้ภ าษาเหมาะสมกับ วัย และผู อ้ ่ านพอที่ ส ามารถอ่ านและรั บ รู ้ เรื่ องราวได้
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5) ความดึ งดู ด ความสนใจในการอ่ าน (attractiveness) เป็ นการพิ จารณาสภาพของหนังสื อมี ความงดงาม
ขนาดตัวอักษรชัดเจน ไม่สภาพคงทน แข็งแรงและเรี ยบร้อยเหมาะสาหรับใช้เป็ นหนังสื ออ่าน
ด้าน ทวีศ กั ดิ์ ปิ่ นทอง (2541: 15-19) ได้ก าหนดขอบเขตวรรณกรรมวัยรุ่ น โดย
พิจารณาตามเนื้ อหาของวรรณกรรมไว้ดงั นี้ 1) เป็ นเรื่ องที่วยั รุ่ นชื่ นชอบ หมายถึง เป็ นวรรณกรรมที่
วัยรุ่ นชอบอ่ านและเนื้ อหาเกี่ ยวกับ วัยรุ่ นโดยตรง เช่ น เรื่ องประเภทราพึ งราพันถึ งอารมณ์ ต่าง ๆ
ได้แก่ 1.1) เรื่ องราวเกี่ยวกับความรู ้ราพึงราพันของวัยรุ่ น ได้แก่ รักหวาน เศร้า อกหัก ของวัยรุ่ น เช่น
ขอเพียงความห่ วงใย ของกลุ่มทราย 1.2) เรื่ องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ในวัยเรี ยนมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา เช่น กลิ่นสี และทีแปรง ของ พิษณุ ศุภ 1.3) เรื่ องราวความรักของวัยรุ่ นเช่น เฮฮารักนักเรี ยน
ของ ก้านกล้วย 1.4) เรื่ อราวชวนขันสาหรับวัยรุ่ น เช่น เพียงความทรงจาไว้เลย ของอิทธิ สุ นทร และ
1.5) เรื่ องราวประเภทให้ขอ้ คิดหรื อคติเตือนใจ เช่ น สาวเอยจะบอกให้ของ นเรศ นโรปกรณ์ 2) เป็ นเรื่ อง
สะท้อนชี วิตหรื อปั ญหาของวัยรุ่ น หมายถึ ง เป็ นวรรณกรรมที่สะท้อนปั ญหาของวัยรุ่ นในรู ปแบบ
นวนิยาย เช่น เรื่ องของน้ าพุ ของ สุ วรรณี สุ คนธา เป็ นต้น 3) เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอารมณ์ร่วมของวัยรุ่ น
หมายถึง เป็ นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองหรื อสังคม ซึ่ งอาจจะทาให้ผอู ้ ่านมีอารมณ์โกรธ
หากพบความไม่เป็ นธรรมในสังคมจากเนื้ อเรื่ อง เช่น ฉันจึงมาหาความหมาย ของ วิทยากร เชี ยงกูร
เป็ นต้น 4) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่ น หมายถึง วรรณกรรมโบราณที่มุ่งเน้นการอบรมสั่งสอนหนุ่ม
สาวในสมัยก่อน เช่น กฤษณาสอนน้อง สุ ภาษิตสอนหญิง มัทนะพาธา เป็ นต้น
ต่ อมา ชุ ติม า สั จจานัน ท์ และคณะ (2542: 12) ได้พ ฒ
ั นาเกณฑ์ ก ารประเมิ น
วรรณกรรมไทยทั้งหมด 12 ประเภท ได้แก่ นวนิ ยาย เรื่ องสั้น กวีนิพนธ์ สารคดี หนังสื อสาหรับเด็ก
หนังสื อเรี ยน ตารา วารสารและหนังสื อพิมพ์ เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาเลือกวรรณกรรมที่ดี
อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ศักยภาพของผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะนวนิ ยายและเรื่ องสั้นที่มี
ครอบคลุ ม 4 ประเด็นใหญ่ ดังนี้ 1) เนื้ อหาและแนวคิ ด ได้แก่ เนื้ อหาและแนวคิ ดสร้ างสรรค์เป็ น
สากล และมีลกั ษณะเฉพาะตน 2) กลวิธีการนาเสนอ ได้แก่ 2.1) โครงเรื่ อง ได้แก่ มีเรื่ องเดี ยวและ
สร้ างปมปั ญหาหรื อความขัดแย้งน่าสนใจและคลี่คลายได้อย่างชัดเจน 2.2) แก่นเรื่ อง ได้แก่ มีแก่น
เรื่ องเดียวและมีความชัดเจน 2.3) การดาเนิ นเรื่ อง ได้แก่ การเปิ ดเรื่ องน่ าสนใจ ดาเนิ นเรื่ องตามปม
ปั ญหาหรื อความขัดแย้งอย่างชัดเจนและน่ าติดตาม เสนอเหตุการณ์ ในระยะรวบรัดการปิ ดเรื่ องน่ า
ประทับใจ 2.4) ฉาก ได้แก่ ฉากสอดคล้องกับเหตุ การณ์ ในเรื่ อง ทาให้เข้าใจลักษณะนิ สัยและอารมณ์
ของตัวละครชัดเจนขึ้ น ก่ อให้เกิ ดอารมณ์ สะเทื อนใจ 2.5) ตัวละคร ได้แก่ ตัวละครสอดคล้องกับ
แนวเรื่ อง พัฒนานิ สัยอย่างสมเหตุสมผลและมีบทบาทสัมพันธ์กบั เรื่ อง 2.6) บทสนทนา ได้แก่ บท
สนทนาช่ วยการดาเนิ นเรื่ อง สอดคล้องกับตัวละครและใช้ภาษาสอดคล้องกับเรื่ อง 3) การใช้ภาษา
ได้แก่ ใช้ภาษาเหมาะสมกับ ลัก ษณะของเรื่ องและมี ลี ล าเฉพาะตัว 4) คุ ณ ค่ าของเรื่ อง ได้แก่ ให้
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ความบันเทิง ให้ขอ้ คิดทาให้ตระหนักและเข้าใจชี วิตอย่างลุ่มลึกหรื อเสนอแง่คิดแก่ผูอ้ ่าน จรรโลงจิต
และจรรโลงสังคม
จากการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกวรรณกรรมข้างต้น ทาให้ทราบว่านักการศึกษา
ได้เสนอแนวทางการคัดเลื อกวรรณกรรมแตกต่างกัน อย่างไรก็ ดีก ารคัดสรรวรรณกรรมจาเป็ น
จะต้องคานึ งถึ งผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก ดังนั้น วรรณกรรมหรื องานเขียนที่ ผูว้ ิจยั เลื อกใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้
คือ วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว เนื่ องจากว่า 1) เป็ นที่นิยมในปัจจุบนั 2) อ่านง่ายและทาความเข้าใจ
ได้เร็ ว และ 3) รู ปแบบไม่ซบั ซ้อน และยิ่งกว่านั้นวรรณกรรมร้อยแก้วประเภทเรื่ องสั้นและบทความ
ยังจัดเป็ นงานเขียนร้อยแก้วที่ นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตส่ วนใหญ่ให้ความสนใจอ่านเรื่ องสั้น
เพราะ เรื่ องสั้นเป็ นงานเขียนที่ที่มีขนาดความยาวสั้น และมักนาเสนอเนื้ อหา แนวคิด และภาษาซึ่ ง
เหมาะสมกับนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต เช่ น คุ ณย่าเพิ้ง ของ เขี ยวหวาน วันหน้าวันหลัง ของ
บุญเหลือ ส่ วนบทความเป็ นงานเขียนประเภทสารคดีที่มุ่งนาเสนอความรู ้ ความคิดและประสบการณ์ที่
เป็ นข้อมูลจริ งซึ่ งเนื้ อหาดังกล่าวเหมาะสมกับวัยของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตจาเป็ นจะต้อง
ได้รับความรู ้ที่เป็ นจริ งและถู กต้องทั้งด้านเนื้ อหา ภาษา และแนวคิดเพื่อพัฒนาตนเองในฐานะเป็ น
นักศึกษา วรรณกรรมประเภท ได้แก่ กองทัพและด่านต้านข้าศึกของร่ างกาย ของนายแพทย์เสนอ
อินทรสุ ขศรี ที่มุ่งเน้นให้ผูอ้ ่านได้ฝึกการคิ ด และยังได้ความรู ้ และความบันเทิ งอันจะนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
2.2.4 แนวทางการสอนทีเ่ น้ นวรรณกรรม
แนวการสอนที่เน้นวรรณกรรมเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่ผูส้ อนจะต้องทาความ
เข้าใจกระบวนการถ่ ายทอดวรรณกรรมไปสู่ ผูเ้ รี ยน เพื่อช่ วยอธิ บ าย แนะนา และชี้ แจงให้ผูเ้ รี ยน
กระจ่างในเนื้อหาและภาษาของวรรณกรรม นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวทางการสอนที่เน้น
วรรณกรรมไว้ ดังนี้
Galda, Cullinan and Strickland (1993: 128-129) ได้เสนอแนวทางการสอนที่เน้น
วรรณกรรมสรุ ปได้ดงั นี้ การเลือกวรรณกรรมและกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
เป็ นสิ่ งที่ ดีสาหรับการสอนวรรณกรรม เพราะช่ วยกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยนให้สนใจในหนังสื อ
วิธีก ารสอน ข้อมู ล ความสามารถพิ เศษ และความต้องการของผูเ้ รี ยน แนวการสอนของ Galda,
Cullinan and Strickland ให้ความสาคัญกับองค์ประกอบ 3 ส่ วน คือ 1) ครู จะต้องเป็ นผูน้ าในการจัด
การเรี ยนการสอน 2) ครู จะต้องกระตุน้ ให้ ผูเ้ รี ยนมีปฏิ สัมพันธ์ 3) ครู จะต้องให้ผูเ้ รี ยนศึก ษาด้วย
ตนเอง องค์ประกอบทั้ง 3 ส่ วนจะมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการนาวรรณกรรมเป็ นสื่ อ คือ 1) ครู จะ
ต้อ งเป็ นผูน้ าในการจัด การเรี ย นการสอน (teacher-led instruction) หมายถึ ง การที่ ค รู เป็ นผูค้ วร
กระตุ ้ น ชี้ แนวทางให้ ผู ้เรี ยนปฏิ บ ัติ ตามค าสั่ ง เช่ น การก าหนดจ านวนของนั ก เรี ยนในชั้ นเรี ยน
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วรรณกรรมที่จะนามาใช้สอน 2) ครู จะต้องกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ (teacher and student-led
interaction) หมายถึง การที่ครู ใช้คาถามในการกระตุน้ หลังจากการที่ผเู ้ รี ยนได้อ่านวรรณกรรมแล้ว
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดคาถามเพื่อใช้เป็ นหัวข้อในการอภิปรายกลุ่มย่อยหรื อกลุ่มใหญ่โดยใช้ความรู ้และ
ประสบการณ์เดิม 3) ครู จะต้องให้ผเู ้ รี ยนศึกษาด้วยตนเอง (independent application) หมายถึง การที่
ครู เลือกวรรณกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนจะต้องอ่านตัวบทของวรรณกรรมด้วยตนเอง
โดยจะไม่อ่านเรื่ องย่อ
ด้านYopp and Yopp (1996: 2-13)ได้เสนอแนวทางการสอนที่นาวรรณกรรม
เป็ นบทฝึ กทักษะทางภาษาสรุ ปได้วา่ การนาวรรณกรรมที่เป็ นที่นิยมมาใช้จะช่วยฝึ กพัฒนาการด้าน
การตอบสนองและประสบการณ์ ดา้ นการอ่านโดยตรง นอกจากนี้ หากผูเ้ รี ยนได้อ่านหนังสื อหรื อ
วรรณกรรมโดยผ่านการวางแผนกิ จกรรมที่ ครู ได้ออกแบบไว้จะช่ วยส่ งเสริ มความสามารถและ
ประสบการณ์ ข องผูเ้ รี ยนได้ แนวทางการสอนของ Yopp and Yopp จึงให้ความส าคัญ กับครู โดย
กาหนดเป็ นสาระส าคัญไว้ 4 ประการดังนี้ 1) ครู จะต้องกระตุ น้ ให้ เด็ กอ่ านหนังสื อ/วรรณกรรม 2) ครู
จะต้องกาหนดหัวข้อ/ประเด็นในหนังสื อหรื อวรรณกรรม 3) ครู จะต้องรู ้ จกั การวางแผนกิ จกรรม 4) ครู
จะต้องจัดสภาพการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนจากสาระสาคัญของแนวการสอนดังกล่าว Yopp
and Yopp ได้เสนอแนวทางการสอนที่เน้นวรรณกรรมเพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอน ไว้ดังนี้ 1) กิ จกรรมก่ อนอ่ าน(pre-reading activities) เป็ นกิ จกรรมที่ ค รู จะต้องจัดให้ ก ับ
ผูเ้ รี ยนก่ อนเริ่ มอ่านวรรณกรรมเพื่อกระตุ น้ จู งใจให้ผูเ้ รี ยนได้เห็ นความสาคัญและประโยชน์ของ
เรื่ องที่ อ่าน 2) กิ จกรรมระหว่างอ่าน (during-reading activities) เป็ นกิ จกรรมที่สาคัญสาหรับครู ที่
จาเป็ นส าหรั บผูเ้ รี ยน เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้สัมผัส วรรณกรรมและปฏิ สั มพันธ์ กบั วรรณกรรม ซึ่ งเป็ น
พื้นฐานของสาคัญในการให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและซาบซึ้ งในเนื้ อหาของวรรณกรรม 3) กิจกรรมหลังอ่าน
(post-reading activities) เป็ นกิ จกรรมกิ จกรรมที่ จะช่ วยให้ การเรี ยนการสอนที่ เน้นวรรณกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการสอน กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนจะมองเห็นแนวทางการนาข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
ในปี เดี ยวกัน Rorhlein and Meinbach (1996: 361-369) ได้เสนอแนวทางการสอน
โดยนาวรรณกรรมสาหรับเด็กใช้เป็ นฐานในการจัดการเรี ยนการสอนสรุ ปได้วา่ การนาวรรณกรรม
ส าหรั บ เด็ ก มาใช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ต้อ งการฝึ กทัก ษะทางภาษาของผูเ้ รี ย นให้ มี
พัฒนาการที่ ดีข้ ึ นมี ผลตอบสนองต่อการเรี ยนรู ้ และวรรณกรรมที่ นามาใช้ และผลสะท้อนในทาง
บวกของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ Rorhlein and Meinbach ยังได้กล่าวอีกว่า การนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
มาใช้เป็ นฐานในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนจะช่วยให้ส่งเสริ มความสามารถด้านการสื บ
ค้นข้อมูล การเชื่ อมโยงข้อมูลที่ได้จากการเรี ยนรู ้สู่ชีวิตประจาวัน และที่สาคัญมีแรงจูงใจต้องการ
เรี ย น นอกจากนี้ Rorhlein and Meinbach ยัง ได้เสนอแนวทางการจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้
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วรรณกรรมเป็ นฐานไว้ดงั นี้ 1) เชื่ อมโยงความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน คือ การที่ผเู ้ รี ยนเตรี ยมข้อมูลเกี่ยวกับ
คาศัพท์หรื อคาจากัดความที่ใช้เป็ นความรู ้พ้ืนฐานสาหรับการเรื่ องนั้น ๆ 2) กาหนดจุด ประสงค์ใน
การอ่าน คือ การที่ผเู ้ รี ยนกาหนดประเด็นสาคัญหรื อคาถามที่ตนเองสนใจ เพื่อจะได้แรงจูงใจในการ
หาคาตอบของจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น 3) เลื อกวิธีการอ่าน คือ การที่ผูเ้ รี ยนเลื อกวิธี
การอ่านวรรณกรรม อาจจะใช้วิธีการอ่านออกเสี ยง อ่านในใจ หรื ออ่านแบบอิสระ เพื่อให้เหมาะสมกับ
ตนเอง 4) เลื อ กวิธี น าเสนอ คื อ การที่ ผูเ้ รี ย นเลื อ กวิธี ก ารน าเสนออาจจะด้วยการพู ด หรื อ เขี ย น
ถ่ายทอดสิ่ งที่ ได้จากการอ่าน ทั้งนี้ ผูอ้ ่านจะต้องใช้ทกั ษะการคิ ดและความเข้าใจของผูเ้ รี ยนเอง 5)
การพัฒนาทักษะ คือ การพัฒนาความสามารถด้านความเข้าใจและความสนใจของผูเ้ รี ยน
จากการศึ กษาแนวทางการสอนที่ เน้นวรรณกรรมทั้ง 3 แนวทางพบว่า แนว
การสอนที่เน้นวรรณกรรมทั้ง 3 แนวทางมีความแตกต่างกัน คือ แนวการสอนที่เน้นวรรณกรรมของ
Galda, Cullinan and Strickland เน้นการเลือกวรรณกรรมเป็ นสาคัญ ในขณะที่ Yopp and Yopp เน้น
การใช้วรรณกรรมเพื่อสร้างเป็ นกิจกรรมฝึ กทักษะการอ่าน และ Rorhlein and Meinbach เน้นตัวของ
ผูเ้ รี ยนในการศึกษาวรรณกรรมมากกว่าเน้นตัวบทของวรรณกรรม กล่าวโดยสรุ ป แนวทางการสอนที่
เน้นวรรณกรรมทั้ง 3 แนวทางมีเป้ าหมายของแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้จดั การเรี ยนการสอน
แตกต่ า งกัน ดังนั้น เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ แนวคิ ด การสอนที่ เน้น วรรณกรรมของ Tompkins and
Mcgee และ Ruddell and Ruddell ที่ให้ความสาคัญกับวรรณกรรมเป็ นหลักและใช้วรรณกรรมเป็ น
สื่ อในการฝึ กทักษะทางภาษา ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกแนวทางการสอนของ Galda, Cullinan and Strickland และ
Yopp and Yopp มาใช้ ใ นงานวิ จ ัย นี้ โดยมี ส าระส าคัญ ของแนวทางการสอนดั ง นี้ 1) การให้
ความสาคัญกับการเลื อกเนื้ อหาของวรรณกรรม 2) การใช้วรรณกรรมเป็ นสื่ อฝึ กทักษะทางภาษา
3) การให้ผูเ้ รี ยนได้สัมผัสวรรณกรรมเพื่อศึกษาเนื้ อหา ภาษา และรู ปแบบของวรรณกรรม 4) เปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอ่านวรรณกรรม
2.2.5 ข้ อดีและข้ อจากัดของแนวการสอนทีเ่ น้ นวรรณกรรม
การจัดการเรี ยนการสอนไม่วา่ รู ปแบบใดมักมีขอ้ ดีและข้อจากัด เพื่อให้ผสู ้ อน
สามารถเลื อกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้ อหาและวิธีการในการถ่ายทอดความรู ้ นักการศึกษาจึงได้สรุ ป
ข้อดีและข้อจากัดของแนวการสอนที่เน้นวรรณกรรมเป็ นฐานไว้ ดังนี้
Lazar (1993: 14-19) กล่าวว่า ประโยชน์ของการนาวรรณกรรมมาใช้ในการเรี ยน
การสอนมีดงั นี้ 1) ช่ วยกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนในการอ่านวรรณกรรมหากครู เลื อกวรรณกรรมที่มี
แก่นเรื่ องที่น่าสนใจ ไม่ซบั ซ้อน มีโครงเรื่ องเดียวและสนุ ก ตัวละครไม่มากและง่ายต่อการวิเคราะห์
และใช้ภาษาที่สวยงามจะช่ วยกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจต่อเนื้ อหาที่อ่านและการเรี ยนการสอน
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2) ช่วยพัฒนาความรู ้ดา้ นการใช้ภาษาแก่ผเู ้ รี ยน คือ งานวรรณกรรมจะช่ วยให้เห็นความงดงามและ
การใช้ภ าษา ซึ่ งผู เ้ รี ย นจะต้อ งอ่ า นวรรณกรรมแล้ว วิเคราะห์ ก ลวิธี ก ารแต่ ง ศิ ล ปะการใช้ภ าษา
แนวคิด แก่ นเรื่ องรวมทั้งคาศัพท์ต่าง ๆ ที่ ปรากฏในเรื่ องให้เข้าใจเรื่ องราว ดังนั้นการเรี ยนรู ้ ภาษา
โดยผ่านงานวรรณกรรมจึงมีส่วนช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้ภาษาให้แก่ผูเ้ รี ยนได้ 3) สร้างความตระหนัก
รู ้ในการเรี ยนวรรณกรรม คือ การให้เห็นคุณค่าของการอ่านวรรณกรรมที่ได้คดั เลือกว่ามีคุณค่าด้าน
เนื้ อหาและ 4) พัฒนาความสามารถในการตีความงานเขียน โดยเฉพาะงานวรรณกรรมทั้งร้อยแก้ว
ร้อยกรองที่จาเป็ นจะต้องมีความสามารถในการตีความเพื่อหาความหมายโดยนัยที่ผเู ้ ขียนแทรกไว้
ในเนื้ อหา ทั้งนี้ ผอู ้ ่านจะต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตีความ ขยายความและแปลความ
เพื่อเข้าใจแก่นเรื่ องที่แทรกไว้ในเนื้อหาที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อ
ในขณะที่ วรวรรณ เหมชะญาติ (2542: 118-121) ได้เสนอความคิด เห็ นในมุมมอง
ของตนเองว่า การใช้หนังสื อวรรณกรรมพัฒนาความสามารถในการรู ้หนังสื อของเด็กมีประโยชน์
ดังนี้ 1) หนังสื อวรรณกรรมเสนอเรื่ องราวที่ เน้นการส ารวจและสะท้อนภาพเกี่ ยวกับชี วิต เพราะ
การอ่านหนังสื อวรรณกรรมจะช่วยให้เด็กรับรู ้ความหมายของชี วติ และเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่าน
ตัวละครที่ผเู ้ ขียนสมมติข้ ึน 2) หนังสื อวรรณกรรมช่วยส่ งเสริ มทักษะการตีความหมายเป็ นผลที่เกิด
จากกระบวนการในการแลกเปลี่ ยนความหมายของผูอ้ ่านกับเรื่ องราวของผูป้ ระพันธ์ 3) หนังสื อ
วรรณกรรมช่ วยพัฒ นาความพร้ อมและความสามารถในการสร้ างความหมายเป็ นพื้ น ฐานของ
การพัฒนาการอ่านและเขียนโดยผูอ้ ่านจะตีความหมายจากวรรณกรรมและแบ่งปั นความรู ้ ให้ผูอ้ ื่น
ได้เข้าใจโดยการสร้ างสรรค์วรรณกรรม 4) หนังสื อวรรณกรรมมี ขอ้ ความและบทสนทนาต่าง ๆ
ล้วนมีคุณค่าต่อการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับชี วิต อย่างไรก็ตาม การนาวรรณกรรมมา
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอนย่อมมีขอ้ จากัด ดังที่ Atwell (1987: 152-153 อ้างถึงใน
Reed, 1994: 11-12) ได้กล่ าวไว้ส รุ ป ได้ดังนี้ 1) การอ่ านวรรณกรรมเป็ นงานยากและละเอี ยดโดย
เฉพาะวรรณคดีโบราณ 2) การอ่านวรรณกรรมจาเป็ นต้องอาศัยความจา ความรู ้ และประสบการณ์ ทาง
ภาษาอย่างมากในการตีความ 3) ครู เป็ นผูก้ าหนดความเข้าใจของวรรณกรรม หากผูเ้ รี ยนตีความหมาย
ผิดก็จะท าให้ไม่เข้าใจเรื่ องราว 4) ครู เบื่ อกับการสอนวรรณกรรมจึงสั่งให้ผูเ้ รี ยนอ่าน 5)ใช้วิธีการ
สอนอ่านแบบเดิ ม เด็กจึงสามารถหาความสนุ กจากการอ่านหนังสื อประเภทอื่ นมากกว่าหนังสื อ
วรรณกรรม 6) ครู ไม่อ่านเนื้อหาทั้งหมดจากตัวเล่มจริ งจึงทาให้เวลาสอนมีความรู ้ไม่พอจะอธิ บาย
ต่ อมา อ าไพ เกี ย รติ ชัย (2545: 50-51) ก็ ไ ด้แสดงความคิ ด เห็ น ไว้เช่ น กัน ซึ่ ง
กล่าวว่า การนาวรรณกรรมมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนมี ท้ งั ข้อดี และข้อจากัดดังนี้ ข้อดี คื อ
1) ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจเนื้ อหาของชิ้นงานวรรณกรรมที่เรี ยนมากขึ้น 2) ผูเ้ รี ยนได้ซึมซับวัฒนธรรม
ทางสังคม ได้แก่ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ค่านิ ยม วัฒนธรรมต่าง ๆ 3) ผูเ้ รี ยนได้เห็ นความงดงาม
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ของภาษาวรรณกรรมของชาติน้ นั ๆ ส่ วนข้อจากัด คือ 1) แนวการสอนแบบนี้ เหมาะกับผูเ้ รี ยนบาง
กลุ่ม บางคนที่มีจิตโน้มเอียงหรื อชอบวรรณกรรมเป็ นทุนเดิ มอยู่แล้ว 2) แนวการสอนมุ่งเน้น “ตัว
บทวรรณกรรม” มากกว่าความรู ้จากสาระของวรรณกรรม 3) วรรณกรรมที่นามาเรี ยนเป็ นวรรณกรรมที่
ได้รับ ความนิ ยมซึ่ งเป็ นเนื้ อหาที่ ตายตัวซึ่ งผูเ้ รี ยนรู ้ เรื่ องอยู่แล้ว 4) ภาษาในวรรณกรรมเข้าใจยาก
เพราะต่างยุคต่างสมัยกัน
จากการพิจารณาความคิดเห็ นของนักการศึกษาที่ มีต่อแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นวรรณกรรมดังกล่าวสามารถสรุ ปได้วา่ แนวทางการสอนที่เน้นวรรณกรรม มีขอ้ ดี คือ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาและแนวคิดของผูแ้ ต่ง ช่วยสะท้อนภาพสังคมในด้านวัฒนธรรม ประเพณี
ขนบธรรมเนี ยมต่าง ๆ และให้เกิดความซาบซึ้ งในภาษา และพัฒนาทักษะการอ่านและการคิด ส่ วน
ข้อ จากัด คื อ ภาษาในวรรณกรรมท าให้ ผู เ้ รี ย นไม่ เข้า ใจความหมาย เนื้ อ หาที่ เรี ย นไม่ เต็ ม เรื่ อ ง
วรรณกรรมเป็ นเรื่ องที่รู้อยูแ่ ล้ว ใช้ภาษาและคาศัพท์ยากสาหรับมีผลต่อผูเ้ รี ยนที่ขาดประสบการณ์จะ
ไม่เข้าใจเนื้อหาของวรรณกรรม
2.3 แนวการสอนที่เน้ นประสบการณ์ (Experience-based Approach)
2.3.1 แนวคิดและหลักการ
แนวคิ ด การสอนที่ เน้น ประสบการณ์ มี พ้ื น ฐานจากปรั ช ญาของแม่ บ ท คื อ
ปรัชญา “pragmatism” หรื อ “ปรัชญาปฏิบตั ินิยม” ซึ่ งได้รับแนวคิดจาก ชาลส์ เอส เพียช (Chales S.
Pierce) และได้รับการเผยแพร่ ให้กว้างขวางขึ้นโดย วิเลี ยม เจมส์ (William James) จนได้รับความนิยม
สู งสุ ดเมื่ อจอห์ น ดิ วอี้ (John Dewey) ได้น าแนวคิ ดนี้ มาใช้ในการศึ ก ษาและในกระบวนการทาง
กฎหมาย (ทิศนา แขมมณี , 2552: 26-27)
จุดเริ่ มต้นของแนวคิดการสอนที่ เน้นประสบการณ์ เริ่ มขึ้ นในปี ค.ศ. 1930 แต่
ได้รับความนิ ยมสู งสุ ด ในปี ค.ศ. 1938 เมื่อจอห์น ดิ วอี้ (John Dewey) ได้เขียนหนังสื อ “Experience and
Education” เพื่อนาเสนอแนวคิดการเชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ กบั ประสบการณ์ จริ ง และได้เปรี ยบเที ยบ
แนวคิดการศึกษาแบบดั้งเดิมและการศึกษาแบบเน้นประสบการณ์ แนวคิดนี้ได้ประยุกต์และทดลอง
ใช้ในการศึกษา และได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้ลงมือทา
หรื อเรี ยกว่า “learning by doing” โดยได้น าไปทดลองกับ เด็ ก เพื่ อให้ เด็ ก ได้เรี ยนรู ้ จากการลงมื อ
กระทาในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ระหว่างที่เด็กได้ลงมือกระทาเขาจะเกิดความเป็ นอิสระใน
การกระทาและความคิดของตนเองซึ่ งครู จะเป็ นเพียงผูค้ อยชี้ แนะและอานวยความสะดวกในการ
จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆให้กบั ผูเ้ รี ยนการทดลองในครั้งนี้ จึงเป็ นเสมือนการทดลองใช้แนวคิดการศึกษา
แบบดั้งเดิ ม (traditional education) กับ แนวคิ ดการศึ กษาแบบปฏิ บตั ิ นิยม (progressive education)
(Dewey, 1938: 25-31)

44
ต่ อมาโคล์บ (Kolb) ได้ศึ กษากระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ เน้น ประสบการณ์ ในระดับ
อุดมศึกษา โดยกล่าวว่า กระบวนการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ นทางเลือกหนึ่งของครู อาจารย์
ที่สอนในระดับอุดมศึกษาเลือกใช้เป็ นวิธีสอน เพราะกระบวนการดังกล่าวเป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนในระดับ
บุคคล และเน้นการลงมือปฏิ บตั ิ ซ่ ึ งเหมาะสมกับการเรี ยนในระดับวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยเป็ น
อย่างยิง่ (Kolb, 1984: 3; 2015: 4) นอกจากนี้ โคล์บ (Kolb) ยังเสนอวงจรการเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์
ตามแนวคิดของเขา ดังนี้ 1) การรับรู ้จากประสบการณ์ 2) การสังเกตและไตร่ ตรอง 3) การสร้างมโนทัศน์
4) การนาความรู ้ไปทดลองใช้ ซึ่งเป็ นการปรับปรุ งจากแนวคิดของเพียเจย์ (Piagat)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวคิดการสอนที่ เน้นประสบการณ์ ของ ดิ วอี้ (Dewey)
กับโคล์บ (Kolb) จะมีองค์ประกอบในการสอนแตกต่างกันไปบ้าง แต่สิ่งที่คล้ายกันก็คือ จุดเน้นของ
แนวคิดที่เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกันก็คือ การให้ผูเ้ รี ยนได้ตระหนักในสิ่ งที่เกิ ดขึ้นในชี วิตจริ ง ซึ่ ง
จะน าไปสู่ การเรี ยนอย่างมี คุ ณ ค่ าและมี ชี วิตชี วา โดยเชื่ อมโยงความรู ้ ความคิ ดและประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ จากการลงมื อกระท า เพื่ อไตร่ ตรองข้อมู ลจากการเรี ยนในชั้นเรี ยนและสามารถนาไป
ประยุกต์ในสถานการณ์จริ งหรื อไม่ ดังนั้นแนวคิดการสอนที่เน้นประสบการณ์จึงมุ่งเน้นการเชื่ อมโยง
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ กบั สถานการณ์ จริ ง ซึ่ งเกิ ดจากการลงมือกระทาของผูเ้ รี ยน เพื่อสร้างองค์
ความรู ้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ผูว้ จิ ยั จึงนาแนวคิดการสอนที่เน้น
ประสบการณ์ ของดิ วอี้ (Dewey) กับโคล์บ (Kolb) มาผนวกเข้าด้วยกันเป็ นแนวคิดพื้นฐานสาหรับ
พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและเขียนสรุ ปความซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องนาข้อมูลหรื อ
สิ่ งที่ได้จากการอ่านมาถ่ายทอดให้ถูกต้องทั้งรู ปแบบและการใช้ภาษา ให้ผอู ้ ่านได้เข้าใจ ดังนั้น การ
เชื่ อมโยงข้อมู ลจากการอ่ านไปสู่ การเขี ยนได้น้ ันจ าเป็ นต้องอาศัยการเรี ยนรู ้ ด้วยการลงมื อกระท า
(learning by doing)
2.3.2 ความหมายของการสอนทีเ่ น้ นประสบการณ์
การสอนที่ เน้นประสบการณ์ เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ ผูเ้ รี ยนได้ลงมื อกระท าหรื อ
ปฏิบตั ิด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนจะใช้ความคิดและการกระทาที่เหมาะสม นักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายของการเรี ยนรู ้เน้นประสบการณ์ไว้ ดังที่ Dewey (1938: 10) กล่าวว่าการเรี ยนรู ้โดยการกระทา
(learning by doing) คือ การเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดจากการได้ลงมื อกระทาหรื อการลองทาสิ่ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
จากนั้นผูเ้ รี ยนจะสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่หรื อแนวทางใหม่ ๆ จนเกิ ดเป็ นองค์ความรู ้ พร้ อมจะนาไป
ประยุกต์ใช้ ในขณะที่ Kolb (1984: 4; 2015: 5) ได้ให้คาจากัดความของการเรี ยนรู ้อิงประสบการณ์
ไว้วา่ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ในลักษณะแบบองค์รวมและมีความหลากหลายโดยให้ความสาคัญ
กับ การปฏิ บ ัติ จริ ง ในกระบวนการเรี ย นรู ้ ซึ่ งเป็ นแนวทางในการเรี ย นรู ้ แบบที่ มี ล ัก ษณะที่ เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปปฏิบตั ิใช้ได้จริ งในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
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ด้าน Boud, Cohen and Walker (1993: 8) มี ค วามคิ ดเห็ น ว่ าความหมายของ
การเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ ไว้ว่า การเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ เป็ นการสร้ าการเรี ยนรู ้ โดยการเชื่ อมโยง
ประสบการณ์ ข องผู เ้ รี ย นให้ เข้าใจสิ่ ง ต่ า ง ๆ จากสถานการณ์ จริ ง ในท านองเดี ย วกับ Lewis and
Caffarella (1994: 5) ที่เสนอความคิดเห็นว่า การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์เป็ นการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ ดว้ ยการลงมื อกระทา โดยผูเ้ รี ยนจะเชื่ อมโยงประสบการณ์ เดิ มกับการพัฒนาทักษะ
เจตคติ และความคิ ดใหม่ ๆ จนเกิ ดเป็ นความรู ้ ใหม่ เช่ นเดี ยวกับ Beard and Wilson (2006: 19) ที่
แสดงความเห็ นว่า การเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ น่าจะหมายถึง การเรี ยนรู ้เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงความรู ้
เจตคติ และพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนโดยการจัดประสบการณ์ ต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรี ยนเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้ล งมื อกระทาจากสถานการณ์ จริ ง และราชบัณ ฑิ ตยสถาน (2555: 211) ก็ได้นิยามความ
หมายของ experiential learning หรื อการเรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ ไว้ว่า การเรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์
คือ กระบวนการหรื อแบบแผนของการเรี ยนรู ้ แบบหนึ่ งที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้จากกิ จกรรม
และประสบการณ์ต่าง ๆ
จากการพิ จ ารณาความหมายของการเรี ย นรู ้ ที่ เน้น ประสบการณ์ ข้างต้น
สามารถสรุ ปได้ว่า การเรี ยนรู ้ เน้นประสบการณ์ คือ กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นการลงมือปฏิบตั ิโดย
ผูเ้ รี ยนจะเชื่ อมโยงความรู ้/เนื้ อหาจากการเรี ยนกับประสบการณ์เดิมเพื่อเป็ นพื้นฐานในการพิจารณา
และไตร่ ตรองข้อมู ล อย่างมี เหตุ มี ผ ล จากนั้น น าไปสู่ ก ารอภิ ป ราย แลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น เพื่ อ
ตีความและสรุ ปความรู ้ ใหม่ และนาความรู ้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ จะเห็ นได้ว่า ความหมายที่ นักการ
ศึกษาได้เสนอไว้มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการฝึ กฝนและลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เพื่อเป็ น
การตรวจสอบข้อมูลจากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ เพื่อนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ งได้สอดคล้อง กับ
การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความที่จาเป็ นจาต้องให้ผเู ้ รี ยน
พิจารณาข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านแล้วนาไปถ่ายทอดในรู ปแบบของงานเขียนที่มีขอ้ จากัดด้านเนื้ อหา การ
ใช้ภาษา และความถูกต้องของงานเขียน หากผูเ้ ขียนสามารถทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจจุดประสงค์ที่นาเสนอได้
แล้วก็ยอ่ มทาให้เห็นความสาเร็ จของการได้ลงมือปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3.3 ลักษณะของการเรียนรู้ ตามแนวคิดการสอนทีเ่ น้ นประสบการณ์
จุดมุ่งหมายของการเรี ยนรู ้ ที่เน้นประสบการณ์ เพื่อต้องการให้ผูเ้ รี ยนได้ลง
มื อกระท าหรื อฝึ กปฏิ บตั ิ ด้วยตนเองซึ่ งจะช่ วยให้พ ฒ
ั นาความสามารถด้านทักษะการเรี ยนรู ้ และ
ความคิดที่หลากหลายของผูเ้ รี ยน ซึ่ งคุณสมบัติสาคัญนี้ สอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เสนอไว้มากมาย ดังที่
Kolb (1984: 25-28; 2015: 27-30) ได้เสนอแนะว่า ลัก ษณะของการเรี ย นรู ้
เชิ งประสบการณ์ ซ่ ึ งผูเ้ รี ยนจะต้องมีคุณลักษณะสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้ 1) การเรี ยนรู ้เน้นประสบการณ์
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เป็ นรู ปแบบของการเรี ยนรู ้ที่ผา่ นกระบวนการฝึ กประสบการณ์ ไม่ใช่ ผลผลิ ตที่เพียง แค่ตอ้ งการหา
คาตอบหรื อความรู ้ เท่ านั้น 2) การเรี ยนรู ้ เป็ นลักษณะของความต่อเนื่ องภายใต้ประสบการณ์ ข อง
ผูเ้ รี ยนแต่ละคน 3) การเรี ยนรู ้เป็ นการแสวงหาทางออกในการแก้ปัญหา 4) การเรี ยนรู ้เป็ นองค์รวม
เพื่อการพัฒนาปรับปรุ ง 5) การเรี ยนรู ้ เป็ นความเชื่ อมโยงระหว่างคนกับสิ่ งแวดล้อม 6) การเรี ยนรู ้
เป็ นกระบวนการสร้างสรรค์ความรู ้ ขณะที่ Hobbs (1992: 1) ได้เสนอความคิดเห็นในมุมมองของ
ตนเองว่าการเรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ น่าจะมีส่วนสาคัญ 4 ด้าน ที่แสดงถึงลักษณะของการเรี ยนรู ้
ผ่านประสบการณ์ ได้แก่ 1) ผูเ้ รี ยนจะต้องตระหนักในกระบวนการและเรี ยนรู ้สถานการณ์หรื อสิ่ งที่
จะเกิ ดขึ้น 2) ผูเ้ รี ยนจะต้องได้ฝึกการไตร่ ตรองจากประสบการณ์ ที่เกิ ดขึ้นซึ่ งเกิ ดจากการเชื่ อมโยง
ความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่และทักษะการคิด 3) ประสบการณ์ ของผูเ้ รี ยนและเนื้ อหาเป็ นสิ่ งสาคัญที่
จะสอน 4) การมีส่วนร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งร่ างกาย จิตใจอาจจะแสดงให้เห็นด้วยการลงมือกระทา
ด้าน Boud, Cohen and Walker (1993: 8-16) ให้เหตุ ผลว่าลักษณะของการเรี ยน
รู ้ที่เน้นประสบการณ์ ผูเ้ รี ยนจะต้องมีลกั ษณะดังสรุ ปได้ดงั นี้ 1) ผูเ้ รี ยนพัฒนาการด้านความคิด ทักษะ
และความรู ้จากการได้ลงมือกระทาหรื อปฏิบตั ิงานต่าง ๆ 2) สามารถนาประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบตั ิ
ไปปรับใช้ในชี วิตจริ งโดยบู รณาการความรู ้ ของผูเ้ รี ยนเพื่อสร้ างความรู ้ ใหม่ 3) สามารถถ่ ายทอด
ความรู ้ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้กบั ผูอ้ ื่นผ่านประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่ได้ลองกระท ามาแล้ว 4)
ออกแบบการเรี ยนรู ้โดยเน้นการฝึ กปฏิบตั ิการลงมือกระทา โดยการเชื่ อมโยงประสบการณ์ เดิมกับประ
การณ์ ใหม่ผ่านการประชุ มกลุ่มย่อย อภิปราย สนทนา และแสดงความคิดเห็ น เช่ นเดี ยวกับ Lewis
and Caffarela (1994: 29-30) ที่ เสนอความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับลักษณะการเรี ยนรู ้ ที่ เน้นประสบการณ์ ของ
ผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษาไว้เช่นกัน สรุ ปได้วา่ ผูเ้ รี ยนในระดับ อุดมศึกษาขึ้นไปจนถึงผูใ้ หญ่ควรมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1) ผูเ้ รี ยนนาความรู ้หรื อกระบวนการใหม่ไปใช้ในการบริ หารจัดการหรื อการ
เรี ยนในระดับที่สูงขึ้นได้ 2) ปรับเปลี่ยนทัศนคติ กระบวนการเพื่อค้นพบแนวทางใหม่ในการเรี ยนรู ้
และตรวจความรู ้ของตนเอง
จากความคิ ดเห็ น ของนัก การศึ กษาที่ ก ล่ าวถึ งลักษณะของการเรี ยนรู ้ ตาม
แนวคิดการสอนที่เน้นประสบการณ์ ขา้ งต้นสามารถสรุ ปได้ว่า การเรี ยนรู ้ ที่เน้นประสบการณ์ เป็ น
การเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับแนวคิดการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต (long life learning) ผูเ้ รี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้
สิ่ งใหม่หรื อสิ่ งต่าง ๆ จากการเชื่ อมโยงประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนกับประสบการณ์ใหม่โดยการลงมือ
กระทา บทบาทสาคัญของครู ผสู ้ อนจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิ ลองถูก
ลองผิดจนหาข้อสรุ ปและเข้าใจถึงปั ญหาและแนวทางการแก้ไขและนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ ดังนั้นในงานวิจยั ครั้งนี้ การเรี ยนรู ้ ที่เน้นประสบการณ์ จึงเป็ นกระบวนการเรี ยน
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การสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะทางภาษาโดยเฉพาะการอ่านกับการเขียน ทั้งนี้ ผเู ้ รี ยนจะค้นหา
ข้อมู ลโดยการอ่านเพื่อเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ เดิ มเชื่ อมโยงกับ ประสบการณ์ ใหม่เพื่อไตร่ ตรอง
ตัด สิ น และสรุ ป เป็ นข้อ มู ล เพื่ อ ถ่ า ยทอดตามรู ป แบบของการเขี ย นโดยเน้ น การน าเสนอข้อ มู ล
ครบถ้วนใช้ภาษาสั้ น กระชับ และสะกดคาถู กต้องเพื่ อนาเสนอข้อมู ลที่ ผูเ้ ขี ยนต้องการสื่ อไปยัง
ผูอ้ ่านให้เข้าใจตรงกัน
2.3.4 แนวทางการสอนทีเ่ น้ นประสบการณ์
แนวการสอนที่เน้นประสบการณ์มีจุดประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง นักการศึกษาได้เสนอแนวทางการสอนที่ เน้นประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนไว้ ดังนี้
Dewey (1975: 59) เป็ นนักการศึกษารุ่ นแรกๆที่ได้เสนอแนวทางการสอนที่เน้น
ประสบการณ์ ไว้ว่า แนวการสอนที่ เน้นประสบการณ์ จะให้ผูเ้ รี ยนได้กระทาด้วยตนเอง เพื่อสร้ าง
ความรู ้ ใหม่หรื อประสบการณ์ ใหม่ โดยแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ จะเริ่ มด้วยผูเ้ รี ยนได้รับรู ้ ปัญหา
แล้วหาทางแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นโดยการลองกระทาหรื อลงมือปฏิ บตั ิจากประสบการณ์ของตนเอง
จนในที่สุดสร้างเป็ นองค์ความรู ้ของตนเองโดยการยึดความรู ้พ้ืนฐานเดิมของผูเ้ รี ยนเพื่อเป็ นพื้นฐาน
ในการสร้างเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ของ Dewey เป็ นกระบวนการ
ที่เน้นให้ผูเ้ รี ยนสร้ างความรู ้ใหม่โดยการให้ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ ยนความรู ้ และประสบการณ์ เพื่อให้
การเรี ยนรู ้มีความหมาย มีคุณค่าและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น ผูเ้ รี ยนจะใช้กระบวนการคิด การลงมือ
กระทา และการไตร่ ตรองจนตกผลึกเป็ นองค์ความรู ้ที่สามารถนาไปใช้ได้จริ ง รายละเอียดนาเสนอ
ในแผนภาพที่ 2
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รับรู ้ปัญหา
คิดหาทางแก้ไข

เกิดประสบการณ์ใหม่
เกิดประสบการณ์

แผนภาพที่ 2

ลองกระทา

แนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ของ Dewey (1975: 59)

ต่ อมา Pfeiffer and Jones (1975: 3-4) ได้น าโครงสร้ างทางประสบการณ์ ไป
พัฒนาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ ซึ่ งประกอบด้วยกัน 5 ขั้นตอน รายละเอียดนาเสนอ
ในแผนภาพที่ 3
ประสบการณ์
(Experienceing)
ประยุกต์ใช้
(Applying)

เผยแพร่
(Publishing)
ทบทวน/สรุ ป
(Generalizing)

แผนภาพที่ 3

ประมวลผล
(Processing)

แนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ของ Pfeiffer and Jones (1975: 3)

1) ประสบการณ์ (Experienceing) เป็ นขั้นตอนการรั บรู ้ พบเห็ นประสบการณ์
ต่าง ๆ จากการปฏิ บตั ิ 2) เผยแพร่ (Publishing) เป็ นขั้นตอนการที่ผูเ้ รี ยนนาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกับ
ผูอ้ ื่นหรื อเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน 3) ประมวลผล (Processing) เป็ นขั้นตอนที่ผูเ้ รี ยนรวมรวบข้อมูลจาก
การสังเกตประสบการณ์ ต่าง ๆ นามาอภิปรายผลของข้อมูลที่ นาเสนอ โดยการแสดงความคิดเห็ น
ถกเถียง และวิเคราะห์เพื่อสะท้อนข้อมู ลกลับ 4) ทบทวน/สรุ ป (Generalizing) เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยน
สรุ ปภาพรวมหรื อข้อมูลเพื่อกาหนดเป็ นประสบการณ์ ใหม่ เพื่อนาไปสู่ การทดสอบและทดลองใช้
และ 5) ประยุกต์ใช้ (Applying) เป็ นขั้นตอนที่ ผเู ้ รี ยนนาข้อมูลจากการตรวจสอบ และไตร่ ตรองมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นการนาไปปฏิบตั ิจริ งในชีวติ ประจาวัน
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ต่ อมาในปี พ.ศ. 1984 Kolb (1984: 42) ได้เขี ยนหนั งสื อชื่ อ“Experientail Learning:
Experience as The Source of Learning and Development” ซึ่ งมีเนื้อหา กล่าวถึง การจัด การเรี ยนรู ้ที่
เน้นประสบการณ์ รวมทั้งได้เสนอแนวทางการเรี ยนรู ้ที่อิงประสบการณ์ไว้ดว้ ยโดยให้เหตุผลว่า การ
จัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้ น ประสบการณ์ จ ะช่ ว ยท าให้ ผู ้เรี ย นแต่ ล ะคนได้เรี ย นรู ้ สิ่ ง ใหม่ ๆ อย่า งเป็ น
กระบวนการที่ ดาเนิ นเป็ นวงจรในแต่ละขั้น วงจรแห่ งการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน รายละเอียด
นาเสนอในแผนภาพที่ 4
ประสบการณ์ที่เป็ นรู ปธรรม
(Concrete Experience)
การทดลองกระทา
(Active Experimentation)

การสังเกตและไตร่ ตรอง
(Reflection Observation)
สรุ ปความคิดเป็ นนามธรรม
(Abstract Conceptualization)

แผนภาพที่ 4

แนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ของ Kolb (1984: 42; 2015: 43)

1) ประสบการณ์ ที่เป็ นรู ปธรรม (Concrete Experience) เป็ นขั้นตอนการเรี ยนรู ้ ที่
ผูเ้ รี ยนเข้าไปมีส่วนร่ วมและรับรู ้ประสบการณ์ ต่าง ๆ เน้นการใช้ความรู ้ สึกและยึดถื อสิ่ งที่ เกิ ดจาก
ประสบการณ์ เดิ มของตนเอง 2) การสังเกตและไตร่ ตรอง (Reflection Observation) เป็ นขั้นตอนที่
ผูเ้ รี ยนมุ่งทาความเข้าใจความหมายของประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่ ได้รับโดยผ่านการสังเกตอย่างรอบคอบ
และมี การไตร่ ตรองพิ จารณาอย่างดี 3) หลักการเป็ นนามธรรม (Abstract Conceptualization) เป็ น
ขั้นตอนที่ผูเ้ รี ยนนาสิ่ งที่ได้จากการสังเกตมาไตร่ ตรองแล้วจากเหตุผลและความคิดแล้วนามาสรุ ป
เป็ นความคิดรวบยอดเป็ นหลักการต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ 4) การทดลองกระทา (Active Experimentation)
เป็ นขั้นตอนที่ผูเ้ รี ยนนาสิ่ งที่ ได้จากการสรุ ปไว้ไปทดลองและปฏิ บตั ิจริ ง เพื่อทดสอบว่าใช้ได้จริ ง
หรื อไม่ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง
ต่อมา Honey and Mumford (1992: 1-6 อ้างถึงใน Lockitt, B, 1997: 12-14)ได้นา
แนวคิ ด ของ Kolb มาพัฒ นาเป็ นวงจรการเรี ย นรู ้ โดยผ่า นประสบการณ์ ข องตนเอง เนื่ องจากว่า
Honey and Mumford มีความคิดเห็ นว่า การให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ ผา่ นประสบการณ์ ซ่ ึ งเป็ น
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พื้นฐานของกระบวนการที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้ และฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ ได้ โดยผูเ้ รี ยนจะ
เรี ยนรู ้จากข้อผิดพลาดในการลงมือกระทา เพื่อหาข้อสรุ ปและนามาปรับปรุ งแก้ไข ตลอดจนนาไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ งได้ แนวคิดของ Honey and Mumford ได้กาหนดวงจรการเรี ยนรู ้ผา่ น
ประสบการณ์ไว้ 4 ประเด็น รายละเอียดนาเสนอในแผนภาพที่ 5
Activist
ได้รับประสบการณ์
(Have an experience)
Pragmatist
วางแผนเพื่อนาไปใช้
(Planning the next step)

Reflactor
สังเกตและไตร่ ตรอง
(Review the experience)
Theorist
สรุ ปผลที่ได้จากประสบการณ์
(Concluding form the experience)

แผนภาพที่ 5

แนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ของ Honey and Mumford (1992: 1- 6)

จากแนวทางการจัด การเรี ย นการสอนที่ เน้น ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ก ล่ าวมา
ข้างต้น ทาให้ทราบว่า นักการศึกษาได้เสนอแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นประสบการณ์
ซึ่ งมี ข้ นั ตอนด าเนิ น การแตกต่ างกัน มี ท้ งั กระบวนการที่ ง่ ายไปจนถึ ง ซับ ซ้ อ น เห็ น ได้จากแนว
ทางการสอนของ Dewey และ Pfeiffer and Jones ได้กาหนดขั้นตอนสาคัญไว้ 5 ขั้นตอนเพื่อมุ่งเน้น
ให้ผูเ้ รี ยนได้เผชิ ญปั ญหา รวบรวมข้อมูลเพื่อหาทางแก้ปัญหา ฝึ กฝนตามแนวทางที่เลื อกไว้ ตรวจ
สอบข้อมู ล และสรุ ปเป็ นข้อมูลใหม่เพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ขณะที่ ขั้นตอนของ Kolb
และ Honey and Mumford มีเพียง 4 ขั้นตอนเท่านั้น โดยจะมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์
โดยการฝึ กฝนซ้ า ๆ จนพบข้อผิดพลาดและนาไปแก้ไขและปรับ ปรุ งให้ดียิ่งขึ้ นในที่ สุ ด จากการ
วิเคราะห์แนวทางการสอนที่เน้นประสบการณ์พอทาให้ผวู ้ จิ ยั มองเห็นแนวทางในการนาแนวคิดการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ ไปเป็ นแนวคิ ดหนึ่ งในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและเขียน
ให้แก่นกั ศึกษาในระดับปริ ญญาบัณฑิต โดยจะมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ย การฝึ กฝนและลงมือ
ปฏิ บตั ิ ด้วยตนเอง เพื่ อพิ จารณาไตร่ ตรองข้อมู ลและข้อผิดพลาดต่าง ๆ จากการกระท าอย่างซ้ า ๆ
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ลองผิดลองถูกแก้ไขปรับปรุ ง และสรุ ปข้อมูลเป็ นองค์ความรู ้พร้อมจะนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
และชีวติ ประจาวันได้
สาหรับในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกแนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ของ
Dewey และ Kolb เป็ นแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนว
การสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ ให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตและสรุ ป
เป็ นแนวทางการสอนที่ เน้ น ประสบการณ์ ส าหรั บ ใช้ ใ นงานวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้ 4 ประการ ดั ง นี้
1) การเรี ยนรู ้ เกิ ดจากการเชื่ อมโยงประสบการณ์ เดิ ม กับ ประสบการณ์ ใหม่ 2) การเรี ยนรู ้ เกิ ดจาก
การรับรู ้ โดยการสังเกต ไตร่ ตรอง และข้อมูลที่ได้รับ 3) การเรี ยนรู ้เกิ ดจากการนาข้อสรุ ปไปสร้าง
ความรู ้ใหม่ 4) การลงมือกระทาโดยการนาความรู ้ใหม่ไปใช้ในชีวติ จริ งหรื อสถานการณ์ต่าง ๆ
2.3.5 ข้ อดีและข้ อจากัดของแนวการสอนทีเ่ น้ นประสบการณ์
แม้ว่าแนวทางการสอนที่ เน้น ประสบการณ์ จะมุ่ ง เน้น ให้ ผูเ้ รี ย นได้ล งมื อ
กระท าหรื อฝึ กปฏิ บตั ิ ทกั ษะต่าง ๆ ด้วยตนเองก็ตาม แต่นักการศึ กษาหลายท่านก็ได้ต้ งั ข้อสังเกต
เกี่ยวกับข้อดีและข้อจากัดของแนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ไว้มากมาย ดังนี้
Thorp (1994: 99-100) กล่าวว่า ช่ องว่างระหว่างการศึกษากับการจัดการเรี ยนรู ้
ที่เน้นประสบการณ์ สรุ ปได้วา่ 1) การเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ จะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนมีแนวทางการเรี ยนรู ้
ตามหัวข้อที่ครู กาหนดให้แต่ไม่เน้นการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ 2) เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้นการสอนเป็ น
รายบุคคลมากกว่าการเรี ยนเป็ นกลุ่ม เพราะผูเ้ รี ยนต้องใช้ประสบการณ์ เดิ มของตนเองเป็ นพื้นฐาน
ในการเรี ยนรู ้ 3) ผูเ้ รี ยนมี ประสบการณ์ ที่ต่างกันจึงทาให้การพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ ของ
ผูเ้ รี ยนไม่เท่ ากัน ซึ่ งจะท าให้นักเรี ยนเบื่ อหน่ าย แต่ในทางกลับกัน Thorp ยังเสนอประเด็นที่ สาคัญ
ของการจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้นประสบการณ์ไว้อีก คือ 1) ผูเ้ รี ยนได้ออกแบบประสบการณ์ของตนเอง
ตามความอิสระ 2) ผูเ้ รี ยนสามารถสร้ างความรู ้ ใหม่จากประสบการณ์ หรื อพื้นฐานความรู ้ เดิ มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 3) สามารถนาประสบการณ์ ใหม่ ๆ ไปเป็ นแนวทางประยุกต์ใช้ในชี วิต
ประจาวันต่อไป
ในขณะที่ Brown (2011: Perface) ได้แสดงทัศนะเกี่ ยวกับการนากระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ไว้เช่นกัน สรุ ปได้ดงั นี้ 1) กระบวนการเรี ยนรู ้เน้น
ประสบการณ์ จะช่ วยพัฒนาความสามารถและผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนเพื่อช่ วยให้ผูเ้ รี ยนบรรลุ ตาม
วัตถุ ประสงค์ของตนเองที่ กาหนดไว้ 2) แนวคิดนี้ ช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะและเทคนิ ค
การนาไปใช้ต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน รวมทั้งพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนด้วย 3) ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสะท้อนผลย้อน
กลับทั้งข้อดี และข้อเสนอแนะ ซึ่ งตรงข้ามกับ Foley (2001) ที่ได้แสดงทัศนะที่ ไม่เห็ นด้วยว่าการ
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เรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ ยงั มีขอ้ จากัดอยู่บา้ ง อาทิ 1) ผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนขึ้นอยู่กบั
ประสบการณ์ กล่ าวคื อ ผูเ้ รี ยนแต่ ละคนมี ป ระสบการณ์ ต่างกัน การที่ ผูเ้ รี ยนได้ล งมือปฏิ บตั ิด้วย
ตนเองย่อมดีกว่าการให้งานแก่ผเู ้ รี ยน 2) ให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานแก่ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
มากกว่าการเน้นให้ผเู ้ รี ยนลงมือกระทาหรื อปฏิ บตั ิจากประสบการณ์ตรง สุ ดท้าย Foley ยังกล่าวอีก
ว่า การเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์จะช่วยตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ถ้าหากผูเ้ รี ยนคนนั้นมีพ้ืนฐานด้านประสบการณ์ มากพอที่จะเป็ นพื้นฐานสาหรับการเรี ยนรู ้ในขั้น
ต่อไป
ส่ วน อาไพ เกี ยรติ ชัย (2545: 55-56) ได้ให้ข ้อคิ ดเห็ นว่าแนวการสอนที่ เน้น
ประสบการณ์ มีท้ งั ข้อดี และข้อจากัด ข้อดี ก็คือ 1) ผูเ้ รี ยนจะได้มีการเชื่ อมโยงประสบการณ์ เดิ มกับ
ประสบการณ์ ใหม่ ในการอ่านและตี ความวรรณกรรม 2) ผูเ้ รี ยนใช้ประสบการณ์ ตรงของตนเองใน
การเรี ยนรู ้ และพิจารณาวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนจากพฤติกรรมของตัวละครในเรื่ อง 3) สามารถเลือก
วรรณกรรมให้เหมาะสมและความสนใจของผูเ้ รี ยน ส่ วนข้อจากัด ก็คือ 1) เน้นการตีความ การวิเคราะห์
จากการอ่านมากกว่าการเน้นเนื้ อหาของวรรณกรรม 2) ผูเ้ รี ยนบางคนยังขาดประสบการณ์ทางภาษา
เพื่อใช้เป็ นพื้นฐานในการอ่านวรรณกรรม 3) การเรี ยนการสอนมุ่งให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็ น
ในขณะที่ยงั มีผเู ้ รี ยนบางกลุ่มไม่เปิ ดเผยความรู ้สึกที่แท้จริ ง
จากข้อดี และข้อจากัดของการเรี ยนรู ้ ที่เน้นประสบการณ์ ตามข้อเสนอแนะ
นักวิชาการข้างต้น พบว่า นักการศึกษาต่างได้เสนอทัศนะเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ เน้นประสบการณ์ ท้ งั
ข้อดีและข้อจากัดไว้อย่างหลากหลาย ผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปข้อดีและข้อจากัดไว้ดงั นี้ ข้อดีของการเรี ยนรู ้เน้น
ประสบการณ์มี คือ 1) ช่ วยพัฒนาความสามารถด้านความรู ้ ทักษะ และความคิดของผูเ้ รี ยนที่ต้ งั อยู่
บนพื้นฐานประสบการณ์ ที่ดี 2) การเรี ยนรู ้ ที่เน้นประสบการณ์ จะช่ วยกระตุน้ ความรู ้หรื อประสบการณ์
เดิมของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นมาแล้วเพื่อนามาประยุกต์ใช้ใหม่ 3) การเรี ยนรู ้เน้นความสามารถด้านการลงมือ
กระทาหรื อลองกระทาด้วยตนเอง ส่ วนข้อจากัดของการเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ คือ 1) เป็ นการเรี ยนรู ้
ที่ เน้ น ตัวบุ ค คลมากกว่าการเรี ย นแบบร่ วมมื อ หรื อกลุ่ ม ช่ วยเหลื อ กัน 2) ผูเ้ รี ย นที่ มี พ้ื น ฐานด้า น
ประสบการณ์มากกว่าจะเรี ยนรู ้ได้ดีกว่าผูเ้ รี ยนที่มีประสบการณ์นอ้ ย
จากแนวการสอนทั้ง 3 แนวทางที่นาเสนอมาแล้วข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า
แนวคิดการสอนแต่ละแนวทางมีจุดเน้นของข้อดีและข้อจากัดแตกต่างกันไป ซึ่ งทาให้ผวู ้ จิ ยั มองเห็น
แนวทางในการนาแนวการสอนทั้งสามมาบูรณาการประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางการสอนอ่านเพื่อความ
เข้าใจและการเขียนสรุ ปความให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตได้ กล่าวคือแนวการสอนที่เน้น
ภาษาจะมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนสร้างความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษา ได้แก่ เสี ยง รู ปแบบและความหมาย
เพื่อ เป็ นพื้นฐานในการเข้าใจความหมายของภาษาจากสิ่ งที่อ่าน ขณะเดี ยวกัน แนวการสอนที่เน้น
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วรรณกรรมจะมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนศึ กษาภาษาในงานวรรณกรรมเพื่อเกิ ดการเรี ยนรู ้ ภาษาซึ่ งเป็ นการ
เชื่ อมโยงความรู ้ พ้ื นฐานมาจากการเข้าใจกฎเกณฑ์ ข องภาษามาแล้วก่ อน นอกจากนี้ ยงั มุ่ งศึ ก ษา
องค์ประกอบของวรรณกรรมอันเป็ นพื้นฐานในการสร้างสรรค์วรรณกรรม และแนวการสอนที่เน้น
ประสบการณ์จะมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเชื่ อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่โดยการนาความรู ้
จากการศึกษาทฤษฎี กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาฝึ กฝนด้วยการลงมือกระทาให้เกิดการลองผิดลองถูกเพื่อหา
ข้อสรุ ปหรื อแนวทางที่เหมาะสมจนสร้างเป็ นองค์ความรู ้ใหม่หรื อแนวทางใหม่ ๆ ที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในกับสถานการณ์ต่างได้อย่างเหมาะสม
ผลการสรุ ปแนวคิ ด หลักการ และสาระสาคัญของแนวทางการสอนแบบต่าง ๆ
รายละเอียดนาเสนอในแผนภาพที่ 6
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หลักการของแนวคิด

สาระสาคัญของแนวการสอน

แนวคิดการสอน
ทีเ่ น้ นภาษาของ
กลุ่มเหตุผลนิยม
(Rationalism)

1) ภาษามีระบบและกฎเกณฑ์ที่
แน่นอนของแต่ละภาษา
2) ระบบไวยากรณ์ของทุกภาษามี
ลักษณะเป็ นสากล แต่มีโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมือนกัน
3) มนุษย์ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ภาษาได้
4) การเรี ยนรู ้ภาษาขึ้นอยูก่ บั ความ
สามารถที่สงั่ สมของแต่ละบุคคล

แนวการสอนทีเ่ น้ นภาษา
(Language-based Approach)
1. การให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์
กฎเกณฑ์ของภาษา
2. ความสามารถในการเรี ยนภาษาขึ้นอยูก่ บั
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. การเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่เป็ น
การเรี ยนรู ้ภาษาอย่างมีความหมาย
4. การใช้กระบวนการคิดในการทาความเข้าใจภาษา

แนวคิดการสอน
ทีเ่ น้ นวรรณกรรม
ของ Tompkins
and Mcgee
และ Ruddell and
Ruddell

1) ใช้วรรณกรรมเป็ นสื่ อในการฝึ ก
ทักษะการอ่านและการเขียน
2) ให้ความสาคัญกับเลือกวรรณกรรม
3) ให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิสมั พันธ์กบั
วรรณกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจ
องค์ประกอบของงานเขียน
4) เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนแสดงทัศนะ
เกี่ ยวกับประสบการณ์ ในการอ่าน
วรรณกรรม

แนวการสอนทีเ่ น้ นวรรณกรรม
(Literature-based Approach)
1. การให้ความสาคัญกับการเลือกเนื้อหาของ
วรรณกรรม
2. การใช้วรรณกรรมเป็ นสื่ อฝึ กทักษะทางภาษา
3. การให้ผเู ้ รี ยนได้สัมผัสวรรณกรรมเพื่อเข้าใจ
เนื้อหา ภาษาและรู ปแบบของงานเขียน
4. การเปิ ดโอกาสแสดงความคิดเห็ นผูอ้ ื่นและแลก
เปลี่ยนประสบการณ์จากการอ่านวรรณกรรม

1)ให้ความสาคัญต่อการปฏิ บัติหรื อ
การลงมือทาของผูเ้ รี ยน
2) การเรี ยนรู ้จะอาศัยประสบการณ์เดิม
เป็ นพื้นฐานในการสร้างประสบการณ์
ใหม่
3) การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
กับผูส้ อนโดยอาศัยการสื่ อสารทุก
รู ปแบบเพื่อให้เกิดประสบการณ์

แนวการสอนทีเ่ น้ นประสบการณ์
(Experience-based Approach)
1. การเรี ยนรู ้เกิ ดจากการเชื่อมโยงประสบการณ์
เดิมกับประสบการณ์ใหม่
2. การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์เกิดขึ้นจาก
การสังเกต ไตร่ ตรองจากข้อมูลที่ได้รับ
3. การเรี ยนรู ้เกิดจากการสรุ ปความคิดเพื่อ
สร้างความรู ้ใหม่
4. การลงมือกระทาโดยการนาความรู ้ใหม่ไป
ใช้ในชีวติ จริ งหรื อสถานการณ์ต่าง ๆ

แนวคิดพืน้ ฐาน

แนวคิดการสอน
ทีเ่ น้ นประสบการณ์
ของ Dewey
และ Kolb

แผนภาพที่ 6 แนวคิด หลักการ และสาระสาคัญของแนวการสอนแบบต่าง ๆ
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3. การอ่านเพื่อความเข้ าใจ
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จากเอกสาร ตารา และบทความต่าง ๆ ผูว้ ิจยั จึ งนาเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ความหมาย องค์ประกอบของการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ ระดับความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจ แนวทางการสอนอ่านเพื่อความ
เข้าใจปั จจัยที่มีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ การวัดและประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจรายละเอียดมีดงั นี้
3.1 ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
การอ่ านเพื่ อ ความเข้าใจเป็ นทัก ษะการอ่ านที่ ผูอ้ ่ า นจะต้องท าความเข้าใจสิ่ ง ที่ อ่า น
การที่ผอู ้ ่านจะเข้าใจสิ่ งที่อ่านได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยูก่ บั ความคิดและประสบการณ์เดิมของแต่ละ
คนนักวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญได้นิยามความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ดงั นี้
Lapp and Flood (1978: 285) Miller (1990: 108-110) และRuddell and Ruddell (1995:
135) ได้นิ ย ามความหมายของการอ่ า นเพื่ อ ความเข้าใจตรงกัน ว่า การอ่ า นเพื่ อ ความเข้าใจเป็ น
กระบวนการที่ ผูอ้ ่านใช้ค วามคิ ด ประสบการณ์ เดิ ม หรื อความรู ้ เดิ มเป็ นส่ วนหนึ่ งในการทาความ
เข้าใจความหมายจากสิ่ งที่ อ่ าน ในขณะที่ Snow (2002: 11) และ Irwin (2007: 16) มี ความคิ ดเห็ น
ตรงกันว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็ นกระบวนการที่ผอู ้ ่าน (reader) มีปฏิสัมพันธ์กบั ตัวบท (text) โดย
ใช้ป ระสบการณ์ เดิ ม เป็ นพื้ นฐานในการสร้ างความหมายและสกัดข้อมู ล สาคัญจากสิ่ งที่ อ่าน ซึ่ ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ Goodman (1989: 209) ที่กล่าวว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจ หมายถึง
การสื่ อสารระหว่างผูส้ ่ งสารกับ ผูร้ ั บ สารโดยใช้จิน ตนาการและประสบการณ์ เดิ ม ของผูอ้ ่ านใน
การเรี ยนรู ้ความหมายของคาจนสามารถรับสารจากงานเขียนได้
ด้าน Cooper (2018: 7) ได้กล่ าวว่า การอ่านเพื่ อความเข้าใจ คื อกระบวนการที่ ผูอ้ ่านสร้ าง
ความหมายที่แฝงอยูใ่ นบทอ่านโดยใช้พ้ืนความรู ้เดิ ม ขณะที่ Griffith (2008: 16) กล่าวว่า ความเข้าใจ
ในการอ่านเป็ นการใช้กระบวนการคิดสร้างความหมายและตัดสิ นเกี่ยวกับสิ่ งที่อ่าน ส่ วน Danielson
and Labonty (1994: 63) ได้ให้ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจ
หมายถึง กระบวนการค้นหาความหมายจากสิ่ งที่อ่านโดยผูอ้ ่านจะต้องการเชื่ อมโยงความรู ้ เดิ มกับ
เนื้ อหา ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ระดับความรู ้ และสติปัญญาซึ่ งสอดคล้องกับ สร้ อยสน สกลรักษ์ และคณะ
(2556: 21) ที่กล่าวว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจ หมายถึง การที่ผูอ้ ่านใช้กระบวนการอ่านในการรับรู ้
หรื อค้นหาความหมายจากสิ่ งที่อ่านอาศัยประสบการณ์ เดิมเพื่อเรี ยนรู ้ ความหมายที่ผูเ้ ขียนต้องการ
สื่ อ โดยใช้ความสามารถในการแปลความ ตีความ จับใจความสาคัญ และประมวลความคิดเกี่ยวกับ
สิ่ งที่อ่าน
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จากการพิจารณาความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจข้างต้น พบว่า นักการศึกษาได้
นิ ยามความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจมีท้ งั ส่ วนที่ เหมือนและต่างกัน สาหรับในงานวิจยั นี้
ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปความหมายการอ่านเพื่อความเข้าใจได้วา่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ หมายถึง การที่ผอู ้ ่าน
ใช้กระบวนความคิดและประสบการณ์ เดิมในการจับใจความ ตีความ แปลความจนถึ งการตัดสิ น
ข้อมูล เพื่อสรุ ปเป็ นความรู ้จากสิ่ งที่อ่าน
3.2 องค์ ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
การอ่านเพื่อความเข้าใจจาเป็ นจะต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ หลายด้านเพื่อช่วยสร้าง
ความเข้าใจเกี่ ยวกับสิ่ งที่ อ่าน นักการวิชาการและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการอ่านได้จาแนกองค์ประกอบของ
การอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ ดังนี้ Harris and Smith (1980: 207-230) จาแนกองค์ประกอบของการอ่าน
เพื่อความเข้าใจไว้ 4 ด้านได้แก่ 1) สติปัญญา (intelligence) เป็ นพื้นฐานของการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
เพื่อนาไปสู่ การคิดอย่างมีเหตุผลและการตัดสิ นใจ 2) ความสามารถทางภาษา (language skills) เป็ น
ความรู ้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางภาษา ได้แก่ ระบบคา คาศัพท์และรู ปแบบของประโยค 3) ประสบการณ์
เดิม (background experience) เป็ นความรู ้ที่ผูอ้ ่านสั่งสมเพื่อใช้พ้ืนฐานในการสร้ างความหมายของ
ค าศัพ ท์ ค าจ ากั ด ความเพื่ อ หาข้ อสรุ ปเกี่ ย วกั บ สิ่ งที่ อ่ าน 4) ทัก ษะการคิ ด (thinking skills) เป็ น
กระบวนการประมวลผลข้อมู ล ซึ่ งเกิ ดจากประสบการณ์ เดิ ม กับ ความรู ้ ท างภาษาเพื่ อสามารถจับ
ใจความ ตีความ วิเคราะห์และตัดสิ นข้อมูลจากการอ่าน
ด้าน Goodman (1989: 25-27) ได้ระบุ องค์ประกอบของการอ่านเพื่ อความเข้าใจไว้ 4
ด้าน ดังนี้ 1) ความรู ้ เกี่ ยวกับภาษา (linguistic knowledge) ระยะแรกผูอ้ ่านจะต้องเรี ยนรู ้ ความสัมพันธ์
เกี่ ยวกับเสี ยง ตัวอักษร และความหมายของคา จึงจะสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจ 2) ความรู ้เดิมและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน (schema) คือ การที่ผอู ้ ่านใช้ความรู ้เดิมหรื อประสบการณ์เดิมช่วย
ในการอ่านเรื่ องทาให้เข้าใจเนื้ อเรื่ องมากยิ่งขึ้น 3) ความสมบูรณ์และครบถ้วนของแนวคิดของการ
อ่านหรื อข้อเขี ยน (conceptual or semantic completeness) คือ การที่ผูอ้ ่านสามารถอ่านข้อความให้
เข้าใจ ตัวบทอ่านจะต้องมี ความสมบู รณ์ กล่ าวคื อ ตัวบทสื่ อให้เห็ นแนวคิ ดสาคัญได้อย่างชัดเจน
หรื อผูอ้ ่ านมี ค วามรู ้ เรื่ องนั้น อยู่แล้ว 4) ความสามารถในการวิเคราะห์ รูป แบบของบทอ่ าน (text
schema) คื อ การที่ ผูอ้ ่ านสามารถอ่ านเนื้ อเรื่ อ งแล้ววิเคราะห์ จุดประสงค์ข องผูเ้ ขี ย น บริ บ ททาง
วัฒนธรรม และความเชื่อของผูเ้ ขียนที่แทรกไว้ในงานเขียน ขณะที่ บันลือ พฤกษะวัน (2557: 168)
กล่าวว่า องค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจจะต้องประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ 1) ความรู ้เดิมเป็ น
พื้นฐาน (background of knowledge) หมายถึ ง ความสามารถในการใช้ความรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับ สิ่ งที่
อ่ า นช่ ว ยสร้ างหรื อ ขยายความเข้า ใจในสิ่ ง ที่ อ่ า น 2) กลวิ ธี ก ระบวนการอ่ า น (strategy process)
หมายถึ ง ความสามารถในการใช้กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ อย่างถู กต้องเหมาะสมกับสถานการณ์
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ของการอ่าน 3) ความสามารถในการสร้างมโนทัศน์ (concept ability) หมายถึง ความสามารถในการ
ใช้สติปัญญาที่จะพิจารณาทาความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ Coady (1979: 13) ได้เสนอองค์ป ระกอบของความเข้าใจในการอ่านตาม
แนวคิดภาษาศาสตร์ เชิ งจิตวิทยาไว้ 3 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการประมวลข้อมูล (conceptual
abilities) ประกอบด้วย ความสามารถทางสติปัญญาทัว่ ไป ซึ่ งจะช่วยในการประมวลความรู ้เดิมกับ
ความรู ้ทางภาษาซึ่ งจะสามารถเข้าใจเรื่ องที่อ่านได้ 2) กระบวนการในการใช้กลวิธี (process strategies)
ประกอบด้วย ทัก ษะทางย่อย ๆ ได้แก่ ความรู ้ ท างภาษา ความสั ม พันธ์ ระหว่างหน่ วยเสี ย งและ
หน่ ว ยค า ความหมายของค าศัพ ท์ แ ละบริ บ ท และ 3) พื้ น ความรู ้ เดิ ม (background knowledge)
ประกอบด้วย ความรู ้หรื อประสบการณ์ ของผูอ้ ่านเกี่ยวกับหน้าที่คาและโครงสร้างของประโยคเพื่อ
อาศัยบริ บทใน การท าความเข้าใจเรื่ องที่ อ่าน เช่ นเดี ยวกับ Tannent (2015: 32) ที่ กล่ าวว่า องค์ประกอบ
ส าคัญ ของการอ่ านเพื่ อความเข้าใจมี 3 ประเด็น คื อ 1) กระบวนการทางภาษา (linguistics process)
ประกอบด้วย ความรู ้ ด้านการใช้ค าและประโยค 2) พื้ นฐานความรู ้ (knowledge bases) ประกอบด้วย
ความรู ้ เรื่ องทัว่ ไปและความรู ้ เฉพาะ และ 3) กระบวนการรู ้ คิ ด (meta-cognitive process) ประกอบด้วย
ความจา การอ้างอิงและการตรวจสอบความเข้าใจ
จากการพิจารณาองค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจข้างต้น พบว่า นักวิชาการ
และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการอ่านจาแนกองค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจได้ 3-4 ด้านซึ่ งมี ท้ งั
ด้านที่เหมือนและต่างกัน อย่างไรก็ดี หากพิจารณารายละเอียดขององค์ประกอบแต่ละด้านจะเห็นว่า
องค์ประกอบแต่ละด้านมี ความสาคัญต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจทั้งสิ้ นสาหรับ ในงานวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั จึงได้สรุ ปองค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจได้ 4 ด้าน ดังนี้
1. ความรู ้ทางภาษา หมายถึ ง ความรู ้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางภาษา ได้แก่ ความรู ้เกี่ ยวกับ
ระบบเสี ยง หน่วยคา โครงสร้างประโยค รวมทั้งความรู ้เกี่ยวกับการใช้คาและประโยค
2. พื้นฐานความรู ้ เดิ ม หมายถึ ง ความรู ้ ที่ผูอ้ ่านสั่ งสมมา อาจจะเป็ นความรู ้ ท างภาษา
หรื อคาศัพท์ต่าง ๆ ที่เรื่ องราวที่เคยอ่านมาแล้วเพื่อเป็ นพื้นฐานในการสร้างความหมายจากสิ่ งที่อ่าน
3. ความสามารถทางสติปัญญา หมายถึง การประมวลข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านโดยมีพ้ืนฐาน
มาจากประสบการณ์เดิมกับความรู ้เกี่ยวกับภาษา
4. กระบวนการคิ ด หมายถึ ง ขั้นตอนในการสร้ างองค์ความรู ้ ซ่ ึ งเริ่ มจากขั้นตอนระดับ
ง่ายไปสู่ ระดับซับซ้อน ดังนี้ จับใจความ ตีความ วิเคราะห์และประเมินค่า
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3.3 ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
ระดับความสามารถในการเข้าใจความหมายจากสิ่ งที่อ่านนับว่าเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน
ไม่ว่าผูอ้ ่านจะมี ความสามารถระดับใดก็ตาม นักการศึกษาได้แบ่งระดับความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจไว้ ดังนี้
Smith (1963: 262-264) ได้แบ่งระดับความสามารถของทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใขไว้
3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับการเข้าใจความหมายของตัวอักษร (literal comprehension) เป็ นระดับความเข้าใจ
พื้นฐานซึ่ งผูอ้ ่านสามารถทาความเข้าใจคา ความหมายของเนื้ อหาที่ผูเ้ ขียนได้เขียนไว้โดยตรง จาก
ข้อความหรื อเนื้ อเรื่ องที่ ปรากฏ 2) ระดับการตีความ (interpratation) เป็ นการทาความเข้าใจเนื้ อหา
ของเรื่ องโดยผูอ้ ่านจะต้องอ่านข้อความอย่างลึกซึ้ งมากกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผูอ้ ่านจะต้องตีความ
สิ่ งที่อ่านไว้อย่างชัดเจนและเป็ นเนื้ อหาที่ผเู ้ ขียนได้แฝงไว้ไม่ได้ปรากฏโดยตรง การอ่านตีความใน
ขั้นนี้ ได้ผูอ้ ่านจะต้องมี พ้ืนฐานจากขั้นแรกเสี ยก่อน เพื่อใช้ทกั ษะการสังเกตความสัมพันธ์ ของคา
ความหมายตามบริ บ ทของประโยคในเนื้ อ นั้น ๆ 3) ระดับ การอ่ านอย่างมี วิจารณญาณ (critical
reading) เป็ นระดับการอ่านที่ผอู ้ ่านจะต้องรวมทักษะที่จาเป็ นเพื่อให้เข้าใจความหมายที่ผเู ้ ขียนไม่ได้
เขี ย นไว้โดยตรงซึ่ งผู ้อ่ านจะต้อ งใช้ก ารคาดเดาความหมายที่ ผูเ้ ขี ย นต้อ งการสื่ อหรื อ แฝงไว้ใ น
ข้อความ เพื่อมาวิเคราะห์ ตัดสิ น และประเมินค่าของข้อความที่อ่าน
ในขณะที่ Lapp and Flood (1981: 361-364) กล่ าวว่า ระดับ การอ่ านเพื่ อความเข้าใจมี
เพียง 3 ระดับ เพื่อให้สัมพันธ์กบั ระดับพุทธิ ปัญญาของ Bloom’s taxonomy ดังนี้ 1) ระดับการเข้าใจ
ตัวอักษร (literal comprehension) เป็ นระดับของการจาและ การเข้าใจสิ่ งที่ ปรากฏในเนื้ อหา ได้แก่
ใจความสาคัญเนื้อเรื่ อง ตัวละคร และรู ปแบบของงานเขียน รวมทั้งการจาแนกประเภทของงานเขียน
2) ระดับการเข้าใจการอนุ มาน (inferential comprehension) เป็ นระดับของการประยุกต์ วิเคราะห์และ
สั งเคราะห์ จากสิ่ งที่ อ่าน ได้แก่ การตี ความพฤติ กรรมตัวละคร วิเคราะห์ แก่ นเรื่ องและความสั มพันธ์
ระหว่างเหตุและผลที่เกิ ดขึ้น รวมทั้งการสังเคราะห์องค์ความรู ้เพื่อสร้ างผลงานจากข้อมูลที่ได้จาก
การอ่าน 3) ระดับการเข้าใจการประเมินค่า (evaluation comprehension) เป็ นระดับของการตัดสิ น
และประเมินเรื่ องราวที่อ่าน ได้แก่ การตัดสิ นและแยกแยะข้อเท็จจริ งกับข้อคิดเห็ น ประเมินคุ ณค่า
ของเรื่ องที่อ่าน ตัดสิ นพฤติกรรมของตัวละคร ซึ่ งสอดคล้องกับ Bromley (1992: 124-127) และ Leu
and Kiner (1995: 383-384) ที่ ได้แบ่ งระดับความเข้าใจในการอ่ านไว้ 3 ระดับ เช่ นกัน คื อ 1) ระดับ
การเข้าใจตัวอักษร (literal comprehension) เป็ นระดับขั้นที่ผูเ้ รี ยนจะต้องสร้ างความหมายจากสิ่ งที่
ได้ฟั งหรื อเขี ยน2) ระดับ การตีค วาม (interpretation comprehension) เป็ นระดับขั้นที่ ผูเ้ รี ยนจะต้อง
สร้ างความเข้าใจทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 3) ระดับการ ประเมิ นค่ า (evaluation
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comprehension) เป็ นระดับขั้นที่ ผูเ้ รี ยนจะต้องใช้ความคิ ดในการแก้ปัญหาหรื อประเมิ นความหมาย
ด้วยเหตุผลจากประสบการณ์
ต่ อมา Miller (1990: 4-7) Tonjes and Zints (1992: 195) และ Rubin (1995: 133-134) มี
ความคิดเห็นตรงกันว่า ระดับของการอ่านเพื่อความเข้าใจน่าจะมี 4 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับการเข้าใจ
ตัวอักษร (literal comprehension) เป็ นขั้นตอนระดับพื้นฐานของการทักษะการคิ ด ทั้ง 3 ระดับ ใน
ระดับนี้ มุ่งเน้นการจาข้อความที่ปรากฏในหนังสื อ 2) ระดับการนาไปใช้ (interpretation) เป็ นระดับ
ขั้นความต้องการขั้นแรกของการคิดขั้นสู ง เพราะเป็ นการอนุ มานคาตอบที่ไม่ปรากฏในเนื้ อหา แต่
จะมี ขอ้ ความหรื อประโยคในลักษณะของการชี้ แนะหรื อเป็ นนัย 3) ระดับการอ่านอย่างมี วิจารณญาณ
(critical reading) เป็ นระดับ ขั้น ความต้อ งการขั้น ที่ ส องของการคิ ดขั้น สู ง เพราะเป็ นขั้น ตอนใน
การประเมินค่า โดยผูอ้ ่านตัดสิ นเนื้ อเรื่ องที่ อ่านแล้วว่าถู กต้องมี คุณค่า หรื อสมเหตุ สมผลหรื อไม่
อย่างไร 4) ระดับการอ่านอย่างสร้างสรรค์ (creative reading) เป็ นระดับขั้นของการคิดที่หลากหลาย
ซึ่ งสู งกว่าการทาความเข้าใจ การนาไปใช้ และการวิเคราะห์ โดยผูอ้ ่านจะต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรื อ
ประยุก ต์เพื่ อ ให้ เข้ากับ สถานการณ์ เช่ น เดี ยวกับ Tompkins (2014: 233) ก็ ได้แบ่ ง ความเข้าใจใน
การอ่านไว้ 4 ระดับ เช่ น กัน ได้แก่ 1) ระดับการเข้าใจตัวอัก ษร (literal comprehension) คื อ การที่
ผูอ้ ่านค้นหาใจความสาคัญ รายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏไว้ในเนื้ อหา 2) ระดับการเข้าใจการอ้างอิง
(inferential comprehension) คือ การที่ ผูอ้ ่านจะต้องตีความหมายโดยตรงและโดยนัยจากสิ่ งที่ อ่าน
โดยใช้ป ระสบการณ์ ใ นการตี ค วามโดยใช้ เหตุ ผ ลในการอนุ ม านสิ่ ง ที่ ผู เ้ ขี ย นต้อ งการน าเสนอ
3) ระดับการเข้าใจอย่างมีวิจารณญาณ (critical comprehension) คือ การที่ผอู ้ ่านวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้เหตุผลและเปรี ยบเทียบก่อนจะสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งที่อ่าน 4) ระดับการเข้าใจด้วยการประเมินค่า
(evaluation comprehension) คือ การที่ผอู ้ ่านใช้ความรู ้ ความคิดและประสบการณ์ของตนเองตัดสิ น
หรื อประเมินคุณค่าข้อมูลจากสิ่ งที่อ่าน
จากแนวคิ ดของนักการศึ กษาที่ ได้กล่ าวถึ งระดับความสามารถในการอ่านเพื่ อความ
เข้าใจข้างต้น พบว่า นักการศึ ก ษาแบ่ งระดับ การอ่านเพื่ อความเข้าใจไว้ 3-4 ระดับหากพิ จารณา
ความสามารถของแต่ละระดับแล้วทาให้ทราบว่า โดยส่ วนมากระดับความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจเริ่ มจากระดับการทาความเข้าใจตัวอักษรจากเนื้ อหาที่อ่านเพื่อรับรู ้ ภาพรวมของเนื้ อหา
ทั้งหมด จากนั้นจึงมาถึงระดับของการตีความ คือ การนาความรู ้และประสบการณ์เดิมของผูอ้ ่านมา
ตีความ ขยายความ และแปลความ รวมทั้งวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสิ่ งที่อ่านให้กระจ่างแจ้ง และระดับ
สุ ดท้ายผูอ้ ่านจะต้องตัดสิ นข้อมูลจากการตีความ คือ การตัดสิ นข้อมู ลจากสิ่ งที่ อ่านด้วยเหตุ ผลให้
น่ าเชื่ อถื อ ดังนั้นในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จึ งสรุ ป ระดับ ความสามารถในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจได้ 3
ระดับ รายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 1
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1. ระดับการเข้าใจเนื้ อหา หมายถึ ง การบอกความหมายของค า จับใจความส าคัญ และ
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ของเรื่ องที่อ่าน
2. ระดับการตีความ หมายถึง การพิจารณาจุดประสงค์ของเรื่ อง วิเคราะห์แนวคิด กลวิธี
การเขียน การใช้ภาษา และคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
กับเหตุผลจากสิ่ งที่อ่าน
3. ระดับการประเมิ นค่า หมายถึ ง การตัดสิ นข้อมูลด้วยเหตุผลที่ น่าเชื่ อถื อ และพิจารณา
เหมาะสม คุณค่า และยอมรับข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

Smith
(1963)
1. ระดับการเข้าใจ
ความหมายของ
ตัวอักษร (literal
comprehension)
2. ระดับการตีความ
(interpretation)
3. ระดับการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ
(critical reading)

Lapp and Flood
(1981)
1. ระดับการเข้าใจ
ตัวอักษร (literal
comprehension)
2. ระดับการเข้าใจ
ด้วยการอนุมาน
(inferential
comprehension)
3. ระดับการเข้าใจ
ด้วยการประเมิน
(evaluation
comprehension)

Miller (1990), Tonjes and Zints
(1992) และ Rubin (1995)
1. ระดับการเข้าใจตามตัวอักษร
(literal comprehension)
2. ระดับนาไปใช้ (interpretation)
3. ระดับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
(critical reading)
4. ระดับการอ่านอย่างสร้างสรรค์
(creative reading)

ตารางที่ 1 ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
Bromley (1992),
Leu and Kiner (1995)
1. ระดับการเข้าใจ
ตัวอักษร (literal
comprehension)
2. ระดับการตีความ
(interpretation
comprehension)
3. ระดับการประเมินค่า
(evaluation
comprehension)

Tompkins
(2014)
1. ระดับการเข้าใจ
ตัวอักษร (literal
comprehension)
2. ระดับการเข้าใจอ้างอิง
(inferential
comprehension)
3. ระดับการเข้าใจอย่างมี
วิจารณญาณ (critical
comprehension)
4. ระดับการเข้าใจ
ประเมินค่า (evaluation
comprehension)

1. ระดับเข้าใจเนื้อหา
2. ระดับตีความ
3. ระดับประเมินค่า

ผู้วจิ ยั
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3.4 แนวทางการสอนอ่านเพื่อความเข้ าใจ
การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจจะประสบผลสาเร็ จได้ก็ต่อเมื่อครู มีแนวทางหรื อขั้นตอน
การสอนที่ ชัดเจนและเป็ นลาดับ ขั้นที่ แน่ นอน นักการศึ กษาได้เสนอแนวการสอนอ่านเพื่ อความ
เข้าใจไว้ดงั นี้
Crafton (1982: 294-297) ได้เสนอแนวทางการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ท้ งั หมด 3
ขั้น ตอนดังนี้ 1) ขั้นความเข้าใจก่อนการอ่าน (comprehension before reading) ขั้นตอนนื้ จะช่ วยลด
ความกัง วลใจของผู เ้ รี ย น การคาดการณ์ โดยใช้ก ารระดมสมอง รวมถึ ง ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ผู เ้ รี ย น
สามารถติดต่อได้มาใช้ในการเริ่ มต้นของการอ่าน ตัวอย่างเช่น ครู จะพูดคุ ยเกี่ ยวกับหนังสื อที่จะให้
นัก เรี ย นอ่ าน อาจจะสื่ อประกอบ เช่ น ใช้แผนภู มิ /เพลง/วีดิทศั น์มาให้นัก เรี ยนดู ห รื อฟั ง เพื่ อให้
นัก เรี ยนเกิ ดความสนใจ เพื่ อเป็ นการเริ่ มต้นก่ อนการสอนอ่ าน 2) ขั้นความเข้าใจระหว่างการอ่ าน
(comprehension during reading) ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนการพัฒนาทักษะความเข้าใจของผูเ้ รี ยน คือ
การเฝ้าสังเกตการรับรู ้ขอ้ มูลใน 3 ระดับ (ข้อมูลที่แท้จริ ง, การนาไปใช้, การประยุกต์) ตัวอย่างเช่ น
ครู จะกระตุน้ ด้วยสื่ อเพื่อให้ผเู ้ รี ยนอ่านในใจและทาความเข้าใจเนื้ อเรื่ องด้วยตนเอง จากนั้นให้แยก
ข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่าน รวมถึงข้อความสัมพันธ์จากเนื้ อหาที่อ่าน โดยใช้ระดับขั้น
ของการคิด 3 ระดับ ได้แก่ ขั้นการเข้าใจภาษา ขั้นการนาไปใช้ และขั้นการประยุกต์เพื่อให้ผูเ้ รี ยน
ค้นหาใจความสาคัญของเรื่ องซึ่ ง เป็ นแนวทางในการหาคาตอบที่ ตนเองได้ต้ งั สมมติ ฐานไว้ 3) ขั้น
ความเข้าใจหลังการอ่าน (comprehension after reading) ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนหลังจากอ่านเนื้ อหา
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ขั้นนี้ ตอ้ งการฝึ กทักษะการรับฟั งข้อมูลการเปรี ยบเทียบและความแตกต่างของ
แนวคิด การกาหนดผลที่เกิ ดขึ้น อภิปรายกลุ่มย่อย และการจัดทาวิจยั ต่อไป ตัวอย่างเช่ น หลังจาก
อ่านเรี ยบร้อยแล้ว ครู จะให้ผเู ้ รี ยนทางานโดยสังเคราะห์ความรู ้/ข้อมูลที่ได้จากการอ่าน ซึ่ งกิจกรรม
นี้ ผูเ้ รี ยนจะต้องสรุ ปข้อมูลจากเรื่ องที่อ่านมาแล้ว เพื่อนาไปเขียนบทความ สรุ ปความ หรื อแผนผัง
ความคิด เป็ นต้น
ในขณะที่ Irwin (2007: 22-25) ได้เสนอแนวทางการสอนอ่ า นเพื่ อ ความเข้าใจไว้ 5
ลักษณะดังนี้ 1) ครู ใช้สื่อการสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถค้นหาความหมายจากบริ บทเพื่อให้
สอดคล้องกับเนื้ อหาที่อ่าน ทั้งนี้ อาจจะใช้สถานการณ์ลกั ษณะของการนาไปใช้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสังเกต
ประเด็นสาคัญในเบื้องต้น 2) ครู ให้ผเู ้ รี ยนวางแผน/หาแนวทาง/ตั้งคาถาม/การวิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อศึกษากระบวนการในการหาคาตอบตามประเด็นที่ กาหนดไว้ 3) ผูเ้ รี ยนอ่านเนื้ อเรื่ องเพื่อสรุ ป
ข้อมูลที่ได้จากการอ่าน พร้อมทั้งสรุ ปผล เสนอแนวทางการให้เหตุผล และข้อเสนอแนะ 4) ผูเ้ รี ยน
สรุ ปข้อมูลที่ได้จากการอ่านโดยให้ผูเ้ รี ยนตั้งคาถามและอภิปรายกลุ่มใหญ่หรื อย่อยในหัวข้อหรื อ
ประเด็นสาคัญจาก การอ่านเพื่อหาข้อสรุ ปหรื อเนื้ อเรื่ องย่อจากการอ่าน 5) ให้ผเู ้ รี ยนนาเสนอข้อมูล/
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เนื้อหา/เนื้ อเรื่ องย่อจากการอ่านเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆได้ ขณะเดียวกัน สุ นนั ทา
มัน่ เศรษฐวิทย์ (2550: 88) ได้ให้ขอ้ เสนอ แนะว่า แนวทางการสอนอ่านให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจเรื่ องที่อ่าน
ได้อย่างถูกต้องจะต้องยึด แนวการพัฒนาด้านการคิดด้วย ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้ 1) การอ่านระดับขั้นต้น
เป็ นขั้นตอนของการอ่านเพื่อมุ่งจับประเด็นสาคัญของเรื่ องที่อ่านเพื่อเท่านั้น ซึ่ งประกอบด้วยการรู ้จา และการเข้าใจ ได้แก่ เข้าใจเนื้ อเรื่ องทั้งหมดที่ ป รากฏในเรื่ องทั้งเนื้ อเรื่ อง ตัวละคร รวมทั้งสิ่ ง
สาคัญต่าง ๆ และสามารถสรุ ปเรื่ องราวที่อ่านได้อย่างถูกต้อง 2) การอ่านระดับกลาง เป็ นขั้นตอน
ของการอ่านเพื่อมุ่งการนาไปประยุกต์ใช้และการอ่านเพื่ อวิเคราะห์ แยกแยะองค์ป ระกอบต่าง ๆ
ของเรื่ อ ง ซึ่ งผู ้อ่ า นจะต้อ งน าเรื่ อ งราวจากเหตุ ก ารณ์ ห รื อ เนื้ อ เรื่ อ งที่ อ่ านไปใช้ป ระโยชน์ ได้ใน
ชี วิตประจาวัน และสามารถแยกแยะองค์ประกอบจากการอ่านได้ 3) การอ่านระดับสู ง เป็ นขั้นตอน
การอ่านเพื่อมุ่งการสังเคราะห์ และประเมินค่าถึ งขั้นวิจารณญาณ ซึ่ งผูอ้ ่านจะต้องบอกเหตุผลบอก
ข้อเท็จจริ งและความคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการบอกคุณค่าของเรื่ องที่อ่านได้วา่ ดี
หรื อ ไม่ อ ย่า งไร ต่ อ มา บัน ลื อ พฤกษะวัน (2557: 85-86) ได้เสนอแนวทางพัฒ นาการอ่ า นเพื่ อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนแบบรอบรู ้ และคิ ดเป็ นดังนี้ 1) ทาความเข้าใจสาระของเรื่ อง 2) จัดประเภทของ
ความรู ้ 3) วิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ข องสิ่ ง ที่ อ่ า น 4) หลอมรวมประสบการณ์ เป็ นมโนทัศ น์ 5)
ทบทวนรายละเอียดยกอุทาหรณ์ 6) คิดย้อนกลับใช้ความรู ้อา้ งอิง 7) สร้างคติพจน์ คาคม สุ ภาษิต 8)
เกิดอารมณ์ร่วมเห็นประโยชน์ 9) พินิจไตร่ ตรอง 10) กลัน่ กรองความรู ้
จากแนวทางการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจของนักการศึกษาที่กล่าวไว้ขา้ งต้นสามารถ
สรุ ปได้วา่ แนวทางการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจมีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามสภาพการเรี ยนรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยน บริ บ ทของโรงเรี ยน บริ บทของนักเรี ยน และที่ สาคัญความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ดังนั้น ใน
งานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปแนวทางการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจเพื่ อให้ส อดคล้องและเหมาะสมกับ
บริ บทการจัดการเรี ยนการสอนและสภาพของผูเ้ รี ยนได้ 5 ขั้นตอน รายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 2
1. ขั้น ก่ อนอ่ าน คื อ การกระตุ ้น ความสนใจของผู เ้ รี ย นเพื่ อคลายความกัง วลใจและ
นาเสนอเนื้อเรื่ องเพื่อให้ผเู ้ รี ยนทาความเข้าใจสาระของเรื่ องโดยคร่ าว ๆ
2. ขั้นลงมืออ่าน คือ อ่านเนื้ อเรื่ องที่กาหนดให้อย่างน้อย 2 รอบ เพื่อจับประเด็น ได้แก่
ใคร ท าอะไร ที่ ไ หน อย่างไร เมื่ อไร รวมถึ งฉากและสถานการณ์ ที่ ป รากฏในเรื่ องเพื่ อมองเห็ น
ภาพรวมของเนื้อเรื่ องทั้งหมด
3. ขั้นตีความ คือการนาข้อมูลที่ ได้จากการอ่านมาตีความ แปลความ และขยาย ความ
ถ้อยคาของความหมายโดยใช้ความคิดและประสบการณ์เดิมของผูอ้ ่าน
4. ขั้นประเมิน คือ นาข้อมูลที่ได้จากการตีความวิเคราะห์มาตัดสิ นอย่างมีเหตุมีผล
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5. ขั้นสรุ ป คือ การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการประเมินสิ่ งที่อ่านเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
ใน สถานการณ์ต่าง ๆ

Irwin
(2007)
1. ครู ใ ช้สื่ อ การสอนต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ผู ้เรี ย นสามารถ
ค้น หาความหมายจากบริ บ ทเพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ
เนื้ อหาที่ อ่านทั้งนี้ อาจจะใช้สถานการณ์ ลกั ษณะของ
การนาไปใช้เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสังเกตประเด็นสาคัญ ใน
เบื้องต้น
2. ครู ให้ผูเ้ รี ยนวางแผน/หาแนวทาง/ตั้งคาถาม/วิเคราะห์
การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อศึกษากระบวนการในการ
หาคาตอบที่ระบุไว้การอ่าน
3.ผูเ้ รี ยนอ่านเนื้ อเรื่ องเพื่อสรุ ปข้อมูลที่ได้จากการอ่าน
พร้ อ มทั้งสรุ ป ผล เสนอแนวทางการให้ เหตุผลและ
ข้อเสนอแนะ
4. ผูเ้ รี ยนสรุ ปข้อมูลที่ได้จากการอ่านโดยให้ผเู ้ รี ยนตั้ง
คาถามและอภิปรายกลุ่มใหญ่หรื อย่อยในหัวข้อหรื อ
ประเด็นสาคัญ จากการอ่านเพื่อหาข้อสรุ ปหรื อเนื้ อ
เรื่ องย่อจากการอ่าน
5. ให้ผูเ้ รี ยนน าเสนอข้อ มู ล/เนื้ อหา/เนื้ อเรื่ อ งย่อ จาก
การอ่านเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

แนวทางการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ

Crafton
(1982)
1. ขั้นความเข้าใจ
ก่อนการอ่าน
(comprehension
before reading)
2. ขั้นความเข้าใจ
ระหว่างการอ่าน
(comprehension
during reading)
3. ขั้นความเข้าใจ
หลังการอ่าน
(comprehension
after reading)

ตารางที่ 2
สุ นันทา มัน่ เศรษฐวิทย์
(2550)
1. ขั้นการอ่านระดับ
ต้น คือ การอ่านเพื่อ
เน้นการรู ้-จา และ
เข้าใจเนื้อเรื่ องที่อ่าน
2. ขั้นการอ่าน
ระดับกลาง คือ
การอ่านเพื่อเน้น
การนาความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้และ
การวิเคราะห์เนื้อเรื่ อง
3. ขั้นการอ่านระดับสูง
คือ การอ่านเพื่อสรุ ป
และรวบรวมเนื้อเรื่ อง
รวมทั้งประเมินค่า
บอกเหตุและผลจาก
เรื่ องที่อ่าน

บันลือ พฤกษะวัน
(2557)
1. ทาความเข้าใจสาระของ
เรื่ อง
2. จัดประเภทของความรู ้
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของสิ่ งที่อ่าน
4.หลอมรวมประสบการณ์
เป็ น มโนทัศน์
5. ทบทวนรายละเอียดยก
อุทาหรณ์
6. คิดย้อนกลับใช้ความรู ้
อ้างอิง
7. สร้างคติพจน์ คาคม
สุภาษิต
8. เกิดอารมณ์ร่วมเห็น
ประโยชน์
9. พินิจไตร่ ตรอง
10. กลี่นกรองความรู ้

1. ขั้นก่ อนอ่ าน คื อการกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน
เพื่อคลายความกังวลใจและนาเสนอ เนื้ อเรื่ องเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนทาความเข้าใจ สาระของเรื่ องโดยคร่ าว ๆ
2. ขั้นลงมืออ่ าน คือ อ่านเนื้อ เรื่ องที่กาหนดให้
อย่างน้อย 2 รอบเพื่อจับประเด็นสาคัญได้แก่ ใคร
ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร รวมถึงฉากและ
สถานการณ์ที่ปรากฏในเรื่ องเพื่อมองเห็นภาพ
รวมของเนื้อเรื่ องทั้งหมด
3. ขั้นตีความ คือ การนาข้อมูลที่ ได้จากการอ่านมา
ตีความ แปลความ ขยายความถ้อยคาของความหมาย
โดยใช้ความคิดและประสบการณ์เดิมของผูอ้ ่าน
4. ขั้นประเมิน คือ นาข้อมูลที่ได้จากการตีความ
วิเคราะห์มาตัดสิ นอย่างมีเหตุมีผล
5. ขั้นสรุป คือ การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมิน สิ่ งที่อ่านเพื่อไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ

ผู้วจิ ยั
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3.5 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
การที่ผูอ้ ่านไม่สามารถทาความเข้าใจเนื้ อเรื่ องที่อ่านย่อมขึ้นอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ หลาย
ด้าน นักการศึกษาได้กล่าวถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ ดังที่
Laura (2004: 272-278) กล่ าวว่า ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนมี 3 ประเด็น
ดังนี้ 1) ปั จจัย ด้านผูอ้ ่ าน (reader) เป็ นปั จจัย ส าคัญ ที่ ผูส้ อนจะต้องค านึ งและคอยสนับ สนุ น เพื่ อ
กระตุน้ และส่ งเสริ มให้ผอู ้ ่านเกิดกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิด ประสบการณ์เดิมกับสิ่ ง
ที่อ่าน ผูส้ อนจะต้องคอยสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ผูอ้ ่านได้แก่ 1.1) สอนทักษะการตีความและการถอด
รหัสภาษาหรื อข้อความที่อ่านเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจความหมาย 1.2) ช่ วยสร้ างความคล่องแคล่ ว
ในการอ่านให้กบั ผูเ้ รี ยน 1.3) ช่ วยสร้ างและกระตุ น้ ความรู ้ เดิ ม 1.4) สอนคาศัพ ท์ 1.5) ให้กาลังใจ
และการเสริ มแรง 1.6) ให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการตอบสนองต่อข้อความที่ อ่าน 2) ปั จจัยด้านบท
อ่ าน (text) เป็ นปั จจัย ส าคัญ ที่ ท าให้ ผู อ้ ่ า นเข้า ใจเนื้ อ เรื่ อ งดี หากผู ส้ อนมี ก ารเลื อ กประเภทของ
ข้อความหรื อเนื้ อหาให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนก็จะยิ่งทาให้ผูอ้ ่านเข้าใจเนื้ อหาได้รวดเร็ ว สิ่ งสาคัญที่
ผูส้ อนจะต้องคานึ งก็คือ 2.1) สอนโครงสร้างทางภาษาที่ปรากฏในเนื้ อหาเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความ
เข้าใจก่อน 2.2) เลือกรู ปแบบ/ประเภทของข้อความที่จะใช้อ่านให้เหมาะสมกับวัยของผูอ้ ่าน 2.3) ให้
ผูอ้ ่ านได้มี เวลาอิ สระในการอ่ านเนื้ อหา 3) ปั จจัยด้านการเชื่ อมโยง (transaction) ปั จจัย ด้านนี้ เป็ น
ปั จจัย ที่ เกิ ดขึ้ นจากตัวผู ้อ่ านเองก็ คื อ ความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คล (individual difference) ซึ่ ง
ความสามารถดัง กล่ าวจะช่ วยท าให้ผูอ้ ่ านเข้าใจตัวบทที่ อ่านได้ ผูส้ อนจะต้องคอยมี ห น้าที่ ค อย
สนับสนุ นดังนี้ 3.1)ใช้กลยุทธ์หรื อกระบวนการสอนที่ชดั เจนเพื่อเป็ นแนวทางในการทาความเข้าใจ
สิ่ งที่อ่าน 3.2) คอยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลจากสิ่ งที่ผอู ้ ่านได้อ่านมา 3.3) มีวิธีการหลากหลายใน
การสอน 3.4) ส่ งเสริ มให้ผอู ้ ่านนาข้อมูลจากการอ่านมาแลกเปลี่ยนกัน 3.5) เชื่ อมโยงความรู ้กบั การ
ปฏิ บตั ิ โดยการสร้ างสรรค์งานเขี ยนจากการนาข้อมู ลจากการอ่านเพื่ อมองเห็ นประสิ ทธิ ภาพของ
ผูอ้ ่าน
ในขณะที่ Snow (2002: 11-18) ได้แสดงทัศนะว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ
มี 3 ประเด็นดังนี้ 1) ปั จจัยเกี่ ยวกับตัวผูอ้ ่าน (reader) ผูอ้ ่านจะต้องโดยใช้ประสบการณ์ และความคิดของ
ตนเองในการทาความเข้าใจสิ่ งที่อ่าน ซึ่ งประกอบด้วย ความสามารถในการรู ้คิด (ความจา ความสามารถ
ในการคิ ดวิเคราะห์ การสั งเกต การปฏิ สัมพันธ์ และการตี ค วาม) แรงจู งใจ (สนใจเนื้ อหาที่ อ่าน
ตอบสนองต่อจุดประสงค์ของการอ่าน) ความรู ้ (มีคลังคาศัพท์และประเด็นสาคัญเพียงพอ มีความรู ้
เรื่ องภาษาศาสตร์ และกลยุทธ์ในการอ่าน) และประสบการณ์ 2) ปั จจัยเกี่ยวกับบทอ่าน (text) ข้อความที่
มี ผ ลต่ อ ความเข้าใจในการอ่ านของผูอ้ ่ าน ประกอบด้วยการตรวจสอบข้อมู ล ที่ ไ ด้รับ (การรั บ รู ้
ความหมายของคาศัพท์) บริ บทของข้อความ (ความหมายของคาศัพท์กบั บริ บท) รู ปแบบของการ
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เข้าใจ (แนวทางในการเข้าใจความหมาย) 3) ปั จจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการอ่าน (activity) แนวทางที่ทาให้
ผูอ้ ่านบรรลุตามจุดประสงค์ของสิ่ งที่อ่าน ประกอบด้วย ประเภทของการอ่าน (การอ่านละเอียด การ
อ่านวิเคราะห์ การอ่านเพื่ อตรวจสอบข้อมู ล) และการศึ กษาค้นคว้า ต่อมา Tompkins (2014: 234235) ได้แสดงความคิดเห็ นว่า ปั จจัยสาคัญในการอ่านเพื่อความเข้าใจมาจาก 2 ปั จจัย ดังนี้ 1) ผูอ้ ่าน
(reader) ประกอบด้วย ความรู ้ เดิ ม (เป็ นพื้ นฐานในการเชื่ อมโยงความรู ้ กบั การอ่าน) คาศัพ ท์ (ท า
ความเข้าใจความหมายจากสิ่ งที่ อ่าน) ความคล่ องแคล่ ว (ช่ วยให้อ่านเนื้ อหาได้เร็ วขึ้ น) กลวิธีการ
สร้างความเข้าใจ (เป็ นเทคนิ คช่ วยส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่าน) ทักษะความเข้าใจ (มีการจดบันทึก
ข้อมู ลและประเด็นส าคัญ) และแรงจูงใจ(ความสนใจ, เจตคติ ต่อการอ่ าน, ความมัน่ ใจ) 2) บทอ่าน
(text) ประกอบด้วย ประเภทของบทอ่าน (สอดคล้องกับวัยของผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนสามารถ อ่านเข้าใจ
เรื่ องราวได้) รู ปแบบของบทอ่าน (เป็ นที่นิยมของผูอ้ ่านและมีโครงสร้างที่แน่นอน) และรู ปแบบของ
ข้อความ (อาจจะเป็ นภาษาพูดหรื อภาษาเขียนที่ใช้ภาษาที่ผอู ้ ่านสามารถทาความเข้าใจได้)
จากการพิจารณาปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องที่ มีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจดังกล่าวสามารถ
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่มีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจมี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านผูอ้ ่าน (reader) ได้แก่
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ความรู ้เดิ ม ประสบการณ์ ความรู ้ ทางภาษา และแรงจูงใจในการอ่าน
2) ปั จจัยด้านตัวบท (text) ได้แก่ รู ปแบบของข้อความที่จะอ่าน เนื้ อหาที่ใช้ในการอ่าน ความรู ้ ทาง
ภาษาที่ปรากฏในข้อความ 3) ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม (environment) ได้แก่ ผูส้ อนจะต้องสร้ าง
แรงจูงใจในการอ่าน เชื่ อมโยงประสบการณ์ ในการอ่านของผูเ้ รี ยนจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการอ่าน
ให้การเสริ มแรงในการระหว่างการอ่าน ส่ งเสริ มการนาข้อมูลจากการอ่านมาสร้างสรรค์ผลงานเขียน
ให้เป็ นที่ประจักษ์แก่ผอู ้ ่านและเห็นคุณค่าจากสิ่ งที่อ่าน
3.6 การวัดและประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
การประเมิ น ความสามารถในการอ่ านของผูเ้ รี ย นมี ความส าคัญ และจาเป็ นส าหรั บ
ผูเ้ รี ยน เพราะจะช่วยบอกระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนว่ามีความรู ้ความเข้าใจระดับใด นักวิชาการ
ด้านการอ่านได้เสนอแนวทางการประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ ดังนี้
Finocchiaro and sako (1983: 97-98) กล่าวว่า แบบประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนนิยมใช้เครื่ องมือวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3 ชนิ ด สรุ ปได้
ดังนี้ 1) แบบทดสอบชนิ ดเขี ยนตอบ (อัตนัย) ได้แก่ แบบทดสอบความเรี ยงโดยให้ ผูเ้ รี ยนเขี ย น
จะต้องเรี ยบเรี ยงข้อมูลที่ได้จากเรื่ องที่อ่าน แล้วเขียนตอบเป็ นข้อความหรื อประโยค2) แบบทดสอบ
ชนิ ดเลื อกตอบ (ปรนัย) ได้แก่ แบบทดสอบเลื อกตอบ แบบทดสอบชนิ ดถู กผิด แบบทดสอบชนิ ด
จับคู่ แบบทดสอบชนิ ดเติ มคา เป็ นต้น 3) แบบทดสอบชนิ ดกึ่ งปรนัย ได้แก่ แบบทดสอบที่ผูเ้ รี ยน
ต้องเขียนตอบสั้น ๆ และให้คาหรื อข้อความสั้น ๆ ให้สมบูรณ์ เช่นเดี ยวกับ Roe, Stoodt and Burns
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(1983: 271-312) ที่เสนอความคิดเกี่ยวกับวิธีการประเมินความสามารถในการอ่านไว้วา่ แบบทดสอบที่
ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านของผูเ้ รี ยนมีท้ งั หมด 6 ชนิ ด ดังนี้ 1) แบบทดสอบชนิดอิง
กลุ่ม (norm-referenced tests) เป็ นแบบทดสอบที่พิจารณาคะแนนของผูเ้ รี ยนทั้งกลุ่มโดยจะสังเกตการ
กระจายของคะแนน ได้แก่ แบบทดสอบอิ งกลุ่ ม สาหรับ ทดสอบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน 2) แบบ
ทดสอบอิ งกลุ่ มประเภทอื่ น ๆ (other types of norm-referenced tests) 3)แบบทดสอบชนิ ดอิ งเกณฑ์
(criterion-referenced tests) เป็ นแบบทดสอบที่พิจารณาคะแนนของผูเ้ รี ยนแต่ละคนโดยจะพิจารณา
จากเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้เป็ นหลัก 4) แบบทดสอบอย่างไม่ เป็ นทางการ (informal tests) เป็ นแบบ
ทดสอบที่ไม่เป็ นมาตรฐานหรื อไม่เป็ นทางการ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 5) แบบ
ทดสอบอย่างไม่เป็ นทางการประเภทอื่น ๆ (other informal tests) 6) แบทดสอบวัดความสามารถน้อย
สุ ด (minimal competency tests)
ด้านอัจฉรา วงศ์โสธร (2539: 131-187)ได้แบ่งแบบทดสอบทางภาษาไว้ดงั นี้ 1) แบบทดสอบ
ชนิดให้เลือกตอบ (selection type item) เป็ นแบบทดสอบให้ผเู ้ ข้าสอบเลือก ตอบลักษณะของคาถาม
เป็ นประเภทกระตุ น้ มี กรอบคาถามเดี ยวหรื อกระตุ น้ เช่ น แบบทดสอบมี ตวั เลื อกหลายตัว (multiple
choice) ได้แก่ แบบทดสอบเสี ยง (phonology) คาศัพท์ (vocabulary) ไวยากรณ์ (grammar) การอ่านและ
การฟั งเพื่ อความเข้าใจ (reading and listening comprehension) การอ่ าน- การเขี ยน(reading-writing)
เป็ นต้น 1.1) แบบทดสอบชนิ ดเลือกตอบชนิ ดจับคู่(matching) เป็ นแบบทดสอบที่ผูเ้ ข้าสอบจะต้อง
จับคู่คาตอบให้สอดคล้องและสัมพันธ์กนั ข้อสอบลักษณะนี้ จะสร้างข้อสอบเป็ นหมวด (column) ที่
แยกกัน เช่ น แบบทดสอบโคลซแบบจับ คู่ (matching cloze) แบบทดสอบโคลซแบบมี ตวั เลื อ ก
(multiple choice cloze) แบบสอบการอ่านแบบให้จดั ลาดับใหม่ (rearrangement) 1.2) แบบทดสอบ
แบบเลือกตอบจริ ง/เท็จ (true/false) เป็ นแบบทดสอบวัดความเข้าใจด้านภาษา เช่น การอ่าน การฟั ง
ข้อสอบนี้ เน้นการวิเคราะห์ การคิดไตร่ ตรอง การตี ความจากเนื้ อหามากกว่ารายละเอียดที่ปรากฏ
เช่ น แบบทดสอบการอ่านและการฟั งเพื่อความเข้าใจให้ระบุจริ ง/เท็จ 2) แบบทดสอบที่ผูส้ อบให้
คาตอบเอง (supply type item) เป็ นแบบทดสอบอัตนัยที่ ผูส้ อบจะต้องเขี ยนสื่ อสาร เช่ น การเขียน
เรี ยงความ การสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ 2.1) แบบทดสอบเขียนตามคาบอก (dictation) เป็ นแบบทดสอบ
ให้ผูส้ อบเขียนตามคาบอกหรื ออาจจะให้เขียนข้อความให้สมบูรณ์ 2.2) แบบทดสอบโคลซ (oral
cloze/ written cloze) เป็ นแบบทดสอบการฟังเนื้อความและการเขียนเนื้อความโดยใช้ทกั ษะการอ่าน
2.3) แบบทดสอบแบบเติมคา/ความ (completion) เป็ นแบบทดสอบให้ผูส้ อบเติมคาหรื อข้อความใน
ช่ องว่างที่ ก าหนดให้ ขณะเดี ยวกัน สุ นันทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2554: 18-21) ได้ประยุก ต์แนวคิ ดของ
Bloom’s taxonomy เพื่อสร้ างแบบทดสอบปรนัยหรื ออัตนัยมี รายละเอี ยดของแต่ละวัตถุ ประสงค์
ดังนี้ 1) วัดความรู ้ความจา (knowledge) เป็ นการวัดความรู ้ ที่ผูเ้ รี ยนได้อ่านเรื่ องและสามารถจาเนื้ อ
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เรื่ อง ชื่ อบุคคล สถานที่ และสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูใ่ นเนื้ อเรื่ อง เช่ น บอกชื่ อตัวละคร บุคคล และสถานที่ที่
ปรากฏในเรื่ องได้ เป็ นต้น 2) วัดความเข้าใจ (comprehension) เป็ นการวัดความเข้าใจในเนื้ อเรื่ องที่
ผูเ้ รี ยนได้อ่านมาแล้ว ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องบอกหรื อเล่ าให้ผูอ้ ื่ นฟั งได้ และสรุ ปเรื่ องย่อได้ รวมถึ งการ
อธิ บายความหมายของคา ความหมาย และประโยคจากเรื่ องที่ อ่าน เช่ น เล่ าเรื่ องย่อได้ เรี ยงลาดับ
เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ เป็ นต้น 3) วัด การประยุก ต์ใ ช้ (application) เป็ น การวัด ความสามารถใน การน า
เรื่ องราวที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชี วติ ประจาวัน เช่น แต่งเรื่ องได้ เป็ นต้น 4) วัดการวิเคราะห์ (analysis)
เป็ นการวัดคุ ณ ลัก ษณะย่อยจากเรื่ องที่ อ่านเพื่ อเสนอแนวคิ ดย่อยในการน าไปสู่ แนวรวมได้ เช่ น
อธิ บายลักษณะเด่นของตัวละครได้ 5) วัดการสังเคราะห์ (synthesis) เป็ นการวัดคุณสมบัติรวมของ
เหตุ การณ์ ห รื อเรื่ องราวที่ เรี ยนไปแล้ ว เช่ น เขี ยนเรื่ องจากเค้าโครงเรื่ องเดิ ม ได้ 6) การประเมิ นค่ า
(evalation) เป็ นการวัดคุ ณค่า เหตุ ผล ข้อเท็จจริ งและการทานายเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ น เช่ น การบอก
เหตุผลที่ทาให้เกิดจากเรื่ องที่อ่าน บอกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่าน
จากข้อเสนอแนะของนักการศึกษาข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านเพื่ อความเข้าใจมี ท้ งั แบบทดสอบปรนัยและอัตนัย ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ผูว้ ิจยั ว่าจะเลื อกใช้
แบบทดสอบชนิ ดใดวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยน สาหรับในงานวิจยั ครั้ง
นี้ ผูว้ ิจยั เลื อกใช้แบบทดสอบอัตนัยตามแนวทางการประเมิ นผลการอ่านภาษาไทยของ สุ นันทา
มัน่ เศรษฐวิทย์ (2554) เนื่ องจากว่า การวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอนภาษาไทยด้วยข้อสอบ
อัตนัยเป็ นวิธีการประเมินผลที่เน้นวัดความรู ้ ความเข้าใจ เพื่ อให้เห็ นพัฒนาการของความรู ้ ว่าเป็ น
อย่างไร อีกทั้งยังบ่งชี้ ถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าอีกด้วย (เอมอร
จังศิริพรปกรณ์, 2550: 157 และ อัจฉรา ชีวพันธ์, 2557: 215) นอกจากนี้ แนวทางการวัดและประเมินผล
ของ สุ นั นทา มั่นเศรษฐวิ ทย์ (2554) ยังสอดคล้ องกับ แนวคิ ดของ Bloom’s taxonomy อย่างไรก็ ดี
Anderson and Krathwahl (2001) ได้ ปรั บปรุ งจุ ดมุ่ งหมายทางการศึ กษา (Taxonomy of Education
Ojectives) ของ Bloom ขึ้นใหม่ โดยเฉพาะด้านพุทธิ พิสัยที่พฒั นาให้เกิดความซับซ้อนขึ้นเรื่ อย ๆ โดย
กาหนดไว้ 6 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นจา (remembering) 2) ขั้นเข้าใจ(understanding) 3) ขั้นประยุกต์ใช้(applying)
4) วิเคราะห์ (analysing) 5) ประเมินค่า (evaluating) และ 6) สร้างสรรค์ (creating)
ดัง นั้ น ในงานวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย จึ ง น าแนวทางการวัด และประเมิ น ผลของสุ นัน ทา
มัน่ เศรษฐวิท ย์ มาประยุก ต์ร่วมกับ แนวคิ ดของ Anderson and Krathwahl (2001) โดยก าหนดเป็ น
ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจได้ 3 ขั้น ได้แก่ 1) ระดับการเข้าใจเนื้ อหา 2) ระดับ
การตีความ 3) ระดับการประเมินค่า รายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 3
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สร้ างสรรค์

ประเมินค่ า

วิเคราะห์

ระดับความสามารถ
ในการอ่ านเพื่อความเข้ าใจ
1. ระดับการเข้ าใจเนื้อหา
1.1 การบอกความหมายของคา
1.2 การจับใจความสาคัญ
1.3 การเรี ยงลาดับเหตุการณ์ของเรื่ อง
2. ระดับการตีความ
2.1 การระบุแนวคิดของผูเ้ ขียน
2.2 การวิเคราะห์กลวิธีการเขียนในงานเขียน
2.3 การวิเคราะห์การใช้ภาษาของผูเ้ ขียน
2.4 การคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า
2.5 การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับ
เหตุผล
3. ระดับการประเมินค่ า
3.1 การตัดสิ นข้อมูลด้วยเหตุผลที่ทาให้น่าเชื่ อถือ
3.2 การพิจารณาความเหมาะสม คุณค่า และ
การยอมรับข้อมูลที่อ่าน

ประยุกต์ ใช้

แนวคิดของ
Anderson and Krathwahl

เข้ าใจ

การวิเคราะห์ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกับแนวคิดของ
Anderson and Krathwohl
จา

ตารางที่ 3












3.7 เกณฑ์ การตรวจให้ คะแนนการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนจะช่วยบรรยายลักษณะความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจของผูเ้ รี ยนได้อย่างชัดเจนและทาให้ผูส้ อนสามารถเห็ นแนวทางในการพัฒนาและส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนต่อไปได้ นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอเกณฑ์
การตรวจให้คะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546: 216-218) ได้เสนอแนวทางการวัดและประเมินการอ่านของ
ผูเ้ รี ยนไว้วา่ การวัดและประเมินผลการอ่านไม่วา่ จะเป็ นการอ่านจับใจความ อ่านออกเสี ยง อ่านร้อย
กรองหรื ออ่านประเภทอื่น ๆ จะต้องมีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนที่ชดั เจนตามหัวข้ออย่างละเอียด
เช่ น เกณฑ์ ก ารตรวจให้ ค ะแนนการอ่ านร้ อยกรอง มี ป ระเด็ น ส าคัญ 5 ประเด็น คื อ ฉัน ทลัก ษณ์
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อักขรวิธี การแบ่ งวรรคตอน ความคล่ องแคล่ ว น้ าเสี ยงและการแสดงอารมณ์ โดยมี รายละเอี ยด
ดังต่อไปนี้
ฉันทลักษณ์
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
อ่านได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ได้ทุกแห่ง
5 คะแนน
อ่านไม่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์แห่ง 1-2 แห่ง
4 คะแนน
อ่านไม่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์แห่ง 3-4 แห่ง
3 คะแนน
อ่านไม่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์แห่ง 5-6 แห่ง
2 คะแนน
อ่านไม่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์แห่ง 7-8 แห่ง
1 คะแนน
อ่านไม่ถูกต้องตามฉันทุกแห่ง
0 คะแนน
อักขรวิธี
คะแนนเต็ม 5
อ่านออกเสี ยง ร ล คาควบกล้ าได้ถูกต้องตามอักขรวิธี
5
อ่านออกเสี ยง ร ล คาควบกล้ า ตกหล่น เพิ่มคา
อ่านไม่ถูกต้องจานวน 1-2 คา
4
อ่านออกเสี ยง ร ล คาควบกล้ า ตกหล่น เพิ่มคา
อ่านไม่ถูกต้องจานวน 3-4 คา
3
อ่านออกเสี ยง ร ล คาควบกล้ า ตกหล่น เพิ่มคา
อ่านไม่ถูกต้องจานวน 5-6 คา
2
อ่านออกเสี ยง ร ล คาควบกล้ า ตกหล่น เพิ่มคา
อ่านไม่ถูกต้องจานวน 7-8 คา
1
อ่านออกเสี ยง ร ล คาควบกล้ าไม่ถูกต้อง
0
การแบ่ งวรรคตอนในการอ่าน
คะแนนเต็ม
การหยุดอ่านระหว่างวรรคตอน แบ่งคาในแต่ละวรรคตอน
มีการอ่านทอดจังหวะเสี ยงเพื่อความไพเราะได้ถูกต้องทั้งหมด
การหยุดอ่านระหว่างวรรคตอน แบ่งคาในแต่ละวรรคตอน
มีการอ่านทอดจังหวะเสี ยงไม่ไพเราะและไม่ถูกต้อง 2 แห่ง
การหยุดอ่านระหว่างวรรคตอน แบ่งคาในแต่ละวรรคตอน
มีการอ่านทอดจังหวะเสี ยงไม่ไพเราะและไม่ถูกต้อง 4 แห่ง
การหยุดอ่านระหว่างวรรคตอน แบ่งคาในแต่ละวรรคตอน
มีการอ่านทอดจังหวะเสี ยงไม่ไพเราะและไม่ถูกต้อง 6 แห่ง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
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การหยุดอ่านระหว่างวรรคตอน แบ่งคาในแต่ละวรรคตอน
มีการอ่านทอดจังหวะเสี ยงไม่ไพเราะและไม่ถูกต้องทุกแห่ง 0 คะแนน
ความคล่องแคล่ว ชัดเจน
คะแนนเต็ม
อ่านออกเสี ยงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ได้ชดั เจน
และอ่านข้อความได้ต่อเนื่อง ไม่อ่านตะกุกตะกัก
หรื ออ่านช้า ๆ สะกดอ่านทีละคา
อ่านออกเสี ยงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไม่ชดั เจน
และอ่านข้อความไม่ต่อเนื่อง อ่านตะกุกตะกัก
หรื ออ่านช้า ๆ สะกดอ่านทีละคาจานวน 2 แห่ง
อ่านออกเสี ยงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไม่ชดั เจน
และอ่านข้อความไม่ต่อเนื่อง อ่านตะกุกตะกัก
หรื ออ่านช้า ๆ สะกดอ่านทีละคาจานวน 4 แห่ง
อ่านออกเสี ยงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไม่ชดั เจน
และอ่านข้อความไม่ต่อเนื่อง อ่านตะกุกตะกัก
หรื ออ่านช้า ๆ สะกดอ่านทีละคาทุกแห่ง

3 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

นา้ เสี ยงและการแสดงอารมณ์
คะแนนเต็ม 3
ใช้น้ าเสี ยงและแสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับ
บทร้อยกรอง และไม่อ่านเสี ยงเบา
3
อ่านเสี ยงเบา ใช้น้ าเสี ยงและแสดงอารมณ์
ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับบทร้อยกรอง 2 แห่ง
2
อ่านเสี ยงเบา ใช้น้ าเสี ยงและแสดงอารมณ์
ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับบทร้อยกรอง 4 แห่ง
1
อ่านเสี ยงเบา ใช้น้ าเสี ยงและแสดงอารมณ์
ไม่เหมาะสมและสอดคล้องตลอดทั้งบทร้อยกรอง
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

นอกจากนี้ สุ นันทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2548: 98-100) ก็ได้เสนอความคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ ม อี กว่า
การประเมินผลการอ่านและการเขียนภาษาไทยนิ ยมใช้เกณฑ์การตรวจให้คะแนนทั้งสองวิธี ได้แก่
1) การให้คะแนนแบบภาพรวม (holistic scoring) เป็ นการใช้ระบบตัวเลขที่สัมพันธ์ กบั วัตถุ ประสงค์
ของการวัดซึ่ งมีเพียงเกณฑ์เดียวที่จะได้รับการประเมิน เช่น
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เขียนถูกทุกคา
เท่ากับ 5
ดีมาก
เขียนผิด 1 - 2 คา
เท่ากับ 4
ดี
เขียนผิด 3 - 4 คา
เท่ากับ 3
พอใช้
เขียนผิด 5 - 6 คา
เท่ากับ 2
ปรับปรุ ง
เขียนผิด 7 - 8 คา
เท่ากับ 1
ปรับปรุ งอย่างมาก
2. การให้คะแนนแบบแยกส่ วน (analytic scoring) เป็ นการให้น้ าหนักความสาคัญของ
แต่ละเกณฑ์ซ่ ึ งมีความสาคัญแตกต่างกัน เช่น เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการอ่านออกเสี ยง คะแนน
เต็ม 8 คะแนน มีประเด็นในการพิจารณา 4 ประเด็น ดังนี้
การเล่าเรื่ องทีอ่ ่าน
คะแนนเต็ม 3 คะแนน
เล่าเรื่ องได้ถูกต้องครบถ้วน
3 คะแนน
เล่าเรื่ องได้ถูกต้อง ขาด 1-2 ส่ วน
2 คะแนน
เล่าเรื่ องได้ถูกต้อง 3-4 ส่ วน
1 คะแนน
เล่าเรื่ องไม่ได้
0 คะแนน
การออกเสี ยง
คะแนนเต็ม
ออกเสี ยงชัดเจนทุกคา
ออกเสี ยงไม่ชดั เจนหรื อ่านผิด 1-3 คา
ออกเสี ยงไม่ชดั เจนหรื ออ่านผิดมากกว่า 4 คา

2
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การเว้นวรรค
เว้นวรรคตอนถูกต้องทุกที่
เว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง 1-2 ที่
เว้นวรรคตอนผิด 3 ที่ข้ ึนไป

คะแนนเต็ม 2
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตั้งใจอ่าน
ตั้งใจอ่าน
ไม่ต้ งั ใจอ่าน

คะแนนเต็ม 1 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

ต่อมา โชติกา ภาษีผล และคณะ (2558: 25-26) ได้สนับสนุนข้อมูลของสุ นนั ทา มัน่
เศรษฐวิทย์และได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า แบบทดสอบที่ให้อิสระแก่ผสู ้ อบในการเขียนคาตอบ (แบบ
อัตนัย) เป็ นแบบทดสอบที่เหมาะสาหรับวัดความสามารถในการบูรณาการ กระบวนการคิดต่าง ๆ
ความสามารถด้านการใช้ภาษาและการแก้ปัญหา ความสามารถดังกล่าวประเมินด้วยวิธีการตรวจให้
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คะแนนข้อสอบความเรี ยงมี 2 วิธี คือ 1) การตรวจแบบวิเคราะห์ (analytic scoring) คือ การกาหนด
ประเด็นสาคัญหรื อจุดสาคัญที่จะให้คะแนนหรื อหักคะแนนอย่างชัดเจน โดยการเปรี ยบเทียบคาตอบของ
ผูเ้ รี ยนกับคาเฉลย และให้คะแนนสาหรับคาตอบของผูเ้ รี ยนตามที่กาหนด 2) การตรวจแบบสรุ ปรวม
(holistic scoring) เป็ นการตรวจให้คะแนนคาตอบของผูเ้ รี ยนโดยการประมาณค่า หลังจากคาตอบ
ของผูเ้ รี ยนแล้วจัดคาตอบของผูเ้ รี ยนไว้เป็ นกลุ่ ม ๆ แต่ละกลุ่มแสดงถึ งระดับคุ ณภาพของคาตอบ
อาจเป็ น 5 4 3 2 และ 1 ซึ่ งการตรวจแบบนี้ ผตู ้ รวจไม่ได้กาหนดจุดให้คะแนนแต่ให้คะแนนรวมโดย
ดูความถูกต้อง เหตุผล และความคิดในการตอบ
จากข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของนักการศึกษาข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ แนว
ทางการวัดและประเมิ นความสามารถในการอ่านภาษาไทยนิ ยมใช้เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 2
แบบ ได้แก่ เกณฑ์ ก ารตรวจให้ ค ะแนนแบบรวมส่ วน (holistic scoring) และเกณฑ์ก ารตรวจให้
คะแนนแบบแยกส่ วน (analytic scoring) จากการศึ กษาข้อมู ล ข้างต้น ท าให้ ผู ้วิ จ ัยทราบว่ า เกณฑ์
การตรวจให้คะแนนทั้งสองวิธีมีจุดเด่นต่างกัน กล่าวคือ เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบรวมส่ วน
(holistic scoring) เป็ นเกณฑ์ส าหรั บงานที่ ไม่มี คาตอบเฉพาะเจาะจงและมี ความยืดหยุ่นสู ง ในขณะที่
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบแยกส่ วน (analytic scoring) เป็ นเกณฑ์สาหรับงานที่มีคาตอบเจาะจง
และมีรายละเอียดย่อย ๆ ที่จะต้องประเมิน และที่สาคัญเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่ วน (analytic
scoring) ยังมีความเป็ นปรนัย (objectivity) และมี ความเชื่ อมัน่ (reliability) สู งกว่าเกณฑ์การตรวจ
ให้คะแนนแบบรวมส่ วน (holistic scoring) สาหรับในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกเกณฑ์การตรวจให้
คะแนนแบบแยกส่ วน (analytic scoring) เพื่อใช้วดั และประเมินผลความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจของของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ระดั บการเข้ าใจเนื้ อหา (3 ทักษะย่อย: 12 คะแนน) คือ การบอกความหมายของคา
จับใจความสาคัญ และลาดับข้อมูลของเรื่ อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระดับคุณภาพ
4

3

คาอธิบายระดับความสามารถในการเข้ าใจเนื้อหา (3 ทักษะย่อย: 12 คะแนน)
-บอกความหมายของคาได้สอดคล้องกับเนื้อเรื่ องและจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน
-จับใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่านได้ครบถ้วนและถูกต้อง
-ลาดับข้อมูลของเรื่ องได้ต่อเนื่องและครบถ้วน
-บอกความหมายของคาได้แต่มี 1 ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่ องและจุดประสงค์
-จับใจความสาคัญได้ แต่ขาด ประเด็นสาคัญ 1 ประเด็น
-ลาดับข้อมูลของเรื่ องได้ แต่มี 1 ประเด็นไม่ต่อเนื่อง และไม่ครบ
-บอกความหมายของคาได้แต่มี 2 ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่ องและจุดประสงค์
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ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับความสามารถในการเข้ าใจเนื้อหา (3 ทักษะย่อย: 12 คะแนน)
2
-จับใจความสาคัญได้ แต่ขาด ประเด็นสาคัญ 2 ประเด็น
-ลาดับข้อมูลของเรื่ องได้ แต่มี 2 ประเด็นไม่ต่อเนื่อง และไม่ครบ
-บอกความหมายของคาได้แต่มีมากกว่า 2 ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่ องและจุดประสงค์
1
-จับใจความสาคัญได้ แต่ขาดประเด็นสาคัญมากกว่า 2 ประเด็น
-ลาดับข้อมูลของเรื่ องได้ แต่มีมากกว่า 2 ประเด็นไม่ต่อเนื่อง และไม่ครบ

2. ระดับการตีความ (5 ทักษะย่อย: 20 คะแนน) คือ การระบุแนวคิด/แก่นเรื่ อง วิเคราะห์
แนวคิด กลวิธีการเขียน การใช้ภาษา และคาดคะเนเหตุการณ์ ล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์ ความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดกับเหตุผลจากสิ่ งที่อ่านมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ระดับคุณภาพ
4

3

2

1

คาอธิบายระดับความสามารถในการตีความ (5 ทักษะย่อย: 20 คะแนน)
-ระบุจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนได้สอดคล้องกับแนวคิดหรื อแก่นเรื่ อง
-วิเคราะห์แนวคิด กลวิธีการนาเสนอ การใช้ภาษา และท่วงทานองในการเขียนได้ครบถ้วน
และถูกต้อง
-คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้สอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง
-ระบุจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนได้แต่มี 1 ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรื อแก่นเรื่ อง
-วิเคราะห์แนวคิด กลวิธีการนาเสนอ การใช้ภาษา และท่วงทานองในการเขียนได้
แต่มี 1 ประเด็นที่วเิ คราะห์ไม่ถูกต้อง
-คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ แต่มี 1 ประเด็นที่คลาดเคลื่อนจากเนื้อเรื่ อง
-ระบุจุดประสงค์ของเรื่ องได้แต่มี 2 ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรื อแก่นเรื่ อง
-วิเคราะห์แนวคิด กลวิธีการนาเสนอ การใช้ภาษา และท่วงทานองในการเขียนได้
แต่มี 2 ประเด็นที่วเิ คราะห์ไม่ถูกต้อง
-คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ แต่มี 2 ประเด็นที่คลาดเคลื่อนจากเนื้อเรื่ อง
-ระบุจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนได้แต่มีมากกว่า 2 ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรื อแก่นเรื่ อง
-วิเคราะห์แนวคิด กลวิธีการนาเสนอ การใช้ภาษา และท่วงทานองในการเขียนได้
แต่มีมากกว่า 2 ประเด็นที่วเิ คราะห์ไม่ถูกต้อง
-คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แต่มีมากกว่า 2 ประเด็นที่คลาดเคลื่อนจากเนื้อเรื่ อง

3. ระดับการประเมินค่ า (2 ทักษะย่อย: 8 คะแนน) คือ การตัดสิ นข้อมูลด้วย เหตุผลที่
ทาให้น่าเชื่อถือ และพิจารณาความเหมาะสม คุณค่า และยอมรับสิ่ งที่อ่าน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

คาอธิบายระดับความสามารถในการประเมินค่ า (2 ทักษะย่อย: 8 คะแนน)
-พิจารณาคุณค่าจากเรื่ องได้ครบถ้วนและถูกต้อง
-ตัดสิ นคุณค่าจากเรื่ องด้วยเหตุผลและข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
-พิจารณาคุณค่าจากเรื่ องได้ แต่ขาด 1 ประเด็นยังไม่ครบและไม่ถูกต้อง
-ตัดสิ นคุณค่าจากเรื่ องได้ แต่มี 1 ประเด็นที่ขาดเหตุผลมารองรับให้น่าเชื่อถือ
-พิจารณาคุณค่าของข้อมูลได้ แต่ขาด 2 ประเด็นยังไม่ครบและไม่ถูกต้อง
-ตัดสิ นคุณค่าจากเรื่ องได้ แต่มี 2 ประเด็นที่ขาดเหตุผลมารองรับให้น่าเชื่อถือ
-พิจารณาคุณค่าของข้อมูลได้ แต่ขาดมากกว่า 2 ประเด็นยังไม่ครบและไม่ถูกต้อง
-ตัดสิ นคุณค่าจากเรื่ องได้ แต่มีมากกว่า 2 ประเด็นที่ขาดเหตุผลมารองรับให้น่าเชื่อถือ

จากเกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจข้างต้น
ผูว้ ิจยั จึงนาคะแนนรวมในการประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจมาแปลความหมาย
ของคะแนนตามระดับคุ ณภาพ ดังนี้ (Bromley, 2011: 309; อดุ ลย์ ไทรเล็กทิ ม, 2554: 109 และโชติ กา
ภาษีผล, 2559: 27-28)
คะแนน 35 - 40 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 25 - 34 หมายถึง ดี
คะแนน 15 - 24 หมายถึง พอใช้
คะแนน 10 - 14 หมายถึง ปรับปรุ ง
4. การเขียนสรุ ปความ
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จากเอกสาร ตารา และบทความต่าง ๆ ผูว้ ิจยั จึ งนาเสนอ
แนวคิ ดเกี่ ยวกับการเขียนสรุ ปความทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะของการ
เขียนสรุ ปความที่ดี องค์ประกอบของการเขียนสรุ ปความ แนวทางการสอนเขียนสรุ ปความ ปั จจัยที่
ส่ งผลต่ อการเขี ยนสรุ ปความ เกณฑ์ การตรวจให้ คะแนนการเขี ยนสรุ ปความ และความสั ม พัน ธ์
ระหว่างการอ่านเพื่อความเข้าใจกับการเขียนสรุ ปความ ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 ความหมายของการเขียนสรุ ปความ
การเขียนสรุ ปความเป็ นวิธีการเขียนย่อที่ส้ นั ที่สุด ผูเ้ ขียนจะต้องจับประเด็นสาคัญในแต่
ละย่อ หน้ า เพื่ อ น ามาเขี ย นเรี ย บเรี ย งใหม่ ใ ห้ เป็ นภาษาของผู ้เขี ย นให้ ก ระชับ และเข้า ใจง่ า ยนัก
การศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการเขียนสรุ ปความไว้ ดังนี้
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Bazerman (1995: 12) ได้ให้ความหมายของการเขียนสรุ ปความไว้วา่ การเขียนสรุ ปความ
หมายถึง การย่อข้อความเดิมให้ส้ ันลง โดยคัดเลือกเฉพาะใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้าแล้วนามา
เรี ยบเรี ยงใหม่เป็ นภาษาของตัวเอง เช่ นเดี ยวกับ Graham and Hebert (2010: 15) ได้นิยามความหมาย
ของการสรุ ปความไว้เช่ นกันสรุ ปได้ว่า การสรุ ปความเป็ นการข้อความจากสิ่ งที่อ่านให้ส้ ันลง โดย
ผูอ้ ่านจะต้องสรุ ปสิ่ งที่ได้จากการอ่านโดยใช้คาและประโยคที่สื่อความได้ชดั เจน
ด้าน Hacker (2007: 62) ได้กล่าวว่า การเขียนสรุ ปความเป็ นการนาใจความสาคัญจาก
สิ่ งที่ อ่านมาเรี ยบเรี ย งเป็ นข้อความใหม่ ให้ ก ระชับ และง่ ายต่ อการเข้าใจของผูอ้ ่านในขณะที่ ธนู
ทดแทนคุณ และกุลวดี ทดแทนคุณ (2549: 160) ได้กล่าวถึงความหมายของการเขียนสรุ ปความไว้วา่
การเขียนสรุ ปความ คือ การเก็บใจความสาคัญจากสารที่ได้ฟังหรื ออ่านมาเรี ยบเรี ยงใหม่ให้มีใจความ
ครบถ้วน กระชับ เข้าใจง่ าย โดยใช้ส านวนภาษาของผูเ้ ขี ยนเอง โดยไม่ ต้องค านึ งถึ งการเรี ยงล าดับ
ก่ อนหลังตามเนื้ อหาของสารเดิ ม นอกจากนี้ จันตรี คุ ป ตะวาทิ น (2554: 56) ได้ก ล่ าวเพิ่ ม เติ ม ว่า
การเขียนสรุ ปความ คือ การเก็บสาระสาคัญของเนื้ อความทั้งหมดพิจารณาเฉพาะประเด็นหลักของ
เรื่ อง แล้วนามาเรี ยบเรี ยงใหม่ให้มีเนื้อความตรงกับเนื้อเรื่ องเดิมอย่างครบถ้วน
ต่อมา จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และวีรวัฒน์ อินทรพร (2556: 222) ได้นิยามความหมายไว้
ว่า การเขียนสรุ ปความเป็ นการสื่ อสารที่ผูเ้ ขียนต้องแสดงทั้งสมรรถภาพในการอ่านจับใจความให้
ถูกต้อง ตรงประเด็น และสามารถเรี ยบเรี ยงภาษาเขียน สรุ ปประเด็นให้ถูกต้อง ชัดเจน ต่อเนื่อง สละ
สวยเป็ นภาษาเขียนที่ดีดว้ ย เช่ นเดี ยวกับ วรวรรธน์ ศรี ยาภัย (2557: 49)ได้แสดงทัศนะว่าการเขียน
สรุ ปความเป็ นการกล่าวเฉพาะประเด็นสาคัญที่สุดของเรื่ องนั้น ๆ ให้ส้ ันที่สุดและต้องตีความได้วา่
ผูเ้ ขียนส่ งสารมาในทานองใด
จากความหมายของนักการศึกษาที่กล่าวไว้ขา้ งต้นพอจะสรุ ปได้วา่ การเขียนสรุ ปความ
เป็ นการเก็บ ใจความสาคัญในแต่ละย่อหน้า แล้วนามาเขี ยนเรี ยบเรี ยงใหม่ ให้เป็ นระเบี ยบโดยใช้
ถ้อยคาและประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ ชัดเจน กะทัดรัด และสละสลวย สาหรับในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จึงได้
นิ ย ามความหมายของการเขี ย นสรุ ป ความใหม่ เพื่ อ ให้ เป็ นรู ป ธรรมและน าไปใช้ ใ นการสร้ า ง
เครื่ องมื อได้ จึ งได้นิยามความหมายของการเขี ยนสรุ ป ความไว้ว่า การเขี ยนสรุ ป ความ หมายถึ ง
ความสามารถในการจับประเด็นสาคัญโดยเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาอย่างเป็ นระบบ ใช้ภาษาสั้น ๆ กระชับ
ชัดเจน เข้าใจง่าย และถูกต้อง
4.2 ความสาคัญของการเขียนสรุ ปความ
การเขี ยนสรุ ปความนับว่าเป็ นทักษะการเขียนอีกประเภทหนึ่ งที่เน้นการเก็บประเด็น
สาคัญจากข้อมูลที่ได้ศึกษา ค้นคว้าเพื่อคัดเลือกและกลัน่ กรองแต่สาระแล้วนาเสนอสาระสาคัญให้
ผูอ้ ่านได้เข้าใจ นักการศึกษาได้กล่าวถึงความสาคัญของการเขียนสรุ ปความไว้ ดังนี้
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Frey, Fisher and Hernandez (2003: 43-44) กล่าวถึ ง ความสาคัญของการเขียนสรุ ปความ
ในบริ บทของการเรี ยนการสอนไว้ว่า การเขียนสรุ ปความจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถสรุ ปความรู ้จาก
หนังสื อเรี ยนหรื อข้อมู ลต่าง ๆ จากการอ่านเอกสารอื่น ๆ ตามความสนใจเพื่อคัดเลื อกเฉพาะสิ่ งที่
เป็ นความจริ งที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจาวันได้ เช่ นเดี ยวกับ ทัศนี ย ์ ศุภเมธี (2539:
124-125) ก็ได้เสนอความคิดเห็ นในทานองเดียวกันว่า การเขียนสรุ ปความมีความสาคัญต่อการศึกษา
กล่ าวคื อ ใช้เป็ นแนวทางในการสรุ ป ความรู ้ ท้ งั ลัก ษณะที่ เป็ นวิชาการและไม่ เป็ นวิชาการ ได้แก่
การสรุ ปเรื่ องราวจากหนังสื อพิมพ์หรื อวรรณกรรม/วรรณคดีต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ทางการศึกษา
ด้าน วรวรรธ์ ศรี ยาภัย (2557: 49-50) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการเขียนสรุ ปความไว้
2 ประการ คือ 1) ความส าคัญต่อตนเอง คื อ 1.1) เป็ นการพัฒนาทักษะการรับสารให้มี ประสิ ทธิ ภาพสู ง
ยิ่งขึ้ น 1.2) เป็ นวิธีการส่ วนหนึ่ งของการท างานและทาให้งานนั้นส าเร็ จ 1.3) เป็ นการจัดเก็บ หรื อ
บันทึกสาระสาคัญของสารที่ได้รับมาไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อจะได้หยิบยกไปปรับประยุกต์ใช้
ได้ท นั ท่ วงที และ 2) ความสาคัญต่อสังคม คื อ 2.1) ตัวบทหรื อเรื่ องที่ เกิ ดจาก การไคร่ ครวญของ
ผูเ้ ขียนหรื อผูส้ ่ งสารอย่างเป็ นระบบ 2.2) ผูม้ ีความสามารถในการสรุ ปความจะเป็ นบุคลากรที่สาคัญ
ต่อองค์กรและสังคม เพราะรู ้จกั การจับประเด็น ใคร่ ครวญและวิเคราะห์ได้ 2.3) ใช้เป็ นข้อมูลที่ได้
จากการสรุ ปข้อมูลในเวลาอันจากัดสามารถใช้เป็ นฐานในการตัดสิ นใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งอย่างไม่
ผิดพลาด ต่อมา ประดับ จันทร์ สุขศรี (2552: 4) มีความคิดเห็ นว่า ความสาคัญของการเขียนสรุ ปความ
จะต้องมีดงั นี้ 1) เป็ นเครื่ องมือใช้การสื่ อสาร ถ่ายทอดความรู ้และความคิดการสิ่ งที่อ่านให้บุคคลอื่น
ได้เข้าใจ 2) เป็ นเครื่ องมือในการบันทึกหลักฐานทางราชการหรื อธุ รกิจ เช่น บันทึกรายงานการประชุ ม
เป็ นต้น 3) เป็ นเครื่ องมือใช้ในการประกอบอาชี พ ได้แก่ นักเขียนนวนิ ยายและเรื่ องสั้นและนักเรี ยน
นัก ศึ ก ษาที่ จาเป็ นจะต้องค้น คว้าหาข้อมู ล ด้วยการอ่ านหรื อ การฟั งและสรุ ป ไว้เพื่ อใช้ป ระกอบ
การเขียนต่อไป
จากการศึ ก ษาข้อมู ล ความส าคัญ ของการเขี ย นสรุ ป ความข้างต้นสามารถสรุ ป ได้ว่า
การเขียนสรุ ปความมีความสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความสาคัญต่อการสื่ อสาร คือ การถ่ายทอด
ข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านให้ผอู ้ ื่นได้เข้าใจสิ่ งที่ผเู ้ ขียนต้องการนาเสนอ 2) ความสาคัญต่อการศึกษา คือ ใช้
เป็ นกระบวนการเก็บข้อมู ลหรื อการค้นหาประเด็นสาคัญจากหนังสื อ เอกสารและงานวิจยั ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน 3) ความสาคัญต่อสังคม คือ เป็ นกระบวนการในการทางานในอนาคต
โดยเฉพาะความสาคัญต่อการศึกษาที่ผูเ้ รี ยนจะต้องอาศัยกระบวนการสรุ ปความในการค้นหาใจความ
สาคัญ อาจจะต้องใช้การตีความ วิเคราะห์และตัดสิ นข้อมูลที่เลือกมาว่าถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ที่
ผูเ้ ขียนต้องการนาเสนอหรื อไม่
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4.3 องค์ ประกอบของการเขียนสรุ ปความ
องค์ประกอบของการเขียนจะช่ วยทาให้ผูเ้ ขียนสามารถสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ นักการศึกษาได้เสนอองค์ประกอบของการเขียนสรุ ปความไว้ดงั นี้
กองเทพ เคลื อบพณิ ชกุ ล (2542: 127-129) กล่ าวว่า องค์ป ระกอบในงานเขี ยนทัว่ ไป
จะต้องมีสิ่งสาคัญดังนี้ 1) เนื้ อหา คือ เนื้ อเรื่ องหรื อเรื่ องราวที่ผเู ้ ขียนต้องการจะให้ผอู ้ ่านได้รับทราบ
อาจจะเป็ นเหตุการณ์ เรื่ องของบุคคล ข้อคิดเห็น จินตนาการ อารมณ์ และความรู ้สึก อย่างใดอย่าหนึ่ ง
ประกอบกันก็ได้ 2) ภาษา คือ ถ้อยคาสานวนโวหารต่าง ๆ ที่อยูใ่ นขอบเขตของไวยากรณ์ และตาม
ความนิยมของผูใ้ ช้ภาษา ภาษานับเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่สุดสาหรับการถ่ายทอด ทั้งนี้ผเู ้ ขียนจะต้องมี
ความสามารถและรอบคอบในการเลือกสรรถ้อยคา ประโยค สานวนโวหาร ต่าง ๆ ให้เหมาะสมแก่
กาลเทศะและรู ป แบบของการเขี ยน 3) เครื่ องหมายวรรคตอน คื อเครื่ องหมายต่ าง ๆ ที่ ใช้ในการ
เขี ยนเพื่อช่ วยให้ผูอ้ ่านอ่านได้สะดวกและเป็ นการป้ องกันความเข้าใจผิดได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม
การใส่ เครื่ องหมายวรรคตอนในการเขียนใช่วา่ จะใส่ พร่ าเพรื่ อจนมากเกินไป จะต้องใช้ให้เหมาะแก่
เนื้ อหาและรู ปแบบอย่างระมัดระวัง 4) รู ปแบบ คือ รู ปแบบของการเขียนซึ่ งการเขียนจะมีรูปแบบ
แตกต่างกัน เช่ น งานเขี ยนประเภทร้ อยแก้ว ได้แก่ เรี ยงความ จดหมาย รายงาน เป็ นต้น และงาน
เขียนประเภทร้อยกรอง ได้แก่ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่ าย เป็ นต้น ในขณะที่ สมพันธุ์ เลขะ
พันธุ์ (2544: 11) ให้เหตุผลว่า งานเขียนทุกเรื่ องทุกประเภทจะต้องมีองค์ประกอบสาคัญ 2 ประการ
คือ 1) เนื้ อเรื่ อง คือ มีสาระให้ประโยชน์แก่ผูอ้ ่าน อาจจะเป็ นเรื่ องจริ งหรื อทัศนะของผูเ้ ขียนก็ได้ 2)
ภาษา คือ สื่ อความหมายได้ชดั เจน คือสื่ อความรู ้ความเข้าใจตรงตามเจตนารมณ์ ของผูเ้ ขียน และน่ า
อ่าน คือ มีสานวนการเขียนดี ลาดับความต่อเนื่ องไม่ออ้ มค้อมตรงประเด็น ทั้งหมดนี้ ผเู ้ ขียนจะต้อง
ฝึ กฝนความสามารถในการใช้คาและประโยค
ส่ วน นิ รมล ศตวุฒิ และศักดิ์ ศรี ปาณะกุ ล (2544: 5-6) ได้เสนอแนะว่า งานเขี ยนทุ ก
ประเภทจะให้มีคุณภาพจะต้องประกอบด้วยส่ วนประกอบสาคัญของการเขียนดังนี้ 1) การใช้ภาษา
ได้แก่ 1.1) ระดับ ภาษา จะช่ วยให้ภาษาเขี ย นดี 1.2) การใช้คา จะช่ วยให้ ผูเ้ ขี ยนใช้ค าได้ตรงตาม
ความหมาย เหมาะสมกับข้อความ กระชับ เข้าใจง่ายและเหมาะกับยุคสมัยและสุ ภาพ 1.3) ประโยค
จะช่ วยให้เรี ยบเรี ยงคาในประโยคถู กต้องตามหลักภาษา ประโยคกะทัดรั ด ไม่มีคาและข้อความ
ซับ ซ้อนในประโยค หน้าที่ของคาในประโยคถู กต้อง 1.4) วรรคตอน ช่ วยในการแบ่งวรรคตอน
ถูกต้อง แยกคาได้ถูกต้องรวมทั้งการใช้เครื่ องหมายวรรคตอน 1.5) ย่อหน้า ช่ วยในการเขียนความคิด
หลักและมี การสนับสนุ นความคิดหลักให้มีเอกภาพในแต่ละย่อหน้าและเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน
รวมทั้งความสัม พันธ์ ระหว่างเนื้ อความหรื อความคิ ดแต่ละประเด็ น 2) เนื้ อเรื่ อง ผูเ้ ขี ยนจะต้องมี
แนวคิ ดหลักของเรื่ อง มี ความสัมพันธ์กนั ระหว่างย่อหน้าทั้งหมดในเรื่ อง การเสนอความคิดเรี ยง
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ลาดับเป็ นหมวดหมู่ ไม่สับสน มีเอกภาพของเรื่ อง และมีจุดเน้นสาคัญของเรื่ อง 3) รู ปแบบของงาน
เขียน ผูเ้ ขียนจะต้องสร้างสรรค์ง านเขียนให้ถูกต้องตามรู ปแบบที่กาหนดไว้หรื อเขียนให้เหมาะสม
ตามจุดประสงค์ในการนาเสนอ 4) ความถู กต้องของส่ วนประกอบอื่ น ๆ ได้แก่ ตัวการันต์ การอ้างอิง
รู ปแบบการพิมพ์ ความชัดเจน ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และการสะกดคา
จากการศึกษาองค์ประกอบของการเขียนสรุ ปความข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ นักการศึกษา
ให้ ค วามส าคัญ กับ องค์ป ระกอบของการเขี ย นสรุ ป ความ 4 ประเด็ น ได้แ ก่ เนื้ อหาการใช้ภาษา
รู ปแบบ และความถู กต้อง ดังนั้นในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงกาหนดองค์ประกอบของการเขียนสรุ ป
ความไว้ 3 ส่ วน ดังนี้ 1) เนื้ อหา คือ การนาเสนอประเด็นหลักหรื อใจความสาคัญของเรื่ องให้ครบ
ถ้วนและสัมพันธ์กนั ในแต่ละย่อหน้าทั้งหมดของเรื่ อง โดยเรี ยงลาดับตามเหตุ การณ์ ให้มีเอกภาพ
ตลอดทั้งเรื่ อง 2) ภาษา คือ เลือกถ้อยคาที่สื่อความหมาย ได้ชดั เจน กระชับ เข้าใจง่าย และเรี ยบเรี ยง
ประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา สั้นและกะทัดรั ด ไม่ซับ ซ้อน และ 3) ความถู กต้อง คือ การใช้
เครื่ องหมายวรรคตอน การสะกดคา การเว้นวรรคตอน การอ้างอิง และมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
4.4 ลักษณะของการเขียนสรุ ปความทีด่ ี
การเขียนสรุ ปความให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น ผูส้ อนจะต้องนาเสนอตัวอย่างหรื อลักษณะ
ของการเขียนสรุ ปความที่ดีให้แก่ผเู ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความตระหนักก่อนลงมือเขียนสรุ ปความ
นักการศึกษาได้เสนอแนะแนวทางการเขียนสรุ ปความที่ดีไว้ ดังนี้
ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ และประภาศรี สี หอาไพ (2520: 103) กล่าวว่า สิ่ งจาเป็ นสาหรับ
การเขียนสรุ ปความ คือ 1) ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ ยวกับเรื่ องที่จะสรุ ป 2) ความคิดหลักที่เป็ นจุดเด่นของ
เรื่ อง 3) ความชัดเจนของบทสรุ ปความนั้น สอดคล้องกับ ทัศนี ย ์ ศุ ภเมธี (2539: 124-125) ที่เสนอ
ความคิดเห็นว่า สิ่ งสาคัญของการเขียนสรุ ปความที่ขาดไม่ได้ คือ ผูส้ รุ ปความจะต้องรู ้หลักการสรุ ป
ความว่ามี ส่ วนประกอบอะไรบ้าง ใช้ส านวนภาษาอย่างไร ตลอดจนการเรี ยบเรี ย งข้อความให้
ต่อเนื่องกัน โดยมีใจความสาคัญให้ครบไม่ตกหล่นไม่ผดิ พลาดบิดเบือนจากความเดิม
ในขณะที่ ประทีป วาทิกทินกร (2555: 74-75) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าลักษณะของท่วง
ทานองในการเขียน ที่ดีน้ นั จะต้องมีสิ่งสาคัญดังนี้ 1) ชัดเจนแจ่มแจ้ง คือ อ่านเข้าใจง่ายไม่คลุมเครื อ
โดยเลือกใช้คาง่าย ๆ ตรงความหมาย ผูกประโยคและเรี ยบเรี ยงข้อความดี มีเว้นวรรคตอนและย่อ
หน้าถูกต้อง 2) กระชับรัดกุม คือไม่เยิน่ เย้อ ผูกประโยคกระชับ และแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
3) มีน้ าหนัก คือ สามารถทาให้ผอู ้ ่านเกิดความรู ้สึกสนใจและประทับใจ ใช้คาเหมาะสมกับความหมาย
และทาให้ความมีภาพพจน์ 4) มีความเหมาะสม คือ ใช้ภาษาได้สุภาพเหมาะสมตรงตามเนื้ อหาของ
เรื่ อง จัดลาดับความอย่างประณี ต 5) มี ความจริ งใจ คื อ นาเสนอข้อความจากความรู ้ สึกจากใจไม่
แสแสร้ง
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จากการศึกษาข้อมู ลลักษณะการเขียนสรุ ปความข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า การเขียน
สรุ ปความที่ดีน้ นั จะต้องประกอบด้วยกันดังนี้ 1) มีจุดเด่น คือ นาเสนอเนื้ อหาเฉพาะประเด็นสาคัญ
ไม่บิดเบื อนจากความจริ ง 2) กระชับและต่อเนื่ อง คือ การจัดลาดับความคิดให้ต่อเนื่ องตามลาดับ
เหตุการณ์ ผูกประโยคกระชับ ไม่เย่นเย้อ 3) ความชัดเจนและถูกต้อง คือ การใช้คาและประโยคได้
ถูกต้องตามหลักภาษาและตรงตามความหมาย
4.5 แนวทางการสอนเขียนสรุ ปความ
การสอนเขียนสรุ ปความให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพนั้นผูส้ อนจะต้องมีกระบวนการชัดเจนและ
ขั้น ตอนเป็ นล าดับ อย่างต่ อเนื่ อ งเพื่ อให้ ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กเขี ย นตามล าดับ และมี แนวทางที่ ชัด เจนใน
การเขียนสรุ ปความ นักการศึกษาได้เสนอแนวทางการสอนเขียนสรุ ปความไว้อย่างหลากหลายวิธี
ดังนี้
ไพรถ เลิ ศพิ ริยกมล (2544: 55) ได้เสนอแนวทางการฝึ กการเขียนสรุ ปความไว้ 4 ขั้น
ดังนี้ 1) ขั้นพิ จารณาสารว่ามี เนื้ อหาอย่างไร รู ปแบบของสารเป็ นอะไรเช่ น ถ้าเป็ นบทสนทนาก็ ใ ห้
เปลี่ ยนเป็ นเรื่ องเล่าธรรมดาและไม่ตอ้ งเก็บรายละเอี ยดทั้งหมด 2) ขั้นการย่อเนื้ อหาของเรื่ องจาก
เรื่ องทั้งหมด ให้เหลื อประมาณหนึ่ งในสามพร้อมทั้งคิดชื่ อเรื่ องคือ ต้องเป็ นความคิดรวบยอดของ
เรื่ องนั้น 3) ขั้นสรุ ปเรื่ องให้ส้ ันและกะทัดรัด โดยหาข้อความหรื อคามาทดแทนประโยคหรื อข้อ
ความยาว ๆ ให้เหลือข้อความสั้น ๆ และปรับปรุ งถ้อยคาและชื่ อเรื่ องให้กระชับรัดกุมกว่าเดิ ม และ
ถือว่าเป็ นขั้นสรุ ปความแล้ว และ 4) ขั้นสรุ ปรวบยอดเรื่ องราวทั้งหมดให้เหลือเฉพาะใจความสาคัญ
จริ ง ๆ หรื อให้เหลือประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียวขั้นนี้ เป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดและเป็ นขั้นตอน
ที่ยากที่สุดด้วย ขณะที่ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2546: 182) กล่าวถึง แนวการสอน
เขียนสรุ ปความไว้ว่า ขั้นตอนการสอนเขียนสรุ ปความมีดงั นี้ 1) อ่านเนื้ อเรื่ องให้เข้าใจ 2) ค้นหาใจ
ความสาคัญหรื อประเด็นสาคัญ 3) สรุ ปย่อเรื่ องที่อ่าน 4) บอกหรื อระบุขอ้ คิดที่นกั เรี ยนได้จากการ
อ่านเรื่ องหรื อบอกสิ่ งที่ นักเรี ยนคิ ดว่าผูแ้ ต่งต้องการบอกผูอ้ ่าน 5) เขียนเรี ยบเรี ยงเพื่อนาเสนอเป็ น
ภาษาของตัวเอง
ด้าน ประดับ จัน ทร์ สุ ขศรี (2552: 74-78) กล่ าวถึ ง แนวทางส าคัญ ในการเขี ย นสรุ ป
ความมี 6 ขั้นตอน มี ดังนี้ 1) พิ จารณาเรื่ องที่ จะอ่ านว่าเป็ นงานเขี ยนประเภทใดร้ อยแก้วหรื อร้ อย
กรอง 2) อ่านเรื่ องที่จะสรุ ปให้ละเอียด 2 รอบเพื่อพิจารณาใจความแต่ละตอนและจับใจความรวม
ของเรื่ อง 3) อ่านทบทวนอีกครั้งแล้วตั้งคาถามเพื่อหาคาตอบให้ไดว่า เรื่ องอะไร ใคร ทาอะไร ที่ไหน
เมื่ อ ไร และอย่า งไร และเขี ย นบัน ทึ ก ไว้ 4) แยกข้อ ความออกเป็ นหัว ข้อหรื อ เรื่ อ งย่อ ย ๆ 5) น า
ใจความจากประเด็นสาคัญที่ได้เขียนเรี ยบเรี ยงไว้เพื่อนามาเรี ยบเรี ยงให้สละสลวย ใช้ภาษาถูกต้อง
6) อ่านทบทวนอีกครั้งเพื่อพิจารณาความต่อเนื่ องของข้อความที่สรุ ปไว้หรื อผิดเพี้ยน และเขียนตก
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หล่น ต่อมา วรวรรธน์ ศรี ยาภัย (2557: 51-57) ก็ได้เสนอทางการเขียนสรุ ปความไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) เลือกรู ปแบบ คือ การกาหนดวิธีการนาเสนอข้อความว่าจะใช้รูปแบบการนาเสนอใด คือ รู ปแบบ
ไม่ เป็ นทางการ คื อ เป็ นการเขี ยนน าเสนอสาระที่ ส รุ ป ไว้ในการเขี ย นย่อหน้า ส่ วนรู ป แบบเป็ น
ทางการ คือ เป็ นการเขียนเพื่อความเป็ นมาตรฐาน เรี ยบร้อย สวยงาม ซึ่ งมีส่วนนา เนื้ อเรื่ องและสรุ ป
2) อ่านข้อความต้นฉบับ คือ ผูเ้ ขี ยนจะต้องอ่านเนื้ อเรื่ องหรื อข้อความจากต้นฉบับโดยจะอ่านครั้ง
แรกเพื่อตอบคาถามว่า ใคร ทาอะไรที่ไหน อย่างไร เมื่อไร มีผลอย่างไร จากนั้นอ่านครั้งที่ 2 เพื่อ
พิจารณาใจความประเด็นส าคัญและพลความที่ ป รากฏในแต่ ละย่อหน้า 3) จดประเด็นสาคัญ คื อ
หลังจากอ่านครั้งที่สองแล้ว ผูเ้ ขียนจะต้องจดประเด็นสาคัญที่ได้จากการอ่าน โดยแยกเป็ นประเด็น
หรื อข้อ ๆ ไป 4) เรี ยบเรี ยง คือ ผูเ้ ขียนนาเสนอข้อมู ล จากการจดประเด็นส าคัญมาเรี ยบเรี ยงตาม
ลาดับความสาคัญ เชื่ อมโยงข้อความ หาข้อสรุ ปของแต่ละประเด็น 5) ทบทวนและแก้ไข คื อ การอ่าน
ทบทวนว่า มีจุดใดบ้างที่ยงั บกพร่ องอยู่ และแก้ไขให้สมบูรณ์ เช่ น การตรวจรู ปแบบของการนาเสนอ
ตรวจสอบเนื้อหาและการใช้ภาษา
จากแนวทางการสอนเขียนสรุ ปความข้างต้น นักการศึกษาได้เสนอแนวทางการสอน
เขี ยนสรุ ปความไว้แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี เพื่ อให้ส อดคล้องกับงานวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปแนว
ทางการสอนเขียนสรุ ป ความของนักการศึกษาข้างต้น เพื่ อเป็ นแนวทางการสอนเขียนสรุ ปความ
สาหรับใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ได้ 5 ขั้นตอน รายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 4
1. ขั้นอ่าน คือ การอ่านเนื้ อเรื่ องที่กาหนดให้อย่างน้อย 2 รอบ เพื่อให้มอง เห็นภาพรวม
ของเรื่ องราวที่อ่าน
2. ขั้นคิด คือ การคิดและค้นหาประเด็นสาคัญของเรื่ องที่อ่าน ได้แก่ ใคร ทาอะไร ที่ไหน
อย่างไร เมื่อไร
3. ขั้นสรุ ป คือ การพิจารณาและแปลความหมายของเนื้ อหาที่ได้จากการอ่าน และนา
มาสรุ ปความรู ้/ข้อมูลที่ได้จากการอ่าน
4. ขั้นเรี ยบเรี ยง คือ การเขียนข้อมูลหรื อสิ่ งที่ได้จากการสรุ ปเป็ นฉบับร่ างด้วยสานวน
ภาษาของตนเอง สะกดถูกต้อง จัดลาดับความคิดให้สอดคล้องและต่อเนื่องกันตั้งแต่ตน้ จนจบเรื่ อง
5. ขั้นปรับปรุ ง คือ การอ่านทบทวนเพื่อตรวจสอบและแก้ไขงานเขียนอีกครั้งก่อนจัด
ทาเป็ นฉบับสมบูรณ์

คณะอนุกรมการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ (2546)
1. อ่านเนื้อเรื่ องให้เข้าใจ
2. ค้นหาใจความสาคัญ
หรื อประเด็นสาคัญ
3. สรุ ปย่อเรื่ องที่อ่าน
4. บอกหรื อระบุขอ้ คิดที่
นักเรี ยนได้จากการ
อ่านเรื่ องหรื อบอกสิ่ งที่
นักเรี ยนคิดว่าผูแ้ ต่ง
ต้องการบอกผูอ้ ่าน
5. เขียนเรี ยบเรี ยงเพื่อ
นาเสนอเป็ นภาษาของ
ตัวเอง

ประดับ จันทร์ สุขศรี
(2552)
1. พิจารณาเรื่ องที่จะอ่านว่าเป็ นงานเขียน
ประเภทใดร้อยแก้วหรื อร้อยกรอง
2. อ่านเรื่ องที่จะสรุ ปให้ละเอียด 2 รอบเพื่อ
พิจารณาใจความแต่ละตอนและจับ
ใจความรวมของเรื่ อง
3. อ่านทบทวนอีกครั้งแล้วตั้งคาถามเพื่อหา
คาตอบให้ไดว่า เรื่ องอะไร ใคร ทาอะไร
ที่ไหน เมื่อไร อย่างไรและเขียนบันทึกไว้
4. แยกข้อความออกเป็ นหัวข้อหรื อเรื่ องย่อย ๆ
5. นาใจความจากประเด็นสาคัญที่ได้เขียน
เรี ยบเรี ยงไว้เพื่อนามาเรี ยบเรี ยงให้
สละสลวย ใช้ภาษาถูกต้อง
6. อ่านทบทวนอีกครั้งเพื่อพิจารณาความ
ต่อเนื่องของข้อความที่สรุ ปไว้หรื อ
ผิดเพี้ยน และเขียนตกหล่น

แนวทางการสอนเขียนสรุ ปความ

ไพรถ เลิศพิริยกมล
(2544)
1. เป็ นขั้นพิจารณาสาร
ว่ามีเนื้อหาอย่างไร
2. เป็ นขั้นการย่อ
เนื้อหาของเรื่ องจาก
เรื่ องทั้งหมด
3. เป็ นขั้นสรุ ปเรื่ อง
ให้ส้ นั และกะทัดรัด
4. เป็ นขั้นสุดท้าย คือ
เป็ นขั้นสรุ ปรวบยอด
เรื่ องราวทั้งหมดให้
เหลือเฉพาะใจความ
สาคัญจริ ง ๆ

ตารางที่ 4
วรวรรธน์ ศรียาภัย
(2557)
1. เลือกรู ปแบบ
2. อ่านข้อความ
ต้นฉบับ
3. จดประเด็นสาคัญ
4. เรี ยบเรี ยง
5. ทบทวนและแก้ไข

1. ขั้นอ่ าน คือ การอ่านเนื้อเรื่ องที่กาหนดให้อย่างน้อย
2 รอบ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของเรื่ องราวที่อ่าน
2. ขั้นคิด คือ การคิดและค้นหาประเด็น สาคัญของ
เรื่ องที่อ่าน ได้แก่ ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร
เมื่อไร
3. ขั้นสรุป คือ การพิจารณาและแปลความหมายของ
เนื้อหาที่ได้จากการอ่านแล้วนามาสรุ ปเป็ นเรื่ องราว
ให้ต่อเนื่องกัน
4. ขั้นเรียบเรียง คือ การเขียนข้อมูลหรื อสิ่ งที่ได้จาก
การสรุ ปเป็ นฉบับร่ างด้วยสานวนภาษาของตนเอง
สะกดถูกต้อง จัดลาดับความคิดให้สอดคล้องและ
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ตน้ จนจบเรื่ อง
5. ขั้นปรับปรุง คือ อ่านทบทวนเพื่อตรวจสอบและ
แก้ไขงานเขียนอีกครั้งก่อนจัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์

ผู้วจิ ยั
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4.6 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเขียนสรุ ปความ
การเขี ยนเป็ นทัก ษะการสื่ อสารที่ ส ลับ ซับ ซ้ อนมาก เพราะเป็ นการถ่ ายทอดความรู ้
ความคิดและประสบการณ์ โดยจะต้องคานึ งถึงรู ปแบบการเขียน การใช้ภาษา การลาดับความคิด
รวมทั้ง การสะกดค าเพื่ อ ท าให้ ง านเขี ย นสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด นัก การศึ ก ษาได้เสนอปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
การเขียนสรุ ปความไว้ ดังนี้
วรรณี โสมประยูร (2553: 153-156) ได้ก ล่ าวว่า ปั จจัยที่ ส่ งผลงานเขี ยนทุ กชนิ ดมี อยู่
หลายประการ ดังนี้ 1) ปั จจัยด้านสมองหรื อสติปัญญา เป็ นปั จจัยสาคัญในการให้ผเู ้ ขียนได้ประมวล
ผลข้อมูลก่อนที่จะถ่ายทอดด้วยการใช้ภาษาที่ถูกต้องและตรงตามความหมายให้ผอู ้ ่านได้เข้าใจ หาก
ผูเ้ ขียนไม่ได้คิดสิ่ งใดแล้วก็ไม่สามารถนาข้อมูลใดมาเขียนเพื่อแสดงออกให้ผอู ้ ื่นได้เข้าใจได้ ปั จจัย
ด้านสมองหรื อสติ ปัญญาเกิ ดจาก 1.1) ความสามารถในการรับรู ้ และจาสิ่ งต่าง ๆ กล่ าวคื อ ผูเ้ ขียน
จะต้องรู ้ จกั สังเกต การเห็ นความสัมพันธ์ ตีความสิ่ งที่ อ่าน ลาดับความคิด และจดจาลักษณะของ
ตัวอักษร คา ประโยคและข้อความที่จากสิ่ งที่อ่านเพื่อเป็ นพื้นฐานในการเขียน 1.2) ความสนใจใน
การแสดงออกที่ต่างกัน เนื่ องจากการเขียนเป็ นความสามารถในการรับและการถ่ายทอดของแต่ละ
บุคคลแตกต่างกัน ดังนั้นการเขียนย่อมสะท้อนให้เห็นว่าผูเ้ ขียนมีความสนใจในการแสดงออกด้าน
การเขียนอย่างไร 1.3) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับสมอง คือ ผูเ้ ขียนจะต้องเชื่ อมโยงความคิด
ให้สัมพันธ์และต่อเนื่ องกัน เพราะความคิดที่สัมพันธ์จะช่ วยให้ผเู ้ ขียนเขียนเรื่ องราวต่าง ๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่ อง 2) ปั จจัยทางด้านสิ่ งแวดล้อม เป็ นปั จจัยครอบคลุ มทั้งสื่ อการเรี ยนการสอน ครอบครัว และ
สังคมที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการเขียนของผูเ้ รี ยน มีดงั นี้ 2.1) สิ่ งแวดล้อมทางบ้าน ได้แก่ ฐานะทาง
เศรษฐกิ จและสั งคม ความสั ม พันธ์ ของญาติ พี่ น้องในครอบครั ว เชื้ อชาติ และศาสนา นับ เป็ นสิ่ ง
สาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาทักษะการเขียนเพราะสิ่ งแวดล้อมดังกล่าวจะช่วยสร้างประสบการณ์
ทางภาษาและกระบวนการเรี ยนรู ้ภาษาของผูเ้ ขียน ทั้งนี้ ผเู ้ ขียนอาจจะเขียนเรื่ องราวโดยสะท้อนให้
ถึงสภาพครอบครัวที่ไม่อบอุ่นหรื อการใช้ภาษาที่ในเขียนที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น สิ่ งแวดล้อมดังกล่าว
นี้จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยกระตุน้ และสร้างประสบการณ์ทางภาษาและส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
ทางภาษาให้กบั ผูเ้ ขียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 2.2) สิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน ได้แก่ ตัวครู ผูบ้ ริ หาร
และเพื่ อนร่ วมชั้นเรี ยนล้วนเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน 2.2.1) ผูบ้ ริ หาร
หากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนให้ความสาคัญและพร้อมจะส่ งเสริ มโดยการจัดกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ท้ งั
ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสาคัญของการเขี ยน ได้แก่ กิจกรรม
การเขียนเรี ยงความวันแม่ แข่งขันการแต่งคาประพันธ์ในวันสุ นทรภู่ เป็ นต้น 2.2.2) ตัวครู เป็ นอีก
ปั จจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางภาษาของผูเ้ รี ยนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึ งระดับอุดมศึกษา
เพราะผูเ้ รี ย นจะสั ง เกตการณ์ ใ ช้ภ าษาในการเขี ย นหรื อ พู ด ของครู แ ละน าไปเลี ย นแบบ ฉะนั้ น
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การพัฒนาทักษะการเขียนให้แก่ผูเ้ รี ยนนั้น ผูส้ อนจะต้องเป็ นต้นแบบทั้งการใช้ภาษาในการเขียน
การแสดงออกทางความคิ ดโดยหาเทคนิ ค และวิธีสอนใหม่ ๆ เพื่ อกระตุ น้ และเร้ าความสนใจให้
ผูเ้ รี ยนสนใจและอยากเขี ยนเรื่ องราวต่าง ๆ รวมทั้งมี เจตคติ ที่ต่อการเขียน 2.2.3) เพื่อร่ วมชั้นเรี ยน
เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่ ท าให้ ผู เ้ ขี ยนเลี ย นแบบการใช้ภ าษา โดยจาวิธี ก ารเขี ย นและการใช้ภ าษาโดย
การลอกจากของเพื่อนโดยไม่ได้ใช้ความคิดในการกลัน่ กรองความรู ้ของตนเอง ดังนั้น การฝึ กทักษะ
การเขียนอาจจะต้องเริ่ มจากการสังเกตเนื้ อเรื่ องที่พอจะเป็ นต้นแบบเพื่อให้ผเู ้ ขียนสังเกตกลวิธีและ
ภาษาในการเขียนให้เข้าใจก่อนจะเรี ยนทฤษฎี และลงมือปฏิ บตั ิในที่สุด 2.3) สิ่ งแวดล้อมทางสังคม
และชุมชน มีอิทธิ พลต่อการใช้ภาษาของผูเ้ ขียนโดยเฉพาะการฟั งและการอ่าน เพราะการที่ผเู ้ ขียนจะ
ถ่ ายทอดความคิ ดเป็ นงานเขี ยนจะต้องอ่ านหรื อฟั งจากสื่ อต่ าง ๆ ได้แก่ โทรทัศ น์ หนังสื อพิ ม พ์
นิตยสารหรื อเอกสารต่าง ๆ จึงทาให้การใช้ภาษาในสื่ อดังกล่าวจะมีอิทธิ พลต่อผูเ้ ขียนโดยเฉพาะการ
ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับระดับบุคคล
ในขณะที่คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (2554: 29-35) ได้กล่ าวถึ งสาเหตุ สาคัญที่ ทาให้การสื่ อสารไม่สัมฤทธิ ผลเพราะเกิ ด
จากประเด็นสาคัญ 4 ด้านดังนี้ 1) สาเหตุ จากผูส้ ่ งสาร คื อ ความรู ้ ความสามารถในเนื้ อหาที่ จะส่ ง
บุคลิกลักษณะสภาพร่ างกายและจิตใจ เจตนาในการส่ งสาร2) สาเหตุที่เกิดจากสาร คือ การถ่ายทอด
เนื้ อหาไม่ถูกต้องตามหลักภาษา เนื้ อหาไม่ครบถ้วนขาดประเด็นสาคัญ ใช้คาศัพท์ยากต่อการเข้าใจ
การจัดล าดับ สารไม่ ถู กต้องตามโครงสร้ างของประโยค เรี ยงล าดับ คาในประโยคผิดหลัก ภาษา
3) สาเหตุที่เกิดจากช่องทางการสื่ อสาร คือ เลือกนาเสนอเนื้ อหาไม่เหมาะสมและตรงตามรู ปแบบที่
ต้องการนาเสนอ เลือกใช้รูปแบบไม่เหมาะสมหรื อยากต่อการทาความเข้าใจของผูร้ ับสาร เลือกใช้
การสื่ อสารที่ผิดประเภท 4) สาเหตุที่เกิดจากผูร้ ับสาร คือ การขาดความรู ้ความสามารถทางภาษาใน
การทาความเข้าใจสาร บุคลิกลักษณะรวมถึงสติปัญญาและความฉลาด ทัศนคติต่อสารและผูร้ ับสาร
สภาพร่ างกายและจิตใจไม่เอื้อต่อการรับสาร เช่นดียวกับกัลยา สุ วรรณกายี (2555: 438-447)ได้สรุ ป
ปั จจัยที่ส่งผลทาให้การสอนเขียนไม่ประสบผลสาเร็ จไว้ 3 ด้านดังนี้ 1) ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน ประกอบ
ด้วย เจตคติ ความพร้อมความต้องการแรงจูงใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ปัจจัยด้านผูส้ อน
ประกอบด้วย เจตคติของผูส้ อน ความสามารถของผูส้ อน 3) ปั จจัยทางบริ บท ประกอบด้วย พ่อแม่
ผูป้ กครอง โรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและสื่ อการเรี ยนการสอน
จากการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการเขี ยนสรุ ปความข้างต้นสามารถสรุ ป ได้ว่า ปั จจัย
สาคัญที่ทาให้การเขียนสรุ ปความไม่ประสบผลสาเร็ จมี 4 ประการคือ 1) ปั จจัยด้านผูเ้ ขียนในฐานะ
เป็ นผูส้ ่ งสาร คือ สติปัญญา ความรู ้ ความสามารถ ได้แก่ กระบวนการทางสมอง ความสามารถทาง
ภาษา และการเข้าใจเนื้ อหาจากสิ่ งที่อ่าน สภาพร่ างกายและจิตใจของผูเ้ ขียน 2) ปั จจัยด้านเนื้ อหา คือ
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เนื้ อหาขาดความสมบูรณ์ ในด้านการเรี ยบเรี ยงเนื้ อหา การใช้ภาษา การสะกดคา 3) ปั จจัยด้านผูอ้ ่าน
ในฐานะเป็ นผูร้ ับสาร คือ ความรู ้ความสามารถทางภาษากระบวนการ ทางสติปัญญาและกระบวนการ
เข้าใจเนื้อหา และ 4) ปั จจัยด้านบริ บท คือ สภาพแวดล้อมทั้งภายในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
4.7 เกณฑ์ การตรวจให้ คะแนนการเขียนสรุ ปความ
การตรวจงานเขี ยนสรุ ปความจาเป็ นต้องมี แนวทางในการตรวจให้คะแนนการเขี ย นที่
ชัดเจนและเที่ยงตรง หากผูส้ อนกาหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนได้ชดั เจนและแม่นยาแล้วก็จะทา
ให้การประเมินผลงานเขียนของผูเ้ รี ยนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ นักการศึกษาหลายท่านได้
เสนอเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนไว้ ดังนี้
Heaton (1975: 135-137) กล่ าวว่า วิธีการตรวจให้คะแนนผลงานเขียนมี 3 วิธีสรุ ปได้
ดังนี้ 1) วิธีการอาศัยความรู ้สึกของผูต้ รวจเป็ นเกณฑ์ (impression method) การตรวจให้คะแนนตาม
วิธีน้ ีจะใช้ผตู ้ รวจ 1 คนหรื อมากกว่า โดยทัว่ ไปวิธีน้ ี นิยมใช้ผตู ้ รวจ 3 หรื อ 4 คนให้คะแนนงานเขียน
แต่ละชิ้น แล้วนาคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย ข้อจากัดของวิธีน้ ี คือ ผูต้ รวจจะอ่านงานจานวนหนึ่ งภายใน
เวลาที่กาหนดไว้และคะแนนที่ให้ข้ ึนอยูก่ บั ความรู ้สึกของผูต้ รวจเท่านั้น ดังนั้นคะแนนของผลงาน
จะขึ้นอยูก่ บั ความรู ้ สึกของผูต้ รวจเป็ นเกณฑ์ซ่ ึ งอาจจะมีความเที่ยงและความน่ าเชื่ อถื อน้อยกว่าวิธี
อื่ น 2) วิธี ก ารตรวจแบบวิเคราะห์ (analysis method) การตรวจให้ ค ะแนนตามวิธี น้ ี จะขึ้ น อยู่ก ับ
ประเด็ น ที่ ผู ้ต รวจได้ส ร้ า งขึ้ น โดยพิ จ ารณาตามองค์ป ระกอบในการเขี ย นดัง นี้ 2.1)ไวยากรณ์
(grammar) คือ การพิจารณาการเรี ยงคาและหน้าที่ถูกต้องตามหลักภาษาและผูกประโยคให้ส้ ันและ
เข้าใจง่าย 2.2) คาศัพท์ (vocabulary) คือ การพิจารณาการใช้คาในแต่ละประเภทได้ถูกต้องและตรง
ตามความหมาย และเลือกใช้คาศัพท์อย่างหลากหลาย 2.3) กลไลทางภาษา (machenic) คือ การพิจารณา
การเว้นวรรคตอนและการสะกดคา 2.4) ความคล่องแคล่ว (fluency)คือ การพิจารณาการนาเสนอ
เนื้ อหาที่ สื่ อความหมายชั ด เจน 2.5) ความสั ม พัน ธ์ ข องเนื้ อหา(relevance) คื อ การพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ เนื้ อหากับ จุ ดประสงค์ของงานเขี ยน และ 3) วิธีการนับความผิดพลาดในการเขียน
(error-count method) เป็ นวิธี ก ารตรวจโดยการนับ จานวนความผิดพลาดในการตรวจงานเขี ย น
ผูต้ รวจหักคะแนนออกจากคะแนนเต็มทั้งหมด ข้อจากัดของวิธีน้ ี คือ ไม่สามารถตัดสิ นผลงานเขียน
ได้ เพราะถ้าผูเ้ รี ยน 2 คนเขียนเรื่ องเดี ยวกันแต่ใช้สานวนภาษาคนละระดับ ผูท้ ี่ใช้สานวนภาษาและ
คาศัพท์ง่ายกว่าจะมีขอ้ ผิดพลาดน้อยกว่า ด้วยเหตุน้ ี วิธีการตรวจดังกล่าวจึงไม่เป็ นที่ นิยมเพราะไม่
สามารถประเมินงานเขียนที่ดีได้
ในขณะที่ O’Malley and Pierce (1996: 145) ได้เสนอเกณฑ์ ในการตรวจให้ คะแนน
ผลงานเขียน โดยกาหนดประเด็นในการให้คะแนนไว้ท้ งั หมด 5 ด้าน ดังนี้ 1) การเรี ยบเรี ยงเนื้ อหา
(composing) คื อ การพิ จารณาการจับ ประเด็ น ส าคัญ และรายละเอี ย ดของเนื้ อความ 2) รู ป แบบ

87
(style) คือ การพิจารณาการเลือกใช้คาเหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรื อหัวเรื่ อง และการใช้
ประโยคที่ ห ลากหลาย 3) การเรี ย บเรี ยงประโยค (sentence formation) คื อ การพิ จารณาการเรี ย ง
ลาดับถ้อยคาในประโยคความต่อเนื่ องของประโยคและความสมบูรณ์ ของประโยค 4) การใช้ภาษา
(usage) คือ การพิจารณาการใช้คาให้ถูกต้องตามหน้าที่และความหมาย การใช้ประโยคถูกต้องตาม
หลักภาษา 5) กลไกลทางภาษา (mechanics) คือ การพิจารณาการสะกดคาการเว้นวรรคตอนและการ
แบ่งย่อหน้า เช่นเดียวกับ Brown (2010: 285) ได้กล่าวถึง เกณฑ์การประเมินงานเขียนโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ (analytic scoring) โดยก าหนดประเด็ น ในการตรวจให้ ค ะแนนผลงานเขี ย นไว้ดัง นี้
1) เนื้ อหา 30 คะแนน 2) การจัดลาดับความคิด 20 คะแนน 3) คาศัพ ท์ 20 คะแนน 4) ประโยค 25
คะแนน และ 5) กลไกลทางภาษา 5 คะแนน ด้าน สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2554: 135-136) ได้เสนอแนว
ทางการประเมินการเขียนสรุ ปความตามแนวทางการให้คะแนนแบบเกณฑ์ซ้อน (analytic scoring) โดย
แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้ 1) การสรุ ปความ 3 % 2) ประโยค 2% และ 3) การสะกดคา 2% ดังนี้
เกณฑ์ การสรุ ปความ
สรุ ปความถูกต้องทุกประเด็น
5
สรุ ปความถูกต้องแต่ขาด 1 ประเด็น
4
สรุ ปความถูกต้องแต่ขาด 2 ประเด็น
3
สรุ ปความถูกต้องแต่ขาด 3 ประเด็น
2
สรุ ปความถูกต้องแต่ขาด 4 ประเด็น
1
เกณฑ์ ประโยค
ประโยคถูกต้องทุกประเด็น
5
ประโยคถูกต้องแต่ขาด 1 ประเด็น
4
ประโยคถูกต้องแต่ขาด 2 ประเด็น
3
ประโยคถูกต้องแต่ขาด 3 ประเด็น
2
ประโยคถูกต้องแต่ขาด 4 ประเด็น
1
เกณฑ์ สะกดคา
เขียนสะกดคาถูกต้อง
5
เขียนสะกดคาผิด 1-2 คา
4
เขียนสะกดคาผิด 3-4 คา
3
เขียนสะกดคาผิด 5-6 คา
2
เขียนสะกดคาผิด 7-8 คา
1
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จากเกณฑ์การเขียนสรุ ปความข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ นักการศึกษาส่ วนมากนิ ยมใช้
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบแยกส่ วน (analytic scoring) ในการให้คะแนนการเขียนสรุ ปความ
แต่สิ่งที่ต่างกันคือ ประเด็นการให้คะแนนการเขียนสรุ ปความ และประเด็นการกาหนดค่าน้ าหนัก
ของระดับคะแนน โดยจะเน้นค่าน้ าหนักของคะแนนที่ ดา้ นเนื้ อหาจะพิจารณาจากการจับประเด็น
สาคัญได้ครบถ้วน ลาดับต่อมา คือ เน้นที่ดา้ นการเรี ยงประโยคจะพิจารณาจากการจัดลาดับความคิด
ให้ต่อเนื่ อง ไม่วกวนหรื อสับสน และเรี ยบเรี ยงถ้อยคาเป็ นประโยคสมบูรณ์ ดว้ ยภาษาของตนเอง
และด้านสุ ดท้าย คือ เน้นที่ด้านการใช้ภาษา จะพิ จารณาจากการใช้คาตรงตามความหมาย การใช้
ประโยคถูกต้องตามหลักภาษา และเขียนสะกดคาถูกต้อง ดังนั้น ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้
เกณฑ์ ก ารตรวจให้ ค ะแนนแบบแยกส่ ว น (analytic scoring) และก าหนดค่ า น้ า หนัก ในการให้
คะแนนการเขียนสรุ ปความ โดยเรี ยงจากความสาคัญมากไปหาความสาคัญน้อยได้ 3 ประเด็น ได้แก่
ด้านเนื้ อหา ด้านการเรี ยงประโยค และด้านการใช้ภาษา เพื่อเป็ นแนวทางในการวัดและประเมิ น
ความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต โดยมีรายละเอียดนาเสนอ
ในตารางที่ 5
1. เนื้อหา หมายถึง การนาเสนอใจความสาคัญได้ครบถ้วนและถูกต้อง
2. การเรี ยงประโยค หมายถึง การผูกประโยคให้ส้ ัน กระชับด้วยภาษาของตนเอง และ
จัดลาดับความคิดได้ต่อเนื่อง และไม่สับสน
3. การใช้ภาษา หมายถึ ง การเลื อกใช้ค าตรงตามความหมาย ไม่ ก ากวมและฟุ่ มเฟื อย
การเลือกใช้ประโยคถูกต้องตามหลักภาษา และสะกดคาถูกต้อง

คะแนน

3
2
1
นาเสนอใจความสาคัญได้
นาเสนอใจความสาคัญได้ แต่
นาเสนอใจความสาคัญได้
แต่ขาด 1 ประเด็น
ขาด 2 ประเด็น
แต่ขาดมากกว่า 2 ประเด็น
-จัดลาดับความคิดได้ แต่มี 1
-จัดลาดับความคิดได้แต่มี 2
-จัดลาดับความคิดได้ แต่มี
ประเด็นยังไม่ต่อเนื่อง สับสน
ประเด็นยังไม่ต่อเนื่อง สับสน
มากกว่า 2 ประเด็นที่ยงั ไม่
และวกวน
และวกวน
ต่อเนื่อง สับสน และวกวน
-ผูกประโยคให้กระชับด้วยภาษาของ -ผูกประโยคได้ แต่มี 1 ประโยคที่ -ผูกประโยคได้ แต่มี 2 ประโยค -ผูกประโยคได้ แต่มีมากกว่า
ตนเอง
มีจานวนคาและส่วนขยายใน
ที่มีจานวนคาและส่วนขยายใน 2 ประโยคที่มีจานวนคา และ
ประโยคมาก
ประโยคมาก
ส่วนขยายในประโยคมาก
-ใช้คาตรงตามความหมายทุกคา
-ใช้คาไม่ตรงตามความหมาย
-ใช้คาไม่ตรงตามความหมาย
-ใช้คาไม่ตรงตามความหมาย
จานวน 1 คา
จานวน 2 คา
มากกว่า 2 คา
-ใช้ประโยคถูกต้องตามหลักภาษา -ใช้ประโยคผิดโครงสร้างทาง
-ใช้ประโยคผิดโครงสร้างทาง
-ใช้ประโยคผิดโครงสร้างทาง
ทุกประโยค
ภาษา 1 ประโยค
ภาษา 2 ประโยค
ภาษามากกว่า 2 ประโยค
-สะกดถูกทุกคา
-สะกดผิด 1-2 คา
-สะกดผิด 3-4 คา
-สะกดผิด 5 คาขึ้นไป

3. การใช้ ภาษา (20%)

4
นาเสนอใจความสาคัญได้
1. เนื้อหา (50%)
ครบถ้วนและถูกต้อง
2. การเรียงประโยค (30%) -จัดลาดับความคิดได้
ต่อเนื่องตลอดทั้งเรื่ อง

เกณฑ์

ตารางที่ 5 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนสรุ ปความ
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การประเมินความสามารถในการเขียนสรุ ปความนั้นจาเป็ นจะต้องกาหนด ค่าน้ าหนักใน
แต่ละประเด็นให้แตกต่างกัน ดังที่ ทบวงมหาวิทยาลัยและสมาคมสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนแห่ ง
ประเทศ (2532: 65) ได้กาหนดหลักการให้คะแนนการเขียนไว้วา่
...ถ้าเป็ นการเขียนไม่มีแบบแผน คือ ไม่มีรูปแบบตายตัวแน่นอน เช่น เขียน
วิจารณ์ หรื อเรื่ องอ่านเล่น ฯลฯ ควรแบ่งให้คะแนน เนื้ อเรื่ อง 50% การใช้ภาษา 40%
และกลไกประกอบการเขียนอื่น ๆ 10% ส่ วนการเขี ยนที่ มีแบบแผนหรื อรู ปแบบ
ควรแบ่ ง ให้ ค ะแนน เนื้ อ เรื่ อ ง 50% การใช้ภ าษา 40% รู ป แบบ 10% และกลไก
ประกอบการเขียน 10%...

จากเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนข้างต้น แสดงให้เห็ นว่า การประเมินความสามารถ
ในการเขียนประกอบด้วย 2 แนวทาง คือ การประเมินงานเขียนที่มีแบบแผน และการประเมินงาน
เขียนไม่มีแบบแผน สาหรับในงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการประเมินความสามารถในการเขียนสรุ ปความ
ซึ่ งเป็ นการประเมิ น การเขี ยนที่ ไ ม่ มี แบบแผน และมี ป ระเด็ น ในการพิ จารณาครอบคลุ ม ทั้งด้าน
การใช้ภาษาและกลไกประกอบการเขียนซึ่ งมีประเด็นในการพิจารณาทับซ้อนกันอยูบ่ า้ ง ด้วยเหตุน้ ี
ผูว้ ิจยั จึงกาหนดค่าน้ าหนักการให้คะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนสรุ ปความที่ใช้ใน
งานวิจยั ครั้ งนี้ 3 ประเด็ น ได้แก่ ด้านเนื้ อหา ด้านการเรี ย งประโยค และด้านการใช้ภาษา โดยมี
รายละเอียดของการให้ค่าน้ าหนักของคะแนน ดังนี้
ด้ านเนื ้อหาจะคิ ดค่าน้ าหนักคะแนนเป็ นร้ อยละ 50 จากคะแนนทั้งหมด เนื่ องจากว่า
การเขียนสรุ ปความเป็ นการเขียนเพื่อมุ่งจับใจความหรื อประเด็นสาคัญจากสิ่ งที่อ่านซึ่ งจาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่ผเู ้ รี ยนจะต้องใช้ความสามารถในการอธิ บายความหมายและค้นหาข้อมูลข้อความและประโยค
จากเรื่ องที่อ่านให้ครบและครอบคลุ มเนื้ อหาทั้งหมด หากผูเ้ ขียนขาดความสามารถในการอ่านจับ
ใจความอันเป็ นพื้นฐานในการค้นหาประเด็นสาคัญด้วยแล้วก็ยอ่ มทาให้ได้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ดังนั้น
เนื้อหาในการเขียนสรุ ปความจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดที่ผวู ้ จิ ยั ให้ความสาคัญในงานวิจยั ครั้งนี้ ในขณะที่
ด้ านการเรี ย งประโยค จะคิ ด ค่ าน้ าหนัก คะแนนเป็ นร้ อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมดเนื่ องจากว่า
การเขี ย นสรุ ป ความนั้น ผูเ้ ขี ยนจะต้องน าข้อมู ล ซึ่ งได้จากการจับ ประเด็ นส าคัญ มาเรี ยบเรี ยงให้
กระชับและมีความต่อเนื่ องกัน ตลอดจนเรี ยงลาดับเหตุการณ์ให้ผอู ้ ่านเข้าใจข้อมูลที่ผเู ้ ขียนต้องการ
นาเสนอ ดังนั้น การเรี ยงประโยคจึ งเป็ นสิ่ งสาคัญรองมาจากเนื้ อหา และด้ านการใช้ ภาษาจะคิ ดค่ า
น้ าหนักคะแนนเป็ นร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด เนื่ องจากว่าการที่จะทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจผลงานเขียน
สรุ ปความจาเป็ นจะต้องใช้คาตรงตามความหมาย ไม่ฟุ่มเฟื อยเพื่อทาให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเลือกใช้
ประโยคไม่กากวม และเขี ยนสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขรวิธี ด้วยเหตุ น้ ี ความสาคัญด้านการใช้
ภาษาจึงเป็ นสิ่ งที่ผวู ้ จิ ยั เห็นว่าเป็ นประเด็นที่สาคัญน้อยที่สุดในงานวิจยั ครั้งนี้
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จากแนวทางการกาหนดค่าน้ าหนักของคะแนนในการประเมินความสามารถในการเขียน
สรุ ปความข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงนาคะแนนรวมที่ได้มาแปลความหมายตามระดับคุณภาพ(Bromley, 2011:
309; อดุลย์ ไทรเล็กทิม, 2554: 109 และโชติกา ภาษีผล, 2559: 27-28) ดังนี้
คะแนน 35 - 40 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 25 - 34 หมายถึง ดี
คะแนน 15 - 24 หมายถึง พอใช้
คะแนน 10 - 14 หมายถึง ปรับปรุ ง
4.8 ความสั มพันธ์ ระหว่างการอ่านเพื่อความเข้ าใจกับการเขียนสรุ ปความ
การสื่ อสารเป็ นกระบวนการจาเป็ นของมนุ ษย์ ซึ่ งจะต้องใช้ติดต่อสื่ อสาร แลกเปลี่ ยน
ข่าวสาร รวมทั้งศึกษาหาความรู ้และข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอทักษการอ่านกับการเขียน
เป็ นทักษะการสื่ อสารที่จะต้องใช้ควบคู่กนั ดังที่
Anderson and Lapp (1988: 344-345) ได้กล่าวว่า การอ่านกับการเขียนมีความคล้ายกัน
กล่าวคือ ผูเ้ ขี ยนจะนาเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับสิ่ งที่อ่านผ่านการใช้ภาษาโดยการเรี ยบเรี ยงถ้อยคาและ
ประโยคที่ ทาให้ผูอ้ ่านเข้าใจสิ่ งที่ ตนเองต้องการนาเสนอ ในทางกลับกันผูอ้ ่านจะถอดรหัสภาษา
เขียนที่ผูเ้ ขียนต้องการนาเสนอเพื่อแปลความ ตี ความและขยายความหมาย อาจจะถึ งขั้นวิเคราะห์
และตัดสิ นเพื่อหาข้อสรุ ปเกี่ ยวกับสิ่ งที่อ่านให้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ผูเ้ ขียนต้องการนาเสนอให้มาก
ที่สุดซึ่ งสอดคล้องกับ Gunning (2014: 475) ที่ได้แสดงความคิดเห็นในทานองเดียวกันไว้วา่ การอ่าน
กับการเขี ยนเป็ นกระบวนการสื่ อสารที่ สัมพันธ์ และส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน โดยที่ การอ่านจะช่ วย
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมู ลที่ ผูเ้ ขี ยนต้องการนาเสนอในงานเขี ยน ขณะเดี ยวกันการเขียนก็จะช่ วย
ตรวจสอบความเข้าใจว่าผูอ้ ่านเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งที่อ่านหรื อไม่
ด้านคะนึ งนิ ตย์ จันทุรัตน์ (2557: 164-165) ได้กล่ าวถึ งความสัมพันธ์ ของการอ่านกับ
การเขียนไว้วา่ การอ่านกับการเขียนเป็ นกระบวนการคู่ขนานกัน ทักษะทั้งสองเป็ นกระบวนการที่มี
จุดประสงค์ ผูอ้ ่านและบทอ่านที่ชดั เจนจะทาให้ผเู ้ ขียนเขียนอย่างมีเป้ าหมาย สิ่ งที่ผอู ้ ่านและผูเ้ ขียน
ต้องการคือ การสร้างความหมายจากบทอ่าน (text) ดังนั้น การอ่านกับการเขียนจึงอาศัยองค์ประกอบ
สาคัญต่าง ๆ ทาให้บรรลุ จุดมุ่งหมายเหมือนกัน คือ ความรู ้เดิ ม ประสบการณ์ ทางภาษาและข้อมู ล
ต่าง ๆ สอดคล้องกับ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และวีรวัฒน์ อินทรพร (2556: 222) ที่เคยได้ให้ขอ้ คิดเห็น
ไว้ก่อนหน้านี้ ว่า การเขี ยนสรุ ป ความเป็ นทักษะการเขี ยนที่ สื บ เนื่ องและสั ม พันธ์ กบั การอ่ านจับ
ใจความ เนื่ องจากผูเ้ ขียนต้องแสดงสมรรถภาพในการอ่านจับใจความสาคัญให้ถูกต้อง ตรงประเด็น
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และสามารถเรี ยบเรี ยงภาษาเขียนสรุ ปประเด็นให้ถูกต้อง ชัดเจน ต่อเนื่อง สละสลวย เป็ นภาษาเขียน
ที่ดี
นอกจากนี้ สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2554: 549) ได้สรุ ปความสัมพันธ์ของการอ่านกับ
การเขียนไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีความสัมพันธ์ด้านกระบวนการของการสื่ อสาร เพราะการอ่านเป็ น
การรับสารการเขียนเป็ นการสื่ อสาร สมองเป็ นศูนย์กลางการเชื่ อมโยงการรับและการส่ งข้อมูล 2) มี
ความสัมพันธ์ ในการทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เพราะเมื่ อมีการอ่านบทเรี ยนก็จาเป็ น
ต้องมีการจดบันทึกและทาแบบฝึ กหัด 3) มีความสัมพันธ์ในการนาไปใช้ในชีวิต ประจาวันการอ่าน
และการจดบันทึกสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ และ 4) มีความสัมพันธ์
ในทางตัวชี้ วดั คุณภาพของประชาชนภายในประเทศ เพราะความสามารถในการอ่านและการเขียน
สู งหรื อต่าก็จะแสดงให้เห็นการพัฒนาที่สูงและต่าของพลเมืองในประเทศด้วยเช่นกัน
จากข้อมู ล ความสัม พันธ์ ที่ นักวิช าการและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการอ่านและการเขี ย นทั้ง
ต่างประเทศและในประเทศได้เสนอความคิดเห็ นไว้ขา้ งต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั ทราบถึงความสัมพันธ์ของ
การอ่านกับการเขียนซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ การอ่านกับการเขียนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการสื่ อสาร
ในชี วิตประจาวัน เพราะการอ่านเป็ นทักษะการรับสารและการเขียนเป็ นทักษะการส่ งสารที่จาเป็ น
จะต้ องใช้ สื่ อสารควบคู่ ก ั น รวมทั้งยังใช้ ส ร้ างความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ สิ่ งที่ อ่ าน เพราะผู ้อ่ านจะใช้
กระบวนการอ่านในการสร้างความหมายเรื่ องราวต่าง ๆ และผูเ้ ขียนจะใช้กระบวนการเขียนในการ
ถ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจให้ผูอ้ ่านได้รับรู ้ เกี่ยวกับสิ่ งที่ผูเ้ ขียนต้องการนาเสนอ และที่สาคัญการ
อ่านกับการเขียนยังเป็ นเครื่ องชี้ วดั ความสามารถด้านการรู ้หนังสื อ (literacy) ของเยาวชนในประเทศ
ดังนั้น การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ เช่นเดียวกัน เนื่ องจากการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เป็ นกระบวนการถอดรหัสข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านเพื่อค้นหาใจความสาคัญหรื อประเด็นสาคัญว่าผูเ้ ขียน
เสนอจุดประสงค์อะไรมีจุดเน้นในส่ วนไหนบ้าง และนาไปถ่ายทอดให้ครบถ้วนและถู กต้อง โดย
เลื อกใช้คาตรงตามความหมาย ไม่กากวม และประโยคสั้น กระชับและถู กต้องตามหลักภาษาให้
ต่อเนื่ องกันตลอดทั้งเรื่ อง ด้วยเหตุผลนี้ การอ่านกับการเขียนจึงเป็ นทักษะพื้นฐานสาคัญและจาเป็ น
สาหรับผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21
5. การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของ
นักศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ตในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สั งเคราะห์ แนวคิ ดเกี่ ยวกับ การวิจยั และพัฒนา
(research & development: R & D) แนวทางการออกแบบกระบวนการเรี ยนการสอน ADDIE แนวคิด
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เกี่ ย วกับ รู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒ นารู ป แบบการเรี ยนการสอนใน
งานวิจยั ครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
นัก การศึ ก ษาและนักวิช าการหลายท่ านนิ ยมนาแนวคิ ดเกี่ ยวกับ การวิจยั และพัฒ นา
(research and development: R & D) มาใช้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนเนื่ องจากว่า การวิจยั และ
พัฒนา (research and development: R & D) เป็ นแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม และการปรับปรุ ง
การศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อสนองความต้องการการจัดการศึกษา มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ (2555: 236-237)
ได้กล่าวว่าการวิจยั และพัฒนาเป็ นกระบวนการแสวงหาความรู ้ ศึกษาค้นคว้า ประดิ ษฐ์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ โดยการกระทาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง สร้างสรรค์สิ่งใหม่และพัฒนาขึ้นให้เป็ นสิ่ ง
ใหม่โดยการศึกษาข้อมูล ความต้องการจากผูใ้ ช้ (กลุ่มเป้ าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง) ผูเ้ กี่ ยวข้องหรื อผูท้ ี่มี
ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กับ ผู ้ใ ช้ เพื่ อ น าผลมาพัฒ นานวัต กรรมแล้ว น าไปใช้ แ ละมี ก ารประเมิ น ผลที่
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ นอกจากนี้ มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ ยังได้กล่าวอีกว่า รู ปแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษามีกระบวนการ 4 ขั้นตอนโดยเริ่ มจากขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (research: R1) เพื่อ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพการปฏิ บตั ิจริ ง ปั ญหาที่เกิดขึ้นหรื อการประเมินความต้องการจาเป็ นของ
กลุ่มเป้ าหมายและผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั การวิเคราะห์เอกสาร
ต่าง ๆ แล้วนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์เพื่อไปสู่ ข้ นั ตอนที่ 2 การพัฒนา (development:
D1) เป็ นการออกแบบและพัฒ นานวัตกรรมการศึ ก ษาโดยน าผลจากขั้น ตอนที่ 1 (R1) มาพัฒ นา
นวัตกรรมทาให้นวัตกรรมที่พฒั นาขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายและใน
ขั้นพัฒนา (D1) นี้ ต้องพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพก่อนแล้วไปขั้นตอนที่ 3
วิจยั (research: R2) เป็ นการนานวัตกรรมไปใช้จริ งกับกลุ่มเป้ าหมาย ในขั้นตอนนี้ จะมีการประเมิน
ระหว่างใช้และเมื่อใช้แล้วดาเนินการในขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (development: D2) เป็ นการประเมิน
ประสิ ทธิ ผลของนวัตกรรมหรื อบางกรณี อาจจาเป็ นต้องปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นไปตามจุดประสงค์ก็
สามารถดาเนิ นการปรับปรุ งนวัตกรรมอีกครั้งหนึ่ ง (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์, 2555: 230) จากแนวคิดและ
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ กระบวนการวิจยั และ
พัฒนาเป็ นการพัฒนานวัตกรรมทางการศึ กษาใหม่ ๆ เพื่ อนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ R 1 D1 R2 D2
การวิจยั และพัฒนา (research and development: R & D) เป็ นแนวคิดที่ได้รับความนิยม
ในกลุ่ ม นักวิชาการและนักการศึ กษาโดยนามาใช้เป็ นขั้นตอนดาเนิ นการวิจยั และพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนเพื่ อพัฒ นาความสามารถในการอ่ านและการเขี ย นให้แก่ ผูเ้ รี ยนระดับ ปริ ญญา
บัณฑิ ต ได้แก่ ชลธิ ชา หอมฟุ้ง (2557) ได้พฒั นารู ปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริ ยสัจ
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สี่ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการอ่านอย่างมี วิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต กมลพัทธ์ โพธิ์ ทอง (2557) พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนอ่านและ
เขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ตามทฤษฎี สั มพันธบทเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ า นและเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์ข องนักศึกษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ต ฐิติรัตน์ สังข์ทอง (2558) พัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิ ดการถ่ ายโยงการเรี ยนรู ้ ร่วมกับ ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ จากตัวแบบ เพื่ อสร้ างเสริ ม
ความสามารถในการเขี ยนเรี ยงความภาษาไทยของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต และกิ ตติ พงษ์
วงษ์ทิพย์ (2559)ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต จากข้อมูลที่ได้กล่าวมานี้ แสดง
ให้เห็นว่า การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนการวิจยั และพัฒนา ซึ่ งมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั
(research: R1) เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ ขอ้ มู ลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนาร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามข้อมูลพื้นฐานที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ ประกอบด้วย เครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนและเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากนั้น น าไปตรวจสอบคุ ณภาพเพื่ อหาคุ ณภาพ
ก่อนนาไปทดลองใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (research: R2) การนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่พฒั นาขึ้นไปใช้สอนจริ งกับกลุ่มตัวอย่าง และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (development: D2)
การประเมิ น ผล ปรั บ ปรุ ง และขยายผลการใช้รู ป แบบที่ พ ัฒ นาขึ้ น ให้ มี ค วามเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพต่อไป
จากการศึกษาแนวคิดการวิจยั และพัฒนา (research and development: R & D) ดังกล่าว
ข้างต้นสามารถสรุ ปขั้นตอนของการวิจยั และพัฒนาได้ 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (research: R1)
การศึ กษาและวิเคราะห์ ข ้อมู ลพื้ นฐานเพื่ อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒ นา
(development: D1) การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (research:
R2) การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (development:
D2) การประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ งรู ป แบบการเรี ย นการสอน ดังนั้นในงานวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั จึ งน า
แนวคิดการวิจยั และพัฒนา (research and development: R & D) มาใช้เป็ นขั้นตอนการดาเนิ นการ
วิจยั และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
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5.2 ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
รู ป แบบเป็ นสิ่ งที่ ก าหนดขึ้ นหรื อเป็ นแนวทางเป็ นที่ ย อมรั บ มี ล ัก ษณะเฉพาะที่ เป็ น
นามธรรมเพื่ อ ให้ ค นอื่ น สามารถเข้า ใจได้อ ย่างชัด เจนยิ่ง ขึ้ น นัก การศึ ก ษาหลายท่ านได้นิ ย าม
ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้ ดังนี้
Anderson (1997: 521) กล่าวว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง กระบวนการออกแบบ
การเรี ยนรู ้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเพื่อให้บรรลุผล ประกอบด้วยหลักการซึ่ งต้องระบุแนวคิดทฤษฎีพ้นื ฐาน
วัตถุประสงค์และข้อมูลอื่น ๆ ที่สนับสนุนให้ การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนประสบความสาเร็ จ
สิ่ งสาคัญของรู ปแบบการเรี ยนการสอน คือ กระบวนการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนและผลที่
เกิ ดจากการใช้ รู ป แบบการเรี ยนการสอน ในขณะที่ Saylor, Alexander and Lewis (1981: 271) และ
Joyce and weil (2009: 6-7; 2015: 5) มี ความคิดเห็ นสอดคล้องกันว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึ ง
แบบหรื อแผน (pattern) ที่ ใช้ในการจัดเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนเพื่อการจัดกระทาพฤติกรรมโดย
กาหนดวัสดุต่าง ๆ ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ ฟิ ล์ม แถบบันทึกเสี ยง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายวิชา
อย่างชัดเจน ซึ่ งมีความแตกต่างกันเพื่อจุดมุ่งหมายหรื อจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่ อ มา ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2558: 354-355) ได้นิ ยามความหมายของรู ปแบบการสอน
(model of teaching)ไว้ว่า รู ป แบบการสอน หมายถึ ง แบบแผนกระบวนการสอนที่ ได้รับ การจัด
ลาดับ ขั้นตอนอย่างเป็ นระบบสอดคล้องกับทฤษฎี หรื อหลักการที่ รูป แบบนั้นยึดถื อและนาไปสู่
จุ ดมุ่งหมายเฉพาะของรู ป แบบนั้น นอกจากนี้ จะต้องได้รับ การพิ สู จน์ ทดลองตามระเบี ยบวิธี ที่
เหมาะสม จนกระทัง่ มัน่ ใจได้วา่ สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดผลการเรี ยนรู ้ตามจุดมุ่งหมายได้จริ งจึงมี
การเผยแพร่ ใ ห้น าไปใช้เป็ นแบบแผนในการสอนเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มี จุดมุ่ งหมายตามที่ รูป แบบนั้น
กาหนด ในทานองเดียวกับ ทิศนา แขมมณี (2552: 221) ที่เคยนิ ยามไว้ก่อนหน้านี้ วา่ รู ปแบบการเรี ยน
การสอน หมายถึง สภาพลักษณะของการเรี ยนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญซึ่ งได้รับ
การจัดไว้อย่างเป็ นระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรื อความเชื่ อต่าง ๆ ประกอบ
ด้วยกระบวนการ หรื อขั้นตอนสาคัญในการเรี ยนการสอน รวมทั้ง วิธีสอนและเทคนิ คการสอนต่าง
ๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรี ยนการสอนนั้นเป็ นไปตามทฤษฎี หลักการหรื อแนวคิดที่ยึดถือ ซึ่ ง
ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรื อยอมรับว่ามีประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้เป็ นแบบแผนในการเรี ยนการสอน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะของรู ปแบบนั้น
จากการพิจารณาความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอนของ นักการศึกษาข้างต้น สรุ ป
ได้ว่า การนิ ยามความหมายของรู ป แบบการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่ ต้ งั อยู่บ นพื้ นฐานของทฤษฎี
หลักการและแนวคิดที่เป็ นระบบระเบียบเพื่อนาไปใช้พฒั นาศักยภาพของผูเ้ รี ยน สาหรับในงานวิจยั
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นี้ ผูว้ ิจยั จึ งสรุ ป ความหมายของรู ป แบบการเรี ยนการสอนเพื่ อให้เป็ นแนวทางการในการพัฒ นา
รู ปแบบการเรี ยนการในครั้งนี้ ไว้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง แบบแผนหรื อกระบวนการ
ที่ได้จดั เตรี ยมไว้อย่างเป็ นระบบ สอดคล้องกับแนวคิด/ทฤษฎี/หลักการของรู ปแบบการสอนนั้น ๆ
และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิ ทธิ ภาพและสามารถนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ
นั้น ๆ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่มี ลกั ษณะเฉพาะเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนไปสู่
จุดมุ่งหมายที่รูปแบบการเรี ยนการสอนได้กาหนดไว้
5.3 องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
องค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นการสอนเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในการระบุ ว่า แนวทาง
การสอนหรื อแบบแผนการสอนดังกล่ าวมี สิ่ งส าคัญใดบ้างที่ ใช้ในการกาหนดรู ป แบบการเรี ย น
การสอน นักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ขอ้ เสนอเกี่ ยวกับองค์ประกอบสาคัญของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้ ดังนี้
Joyce and Weil (2009: 13-14) ได้อ ธิ บ ายองค์ป ระกอบของรู ป แบบการจัด การเรี ย น
การสอนมีดว้ ยกัน 4 ประการได้แก่ 1) เป้ าหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอน 2) หลักการ/ทฤษฎี/
แนวคิด 3) ขั้นตอนการสอนหรื อการดาเนิ นการสอน 4) การประเมินผลซึ่ งสอดคล้องกับ Kalman
,Kemp, Morrison and Ross (2011: 14) ก็ได้กล่าวถึ งองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้
ทั้งหมด 4 ประการ คื อ 1) การอธิ บ ายสภาพของปั ญ หา 2) วัตถุ ประสงค์ 3) เนื้ อหาและกิ จกรรม
การเรี ย นการสอน 4) วิธี ก ารวัดผละประเมิ น ผล ต่ อมา ทิ ศนา แขมมณี (2552: 222) เสนอความ
คิดเห็ นว่า องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน มีดงั นี้ 1) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด
หรื อความเชื่อที่เป็ นพื้นฐานของรู ปแบบนั้น 2) มีการบรรยาย และอธิบายสภาพหรื อลักษณะของการ
จัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถื อ 3) มีการจัดระบบ คือ มีการจัด องค์ ประกอบ
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้สามารถนาผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายของระบบนั้น ๆ
และ 4) มี ก ารอธิ บ ายหรื อ ให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ วิ ธี ส อนและเทคนิ ค การสอนต่ า ง ๆ ที่ จ ะช่ ว ยให้
กระบวนการเรี ยนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
จากการศึ ก ษารายละเอี ย ดองค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นการสอน พบว่า
นัก การศึ ก ษาได้จ าแนกองค์ ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นการสอนมี ร ายละเอี ย ดของแต่ ล ะ
องค์ป ระกอบคล้ายกัน ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสรุ ป เพื่อนาไปใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้ว่า รู ปแบบการเรี ยน
การสอนจะต้องประกอบด้วยกัน 4 ประการ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน 4) การวัดและประเมินผลรู ปแบบการเรี ยนการสอน
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5.4 ประเภทของรู ปแบบการเรียนการสอน
ประเภทของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นการจัดกลุ่ มของรู ปแบบที่ผูส้ อนจะเลื อก
นาไปพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของรู ปแบบนั้น ๆ นักการศึกษา
ได้แบ่งประเภทของของรู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้ดวั ยกัน ดังนี้
Saylor, Alexander and Lewis (1981: 272)ได้แบ่งรู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้ 5 ประเภท
สรุ ปได้ดงั นี้ 1) รู ปแบบที่ เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหา (subject matter) เช่ นการบรรยาย การอภิปรายซักถาม
การสื บสอบความรู ้ เป็ นต้น 2) รู ปแบบที่เกี่ ยวข้องกับสมรรถภาพหรื อเทคโนโลยี(competencies /technology)
เช่น บทเรี ยนโปรแกรม และแบบฝึ กทักษะ เป็ นต้น 3) รู ปแบบที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของ
มนุ ษ ย์หรื อกระบวนการ (human traits process) เช่ น บทบาทสมมติ สถานการณ์ จาลอง เป็ นต้น 4)
รู ปแบบที่ เกี่ ยวกับบทบาทในสั งคมหรื อกิ จกรรม (social function/activities) เช่ น รู ป แบบการพัฒนา
กิจกรรมในชุ มชน รู ปแบบการสื บสอบเป็ นกลุ่ม รู ปแบบการอภิปรายซักค้าน เป็ นต้น 5) รู ปแบบที่
เกี่ยวกับความสนใจและความต้องการหรื อกิจกรรม (interest & needs/activities) เช่น รู ปแบบการเรี ยนรู ้
โดยอิสระ รู ปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (synectics)
ในขณะที่ Joyce and Weil (2009: 25-53) ได้แบ่ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้เพี ย ง 4
รู ปแบบ คือ1) รู ปแบบการสอนด้วยกระบวนการทางสังคม (the social family) เป็ นรู ปแบบการสอน
ที่ตอ้ งอาศัยกระบวนการกลุ่ ม หรื อต้องมีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นจึงจะทาให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้
เช่น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรื อร่ วมกับผูอ้ ื่นในการค้นคว้าหาความรู ้ รู ปแบบการสอนแบบ
นี้ ได้แก่ การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (cooperative) การแสดงบทบาทสมมติการเล่นเกม เป็ นต้น 2) รู ปแบบ
การสอนด้วยข่าวสารข้อมู ล (the information processing family) เป็ นรู ปแบบการสอนที่ตอ้ งอาศัย
ข่าวสารข้อมู ลจากแหล่ งต่างๆ เช่ น จากการบรรยายของผูส้ อนจากการอ่านเอกสารตาราง เพื่อให้
นักเรี ยนรับรู ้ แล้วนาข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลเพื่อให้เกิ ดองค์ความรู ้ หรื อฝึ กการคิด
ของตนเอง รู ปแบบการสอนแบบนี้ ได้แก่ การฝึ กคิดแบบนิรนัย (thinking inductively) การคิดแบบ
สื บสวนสอบสวนจากข้อมูล (inquiry thinking) เป็ นต้น 3) รู ปแบบการสอนตามลักษณะเฉพาะของ
บุ คคล (the personal family) เป็ นรู ปแบบการสอนที่ ค านึ งถึ งลักษณะหรื อบุ คลิ กภาพที่ เป็ นลักษณะ
เฉพาะของบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นในด้านความสามารถ ความรู ้สึก รู ปแบบการสอนแบบนี้ได้แก่การเรี ยนรู ้
ที่ เน้ น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล เป็ นต้น 4) รู ป แบบการสอนตามกลุ่ ม พฤติ ก รรมนิ ย ม (the
behavioral system family) รู ปแบบการสอนแบบนี้ เป็ นการวางเงื่อนไข เพื่อให้นกั เรี ยนได้ตอบสนอง
ต่อสิ่ งเร้ าที่ เป็ นเงื่ อนไขในการเรี ยนรู ้ น้ ัน ๆ รู ปแบบ การสอนแบบนี้ ได้แก่ การสอนด้วยบทเรี ยน
โปรแกรม บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สถานการณ์จาลอง เป็ นต้น
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ต่อมา ทิศนา แขมมณี (2552: 224) ได้แบ่งรู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้ 5 ประการ ดังนี้
1) รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุ ทธิ พิสัย (cognitive domain)รู ปแบบการเรี ยน
การสอนในกลุ่ มนี้ เป็ นรู ป แบบการเรี ยนการสอนที่ มุ่งให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในเนื้ อหา
สาระต่าง ๆ ซึ่ งอาจจะเป็ นข้อมูล ข้อเท็จจริ ง มโนทัศน์ หรื อความคิดรวบยอด เช่น รู ปแบบการสอน
มโนทัศน์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกานเย รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยนาเสนอ
มโนทัศน์กว้างล่วงหน้า รู ปแบบการเรี ยนการสอนเน้นความจา รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ผงั
กราฟิ ก เป็ นต้น 2) รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เน้ น การพัฒ นาด้านจิ ต พิ สั ย (affective domain)
รู ป แบบการเรี ย นการสอนในกลุ่ ม นี้ เป็ นรู ป แบบที่ มุ่ งพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้ ค วามรู ้ สึ ก เจตคติ ค่ านิ ย ม
คุณธรรม และจริ ยธรรมที่พึงประสงค์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ยากแก่การพัฒนา หรื อปลูกฝัง การจัดการเรี ยน
การสอนตามรู ปแบบการสอนที่เน้นความรู ้ความเข้าใจไม่เพียงพอต่อการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดี
ได้ จาเป็ นต้องอาศัยหลัก การและวิธีก ารอื่ น เพิ่ ม เติ ม เช่ น รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด
การพัฒ นาด้านจิตพิ สัยของ Bloom รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยการซัก ค้าน รู ปแบบการเรี ย น
การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยวิธีทาความกระจ่างค่านิ ยม เป็ นต้น
3) รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เน้น การพัฒ นาด้านทัก ษะพิ สั ย (psychomotor domain) รู ป แบบ
การเรี ยนการสอนในกลุ่มนี้ เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนใน
ด้านการปฏิบตั ิ การกระทา หรื อการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้หลักการ วิธีการที่แตกต่างไป
จากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัยหรื อพุทธิ พิสัย รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การพัฒนาทางด้านนี้ เช่ น รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิ มพ์
ซันรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของ
เดวีส์ เป็ นต้น 4) รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เน้นการพัฒ นาทัก ษะกระบวนการ (process skills)
ทัก ษะกระบวนการเป็ นทัก ษะที่ เกี่ ย วข้องกับ วิธี ก ารดาเนิ นการต่ าง ๆ ซึ่ งอาจเป็ นกระบวนการทาง
สติปัญญา เช่น รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการสื บสอบและแสวงหาความรู ้เป็ นกลุ่ม รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิดสร้ างสรรค์
รู ป แบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิ ดแก้ปั ญหาอนาคตตามแนวคิ ดของทอร์ แรนซ์ เป็ นต้น
5) รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการบูรณาการ (integration) รู ปแบบการเรี ยนการสอนในกลุ่มนี้
เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ มุ่งพัฒนาการเรี ยนรู ้ ดา้ นต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนไปพร้ อม ๆ กัน โดยใช้
การบูรณาการทั้งด้านเนื้ อหาสาระและวิธีการ รู ป แบบการเรี ยนการสอนในลักษณะนี้ กาลังได้รับ
ความนิ ยมอย่างมาก เพราะมีความสอดคล้องกับหลักการทฤษฎี ทางการศึกษาที่ มุ่งเน้นการพัฒนา
รอบด้าน หรื อการพัฒนาเป็ นองค์รวม ตัวอย่าง รู ปแบบการเรี ยนการสอนในลักษณะนี้ เช่น รู ปแบบ

99
การเรี ย นการสอนโดยการสร้ างเรื่ อ ง รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามวัฏ จัก รการเรี ย นรู ้ 4 MAT
รู ปแบบการเรี ยนการสอนของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เป็ นต้น
จากการศึกษาประเภทของรู ปแบบการเรี ยนการสอนข้างต้นสรุ ป ได้วา่ นักการศึกษาได้
แบ่งรู ปแบบการเรี ยนการสอนออกเป็ น 4-5 ประเภทและอธิ บายลักษณะรู ปแบบการเรี ยนการสอน
แต่ละประเภทไม่แตกต่างกันมากนัก เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้น ภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่ อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนทั้งสามแนวทาง เพื่อพัฒนา
ทั้งความรู ้ ทัก ษะ และการคิ ดซึ่ งเป็ นสาคัญและจาเป็ นที่ จะช่ วยพัฒนาความสามารถการอ่านเพื่ อ
ความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพได้อย่างสู งสุ ด
5.5 แนวทางการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่มีข้ นั ตอนดาเนินการอย่างเป็ น
ระบบ เพื่อให้รูปแบบการเรี ยนการสอนนั้นมีประสิ ทธิ ผลตามวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนนั้น ๆ นักการศึกษาได้อธิ บายแนวทางการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้ ดังนี้
Joyce and Weil (2009) กล่าวว่า แนวทางการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนสรุ ปได้
ดังนี้ 1) รู ปแบบการเรี ยนการสอนต้องมีทฤษฎี รองรับ เช่ น ทฤษฎี ดา้ นจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
2) เมื่ อพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนแล้ว ก่ อนนาไปใช้อย่างแพร่ หลายจะต้องมี ก ารวิจยั เพื่ อ
ทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในเชิ งการนาไปใช้ในสถานการณ์ จริ ง และนาข้อค้นพบมา
ปรับปรุ งแก้ไขอยูเ่ รื่ อย ๆ เพื่อเป็ นหลักประกันได้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนนั้น ๆ สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 3) การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนอาจออกแบบให้ใช้ได้ อย่างกว้างขวาง
หรื อเพื่ อวัตถุ ประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ งก็ ได้ 4) การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนจะมี
จุดมุ่งหมายหลักที่ถือเป็ นหลักในการพิจารณาเลือกรู ปแบบไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผูน้ ารู ปแบบการเรี ยน
การสอนไปใช้ตรงกับ จุ ด มุ่ งหมายหลัก ก็ จะท าให้ เกิ ดผลสู ง สุ ด แต่ ก็ ส ามารถน ารู ป แบบนั้น ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆถ้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมแต่ก็อาจทาให้ได้ผลสาเร็ จลดน้อยลงไป
ขณะที่ Dick and Carey (2009: 6-7) ให้เหตุผลว่า แนวทางการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนอย่างเป็ นระบบจะต้องมีข้ นั ตอนทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ระบุเป้ าหมายการเรี ยนการสอน
(indentify instructional goals) เป็ นการกาหนดเป็ นการก าหนดเป้ าของผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ ความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน เป้ าหมายการเรี ยนการสอนของหลักสู ตร 2) การวิเคราะห์การเรี ยนการสอน (conduct
instructional analysis) เป็ นการวิเคราะห์ เป้ าหมายของการเรี ยนการสอนซึ่ งประกอบด้วย พุ ทธิ พิ สัย
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 3) การวิเคราะห์บริ บทผูเ้ รี ยน (anlyze learners and context) เป็ นการวิเคราะห์
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สภาพแวดล้อมของผูเ้ รี ยน ได้แก่ โรงเรี ยน ชุ มชน4) เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (write performance
objective) เป็ นการกาหนดพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที่จะให้เกิ ดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของ
การเรี ย นการสอน 5) พัฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ผล (develop assessment instruments) เป็ น
การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือเพื่อใช้ในการประเมินผลผูเ้ รี ยนในแต่ละชัว่ โมง 6) พัฒนากลยุทธ์การ
เรี ยนการสอน (develop instructional strategy) เป็ นการสร้างและกาหนด กลยุทธ์ วิธีการที่จะนามา
ใช้ในการเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยน 7) พัฒนาและเลื อกสื่ อการเรี ยนการสอน (develop and select
instructional meterail) เป็ นการสร้ างหรื อเลื อกสื่ อการเรี ยนการสอนเพื่ อให้ ส อดคล้องกับ เนื้ อหา
ผูเ้ รี ย นและบริ บ ทของโรงเรี ย น 8) ด าเนิ นการออกแบบการประเมิ นก่ อนเรี ยน (design and conduct
formative evaluation of instruction) เป็ นขั้ น ตอนการสร้ า งแบบประเมิ น ผลผู ้เรี ยนก่ อ นเรี ยน
9) ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน (revise instruction) เป็ นการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินก่อนเรี ยนมา
พัฒนาและปรั บปรุ งการเรี ยนการสอน 10) ดาเนิ นการออกแบบการประเมิ น หลังเรี ยน (design and
conduct summative evaluation) เป็ นการประเมินผลผูเ้ รี ยนหลังเรี ยน
ต่ อมา ทิ ศนา แขมมณี (2552: 201-203) ได้เสนอแนวทางการพัฒนารู ป แบบการเรี ย น
การสอนซึ่ งมี ข้ นั ตอนของแนวทาง ดังนี้ 1) ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายในการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย น
การสอนให้ชัดเจน 2) ศึ กษาหลัก การ/ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อกาหนดองค์ป ระกอบและเห็ น แนว
ทางการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน 3) ศึกษาสภาพการณ์และ
ปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อให้ ค ้น พบองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ที่ จะช่ วยให้ รูป แบบการเรี ย นการสอนมี
ประสิ ทธิ ภาพเมื่อนาไปใช้จริ ง และป้ องกันปั ญหาซึ่ งอาจจะทาให้รูปแบบการเรี ยนการสอนนั้นขาด
ประสิ ทธิ ภาพ 4) กาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยพิจารณาว่ามีปัจจัยใดที่
สามารถช่วยให้รูปแบบการเรี ยนการสอนบรรลุ เป้ าหมายหรื อจุดมุ่งหมาย 5) จัดกลุ่มองค์ประกอบ
โดยนาองค์ประกอบที่กาหนดไว้มาจัดหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการดาเนิ นการขั้นต่อไป 6) จัด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ผูส้ ร้ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนต้องพิจารณาว่าองค์ประกอบใด
เป็ นเหตุ แ ละเป็ นผลต่ อ กัน และจัด ล าดับ องค์ ป ระกอบให้ ถู ก ต้อ งเหมาะสม 7) จัด ผัง จ าลอง
องค์ประกอบ โดยการสร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็ นความเชื่ อมโยง
ขององค์ประกอบเหล่านั้น 8) ทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน เพื่อศึกษาผลที่เกิ ดขึ้น 9) ศึกษา
ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จากการทดลองใช้รูป แบบการเรี ย นการสอนว่า ได้ผ ลตามเป้ า หมายหรื อ ใกล้เคี ย ง
เป้ า หมายมากน้อ ยเพี ย งใด 10) ปรั บ ปรุ งรู ป แบบการเรี ยนการสอนโดยน าผลการทดลองใช้ไ ป
ปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
จากศึกษาแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนข้างต้นสรุ ปได้วา่ การพัฒนา
รู ป แบบการเรี ยนการสอนจะต้องดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ เริ่ ม จากการศึกษาหลักการ แนวคิด /
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ทฤษฎี ต่าง ๆ เพื่อนามาใช้เป็ นพื้นฐานในการกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
และนารู ป แบบการเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้ นให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบคุ ณภาพ พร้อมพิสูจน์เพื่ อ
ยืนยันว่ามีประสิ ทธิ ภาพจริ งหรื อไม่ และสุ ดท้ายสามารถส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนบรรลุ วตั ถุประสงค์ตามที่
ต้องการ
5.6 การนาเสนอรู ปแบบการเรียนการสอน
การนาเสนอรู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นขั้นตอนสาคัญ เมื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนแล้วจาเป็ นต้องนาเสนอรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้ชดั เจนและเกิดความเข้าใจ ด้วยเหตุน้ ี
นัก การศึ ก ษาจึ งได้ออกแบบขั้น ตอนการน าเสนอรู ป แบบการเรี ยนการสอนไว้แตกต่ างกันดัง ที่
Logan (1982: 7-13) กล่าวว่า การนาเสนอรู ปแบบจะต้องประกอบด้วยกันทั้งหมด 6 ขั้นตอนดังนี้ 1)
การวิเคราะห์ (analysis) เป็ นระยะของขั้นตอนการวิเคราะห์ภาระงาน การเลื อกเนื้ อหาของงานการ
กาหนดแนวทางการสร้ างภาระงาน การวิเคราะห์ รายวิชา และการเลื อกและกาหนดแนวทาง การ
เรี ยนการสอน 2) การออกแบบ (design) เป็ นระยะของขั้นตอนการออกแบบจุดประสงค์การเรี ยนการ
สอน สร้ างแบบทดสอบ ศึ กษาพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน และกาหนดลาดับขั้นตอนของการเรี ยนการ
สอน 3) การพัฒ นา (develop) เป็ นระยะของขั้น ตอนการพัฒ นาผูเ้ รี ยนโดยการระบุ กิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการและพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนภายในห้องเรี ยน รวมถึงการเลือกและ
กาหนดสื่ อการเรี ยนการสอน พัฒนาการเรี ยนการสอน และพัฒนาไปถึ งขั้นสามารถนาไปใช้ได้ 4)
การน าไปใช้ (implement) เป็ นระยะของขั้น ตอนการน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้รับ การพัฒ นาแล้ว ไปใช้ใ น
ห้องเรี ยนตามกรอบแนวทางที่ได้วางแผนไว้และบริ หารจัดการสภาพในห้องเรี ยน 5) การควบคุ ม
(control) เป็ นระยะของขั้น ตอนการควบคุ ม การเรี ยนการสอนโดยจะต้องบริ หารจัดการวิ ธี ก าร
ประเมินผลทั้งระบบ เพื่อปรับปรุ งและแก้ไขใหม่
ในขณะที่ Clark (2004: 9-12) และBranch (2009: 2-3) มีความคิดเห็นตรงกันว่า การนา
เสนอรู ป แบบการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้อ งกับ ตามแบบจ าลองของแนวคิ ด “ADDIE Model”
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นตอนวิเคราะห์ (analyze phase) วิเคราะห์และประเมินความต้องการ
จาเป็ น (assessed analyze needs) ประกอบด้วย 1.1) การวิเคราะห์ ค วามต้องการจาเป็ นในการจัด
การเรี ยนรู ้ 1.2) การรวบรวมภาระงานที่เกี่ ยวข้องในการจัดการเรี ยนรู ้ 1.3) สร้างเครื่ องวัดคุณภาพ
ระดับการปฏิ บ ตั ิในการจัดการเรี ยนรู ้ 1.4) เลื อกวิธีการในการจัดการเรี ยนรู ้ 1.5) ประมาณการงบ
ประมาณที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ 2) ขั้นตอนออกแบบ (design phase) ออกแบบการเรี ยนการสอน และ
การนาเสนอ (design instruction and presentations) ประกอบด้วยออกแบบวิธีการหรื อรู ปแบบที่ให้
บรรลุเป้ าหมายเพื่อจัดการเรี ยนรู ้อย่างไรจึงบรรลุเป้ าหมาย 2.1) พัฒนาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้สาหรับ
แต่ ล ะภาระงาน ซึ่ งต้อ งครอบคลุ ม ทั้ง ผลการเรี ย นรู ้ ที่ ค าดหวังและคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์
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2.2) เขียนคาอธิ บายและระบุข้ นั ตอนการปฏิ บตั ิของแต่ละภาระงานให้ชดั เจน 2.3) พัฒนาเครื่ องมือ
วัด ปฏิ บ ั ติ (performance tests) ที่ ครอบคลุ ม ความรอบรู ้ ภ าระงานในการจัดการเรี ย นรู ้ 2.4) ระบุ
พฤติกรรมที่ เป็ นพื้นฐานที่ ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องมี ก่อนที่ จะได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ 2.5) จัดลาดับและ
โครงสร้ างของจุดประสงค์ก ารเรี ยนรู ้ เช่ น ภาระงานที่ ง่ายจัดไว้เป็ นลาดับ แรก 3) ขั้นตอนพัฒนา
(develop phase) พัฒนาเครื่ องมื อที่ ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน (develop materials) ประกอบด้วย
3.1) จัดทารายการกิจกรรมหรื อพฤติกรรมการปฏิ บตั ิที่จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ภาระงาน 3.2) เลือก
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้หรื อสื่ อในการเรี ยนรู ้ 3.3) ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ที่มี อยู่ (ไม่
จาเป็ นต้องผลิ ตใหม่) 3.4) พัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ อาทิแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้คู่มือผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้และนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้ รวมถึงตัวอย่างชิ้นงานและ
แฟ้ ม สะสมงาน(ถ้ามี ) 3.5) นาสิ่ งอานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนเรี ยนรู ้ สั งเคราะห์ เข้ากับ
โปรแกรมการศึ ก ษาตามหลัก สู ต ร 3.6) น าสิ่ ง อ านวยการความสะดวกในการจัด การเรี ย นรู ้ ที่
พัฒ นาขึ้ นเสนอต่ อฝ่ ายบริ หารเพื่ อตรวจสอบและยืน ยัน ถึ งความสอดคล้องกับ จุ ดประสงค์ของ
รายวิชา (objective) และเป้ าหมายของหลักสู ตร (goal) 4) ขั้นตอนนาไปใช้ (implement phase) นา
สาระและกิ จกรรมไปใช้ประกอบด้วยการวางแผนใน การบริ หารจัดการในการนาแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ไปใช้ และดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
5) ขั้นตอนประเมิน (evaluate phase) ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิ ผลของสื่ อที่ใช้
ใน
การเรี ยนการสอนประกอบด้วย 5.1) ตรวจสอบทบทวนและประเมินภายในกระบวนการการ
ออกแบบจัดการเรี ยนรู ้วา่ แต่ละขั้นตอน ประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงใดและมีสิ่งใดที่สนับสนุ น
หรื อเป็ นอุปสรรคบ้าง 5.2) ประเมินผลในลักษณะภายนอก อาทิการสังเกตว่าผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้
จากภาระงานต่ าง ๆ และผูเ้ รี ยนสามารถปฏิ บตั ิ ชิ้นงานได้ 5.3) พัฒ นาระบบการจัดการเรี ยนรู ้ ให้
ได้ผลดียงิ่ ๆ ขึ้น
ต่อมา Joyce and Weil (2009: 100) ได้ออกแบบกระบวนการนาเสนอรู ปแบบการเรี ยน
การสอนไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน คือ การอธิ บายความสัมพันธ์
ของสิ่ ง ต่ า ง ๆ ซึ่ งเป็ นที่ ม าของรู ป แบบการเรี ย นการสอน ประกอบด้ว ยเป้ า หมายของรู ป แบบ
การเรี ยนการสอน ทฤษฎี ข้อสมมติ ฐาน หลักการ และแนวคิ ดส าคัญที่ เป็ นพื้ นฐานของรู ป แบบ
การเรี ยนการสอน 2) รายละเอี ยดของรู ปแบบการเรี ยนการสอน คื อ การให้รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ
ลาดับขั้นตอนการสอน หรื อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 2.1) ขั้นตอนการสอน
ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน (syntax phases) เป็ นการให้รายละเอียดเกี่ ยวกับลาดับขั้นตอนการสอน
หรื อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน 2.2) ระบบของการมีปฏิสัมพันธ์ (social system) เป็ นการอธิ บาย
บทบาทของผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
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ด้วยกัน ซึ่ งแต่ละรู ปแบบการเรี ยนการสอนจะแตกต่างกัน เช่น บทบาทของผูส้ อนอาจเป็ นผูแ้ นะนา
ในการทา กิจกรรม เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกเป็ นผูแ้ นะแนวเป็ นแหล่งข้อมูล เป็ นต้น 2.3) หลักการ
มีปฏิสัมพันธ์ (principle of reaction) เป็ นการอธิ บายวิธีการแสดงออกของผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน เช่น การ
ให้รางวัลแก่ผูเ้ รี ยนการให้อิสระในการแสดงความคิดเห็ น เป็ นต้น 2.4) ปั จจัยสนับสนุ นการเรี ยน
การสอน (support system) เป็ นการอธิบายเงื่อนไขหรื อสิ่ ง จาเป็ นที่จะทาให้การใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนนั้นได้ผล เช่ น รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบทดลองในห้อง ปฏิบตั ิการต้องใช้ผูท้ าการ
ทดลองที่ผา่ นการฝึ กฝนมาอย่างดีแล้ว รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบฝึ กทักษะจะต้องให้นกั เรี ยนได้
ฝึ กการทางานในสถานที่ และใช้อุปกรณ์ที่ใกล้เคียงสภาพการทางานจริ ง 3) การนารู ป แบบการเรี ยน
การสอนไปใช้ คือ ขั้นตอนการให้คาแนะนาและข้อสังเกตเกี่ยวกับการนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ไปใช้ให้เกิดผล เช่น ควรใช้กบั เนื้อหาประเภทใด ควรใช้กบั ผูเ้ รี ยนระดับใดเป็ นต้น 4) ผลจากการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน คือ ขั้นตอนการระบุผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่คาดว่าจะเกิ ด
แก่ผูเ้ รี ยน ทั้งผลทางตรงซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหมายหลักของรู ปแบบการเรี ยนการสอน และผลทางอ้อมซึ่ ง
เป็ นผลพลอยได้จากการใช้รูป แบบการเรี ย นการสอน ส่ วน กาญจนา คุ ณ ารั ก ษ์ (2553: 144) ได้
สังเคราะห์ แนวทางการออกแบบการเรี ยนการสอนเพื่อให้มีทางเลื อกที่ หลากหลายและสามารถ
นาไปใช้เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและพบข้อสรุ ปว่า แนวทางการออก แบบการเรี ยนการสอนมี
5 ขั้นตอนได้แก่ 1) การวิเคราะห์ปัญหา เป็ นการวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็ นการวิเคราะห์ภาระงาน
การวิเคราะห์การเรี ยนการสอน 2) การกาหนดจุดประสงค์และการพัฒนา ระบบทดสอบเป็ นการระบุ
จุดประสงค์และการพัฒนาระบบทดสอบ 3) การพัฒนากลยุทธ์การเรี ยนการสอนเป็ นการพัฒนากล
ยุทธ์การเรี ยนการสอน และพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน 4) การประเมินผลการเรี ยนการสอน เป็ นการ
ประเมินผลย่อยและการประเมินผลรวม 5) การประเมินผลและการปรับปรุ งการออกแบบการเรี ยนการ
สอน เป็ นการประเมินโปรแกรมการออกแบบการเรี ยนการสอนทั้ง ระบบในทุกขั้นตอน
จากการศึกษาแนวทางการนาเสนอรู ปแบบการเรี ยนการสอนข้างต้น พบว่า นักการศึกษา
ได้เสนอแนวทางการออกแบบและนาเสนอรู ปแบบการเรี ยนการสอนมีลกั ษณะคล้ายกันแต่อาจจะ
แบ่งขั้นตอนไม่เหมือนกัน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั จึงเลือกขั้นตอนการนาเสนอ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการออกแบบการเรี ยนการสอนของ Clark (2004: 9-12) และ
Branch (2009: 2-3) ด้วยเหตุผลที่วา่ แนวคิดการนาเสนอรู ปแบบการเรี ยนการสอนของ Clark (2004:
9-12) และ Branch (2009: 2-3) สอดคล้อ งกับ การวิจ ัย และพัฒ นา (research and development) ที่
ผูว้ จิ ยั เลือกใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ กล่าวโดยสรุ ป การนาเสนอรู ปแบบการเรี ยนการสอนในงานวิจยั นี้จึง
มีข้ นั ตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (analysis: research (R1)) เป็ น
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลพื้นฐานสาหรั บการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน 2) การออก แบบและพัฒนา
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(design and development: development (D1)) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
รวมทั้งหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน 3) การทดลองใช้รูป แบบ (implementation:
research (R2)) เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพเชิ งประจักษ์ของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้ น 4) การประเมินผลและปรับปรุ งรู ปแบบ (evaluation: development
(D2)) เป็ นตรวจสอบความเป็ นไปได้จากการนารู ปแบบไปใช้ก่อนการจัดทารู ปแบบการเรี ยนการสอน
และประสิ ทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
6. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับแนวการสอนทั้ง 3 แนวทาง ได้แก่ แนวการสอนที่เน้น
ภาษา แนวการสอนที่ เน้นวรรณกรรม และแนวการสอนที่ เน้นประสบการณ์ การอ่ านเพื่ อความ
เข้าใจ และการเขียนสรุ ปความ เพื่อให้เห็ นแนวทางในการนาแนวคิดดังกล่าวไปใช้พฒั นารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
6.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับแนวการสอนทีเ่ น้ นภาษา
งานวิจยั ในประเทศ
จินดารัตน์ สนธิ รักษ์ (2545) ได้ใช้กิจกรรมการเสริ มที่เน้นรู ปแบบของภาษาในการสอน
ภาษาแบบมุ่ ง ปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารด้า นการเขี ย นภาษาอัง กฤษและความรู ้ ด้า น
ไวยากรณ์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนหลังจาก
ได้รับการเสริ มกิจกรรมที่เน้นรู ปแบบของภาษาในการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงาน และ2) เปรี ยบ
เที ยบความรู ้ ด้านไวยากรณ์ ใ นงานเขี ย นของผูเ้ รี ยนก่ อนและหลัง ได้รับ การเสริ ม กิ จกรรมที่ เน้น
รู ปแบบของภาษาในการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักศึกษาสาขาการบัญชี
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชี ยงใหม่ ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2544 ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา 01-320-013 การเขียน 1 จานวน 33 คน เครื่ องมือ
ที่ใช้ในงานวิจยั ประกอบด้วย แผนการสอนกิ จกรรมที่เน้นรู ปแบบของภาษา จานวน 4 แผน และ
แบบวิเคราะห์ ความถู กต้องด้านไวยากรณ์ โดยใช้การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากการหาค่าเฉลี่ ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษสู งกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ และผูเ้ รี ยนยังมีความรู ้ดา้ นไวยากรณ์เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการเสริ มด้วยกิจกรรมที่เน้น
รู ปแบบของภาษาในการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบตั ิงาน
สายสมร ประสานไชย (2556) ได้พฒั นายุทธศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นเนื้ อหาเป็ น
ฐานและการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ป ความภาษาอังกฤษระดับปริ ญญาตรี โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ 1) พัฒ นายุทธศาสตร์
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การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นเนื้ อหาเป็ นฐานและการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารต่อการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความภาษาอังกฤษระดับปริ ญ ญาตรี มหาวิท ยาลัย
แห่ งชาติ ลาว 2) เปรี ยบเที ยบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่ อนและหลังเรี ยน 3) เพื่ อ
เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสรุ ปความก่อนและหลังเรี ยนการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง
พัฒนา (research and development) ซึ่ งประกอบ ด้วยขั้นตอนดาเนิ นการ 4 ขั้นตอน คื อ ขั้นศึ กษา
ข้อ มู ล พื้ น ฐาน ขั้น พัฒ นายุท ธศาสตร์ ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ขั้น ทดลองใช้ และขั้น ประเมิ น ผลและ
ปรับปรุ ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุ ปความภาษาอังกฤษการวิเคราะห์ขอ้ มูล จะ
ใช้ก ารหาค่ า ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่ า ที ผลการวิ จยั พบว่า
1) ยุทธศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นเนื้ อหาเป็ นฐานและการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารประกอบด้วย
ขั้น ตอนทั้ง หมด 5 ขั้น ตอน คื อ ขั้น เริ่ ม ต้น ขั้น คิ ด ขั้น ฝึ กฝน ขั้น ใช้ ภ าษาและขั้น ประเมิ น ผล
2) นักศึกษาที่ เรี ยนโดยใช้ยุทธศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นมีความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความภาษาอังกฤษหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
พิ สุ ท ธิ์ พงศ์ เอ็ น ดู (2557) ได้น าทฤษฎี ไ วยากรณ์ ป ริ ว รรตมาใช้ ก ับ การแก้ปั ญ หา
การวิเคราะห์ โ ครงสร้ างประโยคภาษาอังกฤษใจความเดี ย วของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ น
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุ รินทร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) นาทฤษฎีไวยากรณ์ ปริ วรรตมาใช้
กับการแก้ปั ญหาการวิเคราะห์ โครงสร้ างประโยคภาษาอังกฤษใจความเดี ยวของนักศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุ รินทร์ และ 2) เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการทดลองใช้
ทฤษฎี ไ วยากรณ์ ป ริ วรรตมาใช้ก ับ การแก้ปั ญ หาการวิเคราะห์ โครงสร้ างประโยคภาษาอัง กฤษ
ใจความเดียวของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุ รินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาในจังหวัดสุ รินทร์ 3 แห่ ง ได้แก่
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอี ส าน วิท ยาเขตสุ ริ น ทร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สุ ริ น ทร์ และ
มหาวิ ท ยาลัย จุ ฬ าลงกรณ์ ร าชวิ ท ยาลัย วิ ท ยาเขตสุ ริ น ทร์ ซึ่ งได้ม าจากการเลื อ กแบบเจาะจง
(purposive sampling) ส่ วนเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบทดสอบก่ อน
เรี ยนและหลังเรี ยน และวิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยการหาค่ าเฉลี่ ย และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระผลการวิจยั พบว่า 1) นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของสถาบันการศึกษา
ในจังหวัดสุ รินทร์มีประสิ ทธิภาพในการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษใจความเดียวแตก
ต่างกัน โดยนักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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สุ รินทร์ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 16.34 รองลงมาคือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อี ส าน วิท ยาเขตสุ ริน ทร์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 16.29 และนัก ศึ ก ษาสาขาวิช าการสอนภาษาอังกฤษ
โปรแกรมหลักสู ตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยา
เขตสุ รินทร์ มี คะแนนเฉลี่ ยต่ า สุ ดเท่ ากับ 12.35 ตามล าดับ และ2) ประสิ ทธิ ภาพของนักศึ กษาใน
การวิเคราะห์ โครงสร้ างประโยคภาษาอังกฤษใจความเดี ยวก่ อนและหลังได้รับ การทดลองด้วย
การใช้ทฤษฎีไวยากรณ์ปริ วรรตแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
งานวิจยั ต่างประเทศ
Frake (1980) ได้ท าวิจยั เรื่ อ ง ผลของการใช้ไ วยากรณ์ ป ริ วรรตเพื่ อศึ ก ษากลวิธี ก าร
วิเคราะห์ โครงสร้ างของประโยคในการอ่ านและเขี ย นของนัก ศึ ก ษาวิท ยาลัย แฟรซแมนโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ไวยากรณ์ปริ วรรตเพื่อศึกษากลวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างของ
ประโยคในการอ่านและเขียนของนักศึกษาวิทยาลัยแฟรซแมน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักศึกษาชั้น
ปี ที่ 2 วิท ยาลัยเฟรชแมน จานวน 132 คน ของรั ฐแมรี่ แลนด์ ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถใน
การวิเคราะห์ โครงสร้ างของประโยคจากการอ่านและเขียนของนักศึ กษาสู งขึ้นหลังจากเรี ยนด้วย
วิธีการใช้ไวยากรณ์ ปริ วรรต เนื่ องจากว่าไวยากรณ์ ปริ วรรตเป็ นการวิเคราะห์ประโยคโดยมองจาก
ภาพรวม คือ เริ่ มจากการสังเกตรู ปประโยค จากนั้นวิเคราะห์คาแต่ละหน้าที่ในประโยคเพื่อให้เข้าใจ
ความหมายของข้อความที่อ่าน นอกจากนี้ยงั ช่วยให้นกั ศึกษาเข้าใจความหมายจากสิ่ งที่อ่านอีกด้วย
Al-Fahid (2000) ได้ทาวิจยั เรื่ อง ผลของการใช้รูปแบบภาษาศาสตร์ เชิ งจิตวิทยามาพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจไปสู่ การให้ความหมายของภาษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของการใช้รูปแบบภาษาศาสตร์ เชิ งจิตวิทยามาที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจไปสู่ การให้ความหมายของภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชายในระดับปริ ญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยอริ โซน่ า ผลการวิจยั พบว่า การเข้าใจความหมายของนักศึ กษามี พ้ื นฐานมาจาก
การนาความรู ้ทางภาษาและการคิด โดยผูส้ อนจะใช้กระบวนการทางภาษาศาสตร์ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
ฝึ กกระบวนการคิ ด จึงทาให้รูปแบบการสอนภาษาที่มีพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ เชิ งจิตวิทยาทาให้
สามารถนิ ยามความหมายของคาศัพท์ใกล้เคียงกับบริ บท และส่ งผลทาให้คะแนนความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสู งขึ้น
Yuan (2007) ได้ท าวิจยั เรื่ อง การพัฒนากระบวนการเขี ยนภาษาอังกฤษตามแนวคิ ด
ภาษาศาสตร์ ไวยากรณ์หน้าที่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการเขียนความเรี ยงภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาตามแนวการสอนไวยากรณ์ หน้าที่ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นนักศึกษาที่เรี ยน
วิช าภาษาอังกฤษของวิท ยาลัย ผลการวิจยั พบว่า แนวคิ ดทางภาษาศาสตร์ ก ลุ่ ม ไวยากรณ์ หน้าที่

107
สามารถนามาใช้ในการสอนเขียนความเรี ยงภาษาอังกฤษได้ เนื่ องจากแนวคิดทางภาษาศาสตร์ กลุ่ม
ไวยากรณ์ ห น้ าที่ เป็ นแนวคิ ด ที่ บู ร ณาการแนวทางการสอนที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู เ้ รี ย นเกิ ด ความเข้า ใจ
โครงสร้างของภาษาอันจะเป็ นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและนาไปสู่
การสร้างสรรค์งานเขียนที่ใช้ภาษาถูกต้องตามโครงสร้างและหน้าที่ของไวยากรณ์
Kim (2008) ได้ทาวิจยั เรื่ อง ผลของการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการแนวการสอนที่เน้น
ภาษาเพื่ อพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ภ าษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ ส อง โดยมี จุด ประสงค์เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผล
การเรี ย นรู ้ ภ าษาอัง กฤษเป็ นภาษาที่ ส องของนัก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษาระหว่างกลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการที่เน้นภาษา และนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบที่เน้นเพียง
ทักษะเดียว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนเริ่ มต้นเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองโดย
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรี ยนที่ มีภูมิลาเนาจากประเทศจีน และกลุ่มนักเรี ยนที่มีภูมิลาเนา
จากประเทศเกาหลี เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ประกอบด้ว ย แบบทดสอบวัด การเรี ย นรู ้ ท าง
ภาษาอัง กฤษส าหรั บ นัก เรี ย นที่ เรี ย นภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาที่ ส อง ผลการวิ จ ัย พบว่า นัก เรี ย น
ระดับ ประถมศึก ษาที่ ไ ด้รับ การจัดการเรี ย นการสอนแบบบู รณาการแนวการสอนที่ เน้นภาษามี
ความสามารถด้านการใช้ภาษา ได้แก่ ฟั ง พู ด อ่าน และเขี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ ส องดี ก ว่า
นักเรี ยนที่ ได้รับการสอนที่เน้นเพียงทักษะเดี ยว เนื่ องจากว่า แนวการสอนที่ เน้นภาษาจะส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการใช้ภาษาและพัฒนาความสามารถด้านการรับรู ้และเข้าใจให้แก่นกั เรี ยน
จากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับแนวการสอนที่ เน้นภาษาข้างต้น ทาให้ผูว้ ิจยั พบ
ข้อมู ลว่างานวิจยั ส่ วนใหญ่ เป็ นการนาแนวการสอนภาษาตามแนวคิ ดภาษาศาสตร์ กลุ่ มไวยากรณ์
ปริ วรรต (transformation grammar) มาเป็ นแนวทางการสอนภาษาแม่ให้แก่นกั ศึกษาระดับอุดมศึกษา
ซึ่ งงานวิจยั ส่ วนใหญ่นิยมเป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง (experimental research) และการวิจยั เชิ งพัฒนา
(research and development) โดยดาเนิ นการตามแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดี ยวหรื อสองกลุ่ ม
วัดผลก่อนและหลังเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นตรงกันว่าการนาแนวการสอน
ภาษาตามแนวคิ ดภาษาศาสตร์ กลุ่มไวยากรณ์ ปริ วรรตรู ปแบบทางภาษาหรื อโครงสร้ างทางภาษา
สามารถพัฒนาความสามารถด้านทักษะทางภาษา โดยเฉพาะความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
ซึ่งจาเป็ นที่ผเู ้ รี ยนจะต้องมีความรู ้ดา้ นไวยากรณ์
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจให้แก่ผูเ้ รี ยนจะต้อง
มุ่งพัฒนาความเข้าใจโครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาก่อนโดยผูเ้ รี ยนจะใช้กระบวนการคิดที่
หลากหลายอันเพื่อช่ วยเข้าใจโครงสร้ างทางภาษา และนาข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านนาเสนอด้วยรู ปแบบ
การเขี ย นด้วยการผูก ประโยค การเลื อกใช้ค าและประโยค รวมทั้งการสะกดค าให้ ถู ก ต้อ งตาม
โครงสร้างทางภาษา จึงจะทาให้ผเู ้ รี ยนใช้ภาษาในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากการศึกษา
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ข้อมูลข้างต้น ทาให้ผูว้ ิจยั ทราบถึงแนวทางในการนาแนวการสอนที่ เน้นภาษามาเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนอ่ านและเขี ยนภาษาไทยให้แก่ ผูเ้ รี ย นระดับ อุ ดมศึ ก ษาเพื่ อ
มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการสร้ างความเข้าใจภาษา อันจะเป็ นพื้นฐานสาคัญและจาเป็ น
สาหรับการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความต่อไป
6.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับแนวการสอนทีเ่ น้ นวรรณกรรม
งานวิจยั ในประเทศ
รองรัตน์ ผูพ้ ฒ
ั น์ (2544)ได้ศึ ก ษาผลการจัดกิ จกรรมการอ่านแบบปฏิ บ ตั ิ ก ารโดยใช้
วรรณกรรมส าหรับ เด็ก ที่ มี ต่อความเข้าใจในการอ่านและเจตคติ ในการเข้าร่ วมกิ จกรรมการอ่าน
ปฏิ บ ัติ ก ารของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาผลการจัด กิ จกรรม
การอ่านแบบปฏิ บตั ิการโดยใช้วรรณกรรมสาหรับเด็กที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและเจตคติใน
การเข้าร่ วมกิ จกรรมการอ่านปฏิ บ ตั ิ ก ารของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้เป็ น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้านเหลี่ยม จังหวัดนครราชสี มา จานวน 30 คน การวิจยั ครั้ง
นี้ เป็ นการวิจยั ก่ อนการทดลอง (pre-experimental research) ด าเนิ น การตามแบบแผนการทดลอง
แบบกลุ่ มเดี ยว (one-group pretest-posttest design) วัดผลก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน เครื่ องมื ที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ แผนการสอนอ่านแบบปฏิบตั ิการวรรณกรรมสาหรับเด็ก แบบทดสอบวัดความเข้าใจ
ในการอ่าน และแบบสอบถามวัดเจตคติในการเข้าร่ วมกิจกรรมการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้การหาค่า
ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ ระดับ เจตคติ ที่ มี ต่อรู ป แบบกิ จกรรม ซึ่ ง
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังการเข้าร่ วมกิจกรรมการอ่านแบบปฏิบตั ิการ
โดยใช้วรรณกรรมสาหรับเด็กมีความเข้าใจในการอ่านสู งกว่าก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม และ 2) นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังการเข้าร่ วมกิจกรรมการอ่านแบบปฏิบตั ิการโดยใช้วรรณกรรมสาหรับเด็ก
มี ความเข้าใจในการอ่ านสู งกว่าก่ อนเข้าร่ วมกิ จกรรมและมี เจตคติ ที่ ดีต่อรู ป แบบกิ จกรรมอยู่ใน
ระดับสู ง
ปาริ ชาติ ชนม์ทวี (2546) ได้ศึกษาผลการใช้วรรณกรรมวัยรุ่ นที่ตรงกับความสนใจของ
นักเรี ยนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสะอาดเผดิ ม
วิทยา จังหวัดชุมพร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้วรรณกรรมวัยรุ่ นที่ ตรงกับความสนใจชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเผดิ ม
สะอาด จังหวัดชุมพรที่มีความสามารถในการเรี ยนภาษาไทย สู ง กลาง และต่า 2) ศึกษาจิตพิสัยและ
ทักษะพิสัยในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มที่เรี ยนโดยใช้วรรณกรรมวัยรุ่ นที่
ตรงกับความสนใจ และ 3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของนักเรี ยนในกลุ่ มดังกล่ าว การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (quasi-experimental research) ซึ่ ง
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ดาเนิ นการตามแบบแผนการทดลองแบบสามกลุ่มวัดผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
การวิ จ ัย เป็ นนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จ านวน 60 โรงเรี ย นเผดิ ม สะอาด จัง หวัด ชุ ม พร ปี
การศึกษา 2545 ซึ่ งจาแนกออกเป็ นกลุ่มสู ง กลุ่มกลาง และกลุ่ มต่ า จานวน 3 กลุ่ม กลุ่ มละ 20 คน
เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านอย่างวิจารณญาณ
คู่ขนานแบบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนซึ่ งผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนกลุ่มสู ง กลาง และต่าที่เรี ยน
โดยใช้วรรณกรรมวัยรุ่ นที่ตรงกับความสนใจมีพฒั นาการในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสู งขึ้น 2)
ค่าเฉลี่ ยของคะแนนจิตพิสัยและทักษะพิสัยของนักเรี ยนกลุ่มสู ง กลาง และต่ าอยู่ในระดับดี 3) ค่า
เฉลี่ ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านอย่างวิจารณญาณก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
สุ วรรณี สมใจ (2549) ได้ศึ กษาผลของการใช้ วรรณกรรมท้องถิ่ นสุ พรรณบุ รี เป็ นสื่ อ
ประกอบการสอนที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นต้นปี ที่ 1 วิทยาลัย
นาฏศิลป์ สุ พรรณบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย
ท 31101 ของนักเรี ยนชั้นต้นปี ที่ 1 วิทยานาฏศิลปสุ พรรณบุ รีที่เรี ยนโดยใช้สื่อวรรณกรรมท้องถิ่ น
สุ พรรณบุรีกบั ที่เรี ยนโดยใช้สื่อตามคู่มือครู 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย
ท 31101 ของนักเรี ยนชั้นต้นปี ที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุ พรรณบุรีก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่เรี ยนโดย
ใช้สื่ อวรรณกรรมท้องถิ่ นสุ พรรณบุ รี และ 3) เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย
ท 31101 ของนักเรี ยนชั้นต้นปี ที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุ พรรณบุรีก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่เรี ยนโดย
ใช้สื่ อ ตามคู่ มื อ ครู กลุ่ ม ตัวอย่า งเป็ นนัก เรี ย นชั้น ต้น ปี ที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2549 วิท ยาลัย นาฏศิ ล ป์
สุ พรรณบุรี อาเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี จานวน 60 คน เลื อกโดยการสุ่ มอย่างง่าย 2 ห้องเรี ยน
แล้วจับ สลากแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คื อ กลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม กลุ่ มละ 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การทดลอง คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้สื่ อวรรณกรรมท้องถิ่ นสุ พรรณบุ รี และแผนการจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อตามคู่มือครู เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย ท 31101 การวิเคราะห์ ข ้อมู ลใช้ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าภาษาไทยท 31101 หลังเรี ยนของ
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้สื่อวรรณกรรมท้องถิ่ นสุ พรรณบุรีสูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้สื่อตามคู่มือ
ครู อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 2) ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย ท 31101 ของ
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้สื่อวรรณกรรมท้องถิ่นสุ พรรณบุรีหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .01 และ 3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย ท 31101 ของนักเรี ยนที่เรี ยน
โดยใช้สื่อตามคู่มือครู หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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วิรุฬห์ หุ ตะวัฒนะ (2551) ได้ศึกษาผลของการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วรรณคดี
เป็ นฐานที่มีต่อความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษาผลของการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วรรณคดี เป็ นฐานที่ มีต่อ
ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย การวิจยั ครั้ง
นี้ เป็ นการวิจยั ก่ อนการทดลอง (pre-experimental research) ดาเนิ นการตามแบบแผนการทดลอง
แบบกลุ่มเดี ยววัดผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (one group pretest-posttest design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนจิตรลดา จานวน 35 คน ที่เรี ยนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า
ทีแบบไม่อิสระ ผลการวิจยั พบว่า 1) คะแนนเฉลี่ ยจากแบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังการ
ทดลองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายสู งกว่าคะแนนเฉลี่ ยก่อนการทดลองอย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบการเขียนหลังการทดลองของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
งานวิจยั ต่างประเทศ
Newton (1993) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบคะแนนการอ่านและระดับเจตคติของ
นัก เรี ยน grade 7 ระหว่างกลุ่ ม ที่ เรี ยนโดยใช้วรรณกรรมเป็ นฐานกับ กลุ่ ม ปกติ ก ลุ่ ม ตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยน grade 7 จานวน 40 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองจานวน 20 คน เรี ยนโดยใช้วรรณกรรมเป็ น
ฐาน และกลุ่มควบคุมจานวน 20 คน เรี ยนโดยใช้การเรี ยนแบบปกติซ่ ึ งผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่
เรี ยนโดยใช้วรรณกรรมเป็ นฐานมีระดับการอ่านและเจตคติต่อการอ่านสู งกว่ากลุ่มควบคุม
Stouten (1993) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะการอ่านพื้นฐานตามโปรแกรมการสอน
อ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็ นฐาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการอ่านระดับพื้นฐานของนักเรี ยน
grade 2 และ 5 ตามโปรแกรมการสอนอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็ นฐานซึ่ งมี ท้ งั หมด 5 ระยะ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักเรี ยน grade 2 และ 5 ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า พื้นฐานด้านการอ่านวรรณกรรมของ
นักเรี ยนจากัดเพียงแค่วรรณกรรมสาหรับเด็กที่ผเู ้ ขียนมีชื่อเสี ยงเท่านั้น นอกจากนี้ การนาวรรณกรรมมา
ใช้ประกอบการอ่านจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับประโยชน์และคุณค่าด้านสังคมที่แตกต่างกัน
Hollandsworth (1994) ได้ท าวิจยั เรื่ อง ผลของการใช้แนวคิ ดวรรณกรรมเป็ นฐานกับ
การสอนตามหนังสื อเรี ยนที่ มีต่อเจตคติ และผลสั มฤทธิ์ ในหน่ วยการเรี ยนรู ้ วิช าสั งคมศึ กษาของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลของการใช้แนวคิดวรรณกรรมเป็ นฐานกับ
การสอนตามหนังสื อเรี ยนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ในหน่ วยการเรี ยนรู ้ วิชาสังคมศึกษาและศึกษาเจตคติ
ของนักเรี ยนที่เรี ยนในหัวข้อประวัติศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดย
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองที่ 1 สอนตามแนวคิดวรรณกรรมเป็ นฐาน และกลุ่มทดลองที่ 2
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สอนตามหนังสื อเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่สอนตามแนวคิดวรรณกรรม
เป็ นฐานกับการสอนตามหนังสื อเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในหน่วยการเรี ยนรู ้วชิ าสังคมศึกษา
แตกต่างกัน และนักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการสอนตามแนวคิดวรรณกรรมเป็ นฐาน
Richardson (1995)ได้ทาวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านและเจตคติ
ของนักศึกษาวิทยาลัยเฟรชแมนระหว่างกลุ่มที่ใช้แนวการสอนอ่านแบบเน้นวรรณกรรมและกลุ่มที่
ใช้แนวการสอนอ่านแบบเน้นทักษะพื้นฐาน โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่าน
และเจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยเฟรชแมนระหว่างกลุ่มที่ใช้แนวการสอนอ่านแบบเน้นวรรณกรรม
และกลุ่ ม ที่ ใช้แนวการสอนอ่านแบบเน้น ทัก ษะพื้ นฐานกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้เป็ นนัก ศึ กษาวิท ยาลัย
เฟรชแมน จานวน 94 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินเจตคติต่อแนว
การสอนอ่ านแบบเน้น วรรณกรรม แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ การอ่ านเพื่ อความเข้าใจโดยจะ
วิเคราะห์ ข ้อมู ล จากการหาค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ทดสอบค่ าที และความแปรปรวน
(ANCOVA) ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า 1) นักศึกษาวิทยาลัยเฟรชแมนมีเจตคติในทางบวกและภาพรวม
ของความสามารถในการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจระหว่ า งกลุ่ ม ที่ ใ ช้ แ นวการสอนอ่ า นแบบเน้ น
วรรณกรรมและกลุ่มที่ใช้แนวการสอนอ่านแบบเน้นทักษะพื้นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ และ
2) ภาพรวมของคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนที่ ใช้แนวการสอนอ่าน
แบบเน้นวรรณกรรมมีค่าเฉลี่ยสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้แนวการสอนอ่านที่เน้นทักษะพื้นฐาน
Zhi hui (2002) ได้ทาวิจยั เรื่ อง ความเข้าใจเนื้ อหาวรรณกรรมโดยจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้น
วรรณกรรม โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านวรรณกรรมของนักเรี ยนในด้าน
เนื้ อหา ประเภทของงานเขียน และการใช้ภาษาในงานวรรณกรรม กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนสามารถเข้าใจเนื้อหาของวรรณกรรมโดยเชื่ อมโยง
ประสบการณ์ เดิม 2) การใช้งานวรรณกรรมที่นกั เรี ยนสนใจช่ วยเพิ่มคะแนนความสามารถในการ
อ่ านเพื่ อ ความเข้าใจหลัง เรี ย นสู งกว่าก่ อ นเรี ย น และ 3) งานวรรณกรรมช่ วยพัฒ นาความเข้าใจ
วรรณกรรมใน 3 ด้าน ได้แก่ เนื้ อหา ประเภทของงาน และการใช้ภาษาในงานวรรณกรรมไปพร้อม
กันได้ หากผูส้ อนใช้การอภิปรายกลุ่มมาช่วยส่ งเสริ มด้วย
Hae Ri Kim (2002) ได้ท าวิจ ัยเรื่ อง การสร้ างสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ ภ าษาต่ า ง
ประเทศตามแนวคิดวรรณกรรมเป็ นฐาน มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจกระบวนการเรี ยนรู ้ภาษาของ
นักศึกษาเกาหลี ที่ลงทะเบียนรายวิชาวรรณกรรมศึกษา ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่าง
ประเทศ 2) เพื่อศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศของวัยรุ่ น 3) เพื่อตรวจ
สอบความเป็ นไปได้ ข องแนวคิ ด วรรณกรรมเป็ นฐานในการเรี ย นการสอนภาษาต่ า งประเทศ
4) เพื่อศึกษาความหลากหลายและประเภทของวรรณกรรมสาหรับเด็ก ที่สามารถนามาใช้เป็ นสื่ อใน
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การสอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้เป็ นนักศึกษาเกาหลีที่ลงทะเบียนในรายวิชาวรรณกรรม
ศึกษาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ ผลการวิจยั พบว่า 1) การเลือก วรรณกรรมให้
ผูเ้ รี ย นถื อ เป็ นแนวทางใหม่ ที่ ส ามารถพัฒ นาสมรรถนะด้า นการสื่ อ สารให้ แ ก่ ผู ้เรี ย นโดยผ่ า น
ประสบการณ์ในการอ่านของผูเ้ รี ยนได้สูงขึ้น 2) นักศึกษาที่เรี ยนตามแนวคิดวรรณกรรม เป็ นฐานมี
ประสบการณ์ ในการอ่ านเพิ่ ม สู งขึ้ น 3) วรรณกรรมที่ นามาใช้ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษช่ วยเปิ ด
มุมมองใหม่ให้กบั ผูเ้ รี ยน 4) การนาแนวคิดวรรณกรรมเป็ นฐานช่ วยส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศได้
Hyun-Soo (2005) ได้ทาวิจยั เรื่ อง กิ จกรรมการสอนที่เน้นวรรณกรรมและการขัดเกลา
ภาษาทางสังคมในโรงเรี ยนสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการขัด
เกลาภาษาทางสังคม การปฏิบตั ิของนักเรี ยนพหุ วฒั นธรรมและพหุ ภาษาในห้องเรี ยนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิ จกรรมการสอนที่ เน้นวรรณกรรม และวิเคราะห์ การปฏิ สั มพันธ์ ท างสั งคมในการเรี ย น
วรรณกรรมของนักเรี ยนที่ จดั การเรี ยนด้วยกิ จกรรมที่ เน้นวรรณกรรม กลุ่ มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
ห้องเรี ยนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจยั พบว่า การขัดเกลาภาษาทางสังคม
ของนักเรี ยนห้องเรี ยนภาษาอังกฤษขึ้นอยูก่ บั ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
ทางภาษา และกิจกรรมการสอนที่เน้นวรรณกรรมช่วยให้ผเู ้ รี ยนที่เรี ยนวรรณกรรมมีปฏิสัมพันธ์กบั
สังคมในห้องเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
Beth, Gili, Karen and Smith (2010) ได้ท าวิจยั เรื่ อง การผสมผสามวิธีการสอนที่ เน้น
วรรณกรรมเพื่อใช้สอนในห้องเรี ยนที่มีต่อความเข้าใจของนักเรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้บริ บท
ของวรรณกรรมที่ มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ วิ ท ยาศาสตร์ ใ นการวิจยั เพื่ อ การเรี ย นการสอนส าหรั บ ห้ อ ง
ปฏิ บตั ิ การภูมิคุม้ กันกับแนวการสอนแบบเดิ มด้วยการออกกาลังกายกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
เป็ นนักเรี ยนแพทย์ที่เรี ยนในรายวิชาการวิจยั เพื่อการรักษาภูมิคุม้ กัน ผลการวิจยั พบว่า บริ บทของ
วรรณกรรมที่มีเนื้ อหาทางวิทยาศาสตร์ ช่วยดึงดูดให้นกั เรี ยนทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการมาตรฐาน
ที่ใช้ในการตอบคาถามการวิจยั โดยส่ วนมากมีขอ้ มูลประมาณร้อยละ 94 ส่ วนกลุ่มที่ไม่ตอบคาถาม
มีร้อยละ 25
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวการสอนที่เน้นวรรณกรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ พบว่า งานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นการนาแนวคิดการสอนที่เน้นวรรณกรรมหรื อวรรณกรรม
เป็ นฐานมาใช้พฒั นาความสามารถทางภาษา โดยเฉพาะความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
ให้แก่ ผูเ้ รี ยนระดับ อนุ บ าล ประถมศึ กษา และมัธยมศึ กษาโดยจะนางานเขี ยนหรื อวรรณกรรมที่
ผูเ้ รี ยนสนใจมาเป็ นสื่ อเพื่อฝึ กความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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แบบแผนการวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง (experimental research) และการวิจยั
เชิ งพัฒนา (research and development) เพื่อศึกษาผลของการนาแนวการสอนที่เน้นวรรณกรรมใน
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและเขียนของผูเ้ รี ยนและการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ที่ส่งเสริ มความสามารถในการอ่านและการเขียนได้เช่นกันซึ่ งผลการวิจยั พบว่า การนาแนวการสอน
ที่เน้นวรรณกรรมหรื อวรรณกรรมเป็ นฐานสามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
ให้แก่ผเู ้ รี ยนได้ เนื่ องจาก แนวการสอนดังกล่าวเป็ นแนวทางที่ช่วยกระตุน้ ประสบการณ์ ทางภาษา
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนเพื่อเชื่ อมโยงกับประสบการณ์ ใหม่โดยจะใช้งานเขียนหรื อวรรณกรรมเป็ นสื่ อ
เพื่อกระตุน้ และเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเกิดจากการที่ผูส้ อนคัดสรรวรรณกรรมมาเป็ นอย่างดี
แล้ว ขณะเดียวกันแนวการสอนดังกล่าวยังช่ วยฝึ กฝนการจดจาเรื่ องราวที่อ่านจากคาศัพท์เพื่อสร้ าง
ความเข้าใจในการอ่าน ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์ ทางภาษาได้เป็ นอย่างดี และทาให้ผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสู งขึ้นได้
จากการศึกษาข้อมูลที่นาเสนอมาแล้วข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั ทราบถึงการนาแนวการสอน
ที่เน้นวรรณกรรมหรื อวรรณกรรมเป็ นฐานมาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความให้นกั ศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนาความรู ้ทางภาษาเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้ภาษาจากงานวรรณกรรมเพื่อ
วิเคราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละประเมิ น ตลอดจนสรุ ป เป็ นองค์ความรู ้ เพื่ อสร้ างสรรค์งานเขี ย นให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและคุ ณภาพต่อไปได้ นับว่าแนวการสอนที่ เน้นวรรณกรรมนี้ เป็ นแนวทางการจัด
การเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายให้แก่ผเู ้ รี ยนได้อย่างดียงิ่
6.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับแนวการสอนทีเ่ น้ นประสบการณ์
งานวิจยั ในประเทศ
ล้วน โพธิ์ พู ล (2545) ได้ศึ กษาการเปรี ยบเที ยบผลของการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ ควบคู่
กับการวางเงื่อนไขเป็ นรายบุคคลกับการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ควบคู่กบั การวางเงื่อนไขเป็ นกลุ่มที่
มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เปรี ยบเทียบผลของการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ควบคู่กบั การวางเงื่อนไขเป็ นรายบุคคลกับการเรี ยนรู ้
เชิ งประสบการณ์ ควบคู่กบั การวางเงื่อนไขเป็ นกลุ่มที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาไทยของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนทหารอากาศอนุ สรณ์ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ ง
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลองแท้จริ ง (true-experimental research) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนทหารอากาศอนุ สรณ์ อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ปี การศึกษา
2544 จานวน 30 คน แล้วทาการสุ่ มกลุ่มอย่างง่ายเป็ นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาไทย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
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การหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนกลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ ควบคู่กบั การวางเงื่อนไขเป็ นรายบุคคลมีความสามารถในการ
เขี ยนภาษาไทยหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 2) นักเรี ยนกลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งประสบการณ์ ควบคู่กบั การวางเงื่อนไขเป็ นกลุ่มมีความสามารถในการ
เขียนภาษาไทยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรี ยนกลุ่ม
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ควบคู่กบั การวางเงื่อนไขเป็ นรายบุคคล และนักเรี ยนกลุ่ม
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ควบคู่กบั การวางเงื่อนไขเป็ นกลุ่มมีความสามารถในการ
เขียนภาษาไทย แตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พรรณวร บุญประเศรษฐผล (2553) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยการใช้การเรี ยนรู ้ แบบเน้นประสบการณ์ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน 2) สร้างและ
ตรวจสอบคุ ณภาพรู ป แบบการเรี ยนการสอน 3) ทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน
4) ประเมินความพึงพอใจของรู ปแบบการเรี ยนการสอน การวิจยั ครั้งนี้ ดาเนิ นการตามกระบวนการ
วิจยั และพัฒนา (research and development) กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นนักศึ กษาที่ เรี ยนวิชา
ทักษะพัฒนาการสื่ อสารภาษาอังกฤษ จานวน 57 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 26 คน และ
กลุ่มควบคุ ม จานวน 31 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ แบบบันทึกผลการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความ
พึ งพอใจที่ มี ต่อรู ป แบบการเรี ยนการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นการวิเคราะห์ ข ้อมู ล จะใช้การหาค่ าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่า ผลการ
ทดลองใช้รูปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น พบว่า 1) นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรู ปแบบ
การสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นมี ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักศึกษากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนด้วยรู ปแบบการสอนปกติมี
ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 3.) นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรู ปแบบการสอนที่พฒั นา ขึ้นมีความสามารถ
ในการสื่ อสารภาษา อังกฤษสู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนด้วยรู ปแบบการสอนปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู งอยูใ่ นระดับมาก
รุ่ งระวี สมะวรรธนะ (2553) ได้พ ฒ
ั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนสุ ขศึ กษาโดยใช้ภาษา
อังกฤษเป็ นสื่ อตามทฤษฎี การเรี ยนรู ้ เน้นประสบการณ์ และแนวคิ ดการบู รณาการเนื้ อหากับภาษา
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เพื่อส่ งเสริ มพฤติ กรรมสุ ขภาพและความสามารถในการสื่ อเป็ นภาษาอังกฤษของนักเรี ยนมัธยม
ศึกษาตอนต้น งานวิจยั และพัฒนาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนสุ ข
ศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้เน้นประสบการณ์และแนวคิดการบูร ณาการ
เนื้ อหากับภาษา เพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพและความสามารถในการสื่ อเป็ นภาษาอังกฤษของ
นัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น และ 2) ประเมิ น คุ ณ ภาพของพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนที่
พัฒนาขึ้น การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั เป็ นนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จานวน 1 ห้องเรี ยน
ห้องเรี ยนละ 46 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบทดสอบเพื่อวัดพฤติกรรมสุ ขภาพด้านความรู ้
และความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ แบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพด้านเจตคติและการ
ปฏิ บตั ิแบบประเมินความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษในทักษะการฟั ง -พูด และการอ่านเขียน และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ เนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการ
เรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นสามารถช่ วยเสริ มสร้างพฤติกรรมสุ ภาพด้านความรู ้และความสามารถใน
การสื่ อสารภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนได้โดยคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังการเรี ยนการสอนมี
ค่ าเฉลี่ ย ร้ อยละ 60 ซึ่ งสู งกว่าก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ ย
ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นันทนา ลีลาชัย (2556)ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดยผสมผสานแนวคิ ดอภิ ปั ญ ญา การเรี ย นรู ้ แบบเน้น ประสบการณ์ และชุ มชนการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมงานในชั้น เรี ย นส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) พัฒ นา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณโดยผสมผสานแนวคิดอภิปัญญาการเรี ยนแบบ
เน้นประสบการณ์ และชุ มชนการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมงานในชั้นเรี ยนสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยม ศึกษา
ตอนต้น และ 2) ศึ กษาผลของการใช้รูป แบบการเรี ยนการสอนการอ่ านอย่างมี วิจารณญาณโดย
ผสมผสานแนวคิดอภิปัญญา การเรี ยนแบบเน้นประสบการณ์ และชุมชนการเรี ย นรู ้แบบร่ วม งานใน
ชั้นเรี ยนส าหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้น งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (research and
development) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
เทศบาล 3 “ยุติ ธ รรมวิ ท ยา” จ านวน 61 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ประกอบ ด้ว ย แบบวัด
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แบบวัดความสามารถด้านอภิปัญญา แบบบันทึกการ
เรี ยนรู ้เพื่อวัดความสามารถในการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และแบบประเมินพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
แบบไม่อิสระต่อกัน และวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนที่ได้รับ
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การสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อย
ละ 75 2) นั ก เรี ยนที่ ไ ด้ รั บ การสอนด้ ว ยรู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่ า นที่ พ ั ฒ นาขึ้ นมี
ความสามารถในการอ่ านอย่างมี วิจารณญาณสู งกว่านัก เรี ย นที่ ได้รับ การสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
มีความสามารถด้านอภิปัญญาสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 4) นักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีความสามารถใน
การถ่ ายโอนการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับดี มาก 2.5) นักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนที่พฒั นาขึ้นมีพฤติกรรมการทางานกลุ่มอยูใ่ นระดับมากที่สุด
งานวิจยั ต่างประเทศ
Richard (1998) ได้ทาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพการสื่ อระหว่างบุคคล
กับการเรี ยนรู ้ในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์
มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพการสื่ อระหว่างบุคคลกับการเรี ยนรู ้ใน
การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ แบบเน้นประสบการณ์ กลุ่ มตัวอย่าง
จานวน 116 คน ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมมี ความสัม พันธ์ ระหว่างสมรรถภาพการสื่ อสาร
ระหว่า งบุ ค คลกับ การเรี ย นรู ้ ใ นการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาการจัด การโดยใช้ก ารเรี ย นรู ้ แ บบเน้ น
ประสบการณ์ มี ความพึ งพอใจในการจัดการเรี ยนรู ้ แบบเน้นประสบการณ์ และมี ความคิ ดเห็ นว่า
การเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์สามารถช่วยปรับปรุ งสมรรถภาพการสื่ อสารระหว่างบุคคลได้มาก
Wong (2007) ได้ท าวิจ ัยเรื่ อง ผลของการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ เน้นประสบการณ์ ใ นลัก ษณะ
การเป็ นส่ วนตัว และลัก ษณะการเรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลายเพื่ อ พัฒ นากิ จกรรมเสริ ม ทัก ษะการฟั ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการฟั งของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ใน
ลักษณะการเรี ยนแบบส่ วนตัวและการใช้เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ ผลการวิจยั พบว่า
การจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้ น ประสบการณ์ ช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เรี ย นเกิ ด ทัก ษะการฟั งในลัก ษณะของ
การปฏิ สัมพันธ์ ก ับสั งคมรอบข้างโดยใช้สื่ อเทคโนโลยีช่วยในการเรี ยนรู ้ อย่างหลากหลายและการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์สามารถเลือกสื่ อการเรี ยนรู ้เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิ การรับรู ้และความ
น่าเชื่อถือในข้อมูลต่าง ๆ ได้ดีกว่าการเรี ยนรู ้แบบส่ วนตัว
Spauding (2010) ได้ท าวิ จ ัยเรื่ อง ผลของการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ เน้ นประสบการณ์ ที่ มี ต่ อ
ความสนุ กสนานในห้องเรี ยนการศึกษาผูใ้ หญ่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรม
การเล่ นของผูใ้ หญ่ ระหว่างกลุ่ ม ที่ จดั การเรี ยนรู ้ ที่ เน้นประสบการณ์ ก ับ กลุ่ ม ห้องเรี ยนปกติ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั มีจานวน 89 คน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จานวน 44 คน ได้รับ
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การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ และกลุ่มควบคุม จานวน 45 คน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ปกติ ผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่ เรี ยนในห้องเรี ยนการศึ กษาผูใ้ หญ่มี ความสนุ กสนานต่อกิ จกรรม การ
เรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ นอกจากนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนุ กสนานภายในห้องเรี ยนการศึกษา
ผูใ้ หญ่ คือ การสร้างกิจกรรมที่เน้นประสบการณ์ในลักษณะของการเล่นเพื่อความสนุ กสนาน
Zhi Xian (2011) ได้ทาวิจยั เรื่ อง ผลของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ เพื่อพัฒนากล
ยุทธิ์ การอ่านระดับมัธยมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบกลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ
ระหว่างการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ เน้น ประสบการณ์ ก ับ การจัดการเรี ย นรู ้ แบบปกติ กลุ่ ม ตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น จานวน 80 คน แบ่ งออกเป็ นกลุ่ ม ทดลอง 40 คนที่ ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นประสบการณ์ และกลุ่มควบคุ มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบปกติ ผลการวิจยั
พบว่า การจัดการเรี ยรู ้ที่เน้นประสบการณ์ช่วยส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านภาษา อังกฤษให้แก่
นักเรี ยนได้ โดยนักเรี ยนสามารถจับใจความสาคัญและตรวจสอบข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านได้ถูกต้อง
Baker (2012) ได้ท าวิจยั เรื่ องผลของการใช้รูปแบบการเรี ยนที่ เน้นประสบการณ์ ของ
โคล์บ ที่ มี ต่ อความสามารถด้า นปั ญ ญาและแรงจู ง ใจของนัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษา โดยมี วตั ถุ
ประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางการสอนที่เน้นประสบการณ์ของโคล์บที่มี
ต่อความสามารถด้านปั ญ ญาและแรงจู งใจในวิช าเกษตรกรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาที่เรี ยนวิชาเกษตรกรรม ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการจัด
การเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการสอนที่เน้นประสบการณ์ ของโคล์บซึ่ งมีท้ งั หมด 4 ขั้นตอน สามารถช่วย
ส่ งเสริ มความสามารถด้านปั ญญาในการเรี ยนวิชาเกษตรกรรมได้ นอกจากนี้ แนวทางดังกล่ าวยัง
ส่ งผลต่อแรงจูงใจในวิชาเกษตรกรรม คือ นักเรี ยนมีความสนใจในการเข้าเรี ยนวิชาเกษตรกรรม
Chmil (2014)ได้ท าวิจ ัย เรื่ อ ง ผลของการใช้รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ที่ เน้ น ประสบการณ์
สาหรับการออกแบบสถานการณ์ การตัดสิ นใจของนักศึกษาพยาบาลระดับปริ ญญาตรี ก่อนได้รับ
ใบอนุญาต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ในการสร้างสถานการณ์
เพื่อพัฒนาและประเมินความสามารถในการตัดสิ นใจของนักศึกษาพยาบาล และเพื่อศึกษาผลของ
การใช้สถานการณ์ ในการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาพยาบาล กลุ่ มตัวอย่างเป็ นนักศึ กษาพยาบาลระดับ
ปริ ญญาตรี ก่อนจะได้รับใบอนุ ญาต แบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้
ที่ เน้นประสบการณ์ ผ่านสถานการณ์ และกลุ่ ม ควบคุ ม จัดการเรี ยนรู ้ ตามปกติ ผลการวิจยั พบว่า
นักศึกษาพยาบาลมีพฒั นาการในการตัดสิ นใจโดยใช้รูปแบบ การเรี ยนรู ้ ที่เน้นประสบการณ์ ผ่าน
สถานการณ์ที่กาหนดให้สูงกว่ากลุ่มที่เรี ยนตามแบบปกติ และนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกต่อสถานการณ์ที่นามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
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จากการศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับแนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ ท้ งั ในประเทศ
และต่างประเทศ พบว่า งานวิจยั ส่ วนใหญ่ เป็ นการนาแนวการสอนที่ เน้นประสบการณ์ มาใช้เป็ น
แนวคิ ดพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนร่ วมกับแนวคิดอื่ น ๆ เช่ น การเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมมือ การเรี ยนรู ้โดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่ อสารโดยเฉพาะการอ่าน
การฟั ง และการเขียนให้แก่ผเู ้ รี ยนตั้งแต่ช้ นั อนุ บาลจนถึงอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการนาแนวการสอน
ดังกล่าวไปใช้พฒั นาทักษะชี วติ ความสามารถด้านการแสวงหาความรู ้ ความสามารถด้านสติปัญญา
และเจตคติต่อการเรี ยนการสอน ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า งานวิจยั เหล่านี้ มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ
ด้านทักษะซึ่ งเกิ ดจากการฝึ กฝนและลงมื อกระทา โดยดาเนิ นการตามระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งทดลอง
(experimental research) และการวิจยั เชิ งพัฒ นา (research and development) ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า
แนวการสอนที่เน้นประสบการณ์สามารถนามาใช้พฒั นาความสามารถด้านทักษะการสื่ อสารของ
ผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้นได้
อย่า งไรก็ ต าม แม้ว่า แนวการสอนที่ เน้ น ประสบการณ์ จ ะสามารถน ามาใช้ พ ัฒ นา
ความสามารถด้านทักษะทางภาษาให้แก่ผูเ้ รี ยนได้ ดังนั้น การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนใน
ครั้งนี้ จะต้องนาแนวคิดการสอนที่เน้นประสบการณ์ มาผสมผสานกับแนวการสอน/วิธีสอนอื่น ๆ
เพื่อให้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฝนทักษะ
การใช้ภาษาด้วยตนเองให้ถูกต้อง ดังเห็นได้จากงานวิจยั ของ รุ่ งระวี สมะวรรธนะ(2553) บูรณาการ
กับแนวคิดการบู รณาการเนื้ อหากับภาษา และนันทนา ลี ลาชัย (2556) บู รณาการกับแนวคิ ดอภิ ปัญญา
และชุมชนการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เป็ นต้น
จากการศึกษาข้อมูลที่ได้นาเสนอมาแล้วข้างต้น ทาให้ผวู ้ จิ ยั ทราบถึงแนวทางในการนา
แนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ มาใช้พ ฒ
ั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและเขี ย นสรุ ป ความให้ แก่ นัก ศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาโดยจะต้องไป
บูรณาการร่ วมกับแนวคิดหรื อวิธีสอนอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุ มวัตถุประสงค์ของการวิจยั และพัฒนา
ในครั้งนี้ เพื่อให้ประสบผลสาเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
6.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
งานวิจยั ในประเทศ
พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์ เวช (2547) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนวรรณคดีไทยตาม
ทฤษฎีตอบสนองของผูอ้ ่านเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ และการคิดไตร่ ตรองของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบ
การเรี ย นการสอนวรรณคดี ไทยตามทฤษฎี ตอบสนองของผูอ้ ่านเพื่ อส่ งเสริ ม ความสามารถด้าน
การตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการคิดไตร่ ตรองของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี
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และประเมินคุ ณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น โดยการเปรี ยบเทียบความสามารถ
ด้านการตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดไตร่ ตรองหลังการทดลอง การวิจยั
ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (research and development) โดยใช้รูปการวิจยั แบบกึ่ งทดลอง (quasiexperimental design) ซึ่ งดาเนิ นการสอนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและวัดผลหลังเรี ยน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้เป็ นนิ สิตคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 34 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง
จานวน 17 คนเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้ น และกลุ่มควบคุ มจานวน 17 คน
เรี ยนโดยใช้ก ารสอนแบบปกติ เครื่ องมื อที่ ใ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบบันทึ กการเรี ยนรู ้ แบบบันทึกผลการสอน และแบบสัมภาษณ์ ผูเ้ รี ยน
โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากความแปรปรวน (ANOVA) และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบบันทึกผล
การสอนและแบบบันทึ ก ผลการสัมภาษณ์ ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า 1) รู ป แบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีหลักการ 4 ประการ คือ การสร้างความเข้าใจการอ่านจากประสบการณ์ เดิมความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลการมีปฏิ สัมพันธ์ในการเรี ยนรู ้ และการทบทวนและการคิดไตร่ ตรองวัตถุ ประสงค์
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน คื อ เพื่ อเสริ ม สร้ างความสามารถด้านการตอบสนองต่อวรรณคดี
การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการคิดไตร่ ตรอง โดยมีกระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้าง
ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่าน 2) ขั้นเชื่ อมโยงประสบการณ์ 3) ขั้นเรี ยนรู ้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ 4) ขั้น
ให้บ ข้อ มู ล ป้ อ นกลับ และ 5) ขั้น ทบทวนและเขี ย นบัน ทึ ก การตอบสนอง 2) ผลการทดลองใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมี คะแนนความสามารถ
ด้านการตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการคิดไตร่ ตรองสู งกว่ากลุ่มควบคุ ม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปาริ ช าต ตามวงศ์ (2550) ได้ศึ ก ษาผลการใช้รูป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ้ ่านที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและเจตคติต่อวรรณกรรม
ล้านนาของนัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ ก ษาของผลการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่านที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและเจตคติต่อวรรณกรรมล้านนาของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ2) เปรี ยบ
เทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและเจตคติต่อวรรณกรรมล้านนาของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของผูอ้ ่านกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (quasi-experimental
design) โดยจะศึกษากลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มวัดผลก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 87 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองจานวน 43 คน กลุ่มควบคุ ม
44 คน กลุ่มทดลองจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี ตอบสนองของผูอ้ ่าน
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กลุ่ มควบคุ มจัดการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบปกติ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบวัดความ
สามารถในการอ่ านเพื่ อ ความเข้า ใจ แบบวัดเจตคติ ต่ อวรรณกรรมล้านนา แผนการจัดการเรี ยนรู ้
วรรณกรรมล้านนาที่ใช้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี ตอบ
สนองของผูอ้ ่าน และแผนการจัดการเรี ยนรู ้วรรณกรรมล้านนาที่ใช้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ปกติ
และวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยการหาค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและการทดสอบค่ า ที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ้ ่านมี ค วามสามารถในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจ และเจตคติ ต่อวรรณกรรม
ล้านนาสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรี ยนที่ได้รับการจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การตอบสนองของผูอ้ ่านมีความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและเจตคติต่อวรรณกรรมล้านนาสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เพชร วิจิ ตรนาวิน (2551) ได้ศึ ก ษาผลของการใช้รูป แบบการเรี ย นรู ้ ค าศัพ ท์ที่ มี ต่ อ
ความเข้าใจในการอ่านวรรณคดีและความคงทนในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้คาศัพท์ที่มีต่อความเข้าใจ
ในการอ่านวรรณคดีและความคงทนในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 2) เปรี ยบเทียบ
ความเข้าใจในการอ่านวรรณคดี และความคงทนในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้คาศัพท์กบั การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ การวิจยั ครั้ง
นี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (quasi-experimental research) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบสองกลุ่ม
วัด ผลสองครั้ งก่ อ นและหลัง เรี ย นเพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บพัฒ นาการ (pre-test and post-test
experimental and contol group design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2551 โรงเรี ยนโพธิ สารพิทยากร กรุ งเทพมหานคร จานวน 84 คน แบ่ง
ออกเป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 42 คน ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้คาศัพท์ และ
กลุ่มควบคุ ม จานวน 42 คน ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบ
ด้วย แบบวัดความเข้าใจในการอ่านวรรณคดี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ คาศัพท์ แผน
การจัดการเรี ยนรู ้คาศัพท์ การวิเคราะห์ ข้อมูลจะใช้การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้
คาศัพท์มีความเข้าใจในการอ่านวรรณคดีและความคงทนในการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้
คาศัพ ท์มี ค วามเข้าใจในการอ่านวรรณคดี และความคงทนในการเรี ยนรู ้ สู งกว่านัก เรี ยนที่ ได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สุ รีรัตน์ อักษรกาญจน์ (2553) ได้ศึกษาผลของการเรี ยนการสอนอ่านแบบเน้น มโนทัศน์ที่
มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจและแรงจู งใจในการอ่านของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเที ยบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่ อ
ความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการเรี ยนการสอนอ่านแบบเน้น
มโนทัศน์ 2) เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการอ่านของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลังได้รับ
การเรี ยนการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ 3) เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ไ ด้รับ การสอนอ่ านแบบเน้น มโนทัศ น์ ก ับ นัก เรี ย นที่ ได้รับ
การสอนแบบปกติ 4) เปรี ยบเทียบแรงจูงใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการสอนอ่าน
แบบเน้นมโนทัศ น์ ก ับ นัก เรี ยนที่ ได้รับ การสอนแบบปกติ การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง
(quasi-experimental design) แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการทดลองเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนสันติราษฎร์ วิทยาลัย
กรุ งเทพมหานคร จานวน 87 คน แบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จานวน 44 คน และกลุ่ ม
ควบคุม จานวน 43 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบ ด้วย แบบทดสอบความสามารถใน
การอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ แบบสอบถามแรงจูงใจใน การอ่าน แผนการจัดการเรี ยนการสอน
อ่านแบบเน้นมโนทัศน์ แผนการจัดการเรี ยนการสอนแบบปกติซ่ ึ งใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนที่ได้รับ
การเรี ยนการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจสู ง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรี ยนที่ได้รับการเรี ยนการสอนการอ่าน
แบบเน้นมโนทัศน์มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วย
การสอนอ่านแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรี ยนที่ได้รับการเรี ยนการสอน
อ่านแบบเน้นมโนทัศน์มีแรงจูงใจในการอ่านสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 4) นักเรี ยนที่ได้รับการเรี ยนการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์มีแรงจูงใจในการอ่านสู งกว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการสอนอ่านแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล (2555)ได้ศึกษาผลการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีมลั ติ
พาร์ทที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรี ยงความเชิงวิชาการและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวรรณคดี ไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบ 1)
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรี ยงความเชิ งวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวรรณคดี ไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ เรี ยนโดยใช้กลิ วิธี มลั ติ พ าร์ ท ก่ อนและหลัง
เรี ย น และ 2) ความสามารถในการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจ การเขี ย นเรี ย งความเชิ ง วิ ช าการ และ
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวรรณคดี ไ ทยของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ เรี ย นโดยใช้ก ลวิธี
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มัลติพาร์ ทก่อนและหลังเรี ยน การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (quasi-experimental design) ซึ่ งมี
การแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนร่ อนพิบูลย์เกี ยรติวสุ นธราภิวฒั น์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จานวน 2 ห้อง ห้องละ 35 คน ได้มาโดยวิธีการเลื อกแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบ
วัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความเชิ งวิชาการ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วรรณคดีไทย โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
(t-test) ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า 1) ความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจ การเขี ยนเรี ยงความเชิ ง
วิชาการ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนโดยใช้
กลวิธีมลั ติพาร์ ทหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2)
ความสามารถในการอ่ า นเพื่ อ ความเข้าใจ การเขี ย นเรี ย งความเชิ ง วิช าการ และผลสั ม ฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนวรรณคดี ไทยของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กลวิธีมลั ติพาร์ ทสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอน
แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมลั ติ
พาร์ ทมีพฒั นาการความสามารถในด้านการอ่านและการเขียนดีข้ ึนตามลาดับ
ศิ ล ปิ น บุ ญ จัน ทร์ (2555) ได้พ ัฒ นาแบบฝึ กการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจโดยใช้ ข ้อ มู ล
ท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาแบบฝึ กหัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2) พัฒนาแบบฝึ กการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้แบบฝึ กการอ่ านเพื่ อความเข้าใจโดยใช้ข ้อมู ล
ท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 4) ประเมินและปรับปรุ งแบบฝึ กที่พฒั นาขึ้น การวิจยั
ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (research and development) ซึ่ งมีข้ นั ตอนดาเนิ นการ 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1
เพื่ อ ศึ ก ษาความต้อ งการและข้อ มู ล พื้ น ฐานในการพัฒ นาแบบฝึ ก ขั้น ที่ 2 เพื่ อ พัฒ นาและหา
ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ ก ขั้นที่ 3 เพื่อทดลองใช้แบบฝึ กที่สร้างขึ้น และขั้นที่ 4 เพื่อประเมินแก้ไข
ปรับปรุ งแบบฝึ ก โดยใช้แบบแผนการวิจยั ก่อนการทดลอง (pre-experimental design) มีกลุ่มเดี ยว
วัดผลก่ อนเรี ย นและหลัง เรี ยน แบบที่ ไม่ มี ก ารสุ่ ม และไม่ มี ก ลุ่ ม ควบคุ ม (the one group pertestposttest design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคิรีขนั ธ์ จานวน 45 คน ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบฝึ ก
และแบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้การหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยน ครู และ
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ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ต้องการให้มีการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นที่มีลกั ษณะ
รู ปภาพที่ มีสีสันสวยงาม ภาษาที่ ใช้เข้าใจง่าย สอดแทรกกิ จกรรมที่ หลากหลาย เนื้ อหาของแต่ละ
แบบฝึ กมี ก ารเชื่ อ มโยงกัน ในแบบฝึ กกิ จกรรมตัวอัก ษรมี ค วามชัด เจน ส านวนภาษา เนื้ อ หาที่
เหมาะสมกับ วัย และความสามารถของผูเ้ รี ยน 2) แบบฝึ กการอ่ านเพื่ อความเข้าใจโดยใช้ข ้อมู ล
ท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ประกอบด้วย ชื่อแบบฝึ ก คานา สารบัญ คาชี้ แจงการใช้
แบบฝึ ก แบบทดสอบก่อนเรี ยน เนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลท้องถิ่ น กิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และแบบทดสอบหลังเรี ยน แบบฝึ กที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 80.16/80.50 3) การทดลองใช้แบบ
ฝึ กการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่มีความสนใจและกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ดว้ ยแบบฝึ กมีความเข้าใจในเรื่ องและแบบฝึ ก
ช่ ว ยให้ นัก เรี ย นมี นิ สั ย รั ก การอ่ า นได้ม ากขึ้ น 4) ผลการอ่ านเพื่ อความเข้าใจแตกต่ างกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ นักเรี ยนมีความคิดเห็นว่าแบบฝึ กมีกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
มีเนื้ อหาน่ าสนใจ กระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยนมากขึ้น และแบบฝึ กช่ วยให้นกั เรี ยนมีความรู ้ เรื่ อง
ข้อมูลท้องถิ่นของอาเภอหัวหิ นมากขึ้น
ชนัญพร ณรงค์ทิพย์ (2556) ได้ศึกษาผลของการจัดกิ จกรรมการอ่านภาษาไทยโดยใช้
กลวิธี เอสคิ วพี ทู อาร์ เอสที่ มี ต่อความสามารถในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและการตอบสนองต่ อ
วรรณกรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผลของ
การจัด กิ จ กรรมการอ่ า นภาษาไทยโดยใช้ก ลวิ ธี เอสคิ ว พี ทู อ าร์ เอสกับ การจัด กิ จ กรรมการอ่ า น
ภาษาไทยแบบปกติ ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจพัฒนาการการตอบสนองต่อ
วรรณกรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (quasi-experimental
research) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลสองครั้งก่อนและหลังเรี ยนเพื่อศึกษาและ
เปรี ยบเทียบพัฒนาการ (pretest and posttest experimental and contol group design) ซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรี ยนห้องสอนศึกษาใน
พระบรมราชู ป ถัม ภ์ฯ จังหวัด แม่ ฮ่องสอน จานวน 78 คน แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ทดลอง
จานวน 39 คน จัดกิ จกรรมการอ่ านภาษาไทยโดยใช้ก ลวิธี เอสคิ วพี ทู อาร์ เอส และกลุ่ ม ควบคุ ม
จานวน 39 คน จัดกิ จกรรมการอ่านภาษาไทยแบบปกติ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวัด
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบบันทึกการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้วรรณกรรม
พื้นบ้านโดยใช้กลวิธีเอสคิ วพีทูอาร์ เอส และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ วรรณกรรมพื้ นบ้านแบบปกติ
โดยใช้การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากการหาค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบค่าที (t-test)
และวิเคราะห์ ความแปรปรวนเมื่ อมี ก ารวัดซ้ า ผลการวิจ ัยพบว่า 1) กลุ่ มทดลองมี ความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2) กลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังการทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) กลุ่มทดลองมีพฒั นาการด้านความสามารถในการตอบสนองต่อ
วรรณกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) กลุ่มทดลองมีพฒั นาการด้านความสามารถ
ในการตอบสนองต่อวรรณกรรมสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
งานวิจยั ต่างประเทศ
Gilchrist-Ward (2007) ได้ทาวิจยั เรื่ อง ผลการใช้หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง การฟื้ นฟูทกั ษะการ
อ่านที่มีต่อทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ศึ ก ษาผลการใช้ ห น่ ว ยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การฟื้ นฟู ท ั ก ษะการอ่ า นที่ มี ต่ อ ทั ก ษะการอ่ า นเพื่ อ
ความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความสนใจกิ จกรรมการสอนอ่านที่ครู ได้เลื อกไว้ในหน่ วยการเรี ยนรู ้
เรื่ อง การฟื้ นฟูการอ่าน และทาให้ทกั ษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 3 สู งขึ้นหลังจากเรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการฟื้ นฟูการอ่าน
Russell and Other (2009) ได้ท าวิ จ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นากระบวนการสั ง เกตการเรี ย น
การสอนสาหรับการจัดการศึกษาที่ มีคุณภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการสอนคาศัพท์ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนนาร่ อง โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นมืออาชี พในการสังเกตการเรี ยน
การสอนของครู ป ฏิ บตั ิ การที่ มี ต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนคาศัพ ท์
กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู ในระดับประถมศึ กษาในสามเมือง ได้แก่ แคลิ ฟอร์ เนี ยเพนซิ ลและเวอร์ จิเนี ย
ผลการวิจยั พบว่า ผลจากการพัฒนาระบบการสังเกตการสอนของครู ในระดับประถม ศึกษาส่ งผลต่อ
การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
Falknor (2010) ได้ท าวิจยั เรื่ อง กลยุท ธ์ ข องการสอนอ่ านเพื่ อความเข้าใจในหนังสื อ
เรี ยนวรรณคดี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์ของการสอนอ่านเพื่อความเข้าในที่ปรากฏ
ในหนังสื อเรี ยนวรรณคดี และ 2) ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ข องกลยุท ธ์ ก ารอ่านเพื่ อความเข้าใจใน
หนังสื อเรี ย นวรรณคดี การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ เนื้ อวรรณคดี ในหนังสื อเรี ย น ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-4 จานวน 4 เล่ม ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์ของการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจที่
พบหนังสื อเรี ยนวรรณคดีมีท้ งั หมด 8 ขั้นตอน คือ 1) การสังเกตความเข้าใจ 2) การใช้คาถาม 3) การหา
ข้อสรุ ป 4) การคาดการณ์ 5) การเชื่อมโยงความรู ้เดิม 6) การสรุ ปผล 7) การทาความเข้าใจสิ่ งที่อ่าน
8) การทาให้เป็ นนามธรรม ซึ่ งกลยุทธ์เหล่านั้นช่วยส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ให้นักเรี ยนเข้าใจเนื้ อเรื่ องได้ อย่างไรก็ดี ครู ผูส้ อนจาเป็ นจะต้องคัดเลื อกเนื้ อหาวรรณคดี ในแบบ
เรี ยนหรื อวรรณกรรมนอกแบบเรี ยนที่สอดแทรกกลยุทธ์เพื่อช่ วยส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจให้แก่ผเู ้ รี ยนด้วยเช่นกัน
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Palmer (2010) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างการอ่ านคล่ องและเขียน
คล่ องที่ มี ต่อการอ่ านเพื่ อความเข้าใจของนัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในเขตชานเมื อง โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ในเขตชานเมือง โดยใช้หลักการประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนในเขตชานเมือง ผลการวิจยั พบว่า
ความสัมพันธ์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 มี ความสัมพันธ์ เชิ งบวกระหว่างการอ่านคล่ อง
เขียนคล่องกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ
Birkan and Tevhide (2012) ได้ท าวิจ ัยเรื่ อง การเปรี ยบเที ยบการประมวลผลของค า
และการอ่านเพื่อความเข้าใจระหว่างผูอ้ ่านที่ทกั ษะทางการอ่านกับผูอ้ ่านที่ดอ้ ยทักษะการอ่าน โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบการประมวลผลของคาและการอ่านเพื่อความเข้าใจระหว่างผูอ้ ่านที่
ทักษะทางการอ่านกับผูอ้ ่านที่ดอ้ ยทักษะการอ่าน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
49 คน แบ่งเป็ นกลุ่มผูอ้ ่านที่มีทกั ษะการอ่านจานวน 26 คน กลุ่มผูอ้ ่านที่ดว้ ยทักษะการอ่านจานวน
23 คน ผลการวิจยั พบว่า ผูอ้ ่านที่มีทกั ษะการอ่านดีและผูอ้ ่านที่ดอ้ ยทักษะการอ่านมีความสามารถใน
การประมวลคาและการอ่านเพื่อความเข้าใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
Kusdemir and Aysegul (2012) ได้ทาวิจยั เรื่ อง ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษาชั้นปี ที่ 5 ที่มีพ้ืนฐานทักษะการอ่านและการเขียนที่เน้นการสอนออกเสี ยงและ
การเขี ยนสะกดคา โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาผลสั ม ฤทธิ์ ความเข้าใจในการอ่านของนัก เรี ย น
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 745 คน
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการสอนแบบเน้นการออกเสี ยงและการสะกดคามี ความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการศึ ก ษางานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า งานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจโดยใช้แนวการสอนตามแนวคิดต่าง ๆ ได้แก่ การสอนตามแนวประสบการณ์ อ่าน
แบบเสริ มต่อความรู ้ การใช้กลวิธีการสอนต่าง ๆ อาทิ มัลติพาร์ ท เอสคิวพีทูอาร์ เอส แนวการสอน
อ่านแบบเน้นมโนทัศน์ รวมทั้งการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีตอบสนอง และรู ปแบบการเรี ยนรู ้คาศัพท์ เพื่อนามาใช้พฒั นาความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึ งอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั ที่สนใจ
เกี่ ยวกับ การหาค่าความสั มพันธ์ ระหว่างการอ่านกับ การเขี ยน ซึ่ งเป็ นข้อมู ล สาคัญในการพัฒ นา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยในครั้งนี้เป็ นอย่างดียงิ่
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จากข้อมู ลของงานวิจยั ส่ วนใหญ่ เป็ นการวิจยั เชิ งพัฒ นา (research and development)
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและองค์ประกอบของ
รู ป แบบการเรี ยนการสอนนิ ยมแบ่ งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ หลักการ วัตถุ ประสงค์ ขั้นตอน การจัด
การเรี ยนการสอน และวัดและประเมินผล โดยดาเนินการตามแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียววัดผล
สองครั้ง (one-group pretest-posttest design) ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า งานวิจยั ส่ วนใหญ่สามารถพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้ นได้ เนื่ องจากงานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ น
การนาแนวคิดและทฤษฎีที่หลากหลายมาใช้พฒั นาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการ
เขี ย นประเภทต่ า ง ๆ ซึ่ งเห็ น ได้จ ากงานวิ จ ัย ของพรทิ พ ย์ ศิ ริ ส มบู ร ณ์ เวช (2547) ใช้ท ฤษฎี ก าร
ตอบสนองของผูอ้ ่าน งานวิจยั ข้างต้นเป็ นการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ ส่ วน เพชร วิจิตรนาวิน (2551) และปาริ ชาติ ตามวงศ์ (2551) เป็ นการนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนมาพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจ ส่ วนจิ รวรรณ อิ สระพงศ์ไพศาล
(2555) ได้ใช้ก ลวิธี ม ลั ติ พ าร์ ท เพื่ อพัฒ นาความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ย น
เรี ยงความเชิ งวิชาการ ข้อมู ลข้างต้นทาให้ ผูว้ ิจยั พอมองเห็ นแนวทางในการนามาใช้ พ ฒ
ั นาความ
สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
6.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเขียนสรุ ปความ
งานวิจยั ในประเทศ
สุ นันทา มัน่ เศรษฐวิทย์ และพรรณฤนันท์ ละอองผล (2546) ได้ศึกษาผลของการใช้
วัฒนธรรมไทยเป็ นสื่ อการเรี ยนเพื่อพัฒนาการเขียนสรุ ปความของนิ สิตชั้นปี ที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการในการเขียนสรุ ปความของ
นิ สิ ต ชั้น ปี ที่ 1 โดยใช้บ ทความที่ เกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมไทยเป็ นสื่ อ การเรี ย นและ 2) เปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ การเขียนสรุ ปความระหว่างคะแนนก่อนเรี ยนกับคะแนนหลังเรี ยน การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการ
วิจยั ก่อนทดลอง (pre-experimental research) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลสอง
ครั้ ง (one group pretest-posttest desing) กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้เป็ นนิ สิ ต ชั้น ปี ที่ 1 คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 40 คน ได้ม าจากการสุ่ มอย่างง่ าย (sample random sampling)
โดยการจับสลาก เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบฝึ กหัดการเขียนสรุ ปความโดยใช้บทความ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย แผนการสอน และเกณฑ์การประเมินงานเขียน ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะ
ใช้การหาค่าเฉลี่ ยส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่าที แบบไม่อิส ระ ผลการวิจยั พบว่า
1) ค่าเฉลี่ยการเขียนสรุ ปความของนิ สิตที่เรี ยนโดยใช้วฒั นธรรมไทยเป็ นสื่ อการเรี ยนอยูใ่ นขอบเขต
3.53-7.25 ชุ ดที่ 1 มี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดและชุ ดที่ 10 มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด และ 2) ผลการเปรี ยบเทียบคะแนน
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เฉลี่ยการเขียนสรุ ปความระหว่างก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนของนิ สิตแตกต่างที่ระดับ .05 โดยคะแนน
หลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยน
กมลพรรณ บินอิบรอฮีม (2547)ได้นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาทักษะการเขียนสรุ ป
ความของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งปี ที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการเขียนสรุ ปความของนักศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นเป็ นสื่ อ 2) เปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ การเขียนสรุ ปความระหว่างคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักศึกษา และ 3) ศึกษา
จิ ตพิ สั ย และทัก ษะพิ สั ย ในการเขี ย นสรุ ป ความของนัก ศึ ก ษา กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจยั เป็ น
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งปี ที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา ปี
การศึ ก ษา 2546 แผนกการบัญ ชี จานวน 60 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ประกอบด้ว ย แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การเขียนสรุ ปความ แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ น จากนั้น
นาข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยการใช้ match-paired i-test ผลการวิจยั พบว่า 1) ทักษะการเขียนสรุ ปความ
ของนักศึ กษาระดับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ ชั้นสู งปี ที่ 1 สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นเป็ นสื่ อได้รับการพัฒนาสู งขึ้ น 2) ผลสั มฤทธิ์
การเขี ยนสรุ ปความก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักศึ กษาแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ ย หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนและ 3) ค่ าเฉลี่ ยของคะแนนจิ ตพิ สั ยและ
ทักษะพิสัยของนักศึกษาอยูใ่ นระดับดี
สุ วีณา เดื อนแจ้ง (2550) ได้ศึกษาผลของการใช้สารจากหนังสื อพิ มพ์เป็ นสื่ อพัฒนา
การอ่านจับใจความและการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสาธิ ตแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครปฐม
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ในการอ่านจับ ใจความก่ อนเรี ยนกับหลังเรี ยน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ใช้สารจากหนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อในการฝึ กทักษะการอ่านและ
การเขียน และ 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการเขียนสรุ ปความก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนที่ใช้สารจาก
หนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อในการฝึ กทักษะการอ่านและการเขียน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์
การอ่านจับใจความกับการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนที่ใช้สารจากหนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อในการฝึ ก
ทักษะการอ่านและเขียน 4) ศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความก่อนเรี ยนกับ
หลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ใช้สารจากหนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อในการฝึ กทักษะการอ่านและเขียน 5) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ การเขียนสรุ ปความก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ใช้สารจาก
หนังสื อพิ ม พ์เป็ นสื่ อในการฝึ กทักษะการอ่ านและเขี ยน การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั ก่ อนทดลอง
(pre-experimental research) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่ มเดี ยววัดผลสองครั้ง (one group
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pretest-posttest desing) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2550 โรงเรี ยน
สาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา จังหวัด
นครปฐม จานวน 40 คน ได้จากการสุ่ มอย่างง่าย สาหรับเครื่ องมือที่ใช้ในวิจยั ได้แก่ แผนการเรี ยนรู ้
แบบฝึ กหัดการอ่านจับใจความและการเขียนสรุ ปความโดยใช้สารจากหนังสื อพิมพ์ จานวน 16 แผน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านจับใจความและการเขียนสรุ ปความก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้การหาค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที และสหสัมพันธ์
แบบเพียร์ สัน ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ การเขียนสรุ ปความหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความก่อนเรี ยนกับการเขียนสรุ ปความไม่
มีความสัมพันธ์กนั 4) ผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนมี ความสัมพันธ์ กนั
อย่างมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ .05 และ 5) ผลสั ม ฤทธิ์ การเขี ย นสรุ ป ความก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
วรวัฒน์ วัฒนธี รางกูร(2552)ได้ศึกษาผลการเรี ยนรู ้ ที่พฒั นาทักษะการอ่านตีความและ
การเขียนสรุ ปความด้วยบทเรี ยนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาทักษะการอ่านตีความและการเขียนสรุ ปความ
ด้วยบทเรี ยนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยกาหนด
เกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 80/80 และศึกษาสภาพความสามารถของนักเรี ยนด้านทักษะการอ่านตีความและ
การเขียนสรุ ปความ การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั ก่อนทดลอง (pre-experimental research) โดยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มเดี ยววัดผลสองครั้ง (one group pretest-posttest desing) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3/2 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึ กษาบุ รีรัมย์ เขต 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2551 จานวน 36 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ บทเรี ยน และแผนการจัด การเรี ยนรู ้ จานวน 15 แผน แบบประเมินผลงานนักเรี ยน
แบบทดสอบท้า ยวงจรแบบสั งเกตการณ์ ส อนของครู และแบบสั งเกตพฤติ ก รรมการเรี ย นของ
นักเรี ยน แบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และแบบวิเคราะห์ผลงานนักเรี ยนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จะใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการจัดการเรี ยนรู ้
ที่พฒั นาทักษะการอ่านตีความและการเขียนสรุ ปความ พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 85.50
และมี จานวนนักเรี ยนที่ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90.27 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 2) ผลการศึกษาสภาพ
ความสามารถของนักเรี ยนด้านทักษะการอ่านตีความและการเขียนสรุ ปความ พบว่า 2.1) ด้านทักษะ
การอ่านตีความ พบว่า นักเรี ยนสามารถอ่านตีความบทเรี ยนสู่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
เหมาะสมมีเหตุผล และสามารถใช้แนวคิดตามหลักเศรษฐกิ จพอเพียงในการแก้ปัญหาสถานการณ์
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ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีระดับความสามารถที่พฒั นาขึ้นในแต่ละวงจรตามลาดับ 2.2) ด้านทักษะ
การเขียนสรุ ปความ พบว่า นักเรี ยนสามารถเขียนสรุ ปความจากเรื่ องที่อ่าน เขียนสรุ ปความโดยใช้
แผนภาพความคิ ด ได้ เขี ย นสรุ ป ความจากการอภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น และการแก้ปั ญ หา
สถานการณ์ได้ โดยมีระดับความสามารถที่พฒั นาขึ้นในแต่ละวงจรตามลาดับ
ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว (2553) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ การเขียนสรุ ปความของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่สอนโดยวิธี KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) เปรี ยบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ การเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่สอนโดยวิธี
KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติ 2) เปรี ยบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ การเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยวิธี KWL Plus และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ มีต่อการสอนโดยวิธี KWL Plus ส าหรับ ในงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง
ทดลอง (experimental research) โดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบสองกลุ่ ม มี ก ลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุ ม วัด ผลสองครั้ ง (randomized control group pretest-posttest design) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนประจวบวิทยาลัย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 จานวน 2
ห้องเรี ยน รวม 83 คน ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่ายโดยการจับสลากเป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรี ยน จานวน
43 คน สอนโดยใช้วิธี KWL Plus และกลุ่มควบคุม จานวน 1 ห้อง จานวน 40 คน สอนโดยวิธีปกติ
เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยวิธี KWL Plus แผนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยวิธีป กติ แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ การเขี ยนสรุ ป ความและแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของ
นักเรี ยนที่มีต่อการสอนโดยใช้วธิ ี KWL Plus ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test independent) และ
แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ไม่อิสระต่อกัน (t-test dependent) ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ การเขียน
สรุ ปความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่สอนโดยวิธี KWL Plus สู งกว่านักเรี ยนที่สอนโดยวิธี
สอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ การเขียนสรุ ปความของนักเรี ยน
ที่ ส อนโดยวิธี KWL Plus หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ย น อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และ
3) นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการสอนโดยวิธี KWL Plus อยูใ่ นระดับดีมาก
สมยา ทาเกตุ (2552) ได้พฒั นาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเขียน
สรุ ป ความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ จดั การเรี ยนรู ้ ด้วยเทคนิ ค KWLH ร่ วมกับ แผนภู มิ
ต้นไม้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
6 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค KWLH ร่ วมกับแผนภูมิตน้ ไม้ 2) ศึกษาความสามารถ
ในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค KWLH
ร่ วมกับแผนภูมิตน้ ไม้ และ 3) ศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยเทคนิ ค
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KWLH ร่ วมกับแผนภูมิตน้ ไม้ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6/2 โรงเรี ยนสาย
ธรรมจัน ทร์ สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาราชบุ รี เขต 2 จ านวน 44 คน ภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2551 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค KWLH
ร่ วมกับแผนภูมิตน้ ไม้ แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบประเมินความสามารถในการเขียน
สรุ ป ความ แบบสอบถามความคิ ดเห็ น ของนัก เรี ย นที่ มี ต่อการจัดการเรี ย นรู ้ ด้วยเทคนิ ค KWLH
ร่ วมกับ แผนภู มิ ต้น ไม้ โดยใช้ก ารวิ เคราะห์ ข ้อมู ล จากการหาค่ าร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า1) ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ข องนักเรี ยนก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยเทคนิ ค KWLH ร่ วมกับ แผนภู มิ ตน้ ไม้
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยของทักษะการคิดวิเคราะห์หลัง
การจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ และนักเรี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์อยูใ่ นระดับสู ง
มาก 2) ความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยเทคนิ ค KWLH ร่ วมกับแผนภูมิตน้ ไม้มีคะแนนเฉลี่ ยของความสามารถในการเขียนสรุ ปความ
อยู่ในระดับ สู ง และ 3) นัก เรี ย นมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อการจัดการเรี ย นรู ้ ด้วยเทคนิ ค KWLH ร่ วมกับ
แผนภูมิตน้ ไม้อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน
ลภัสรดา จูเมฆา (2555) ได้พฒั นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นสมองเป็ นฐานและ
กลวิธีก ารอ่ านเพื่ อส่ ง เสริ ม การอ่ านเชิ งวิเคราะห์ และการเขี ยนเพื่ อการสื่ อสารภาษาไทยส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้น
สมองเป็ นฐานและกลวิธีการอ่านเพื่ อส่ งเสริ มการอ่านเชิ งวิเคราะห์ และการเขี ยนเพื่ อการสื่ อสาร
ภาษาไทยสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) เพื่อสร้างและ หา
คุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฯ และ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดย
เปรี ยบเทียบการอ่านเชิ งวิเคราะห์และการเขียนเพื่อการสื่ อสารของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 การวิจยั ครั้งนี้ ดาเนินการตามกระบวนการวิจยั
และพัฒนา (research and development) ตามแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลสองครั้ง (one
group pretest posttest design) ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 สร้างและหาคุ ณภาพ ของ
รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ ฯ และขั้นตอนที่ 2 การใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ฯ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จานวน 1
ห้อง ได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวัด
ความสามารถในการอ่านเชิ งวิเคราะห์เป็ นแบบทดสอบสถานการณ์ แบบเลื อกตอบ แบบวัดความ
สามารถในการเขียนเพื่อการสื่ อสารเป็ นแบบทดสอบเขียนตอบ และดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
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การหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว ผลการวิจยั พบว่า 1) สร้างและ
หาคุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น ประกอบ ด้วย 5
องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ จุดประสงค์ เนื้ อหา กิ จกรรม และการวัดและประเมินผล และแบ่ง
ออกเป็ นขั้น ตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ออกเป็ น 5 ขั้นตอน มี ชื่ อว่า “PATAC Model” 1) ขั้น
เตรี ยมความพร้อม (Preparation: P) 2) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis: A) 3) ขั้นการถ่ายโอน (Transfer: T)
4) ขั้นสรุ ปและสร้ างสรรค์ชิ้นงาน (Conclusion and Create: C) และ 5) ขั้นประเมิ น (Evaluation: E)
โดยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ 2) ผล
การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ฯ พบว่า 2.1) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ เป็ นกลุ่ มตัวอย่างมี
คะแนนการอ่ านเชิ งวิเคราะห์ ห ลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน และสู งกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมี นัย
สาคัญทางสิ ถิตที่ระดับ .05 2.2) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการเขียน
สรุ ปความหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
เนาวรัตน์ เจตดุ (2555) ได้พฒั นาแบบฝึ กเสริ มทักษะการเขียนสรุ ปความโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่ น ไทยทรงดา อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุ รี ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะการเขียนสรุ ปความโดย
ใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นไทยทรงดา 2) พัฒนาแบบฝึ กและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มทักษะการเขียน
สรุ ปความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นไทยทรงดา ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 75/753) ทดลองใช้แบบฝึ ก
เสริ มทักษะการเขี ยนสรุ ปความโดยใช้ขอ้ มู ลท้องถิ่ นไทยทรงดา 4) ประเมินทักษะการเขียนสรุ ป
ความ ประเมิ นชิ้ นงาน e-books แนะนาข้อมู ลท้องถิ่ นไทยทรงดา และ 5) ศึกษาความคิดเห็ นของ
นักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มทักษะการเขียนสรุ ปความ การวิจยั ครั้งนี้ ดาเนิ นการตามกระบวนการ
วิจยั และพัฒนา (research and development) โดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน (the one group pretest-posttest design) ซึ่ งกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้เป็ นนักเรี ยนชั้น มัธยม
ศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนเขาย้อยวิทยา อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จานวน 37 คน ในภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2554 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการแบบฝึ กเสริ มทักษะ
ประเด็นการสนทนากลุ่ม แบบฝึ กเสริ มทักษะ แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน แบบสอบถามความ
คิดเห็ นที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ เนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนและผูเ้ กี่ ยวข้อง
ต้องการให้สร้างแบบฝึ กหัดที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาอาหารและประเพณี ของไทยทรง
ดา โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย สี สันสดใส มีภาพประกอบใช้ร่วมกับ การไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อ
สื บ ค้น ข้อมู ล จากอิ นเทอร์ เน็ ตและสั ม ภาษณ์ ผูร้ ู ้ ในท้องถิ่ น โดยมี ค รู นัก เรี ย นและผูร้ ู ้ ในท้องถิ่ น
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ประเมินร่ วมกัน 2) แบบฝึ กทักษะเสริ มการเขียนสรุ ปความ ประกอบด้วย คานา คาชี้ แจง วัตถุประสงค์
สารบัญ แบบทดสอบก่ อนเรี ยน กิ จกรรม แบบทดสอบท้ายเล่ ม แบบทดสอบหลังเรี ยน และแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ มี 3 เล่ม ได้แก่ ถิ่นเดิมไทยทรงดา รสล้ าธรรมชาติ และรู ้ไว้ในวัฒนธรรม ซึ่ งแบบฝึ กมี
ค่ าประสิ ท ธิ ภาพ 77.75/81.62 1.4) ผลการทดลองใช้ แบบฝึ กพบว่ า นั ก เรี ยนกระตื อรื อร้ น สนใจ
กิจกรรมสามารถทางานเป็ นกลุ่ม สื บค้นข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกโรงเรี ยน 4) นักเรี ยนมี
ทักษะการเขียนสรุ ปความก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดับ .05 โดยคะแนนหลัง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นและมี ส มรรถนะอยู่ใ นระดับ ดี ม าก ส่ ว น
คุณลักษณะอยูใ่ นระดับดี และนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
งานวิจยั ต่างประเทศ
Peretz (1986) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การใช้เทคนิคการสอนแบบ SUGESTS สาหรับการเรี ยน
การสอนการเขียนสรุ ปความภาษาอังกฤษ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการเขียนสรุ ปความ
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนสามารถเขียนสรุ ปความเป็ นภาษา อังกฤษโดย
วิธี ก ารเขี ย นแบ่ งออกเป็ น 3 ระยะ คื อ 1) ขั้น ก่ อนเขี ย น 2) ขั้น อ่ านแบบค้นหา 3) ขั้นสรุ ป 4) ขั้น
ประเมิ นผลการเขี ยน นอกจากนี้ ทกั ษะการเขี ยนของนักเรี ยนยังส่ งผลต่อการอ่านจับใจความของ
นักเรี ยนโดยใช้กระบวนการดังกล่าวอีกด้วย
Gouty, Jackie, Lid and Sandy (2002) ได้ ท าวิ จ ัยเรื่ อง การปรั บ ปรุ งความสามารถใน
การเขียนของนักเรี ยนที่ผา่ นการให้คาปรึ กษาของครู โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งความสามารถด้าน
การเขียนของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และ
3 ในเขตชุ มชนมิ ดเวสต์ ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถด้านการเขี ยนของนักเรี ยนในระดับ ชั้น
ประถมศึกษาที่ได้รับการให้คาปรึ กษาจากครู ผูส้ อน มีปัญหาเรื่ อง การเลือกรู ปแบบการเขียนสรุ ป
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของงานเขียน และการเรี ยนรู ้คาศัพท์ในงานเขียน จากข้อมูลดังกล่าว
ทาให้นักเรี ยนในระดับประถมศึ กษามี การพัฒนาความสามารถด้านการเขี ยนดี ข้ ึ นหลังจากได้รับ
คาปรึ กษาจากอาจารย์ผสู ้ อน
Mcgonnell (2004) ได้ทาวิจยั เรื่ อง ทักษะการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 โดย
มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาทัก ษะการเขี ยนสรุ ปความของนักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้เป็ น
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 จานวน 58 คน ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มีปัญหาการเขียนสรุ ปความ
คือ 1) การเรี ยบเรี ยงประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 2) ไม่สามารถจับประเด็นสาคัญของเรื่ อง
ที่ อ่านได้ 3) ขาดการเชื่ อมโยงความรู ้ ที่ อ่านมาแล้วเพื่ อเป็ นพื้ นฐานในการสรุ ป ความ นอกจากนี้
ปั ญหาที่ผวู ้ จิ ยั ได้พบนั้นควรให้สถานศึกษาปรับปรุ งการสอนของครู ผสู ้ อนและสร้างหลักสู ตรที่เน้น
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การพัฒนาทักษะการเขี ยนของนักเรี ยนระดับ มัธยมศึ กษา เพื่อเป็ นพื้นฐานและต่อยอดความรู ้ ใน
ระดับขั้นปริ ญญาบัณฑิตต่อไป
Mcgonnell (2005) ได้ทาวิจยั เรื่ อง ทักษะการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ใน
มหาวิทยาลัยแอกคาเดีย (Acadia University) ประเทศแคนาดา จานวน 58 คน โดยมีปัญหาในเรื่ อง
การเลือกประเด็นสาคัญจากข้อความที่อ่าน รวมถึงความสามารถด้านการใช้ภาษา ความถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ และการผูกประโยค ซึ่ งข้อบกพร่ องดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้นาไปสร้ างเป็ นเกณฑ์การให้
คะแนนในการเขียนสรุ ปความ ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถและทักษะการเขียนสรุ ปความของ
นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 มี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ กล่ าวคื อ ผลของการเขี ยนสรุ ปความของ
นักศึ กษาในระดับ มัธยมศึ กษากับ ระดับ อุ ดมศึ ก ษามี ความแตกต่ างกัน ทั้งนี้ มี ขอ้ เสนอแนะไว้ว่า
การปรับปรุ งหลักสู ตรหรื อรายวิชาการเขี ยนในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายให้สัมพันธ์ กบั ระดับ
อุ ด มศึ ก ษาจะช่ ว ยให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทัก ษะการเขี ย นสรุ ป ความของนัก ศึ ก ษาที่ เริ่ ม เรี ย นใน
ระดับอุดมศึกษาจะเป็ นผลดีมาก
Myong (2009) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลการเรี ยนรู ้และแนวทางการเรี ยนการสอน การ
เขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการเรี ยน
การสอนการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตและ 2) ศึกษาเจตคติต่อการเขียน
สรุ ปความของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาในวิทยาลัยของประเทศ
เกาหลี จานวน 12 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนการเขียนสรุ ปความ
จะต้องให้ความสาคัญ 3 ประเด็น คือ การจับประเด็นสาคัญในแต่ละย่อหน้า การจัดลาดับเนื้ อหาให้
ต่อเนื่ อง และเลื อกใช้คาและประโยคให้ถูกต้องและสัมพันธ์ กนั และ 2) นักเรี ยนมี เจตคติ ต่อการ
เขียนสรุ ปความในระดับดี
Hyun and Lee (2011) ได้ท าวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ การเขี ยนสรุ ปความภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาเกาหลีในวิทยาลัยเฟรชแมน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของทักษะการสรุ ป
ความภาษาอังกฤษของนักศึกษาเกาหลี ในวิทยาลัยเฟชรแมน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษในวิทยาลัยเฟรชแมน จานวน 120 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลอง 1 ให้สรุ ปความจาก
เรี ยงความเชิงโน้มน้าวใจ และกลุ่มทดลอง 2ให้สรุ ปเรี ยงความเชิ งอธิ บายผลการวิจยั พบว่า นักศึกษา
กลุ่ ม ทดลอง 1ที่ เขี ยนสรุ ป ความจากเรี ยงความแบบโน้มน้าวมี ท กั ษะการเขี ยนสรุ ป ความสู งกว่า
นัก ศึ ก ษากลุ่ ม ทดลอง 2 ที่ เขี ย นสรุ ป ความจากเรี ย งความเชิ งอธิ บ าย และเรี ยงความเชิ งโน้มน้าว
สามารถใช้เป็ นสื่ อในการเขียนสรุ ปความดีกว่าเรี ยงความเชิงอธิ บาย
Chen and Su (2012) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การสอนเขียนสรุ ปความภาษาอังกฤษตามแนวคิด
การสอนแบบเน้นประเภทของงาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการของเขียนสรุ ปความภาษาอังกฤษที่สอน
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ตามแนวคิดการสอนแบบเน้นประเภทของงาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยไต้หวัน จานวน 41 คน ผลการวิจยั พบว่า แนวคิดการสอนแบบเน้น
ประเภทของงานช่วยในการเขียนสรุ ปความภาษาอังกฤษ คือ ด้านเนื้ อหา ด้านศัพท์ ด้านการใช้ภาษา
ของนักศึกษา นอกจากนี้ แนวคิดการสอนเขียนแบบเน้นประเภทของงานช่ วยสนับสนุ นให้นกั ศึกษาเข้า
บริ บทของงานที่อ่านได้เป็ นอย่างดี
Wichadee (2014) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขี ยนสรุ ป
ความของของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่าง ประเทศที่สอนโดยใช้
กลยุทธ์การติดต่อทางธุ รกิจ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กลยุทธ์การติดต่อทางธุ รกิจที่มี
ต่อความสามารถในการอ่านและเขียนสรุ ปความของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี กลุ่ มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์การติดต่อทางธุ รกิจ และกลุ่มควบคุมเรี ยนโดยใช้วธิ ี สอนแบบปกติ ผลการวิจยั พบว่า
ความสามารถในการอ่านและเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการเขียนสรุ ปความทั้งในประเทศ และต่าง ประเทศ
พบว่า งานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาผลของการใช้แนวคิด/ทฤษฎีและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
ต่าง ๆ เช่ น KWL Plus, CIRC และผังกราฟิ กมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุ ป
ความให้แก่นกั เรี ยนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึ งอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยงั มีการนางานเขียนหรื อ
งานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เช่ น นิ ทานพื้ นบ้าน หนังสื อพิ มพ์ และเพลงไทยลู กทุ่ งมาเป็ นสื่ อ
ประกอบการอ่านเพื่อพัฒนาการเขียนสรุ ปความให้แก่ผเู ้ รี ยนได้เช่นกัน
ข้อมูลที่นาเสนอข้างต้นงานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นงานวิจยั เชิ งทดลอง (experimental research)
และการวิจยั เชิงพัฒนา (research and development) ซึ่ งดาเนิ นการตามแบบแผนการทดลองทั้งกลุ่ม
ตัวอย่างเดียวและกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่ม ซึ่ งผลการวิจยั ส่ วนใหญ่พบว่าความสามารถในการเขียนสรุ ปความ
ของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนสู งขึ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากงานวิจยั ส่ วน
ใหญ่มีการนาจุดเน้นของวิธีการสอนและเทคนิคการสอนมาใช้พฒั นาความสามารถในการเขียนสรุ ป
ความให้แก่ผูเ้ รี ยนและยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุ ปความสามารถนาไปพัฒนา
ควบคู่ ก ับ ความสามารถในการอ่ านได้ ซึ่ งเห็ นได้จากงานวิจยั ของ สุ วีณา เดื อนแจ้ง (2550) วรวัฒ น์
วัฒนธี รางกูร (2552) และWichadee (2014) ที่ พฒั นาทั้งการอ่านและการเขียนสรุ ปความควบคู่ไป
ด้วยกันได้
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นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อนามาใช้พฒั นาความสามารถ
ในการเขียน เช่น ลภัสรดา จูเมฆา (2555) ได้พฒั นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นสมองเป็ นฐาน
และกลวิธีการอ่านเพื่อส่ งเสริ มการอ่านเชิ งวิเคราะห์และการเขียนเพื่อการสื่ อสารภาษาไทยสาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเนาวรัตน์ เจตดุ (2555) ได้พฒั นาแบบฝึ กเสริ มทักษะการเขียน
สรุ ปความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นไทยทรงดาให้แก่นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จากการศึกษาข้อมูลที่
กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผูว้ ิจยั ทราบถึ งแนวทางการพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุ ปความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตควบคู่กบั การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจเพื่อผลิต
บัณฑิตให้เป็ นผูใ้ ช้ภาษาได้ดีและมีประสิ ทธิภาพ
จากการพิจารณาข้อมูลจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวการสอนที่เน้นภาษา (Languagebased Approach) แนวการสอนที่เน้นวรรณกรรม (Litterature-based Approach) และแนวการสอนที่
เน้นประสบการณ์ (Experience-based Approach)การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการเขียนสรุ ปความ ที่
กล่ าวมาแล้วข้างต้น ทาให้ผูว้ ิจยั ทราบแนวคิ ดและทฤษฎี ระเบี ยบวิธีวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ทั้งเชิ งปริ มาณและคุณภาพ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ท้ งั สถิติบรรยาย
และสถิติอนุมาน ตลอดจนผลการวิจยั ที่สามารถนามาใช้อา้ งอิงได้ ซึ่ งนับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ ลว้ นแต่
เป็ นข้อมูลสาคัญและมีคุณประโยชน์ต่อการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ
แนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจและการเขียนสรุ ปความให้แก่นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตสาหรับผูว้ ิจยั ในครั้งนี้ ได้อย่างดี ยิ่ง

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (research and development)
โดยใช้กระบวนการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (mixed methods research) ซึ่ งประกอบด้วย วิธี การเชิ ง
ปริ มาณ (quantitative method) และวิธีการเชิงคุณภาพ (qualitative method) ตามแบบแผนการวิจยั กึ่ง
ทดลอง (quasi-experimental design) แบบกลุ่ มเดี ยววัดผลก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน (the one group
pretest-posttest design) (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ , 2555: 144) ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนของการวิจยั
และพัฒนา (research and development) โดยแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (research: R1) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน(analysis: A) การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (development: D1) เป็ นการออกแบบ พัฒนา (design & development:
D & D) และหาประสิ ทธิภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (research: R2) เป็ นการทดลองใช้ (implementation: I) รู ปแบบการเรี ยน
การสอน
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (development: D2) เป็ นการประเมินผล (evaluation: E) และปรับปรุ ง
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
จากขั้นตอนดาเนิ นการวิจยั และพัฒนาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งสรุ ปกรอบขั้นตอนดาเนิ นการวิจยั
โดยนาเสนอรายละเอียดในแผนภาพที่ 7

1) กาหนดประชากร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง และแบบแผนการวิจยั
2) ชี้แจงหลักการเหตุผลและประโยชน์ของการเรี ยนการสอนแก่นกั ศึกษากลุ่มทดลอง
3) ทดสอบความสามารถก่อนเรี ยนของนักศึกษากลุ่มทดลองด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และเขียนสรุ ปความ (ฉบับก่อนเรี ยน)
4) จัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นให้แก่นกั ศึกษากลุ่มทดลอง
5) ทดสอบความสามารถหลังเรี ยนของนักศึกษากลุ่มทดลองด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และเขียนสรุ ปความ (ฉบับหลังเรี ยน)
6) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
7) ดาเนินการรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูล

ขั้นตอนที่ 3: การวิจัย
(research: R2)
การนาไปทดลองใช้
(implementation)

แผนภาพที่ 7 กรอบขั้นตอนดาเนินการวิจยั

1) ประเมินผลความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
2) ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
3) ปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนฯที่พฒั นาขึ้นทั้งระบบให้มีความเหมาะสมและนาไปใช้ได้

1) ออกแบบและพัฒนาร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
2) พัฒนาเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน และเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
3) ตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน และเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 คน
4) หาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน และเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดลองใช้ (try out) กับ
นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
5) ปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน และเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสมก่อนนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 2: การพัฒนา
(development: D1)
การออกแบบและพัฒนา
(design & development)

ขั้นตอนที่ 4: การพัฒนา
(development: D2)
การประเมินผลและปรับปรุง
(evaluation)

1) นโยบายและวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาของชาติ
2) มาตรฐานการผลิตครู (ห้าปี ) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริ ญญาตรี
3) วัตถุประสงค์การผลิตครู ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
4) ความต้องการรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจและเขียนสรุ ปความของ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
5) สภาพการจัด การเรี ย นการสอนอ่ า นเพื่ อ ความเข้าใจและเขี ยนสรุ ป ความของนั ก ศึ ก ษา
วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
6) แนวคิ ด พื้ น ฐานในการแก้ปั ญ หาการจัด การเรี ย นการสอนอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจและ
เขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต

1) ศึกษาข้อมู ลเชิ งนโยบายการจัดการศึกษาจากแผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2579), มาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตรห้าปี ) พ.ศ. 2554, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2541 และ
หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตรห้าปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2) ศึกษาความคิดเห็ นของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงเกี่ ยวกับความต้องการ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ
3) ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษที่สอนวิชาภาษาไทยเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนอ่าน
เพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
4) วิเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎี และหลักการจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนสรุ ปความ และการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน

ขั้นตอนที่ 1: การวิจัย
(research: R1)
การวิเคราะห์ (analysis)
ข้ อมูลพืน้ ฐาน

รู ปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้ นภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริมความสามารถในการอ่ านเพื่อความเข้ าใจและการเขียน
สรุปความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตฉบับสมบูรณ์

รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยบู ร ณาการแนวการสอนที่ เน้ น ภาษา วรรณกรรมและ
ประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ
ที่ผ่านการนาไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่ างแล้ ว

ร่ างรู ป แบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้ น ภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่ าน เพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความ
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและหาประสิทธิภาพแล้ ว

ผลทีไ่ ด้ รับ

วิธีการดาเนินการออกแบบ

ขั้นตอนดาเนินการ
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (research: R1) เป็ นศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐาน (analysis: A) เพื่อนา
มาใช้ ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ
แนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต รายละเอียดมีดงั นี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ กษาข้อมู ล พื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการ
สอนที่ เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเชิ งนโยบายการจัดการศึกษา ได้แก่ แผนการศึกษาแห่ งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2579), มาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์ และสาขาศึ กษาศาสตร์
(หลักสู ตรห้าปี ) พ.ศ. 2554, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2541 และหลักสู ตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1.2 ศึ กษาความต้องการรู ป แบบการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยน
สรุ ปความของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงใน 3 ประเด็น
ได้แก่ ประเด็นด้านผูเ้ รี ยน ประเด็นด้านผูส้ อน และประเด็นด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
1.3 ศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความที่
เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านผูเ้ รี ยน ประเด็นด้านผูส้ อน และประเด็นด้านสื่ อ
การเรี ยนการสอน
1.4 วิเคราะห์ แนวคิ ด หลัก การ และทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ แนว
การสอนที่เน้นภาษา แนวการสอนที่เน้นวรรณกรรม และแนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ เพื่อเป็ น
ฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่ เน้นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
ลักษณะข้ อมูลพืน้ ฐานทีศ่ ึกษาและวิเคราะห์ มีดงั นี้
1. ข้อมูลพื้นฐานเชิ งนโยบายการจัดการศึกษาได้แก่ 1) แผนการศึกษาแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2579) ในประเด็นดังนี้ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และตัวชี้วดั 2) มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตรห้าปี ) พ.ศ. 2554 ในประเด็นดังนี้
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 6 ด้านของวิชาเอกภาษาไทย ในประเด็น
ดังนี้ ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ 3) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย-รามคาแหง พ.ศ. 2541
ในประเด็นดังนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2560 และ
4) หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยรามค าแหงในประเด็ น ดั งนี้ วิ สั ย ทัศ น์ ปรั ช ญา ความส าคัญ
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร และคาอธิบายรายวิชา
2. ข้อมู ล เกี่ ย วกับ ความต้องการรู ป แบบการเรี ย นการสอนการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและ
การเขี ยนสรุ ป ความของนัก ศึก ษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยรามคาแหง
จานวน 30 คน ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านผูเ้ รี ยน ประเด็นด้านผูส้ อน และประเด็นด้านสื่ อ
การเรี ยนการสอน
3. ข้อมู ลเกี่ ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป
ความที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั จากอาจารย์ผสู ้ อนและอาจารย์พิเศษที่สอนวิชาภาษาไทยในคณะศึกษาศาสตร์
และคณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 5 คน ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้าน
ผูเ้ รี ยน ประเด็นด้านผูส้ อน และประเด็นด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
4. ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ แนวคิ ด ทฤษฎี และหลัก การจากงานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วกับ รู ป แบบการเรี ย น
การสอน แนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ การอ่านเพื่อความเข้าใจ และ การ
เขียนสรุ ปความ
แหล่ งข้ อมูลทีศ่ ึกษาและวิเคราะห์ มีดงั นี้
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2579)
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2541
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตรห้าปี ) พ.ศ. 2554
4. หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
5. นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 30 คน
6. อาจารย์ป ระจาและอาจารย์พิ เศษที่ ส อนวิชาภาษาไทยในคณะศึ กษาศาสตร์ และคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจาวิชาเอกภาษาไทย
ภาควิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 2 คน อาจารย์

140
ประจาภาควิชาภาษาไทย คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 1 คน และอาจารย์
พิเศษ จานวน 2 คน (รายชื่อในภาคผนวก ก)
7. เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของรู ปแบบการเรี ยน
การสอน แนวการสอนที่เน้นภาษา แนวการสอนที่เน้นวรรณกรรม แนวการสอนที่เน้น ประสบการณ์
การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการเขียนสรุ ปความ
เครื่ องมือและการสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐาน มีดงั นี้
เครื่ องมื อและการสร้ างเครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาและวิเคราะห์ ขอ้ มู ลพื้นฐานเชิ งนโยบาย
การจัดการศึกษา ข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีของแนวการสอนที่
เน้นภาษา แนวการสอนที่ เน้นวรรณกรรม และแนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ เพื่ อเป็ นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมี ดังนี้
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร จานวน 1 ฉบับ ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเชิ งนโยบายการจัดการศึกษา และ
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ทฤษฎี แนวคิ ด และหลัก การของแนวการสอนที่ เน้ น ภาษาแนวการสอนที่ เน้ น
วรรณกรรม และแนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ดงั นี้ 1) แผนการศึกษาแห่ ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2579) ในประเด็นดังนี้ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และตัวชี้วดั 2) มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์ และสาขาศึก ษาศาสตร์ (หลักสู ตรห้าปี ) พ.ศ. 2554 ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 6 ด้านของวิชาเอกภาษาไทย
ได้แก่ ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ 3) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2541
ในประเด็ นดังต่อไปนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ.
2560 4) หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556) คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง ในประเด็ น ดั ง นี้ ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์
ความสาคัญ วัตถุประสงค์ และคาอธิ บายรายวิชา และ 5) แนวคิดและหลักการของแนวการสอนที่
เน้นภาษา แนวการสอนที่เน้นวรรณกรรม แนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ การอ่านเพื่อความเข้าใจ
การเขี ยนสรุ ป ความ และแนวคิ ดเกี่ ยวกับ รู ป แบบการเรี ย นการสอน เพื่ อเป็ นฐานในการพัฒ นา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต
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2. แบบสอบถามความคิดเห็น จานวน 1 ฉบับ ใช้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
รู ป แบบการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความของนักศึ กษาวิช าเอก
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 30 คน ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น
ด้านผูเ้ รี ยน ประเด็นด้านผูส้ อน และประเด็นด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
3. แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง จานวน 1 ฉบับ ใช้สัมภาษณ์ ความคิดเห็ นเกี่ยวกับสภาพการ
จัดการเรี ยนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความที่เกิ ดขึ้ นในปั จจุบนั จากอาจารย์
ประจาและอาจารย์พิเศษที่สอนนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จานวน 5 คน ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านผูเ้ รี ยน ประเด็นด้านผูส้ อน และประเด็นด้านสื่ อการ
เรี ยนการสอน
ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1. แบบวิเคราะห์ เอกสารจานวน 1 ฉบับ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้ างแบบวิเคราะห์ เอกสาร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา และหนังสื อที่เกี่ยวข้องกับแนวทางและขั้นตอนการสร้าง
แบบวิเคราะห์เอกสาร
1.2 สร้ างแบบวิเคราะห์ เอกสารโดยก าหนดประเด็ นที่ จะศึ กษาและวิเคราะห์ ข้อมู ลออกเป็ น
5 ประเด็น ได้แก่ 1) แผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2574) โดยพิจารณา 4 ประเด็น
คือ ประเด็นด้านวิสัยทัศน์ ประเด็นด้านวัตถุประสงค์ ประเด็นด้านเป้ าหมายหลักและประเด็นด้าน
ตัวชี้วดั 2) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตรห้าปี ) พ.ศ.
2554 โดยพิจารณา 2 ประเด็น คือ ประเด็นด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต และประเด็น
ด้านมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ท้ งั 6 ด้านของวิชาเอกภาษาไทย ได้แก่ ด้านคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมด้าน
ความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุ คคล และความรับผิดชอบด้าน
ทัก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตัวเลข การสื่ อ สารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ และด้านทัก ษะ
การจัดการเรี ยนรู ้ 3) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2541 โดยพิจารณาในประเด็น ด้าน
ข้อบังคับมหาวิท ยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2560 4) หลักสู ตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยพิจารณา 5 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านปรัชญา ประเด็นด้านวิสัยทัศน์
ประเด็นด้านความส าคัญ ประเด็นด้านวัตถุ ประสงค์ และประเด็นด้านค าอธิ บายรายวิชา และ 5)
แนวคิ ด และหลัก การของแนวการสอนที่ เน้น ภาษา แนวการสอนที่ เน้น วรรณกรรม และแนว
การสอนที่ เน้นประสบการณ์ การอ่านเพื่ อความเข้าใจ การเขี ยนสรุ ป ความ และแนวคิ ดเกี่ ยวกับ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยพิจารณา 5 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านความหมาย ประเด็นด้าน
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แนวคิ ด และหลัก การ ประเด็ น ด้า นแนวทางการจัด การเรี ย นการสอน ประเด็ น ด้านการวัดและ
ประเมินผล ประเด็นด้านข้อดีและข้อจากัด เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดย
บูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
1.3 นาแบบวิเคราะห์ เอกสารที่ สร้ างขึ้ นเสนอต่ออาจารย์ที่ ป รึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อตรวจ
สอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี และภาษาที่ใช้ จากนั้นนา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
1.4 นาแบบวิเคราะห์ เอกสารที่ ได้ป รั บปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์แล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 คน (รายชื่อในภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความตรง
เชิ งเนื้ อหา (content validity) และภาษาที่ใช้ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิ ง
เนื้ อหา ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแนว คิดของ Likert เพื่อ
ประเมินความเหมาะสม/ความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ศึกษากับข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ โดยนา
คาตอบที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มาแปลงเป็ นคะแนน ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง ประเด็นที่ศึกษามีความเหมาะสมมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ประเด็นที่ศึกษามีความเหมาะสมมาก
3 คะแนน หมายถึง ประเด็นที่ศึกษามีความเหมาะสมปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ประเด็นที่ศึกษามีความเหมาะสมน้อย
1 คะแนน หมายถึง ประเด็นที่ศึกษามีความเหมาะสมน้อยที่สุด
จากนั้นนาผลคะแนนประเมินความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิ งเนื้อหาจากแบบวิเคราะห์
เอกสารตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 คน มาแปลความหมายตามเกณฑ์ดงั นี้ (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ ,
2555: 196)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ผูว้ ิจยั พิจารณาค่าความเหมาะสม/ความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย ( X ) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และ
ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 ให้ ถื อว่าแบบวิเคราะห์ เอกสารมี ความเหมาะสม/
สอดคล้อง และนาไปใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารได้ จากผลการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวิเคราะห์เอกสารในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.80 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.40 แสดง
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ให้เห็นว่า แบบวิเคราะห์เอกสารที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องอยูใ่ นระดับมากที่สุด
และนาไปใช้เก็บ รวบรวมข้อมู ล ได้ นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่ อปรับปรุ งแบบ
วิเคราะห์สาร โดยรายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 6
ตารางที่ 6

ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุ งแก้ไขแบบวิเคราะห์เอกสาร

ลาดับที่
ประเด็นข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ประเด็นการปรับแก้ ไข
1.
ควรศึ ก ษาเอกสาร บทความ และงานวิ จั ย ที่ 1. ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะนาเสนอ
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะนาเสนอ
2. ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่
เป็ นปั จจุบนั

1.5 ผู ว้ ิ จ ัย น าข้อ เสนอแนะของผู เ้ ชี่ ย วชาญมาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแบบวิ เคราะห์ โดยแก้ไ ข
การสะกดคาให้ถูกต้อง และจัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
2. แบบสอบถามความคิดเห็น จานวน 1 ฉบับ มีรายละเอียดขั้นตอนดาเนิ นการดังนี้
2.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา และหนังสื อที่ เกี่ ยวกับแนวทางและขั้นตอนการสร้ าง
แบบสอบถามความคิดเห็น
2.2 ศึ กษาเอกสารเกี่ ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้น ภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่ อ
ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ านเพื่ อ ความเข้าใจและการเขี ย นสรุ ป ความของนัก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการกาหนดโครงสร้างของแบบสอบถามความคิดเห็น
2.3 สร้ างแบบสอบถามความคิ ดเห็ นตามโครงสร้ างและประเด็น สาคัญ ตามข้อมู ลจาก
สภาพการจัดการเรี ยนการสอนที่เกิ ดขึ้นและความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอน การอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความ โดยผูว้ ิจยั สร้ างเป็ นแบบสอบถามความคิ ดเห็ นที่ มีท้ งั คาถาม
แบบปลายปิ ด (closed-ended question) และคาถามแบบปลายเปิ ด (open-ended question) ในฉบับ
เดียวกัน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อมู ล ทั่วไปของนัก ศึ ก ษาเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist) จานวน 2 ข้อ ได้แก่ เพศ และรหัสนักศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่ านเพื่ อ
ความเข้าใจของนักศึ ก ษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5
ระดับ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
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(1) ด้านผูเ้ รี ยน มีขอ้ คาถาม 6 ข้อ ได้แก่ 1) มีความรู ้ความเข้าใจหลักภาษาไทย
2) จับใจความหรื อประเด็นที่อ่านได้ครบ 3) นาความรู ้จากสิ่ งที่อ่านไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4) ตัดสิ นและประเมินข้อมู ลด้วยเหตุ ผลที่ น่าเชื่ อถื อ 5) วิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากสิ่ งที่ อ่านแยกออกเป็ น
ส่ วน ๆ และ 6) นาประสบการณ์ทางภาษาช่วยตีความคาศัพท์
(2) ด้านผูส้ อน แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
2.1) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน มีขอ้ คาถาม 5 ข้อ ได้แก่ 1) เปิ ดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็ นอย่างอิสระ 2) ให้เวลาฝึ กอ่านด้วยตนเองอย่างเพียงพอ 3) เข้าใจความแตกต่างของ
นักศึกษา 4) สร้างบรรยากาศที่เอื้อและกระตุน้ ให้อยากอ่าน และ 5) มีการเสริ มแรงทั้งทางบวกและลบ
2.2) ด้านเทคนิ คและวิธีสอน มีขอ้ คาถาม 6 ข้อ ได้แก่ 1) สอนตามเนื้ อหา
ในหนังสื อหรื อ เอกสารประกอบการสอน 2) มี ข้ นั ตอนการสอนอย่างเป็ นระบบ 3) เน้น การใช้
กระบวนการคิดทาความเข้าใจเนื้ อหา 4) ทบทวนความรู ้เดิมก่อนจะนาเสนอเนื้ อหาใหม่ 5) เลือกใช้
วิธีการสอนอ่านหลายรู ปแบบ และ 6) เน้นฝึ กทักษะการอ่านขั้นสู ง
(3) ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน มีขอ้ คาถาม 4 ข้อ ได้แก่ 1) เนื้ อหาทันสมัยและอยูใ่ น
ความสนใจของนัก ศึ ก ษา 2) มี ข นาดไม่ ย าวจนเกิ น ไป 3) ใช้ภ าษาเข้าใจง่ าย และ 4) เสนอคุ ณค่ าที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการรู ปแบบการสอนการเขียนสรุ ปความ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ โดยแบ่ง
ออก 3 ประเด็น ดังนี้
(1) ด้านผูเ้ รี ยน มีขอ้ คาถาม 5 ข้อ ได้แก่ 1) เขียนสะกดคาถูกต้อง 2) ผูกประโยคสั้น
กระชับ และไม่ฟุ่ มเฟื อย 3) ใช้ค าตรงตามความหมายและเหมาะสมกับ บริ บ ทของเนื้ อหา 4) จัด
ลาดับความคิดได้ต่อเนื่องตั้งแต่ตน้ จนจบ และ 5) นาเสนอใจความหรื อประเด็นสาคัญได้ครบ
(2) ด้านผูส้ อน แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
2.1) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน มีขอ้ คาถาม 5 ข้อ ได้แก่ 1) เปิ ดโอกาส
ให้วิพากษ์วิจารณ์ผลงานของผูอ้ ื่น 2) เปิ ดโอกาสให้อภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ใน
ชั้นเรี ยน 3) นาข้อมูลย้อนกลับ มาพัฒนาและปรับปรุ งงานเขียนของตนเอง 4) ให้เวลาสาหรับฝึ ก
เขียนอย่างเพียงพอ 5) สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการฝึ กเขียน
2.2) ด้านเทคนิ คและวิธีสอน มี ขอ้ คาถาม 4 ข้อ ได้แก่ 1) ใช้วิธีสอนเขี ยนที่
น่าสนใจและหลากหลาย 2) ใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อกระตุน้ และเร้า ความสนใจ 3) มีข้ นั ตอนการสอน
เขียนที่ชดั เจนและเป็ นระบบ และ 4) เปิ ดโอกาสให้เลือกหัวข้อในการเขียน
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(3) ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน มีขอ้ คาถาม 4 ข้อ ได้แก่ 1) มีตวั อย่างที่ดีพอเป็ น
แนวทางในการเขียน 2) งานเขียนมี รูปแบบและภาษาที่ เข้าใจง่าย 3) เป็ นที่รู้จกั ดี ของนักศึกษาหรื อคน
ทัว่ ไป และ 4) มีขนาดไม่ยาวจนเกินไป
2.4 นาแบบสอบถามความคิ ดเห็ นที่ สร้ างขึ้ นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบสอบถามเชิ งทฤษฎีและภาษาที่ใช้ และนาข้อ
เสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
2.5 น าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ ไ ด้ป รั บ ปรุ งแก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์แล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน (รายชื่ อในภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิ งเนื้ อหา (content validity) และภาษาที่ใช้โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม/ความสอดคล้อง
เชิ งเนื้ อหาซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ เพื่อประเมินความเหมาะสม/
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามที่เขียนขึ้นกับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด โดยนาคาตอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้ง 5 คน มาแปลงเป็ นคะแนนได้ ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมมาก
3 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมน้อย
1 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมน้อยที่สุด
จากนั้นนาผลคะแนนจากแบบประเมินความเหมาะสม/ความสอดคล้องจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาแปลความหมายตามเกณฑ์ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ผูว้ ิจยั พิจารณาค่าความเหมาะสม/ความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย ( X ) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 ให้ถือว่าแบบสอบถามความคิดเห็นมีความเหมาะสม/
ความสอดคล้องที่ สามารถนาไปใช้สอบถามความคิ ดเห็ นของนักศึ กษาได้จากผลการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.80 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ ากับ 0.42 แสดงให้ เห็ น ว่า แบบสอบถามความคิ ดเห็ น ที่ ผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นาขึ้ นมี ค วามเหมาะสม/
ความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่ สุด และนาไปใช้เป็ นเครื่ องมื อในงานวิจยั ครั้ งนี้ ได้ นอกจากนี้
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ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็น รายละเอียดนาเสนอใน
ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ย วชาญเพื่ อปรั บ ปรุ งแก้ไ ขแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของ
นักศึ กษาเกี่ ยวกับ ความต้องรู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป
ความ
ลาดับที่
ประเด็นข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ประเด็นการปรับแก้ ไข
1.
ควรปรับคาว่า “ระดับความคิดเห็น” เป็ น “ระดับ ปรับใช้คาว่า “ระดับความต้องการ”
ความต้องการ” เนื่องจากเป็ นการสารวจความ
ต้องการของนักศึกษา
2.
ควรปรับการใช้ภาษาในข้อคาถามบางข้อ เช่น
ปรับการใช้ภาษาในข้อคาถาม โดยเลือกใช้คา
“มีขนาดยาวเกินไป” เป็ น
ชัดเจน และสื่ อความหมายถึงประเด็นที่
“เนื้อหามีความยาวมากเกินไป”
ต้องการสอบถาม

2.6 ผูว้ ิจยั นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามความคิ ดเห็ น
และจัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง จานวน 1 ฉบับ มีข้ นั ตอนดาเนินการ ดังนี้
3.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับแนวทางและขั้นตอนการสร้าง
แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (structured interview)
3.2 สร้ างแบบสัมภาษณ์ ที่มีโครงสร้าง (structured interview) โดยกาหนดประเด็นสาคัญ
จากแหล่ งข้อมู ลความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนด้านองค์ประกอบและรายละเอี ยดต่าง ๆ
ส าหรั บในงานวิ จ ัยครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัยสร้ างแบบสั มภาษณ์ เป็ นแบบสั มภาษณ์ ที่ มี โครงสร้ า ง (structured
interview) โดยกาหนดข้อคาถามไว้ล่วงหน้าแล้วให้ผสู ้ ัมภาษณ์ตอบคาถามตามประเด็นที่กาหนดไว้
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับข้อมู ลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั สร้างเป็ น
แบบจดบันทึ กและแบบตรวจสอบรายการ (checklist) มี 3 ข้อ ได้แก่ ชื่ อ - นามสกุ ล ประสบการณ์ ใ น
การสอน และตาแหน่งทางวิชาการ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความ
เข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต เป็ นแบบจดบันทึกจากข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออก 3
ประเด็น ดังนี้
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(1) ด้านผูเ้ รี ยน มีประเด็นในการสัมภาษณ์ 4 ข้อ ได้แก่ 1) ความรู ้พ้นื ฐานด้าน
หลักภาษาไทย 2) การใช้กระบวนการตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าทาความ
เข้าใจเนื้ อหา 3) การเชื่ อมโยงความรู ้เดิม/ประสบการณ์เดิมกับความรู ้ใหม่ และ 4) ความสนใจในกล
ยุทธ์ วิธีสอน หรื อรู ปแบบการสอนใหม่ ๆ
(2) ด้านผูส้ อน มีประเด็นในการสัมภาษณ์ 6 ข้อ ได้แก่ 1) แนวทางการสอน
อ่าน 2) การคัดสรรบทอ่าน 3) การวัดและประเมินผลการอ่าน 4) การสร้ างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ฝึ กอ่าน 5) การกาหนดเวลาในการฝึ กอ่าน 6) การเปิ ดโอกาสให้อภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
(3) ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน มี ประเด็ นในการสั มภาษณ์ 4 ข้อ ได้ แ ก่ 1)
ประเภทของบทอ่านหรื อสาร 2) เนื้ อหาและการใช้ภาษาของบทอ่านหรื อสาร 3) ความเหมาะสมกับ
วัยของผูเ้ รี ยน และ 4) กระตุน้ และเร้าความสนใจ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนเขียนสรุ ปความ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต เป็ นแบบจดบันทึกจากข้อมูลการสั มภาษณ์ แบ่งออก 3 ประเด็น
ดังนี้
(1) ด้านผูเ้ รี ยน มีประเด็นในการสัมภาษณ์ 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การเลือกใช้
คาและประโยค 2) การเรี ยบเรี ยงประโยค 3) เนื้อหาในการนาเสนอ 4) การจัดลาดับความคิด และ 5)
การสะกดคา
(2) ด้านผูส้ อน มี ป ระเด็น ในการสั ม ภาษณ์ 5 ประเด็ น ได้แก่ 1) แนวทาง
การสอนเขี ยน 2) การบริ หารและการจัดการเรี ยนการสอน 3) การจัดบรรยากาศภายในห้องเรี ยน
4) การส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน และ 5) การวัดและประเมินผล
(3) ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน มี ประเด็ นในการสั มภาษณ์ 3 ประเด็ น ได้ แ ก่
1) ประเภทของสื่ อ 2) เนื้ อหาที่ กระตุ น้ และเร้ าความสนใจได้ และ 3) นาเสนอตัวอย่างให้สั งเกต
กลวิธีการเขียน
3.3 นาแบบสอบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถู กต้องและความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ เชิ งทฤษฎี และภาษาที่ ใช้จากนั้นนาข้อเสนอ
แนะมาปรับปรุ งแก้ไข
3.4 นาแบบสัมภาษณ์ ที่ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
แล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน (รายชื่อในภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา
(content validity) ความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์เชิงทฤษฎี และภาษาที่ใช้โดยใช้แบบประเมิน
มาตราส่ ว นประมาณค่ า (rating scale) 5 ระดับ เพื่ อประเมิ นความเหมาะสม/ความสอดคล้อ งของ
ประเด็นสัมภาษณ์ จากนั้นนาคาตอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มาแปลงเป็ นคะแนน ดังนี้
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5 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมมาก
3 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมน้อย
1 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมน้อยที่สุด
จากนั้นน าผลคะแนนจากประเมิ นความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิ งเนื้ อหาจากแบบ
สัมภาษณ์ของผูเ้ ชี่ยวชาญมาแปลความหมายตามเกณฑ์ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ผูว้ จิ ยั พิจารณาค่าความเหมาะสม/ความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย ( X ) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 ให้ถือว่าแบบสัมภาษณ์ ที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสม/ความ
สอดคล้องที่สามารถนาไปใช้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษได้ จากการ
พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.83 ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.32 แสดงให้เห็ นว่า แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็ นที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มี ความ
เหมาะสม/ความสอดคล้องอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด และนาไปใช้เป็ นเครื่ องมื อในงานวิจยั ครั้ งนี้ ได้
นอกจากนี้ ผู ้เชี่ ย วชาญได้ ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแบบสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น
รายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 8
ตารางที่ 8
ข้อเสนอแนะของผู เ้ ชี่ ยวชาญเพื่ อ ปรั บ ปรุ งแก้ไ ขแบบสั ม ภาษณ์ อาจารย์ผูส้ อน
เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความในปั จจุบนั
ลาดับที่
1.

ประเด็นข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ประเด็นการปรับแก้ ไข
ควรปรับการใช้ภาษาในประเด็นสัมภาษณ์โดยใช้
ปรับการใช้ภาษาในประเด็นสัมภาษณ์
คานามเป็ นประธานของประโยค เช่น “แนวทางการสอน โดยการใช้คานามเป็ นประธานของ
เขียนสรุ ปความเป็ นอย่างไร” เป็ น “ผูส้ อนมีแนวทาง
ประโยค
การสอนเขียนสรุ ปความอย่างไร”

3.5 ผูว้ ิจยั นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็ น
และจัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
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วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร จานวน 1 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัด
การศึกษา ได้แก่ 1) แผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) 2) ประกาศ เรื่ อง มาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลัก สู ต รห้ า ปี ) พ.ศ. 2554
3) พระราชบัญญัติ มหาวิ ทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2541 4) หลักสู ตรศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช า
ศึก ษาศาสตร์ (หลัก สู ตร 5 ปี ) (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย รามคาแหง และ 5) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดและหลักการจากเอกสาร ตารา และ
งานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วกั บ แนวการสอนที่ เน้ น ภาษา (Language-based Approach) แนวการสอนที่ เน้ น
วรรณกรรม (Literature-based Approach) และแนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ (Experience-based
Approach) การอ่ า นเพื่ อ ความเข้าใจ การเขี ย นสรุ ป ความและแนวคิ ด เกี่ ย วกับ รู ป แบบการเรี ย น
การสอน
2. ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น จานวน 1 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของนักศึ กษาวิชาเอกภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 30 คน ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านผูเ้ รี ยน
ประเด็นด้านผูส้ อน และประเด็นด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
3. ใช้แบบสัมภาษณ์ ที่มีโครงสร้าง จานวน 1 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมู ลสภาพการจัดการเรี ยน
การสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั จากอาจารย์ประจาและ
อาจารย์พิ เศษที่ ส อนวิช าภาษาไทยในคณะศึ ก ษาศาสตร์ และคณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
รามคาแหง จานวน 5 คน (รายชื่อในภาคผนวก ก) ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านผูเ้ รี ยน ประเด็น
ด้านผูส้ อน และประเด็นด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
การวิเคราะห์ ข้อมูล/สถิติทใี่ ช้
1. ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D.)
2. ข้อมูลจากแบบวิเคราะห์เอกสาร และข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์
ผูส้ อน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
จากขั้น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐานในการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนโดย
บูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตข้างต้นผูว้ ิจยั
สรุ ป วิธีดาเนินการวิจยั ของขั้นตอนที่ 1 รายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 9

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนว
การสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ป
ความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
1.1) วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงนโยบาย
การจัดการศึกษาของแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2579) และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย-รามคาแหง
พ.ศ. 2541 เป้าหมายของมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตรห้าปี ) พ.ศ. 2554
หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิเคราะห์

วิธีดาเนินการ

แหล่งข้ อมูล/ กลุ่มตัวอย่ าง
1) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2579)
2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
รามคาแหง พ.ศ.2541
3) ประกาศเรื่ อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตรห้าปี )
พ.ศ. 2554
4) หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5
ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
แบบวิเคราะห์
เอกสาร

เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจัย

ผลที่ได้รับ
1) เป้าหมายเชิงนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ
ไทย
2) เป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
3) เป้าหมายของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขา
ครุ ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตรห้าปี ) พ.ศ.
2554
การวิเคราะห์ 4) เป้าหมายการผลิตบัณฑิตของหลักสู ตร
เนื้อหา (content ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร
analysis)
5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การวิเคราะห์
ข้ อมูล/สถิติที่ใช้

ตารางที่ 9 วิธีดาเนินการในขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (research : R1) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (analysis: A) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
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1) อาจารย์ประจา จานวน 3 คน
2) อาจารย์พิเศษ จานวน 2 คน

หนังสื อ ตารา เอกสาร บทความ
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนว การ
สอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ การอ่านเพื่อความ
เข้าใจ การเขียนสรุ ปความ และ
แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน

สัมภาษณ์

วิเคราะห์

1.3) ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์
ประจาและอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับสภาพการ
จัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการเขียนสรุ ปความที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั
1.4) วิเคราะห์แนวคิดหลักการ ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวการสอน
ที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนสรุ ปความ
และแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน

แหล่งข้ อมูล/ กลุ่มตัวอย่ าง
นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 30 คน

วิธีดาเนินการ
สอบถาม

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี่ยวกับความต้องการรู ปแบบการเรี ยน
การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจและเขียนสรุ ป
ความ

แบบวิเคราะห์
เอกสาร

การวิเคราะห์
เนื้อหา
(content
analysis)

เครื่ องมือที่ใช้ การวิเคราะห์
ในการวิจัย ข้ อมูล/สถิติที่ใช้
แบบสอบถาม -ค่าเฉลี่ย และ
ความคิดเห็น ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
-การวิเคราะห์
เนื้อหา(content
analysis)
แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์
ที่มีโครงสร้าง เนื้อหา (content
analysis)

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนการ
อ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านผูเ้ รี ยน ประเด็น
ด้านผูส้ อน และประเด็นด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับแนวการสอนที่
เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์การอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ การเขียนสรุ ปความและแนวคิดเกี่ยวกับ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน

ผลที่ได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรู ปแบบการเรี ยน
การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจและเขียนสรุ ปความของ
นักศึกษาใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านผูเ้ รี ยน
ประเด็นด้านผูส้ อน และประเด็นด้านสื่ อการเรี ยนการ
สอน

ตารางที่ 9 วิธีดาเนินการในขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (research : R1) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (analysis: A) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (development: D1) เป็ นการออกแบบ พัฒนา (design and development:
D & D) และหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรียนการสอน
ขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบและพัฒนา หาคุ ณภาพ และประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้ น ภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
โดยผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาเป็ นร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ
แนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต จากนั้น น าร่ างรู ป แบบ
การเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสม/
ความสอดคล้อง ความตรงเชิ งโครงสร้ างของรู ปแบบการเรี ยนการสอน จากนั้นเลื อกแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ จานวน 1 หน่วยไปทดลองใช้กบั นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้และหาประสิ ทธิภาพ
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นก่อนนาไปทดลองใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
1.1 ออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
1.2 พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ประกอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนและเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล
1.3 ตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนและเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
1.4 หาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนและเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ดังนี้
1. รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยบู ร ณาการแนวการสอนที่ เน้ น ภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
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2. เครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการเขียน
สรุ ปความของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต ประกอบด้วย คู่ มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
จานวน 1 ฉบับ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 การอ่านและ
เขียนเรื่ องสั้น และหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 การอ่านและเขียนบทความ
3. เครื่ องมื อที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อมู ล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่ อ
ความเข้าใจและเขียนสรุ ปความ จานวน 2 ฉบับ (ฉบับก่อนเรี ยนและฉบับหลังเรี ยน) แบบบันทึกการ
เรี ยนรู ้ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
การสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ การวิจัย มีรายละเอียดขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. การสร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ผูว้ ิจยั ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของ
นักศึ กษาระดับ ปริ ญญาบัณ ฑิ ต โดยนาข้อมู ล ที่ ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะห์ เป็ นร่ างรู ป แบบ
การเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้น ภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่ อ
ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ านเพื่ อ ความเข้าใจและการเขี ย นสรุ ป ความของนัก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต
1.2 นาร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเหมาะสมเชิงทฤษฎีแล้วนาไปปรับปรุ งแก้ไข
1.3 นาร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ที่ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์แล้ว
เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน จานวน 5 คน (รายชื่อในภาค ผนวก ก)
ตรวจสอบความสมเหตุสมผล และความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนการสอน และเอกสารคู่มือ
การใช้รูป แบบ โดยใช้แ บบประเมิ น ความสมเหตุ ส มผลเชิ งทฤษฎี ค วามเป็ นไปได้ และความ
สอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนการสอน และเครื่ องมือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
และนามาวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ดังนี้
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5 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
3 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
1 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลในการประเมินความเหมาะสม/ความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยน
การเรี ยนการสอนตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และนาผลการประเมินมาพิจารณาจากค่าเฉลี่ ย
( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/ความสอดคล้องของประเด็น
ในการก าหนดองค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นการสอนในภาพรวมและองค์ป ระกอบของ
รู ป แบบการเรี ยนการสอนแต่ ล ะองค์ป ระกอบ คื อ องค์ป ระกอบเชิ ง หลัก การและวัตถุ ป ระสงค์
องค์ประกอบเชิงกระบวนการและองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขในการนารู ปแบบไปใช้ตามความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วนามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ผูว้ ิจยั พิจารณาค่าความเหมาะสม/ความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย ( X ) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และ
ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อ ยกว่า 1.00 ให้ถื อ ว่า รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นมี
ความสอดคล้อง/เหมาะสมเชิ งโครงสร้างที่สามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้จากผลการพิจารณา
และตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.72
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.43 แสดงให้เห็ นว่า ร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้ นมี
ความเหมาะสม/ความสอดคล้องอยูใ่ นระดับมากที่สุด และนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในงานวิจยั ครั้งนี้
ได้ นอกจากนี้ ผู เ้ ชี่ ย วชาญได้ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่
พัฒนาขึ้น รายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
ประเด็นข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1. ควรเชื่อมโยงหลักการข้อที่ 5 ให้สมั พันธ์กบั ทุกขั้นตอน
ของการจัดการเรี ยนการสอน เนื่องจากว่า ทุกขั้นตอนมีการ
จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนร่ วมชั้นเพื่อ

ประเด็นการปรับแก้ ไข
เชื่อมโยงหลักการข้อที่ 5 ไปสู่ทุกขั้นตอน
ของรู ปแบบ

ตารางที่ 10 ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้น (ต่อ)
ประเด็นข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ แสดงความคิดเห็น อภิปรายกลุ่มย่อย
และการโต้แย้งแสดงความคิดเห็น
2. ควรใช้ลูกศรสี เชื่อมโยงเพื่อแสดงสัมพันธ์และสอดคล้อง
ของหลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
3. ควรปรับสานวนภาษา และแก้ไขการสะกดคาในคู่มือ
ประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นให้
ถูกต้องและชัดเจน

ประเด็นการปรับแก้ ไข

ใช้ลูกศรสี ต่าง ๆ ในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของหลักการ วัตถุประสงค์
ขั้นตอน เพื่อให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ปรับสานวนภาษาและแก้ไขการสะกดคา
ในคู่มือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน

1.4 ผูว้ ิจยั นารู ปแบบที่ ปรั บปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาประยุกต์ใช้ใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 2 หน่วยที่พฒั นาขึ้น เพื่อนาไปทดลองสอนต่อไป
2. พัฒนาเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่
เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต ประกอบด้วย คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน และแผนการจัดการเรี ยนรู ้มี ดังนี้
2.1 คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มีรายละเอียดขั้นตอนดาเนินการสร้าง ดังนี้
2.1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและตาราที่ เกี่ ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างคู่มือ
การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
2.1.2 กาหนดและสร้ างองค์ประกอบต่าง ๆ ของเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน ประกอบด้วยสาระสาคัญทั้งหมด 8 ประการ ดังนี้ 1) แนวคิด และทฤษฎี พ้ืนฐาน 2) หลักการ
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ของรู ป แบบการเรี ย นการสอน 3) วัตถุ ป ระสงค์ของรู ป แบบการเรี ย นการสอน 4) ขั้น ตอนและ
กิ จกรรมการจัดการเรี ยนการสอน 5) การวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน 6) บทบาทผูส้ อนและ
บทบาทผูเ้ รี ยน 7) แนวทางในการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้และ8) เงื่อนไขในการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน
2.1.3 นาเอกสารคู่ มือการใช้รูป แบบการเรี ยนการสอนที่ ส ร้ างขึ้ นเสนอต่ ออาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเชิงทฤษฎี และนาข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุ งแก้ไข
2.1.4 นาเอกสารคู่มือการใช้รูป แบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่
เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์แล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการพัฒนารู ปแบบ การเรี ยนการสอน จานวน 5 คน
(รายชื่ อในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความถู กต้องและความเหมาะสมเชิ งเนื้ อหา และภาษาที่ ใช้ เพื่ อ
ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (content validity) และภาษาที่ ใช้โดยใช้แบบประเมิ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
3 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
1 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ ขอ้ มู ลในการประเมินความเหมาะสม/ความสอดคล้องของเอกสาร
คู่ มื อการใช้ รู ป แบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้ น ภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของ
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต โดยน าผลการประเมิ น มาพิ จ ารณาจาก ค่ า เฉลี่ ย ( X )และส่ ว น
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/ความสอดคล้องของประเด็นในเอกสาร
คู่มื อการใช้รูป แบบการเรี ย นการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้นภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของ
นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาแปลความหมายตามเกณฑ์ (มาเรี ยม
นิลพันธุ์, 2555: 196) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
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ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
จากนั้นพิจารณาค่าความเหมาะสม/ความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย ( X ) ตั้งแต่ 3.50
ขึ้ น ไป และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) น้ อ ยกว่า 1.00 ให้ ถื อ ว่า เอกสารคู่ มื อ การใช้รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิ งโครงสร้างสามารถนาไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ จากการพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.83 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.26 แสดงให้เห็นว่า
คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องอยูใ่ น
ระดับ มากที่ สุ ด และนาไปใช้เป็ นคู่มื อประกอบการใช้รูป แบบการเรี ยนการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นได้
นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะ โดยมีรายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุ งแก้ไขคู่มือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน
ลาดับที่
ประเด็นข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ประเด็นการปรับแก้ ไข
1.
ควรปรับภาษาที่ใช้ “บทบาทครู ” กับ “บทบาท
ปรับภาษาจาก “บทบาทครู ” กับ “บทบาท
นักศึกษา” เป็ น “บทบาทผูส้ อน” “บทบาทผูเ้ รี ยน” นักศึกษา” เป็ น “บทบาทผูส้ อน” “บทบาท
ผูเ้ รี ยน”

2.1.5 ผู ว้ ิจยั น าข้อ เสนอแนะของผู เ้ ชี่ ย วชาญมาปรั บ ปรุ ง แก้ไขคู่ มื อ ประกอบการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน และจัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
2.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีรายละเอียดขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 ศึ กษาข้อมู ลจากเอกสารและตาราที่ เกี่ ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบ
และสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2.2.2 ก าหนดองค์ป ระกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยชื่ อแผนการจัด
การเรี ย นรู ้ ชื่ อหน่ วยการเรี ย นรู ้ เวลาเรี ย น สาระส าคัญ เนื้ อ หา จุ ดประสงค์ กิ จกรรมการเรี ย นรู ้
สื่ อการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และบันทึกหลังสอนโดยนาเนื้ อหากระบวนวิชา CTH 2104
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับครู ตามหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
(หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงเพื่อสร้าง
แผนการจัด การเรี ย นรู ้ จานวน 2 หน่ ว ย หน่ ว ยละ 12 ชั่ว โมง โดยใช้เวลาประมาณ 16 สั ปดาห์
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สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบเรี ยนละ 2 ชัว่ โมง รวมจานวน 28 ชัว่ โมง ประกอบด้วย หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
การอ่านและการเขียนเรื่ องสั้น และหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 การอ่านและการเขียนบทความ รายละเอียด
นาเสนอในตารางที่ 12
ตารางที่ 12
โครงสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เนื้อหา และจานวนคาบเรี ยน
หน่ วย
ที่
-

สัปดาห์
1

-

2-3

1

4

5

เนื้อหา
ทดสอบก่อนเรี ยน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ การ
เขียนสรุ ปความ
1) ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับ 1) อธิบายและแนะนาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนตาม
การเขียน
ร้อย
รู ปแบบที่พฒั นาขึ้น
แก้ว: เรื่ องสั้น
2) ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับเรื่ องสั้น แนวทางการอ่านและพิจารณา
และบทความ
เรื่ องสั้น
2) แนวทางการอ่านและ 3) ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับบทความ แนวทางการอ่านและพิจารณา
พิจารณาเรื่ องสั้นและ
บทความ
บทความ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยน การสอน
การอ่านและ
ที่พฒั นาขึ้น 6 ขั้นตอน ดังนี้
การเขียนเรื่ องสั้น
ขั้นที่ 1 ขั้นคัดสรรวรรณกรรม
1) การเลือกวรรณกรรม
1.1) ครู นาเสนอเรื่ องสั้นเพื่อใช้กระตุน้ ความสนใจและแรงจูงใจ
2) การกาหนดประเด็น
ในการอ่านวรรณกรรมของนักศึกษา
ในการอ่าน
1.2) นักศึกษาร่ วมกันตอบคาถามและสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
วรรณกรรม
องค์ประกอบของเรื่ องสั้นเพื่อสร้ างความเข้าใจและเป็ นแนวทาง
กาหนดประเด็นในการอ่านเรื่ องสั้น1.3) นักศึกษาร่ วมกันกาหนด
หัวข้อหรื อประเด็นที่จะต้องศึกษาและค้นหาข้อมูลจากเรื่ องสั้น
โดย
การแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ และแสดงความคิดเห็น
โดยการโต้แย้งและอภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อสรุ ปประเด็นในการ
อ่านเรื่ องสั้น
1.4) นัก ศึ ก ษาศึ ก ษาและเรี ยนรู ้ แนวทางการอ่ านและพิ จารณา
เรื่ องสั้น เพื่อสร้ างความเข้าใจในแต่ล ะประเด็นในการอ่านและ
พิจารณาเรื่ องสั้น
1) การอ่านวรรณกรรม
ขั้นที่ 2 ขั้นอ่านวรรณกรรม
2) การเชื่อมโยงความรู้
2.1) นักศึกษาอ่านจับใจความเรื่ องสั้นอย่างคร่ าว ๆ เพื่อสร้าง
เพื่อสร้างความเข้าใจ
ความเข้าใจภาพรวมของเนื้ อหาทั้งหมด และสังเกตคาศัพท์และ
ประโยคที่ซบั ซ้อนที่ยงั ไม่เข้าใจเพื่อนาไปพิจารณาต่อไป
2.2) นักศึกษาอ่านเรื่ องสั้นอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อสรุ ปข้อมูล
ตามแนวทางการอ่านและพิจารณาเรื่ องสั้น

จานวน
คาบ
2
4

2

2

159
ตารางที่ 12 โครงสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เนื้อหา และจานวนคาบเรี ยน (ต่อ)
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ที่
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เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนการสอน

จานวน
คาบ

2.3) นักศึ กษาน าข้อมูลจากการอ่ านเรื่ องสั้ นมาเชื่ อม โยง
กับ ความรู ้ เดิ ม ที่ ได้เรี ย นไปแล้ว เพื่ อ น ามาใช้ตี ค วาม แปล
ความ และขยายความข้อมูลจากการอ่าน
2.4) นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอ่านและ
ข้อมูลจากการตีความ แปลความของตนเองกับเพื่อนร่ วม
กลุ่ม
6

1) การวิเคราะห์และ
ไตร่ ตรองข้อมูล
2) การพิจารณาและ
ตัดสิ นข้อมูล

ขั้นที่ 3 ขั้นกลัน่ กรองความคิด
3.1) นักศึกษาระดมสมอง อภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อร่ วมกัน
พิจารณาการใช้ภาษาในเรื่ องสั้น
3.2) นักศึกษาร่ วมกันอภิปราย โต้แย้งด้วยเหตุผลที่
น่าเชื่อถือเพื่อประเมินคุณค่าของเรื่ องสั้น
3.3) นักศึกษาสรุ ปข้อมูลจากการพิจารณาการใช้ภาษา และ
ประเมินคุณค่าของเรื่ องสั้น เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็น
การใช้ภาษา และคุณค่าของเรื่ องสั้น

2

7

1) กาหนดโครงเรื่ อง
2) ลงมือเขียน

ขั้นที่ 4 พัฒนาโครงเรื่ องงานเขียน
4.1) นักศึกษาสรุ ปสาระสาคัญขององค์ประกอบและ
ลักษณะการเขียนสรุ ปความที่ดี เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเขียน
สรุ ปความ
4.2) นักศึกษานาข้อมูลจากการอ่านที่สรุ ปไว้กาหนดโครง
เรื่ อง เพื่อนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการอ่านเรื่ องสั้น
4.3) นักศึกษาลงมือเขียนสรุ ปความตามโครงเรื่ องที่
กาหนดไว้ตามประเด็นที่ได้จากการอ่านเรื่ องสั้น

2

8

1) ตรวจงานเขียน
2) ประเมินงานเขียน

ขั้นที่ 5 ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
5.1) นักศึกษาตรวจงานเขียนสรุ ปความ และเสนอแนะ
ประเด็นที่เป็ นประโยชน์ต่องานเขียนของผูอ้ ื่น
5.2) นักศึกษาประเมินงานเขียนของตนเองที่ได้รับ การ
ตรวจจากเพื่อนและผูส้ อน เพื่อนาข้อมูลมาปรับ แก้ไขงาน
เขียน

2
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ตารางที่ 12 โครงสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เนื้อหา และจานวนคาบเรี ยน (ต่อ)
หน่ วย
ที่
สั ปดาห์
เนื้อหา
9
1) แก้ไขและปรับปรุ ง
งานเขียน
2) จัดทางานเขียน
ฉบับสมบูรณ์
2

10

การอ่านและ
การเขียนบทความ
1) การเลือก
วรรณกรรม
2) การกาหนดประเด็น
ในการอ่าน
วรรณกรรม

11

1) การอ่านวรรณกรรม
2) การเชื่อมโยงความรู ้
เพื่อสร้างความเข้าใจ
วรรณกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 6 ขั้นจัดทางานเขียนฉบับสมบูรณ์
6.1) นักศึกษาสรุ ปประเด็นจากการตรวจและประเมินของ
เพื่อนและครู เพื่อนามาแก้ไขงานเขียน
6.2) นักศึกษานาข้อมูลที่ได้สรุ ปประเด็นการแก้ไขมา
พัฒนางานเขียนให้สมบูรณ์
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนที่พฒั นาขึ้น 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นคัดสรรวรรณกรรม
1.1) ครู น าเสนอบทความเพื่ อ ใช้กระตุ ้น ความสนใจและ
แรงจูงใจในการอ่านวรรณกรรม
1.2) นั ก ศึ ก ษาร่ วมกั น ตอบค าถามและสนทนาโต้ต อบ
เกี่ยวกับองค์ประกอบของบทความเพื่อสร้างความเข้าใจและ
เป็ นแนวทางกาหนดประเด็นในการอ่านบทความ
1.3) นักศึกษาร่ วมกันกาหนดหัวข้อหรื อประเด็นที่จะ ต้อง
ศึ ก ษาและค้น หาข้อ มูล จากบทความ โดยแลกเปลี่ ยนการ
เรี ยนรู ้ แสดงความคิดเห็นโดยการโต้แย้งและอภิปรายกลุ่ม
ย่อย เพื่อสรุ ปประเด็นในการอ่านบทความ
1.4) นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาและเรี ยนรู ้ แ นวทางการอ่ า นและ
พิจารณาบทความเพื่อสร้างความเข้าใจในแต่ละประเด็น ใน
การอ่านและพิจารณาบทความ
ขั้นที่ 2 ขั้นอ่านวรรณกรรม
2.1) นัก ศึ ก ษาอ่ านจับ ใจความจากบทความอย่างคร่ าว ๆ
เพื่ อ สร้ างความเข้าใจภาพรวมของเนื้ อหาทั้งหมด และสั งเกต
คาศัพท์และประโยคที่ซับซ้อนที่ยงั ไม่เข้าใจเพื่อนาไปพิจารณา
ต่อไป
2.2) นักศึกษาอ่านบทความอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อสรุ ป
ข้อมูลตามแนวทางการอ่านและพิจารณาบทความ
2.3) นักศึกษานาข้อมูลจากการอ่านบทความมาเชื่ อม โยง
กับ ความรู ้ เดิ ม ที่ ได้เรี ย นไปแล้ว เพื่ อ น ามาใช้ตี ค วาม แปล
ความ และขยายความข้อมูลจากการอ่าน
2.4) นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอ่านและข้อมูล
จากการตีความ แปลความของตนเองกับเพื่อนในกลุ่ม

จานวน
คาบ
2

2

2
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หน่ วย
สัปดาห์
เนื้อหา
ที่
12 1) การวิเคราะห์และ
ไตร่ ตรองข้อมูล
2) การพิจารณาและ
ตัดสิ นข้อมูล

13

14

15

-

16

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นที่ 3 ขั้นกลัน่ กรองความคิด
3.1) นักศึกษาระดมสมอง อภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อ
ร่ วมกันพิจารณาการใช้ภาษาในบทความ
3.2) นักศึกษาร่ วมกันอภิปรายโต้แย้งด้วยเหตุผลที่
น่าเชื่อถือเพื่อประเมินคุณค่าของบทความ
3.3) นักศึกษาสรุ ปข้อมูลจากการพิจารณาการใช้ภาษา
และประเมินคุณค่าของบทความ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในประเด็นการใช้ภาษา และคุณค่าของบทความ
1) กาหนดโครงเรื่ อง ขั้นที่ 4 พัฒนาโครงเรื่ องงานเขียน
2) ลงมือเขียน
4.1) นักศึกษาสรุ ปสาระสาคัญขององค์ประกอบและ
ลักษณะการเขียนสรุ ปความที่ดี เพื่อเป็ นพื้นฐานใน
การเขียนสรุ ปความ
4.2) นักศึกษานาข้อมูลจากการอ่านที่สรุ ปไว้กาหนด
โครงเรื่ อง เพื่อนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการอ่านบทความ
4.3) นักศึกษาลงมือเขียนสรุ ปความตามโครงเรื่ องที่
กาหนดไว้ตามประเด็นที่ได้จากการอ่านบทความ
1) ตรวจงานเขียน
ขั้นที่ 5 ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
2) ประเมินงานเขียน
5.1) นักศึกษาตรวจงานเขียนสรุ ปความ และเสนอแนะ
ประเด็นที่เป็ นประโยชน์ต่องานเขียนของผูอ้ ื่น
5.2) นักศึกษาประเมินงานเขียนของตนเองที่ได้รับ
การตรวจจากเพื่อนและผูส้ อน เพือ่ นาข้อมูลมาปรับ
แก้ไขงานเขียน
1) แก้ไขและปรับปรุ ง ขั้นที่ 6 ขั้นจัดทางานเขียนฉบับสมบูรณ์
งานเขียน
6.1) นักศึกษาสรุ ปประเด็นจากการตรวจและประเมิน
2) จัดทางานเขียน
ของเพื่อนและครู เพื่อนามาแก้ไขงานเขียน
ฉบับสมบูรณ์
6.2) นักศึกษานาข้อมูลที่ได้สรุ ปประเด็นการแก้ไขมา
พัฒนางานเขียนให้สมบูรณ์
ทดสอบหลังเรี ยน
ทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการเขียนสรุ ปความ

จานวน
คาบ
2

2

2

2

2
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2.2.3 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ สร้ างขึ้ น จานวน 2 หน่ วยการเรี ยนรู ้ เสนอต่ ออาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความถู กต้องและความเหมาะสม/ความสอดคล้องด้านเนื้ อหา
และภาษาที่ใช้ จากนั้นนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
2.2.4 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์แล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน (รายชื่ อในภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิ งเนื้ อหา (content validity) และภาษาที่ใช้ เพื่อประเมินความเหมาะสม/ความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
3 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
1 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ ขอ้ มูล จากคะแนนการประเมิ นความเหมาะสม/ความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาจากคะแนนการประเมินที่ มี ค่าเฉลี่ ย ( X ) และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/ความสอดคล้องของแต่ ละประเด็นในแผนการจัด
การเรี ย นรู ้ ตามความคิ ดเห็ น ของผู เ้ ชี่ ย วชาญ จากนั้น น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ (มาเรี ย ม
นิลพันธุ์, 2555: 196) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
จากนั้นพิจารณาค่าความเหมาะสม/ความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย ( X ) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 ให้ถือว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ มี ความเหมาะสม/
ความสอดคล้อง และสามารถนาไปใช้เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้ นกับ กลุ่ ม ตัวอย่างได้ ผลการพิ จารณาตรวจสอบคุ ณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.76 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39 แสดงให้เห็ นว่า แผนการจัด
การเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องอยูใ่ นระดับมากที่สุด และนาไปใช้เครื่ องมือ
ประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นได้ นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
เพื่อปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 13
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ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้

ลาดับที่
ประเด็นข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1.
ควรแก้ไขการสะกดคา เขียนตกหล่น การฉี กคา
2.

ประเด็นการปรับแก้ ไข
ตรวจสอบการเขียนสะกดคา เขียนตกหล่น และ
การฉี กคาของแต่ละบรรทัดให้ถูกต้อง
ควรปรับภาษาในการเขียนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน ปรับภาษาในการเขียนกิจกรรมให้ชดั เจน
แต่ละขั้นตอนให้ชดั จน
กระชับ

2.2.5 ผูว้ ิจยั นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรั บ ปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้
จากนั้นเลือกแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 การอ่านและการเขียนเรื่ องสั้น นาไปทดลองใช้กบั นักศึกษาที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน พบว่า
นักศึกษาใช้เวลามากในการทากิ จกรรมในแต่ละขั้น แต่ขอ้ มู ลที่ ได้มีใจความไม่ครบ
และเนื้ อหาไม่ถูกต้อง เนื่ องจากในระหว่างท ากิ จกรรม นักศึ กษาไม่ มีแนวทางในการจับประเด็น
สาคัญ และการอภิปรายกลุ่มย่อยก็มิได้ช่วยให้นกั เรี ยนเปิ ดโอกาสแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร จึงทา
ให้ขอ้ มู ล ที่ นามาเขี ยนสรุ ป ความมี ใจความส าคัญไม่ ครบและไม่ ถูกต้อง และยังเรี ยบเรี ยงเนื้ อหา
สับ สน ไม่ต่อเนื่ อง รวมทั้งยังผูกประโยคตามโครงสร้ างของภาษาต่างประเทศ และสะกดคาผิด
นอกจากนี้ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับในระหว่างตรวจแก้ไขงานเขี ยนก็มิได้ช่วยพัฒนางานเขียนของ
เพื่ อ นร่ วมชั้น ได้เลย เนื่ องจาก นัก ศึ ก ษาส่ วนใหญ่ เขี ยนสะท้อนในลัก ษณะของการให้ ก าลังใจ
มากกว่าแก้ไขคุณภาพของงานเขียน จึงทาให้งานเขียนยังไม่สมบูรณ์
จากผลการทดลองข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงนาข้อมูลไปปรับโดยผูส้ อนอธิ บายกิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอนให้ชัดเจน เพื่ อจะช่ วยลดเวลาในการท ากิ จกรรม ชี้ แนะประเด็ นเพื่ อเป็ นแนวทางในการ
กาหนดหัวข้อในการอ่าน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครบและถูกต้อง ในส่ วนการเขียนปรับปรุ งโดยกระตุน้ ให้
นาข้อมูลจากการอ่านมาเขียนนาเสนอให้ครบถ้วน รวมทั้งกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเชื่อมโยงความรู ้เรื่ อง
คาและประโยคมาใช้ใ นการเรี ย บเรี ยงงานเขี ย นสรุ ป ความตามลัก ษณะการเขี ย นสรุ ป ความที่ ดี
นอกจากนี้ ให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจแนวทางการประเมินงานเขียนให้กระจ่างชัด เพื่อ
เป็ นประโยชน์ในการเสนอแนะข้อมูลจากการตรวจงานเขียนได้ ตรงประเด็นที่จะต้องแก้ไข และทา
ให้งานเขียนของเพื่อนร่ วมชั้นมีความสมบูรณ์
2.2.6 นาผลการทดลองสอนไปปรั บ ปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และจัดท าเป็ น
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
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3. เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและเขียนสรุ ปความ แบบบันทึกการเรี ยนรู ้ และแบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
3.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและเขียนสรุ ปความมีรายละเอียด
ขั้นตอนดาเนินการสร้าง ดังนี้
3.1.1 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการประเมินความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบทดสอบวัด
ความสามารถในอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ
3.1.2 ศึก ษาคาอธิ บ ายรายวิชา CTH 2104 การพัฒนาทัก ษะการใช้ภาษาส าหรับครู
ตามหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อเป็ นแนวทางในการวัดและประเมินความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
3.1.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ป
ความให้ครอบคลุ มจุดประสงค์ พฤติกรรมที่บ่งชี้ ถึงความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
ประเด็นสาคัญในการเขียนสรุ ปความ โดยผูว้ ิจยั สร้างเป็ นแบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ฉบับ ได้แก่
ฉบับก่อนเรี ยนและฉบับหลังเรี ยน โดยแบบทดสอบแต่ละฉบับจะแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ จัดทาเป็ นแบบทดสอบอัตนัย
โดยกาหนดให้อ่านเรื่ องสั้น และบทความ อย่างละ 1 เรื่ อง เรื่ องละ 10 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัดส่ วนจานวนของข้อคาถามให้สัมพันธ์และครอบคลุมกับระดับการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ ทั้ง 3 ด้าน รายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 14
ตารางที่ 14
สัดส่ วนของจานวนข้อ และประเด็นในการถาม
ระดับการอ่ านเพื่อความเข้ าใจ
1. การเข้ าใจเนื้อหา (จานวน 3 ข้ อ)
1.1) บอกความหมายของคา
1.2) จับใจความสาคัญ
1.3) ลาดับข้อมูลของเรื่ อง
2. การตีความ (จานวน 5 ข้ อ)
2.1) ระบุจุดประสงค์ของเรื่ อง
2.2) วิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษา
2.3) วิเคราะห์ท่วงทานองการเขียน
2.4) คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า
2.5) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับเหตุผลจากสิ่ งที่
อ่าน

ประเด็นในการถาม
1) คาว่า “อาหาร” มีความหมายว่าอย่างไร
2) ใจความสาคัญของเรื่ อง “คุณค่ากับราคา”มีกี่ประเด็น อะไรบ้าง
3) จงนาใจความสาคัญมาเรี ยงลาดับให้ต่อเนื่ อง
1) แนวคิดของเรื่ องคืออะไร
2) ผูเ้ ขียนใช้วิธีการนาเสนออย่างไร
3) ผูเ้ ขียนมีกลวิธีการใช้ภาษาอย่างไร
4) ถ้าอนาคตไม่มีผลไม้ขาย นักศึกษาจะเลือกสิ่ งใดทดแทน เพราะเหตุใด
5) นักศึกษาเห็นด้วยกับผูเ้ ขียนที่กล่าวว่า “กินฝรั่งดีกว่าน้ ามะนาว” หรื อไม่
เพราะเหตุใด
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ตารางที่ 14 สัดส่ วนของจานวนข้อ และประเด็นในการถาม (ต่อ)
ระดับการอ่ านเพื่อความเข้ าใจ
ประเด็นในการถาม
3. การประเมินค่ า (จานวน 2 ข้ อ)
3.1) การตัดสิ นข้อมูลด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือ 1) เรื่ องนี้ให้คุณค่าใดบ้าง
3.2) พิจารณาความเหมาะสม คุณค่าและ 2) นักศึกษาจะนาคุณค่าจากเรื่ อง “คุณค่ากับราคา” ไปใช้ในชีวติ
ประจาวันได้อย่างไร
ยอมรับสิ่ งที่อ่าน

ตอนที่ 2 วัดความสามารถในการเขียนสรุ ปความ จัดทาเป็ นแบบทดสอบอัตนัย โดย
กาหนดให้นาข้อมูลจากตอนที่ 1 มาเขียนสรุ ปความ จานวน 2 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน จากนั้นนา
คะแนนทั้ง 2 ตอนมารวมกัน
3.1.4 วิเคราะห์ระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจ และพิจารณาประเด็นในการเขียนสรุ ป
ความ เพื่ อก าหนดเป็ นพฤติ ก รรมที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง ความสามารถในการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจและความ
สามารถในการเขี ยนสรุ ป ความ เพื่ อนาไปเขี ยนจุ ดประสงค์ก ารเรี ยนรู ้ และกาหนดข้อค าถามใน
แบบทดสอบวัดความสามารถในอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ จากนั้นสร้างเกณฑ์
การตรวจให้ ค ะแนนความสามารถในการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจและการเขี ย นสรุ ป ความเพื่ อ ใช้
ประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความสาหรับงานวิจยั ครั้งนี้ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
คาอธิบายเกณฑ์ การตรวจให้ คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจ หมายถึ งการ
ประเมินความสามารถในการเข้าใจเนื้ อหา การตีความ และการประเมินค่าจากข้อมูลที่อ่าน ผูว้ ิจยั
สร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบแยกส่ วน (analytic scoring) มี 3 ระดับ คือ 1) ระดับการเข้ าใจ
เนื ้อหา คือ การบอกความหมายของคา จับใจความสาคัญ และลาดับข้อมูลของเรื่ อง 2) ระดับการ
ตีความ คือ การพิจารณาจุดประสงค์ของเรื่ อง วิเคราะห์แนวคิดและกลวิธีการเขียนการใช้ภาษา และ
ท่วงทานองของผูเ้ ขียน และคาดคะเนเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดกับเหตุผล
จากสิ่ ง ที่ อ่ าน 3) ระดั บ การประเมิ น ค่ า คื อ การตัด สิ น ข้อ มู ล ด้ว ยเหตุ ผ ลที่ ท าให้ น่ าเชื่ อ ถื อ และ
พิจารณาความเหมาะสม คุณค่า และยอมรับข้อมูลจากสิ่ งที่อ่าน รายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 15

-บอกความหมายของคาได้แต่มี 1
ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่ อง
และจุดประสงค์
-จับใจความสาคัญได้ แต่ขาด ประเด็น
สาคัญ 1 ประเด็น
-ลาดับข้อมูลได้ แต่มี 1 ประเด็น
ไม่ต่อเนื่อง และไม่ครบ
-ระบุจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนได้
-ระบุจุดประสงค์ของเรื่ องได้
แต่มี 1 ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
แต่มี 2 ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดหรื อแก่นเรื่ อง
แนวคิดหรื อแก่นเรื่ อง
-วิเคราะห์แนวคิด กลวิธีการนาเสนอ -วิเคราะห์แนวคิด กลวิธีการนาเสนอ
การใช้ภาษา และท่วงทานองในการ การใช้ภาษา และท่วงทานองใน การ
เขียนได้แต่มี 1 ประเด็นที่วเิ คราะห์
เขียนได้แต่มี 2 ประเด็นที่วเิ คราะห์ไม่
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
-คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ แต่ -คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ แต่
มี 1 ประเด็นที่คลาดเคลื่อน
มี 2 ประเด็นที่คลาดเคลื่อนจากเนื้อ
จากเนื้อเรื่ อง
เรื่ อง

-ระบุจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนได้
สอดคล้องกับแนวคิดหรื อแก่นเรื่ อง
-วิเคราะห์แนวคิด กลวิธีการนาเสนอ
การใช้ภาษา และท่วงทานองใน การ
เขียนได้ครบถ้วนและถูกต้อง
-คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้
สอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง

2. การตีความ
(5 ทักษะย่อย: 20 คะแนน)

-บอกความหมายของคาได้
แต่
มี 2 ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อ
เรื่ องและจุดประสงค์
- จับใจความสาคัญได้ แต่ขาด
ประเด็นสาคัญ 2 ประเด็น
- ลาดับข้อมูลได้ แต่มี 2 ประเด็น
ไม่ต่อเนื่อง และไม่ครบ
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-บอกความหมายของคาได้สอดคล้อง
กับเนื้อเรื่ องและจุดประสงค์ของ
ผูเ้ ขียน
-จับใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่านได้
ครบถ้วนและถูกต้อง
-ลาดับข้อมูลได้ต่อเนื่องและครบถ้วน
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1. การเข้ าใจเนื้อหา
(3 ทักษะย่อย: 12 คะแนน)

เกณฑ์

4

เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

ระดับคะแนน

ตารางที่ 15

-ระบุจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนได้แต่มี
มากกว่า 2 ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดหรื อแก่นเรื่ อง
-วิเคราะห์แนวคิด กลวิธีการนาเสนอ
การใช้ภาษา และท่วงทานองใน
การเขียนได้ แต่มีมากกว่า 2 ประเด็น ที่
วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
-คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แต่มี
มากกว่า 2 ประเด็นที่คลาดเคลื่อนจาก
เนื้อเรื่ อง

-บอกความหมายของคาได้แต่มีมากกว่า
2 ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่ อง
และจุดประสงค์
-จับใจความสาคัญได้ แต่ขาดประเด็น
สาคัญมากกว่า 2 ประเด็น
-ลาดับข้อมูลได้ แต่มีมากกว่า 2 ประเด็น
ไม่ต่อเนื่อง และไม่ครบ

1
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4
-พิจารณาคุณค่าจากเรื่ องได้
แต่ขาด 1 ประเด็นยังไม่ครบ
และไม่ถูกต้อง
-ตัดสิ นคุณค่าจากเรื่ องได้
แต่มี 1 ประเด็นที่ขาดเหตุผล
มารองรับให้น่าเชื่อถือ

3
-พิจารณาคุณค่าของข้อมูลได้
แต่ขาด 2 ประเด็นยังไม่ครบ
และไม่ถูกต้อง
-ตัดสิ นคุณค่าจากเรื่ องได้
แต่มี 2 ประเด็นที่ขาดเหตุผล
มารองรับให้น่าเชื่อถือ

2

การแปลความหมายของคะแนนการประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจมี ดังนี้
คะแนน 35 - 40 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 25 - 34 หมายถึง ดี
คะแนน 15 - 24 หมายถึง พอใช้
คะแนน 10 - 14 หมายถึง ปรับปรุ ง

เกณฑ์
-พิจารณาคุณค่าจากเรื่ องได้
3. การประเมินค่ า
(2 ทักษะย่อย: 8 คะแนน) ครบถ้วนและถูกต้อง
-ตัดสิ นคุณค่าจากเรื่ องด้วยเหตุผล
และข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ระดับคะแนน

ตารางที่ 15 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ต่อ)

-พิจารณาคุณค่าของข้อมูลได้
แต่ขาดมากกว่า 2 ประเด็นยัง
ไม่ครบและไม่ถูกต้อง
-ตัดสิ นคุณค่าจากเรื่ องได้
แต่มีมากกว่า 2 ประเด็นที่ขาดเหตุผล
มารองรับให้น่าเชื่อถือ

1
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คาอธิบายเกณฑ์ การตรวจให้ คะแนนความสามารถในการเขียนสรุ ปความ
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการเขียนสรุ ปความ หมายถึ ง การประเมิ น
ความสามารถในด้านเนื้ อหา การเรี ยงประโยค และการใช้ภาษาในการเขียนสรุ ปความ โดยใช้เกณฑ์
การตรวจให้คะแนนแบบแยกส่ วน (analytic scoring) ซึ่ งมี 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้ านเนือ้ หา หมายถึง
นาเสนอใจความสาคัญได้ครบถ้วนและถูกต้อง 2) ด้ านการเรี ยงประโยค หมายถึง การผูกประโยค
สั้นและกระชับด้วยภาษาของตนเอง และจัดลาดับความคิดได้ต่อเนื่ องและไม่สับสน 3) ด้ านการใช้
ภาษา หมายถึ ง การเลื อกใช้คาตรงตามความหมายไม่กากวม และฟุ่ มเฟื อย ใช้ประโยคถู กต้องตาม
หลักภาษา และสะกดคาถูกต้อง มีรายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 16
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการเขียนสรุ ปความ

ตารางที่ 16

คะแนน
เกณฑ์
1. เนื้อหา
(50 %)

4

นาเสนอใจความ
สาคัญได้ครบ
ถ้วนและถูกต้อง
2. การเรียงประโยค -จัดลาดับความคิด
ได้ต่อเนื่องตลอด
(30 %)
ทั้งเรื่ อง

3

2

นาเสนอใจความ
สาคัญได้ แต่ขาด
1 ประเด็น
-จัดลาดับความคิดได้
แต่มี 1 ประเด็น
ยังไม่ต่อเนื่อง สับสน
และวกวน

นาเสนอใจความ
สาคัญได้ แต่ขาด
2 ประเด็น
-จัดลาดับความคิด
ได้ แต่มี 2 ประเด็น
ยังไม่ต่อเนื่อง
สับสนและวกวน

-ผูกประโยคให้ -ผูกประโยคได้ แต่มี
กระชับด้วยภาษา 1 ประโยคที่มีจานวน
ของตนเอง
คาและส่วนขยายใน
ประโยคมาก
3. การใช้ ภาษา
(20 %)

-ใช้คาตรงตาม
-ใช้คาไม่ตรงตาม
ความหมายทุกคา ความหมายจานวน
1 คา
-ใช้ประโยค
-ใช้ประโยคผิด
ถูกต้องตามหลัก โครงสร้างทางภาษา
ภาษาทุกประโยค 1 ประโยค
-สะกดถูกทุกคา -สะกดผิด 1-2 คา

1

นาเสนอใจความ
สาคัญได้ แต่ขาด
มากกว่า 2 ประเด็น
-จัดลาดับความคิดได้
แต่มีมากกว่า 2
ประเด็นที่ยงั ไม่
ต่อเนื่อง สับสน และ
วกวน
-ผูกประโยคได้ แต่ -ผูกประโยคได้ แต่มี
มี 2 ประโยคที่มี
มากกว่า 2 ประโยคที่
จานวนคาและส่วน มีจานวนคา และส่วน
ขยายในประโยค ขยายในประโยคมาก
มาก
-ใช้คาไม่ตรงตาม -ใช้คาไม่ตรงตาม
ความหมายจานวน ความหมายมากกว่า
2 คา
2 คา
-ใช้ประโยคผิด
-ใช้ประโยคผิด
โครงสร้างทาง
โครงสร้างทางภาษา
ภาษา 2 ประโยค มากกว่า 2 ประโยค
-สะกดผิด 3-4 คา -สะกดผิด 5 คาขึ้นไป
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การแปลความหมายของคะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนสรุ ปความมี ดังนี้
คะแนน 35 - 40 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 25 - 34 หมายถึง ดี
คะแนน 15 - 24 หมายถึง พอใช้
คะแนน 10 - 14 หมายถึง ปรับปรุ ง
3.1.5 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ป
ความที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (content
validity) และภาษาที่ใช้ จากนั้นนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
3.1.6 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ป
ความที่ ปรั บปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ ปรึ กษาวิท ยานิ พนธ์ แล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 5 คน (รายชื่ อในภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (content validity) และ
ภาษาที่ ใช้ โดยใช้แบบประเมิ นมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ เพื่อ ประเมินความ
เหมาะสม/ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ปความ โดยการนาคาตอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มาแปลงเป็ นคะแนน ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
3 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
1 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
จากนั้ นวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล ในการประเมิ น ความเหมาะสม/ความสอดคล้ อ งของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ โดยนาผลการประเมิน
มาพิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย ( X ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/
ความสอดคล้องของประเด็ นตามความคิ ดเห็ น ของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 คน มาแปลความหมายตาม
เกณฑ์ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน
4.50-5.00 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน
3.50-4.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน
2.50-3.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน
1.50-2.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน
1.00-1.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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ผูว้ ิจยั พิจารณาค่าความเหมาะสม/ความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ ย ( X ) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 ให้ถือว่า แบบทดสอบวัดความสามารถในอ่าน
เพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความที่ พฒั นาขึ้น มีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิ งเนื้ อหา
และความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างที่สามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ จากการ
พิจารณาตรวจสอบคุ ณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการ
เขียนสรุ ปความโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.73 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 แสดงให้
เห็นว่า แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความที่พฒั นาขึ้น
มีความเหมาะสม/ความสอดคล้องอยูใ่ นระดับมากที่สุด และนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้
ได้ นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบวัดความ สามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ป
ความ โดยรายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 17
ตารางที่ 17
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน
ลาดับที่
ประเด็นข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1.
ควรแก้ไขการสะกดคา เขียนตกหล่น การฉี กคา
2.

3.

ประเด็นการปรับแก้ ไข
ตรวจสอบการเขียนสะกดคา เขียนตกหล่น และ
การฉี กคาของแต่ละบรรทัดให้ถูกต้อง
ปรับเกณฑ์ดา้ นการเข้าใจเนื้อหา เป็ น
“ขาด 1 ประเด็น” “ขาด 2 ประเด็น” และ
“ขาดมากกว่า 2 ประเด็น”

ควรปรับภาษาด้านการเข้าใจเนื้อหาให้เป็ นแบบ
ลดระดับการให้คะแนน เพื่อให้สมั พันธ์กบั
คะแนน “ขาดเพียง 1 ประเด็น” เป็ น “ขาด 1
ประเด็น”
ควรปรับภาษาให้ชดั เจนในด้านการเข้าใจเนื้อหา ปรับภาษาในด้านการเข้าใจเนื้อหา โดยตัดคาว่า
“บางประเด็น” “อยูบ่ า้ ง” เพื่อให้เกณฑ์ชดั เจน
“บาง” “อยูบ่ า้ ง” ออก เพื่อให้ชดั เจนของเกณฑ์
การให้คะแนน

3.1.7 นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 คน มาปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบวัด
ความสามารถในอ่ า นเพื่ อ ความเข้าใจและการเขี ย นสรุ ป ความ และเกณฑ์ ก ารตรวจให้ ค ะแนน
จากนั้นนาไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึ กษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหงที่สอบผ่านกระบวนวิชา CTH 2104 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับครู แล้ว จานวน
30 คน เพื่อตรวจความเป็ นไปได้ และหาประสิ ทธิ ภาพของแบบทดสอบที่พฒั นาขึ้น
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3.1.8 ผูว้ ิจยั นาสาเนาคาตอบของนักศึกษาที่ได้ทาแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่ านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย ทั้ง 3 คน
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การตรวจให้คะแนนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น จากนั้นนาผลคะแนนมาคานวณหา
ค่าความสอดคล้องระหว่างผูต้ รวจให้คะแนน โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สั น
โพรดัค โมเมนต์ (Person’s product moment correlation coefficient) และค่ าความเชื่ อมั่นของแบบ
ทดสอบอัตนัยด้วยวิธี หาค่าความสอดคล้องภายใน โดยใช้สู ตรสั มประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Coefficient) ผลการวิเคราะห์พบข้อมูล ดังนี้
3.1.8.1 ค่ าความสอดคล้องระหว่างผูต้ รวจให้คะแนน (inter rater) เท่ ากับ .85
แสดงให้เห็ นว่าความสัมพันธ์ระหว่างการให้คะแนนของผูต้ รวจทั้ง 3 คนมีความสัมพันธ์กนั ในเชิ ง
บวก และไปในทิศทางเดียวกัน
3.1.8.2 ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่ อ
ความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความทั้งสองฉบับ ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ฉบับก่อนเรี ยน เท่ากับ .834 และค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบวัดความสามารถฉบับหลังเรี ยน
เท่ากับ .828 สอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพแบบทดสอบที่ดีควรมีค่าความเชื่ อมัน่ ตั้งแต่
.60 ขึ้ นไป (สุ นันทา มัน่ เศรษฐวิทย์, 2554: 35) แสดงให้เห็ นว่า แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่ านเพื่ อ ความเข้าใจและการเขี ย นสรุ ป ความที่ พ ัฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและน าไปใช้เป็ น
เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้
3.1.9 ผูว้ จิ ยั นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความโดยปรับสานวนภาษาในการเขียนอธิบายพฤติกรรม
ในแต่ ล ะด้านที่ ใช้ป ระเมิ นความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความให้
ชัดเจน และจัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
3.2 แบบบันทึกการเรี ยนรู ้ มีรายละเอียดขั้นตอนดาเนินการสร้าง ดังนี้
3.2.1 ศึกษาเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบบันทึกการเรี ยนรู ้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการสร้างแบบบันทึกการเรี ยนรู ้
3.2.2 กาหนดประเด็นสาคัญ นิ ยาม และพฤติกรรมที่บ่งชี้ ถึงในด้านความรู ้ความเข้าใจ
ด้านความรู ้สึกและด้านความคิดเห็นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
3.2.3 สร้ า งแบบบัน ทึ ก การเรี ย นรู ้ โ ดยให้ ผูเ้ รี ย นเขี ย นแสดงความรู ้ ค วามเข้าใจ
ความรู ้สึกและความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้
3.2.3.1 ความรู ้ที่ได้ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้
3.2.3.2 ความคิดเห็นต่อขั้นตอนการเรี ยนการสอนในแต่ละหน่วย
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3.2.3.3 ความรู ้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
3.2.4 นาแบบบันทึ กการเรี ยนรู ้ ที่ สร้ างขึ้ นเสนอต่ออาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
เพื่อพิจารณาประเด็นในการถามและภาษาที่ใช้ และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
3.2.5 นาแบบบันทึกการเรี ยนรู ้ที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์แล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านภาษา จานวน 5 คน (รายชื่ อในภาคผนวก ก) เพื่อ
ตรวจสอบภาษาที่ใช้ในการเขียนข้อคาถาม โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม/ความสอดคล้อง
เชิ งเนื้ อหา ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ เพื่ อประเมิ นความเหมาะสม/
ความสอดคล้องเกี่ยวกับความชัดเจนของภาษาที่ใช้และความเข้าใจของนักศึกษา โดยนาคาตอบจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มาแปลงเป็ นคะแนนได้ ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมมาก
3 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมน้อย
1 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมน้อยที่สุด
จากนั้นนาผลคะแนนจากแบบประเมินความเหมาะสม/ความสอดคล้องจากแบบ
บันทึกการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญมาแปลความหมายตามเกณฑ์ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ผูว้ ิจยั พิจารณาค่าความเหมาะสม/ความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ ย ( X ) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 ให้ ถือว่า แบบบันทึ กการเรี ยนรู ้ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มี
ความเหมาะสม/ความสอดคล้องสามารถนาไปใช้กบั นักศึ กษาได้ จากผลการพิจารณาตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของแบบบันทึ ก การเรี ย นรู ้ โดยภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.87 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.18 แสดงให้เห็นว่า แบบบันทึกการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องอยู่
ในระดับ มากที่ สุ ด และนาไปใช้เป็ นเครื่ องมื อในงานวิจยั ครั้ งนี้ ได้ นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งแก้ไขแบบบันทึกการเรี ยนรู ้ รายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 18
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ตารางที่ 18

ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุ งแก้ไขแบบบันทึกการเรี ยนรู ้

ลาดับที่
ประเด็นข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1.
ควรปรับขั้นตอนในข้อ 2 โดยเพิม่ ขั้นตอนของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้
ประเมินผลในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน

ประเด็นการปรับแก้ ไข
เพิ่มข้อย่อย 2.1 - 2.6 ในข้อ 2 ตามขั้นตอนของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นได้ตรงประเด็น

3.2.6 ผูว้ ิจยั นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขแบบบันทึกการเรี ยนรู ้
และจัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
3.3 แบบสอบถามความคิดเห็ นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีรายละเอียด
ขั้นตอนดาเนินการสร้าง ดังนี้
3.3.1 ศึกษาเอกสารและตาราที่ เกี่ ยวข้องกับการสร้ างแบบสอบถามความคิ ดเห็ น
เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดประเด็นและข้อคาถามของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
3.3.2 กาหนดประเด็นและข้อคาถามของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยพิจารณา
จากขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น บรรยากาศในการเรี ยน
การสอน และประโยชน์ที่ได้รับ
3.3.3 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ
แนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
(rating scale) จานวน 20 ข้อ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
3.3.3.1 ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน มี 10 ข้อ ได้แก่ 1) จัดลาดับ
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นระบบ ต่อเนื่ อง และไม่สับ สน 2) กิ จกรรมแต่ละขั้นตอนไม่ยากจน
เกินไป 3) กิจกรรมเน้นฝึ กทักษะการคิดที่หลากหลาย 4) ช่วยให้ครู กบั นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน 5) เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น อภิปราย และแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ อย่างอิสระ 6) บูรณาการทั้ง
กิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยว 7) สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 8) นักศึกษา
มีส่วนร่ วมในการประเมินผล 9) นาไปประยุกต์ใช้กบั การอ่านและเขียนประเภทต่าง ๆ ได้ และ 10) ใช้
เวลาทากิจกรรมได้เพียงพอและเหมาะสม
3.3.3.2 ด้านบรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู ้ มี 5 ข้อ ได้แก่ 1) นักศึกษามีความสุ ข
ในการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมทุกขั้นตอน 2) ครู เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ระหว่าง
เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน 3) เลือกใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่อกระตุน้ และเร้าความสนใจ 4) คอยให้
คาปรึ กษาและช่วยเหลืออย่างทัว่ ถึง และ 5) เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
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3.3.3.3 ด้านประโยชน์ที่ ได้รับ มี 5 ข้อ ได้แก่ 1) ช่ วยพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจและเขียนสรุ ปความ 2) ช่ วยให้มีความรู ้ความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษา
เพิ่มมากขึ้น 3) ช่วยฝึ กทักษะการสังเกตและวิเคราะห์การใช้ภาษาของผูอ้ ื่นเพิ่มมากขึ้น 4) ช่วยฝึ กฝน
ทักษะการใช้ภาษาให้แก่นักศึกษาได้เป็ นอย่างดี และ 5) นักศึกษาได้รับความรู ้ ประสบการณ์ และ
ทักษะเพื่อนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
3.3.4 นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ
แนวการสอนที่ เน้น ภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม/ความสอดคล้องด้านเนื้อหาและภาษาที่
ใช้ จากนั้นนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
3.3.5 นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ
แนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ ที่ผ่านการปรับปรุ งและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์แล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน (รายชื่อในภาคผนวก ก) เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (content validity) และการใช้ภาษา โดยประเมินความเหมาะสม/ความ
สอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอน
ที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมมาก
3 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมน้อย
1 คะแนน หมายถึง ข้อคาถามมีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินความเหมาะสม/ความสอดคล้องของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และนาผลการประเมินมาพิจารณาจากค่าเฉลี่ ย
( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเหมาะสม/ความสอดคล้องของประเด็นและข้อคาถาม
ในแบบสอบถามความคิดเห็ นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้น
ภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ โดยผู เ้ ชี่ ยวชาญมาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้ (มาเรี ย ม
นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
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ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
จากนั้นพิ จารณาค่าความเหมาะสม/ความสอดคล้องที่ มีค่าเฉลี่ ย ( X ) ตั้งแต่ 3.50
ขึ้นไป และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 ให้ถือว่า แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้นมี ความเหมาะสม/ความสอดคล้องที่ สามารถนาไปใช้ประเมินความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มี ต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นได้ จากผลการพิจารณาตรวจ สอบ
คุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นโดยภาพ รวมมี
ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.83 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.25 แสดงให้เห็ นว่า แบบสอบถามความคิดเห็ น
ของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด และนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้ นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
เพื่ อปรั บ ปรุ ง แก้ไขแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่อรู ป แบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้น โดยรายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 19
ตารางที่ 19

ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามความคิดที่มีต่อรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น

ลาดับที่
ประเด็นข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1.
ควรปรับภาษาจาก “แบบประเมินความคิดเห็น”
เป็ น “แบบสอบถามความคิดเห็น” เพราะมี
จุดประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นมากกว่า
ประเมินความคิดเห็น

ประเด็นการปรับแก้ ไข
ปรับเป็ น “แบบสอบถามความคิดเห็น”

3.3.6 ผูว้ ิจยั นาข้อเสนอแนะผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็ น
ของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น และจัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้
จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนดาเนิ นการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอน
ที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ออกแบบและพัฒนาร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้น
ภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจและ
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การเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต โดยนาข้อมูลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
เชิ งนโยบายและข้อมูลที่เกี่ ยวกับทฤษฎี แนวคิ ดและหลักการของแนวการสอนทั้ง 3 แนวทางจาก
ขั้นตอนที่ 1 มาเป็ นพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ
แนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรมและประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การเขี ยนสรุ ป ความของนักศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาบัณ ฑิ ตซึ่ งมี 4 องค์ป ระกอบ ได้แก่ 1) หลัก การ
2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผลรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2. พัฒ นาเครื่ องมื อที่ ใช้ประกอบรู ปแบบการเรี ย นการสอนโดยบู รณาการแนว
การสอนที่ เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่ อส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่านเพื่ อ
ความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบั ณฑิ ต ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน จานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วยสาระสาคัญทั้งหมด 8 ประการ ได้แก่ 1) แนวคิด
และทฤษฎี พ้ื น ฐาน 2) หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน 3) วัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยน
การสอน 4) ขั้นตอนและกิ จกรรมการจัดการเรี ยนการสอน 5) การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนการสอน
6) บทบาทผูส้ อนและบทบาทผูเ้ รี ย น 7) แนวทางในการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ และ 8)
เงื่ อนไขในการใช้รูป แบบการเรี ยนการสอน และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 2 หน่ วย ได้แก่
หน่วยที่ 1 การอ่านและการเขียนเรื่ องสั้น และหน่วยที่ 2 การอ่านและการเขียนบทความ
3. พัฒนาเครื่ องมื อที่ ใช้เก็ บรวบรวมข้อมู ล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่ านเพื่อความเข้าใจและเขี ยนสรุ ป ความ แบบบันทึกการเรี ยนรู ้ และแบบสอบถามความคิดเห็ น
ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
จากขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่
เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปวิธีดาเนิ นการวิจยั ของ
ขั้นตอนที่ 2 รายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 20

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่
เน้นภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความ
สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต
1.1) ออกแบบและพัฒนาร่ างรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามแนวคิด หลักการ
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยว ข้องกับแนว
การสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์
1.2) พัฒนาเครื่ องมือประกอบ
การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน และ
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนที่ 1

ข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์
ในขั้นตอนที่ 1

สังเคราะห์

สร้าง

วิธีดาเนินการ

แหล่งข้ อมูล/
กลุ่มตัวอย่ าง

แบบวิเคราะห์เอกสาร

แบบวิเคราะห์เอกสาร

เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจัย

การวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)

การวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)

การวิเคราะห์ ข้อมูล/
สถิติที่ใช้

1) คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ
4) แบบบันทึกการเรี ยนรู ้
5) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่พฒั นาขึ้น

ร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนว
การสอนที่เน้นภาษาวรรณกรรม และประสบการณ์เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการ
เขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต

ผลที่ได้รับ

ตารางที่ 20 วิธีดาเนินการในขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (development: D1) เป็ นการออกแบบ พัฒนา (design and development: D & D) และหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบ
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วิธีดาเนินการ
1) ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา
(content validity)
2) ตรวจสอบความ
ตรงเชิง
โครงสร้าง
(construct validity)
3) ตรวจสอบ การ
ใช้ภาษา
ทดลองใช้
(try out)

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.3) ตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนและเครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.4) หาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน และเครื่ องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล

ผลที่ได้รับ
1) รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ผา่ นการตรวสอบคุณภาพ
แล้ว
2) คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
3) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
4) แบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการเขียนสรุ ปความ
5) แบบบันทึกการเรี ยนรู ้
6) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่พฒั นาขึ้น

1) ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.50 ขึ้นไป
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
2) ส่ วนเบี่ยงเบน
และการเขียนสรุ ปความ
มาตรฐานน้อยกว่า 1.00
3) สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค
4) สัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
โพรดัคโมเมนต์
5) การวิเคราะห์เนื้อหา

เครื่ องมือที่ใช้
การวิเคราะห์ ข้อมูล/
ในการวิจัย
สถิติที่ใช้
แบบประเมิน
1) ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
ความเหมาะสม /
3.50 ขึ้นไป
ความสอดคล้อง แบบ 2)ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มาตราส่ วนประมาณ น้อยกว่า 1.00
ค่า 5 ระดับ (rating
3) การวิเคราะห์เนื้อหา
scale)
(content analysis)

นักศึกษาวิชาเอก 1) แผนการจัด
ภาษาไทย
การเรี ยนรู ้ที่ 1
คณะศึกษาศาสตร์ การอ่านและ
มหาวิทยาลัย
การเขียนเรื่ องสั้น
รามคาแหง จานวน 2) แบบทดสอบวัด
30 คน
ความสามารถในการ
ที่ไม่ใช่
อ่านเพื่อ
กลุ่มตัวอย่าง
ความข้าใจและ การ
เขียนสรุ ปความ

แหล่งข้ อมูล/
กลุ่มตัวอย่ าง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 10 คน

178

179
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (research: R2) การทดลองใช้ (implementation: I) รู ปแบบการเรียนการสอน
เป็ นขั้นตอนที่ ผูว้ ิจยั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอน
ที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่พฒั นาขึ้นจากขั้นตอนที่ 2 ไปใช้จริ งกับ
กลุ่ ม ตัว อย่า งซึ่ งเป็ นนัก ศึ ก ษาวิช าเอกภาษาไทย คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย รามค าแหงที่
ลงทะเบียนและเข้าเรี ยนกระบวนวิชา CTH 2104 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับครู ภาคเรี ยนที่
2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 42 คน เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ปความก่ อนและหลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้น
ภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี ต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชา CTH 2104 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับครู ใน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 154 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าเอกภาษาไทย คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ลงทะเบียนและเข้าเรี ยนรายวิชา CTH 2104 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
สาหรับครู ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 42 คน ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (simple random
sampling)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยบู ร ณาการแนวการสอนที่ เน้น ภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
แบบแผนการทดลอง
การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามระเบียบวิธี
วิจยั และพัฒนา (research and development) โดยใช้แบบแผนการวิจยั กึ่ งทดลอง (quasi-experimental
design) แบบ the one-group pretest-posttest design เป็ นการศึ กษากลุ่ มทดลองกลุ่ มเดี ยววัดผลการ
ทดสอบก่อนและหลังเรี ยนโดยมีแบบแผนการทดลอง ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 144)
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T1

X

T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง คือ
T1 คือ ผลการทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความก่อนเรี ยน (pre-test)
T2 คือ ผลการทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความหลังเรี ยน (post-test)
X คือ การจัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดย
บูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
เนื้อหาทีใ่ ช้ ในการทดลอง
เนื้ อหาของกระบวนวิชา CTH 2104 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับครู จานวน 3 หน่วยกิ ต
(2-2-5) เป็ นวิชาเอกบังคับของหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี )
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) โดยมีคาอธิบายรายวิชา คือ ศึกษาหลักการและศิลปะการใช้ภาษาสื่ อสาร
สาหรับครู การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสื่ อสารใน
รู ปแบบร้ อยแก้วผ่านงานเขียนหรื อสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ สาหรับในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั เลื อกประเด็นใน
การศึกษา คือ ศึกษาหลักการและศิลปะการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษา โดยมุ่งเน้นการฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดี และ
สารคดี ได้แก่ เรื่ องสั้น และบทความ
ระยะเวลาในการทดลอง
การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เป็ นครู สอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
ด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 2 ชัว่ โมง รวมจานวนเวลา
ทั้งสิ้ น 28 ชัว่ โมง
วิธีดาเนินการ
1. ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
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2. ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษากลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ทาความเข้าใจหลักการ วัตถุ ประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมินผล
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
3. นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ (ฉบับ
ก่อนเรี ยน) มาประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ
4. ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นตามขั้นตอนที่กาหนด
ไว้ จากนั้นนักศึกษาเขียนบันทึกการเรี ยนรู ้ หลังจากเสร็ จสิ้ นการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละหน่ วย
การเรี ยนรู ้และเมื่อเสร็ จสิ้ นการจัดการเรี ยนการสอนทั้ง 2 หน่วยการเรี ยนรู ้แล้ว
5. นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ (ฉบับ
หลังเรี ยน) มาประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ
6. นาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมา
ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
7. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลก่อนและหลังการทดลองโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ที่พฒั นาขึ้น
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ขั้นตอนนี้มี ดังนี้
1. คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ
4. แบบบันทึกการเรี ยนรู ้
5. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
จากขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้น
ภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปวิธีดาเนิ นการวิจยั ของ
ขั้นตอนที่ 3 รายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 21

แหล่ งข้ อมูล/กลุ่มตัวอย่ าง
นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
ที่ลงทะเบียนเรี ยนและ
เข้าเรี ยนกระบวนวิชา
CTH 2104 การพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาสาหรับครู
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2560 จานวน 42 คน

วิธีดาเนินการ

1) กาหนดประชากร และขนาดกลุ่มตัวอย่าง
2) ดาเนินการโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ (the onegroup pretest-posttest design)
3) ชี้แจงหลักการและเหตุผล และประโยชน์ของการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
และการวัดประเมินผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
4) ทดสอบก่อนเรี ยน (pre-test)
5) จัดการเรี ยนการสอนตามขั้นตอนของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่พฒั นาขึ้น
6) เขียนบันทึกการเรี ยนรู ้ (หลังเสร็ จสิ้นการเรี ยนในแต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู ้)
7) ทดสอบหลังเรี ยน (post-test)
8) สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ที่พฒั นาขึ้น

1) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ
แนวการสอนที่เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์
เพื่อส่งเสริ มความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต

1) คู่มือประกอบการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน
2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
3) แบบทดสอบวัดความ
สามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจและการเขียนสรุ ปความ
4) แบบบันทึกการเรี ยนรู ้
5) แบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่พฒั นาขึ้น

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั

วิธีดาเนินการในขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (research: R2) เป็ นการทดลองใช้ (implementation: I) รู ปแบบการเรี ยนการสอน

วัตถุประสงค์ การวิจยั

ตารางที่ 21

รู ปแบบการเรี ยน
การสอนโดยบูรณาการ
แนวการสอนที่เน้น
ภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์
เพื่อส่งเสริ มความ
สามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความ
ที่นาไปใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างแล้ว

ผลทีไ่ ด้ รับ
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (development: D2) เป็ นการประเมินผล (evaluation: E) และปรับปรุ ง
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลจากการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนว
การสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้า ใจและการเขี ย นสรุ ป ความของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ตจากขั้น ตอนที่ 3 มาประเมิ น
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึ กษาวิชาเอกภาษาไทย
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยรามค าแหง ที่ ล งทะเบี ย นและเข้าเรี ย นกระบวนวิชา CTH 2104
การพัฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษาส าหรั บ ครู ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2560 จานวน 42 คน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
1.1 เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนโดย
ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
1.2 เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
1.3 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาก่อนและ
หลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
2. ศึกษาผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาก่อนและหลัง
เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
3. พิ จารณาข้อมู ลจากแบบบันทึ กการเรี ยนรู ้ ของนั กศึ กษาหลังเสร็ จสิ้ นการเรี ยนทั้ง 2 หน่ วย
การเรี ยนรู ้
4. วิเคราะห์ ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ที่พฒั นาขึ้น
5. นาผลการทดสอบไปปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนจริ ง

184
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
1. วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการเขียน
สรุ ป ความของนัก ศึ ก ษากลุ่ ม ตัวอย่างระหว่างก่ อนและหลังเรี ยน ด้วยการหาค่ าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละ (%)
2. วิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บผลคะแนนเฉลี่ ย ความสามารถในการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test dependent)
3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test dependent)
4. วิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากแบบบันทึ กการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนจบทั้ง 2 หน่ วยการเรี ยนรู ้
เพื่อใช้อธิ บายคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น ด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหา (content
analysis)
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
เพื่อใช้อธิบายคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
จากขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ
แนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตที่ พฒั นาขึ้ น ผูว้ ิจยั สามารถ
สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ของขั้นตอนที่ 4 รายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 22

วิธีดาเนินการ

แหล่ งข้ อมูล/
กลุ่มตัวอย่ าง

1) ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) t-test dependent

1) ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) t-test dependent

การวิเคราะห์ ข้อมูล
/สถิตทิ ใี่ ช้

1) ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) ข้อมูลจากแบบบันทึก 2) การวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)
การเรี ยนรู ้

1. เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต
1.1) เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความ
1) วิเคราะห์
คะแนนเฉลี่ยความ
เข้าใจของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบ
2) เปรี ยบเทียบ สามารถในการอ่านเพื่อ
การเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
ความเข้าใจของนักศึกษา
ก่อนและหลังเรี ยน
1.2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสรุ ปความ
1) วิเคราะห์
คะแนนเฉลี่ยความ
ของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยน 2) เปรี ยบเทียบ สามารถในการเขียน
การสอนที่พฒั นาขึ้น
สรุ ปความของนักศึกษา
ก่อนและหลังเรี ยน
1.3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบ
วิเคราะห์
1) ข้อมูลจากแบบสอบ
การเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
ถามความคิดเห็น

วัตถุประสงค์ การวิจยั

ผลของการเปรี ยบเทียบความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
ผลของการเปรี ยบเทียบความสามารถใน
การเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น

ผลทีไ่ ด้ รับ

ตารางที่ 22 วิธีดาเนินการในขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (development: D2) เป็ นการประเมินผล (evaluation: E) และปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจ ัยเรื่ อง การพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตเป็ นการวิจยั และพัฒนา (research and development: R &
D) ซึ่ งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (research: R1) เป็ นการวิเคราะห์ ข ้อมู ลพื้ นฐาน
(analysis: A) เพื่อนามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (development:
D1) เป็ นการออกแบบ พัฒนา (design & development: D & D) และหาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยน
การสอน ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (research: R2) เป็ นการทดลองใช้ (implementation: I) รู ปแบบการเรี ยน
การสอน ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (development: D2) เป็ นการประเมินผล (evaluation: E) และปรับปรุ ง
รู ปแบบการเรี ยนการสอน ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อนามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดย
บูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
ตอนที่ 3 ผลการใช้และประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการ
แนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต

187
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานเพื่อนามาใช้ ในการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนว
การสอนที่เน้ นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้ าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลตอนที่ 1 นี้ ผู ้วิ จยั แบ่ งออกเป็ น 5 ประเด็ นได้แก่ 1) ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษาเกี่ยวกับความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ป
ความ 3) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ผสู ้ อน และอาจารย์พิเศษ
เกี่ ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความในปั จจุบนั
และ 4) ผลการวิ เคราะห์ แ นวคิ ด และหลัก การของแนวการสอนที่ เน้ นภาษา (Language-based
Approach) แนวการสอนที่ เน้ นวรรณกรรม (Literature-based Approach) และแนวการสอนที่ เน้ น
ประสบการณ์ (Experience-based Approach) การอ่านเพื่อความเข้าใจการเขียนสรุ ปความ และการ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งนโยบายการจัดการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งนโยบายการจัดการศึกษา 4 ประเด็น ได้แก่ 1) แผน
การศึ กษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 2) มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์ และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตรห้าปี ) พ.ศ. 2554 3) พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ.
2541 และ 4) หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556) รายละเอียดผลการวิเคราะห์มี ดังต่อไปนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ แผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่ วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และตัวชี้ วดั พบว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) มีวสิ ัยทัศน์ให้
ความสาคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเป็ นกลไกหลักของการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของมนุ ษย์ และรองรับการศึกษา การเรี ยนรู ้ และความท้าทายที่เป็ น
พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 โดยกาหนดจุ ดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพื่อเป็ นเครื่ องมื อหรื อ
กลไกในการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ให้มี ความเป็ นพลเมื อง มี ทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ และ
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
และดารงชี วิตในสังคมอย่างเป็ นสุ ข และเป้ าหมายสุ ดท้ายของแผนการศึกษาแห่ งชาติเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
แต่ละระดับการศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยูใ่ นตัวตนของแต่ละ
บุคคล และมีคุณลักษณะนิ สัยหรื อพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ มีองค์ความรู ้ที่สาคัญและทักษะการเรี ยนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทักษะการดารงชีวติ และทักษะ ความรู ้ความสามารถ และสมรรถนะในการ
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ปฏิ บตั ิงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศโดยกาหนดแนว
ทางการจัดการศึ ก ษาที่ มุ่ งเน้นให้ ส ถาบันผลิ ตครู ต้องผลิ ตบัณ ฑิ ตสาขาวิช าชี พ ครู ตามมาตรฐาน
หลักสู ตรและสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
จากผลการวิเคราะห์แผนการศึกษาแห่ งชาติขา้ งต้นสรุ ปได้วา่ แผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ.
2560-2579)ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพเพื่อนาไป
ใช้เป็ นเครื่ องมือพัฒนาเยาวชนให้เป็ นคนดี (คุณลักษณะนิสัยหรื อพฤติกรรมที่พึงประสงค์) มีทกั ษะ
(ทัก ษะการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 และทัก ษะการด ารงชี วิต) และมี ค วามรู ้ ค วามสามารถ (องค์
ความรู ้ที่สาคัญในศตวรรษที่ 21) ตามความต้องการ ความถนัดหรื อความสนใจตามศักยภาพของแต่
ละบุคคลอันเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ
1.2 ผลการวิ เคราะห์ มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์ และสาขาศึ ก ษาศาสตร์
(หลักสู ตรห้ าปี ) พ.ศ. 2554 ทั้ง 6 ประเด็น พบว่า มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์
และสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลัก สู ต รห้าปี ) พ.ศ. 2554 เป็ นแนวทางให้ส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาน าไปจัด
ท าหลักสู ตรหรื อปรั บปรุ งและจัดการเรี ยนการสอน เพื่ อผลิ ตบัณฑิ ตในสาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ มีระดับมาตรฐานและคุ ณภาพใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะวิชาเอกภาษาไทยที่ กาหนดผล
การเรี ยนรู ้สาคัญไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม คือ ครู ภาษาไทยจะต้องมีคุณธรรมจริ ยธรรม
2) ด้านความรู ้ คือ การบูรณาการองค์ความรู ้ภาษาไทย ประกอบด้วยหลักภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรม
ไทย และทักษะการใช้ภาษา (ฟั ง พูด อ่าน และเขียน) 3) ด้านทักษะทางปั ญญา คือ การนาความรู ้เกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎี หรื อหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ สาขาภาษาไทยไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการคิด
วิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การประเมิ นค่ า และการแก้ปั ญ หา 4) ด้านทัก ษะความ สั ม พัน ธ์ คื อ การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและพัฒนาความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นด้วยการเอาใจใส่ รับฟั ง และแสดงความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สามารถ
สรุ ป องค์ความรู ้ จากการวิเคราะห์ สาระสาคัญจากข้อมู ลข่าวสารเพื่ อนาเสนอด้วยการสื่ อสารโดย
เลือกใช้และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 6) ด้านทักษะการเรี ยนรู ้ คือ มีความสามารถและ
เชี่ ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยอย่างบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน
ที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์
จากผลการวิเคราะห์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลัก สู ต รห้ า ปี ) พ.ศ. 2554 สรุ ป ได้ว่า สถาบันอุ ดมศึ กษาที่ ผลิ ตบัณ ฑิ ตระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขา
ครุ ศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลัก สู ตรห้าปี ) พ.ศ. 2554 จะต้องจัดการศึก ษาตามมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตรห้าปี ) พ.ศ. 2554 เพื่อให้
เกิ ด มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ข องบัณ ฑิ ต ทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ วิ ช าเอก
ภาษาไทยได้กาหนดให้วา่ จะต้องบูรณาการองค์ความรู ้ทางภาษาไทย ได้แก่ หลักภาษา การใช้ภาษา
วรรณคดี และวรรณกรรม โดยเชื่ อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ ยวข้องกับศาสตร์ สาขา
ภาษาไทย เพื่อนาไปใช้จดั การเรี ยนรู ้ พร้อมทั้งเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ตลอดจนปลู กฝั งคุ ณธรรม จริ ยธรรมที่ เหมาะสมกับครู
สอนภาษาไทย และพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยแบบบูรณาการ
1.3 ผลการวิเคราะห์ พ ระราชบั ญ ญัติม หาวิท ยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2560 ในประเด็นของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2560 พบว่า มหาวิทยาลัย
รามคาแหงมี ปรัชญาการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มความเสมอภาคทางการศึ กษา ผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีความรู ้ คู่
คุณธรรมโดยมุ่งเน้นการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อปวงชนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ส่ งเสริ ม
และสนับสนุนการกระจายโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา และความเป็ นธรรมหลายรู ปแบบ
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้คู่คุณธรรมและจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
จากผลการวิเคราะห์ ขา้ งต้นสรุ ปได้ว่า บัณฑิ ตของมหาวิทยาลัยรามคาแหงจะต้องเป็ นผูท้ ี่มี
ความรู ้ คู่ คุ ณ ธรรม รู ้ จ ัก รั บ ผิ ด ชอบ ด้ว ยการฝึ กฝนและเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง เพื่ อ รั บ ใช้สั ง คมและ
ประเทศชาติ
1.4 ผลการวิ เคราะห์ หลั กสู ตรศึ กษาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั กสู ตร 5 ปี )
(หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556) วิชาเอกภาษาไทย ทั้ง 5 ประเด็ น พบว่า หลักสู ตรศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) มีปรัชญาของหลักสู ตรเพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้เป็ นครู ที่มีความรู ้คู่คุณธรรม โดยให้ความสาคัญกับวัตถุประสงค์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้
เป็ นผูม้ ี คุ ณ ภาพทั้ง ด้านวิช าการและวิช าชี พ มี ความรู ้ คู่ คุ ณ ธรรม มี จิตส านึ ก ที่ ดีต่อการประกอบ
วิช าชี พ ครู มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ มี ค วามมัน่ คงทางอารมณ์ มี ความเป็ นผูน้ ามีความรู ้ ทักษะและ
ความสามารถที่เป็ นประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติได้ วัตถุประสงค์สาคัญ
ของหลักสู ตรเพื่อต้องการพัฒนาบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของสังคมไทย สังคมอาเซี ยน
และสังคมโลกที่เข้าสู่ ยุคศตวรรษที่ 21โดยเฉพาะการผลิต บัณฑิ ตวิชาเอกภาษาไทยจาเป็ นจะต้อง
บูรณาการความรู ้ทางภาษาไทยผนวกกับแนวคิดและทฤษฎีดา้ นการสอนภาษาผ่านการเชื่ อมโยงองค์
ความรู ้ ต่าง ๆ ด้วยการฝึ กปฏิ บ ตั ิ ด้านการใช้ภาษาให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับ ค าอธิ บ าย
กระบวนวิชา CTH 2104 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับครู ที่กาหนดให้ศึกษาหลักการและ
ศิลปะการใช้ภาษาสื่ อสารสาหรับครู การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และพัฒนา
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ทักษะการใช้ภาษาสื่ อสารในรู ปแบบร้อยแก้วผ่านงานเขียนหรื อสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2556: 139)
จากผลการวิเคราะห์ หลักสู ตรศึ กษาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี )
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556) ข้างต้นสรุ ปได้ว่า หลักสู ตรศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาศึก ษาศาสตร์
(หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) วิชาเอกภาษาไทยมุ่งเน้นผลิ ตบัณฑิ ตที่มีความสามารถนา
ความรู ้ ทักษะและความสามารถในศาสตร์ สาขาภาษาไทยและวิชาชีพครู ไปจัดการเรี ยนการสอนใน
ลักษณะของการบูรณาการอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป
จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งนโยบายการจัดการศึกษาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปสาระสาคัญของ
เป้ าหมายเชิงนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดย
บูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของนักศึ กษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ตได้ท้ งั หมด 3
ประเด็น ดังนี้
1. เป้ าหมายด้านการศึกษาของประเทศไทย คือ การมุ่งเน้นพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการ
สอนให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงนาขั้นตอนของการวิจยั และ
พัฒนา (research and development) กระบวนการออกแบบการเรี ยนการสอน ADDIE และแนวคิด
เกี่ ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนมาใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน การสอน
โดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตเพื่อให้มีการ
พัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนในครั้ งนี้ มี ร ะบบการจัด การเรี ย นการสอนที่ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิภาพ
2. เป้ าหมายด้านมาตรฐานการผลิตครู คือ การมุ่งเน้นให้เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถด้านนาความรู ้
ทางภาษาไทย ทักษะและคุณธรรมจริ ยธรรมมาบูรณาการเพื่อจัดการเรี ยนการสอนอย่างสร้างสรรค์
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ดังนั้น ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั นาแนวทางการสอนทั้ง
3 แนวทาง ซึ่ งแนวการสอนทั้งสามแนวมี จุดเน้นที่ แตกต่าง ได้แก่ แนวการสอนที่ เน้นภาษา (Languagebased Approach) แนวการสอนที่เน้นวรรณกรรม (Literature-based Approach) และแนวทางการสอน
ที่ เน้น ประสบการณ์ (Experience-based Approach) เพื่ อ บู รณาการในลัก ษณะของการเชื่ อ มโยง
จุดเน้นของแต่ละแนวการสอน อันจะนาไปสู่ พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ตอบสนองความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนทั้งความรู ้ ทักษะ และคุ ณลักษณะในศาสตร์ สาขาภาษาไทยซึ่ งสอดคล้องกับคุ ณลักษณะ
ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21
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3. เป้ าหมายด้านหลักสู ตร คือ หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร
5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) วิชาเอกภาษาไทย มุ่งเน้นครู ภาษาไทยเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถ
ด้านการบูรณาการความรู ้ทางภาษาไทย ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้ อม
ทั้งเลื อกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนได้อย่างหลากหลาย
ด้วยการเรี ย นรู ้ และฝึ กฝนด้ว ยตนเอง และพัฒ นาตนเองให้ มี ค วามรู ้ คู่ คุ ณ ธรรมทั้ง ศาสตร์ ส าขา
ภาษาไทยและวิชาชีพครู
จากสาระสาคัญของเป้ าหมายเชิ งนโยบายการจัดการศึกษาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งนามาเชื่ อมโยงกับ
แนวคิดการสอนทั้ง 3 แนวทางโดยใช้ข้ นั ตอนการวิจยั และพัฒนา (research and development: R&D)
กระบวนการออกแบบการเรี ยนการสอน ADDIE และแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนมา
ใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ป ความของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต เพื่ อให้ส อดคล้องเป้ าหมายทั้ง 3 ประการ ได้แก่
เป้ าหมายด้านการจัดการศึ ก ษาของไทย เป้ าหมายด้านมาตรฐานการผลิ ตครู และเป้ าหมายของ
หลักสู ตร
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่
เกีย่ วกับความต้ องการรู ปแบบการเรียนการสอนอ่านเพื่อความเข้ าใจและการเขียนสรุ ปความ
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากแบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความต้องการ
รู ป แบบการเรี ยนการสอนการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความของนักศึ กษาวิ ชาเอก
ภาษาไทย คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 30 คน ผูว้ ิจยั ศึกษาใน 3 ประเด็น คื อ
ประเด็นด้านผูเ้ รี ยน ประเด็นด้านผูส้ อน และประเด็นด้านสื่ อการเรี ยนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลจากแบบสอบถามความคิดเห็ นของนั กศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต
เกีย่ วกับความต้ องการรู ปแบบการเรียนการสอนการอ่ านเพื่อความเข้ าใจ
พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่าน
เพื่อความเข้าใจใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นด้านผูเ้ รี ยน ประเด็นผูส้ อน และประเด็นด้านสื่ อการเรี ยน
การสอน โดยมีรายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 23
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ตารางที่ 23
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ (N=30)
ประเด็นความต้ องการ
1. ด้ านผู้เรียน
1.1) มีความรู ้ความเข้าใจหลักภาษาไทย
1.2) จับใจความหรื อประเด็นที่อ่านได้ครบ
1.3) นาความรู ้จากสิ่ งที่อ่านไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
1.4) ตัดสิ นและประเมินข้อมูลด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือ
1.5) วิเคราะห์ขอ้ มูลที่อ่านโดยแยกออกเป็ นส่วน ๆ
1.6) นาประสบการณ์ทางภาษาตีความหมายของคาศัพท์
รวมด้ านผู้เรียน
2. ด้ านผู้สอน
2.1 ด้ านการจัดการเรียนการสอน
2.1.1) เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
2.1.2) ให้เวลาฝึ กอ่านด้วยตนเองอย่างเพียงพอ
2.1.3) เข้าใจความแตกต่างของนักศึกษา
2.1.4) สร้างบรรยากาศที่เอื้อและกระตุน้ ให้อยากอ่าน
2.1.5) มีการเสริ มแรงทั้งทางบวกและลบ
2.2 ด้ านเทคนิคและวิธีสอน
2.2.1) สอนตามเนื้อหาในหนังสื อหรื อเอกสารประกอบ
2.2.2) มีข้ นั ตอนการสอนอย่างเป็ นระบบ
2.2.3) เน้นการใช้กระบวนการคิดทาความเข้าใจเนื้อหา
2.2.4) ทบทวนความรู ้เดิมก่อนจะนาเสนอเนื้อหาใหม่
2.2.5) เลือกใช้วธิ ีการสอนอ่านหลายรู ปแบบ
2.2.6) เน้นฝึ กทักษะการอ่านขั้นสูง
รวมด้ านผู้สอน
3. ด้ านสื่ อการเรียนการสอน
3.1) เนื้อหาทันสมัยและอยูใ่ นความสนใจของนักศึกษา
3.2) มีขนาดไม่ยาวจนเกินไป
3.3) ใช้ภาษาเข้าใจง่าย
3.4) ให้คุณค่าที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
รวมด้ านสื่ อการเรียนการสอน
รวม

x

S.D

4.87
4.83
4.77
4.67
4.67
4.67
4.77

0.35
0.38
0.50
0.48
0.48
0.48
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด



4.90
4.97
4.97
4.80
4.80

0.31
0.18
0.18
0.55
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3
1
1
4
4

4.97
4.97
4.77
4.87
4.87
4.83
4.88

0.18
0.18
0.43
0.35
0.35
0.38
0.33

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

1
1
6
3
3
5

4.87
4.87
4.90
4.90
4.88
4.84

0.35
0.35
0.31
0.31
0.33
0.37

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด

ระดับความต้ องการ ลาดับ
1
2
3
4
4
4


3
3
1
1
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จากตารางที่ 23 พบว่า นักศึกษามีความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.84 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37
เมื่อพิจารณารายด้านพบข้อมูล ดังนี้
1. ด้านผูส้ อน พบว่า นักศึ กษามี ความต้องการอยู่ในระดับมากที่ สุด ( x = 4.88 และ
S.D. = 0.33) โดยแยกออกเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านการจัดการเรี ยนการสอน โดยประเด็นที่มีความคิดเห็นว่าสาคัญและต้องการ
มากที่สุดเท่ากัน 2 ประเด็น คือ ให้เวลาฝึ กอ่านด้วยตนเองอย่างเพียงพอ และเข้าใจความแตกต่างของ
นักศึกษา ( x = 4.97 และ S.D. = 0.18) รองลงมา คือ เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ (
x = 4.90 และ S.D. = 0.31) สร้ างบรรยากาศที่ เอื้อและกระตุน้ ให้อยากอ่าน และมีการเสริ มแรงทั้ง
ทางบวกและลบมีความต้องการเท่ากัน คือ ( x = 4.80 และ S.D. = 0.55) ตามลาดับ
1.2 ด้านเทคนิ คและวิธีสอน โดยประเด็นที่มีความคิดเห็ นว่าสาคัญและต้องการมาก
ที่สุดเท่ากัน 2 ประเด็น คือ สอนตามเนื้ อหาในหนังสื อหรื อเอกสารประกอบการสอน และมีข้ นั ตอน
การสอนอย่างมีระบบ ( x = 4.97 และ S.D. = 0.18) รองลงมา คือ ทบทวนความรู ้เดิมก่อนนาเสนอ
เนื้ อหาใหม่ และเลือกใช้วิธีการสอนอ่านหลายรู ปแบบ มีความต้องการเท่ากัน คือ ( x = 4.87 และ
S.D. = 0.35) เน้นฝึ กทักษะการอ่านขั้นสู ง ( x = 4.83 และ S.D. = 0.38) และ เน้นการใช้กระบวนการคิด
ทาความเข้าใจเนื้อหา ( x = 4.77 และ S.D. = 0.43) ตามลาดับ
2. ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน พบว่า นักศึกษามีความต้องการอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =
4.88 และ S.D. = 0.33) โดยประเด็ น ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่าส าคัญ และต้อ งการมากที่ สุ ด เท่ ากัน มี 2
ประเด็น คือ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย และให้คุณค่าที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ ( x = 4.90 และ S.D. =
0.31) รองลงมา คือ เนื้อหาทันสมัยและอยูใ่ นความสนใจของนักศึกษา และมีขนาดไม่ยาวจนเกิน ไป
มีความต้องการเท่ากัน คือ ( x = 4.87 และ S.D. = 0.35) ตามลาดับ
3. ด้านผูเ้ รี ยน พบว่า นักศึ กษามี ความต้องการอยู่ในระดับมากที่ สุด ( x = 4.77 และ
S.D.= 0.44) โดยประเด็นที่ มีความคิ ดเห็ นว่าสาคัญและต้องการมากที่ สุด คือ มีความรู ้ ความเข้าใจ
หลักภาษาไทย ( x = 4.87 และ S.D. = 0.35) รองลงมา คือ จับใจความหรื อประเด็นที่อ่านได้ครบ
( x = 4.83 และ S.D. = 0.38) นาความรู ้จากสิ่ งที่อ่านไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ( x = 4.77 และ
S.D. = 0.50) ตัด สิ น และประเมิ น ข้อ มู ล ด้ว ยเหตุ ผ ลที่ น่ า เชื่ อ ถื อ วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ที่ อ่ า นโดยแยก
ออกเป็ นส่ วน ๆ และนาประสบการณ์ ภาษามาใช้ตีค วามหมายของค าศัพ ท์ ซึ่ งนัก ศึ ก ษามี ความ
ต้องการเท่ากัน คือ ( x = 4.67 และ S.D. = 0.48) ตามลาดับ
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2.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนั กศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
เกีย่ วกับความต้ องการรู ปแบบการเรียนการสอนการเขียนสรุ ปความ
พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนการเขียน
สรุ ปความใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นด้านผูเ้ รี ยน ประเด็นด้านผูส้ อน และประเด็นด้านสื่ อการเรี ยน
การสอน โดยรายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 24
ตารางที่ 24
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนการเขียนสรุ ปความ (N=30)
ประเด็นความต้ องการ
1. ด้ านผู้เรียน
1.1) เขียนสะกดคาถูกต้อง
1.2) ผูกประโยคสั้น กระชับ และไม่ฟมเฟื
ุ่ อย
1.3) ใช้คาตรงตามความหมายและบริ บทของเนื้อหา
1.4) จัดลาดับความคิดได้ต่อเนื่องตั้งแต่ตน้ จนจบ
1.5) นาเสนอใจความหรื อประเด็นได้ครบ
รวมด้ านผู้เรียน
2. ด้ านผู้สอน
2.1 ด้ านการจัดการเรียนการสอน
2.1.1) เปิ ดโอกาสให้วพิ ากษ์วจิ ารณ์งานเขียนของผูอ้ ื่น
2.1.2) เปิ ดโอกาสให้อภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยน
การเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน
2.1.3) น าข้อมู ลย้อนกลับมาพัฒนาและปรั บปรุ งงาน
เขียนของตนเอง
2.1.4) ให้เวลาสาหรับฝึ กเขียนอย่างเพียงพอ
2.1.5) ช่วยสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการฝึ กเขียน
2.2 ด้ านเทคนิคและวิธีสอน
2.2.1) ใช้วธิ ีการสอนเขียนที่หลากหลาย
2.2.2) ใช้สื่ อที่ หลากหลายเพื่ อกระตุ ้นและเร้ าความ
สนใจ
2.2.3) มีข้ นั ตอนการสอนเขียนชัดเจนและเป็ นระบบ
2.2.4) เปิ ดโอกาสให้เลือกหัวข้อในการเขียน
รวมด้ านผู้สอน

x

S.D.

ระดับความ
ต้ องการ

ลาดับ

4.70
4.90
4.97
4.93
5.00
4.90

0.47
0.31
0.18
0.25
0.00
0.24

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

5
4
2
3
1



4.70

0.47

มากที่สุด

5

4.97

0.18

มากที่สุด

1

4.93
4.83
4.93

0.25
0.38
0.37

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
4
3

4.77
4.97

0.63
0.18

มากที่สุด
มากที่สุด

4
2

5.00
4.83
4.88

0.00
0.46
0.32

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

1
3
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ตารางที่ 24

ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ลจากแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนักศึ กษาระดับปริ ญญา
บัณฑิ ตเกี่ ยวกับความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนการเขียนสรุ ปความ (N=30)
(ต่อ)
ประเด็นความต้ องการ

3. ด้ านสื่ อการเรียนการสอน
3.1) มีตวั อย่างที่ดีพอเป็ นแนวทางในการเขียน
3.2) งานเขียนมีรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย
3.3) ตัวอย่างเป็ นงานเขียนที่รู้จกั ดี
3.4) ตัวอย่างมีขนาดไม่ยาวจนเกินไป
รวมด้ านสื่ อการเรียนการสอน
รวม

x

S.D.

ระดับความ
ต้ องการ

ลาดับ

4.97
4.83
4.93
4.97
4.93
4.90

0.18
0.35
0.65
0.61
0.25
0.28

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด

1
4
3
2



จากตารางที่ 24 พบว่า นักศึกษามีความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนการเขียนสรุ ป
ความอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.90 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 0.28 เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบข้อมูล ดังนี้
1. ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =
4.90 และ S.D. = 0.28) โดยประเด็นที่มีความคิดเห็นว่าสาคัญและต้องการมากที่สุด คือ มีตวั อย่างที่ดีพอ
เป็ นแนวทางในการเขียน ( x = 4.97 และ S.D. = 0.18) รองลงมา คือ ตัวอย่างมีขนาดไม่ยาวจนเกินไป
( x = 4.97 และ S.D. = 0.61) ตัวอย่างเป็ นงานเขียนที่รู้จกั ดี ( x = 4.93 และ S.D. = 0.65) และงาน
เขียนมีรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย ( x = 4.83 และ S.D. = 0.35) ตามลาดับ
2. ด้านผูเ้ รี ยน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.90 และ S.D.
= 0.24) โดยประเด็นที่มีความคิดเห็นว่าสาคัญและต้องการมากที่สุด คือ นาเสนอใจความสาคัญหรื อ
ประเด็นจากการอ่านได้ครบถ้วน ( x = 5.00 และ S.D. = 0.00) รองลงมา คื อใช้คาตรงตามความ
หมายและบริ บทของเนื้อหา ( x = 4.97 และ S.D. = 0.18) จัดลาดับความคิดได้ต่อเนื่องตั้งแต่ตน้ จน
จบ ( x = 4.93 และ S.D. = 0.25) ผูกประโยคสั้น กระชับ และไม่ฟุ่มเฟื อย ( x = 4.90 และ S.D. =
0.31) และเขียนสะกดคาถูกต้อง ( x = 4.70 และ S.D. = 0.47) ตามลาดับ
3. ด้านผูส้ อน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.88 และ S.D.
= 0.32) โดยแยกออกเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
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3.1 ด้านการจัดการเรี ยนการสอน โดยประเด็นที่มีความคิดเห็ นว่าสาคัญและต้องการ
มากที่สุด คือ เปิ ดโอกาสให้อภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน ( x = 4.97 และ
S.D. = 0.18) รองลงมา คือ นาข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุ งงานเขียนของตนเอง ( x = 4.93
และ S.D. = 0.25) ช่วยสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการฝึ กเขียน ( x = 4.93 และ S.D. = 0.37) ให้เวลา
สาหรับการฝึ กเขียนอย่างเพียงพอ ( x = 4.83 และ S.D. = 0.38) และเปิ ดโอกาสให้วิพากษ์ วิจารณ์
งานเขียนของผูอ้ ื่น ( x = 4.70 และ S.D. = 0.47) ตามลาดับ
3.2 ด้านเทคนิ คและวิธีส อน โดยประเด็นที่ มีค วามคิ ดเห็ นว่าส าคัญและต้องการมาก
ที่สุด คือ มีข้ นั ตอนการสอนเขียนชัดเจนและเป็ นระบบ ( x = 5.00 และ S.D. = 0.35) รองลงมา คือ
ใช้สื่อหลากหลายเพื่อกระตุน้ และเร้าความสนใจ ( x = 4.97 และ S.D. = 0.18) เปิ ดโอกาสให้เลือก
หัวข้อในการเขียน ( x = 4.83 และ S.D. = 0.46) และใช้วธิ ี การสอนเขียนที่หลากหลาย ( x = 4.77
และ S.D. = 0.63) ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสั มภาษณ์ ความคิดเห็นจากอาจารย์ ผ้ ูสอนและอาจารย์ พิเศษ
เกีย่ วกับสภาพการจัดการเรียนการสอนการอ่ านเพื่อความเข้ าใจและการเขียนสรุ ปความในปัจจุบัน
ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาและวิเคราะห์ ข้อมู ลจากแบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็ นจากอาจารย์ประจาและ
อาจารย์พิ เศษเกี่ ยวกับ สภาพการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป
ความในปั จจุบนั จานวน 5 คน โดยศึกษา 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านผูส้ อน ประเด็นด้านผูเ้ รี ยน
และประเด็นด้านสื่ อการเรี ยนการสอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสั มภาษณ์ อาจารย์ ผ้ ูสอนและอาจารย์ พิเศษเกี่ยวกับสภาพ
การจัดการเรียนการสอนการอ่ านเพื่อความเข้ าใจทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบัน
ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็ น จากอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษเกี่ ยวกับสภาพการจัด
การเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั จานวน 5 คน พบข้อมูลซึ่ งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.1.1 ด้านผูเ้ รี ยน จากการสัมภาษณ์ประเด็นด้านผูเ้ รี ยนทั้งหมด 4 ข้อ ผูว้ ิจยั สรุ ปข้อมูล
ได้ว่า ผูใ้ ห้ก ารสั ม ภาษณ์ ส่ วนใหญ่ มีค วามคิ ดเห็ นตรงกันว่า ผูเ้ รี ยนยังขาดความสามารถและพื้ น
ความรู ้ทางภาษา กล่าวคือ ยังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาและความหมายของคา ประโยคและ
โครงสร้ างของประโยค รวมทั้งการเรี ยงคาในประโยค ซึ่ งสังเกตได้จากผูเ้ รี ยนไม่สามารถอธิ บาย
ความหมายของคาศัพท์ บอกที่มาของคา และจับใจความสาคัญจาก เนื้ อเรื่ องที่อ่านได้ ซึ่งเป็ นผลมา
จากการที่ ผูเ้ รี ยนยังขาดวิธีการหรื อแนวทางในการนาความรู ้ เดิ มที่ได้เรี ยนไปแล้วมาช่ วยในการอธิ บาย
และตีความคาศัพท์ ประโยคเพื่อทาความเข้าใจความหมายของคาและประโยคจากเรื่ องที่ อ่านได้
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และผูเ้ รี ยนมีคลังคาศัพท์น้อย จึงทาให้ไม่สามารถระบุ แนวคิดของผูเ้ ขี ยน วิเคราะห์ กลวิธีการแต่ง
และการใช้ภาษา ตลอดจนพิ จารณาและตัดสิ นคุ ณค่าจากเรื่ องได้คลาดเคลื่ อนจากข้อมู ลเดิ ม จาก
ข้อมูลทั้งหมดนี้ ผใู ้ ห้การสัมภาษณ์ มีความคิดเห็ นว่าควรหากลยุทธ์ วิธีสอน หรื อรู ปแบบการสอนใน
รู ป แบบอื่ น ๆ หรื อใหม่ ม าใช้จดั การเรี ยนการสอนการอ่ านเพื่ อความเข้าใจให้แก่ ผูเ้ รี ย นบ้าง ดัง
ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้
“...นักศึกษาไม่เข้าใจข้อมูลหรื อเนื้อเรื่ องที่อ่าน เพราะยังจับประเด็นสาคัญ
ไม่ถูก และอธิบายความ หรื อตีความบางประเด็นไม่ตรงกับเนื้อเรื่ องที่อ่าน...”

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 1
“...ตีความหมายของข้อความที่อ่านผิดประเด็น จึงทาให้นาเสนอข้อมูลไม่
ถูกต้อง...”

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 4
“...นั กศึ กษาไม่ กล้าแสดงความคิ ดเห็ น หรื อน าเสนอข้อมู ลของตนเอง
เท่ าที่ ควร ครู ควรจะหาแนวทางโดยใช้สื่ อการสอน หรื อวิ ธี การต่ าง ๆ มากระตุ ้น
มากกว่านี้...”

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 5
3.1.2 ด้านผูส้ อน จากการสัมภาษณ์ ประเด็นด้านผูเ้ รี ยนทั้งหมด 6 ข้อ ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปข้อมูล
ได้วา่ ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ มีความคิดเห็ นตรงกันว่า ครู ส่วนใหญ่ยงั ไม่มีแนวทางในการสอนอ่านเชิ ง
วิเคราะห์ การอ่านเชิ งวิจารณ์ การอ่านเชิ งวิพากษ์ หรื อการประเมินค่าข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านให้ผเู ้ รี ยน
สนใจ โดยส่ วนใหญ่ยงั เน้นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นครู เป็ นศูนย์กลาง ไม่สร้างแรงจูงใจ หรื อ
สร้างบรรยากาศโดยให้ผเู ้ รี ยนร่ วมทากิจกรรม แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ อภิปราย หรื อแสดงความคิดเห็ น
และให้เวลาสาหรับฝึ กอ่านน้อยเกินไป และให้ผเู ้ รี ยนอ่านเนื้ อหาตามความสนใจของผูส้ อนมากกว่า
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกอ่านตามความสนใจ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการอ่านเพื่อความ
เข้าใจนั้น ครู ส่วนใหญ่เน้นเฉพาะการวัดความจาของเนื้ อเรื่ องอ่าน มากกว่าให้ผูเ้ รี ยนฝึ กวิเคราะห์
ประยุกต์ใช้ หรื อสรุ ปข้อมูลจากสิ่ งที่อ่าน ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้
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“...ครู บางท่านไม่ได้จบด้านการสอนโดยตรง จึงยังขาดแนวทางที่ช่วยส่งเสริ มให้
นักศึกษาเข้าใจเนื้อเรื่ องที่อ่าน และแยกแยะข้อมูล วิเคราะห์ และวิจารณ์งานเขียน”

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 2
“...ครู ส่วนใหญ่มีภาระมาก จึงไม่เน้นการอ่านแบบร่ วมมือ คือ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ซักถาม หรื ออภิปรายในกลุ่ม มักจะให้นกั ศึกษาอ่านแล้วสรุ ปด้วยตนเอง จึง
ทาให้ได้ขอ้ มูลที่แตกต่างกัน”

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 2
“...ครู ส่วนมากเน้นเฉพาะการอ่านเพื่อจับประเด็นที่ปรากฏในบทอ่านจึงทา
ให้ไม่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้อ่านในระดับวิเคราะห์ วิจารณ์ได้”

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 5
3.1.3 ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน จากการสัมภาษณ์ ประเด็นด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
ทั้งหมด 4 ข้อ ผูว้ ิจยั จึ งสรุ ปข้อมูลจากผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ ได้ว่า ผูส้ อนยังไม่มีแนวทางคัดเลื อกงาน
เขียนหรื องานวรรณกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน โดยส่ วนใหญ่นามาจากหนังสื อเรี ยน
ตามความสนใจของผูส้ อนมากกว่าผูเ้ รี ยน จึงทาให้เนื้อหาและการใช้ภาษาอ่านยาก ดังตัวอย่างข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้
“นิ ย มน างานเขี ยนประเภทบทร้ อ ยกรองมาให้อ่าน และเป็ นงานเขี ยนที่
ผูส้ อนชื่อชอบเป็ นการส่วนตัว”

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 1
“ให้นักศึกษาอ่านงานเขียนเดิม ๆ ไม่ได้นางานเขียนที่หลากหลาย หรื อให้
นักศึกษาเลือกอ่านงานเขียนด้วยตัวเองบ้าง”

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 4
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3.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสั มภาษณ์ อาจารย์ ผ้ ูสอนและอาจารย์ พิเศษเกี่ยวกับสภาพ
การจัดการเรียนการสอนการเขียนสรุ ปความทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบัน
ผลการสัมภาษณ์ ความคิ ดเห็ นจากอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษเกี่ ยวกับสภาพการจัด
การเรี ยนการสอนการเขี ยนสรุ ปความที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุ บ ัน จานวน 5 คน พบข้อมู ลซึ่ งมี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
3.2.1 ด้านผูเ้ รี ยน จากการสัมภาษณ์ประเด็นด้านผูเ้ รี ยนทั้งหมด 4 ข้อ ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปข้อมูล
ได้ว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ ยงั ขาดความรู ้ ทางหลักภาษา โดยเฉพาะการใช้คาไม่ ถูกต้อง เช่ น ใช้ค าผิด
ความหมาย ใช้คาฟุ่ มเฟื อย ใช้คาที่มีความหมายไม่กระจ่างหรื อคลุมเครื อ และการใช้ประโยคผิด เช่น
ใช้ประโยคไม่กระชับมีส่วนขยายโดยไม่จาเป็ น ผูกประโยคไม่ตรงตามโครงสร้ างของประโยคใน
ภาษาไทยผู ก ประโยคก ากวม และผู ก ประโยคตามส านวนของผู ้อื่ น และยัง ขาดกระบวนการ
ประมวลผลข้อมู ล อย่างเป็ นระบบ จึ ง ท าให้ ข ้อมู ล ที่ ได้จากการอ่ านคลาดเคลื่ อนจากเรื่ องที่ อ่าน
เนื่ องจากผูส้ อนยังไม่สามารถนากลยุทธ์ วิธีสอน หรื อรู ปแบบการสอนแบบอื่น ๆ มาช่ วยพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนได้ ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้
“นักศึ กษาไม่แม่นเรื่ องหลักภาษา คือ ยังขาดความรู ้เรื่ องคา ประโยค และ
โครงสร้ างทางภาษา ซึ่ งสั ง เกตได้จ ากการเลื อ กใช้ค า โดยเฉพาะเลื อ กใช้ค าผิ ด
ความหมาย หรื อใช้ภาษาพูดในงานเขียน เป็ นต้น ส่ วนการผูกประโยคผิดมาก เพราะ
ยึดตามไวยากรณ์ภาษาต่างประเทศ จึงทาให้สะกดคาผิด เช่น ไหม เป็ น มั้ย”

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 1
“นักศึ กษาไม่ใส่ ใจในการตรวจสอบข้อ มูล ก่ อนจะน ามาเขี ยน และเมื่ อ
เขียนเสร็ จแล้วต้องมีการตรวจทานข้อมูลว่าครบถ้วนและถูกต้องหรื อไม่ จึงทาให้
ข้อมูลที่ได้คลาดเคลื่อน ดังนั้น ครู จะต้องกระตุน้ ทุกครั้งที่มีการสอนเขียน”

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 2
3.2.2 ด้านผูส้ อน จากการสัมภาษณ์ ประเด็นด้านผูส้ อนทั้งหมด 5 ข้อ ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปข้อมูล
ได้วา่ ผูส้ อนควรมีกระบวนการสอนเขียนที่ชดั เจนและต่อเนื่อง หลากหลายและน่าสนใจ นอกจากนี้
ควรจัดบรรยากาศที่เอื้อให้นกั ศึกษาได้สืบค้นหาข้อมูลประกอบการเขียนบ้าง และใช้งานเขียนหรื อ
สื่ ออื่น ๆที่เหมาะสมพอจะเป็ นตัวอย่างได้มาฝึ กให้ผูเ้ รี ยนได้สังเกตการนาเสนอข้อมูลด้านเนื้ อหา
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การใช้ภาษา และรู ปแบบของงานเขียน และยังมีความคิดเห็นว่า ควรให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมิน
งานเขียนของผูอ้ ื่นเพื่อเปิ ดโอกาสทางความคิดและมุมมองที่หลากหลายในการพัฒนางานเขียนให้มี
คุณภาพดียงิ่ ขึ้น ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้
“ครู ส่วนมากไม่มีความอดทนในการสอน โดยเฉพาะในการอธิ บายกระบวนการ
เขียนให้นกั ศึกษาได้ทราบ ทาให้นกั ศึกษาไม่มีแนวทางในการเขียน นาเสนอข้อมูลในงาน
เขียนไม่ครบ สับสน จึงทาให้งานเขียนเป็ นสิ่ งที่ยากสาหรับนักศึกษา”

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 1
“ครู ยงั ขาดการเอาใจใส่ โดยการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้สังเกตการใช้ภาษา
จากงานเขี ยนที่ อ่ าน เพื่ อน ามาใช้เป็ นพื้ น ฐานส าหรั บ การใช้ภาษา การน าเสนอ
ข้อมูลในงานเขียนของตนเอง”

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 5
“ครู ส่วนมากประมาณร้อยละ 90 ไม่มีเวลาตรวจงานเขียนของผูเ้ รี ยนจึงใช้
วิธีการประเมินโดยผูส้ อนเป็ นหลัก และบางครั้งไม่ส่งคืนงานให้นกั ศึกษาจึงทาให้
นักศึกษาไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขงานเขียนในประเด็นใดบ้าง”

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 2
3.2.3 ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน จากการสัมภาษณ์ ประเด็นด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
ทั้งหมด 3 ข้อ ผูว้ ิจยั จึ งสรุ ป ข้อ มู ล ได้ว่า การจัดการเรี ย นการสอน การเขี ย นสรุ ป ความควรจะมี
ตัวอย่างงานเขียนที่มีความสมบูรณ์ท้ งั เนื้ อหาและการใช้ภาษาที่สามารถเป็ นตัวอย่างที่ดี และจะต้อง
เป็ นงานเขียนที่มีเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยนเพื่อกระตุน้ และเร้าความสนใจในระหว่างการสอนเขียน
“ส่ วนมากครู ม ักจะคัดเลื อกงานเขี ยนที่ ต ัวเองชื่ นชอบมาใช้เป็ นเนื้ อหาให้
นักศึกษาอ่าน จึงทาให้นกั ศึกษาไม่เข้าใจเนื้อหา เพราะภาษายากเกินระดับของผูเ้ รี ยน”

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 5
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“...กาหนดให้นกั ศึกษาเขียน แต่ไม่มีตวั อย่างที่ถูกต้อง เพื่อให้สงั เกตการณ์
ใช้ภาษา รู ปแบบ การนาเสนอข้อมูล จึงทาให้การสอนเขียนไม่ประสบผลสาเร็ จ”

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 3
จากผลการสอบถามความคิดเห็ นของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเกี่ยวกับความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความ และผลการสัมภาษณ์อาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับสภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั ที่ได้นาเสนอมา
ข้างต้นนั้น ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปสาระสาคัญของปั ญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ได้ 3 ประเด็น ดังนี้
1. ด้านความรู ้ทางหลักภาษา คือ ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจหลักและการใช้
ภาษาไทย จึ ง ท าให้ มี ป ระสบการณ์ ท างภาษาน้ อ ยไม่ เพี ย งพอจะเชื่ อ มโยงความรู ้ ท างภาษากับ
กระบวนการคิด เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการอ่าน และนาเสนอข้อมูลในงานเขียนไม่สมบูรณ์
ด้ า นเนื้ อ หาที่ ค รบถ้ ว นและถู ก ต้อ ง ด้ า นการเรี ย งประโยคซึ่ งมี พ้ื น ฐานมาจากการเชื่ อ มโยง
กระบวนการคิดและภาษาและใช้ภาษาผิดเพราะยังขาดความรู ้พ้นื ฐานด้านหลักและการใช้ภาษาไทย
2. ด้านการเรี ยนรู ้ภาษา คือผูเ้ รี ยนขาดการเชื่ อมโยงประสบการณ์ เดิมกับประสบการณ์
ใหม่ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการศึกษาและเรี ยนรู ้การใช้ภาษาจากงานเขียนหรื องานวรรณกรรมโดยใช้
กระบวนการแลกเปลี่ ยนการเรี ย นรู ้ อภิ ป ราย และแสดงความคิ ดเห็ น และสรุ ป องค์ความรู ้ และ
องค์ประกอบของงานเขียน
3. ด้านการฝึ กฝนทักษะทางภาษา คือ ผูเ้ รี ยนยังขาดการฝึ กฝนการนาความรู ้ทางภาษา
กับกระบวนการคิดไปใช้นาเสนอข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านไปสู่ งานเขียนให้สมบูรณ์ท้ งั เนื้ อหา การลาดับ
ความคิด และการใช้ภาษา โดยมีการตรวจสอบและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เพื่อนาผลมาปรับปรุ งแก้ไข
งานเขียนให้สมบูรณ์
จากปั ญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความข้างต้น สะท้อนให้เห็ นว่า
การพัฒ นาความสามารถในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความให้ แก่ ผูเ้ รี ย นระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตนั้น ผูส้ อนจะต้องเลือกหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่สามารถนามาใช้พฒั นาความเข้าใจ
หลักภาษา การเรี ยนรู ้การใช้ภาษาของผูอ้ ื่ นจากงานเขียนหรื องานวรรณกรรม และการฝึ กฝนทักษะ
การใช้ภาษาจึ งจะช่ วยแก้ปัญหาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน
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4. ผลการวิเคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้ องกับแนวการสอนที่เน้ นภาษาแนว
การสอนที่เน้ นวรรณกรรม แนวการสอนที่เน้ นประสบการณ์ การอ่ านเพื่อความเข้ าใจ การเขียนสรุ ป
ความ และการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับแนวการสอนที่เน้น
ภาษา (Language-based Approach) แนวการสอนที่เน้นวรรณกรรม (Literature-based Approach) และแนว
การสอนที่ เน้นประสบการณ์ (Experience-based Approach) การอ่ านเพื่ อความเข้าใจ การเขี ยนสรุ ป
ความ และแนวคิดเกี่ ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนจากเอกสาร ตารา บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยว
ข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 แนวการสอนทีเ่ น้ นภาษา (Language-based Approach)
แนวการสอนที่เน้นภาษามุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการเข้าใจภาษาของผูเ้ รี ยน
โดยส่ งเสริ ม ให้ ผูเ้ รี ยนได้เข้าใจภาษาผ่านกระบวนการรั บ รู ้ การตี ค วาม การวิเคราะห์ ข้อมู ล เพื่ อ
สังเคราะห์ และตัดสิ นข้อมูลที่ได้รับเพื่อสร้างองค์ความรู ้และข้อสรุ ปเพื่อจัดเก็บไว้ใช้ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยงั ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของภาษาซึ่ ง เป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ส าหรั บ การเรี ย นรู ้ และฝึ กฝนภาษาในการอ่ านและการเขี ยนจน
สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารได้อย่างถู กต้องและมี ประสิ ท ธิ ภาพ (Esgate and Groome, 2005: 2
และ Chomsky, 2006: 23)
สาระส าคัญ ของแนวการสอนที่ เน้นภาษา มี 4 ประการ ดังนี้ 1) การให้ ความส าคัญกับ
การวิเคราะห์กฎเกณฑ์ของภาษา 2) ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ภาษาขึ้นอยู่กบั ความสามารถของ
แต่ ล ะบุ ค คล 3) การเชื่ อมโยงความรู ้ เดิ ม กับ ความรู ้ ใ หม่ เป็ นการเรี ย นรู ้ ภ าษาอย่างมี ค วามหมาย
4) การใช้กระบวนการคิดในการทาความเข้าใจภาษา (สุ มิตรา อังวัฒนกุล , 2540: 66-69) อย่างไรก็ดี
แนวการสอนที่เน้นภาษายังมีขอ้ จากัดสาหรับนามาใช้จดั การเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการเขียนสรุ ปความ คือ การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจจะต้องอาศัยการเรี ยนรู ้และฝึ กฝนภาษาด้วย
การลงมือกระทา การสังเกตและไตร่ ตรองงานเขียน จึงไม่สามารถใช้กระบวนการทางสติปัญญาทาความ
เข้าใจภาษาเพี ยงอย่างเดี ยว แต่ จะต้องนาความรู ้ จากการเข้าใจภาษาไปฝึ กฝนด้วยการสังเกต การ
ไตร่ ตรอง และการลองผิดลองถู กเพื่ อหาข้อสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ และนาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้
(Booth, 1994: 42; อาไพ เกียรติชยั , 2545: 52-53 และ สันทนา สุ ธาดารัตน์, 2557: 74-76)
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4.2 แนวการสอนทีเ่ น้ นวรรณกรรม (Literature-based Approach)
แนวการสอนที่เน้นวรรณกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ภาษาของ
ผูเ้ รี ยน โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษา ตั้งแต่การปฏิสัมพันธ์กบั ตัวบทอ่านที่ได้รับ การคัดสรร
การวิเคราะห์วรรณกรรมด้านเนื้ อหา การใช้ภาษา และรู ปแบบของการเขียน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล
จากการวิเคราะห์วรรณกรรมเพื่อเป็ นพื้นฐานในการเขียน นอกจากนี้ ยงั ให้ความสาคัญกับการเปิ ดโอกาส
แสดงความคิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ จ ากการอ่ า นวรรณกรรมอย่า งอิ ส ระซึ่ งช่ ว ยใน
การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และตัดสิ นข้อมู ลจากการอ่ านเพื่อหาข้อมู ลสรุ ป ที่ ถูก ต้องและครบถ้วน
(Tompkins and Mcgee, 1993: 9 และ Ruddell and Ruddell, 1995: 622-623)
สาระส าคัญของแนวการสอนที่ เน้นวรรณกรรม มี 4 ประการ ดังนี้ 1)ให้ความส าคัญ กับ
การเลื อกเนื้ อหาของวรรณกรรม 2) การใช้วรรณกรรมเป็ นสื่ อเพื่ อพัฒนาทักษะทางภาษา 3) การให้
ผูเ้ รี ยนได้สั ม ผัส วรรณกรรมเพื่ อเข้าใจเนื้ อหา ภาษา และรู ป แบบของงานเขี ย น และ 4) การเปิ ด
โอกาสให้แสดงความคิ ดเห็ น แลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ จากการอ่านวรรณกรรม
(Galda, Cullinan and Strickland, 1993: 128-129 และYopp and Yopp, 1996: 2-13) อย่างไรก็ ดี แม้ว่า
แนวการสอนที่ เน้นวรรณกรรมจะให้ความสาคัญกับการคัดเลื อกวรรณกรรมเพื่อใช้เป็ นสื่ อฝึ กฝน
ทักษะการอ่านและการเขี ยนมากกว่าการฝึ กฝนให้นาความรู ้ ความเข้าใจจากการศึ กษามานาเสนอ
ด้วยตนเองผ่า นการลองผิ ด ลองถู ก ซึ่ งเป็ นคุ ณ ลัก ษณะส าคัญ อี ก ประการหนึ่ ง ของการอ่ านเพื่ อ
ความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ (Lazar, 1993, 14-19; วรวรรณ เหมชะญาติ, 2542: 118-121 และ
อาไพ เกียรติชยั , 2545: 50-51)
4.3 แนวการสอนทีเ่ น้ นประสบการณ์ (Experience-based Approach)
แนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการฝึ กฝนภาษาของ
ผูเ้ รี ยน โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนภาษา ตั้งแต่การรับรู ้ขอ้ มูลผ่านการเชื่ อมโยงประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่ดว้ ยการอ่าน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรี ยนรู ้ผา่ นการสังเกต ไตร่ ตรองข้อมูล
จากการอภิปราย สนทนาและแสดงความคิดเห็ น รวมทั้งเสนอแนะข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์เพื่อหา
ข้อสรุ ปของข้อมูลเพื่อเป็ นพื้นฐานในการฝึ กเขียนถ่ ายทอดข้อมู ลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ใน
ชีวติ ประจาวันได้ (Dewey, 1938: 25-31 และ Kolb, 1984: 25-28)
สาระสาคัญของแนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ มี 4 ประการ ดังนี้ 1) การเรี ยนรู ้เกิดจาก
การเชื่ อมโยงประสบการณ์ เดิ มกับ ประสบการณ์ ใหม่ 2) การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ เกิ ดขึ้ นจาก
การสังเกต ไตร่ ตรองจากข้อมูลที่ได้รับ 3) การเรี ยนรู ้เกิดจากการสรุ ปความคิดเพื่อสร้างความรู ้ใหม่
4) การเรี ยนรู ้เกิ ดจากการลงมือกระทาโดยการนาความรู ้ ใหม่ไปใช้ในชี วิตประจาวันหรื อสถานการณ์
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ต่าง ๆ (Dewey, 1975: 59 และ Kolb, 2015: 42) อย่างไรก็ดีแนวการสอนที่ เน้นประสบการณ์ เป็ น
แนวการสอนที่มุ่งพัฒนาความสามารถในการฝึ กฝนการใช้ภาษามากกว่าการสร้ างความเข้าใจและ
การเรี ยนรู ้ ภาษาของผูเ้ รี ยน จึงอาจส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนประสบปั ญหาการสร้างความเข้าใจจากสิ่ งที่อ่าน
และการใช้ภาษาในงานเขียนสรุ ปความที่จาเป็ นจะต้องมี ความรู ้ พ้ืนฐานด้านหลักภาษาและเรี ยนรู ้
กระบวนการน าเสนอข้อมู ล จากกงานเขี ยนอี ก ด้วย (Thorp, 1994: 99-100; Brown, 2011: Preface
และอาไพ เกียรติชยั , 2545: 55-56)
ผลการวิเคราะห์ ส าระส าคัญ ของแนวการสอนทั้งสามแนวทาง แสดงให้เห็ นว่าแนวคิ ด
การจัดการเรี ยนการสอนทั้งสามแนวคิ ดมี จุดเน้นที่ ส นับ สนุ นซึ่ งกันและกัน และสามารถน าไป
ประยุก ต์ใช้เพื่ อ พัฒ นาความสามารถในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความให้ แ ก่
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตได้ กล่าวคือ แนวการสอนที่เน้นภาษา (Language-based Approach)
จะช่ วยพัฒนาความสามารถในการสร้ างความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษาโดยใช้กระบวนการสติ ปัญญา
เพื่อตีความ วิเคราะห์ และประเมินค่าข้อมูลที่ได้รับ และแนวการสอนที่เน้นวรรณกรรม (Literaturebased Approach) จะช่ วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ ภาษาโดยใช้ทกั ษะการสังเกตและวิเคราะห์
เนื้ อหา การใช้ภาษาและรู ปแบบจากงานเขียน ในขณะที่แนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ (Experiencebased Approach) จะช่ ว ยพัฒ นาความสามารถในการฝึ กฝนทัก ษะการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจและ
การเขียนสรุ ปความของผูเ้ รี ยนโดยการนาข้อมูลที่ ได้รับมาจากการอ่านเพื่อความเข้าใจมานาเสนอ
ข้อมูลในรู ปแบบการเขียนสรุ ปความตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขจนงานเขียนเป็ นฉบับสมบูรณ์ ดังนั้น
การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิ ตจึงควรนาแนวการสอนทั้ง 3 แนวทางมาผสมผสานจุ ดเน้นเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
ให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
จากการวิเคราะห์สาระสาคัญ ข้อดีและข้อจากัดของแนวการสอนทั้งสามแนวทางเพื่อนาไป
ใช้จดั การเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ
ให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตต่อไป โดยมีรายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 25

แนวการสอน
ที่เน้ นประสบการณ์
(Experiencebased Approach)

แนวการสอน
ที่เน้ นวรรณกรรม
(Literaturebased Approach)

แนวการสอน
ที่เน้ นภาษา
(Languagebased Approach)

แนวการสอน

ฝึ กฝน
ทักษะ
ทางภาษา

1) การเรี ยนรู ้ เกิ ดจากการเชื่ อมโยงประสบการณ์ เดิ มกั บ 1) พัฒนาความสามารถในการฝึ กฝนการอ่านและการ 1) เน้ นฝึ กฝนทักษะทางภาษามากกว่าการสร้ าง
ประสบการณ์ใหม่
เขียน
ความเข้าใจความหมายของภาษา
2) การเรี ยนรู ้ จากป ระสบ การณ์ เกิ ดขึ้ นจากการสั งเกต 2) ท าให้ ผู ้เรี ยนรู ้ ข ้ อดี ข้ อบกพร่ องและเห็ นแนวทาง 2) ประสบการณ์ ของผูเ้ รี ยนอาจเป็ นอุปสรรค
ไตร่ ตรองจากข้อมูลที่ได้รับ
ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน
ต่อเรี ยนรู ้ภาษาจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ
3) การเรี ยนรู้เกิดจากการสรุ ปความคิดเพื่อสร้ างความรู ้ใหม่
4) การลงมื อกระท าโดยการนาความรู้ ใหม่ไปใช้ในชี วิตจริ ง
หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ

สาระสาคัญ

ข้ อดี
ข้ อจากัด
1) ให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์กฎเกณฑ์ของภาษา
1) พัฒนาความสามารถในการสร้างความเข้าใจภาษา
1) ให้ความสาคัญกับการสังเกตการใช้ภาษาและ
2) ความสามารถในการเรี ยนภาษาขึ้ นอยู่ ก ั บ ความแตก ต่ า ง 2) ทาให้ ผูเ้ รี ยนเข้าใจความหมายของค าศัพท์ ข้อความ การฝึ กฝนทักษะทางภาษาค่อนข้างน้อย
เข้าใจ
ระหว่างบุคคล
และประโยคที่ตรงประเด็น
2) ผูเ้ รี ยนที่ มีความรู ้ ด้านหลักภาษาไม่ สามารถ
กฎเกณฑ์ 3) การเชื่ อ มโยงความรู ้ เดิ ม กับ ความรู ้ ใ หม่ เป็ นการเรี ยนรู ้ 3) พัฒนากระบวนการเข้าใจ การตี ความ การวิเคราะห์ วิ เคราะห์ โครงสร้ างของภาษาและเข้ าใจ
ของภาษา
ภาษาอย่างมีความหมาย
และการประเมินค่าข้อมูล
ความหมายของภาษา
4) ใช้กระบวนการคิดในการทาความเข้าใจภาษา
1) ให้ความสาคัญกับการเลือกเนื้ อหาของวรรณกรรม
1) พัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้กลวิธีการใช้ภาษา
1) ให้ความสาคัญกับการคัดสรรเนื้ อหาของงาน
2) การใช้วรรณกรรมเป็ นสื่ อฝึ กทักษะทางภาษา
2) ทาให้ผเู้ รี ยนมีความสนใจและแรงจูงใจ
เขี ยนหรื อวรรณกรรมมากกว่าการสร้ างความ
เรี ยนรู้
3) การให้ ผู ้ เรี ยนได้ สั ม ผั ส วรรณกรรมเพื่ อเข้ าใจเนื้ อหา 3) พัฒ นาความรู้ ด้ านเนื้ อหา การใช้ ภาษา และรู ปแบบ เข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษาและการฝึ กฝนทักษะ
กลวิธี
ภาษา และรู ปแบบของงานเขียน
ของงานเขียน
ทางภาษา
การใช้ภาษา 4) การเปิ ดโอกาสแสดงความคิ ด เห็ นผู้อื่ นและแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์จากการอ่านวรรณกรรม

จุดเน้ น

การประยุกต์ ใช้ จัดการเรียนการสอนการอ่ านเพื่อความเข้ าใจและการเขียนสรุ ปความ

ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์สาระสาคัญข้อดีและข้อจากัดของแนวการสอนทั้งสามแนวทางเพื่อใช้จดั การเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ
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4.4 การอ่านเพื่อความเข้ าใจ
จากการศึ กษาข้อมู ลจากเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ การอ่ านเพื่ อความเข้าใจ
สามารถสรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี้
การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็ นการใช้กระบวนการคิดและประสบการณ์เดิมของผูอ้ ่านเป็ น
พื้นฐานในการจับใจความ ตีความ แปลความและตัดสิ นข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านเพื่อสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ (Lapp
and Flood, 1978: 285; Goodman, 1989: 209; Miller, 1990: 108-110; Danielson and Labonty, 1994: 63;
Ruddell and Ruddell, 1995: 135; Snow, 2002: 11; Irwin, 2007: 16; Griffith, 2008: 16; Cooper,
2018: 7; สร้อยสน สกลรักษ์ และคณะ, 2556: 21)
การอ่านเพื่อความเข้าใจมี 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับการเข้าใจเนื้ อหา หมายถึง การบอก
ความหมายของคา จับใจความสาคัญ และเรี ยงลาดับเหตุการณ์ ของเรื่ องที่อ่าน 2) ระดับการตีความ
หมายถึง การพิจารณาจุดประสงค์ของเรื่ องวิเคราะห์ กลวิธีการใช้ภาษาและท่วงทานองของผูเ้ ขียน
และคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับเหตุผลจากสิ่ งที่อ่าน
3) ระดับการประเมิ นค่า การตัดสิ นข้อมู ลด้วยเหตุ ผลที่ ท าให้ น่าเชื่ อถื อ และพิ จารณาความเหมาะสม
คุ ณ ค่ า และยอมรั บ ข้อ มู ล จากสิ่ ง ที่ อ่ าน (Smith, 1963: 262-264; Lapp and Flood, 1981: 361-364;
Bromley, 1992: 124-127; Leu and Kiner, 1995: 383-384; Miller ,1990: 4-7; Tonjes and Zints,
1992: 195 และ Rubin, 1995: 133-134) ซึ่งจะต้องดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทางการสอน
อ่านเพื่อความเข้าใจทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นก่ อนอ่าน คือ การกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนเพื่อ
คลายความกังวลใจและนาเสนอเนื้ อเรื่ องเพื่อให้ผูเ้ รี ยนทาความเข้าใจสาระของเรื่ องโดยคร่ าว ๆ 2)
ขั้นลงมืออ่าน คือ อ่าน เนื้ อเรื่ องที่กาหนดให้อย่างน้อย 2 รอบ เพื่อจับประเด็นสาคัญได้แก่ ใคร ทา
อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร รวมถึงฉากและสถานการณ์ที่ปรากฏในเรื่ องเพื่อมอง เห็นภาพรวมของ
เนื้ อเรื่ องทั้งหมด 3) ขั้นตี ความ คื อ การนาข้อมู ลที่ ได้จากการอ่านมาตีความ แปลความ และขยาย
ความถ้อยคาของความหมายโดยใช้ความคิดและประสบการณ์เดิมของผูอ้ ่าน 4) ขั้นประเมิน คือ นา
ข้อมูลที่ได้จากการตีความ การวิเคราะห์มาตัดสิ นอย่างมีเหตุมีผลและ 5) ขั้นสรุ ป คือ การนาเสนอข้อมูลที่
ได้จากการประเมิ นสิ่ งที่ อ่านเพื่ อนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ (Crafton, 1982: 294-297;
Irwin, 2007: 22-25; สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์, 2550: 88 และ บันลือ พฤกษะวัน, 2557: 85-86)
4.5 การเขียนสรุ ปความ
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนสรุ ปความ สามารถ
สรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี้
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การเขียนสรุ ปความเป็ นการนาประเด็นสาคัญจากสิ่ งที่อ่านมาเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาต่อเนื่ อง
ตามลาดับเหตุการณ์ดว้ ยภาษาของตนเองโดยใช้คาตรงตามความหมาย ไม่ฟุ่มเฟื อยและผูกประโยค
ให้ส้ ัน ๆ กระชับ ถูกต้องตามหลักภาษา และสะกดคาถู กต้อง (Bazerman, 1995: 12; Langan, 1996:
237; Hacker, 2007: 62; ธนู ทดแทนคุ ณ และกุลวดี ทดแทนคุ ณ , 2549: 160; จันตรี คุ ปตะวาทิ น, 2554:
56; จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และวีรวัฒน์ อินทรพร, 2556: 222 และ วรวรรธน์ ศรี ยาภัย, 2557: 49) โดยมี
องค์ประกอบด้วยกัน 3 ส่ วน ได้แก่ 1) เนื้ อหา คือ การนาเสนอประเด็นหลักของเรื่ องให้สัมพันธ์กนั
ระหว่างย่อหน้าทั้งหมดของเรื่ อง เรี ยงลาดับตามเหตุการณ์ ให้มีเอกภาพตลอดทั้งเรื่ อง 2) ภาษา คือ
การเลื อกใช้ถอ้ ยคาที่สื่อความหมายได้ชดั เจน กระชับ เข้าใจง่าย และเรี ยบเรี ยงประโยคให้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา สั้นและกะทัดรัด ไม่ซบั ซ้อน 3) ความถูกต้อง คือ เครื่ องหมายวรรคตอน การสะกด
คา การเว้นวรรคตอน การอ้างอิง และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย (กองเทพ เคลือบพณิ ชกุล, 2542: 127129; สมพันธุ์ เลขะพันธุ์, 2544: 11; นิรมล ศตวุฒิ และศักดิ์ศรี ปาณะกุล, 2544: 5-6)
แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนการเขี ยนสรุ ปความมี 5 ขั้น ตอน ดังนี้ 1) ขั้นอ่ าน คื อ
การอ่านเนื้ อเรื่ องที่กาหนดให้อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของเรื่ องราวที่อ่าน 2) ขั้นคิด
คือ การคิดและค้นหาประเด็นสาคัญจากเรื่ องที่อ่านได้วา่ ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร 3) ขั้น
สรุ ป คือ การพิจารณาและแปลความหมายของเนื้ อหาที่ได้จากการอ่านและนามาสรุ ปความรู ้หรื อ
ข้อมู ลที่ได้จากการอ่าน 4) ขั้นเรี ยบเรี ยง คือ การเขียนข้อมูลหรื อสิ่ งที่ได้จากการสรุ ปเป็ นฉบับร่ าง
ด้วยสานวนภาษาของตนเอง สะกดถูกต้อง จัดลาดับความคิดให้สอดคล้องและต่อเนื่ องกันตั้งแต่ตน้
จนจบเรื่ อง 5) ขั้นปรับปรุ ง คือ การอ่านทบทวนเพื่อตรวจสอบและแก้ไขงานเขียนอีกครั้งก่อนจัดทา
เป็ นฉบับสมบูรณ์ (ไพรถ เลิศพิริยกมล, 2544: 55; คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2546:
182; ประดับ จันทร์สุขศรี , 2552: 74-78 และ วรวรรธน์ ศรี ยาภัย, 2557: 51-57 )
4.6 รู ปแบบการเรียนการสอน
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน
สามารถสรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นแบบแผนหรื อกระบวนการที่ ได้จดั เตรี ยมไว้อย่างเป็ น
ระบบ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการ แนวคิดหรื อทฤษฎี ของรู ปแบบการสอนนั้น ๆ และได้รับการพิสูจน์
แล้วว่ามีประสิ ทธิ ภาพและสามารถนาไปใช้จดั การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบนั้น ๆ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนที่มีลกั ษณะเฉพาะเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนไปสู่ จุดมุ่งหมายที่รูปแบบการเรี ยน
การสอนได้กาหนดไว้ (Anderson, 1997: 521; Saylor, Alexander and Lewis,1981: 271; Joyce and
Weil, 2009: 6-7; ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2558: 354-355 และ ทิ ศนา แขมมณี , 2552: 221) ซึ่ งมี องค์ประกอบ
ทั้งหมด 4 ส่ วน ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุ ประสงค์ 3) ขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
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4) การวัดและประเมิ นผล (Joyce and Weil, 2009: 13-14; Kalman, Kemp, Morrison and Ross, 2011:
14 และ ทิศนา แขมมณี , 2552: 222)
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนจะนาเสนอออกมาทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษา
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (analysis: research (R1)) เพื่อนามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
2) การออกแบบ พัฒนา (design and development: development (D1)) และหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน 3) การทดลองใช้ (implementation: research (R2)) รู ปแบบการเรี ยนการสอน 4)
การประเมินผล (evaluation: development (D2)) และปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน (Logan, 1982:
7-13; Clark, 2004: 9-12; Branch, 2009: 2-3; Joyce and Weil, 2009: 100 และกาญจนา คุ ณ ารั ก ษ์ ,
2553: 144)
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (analysis: A) เพื่อนามาใช้พฒั นารู ปแบบการเรี ยน
การสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่ อส่ งเสริ มความ
สามารถในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตซึ่ ง
ประกอบด้วย ข้อมู ลเชิ งนโยบายการจัดการศึ กษา ข้อมู ลจากแบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความ
ต้องการรู ป แบบการเรี ย นการสอนการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความ ข้อมู ล ความ
คิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ สภาพการจัดการเรี ยนการสอนการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต แนวคิด ทฤษฎี และหลักการของแนวการสอนที่เน้นภาษา แนว
การสอนที่เน้นวรรณกรรม แนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนสรุ ป
ความ และรู ปแบบการเรี ยนการสอนในตอนที่ 1 ทาให้ผวู ้ จิ ยั ทราบว่า เป้ าหมายการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยให้ความสาคัญกับสาระสาคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) เป้ าหมายด้านการศึกษาของประเทศ
ไทย คื อ มุ่ ง เน้ น การพัฒ นาระบบการจัด การเรี ย นการสอนให้ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ 2)
เป้ าหมายด้านมาตรฐานการผลิ ตครู คือ มุ่งเน้นให้เป็ นผูท้ ี่ มีความสามารถบู รณาการทั้งความรู ้ทาง
ภาษาไทย ทักษะและคุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อนาไปใช้จดั การเรี ยนการสอนให้แก่ผูเ้ รี ยนตามความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย 3) เป้ าหมายของหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิช าศึ ก ษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556) วิชาเอกภาษาไทย คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง คือ มุ่งผลิ ตครู ภาษาไทยที่ มีความสามารถบู รณาการความรู ้ทางภาษาไทย
ทักษะและคุ ณลักษณะอังพึ งประสงค์ รวมทั้งเลื อกใช้สื่อเทคโนโลยีได้เหมาะสมและตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง ตลอดจนพัฒนาตนเองให้มีความรู ้
คู่คุณธรรมทั้งศาสตร์ สาขาภาษาไทย และวิชาชีพในฐานะครู ภาษาไทย
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อย่างไรก็ ตาม ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล จากแบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ความ
ต้องการรู ป แบบการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความของนักศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ อาจารย์
ประจาและอาจารย์พิ เศษเกี่ ย วกับ สภาพการจัด การเรี ย นการสอนการอ่ านเพื่ อ ความเข้า ใจและ
การเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตในปั จจุบนั พบประเด็นที่แตกต่างกันและเป็ น
ปั ญหาการอ่านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ตใน 3
ประเด็น คือ 1) ปั ญหาด้านความรู ้ทางหลักภาษา 2) ปั ญหาด้านการเรี ยนรู ้ภาษา และ 3) ปั ญหาด้าน
การฝึ กฝนทักษะการใช้ภาษา
จากผลการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ นโยบายการจัด การศึ ก ษา
ความต้องการและสภาพการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณ ฑิตในปั จจุบนั ข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงเลือกแนวคิด ทฤษฎีและหลักการมา
ใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แนวการสอนที่เน้น
ภาษา (Language-based Approach) แนวการสอนที่ เน้นวรรณกรรม (Literature-based Approach) และ
แนวการสอนที่เน้นประสบการณ์ (Experience-based Approach) โดยแนวการสอนทั้งสามแนวทางมี
จุดเน้นของแนวคิ ดที่ สามารถนามาใช้พ ฒ
ั นาความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ปความได้ กล่าวคือ แนวการสอนที่เน้นภาษาจะช่วยพัฒนาความสามารถในการสร้างความเข้าใจ
กฎเกณฑ์ทางภาษาโดยใช้กระบวนการสติปัญญาเพื่อตีความ วิเคราะห์และประเมินค่าข้อมูลที่ได้รับ
และแนวการสอนที่เน้นวรรณกรรมจะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ภาษาโดยใช้ทกั ษะการ
สังเกตและวิเคราะห์เนื้ อหา การใช้ภาษา และรู ปแบบจากงานเขียน ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีแล้ว
ในขณะที่แนวการสอนที่เน้นประสบการณ์จะช่วยพัฒนาความสามารถในการฝึ กฝนทักษะการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและการเขียนของผูเ้ รี ยนโดยการนาข้อมูลที่ได้รับมาจากการอ่านเพื่อความเข้าใจมา
นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบการเขียนสรุ ปความตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขจนงานเขียนเป็ นฉบับสมบูรณ์
ข้อสรุ ปที่ ได้จากการศึ กษาและวิเคราะห์ ขอ้ มู ลพื้ นฐานในตอนที่ 1 ทาให้ผูว้ ิจยั ทราบ
ข้อมู ลพื้ นฐานสาคัญเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนว
การสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อ ความ
เข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตในตอนที่ 2
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ การออกแบบ พัฒนา และหาประสิ ทธิภาพ ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้ นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริมความสามารถใน
การอ่ านเพื่อความเข้ าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ในตอนที่ 2 นี้ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลจากตอนที่ 1 มาออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดย
บูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต โดยจะนาเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ผลการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดย
บูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
อ่านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต 2) ผลการตรวจสอบ
คุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน และเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 3) ผลการหาประสิ ทธิ ภาพ
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน และเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่เน้ นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริมความสามารถในการอ่ านเพื่อความเข้ าใจและการเขียน
สรุ ปความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลจากตอนที่ 1 มาสังเคราะห์เพื่อกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการออกแบบและ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตจากนั้นนากรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนมากาหนดองค์ประกอบ
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนซึ่ งมี ท้ งั หมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุ ประสงค์ ขั้น ตอน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนในครั้งนี้ จะ
นาข้อมูลจากตอนที่ 1 ประกอบด้วย สาระสาคัญของทั้ง 3 แนวทาง ได้แก่ แนวการสอนที่เน้นภาษา
(Language-based Approach) แนวการสอนที่เน้นวรรณกรรม (Literature-based Approach) แนวการสอน
ที่เน้นประสบการณ์ (Experience-based Approach) การอ่านเพื่ อความเข้าใจ การเขี ยนสรุ ป ความ
และรู ปแบบการเรี ยนการสอนมาสังเคราะห์เพื่อกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการอ่านเพื่ อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญ ญาบัณฑิ ต โดยมี ราย
ละเอียดดังแผนภาพที่ 8
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แนวการสอนทีเ่ น้ นภาษา
(Language-based Approach)
1) ให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์กฎเกณฑ์ของภาษา
2) ความสามารถในการเรี ยนภาษาขึ้นอยูก่ บั
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) การเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่เป็ น
การเรี ยนรู ้ภาษาอย่างมีความหมาย
4) ใช้กระบวนการคิดในการทาความเข้าใจภาษา
แนวการสอนทีเ่ น้ นวรรณกรรม
(Literature-based Approach)
1) ให้ความสาคัญกับการเลือกเนื้อหาของวรรณกรรม
2) การใช้วรรณกรรมเป็ นสื่ อฝึ กทักษะทางภาษา
3) การให้ ผู ้เรี ย นได้ สั ม ผัส วรรณกรรมเพื่ อ เข้าใจ
เนื้อหา ภาษาและรู ปแบบของงานเขียน
4) การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอ่าน
แนวการสอนทีเ่ น้ นประสบการณ์
(Experience-based Approach)
1) การเรี ยนรู ้เกิดจากการเชื่ อมโยงประสบการณ์เดิ ม
กับประสบการณ์ใหม่
2) การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ เกิ ดขึ้ นจากการสั งเกต
ไตร่ ตรองจากข้อมูลที่ได้รับ
3) การเรี ย นรู ้ เกิ ด จากการสรุ ป ความคิ ด เพื่ อ สร้ า ง
ความรู ้ใหม่
4) การลงมือกระทาโดยการนาความรู ้ใหม่ไปใช้ในชีวิตจริ ง
หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ

แนวคิดเกีย่ วกับการอ่ านเพื่อความเข้ าใจ
การอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจ หมายถึ ง การใช้ก ระบวนการคิ ด และ
ประสบการณ์เดิ มของผูอ้ ่านเป็ นพื้นฐานในการจับใจความ ตีความ แปล
ความและตัดสิ นข้อมูลจากสิ่ งที่ อ่านเพื่อสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ ซึ่ งมีท้ งั หมด
3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับการเข้าใจเนื้ อหา 2) ระดับการตี ความ และ 3) ระดับ
การประเมินค่า และแนวการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจมี 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้นก่อนอ่าน 2) ขั้นลงมื ออ่าน 3) ขั้นตี ความ 4) ขั้นประเมิ น และ 5) ขั้น
สรุ ป
แนวคิดเกีย่ วกับเขียนสรุปความ
การเขียนสรุ ปความ หมายถึง การนาประเด็นสาคัญจากสิ่ งที่อ่านมาเรี ยบ
เรี ยงเนื้ อหาต่อเนื่ องตามลาดับเหตุการณ์ดว้ ยภาษาของตนเองโดยใช้คาตรง
ตามความหมายไม่ฟ่ ุ มเฟื อยและผูกประโยคให้ส้ ัน ๆ กระชับ ถู กต้องตาม
หลักภาษา และสะกดคาถูกต้อง มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ เนื้ อหา ภาษา
และความถูกต้อง และแนวทางการสอนเขียนสรุ ปความมี 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้นอ่าน 2) ขั้นคิด 3) ขั้นสรุ ป 4) ขั้นเรี ยบเรี ยง และ 5) ขั้นปรับปรุ ง
แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึ ง แบบแผนหรื อกระบวนการที่ ได้
จัดเตรี ยมไว้อย่างเป็ นระบบ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ด ทฤษฎี หรื อหลักการ
ของรู ปแบบการสอนนั้น ๆ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิ ทธิ ภาพและ
สามารถนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบนั้น ๆ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนที่ มี ลักษณะเฉพาะเพื่ อพัฒนาความสามารถของผู เ้ รี ยน
ไปสู่ จุ ดมุ่ งหมายที่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนได้ ก าหนดไว้ ซึ่ งมี องค์
ประกอบ 4 ส่ วน ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุ ประสงค์ 3) ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน 4) การวัดและประเมินผล
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษา
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (analysis: research (R1)) 2) การออกแบบและ
พัฒนา (design and development: development (D1)) 3) การทดลองใช้
รู ปแบบ (implementation: research (R2)) 4) การประเมินผลและ
ปรับปรุ งรู ปแบบ (evaluation: development (D2))

รู ปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนทีเ่ น้ นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์

ความสามารถในการอ่ านเพื่อความเข้ าใจ

แผนภาพที่ 8

ความสามารถในการเขียนสรุปความ

กรอบแนวคิดในการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
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1.2 กาหนดองค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนการสอน
ผูว้ ิจยั นากรอบแนวคิ ดการวิจยั และพัฒนารู ป แบบการเรี ยนการสอนที่ ได้ม ากาหนด
องค์ป ระกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่ เน้นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตโดยมีองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ ดังนี้
1.2.1 หลักการของรู ปแบบการเรียนการสอน
ผูว้ ิจยั นากรอบแนวคิดในการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่กาหนด
ไว้ม าก าหนดหลั ก การของรู ปแบบการเรี ย นการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้ น ภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ซึ่งมีหลักการสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1.2.1.1 การเลือกวรรณกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รี ยนจะช่วย
กระตุน้ ความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการอ่านงานวรรณกรรมตามศักยภาพและความแตกต่างใน
การเรี ยนรู ้ภาษาของแต่ละบุคคล
1.2.1.2 การปฏิสัมพันธ์กบั วรรณกรรมช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยการเชื่ อมโยง
กระบวนการคิดและประสบการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจเนื้ อหา ภาษา และรู ปแบบของวรรณกรรม
1.2.1.3 การวิเคราะห์กฎเกณฑ์ทางภาษาช่ วยให้เข้าใจภาษาโดยใช้ทกั ษะการตีความ
การแปลความ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการอ่านและสร้างองค์ความรู ้ใหม่เพื่อใช้ในการพัฒนางานเขียน
1.2.1.4 การฝึ กอ่านและเขียนโดยใช้วรรณกรรมเป็ นสื่ อช่ วยให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ผ่าน
การเชื่ อมโยงความรู ้เดิ มกับความรู ้ ใหม่ โดยการสังเกตและไตร่ ตรองข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านเพื่อนาไป
พัฒนางานเขียนและเห็นคุณค่าของงานเขียนสาหรับนาไปประยุกต์ไปใช้ในชีวติ จริ ง
1.2.1.5 การให้อิสระทางความคิดและเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อแลก
เปลี่ยนการเรี ยนรู ้ อภิปราย แสดงความคิดเห็ น และโต้แย้งอย่างมี เหตุ ผลจะช่ วยให้ขยายความรู ้ ตรวจ
สอบข้อมูลจากที่อ่านและแก้ไขงานเขียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ สาระสาคัญของแนวการสอนทั้ง 3 แนวทางเพื่อ
บูรณาการเชื่ อมโยงไปสู่ หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้ น แสดงรายละเอียดใน
แผนภาพที่ 9

1. การให้ความสาคัญกับการเลือกเนื้อหาของวรรณกรรม
2. การใช้วรรณกรรมเป็ นสื่ อฝึ กทักษะทางภาษา
3. การให้ผเู ้ รี ยนได้สมั ผัสวรรณกรรมเพื่อศึกษาเนื้อหา ภาษา และ
รู ปแบบของงานเขียน

1. การให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์กฎเกณฑ์ของภาษา

2. ความสามารถในการเรียนรู ้ภาษาขึ้นอยูก่ บั ความแตกต่างระหว่างบุคคล

3. การเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่เป็ นการเรี ยนรู ้

3. การเรี ยนรู้ เกิดจากการสรุ ปความคิดเพื่อสร้ างความรู้ ใหม่

2. การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์เกิดขึ้นจากการสังเกต การไตร่ ตรองและ
ตีความข้อมูลที่ได้รับ

1. การเรี ยนรู ้เกิดจากเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่

แนวการสอนที่เน้ นประสบการณ์ (Experience-based Approach)

เหตุผลจะช่วยให้ ขยายความรู้ตรวจสอบข้ อมูลการอ่านและแก้ ไขงานเขียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนให้ มีประสิทธิภาพ

5) การให้ อิสระทางความคิดและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนมีการปฏิสมั พันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ อภิปราย แสดงความคิดเห็น และโต้ แย้ งอย่าง
มี

ข้ อมูลจากสิ่งที่อา่ นเพื่อนาไปพัฒนางานเขียนและเห็นคุณค่าของงานเขียนสาหรับนาไปประยุกต์ไปใช้ ในชีวิตจริง

แผนภาพที่ 9 ผลการสังเคราะห์หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์

4) การฝึ กอ่านและเขียนโดยใช้ วรรณกรรมเป็ นสื่อช่วยให้ เกิดการเรียนรู้ผ่านการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่โดยการสังเกตและไตร่ตรอง

ใหม่เพื่อใช้ในการพัฒนางานเขียน

3) การวิเคราะห์กฎเกณฑ์ของภาษาช่วยให้เข้าใจภาษาโดยใช้ทกั ษะการตีความ การแปลความ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการอ่านและสร้ างองค์ความรู ้

ภาษา และรู ปแบบของวรรณกรรม

2) การปฏิสมั พันธ์กบั วรรณกรรมช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยการเชื่อมโยงกระบวนการคิดและประสบการณ์เดิมเพื่อสร้างความเข้าใจเนื้ อหา

และความแตกต่างทางภาษาของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล

1) การเลือกวรรณกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รี ยนช่วยกระตุน้ ความสนใจและสร้างแรงจูงในการอ่านวรรณกรรมตามศักยภาพ

การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
4. การลงมื
อกระทาโดยการนาความรู้ ใหม่ไปใช้ ในชีวิตจริ งหรื อสถานการณ์ตา่ ง ๆ
หลักาใจภาษา
การของรู ปแบบการเรี4.ยนการสอนโดยบู
รณาการแนวการสอนทีเ่ น้ นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์
4. การใช้ กระบวนการคิดในการทาความเข้
ประสบการณ์จากการอ่าน

ภาษาอย่างมีความหมาย

แนวการสอนที่เน้ นวรรณกรรม (Literature-based Approach)

แนวการสอนที่เน้ นภาษา (Language-based Approach)

สาระสาคัญของแนวการสอน
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1.2.2 วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการเรียนการสอน
ผูว้ ิจยั ได้นาหลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่
เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์มากาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ได้ 2 ประการ ดังนี้
1.2.2.1 เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตในด้านการเข้าใจเนื้ อหาจากการบอกความหมายของคา จับใจความสาคัญและเรี ยง
ลาดับข้อมูลตามเหตุการณ์ การตีความเพื่อพิจารณาจุดประสงค์ของเรื่ อง วิเคราะห์ กลวิธีการใช้ภาษา
ท่วงท านองของผูเ้ ขี ยน คาดคะเนเหตุ การณ์ ล่วงหน้าและวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างความคิ ดกับ
เหตุ ผลจากสิ่ งที่ อ่าน และประเมิ นความเหมาะสมและคุ ณค่าด้วยเหตุ ผลที่ น่ าเชื่ อถื อ และยอมรับ
ข้อมูลที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
1.2.2.2 เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิ ตในด้านเนื้ อหาการจับประเด็นหรื อใจความสาคัญ การเรี ยงประโยคโดยผูกประโยคให้ส้ ัน
กระชับและเรี ยงลาดับให้ต่อเนื่ องด้วยสานวนภาษาของตนเอง และการใช้ภาษาด้วยการใช้คาตรง
ตามความหมาย ใช้ประโยคถูกต้องตามหลักภาษา และสะกดคาถูกต้อง
ผลการวิ เคราะห์ ห ลั ก การของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่ อ เชื่ อ มโยงไปสู่
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ โดยนาเสนอรายละเอียดในแผนภาพที่ 10 และตารางที่ 26
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หลักการของรู ปแบบการเรียนการสอน
1. การเลือกวรรณกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับวัยของผูเ้ รี ยนจะช่วยกระตุน้ ความสนใจ
และสร้างแรงจูงในการอ่านวรรณกรรมตาม
ศัก ยภาพและความแตกต่ างทางภาษาของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล
2. การปฏิ สัมพันธ์กบั วรรณกรรมช่วยให้ผูเ้ รี ยน
เกิ ด การเรี ย นรู ้ โ ดยการเชื่ อ มโยงกระบวน
การคิดและประสบการณ์เดิมเพื่อสร้างความ
เข้าใจเนื้อหา ภาษา และรู ปแบบของวรรณกรรม
3. การวิเคราะห์ กฎเกณฑ์ของภาษาช่ วย ให้เกิ ด
ความสามารถในการตี ความ แปลความ และ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ลจากการอ่ านและสร้ าง
องค์ความรู ้ใหม่เพื่อพัฒนางานเขียน
4. การฝึ กอ่านและเขี ยนโดยใช้ว รรณกรรม
เป็ นสื่ อช่ วยให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ผ่านการเชื่ อมโยง
ความรู ้ เดิ ม กับ ความรู ้ ใหม่ โดยการสังเกต
และไตร่ ตรองข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านเพื่อนาไป
พัฒนางานเขียนและเห็นคุณค่าของงานเขียน
สาหรับนาไปประยุกต์ไปใช้ในชีวติ จริ ง
5. การให้อิสระทางความคิ ดและเปิ ดโอกาส
ให้ ผู ้เรี ย นมี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้อื่ น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ อภิ ปราย แสดงความคิดเห็ น
และโต้แย้งอย่างมี เหตุมีผลจะช่วยให้ขยาย
ความรู ้ ตรวจสอบข้อมูลการอ่านแก้ไขงาน
เขี ยนเพื่ อพัฒ นาความสามารถในการอ่ าน
และเขียนให้มีประสิ ทธิภาพ

แผนภาพที่ 10

วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการเรียนการสอน

1) เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่ านเพื่ อ
ความเข้ าใจของนั กศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญา
บัณฑิตในด้านการเข้าใจเนื้ อหาจากการบอก
ความหมายของคา จับใจ ความสาคัญและ
เรี ยงลาดับข้อมูลตามเหตุการณ์ การตีความ
เพื่ อพิ จารณ าจุ ด ป ร ะ ส งค์ ข อ งเรื่ อ ง
วิเคราะห์กลวิธี
การใช้ ภ าษา ท่ วงท านองของผู ้ เขี ยน
คาดคะเนเหตุการณ์ ล่วงหน้าและวิเคราะห์
ความสั มพันธ์ระหว่างความคิ ดกับเหตุ ผล
จากสิ่ งที่ อ่ าน และประเมิ นความเหมาะสม
และคุ ณ ค่ าด้ วยเหตุ ผ ลที่ น่ าเชื่ อ ถื อ และ
ยอมรั บ ข้ อ มู ลที่ อ่ านเพื่ อน าไปใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันได้

2) เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการเขี ยน
สรุ ป ความของนั กศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญา
บัณฑิ ตในด้านเนื้ อหาการจับประเด็นหรื อ
ใจความส าคัญ การเรี ยงประโยคโดยผู ก
ประโยคให้ ส้ ัน กระชับและเรี ยงล าดับให้
ต่อเนื่ องด้วยส านวนภาษาของตนเอง และ
การใช้ ภาษ าด้ วย การใช้ ค าตรงตาม
ความหมาย ใช้ป ระโยคถู กต้องตามหลัก
ภาษา และสะกดคาถูกต้อง

ผลการสังเคราะห์วตั ถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น

การนางานเขียนร้อยแก้วที่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
จะต้องศึกษาเรี ยนรู ้ตามศักยภาพทางภาษาของแต่ละบุคคล
และเป็ นงานเขียนที่มีเนื้อหา การใช้ภาษา และคุณค่าและ
ความสนใจของนักศึกษา เพื่อสามารถความรู ้
ประสบการณ์ และคุณประโยชน์จากการอ่านงานเขียนไป
ใช้ตามวัตถุประสงค์ในการนาเสนอข้อมูล จะช่วยกระตุน้
ความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการอ่านงานเขียน
ดังกล่าว ตลอดจนสามารถเข้าใจเรื่ องราว และจับใจความ
สาคัญของเรื่ องได้
การส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้วรรณกรรมที่เหมาะสม
กับวัย ความสามารถ และระดับสติปัญญาของนักศึกษา
ด้วยกระบวนการอ่านจากการอ่านด้วยตนเอง จะช่วยขยาย
ความรู ้จากสิ่ งที่ครู สอนโดยใช้กระบวนการคิดใน
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ทางภาษาของตนเองเพื่อทา
ความเข้าใจเนื้อเรื่ อง กลวิธีการนาเสนอ การใช้ภาษา และ
คุณค่าของงานเขียน

2) การปฏิสมั พันธ์กบั วรรณกรรมช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยการเชื่อมโยง
กระบวนการคิดและประสบการณ์เดิม
เพื่อสร้างความเข้าใจเนื้อหา ภาษา และ
รู ปแบบของวรรณกรรม

1. ด้ านเนื้อหา
1.1) ค้นหาประเด็นหรื อใจความ
สาคัญจากเรื่ องที่อ่านได้ครบและ
ถูกต้อง

ความสามารถในการเขียนสรุปความ

1. ด้ านการเข้ าใจเนื้อหา
1. ด้ านเนื้อหา
1.1) นาใจความหรื อประเด็นสาคัญที่คน้ หา 1.1) จัดลาดับความคิดได้อย่าง
ได้มาเรี ยงลาดับเหตุการณ์
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ตน้ จนจบ
2. การตีความ
2.1) พิจารณาท่วงทานองการแต่งของ
ผูเ้ ขียนเพื่อบอกการเปิ ดเรื่ อง การดาเนิน
เรื่ อง การปิ ดเรื่ องของงานเขียนแต่ละ
ประเภทของงานเขียนได้

1. ด้ านการเข้ าใจเนื้อหา
1.1) จับประเด็นหรื อใจความสาคัญจาก
เนื้อเรื่ องที่อ่านโดยบอกว่าใคร ทาอะไร
ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และทาไมได้ครบ
ทุกประเด็นที่ตอ้ งการนาเสนอ

ความสามารถในการอ่ านเพื่อความเข้ าใจ

การวิเคราะห์หลักการเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ วตั ถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
หลักการ
คาอธิบาย
วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการเรียนการสอน

1) การเลือกวรรณกรรมให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัยของผูเ้ รี ยนจะช่วย
กระตุน้ ความสนใจและสร้างแรงจูงใน
การอ่านวรรณกรรมตามศักยภาพและ
ความแตกต่างทางภาษาของผูเ้ รี ยนแต่
ละบุคคล
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4) การฝึ กอ่านและเขียนโดยใช้วรรณกรรม
เป็ นสื่ อช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ผา่ นการ
เชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ โดย
การสังเกตและไตร่ ตรองข้อมูลจากสิ่ งที่
อ่านเพื่อนาไปพัฒนางานเขียนและเห็น
คุณค่าของงานเขียนสาหรับนาไปประยุกต์
ไปใช้ในชีวติ จริ ง

การนาวรรณกรรมหรื องานเขียนมาใช้เป็ นบทอ่าน (text)
เพื่อฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนจะช่วยให้นกั ศึกษา
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับเนื้อหาที่อ่านเพื่อสร้างความ
เข้าใจเนื้อเรื่ องและจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน รวมทั้งกลวิธีการ
นาเสนอข้อมูลทั้งด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา

1. ด้านการตีความ
1.1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ความคิดและ
เหตุ ผลเพื่ อ สรุ ปหาเนื้ อเรื่ อง การใช้ ภ าษาและ
จุดประสงค์ของผูเ้ ขียน
2. ด้านการประเมินค่ า
2.1) พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
การใช้ภาษา และจุดประสงค์จากข้อมูลที่อ่าน
ได้ดว้ ยเหตุผลที่น่าเชื่อถือ

1. การเรี ยงประโยค
1.1) นาใจความสาคัญหรื อประเด็นที่
ค้นหาได้มาผูกเป็ นประโยคด้วยสานวน
ภาษาของตนเองนาเสนอ และสะกดคาให้
ถูกต้องครบทุกประเด็น

หลักการ
คาอธิบาย
วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการเรียนการสอน
3) การวิเคราะห์กฎเกณฑ์ของภาษาช่วยให้
การวิเคราะห์กฎเกณฑ์ทางภาษา ได้แก่ ระบบคา ความหมาย
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
ความสามารถในการเขียนสรุ ปความ
เกิดความสามารถในการตีความ แปลความ และประโยคจากเนื้อหาของเรื่ องที่อ่านจะช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่ อง
1. ด้านการเข้ าใจเนื้อหา
1. การใช้ ภาษา
และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการอ่านและสร้าง และการใช้ภาษาโดยใช้กระบวนการตีความ แปลความ ขยาย
1.1) อธิบายความหมายของคาศัพท์ได้
1.1) เลือกใช้คาและประโยค เหมาะสม
องค์ความรู ้ใหม่เพื่อพัฒนางานเขียน
ความและวิเคราะห์กฎเกณฑ์ทางภาษาเพื่อสังเกตกลวิธีการ
สอดคล้องตามบริ บทของเนื้อเรื่ อง
กับข้อมูลที่นาเสนอ และสะกดคาได้
เลือกใช้คาและประโยคในงานเขียน
ถูกต้อง
2. ด้านการตีความ
2.1) วิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อระบุ การ
ใช้คา การใช้ประโยค สานวนในงานเขียนร้อย
แก้วแต่ละประเภทได้
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5) การให้อิสระทางความคิดและเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีการปฏิสมั พันธ์กบั
ผูอ้ ื่นเพื่อแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ อภิปราย
แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมี
เหตุมีผลจะช่วยให้ขยายความรู ้ตรวจสอบ
ข้อมูลการอ่านแก้ไขงานเขียนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและเขียนให้
มีประสิ ทธิภาพ

หลักการ

1. ด้ านเนื้อหา การเรียงประโยค และ
การใช้ ภาษา
1.1) นาข้อมูลและแนวทางที่เพื่อน
และครู เสนอแนะมาปรับแก้ไขข้อมูล
ในประเด็นเนื้อหา การเรี ยงประโยค
และการใช้ภาษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
งานเขียนให้สมบูรณ์

ความสามารถในการเขียนสรุปความ

วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการเรียนการสอน

การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้แสดงออกทางความคิด
ความสามารถในการอ่ านเพื่อความเข้ าใจ
โดยการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ อภิปราย แสดงความคิดเห็น
1. ด้ านการเข้ าใจเนื้อหา การตีความ และ
ประกอบเหตุผลที่น่าเชื่อถือจะช่วยให้นกั ศึกษานาองค์
การประเมินค่ า
ความรู ้มาตรวจสอบผลงานเขียนพร้อมทั้งพิจารณาแก้ไข
งานเขียนทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น และเขียนเสนอแนะข้อมูล 1.1) นาข้อมูลและแนวทางที่เพือ่ นและครู
เสนอแนะมาปรับแก้ไขข้อมูลการเข้าใจ
อันเป็ นประโยชน์ต่องานเขียนผูอ้ ื่นให้มีประสิ ทธิภาพ
การตีความ และประเมินค่า

คาอธิบาย
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1.2.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ผูว้ จิ ยั ได้นาวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่
เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ที่กาหนดไว้ 2 ข้อ มากาหนดขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนได้ 6 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.2.3.1 ขั้นคัดสรรวรรณกรรม เป็ นขั้นการคัดเลื อกวรรณกรรมให้ เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนโดยค านึ งถึ งความเหมาะสมของเนื้ อหาและวัยของผูเ้ รี ยน และกาหนดหัวข้อหรื อประเด็น
ส าคัญ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการอ่ านวรรณกรรม โดยจะต้องเลื อกงานเขี ย นร้ อยแก้วทั้งประเภท
สารคดีและบันเทิงคดี เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกระบวนวิชาและวัยของ
ผูเ้ รี ยน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) เลือกวรรณกรรม ครู จะต้องเลือกวรรณกรรมเพื่อใช้ประกอบการสอนโดย
คานึ งถึ งความเหมาะสมทั้งเนื้ อหา การใช้ภาษา รู ปแบบ และแนวคิดของผูเ้ ขี ยนเพื่อกระตุน้ ความ
สนใจ และแรงจูงใจในการอ่านวรรณกรรมของนักศึกษา และครู เปิ ดโอกาสให้นักศึ กษานาเสนอ
ตัวอย่างงานเขียน พร้อมทั้งอธิ บายลักษณะของงานเขียน ความประทับใจที่มีต่องาน และกลวิธีการ
อ่านวรรณกรรมของตนเองให้เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนแสดงความคิ ดเห็ นเพื่อเป็ นแนวทางในการอ่าน
วรรณกรรม
(2) กาหนดประเด็น นักศึกษาร่ วมกันกาหนดหัวข้อหรื อประเด็นที่จะต้อง
ศึกษาและค้นหาข้อมูลจากเรื่ อง โดยร่ วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็ นเพื่อหาข้อมูลประเด็น
หรื อหัวข้อเพื่อเป็ นแนวทางในการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของเนื้ อหา การใช้ภาษา
รู ปแบบ และแนวคิดของเรื่ อง ส่ วนครู จะคอยแนะนาแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดประเด็นในการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
1.2.3.2 ขั้นอ่ านวรรณกรรม เป็ นการอ่านวรรณกรรมเพื่อจับใจ ความสาคัญจาก
เรื่ องที่อ่าน โดยการเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่เพื่อตีความและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเรื่ องที่อ่าน
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) อ่านตัวบท นักศึกษาลงมื ออ่านจับใจความจากวรรณกรรมอย่างคร่ าว ๆ
เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของเนื้ อหาทั้งเรื่ อง และสังเกตคาศัพท์และประโยคที่ซบั ซ้อนที่เข้าใจยากเพื่อ
นาไปพิจารณาต่อไป ส่ วนครู จะจัดบรรยากาศในห้องเรี ยนโดยกระตุน้ นักศึกษาด้วยการใช้คาถาม
เพื่อพัฒนาความคิดตามแนวทางของ Anderson and Krathwohl (2001) เพื่อนักศึกษามองเห็ นภาพ
รวมของเนื้อหาทั้งหมด
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(2) เชื่อมโยงความรู ้ นักศึกษาลงมืออ่านวรรณกรรมอย่างละเอียดโดยใช้
กระบวนการตีความ แปลความ และขยายความหมายของคาศัพท์เพื่อให้เข้าใจความหมายของคา
และประโยคที่ ซับ ซ้ อนเพื่ อให้ เข้าใจเนื้ อหามากยิ่งขึ้ น โดยนัก ศึ ก ษาจะต้องเชื่ อมโยงความรู ้ จาก
ประสบการณ์ ในการอ่านวรรณกรรมของตนเองเพื่อเป็ นพื้นฐานในการทาความเข้าใจเนื้ อเรื่ อง โดย
ครู จะเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้อ่านวรรณกรรมอย่างอิสระและคอยแนะนาประเด็นที่นกั ศึกษายัง
ขาดประสบการณ์ทางภาษา เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเข้าใจความหมายของเนื้อหามากยิง่ ขึ้น
1.2.3.3 ขั้น กลั่นกรองความคิ ด เป็ นขั้น การน าข้อมู ล จากสิ่ งที่ อ่านมาอภิ ป ราย
แลกเปลี่ ย นการเรี ยนรู ้ โดยการแสดงความคิ ดเห็ นอย่างมี เหตุ ผ ลและน่ าเชื่ อถื อ เพื่ อประเมิ นและ
ตัดสิ นข้อมูลเพื่อสรุ ปองค์ความรู ้ในแต่ละประเด็นหรื อหัวข้ออันเป็ นพื้นฐานในการเขียนสรุ ปความ
ต่อไป ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) วิเคราะห์และไตร่ ตรองข้อมูล นักศึกษานาประเด็นหรื อข้อมูลจากสิ่ ง
ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมมาร่ วมกันสนทนา แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ และแสดงความคิดเห็ นด้วย
เหตุผลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับประเด็นด้านการใช้ภาษา และท่วงทานองของผูแ้ ต่ง เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
คาดคะเนจุดประสงค์ของผูแ้ ต่งภายในกลุ่มของตนเอง ขณะที่ครู เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเลื อกกลุ่ม
อย่างอิ ส ระ และคอยให้คาปรึ ก ษา แนะนาข้อมู ล ที่ มี เหตุ ผลน่ าเชื่ อถื อ รวมทั้งเพิ่ มเติ ม ข้อมู ล หรื อ
ประเด็นที่ขาดให้มีความสมบูรณ์
(2) พิจารณาและตัดสิ นข้อมูล นักศึกษานาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
และไตร่ ตรองข้อมู ลที่ อ่านมาพิจารณาและตัดสิ นข้อมูลจากการวิเคราะห์ ดว้ ยตนเองที ละประเด็น
เพื่อมองเห็นภาพรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานเขียน เพื่อเป็ นข้อมูลในการเขียนสรุ ปความต่อไป
และครู จะคอยแนะนาและชี้ แนะข้อมู ลตามองค์ประกอบของวรรณกรรมเพื่อเป็ นแนวทางในการ
เขียนสรุ ปความจากสิ่ งที่อ่านต่อไป
1.2.3.4 ขั้นพัฒนาโครงเรื่ องงานเขียน เป็ นขั้นการกาหนดประเด็นหรื อหัวข้อใน
การนาเสนอข้อมูลในงานเขียนโดยคานึ งถึงลักษณะและองค์ประกอบของงานเขียนและเขียนสรุ ป
ตามโครงเรื่ องที่กาหนดไว้ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) กาหนดประเด็นงานเขียน นักศึกษานาประเด็นหรื อข้อมูลในแต่ละ
องค์ประกอบมากาหนดเป็ นประเด็นเพื่อนาเสนอข้อมูลในงานเขี ยนสรุ ปความ ส่ วนครู จะคอยให้
คาปรึ กษาและอธิ บายความรู ้เพิ่มเติม และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเขียน รวมทั้งกระตุน้ ความสนใจและ
สร้างแรงจูงในให้แก่นกั ศึกษา
(2) ลงมื อเขี ยน นักศึกษาลงมื อเขี ยนด้วยตนเองโดยคานึ งถึ งความถู กต้อง
และครบถ้วนของใจความสาคัญในแต่ละย่อหน้าที่นาเสนอ การเรี ยบเรี ยงและจัดลาดับความคิดให้
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ต่อเนื่ องด้วยภาษาของตนเองตั้งแต่ตน้ จนจบ ด้วยการผูกประโยคให้กระชับถู กต้องตามหลักภาษา
และใช้คาตรงตามความหมาย ไม่ฟุ่มเฟื อย และสะกดถูกต้อง ด้านครู จะคอยสังเกตและให้คาแนะนา
ในการร่ างงานเขียน รวมทั้งแนะนาแหล่งการเรี ยนรู ้ เพื่อศึกษาและค้นคว้าเกี่ ยวกับความรู ้ พ้ืนฐาน
เกี่ ยวกับการเลื อกใช้คาและประโยคในงานเขียนแก่นกั ศึกษา และจัดบรรยากาศที่ เอื้อต่อการเขียน
รวมทั้งกระตุน้ ความสนใจและสร้างแรงจูงในการเขียนให้แก่นกั ศึกษา
1.2.3.5 ขั้นให้ ข้อมูลย้ อนกลับ เป็ นขั้นการแลกเปลี่ยนผลงานเขียนสรุ ปความ เพื่อ
ตรวจแก้ไขผลงานเขี ย น และให้ ข ้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒ นางานเขี ยนของผูอ้ ื่ น
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) แลกเปลี่ยนและตรวจแก้ไขงานเขียน นักศึกษาแลกเปลี่ยนผลงานเขียน
กับเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน เพื่อตรวจและแก้ไขข้อบกพร่ องจากงานเขียนในประเด็นด้านเนื้อหา การเรี ยง
ประโยค และการใช้ภาษา พร้อมทั้งเขียนข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขงาน
เขี ยนของผูอ้ ื่ นให้ดียิ่งขึ้ น และครู จะคอยให้คาปรึ กษาและจัดบรรยากาศที่ เอื้ อต่อการส่ งเสริ ม ให้
นักศึกษามีสมาธิ ในการตรวจพิจารณาข้อบกพร่ องในการเขียนของเพื่อน
(2) ประเมินงานเขียน นักศึกษาเปรี ยบเทียบผลการตรวจแก้ไขจากเพื่อน
และครู เพื่ อพิ จารณาหาประเด็ น ทั้ง เหมื อนและแตกต่ า งกัน เพื่ อหาข้อ สรุ ป ของข้อบกพร่ อ งใน
ประเด็นด้านเนื้ อหา การเรี ยงประโยค และการใช้ภาษา ขณะเดี ยวกันครู เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ อภิปราย และแสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์งานเขียนของเพื่อนอันจะ
เป็ นประโยชน์ ต่องานเขี ยนของผูอ้ ื่ น รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้นักศึ กษาได้ซัก ถามเกี่ ยวกับ ประเด็ น
ข้อผิดพลาดในการตรวจแก้ไขงานเขียนให้กระจ่างยิง่ ขึ้น
1.2.3.6 ขั้ น จั ด ท างานเขี ยนฉบั บ สมบู รณ์ เป็ นขั้น การแก้ไขและปรั บ ปรุ งงาน
เขียน รวมทั้งพัฒนางานเขียนให้สมบูรณ์ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) ปรับปรุ งและแก้ไขงานเขียน นักศึกษานาข้อสรุ ปเกี่ยวกับข้อบกพร่ อง
ตามคาแนะนาของเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนและครู ในประเด็นต่าง ๆ มาปรั บปรุ งและแก้ไขเพื่อทาให้งาน
เขียนสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ด้านครู จะคอยให้คาแนะนาและชี้แนะแนวทางในการพัฒนางานเขียนให้สมบูรณ์
(2) จัดทาต้นฉบับงานเขียน นักศึกษานาข้อมูลจากการแก้ไขและปรับปรุ ง
มาเรี ยบเรี ยงและจัดทาต้นฉบับงานเขียนสรุ ปความที่ฉบับสมบูรณ์
ผลการวิเคราะห์หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่ อเชื่ อมโยง
ไปสู่ ข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่
เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ โดยนาเสนอรายละเอียดในแผนภาพที่ 11 และตารางที่ 27
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ตารางที่ 27

ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ป แบบการเรี ยนการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นกับ
การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ตามรู ปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
1. ขั้นคัดสรรวรรณกรรม
1.1) เลือกวรรณกรรม
1.2) กาหนดประเด็น

ความสามารถใน
การอ่ านเพื่อความเข้ าใจ
1. ด้ านการเข้ าใจเนื้อหา
การจับประเด็นหรื อใจความสาคัญจากเรื่ อง
ที่อ่านโดยบอกว่าใคร ทาอะไรที่ไหน อย่างไร
เมื่อไร และ ทาไมได้ครบถ้วนและถูกต้องทุก
ประเด็น
1. ด้ านการเข้ าใจเนื้อหา
1.1) การนาใจความหรื อประเด็นสาคัญที่
ได้มาเรี ยงลาดับตามเหตุการณ์
2. ด้ านการตีความ
2.1) การอธิ บ ายความหมายของคาศัพ ท์
ให้สอดคล้องกับบริ บทของเนื้อเรื่ อง
2.2) การวิเคราะห์ กลวิธี การใช้ภาษาเพื่ อ
ระบุการใช้คา การใช้ประโยค สานวนในงาน
เขียนร้อยแก้วแต่ละประเภทได้

ความสามารถใน
การเขียนสรุปความ
1. ด้ านเนื้อหา
1.1) การนาใจความสาคัญ
หรื อประเด็นครบและ
ถูกต้องทุกประเด็น

1. ด้ านการเรียงประโยค
1.1) การจัดลาดับความคิด
ได้อย่างต่อ เนื่องตั้งแต่ตน้
จนจบ
2. ด้ านการใช้ ภาษา
2.1) การเลือกใช้คาให้
ตรงตามความหมาย และ
ใช้ประโยคถูกต้องตาม
หลักภาษาและสะกดคา
ถูกต้อง
3. ขั้นกลัน่ กรองความคิด
1. ด้ านการตีความ
1. ด้ านการเรียงประโยค
3.1) วิเคราะห์และไตร่ ตรองข้อมูล 1.1) การพิจารณาท่วงทานองการแต่งของ 1.1) การจัดลาดับความคิด
3.2) พิจารณาและตัดสิ นข้อมูล ผูเ้ ขียนเพื่อบอกการเปิ ดเรื่ องการดาเนิน
ได้อย่างต่อ เนื่องตั้งแต่ตน้
เรื่ อง การปิ ดเรื่ องของงานเขียนแต่ละ
จนจบ
ประเภทของงานเขียนได้
2. ด้ านการใช้ ภาษา
1.2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแนวคิด 2.1) การเลือกใช้คาให้
และจุ ดประสงค์ ของผู ้เขี ยนด้วยความคิ ด ตรงตามความหมาย และ
และเหตุผล
ใช้ประโยคถูกต้องตาม
2. ด้ านการประเมินค่ า
หลักภาษาและสะกดคา
2.1) การพิจารณาความเหมาะสมของ
ถูกต้อง
แนวคิด จุดประสงค์ การใช้ภาษาและ
ตัดสิ นคุณค่าจากข้อมูลที่อ่านด้วยเหตุผลที่
น่าเชื่อถือ
2. ขั้นอ่ านวรรณกรรม
2.1) อ่านตัวบท
2.2) เชื่อมโยงความรู ้
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ตารางที่ 27 ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นกับ
การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ (ต่อ)
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ตามรู ปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
4. ขั้นพัฒนาโครงเรื่ องงานเขียน
4.1) กาหนดประเด็นงานเขียน
4.2) ลงมือเขียน

5. ขั้นให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
5.1) แลกเปลี่ยนและตรวจแก้ไข
งานเขียน
5.2) ประเมินงานเขียน

6. ขั้นจัดทางานเขียนฉบับสมบูรณ์
6.1) ปรับปรุ งและแก้ไขงานเขียน
6.2) จัดทาต้นฉบับงานเขียน

ความสามารถใน
การอ่ านเพื่อความเข้ าใจ
-

-

-

ความสามารถใน
การเขียนสรุปความ
1. ด้ านเนื้อหา
1.1) การนาใจความสาคัญหรื อ
ประเด็นครบและถูกต้องทุกประเด็น
2. ด้ านการเรียงประโยค
2.1) ผูกเป็ นประโยคใจความสาคัญ
ให้ส้ นั กระชับด้วยสานวนภาษาของ
2.2) การจัดลาดับความคิดได้อย่าง
ต่อ เนื่องตั้งแต่ตน้ จนจบ
3. ด้ านการใช้ ภาษา
3.1) การเลือกใช้คาให้ตรงตาม
ความหมาย และใช้ประโยคถูกต้อง
ตามหลักภาษาและสะกดคาถูกต้อง
1. ด้ านเนื้ อ หา การเรี ยงประโยค และ
การใช้ ภาษา
การนาข้อมูลและแนวทางที่เพื่อน
และ ครู มาปรับแก้ไขข้อมูลในประเด็น
เนื้อหา การเรี ยงประโยค และการใช้
ภาษา เพื่อพัฒนาคุณภาพงานเขียนให้
สมบูรณ์
1. ด้ านเนื้ อ หา การเรี ยงประโยค และ
การใช้ ภาษา
การน าข้อ มู ล และแนวทางที่ เพื่ อ น
และครู มาปรับแก้ไขข้อมูลในประเด็น
เนื้ อหา การเรี ยงประโยค และการใช้
ภาษา เพื่อพัฒนาคุณภาพงานเขียนให้
สมบูรณ์
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1.2.4 การวัดและประเมินผลของรู ปแบบการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีวธิ ี การและเครื่ องมือที่ใช้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.2.4.1 การประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ป
ความฉบับก่อนและฉบับหลังเรี ยน และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
1.2.4.2 การประเมิ นความสามารถในการเขี ยนสรุ ป ความของนัก ศึ กษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ป
ความฉบับก่อนและฉบับหลังเรี ยน และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนสรุ ปความ
1.2.4.3 การประเมิ นความคิ ดเห็ นของนักศึ กษาที่ มี ต่ อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ที่พฒั นาขึ้น โดยใช้แบบบันทึกการเรี ยนรู ้ และแบบสอบถามความคิ ดเห็ นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่พฒั นาขึ้น
จากการศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น ผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปเป็ น
แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้น
ภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการ
เขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต โดยนาเสนอรายละเอียดในตารางที่ 28

2. ขั้นอ่านวรรณกรรม
2.1) อ่านตัวบท
2.2) เชื่อมโยงความรู ้

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ขั้นคัดสรรวรรณกรรม
1.1) เลือกวรรณกรรม
1.2) กาหนดประเด็น

บทบาทผู้สอน
1) เลือกวรรณกรรมเพื่อใช้ประกอบการสอนโดยคานึงถึง
ความเหมาะสมของเนื้อหาและวัยของผูเ้ รี ยน
2) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนนาเสนอยกตัวอย่าง
งานเขียน พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของงานเขียน
ความประทับใจที่มีต่องาน และกลวิธีการอ่าน
วรรณกรรมของตนเองให้เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนแสดง
ความคิดเห็นเพื่อเป็ นแนวทางในการอ่านวรรณกรรม
3) แนะนาแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการกาหนดประเด็นในการอ่านและพิจารณา
วรรณกรรม
1) จัดบรรยากาศในห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และ
กระตุน้ ด้วยการใช้คาถามเพื่อพัฒนาความคิดตาม
แนวทางของ Anderson and Krathwohl (2001)
2) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนอ่านวรรณกรรมอย่าง อิสระ
และคอยแนะนาประเด็นที่นกั ศึกษายังขาด
ประสบการณ์ทางภาษา เพื่อตีความทาความเข้าใจ
ความหมาย
1) อ่านจับใจความวรรณกรรมอย่างคร่ าว ๆ
เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของเนื้อหาทั้งเรื่ อง
2) สังเกตคาศัพท์และประโยคที่ซบั ซ้อนที่ไม่
เข้าใจเพื่อรวบรวมนาไปพิจารณาต่อไป

บทบาทผู้เรียน
1) กาหนดหัวข้อหรื อประเด็นที่จะต้องศึกษา
และค้นหาข้อมูลจากเรื่ อง
2) ร่ วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อ
หาประเด็นหรื อหัวข้อในการอ่าน
วรรณกรรมเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ เนื้อหาการใช้
ภาษา รู ปแบบและแนวคิดของเรื่ อง

วิธีสอนและเทคนิค
การวัดและประเมินผล
1) วิธีสอนแบบนิรนัย
1) การสังเกตพฤติกรรม
2) วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่ม ความมีน้ าใจช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ย่อยและการโต้แย้ง
การมีส่วนร่ วมอภิปราย
3) วิธีการเรี ยนรู ้แบบมี
และแสดงความคิดเห็น
ส่ วนร่ วม
โดยการสังเกตและการ
4) เทคนิคการบริ หารจัดการ
บันทึกพฤติกรรม
ชั้นเรี ยน เช่น
การ
2) ประเด็นหรื อหัวข้อใน
สร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยน การอ่านและพิจารณา
การสร้างแรงจูงใจ เป็ นต้น วรรณกรรม โดยใช้ใบงาน
ที่ 2 แนวทางการอ่านและ
พิจารณาวรรณกรรม
1) วิธีสอนโดยใช้การอภิปราย
1) การสังเกตพฤติกรรม
กลุ่มย่อย
การมีส่วนร่ วมอภิปราย
2) วิธีสอนอ่าน เช่น อ่าน ให้
และแสดงความคิดเห็น
เข้าใจความหมายของ
โดยการสังเกตและการ
คาศัพท์ อ่านโดยใช้
บันทึกพฤติกรรม
ประสบการณ์ทางภาษา เป็ น
ต้น

ตารางที่ 28 แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
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บทบาทผู้เรียน
3) อ่านวรรณกรรมอย่างละเอียดโดยใช้
กระบวนการตีความ แปลความ และขยาย
ความหมายของคาศัพท์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ความหมายของคา และประโยคที่ซบั ซ้อน
เพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากยิง่ ขึ้น
4) เชื่อมโยงความรู ้จากประสบการณ์ในการ
อ่านวรรณกรรมของตนเองเพื่อเป็ นพื้นฐาน
ในการทาความเข้าใจเนื้อเรื่ อง

1) นาประเด็นหรื อข้อมูลจากการอ่าน
วรรณกรรมมาร่ วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน
การเรี ยนรู ้ และแสดงความคิดเห็นด้วย
เหตุผลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับประเด็นด้านการ
ใช้ภาษา และท่วงทานองของผูแ้ ต่ง เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการคาดคะเนจุดประสงค์ของผูแ้ ต่ง
ภายในกลุ่มของตนเอง

บทบาทผู้สอน

1) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเลือกกลุ่มอย่างอิสระและคอย
ให้คาปรึ กษา แนะนาข้อมูลโดยให้เหตุผลที่น่าเชื่อถือ
รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลหรื อประเด็นที่ขาดให้มีความ
สมบูรณ์
2) คอยแนะนาและชี้แนะข้อมูลตามองค์ประกอบของ
วรรณกรรมเพื่อเป็ นแนวทางในการเขียนสรุ ปความ
จากสิ่ งที่อ่านต่อไป

3. ขั้นกลัน่ กรองความคิด
3.1) วิเคราะห์และ
ไตร่ ตรองข้อมูล
3.2) พิจารณาและตัดสิ น
ข้อมูล

วิธีสอนและเทคนิค
3) วิธีการเรี ยนรู ้แบบมี
ส่ วนร่ วม
4) กลวิธีการรู ้คิด
5) เทคนิคการใช้ผงั กราฟิ ก
6) เทคนิคการบริ หารจัดการ
ชั้นเรี ยน เช่น
การ
สร้างบรรยากาศ
การ
สร้างแรงจูงใจ เป็ นต้น
7) เทคนิคการใช้ผงั กราฟิ ก
8) เทคนิคการใช้คาถาม
1) วิธีการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
2) เทคนิคเพื่อพัฒนาการคิด
เช่น เทคนิคการใช้คาถาม
เทคนิคการระดมสมองเป็ น
ต้น
3) วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่ม
ย่อยและการโต้แย้ง

1) กาสังเกตพฤติกรรม การ
มีน้ าใจช่วยเหลือผูอ้ ื่น การ
มีส่วนร่ วมอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็นการ
แนะนาข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ และการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
โดยการสังเกตและ
การบันทึกพฤติกรรม

การวัดและประเมินผล
2) ความสามารถใน
การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
และกลวิธีการเขียนจาก
เรื่ องที่อ่าน โดยใช้ใบงานที่
3-4

แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น (ต่อ)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

ตารางที่ 28
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4. ขั้นพัฒนาโครงเรื่ อง
งานเขียน
4.1) กาหนดประเด็น
งานเขียน
4.2) ลงมือเขียน

บทบาทผู้เรียน
2) นาข้อมูลจากการวิเคราะห์และ
ไตร่ ตรองมาพิจารณาและตัดสิ นข้อมูล
ด้วยตนเองทีละประเด็น เพื่อมองเห็น
ภาพรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ของงาน
เขียน และเป็ นแนวทางในการกาหนด
โครงเรื่ องงานเขียนต่อไป
1) แนะนาและให้คาปรึ กษา อธิบายความรู ้เพิ่มเติม 1) นาประเด็นหรื อข้อมูลในแต่ละ
ในประเด็นที่ผเู ้ รี ยนยังไม่เข้าใจ
องค์ประกอบมากาหนดเป็ นประเด็นเพื่อ
2) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเขียน รวมทั้งกระตุน้ นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบของการเขียน
ความสนใจและสร้างแรงจูงในให้แก่ผเู ้ รี ยน
สรุ ปความ
3) สังเกตและให้คาแนะนาเกี่ยวกับประเด็นงาน
2) ลงมือเขียนด้วยตนเองโดยคานึงถึง
เขียน
ความถูกต้องและครบถ้วนของใจความ
4) แนะนาแหล่งการเรี ยนรู ้เพื่อศึกษาและค้นคว้า
สาคัญในแต่ละย่อหน้าที่นาเสนอ
เกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการเลือกใช้คา
การเรี ยบเรี ยงและจัดลาดับความคิดให้
และประโยคในงานเขียน
ต่อเนื่องด้วยภาษาของตนเองตั้งแต่ตน้ จน
5) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเขียนและกระตุน้ ความ จบ ด้วยการผูกประโยคให้กระชับถูกต้อง
สนใจและสร้างแรงจูงในการเขียนให้แก่ผเู ้ รี ยน
ตามหลักภาษา และใช้คาตรงตามความหมาย
ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย และสะกดถูกต้อง

บทบาทผู้สอน

การวัดและประเมินผล
2) ความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาและคุณค่าจากเรื่ อง
ที่อ่าน โดยใช้
ใบงานที่ 5 - 6

1) วิธีการสอนแบบอุปนัย 1) การสังเกตพฤติกรรม
2) วิธีสอนแบบบรรยาย
ความรับผิดชอบ การมี
และยกตัวอย่าง
น้ าใจช่วยเหลือผูอ้ ื่น
3) วิธีการเรี ยนรู ้โดย
การแก้ปัญหาอย่างมี
การปฏิบตั ิจริ ง
เหตุผลโดยการสังเกต
4) เทคนิคการบริ หาร
และการบันทึกพฤติกรรม
จัดการชั้นเรี ยน เช่น
2) ตรวจสอบคุณภาพของ
การสร้างบรรยากาศ
งานเขียน โดยใช้ใบงาน
การสร้างแรงจูงใจ เป็ นต้น ที่ 9

วิธีสอนและเทคนิค
4) เทคนิคการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยน เช่น
การสร้างบรรยากาศ
การควบคุมชั้นเรี ยน
เป็ นต้น

แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น (ต่อ)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

ตารางที่ 28
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บทบาทผู้สอน
บทบาทผู้เรียน
1) คอยให้คาปรึ กษาและจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
1) นางานเขียนสรุ ปความมาแลกเปลี่ยนกับ
การส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีสมาธิในการตรวจ
เพือ่ นร่ วมชั้นเรี ยน เพื่อตรวจและแก้ไข
พิจารณาข้อบกพร่ องในการเขียนของเพื่อน
ข้อบกพร่ องจากงานเขียน
2) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้อภิปราย แสดงความ
2) ตรวจแก้ไขงานเขียนของเพื่อนร่ วมชั้น
คิดเห็น และวิพากษ์วจิ ารณ์งานเขียนของเพื่อน
พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
เพื่อเป็ นประโยชน์ต่องานเขียนของผูอ้ ื่น
ต่องานเขียนเพือ่ นาไปปรับปรุ ง แก้ไขงาน
3) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ซกั ถามเกี่ยวกับประเด็น เขียนของผูอ้ ื่นให้ดียงิ่ ขึ้น
ข้อผิดพลาดใน การตรวจแก้ไขงานเขียนให้
3) เปรี ยบเทียบผลจากการตรวจแก้ไขของ
กระจ่างยิง่ ขึ้น
เพื่อนกับของผูส้ อน เพื่อพิจารณาหา
ประเด็นทั้งเหมือนและแตกต่างกัน และนา
ข้อสรุ ปไปแก้ไขและปรับปรุ งงานเขียน
ของตนเองให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น

วิธีสอนและเทคนิค
การวัดและประเมินผล
1) วิธีสอนแบบอภิปราย
1) กาสังเกตพฤติกรรม
และการโต้แย้ง
การมีน้ าใจช่วยเหลือ
2) กระบวนการคิดชิง
ผูอ้ ื่น การมีส่วนร่ วม
วิพากษ์และการคิด
อภิปราย และแสดงความ
ไตร่ ตรอง
คิดเห็น การแนะนา
3) เทคนิคการให้ขอ้ มูล
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ย้อนกลับ ได้แก่ นักศึกษา โดยการสังเกตและ
พิจารณางานของตนเอง
การบันทึกพฤติกรรม
ให้เพื่อนพิจารณางาน
2) ตรวจสอบคุณภาพของ
เขียนของนักศึกษาโดยใช้ งานเขียน โดยใช้แบบ
การจับคู่
บันทึกผลการให้ขอ้ มูล
4) เทคนิคการบริ หาร
ย้อนกลับ
จัดการชั้นเรี ยน เช่น
การสร้างบรรยากาศ
การสร้างแรงจูงใจ เป็ นต้น

แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น (ต่อ)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
5. ขั้นให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
5.1) แลกเปลี่ยนและ
ตรวจแก้ไขงานเขียน
5.2) ประเมินงานเขียน

ตารางที่ 28
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บทบาทผู้เรียน
1) นาข้อบกพร่ องตามคาแนะนาของ
เพื่อนและผูส้ อนในประเด็นต่าง ๆ มา
สรุ ปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและ
แก้ไขงานเขียน
2) นาข้อสรุ ปมาปรับปรุ งและแก้ไขงาน
เขียนและจัดทางานเขียนเป็ นฉบับ
สมบูรณ์

วิธีสอนและเทคนิค
การวัดและประเมินผล
1) วิธีสอนแบบอภิปราย
1) กาสังเกตพฤติกรรม
2) วิธีการเรี ยนรู ้ซ้ า
การมีน้ าใจช่วยเหลือ
3) เทคนิคการบริ หารจัด
ผูอ้ ื่น การแนะนาข้อมูล
การชั้นเรี ยน เช่น การสร้าง ที่เป็ นประโยชน์
บรรยากาศ การเสริ มแรง
โดยการสังเกตและ
เป็ นต้น
การบันทึกพฤติกรรม
2) ตรวจสอบคุณภาพของ
งานเขียนสรุ ปความฉบับ
สมบูรณ์ โดยใช้เกณฑ์
การประเมินการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ และ
การเขียนสรุ ปความ

แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น (ต่อ)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
บทบาทผู้สอน
6. ขั้นจัดทางานเขียนฉบับ 1) ให้คาแนะนาและชี้แนะเพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนางานเขียนให้สมบูรณ์
สมบูรณ์
6.1) ปรับปรุ งและแก้ไข 2) จัดบรรยากาศให้ผเู ้ รี ยนได้จดั ทางานเขียนฉบับ
สมบูรณ์
งานเขียน
6.2) จัดทาต้นฉบับงาน
เขียน

ตารางที่ 28
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จากข้อมูลผลการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่ได้นาเสนอมาแล้วนั้น ผูว้ จิ ยั จึงนาไปใช้ในตอนที่ 3
ตอนที่ 3 ผลการใช้ และประเมินประสิ ทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการ
สอนทีเ่ น้ นภาษา วรรณกรรมและประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้ าใจและเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ผูว้ ิจยั นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และเครื่ องมื อที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ ผ่านการหาประสิ ทธิ ภาพ
แล้วในตอนที่ 2 มาใช้จริ งกับกลุ่ ม ตัวอย่างซึ่ งเป็ นนัก ศึ ก ษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ลงทะเบียนเรี ยนและเข้าเรี ยนกระบวนวิชา CTH 2104 การพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาสาหรับครู ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 42 คน เพื่อศึกษาผลการใช้และประเมิน
ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น โดยนาเสนอข้อมูลออกเป็ น 4 ประเด็น ได้แก่
1) ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความก่ อนและหลัง
เรี ยน 2) ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรี ยนในภาพรวมและ
จาแนกตามรายด้าน 3) ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสรุ ปความก่อนและหลังเรี ยน
ในภาพรวมและจาแนกตามรายด้าน และ4) ผลการศึ กษาความคิ ดเห็ นของนักศึ กษาที่ มี ต่ อการจัด
การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่ านเพื่อความเข้ าใจและการเขียนสรุ ปความ
ก่อนและหลังเรียน
เป็ นการนาเสนอผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความระหว่างก่อนและหลังเรี ยน โดยคะแนนเต็ม 80 คะแนน รายละเอียดนาเสนอใน
ตารางที่ 29
ตารางที่ 29
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้น (N = 42)
ความสามารถในการอ่ านเพื่อความ
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
เข้ าใจและการเขียนสรุปความ
S.D.
S.D.


คะแนนเต็ม 80 คะแนน
29.68 6.75 50.35 5.49
D = ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

D

t

p

20.67

22.51

.000
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จากตารางที่ 29 พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการเขี ยนสรุ ป ความหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ย น อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยมี
คะแนนเฉลี่ ยก่ อนเรี ยน เท่ากับ 29.68 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.75 และคะแนนเฉลี่ ยหลัง
เรี ยน เท่ากับ 50.35 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5.49 ซึ่ งเพิ่มขึ้น 20.67 คะแนน
2. ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่ านเพื่ อความเข้ าใจก่ อนและหลังเรี ยนใน
ภาพรวมและจาแนกตามรายด้ าน
เป็ นการนาเสนอผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
นักศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ตก่ อนและหลังเรี ยนโดยใช้รูป แบบการเรี ยนการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น
ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอผลคะแนนในภาพรวมและจาแนกรายด้านตามระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจ ได้แก่
ด้านการเข้าใจเนื้อหา ด้านการตีความ และด้านการประเมินค่า รายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 30
ตารางที่ 30
ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจในภาพรวม
และจาแนกตามรายด้านของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรี ยน (N = 42)
ความสามารถใน
การอ่ านเพื่อความเข้ าใจ
ความสามารถใน
การอ่ านเพื่อความเข้ าใจ
(40 คะแนน)
1. การเข้าใจเนื้อหา (12)
2. การตีความ (20)
3. การประเมินค่า (8)

ก่ อนเรียน
S.D.


หลังเรียน
S.D.


D

D
ร้อยละ

t

p

14.36

4.42

22.98

6.76

8.62

60.03

10.82

.000

4.71
6.55
3.10

2.11
2.34
1.10

7.36
10.95
4.67

2.67
3.70
1.86

2.64
4.41
1.57

56.05
61.33
50.65

8.52
9.03
6.51

.000
.000
.000

D = ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

จากตารางที่ 30 พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
เท่ากับ 22.98 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.76 และคะแนนเฉลี่ ยก่ อนเรี ยน เท่ากับ 14.36ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.42 และมีคะแนนเพิม่ ขึ้น 8.62 คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 60.03
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เมื่อพิจารณาโดยจาแนกตามรายด้านของระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจ พบว่า นักศึกษากลุ่ม
ตัว อย่างมี ค ะแนนความสามารถในการอ่ านเพื่ อ ความเข้าใจหลังเรี ย นสู ง กว่าก่ อ นเรี ย น อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน โดยด้านการตีความเพิ่มขึ้นมากที่สุด 4.41 คะแนน คิดเป็ น
ร้อยละ 61.33 รองลงมา คือ ด้านการเข้าใจเนื้ อหาเพิ่มขึ้ น 2.64 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 56.05 และ
ด้านการประเมินค่าเพิ่มขึ้น 1.57 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 50.65 ตามลาดับ
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุ ปความก่อนและหลังเรียนในภาพรวมและ
จาแนกตามรายด้ าน
เป็ นการน าเสนอผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนความสามารถในการเขี ย นสรุ ป ความของ
นักศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ตก่ อนและหลังเรี ยนโดยใช้รูป แบบการเรี ยนการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น
ผูว้ ิจยั จะนาเสนอผลคะแนนในภาพรวมและจาแนกรายด้านตามองค์ ประกอบการเขียนสรุ ปความ
ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการเรี ยงประโยค และด้านการใช้ภาษา รายละเอียดนาเสนอในตารางที่ 31
ตารางที่ 31
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนสรุ ปความในภาพรวมและจาแนก
ตามรายด้านของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรี ยน (N = 42)
ความสามารถใน
การเขียนสรุปความ
ความสามารถใน
การเขียนสรุปความ
(40 คะแนน)
1. เนื้อหา (20)
2. การเรี ยงประโยค (12)
3. การใช้ภาษา (8)

ก่ อนเรียน
S.D.

x

หลังเรียน
S.D.

x

D

D
ร้อยละ

t

p

14.39

3.87

21.31

5.27

6.92

48.09

8.58

.000

7.02

2.48

10.71

3.23

3.69

52.56

7.20

.000

4.18
3.19

1.22
1.09

5.79
4.81

1.61
1.73

1.61
1.62

38.52
50.78

6.96
5.76

.000
.000

D = ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

จากตารางที่ 31 พบว่า นักศึ กษากลุ่ มตัวอย่างมี คะแนนความสามารถในการเขี ยนสรุ ปความ
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน เท่ากับ
21.31 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.27 และคะแนนเฉลี่ ยก่อนเรี ยน เท่ากับ 14.39 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.87 และมีคะแนนเพิ่มขึ้น 6.92 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 48.09
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เมื่อพิจารณาโดยจาแนกตามรายด้านขององค์ประกอบการเขียนสรุ ปความ พบว่า นักศึกษา
กลุ่ มตัวอย่างมี คะแนนความสามารถในการเขียนสรุ ปความหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี นัย
สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุ กด้าน โดยด้านเนื้ อหาเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3.69 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ
52.56 รองลงมา คือ ด้านการใช้ภาษา 1.62 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 50.78 และด้านการเรี ยงประโยค
1.61 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 38.52 ตามลาดับ
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ีต่อรู ปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
เป็ นการนาเสนอผลการศึ กษาความคิ ดเห็ นของนักศึ กษาที่ มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกการเรี ยนรู ้ และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึน้
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้นโดยนาเสนอออกเป็ น 3 ด้านได้แก่ ด้านกระบวนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านบรรยากาศ
ในการเรี ยนรู ้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยรายละเอียดแสดงในตารางที่ 32
ตารางที่ 32
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นจากนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น (N=42)
ประเด็นการพิจารณา
1. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.1) ลาดับขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ
1.2) กิจกรรมแต่ละขั้นตอนไม่ยากจนเกินไป
1.3) กิจกรรมเน้นฝึ กทักษะการคิดที่หลากหลาย
1.4) ส่งเสริ มการปฏิสมั พันธ์ที่ดีระหว่างครู กบั นักศึกษา
1.5) เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้อย่างอิสระ
1.6) บูรณาการการจัดกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล
1.7) สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.8) นักศึกษามีส่วนร่ วมประเมินผล
1.9) นาไปประยุกต์ใช้ในการอ่านและเขียนประเภทต่าง ๆ

x

S.D. ระดับความคิดเห็น ลาดับ

4.93
4.88
4.36
4.93

0.26
0.33
0.76
0.26

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

1
4
6
1

4.88
4.79
4.43
4.79
4.90

0.33
0.42
0.59
0.42
0.30

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4
4
5
4
3
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ตารางที่ 32 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิ ดเห็ นจากนักศึ กษากลุ่ ม
ตัวอย่างที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น (N=42) (ต่อ)
ประเด็นการพิจารณา
1.10) ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม
รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้
2.1) มีความสุ ขในการปฏิบตั ิกิจกรรมทุกขั้นตอน
2.2) เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาลงมือกระทาด้วยตนเอง
2.3) เลื อกใช้สื่ อการเรี ยนรู้ ที่ หลากหลายมากระตุ ้นและเร้ า
ความสนใจ
2.4) ครู คอยให้คาปรึ กษาและช่วยเหลืออย่างทัว่ ถึง

x

4.79
4.77

S.D.
0.56
0.42

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด

ลาดับ
6


4.67
4.88

0.57
0.33

มากที่สุด
มากที่สุด

5
1

4.79
4.81

0.52
0.40

มากที่สุด
มากที่สุด

3
2

จากตารางที่ 32 พบว่า นักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมี
ความคิดเห็นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.79 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นโดยจาแนกตามรายด้าน
พบว่า นักศึ กษามี ความคิ ดเห็ นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นอยู่ในระดับ มากที่ สุดใน
ทุ กด้าน ดังนี้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ( x = 4.87 และ S.D. = 0.36) ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้
( x = 4. 78 และ S.D. = 0.47) และด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ( x = 4. 77 และ S.D. =
0.42) ตามลาดับ
4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบบันทึกการเรียนรู้
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบบันทึกการเรี ยนรู ้โดยนาเสนอประเด็นตามหัวข้อใน 3
ประเด็น ได้แก่ ด้านความรู ้ที่ได้ในแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ ด้านความคิดเห็ นที่มีต่อการจัดการเรี ยน
การสอน และด้านความรู ้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.2.1 ความรู้ ความเข้ าใจทีไ่ ด้ รับในแต่ ละหน่ วยการเรียนรู้
พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนว
การสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ สามารถพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
อ่านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความของนัก ศึ ก ษาในแต่ ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ ดังข้อมู ล ที่
นักศึกษาบันทึกไว้ ดังนี้
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“ช่วยให้หนูเข้าใจกระบวนการอ่านและเขียนร้อยแก้วมากยิง่ ขึ้น ซึ่งการเข้าใจ
นั้น หนู ว่าจะต้อ งเริ่ ม จากการจับ ใจความ บอกความหมายของค า และเรี ยงลาดับ
เหตุการณ์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้เหล่านั้นไปอธิบาย แปลและขยายข้อความหรื อประโยค
ใจความที่ ได้ ให้เกิ ดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง ก่อนวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลโดย
การแยกแยะออกเป็ นประเด็นต่าง ๆ เพื่อสรุ ปข้อมูลที่ได้จากการอ่านเรื่ อง คุณย่าเพิ้ง
ให้เข้าใจเป็ นอย่างดีเสี ยก่อนที่จะนาใจความสาคัญมาจัดลาดับและเรี ยบเรี ยงให้เป็ น
ประโยคที่ สมบูรณ์ โดยการเลือกใช้คา กลุ่มคา และประโยคที่ถูกต้อง และตรงตาม
ความหมาย”

นักศึกษาคนที่ 6
“ช่วยปูพ้ืนฐานความรู ้ในการอ่านและการเขียนร้อยแก้วแต่ละประเภทได้เป็ น
อย่างดี ก่ อ นที่ จะลงมื อ อ่ านและเขี ยน โดยเฉพาะงานเขี ย นประเภทบทความซึ่ ง มี
องค์ป ระกอบต่ างจากเรื่ องสั้น และยังช่ วยให้ผมเข้าใจกระบวนการเขี ยนที่ จาเป็ น
จะต้องได้รับการฝึ กฝนอย่างสม่าเสมอ และที่สาคัญยังได้รับข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ
เพื่อเป็ นแนวทางให้ผมนาไปใช้ปรับปรุ งงานเขียนของผมให้ถูกต้อง”

นักศึกษาคนที่ 2
“ช่ ว ยให้ ผ มสามารถตรวจสอบข้อ มู ล จากสิ่ งที่ อ่ านได้ว่าผมวิเคราะห์ แ ละ
พิจารณาแนวคิด จุดประสงค์ การใช้ภาษา และคุณค่าได้ถูกต้องหรื อไม่ เพราะอาจารย์
จะให้พวกผมร่ วมกลุ่มกัน เพื่อปรึ กษาและตรวจสอบว่าข้อมูลของใครถูกต้อง หรื อ
ใกล้เคียง และสรุ ปให้เป็ นแนวทางเดียวกัน ซึ่ งผมว่าการรวมกลุ่มนั้น ช่วยผมให้เข้าใจ
ว่าข้อมูลของผมผิดมากน้อยหรื อไม่ถูกต้องเยอะหรื อไม่ครับ”

นักศึกษาคนที่ 10
“ช่วยให้หนูเข้าใจองค์ประกอบและแนวทางในการอ่านงานเขียนทั้งบันเทิงคดี
และสารคดี เพราะการเขี ยนทั้งสองครั้ งอาจารย์จะใช้เนื้ อหาต่างกัน ซึ่ งท าให้ ห นู
แยกแยะออกว่างานเขียนประเภทไหนเป็ นบันเทิงคดีหรื อสารคดี แต่สิ่งสาคัญ คือ ไม่
ว่างานเขียนจะเป็ นประเภทใดก็ตาม หนูคิดว่าสิ่ งที่เหมือนกัน คือ แนวคิด จุดประสงค์
กลวิธี (บางประการ) การใช้ภาษา และคุณค่าเป็ นสิ่ งที่นามาใช้ร่วมกันได้”

นักศึกษาคนที่ 13
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4.2.2 ความรู้ สึกและความคิดเห็นต่ อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้ นนั้น
ช่ วยให้นกั ศึกษากลุ่มตัวอย่างมี ความรู ้ สึกและความคิดเห็ นในแต่ละขั้นตอน โดยมีรายละเอี ยดดัง
ต่อไปนี้
4.2.2.1 ขั้นคัดสรรวรรณกรรม
พบว่า ขั้นคัดเลื อกวรรณกรรมสามารถเชื่ อมโยงความรู ้ เดิ มของผูเ้ รี ยน
ซึ่ งช่วยกระตุน้ ความสนใจต่องานเขียน/งานวรรณกรรม และทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจอยากเรี ยน
ดังข้อมูลที่บนั ทึกไว้ ดังนี้
“หนู ชอบที่ อาจารย์ให้พวกหนู ช่วยกันบอกเรื่ องสั้นที่ แต่ละคนชอบ
ซึ่ งตอนนั้นพวกเราบอกชื่อเรื่ องสั้นที่ชอบกันอย่างสนุ กสนาน มีท้ งั เสี ยงหัวเราะ
ของอาจารย์และพวกหนู เพราะว่าพวกหนูชอบอ่านเรื่ องสั้นหรื อนวนิยายค่ะ”

นักศึกษาคนที่ 20
“ผมได้บอกความประทับใจเรื่ องสั้นที่ตนเองชื่นชอบ ในระหว่างที่พดู
เพื่ อ นถามผมว่า อ่ านเรื่ อ งสั้ นหลายประเภทไหม เพื่ อ น ๆ ก็ ช่ วยกัน ตอบ
คาถามและแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติม ซึ่ งช่วยขยายความรู ้และทาให้เข้าใจ
เนื้อหามากยิง่ ขึ้นครับ”

นักศึกษาคนที่ 11
“อาจารย์ส ามารถเลื อกบทความที่ มี เนื้ อ หาใกล้เคี ยงกับ ชี วิต หนู มาก
เพราะหนูมาจากต่างจังหวัด ซึ่งมันทาให้หนูสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดีค่ะ”

นักศึกษาคนที่ 4
4.2.2.2 ขั้นอ่านวรรณกรรม
พบว่า ขั้นการอ่านวรรณกรรมช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนนาประสบการณ์ ทางภาษา
และประสบการณ์ อ่านงานเขียน/งานวรรณกรรมมาเชื่ อมโยงกับการอ่าน และทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถจับ
ประเด็นสาคัญและตีความเนื้ อหาของผูเ้ ขียนได้ ดังข้อมูลที่ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นไว้ ดังนี้
“ดิ ฉันได้อ่านเรื่ องสั้น คุณย่าเพิ้ง 2 รอบ นับว่าเป็ นสิ่ งที่ ดีค่ะที่ ดิฉัน
นาเสนอจุ ดประสงค์ของผูแ้ ต่ง กลวิธีการเขี ยน การใช้ภาษา และคุ ณค่าของ
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เรื่ องได้ครบถ้วน เพราะดิ ฉันได้นาข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบโดยใช้ผงั ความคิ ด
จึงทาให้ดิฉนั นาเสนอข้อมูลในงานเขียนสรุ ปความได้ครบถ้วนค่ะ”

นักศึกษาคนที่ 16
“อาจารย์จะคอยบอกให้พวกหนูนาความรู ้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ
ประเด็น ในการอ่าน แนวทางการอ่านเรื่ องสั้น ของตนเองมาใช้ตี ความเพื่ อ
เข้าใจความหมายของคาศัพท์ ซึ่งทาให้เข้าใจเรื่ องคุณย่าเพิง้ มากขึ้น”

นักศึกษาคนที่ 23
“การที่อาจารย์ให้พวกหนูรวมกลุ่มกัน เพื่อนาข้อมูลของแต่ละคนได้
อ่านเรื่ องคุณย่าเพิ้งมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ซึ่ งอาจารย์ก็ยงั ยืนอยูใ่ กล้ ๆ เพื่อให้
พวกหนูแต่ละกลุ่มได้คาปรึ กษาและซักถามมันทาให้การเรี ยนในครั้งนี้ ช่วยให้
หนูเข้าใจมากยิง่ ขึ้น”

นักศึกษาคนที่ 7
“อาจารย์จะใช้คาถามในระหว่างที่อภิปรายกลุ่มย่อย และคาถามที่ใช้
เพิ่มระดับความยากและต้องใช้ความพยายามหาคาตอบให้ได้ และบางกลุ่มยัง
ใช้คาถามเป็ นประเด็นหรื อหัวข้ออภิปราย ซึ่งช่วยฝึ กทักษะการคิดได้ดว้ ยครับ”

นักศึกษาคนที่ 31
4.2.2.3 ขั้นกลัน่ กรองความคิด
พบว่า ขั้นกลัน่ กรองความคิ ดช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้แลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้
แสดงความคิ ดเห็ นต่อข้อมู ลที่ ได้จากการอ่าน และยังช่ วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อภายใต้
การปฏิสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ดังข้อมูลที่นกั ศึกษาได้บนั ทึกไว้ ดังนี้
“หนู ช อบในระหว่ างที่ พ วกเราก าลัง ถกประเด็ น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด
การใช้ภาษา และคุณค่าที่ตนเองได้หามาได้ และอาจารย์ก็ไม่แทรกแซงความคิดของ
พวกหนูเลย เปิ ดโอกาสพวกหนูได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ หนูขอขอบคุณค่ะ”

นักศึกษาคนที่ 24
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“การที่อาจารย์ให้พวกหนูนาข้อมูลมาตรวจสอบกับเพื่อนในกลุ่มมันดี
มากค่ะ เพราะช่วยทาให้หนูได้พบว่าข้อมูลที่ ผิด และสิ่ งที่ ถูกคืออะไร เพื่อนาไป
ปรับปรุ งงานเขียนให้ดียงิ่ ขึ้น”

นักศึกษาคนที่ 3
“อาจารย์ให้ พวกเรารั บฟั งความคิ ดเห็ นของเพื่ อน โดยพิ จารณาเหตุ ผลว่า
เหมาะสมและน่ าเชื่ อถือหรื อไม่ ช่ วยฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ วิจารณญาณ และข้อมูล
ของเพื่อน”

นักศึกษาคนที่ 25
4.2.2.4 ขั้นพัฒนาโครงเรื่ องงานเขียน
พบว่า ขั้นพัฒนาโครงเรื่ องงานเขี ยนสามารถทาให้ผูเ้ รี ยนเขียนสรุ ปความ
โดยนาเสนอเนื้ อหาได้ต่อเนื่ อง ไม่สับสน และยังช่วยจัดระบบความคิดของผูเ้ รี ยนก่อนจะนาเสนอ
ข้อมูลในงานเขียนโดยการใช้ผงั กราฟิ ก ดังข้อมูลที่นกั ศึกษาบันทึกไว้ ดังนี้
“หนู ใช้ผงั ความคิดมาเป็ นแนวทางในการกาหนดโครงเรื่ องก่อนลงมือ
เขียน ช่วยให้หนูจดั ลาดับข้อมูลได้ต่อเนื่องไม่หลงประเด็น”

นักศึกษาคนที่ 29
“อาจารย์จะคอยให้คาปรึ กษา แนะนาเพื่อให้พวกหนู สามารถกาหนด
ประเด็นหัวข้อเพื่อเป็ นโครงเรื่ องงานเขียนได้ ทาให้หนูสามารถลาดับข้อมูลที่จะ
นาเสนอได้ครบถ้วนและต่อเนื่องตั้งแต่ตน้ จนจบค่ะ”

นักศึกษาคนที่ 33
“ก่อนที่อาจารย์จะให้พวกหนูเขียนสรุ ปความ อาจารย์จะปูพ้นื ฐานโดย
การอธิบายความรู ้เกี่ยวกับลักษณะการเขียนสรุ ปความให้พวกหนูเข้าใจก่อน ซึ่ ง
หนูคิดว่ามันช่วยให้หนูนาข้อมูลจากการอ่านมาเขียนให้ดีได้”

นักศึกษาคนที่ 18
“อาจารย์ให้ เวลาเขี ยนมากซึ่ งท าให้ห นู เขี ยนสรุ ป ความเสร็ จ และใน
ระหว่างเขียน อาจารย์จะเดินไปหาเพื่อน ๆ เพื่อสอบถามปั ญหา และที่สาคัญทา
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ให้เพื่อนบางคนที่ ไม่กล้าถามสามารถถามอาจารย์ได้อย่างใกล้ชิด ทาให้ห นู
สามารถนาเสนอข้อมูลตามประเด็นตามโครงเรื่ องได้ค่ะ”

นักศึกษาคนที่ 19
4.2.2.5 ขั้นให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
พบว่า ขั้นให้ขอ้ มู ลย้อนกลับทาให้ผูเ้ รี ยนตรวจสอบข้อมูลของตนเอง
และเพื่อนร่ วมชั้น ซึ่ งทาให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ และยอมรับข้อมู ลย้อนกลับ เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข
งานเขียนของตนเองให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น ดังข้อมูลที่บนั ทึกไว้ ดังนี้
“หนูชอบที่อาจารย์ให้พวกเราทุกคนแลกเปลี่ยนงานเขียนให้เพื่อนตรวจ
มาก เพราะทาให้หนูมองเห็นประเด็นข้อผิดพลาดของตนเองได้ชดั เจน และเป็ น
ประโยชน์สาหรับทุกคนค่ะ”

นักศึกษาคนที่ 22
“ช่วยทาให้ผมเข้าใจเนื้ อหาหลักภาษาไทยครับ เพราะผมคิดว่าเป็ นเนื้ อหา
พื้นฐานในการเลือกใช้คาและประโยคเพื่อนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการอ่านครับ”

นักศึกษาคนที่ 9
“การตรวจแก้ไขงานเขียนสรุ ปความครั้งนี้ อาจารย์จะให้ ตนเองตรวจ
เพื่อนตรวจ และอาจารย์ตรวจ ซึ่ งข้อมูลที่ได้เป็ นข้อมูลที่มีประเด็นตรงกัน และ
เป็ นประโยชน์สาหรับหนู เพื่อนาไปงานเขียนของหนู ให้สมบู รณ์ ยิ่งขึ้ น และ
เป็ นวิธีการตรวจที่ดีมากค่ะ ”

นักศึกษาคนที่ 36
4.2.2.6 ขั้นจัดทางานเขียนฉบับสมบูรณ์
พบว่า ขั้นจัดทางานเขี ยนฉบับสมบู รณ์ ทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถปรั บปรุ ง
งานเขียนตามข้อเสนอแนะของเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนและผูส้ อนมาพัฒนางานเขียนให้สมบูรณ์ ท้ งั ด้าน
เนื้อหา ด้านการเรี ยงประโยค และด้านการใช้ภาษา ดังข้อมูลที่บนั ทึกไว้ ดังนี้
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“หนูได้นาข้อมูลที่แก้ไขจากอาจารย์ เพื่อน และตนเองมาสรุ ปเป็ นประเด็น
เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขงานเขียนสรุ ปความให้ดียิ่งขึ้นจนทาให้คะแนน
ของหนูเพิ่มขึ้นจากก่อนเรี ยน หนูขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ”

นักศึกษาคนที่ 4
“ผมชอบตอนที่ อาจารย์ให้เปรี ยบเที ยบงานเขียนก่อนและหลัง จากที่
ได้ตรวจแก้ไขจากเพื่อนและอาจารย์ ซึ่ งทาให้ผมเห็นความแตกต่างมาก ทาให้
ภาษาในงานเขียนหลังจากแก้ไขน่าอ่าน สละสลวย และถูกต้องตามหลักภาษา”

นักศึกษาคนที่ 11
“หนู สามารถนาเสนอข้อมูลที่ บันทึ กไว้จากการอ่านบทความได้ครบ
ถ้วนค่ะ”

นักศึกษาคนที่ 5
“อาจารย์เริ่ มจากให้อ่านบทความ วิเคราะห์กลวิธีการเขียนและการใช้
ภาษา จากนั้นนามาอภิปรายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนาไปเขียนสรุ ป
ความ ซึ่ งจะต้องกาหนดโครงเรื่ องเพื่อไม่ให้หลงประเด็นในการนาเสนอ และลงมือ
เขียนโดยใช้ภาษาในการผูกประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา และตรวจอีกครั้งโดย
ตนเอง เพื่อน และครู นามาผลมาแก้ไขปรับปรุ งให้งานเขียนดียงิ่ ขึ้น”

นักศึกษาคนที่ 24
“ทาให้งานเขียนดีข้ ึนครับ เพราะสังเกตจากการใช้ภาษาการนาเสนอเนื้อหา
ว่ามีความต่อเนื่องมากกว่างานเดิม และทาให้ผมลดการใช้คาว่า คาสันธานครับ”

นักศึกษาคนที่ 35
4.2.3 ความรู้ ทสี่ ามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในชี วติ ประจาหรื อสถานการณ์ ต่าง ๆ
พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นนั้น
ช่วยให้นกั ศึกษากลุ่มตัวอย่างสามารถนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนไปประยุกต์ใช้ในชี วิต ประจาวัน
หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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“ช่วยปรับปรุ งภาษาในการเขียนของหนูได้ดีข้ ึนกว่าเดิมค่ะ”

นักศึกษาคนที่ 40
“หนูคิดว่า ถ้าเรานาไปใช้อ่านและเขียนข่าวจะดีมากค่ะ เพราะในระหว่าง
อ่านเสร็ จแล้ว ก็จะกลับ มารวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วจึ งสรุ ปเป็ นข้อมูลที่
ถูกต้อง ก่อนนาไปเขียนต่อไป”

นักศึกษาคนที่ 1
“นาไปใช้ในการเรี ยนวิชาการเขียนวรรณกรรมสาหรับวัยรุ่ น ซึ่ งผมจะลงเรี ยน
ในภาคเรี ยนฤดูร้อนที่จะถึงครับผม”

นักศึกษาคนที่ 9
“ช่วยพัฒนาและปรับปรุ งทักษะการอ่านและการเขียนของหนูให้ดียงิ่ ขึ้น
เพราะที่ผา่ นมาหนูยงั ไม่มีแนวทางในการอ่านและเขียน จึงทาให้หนูไม่เข้าใจและ
ได้คะแนนต่าค่ะ”

นักศึกษาคนที่ 37
“นาไปใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับอ่านและเขียนสรุ ปความในการเรี ยน ทุก ๆ
วิชาครั บ เพราะผมจะต้อ งสรุ ป ประเด็น ส าคัญ ที่ อาจารย์แต่ ละวิช าได้สอนเพื่ อท า
ความกระจ่างในแต่ละประเด็น ซึ่งจะช่วยให้ผมเข้าใจมากยิง่ ขึ้นครับ”

นักศึกษาคนที่ 35

“หนู ได้น าความรู ้ ไปแก้ไขพฤติ กรรมการอ่านของหนู ให้ส ามารถค้น หา
ประเด็นสาคัญได้ค่ะ และแก้ไขการเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาให้ต่อเนื่ อง ซึ่ งก่อนหน้านี้ หนู ยงั
ค้นหาใจความไม่ได้และเขียนประโยคผิดหลักภาษาค่ะ

นักศึกษาคนที่ 31
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จากผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ป
ความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ที่พฒั นาขึ้นที่นาเสนอมาข้างต้น พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจระดับการเข้าใจเนื้ อหาของเรื่ องที่อ่านซึ่ งเป็ นความสามารถพื้นฐานใน
การจับใจความบอกความหมายและเรี ยงลาดับเนื้ อหาเพื่อนาไปสู่ ระดับการตีความซึ่ งเป็ นระดับของ
การอธิ บาย แปล และขยายความข้อมูลจากการอ่าน เพื่อเชื่ อมโยงไปสู่ ระดับการประเมินค่าซึ่ งเป็ นระดับ
ที่ซบั ซ้อนที่สุด เนื่องจากนักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อตัดสิ นด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือ ซึ่ งระดับ
การอ่านเพื่อความเข้าใจทั้ง 3 ระดับนี้ส่งผลให้นกั ศึกษาพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุ ปความได้
โดยการถ่ ายทอดความเข้าใจในสิ่ งที่ อ่าน โดยการเลื อกใช้คาและประโยคเพื่ อนาเสนอข้อมู ล ให้
ต่อเนื่อง กระชับ และถูกต้องได้
การนาเสนอผลการวิจยั ข้างต้น แสดงให้เห็ นว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการ
แนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ ที่พฒั นาขึ้นสามารถนามาใช้พฒั นาความ
สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตให้
สู งขึ้นในภาพรวมและรายด้านได้ นอกจากนี้ รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นยังสอดคล้องกับ
แนวทางจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะการรู ้หนังสื อ (literacy) อัน
เป็ นเครื่ องมือสาคัญติดต่อสื่ อสารในสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจ ัยเรื่ อง การพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ปความของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ 1) พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต 2) ศึกษาประสิ ทธิ ผลของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต
ผูว้ ิจยั ออกแบบและดาเนิ นการวิจยั ตามขั้นตอนของการวิจยั และพัฒนา (research and development:
R & D) ซึ่ งมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิ จ ัย (research: R1) เป็ นการวิเคราะห์ ข ้อมู ลพื้ นฐาน
(analysis: A) เพื่อนามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (development:
D1) เป็ นการออกแบบ พัฒนา (design & development: D & D) หาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยน
การสอน ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (research: R2) เป็ นการทดลองใช้ (implementation: I) รู ปแบบการเรี ยน
การสอน ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (development: D2) เป็ นการประเมินผล (evaluation: E) และปรับปรุ ง
รู ปแบบการเรี ยนการสอน ผูว้ จิ ยั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นไปและนาไปทดลองใช้กบั
นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ลงทะเบียนและเข้าเรี ยน
กระบวนวิชา CTH 2104 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับครู ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
จานวน 42 คน เป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา จากนั้นนาคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติทดสอบค่าที (t-test dependent)
สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ป
ความของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปผลการวิจยั ได้ 2 ประเด็น คือ ผลการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอน และผลการศึกษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. ผลการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้ นเป็ นแบบแผนการจัดการเรี ยนการสอนที่นา
แนวคิดการสอนที่เน้นภาษา (Language-based Approach) ซึ่ งมีรากฐานมาจากแนวคิดการสอนภาษา
ของกลุ่ มเหตุ ผลนิ ยม (rationalism) ภายใต้ทฤษฎี ภาษาศาสตร์ จิ ตวิทยา (psycholinguistics) ที่ เชื่ อ ว่า
กระบวนการทางสติปัญญาจะช่วยสร้างความเข้าใจกฎเกณฑ์ของภาษา และสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้เพื่อ
นามาใช้แก้ปัญหาได้ การสอนอ่านและเขียนจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาความเข้าใจภาษาให้แก่
ผูเ้ รี ยน เนื่องจากความเข้าใจภาษาเป็ นความรู ้พ้นื ฐานสาคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน
และเขียนได้ (Esgate and Groome ,2005: 2 และ Chomsky, 2006: 23) ในขณะที่แนวคิดการสอนที่
เน้น วรรณกรรม (Literature-based Approach) ซึ่ งมี รากฐานมาจากการแนวคิ ดการเรี ย นการสอน
ภาษาแบบองค์รวมของ Tompkins and Mcgee (1993: 9) และRuddell and Ruddell (1995: 622-623)
ที่เชื่ อว่า การคัดเลื อกงานเขียน/งานวรรณกรรมให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้
ปฏิสัมพันธ์กบั งานเขียน/งานวรรณกรรม จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้และสังเกตการใช้ภาษาของผูอ้ ื่นเพื่อ
น าไปใช้น าเสนอข้อมู ลในงานเขี ยน และแนวคิ ดการสอนที่ เน้นประสบการณ์ (Experience-based
Approach) ซึ่ งมี รากฐานมาจากแนวคิ ดปรัช ญาปฏิ บ ัติ นิ ย มของ Dewey (1938: 25-31) และ Kolb
(2015: 3) ที่ เชื่ อว่า การให้ผูเ้ รี ยนได้ลงมื อปฏิ บตั ิ ดว้ ยตนเอง จะช่ วยให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์
การอ่าน สังเกตการใช้ภาษาในงานเขียน และไตร่ ตรองข้อมูลที่นาเสนอในงานเขียน เพื่อนาไปปรับ
แก้ไขงานเขียนให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของนักศึ กษาระดับ
ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ตที่ พ ัฒ นาขึ้ นนี้ มี องค์ ป ระกอบส าคัญ 4 ประการ คื อ 1) หลักการ 2) วัตถุ ประสงค์
3) ขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผล โดยมี รายละเอียดแต่ละ
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.1 หลักการของรู ปแบบการเรียนการสอน
หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์ มีหลักการสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1.1.1 การเลือกวรรณกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รี ยนจะช่วยกระตุน้ ความ
สนใจและสร้างแรงจูงใจในการอ่านงานวรรณกรรมตามศักยภาพ และความแตกต่างในการเรี ยนรู ้ภาษาของ
แต่ละบุคคล
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1.1.2 การปฏิ สัมพันธ์ กบั วรรณกรรมช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ โดยการเชื่ อมโยงกระบวน
การคิดและประสบการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจเนื้อหา ภาษา และรู ปแบบของวรรณกรรม
1.1.3 การวิเคราะห์กฎเกณฑ์ทางภาษาช่วยให้เข้าใจภาษาโดยใช้ทกั ษะการตีความ การแปลความ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการอ่าน และสร้างองค์ความรู ้ใหม่เพื่อใช้ในการพัฒนางานเขียน
1.1.4 การฝึ กอ่านและเขี ยนโดยใช้วรรณกรรมเป็ นสื่ อช่ วยให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ผ่านการเชื่ อมโยง
ความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่โดยการสังเกตและไตร่ ตรองข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านเพื่อนาไปพัฒนางานเขียน
และเห็นคุณค่าของงานเขียนสาหรับนาไปประยุกต์ไปใช้ในชีวติ จริ ง
1.1.5 การให้อิสระทางความคิด และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีปฏิ สัมพันธ์ เพื่ อแลกเปลี่ ยน
การเรี ยนรู ้ อภิ ปราย แสดงความคิ ดเห็ น และโต้แย้งอย่างมี เหตุ ผลจะช่ วยให้ขยายความรู ้ ตรวจสอบ
ข้อมูลจากที่อ่านและแก้ไขงานเขียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการเรียนการสอน
วัตถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้ น ภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์มี 2 ประการ ดังนี้
1.2.1 เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจของนักศึ กษาระดับ ปริ ญ ญา
บัณฑิ ตในด้านการเข้าใจเนื้ อหาจากการบอกความหมายของคา จับใจความสาคัญและเรี ยงลาดับ
ข้อมูลตามเหตุการณ์ การตีความเพื่อพิจารณาจุดประสงค์ของเรื่ อง วิเคราะห์ กลวิธีการใช้ภาษา และ
ท่วงทานองของผูเ้ ขียน และคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
กับเหตุผลจากสิ่ งที่อ่าน และประเมินความเหมาะสมและคุณค่าด้วยเหตุผลที่ น่าเชื่ อถือ และยอมรับ
ข้อมูลที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
1.2.2 เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเขียนสรุ ปความในด้านเนื้ อหาโดยการจับประเด็นหรื อ
ใจความส าคัญได้ค รบถ้วนและถู ก ต้องโดยผูกประโยคให้ส้ ั น กระชับ และจัดล าดับ ความคิ ดให้
ต่อเนื่องด้วยภาษาของตนเอง และเลือกใช้คาและประโยคตรงตามความหมาย ถูกต้องตามหลักภาษา
และสะกดคาถูกต้อง
1.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่ เน้ น ภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
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1.3.1 ขั้ นคั ดสรรวรรณกรรม เป็ นขั้นการคัดเลื อกวรรณกรรมให้ เหมาะสมกับ ผู ้เรี ย นโดย
คานึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาและวัยของผูเ้ รี ยน และกาหนดหัวข้อหรื อประเด็นสาคัญ เพื่อเป็ น
แนวทางในการอ่านวรรณกรรม โดยจะต้องเลือกงานเขียนร้อยแก้วทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี
เพื่อให้ครอบคลุ มและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกระบวนวิชาและวัยของผูเ้ รี ยนประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) เลื อกวรรณกรรม ครู จะต้องเลื อกวรรณกรรมเพื่ อใช้ ป ระกอบการสอนโดย
คานึ งถึ งความเหมาะสมทั้งเนื้ อหา การใช้ภาษา รู ปแบบ และแนวคิดของผูเ้ ขียนเพื่อกระตุน้ ความสนใจ
และแรงจู งใจในการอ่ านวรรณกรรมของนั กศึ กษา และครู เปิ ดโอกาสให้ นั กศึ กษา น าเสนอและ
ยกตัวอย่างงานเขียน พร้ อมทั้งอธิ บายลักษณะของงานเขียน ความประทับใจที่มีต่องาน และกลวิธี
การอ่านวรรณกรรมของตนเองให้เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็ นแนวทางในการอ่าน
วรรณกรรม
(2) กาหนดประเด็น นักศึกษาร่ วมกันกาหนดหัวข้อหรื อประเด็นที่จะต้องศึกษาและ
ค้นหาข้อมูลจากเรื่ อง โดยร่ วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็ นเพื่อหาข้อมูลประเด็นหรื อหัวข้อ
เพื่อเป็ นแนวทางในการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้เห็ นความสัมพันธ์ของเนื้ อหา การใช้ภาษา รู ปแบบ
และแนวคิ ดของเรื่ อง ส่ วนครู จะคอยแนะน าแหล่ งการเรี ยนรู ้ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการศึ ก ษาและ
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดประเด็นในการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
1.3.2 ขั้นอ่ านวรรณกรรม เป็ นการอ่านวรรณกรรมเพื่อจับใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่าน
โดยการเชื่ อ มโยงความรู ้ เดิ ม กั บ ความรู ้ ใ หม่ เพื่ อ ตี ค วามและวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล จากเรื่ องที่ อ่ า น
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) อ่านตัวบท นักศึกษาลงมืออ่านจับใจความจากวรรณกรรมอย่างคร่ าว ๆ เพื่อให้
เข้าใจภาพรวมของเนื้ อหาทั้งเรื่ อง และสังเกตคาศัพท์และประโยคที่ซับซ้อนที่เข้าใจยากเพื่อนาไป
พิจารณาต่อไป ส่ วนครู จะจัดบรรยากาศในห้องเรี ยนโดยกระตุ น้ นักศึกษาด้วยการใช้คาถามเพื่ อ
พัฒนาความคิดตามแนวทางของ Anderson and Krathwohl (2001) เพื่อนักศึกษามองเห็ นภาพรวม
ของเนื้อหาทั้งหมด
(2) เชื่ อมโยงความรู ้ นักศึ กษาลงมื ออ่านวรรณกรรมอย่างละเอี ยดโดยใช้กระบวนการ
ตีความ แปลความ และขยายความหมายของคาศัพท์เพื่อให้เข้าใจความหมายของคา และประโยคที่
ซับซ้อนเพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากยิง่ ขึ้นโดยนักศึกษาจะต้องเชื่อมโยงความรู ้จากประสบการณ์ใน การ
อ่านวรรณกรรมของตนเองเพื่อเป็ นพื้นฐานในการทาความเข้าใจเนื้ อเรื่ องโดยครู จะเปิ ดโอกาสให้
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นักศึกษาได้อ่านวรรณกรรมอย่างอิสระและคอยแนะนาประเด็นที่นกั ศึกษายังขาดประสบการณ์ทาง
ภาษา เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเข้าใจความหมายของเนื้ อหามากยิง่ ขึ้น
1.3.3 ขั้ นกลั่นกรองความคิ ด เป็ นขั้นการน าข้อมู ลจากสิ่ งที่ อ่านมาอภิ ปราย แลกเปลี่ ย น
การเรี ยนรู ้โดยการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ เพื่อประเมินและตัดสิ นข้อมูล เพื่อ
สรุ ป องค์ ค วามรู ้ ใ นแต่ ล ะประเด็ น หรื อหั ว ข้อ อัน เป็ นพื้ น ฐานในการเขี ย นสรุ ปความต่ อ ไป
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) วิเคราะห์และไตร่ ตรองข้อมูล นักศึกษานาประเด็นหรื อข้อมูล จากสิ่ งที่ได้จากการอ่าน
วรรณกรรมมาร่ วมกันสนทนา แลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้ และแสดงความคิด เห็ นด้วยเหตุผลที่น่าเชื่ อ
ถื อเกี่ ย วกับ ประเด็ น ด้า นการใช้ภ าษา และท่ วงท านองของผูแ้ ต่ ง เพื่ อเป็ นข้อมู ลในการคาดคะเน
จุดประสงค์ของผูแ้ ต่งภายในกลุ่ มของตนเอง ขณะที่ ครู เปิ ดโอกาสให้นักศึกษา เลื อกกลุ่มอย่างอิสระ
และคอยให้คาปรึ กษา แนะนาข้อมูลที่มีเหตุผลน่าเชื่อถือ รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลหรื อประเด็นที่ขาดให้
มีความสมบูรณ์
(2) พิจารณาและตัดสิ นข้อมูล นักศึกษานาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และไตร่ ตรอง
ข้อมู ลที่ อ่านมาพิจารณาและตัดสิ นข้อมู ลจากการวิเคราะห์ ด้วยตนเองที ละประเด็น เพื่อมองเห็ น
ภาพรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานเขียน เพื่อเป็ นข้อมูลในการเขียนสรุ ปความต่อไป และครู จะ
คอยแนะนาและชี้ แนะข้อมู ลตามองค์ประกอบของวรรณกรรมเพื่อเป็ นแนวทางในการเขียนสรุ ป
ความจากสิ่ งที่อ่านต่อไป
1.3.4 ขั้นพัฒนาโครงเรื่ องงานเขียน เป็ นขั้นการกาหนดประเด็นหรื อหัวข้อในการนาเสนอ
ข้อมูลในงานเขียนโดยคานึงถึงลักษณะและองค์ประกอบของงานเขียนและเขียนสรุ ปตามโครงเรื่ อง
ที่กาหนดไว้ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) กาหนดประเด็นงานเขียน นักศึกษานาประเด็นหรื อข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ
มากาหนดเป็ นประเด็นเพื่อนาเสนอข้อมูลในงานเขียนสรุ ปความ ส่ วนครู จะคอยให้คาปรึ กษาและ
อธิ บายความรู ้ เพิ่มเติ ม และจัดบรรยากาศที่ เอื้ อต่อการเขี ยน รวมทั้งกระตุน้ ความสนใจและสร้ าง
แรงจูงใจให้แก่นกั ศึกษา
(2) ลงมือเขียน นักศึกษาลงมือเขียนด้วยตนเอง โดยคานึ งถึงความถู กต้องและครบ
ถ้วนของใจความสาคัญในแต่ละย่อหน้าที่นาเสนอ การเรี ยบเรี ยงและจัดลาดับความคิดให้ต่อเนื่ อง
ด้วยภาษาของตนเองตั้งแต่ตน้ จนจบ ด้วยการผูกประโยคให้กระชับถูกต้องตามหลักภาษา และใช้คา
ตรงตามความหมาย ไม่ฟุ่มเฟื อย และสะกดถูกต้อง ด้านครู จะคอยสังเกตและให้คาแนะนาในการร่ าง
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งานเขียน รวมทั้งแนะนาแหล่งการเรี ยนรู ้เพื่อศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเลือกใช้
คาและประโยคในงานเขียนแก่นกั ศึกษา และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเขียน รวมทั้งกระตุน้ ความ
สนใจและสร้างแรงจูงในการเขียนให้แก่นกั ศึกษา
1.3.5 ขั้ น ให้ ข้อ มู ล ย้ อ นกลับ เป็ นขั้น การแลกเปลี่ ยนผลงานเขี ยนสรุ ป ความ เพื่ อตรวจ
แก้ไขผลงานเขียน และให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเขียนของผูอ้ ื่น ประกอบ
ด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) แลกเปลี่ยนและตรวจแก้ไขงานเขี ยน นักศึกษาแลกเปลี่ ยนผลงานเขียนกับเพื่อน
ร่ วมชั้นเรี ยน เพื่อตรวจและแก้ไขข้อบกพร่ องจากงานเขียนในประเด็นด้านเนื้ อหา การเรี ยงประโยค
และการใช้ภาษา พร้อมทั้งเขียนข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขงานเขียนของ
ผูอ้ ื่นให้ดียิ่งขึ้น และครู จะคอยให้คาปรึ กษาและจัดบรรยากาศที่ เอื้ อต่อการส่ งเสริ มให้นักศึกษามี
สมาธิ ในการตรวจพิจารณาข้อบกพร่ องในการเขียนของเพื่อน
(2) ประเมินงานเขียน นักศึกษาเปรี ยบเทียบผลการตรวจแก้ไขจากเพื่อนกับของครู
เพื่ อพิ จารณาหาประเด็ น ทั้ง เหมื อนและแตกต่ างกัน เพื่ อหาข้อสรุ ป ของข้อบกพร่ องในประเด็ น
ด้า นเนื้ อ หา การเรี ย งประโยค และการใช้ภ าษา ขณะเดี ย วกัน ครู เปิ ดโอกาสให้ นัก ศึ ก ษาแสดง
ความคิดเห็น โดยให้นกั ศึกษาปฏิสัมพันธ์อภิปราย แสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์งานเขียน
ของเพื่ อนอัน จะเป็ นประโยชน์ ต่องานเขี ยนของผูอ้ ื่ น รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้นัก ศึ ก ษาได้ซัก ถาม
เกี่ยวกับประเด็นข้อผิดพลาดในการตรวจแก้ไขงานเขียนให้กระจ่างยิง่ ขึ้น
1.3.6 ขั้นจัดทางานเขียนฉบับสมบู รณ์ เป็ นขั้นการแก้ไขและปรับปรุ งงานเขียน รวมทั้ง
พัฒนางานเขียนให้สมบูรณ์ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) ปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขงานเขี ย น นัก ศึ ก ษาน าข้อสรุ ป เกี่ ยวกับ ข้อบกพร่ องตาม
คาแนะนาของเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนและครู ในประเด็นต่าง ๆ มาปรับปรุ งและแก้ไขเพื่อทาให้งานเขียน
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ด้านครู จะคอยให้คาแนะนาและชี้แนะแนวทางในการพัฒนางานเขียนให้สมบูรณ์
(2) จัดทาต้นฉบับงานเขียน นักศึกษานาข้อมูลจากการแก้ไขและปรับปรุ งมาเรี ยบ
เรี ยงและจัดทาต้นฉบับงานเขียนสรุ ปความที่ฉบับสมบูรณ์
1.4 การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นา
ขึ้นมีวธิ ี การและเครื่ องมือที่ใช้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1.4.1 การประเมิ นความสามารถในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจของนักศึ กษาระดับ ปริ ญ ญา
บัณฑิ ต โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความ
ฉบับก่อนเรี ยนและฉบับหลังเรี ยน และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
1.4.2 การประเมิ นความสามารถในการเขี ยนสรุ ปความของนักศึก ษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความฉบับก่อน
เรี ยนและฉบับหลังเรี ยน และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนสรุ ปความ
1.4.3 การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
โดยใช้แบบบันทึ ก การเรี ยนรู ้ และแบบสอบถามความคิ ดเห็ นที่ มีต่อรู ป แบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้น
2. ผลการศึกษาประสิ ทธิผลของรู ปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
การศึกษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.1 คะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึ กษาหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวมและรายด้านโดยด้านการตีความเพิ่มขึ้น
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเข้าใจเนื้อหา และด้านการประเมินค่า
2.2 คะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการเขี ยนสรุ ปความของนักศึ กษาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวมและรายด้าน โดยด้านเนื้ อหาเพิ่มขึ้นมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านการใช้ภาษา และด้านการเรี ยงประโยค
2.3 นักศึกษามีความคิดเห็นว่าขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน ที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุดในภาพรวมและรายด้าน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้น
ภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจและ
การเขี ยนสรุ ป ความของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต ผูว้ ิจยั มี ประเด็ นที่ นามาอภิ ป รายทั้งหมด
2 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน และการศึกษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยน
การสอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
การอภิ ปรายข้อมู ลเกี่ ยวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการแนวการสอนที่
เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ มีประเด็นสาคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ จุดเด่นและข้อเสนอแนะ ใน
การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นไปใช้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 จุดเด่ นของรู ปแบบการเรียนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีจุดเด่น 3 ประการ ดังนี้
1.1.1 รู ปแบบการเรียนการสอนทีต่ อบสนองสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริง
รู ป แบบการเรี ยนการสอนโดยบู รณการแนวการสอนที่ เน้นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นจากข้อมูลการสารวจความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนและความคิดเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความ
เข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุบนั 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านผูส้ อน ประเด็น
ด้านผูเ้ รี ยน และประเด็นด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมู ลเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพ
และนาผลมาวิเคราะห์ และสรุ ป เป็ นปั ญ หาการอ่านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต เพื่อนาไปสู่ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่สามารถนามาใช้แก้ปัญหา
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความให้แก่นกั ศึกษาได้ สาหรับปั ญหาการอ่านเพื่อความ
เข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาที่พบมี 3 ประเด็น คือ 1) ด้านความรู ้ทางหลักภาษา คือ
การขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับลักษณะและการใช้คาและประโยค 2) ด้านการเรี ยนรู ้ภาษา คือ
การขาดทัก ษะสั งเกตและการเรี ย นรู ้ เพื่ อเชื่ อมโยงประสบการณ์ เดิ ม กับ ประสบการณ์ ใหม่ และ
3) ด้านการฝึ กฝนทักษะทางภาษา คือ การขาดการฝึ กฝนการนาข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปนาเสนอ
ในรู ปแบบของงานเขียนให้มีคุณภาพ จากปั ญหาที่พบสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เด่นดาว ชลวิทย์
(2560) ที่พบว่า นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีความต้องการ
จาเป็ นในการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนความเรี ยงภาษาไทยใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้ อหา
ด้านการเรี ยบเรี ย งเนื้ อหา และด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาที่ พ บข้อผิดพลาด 4
ประเด็น คือ การใช้คา การใช้ประโยค เนื้อหา และการใช้เครื่ องหมายวรรคตอน
จากข้อมูลข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนให้มีกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่ ส่งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิตให้สูงขึ้นทั้งในภาพรวมและรายด้านได้ ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ผูว้ ิจยั ได้
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยเริ่ มจากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเพื่อสรุ ปหาสภาพ
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ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น และนามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ ดังที่ ทิศนา
แขมมณี (2552: 202) กล่าวว่า การพัฒนารู ป แบบการเรี ยนการสอนจะต้องศึ กษาสภาพการณ์ และ
ปั ญหาที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อค้นพบปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยน และเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน (Lasley, Matczynsk and Rowley, 2002:
2) และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รุ่ งระวี สมะวรรธนะ (2553) พรรณวร บุญประเศรษฐผล (2553);
ลภัสรา จูเมฆา (2555) นันทนา ลีลาชัย (2556) และสายสมร ประสานไชย (2556) ที่พบว่า การพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอน เพื่อแก้ปัญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจได้ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นมาใช้เป็ นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนจะช่วยแก้ปัญหา
ของนักศึกษาระดับปริ ญ ญาบัณฑิ ตในภาพรวมและรายด้านให้สูงขึ้นได้ จึงทาให้รูปแบบการเรี ยน
การสอนที่มีฐานมาจากข้อมูลสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งช่วยแก้ไขปั ญหาของนักศึกษาให้สอดคล้อง
กับสภาพที่เกิดขึ้นในบริ บทจริ งได้
1.1.2 รู ปแบบการเรี ยนการสอนช่ วยแก้ ปัญหาการอ่ านเพื่ อความเข้ าใจและการเขี ยน
สรุ ปความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
รู ป แบบการเรี ยนการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นมี พ้ื นฐานมาจากการบู รณาการแนวการ
สอนทั้ง 3 แนวคิด ได้แก่ แนวการสอนที่เน้นภาษา (Language-based Approach) แนวการสอนที่เน้น
วรรณกรรม (Literature-based Approach) และแนวการสอนที่ เน้นประสบการณ์ (Experience-based
Approach) ซึ่ งมีจุดเน้นของแต่ละแนวคิดแตกต่างกันจึงทาให้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
ช่วยแก้ปัญหาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความให้แก่นกั ศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) การเลื อกวรรณกรรมให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับ วัยของผู เ้ รี ยนจะช่ วย
กระตุน้ ความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการอ่านงานวรรณกรรมตามศักยภาพและความแตกต่าง ใน
การเรี ยนรู ้ภาษาของแต่ละบุคคล ดังที่ Yopp and Yopp (1996: 7) กล่าวว่า หากผูเ้ รี ยนได้อ่านหนังสื อ
หรื อ งานวรรณกรรมที่ ผ่ า นการวางแผนจากครู จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ า นและ
ประสบการณ์ทางการอ่านของผูเ้ รี ยนให้สัมพันธ์กนั ได้ ดังนั้น ในขั้นคัดสรรวรรณกรรมผูว้ จิ ยั จึงนา
เรื่ องสั้นและบทความที่ มีเนื้ อหาและใช้ภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยนมาใช้เป็ นสื่ อเพื่อกระตุน้
และเร้ าความสนใจของผูเ้ รี ยน พบว่า ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจและอยากอ่านเรื่ องสั้นและบทความ
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สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Bass (2004) ที่พบว่า การเลือกใช้หนังสื อตามแนวการสอนอ่านโดยใช้
วรรณกรรมเป็ นฐานจะต้องคานึงความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
(2) การปฏิสัมพันธ์กบั วรรณกรรมจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยการเชื่ อมโยง
กระบวนการคิดและประสบการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจเนื้อหา ภาษา และรู ปแบบของวรรณกรรม ดังที่
Galda, Cullinan and Strickland (1993: 128) กล่าวว่า ครู จะต้องกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนได้อ่านงานเขียน/
งานวรรณกรรมด้วยตนเอง เพราะผูเ้ รี ยนจะต้องนาประสบการณ์เดิมมาใช้พิจารณาเนื้ อหา ภาษา และ
แนวคิ ดของงานเขี ย น เพื่ อสร้ างความเข้าใจข้อ มู ล ที่ อ่ านได้ (บุ ญ เหลื อ เทพยสุ วรรณ: 2539: 11)
ดังนั้น ในขั้นอ่านวรรณกรรมผูว้ จิ ยั จึงให้ผเู ้ รี ยนอ่านงานเขียนด้วยตนเอง และในขั้นพัฒนาโครงเรื่ อง
งานเขียนก็ให้ผูเ้ รี ยนได้ลงมือนาเสนอข้อมู ลในรู ปแบบงานเขียนด้วยตนเองเช่ นกัน พบว่า ผูเ้ รี ยน
สามารถเชื่ อมโยงความรู ้ เดิ ม ที่ ได้เรี ยนไปแล้วมาใช้เป็ นพื้ นฐานในการเข้าใจเนื้ อหา ตี ความและ
ตัดสิ นข้อมู ล จากสิ่ งที่ อ่าน จึ งท าให้งานเขี ย นสรุ ป ความมี ค วามสมบู รณ์ ในด้านเนื้ อหา การเรี ย ง
ประโยค และการใช้ภาษา สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Peter (2011) ที่พบว่า ประสบการณ์ ทางภาษา
และความรู ้เดิ มเป็ นพื้นฐานสาคัญที่ช่วยทาให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อเรื่ องที่อ่าน และยังใช้นาเสนอข้อมูล
ในการเขียนได้ดว้ ยเช่นกัน
(3) การวิเคราะห์ กฎเกณฑ์ ทางภาษาช่ วยให้ เข้าใจภาษาโดยใช้ท กั ษะการตี ความ
การแปลความการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการอ่านและสร้างองค์ความรู ้ ใหม่เพื่อใช้ในการพัฒนางานเขียน
ดังที่ Esgate and Groome (2005: 2) กล่ าวว่า กระบวนการทางสมองจะช่ วยสร้ างความเข้าใจกฎเกณฑ์
ทางภาษาซึ่ งมี พ้ืนฐานมาจากประสบการณ์ เดิมของผูเ้ รี ยนที่นามาใช้วิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาจะ
ช่ วยให้เห็ นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแต่ละส่ วน (Chomsky, 2006: 23) ดังนั้น ในขั้นกลัน่ กรอง
ความคิด ผูว้ ิจยั จึงให้อิสระผูเ้ รี ยนในการตีความและวิเคราะห์เนื้ อหาและการใช้ภาษาของเรื่ องสั้นและ
บทความที่อ่าน และในขั้นให้ขอ้ มูลย้อนกลับก็ให้ผเู ้ รี ยนได้ตรวจแก้ไขงานเขียนของตนเองและเพื่อน
ร่ วมชั้น จึ งท าให้ ผู เ้ รี ยนน าความรู ้ ด้านหลักภาษามาใช้พิ จารณางานเขี ยนของตนเองและผู อ้ ื่ นได้
อย่างถู กต้อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Yuan (2007) ที่ พบว่า แนวคิ ดทางภาษาศาสตร์ ช่วยให้ผูเ้ รี ยน
สามารถนาความรู ้ทางภาษาไปวิเคราะห์กฎเกณฑ์ทางภาษาได้ และยังเป็ นแนวทางในการเลื อกใช้คา
และประโยคเพื่อสร้างสรรค์งานเขียนได้เช่นกัน (Yasuda, 2015)
(4) การฝึ กอ่ านและเขี ยนโดยใช้วรรณกรรมเป็ นสื่ อช่ วยให้ เกิ ดการเรี ยนรู ้ ผ่านการ
เชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ โดยการสังเกตและไตร่ ตรองข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านเพื่อนาไปพัฒนา
งานเขียนและเห็ นคุ ณค่าของงานเขียนสาหรั บนาไปประยุกต์ไปใช้ในชี วิตจริ ง ดังที่ Lazer (1993:
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14-15) กล่าวว่า งานวรรณกรรมช่วยพัฒนาความรู ้ดา้ นการใช้ภาษา เชื่ อมโยงประสบการณ์ เดิ มของ
ผูเ้ รี ยน กระตุ น้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน และเห็ นคุ ณค่าของงานเขียน ดังนั้น ในขั้นอ่านวรรณกรรม
ผูว้ ิจยั จึงให้ผูเ้ รี ยนอ่านงานเรื่ องสั้นและบทความ และขั้นให้ขอ้ มูลย้อนกลับก็ให้ผูเ้ รี ยนได้พิจารณา
และสังเกตงานเขียนของตนเองและเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน จึงทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อเรื่ องที่อ่านได้ และ
ปรับปรุ งงานเขียนให้สมบูรณ์ ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Belsky (2006) ที่พบว่า บทบาทของ
วรรณกรรมจะช่ วยพัฒนาความสามารถด้านภาษา กระตุ ้นความสนใจในการเรี ยนภาษา เชื่ อมโยง
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้กบั การเรี ยนรู ้วฒั นธรรม และเห็นคุณค่าของการเรี ยนภาษา
(5) การให้อิส ระทางความคิ ดและเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมี ปฏิ สัมพันธ์ เพื่อแลก
เปลี่ ยนการเรี ยนรู ้ อภิ ป ราย แสดงความคิ ดเห็ น และโต้แย้งอย่างมี เหตุ ผ ลจะช่ วยให้ ขยายความรู ้
ตรวจสอบข้อมู ลจากที่ อ่านและแก้ไขงานเขี ยนเพื่ อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขี ยนให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังที่ Galda, Cullinan and Strickland (1993: 129) กล่าวว่า กิ จกรรมหลังอ่านวรรณกรรม
จะต้องให้ผเู ้ รี ยนได้อภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนตรวจสอบข้อมูลจากสิ่ งที่
อ่านให้ถูกต้อง ดังนั้น ขั้นกลัน่ กรองความคิดและขั้นให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ผูว้ ิจยั จึงส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนกล้า
แสดงออก รับฟั งความคิดเห็นและเหตุผลของผูอ้ ื่น ทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการขยายความรู ้ ความเข้าใจใน
เนื้ อเรื่ องที่ อ่านและพัฒนางานเขี ยนให้สมบู รณ์ ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Maarof and
Lin (2013) พบว่า การจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ้จะช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจเนื้อหา เพื่อนาเสนอเนื้อหาในงานเขียนให้สมบูรณ์ได้
1.1.3 รู ปแบบการเรี ยนการสอนช่ ว ยพั ฒ นาความรู้ ด้ านหลัก ภาษา การเรี ยนรู้ ก ลวิธี
การใช้ ภาษา และการฝึ กฝนทักษะทางภาษา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พ ัฒนาขึ้ นเป็ นการบู รณาการแนวคิ ดที่ ช่ วยส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน และท าให้ผูเ้ รี ยนมี ความสามารถรอบด้าน ดังนี้ แนวการสอนที่ เน้นภาษา
(Language-based Approach) จะช่ วยพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจด้านหลักภาษา โดยผูเ้ รี ยนจะตีความ
ลักษณะและความหมายของคา และวิเคราะห์โครงสร้างประโยค เพื่อเป็ นแนวทางในการเลือกใช้คา
และประโยคในงานเขี ยนให้เหมาะสมและถู ก ต้อง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Halliday and
Mathieseen (1999) และ Ying (2008) ที่พบว่า แนวการสอนที่เน้นภาษาจะช่ วยพัฒนาความรู ้ทางภาษา
ทักษะการรู ้คิด และสามารถเชื่ อมโยงประสบการณ์ เพื่อตีความ วิเคราะห์และประเมินค่าข้อมูลจาก
สิ่ งที่ อ่าน และช่ วยแก้ไขปรั บ ปรุ งการใช้ภาษาและการล าดับ เนื้ อหาในงานเขี ยนสรุ ป ความให้ มี
คุณภาพดีข้ ึน (Yuan, 2007 และ Baba, 2007)

257
ขณะที่ แนวการสอนที่ เน้นวรรณกรรม (Literature-based Approach) จะช่ วยพัฒ นา
ทักษะการเรี ยนรู ้ ภาษา โดยผูเ้ รี ยนจะวิเคราะห์ องค์ประกอบของงานเขียนอย่างละเอียดโดยเฉพาะ
ลักษณะการใช้คาและประโยค เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหา ภาษา และองค์ประกอบของงานเขียน ดังที่
Mckay (2014: 489) กล่ าวว่า การพัฒนาความเข้าใจของผูเ้ รี ยนจะต้องนาวรรณกรรมมาใช้ในการสอน
เพราะจะช่ วยทาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกการสังเกตและวิเคราะห์งานเขียนเพื่อให้เห็นคุณค่าด้านต่าง ๆ และ
สร้างความเข้าใจโครงสร้างของงานเขียน ระบบคา ความหมาย ไวยากรณ์ เพื่อเป็ นแนวทางในการเขียน
(Arya and Other, 2005: 64) และสอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ Tonne and Pihl (2013) และ ธี รนุ ช
อนุ ฤทธิ์ (2559) ที่พบว่า แนวการสอนที่เน้นวรรณกรรมจะช่วยพัฒนาความสามารถด้านความรู ้ทาง
ภาษา ประสบการณ์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และช่วยเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน และแนวการสอนที่เน้น
ประสบการณ์ (Experience-based Approach) จะช่วยพัฒนาความสามารถและทักษะในการนาข้อมูลที่
ได้จากการอ่านไปนาเสนอในรู ปแบบงานเขียนสรุ ปความได้เหมาะสม กระชับ และถูกต้อง ด้วยการ
ลงมื อ ปฏิ บ ัติ และการตรวจแก้ไ ขงานเขี ย นของตนเอง โดยจัด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู เ้ รี ย นได้
ประเมินงานเขียนสรุ ปความของตนเอง เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน และผูส้ อนประเมิน เพื่อตรวจแก้ไขและ
ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่องานเขียนของผูอ้ ื่นเพื่อนาข้อมูลไปแก้ไขปรับปรุ งงานเขียนสรุ ป
ความให้ มี ค วามสมบู รณ์ และมี คุ ณ ภาพยิ่งขึ้ น สอด คล้องกับ ผลการวิจยั ของ Ismail, Maulan and
Hasan (2008) กล่าวว่า วิธีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับทาให้นกั ศึกษามีคะแนนความสามารถในการเขียน
ความเรี ยงสู งขึ้ น โดยเฉพาะด้านเนื้ อหาและด้านการใช้ภาษามากที่ สุด รองลงมา คื อ ด้านการจัด
ลาดับเนื้อหา
1.2 ข้ อเสนอแนะในการนารู ปแบบการเรียนการสอนไปใช้ จริง
รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ พ ัฒ นาขึ้ น มี เป้ า หมายเพื่ อ แก้ปั ญ หาและพัฒ นาความ
สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรปุความของนักศึกษา และเป็ นการผสมผสาน
แนวคิดทั้ง 3 แนวทางที่ มีจุดเน้นต่างกัน ดังนั้น ผูส้ อนจะต้องมีพ้ืนความรู ้ ด้านหลักภาษาดี พอเพื่อ
สั ง เกตการใช้ ภ าษาที่ ถู ก ต้อ ง และฝึ กฝนทั ก ษะการใช้ ภ าษาให้ เหมาะสมและถู ก ต้อ งให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังที่ Olatunji (2011) กล่ าวว่า การอ่านเพื่ อความเข้าใจกับทักษะการสรุ ปความมี ความ
สัมพันธ์ กนั เนื่ องจากผูเ้ รี ยนจะต้องนาความรู ้ ทางภาษาและประสบการณ์ มาทาความเข้าใจเนื้ อหา
และถ่ายทอดความเข้าใจเนื้อหาที่อ่านโดยเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาด้วยการใช้ภาษาชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้
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งานเขี ย นมี คุ ณ ภาพ และเลื อ กใช้ เทคนิ ค และวิ ธี ส อนที่ ส่ ง เสริ ม และกระตุ ้น ให้ ผู ้เรี ย นพัฒ นา
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความให้สมบูรณ์และมีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น
2. การศึกษาประสิ ทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
การอภิปรายเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอน ที่
เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ มีประเด็นสาคัญ 3 ประเด็นได้แก่ ด้านความ สามารถใน
การอ่ า นเพื่ อ ความเข้าใจ ด้านความสามารถในการเขี ย นสรุ ป ความ และด้านความคิ ด เห็ น ของ
นักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ด้ านความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
จากผลการวิ จ ัย ที่ พ บว่ า นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ การจัด การเรี ย นการสอน
โดยใช้รูป แบบการเรี ยนการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มี ค ะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการอ่านเพื่ อความ
เข้าใจหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
เท่ากับ 22.98 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.76 และคะแนนเฉลี่ ยก่อนเรี ยน เท่ากับ 14.36 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.42 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดก่อนหน้านี้ วา่ นักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิตที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีคะแนนความสามารถใน
การอ่ านเพื่อความเข้าใจหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Stouten
(1993) Richarson (1995) Zhi hui (2002) สายสมร ประสานไชย (2556) นันทนา ลี ลาชัย (2556) และ
ทัศนีย ์ จินติยะ (2558) ที่พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจตามแนวการสอนที่เน้น
ภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ช่วยส่ งเสริ มความรู ้เดิม ประสบการณ์ทางภาษา และทักษะการ
รู ้คิดซึ่ งจาเป็ นต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจให้แก่ผเู ้ รี ยน
อย่างไรก็ ต าม มู ล เหตุ ส าคัญ ที่ ท าให้ ผ ลการวิจ ัย ข้า งต้น สอดคล้อ งกับ สมมติ ฐ านที่
กาหนดไว้น้ นั เนื่ องมาจากผูว้ ิจยั นาแนวการสอนทั้ง 3 แนวทางมาผสมผสานเพื่อสามารถนามาใช้
พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจในด้านการเข้าใจเนื้ อหา การตีความ และการประเมินค่า
ข้อ มู ล จากสิ่ ง ที่ อ่ า นให้ ถู ก ต้อ งและครบถ้ ว นโดยแนวการสอนที่ เน้ น ภาษา (Language-based
Approach) จะช่วยพัฒนาความรู ้ความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษาโดยผ่านกระบวนการรับรู ้การตีความ
การวิเคราะห์ และการตัดสิ น ข้อมู ล จากสิ่ งที่ อ่าน เพื่ อสร้ างความเข้าใจเนื้ อหาที่ อ่าน(Esgate and
Groome, 2005: 2) แนวการสอนที่ เน้นวรรณกรรม (Literature-based Approach) จะช่ วยพัฒนาทักษะ
การสั งเกตและกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยการปฏิ สั มพันธ์ ก ับงานเขี ยน/งานวรรณกรรม เพื่ อ น าไปสู่
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การศึกษากลวิธีและการใช้ภาษาในงานเขียน (Tompkins and Mcgee, 1993: 9 และ Ruddell and Ruddell,
1995: 622) และแนวการสอนที่ เน้น ประสบการณ์ (Experience-based Approach) จะช่ ว ยพัฒ นา
ความสามารถในการฝึ กทักษะการอ่านโดยการลงมือกระทาด้วยตนเอง ไตร่ ตรองและสรุ ปเป็ นองค์
ความรู ้จากสิ่ งที่อ่าน (Dewey, 1938: 25 และ Kolb, 1984: 25; 2015: 27) เพื่อนาเสนอในรู ปแบบของ
งานเขียนสรุ ปความให้มีคุณภาพ
เมื่อพิจารณาคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยจาแนกตามรายด้าน
พบว่า คะแนนความสามารถด้านการตีความเพิ่มขึ้นมากที่ สุด รองลงมา คือ ด้านการเข้าใจเนื้ อหา
และด้านการประเมินค่า ผูว้ จิ ยั จึงนาเสนอผลการอภิปรายโดยจาแนกตามรายด้าน ดังนี้
2.1.1 ด้ านการตีความ
ผลการวิจยั พบว่า นักศึ กษากลุ่ มตัวอย่างที่ ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจด้าน
ตีความหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
เท่ากับ 10.95 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.70 ส่ วนคะแนนเฉลี่ ยก่ อนเรี ยน เท่ากับ 6.55 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.34 เพิ่มขึ้น 4.41 คะแนน จากผลการวิจยั นี้ แสดงให้เห็ นว่า รู ปแบบการ
เรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีข้ นั ตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ช่วยส่ งเสริ มความ สามารถ
ด้านการตีความให้แก่ผเู ้ รี ยนได้ เนื่องมาจากเหตุผล ดังนี้
(1) ขั้นตอนกิ จกรรมการเรี ยนการสอนใน 3 ขั้นแรก ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบกิ จกรรม
เพื่อพัฒนาความสามารถตามระดับของการอ่านเพื่อความเข้าใจ คื อ ขั้นคัดสรรวรรณกรรมมุ่งให้
ผูเ้ รี ยนได้ทาความเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาที่อ่านตลอดทั้งเรื่ อง และกาหนดประเด็นในการอ่านเพื่อ
เป็ นแนวทางในการค้นหาใจความสาคัญ และลาดับเนื้ อหาของเรื่ องได้ตลอดทั้งเรื่ อง ส่ วนขั้นอ่าน
วรรณกรรมที่ มุ่งให้ผูเ้ รี ยนได้ลงมื ออ่านงานเขี ยน/งานวรรณกรรมด้วยตนเอง เพื่ อค้นหาใจความ
สาคัญ ความหมายของคาและประโยคจากบริ บทของเนื้ อหา และจัดลาดับเนื้อหาและใจความสาคัญ
ให้ต่อเนื่ องกัน ก่อนจะนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตีความและประเมินค่าข้อมูลที่ได้จากการอ่านในขั้น
กลัน่ กรองความคิดที่มุ่งให้ผูเ้ รี ยนนาข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านมาตีความ แปลความ ขยายความ พิจารณา
กลวิธีการเขียน การใช้ภาษา ได้แก่ การใช้คาและประโยค จากนั้นจึงประเมินคุณค่าที่ได้จากการอ่าน
งานเขียน/งานวรรณกรรม เพื่อสรุ ปข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการนาข้อมูลไปเรี ยบเรี ยงนาเสนอใน
รู ปแบบของงานเขียนสรุ ปความให้กระชับ ชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง ซึ่ งกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทั้ง 3 ขั้นนี้ สอดคล้องกับความคิดเห็นของ Hoch, Bernhaedt, Murphy-Schiller and Fiher (2010: 11)

260
ที่กล่าวไว้วา่ การจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ จะต้องคานึ งถึงส่ วนประกอบ
สาคัญ 3 ประการ คือ 1)ให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้เดิมมาอธิ บายและตีความเพื่อความหมายของคาศัพท์
2) นาเนื้อหาที่ได้มาระบุใจความสาคัญ และ 3) นาใจความสาคัญที่ได้มาสรุ ปและจัดลาดับให้ต่อเนื่องกัน
จึงทาให้ผเู ้ รี ยนคะแนนความสามารถด้านการตีความของผูเ้ รี ยนเพิ่มขึ้น
(2) การใช้คาถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ทาให้ผเู ้ รี ยนเชื่อมโยงความรู ้ทางภาษา
กับประสบการณ์ เดิ มสร้ างความเข้าใจเนื้ อหา ตีความ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านได้
โดยผูส้ อนจะกระตุ น้ โดยใช้คาถามให้สัมพันธ์ กบั กระบวนการคิ ด และเลื อกประเภทคาถามตาม
แนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001) ทั้ง 6 ระดับ ได้แก่ จา เข้าใจ นาไปใช้ วิเคราะห์สังเคราะห์
และประเมินค่า ช่ วยทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถค้นหาคาตอบให้สอดคล้องกับระดับการอ่านเพื่ อความ
เข้าใจได้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Ehara (2008) ที่พบว่า การใช้คาถามในระหว่างการสอนอ่าน
เพื่อความเข้าใจช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่มาใช้ตีความเนื้อหาเพื่อสร้างความ
เข้าใจได้และยังทาให้คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรี ยนสู งขึ้น
(3) การนาความรู ้เดิมและประสบการณ์ทางภาษามาใช้ตีความ ขยายความ แปลความ
และวิเคราะห์ การใช้ภาษาจากเรื่ องสั้นและบทความ เพื่อสร้างความเข้าใจความหมายของคาศัพท์
ตีความหมายของคาจากบริ บท วิเคราะห์โครงสร้างและชนิดของประโยค โดยผูส้ อนจะจัดบรรยากาศใน
ห้องเรี ยนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้เดิมและประสบการณ์ ทางภาษามาใช้ตีความเนื้ อหา และให้ผเู ้ รี ยน
ได้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนเพื่อแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้และแสดงความคิดเห็น ดังที่ บุญ
เหลือ เทพยสุ วรรณ (2539: 131) กล่าวว่า การพิจารณาเนื้ อหา ภาษาและแนวคิ ดของเรื่ องนั้น ผูอ้ ่าน
จะต้องนาประสบการณ์ มาใช้ตีความหมายซึ่ งจะช่ วยให้เข้าใจความหมายของข้อความที่ อ่าน และ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Peter (2011) ที่พบว่า การนาความรู ้ เดิ มและประสบการณ์ ทางภาษา
ช่วยทาให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจความหมายของคาศัพท์โดยการตีความจากประสบการณ์ของตนเองจึงทาให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาที่อ่านและมีคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจสู งขึ้น
2.1.2 ด้ านการเข้ าใจเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า นักศึ กษากลุ่ มตัวอย่างที่ ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจด้าน
การเข้าใจเนื้อหาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรี ยน เท่ากับ 7.36 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.67 ส่ วนคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน เท่ากับ 4.71
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ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.11 เพิ่มขึ้น 2.64 คะแนน จากผลการวิจยั นี้ แสดงให้เห็นว่า รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนที่ พ ั ฒ นาขึ้ นมี ข้ ัน ตอนการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ ช่ ว ยส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการเข้าใจเนื้อหาให้แก่ผเู ้ รี ยนได้ เนื่องมาจากเหตุผล ดังนี้
(1) การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้สัมผัสงานเขียน/งานวรรณกรรมด้วยตนเอง ซึ่ งเห็ น
จากขั้นอ่านวรรณกรรมที่ผเู ้ รี ยนจะต้องอ่านเรื่ องสั้นและบทความจานวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกผูเ้ รี ยน
จะอ่านอย่างคร่ าว ๆ เพื่อทาความเข้าใจภาพรวมของเนื้ อหา ต่อมาครั้งที่ 2 จะเป็ นการอ่านอย่างละเอียด
เพื่ อ ท าความเข้าใจเนื้ อหาในประเด็ น ต่ าง ๆ ซึ่ งขณะอ่ านผูเ้ รี ย นจะเชื่ อมโยงความรู ้ เดิ ม เกี่ ย วกับ
คาศัพท์และความหมาย เพื่ออันเป็ นพื้นฐานในการเข้าใจเนื้ อหาและภาษาของงานเขียน/งานวรรณกรรม
นั้น ๆ ดัง ที่ Galda, Cullinan and Strickland (1993: 128) กล่ า วว่า ครู จ ะต้อ งกระตุ ้น ให้ ผู เ้ รี ยนเกิ ด
ความสนใจงานเขียน/งานวรรณกรรม และให้ผเู ้ รี ยนได้อ่านงานเขียนหรื องานวรรณกรรมด้วยตนเอง
เพราะจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาทั้งภาพรวมและรายละเอียดปลีกย่อยได้ครบถ้วน
(2) การเลื อกงานเขียน/งานวรรณกรรมให้เหมาะสมกับวัยเรี ยนและความสามารถ
ของผู เ้ รี ย นช่ วยกระตุ ้น และเร้ า ความสนใจของผู เ้ รี ย น เนื่ อ งจากผู ส้ อนเลื อ กงานเขี ย นร้ อ ยแก้ว
ประเภทเรื่ องสั้นและบทความมากระตุน้ และเร้าความสนใจให้แก่ ผูเ้ รี ยน ดังที่ Reed (1994: 18) ได้
กล่ าวว่า หากผูส้ อนเลื อกวรรณกรรมให้เหมาะสมกับ วัยและความต้องการของผูเ้ รี ยนจะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนเชื่ อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจเนื้ อหาที่อ่านได้ โดยให้ผเู ้ รี ยนอธิบาย
ความชื่ นชอบ แนวทางในการอ่าน และประเด็นในการอ่านเพื่อสร้างความเข้าใจเนื้ อหาของตนเอง
และกาหนดประเด็นในการอ่านงานเขียน/งานวรรณกรรมที่ กาหนดให้ เพื่อกระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความสนใจอยากอ่าน ทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงประสบการณ์ ในการอ่านของตนเองเพื่อเป็ น
แนวทางในการอ่านเรื่ องสั้นและบทความที่ผสู ้ อนกาหนดให้อ่าน และผูเ้ รี ยนยังได้นาข้อมูลจากการ
อ่านมาสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลที่อ่านกับเพื่อนในกลุ่ม เพื่อตรวจสอบความรู ้และสร้างความเข้าใจ
เนื้ อเรื่ องที่ อ่านทั้งหมด จึงทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจเนื้ อหาและองค์ป ระกอบของงานเขี ยน/งาน
วรรณกรรมได้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Bass (2004) ที่พบว่า การเลื อกใช้หนังสื อเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านตามแนวการสอนอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็ นฐานจะต้องคานึ งถึ งความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
(3) การใช้ผงั กราฟิ กในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการอ่านมาจัดเป็ นระบบระเบียบ และทาให้เข้าใจเนื้อหาที่อ่านมากยิง่ ขึ้น
ดังที่ ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ (2556: 337) ได้กล่าวว่า ผังกราฟิ กเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
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นาเอาข้อมู ลที่ อยู่กระจัดกระจายจานวนมากมาจัดเป็ นระบบระเบี ยบ เพื่ อสามารถอธิ บายความเข้าใจ
ในเนื้ อหาหรื อสาระต่าง ๆ ได้ง่ายและได้นาน ในระหว่างจัดกิจกรรมขั้นเชื่ อมโยงความรู ้ซ่ ึ งผูเ้ รี ยน
จะต้อ งวิเคราะห์ ข ้อมู ล ที่ ผ่านการตี ค วาม แปลความ และขยายความเพื่ อ ท าความเข้าใจเนื้ อหา
ทั้งหมดมาจัดลาดับของเนื้ อหาของตนเองลงในใบงานที่ 4 เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดโครง
เรื่ องงานเขียนในขั้นกาหนดโครงเรื่ องงานเขียน จึงทาให้ผเู ้ รี ยนส่ วนใหญ่สามารถนาเสนอใจความ
สาคัญหรื อประเด็นสาคัญได้ครบถ้วนและถู กต้อง สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Phillips (2009)
และ Bernhardt (2010) ที่พบว่า ผังกราฟิ กสามารถช่ วยส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านให้แก่ผูเ้ รี ยน
และช่วยตรวจสอบและปรับปรุ งงานเขียนให้สมบูรณ์ได้ (Esmat, 2009)
2.1.3 ด้ านการประเมินค่ า
ผลการวิจยั พบว่า นัก ศึ กษากลุ่ ม ตัวอย่างที่ ได้รับ การจัดการเรี ย นการสอน โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจด้าน
การประเมินค่าหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรี ยน เท่ากับ 4.67 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.86 ส่ วนคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน เท่ากับ 3.10
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.10 เพิ่มขึ้น 1.57 คะแนน จากผลการวิจยั นี้ แสดงให้เห็นว่า รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนที่ พ ั ฒ นาขึ้ นมี ข้ ัน ตอนการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ ช่ ว ยส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการประเมินค่าให้แก่ผูเ้ รี ยนได้ เนื่ องจากการจัดการเรี ยนการสอนในทุกขั้นตอน
ของรู ป แบบการเรี ยนการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการอภิ ป ราย โต้แย้ง
แสดงความคิ ด เห็ น และแลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู ้ ใ นประเด็ น ต่ า ง ๆ โดยใช้เหตุ ผ ลที่ น่ าเชื่ อ ถื อ มา
สนับ สนุ น ข้อมู ล ที่ ไ ด้จากสิ่ ง ที่ อ่าน รวมทั้งการแสดงความคิ ดเห็ น ของตนเอง จึ ง ช่ วยให้ ผูเ้ รี ย น
สามารถไตร่ ตรองและตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระหว่างการอภิปรายกลุ่มย่อยและอภิปรายทั้ง
ชั้นเรี ยน ซึ่ งเห็ นได้จากในขั้นคัดสรรวรรณกรรมที่ ให้ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ ยนและแสดงความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับงานเขียนที่ชื่นชอบและแนวทางการอ่านงานเขียนของตนเอง ขั้นอ่านวรรณกรรมให้ผเู ้ รี ยน
นาข้อมูลจากการอ่านมาพิจารณากลวิธีการเขียนและการใช้ภาษา ขั้นกลัน่ กรองความคิดให้ผูเ้ รี ยน
อภิ ปรายกลุ่มย่อยโดยการแสดงความเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณค่าของงานเขียน จึงทาให้ความสามารถด้าน
การประเมิ นค่าของผูเ้ รี ยนเพิ่ มสู งขึ้ น ดังที่ Galda, Cullinan and Strickland (1993: 129) และ Yopp
and Yopp (1996: 5) ได้เสนอความคิ ดเห็ นที่ ตรงกันว่า การให้ผูเ้ รี ยนได้นาข้อมู ลจากสิ่ งที่ อ่านมา
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ จะช่ วยสร้ างความเข้าใจเนื้ อหาอย่างละเอียด ทักษะการคิดและการไตร่ ตรอง
ข้อมู ล และยังสอดคล้ องกับ งานวิ จ ัยของ Hollimin (2008) ที่ พ บว่ า การให้ ผู ้เรี ยนได้แลกเปลี่ ยน
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ประสบการณ์ ในการอ่านจะช่ วยสร้างแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ให้แก่ผเู ้ รี ยนได้
2.2 ด้ านความสามารถในการเขียนสรุ ปความ
จากผลการวิจยั ที่พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนสรุ ปความหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยน เท่ากับ 21.31
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 5.27 และคะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย น เท่ า กับ 14.39 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 3.87 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดก่อนหน้านี้ วา่ นักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ตที่ เรี ย นโดยใช้รูป แบบการเรี ย นการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มี ค ะแนนความสามารถใน
การเขี ย นสรุ ป ความหลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย น และสอดคล้อ งกับ ผลการวิจยั ของ Yuan (2007)
Yasuda (2015) วิรุฬห์ หุ ตะวัฒนะ (2551) รุ่ งระวี สมะวรรถนะ (2553) และสายสมร ประสายไชย (2556)
ที่พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนการเขียนสรุ ปความตามแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ช่วยส่ งเสริ มความสามารถในด้านเนื้ อหา การเรี ยงประโยค และการใช้ภาษาซึ่ งจาเป็ น
ต่อการพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุ ปความให้แก่ผเู ้ รี ยนได้
อย่างไรก็ ต าม มู ล เหตุ ส าคัญ ที่ ท าให้ ผ ลการวิจ ัย ข้า งต้น สอดคล้อ งกับ สมมติ ฐ านที่
กาหนดไว้น้ นั เนื่ องมาจากผูว้ ิจยั นาแนวการสอนทั้ง 3 แนวทางมาผสมผสานเพื่อสามารถนามาใช้
พัฒนาความสามารถในการเขียนสรุ ปความในด้านเนื้ อหา การเรี ยงประโยค และการใช้ภาษาให้มี
คุณภาพ โดยแนวการสอนที่เน้นภาษา (Language-based Approach) จะช่วยพัฒนาความความรู ้ดา้ น
หลักภาษาเกี่ยวกับการใช้คา ลักษณะของคา และโครงสร้างประโยค (Chomsky, 2006: 23) แนวการ
สอนที่เน้นวรรณกรรม (Literature-based Approach)จะช่ วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ภาษา
โดยเชื่ อมโยงความรู ้เดิ มเพื่อสังเกตการใช้ภาษาในเรื่ องสั้นและบทความ รวมทั้งองค์ประกอบของ
งานเขี ยนอันจะน าไปสู่ การค้นหาใจความส าคัญและการใช้ภาษาให้ถู กต้อง (Tompkins and Mcgee,
1993: 9 และRuddell and Ruddell, 1995: 622) และแนวการสอนที่ เน้นประสบการณ์ (Experience-based
Approach) จะช่ วยพัฒนาความสามารถในการฝึ กฝนทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยน
สรุ ปความ โดยผ่านกระบวนการไตร่ ตรอง ตรวจสอบงานเขียนเพื่อปรับปรุ งและพัฒนางานเขียนให้มี
คุณภาพ (Dewey, 1938: 25 และ Kolb, 2015: 25)
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เมื่ อพิ จารณาคะแนนความสามารถในการเขี ย นสรุ ป ความโดยจาแนกตามรายด้าน
พบว่า คะแนนความสามารถด้านเนื้ อหาเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการใช้ภาษา และด้าน
การเรี ยงประโยค ผูว้ จิ ยั จึงนาเสนอผลการอภิปรายโดยจาแนกตามรายด้าน ดังนี้
2.2.1 ด้ านเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านเนื้ อหาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน เท่ากับ 10.71 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 3.23 ส่ วนคะแนนเฉลี่ ยก่อนเรี ยน เท่ากับ 7.02 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.48
เพิ่มขึ้น 3.69 คะแนน จากผลการวิจยั นี้ แสดงให้เห็นว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีข้ นั ตอน
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ช่วยส่ งเสริ มความสามารถด้านเนื้ อหาให้แก่ผูเ้ รี ยนได้ เนื่ องมา
จากเหตุผล ดังนี้
(1) กิ จกรรมการเรี ยนการสอนส่ งเสริ มให้ ผู ้เรี ยนได้อ่ านเรื่ องสั้ นและบทความ
จานวน 2 ครั้ง ทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาและองค์ประกอบของเรื่ องอย่างละเอียด โดยครั้งที่ 1 จะอ่าน
อย่างคร่ าว ๆ เพื่อค้นหาประเด็นสาคัญ ได้แก่ ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร และเมื่อไร เพื่อสามารถ
ระบุใจความสาคัญ และครั้งที่ 2 จะอ่านอย่างละเอียด และพิจารณาจุดประสงค์ กลวิธีการเขียน การใช้
ภาษา และคุ ณค่าของงานเขียน เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดโครงเรื่ องงานการเขียนจากการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างที่ผเู ้ รี ยนลงมือเขียน พบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ได้นาข้อมูลซึ่ งเป็ นประเด็นสาคัญ
หรื อใจความสาคัญที่ได้จากการอ่านเรื่ องสั้นและบทความมานาเสนอตามหัวข้อที่กาหนดไว้ จึงทา
ให้นกั ศึกษาสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญหรื อใจความสาคัญในงานเขียนสรุ ปความได้ครบถ้วน
และถูกต้องเป็ นส่ วนมาก
(2) การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริ มความสามารถในการเขียนสรุ ปความทาให้ผเู ้ รี ยน
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญหรื อใจความสาคัญจากสิ่ งที่อ่านได้ครบและถูกต้อง เนื่ องจากผูส้ อน
ได้ก ระตุ ้นและสร้ างแรงจู ง ใจให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจและอยากลงมื อเขี ยน โดยจัดกิ จกรรมที่
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ป ฏิ สั มพันธ์ ก ับผูส้ อนเพื่ อคอยซักถาม และสร้ างแรงจู งให้แก่ ผูเ้ รี ยนและให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการคิ ดวิเคราะห์ และวิจารณญาณตามความสามารถของตนเอง สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ Chiang (2002) และMaarof and Lin (2013) สรุ ป ได้ว่า การจัด กิ จ กรรมที่ เน้ น ให้
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ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาและภาษาดี
ขึ้น ซึ่ งส่ งผลต่อเจตคติของผูเ้ รี ยนและทาให้งานเขียนสรุ ปความมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
2.2.2 ด้ านการใช้ ภาษา
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการใช้ภาษาหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน เท่ากับ 4.81 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.73 ส่ วนคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน เท่ากับ 3.19 ค่าเบี่ยง เบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.09
โดยเพิ่มขึ้น 1.62 คะแนน จากผลการวิจยั นี้ แสดงให้เห็นว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ช่วยส่ งเสริ มความสามารถด้านการใช้ภาษาให้แก่ผเู ้ รี ยน
ได้ เนื่องมาจากเหตุผล ดังนี้
(1) การจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเชื่ อมโยงความรู ้ ทางภาษากับเนื้ อหาที่อ่านทาให้ผเู ้ รี ยน
สามารถนาเสนอข้อมูลในงานเขียนสรุ ปความโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม ชัดเจน และถูกต้องตามหลัก
ภาษา เนื่องจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้อภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อแสดงความเห็น
เกี่ยวกับการใช้ภาษาในเรื่ องสั้นและบทความ จึงทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ทางหลักภาษามาใช้
เป็ นแนวทางในการพิ จารณาลักษณะและการใช้ค า โครงสร้ างประโยคได้ ถูกต้องตามหลักภาษา
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Yuan (2007) และ Yasuda (2015) ที่พบว่าการนา แนวคิดภาษาศาสตร์
เชิ งหน้าที่ (cognitive-functional linguistics approach) ช่ วยพัฒ นาความสามารถในการสอนเขี ย น
สรุ ป ความของนักศึ กษาระดับ วิท ยาลัยได้ และทาให้ผูเ้ รี ยนเลื อกใช้คาและประโยคเพื่ อนาเสนอ
ประเด็นสาคัญหรื อใจความสาคัญได้ถูกต้องตามหลักภาษา
(2) การแลกเปลี่ ยนและให้ขอ้ มู ลย้อนกลับโดยผูส้ อนและเพื่อนร่ วมชั้นทาให้
การใช้ภาษาในงานเขียนสรุ ปความของผูเ้ รี ยนถูกต้องตามหลักภาษา เนื่องจากผูเ้ รี ยนจะนางานเขียน
สรุ ปความของตนเองให้ผูส้ อน เพื่อนร่ วมชั้น และตนเองประเมินงานเขียน โดยเฉพาะข้อมูลย้อนกลับ
โดยผูส้ อนและเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่
ได้จากการอ่านและข้อมู ลที่ นาเสนอในงานเขี ยน และสามารถสอบถาม แสดงความคิ ดเห็ นหรื อ
โต้แย้งบางประเด็นกับผูส้ อนหรื อเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนที่เป็ นผูป้ ระเมิน ทาให้กระจ่างชัดในประเด็นที่
จะต้องแก้ไข เพื่อรวบรวมประเด็น ๆ ที่ได้รับการแก้ไขไปปรับปรุ งงานเขียนให้มีคุณภาพด้านภาษา
ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ คงเผ่า (2555) ที่พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อแนวทางการให้ขอ้ มูลย้อนกลับงานเขียนโดยผูส้ อนและเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนอยูใ่ น
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ระดับมาก และมีความคิดเห็ นว่า การให้ขอ้ มูลย้อนกลับมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานเขียนของตนเอง
รวมทั้งสามารถนาสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ และสั งเกตจากตัวอย่างของเพื่ อนไปใช้ป รั บ ปรุ งงานเขี ยนของ
ตนเองให้มีคุณภาพได้
2.2.3 ด้ านการเรียงประโยค
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการเรี ยงประโยคหลังเรี ยน
สู งกว่าก่ อนเรี ยน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยมี คะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยน เท่ากับ 5.79
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.61 ส่ วนคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน เท่ากับ 4.18 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.22 เพิม่ ขึ้น 1.61 คะแนน จากผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
มีข้ นั ตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ช่วยส่ งเสริ มความสามารถด้านการเรี ยงประโยคให้แก่
ผูเ้ รี ยนได้ ดังนี้
(1) กิ จกรรมการเรี ยนการสอนมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้กาหนดโครงเรื่ องก่อนลงมื อ
เขียนสรุ ปความ จึงทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาเสนอข้อมูลจากการอ่านเรื่ องสั้นและบทความตามหัวข้อ
ที่กาหนดไว้มาจัดลาดับความคิดในงานเขียนให้ต่อเนื่ องได้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Velasco
(2009) ที่ พ บว่า การให้ผูเ้ รี ยนก าหนดโครงเรื่ องก่ อนลงมื อเขี ยนสรุ ป ความท าให้ผูเ้ รี ยนจัดลาดับ
ความคิดในการนาเสนอข้อมูลในงานเขียนสรุ ปความได้ต่อเนื่ อง และทาให้คะแนนความสามารถ
ในการเขี ยนสรุ ป ความสู งขึ้ น (Dromsky, 2011) นอกจากนี้ ยงั ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสร้ างความเข้าใจ
กฎเกณฑ์ท างภาษา ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะได้วิเคราะห์ พิจารณาภาษาในเรื่ องสั้ นและบทความ โดยมุ่ งเน้น
การวิเคราะห์ลกั ษณะและการใช้คา โครงสร้างและรู ปแบบของประโยค เพื่อเป็ นแนวทางในการผูก
ประโยคให้กระชับและถูกต้องตามหลักภาษา
(2) ใช้การเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (scaffolding) เพื่อกระตุ น้ ความสนใจและช่ วยเหลื อ
ผูเ้ รี ยนให้นาประเด็นสาคัญจากสิ่ งที่อ่านมากาหนดโครงเรื่ องงานเขียน จึงทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถนา
เสนอข้อมู ลในงานเขียนได้ครบถ้วน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Brownfield (2016) ที่พบว่า
การให้ครู กระตุน้ ผูเ้ รี ยนด้วยการเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ในระหว่างการเรี ยนการสอนเขียนจะช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิดแรงจูงใจในการเขียน และพัฒนาความสามารถในการเขียนให้แก่ผเู ้ รี ยนได้

267
2.3 ด้ านความคิดเห็นทีม่ ีต่อรู ปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึน้
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดย
ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 และเมื่อพิจารณาความคิดเห็ นเป็ นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความ
คิดเห็ นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุดในทุ กด้านเช่ นกัน ดังนี้ ดา้ น
ประโยชน์ที่ได้รับ มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.87 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.36 ด้านบรรยากาศใน
การเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.78 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 และด้านกระบวนการจัดการเรี ยน
การเรี ยนสอนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.77 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42
เนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคาแหงไม่ได้บงั คับการเข้า
ชั้นเรี ยนของนักศึกษา จึงทาให้มีนกั ศึกษาที่เข้าเรี ยนน้อย และยังไม่เคยสัมผัสกับการจัดการเรี ยนการ
สอนของรู ป แบบการเรี ยนการสอนโดยบู ร ณาการแนวการสอนที่ เน้ น ภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ ที่มีข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนการสอนทั้ง 6 ขั้นอย่างเป็ นระบบ มีกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่หลากหลาย เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน โดยส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิและปรับปรุ งแก้ไขด้วย
ตนเอง ตลอดจนนาสื่ อการเรี ยนการสอนที่ มีความชัดเจนทั้งรู ปแบบ เนื้ อหา และการใช้ภาษามา
พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ป ความให้แก่นักศึ กษา จึงทาให้
นักศึกษาตระหนักถึ งประโยชน์ที่ได้รับจากการร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทั้ง 6 ขั้นตอนของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชี วิตจริ ง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ทิศนา แขมมณี (2552: 255) ที่กล่าวว่า การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการบูรณาการจะช่วย
พัฒ นาผู ้เรี ย นทั้ง เนื้ อ หาและวิ ธี ก ารไปพร้ อ ม ๆ กัน โดยจัด บรรยากาศในห้ อ งเรี ย นที่ เน้ น การ
ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ใช้การสื่ อสารผ่านสื่ อกลาง คอยชี้ แนะและช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยน
เพื่อเชื่อมโยงความรู ้และบูรณาการองค์ความรู ้ที่หลากหลายเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ จึงทา
ให้ผเู ้ รี ยนมีความสุ ขในการเรี ยนรู ้ และสามารถพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ของตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ดียงิ่ ขึ้น (สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี , 2561: 29)
ข้ อเสนอแนะ
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรมและ
ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของ
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นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ 2 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะในการนา
ผลการวิจยั ไปใช้ และข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั ที่พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ ช่วยส่ งเสริ มสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ป
ความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตได้น้ นั ผูว้ ิจยั มีเสนอแนะสาหรับผูบ้ ริ หารและครู ในการนา
ผลการวิจยั ครั้งนี้ไปใช้ ดังนี้
1.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้บริหาร
จากผลการวิจยั ที่พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ช่วยส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ป
ความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตได้น้ นั ผูบ้ ริ หารในสถาบันการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานและระดับ อุ ดมศึ ก ษาจึ ง ควรน ารู ป แบบการเรี ย นการสอนดังกล่ าวเป็ นนโยบายหนึ่ งใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยนเพื่อให้สอดคล้องแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของแต่ละสถานศึกษา
ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยจะต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1.1.1 ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรี ยนทุกระดับชั้น
โดยนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
เป็ นทางเลื อกหนึ่ งในการพัฒนาครู หรื อบุ ค ลากรทางการศึกษา เพื่ อนาไปประยุก ต์ใช้ในรายวิชา
ภาษาไทย การใช้ภาษา ภาษาเพื่อการสื่ อสาร หรื อการรู ้หนังสื อ
1.1.2 ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน โดยนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นไป
ใช้เป็ นแนวทางในการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานใน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน หลักการ ขั้นตอน และการวัดประเมิ นผลของรู ปแบบการเรี ยน
การสอน รวมทั้งฝึ กปฏิบตั ิการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพบริ บทของนักเรี ยน โรงเรี ยน และชุมชน
1.1.3 ผูบ้ ริ หารควรติดตามและประเมินผลตามช่ วงระยะเวลาในการนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนดังกล่าวไปใช้จดั การเรี ยนการสอน เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาความสามารถ
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ในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความให้แก่นกั เรี ยน ตลอดจนจัดหาแหล่งการเรี ยนรู ้
และสิ่ งสนับสนุนอันเป็ นประโยชน์ท้ งั ผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยน
1.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้สอน
จากผลการวิจยั ที่พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา
วรรณกรรม และประสบการณ์ช่วยส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ป
ความของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตได้น้ นั ครู หรื อผูส้ อนในสถาบันอุดมศึ กษาจึงควรนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนดังกล่าวเป็ นทางเลือกหนึ่ งในการพัฒนาความสามารถให้แก่นกั ศึกษาในสถาบัน
การศึกษาของตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1.2.1 นารู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา
ระดับอุดมศึกษา เช่น การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และ
การอ่านและเขียนร้ อยแก้ว เพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษาและความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
และยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั ผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ทั้งนี้ จะต้องคานึงถึง
ความเหมาะสมของเนื้อหาและความต้องการของผูเ้ รี ยน
1.2.2 ผูส้ อนจะต้องคานึ งถึงงานเขียนหรื องานวรรณกรรมที่นามาใช้เป็ นบทอ่าน เพื่อให้
สอดคล้องกับวัยและความสามารถของผูเ้ รี ยน ดังนั้น การคัดเลือกงานเขียนหรื องานวรรณกรรมจะช่วย
กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจอยากอ่านงานเขียนหรื องานวรรณกรรมที่ผสู ้ อนได้
คัดเลือกมาให้ดว้ ยความเต็มใจมากกว่าถูกบังคับ
1.2.3 ผูส้ อนจะต้องมีความรู ้ ดา้ นหลักภาษาเป็ นอย่างดี เพื่อช่ วยอธิ บายความรู ้ เกี่ ยวกับ
หลักภาษาให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจลักษณะและการใช้คา ประโยคที่จาเป็ นต่อการอ่านและการเขียนเพื่อใช้
ภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ดังนั้น ความรู ้ดา้ นหลักภาษาเป็ นสิ่ งที่ผสู ้ อนจะต้องมีความรู ้อยู่
ในระดับดี เพื่อสามารถนามาใช้อธิ บายความรู ้ทางหลักภาษา สังเกตการใช้ภาษา และฝึ กฝนทักษะ
ทางภาษา ซึ่ งจะต้องอาศัยความรู ้ดา้ นหลักภาษาแทบทิ้งสิ้ น
1.2.4 ระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละขั้นตอน ผูส้ อนจะต้องหากลวิธี
ต่าง ๆ เช่น ใช้คาถามหรื อจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ เพื่อกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความสนใจและอยากลงมือปฏิบตั ิในแต่ละกิจกรรม และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิ สัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมชั้นเรี ยน การอภิ ปรายกลุ่ มย่อย และการแสดงความคิ ดเห็ น รวมทั้งฝึ กให้ผูเ้ รี ยนตรวจแก้ไขงาน
เขียนของเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน และเสนอแนะข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่ ผูอ้ ื่ น เพื่อนาไปแก้ไขปรับปรุ ง
งานเขียนให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น
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2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
จากผลการวิจยั ครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจและศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังนี้
2.1 การศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอน
ที่ เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ ตามช่ วงเวลา เพื่ อศึ กษาพัฒนาการของความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
2.2 การศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอน
ที่ เน้ นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ ที่ มี ต่ อความสามารถในอ่ านและเขี ยนของผู ้เรี ยนทุ ก
ระดับชั้น
2.3 การศึกษาประสิ ทธิผลของการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอน
ที่ เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ ที่ มี ต่อตัวแปรอื่ น เช่ น การอ่ านอย่างมี วิจารณญาณและ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็ นต้น
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชา แดงจารู ญ
ตาแหน่ ง อาจารย์ประจาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพัทธ์ โพธิ์ทอง
ตาแหน่ ง อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
5. ดร. ดวงใจ บุญยะภาส
ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการสถาบันภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบพิจารณาเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
ตาแหน่ ง อดีตอาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ ปิ่ นทอง
ตาแหน่ ง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริ การฯ จังหวัดลพบุรี และอาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ รวีร์ เพียรเพชรเลิศ
ตาแหน่ ง อาจารย์ประจาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพัทธ์ โพธิ์ทอง
ตาแหน่ ง อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
5. อาจารย์ ดร. กานต์ รวี บุษยานนท์
ตาแหน่ ง อาจารย์ประจาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ภาคผนวก ข
คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอน
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คู่มือการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต

พัฒนาโดย
นายสง่า วงค์ไชย
นักศึกษาปริ ญญาเอก สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอกสารฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ
แนวการสอนที่ เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่ อ
ความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
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คานา
คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของ
ผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาบัณฑิ ตฉบับนี้ เป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นเพื่ออธิ บายรายละเอียดของรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนให้ผสู ้ อนหรื อผูส้ นใจสามารถศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน รวมทั้งได้แนวทางการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นไปจัดการเรี ยน
การสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
รายละเอียดของเอกสารฉบับนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน
ประกอบด้วย แนวคิ ดและทฤษฎี พ้ื นฐาน หลักการ และวัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตอนที่ 2 กระบวนการจัดเรี ยนการสอน ประกอบด้วย ขั้นตอนและกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และ
การวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน และ ตอนที่ 3 แนวทางการนาไปใช้ ประกอบด้วย บทบาทของ
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน แนวทางการนาไปใช้ และเงื่อนไขในการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
อย่างไรก็ตาม ผูส้ นใจควรศึกษาและทาความเข้าใจรายละเอียด ตลอดจนปฏิ บตั ิตามคาแนะนา
ทุกขั้นตอนเพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นดาเนิ นไปตาม
ล าดับ และต่ อเนื่ องกัน ทุ ก ขั้น ตอนเพื่ อบรรลุ ตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ ไ ด้ก าหนดไว้อ ย่างเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อยด้วยดี

สง่า วงค์ไชย
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ตอนที่ 1

แนวคิดและทฤษฎีพืน้ ฐาน

1. แนวคิดและทฤษฎีพืน้ ฐานของรู ปแบบการเรียนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรมและประสบการณ์
เพื่ อส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ย นสรุ ป ความของผูเ้ รี ยนระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตได้พฒั นาขึ้นโดยอาศัยทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานดังต่อไปนี้
1. แนวการสอนทีเ่ น้ นภาษา (Language-based Approach)
แนวการสอนที่ เน้นภาษามุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการเข้าใจภาษาของผูเ้ รี ยน โดย
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เข้าใจภาษา โดยการรับรู ้ การตีความ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสังเคราะห์ และ
ตัดสิ นข้อมูลที่ได้รับเพื่อสร้ างองค์ความรู ้ และข้อสรุ ปเพื่อจัดเก็บไว้ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ ต่างๆ นอกจากนี้ ยงั ช่ วยให้เข้าใจเกี่ ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาซึ่ ง
เป็ นพื้นฐานสาคัญสาหรับการเรี ยนรู ้และฝึ กฝนภาษาในการอ่านและเขียนและสามารถใช้ภาษาใน
การสื่ อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. แนวการสอนที่เน้ นวรรณกรรม (Literature-based Approach)
แนวการสอนที่เน้นวรรณกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ภาษาของผูเ้ รี ยน
โดยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ภาษา ตั้งแต่การปฏิ สัมพันธ์กบั ตัวบทอ่านที่ ได้รับการคัดสรรการ
วิเคราะห์ วรรณกรรมด้านเนื้ อหา การใช้ภาษา และรู ปแบบของการเขี ยน รวมทั้งตรวจสอบข้อมู ล
จากการวิเคราะห์ วรรณกรรมเพื่อเป็ นพื้นฐานในการเขียน นอกจากนี้ ยงั ให้ความสาคัญกับการเปิ ด
โอกาสแสดงความคิ ดเห็ น แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ จากการอ่านวรรณกรรมอย่างอิ สระซึ่ งช่ วยในการ
วิเคราะห์ตรวจสอบและตัดสิ นข้อมูลจากการอ่านเพื่อหาข้อมูลสรุ ปที่ถูกต้องและครบถ้วน
3. แนวการสอนที่เน้ นประสบการณ์ (Experience-based Approach)
แนวการสอนที่ เน้นประสบการณ์ มุ่ งเน้นการพัฒ นาความสามารถในการฝึ กฝนภาษาของ
ผูเ้ รี ยน โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนภาษา ตั้งแต่การรับรู ้ขอ้ มูลผ่านการเชื่ อมโยงประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่ดว้ ยการอ่าน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรี ยนรู ้ผา่ นการสังเกต ไตร่ ตรองข้อมูล
จากการอภิปราย สนทนาและแสดงความคิดเห็ น รวมทั้งเสนอแนะข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์เพื่อหา
ข้อสรุ ปของข้อมูลเพื่อเป็ นพื้นฐานในการฝึ กเขียนถ่ ายทอดข้อมู ลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ใน
ชีวติ ประจาวันได้
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2. หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
เพื่ อส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ย นสรุ ป ความของผูเ้ รี ยนระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต มีหลักการสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
2.1 การเลือกวรรณกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รี ยนจะช่วยกระตุน้ ความ
สนใจและสร้ างแรงจูงใจในการอ่านงานวรรณกรรมตามศักยภาพและความแตกต่างทางภาษาของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล
2.2 การปฏิสัมพันธ์กบั วรรณกรรมช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยการเชื่ อมโยงกระบวนการคิด
และประสบการณ์เดิมเพื่อสร้างความเข้าใจเนื้อหา ภาษา และรู ปแบบของวรรณกรรม
2.3 การวิเคราะห์ กฎเกณฑ์ทางภาษาช่ วยให้เข้าใจภาษาโดยใช้ทกั ษะการตีความ การแปล
ความการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการอ่านและสร้างองค์ความรู ้ใหม่เพื่อใช้ในการพัฒนางานเขียน
2.4 การฝึ กอ่านและเขี ยนโดยใช้วรรณกรรมเป็ นสื่ อช่ วยให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ผ่านการเชื่ อมโยง
ความรู ้ เดิ มกับความรู ้ ใหม่ โดยการสังเกตและไตร่ ตรองข้อมูลจากสิ่ งที่อ่านเพื่อนาไปพัฒนางานเขียน
และเห็นคุณค่าของงานเขียนสาหรับนาไปประยุกต์ไปใช้ในชี วติ จริ ง
2.5 การให้อิสระทางความคิดและเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีการปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นเพื่อแลกเปลี่ยน
การเรี ยนรู ้ อภิ ปราย แสดงความคิ ดเห็ น และโต้แย้งอย่างมี เหตุ ผลจะช่ วยให้ขยายความรู ้ ตรวจสอบ
ข้อมูลจากที่อ่านและแก้ไขงานเขียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3. วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นได้กาหนดวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้
3.1 เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาบัณฑิตในด้าน
การเข้าใจเนื้ อหาจากการบอกความหมายของคา จับใจความสาคัญและเรี ยงลาดับข้อมูลตามเหตุการณ์ การ
ตี ความเพื่ อพิ จารณาจุด ประสงค์ของเรื่ อง วิเคราะห์ กลวิธีการใช้ภาษาและท่ วงทานองของผูเ้ ขี ยน และ
คาดคะเนเหตุ การณ์ ล่วงหน้าเพื่ อวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิ ดกับเหตุ ผ ลจากสิ่ งที่ อ่าน และ
ประเมิ น ความเหมาะสมและคุ ณ ค่ า ด้วยเหตุ ผ ลที่ น่ าเชื่ อถื อ และยอมรั บ ข้อมู ล ที่ อ่ า นเพื่ อ น าไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
3.2 เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเขี ยนสรุ ปความในด้านเนื้ อหาโดยการจับประเด็นหรื อ ใจความ
สาคัญได้ครบถ้วนและถูกต้องโดยผูกประโยคให้ส้ ันและกระชับ และจัดลาดับความคิ ดให้ต่อเนื่ องด้วย
ภาษาของตนเอง และเลือกใช้คาและประโยคตรงตามความหมายและถูกต้องตามหลักภาษา และสะกดคา
ถูกต้อง
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ตอนที่ 2

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

1. ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยบู ร ณาการแนวการสอนที่ เน้ น ภาษา วรรณกรรมและ
ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของ
ผูเ้ รี ย นระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ครั้ งนี้ ผู ว้ ิ จยั ได้พ ัฒ นาขึ้ น จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และหลัก การของ
นักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสังเคราะห์ เป็ นแนวคิ ดและหลักการพื้นฐานของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่ อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญา
บัณฑิตได้ 6 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ขั้นคัดสรรวรรณกรรม ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ย่อย ดังนี้
1.1.1 เลือกวรรณกรรม ผูส้ อนเลือกวรรณกรรมเพื่อใช้ประกอบการสอนโดยคานึ งถึ ง
ความเหมาะสมทั้งเนื้ อหา การใช้ภาษา รู ปแบบ และแนวคิดของผูเ้ ขียน เพื่อกระตุน้ ความสนใจและ
แรงจูงใจในการอ่านวรรณกรรมของผูเ้ รี ยน และผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนนาเสนอยกตัวอย่างงาน
เขียน พร้อมทั้งอธิ บายลักษณะของงานเขียน ความประทับใจที่มีต่องาน และกลวิธีการอ่านวรรณกรรม
ของตนเองให้เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็ นแนวทางในการอ่านวรรณกรรม
1.1.2 กาหนดประเด็น ผูเ้ รี ยนร่ วมกันกาหนดหัวข้อหรื อประเด็นที่ จะต้องศึ กษาและ
ค้นหาข้อมูลจากเรื่ อง โดยร่ วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็ นเพื่อหาข้อมูลประเด็นหรื อหัวข้อ
เพื่อเป็ นแนวทางในการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้เห็ นความสัมพันธ์ของเนื้ อหา การใช้ภาษา รู ปแบบ
และแนวคิดของเรื่ อง ส่ วนผูส้ อนจะคอยแนะนาแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาและ
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดประเด็นในการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
1.2 ขั้นอ่านวรรณกรรม ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้
1.2.1 อ่ านตั วบท ผูเ้ รี ย นลงมื อ อ่ านจับ ใจความจากวรรณกรรมอย่างคร่ าว ๆ เพื่ อให้
เข้าใจภาพรวมของเนื้ อหาทั้งเรื่ อง และสังเกตคาศัพท์และประโยคที่ซับซ้อนที่เข้าใจยากเพื่อนาไป
พิจารณาต่อไป ส่ วนผูส้ อนจะจัดบรรยากาศในห้องเรี ยนโดยกระตุ น้ ผูเ้ รี ยนด้วยการใช้คาถามเพื่อ
พัฒนาความคิดตามแนวทางของ Anderson and Krathwohl (2001) เพื่อผูเ้ รี ยนมองเห็ นภาพรวมของ
เนื้อหาทั้งหมด
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1.2.2 เชื่ อมโยงความรู้ ผูเ้ รี ยนลงมืออ่านวรรณกรรมอย่างละเอี ยดโดยใช้กระบวนการ
ตีความ แปลความ และขยายความหมายของคาศัพท์เพื่อให้เข้าใจความหมายของคา และประโยคที่
ซับ ซ้ อนเพื่ อ ให้ เข้า ใจเนื้ อหามากยิ่ง ขึ้ น โดยผูเ้ รี ยนจะต้องเชื่ อมโยงความรู ้ จากประสบการณ์ ใ น
การอ่านวรรณกรรมของตนเองเพื่อเป็ นพื้ นฐานในการทาความเข้าใจเนื้ อเรื่ อง โดยผูส้ อนจะเปิ ด
โอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้อ่านวรรณกรรมอย่างอิสระและคอยแนะนาประเด็นที่ผเู ้ รี ยนยังขาดประสบการณ์
ทางภาษา เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเข้าใจความหมายของเนื้ อหามากยิง่ ขึ้น
1.3 ขั้นกลัน่ กรองความคิด ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้
1.3.1 วิเคราะห์ และไตร่ ตรองข้ อมูล ผูเ้ รี ยนนาประเด็นหรื อข้อมูลจากสิ่ งที่ได้จากการอ่าน
วรรณกรรมมาร่ วมกันสนทนา แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ และแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือ
เกี่ยวกับประเด็นด้านการใช้ภาษา และท่วงทานองของผูแ้ ต่ง เพื่อเป็ นข้อมูลในการคาดคะเนจุดประสงค์
ของผูแ้ ต่งภายในกลุ่มของตนเอง ขณะที่ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนเลื อกกลุ่มอย่างอิสระ และคอย
ให้คาปรึ กษา แนะนาข้อมูลที่มีเหตุผลน่าเชื่ อถือ รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลหรื อประเด็นที่ขาดให้มีความ
สมบูรณ์
1.3.2 พิจารณาและตัดสิ นข้ อมูล ผูเ้ รี ยนนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และไตร่ ตรอง
ข้อมูลที่ อ่านมาพิจารณาและตัดสิ นข้อมู ลจากการวิเคราะห์ ด้วยตนเอง ที ละประเด็น เพื่อมองเห็ น
ภาพรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานเขียน เพื่อเป็ นข้อมูลในการเขียนสรุ ปความต่อไป และผูส้ อน
จะคอยแนะนาและชี้ แนะข้อมูลตามองค์ประกอบของวรรณกรรมเพื่อเป็ นแนวทางในการเขียนสรุ ป
ความจากสิ่ งที่อ่านต่อไป
1.4 ขั้นพัฒนาโครงเรื่ องงานเขียน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้
1.4.1 กาหนดประเด็นงานเขียน ผูเ้ รี ยนนาประเด็นหรื อข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบมา
กาหนดเป็ นประเด็นเพื่อนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบของการเขียนสรุ ปความในขั้นตอนนี้ เป็ นเพียงการ
ร่ างงานเขียน ผูเ้ รี ยนสามารถปรับแต่งงานเขียนได้อีก ส่ วนผูส้ อนจะคอยให้คาปรึ กษาและอธิ บาย
ความรู ้เพิ่มเติม และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเขียน รวมทั้งกระตุน้ ความสนใจและสร้ างแรงจูงใน
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
1.4.2 ลงมือเขียน ผูเ้ รี ยนลงมือเขียนด้วยตนเอง โดยคานึงถึงความถูกต้องและครบถ้วน
ของใจความสาคัญในแต่ละย่อหน้าที่นาเสนอ การเรี ยบเรี ยงและจัดลาดับความคิดให้ต่อเนื่ องด้วย
ภาษาของตนเองตั้งแต่ตน้ จนจบ ด้วยการผูกประโยคให้กระชับถูกต้องตามหลักภาษา และใช้คาตรง
ตามความหมาย ไม่ฟุ่มเฟื อย และสะกดถูกต้อง ด้านผูส้ อนจะคอยสังเกตและให้คาแนะนาในการร่ าง
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งานเขี ย น รวมทั้งแนะนาแหล่ งการเรี ยนรู ้ เพื่ อศึ ก ษาและค้นคว้าเกี่ ยวกับ ความรู ้ พ้ื นฐานเกี่ ยวกับ
การเลื อกใช้คาและประโยคในงานเขี ย นแก่ ผูเ้ รี ยน และจัดบรรยากาศที่ เอื้ อต่ อการเขี ยน รวมทั้ง
กระตุน้ ความสนใจและสร้างแรงจูงในการเขียนให้แก่ผเู ้ รี ยน
1.5 ขั้นให้ ข้อมูลย้ อนกลับ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้
1.5.1 แลกเปลี่ยนและตรวจแก้ ไขงานเขียน ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ ยนผลงานเขี ยนกับ เพื่ อน
ร่ วมชั้นเรี ยน เพื่อตรวจและแก้ไขข้อบกพร่ องจากงานเขียนในประเด็นด้านเนื้ อหาการเรี ยงประโยค
และการใช้ภาษา พร้อมทั้งเขียนข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขงานเขียนของ
ผูอ้ ื่นให้ดียิ่งขึ้น และผูส้ อนจะคอยให้คาปรึ กษาและจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี
สมาธิ ในการตรวจพิจารณาข้อบกพร่ องในการเขียนของเพื่อน
1.5.2 ประเมินงานเขียน ผูเ้ รี ยนเปรี ยบเทียบผลการตรวจแก้ไขจากเพื่อนกับของผูส้ อน
เพื่ อพิ จารณาหาประเด็ น ทั้ง เหมื อนและแตกต่ างกัน เพื่ อหาข้อสรุ ป ของข้อบกพร่ องในประเด็ น
ด้านเนื้ อ หา การเรี ย งประโยค และการใช้ภ าษา ขณะเดี ย วกัน ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ย นแสดง
ความคิดเห็ น โดยให้ผู เ้ รี ยนปฏิ สัมพันธ์อภิปราย แสดงความคิดเห็ น และวิพากษ์วิจารณ์ งานเขียน
ของเพื่อนอันจะเป็ นประโยชน์ต่องานเขียนของผูอ้ ื่น รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ซกั ถามเกี่ยวกับ
ประเด็นข้อผิดพลาดในการตรวจแก้ไขงานเขียนให้กระจ่างยิง่ ขึ้น
1.6 ขั้นจัดทางานเขียนฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้
1.6.1 ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขงานเขี ย น ผู ้เรี ยนน าข้ อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ ข้อ บกพร่ อ งตาม
คาแนะนาของเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนและผูส้ อนในประเด็นต่าง ๆ มาปรับปรุ งและแก้ไขเพื่อทาให้งานเขียน
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ด้านผูส้ อนจะคอยให้คาแนะนาและชี้แนะแนวทางในการพัฒนางานเขียนให้สมบูรณ์
1.6.2 จัดทาต้ นฉบับงานเขียน ผูเ้ รี ยนนาข้อมู ลจากการปรับปรุ งและแก้ไขตามคาแนะนา
มาเรี ยบเรี ยงเป็ นต้นฉบับงานเขียนสรุ ปความที่ฉบับสมบูรณ์
2. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้นในครั้งนี้มีการวัดและประเมินผลทั้งก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น ซึ่ งมีวธิ ี การและเครื่ องมือ
ที่ใช้วดั และประเมินผล ดังนี้
วิธีการวัดและประเมินผล ได้แก่ การทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความ การเขียนสะท้อนจากบันทึกการเรี ยนรู ้ และการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน
ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมการร่ วมทากิจกรรมและการตอบคาถามใน
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ระหว่างจัดการเรี ยนการสอน ส่ วนเครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและเขี ยนสรุ ปความ แบบบันทึ กการเรี ยนรู ้ และแบบประเมิ นความคิ ดเห็ นที่ มีต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น อย่างไรก็ดี ผูศ้ ึกษาหรื อผูส้ นใจสามารถดูตวั อย่างเครื่ องมือที่
ใช้ เพื่อเลือกหรื อปรับให้เหมาะกับบริ บทการจัดการเรี ยนการสอน
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ตอนที่ 3

แนวทางการนาไปใช้

1. บทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรียน
การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และ
ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของ
ผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาบัณฑิ ตที่ พฒั นาขึ้ นไปจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จะต้องคานึงถึงบทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ดังต่อไปนี้
1.1 บทบาทของผู้สอน
1.1.1 ออกแบบกิจกรรมและจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
1.1.2 คัดเลือกงานเขียนหรื อวรรณกรรมที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเ้ รี ยน
เพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีท้ งั ด้านเนื้อหา การใช้ภาษา และแนวคิดอันจะเป็ นประโยชน์ให้แก่ผเู ้ รี ยนใน การ
อ่านเพื่อความเข้าใจและเขียนสรุ ปความต่อไป
1.1.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.1.4 สร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ โดยใช้วรรณกรรมที่คดั สรรเป็ นสื่ อกระตุน้ และเร้า
ความสนใจของผูเ้ รี ยนให้เกิดการเชื่อมโยงความรู ้และประสบการณ์ที่หลากหลายอันจะนาไปสู่ การขยาย
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
1.1.5 ใช้วิธีการและเทคนิ คการสอนที่ หลากหลายเพื่อบู รณาการความสามารถทั้งความรู ้
ทักษะ และกระบวนการคิดในการจัดการเรี ยนการสอน เช่น
1.1.5.1 เทคนิคการสร้างความเข้าใจภาษา เช่น การใช้คาถามเพื่อพัฒนาการคิดตาม
แนวคิ ดของ Anderson and Krathwohl เทคนิ คการรู ้ คิ ด (cognitive strategy) และการสร้ างองค์ ความรู ้
และความคิ ดรวบยอด (concept formation) เป็ นต้น เพื่ อให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการทาง
สติปัญญา และสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
1.1.5.2 เทคนิ คการเรี ยนรู ้กลวิธีการใช้ภาษาจากงานเขี ยน เช่ น การใช้คาถามเพื่ อ
พัฒนาการคิดตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl การระดมสมอง (brainstorming) การอภิปราย
กลุ่มย่อย (group-discussion) การสังเกต (observation) และการวิเคราะห์ (analysis) เป็ นต้น เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์
1.1.5.3 เทคนิ คการฝึ กฝนทักษะการใช้ภาษาด้วยตนเอง เช่ น การลงมือกระทา
(hand on) การไตร่ ตรองจากการปฏิ บ ตั ิ งาน (reflective in action) และการให้ข้อมู ลย้อนกลับ (giving
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feedback) เป็ นต้น เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนเชื่ อมโยงความรู ้ เดิ ม กับ ความรู ้ ใหม่ โดยการลงมื อฝึ กปฏิ บ ตั ิ ด้วย
ตนเอง
1.1.6 ยอมรั บและเปิ ดใจให้กว้าง โดยเปิ ดโอกาสทางความคิ ดและให้อิสระแก่ ผูเ้ รี ยนได้
แสดงความคิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ เพื่อขยายความรู ้ ความคิด และประสบการณ์ของ
ผูเ้ รี ยน และยอมรับ ข้อมู ล ย้อนกลับ ของผูเ้ รี ยนเพื่ อน ามาพัฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
1.1.7 คอยชี้ แนะและให้คาแนะนาอันจะเป็ นประโยชน์ โดยการสนทนา ซักถาม และดู แล
เพื่อให้ความสาคัญแก่ผเู ้ รี ยนทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อลดความแตกต่างของผูเ้ รี ยนรวมทั้งยังช่วยสร้าง
บรรยากาศเป็ นกันเองด้วยการปฏิสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่ดีระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
1.1.8 จัดเตรี ยมสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้
และค้นคว้าข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการฝึ กฝนทักษะการอ่านและเขียนทุกประเภท
1.2 บทบาทของผู้เรียน
1.2.1 ให้ความสาคัญกับการอ่านวรรณกรรมคัดสรรมา แล้วพยายามทาความเข้าใจเนื้ อหา
ของเรื่ องทั้งหมดตามความรู ้และประสบการณ์ตามศักยภาพของตนเอง
1.2.2 ร่ วมท ากิ จกรรมแต่ละขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอน และมี ปฏิ สั มพันธ์ ระหว่าง
ผูส้ อนและเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนคนอื่น ๆ
1.2.3 มีส่วนร่ วมในการตอบคาถาม แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ และลงมือ
กระทาทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมรายบุคคล
1.2.4 เปิ ดใจให้กว้าง เพื่อยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ต่องานเขียนของเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน
1.2.5 นาวิธีการหรื อกระบวนการแต่ละขั้นตอนมาฝึ กปฏิ บตั ิการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การเขียนสรุ ปความของตนเอง
1.2.6 หมัน่ ฝึ กฝนและและพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเห็น
คุณค่าของการอ่านเพื่อความเข้าใจและเขียนสรุ ปความที่จาเป็ นและสาคัญในอนาคต
2. แนวทางการนารู ปแบบการเรียนการสอนไปใช้
การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่ เน้นภาษา วรรณกรรมและ
ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของ
ผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาบัณฑิตไปใช้ ผูส้ อนจะต้องคานึงถึงประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
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2.1 ผูส้ อนศึกษารายละเอียดของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดบูรณาการแนวการสอนที่เน้น
ภาษา วรรณกรรมและประสบการณ์ เพื่อทาความเข้าใจองค์ประกอบของรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นโดยมุ่ง
ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนและการวัดประเมินผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อเป็ น
ข้อมู ลกาหนดแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาการใช้ภาษา การพัฒนาทักษะ การใช้
ภาษา และการอ่านและเขียนร้อยแก้วให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2.2 ผู ส้ อนวิ เคราะห์ จุด มุ่ ง หมายและเนื้ อ หาสาระจากค าอธิ บ ายรายวิ ช าที่ ส อนเพื่ อ
กาหนดหัวข้อและขอบข่ายของเนื้ อหาสาระเพื่อกาหนดไว้ในแต่ละขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอน
ของรู ปแบบ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาและ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
2.3 ผูส้ อนเลือกงานเขียนเพื่อใช้เป็ นบทอ่าน โดยคานึ งถึงเหมาะสมของผูเ้ รี ยนเพื่อกระตุน้
ความสนใจและแรงจูงใจของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนการสอน
2.4 ผูส้ อนออกแบบและจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนของรู ปแบบที่กาหนด
ไว้โดยคานึ งถึงความยากง่ายของเนื้ อหา ทักษะและผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนของรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น
เพื่อเป็ นพื้นฐานในการฝึ กทักษะระดับขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสู ง
2.5 ผูส้ อนจัดเตรี ยมความพร้อมของตนเองโดยการเตรี ยมความรู ้ท้ งั ในส่ วนของเนื้ อหา ทักษะ
และกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน โดยวิเคราะห์ จากเนื้ อหาและหัวข้อในแต่ละขั้นตอนตลอดจน
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาหรื อหัวข้อที่จะสอน เพื่อสร้ างความมัน่ ใจ
และเชี่ยวชาญในหัวข้อหรื อประเด็นต่าง ๆ ที่ผเู ้ รี ยนได้นาเสนอ
2.6 ผูส้ อนเลื อกวิธีสอนและเทคนิ คการสอนที่ สามารถนามาใช้เพื่อช่ วยสนับสนุ น การเรี ยนรู ้
ให้แก่ผูเ้ รี ยนในแต่ละขั้นตอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอน เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนตาม
ขั้นตอนของรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2.7 ผูส้ อนจัดเตรี ยมสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่ช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และ
เห็นตัวอย่าง โดยเฉพาะงานวรรณกรรมที่ผสู ้ อนได้คดั สรรไว้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สังเกตการกลวิธี การใช้ภาษา
และรู ปแบบของงานเขียนซึ่ งจะช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจกลวิธีการใช้ภาษาในงานเขียนร้อยแก้ว
2.8 ผูส้ อนสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการเขี ย นสรุ ป ความให้ส อดคล้องกับ รู ป แบบการเรี ยนการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นเพื่ อใช้ป ระเมิ น
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาบัณฑิ ต
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นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ป
ความของผูเ้ รี ยน เพื่อใช้ในการปรับปรุ งให้แก่ผเู ้ รี ยน
3. เงื่อนไขในการนารู ปแบบการเรียนการสอนไปใช้
การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่ เน้นภาษา วรรณกรรมและ
ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของ
ผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาบัณฑิตไปใช้ มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.1 เงื่อนไขด้ านผู้สอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นเป็ นรู ปแบบที่มุ่งพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาบัณฑิ ตโดยบู รณาการทั้งในด้าน
ความรู ้ (หลักภาษา) ทักษะ (การลงมื อปฏิ บตั ิ ) และผลงาน (งานเขียน/วรรณกรรม) ดังนั้น ผูส้ อน
จะต้องมี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก และการใช้ภาษา และกลวิธี ก ารใช้ภาษางานเขี ย นร้ อยแก้ว และมี
ความสามารถในการใช้คาถามกระตุน้ การคิดตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl ได้แก่ จา
เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์ เพื่อกระตุน้ ความรู ้ ความคิด และประสบการณ์
ของผูเ้ รี ยน และเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของการอ่านกับการเขียน นอกจากนี้ รูปแบบการเรี ยน
การสอนพัฒนาขึ้นยังมุ่งเน้นตัวบทหรื องานวรรณกรรมที่สอดคล้องกับวัยของผูเ้ รี ยน ดังนั้นผูส้ อน
จะต้อ งมี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบของงานเขี ย นร้ อ ยแก้ว เพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานในการคัด สรร
วรรณกรรมที่ดีและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เพื่อกระตุน้ ความสนใจและแรงจูงใจในการอ่านและเขียน
ของผูเ้ รี ยนและยิง่ กว่านั้นช่ วยสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนการสอนโดยให้ผูเ้ รี ยนเชื่ อมโยงความรู ้
เดิมกับความรู ้ใหม่ผา่ นการปฏิสัมพันธ์กบั ตัวบทที่ตอบสนอง ความต้องการของผูเ้ รี ยนอีกด้วย
3.2 เงื่อนไขด้ านเวลา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นเป็ นรู ปแบบที่มุ่งพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความของผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาบัณฑิต มีจุดเน้นหลายด้านจึงทาให้
มี ลกั ษณะเฉพาะและระดับ ความยากง่ ายแตกต่างกัน ดังนั้น ผูส้ อนจะต้องวางแผนและออกแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนให้ครอบคลุ มทั้งเนื้ อหา ทักษะ และกระบวนการ รวมทั้งจัดสรรเวลาให้
เหมาะสมตามขั้นตอนของรู ป แบบที่ กาหนดไว้ ทั้งนี้ การให้เวลาในการฝึ กอ่านและเขี ยนจะเป็ น
กระบวนการสาคัญของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นเพื่อทาให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
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3.3 เงื่อนไขด้ านผู้เรียน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นได้มุ่งพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจและการเขียนสรุ ปความของผูเ้ รี ยนวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ดังนั้น ผูส้ นใจสามารถนารู ปแบบการเรี ยนการสอนดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ระดับ
การศึกษา และสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ โดยจะต้องคานึ งถึงความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ ของผูเ้ รี ยน
รวมทั้งการคัดเลื อกวรรณกรรม การจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน และการใช้คาถามกระตุ น้ ความคิ ด
ของผูเ้ รี ยน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนของสถาบัน การศึกษาและผูเ้ รี ยน
ของท่านได้อย่างเหมาะสม
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่ าง แผนการจัดการเรี ยนรู้

เรื่ อง การอ่านและการเขียนร้ อยแก้ว: เรื่ องสั้ น

จ านวน 6 คาบ/ 12

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาเรี ยนเนื้อหาในหน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง การอ่านและการเขียนร้อยแก้ว: เรื่ องสั้นแล้ว นักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
ด้ านพุทธิพสิ ั ย
1. อธิบายความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ และประเภทของเรื่ องสั้นเพื่อเป็ นพื้นฐานกาหนดประเด็นในการอ่านและเขียนได้ถูกต้อง

จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา
นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ ประเภท และองค์ประกอบของเรื่ องสั้น พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจในการอ่านเรื่ องสั้น
ออกมาในรู ปแบบของการเขียนสรุ ปความให้ครบถ้วน กระชับ ชัดเจน และถูกต้อง

สาระสาคัญ
เรื่ องสั้นเป็ นงานเขียนร้อยแก้วที่มุ่งเสนอความรู ้ ความคิด และข้อเท็จจริ งจากเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง โดยอาศัยเค้าเรื่ องที่มาจากหลักฐานและข้อมูลจริ งในสังคม
นักศึกษาจึงต้องมีความรู ้ ความคิดและประสบการณ์ เพื่อใช้ตีความ วิเคราะห์ พิจารณาและตัดสิ นข้อมู ลจากสิ่ งที่ อ่าน เพื่อหาข้อสรุ ปในประเด็นต่าง ๆ เพื่อ
นาเสนอออกมาในรู ปแบบของงานเขียนสรุ ปความให้ครบถ้วน ถู กต้อง และเข้าใจง่าย การอ่านและเขียนสรุ ปความจะช่ วยพัฒนาความสามารถในการเข้าใจ
ภาษาและเรี ยนรู ้ภาษาจากเรื่ องสั้นอันเป็ นพื้นฐานในการฝึ กฝนสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
ชั่วโมง

กระบวนวิชา CTH 2104 (การพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาสาหรับครู )

แผนการจัดการเรียนรู้
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2. อธิ บายหลักการวิเคราะห์เรื่ องสั้นได้ถูกต้อง
3. สรุ ปลักษณะและการใช้ภาษาเพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรี ยบเรี ยงเนื้อหาและการใช้ภาษาในงานเขียนได้ถูกต้อง
4. อธิบายลักษณะและองค์ประกอบของการเขียนสรุ ปความเพื่อเป็ นพื้นฐานในการเขียนสรุ ปความที่ดีได้ถูกต้อง
5. สรุ ปข้อมูลจากการอ่านเรื่ องสั้นได้ถูกต้อง
ด้ านทักษะพิสัย
1. อธิ บายความหมายคาศัพท์จากเรื่ องสั้นได้ถูกต้อง
2. จับใจความสาคัญจากการอ่านเรื่ องสั้นได้ถูกต้อง
3. ระบุจุดประสงค์และแนวคิดของผูเ้ ขียนได้ถูกต้อง
4. วิเคราะห์กลวิธีการนาเสนอของเรื่ องสั้นได้ถูกต้อง
5. พิจารณาการใช้ภาษาในงานเขียนประเภทเรื่ องสั้นได้ถูกต้อง
6. พิจารณาความเหมาะสมของคุณค่าจากเรื่ องสั้นด้วยเหตุผลที่น่าถือได้
7. กาหนดหัวข้อในการนาเสนอข้อมูลให้สอดคล้องตามลักษณะการเขียนสรุ ปความที่ดีได้
8. วิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อบกพร่ องและแนวทางการแก้ไขผลงานเขียนสรุ ปความตามเกณฑ์ที่เหมาะสมและเชื่อถือได้
9. ประเมินผลงานเขียนสรุ ปความได้อย่างมีเหตุผล
10. เขียนสรุ ปความจากเรื่ องสั้นได้ถูกต้อง
ด้ านจิตพิสัย
1. ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นเพื่อนามาแก้ไขปรับปรุ งผลงานของตนเองได้
3. แสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการอธิบายของตนเองได้
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องค์ ประกอบของเรื่ องสั้ น
เรื่ องสั้นมีองค์ประกอบคล้ายกับนวนิ ยาย เรื่ องสั้น เพราะเป็ นงานเขียนที่มุ่งให้ความบันเทิงเช่ นเดี ยวกัน เรื่ องสั้นของไทยจึงมีองค์ประกอบ 5 ประการ
ดังนี้
1. แก่ นเรื่ อง (theme) คือ ความคิดรวบยอดหรื อสาระสาคัญของเรื่ องที่ผแู ้ ต่งต้องการนาเสนอให้ผอู ้ ่านทราบ ลักษณะของแก่นเรื่ อง มีดงั นี้ 1) แบ่งตามลักษณะของแก่น
เรื่ อง แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ แก่นเรื่ องหลัก (main theme) และแก่นเรื่ องรอง (sub theme) 2) แบ่งตามเนื้ อหาของแนวคิด แบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่แก่นเรื่ อง
แสดงทัศนะ แก่นเรื่ องแสดงอารมณ์ แก่นเรื่ องแสดงพฤติกรรม และแก่นเรื่ องแสดงสภาพและเหตุการณ์

ลักษณะของเรื่ องสั้ น
เรื่ องสั้นของไทยมีลกั ษณะ ดังนี้ 1) เนื้ อเรื่ องมีขนาดไม่ยาวมาก 2) มีจานวนคาประมาณ 1,000-12,000 คา 3) ใช้เวลาในการอ่านประมาณ 5-50 นาที 4) มีโครง
เรื่ องเดี ยวและเป็ นโครงเรื่ องง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน 5) ตัวละครน้อยไม่เกิ น 3 คน 6) นาเสนอแนวคิดหรื อแก่นเรื่ องเพี ยงประเด็นเดี ยว 7) ฉากและบรรยากาศมี น้อยเกิ ดขึ้ น
ระยะเวลาสั้นและเป็ นเหตุการณ์สมจริ ง เหมาะสมกับสถานที่ และ 8) การดาเนิ นเรื่ องรวดเร็ วและมีความกระชับรัดกุมในการใช้ภาษา สานวนโวหาร การสร้างฉาก ตัว
ละครและบทสนทนา

สาระการเรียนรู้
ความหมายของเรื่ องสั้ น
เรื่ องสั้น หมายถึ ง งานเขียนประเภทบันเทิงคดี ร้อยแก้วที่มุ่งเน้นความเพลิดเพลิ นและสนุ กสนานแก่ผอู ้ ่าน มักนาเสนอแก่นเรื่ องเพียงประเด็นเดียว
มีตวั ละครน้อย โครงเรื่ องไม่ซบั ซ้อนจึงทาให้การดาเนินเรื่ องเร็ ว และสภาพเหตุการณ์คล้ายกับชีวติ จริ งมากที่สุด

4. แนะนาข้อมูลและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่องานเขียนของผูอ้ ื่นได้
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2. โครงเรื่ อง (plot) คือ การเล่าเรื่ องโดยจัดเรี ยงเหตุการณ์ ต่าง ๆ ในเรื่ องให้สอดคล้องกันอย่างมี เหตุมีผล เพื่อดึ งดู ดผูอ้ ่านให้ติดตามจนไปสู่ จุดมุ่งหมายหรื อ
แนวคิดที่ผูเ้ ขียนต้องการนาเสนอ ลักษณะของโครงเรื่ องมี 2 ลักษณะ ได้แก่ โครงเรื่ องหลัก (main plot) เป็ นโครงเรื่ องที่สัมพันธ์กบั ปมขัดแย้งสาคัญในเรื่ อง
และเป็ นโครงเรื่ องที่ผเู ้ ขียนกาหนดในการดาเนิ นเรื่ อตั้งแต่ตน้ จนจบ และโครงเรื่ องรอง (sub plot) เป็ นโครงเรื่ องย่อยที่แทรกอยูใ่ นโครงเรื่ องหลัก เพื่อทาหน้าที่
สนับสนุ นให้ผอู ้ ่านเข้าใจโครงเรื่ องหลักได้ชดั เจนยิ่งขึ้น โครงเรื่ องในเรื่ องสั้นจะประกอบด้วย 3 ประกอบ ได้แก่ 1) ตอนเปิ ดเรื่ องหรื อตอนเริ่ มเรื่ อง (exposition
or beginning or opening) เป็ นจุดเริ่ มต้นของเรื่ องซึ่ งเป็ นการเกริ่ นนาเพื่อดึ งดู ดความสนใจให้ผอู ้ ่านติดตามต่อไป 2) ตอนดาเนิ นเรื่ อง (middle or denouement)
เป็ นส่ วนที่จะต้องสร้างปมปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนจะต้องหาวิธีการคลี่คลายเรื่ องให้แนบเนี ยมและสมเหตุสมผล 3) ตอนจบเรื่ องหรื อตอนปิ ดเรื่ อง
(ending or denouement) เป็ นตอนที่คลี่คลายข้อขัดแย้งหรื อปมปัญหาที่เขม็งเกลียวมาตลอด
3. ตัวละคร (character) คือ บุคคลสมมติที่ผเู ้ ขียนสร้างขึ้นให้มีบทบาทในการดาเนินเรื่ องไป อาจจะเป็ นคน สัตว์ ต้นไม้หรื ออมนุ ษย์ก็ได้ ประเภทของตัวละคร
ที่ ปรากฏในเรื่ องสั้นของไทยจาแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) จาแนกตามบทบาทของตัวละคร ได้แก่ ตัวละครเอก (major character) เป็ นตัวละครสาคัญที่ มี
บทบาทในการดาเนิ นเรื่ อง ตัวละครรอง (minor character) เป็ นตัวละครที่มีบทบาทรองจากตัวละครเอก และตัวละครฝ่ ายตรงข้ามหรื อปรปั กษ์ (Antagonist)
เป็ นตัวละครที่ขดั ขวางหรื อเป็ นศัตรู ของตัวละครเอก 2) จาแนกตามลักษณะนิ สัย ได้แก่ ตัวละครน้อยลักษณะ (flat character) เป็ นตัวละครที่มีนิสัยเพียงด้าน
เดียวตั้งแต่ตน้ จนจบเรื่ อง และตัวละครหลายลักษณะ (round character) เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะนิสัยหลายลักษณะทั้งดีและไม่ดีต้ งั แต่ตน้ จนจบเรื่ อง
4. บทสนทนา (dialogue) คือ ถ้อยคาของตัวละครที่ใช้โต้ตอบกันในเรื่ อง เพื่อทาให้ทราบถึงแนวคิด พฤติกรรมและรายละเอียดต่าง ๆ ของตัวละครว่ามีนิสัย
อย่างไร รวมทั้งลีลาการใช้ภาษาที่เป็ นเอกลักษณ์ของงานเขียนประเภทบันเทิงคดี
5. ฉากและบรรยากาศ (setting and atmosphere) คือ สถานที่ เวลา สภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุการณ์ข้ ึนในเรื่ อง หรื ออาจรวมถึงอารมณ์ของตัวละครที่เกิดขึ้นใน
เรื่ องด้วย ฉากและบรรยากาศที่พบในงานเขียนเรื่ องสั้นมีดงั นี้ 1) ฉากธรรมชาติ (nature and outdoor setting) เป็ นฉากนอกสถานที่มกั จะมีผลต่อบรรยากาศและ
การสร้างปั ญหาของเรื่ อง ผูอ้ ่านจะต้องสังเกตการบรรยายธรรมชาติของงานเขียน เช่ น กลางวัน กลางคืน มืดหรื อสว่าง 2) ฉากสิ่ งประดิ ษฐ์ของมนุ ษย์ (thing
made be human being) เป็ นฉากที่ผูเ้ ขียนบรรยายสิ่ งของต่าง ๆ ที่อยูใ่ นเรื่ องเพื่อทาให้เกิ ดความสมจริ ง บางครั้งอาจจะใช้เป็ นสัญลักษณ์ ของแก่นเรื่ องหรื อใช้
วัตถุเหล่านั้นเป็ นเครื่ องสะท้อนให้เห็นลักษณะของตัวละครได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
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ประเภทของเรื่ องสั้ น
การจาแนกประเภทของเรื่ องสั้นสามารถแบ่งได้หลายแนว เริ่ มตั้งแต่ 3 - 6 ประเภท รายละเอียดมีดงั นี้
1. การแบ่ งประเภทของเรื่ องสั้ นตามลักษณะของรู ปแบบและเนื้อหา ได้ 3 ประเภท ดังนี้
1.1 เรื่ องสั้นประเภทเน้นเหตุการณ์ เป็ นเรื่ องสั้นที่เน้นโครงเรื่ องและการดาเนิ นเรื่ องเป็ นหลัก ผูแ้ ต่งจะเริ่ มต้นด้วยการเสนอปมปั ญหา ให้
ผูอ้ ่านสงสัยแล้วใช้กลวิธีต่าง ๆ ดึงความสนใจให้ผอู ้ ่านติดตามตลอดทั้งเรื่ อง เพื่อให้เกิดความฉงนสนเท่ห์ ได้แก่ ผูช้ นะสิ บทิศ ของ ยาขอบ เป็ นต้น
1.2 เรื่ องสั้นประเภทเน้นตัวละคร เป็ นเรื่ องสั้นที่มีศูนย์กลางการดาเนิ นเรื่ องที่ตวั ละคร กล่าวคือ ผูแ้ ต่งจะมุ่งแสดงพัฒนาการของตัวละคร
จากต้นเรื่ องไปจนจบเรื่ อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวละครมีการเปลี่ ยนแปลงในด้านการกระทา อารมณ์ และความคิดเห็นหรื อทัศนะของตัวละครที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ง ได้แก่ เรื่ องเหยีย่ วราตรี ของ โสภาค สุ วรรณ และเรื่ อง มายา ของ ว.วินิจฉัยกุล เป็ นต้น
1.3 เรื่ องสั้นประเภทเน้นความคิด เป็ นเรื่ องสั้นที่มกั ดาเนิ นเรื่ องด้วยการพรรณนาหรื อบรรยายอารมณ์ของผูเ้ ขียน ไปจนกว่าผูเ้ ขียนจะรู ้สึกว่า
ความรู ้ สึกทั้งปวงของเขาหลัง่ ไหลออกมาจนหมดสิ้ น และพอแก่ความต้องการแล้วเขาจึงหยุดเขียน บางเรื่ องอาจจะเน้นแนวคิดปรัชญา ได้แก่ เรื่ องละครชีวิต
ของ ม.จ.อากาศดาเกิง รพีพฒั น์ เป็ นต้น
2. การแบ่ งประเภทของเรื่ องสั้ นตามวิธีการเขียน ได้ 4 ประเภท ดังนี้
2.1 เรื่ องสั้นชนิ ดผูกเรื่ อง (plot story) คือ เรื่ องสั้นที่เน้นความสาคัญของโครงเรื่ องยิ่งกว่าองค์ประกอบส่ วนอื่น ๆ เน้นการสร้ างเรื่ องให้มี
ความขัดแย้งเพื่อให้ผอู ้ ่านสนใจติดตามเรื่ อง ได้แก่ สัญชาติญาณมืด ของ อ.อุดากร เป็ นต้น
2.2 เรื่ องสั้นชนิ ดสร้ างตัวละคร (character story) คือ เรื่ องสั้นที่เน้นให้ความสาคัญกับตัวละครเป็ นพิเศษ เรื่ องจึงดาเนิ นและคลี่ คลายไปสู่
จุดมุ่งหมายของเรื่ องโดยอาศัยพฤติกรรมของตัวละครเป็ นสาคัญ ได้แก่ มอม ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เซาเก๊าะ ของ มนัส จรรยงค์ เป็ นต้น
2.3 เรื่ องสั้นชนิ ดสร้างบรรยากาศ (atmosphere story) คือ เรื่ องสั้นที่เน้นการสร้ างบรรยากาศของเรื่ อง เหมือนกับผูอ้ ่านได้เข้าไปอยู่ร่วมใน
เหตุการณ์น้ นั ๆ ด้วยตนเอง ได้แก่ ซึ งผี ของ มนัส จรรยงค์ ตุก๊ แกนรก ของ ปกรณ์ ปิ่ นเฉลียว เป็ นต้น
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2.4 เรื่ องสั้ นชนิ ดให้แนวคิ ด (theme story) คือ เรื่ องสั้นที่ เน้นการนาเสนอแนวคิ ดใดแนวคิ ดหนึ่ งเป็ นสาคัญ อาจเป็ นแนวคิ ดทางปรั ชญา
สังคมการเมือง หรื อแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวที่ผเู ้ ขียนเห็นว่ามีความสนใจ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ กลางทะเลลึก ของ อาจินต์ ปั ญจพรรย์ ลูกองุ่น ของ สุ รชัย จันทิ
ราช เป็ นต้น
3. การแบ่ งประเภทของเรื่ องสั้ นตามแนวคิดของเรื่ อง ได้ 6 ประเภท ดังนี้
3.1 กลุ่มอัตถนิยม (realism) คือ เรื่ องสั้นที่เน้นการสร้างเรื่ องที่สมจริ งเป็ นหลัก ทั้งการบรรยายฉาก ตัวละคร รวมไปถึงการสร้างความขัดแย้ง
ต่าง ๆ จะเป็ นไปอย่างสมจริ ง การดาเนินเรื่ องเน้นความเรี ยบง่าย เข้าใจได้ทนั ที ได้แก่ เรื่ องชายผ้าเหลือง ของ ศรี ดาวเรื อง บนสะพานสู ง ของ กรณ์ ไกรลาศ
3.2 กลุ่มสัญลักษณ์ (symbolism) คือ เรื่ องสั้นที่เน้นการให้ความสาคัญกับการนาเสนอเรื่ องอย่างไม่ตรงไปตรงมา แต่จะสื่ อผ่านสัญลักษณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ ง อาจเป็ นตัวละคร ฉาก ฯลฯ ผูอ้ ่านจะต้องตี ความจึ งจะสามารถเข้าใจความคิ ดที่ ผูเ้ ขี ยนต้องการนาเสนอได้ ได้แก่ รถเมล์ ของ ชัชริ นทร์
ไชยวัฒน์ ความในใจของกระดูกในฟาร์มจระเข้ ของ วัฒน์ วรรยางค์กูร เป็ นต้น
3.3 กลุ่ ม เหนื อ จริ ง (surrealism) คื อ เรื่ อ งสั้ นที่ เน้ น การใช้วิ ธี ก ารเขี ย นแปลกแหวกแนวออกไป กล่ า วคื อ ใช้สิ่ ง ของที่ ดู เหมื อ นจริ ง มา
เปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่เป็ นไปได้และเป็ นไปไม่ได้ ได้แก่ รถไฟเด็กเล่น ของ สุ ชาติ สวัสดิ์ศรี มนุษย์ขอ้ มือ ของ สุ วฒั น์ ศรี เชื้อ เป็ นต้น
3.4 กลุ่มกะเทาะสังคม (satirical) คือ เรื่ องสั้นที่เน้นการใช้วิธีการเขียนในเชิ งสมจริ ง หากแต่เป็ นการสะท้อนภาพสังคม ทานองคล้ายเป็ น
เรื่ องสั้นเปรี ยบเทียบ ได้แก่เรื่ อง นางสาวรอบสุ ดท้าย ของ อนุช อาภาภิรม ฉันคือต้นไม้ ของ ไมตรี ลิมปิ ชาติ เป็ นต้น
3.5 กลุ่มแปลกแยก (alienation) คือ เรื่ องสั้นที่เน้นตรงความคิดที่วา่ มนุ ษย์ในปั จจุบนั ได้ขาดออกจากกฎเกณฑ์ความเชื่ อแบบเก่า การดาเนิ น
เรื่ องมักเป็ นการราพึงของจิตใต้สานึกเป็ นส่ วนใหญ่ ได้แก่เรื่ อง ถนนสายที่นาไปสู่ ความตาย ของ วิทยากร เชียงกูล ลูกองุ่น ของ สุ รชัย จันทิมาธร เป็ นต้น
3.6 กลุ่มทดลองหรื อเรื่ องสั้นแนวทดลอง คือ เรื่ องสั้นที่เน้นการนาเสนอเรื่ องที่มีลกั ษณะสร้างสรรค์ในด้านกลวิธีที่ไม่ผูกติดกับกรอบและ
กฎเกณฑ์การสร้างสรรค์เรื่ องสั้นที่เคยเป็ นมาในอดี ต ดังนั้นเรื่ องสั้นในแนวนี้ จึงไม่จากัดรู ปแบบเนื้ อหาและแนวทางในการสร้างสรรค์ ขอเพียงแต่ให้มีความ
แปลกใหม่อย่างชนิดที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในเรื่ องสั้นนั้น ๆ ได้แก่เรื่ อง หมึกหยดสุ ดท้าย ของ วินทร์ เลียววาริ ณ หน้ากาก ของ กระแสร์ บางพาน เป็ นต้น
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แนวทางการอ่านและพิจารณาเรื่ องสั้ น
แนวทางการอ่านและพิจารณาเรื่ องสั้นมีหลักการ คือ ผูอ้ ่านจะต้องทาความเข้าใจเรื่ องราวทั้งหมดก่อน จากนั้นพิจารณาแยกแยะองค์ประกอบของ
เรื่ องสั้นแต่ละเรื่ องเพื่อทาความเข้าใจเรื่ องราวทั้งหมดของเรื่ องสั้น ได้แก่ โครงเรื่ อง ตัวละคร ฉากและบรรยากาศ และแก่นเรื่ อง ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความ
บันเทิงเป็ นหลัก ดังนั้น แนวทางการอ่านและพิจารณาเรื่ องสั้นมีดงั ต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ แก่ นเรื่ อง ผูอ้ ่านจะต้องอาศัยประสบการณ์ทางการอ่าน การสังเกตและการฝึ กฝนอย่างสม่าเสมอจึงจะสามารถค้นหาสาระสาคัญ
ของเรื่ องที่เกิ ดจากการอ่านเรื่ องอย่างพินิจพิเคราะห์และเชื่ อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่ องสั้นไว้ดว้ ยกันและตีความหมายไปสู่ ความคิดใดความคิดหนึ่ งที่
ผูเ้ ขี ยนมุ่งหวังที่ จะนาเสนอให้ผูอ้ ่านได้ทราบโดยให้ครบและครอบคลุ มองค์ประกอบทั้งเรื่ องและไม่ตกหล่ นในประเด็นใดประเด็นหนึ่ งหลักการอ่านเพื่ อ
วิเคราะห์แก่นเรื่ องมีดงั นี้ 1) อ่านให้ละเอียด เพื่อทาความเข้าใจเรื่ องราวทั้งหมดให้รู้ว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน และผลเป็ นอย่างไร เพราะการจับประเด็นต่างๆ เป็ นขั้น
แรกของการสร้างความเข้าใจในการอ่านเพื่อพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ต่อไป โดยผูอ้ ่านจะต้องค้นหาประเด็นสาคัญหลักไม่เน้นประเด็นรอง เพราะจะทาให้การสรุ ป
เรื่ องเยิ่นเย่อเกินไป 2) วิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่ องสั้น ได้แก่ โครงเรื่ อง ตัวละคร ฉาก ฯลฯ เพื่อประเมินว่าในเรื่ องสั้นที่อ่านนั้นมีองค์ประกอบส่ วนใดสาคัญหรื อ
เด่นชัดที่สุดหรื อแตกต่างกันที่สุด
2. การวิเคราะห์ โครงเรื่ อง ผูอ้ ่านอาจจะต้องใช้กลวิธีหลากหลายในการแยกแยะโครงเรื่ องเพื่อให้ทราบถึงกลวิธีการเชื่ อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในเรื่ องให้ดาเนิ นต่อเนื่ องกันเป็ นลาดับอย่างมี เหตุมีผลตั้งแต่ตน้ จนจบเรื่ อง รวมทั้งวิธีการที่ผูเ้ ขียนใช้เพื่อดึ งดู ให้ผูอ้ ่านติดตามและนาไปสู่ จุดมุ่งหมายหรื อ
แนวคิดของเรื่ องที่ผเู ้ ขียนต้องการนาเสนอ หลักการอ่านเพื่อวิเคราะห์โครงเรื่ อง ดังนี้ ผูอ้ ่านจะต้องพิจารณาว่า 1) ตอนเปิ ดเรื่ องมีกลวิธีการอธิ บายถึงสถานการณ์
(exposition) อย่างไร 2) ปมปั ญหาเริ่ มปรากฏ (inciting moments) ในตอนไหนของเรื่ อง 3) การดาเนิ นเรื่ องหรื อพัฒนาการของเรื่ อง (development) หรื อการ
ขยายตัวหรื อการคลี่คลายปมปั ญหาเป็ นอย่างไรและใครเป็ นผูค้ ลายปมปั ญหา 4) ปมปั ญหาได้รับการแก้ไขอย่างไรและมีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ใด (climax) 5) ช่ วงเวลาของ การแก้ปัญหานั้นเพื่อเข้าสู่ การคลี่ คลายและจุดจบ (denouement and final suspense) 6) จุดจบของปั ญหา (conclusion) มีลกั ษณะ
เป็ นแบบใด
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3. การวิเคราะห์ ตัวละคร ตัวละครเป็ นเสมือนภาพตัวแทนของมนุ ษย์ที่ผแู ้ ต่งสร้างขึ้นเพื่อนาเสนอตัวตนภายใน (inner self) ได้แก่ ความคิด ความรู ้สึก ลักษณะ
นิสัยของตนเองผ่านบทสนทนา การกระทา และคาวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่าง ๆ ซึ่ งผูอ้ ่านจะต้องสังเกตลักษณะของตัวละครในประเด็นต่อไปนี้ 1) ชื่อของตัวละคร
ผูเ้ ขียนมักตั้งชื่ อตัวละครโดยมีนยั บอกถึงลักษณะของตัวละคร เช่น เมขลา ในเรื่ องแม่เบี้ย ซึ่ งแสดงถึงความอิสระ 2) การบรรยายของผูเ้ ขียน ผูเ้ ขียนจะบรรยาย
ลักษณะภายนอกของตัวละครว่าเป็ นอย่างไร เช่น ดา ขาว อ้วน เตี้ย มีบุคลิกอย่างไร มีความคิดและความรู ้สึกต่อสิ่ งที่พบเห็ นอย่างไร เช่น เกลี ยด โกรธ อิจฉา
ริ ษยา 3) การตี ความผูอ้ ่าน ผูอ้ ่านสามารถตีความได้จากการบรรยายภาพของผูเ้ ขียนเองจากบทสนทนาของตัวละครและจากคาบอกเล่าของตัวละคร 4) การ
กระทาของตัวละคร ผูอ้ ่านจะต้องอ่านนิ สัยของตัวละครจากการกระทาของเขาเอง ซึ่ งจะทาให้ผูอ้ ่านได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเพราะการกระทามักสะท้อนให้เห็ น
สภาพจิตใจ ความคิด และจุดมุ่งหมายของผูก้ ระทาและแรงผลักดันของการกระทานั้นด้วย
4. การวิเคราะห์ ฉากและบรรยากาศ ฉากและบรรยากาศในงานเขียนมีความสาคัญมาก เพราะตัวละครไม่สามารถอยูไ่ ด้ลอย ๆ หากขาดสถานที่
และสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่ งผูอ้ ่านจะต้องสังเกตลักษณะของฉากและบรรยากาศ ดังนี้ 1) ความสอดคล้องกับองค์ประกอบอื่นๆ ในเรื่ อง ผูอ้ ่านจะต้องวิเคราะห์
รายละเอียดที่สาคัญทั้งหมดก่อนแล้วจึงวิเคราะห์ถึงวิธีที่ผเู ้ ขียนใช้ในฉากนั้น ๆ เพื่อระบุว่าใช้เป็ นบทบาทอะไรในเรื่ อง หรื ออาจจะใช้ฉากและบรรยากาศเพื่อ
แสดงให้เห็นพัฒนาการของตัวละครและเสนอแก่นเรื่ องก็เป็ นได้ 2) ความถูกต้องและความสมจริ งของฉาก เป็ นการทาให้เรื่ องมีความสมเหตุสมผลเหมือนกับ
สถานการณ์จริ ง
5. การวิเคราะห์ บทสนทนา บทสนทนาของตัวละครจะช่ วยให้ผอู ้ ่านทราบแนวคิดและนิ สัยของตัวละคร อีกทั้งได้รับความเพลิดเพลินจากการ
อ่านการวิเคราะห์บทสนทนาในเรื่ องสั้นมีดงั นี้ 1) บทสนทนามีความสมจริ ง คือ ถ้อยคาที่ตวั ละครใช้พูดโต้ตอบกันมีลกั ษณะเป็ นธรรมชาติคล้ายกับชี วิตจริ ง
หรื อไม่ และเป็ นคาพูดที่เหมาะสมแก่สภาพของตัวละคร เช่น ตัวละครเป็ นคนท้องถิ่นจะต้องใช้ภาษาถิ่น เป็ นต้น 2) บทสนทนามีประโยชน์ คือ คาพูดของตัว
ละคร ทุกคาควรเสนอข้อคิดคติเตือนใจทั้งต่อผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านเพื่อนาไปใช้ในชี วิตจริ งได้ และ 3) การใช้ภาษาในบทสนทนา คือ การใช้คาและประโยคในบท
สนทนาเหมาะสมกับงานเขียนประเภทบันเทิงคดีหรื อไม่ เช่น การใช้คาคะนอง คาหยาบ และคาศัพท์ทางวิชาการต่างๆ สอดคล้องกับเนื้อหาและชื่อเรื่ อง
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การใช้ ภาษาในงานเขียนร้ อยแก้ว: เรื่ องสั้ น
เรื่ องสั้นเป็ นงานเขียนร้ อยแก้วมี ขนาดไม่ยาวมาก มี โครงเรื่ องไม่ซับซ้อน และมีแก่นเรื่ องเดี ยว และมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สั้น กระชับ ตรงไปตรงมา
ดังนั้น ผูอ้ ่านจะต้องพิจารณาการใช้ภาษาของเรื่ องสั้นจึงสรุ ปได้ 3 ประเด็น (นภาลัย สุ วรรณธาดา และคณะ, 2553: 29-55; วัลยา ช้างขวัญยืน, 2555: 121-150; ประทีป วาทิก
ทินกร, 2555: 108-110; ปรี ชา ช้างขวัญยืน, 2556, 111-131) ดังต่อไปนี้
1. การใช้ คา ผูอ้ ่านและผูเ้ ขี ยนจะต้องคานึ งถึ งประเด็นต่อไปนี้ 1.1) ใช้คาถูกต้อง คือ ตรงความหมายและสะกดถู กต้อง 1.2) ใช้คาให้เหมาะสม คือ
เหมาะสมกับบุคคลและสถานที่ 1.3) ใช้คาให้กระชับและชัดเจน คือ คายืมจากต่างประเทศ คาที่มีความหมายกว้าง และคาที่มีความหมายไม่แน่นอน
2. การใช้ ประโยค ผูอ้ ่านและผูเ้ ขียนจะต้องคานึ งถึ งประเด็นดังต่อไปนี้ 2.1) ใช้ประโยคถูกต้องตามไวยากรณ์ คือ สร้างประโยคตามรู ปประโยคใน
ภาษาไทย วางส่ วนขยายถูกที่ เว้นวรรคตอนถูกต้อง สร้างประโยคจบกระแสความ 2.2) ใช้ประโยคกะทัดรัดและสละสลวย คือ รวบความให้กระชับ และใช้คา
ความหมายรวม
2.3) ใช้ประโยคให้สัมพันธ์กนั คือ ใช้สันธานถูกต้อง และใช้ประโยคที่ไม่มีความหมายต่อเนื่ องกัน
3. การลาดับความคิด ผูอ้ ่านจะต้องเข้าใจวิธีการลาดับความคิดของผูเ้ ขียนดังต่อไปนี้ 3.1) เรี ยงลาดับความตามเวลาหรื อขั้นตอน 3.2) เรี ยงตามพื้นที่หรื อ
บริ การ 3.3) เรี ยงลาดับจากความสาคัญของข้อมูล 3.4) เรี ยงลาดับจากเหตุไปหาผล และ 3.5) เรี ยงลาดับจากส่ วนรวมไปหาส่ วนย่อย
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรู ปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึน้ (6 คาบเรียน/ 12 ชั่วโมง)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
บทบาทครู
บทบาทนักศึกษา
1. ขั้นคัดสรรวรรณกรรม (2 ชั่วโมง: 120 นาที)
1.1 ขั้นเลือกวรรณกรรม (70 นาที)
1.1.1) ครู น าเรื่ องสั้ น เรื่ อ ง คุ ณ ย่าเพิ้ ง คัด เลื อ กไว้ม าให้ นั ก ศึ ก ษา -คัด เลื อ กเรื่ องสั้ นโดยพิ จ ารณาจาก -อภิ ป รายและแลกเปลี่ ย นการเรี ยนรู ้
ความหมายของชื่อเรื่ องสั้น คุณย่าเพิง้
ร่ วมกันอภิปรายความหมายของชื่อเรื่ องสั้น เพื่อกระตุน้ ความสนใจและ ความสามารถและวัยของนักศึกษา
เชื่อมโยงไปสู่ เรื่ องสั้นที่นกั ศึกษาเคยอ่านมาแล้ว
1.1.2) ครู กระตุ ้ น ด้ ว ยค าถามเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ วนร่ วมใน -กระตุ ้นให้ นั กศึ กษาร่ วมกั นอภิ ปราย -ตอบคาถามและสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของเรื่ องสั้ นเพื่อสร้ างความ
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับลักษณะเฉพาะของงานเขียน ความหมายของชื่อเรื่ อง
ประเภทเรื่ องสั้ นจากเรื่ อง จินตนาการ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการสร้ างความ -ตั้งคาถามเกี่ ยวกับองค์ประกอบของ เข้าใจเกี่ยวกับงานเขียนประเภทเรื่ องสั้น
เรื่ องสั้ น เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ นั กศึ กษา -ร่ วมกั นอภิ ปรายและแสดงความคิ ด เห็ น
เข้าใจเกี่ยวกับงานเขียนประเภทเรื่ องสั้น
แส ดงความ คิ ดเห็ น อภิ ปราย และ เกี่ยวกับความประทับใจในการอ่านเรื่องสั้น
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้
-เรี ยนรู ้และสอบถามประเด็นความรู ้พ้ืนฐาน
1.1.3) ครู สุ่ มนั กศึ กษาให้ ยกตัวอย่ างเรื่ อ งสั้ นที่ ตนเองเคยมี อ่ านและ -จัดกิ จกรรมโดยให้ นั กศึ กษายกตัวอย่ าง เกี่ยวกับเรื่ องสั้น
อธิ บายความประทับใจหรื อประสบการณ์จากการอ่าน และแนวทางการอ่าน และอธิบายความประทับใจหรื อประสบการณ์
จากการอ่ านเรื่ องสั้ น เพื่อเป็ นแนวทางใน
เรื่ องสั้นของตนเองให้เพื่อนร่ วมชั้น
การอ่านเรื่ องสั้น
- เขี ย นสรุ ป สาระส าคัญ ในใบงานที่ 1
1.1.4) ครู อธิ บายความรู ้ พ้ื นฐานเกี่ ย วกั บ เรื่ องสั้ นในประเด็ น -อธิ บายความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับ เรื่ องสั้ นใน ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับเรื่ องสั้น
ความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ และประเภทของเรื่ องสั้น และกระตุน้ ให้ ประเด็นความหมาย องค์ประกอบ ลักษณะ
นักศึกษาเขียนสรุ ปสาระสาคัญในใบงานที่ 1 ความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับ เรื่ อ ง และประเภทของเรื่ องสั้น
-กระตุน้ ให้นักศึกษาเขียนสรุ ปสาระสาคัญ
สั้น
ในใบงานที่ 1

-เรื่ อง
คุณย่าเพิง้
-ประเด็น
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงาน
เขียนประเภท
เรื่ องสั้น

- เรื่ อง คุณย่าเพิง้

- เรื่ อง คุณย่าเพิง้

-ตัวอย่างเรื่ องสั้น ที่ -ประเด็นที่
ประทับใจของ
นักศึกษาสนใจ
นักศึกษา
จากการอ่าน
เรื่ องสั้น
-ใบความรู ้ที่ 1
-ตรวจสอบ
ร้อยแก้ว: เรื่ องสั้น
ความรู ้จาก
-ใบงานที่ 1 ความรู ้ ใบงานที่ 1
พื้นฐานเกี่ยวกับ
เรื่ องสั้น

ผลงาน

สื่ อการเรียนรู้
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1.2.3) ครู อ ธิ บ ายแนวการอ่ านและพิ จ ารณาเรื่ อ งสั้ น และ
กระตุ ้น ให้ นักศึ กษาเขี ยนสรุ ป สาระส าคัญ ของแนวการอ่านและ
พิจารณาเรื่ องสั้นในใบงานที่ 2 แนวการอ่านและพิจารณาเรื่ องสั้น

1.2.2) นักศึ กษาแต่ ละกลุ่มร่ วมกันสนทนาและอภิ ป รายกลุ่ ม
ย่อยเพื่อกาหนดประเด็นที่ ใช้เป็ นแนวทางในการอ่านและพิจารณา
เรื่ อ งสั้ นเรื่ อ ง จิ น ตนาการ ได้แก่ จุ ดประสงค์ แนวคิ ด กลวิ ธี การ
นาเสนอ การใช้ภาษา และคุณค่า

1.2 ขั้นกาหนดประเด็น (50 นาที)
1.2.1) ครู ให้ นั กศึ กษาแบ่ งกลุ่ ม ๆ ละ 5 คนเท่ า ๆ กัน โดยให้
นั กศึ กษา แต่ ละกลุ่ มระดมความคิ ด อภิ ป รายกลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ สรุ ป
ประเด็นหรื อหัวข้อที่ ใช้เป็ นแนวทางในการอ่านและพิจารณาเรื่ อง
สั้น โดยครู กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเชื่อมโยงความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับเรื่ องสั้น
-แบ่ งกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษา กลุ่ ม ละ 5 คน
เพื่อระดมความคิดและอภิปรายกลุ่ม
และกระตุน้ ให้นักศึกษาร่ วมกาหนด
ป ระ เด็ น เพื่ อ เป็ น แ น วท างใน
การอ่านและพิจารณาเรื่ องสั้น
-จัดกิ จกรรมให้นักศึ กษาปฏิ สัมพันธ์
ภายในกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็ น
ในการกาหนดประเด็นหรื อหัวข้อ
เพื่ อ เป็ นแนวทางในการอ่ านและ
พิจารณาเรื่ องสั้น
-อธิ บายแนวการอ่านและพิจารณา
เรื่ อ งสั้ นและกระตุ ้น ให้ นั ก ศึ ก ษา
เขียนสรุ ปสาระสาคัญ ของแนวการ
อ่านและพิจารณาเรื่ องสั้นในใบงาน
ที่ 2

-กระดาษเปล่า
คนละ 1 แผ่น

-อภิ ปรายและสนทนาเกี่ ยวกับประเด็ น
หรื อหัวข้อที่ ใช้เป็ นแนวทางในการอ่าน
เรื่ องสั้น
-การเชื่ อมโยงความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่ อง
สั้นกับแนวทางกาหนดการอ่านเรื่ องสั้น
-เรี ยนรู ้ แนวทางการอ่ านและพิ จารณา
เรื่ องสั้น เพื่อสร้างความเข้าใจสาระสาคัญ
ของแนวการอ่านและพิจารณาเรื่ องสั้น
-เขี ยนสรุ ป สาระส าคัญ ของแนวการ
อ่านและพิจารณาเรื่ องสั้นในใบงานที่ 2

-ประเด็น
ข้อมูลใน
ส่วนของ
ตนเอง

ผลงาน

-ประเด็นที่ใช้
เป็ นแนวทาง
ในการอ่าน
และพิจารณา
เรื่ องสั้น
-ใบความรู ้ที่ 2
-ตรวจสอบ
แนวการอ่านและ ข้อมูลจาก
พิจารณาเรื่ องสั้น ใบงานที่ 2
-ใบงานที่ 2
แนวการอ่านและ
พิจารณาเรื่ องสั้น

-กระดาษเปล่า
คนละ 1 แผ่น

สื่ อการเรียนรู้

-จัดกลุ่ม ๆ ละ 5 คน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรู ปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึน้ (6 คาบเรียน/ 12 ชั่วโมง)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
บทบาทครู
บทบาทนักศึกษา
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2. ขั้นอ่ านวรรณกรรม (3 ชั่วโมง: 180 นาที)
2.1. ขั้นอ่ านตัวบท (120 นาที)
2.1.1) ครู นาเรื่ องสั้นเรื่ อง คุณย่าเพิง้ ที่คดั เลือกไว้ให้นกั ศึกษาอ่าน
จับใจความตามประเด็นหรื อหัวข้อที่ได้กาหนดไว้ โดยใช้คาถามพัฒนาการ
คิดตามแนวคิด ของ Anderson and Krathwohl ในขั้นจา (remembering)
เพื่ อกระตุน้ ให้นักศึ กษาจับใจความจากเรื่ อง คุ ณ ย่าเพิ้ง คาถามกระตุน้
ความคิดด้านการจา เช่น
- คาว่า คุณย่าเพิง้ มีความหมายว่าอย่างไร
- ใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้าคืออะไร
- เนื้อหาของเรื่ องเกี่ยวกับสถานที่ใดบ้าง
2.1.2) ครู ให้นกั ศึกษาอ่านเรื่ องสั้นเรื่ อง คุณย่าเพิ้งอีกครั้ง โดยครั้ง
นี้ นักศึ กษาจะต้องประมวลข้อมูลโดยใช้กระบวนการคิ ดในการตี ความ
แปลความ และขยายความเพื่ อ ให้ เข้ าใจข้ อมู ลจากสิ่ งที่ อ่ านอย่ าง
ละเอี ยดโดยครู จะใช้ค าถามกระตุ ้น ความคิ ดในระดับ ความเข้าใจ
(Understanding) ของนักศึกษา เช่น
- ระบุใจความสาคัญทั้งหมดจากเรื่ องที่อ่าน
- เรี ยงลาดับใจความสาคัญที่ได้จากการอ่าน
2.1.3) ครู กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเขียนอธิบายข้อมูลจากการอ่าน
ครั้งที่สองในใบงานที่ 3 การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
-ใบงานที่ 3
การอ่านเพื่อ

-กระตุน้ ให้นักศึ กษาเขียนข้อมูลจาก -เขียนอธิบายข้อมูลในใบงานที่ 3
การอ่านครั้งที่สองในใบงานที่ 3

-เรื่ องสั้นเรื่ อง
คุณย่าเพิง้
-กระดาษเปล่า
คนละ 1 แผ่น

-เรื่ องสั้นเรื่ อง
คุณย่าเพิง้
-กระดาษเปล่า
คนละ 1 แผ่น

-อ่านเรื่ อง คุณย่าเพิ้ง และจับใจความเพื่อ
ค้นหาประเด็นสาคัญได้แก่ ใคร ท าอะไร
ที่ ไหน อย่ างไร เมื่ อไร ท าไม เพื่ อจั บ
ใจความเนื้ อเรื่ องและบันทึ กในกระดาษ
เปล่าที่เตรี ยมให้

สื่ อการเรียนรู้

-ใช้ ค าถามระดั บ ความเข้ าใจเพื่ อ -อ่านเรื่ องสั้นเรื่ องคุณย่าเพิง้ อย่าง
กระตุ ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ าใจเนื้ อหา ละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจเนื้อหา
อย่างละเอียดและนามาอธิ บายข้อมูล ของเรื่ องคุณย่าเพิง้ ทุกประเด็น
ในครั้งที่หนึ่ง

-จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาอ่านจับ
ใจความด้วยตนเอง โดยกระตุน้ ด้วย
การใช้คาถามในขั้นจา (remembering)
ตามแนวคิดของ Anderson and
Krathwohl เพื่อกระตุน้ ความสามารถ
ในการจับใจความสาคัญจากเรื่ องสั้น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรู ปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึน้ (6 คาบเรียน/ 12 ชั่วโมง)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
บทบาทครู
บทบาทนักศึกษา

-ตรวจสอบ
ข้อมูลจากใบ

-ใจความสาคัญ
ที่ผา่ นการอ่าน
อย่างละเอียด
ทุกประเด็น

-ใจความ
สาคัญจาก
เรื่ อง
คุณย่าเพิง้

ผลงาน
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-จั ด บรรยากาศให้ นั กศึ กษาได้
เชื่ อมโยงความรู ้เดิ มกับความรู ้ใหม่
โดยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม
ป ระเด็ น ที่ เกี่ ยวข้ อ งแ ล ะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อข้อมู ลของตนเองให้
มากที่สุด

2.2.2) ครู กระตุน้ ให้นกั ศึกษานาข้อมูลจากการเชื่อมโยงความรู ้
เดิ มกับ ความรู ้ ใหม่ มาจัดเป็ นระบบข้อมู ลเกี่ ยวกับกลวิธี การเขี ยน -กระตุน้ ให้นกั ศึกษานาข้อมูลที่เขียน
เรื่ องสั้น เรื่ อง คุ ณย่าเพิ้งโดยใช้ผงั กราฟิ กในใบงานที่ 4 การอ่านเพื่ อ อธิ บายไว้มาสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความรู ้ เพื่ อท าความเข้าใจเนื้ อหาให้
เข้าใจวิธีการ
ตรงกัน และลาดับความคิดโดยใช้ผงั
กราฟิ กใบงานที่ 4
3. ขั้นกลัน่ กรองความคิด (2 ชั่วโมง: 120 นาที)
3.1 ขั้นวิเคราะห์ และไตร่ ตรองข้ อมูล (70 นาที)
3.1.1) ครู จดั กิจกรรมรายบุคคลให้นกั ศึกษาสังเกตและพิจารณา -กระตุน้ ให้นกั ศึกษาสังเกตและ
การใช้ภาษาจากเรื่ อง คุ ณ ย่าเพิ้ ง ในประเด็ นการใช้ค าและประโยค พิจารณาการใช้ภาษาจากเรื่ อง
คุณย่าเพิง้
เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาการใช้ภาษาจากเรื่ องสั้น

2.2 ขั้นเชื่ อมโยงความรู้ (60 นาที)
2.2.1) ครู จัดกิ จกรรมรายบุ คคลให้นักศึ กษานาข้อมู ลจาก
การอ่านเรื่ องสั้นเรื่ อง คุณย่าเพิ้ง ทั้งสองครั้งมาเรี ยบเรี ยงและจัดลาดับ
ความคิดโดยเชื่ อมโยงความรู ้เดิ มกับความรู ้ใหม่ผ่านกระบวนการคิ ด
เพื่อจัดระบบข้อมูลจากการอ่านเพื่อเป็ นพื้นฐานในการพิจารณากลวิธี
การเขียนและสรุ ปเป็ นสาระสาคัญ โดยครู จะเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามเพื่อ
เป็ นประโยชน์ต่อข้อมูลของตนเอง

เข้าใจเนื้อหา

สื่ อการเรียนรู้

-ตรวจสอบ
ข้อมูลจาก
ใบงานที่ 4

-ข้อมูลจากการ
พิจารณาการใช้
ภาษาจากเรื่ อง

-สั งเกต วิ เคราะห์ ไตร่ ต รอง การใช้ - เรื่ อง คุณย่าเพิง้
ภาษาจากเรื่ อง คุ ณย่าเพิ้ ง ในประเด็ น
การใช้คาและประโยค

-ข้อมูลจาก
การตีความ
แปลความ
และขยายความ
เพื่อทาความ
เข้าใจแล้ว

งานที่ 3

ผลงาน

-น าข้อมู ลที่ เขี ยนอธิ บายไว้มาสนทนา -ใบงานที่ 4
และแลกเปลี่ ยนความรู ้ เพื่อท าความเข้าใจ การอ่านเพือ่
เนื้ อหาทั้ งหมดให้ ตรงกั น และล าดั บ เข้าใจวิธีการ
ความคิดโดยใช้ผงั กราฟิ กในใบงานที่ 4

-นาข้อมูลมาตีความ แปลความ และขยาย -กระดาษเปล่า
ความให้เข้าใจโดยการเชื่ อมโยงจาก คนละ 1 แผ่น
ความ รู ้ เ ดิ ม กั บ ค วาม รู ้ ใ ห ม่ แล ะ
ซักถาม ในประเด็นที่ เป็ นประโยชน์
ต่อข้อมูล

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรู ปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึน้ (6 คาบเรียน/ 12 ชั่วโมง)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
บทบาทครู
บทบาทนักศึกษา
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- อธิบายความรู ้เพิ่มเติมในประเด็น
โครงสร้างคาและประโยคใน
ภาษาไทยเพื่อสร้างความเข้าใจ
การพิจารณาการใช้ภาษาจากเรื่ อง
คุณย่าเพิง้

-ระดมสมอง อภิปรายกลุ่มและแลก
เปลี่ยนการเรี ยนรู ้ เพื่อหาข้อสรุ ป
เกี่ยวกับการใช้ภาษาจากเรื่ อง
คุณย่าเพิง้

-กระตุ ้นให้ นั กศึ กษาเขี ยนอธิ บาย
ข้อมู ลจากการพิ จารณาการใช้ภาษา
จาก เรื่ อง คุณย่าเพิ้ง ในใบงานที่ 5

3.1.3) ครู กระตุน้ ให้นักศึ กษานาข้อมูลจากการพิจารณาการใช้ภาษา -จัด กลุ่ ม ให้ นัก ศึ ก ษาระดมสมอง -เขียนอธิบายข้อมูลจากการพิจารณา
จากเรื่ อง คุณย่าเพิง้ มาเขียนอธิบายในใบงานที่ 5 การอ่านเพื่อเข้าใจ อภิ ป รายและแสดงความคิ ด เห็ น การใช้ภาษาจากเรื่ อง คุณย่าเพิง้
ภาษา
เกี่ ย วกับ ประเด็ น การใช้ภ าษาใน ในใบงานที่ 5
เรื่ อง คุ ณ ย่ า เพิ้ ง เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป
เกี่ ย วกั บ การใช้ ภ าษาจาก เรื่ อง
คุณย่าเพิง้

3.1.2) ครู ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล จากการวิเคราะห์
ภายในกลุ่ ม ของตนเองโดยใช้การระดมสมอง (brainstorming) และ
การอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใช้กระบวนการคิดและ
ประสบการณ์ เดิ ม สร้ างความเข้าใจภาษาในงานเขี ยนเรื่ องสั้ นใน
ประเด็นการใช้คาและประโยค

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรู ปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึน้ (6 คาบเรียน/ 12 ชั่วโมง)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
บทบาทครู
บทบาทนักศึกษา

-ใบงานที่ 5
การอ่านเพื่อ
เข้าใจภาษา

-กระดาษเปล่า
คนละ 1 แผ่น

สื่ อการเรียนรู้

-ตรวจสอบ
ข้อมูลจาก
ใบงานที่ 5

คุณย่าเพิง้
-ข้อมูลสรุ ป
ประเด็น
เกี่ยวกับการ
ใช้ภาษาจาก
เรื่ องคุณย่า
เพิง้

ผลงาน
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-เปิ ดโอกาสให้ นั กศึ กษาร่ วมกัน
แสดงความคิ ดเห็ น อภิ ปราย และ
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้เพื่ อประเมิ น
และตัดสิ นคุณค่าจากการอ่านเรื่ อง
คุณย่าเพิ้ง

-ร่ ว ม กั น แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เห็ น -กระดาษเปล่า
อภิ ปราย และแลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้ คนละ 1 แผ่น
ร่ วมกันแสดงความคิ ดเห็ น อภิ ปราย
และแลก เปลี่ยนการเรี ยนรู ้เพื่อประเมิน
และตัดสิ นคุ ณค่ าจากการอ่านเรื่ อ ง
คุณย่าเพิ้ง

สื่ อการเรียนรู้

4. ขั้นพัฒนาโครงเรื่องงานเขียน (2 ชั่วโมง: 120 นาที)
4.1 ขั้นกาหนดโครงเรื่ อง (50 นาที)
4.1.1) ครู ท บทวนความรู ้ เกี่ ยวกับ การเขี ยนสรุ ป ความเพื่ อ -กระตุน้ ให้นกั ศึกษาซักถามประเด็น -ทบทวนความรู ้ เ กี่ ย วกั บ แนวทาง -ใบความรู ้ที่ 2
เป็ นแนวทางในการเขี ย นสรุ ป ความจากเรื่ อง คุ ณ ย่าเพิ้ ง โดยเปิ ด ที่เป็ นประโยชน์ต่อการเขียนสรุ ป การเขียนสรุ ปความและลักษณะของ ความรู ้พ้นื ฐาน
การเขี ยนสรุ ป ความที่ ดีในใบความรู ้ การเขียนสรุ ปความ
โอกาสให้นกั ศึกษาซักถามและตอบคาถามในประเด็นที่ยงั ไม่เข้าใจ ความเพิม่ เติมจากใบความรู ้ที่ 2

3.2.2) ครู กระตุ ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาน าข้ อ มู ล จากการ -กระตุ ้นให้นักศึ กษานาข้อมู ลจาก -เขี ย น อ ธิ บ าย ข้ อ มู ล จ าก ก าร -ใบงานที่ 6
ประเมิ น และตัด สิ น คุ ณ ค่ าที่ ไ ด้จากเรื่ อ ง คุ ณ ย่ า เพิ้ ง มาเขี ย น การประเมิ นและตัดสิ นคุ ณค่ าจาก ประเมินและตัดสิ น คุณค่าจากเรื่ อง การอ่านเพื่อ
อธิ บายในใบงานที่ 6
การอ่านเพื่อเข้าใจคุณค่า
เรื่ อง
คุ ณ ย่ าเพิ้ ง มาเขี ยน คุณย่าเพิง้ ในใบงานที่ 6
เข้าใจคุณค่า
อธิ บายในใบงาน ที่ 6

3.2 ขั้นพิจารณาและตัดสิ นข้ อมูล (50 นาที)
3.2.1) ครู จดั กิ จกรรมให้นักศึ กษานาข้อมูลจากใบงานที่
3 - 5 มาประกอบพิ จารณาเพื่ อพิ จารณาความเหมาะสมคุ ณค่าที่ ได้
จากเรื่ อง
คุ ณย่าเพิ้ ง ในประเด็นข้อ ดี ข้อ บกพร่ อง
และคุณค่าที่สามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน โดยครู จะเปิ ด
โอกาสให้นกั ศึ กษาได้ร่วมกันแสดงความคิ ด โต้แย้งโดยใช้ขอ้ มูล
หรื อเหตุผลประกอบการอภิปรายให้น่าเชื่อถือมากที่สุด

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรู ปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึน้ (6 คาบเรียน/ 12 ชั่วโมง)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
บทบาทครู
บทบาทนักศึกษา

-ประเด็นที่
นักศึกษา
สนใจเพิ่ม

- ประเด็น
เกี่ยวกับข้อดี
ข้อบกพร่ อง
และคุณค่า
ที่นาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต
ประจาวัน
-ตรวจสอบ
ข้อมูลจาก
ใบงานที่ 6

ผลงาน
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หรื อประเด็นเพิ่มเติม เช่น การเขียนสรุ ปความที่ ดีจะต้องมีลกั ษณะ
อย่างไรบ้าง ในใบความรู ้ที่ 2 ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการเขียนสรุ ปความ
4.1.2) ครู ก ระตุน้ ให้นัก ศึ ก ษาเขี ยนอธิ บ ายความรู ้เกี่ ยวกับ -กระตุ ้น ให้นักศึ กษาเขี ยนอธิ บ าย
องค์ป ระกอบและลักษณะการเขี ย นสรุ ป ความที่ ดี ใ นใบงานที่ 7 ความรู ้ เกี่ ยวกับ องค์ป ระกอบและ
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการเขียนสรุ ปความ
ลักษณะการเขียนสรุ ปความที่ ดีใน
ใบงานที่ 7
4.1.3) ครู จัดกิ จกรรมให้ นั กศึ กษาน าข้อมู ลจากใบงานที่ 3 - 6 - แนะนาแนวทางและกระตุน้ ให้
มาก าหนดโครงเรื่ อ งเพื่ อ น าเสนอข้อ มู ล ของแต่ ล ะย่อ หน้ า ให้ มี นักศึกษานาข้อมูลจากใบงาน ที่
ใจความสาคัญที่ กระชับ ต่อเนื่ อง ชัดเจนและถูกต้องตามลักษณะ 3 – 6 มากาหนดโครงเรื่ องเพื่อ
ของการเขียนสรุ ปความที่ดี โดยคอยให้คาปรึ กษาและอธิบายความรู ้ นาเสนอข้อมูลให้มีจุดเด่น กระชับ
เพิ่มเติมอันเป็ นประโยชน์ให้แก่นักศึ กษา รวมทั้งแนะนาแหล่งการ และต่อเนื่อง และมีความชัดเจน
เรี ยนรู ้ ที่ นักศึ กษาสามารถค้น หาข้อ มู ล เพื่ อ ขยายองค์ค วามรู ้ ข อง และถูกต้องตามลักษณะการเขียน
ตัวเองได้
สรุ ปความที่ดี
4.2 ขั้นลงมือเขียน (70 นาที)
4.2.1) ครู จดั กิ จกรรมให้นักศึกษานาข้อมูลที่ ผ่านการกาหนด -แนะนาข้อมูลและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่
โครงเรื่ องเพื่อนาเสนอข้อมูลไว้แล้วมาเรี ยบเรี ยงและถ่ายทอดออกมา เป็ นประโยชน์ ต่ อ การเขี ย นสรุ ป
ในรู ปแบบการเขียนสรุ ปความด้วยสานวนภาษาของนักศึกษาเอง โดย ความให้แก่นกั ศึกษา
ครู จะแนะนาข้อมูลและแหล่งการเรี ยนรู ้อนั เป็ นประโยชน์ต่อการเขียน -จัดบรรยากาศในห้องเรี ยน และให้
สรุ ปความให้แก่นกั ศึกษา รวมทั้งจัดบรรยากาศกระตุน้ และสร้างความ ค าป รึ กษ าและตอบ ค าถามใน

สื่ อการเรียนรู้

ผลงาน

-เรี ยงล าดั บ ป ระเด็ น งาน เขี ยน ที่ -กระดาษเปล่า
กาหนดไว้ และกาหนดประเด็นย่อย คนละ 1 แผ่น
เพื่อขยายความและเรี ยบเรี ยงเป็ นงาน
เขียนสรุ ปความ

-ประเด็นงาน
เขียนสรุ ป
ความ

เติมจากใบ
ความรู ้ที่ 2
-เขียนอธิบายความรู ้เกี่ยวกับองค์
-ใบงาน ที่ 7
-ความรู ้เกี่ยวกับ
ประกอบและลักษณะการเขียนสรุ ปความ ความรู ้พ้นื ฐาน
องค์ประกอบและ
ในใบงานที่ 7
เกี่ยวกับการเขียน ลักษณะการเขียน
สรุ ปความ
สรุ ปความที่ดี
-นาข้อมูลจากใบงานที่ 3-6 มากาหนด -กระดาษเปล่า
-โครงเรื่ อง
โครงเรื่ องเพื่อนาเสนอข้อมูลให้มีจุดเด่น คนละ 1 แผ่น
สาหรับเขียน
กระชับและต่ อเนื่ อง และมี ความชัดเจน
สรุ ปความ
และถู กต้องตามลักษณะการเขี ยนสรุ ป
ความที่ดี

ที่ 2

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรู ปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึน้ (6 คาบเรียน/ 12 ชั่วโมง)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
บทบาทครู
บทบาทนักศึกษา
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5.1.2) ครู จัดกิ จกรรมให้นักศึ กษาตรวจและแก้ไขงานเขี ยน
ของตนเองตามแนวทางการตรวจงานเขียนสรุ ปความทั้ง 3 ประเด็น
พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะและเหตุผลที่ เป็ นประโยชน์ต่องานเขียน
ของตนเองในแบบประเมิ น ผลการให้ข ้อมู ลย้อนกลับ (ส่ วนของ
ตนเอง)

-กระตุน้ ให้นักศึ กษาอ่านงานเขียน
สรุ ป ความของตนเอง และตรวจ
แก้ไขงานเขียน พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขงาน
เขียนของตนเองให้สมบูรณ์ดีข้ ึน

-นาแนวทางการตรวจแก้ไขงานเขียน
สรุ ป ความมาประเมิ น งานเขี ยนของ
ตนเองเพื่อพัฒนางานเขียนสรุ ปความ
ให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น

- เรี ยนรู ้เพื่อทาความเข้าใจแนวทาง
การตรวจแก้ไขงานเขียนสรุ ปความ
ทั้ง 3 ประเด็น และเสนอแนะข้อมูล
และเหตุผลอันเป็ นประโยชน์ต่องาน
เขียนของผูอ้ ื่น

-กระตุ ้นนั กศึ กษาน าโครงเรื่ องงาน -เขียนสรุ ปความจากโครงเรื่ องที่
เขียน ที่ กาหนดไว้มาเขียนสรุ ปความ กาหนดไว้ในใบงานที่ 8
ในใบงานที่ 8

ประเด็นอื่น ๆ ที่นกั ศึกษายังไม่เข้าใจ

5. ขั้นการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (2 ชั่วโมง: 120 นาที)
5.1 ขั้นแลกเปลีย่ นและแก้ ไขงานเขียน (90 นาที)
5.1.1) นักศึ กษาเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจแนวทางการตรวจ -กระตุ ้น ให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ แ นว
งานเขียนสรุ ปความทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านเนื้ อหา ด้านการเรี ยง ทางการตรวจแก้ไขงานเขี ยนสรุ ป
ความทั้ง 3 ประเด็น เพื่ อเป็ นแนวทาง
ประโยคและด้านการใช้ภาษา
ในการตรวจแก้ไ ขงานเขี ย นสรุ ป
ความให้แก่นกั ศึกษา

สนใจในการเขียนสรุ ปความ และคอยให้คาปรึ กษา เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการเขียนสรุ ปความ
4.2.2) ครู ก ระตุ ้น และส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาน าโครง
เรื่ อ งที่ ก าหนดไว้มาเขี ยนสรุ ป ความในใบงานที่ 8 การเขี ยนสรุ ป
ความจากบทความ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรู ปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึน้ (6 คาบเรียน/ 12 ชั่วโมง)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
บทบาทครู
บทบาทนักศึกษา

ผลงาน

-แบบประเมินผล
การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ
(ส่วนของตนเอง)

-ประเด็น
การประเมินงาน
เขียนสรุ ปความ

-ข้อมูลย้อน
กลับจาก
การประเมิน
งานเขียน
ของตนเอง

-แนวทางใน
การตรวจงาน
เขียนสรุ ป
ความ

-ใบงานที่ 8
-ตรวจสอบ
การเขียนสรุ ป
ข้อมูลจาก
ความจากเรื่ องสั้น ใบงานที่ 8

สื่ อการเรียนรู้
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-กระตุ ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาน าผลการ
ตรวจแก้ ไขของตนเองกั บเพื่ อนมา
เปรี ยบเที ยบ เพื่ อหาข้อสรุ ปเกี่ ยวกับ
ความผิดพลาดในการเขียนสรุ ปความ
เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒนางาน
เขียนให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น

-จัดกิ จกรรมให้นักศึ กษาจับคู่แลก
เปลี่ ย นงานเขี ย นเพื่ อ ตรวจและ
แก้ไขผลงานตามแนวทางที่กาหนด
ไว้ พร้ อ มทั้ง เสนอแนะข้อ มู ล อัน
เป็ นประโยชน์ ต่ อ งานเขี ย นให้ มี
คุณภาพดียงิ่ ขึ้น

-น าผลการตรวจแก้ไ ขของตนเองกับ
เพื่ อนมาเปรี ยบเที ยบเพื่ อประมวลผล
ข้อผิ ดพลาดและหาข้อสรุ ป เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการพัฒนางานเขี ย นให้ มี
คุณภาพดียงิ่ ขึ้น

-ตรวจแก้ไขและเสนอแนะข้อมูลที่ เป็ น
ประโยชน์ต่องานเขียนของเพื่อนเพื่อ
เป็ นแนวทางปรับปรุ งงานเขียนให้มี
คุณภาพดียงิ่ ขึ้น

-ประเด็น
การประเมินงาน
เขียนสรุ ปความ
ทั้ง 3 ประเด็น

-แบบประเมินผล
การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ
(ส่วนของเพื่อน)

สื่ อการเรียนรู้

5.2.2) ครู ตรวจและแก้ไขงานเขี ยนของนักศึ กษา พร้ อมทั้งให้ -ประเมิ น งานเขี ยนสรุ ปความของ -รั บ ฟั งผลการตรวจแก้ไ ขงานเขี ย น -แบบสรุ ป
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขอันเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ ง นั ก ศึ ก ษาตามประเด็ น ทั้ ง 3 ด้า น และซักถามประเด็นข้อสงสัยเพื่อนา การประเมินงาน

5.2 ขั้นประเมินงานเขียน (30 นาที)
5.2.1) ครู จดั กิจกรรมให้นกั ศึกษานาข้อมูลจากการตรวจแก้ไขของ
ตนเองและเพื่อนมาประมวลผลเพื่อหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับประเด็นความ
ผิดพลาดในการเขียนสรุ ปความ เพื่อหาประเด็นในการปรับปรุ งและ
แก้ไขงานเขียนให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น

5.1.3 ครู จดั กิ จกรรมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนงานเขียนสรุ ป
ความกับเพื่อนร่ วมชั้น เพื่อตรวจข้อบกพร่ องในการเขียนสรุ ปความ
ในด้านเนื้ อหา การเรี ยงประโยค และการใช้ภาษา พร้ อมทั้งแก้ไข
และเขียนข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นประโยชน์ต่องานเขียนของเพื่อน ใน
แบบประเมินผลการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (ส่วนของเพื่อน)

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรู ปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึน้ (6 คาบเรียน/ 12 ชั่วโมง)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
บทบาทครู
บทบาทนักศึกษา

-ข้อมูลจาก
การเปรี ยบ
เทียบผล
การประเมิน
ของตนเอง
กับเพื่อน
ประเมิน
-ข้อมูลสรุ ป
ผลการ

-ข้อมูลย้อน
กลับจาก
ประเมินงาน
เขียนจาก
เพื่อน

ผลงาน
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ได้แก่ ด้านเนื้อหา การเรี ยงประโยค ข้อมูลไปพัฒนางานเขียนมีคุณภาพดี เขียนทั้ง 3 ด้าน
และการใช้ภาษา
ยิง่ ขึ้น

สื่ อการเรียนรู้

6.2 ขั้นจัดทางานเขียนฉบับสมบูรณ์ (40 นาที)
นักศึกษานาประเด็นและข้อมูลจากการประเมินของเพื่อน -กระตุน้ ให้นักศึ กษานาข้อมูลจาก -นาข้อมูลจากการสรุ ปประเด็นการแก้ไข
การประเมินของเพื่อน ตัวเอง และ มาพั ฒ นางานเขี ย นสรุ ป ความฉบั บ
ตนเอง และครู มาจัดทางานเขียนให้สมบูรณ์
ครู มาพัฒนางานเขียนสรุ ปความฉบับ ฉบับสมบูรณ์
สมบูรณ์

-ข้อมูลจากสรุ ป
ประเด็นเพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไข
งานเขียน
-กระดาษเปล่า
คนละ 1 แผ่น

6. ขั้นจัดทางานเขียนฉบับสมบูรณ์ (1 ชั่วโมง: 60 นาที)
6.1 ขั้นปรับปรุงและแก้ ไขงานเขียน (20 นาที)
นักศึ กษานาข้อมูลจากการประเมินของตนเอง ของเพื่อน -กระตุ ้ นให้ นั กศึ กษาน าข้ อมู ลจาก -สรุ ปข้อมูลจากการประเมินของตนเอง -กระดาษเปล่า
และของครู มาสรุ ปประเด็นในการปรับปรุ งและแก้ไขงานเขียนเพื่อ การประเมิ นของตนเอง ของเพื่ อ น ของเพื่ อนและ ของครู มาปรั บปรุ งและ คนละ 1 แผ่น
และของครู มาพัฒนางานเขียน
แก้ไขงานเขียน
พัฒนางานเขียนให้มีคุณภาพและสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น

งานเขียนให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น (นอกเวลาเรี ยน)

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรู ปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึน้ (6 คาบเรียน/ 12 ชั่วโมง)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
บทบาทครู
บทบาทนักศึกษา

-งานเขียน
สรุ ปความ
ฉบับสมบูรณ์

-ประเด็น
การประเมิน
ของเพื่อน
ตนเองและ
ครู

ประเมิน
งานเขียน

ผลงาน

338

เครื่ องมือวัด
1. ใบงานที่ 1 เรื่ อง ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่ องสั้น
2. ใบงานที่ 2 เรื่ อง แนวทางการอ่านและพิจารณาเรื่ องสั้น
3. ใบงานที่ 3 เรื่ อง การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
4. ใบงานที่ 4 เรื่ อง การอ่านเพื่อเข้าใจภาษา
5. ใบงานที่ 5 เรื่ อง การอ่านเพื่อเข้าใจวิธีการ
6. ใบงานที่ 6 เรื่ อง การอ่านเพื่อเข้าใจคุณค่า
7. ใบงานที่ 7 เรื่ อง ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนสรุ ปความ
8. ใบงานที่ 8 เรื่ อง การเขียนสรุ ปความจากเรื่ องสั้น
9. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน

1. ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่ องสั้น
2. แนวทางการอ่านและพิจารณาเรื่ องสั้น
3. การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
4. การอ่านเพื่อเข้าใจภาษา
5. การอ่านเพื่อเข้าใจวิธีการ
6. การอ่านเพื่อเข้าใจคุณค่า
7. ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนสรุ ปความ
8. การเขียนสรุ ปความจากเรื่ องสั้น
9. ความรั บ ผิ ด ชอบ การมี น้ าใจช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น
การแก้ปัญ หาอย่างมี เหตุ ผล การแนะนาข้อมู ล
การร่ วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

ขั้นการวัด

สิ่ งทีต่ ้ องการวัด

การวัดและประเมินผล

ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับพอใช้ จึงถือว่าผ่ าน
ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับพอใช้ จึงถือว่าผ่ าน
ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับพอใช้ จึงถือว่าผ่ าน
ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับพอใช้ จึงถือว่าผ่ าน
ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับพอใช้ จึงถือว่าผ่ าน
ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับพอใช้ จึงถือว่าผ่ าน
ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับพอใช้ จึงถือว่าผ่ าน
ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับพอใช้ จึงถือว่าผ่ าน
ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับพอใช้ จึงถือว่าผ่ าน

ขั้นการประเมินผล
การประเมิน

339

ลงชื่อ............................................................(ผูส้ อน)

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์พบข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ข้ อมูลทีพ่ บ (แยกตามประเด็น เช่น ด้านครู เนื้อหา กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน นักศึกษา สื่ อ บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ และการวัดประเมินผล)
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
2. สาเหตุ และแนวทางการแก้ ไข (แยกตามประเด็น เช่ น ด้านครู เนื้ อหา กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน นักศึ กษา สื่ อ บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ และการวัด
ประเมินผล)
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
3. ข้ อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
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เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่ อง การอ่านและการเขียนร้ อยแก้ว: เรื่ องสั้ น
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คุณย่ าเพิง้
เขียวหวาน
พ่อหมอศุขบ้านเดิมอยูบ่ า้ นหม้อ แล้วขายที่ไปอยูข่ า้ งโบสถ์พราหมณ์ แล้วถูกไล่มาอยูถ่ นนใหม่ แล้ว
หนีรถไอมาอยูพ่ าหุ รัด เดี๋ยวนี้มนั ก็ตามแกมาอีก ได้ยนิ แกพูดอยูว่ า่ ถนนวรจักรก็ไม่เลว (หาเครื่ องยา
ง่าย)
วันหนึ่งห้องเช่าของพ่อหมอมีแขกสุ ภาพสตรี คนหนึ่ง ที่ทาให้พอ่ หมอกาลังวุน่ ผสมเครื่ องยาต้องทิ้ง
แก่นขี้เหล็ก ใบมะกา ฯลฯ กระจุยกระจาย ไว้มาปั ดกวาดกุลีกุจอยกขันน้ า เชี่ยนหมากรับแขก
“อ้อ! เชิญย่ะ แม่เพิง้ สบายดีหรื อ แม้! ฉันจาไม่ได้ มองอยูเ่ ป็ นนามนึกว่าใครที่ไหนมาอื้อเต็มที มัน
ชราลงทุกวัน หู ตาไม่ค่อยจะเห็น เชิ ญรับประทานหมากย่ะ” หยิบเชี่ยนหมากกับตะบันส่ งให้
ที่จริ งคุณย่าเพิง้ ยังมีฟันเต็มปาก แต่ถา้ มือขวาพ่อหมอศุขหยิบเชี่ยนหมาก มือซ้ายต้องหยิบตะบัน
เพราะฉะนั้นถ้าใครมารับประทานหมากห้องนี้ ก็เกือบถูกเกณฑ์ให้ฟันหักไม่วา่ สาวว่าแก่
คุณย่าเพิง้ เป็ นคนที่เป็ นคนที่จะไม่รังเกียจใครเหมาว่าแก่ แกขึ้นไปอยูบ่ ุรีรัมย์เสี ยเกือบยี่สิบปี นี่แกพึ่ง
ลงมาเห็นบางกอกได้หา้ วัน ที่สุดแกจะพูดขอรับ หรื อพ่ะ กับหมอศุขก็ได้ พูดอย่างง่ายๆแกเป็ นคน
ซื่อ ถ้าใครจะบอกว่าชาวบางกอกเขากินข้าวเหนียวน้ ากะทิกนั ทุกวันแกก็เชื่อ
“ช่างเถอะคา พ่อหมออย่าวุน่ วาย ดีฉนั มีรับประทานบ้างแล้ว” ขยายล่วมหมากอย่างที่เขาเหน็บเอว
เกี่ยวข้าว ออกวางโจ้เต็มที่” พ่อหมอจาฉันได้ไหมขอรับ ดีฉนั เป็ นภรรยาเมียของพ่อหมออ่าบ้านกะ
แชงย่ะ”
พ่อหมอศุขเป็ นคนสุ ภาพ รู ้จกั หัวเราะเยาะแต่ที่ควรหัวเราะเยาะ จึงปราศรัยอย่างหัวใจอารี อารอบ ว่า
“จาได้ซียะ่ ปุ้ดโท่! คนเก่าคนแก่ดว้ ยกัน พ่ออ่ากับฉันไม่ใช่คนอื่น ลูกศิษย์ครู เดียวกันนะยะ เคยร่ วม
ทุกข์ร่วมสุ ขมาตั้งแต่อยูโ่ คราชจนขึ้นไปอยูบ่ ุรีรัมย์ดว้ ยกัน อ้า...”
คุณย่าเพิง้ จะคอยให้พอ่ หมอศุขพูดคนเดียวไม่ได้ จะเป็ นกิริยาไม่ดีไม่เจรจาปราศรัยจึงรี บตอบขึ้นมา
กลางครันว่า
“พ่ ะ พี่ แกก็ บ่ น ถึ ง อยู่เสมอเหมื อ นกัน คา แต่ ย่านมัน ไกลไปมาล าบาก ขึ้ น ที ล งที ม ัน แสน เมื่ อ
ทากับข้าวได้มากปี กระนั้น แกบ่นว่าแกจะลงมาคา แต่พะเอินกระผมมีครันเสี ย”
พ่อหมอศุข “ฉันก็คิดถึงเสมอ นี่รถไฟมีแล้ว นึกว่าชะตาขึ้น ทาหมอได้บา้ งเล็กน้อยก็จะไปเยีย่ มสัก
ครั้งหนึ่ง เดี๋ยวนี้พ่ออ่าอยูส่ บายดีหรื อยะ ทาไมไม่ลงมาด้วยล่ะ!
คุณย่าเพิง้ ร้องไห้โฮ จนโปลิศที่นงั่ อยูย่ ามในซอกข้างเรื อนตกใจ วิง่ มาดูที่ประตูห้องทาให้คุณย่าเพิง้
สิ้ นสติ นึกว่าตารวจภูธรมาเอาตัวแล้ว หน้าตื่นทาท่าจะกระเถิบหนี เด็กสัปดนข้างนั้นร้องตะโกน
ออกมาว่า
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“ฉันกลัวแล้วย่ะ ทีน้ ีฉนั ไม่กินปลามากละย่ะ” เด็กคนนี้ถูกพ่อหมอตีสิบทีเมื่อแขกไปแล้ว
ฝ่ ายโปลิศเลยกระดาก เลี่ยงไปหัวเราะกิ๊กๆ เฝ้ายามอยูใ่ นที่เก่า
คุณย่าเพิง้ “แก หึๆ ตายเสี ยแล้วคา โฮ...”
พ่อหมดศุข “ปุ้โทๆ เป็ นอะไรเล่าย่ะ” ตาแดงๆ
คุณย่าเพิง้ “ออกไข้หวั ศีรษะขอรับ โท่ กรรมของกระผม อ้ายหนูเล็กกาพร้าบิดาพ่อโฮ...”
พ่อหมดศุขเห็นการจะเอิกเกริ กมากไปจึงไม่พูดถึงอีก ลุกไปหยิบขันน้ ามาให้คุณย่าเพิง้ ล้างน้ าหู
นาตา แล้วนัง่ นิ่ งเพื่อให้ลงสงบความโศกเสี ยก่อน ทั้งสองต่างก็นงั่ ทาธุ ระส่ วนตัวอยูห่ ลายมินิต คุณ
ย่าเพิ่งเช็ดน้ าตา พ่อหมอศุขก้มหน้าเอามือปั ดผงลงร่ อง
คุณย่าเพิง้ “ดีฉนั ไม่อยากรับประทานน้ าดอกคา ท่านหมออย่าวุน่ วายเลยพ่ะ” หยิบขันส่ งคืน
พ่อหมอศุข “ฉันตักมาให้ลา้ งหน้า”
คุณย่าเพิง้ “ดีฉนั ล้างแต่กรู่ แล้วคา”
พ่อหมอศุข ก็มิได้ต่อล้อต่อเถียง หยิบขันแอบใต้ตู้ แล้วนัง่ เงียบอยูต่ ามเดิม
ประมาณสักสามมิ นิต เมื่อคุ ณย่าเพิ้งได้สติดีข้ ึน จึงรับประทานหมากจากล่วม แล้วเล่าให้พ่อ
หมอศุขฟังต่อไปว่า
“กระผมร้ายญาติขาดอีโต้ เมื่อพี่ทิดแกจะสิ้ นใจ แกสัง่ ไว้วา่ ให้ลงมาอยูก่ บั ลุงแพนป้ าพวงพี่นอ้ ง
ของแกที่กรุ งเทพฯพ่ะ แล้วข้องอกข้องใจยังไง ก็แกให้มาเอาท่านหมอเป็ นที่พ่ ึง ดีฉนั ลงมาได้ห้าวัน
วันนี้แล้วขอรับ ดีฉนั มาพักอยูท่ ี่บา้ นป้ าพวงข้างวัดมหรรณคา”
พ่อหมอศุข “ได้ยะ่ ที่ตรงฉันแล้วขออย่าให้มีความรังเกียจ จะให้ทาอย่างไรก็สั่งทีเดียว
ไม่ตอ้ งเกรงใจละ ไม่วา่ เวลาไรๆ ฉันกับพ่ออ่ารักกันมาก ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติ คิดถึงบุญคุณของ
แกที่มา...”
คุณย่าเพิ้งรี บปราศรัย “ขอบพระเดชพระคุ ณพ่อหมอ เอ๊ย ท่านหมอ” (ลงกราบสามลาอย่างรับ
ศีล) “ดีฉนั มีค่ะ ดีฉนั มาปรึ กษาท่านหมอสักอย่างหนึ่ งคา ท่านหมอช่วยสงเคราะห์ดว้ ยพ่ะ อย่านึกว่า
กระไรเลย นึกว่าเอาดีฉนั ไว้ใช้เถอะพ่ะ ดีฉนั เป็ นคนซื่ อๆ ไม่คดไม่โกงดอกขอรับ” วางหน้าอย่างผึ่ง
ผายนิดๆ
พ่อหมอศุข “ถ้ารักฉันอย่าพูดอย่างนั้นเลยย่ะ จะให้ฉนั ทาอะไรก็อ่านเถิด ฉันเต็มใจที่จะทาให้
ทุกอย่าง ฉันอยากแทนคุณพ่ออ่า” ยิม้ กริ่ ม
คุณย่าเพิ้ง “เจ้าประคุ ณ
้ ท่านช่ างกรุ ณาจริ งจริ๊ ง” พอหยุดพูดสักประเดี๋ ยวก็พูดต่อไปว่า “ตั้งแต่
ดีฉนั ปลูกหอลงโรงมากับพี่ทิด ผัวหาบภรรยาเมียคอนหนาคา ก็มีเงินเก็บได้ราวสี่ ซ้าวห้าชัง่ พ่ะ ได้
ทาบุญปลงศพให้พ่อเสี ยบ้าง ยังเหลื อเป็ นมรดกให้เจ้าหนู แดงอีกห้าชัง่ (ตรงนี้ ฟังราวกับคุณย่าเพิ้ง
ปลงศพสามีสิ้นสี่ ซา้ ) กระผมก็ไม่มีที่ได้เสี ยอะไรต่อไปอีกแล้วคาดีฉนั อยากจะต่อทุน ยังไงๆ ให้พอ
งอกเงยได้รับประทานบ้างขอรับ” พ่อหมอศุข “ได้ซิๆ ฉันจะช่วยแนะนา ก็...”
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คุ ณย่าเพิ้งสอดขึ้นกลางคันตามเคย “ดี ฉันเป็ นพูหญิ ง(คานี่ ดูเหมือนพ่อหมอจะไม่สงสัย) เป็ น
คนโง่ดว้ ยท่านเจ้าขา ไม่ทราบว่าคนกรุ งเทพฯเขาหากินกันอย่างไรคา จนปั ญญาพ่ะ” ทาตาปรอยๆ
พ่อหมอศุขทาท่าอย่างผูร้ ู ้ “อ้ายการหากินมันมีมากย่ะ จะคิดสาระตะแทงหวย หรื อฝากแบ็งก์ก็
ได้ย่ะ แต่ของพรรณนี้ มนั ไม่เที่ ยง ย่อมไม่ได้ก็เสี ย เขามักใช้รับจานากันมาก แต่เดี๋ยวนี้ ท่านก็ออก
พระราชบัญญัติห้ามเสี ยแล้ว อ้า...” คุณย่าเพิ้งกาลังจะสอดขึ้นกลางคัน แต่พ่อหมอศุขชิ งพูดเสี ยว่า
“ซื้ อทองปะไรย่ะ” เบิ่งหน้าท้าวแขนเป็ นทีถาม
คุณย่าเพิ้ง “กระผมไม่เข้าใจเลยพ่ะ ไม่ทรับทราบทางเหนือทางใตจ้ เคยอยูแ่ ต่ไร่ น่าท่านหมอจะ
อธิ กรู ยงั ไงก็สุดแต่จะโปรดเถิดคา” ทาหน้าซื่ อสัน่ ศีรษะนิดๆ
พ่อหมอศุข “ซื้ อทองแหละย่ะดีกว่าอะไรๆ หมด ทุกวันนี้ ราคาทองมีแต่ข้ ึน ที่ตกนั้นน้อยนักถึง
ตกไม่กี่วนั ก็ข้ ึนอีก แลคงขึ้นมากกว่าตกเสมอ มีทองไว้แหละย่ะเป็ นอย่างประเสริ ฐละจะต้องการ
เมื่อไรก็ขายได้ และไม่รู้จกั ร่ อยหรอหรื อหมองมัว ถ้าฉันมีเงิน...”
คุณย่าเพิ้งตั้งใจปราศรัยโดยแท้ “ถ้าท่านเห็ นดีๆ ฉันก็นึกว่าดีแหละคา แต่เงินของเราเห็นจะไม่
รู ้จกั สู ญนะขอรับ”
พ่อหมอศุข “อ๋ าย ! ไม่สูญซี น่า ถึงเงินไม่อยู่ ก็ทองอยูใ่ นน้ ามือเรานี่ นา เราจะต้องการเงินเมื่อไร
ก็ได้ ถ้าไม่ตอ้ งการก็เก็บกาไรขายทีละบาทก็พอ”
คุณย่าเพิง้ “ถ้าดีฉนั จะเลิก แล้วจะขายเอาเงินคืนเมื่อไหร่ ๆ ก็ได้นะพ่ะ” ทีสงสัย
พ่อหมอศุข “ยังงั้นซี ยะ่ วิสัยทองนี่ จะขายเมื่อไรๆ ก็ได้ คงต้องมีคนซื้ อวันยังค่าถ้าเวลาทองแพงเรา
ก็คา้ กาไร ถ้าปะเวลาทองลงราคา เราก็ตอ้ งเข้าเนื้อบ้าง แต่นอ้ ยนักที่จะเป็ นไปอย่างนั้น”
คุณย่าเพิง้ “กระผมไม่ขายให้ถูกไปกว่าที่ซ้ื อละคา เพราะค้าขายไม่มีกาไรจะขายทาไมคา”
พ่อหมอศุข “ถูกละย่ะ ถ้าทองถูกเราก็นิ่งไว้ก็แล้วกัน เมื่อเห็นกาไรเมื่อใดจึงขายจริ งไหมล่ายะ”
คุ ณย่าเพิ้ง “พ...ท่านหมอได้โปรดซื้ อของอย่างอื่นที่ ขายได้กาไรเสมอไม่มีขาดทุนไม่ได้หรื อ
คา” หน้าตื่นนิดๆ
พ่อหมอศุข “เรื่ องนั้นใครๆ ก็สัญญาไม่ได้น่ะ ธรรมดาซื้ อขายไม่ได้กาไรก็คงขาดทุนเราซื้ อขาย
ก็เพราะหวังหากาไร แต่ทางขาดทุนก็ตอ้ งมีบา้ งเหมือนกัน ถูกไหม...”
คุ ณย่าเพิ้ง “ดี ฉันมี อยู่เท่านี่ ท้ งั เนื้ อทั้งตัว ที่ พ่ ึงก็ไม่มีแล้วคา พี่ทิดแกก็ตายเสี ยแล้วคาจะไปให้
หมดตัวเข้าไปอย่างไรได้” เสี ยงสั่น หน้าตื่นเข้าอีกนิดหน่อย
พ่อหมอศุข “ไม่เป็ นไรดอกย่ะ เชื่ อฉันเถอะ คงไม่ขาดทุนเป็ นแน่ ซื้ อทองเป็ นดี กว่าซื้ ออะไรๆ
หมด ฝากแบ็งก์ก็ได้นอ้ ยนัก แล้วแบ็งก์มนั ล้มหรื อฝรั่งโกงจะว่ากระไร”
คุณย่าเพิง้ “ถ้ายังงั้นเห็นจะวางใจได้ละหนาคา” ทียงั ไม่แน่ใจ
พ่อหมอศุข “ย่ะเป็ นวางใจได้ทีเดียว ฉันก็ซ้ื อให้ภรรยาฉันบ้างเหมือนกันแหละ ถ้าเห็นท่าว่าจะ
ขาดทุนฉันจะซื้ อทาไม อย่าวิตกเลยย่ะ”
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คุณย่าเพิง้ “เจ้าประคุน้ พระเดชพระคุณที่สุด (กราบอีก) ยังงั้นดีฉนั ลาก่อนคา ดีฉนั จะไปเอา
เงินมามอบให้ท่านช่วยซื้ อคา ดีฉนั ไหว้” ยกมือไหว้ แล้วก็หยิบล่วมหมากออกประตู
คุ ณย่าเพิ้ง ก็นาเงิ นห้าชั่งมามอบให้พ่อหมอศุ ข พ่อหมอศุ ขจึ งซื้ อทองในราคาสามสิ บ ห้า
หนักมอยให้คุณย่าเพิง้ เก็บไว้
รุ่ ง ขึ้ น อี ก วัน หนึ่ ง คุ ณ ย่าเพิ้ ง เข้าประตู ห้ อ งพ่ อหมอศุ ข แต่ เช้า และนั่ง คอยอยู่น านจนกว่าพ่ อ
หมอศุขจะตื่นนอน
พ่อหมอศุข “อ้อแม่เพิง้ หรื อย่ะ เชิญๆ ไปไหนมาย่ะ วันนี้ฉนั ตื่นสายไปหน่อย”
คุ ณ ย่าเพิ้ง “เปล่ าคา กระผมนอนไม่ หลับ คื นยันรุ่ ง มันกะปั ก กะป่ วนถึ งเรื่ องเงิ น ใจวับ ๆ
หวามๆ พ่ะ ดี ฉันอยากจะมาใคร่ ถามดู ให้ท รับ ทราบพอเป็ นการเข้าใจสั กหน่ อย” สี หน้าไม่ สู้
สบาย
พ่อหมอศุข “อ้าวไม่เข้าใจอะไรเล่า แม่เพิง้ ๆ ให้เงินฉัน 400 บาท”
คุณย่าเพิง้ “ดีฉนั ให้ท่านห้าชัง่ พ่ะ” ค้านนิดๆ
พ่อหมอศุข “นัน่ แหละย่ะ ห้าชัง่ มันก็สี่ร้อยบาท ถูกไหมล่าย่ะ”
คุณย่าเพิง้ “คา อะ...ห้าชัง่ คา” ยืนคา
พ่อหมอศุข “ย่ะ ห้าชัง่ แล้วฉันซื้ อทองราคาสามสิ บห้าหนักให้แม่เพิ้งเป็ นทองหนัก 11บาท
สลึงเฟื้ องกับ 2 หุน
คุณย่าเพิ้ง “รับประทานโทษ ดี ฉนั ไม่เข้าใจขอรับ ดี ฉนั มันโง่แท้ๆ พ...ท่านหมอต้องเอ็นดู ”
ยิม้ แห้งๆ
พ่อหมอศุข “ทองเดี๋ยวนี้หนักบาทหนึ่ง เป็ นราคาเงินสามสิ บห้าบาทหนาย่ะ”
“คา สามสิ บห้าบาท”
“แล้วแม่เพิง้ มีเงิน 400 บาท เอ๊ย ซื้ อทองได้หนัก 11 บาท สลึงเฟื้ อง 2 หุน”
“ทองของใครคา”
“ทองร้านคุณแม่กลิ่นตลาดน้อยย่ะ”
“คุณแม่กลิ่น ดีฉนั ไม่รู้จกั คา”
“ไม่เป็ นไรดอกย่ะ เขาไม่โกง แล้วฉันเป็ นคนซื้ อให้นี่”
“คา ท่านหมอจัดแจงลาก็ไมเป็ นไร แต่คุณแม่กลิ่นกับกระผมไม่รู้จกั กันคา ดีฉนั ก็ร้อนใจไม่
เข้าอกเข้าใจคา ดีฉนั เป็ นคนนอกไม่รู้อะไรพ่ะ”หน้าพาซื่อ
“อย่าเป็ นห่ วงเป็ นใยเลยย่ะ ไว้ธุระแก่ฉัน ถ้าทองขึ้นราคาสมควรจะขายเอากาไรได้เมื่อใด
ฉันจะบอกให้ทราบ เย็นใจเสี ยเถอะย่ะ”
“ถ้าอย่างนั้นเห็นจะไม่เสี ยเปรี ยบหนาคา”
“ไม่เป็ นไรหรอกย่ะ”
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“เงินก็เห็นจะไม่ขาดทุนนะคา”
“ไม่ขาดย่ะ ฉันเชื่ อว่าคงมีกาไรยังคา แต่ขอให้สะกดใจคอยก่อนเถิด อย่าฝักใฝ่ นักลืมๆ เสี ยก็
แล้วกันย่ะ”
“คาดีฉนั ค่อยเบาใจหน่อยคา มากวนท่านหมอมากแล้วละเจ้าประคุณ ดีฉนั ลาก่อนพ่ะดีฉนั ไหว้”
“เชิญย่ะ ไหว้พระ อย่าเป็ นทุกข์เลยย่ะ”
“คา” ออกประตูเรื อนไป
รุ่ ง ขึ้ นพ่ อ หมอศุ ข จะมี ธุ ร ะไปเยี่ ย มไข้ พอรั บ ประทานอาหารเช้ า แล้ ว จะแต่ ง ตัว ไป
คุณย่าเพิง้ ก็มาถึง
“อ้อ เชิญย่ะ ยังไง มีธุระอะไรหรื อย่ะ” เร่ งร้อนนิดๆ
“เปล่าคา ดีฉนั ไหว้ ท่านหมอจะมีธุระไป”
“เปล่ าย่ะ ฉันจะไปเยี่ยมเขาหน่ อย ไม่สู้รีบร้ อนนัก เชิ ญรับประทานหมากย่ะแม่เพิ้ง” ปาก
ปราศรัยแต่ใจร้อน
“สามสิ บสี่ คา” หน้าตื่น
“ใครย่ะ”
“ทองพ่ะ วันนี้ลงราคาเป็ นสามสิ บสี่ ”
พ่อหมอศุขยิม้ “ไม่เป็ นไรหรอกย่ะ อย่าเพ่อตกใจ มันก็ข้ ึนๆลงๆ อย่างนั้น ประเดี๋ยวก็จะขึ้นอีก
“คา เขาบอกดีฉนั ว่า ดีฉนั ขาดทุนสิ บเบ็ดบาทสลึงเฟื้ องกว่าคา ขาดทุนวันหนึ่ง ๆ เท่านี้ มิเต็ม
ทีหรื อพ่ะ” หน้าซีด
“ก็จริ งหร็ อกย่ะ แต่มิใช่เราจะขายของเราเดี๋ยวนี้ เมื่อไร ต่อราคามันขึ้นสู งจุใจเราเมื่อไร เราจึง
จะขาย ถ้าถึงเวลาฉันจะบอกให้ อย่ากลัว แม่เพิง้ ไม่ตอ้ งตกอกตกใจ เฉยๆเถอะย่ะทาเป็ นทองไม่รู้
ร้อน ไม่คิดถึงมันเสี ยก็แล้วกัน”
“ทองไม่รู้ร้อนคา เมื่อไหร่ มนั จะขึ้นคา”
นี่ แหละฉันก็บอกไม่ได้ ฉันบอกแต่วา่ อย่าเป็ นทุกข์เป็ นร้ อนไปเลย ทาเป็ นไม่รู้ไม่เห็ นเสี ย
เถิด” ออกเคืองๆ นิดหน่อย
“พ่ะ ที น้ ี ผมจะทาใจเย็นพ่ะ ผมไม่เข้าอกเข้าใจ ต้องมากวนท่านเสมอ ท่านจะรี บไป ดี ฉัน
ไหว้ขอรับ” หยิบล่วมหมากเหน็บบั้นเอวออกประตูไป พ่อหมอศุขดีใจราวกับใครมาปลดทุกข์ไป
จากอก
รุ่ งขึ้นเป็ นวันพระพ่อหมอศุขเคยจาศีลภาวนา แต่วนั นั้นเสี ยพิธี พอตื่นเช้าทาวัตรเสร็ จแล้ว
ออกมารั บ ประทานข้าว เพื่ อให้ ห่ างเพลสั ก หน่ อย เพราะจะไม่ รับ ประทานข้าวเย็น อี ก ก็ พ บ
คุณย่าเพิง้ มานัง่ คอยอยูข่ า้ งประตูแล้ว
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“ดีฉนั ไหว้คา” หน้าสลดไม่พูดประการใด
“อ้าว มีธุระอะไรล่ายะ เรื่ องทองละกระมัง” พ่อหมอศุขทายไม่ผดิ เพราะคุณย่าเพิง้ ตอบว่า
“ขอรับ มันซ้ าร้ ายลงไปอีก เขาบอกว่าสามสิ บแล้วสามสิ บแล้วละพ่ะ ถ้าอย่างนั้นดี ฉันเข้าเนื้ อ
ยีส่ ิ บสามบาทกว่า ดีฉนั เป็ นไม่รอกคราวนี้ละคา” ดูท่าเคืองพ่อหมอศุขที่หลอกให้ขาดทุน
“ก็แม่เพิง้ ยังไม่ขายนี่ จะไปทุกข์อะไรเล่า
“ถ้าดีฉนั ขาย ดีฉนั จะไม่ขาดทุนหรื อคา”
“ก็แน่ละซิ ”
“นัน่ ประไรละ ดีฉนั รู ้อยูน่ ี่คา” ทาท่าฉลาด
“ถ้าแม่เพิ้งไม่พอใจจะเอาเงิ นคืนก็ได้ ฉันจะรับซื้ อไว้เอง จะได้หายกวนอกกวนใจแม่เพิ้ง” ว่า
แล้วก็ลุกไปหยิบเงินในกาปั่ นนับมาห้าชัง่
“นี่ ย่ะ เงิ น ของแม่ เพิ้ งห้ าชั่ง รั บ ประทานทองคื น มาให้ ฉัน ฉัน เสี ย ใจที่ ท าให้ แ ม่ เพิ้ ง กระวน
กระวายใจ แต่นนั่ แหละถ้ามี โอกาสที่ จะช่ วยเหลื อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดได้ ฉันก้ยินดี ที่จะช่ วย” พ่อหมอศุ
ขทาอย่างซื้ อความราคาญ เพราะวันนี้ก็เป็ นวันพระ
พอคุ ณย่าเพิ้งรับเงิ นห้าชัง่ ไปแล้ว ก็หยิบทองคา 11 บาทสลึ งเฟื้ องกับ 2 หุ น มาให้แก่คนของ
หมอศุขที่ตามไปด้วย แต่ในการรับซื้ อนี้ พ่อหมอศุขหาได้บอกให้คุณย่าเพิง้ เข้าใจว่าแกเข้าเนื้ อแดงๆ
ถึง 23 บาทเศษไม่ เพราะในเวลาซื้ อทองนั้น ทองถูกลงไปกว่าราคาเดิมเป็ นสองหนักแลแกให้เงินห้า
ชัง่ เต็ม
ต่อมาอีกสักสองสามอาทิตย์ ราคาทองขึ้นเป็ นสามสิ บห้าอย่างเดิม คุณย่าเพิง้ จึงไปหาหมอศุขอีก
แต่ไปเวลาบ่าย บางทีตอนเช้าจะมัวแข็งใจในการที่จะแบกหน้าไปอยู่
พ่อหมอศุข “สบายดีหรื อย่ะ มีกิจอะไรอีกเล่าแม่เพิง้ หมู่น้ ีหายไปหลายวัน” ซังกะตายปราศรัย
“ท่านหมอยังเก็บทองนั้นอยูห่ รื อคา ฉันอยากจะรับประทานซื้ อคืนอีกจะได้ไหมคา” หน้าตาเฉย
พ่อหมอศุขท่าจะเคืองๆ แต่สู้ทายิ้มแย้มไว้ตามนิ สัยของคนใจดี “ได้ซีย่ะ เดี๋ ยวฉันจะดู ก่อนว่า
เดี๋ยวนี้ราคากี่หนัก” ลุกไปถามช่างทองข้างบ้าน
“ย่ะ ขึ้นไปสามสิ บอย่างเดิมแล้วย่ะ พอดีกบั เงินเก่าทีเดียว
“เมื่อนายหมอซื้ อดีฉนั น่ะ ราคาสามสิ บสามหนักไม่ใช่หรื อคา ดีฉนั อยากจะซื้ อราคาที่ดีฉนั ขาย
พ่ะ” วางหน้าอย่างรู ้คิด
“ไม่ใช่ยะ่ แม่เพิง้ ฉันซื้ อแม่เพิง้ ราคาสามสิ บห้า...”
“แต่เวลานั้นราคาสามสิ บสามคา นายจาไม่ได้หรื อคา กระผมมาบอกนายยังไงเล่าคา วันนั้นน่ ะ
คา” ยืนยัน
“ถู ก ล่ ะ ย่ะ แต่ ฉั น คื น เงิ น ให้ เท่ า ที่ ใ ห้ ฉั น มานี่ ย่ะ เพราะฉะนั้น ก็ เหมื อ นกับ ซื้ อ สามสิ บ ห้ า หนั ก
เหมือนกันแหละย่ะ ฉันกลับขาดทุนซ้ าไป”
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“แต่ให้ดีฉนั สามสิ บหนักไม่ได้หรื อคา” พูดดื้อๆ
“เห็นจะไม่ได้ยะ่ แม่เพิ้ง ฉันไม่ใช่เศรษฐีนะยะ อีกอย่างหนึ่ งนี่ก็เป็ นการซื้ อขาย ไม่ใช่ให้ปันกัน
เปล่า ๆ เดี๋ยวนี้ทองก็มีแต่จะขึ้นละย่ะ
“ก็ทาไมท่านหมอให้ฉนั ขายเสี ยล่าคา ดีฉนั บอกแล้วว่าดีฉนั โง่หนาคาแต่นี่แหนะ แม่เพิ้งยะ แม่
เพิ้งก็ไม่ขาดทุนอะไร ถ้าเอาเงินฉันสี่ ร้อย เอ๊ย ห้าชัง่ ฉันก็จะให้ทองใบ 11 บาทสลึงเฟื้ อง 2 หุ น เท่า
เก่า ที่ฉนั ให้น้ ี ก็โดยเอื้อเฟื้ อต่อกัน เพราะพ่ออ่ากับฉันเป็ นเพื่อรักกัน ถ้าเป็ นคนอื่นแม่เพิง้ นึ กว่าฉัน
จะขายหรื อ ทองกาลังขึ้นราคา ฉันจะเก็บไว้ขายเอากาไรไม่ดีหรื อยะ” ยกบุญยอคุณ
“แต่ดีฉนั ไม่เห็นว่าทาไมดีฉนั ถึงจะต้องขาดทุนซื้ อถึงสามสิ บห้าหนักคา เมื่อวานซื นที่ดีฉนั ขาย
คา ทองก็เท่ากันคา ถ้าเป็ นทองอื่นดีฉนั ก็ไม่วา่ ” พูดอย่างไม่ยอมเสี ยเปรี ยบ
“ก็ฉนั อธิ บายให้เข้าใจ แม่เพิ้งก็เข้าใจฉันบ้าง ฉันให้ไม่ได้ ฉันก็จนใจ เมื่อซื้ อก็ขาดทุนชั้นหนึ่ ง
แล้วนี่ ยงั จะให้ฉนั ขาดทุนซ้ าอีก ถ้าจะรับประทานสามสิ บหนักเท่าเดิมละก็ได้ต่ากว่านั้นไม่ได้ ฉัน
ไม่มีเงินสาหรับทิ้ง” ออกโกธร ๆ
“ถ้าไม่ได้สามสิ บบาทหนักดีฉนั ก็ไม่ซ้ื อคา ดีฉนั ไม่มีเงินสาหรับขาดทุนคา” ไม่เข้าใจเอาดื้อ ๆ
“ถ้าอย่างนั้นฉันก็ขายให้ไม่ได้ยะ่ ”
คุณย่าเพิง้ โกธรสะบัดแขนลาไปโดยไม่ได้สาธุ เช่นเคย
เมื่ อพ่อหมอศุ ขตั้งใจจะทาคุ ณแก่หญิ งหม้ายของเพื่อนรักอันสนิ ทแต่กลับมาเป็ นบู ชาโทษไป
เช่ นนี้ ก็จาเป็ นอยู่เองที่ จะเกิ ดความเดื อดร้ อนเนื้ อร้ อนใจ วันนั้นเลยไม่ได้ตายาที่ผสมไว้ก่อนนั้น
เพราะพื้นไม่ดีเสี ยแล้ว
ราคาทองก็ข้ ึนไปอีก ในราวอาทิตย์เดียวขึ้นเป็ นถึงสามสิ บหกสองสลึง ฝ่ ายคุณย่าเพิ้งนั้นเข้าใจ
แน่นอนว่า พ่อหมอศุขเบียดบังจะกินกาไร มีอย่างหรื อเมื่อซื้ อไปราคาสามสิ บสามเมื่อมาขายจะให้
สามสิ บห้าถึ งคุ ณย่าเพิ้งจะเป็ นคนบ้านนอกก็จริ ง แต่ไม่ใช่ ชนิ ดที่ จะให้คนบางกอกหลอกกิ นได้
ง่ ายๆ และทองนี้ ที่ จริ งคุ ณ ย่าเพิ้ งก็ ได้ซ้ื อก่ อน เพราะฉะนั้นควรเป็ นของคุ ณ ย่าเพิ้งวันยังค่ า พ่ อ
หมอศุขจะมาทาตบตาเล่นสดๆ ฉะนี้ เป็ นอันที่คุณย่าเพิ้งจะยอมให้ไม่ได้อยูเ่ อง ถ้าอย่างไรก็จะต้อง
ถึงโรงศาล เพราะคุ ณยาเพิ้งก็มีที่ปรึ กษาที่เป็ นคนชาวบางกอกอยูค่ นหนึ่ ง ผูใ้ ห้ความคิดเหล่านี้ แก่
คุณย่าเพิ้ง ๆ จะไปนัง่ กลัวอะไร เพราะฉะนั้นรุ่ งขึ้นคุณย่าเพิ้งจึงตรงไปบ้านหมอศุข ตั้งใจจะดักคอ
ให้สารภาพรับผิดจงได้
“ดีฉนั มานายหมอคา ดีฉนั ไหว้” นัง่ พับเพียบลง
“มีธุระอะไรยะ หรื อมาด้วยเรื่ องทองอีก” ดักคอ
“คา ทองของดีฉนั ซี คา อื่นก็ไม่ธุระอะไรคา” ค้อนให้ก็เป็ น
“ย่ะ เดี๋ยวนี้ข้ ึนเป็ นสามสิ บหกสองสลึงแล้วย่ะ ถ้าแม่เพิ้งเอาไว้ป่านนี้ จะกาไรราวสิ บเจ็ดสิ บแปด
บาทแล้วหรื อ” ประชด
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“ย่ะ เดี๋ ยวนี้ ข้ ึนเป็ นสามสิ บหกสองสลึงแล้วย่ะ ถ้าแม่เพิ้งเอาไว้ป่านนี้ จะกาไรราวสิ บเจ็ดสิ บ
แปดบาทแล้วหรื อ” ประชด
“ก็ใครให้ดีฉนั ขายเล่าคา” คอยตอบแต่ไม่ได้ตอบ แล้วพูดต่อไปว่า “เอาเถอะคาถึงสามสิ บห้า
ดีฉนั ก็ไม่วา่ ดีฉนั จะซื้ อให้ได้ละคา ที่จริ งก็ควรเป็ นสามสิ บสามคา แต่ช่างเถอะคา พูดหน้าตาเฉย
เห็ น จะไม่ ได้ย่ะแม่ เพิ้ง เมื่ อเวลานั้นราคาสามสิ บ ห้ าฉัน บอกให้ซ้ื อก็ ไม่ ซ้ื อ เดี๋ ยวนี้ มัน ขึ้ น
สามสิ บหกสองสลึง ฉันจะไปซื้ อที่ไหนมาให้ได้ แม่เพิง้ ก็ควรจะเข้าใจบ้าง”
“ดีฉนั ขอถามท่านหมอสักคาได้ไหมคา”
“พันคาก็ได้ยะ่ ” หน้าบึ้ง
“คาเดียวแหละคาว่าทองนั้นคุณหมอขายแล้วหรื อยังคา” เบิ่งหน้าคอยตอบ
“เรื่ องนั้นไม่เห็นประหลาดอะไรนี่ยะ่ ”
“นั้นแหละคา ว่าขายแล้วหรื อยังคา” ซัก
“ยัง แต่...”อ้ าอึ้ง
“ทองนี้ควรเป็ นของใครคา”
“เป็ นของฉันซี ยะ่ ”
“อ้อ ยังงั้นหรื อคา” ท่ากุ๋ยกุ๋ย
“ยังงั้นซี ยะ่ แน่ละ”
“ท่านหมอจะเอาไว้เจียวหรื อคา”
“ไม่ตอ้ งสงสัยย่ะ ของฉันๆ ก็ตอ้ งเก็บไว้” เสี ยงโกธร
“ถ้าฉันให้สามสิ บห้าหนัก จะไม่ให้ฉนั เจียวหรื อคา”
“ฉันจนใจ เมื่อฉันรับซื้ อจากแม่เพิง้ ฉันก็ขาดทุนเนื้อแดงๆ เข้าไป 23 บาทเศษ แล้ว”
คุณย่าเพิง้ ยิม้ เยาะ เป็ นทีวา่ พ่อหมอศุขนึกว่าคุณย่าเพิง้ โง่ ไม่รู้เท่าบ้างเลย
พ่อหมอศุขพูดต่อไปว่า
“แล้วเมื่อแม่เพิ้งกลับมาให้ฉนั ขายคืน ให้แต่เพียงสามสิ บสามหนัก ถ้าฉันขายให้ตามใจ ฉัน
ก็ขาดทุนเข้าไปอีก 23 บาทเศษรวมทั้งเก่าเป็ น 46 บาทเศษ”
คุณย่าเพิ้งก็ไม่คดั ค้าน แต่ยมิ้ เยาะอย่างเดิมบางทีจะปลงอนิ จจังกลุม้ อยู่ในใจพ่อหมอศุขได้
โอกาสก็เลยอธิ บายเรื่ อย
“ในครั้งแรกฉันพอจะขาดทุนให้ได้ 23 บาท เพื่อจะให้แม่เพิ้งหายความร้อนใจ ฉันกับพ่ออ่า
ก็ได้เคยอุปถัมภ์กนั มามากแต่คราวที่สองฉันแลเห็นไม่ได้ ว่าทาไมอยูด่ ีๆ ฉันจึงจะเอาเงินไปให้
แม่เพิง้ 23 บาท ขาว ๆ โดยไม่เป็ นบุญคุณติด”
“อกข้าแตก นี่นายมาให้เขาเมื่อไรคา หรื อดีฉนั มาออกปากขอนายเมื่อไหร่ คา” โกธร
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“ย่ะ แม่เพิ้งที่ ไหนจะเข้าใจ ฉันก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ควรพูด แต่เอาเถะฉันก็ไม่ได้ทาให้แม่เพิ้ง
เข้าเนื้ ออะไร ถึงไม่ได้ทาให้ได้กาไรก็จริ ง แต่แม่เพิ้งให้ฉนั เท่าไร ฉันก็คืนไปให้เท่านั้นที่จะมา
ซื้ อ หั้นขาดทุ นให้แม่ เพิ้งอี กสิ บหกเจ็ดบาทนี้ ไม่ ได้ล่ะย่ะ แม่ เพิ้งจะว่ากระไรก็ว่าเถอะ” พื้ น
ไม่ได้
“ท่านหมอเห็นดีฉนั เป็ นพูหญิงไม่รู้จกั สี สา จะมาว่าดีฉนั ต่างๆนานานี่คะ ดีฉนั ไม่ได้คดโกง
นายคา ของๆ ดี ฉันๆ จะขอคื น นายจะเก็บ ไว้พู ดชักโน่ นชักนี่ กลบไม่ได้คา นายเข้าใจดี ฉัน
สิ้ นคิดเจียวคา ดี ฉันรู ้ จกั หมอความคา ดี ฉันไม่ยอมให้เพื่อนของผัวทาแก่ดีฉันอย่างนี้ คานายคิด
ผิดคา” ตีฝีปาก รู ้จกั หมอความคา ดีฉันไม่ยอมให้เพื่อนของผัวทาแก่ดีฉันอย่างนี้ คานายคิดผิด
คา” ตีฝีปาก
พ่อหมอศุขโกธรใหญ่พูดเสี ยงแข็ง “ถูกละๆ ฉันคิดผิด ถ้าคิดถูกที่ไหนจะคบแม่เพิง้ ” โกธร
ใหญ่ “ตั้งแต่น้ ี ต่อไป ขออย่าได้มาเหยียบห้องฉันอี กเลย ฉันจะได้ไม่คิดผิดอี ก จะไปหาหมอ
ความขึ้นโรงขึ้นศาลที่ไหนก็ตามใจเถอะย่ะ”
พ่ อ หมอศุ ข หน้า แดงใจเต้น ตึ๊ ก ๆ ตั้ง แต่ ม าเหยี ย บโลกยัง ไม่ เคยหั วเสี ย ถึ ง ขนาดนี้ นี้ เลย
เคยได้รับความสรรเสริ ญจากเพื่อนบ้านอยู่เสมอว่าเป็ นคนใจดี ใจเย็น สุ ภาพเรี ยบร้ อยใจเป็ น
เพราะฯลฯ คราวนี้กระไร มาเกิดโทสะจนรั้งตัวไว้ไม่อยู่
คุ ณย่าเพิ้งก็เงี ยบหายไปตั้งแต่วนั นั้น บางที จะกาลังเที่ ยวหาหมอความอยู่ พ่อหมอศุขเลย
ขายทองฟาดเคราะห์ได้กาไร 17 บาทสลึงเฟื้ อง 6 อัฐ จึงเป็ นที่สุดของคุณย่าเพิง้
ที่มา: กรมวิชาการ. (2540). ประชุ มบทร้ อยกรอง บทความ และเรื่ องสั้ น ระดับมัธยมศึ กษาตอน
ปลาย. กรุ งเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา.
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..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................

คาชี้แจง: จงเขียนอธิบายสาระสาคัญของแนวทางการอ่านและพิจารณาเรื่ องสั้ นตามความเข้ าใจของนักศึกษา

เรื่ อง แนวทางการอ่านและพิจารณาเรื่ องสั้ น

ใบงานที่ 2
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1. จงอธิ บายความหมายของคาว่า “คุณย่าเพิง้ ”
..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
2. ใจความสาคัญของเรื่ อง “คุณย่าเพิง้ ” มีกี่ประเด็น อะไรบ้าง
........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
3. จงเรี ยงลาดับใจความสาคัญของเรื่ อง เรื่ อง “คุณย่าเพิง้ ” ตามลาดับเหตุการณ์ให้ถูกต้อง
..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................

คาชี้แจง: จงเขียนอธิบายข้ อมูลจากการอ่ านเรื่ อง “คุณย่ าเพิง้ ” ในประเด็นต่ อไปนี้

เรื่ อง การอ่านเพื่อเข้ าใจเนื้อหา

ใบงานที่ 3
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คาชี้แจง: จงวิเคราะห์ วธิ ีการนาเสนอเรื่ อง “คุณย่ าเพิง้ ” แล้ วเขียนแสดงข้ อมูลโดยใช้ ผงั กราฟิ ก (Graphic Organizer)

เรื่ อง การอ่านเพื่อเข้ าใจวิธีการ

ใบงานที่ 4
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........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................

คาชี้แจง: จงพิจารณาการใช้ ภาษาจากเรื่ อง “คุณย่ าเพิง้ ” แล้วเขียนอธิบายพร้ อมยกตัวอย่างประกอบ

เรื่ อง การอ่านเพื่อเข้ าใจภาษา

ใบงานที่ 5
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1. เรื่ อง “คุณย่าเพิง้ ” มีขอ้ ดีและข้อบกพร่ องในด้านใดบ้าง
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
2. เรื่ อง “คุณย่าเพิง้ ” สะท้อนให้เห็นคุณค่าในด้านใดบ้าง
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
3. นักศึกษาจะนาคุณค่าที่ได้จากเรื่ อง “คุณย่าเพิง้ ” ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างไร
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................

คาชี้แจง: จงประเมินและตัดสิ นคุณค่ าจากเรื่ อง “คุณย่ าเพิง้ ” ในประเด็นต่ อไปนี้

เรื่ อง การอ่ านเพื่อเข้ าใจคุณค่ า

ใบงานที่ 6
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1. การเขียนสรุ ปความจะต้องมีองค์ประกอบของอะไรบ้าง
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
2. การเขียนสรุ ปความที่ดีจะต้องมีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................

คาชี้แจง: จงเขียนอธิบายความรู้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับการเขียนสรุ ปความในประเด็นต่ อไปนี้

เรื่ อง ความรู้ พื้นฐานเกีย่ วกับการเขียนสรุ ปความ

ใบงานที่ 7
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คาชี้แจง: จงเขียนสรุ ปความจากเรื่ อง “คุณย่ าเพิง้ ”
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................

เรื่ อง การเขียนสรุ ปความจากเรื่ องสั้ น

ใบงานที่ 8

359

ชื่ อ-นามสกุล

มีนา้ ใจช่ วยเหลือ
งานผู้อื่น
(4)

พฤติกรรม
แก้ ปัญหา
อย่ างมีเหตุผล
(4)

ร่ วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
(4)

รวม
(20)

ระดับคุณภาพในการประเมินพฤติกรรม มีดงั นี้
คะแนน 18 - 20 ดีมาก
คะแนน 13 - 17 ดี
คะแนน 8 - 12 พอใช้
คะแนน 5 - 7 ควรปรับปรุ ง

แนะนาข้ อมูล
ที่เป็ นประโยชน์
(4)

คาบที่.....................
วัน......เดือน.............พ.ศ........

ทีม่ า: ปรับจาก โชติกา ภาษีผล และคณะ. (2558). การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ . กรุ งเทพฯ: ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เกณฑ์ ให้ คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม มีดงั นี้
คะแนน 4 คะแนน นักศึกษาแสดงพฤติกรรมเป็ นประจา (ครูไม่ ต้องบอก)
คะแนน 3 คะแนน นักศึกษาแสดงพฤติกรรมบ่ อยครั้ง (เมื่อครูบอก 1 ครั้ง จึงจะปฏิบัติ)
คะแนน 2 คะแนน นักศึกษาแสดงพฤติกรรมเป็ นบางครั้ง (เมื่อครูบอก 2 ครั้ง จึงจะปฏิบัติ)
คะแนน 1 คะแนน นักศึกษาแสดงพฤติกรรมนาน ๆ ครั้ง (เมื่อครูบอกมากกว่ า 2 ครั้ง จึงจะปฏิบัติ)

ลาดับ
ที่

รับผิดชอบ
ต่ องานที่ได้ รับ
(4)

นักศึกษาชั้นปี .............จานวน..............คน
เวลา.................ถึง.......................น.

แบบสั งเกตพฤติกรรมการทางาน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 การอ่านและการเขียนร้ อยแก้ว: เรื่ องสั้ น
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3.3 สะกดคาถูกต้อง

3.2 ใช้ประโยคถูกต้องตามหลักภาษา

3. ด้ านการใช้ ภาษา
3.1 เลือกใช้คาตรงตามความหมาย

ข้ อบกพร่ องของงานเขียน

ข้ อบกพร่ องของงานเขียน

2. ด้ านการเรียงประโยค
2.1 จัดลาดับความคิดได้ต่อเนื่องตลอดทั้งเรื่ อง

2.2 ผูกประโยคสั้นกระชับด้วยสานวนภาษาของตนเอง

ข้ อบกพร่ องของงานเขียน

1. ด้ านเนื้อหา
นาเสนอใจความสาคัญได้ถูกต้องและครบถ้วน

ประเด็นการตรวจ

แบบบันทึกผลการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
ข้ อคิดเห็น

แนวทางการแก้ ไขและปรับปรุง

แนวทางการแก้ ไขและปรับปรุง

แนวทางการแก้ ไขและปรับปรุง

ส่ วนของตนเอง
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ส่ วนของเพือ่ น

3.3 สะกดคาถูกต้อง

3.2 ใช้ประโยคถูกต้องตามหลักภาษา

3. ด้ านการใช้ ภาษา
3.1 เลือกใช้คาตรงตามความหมาย

ข้ อบกพร่ องของงานเขียน

ข้ อบกพร่ องของงานเขียน

2. ด้ านการเรียงประโยค
2.1 จัดลาดับความคิดได้ต่อเนื่องตลอดทั้งเรื่ อง

2.2 ผูกประโยคสั้นกระชับด้วยสานวนภาษาของตนเอง

ข้ อบกพร่ องของงานเขียน

1. ด้ านเนื้อหา
นาเสนอใจความสาคัญได้ถูกต้องและครบถ้วน

ประเด็นการตรวจ

แนวทางการแก้ ไขและปรับปรุง

แนวทางการแก้ ไขและปรับปรุง

แนวทางการแก้ ไขและปรับปรุง

ลงชื่อ.....................................................................ผูป้ ระเมิน

ข้ อคิดเห็น

ชื่อ-นามสกุล (เจ้าของผลงาน)....................................................................รหัสนักศึกษา...................................วันที่ให้ขอ้ มูล.................................

แบบบันทึกผลการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
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ส่ วนของผู้สอน

3.3 สะกดคาถูกต้อง

3.2 ใช้ประโยคถูกต้องตามหลักภาษา

3. ด้ านการใช้ ภาษา
3.1 เลือกใช้คาตรงตามความหมาย

ข้ อบกพร่ องของงานเขียน

ข้ อบกพร่ องของงานเขียน

2. ด้ านการเรียงประโยค
2.1 จัดลาดับความคิดได้ต่อเนื่องตลอดทั้งเรื่ อง

2.2 ผูกประโยคสั้นกระชับด้วยสานวนภาษาของตนเอง

ข้ อบกพร่ องของงานเขียน

1. ด้ านเนื้อหา
นาเสนอใจความสาคัญได้ถูกต้องและครบถ้วน

ประเด็นการตรวจ

แนวทางการแก้ ไขและปรับปรุง

แนวทางการแก้ ไขและปรับปรุง

แนวทางการแก้ ไขและปรับปรุง

ลงชื่อ....................................................................ผูป้ ระเมิน

ข้ อคิดเห็น

ชื่อ-นามสกุล (เจ้าของผลงาน)..................................................................รหัสนักศึกษา...................................วันที่ให้ขอ้ มูล.................................

แบบบันทึกผลการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
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ภาคผนวก ง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ผสู ้ อน
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและเขียนสรุ ปความ
4. เกณฑ์การตรวจให้คะแนน
5. แบบบันทึกการเรี ยนรู ้
6. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น

365

แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับความต้ องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
และการเขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
คาชี้แจง
แบบสอบถามความคิดเห็ นฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการเขี ยนสรุ ปความของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต ซึ่ งข้อมู ลของท่ านมี คุ ณค่ าต่ องานวิ จยั อันจะน าไปสู่ แนว
ทางแก้ไขและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิตให้มีประสิ ทธิ ภาพดีย่ิงขึ้น
ผูว้ ิจยั ขอรับรองว่าคาตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่านและข้อมูลของท่านจะเป็ นความลับ โดยผล
การวิเคราะห์จะนาเสนอเป็ นภาพรวมเท่านั้น
ขอบคุณครับ
นายสง่า วงค์ไชย
นักศึกษาปริ ญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ มีจานวน 4 หน้า แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา
ตอนที่ 2 ประเด็นความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ตอนที่ 3 ประเด็นความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนการเขียนสรุ ปความ

ตอนที่ 1

ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา

คาชี้แจง โปรดใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่อง  และกรอกข้อมูลในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. รหัสนักศึกษา (2 ตัวแรก)

 56

 57

 58

 59
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บ ความต้ องการรู ป แบบการจัดการเรี ยนการสอน
การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
คาชี้แจง
โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่ องว่างที่ตรงกับความคิดเห็ นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์
การประเมินเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าข้อความดังกล่าวเหมาะสมมากทีส่ ุ ด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าข้อความดังกล่าวเหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าข้อความดังกล่าวเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าข้อความดังกล่าวเหมาะสมน้ อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าข้อความดังกล่าวเหมาะสมน้ อยทีส่ ุ ด
ประเด็นการพิจารณา
1. ด้ านผู้เรียน
1.1 มีความรู ้ความเข้าใจหลักภาษาไทย
1.2 จับใจความหรื อประเด็นที่อ่านได้ครบ
1.3 นาความรู ้จากสิ่ งที่อ่านไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
1.4 ตัดสิ นและประเมินข้อมูลด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือ
1.5 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากสิ่ งที่อ่านโดยแยกออกเป็ นส่ วนๆ
1.6 นาประสบการณ์ทางภาษาตีความหมายของคาศัพท์
2. ด้ านผู้สอน
2.1 ด้ านการจัดการเรียนการสอน
2.1.1 เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
2.1.2 ให้เวลาฝึ กอ่านด้วยตนเองอย่างเพียงพอ
2.1.3 เข้าใจความแตกต่างของนักศึกษา
2.1.4 สร้างบรรยากาศที่เอื้อและกระตุน้ ให้อยากอ่าน
2.1.5 มีการเสริ มแรงทั้งทางบวกและลบ
2.2 ด้ านเทคนิคและวิธีสอน
2.2.1 สอนตามเนื้อหาในหนังสื อหรื อเอกสารประกอบ
2.2.2 มีข้ นั ตอนการสอนอย่างเป็ นระบบ
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2.2.3 เน้นการใช้กระบวนการคิดทาความเข้าใจเนื้อหา
2.2.4 ทบทวนความรู ้เดิมก่อนจะนาเสนอเนื้อหาใหม่
2.2.5 เลือกใช้วิธีการสอนอ่านหลายรู ปแบบ
2.2.6 เน้นฝึ กทักษะการอ่านขั้นสู ง
3. ด้ านสื่ อการเรียนการสอน
3.1 เนื้อหาทันสมัยและอยู่ในความสนใจของนักศึกษา
3.2 มีขนาดไม่ยาวจนเกินไป
3.3 ใช้ภาษาเข้าใจง่าย
3.4 ให้คุณค่าที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับความต้องการรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนการเขียน
สรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
คาชี้แจง
โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่ องว่างที่ตรงกับความคิดเห็ นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์
การประเมินเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าข้อความดังกล่าวเหมาะสมมากทีส่ ุ ด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าข้อความดังกล่าวเหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าข้อความดังกล่าวเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าข้อความดังกล่าวเหมาะสมน้ อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าข้อความดังกล่าวเหมาะสมน้ อยทีส่ ุ ด
ประเด็นการพิจารณา
1. ด้ านผู้เรียน
1.1 เขียนสะกดคาถูกต้อง
1.2 ผูกประโยคสั้น กระชับ และไม่ฟุ่มเฟื อย
1.3 ใช้คาตรงตามความหมายและบริ บทของเนื้อหา
1.4 จัดลาดับความคิดได้ต่อเนื่องตั้งแต่ตน้ จนจบ
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ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะ

1.5 นาเสนอใจความหรื อประเด็นได้ครบ
2. ด้ านผู้สอน
2.1 ด้ านการจัดการเรียนการสอน
2.1.1 เปิ ดโอกาสให้วิพากษ์วิจารณ์งานเขียนของผูอ้ ื่น
2.1.2 เปิ ดโอกาสให้อภิ ป ราย ซักถาม และแลกเปลี่ ย น
การเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน
2.1.3 นาข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุ งงานเขียน
ของตนเอง
2.1.4 ให้เวลาสาหรับฝึ กเขียนอย่างเพียงพอ
2.1.5 ช่วยสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการฝึ กเขียน
2.2 ด้ านเทคนิคและวิธีสอน
2.2.1 ใช้วิธีการสอนเขียนที่น่าสนใจและหลากหลาย
2.2.2 ใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อกระตุน้ และเร้าความสนใจ
2.2.3 มีข้ นั ตอนการสอนเขียนชัดเจนและเป็ นระบบ
2.2.4 เปิ ดโอกาสให้เลือกหัวข้อในการเขียน
3. ด้ านสื่ อการเรียนการสอน
3.1 มีตวั อย่างที่ดีพอเป็ นแนวทางในการเขียน
3.2 งานเขียนมีรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย
3.3 ตัวอย่างเป็ นงานเขียนที่รู้จกั ดี
3.4 ตัวอย่างมีขนาดไม่ยาวจนเกินไป

ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบสั มภาษณ์ ความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการจัดการเรียนการสอนการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
และการเขียนสรุปความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอนการอ่าน เพื่อความเข้าใจและการ
เขียนสรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตในปั จจุบนั ซึ่ งข้อมูลของท่านมีคุณค่าต่องานวิจยั อันจะนาไปสู่
แนวทางการแก้ไขปั ญ หาการอ่ านเพื่ อ ความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตให้มี
ประสิ ทธิภาพดียงิ่ ขึ้น
อนึ่ ง ผูว้ ิจยั ขอรับรองว่า คาตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่านทั้งสิ้ นและหวังว่าจะได้รับความ
ร่ วมมือในการสัมภาษณ์เป็ นอย่างดี
ขอขอบพระคุณยิง่
นายสง่า วงค์ไชย
นักศึกษาปริ ญญาเอก สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบสั มภาษณ์ความคิดเห็นฉบับนี้ มีจานวน 5 หน้า แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผูร้ ับการสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ประเด็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ตอนที่ 3 ประเด็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนการเขียนสรุ ปความ
ตอนที่ 1

ข้อมูลของผูไ้ ด้รับการสัมภาษณ์

1. ชื่อ......................................... นามสกุล .......................................................
2. ประสบการณ์ในการสอน............................. ปี
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
 อาจารย์
 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
 รองศาสตราจารย์

 ศาสตราจารย์
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ประเด็น สั มภาษณ์ เกี่ ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนการอ่ านเพื่ อความเข้าใจของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็น โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ด้ านผู้เรียน
1.1 ความรู ้พ้นื ฐานด้านหลักภาษาไทยเป็ นอย่างไร................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
1.2 ความสามารถในการใช้กระบวนการตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
ข้อมูลเพื่อทาความเข้าใจเนื้อหา.........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
1.3 ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่......................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
1.4 ความสนใจกลยุทธ์ วิธีสอน และรู ปแบบการสอนใหม่ ๆ.......................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. ด้ านผู้สอน
2.1 มีแนวทางการสอนอ่านอย่างไร..................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.2 มีวธิ ี การคัดสรรบทอ่านให้เหมาะแก่ผเู ้ รี ยนอย่างไร........................................................
.........................................................................................................................................................
2.3ใช้วธิ ี การใดประเมินผลการอ่าน...................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.4 มีแนวทางการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสอนอ่านด้วยวิธีใด..........................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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2.5 มีการกาหนดเวลาในการอ่านหรื อไม่.................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.6 มีการเปิ ดโอกาสให้อภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นหรื อไม่..................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. ด้ านสื่ อการเรียนการสอน
3.1 การเลือกประเภทของบทอ่านหรื อสาร............................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3.2 เนื้อหาและการใช้ภาษาของบทอ่าน................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3.3 มีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน...................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3.4 บทอ่านช่วยกระตุน้ และเร้าความสนใจให้แก่ผเู ้ รี ยนมากน้อยเพียงไร...............................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ตอนที่ 3

ประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนการเขียนสรุ ปความของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิต
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็นใน 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้ านผู้เรียน
1.1 ความสามารถในการเลือกใช้คาและประโยค...................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
1.2 ความสามารถในการเรี ยบเรี ยงประโยค............................................................................
.........................................................................................................................................................
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1.3 ความสามารถในการนาเสนอข้อมูล................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
1.4 ความสามารถในการลาดับความคิด.................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. ด้ านผู้สอน
2.1 แนวทางการสอนเขียนสรุ ปความเป็ นอย่างไร...............................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.2 การบริ หารและจัดการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างไร...........................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.3 การจัดบรรยากาศภายในห้องเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.4 การใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มการสอนเขียนเป็ นอย่างไร..............................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.5 การวัดและประเมินผลการเขียนมีลกั ษณะอย่างไร..........................................................
.........................................................................................................................................................
3. ด้ านสื่ อการเรียนการสอน
3.1 ลักษณะและประเภทของการสื่ อประกอบการสอนเขียนเป็ นอย่างไร..............................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3.2 เนื้อหาช่วยกระตุน้ และเร้าความสนใจให้แก่ผเู ้ รี ยนหรื อไม่ อย่างไร.................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3.3 มีแนวทางการนาเสนอตัวอย่างจากสื่ อเพื่อให้สังเกตกลวิธีการเขียนอย่างไร....................
.........................................................................................................................................................

373
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้ าใจและการเขียนสรุปความ
(ฉบับก่อนเรียน)
คาชี้แจง
1. วัตถุประสงค์ ของแบบทดสอบ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความ
ฉบับนี้ เป็ นเครื่ องมือที่สร้ างขึ้นเพื่อใช้วดั ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุ ปความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
2. ลักษณะของแบบทดสอบ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความ
ฉบับนี้มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบอัตนัย แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจตามระดับความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับการเข้าใจเนื้อหา ระดับการตีความ และระดับการประเมิน
ค่า จานวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ตอนที่ 2 วัดความสามารถความสามารถในการเขี ยนสรุ ปความทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เนื้อหา ด้านการเรี ยงประโยค และด้านการใช้ภาษา จานวน 2 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
3. เวลาในการทาแบบทดสอบ และการตรวจให้ คะแนน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความ
ฉบับ นี้ มี เวลาในการท าแบบทดสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 30 นาที และการตรวจให้คะแนน
ความสามารถในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจจะใช้เกณฑ์ ก ารตรวจให้ ค ะแนนแบบแยกส่ วน
(analytic scoring) คะแนนเต็ ม 40 คะแนน เช่ น เดี ย วกั บ การตรวจให้ ค ะแนนการเขี ย น
สรุ ป ความก็ จะใช้เกณฑ์ ก ารตรวจแบบวิเคราะห์ แ ยกส่ วน (analytic scoring) คะแนนเต็ม
40 คะแนน จากนั้นนาคะแนนทั้งหมดแปลงเป็ นคะแนนร้อยละ
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ชื่ อ-นามสกุล..........................................................................รหัสนักศึกษา.................................
ตอนที่ 1 วัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
คาสั่ ง จงอ่านเรื่ องที่กาหนดให้ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามให้ครบทุกข้อ (จานวน 20 ข้ อ: 40 คะแนน)
1.1 จงอ่านบทความเรื่ อง “คุณค่ ากับราคา” แล้วตอบคาถามต่ อไปนี้
คุณค่ากับราคา
หมู่น้ีตลาดในกรุงเทพฯ หลายแห่งมีลูกแอปเปิ้ ลลูกโตสีแดงน่ ากิน วางขายทัวไป
่ ผู้ขาย
บอกด้วยความภูมใิ จว่าเป็ นของนอกแอบเข้ามาได้มากจนไม่อยากจะกัน้ คงจะต้องอนุ ญ าตให้
ขายได้สะดวก ในทีส่ ุด ส่วนราคาไม่ตอ้ งเอ่ย ซือ้ แอปเปิ้ ลหนึ่งลูกกินข้าวเย็นเต็มอิม่ หนึ่งมือ้
ผูซ้ อ้ื คงไม่รวู้ ่า ในด้านคุณค่าอาหารแอปเปิ้ ลแพ้ผลไม้แทบทุกอย่าง แพ้จนกระทังกล้
่ วยน้ า
ว้าที่เราเหยียดว่าเป็ นของราคาถูกอะไรมีมากและราคาถูกนาไปเปรียบเทียบกับกล้วยน้าว้าน่ า
เจ็บใจ
ทีซ่ อ้ื แอปเปิ้ ลมิใช่ตดิ ใจรสว่าอร่อยอะไรหนักหนาซือ้ เพราะใจคิดว่าเป็ นของดีมา
จากเมืองฝรัง่
ราคาแพง ของแพงต้องดี
คาว่า ดี สาหรับอาหารที่ได้มาจากธรรมชาติโดยไม่มกี ารปรุงแต่ง ไม่ขน้ึ อยู่กบั ราคา เมื่อ
ไม่นานมานี้ ตอนที่เรายังไม่รจู้ กั ปลูกองุ่น องุ่นเป็ นของดีราคาแพงจะให้ผ ลไม้เป็ นของกานัล
หรือ ไปเยีย่ มไข้ ต้องให้องุ่น บอกกันว่า กินแล้วชื่นใจมีแรงเหตุผลก็คอื องุ่นมีน้าตาลมาก ให้
พลังงานสูง เดีย๋ วนี้เราปลูกองุ่น ได้เองความขลังว่าเป็ นผลไม้นอกหมดไป พอหาซื้อเองได้ง่าย
ราคาลดลงกลายเป็ นผลไม้สามัญ แถมเอามาคลุกกับกุ้งแห้งน้ าตาลเหมือนมะยมคลุก พุทรา
คลุก แปลงโฉมหน้าเป็ นไทยไปสนิท
ผลไม้เป็ นอาหารจาเป็ นเช่นเดียวกับผัก ในฐานะที่ช่วยป้ องกันโรค ให้วติ ามิน เกลือแร่
ช่วย
สุขภาพของร่างกายเป็ นส่วนรวม มีกากอาหารซึ่งช่วยให้การขับถ่ายเป็ นปกติ เป็ นของ
ต้องกินไม่ใช่ของฟุ่มเฟื อย ถ้ารูจ้ กั กิน
เมื่อ ต้อ งกิน เสีย สตางค์ซ้ือ ไปแล้ว ต้ อ งให้ได้คุ ณ ค่ าที่จ ะกลับ คืน มาเป็ น ประโยชน์ แ ก่
ร่างกายมากทีส่ ุด
เรื่องเลือกซื้อผลไม้ว่าให้สด ไม่ชา้ น่ ากิน ไม่มหี นอน อะไรเหล่านี้ ดูด้วยตาก็เห็นได้ แต่
คุณค่าอาหารทีอ่ ยูใ่ นนัน้ มองไม่เห็นจับต้องก็ไม่ได้เป็ นของต้องเรียนรู้
คุณ ค่ า กับราคา ต้องเปรียบจากส่ วนที่กินได้จริง ซื้อมังคุดมาหนึ่งกิโลกรัม ได้กินเนื้อ
เพียง
หนึ่งในสิบของน้าหนัก เสียเงินออกไปที่เห็น ๆ สิบบาท ความจริงไม่ใช่สบิ บาท แต่เป็ นราคา
มังคุดกิโลกรัมละ 100 บาท
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วิตามินเอ
วิตามินซี
(หน่วยสากล)
(มิลลิกรัม)
แอปเปิ้ ล
55
0.1
มะละกอสุก
365
78
สับปะรด
15
0.2
ส้มเขียวหวาน
420
0.2
มังคุด
0
3
ฝรัง่
55
98
กล้วยน้าว้า
605
14
แตงโม
360
6
องุน่
0
0.2
เทียบกันแล้วจะรูว้ ่า แอปเปิ้ ลฝรัง่ หรือจะสูม้ ะละกอไทย ใครตาฝ้ าฝางกินกล้วยน้าว้าไว้เถิด
ใครผิวพรรณแห้งแล้งไม่สดกินมะละกอสุกและถ้าจะซือ้ ขนมชัน้ ชิน้ ละหนึ่งบาทให้ลูกกิน ลอง
เปลีย่ นมาเป็ นฝรังหนึ
่ ่งลูกไม่ดกี ว่าหรือดีกว่ากินน้ามะนาวหนึ่งถ้วยซึง่ มีแต่น้าตาลกับน้าแข็ง
เสียอีก
ราคาของแพงขึน้ ทุกวัน จะกินจะใช้อะไรต้องเพ่งเล็งกันทีค่ ุณค่าแท้จริง ไม่ใช่คุณค่าตามคา
โฆษณา รูม้ ากไม่ยากนานด้านซือ้ อย่างประหยัด
ที่มา: คอลัมน์ “รัดเข็มขัด” หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2523

1. คาว่า “อาหารดี” มีความหมายว่าอย่างไร
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ใจความสาคัญของเรื่ อง “คุณค่ากับราคา” มีกี่ประเด็น อะไรบ้าง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. จงนาใจความสาคัญที่ได้จากข้อที่ 2 มาเรี ยงลาดับ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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4. แนวคิดของเรื่ องคืออะไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. ผูเ้ ขียนมีกลวิธีการใช้ภาษาอย่างไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. ผูเ้ ขียนใช้วธิ ี การนาเสนออย่างไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. ถ้าในอนาคตไม่มีผลไม้ขาย นักศึกษาจะเลือกสิ่ งใดทดแทน เพราะเหตุใด
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. นักศึกษาเห็นด้วยกับผูเ้ ขียนที่กล่าวว่า “กินฝรั่งดีกว่าน้ ามะนาว” หรื อไม่ เพราะเหตุใด
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
9. เรื่ องนี้ให้คุณค่าด้านใดบ้าง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
10. นักศึกษาจะนาคุณค่าจากเรื่ อง “คุณค่ากับราคา” ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

378
1.2 จงอ่านเรื่ องสั้ น เรื่ อง “ลูกไก่ กบั แม่ ไก่ แอบวิจารณ์ มนุษย์ ” แล้วตอบคาถามต่ อไปนี้
ลูกไก่ กบั แม่ ไก่ แอบวิจารณ์ มนุษย์
วิลาศ มณี วัตร
เช้าวันหนึ่ งท้องฟ้ าโปร่ งอากาศสดใส ลูกไก่เล็ก ๆ ตื่นขึ้นด้วยความแช่มชื่ น และออกวิ่งตามแม่
ของมันไปยังกลางสนาม ตัวแม่คุย้ เขี่ ยอาหารให้ลูก ๆ อยู่สักครู่ ก็มีหญิ งสาวธิ ดาเจ้าของบ้านนาเอา
ข้า วสารมาโปรย และตรงเข้า ไปลู บ ลู ก ไก่ น่ า รั ก นั้น เล่ น ด้ว ยความเอ็น ดู เธอมัก ใช้เวลาตอนเช้า
เพลิดเพลินอยูก่ บั ไก่เช่นนี้เสมอ เธอแสนจะชังหมูที่คุณพ่อเอาใจใส่ น้ นั เป็ นหนักหนา
ลูกไก่ตวั หนึ่ งปรารภกับแม่ของมันด้วยความรู ้สึกชื่ นชมว่า “คุณท่านใจดีเหลือเกินนะจ๊ะแม่เขา
ให้อาหารแก่เราและปราณี ต่อพวกเรา”
ลูกไก่ตวั หนึ่งปรารภกับแม่ของมันด้วยความรู ้สึกชื่ นชมว่า “คุณท่านใจดีเหลือเกินนะจ๊ะแม่เขา
ให้อาหารแก่เราและปราณี ต่อพวกเรา”
แม่ “แต่กม็ นุษย์น้ ีอีกเหมือนกันลูกเอ๋ ย ที่โหดร้ายที่สุดต่อเราและชีวิตของเรา เจ้าดูไก่ตวั นั้นสิ ที่
กาลังเป็ นง่อย แม่ได้ยินว่าเขาจะส่ งเจ๊กไปในวันสองวันนี้แล้ว นี่เหละคือความปรานีของมนุษย์ที่เต็ม
ไปด้วยความเมตตา” ว่าแล้วก็คุย้ อาหารให้ลูกของมัน “เจ้าชมผูท้ ี่ให้อาหารแก่เราเช่นนั้นหรื อ อย่าชม
เลยลูกรัก เขาให้อาหารเราอย่างเดียวกับที่ให้แก่หมู ให้แก่ววั เขาโยนอาหารให้พร้อมกับคิดว่า “เรา
ต้องปรนเปรอเจ้าพวกนี้ให้ถึงขนาดสักหน่อย เจ้าไก่เหล่านี้โตขึ้นมาแกงอร่ อยนัก ตัวเมียก็จะได้กินไข่
เราเองได้กินไข่ไก่กจ็ ะสมบูรณ์ข้ ึน เราจาต้องให้อาหารแก่หมู เพราะว่ามันยิ่งอ้วนพีมาก ก็ยิ่งขายได้
ราคามากเช่นเดียวกับกับวัวซึ่ งคะเนว่าอีกไม่ชา้ ก็คงได้นม” ซึ่ งมีไก่ทอด แกงเนื้อ และและนมวัว แล้ว
เจ้าจะเห็นว่า เวลานี้เขาไม่ได้เลี้ยงเราเลย เขาเลี้ยงตัวเขาเอง”
“เราเกิดมาเพื่อความสุ ขของเขาหรื อจ๊ะแม่” ลูกทาตาปรื อด้วยความเศร้าเมื่อนึกถึงชีวิตของตัว
“ทาไมเราจึงเกิดมาเพื่อจะเป็ นอาหารของเขาเท่านั้นเล่า อนิจจา นี่กรรมอันใดหนอ”
“อย่านาเอาเรื่ องบ้าบอนี้มาเป็ นทุกข์หน่อยเลยลูกรักของแม่ เพราะว่ามันเป็ นเรื่ องที่เราจะ
บันดาลเองหาได้ไม่ มันเป็ นเรื่ องของอะไรก็ช่างเถิด แต่จาไว้วา่ มันหาใช่ภารกิจของเราไม่ ที่จะเลือก
ได้อย่างนั้นอย่างนี้ได้ตามใจ ดูเถิด บางพวกก็เกิดสาหรับเป็ นทาส อย่างม้าตัวนั้น พอมันรู ้จกั หายใจก็
พบความเป็ นทาสครอบอยูบ่ นหัวเสี ยแล้ว มันต้องลากรถตะรังตัง ๆ ไปตลอดชีวิต และมันก็พอใจใน
ชีวิตเช่นนั้น มันจะไปอุทธรณ์กบั ใครที่ไหนก็ไม่ได้ มันจะเข้าไปโรงเรี ยน “ศิลปะแห่งการเพาะ
กาลังใจ” ก็ไม่ได้ ไม่เช่นนั้นมันอาจกบฏต่อคน และมีกาลังใจกล้าแข็งจนถึงกับเผ่นขึ้นไปนัง่ อยูบ่ นรถ
และอาจให้มนุษย์ลากรถแทนก็อาจเป็ นได้ แต่นนั่ เป็ นเรื่ องโคมลอยทั้งเพ ความจริ งมีอยูว่ า่ มันเกิดมา
สาหรับเป็ นทาส เช่นเดียวกับที่เราเกิดมาสาหรับออกไข่ให้เขากินเพื่อเขาจะได้อว้ นพี”
“ถ้าเช่นนั้นเราก็เลี้ยงคน แต่คนทัว่ ไปก็ไม่ยอมกล่าวเช่นนั้น เขาจะพูดว่าเขาเลี้ยงไก่เสมอน่าเจ็บ
ใจนะแม่”
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“เปล่าเลย! แม่ไม่เคยนึ กเจ็บใจเลย ป่ วยการที่ จะนึ กเช่ นนั้น ซึ่ งไม่มีผลอะไรนอกจากหาความ
ตรอมใจให้แก่ตวั เอง เพราะว่าชี วิตทุกชี วิตหนี กฎแห่ งการถูกกินนี้ ไปไม่พน้ สัตว์เล็กก็ถูกสัตว์ใหญ่กิน
สัตว์บางชนิ ดก็กินคนเป็ นการทดแทนที่ คนกิ นสัตว์ เราเกิดมาเพื่อถูกกิ นด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใคร“ใคร
หนอสร้างสรรค์ระเบียบอันงามนี้ ไว้ ธรรมดาเมื่อมีไก่ก็ตอ้ งมีไข่นะแม่ เมื่อมีรังก็ตอ้ งมีผสู ้ ร้างรัง เมื่อมี
ข้าวเปลื อ กก็ต ้อ งมี คนปลู ก เช่ นนั้น ไม่ ใช่ หรื อแม่ เมื่ อมี ร ะเบี ยบแห่ งชี วิตเช่ นนี้ แ ล้ว จะต้องมี ผูเ้ ป็ น
เจ้าของระเบียบอย่างแน่นอน นี่เป็ นข้อถามที่สมเหตุสมผลไหมจ๊ะแม่”
“มี ทีเดี ยวลูกเอ๋ ย บางคนเรี ยกผูส้ ร้างสิ่ งทั้งหลายว่าพระเจ้า เมื่ อสร้ างแล้วก็ควบคุ มทุกชี วิตไว้
ด้วยกฎเกณฑ์อนั ประหลาดที่ แม่อธิ บายนี่ แหละ เจ้าจงยืนขึ้ นและคานับพระเจ้าเสี ย แล้วเจ้าจะไม่พบ
ความเสมอภาคจากใครอื่นยิ่งไปกว่าอีกแล้ว!”
“ยังก่อน ลูกยังไม่ทนั รู ้จกั เลยว่าพระเจ้านั้นเป็ นไฉน”
“อ๋ อ ก็เป็ นสัตว์ใหญ่รูปร่ างอย่างเจ้านี่แหละ! พระเจ้าก็คือไก่ตวั ใหญ่มหึ มานัน่ เอง มีปีกมีหางและ
มีหงอนอย่างพ่อของเจ้านี่แหละ”
“แม่เคยเห็นมาบ้างหรื อ จึงพูดได้ถูก”
“ความรู ้ไม่ได้เกิดจากการเห็นอย่างเดี ยวหรอกนะลูก ตาของเรามีความสามารถน้อยนัก เหมือน
อย่างในอากาศที่มองเห็นว่างเปล่านี่ แหละ เจ้าเชื่ อว่าว่างเปล่าแน่แล้วหรื อ? ที่แท้เขาพูดกันว่ามันเต็มไป
ด้วยสิ่ งที่เราไม่เข้าใจนะลูก เจ้าจงเชื่ อแม่เถิดนะคนดี อย่าเป็ นไก่เกกมะเหรกจะถูกพระเจ้าลงทัณฑ์ให้
ตกนรก”
“นรกอะไรกันแม่?”
“อ๋ อ? นรกคือที่ซ่ ึ งเต็มไปด้วยไร ที่นนั่ ตัวโต ๆ ทั้งนั้น และมีสัตว์อีกชนิ ดหนึ่ งตัวเท่าช้างคอยจิก
หงอนของเราอยูท่ ุก ๆ นาที”
“มนุษย์ตอ้ งตกนรกไหมจ๊ะแม่”
“เหมือนกันลูกเอ๋ ย เหมือนกัน”
เมื่อสนทนากันจนเพลินไปก็ห่างลูกน้อยตัวอื่นออกไปทุกที ในพริ บตาเหยี่ยวตัวหนึ่ งก็โฉบเอา
ลูกไก่ตวั หนึ่งไป ก่อนที่นางแม่จะปกป้องไว้ทนั มันรี บพาลูกหลบภัยด้วยความประหวัน่ พรั่นพรึ ง
ลูกตัวที่ช่างเจรจาจึงว่า “โหดร้ายจริ ง ๆ พระเจ้าไม่ปรานีเลย”
“อย่าว่าเช่นนั้น” นางแม่หา้ ม “ที่ไหนมีผสู ้ ร้าง ที่นนั่ ย่อมมีผทู ้ าลาย นี่เป็ นกฎเกณฑ์อนั มัน่ คงของ
พระเจ้า ทุกชีวิตอยูภ่ ายใต้กฎนี้และทุกชีวิตตกอยูภ่ ายใต้กฎนี้ นับว่าเสมอภาคยุติธรรมแล้ว”
ลูกไก่คิดว่าแม่ของตนพูดถูก เพราะทันใดนั้นได้มีหวูดสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น ธิ ดาสาวผูน้ ่ารัก
1.ของเจ้
คาว่าา“วิ
จารณ์
่น้ ีมาีคไปในตึ
วามหมายว่
าอย่างไร
ของบ้
านวิ” ่งในที
หายเข้
กอย่างรวดเร็
ว พร้อมกับปรากฏเสี ยงเอะอะตื่นเต้นทัว่ ไป

.............................................................................................................................................................
ที่มา: ลูกไก่กบั แม่ไก่แอบวิจารณ์มนุษย์ ใน หนังสื อสายลม-แสงแดด ของ วิลาศ มณี วตั ร. สัมพันธ์ ก้อง
...........................................................................................................................................................
สมุทร: บรรณาธิ การ, พิมพ์ครั้งที่ 9, พ.ศ. 2552.
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2. ใจความสาคัญของเรื่ อง “ลูกไก่กบั แม่ไก่แอบวิจารณ์มนุษย์” มีกี่ประเด็น อะไรบ้าง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. จงนาใจความสาคัญที่ได้จากข้อที่ 2 มาเรี ยงลาดับ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. แก่นเรื่ องคืออะไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. ผูเ้ ขียนมีกลวิธีการใช้ภาษาอย่างไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. ผูเ้ ขียนใช้วธิ ี การนาเสนอเรื่ องอย่างไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. ถ้าในอนาคตสามารถวิจารณ์ได้อย่างเปิ ดเผย นักศึกษาจะมีแนวทางอย่างไร เพราะเหตุใด
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. นักศึกษาเห็นด้วยกับคาพูดของแม่ไก่ที่วา่ “ไก่เลี้ยงคนไม่ใช่คนเลี้ยงไก่” หรื อไม่ เพราะเหตุใด
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
9. เรื่ องนี้สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านใดบ้าง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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10. นักศึ กษาจะน าคุ ณค่ าจากเรื่ อง “ลู กไก่ ก ับแม่ ไก่ แอบวิจารณ์ มนุ ษย์” ไปใช้ในชี วิตประจาวันได้
อย่างไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 วัดความสามารถในการเขียนสรุ ปความ
คาสั่ ง จงนาข้อมูลจากอ่านมาเขียนสรุ ปความ (จานวน 2 ข้ อ: 40 คะแนน)
2.1..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.2..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้ าใจและการเขียนสรุปความ
(ฉบับหลังเรียน)
คาชี้แจง
1. วัตถุประสงค์ ของแบบทดสอบ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความฉบับนี้
เป็ นเครื่ องมือที่ สร้ างขึ้นเพื่อใช้วดั ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
2. ลักษณะของแบบทดสอบ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความฉบับนี้
มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบอัตนัย แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจตามระดับความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับการเข้าใจเนื้ อหา ระดับการตีความ และระดับการประเมินค่า
จานวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ตอนที่ 2 วัดความสามารถความสามารถในการเขียนสรุ ปความทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้ อหา
ด้านการเรี ยงประโยค และด้านการใช้ภาษา จานวน 2 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
3. เวลาในการทาแบบทดสอบ และการตรวจให้ คะแนน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุ ปความฉบับนี้
มีเวลาในการทาแบบทดสอบทั้งหมด 2 ชัว่ โมง 30 นาที และการตรวจให้คะแนนความสามารถ
ในการอ่ านเพื่ อความเข้าใจจะใช้เกณฑ์ ก ารตรวจให้ค ะแนนแบบแยกส่ วน (analytic scoring)
คะแนนเต็ ม 40 คะแนน เช่ นเดี ยวกับการตรวจให้ คะแนนการเขี ยนสรุ ปความก็ จะใช้ เกณฑ์ การตรวจ
แบบวิเคราะห์ แยกส่ วน (analytic scoring) คะแนนเต็ม 40 คะแนน จากนั้นนาคะแนนทั้งหมด
แปลงเป็ นคะแนนร้อยละ
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ชื่ อ-นามสกุล..........................................................................รหัสนักศึกษา.................................
ตอนที่ 1 วัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
คาสั่ ง จงอ่านเรื่ องที่กาหนดให้ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามให้ครบทุกข้อ (จานวน 20 ข้ อ: 40 คะแนน)
1.1 จงอ่านเรื่ อง “เมื่อลมฝนผ่านมา” แล้วตอบคาถามต่ อไปนี้
เมื่อลมฝนผ่ านมา

อัศศิริ ธรรมโชติ
เมื่อเกวียนข้ามสะพาน ผมได้ยินเสี ยงน้ าไหลผ่านฟังระเรื่ อยเอื่อยช้า ฟั งว่าเป็ นเพลงของแม่ที่เคย
กล่อมก่อนผมจะนอนทุกครั้ง เดี๋ยวนี้มนั ดังมาจากที่ไหนเล่า ดังมาแต่ไหนกันแน่หนอ...
เมื่อลมฝนผ่านมา
ป่ าก็ส่งกลิ่นฟุ้ง
ทั่วคุ้งนา้
อร่ ามสี สันของดอกไม้ ป่า
ต้ นไม้ ใบหญ้ า
เขียวขรึ ม...
“แม่ร้องเพลงหรื อเปล่า” ผมลืมตาถาม
แม่ส่ายหน้าแล้วร้องไห้ พลางกระชับกายผมแน่นเข้า
เปลือกตาของผมปิ ดลงโดยบังคับไม่ได้ รู ้สึกอ่อนเพลี ยเหนื่ อยคล้ายอยู่ในความฝั น ผมเห็ น
ภาพหมู่บา้ นสว่างไสวอยูใ่ นหุบเขากว้าง เห็นทุ่งหญ้าและลาประโดงที่มีระหัดน้ าไกวลมช้าๆ
...ระหั ดนา้ หมุนติว้
เป็ นวงกลม
เมื่อยามลมฝนผ่ าน
หอมกลิ่นหญ้ าไอดิน
ทั่วแผ่ นดิน-บ้ านเรา
เพลงนี้ -เพลงที่ ผมจาขึ้ นใจทาให้ผมนึ กไปโรงเรี ยนและครู -ที่ นนั่ ผมกาลังยืนอยู่กบั เพื่อนร่ วม
โรงเรี ยนหลายคนตรงหน้าเสาธงชาติ ครู กาลังบอกให้พวกเรายืนตรงแล้วเริ่ มร้องเพลงชาติ พวกเราร้อง
เพลงชาติตามครู ส่ งเสี ยงพร้อมเพรี ยงกันกังวานก้องขึ้นทัว่ ท้องนาหน้าโรงเรี ยน ขณะร้องเพลงผมรู ้ว่า
สายตาครู และเพื่อนๆ พากันจับจ้องอยูท่ ี่ตวั ธงบนยอดเสา ดูธงสี ซีดพลิ้วสะบัดอยูก่ บั สายลมบน ต่างจาก
ผมซึ่ งเบิ่งมองไกลออกไปเห็นระหัดน้ าแกว่งไกวอยู่กลางพงหญ้าสี เขียว ผมเห็นมันไกวช้าๆ แล้วค่อยๆ
เร็ วแรง จนถึงจุดที่แกว่งหมุนติ้วเป็ นวงกลม-วงกลมอยูไ่ กลแต่หลายวงเหลือเกิน
วงกลมหลายสิ บวงนั้นทาให้ผมเวียนหัว นัยน์ตาลาย ละรู ้สึกว่าร่ างกายซวนจะล้ม ผมเรี ยกครู
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“ครู อยูไ่ หน?”
“ครู อยูน่ ี่ไงล่ะ อยูข่ า้ ง ๆ นี่”
ผมพยายามลืมตาขึ้ นอีกครั้งจึ งเห็นใบหน้าครู ถนัด ครู ชะโงกมาใกล้ จากดวงตาอันพร่ าพราย
ผมเห็นใบหน้าของครู หมองและซี ด
เสี ยงวัวร้ องก้องกลบ เสี ยงออดแอดจากล้อเกวียน เสี ยงกระดึ งที่ ค อของวัวเกร่ งกร่ าง เปลี่ ยน
ความวังเวงของป่ านั้นให้เป็ นความสะท้อนสะเทือน ลมวูบผ่านผมไปค่อนข้างแรงอันกระแทกกระทั้น
จากหลุมบ่อบนทางนั้น
“จะไปไหน...”ผมถามแม่
“ไปหาหมอไง” ครู ตอบแทน
“หมอที่ แต่ งชุ ดขาวเคยเอายามาแจก หมอใจดี ที่อยู่สุขศาลาจะทาให้เราหายเจ็บ พรุ่ งนี้ ก็ไป
โรงเรี ยนได้” มืออันเยียบเย็นของครู ลูบไล้อยูก่ บั ตัวผม
พอครู เอ่ยถึงความเจ็บ ผมก็เริ่ มเจ็บปวดขึ้ นมาอีกจากข้อเท้าเหมือนมีสิ่งหนึ่ งสิ่ งใดแล่นไล่กนั
ขึ้นสู่ สมอง หนาวเหมือนตากฝนอยูก่ ลางท้องนาหน้าหนาว และร้อนรนเหมือนถูกไอของไฟป่ ากระพือ
มากระทบ หนาวกับร้อนคละเคล้าทั้งผลาญเผาและเย็นชา...ผมได้แต่ดิ้นร้องออกมาสุ ดเสี ยง ภายในวง
แขนแม่ที่เขย่าปลอบและอยูใ่ นท่ามกลางเสี ยงตึงตังกระแทกกระทั้นอันมาจากล้อเกวียนนั้น
หัวใจผมเบาหวิวและปลิวคว้างหล่นลอยลงสู่ กน้ บึ้งลึก...
ในก้นบึ้งอันลึก ไร้อานาจแห่ งการควบคุมบังคับ ผมกลับมองเห็นภาพของหมอในชุดเสื้ อผ้าสี
ขาวสะอาดสวย เธอยืนเด่นเป็ นนางฟ้ าไกลบนอีกฟากฟ้ าหนึ่ง ในขณะที่ผมวิ่งตามเธอไปบนเลนดินอัน
เปรอะเปื้ อน ล้มลุกคลุ กคลานอยู่บนธรรมชาติ อนั โหดร้ ายกันดาร และทารุ ณ ผมร้ องเรี ยกเธอ เธอ
หัวเราะและลอยมาหยุดก้มลงมองผมด้วยแววตาเปี่ ยมความเมตตาปรานี
“หนู ฉันอยูน่ ี่แล้ว” เธอว่า ผมโผเข้าไปในอ้อมแขนแล้วร้องไห้
“ไม่เอา – อย่าร้อง” เธอปลอบแล้วโอบอุม้ ผมไว้
“ดูนนั่ ซิ เห็นไหม สวยงามเหลือเกิน”
เมื่ออยูก่ บั หมอในชุดสี ขาวบนฟ้ า ผมมองลงมาเห็นหมู่บา้ นโรงเรี ยนและระหัดน้ าวางเรี ยงราย
อยูก่ บั พื้นหญ้าเขียวสด มีดอกไม้ป่านานาพรรณแบ่งบานหอมอบอวล
“บริ สุทธิ์ เหลือเกิน ธรรมชาติที่นี่” เธอราพัน
“…หนู อ ยู่กับ ความงาม เกิ ด มาท่ ามกลางความบริ สุ ท ธิ์ ไม่ น่ าร้ องไห้ น่ าอิ จฉามากกว่าฉัน
มากมายนัก”
เมื่อผมหยุดร้องไห้ เธอ นางฟ้าในชุดสี ขาว ก็ปล่อยผมลงดิน ลอยหายไป
เกวียนยังแล่นต่อไปไม่หยุดยั้ง ขณะที่ความรู ้สึกคืนกลับมาหาผมอย่างปกติอีกครั้งหนึ่ ง ผมลืมตา
ตื่นขึ้นจดจับไปที่ ทิวเขามหึ มาอันเห็นข้างหน้าอยู่ไกลลิบ ผมเห็นปุยเมฆปกคลุมเขา เป็ นสี ครามคล้ าดู
มืดครึ้ ม ท้องฟ้ าเบื้องบนก็หม่นมัวครู และแม่นิ่งเงียบ สี หน้าของคนทั้งสองหมองและมัวยิ่งกว่าท้องฟ้ า
เวลานี้
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ผมนึ กได้แล้วว่าผมเป็ นอะไร ย้อนลาดับความรู ้สึก ผมคงจะถูกงูกดั งูหรื อสัตว์อะไรก็ไม่รู้ ใช่
แล้วมันกัดผมเข้าที่ขอ้ เท้า ขณะที่ผมลงหนองดักปลาอยูก่ บั ครู
“ครู ผมไปด้วยคน” ผมตะโกนเมื่อเห็นครู นุ่งผ้าขาวม้าถือคันยอดักปลาเดินอยูบ่ นคันนาสู ง
“ไม่เอา จะกลับบ้านแล้ว” ครู ตะโกนห้ามทั้งที่ผมตั้งท่าจะออกวิง่
ผมมองตามหลัง เห็นครู เดินไปได้หน่อยหนึ่งก็หนั มาทาท่ากวักมือเรี ยกผม
“พรุ่ งนี้โรงเรี ยนเปิ ด ไม่สบายแล้วโทษครู ไม่ได้นะเว้ย”ครู วา่ พร้อมกับดันไหล่ให้ผมนาหน้าไป
ผมรู ้สึกเสี ยวปราบที่ขอ้ เท้า เมื่อครู ยกยอขึ้นจากหนองน้ าขุ่น ปลาหลายตัวติดโคลนดากระโดด
ดิ้นจนฝอยน้ ากระจายอยูก่ บั ตาข่ายที่เปี ยกชุ่ม ผมตะเบ็งเสี ยงด้วยอารามตกใจโดยไม่รู้วา่ อะไรกัด
“งูกดั ...งูกดั ผม” ผมร้องอย่างนั้น
ครู เหวี่ยงยอดักปลาลงน้ าและถลันเข้ามาอุม้ ...
ผมเจ็บที่ ขอ้ เท้า ความเจ็บปวดนั้นบี บหัวใจและลมหายใจเป็ นห้วงๆ ภายในปากเต็มไปด้วยน้ า
แต่ ลาคอกลับแห้ง จากหนองน้ าถึ งบ้านและจากบ้านมาอยู่บนเกวียนในอ้อมแขนแม่เวลานี้ ผมมี ท้ งั
ความเจ็บปวดทรมาน ว่างเปล่าและสงบ อาการเหล่านี้ ต่างหมุนเวียนมาบังเกิ ดแก่ผมเป็ นช่ วง ๆ ของ
เวลา
“เมื่อลมฝนผ่ านมา
ป่ าก็ส่งกลิ่นฟุ้ง...”
ผมแว่วเพลงนี้มาจากที่ไหนอีกแล้ว
ไม่แต่เสี ยงเพลง คราวนี้ จริ งๆ ลมฝนผ่านมาจริ งๆ แล้วฟ้ าร้องเสี ยงกึ กก้องและเสี ยงวัวตื่ นร้อง
ด้วยความตระหนก เกวียนกระชากโยกสั่นไปมาท่ามกลางเสี ยงอึงอลอันเกิดจากลมแรงพัดและลมพา
เอาเม็ดฝนโปรยหล่นลงมาแล้ว หยดเย็นคล้ายน้ าค้างคื นหนาว ผมสั่นสะท้านทั้งความหนาวเย็นและ
ความหวาดหวัน่ พรั่นใจในเสี ยงร้องของป่ าใหญ่-ป่ าใหญ่ที่เม็ดฝนกระทบเข้ากับต้นไม้และใบไม้ กรู
ไกวและอึงคะนึ งของเสี ยงลมพายุดงั เหมือนเสี ยงร้องครางของภูตผีปีศาจที่พากันลุกขึ้นอาละวาดหลอก
หลอนห้อมล้อมอยูโ่ ดยรอบใจและกายผม
“พายุฝน” เสี ยงครู ร้องไห้
พ่อนั้นร้องตะโกนด่าแช่งด้วยโทสะอาฆาตเคียดแค้นธรรมชาติพร้อมกับเสี ยงเรี ยวไม้บนหลังวัว
กระหน่าหนัก สับสนปนเปกับเสี ยงร้องของมันท่ามกลางลมฝน แม่เลื่อนผ้าห่มคละคลุมผมไว้มิดชิดทั้ง
โอบแขนอันอบอุ่นนั้นเข้ารัดกายผมแน่น เสี ยงแม่บ่นพึมพาดังขึ้นใกล้ ๆ หู
แม่คงสวดอ้อนวอนฟ้ า หรื อเจ้าป่ าทั้งหลายขอให้ฝนขาดหายไปในเวลานี้ เถอะ เหมือนกับที่แม่
เคยสวดอ้อนวอนขอให้ฝนตกลงมาเมื่อเวลาหน้าแล้งเหมือนกัน แม่จะเงยหน้าขึ้นหาฟ้ าเบื้องบนปากก็
บ่นพึมพาไปตามประสา
เสี ยงฟ้าผ่าลงมาเปรี้ ยงใหญ่
“หลบเข้าใต้ตน้ ไม้ก่อนเถอะน้า วัวไม่เดินแล้ว”
ครู ตะโกนบอกพ่อ
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แม่ครวญครางและร่ าไห้ เมื่อทั้งลมและฝนไม่มีท่าจะหยุดยั้ง ซ้ าแรงเร็ วหนักหน่วง และอึงคะนึ ง
มากขึ้น ผ้าที่ห่อคลุมตัวผมเปี ยกโชก และพัดพะเยิบวูบวาบขึ้นลงจนใบหน้าผมชุ่มไปด้วยน้ าและรู ้สึก
แสบร้อนด้วยแรงลมปะทะ ผมเริ่ มร้อนที่ หัวใจ สาลักลมหายใจที่ ค่อยขัดเป็ นห้วง ๆ ทั้งน้ าฝน น้ าลาย
ประดุจทะลักอัดแน่นอยูใ่ นปากผม…
เวลาจะผ่านไปเนิ นนานสักเท่าไรผมค่อย ๆ ไร้การรับรู ้จากความร้อนรนทรมานแผ่ซ่านผ่านเข้า
สู่ ความสงบ จากเสี ยงสับสนของผม ฝน และป่ าใหญ่ เสี ยงเอะอะวุ่นวายของพ่อ ครู และแม่ค่อย ๆ เลือน
รางจางหายไปจากความรู ้สึก
ฝนสงบ ฟ้าสาง และลมแน่นิ่ง
ผมหายจากความเจ็บปวดทุ กชนิ ด เป็ นชี วิตวิญญาณที่ แจ่มใสภายใต้ฟ้าใหม่ของวันเวลาแล้วมี
ความสงบอันแน่นอนและความกว้างใหญ่ในสายตาที่มองเห็นได้ ผมเห็นลมฝนผ่านไปอย่างโหดร้าย
น่ ากลัวเมื่ อสักครู่ น้ ี และมองเห็ นธรรมชาติ อนั งดงามเกิ ด ขึ้ นตามมาภายหลัง – เมฆขาวราวปุ ยฝ้ าย
ล่องลอยบางเบาอยู่เหนื อทิวเขาและขอบฟ้ า ป่ าทั้งป่ าหอมกลิ่นดินอันเคล้ากลิ่นของไอฝน ดอกไม้แซม
สี สนั อยูว่ า่ งไม้ใบและวัชพืชหลากหลายอยูบ่ นพื้นหญ้าเขียวขจี
นางฟ้ าชุดสี ขาวอยูไ่ หน ผมหาเธอไม่เห็น อยากชวนเธอมาร่ วมชมธรรมชาติเหมือนที่เธอชี้ ชวน
ให้ผมชมในความฝัน…
ผมเห็นแต่แม่กอดร่ างผมร้องไห้อยูบ่ นเกวียนใต้ตน้ ไม้ใหญ่ริมทาง
ทางแคบ ๆ คดเคี้ยวสู ง ๆ ต่า ๆ ข้ามทุ่งนาลาน้ าและป่ ากว้าง ยาวเรี ยวหายไปสู่ หุบเขาที่ผมจากมา
นั้นมีหมู่บา้ นที่มีธรรมชาติบริ สุทธิ์ งดงามดังเพลงของแม่…
“เมื่อยามลมฝนผ่าน
หอมกลิ่นหญ้าไอดิน
ทัว่ แผ่นดิน-บ้านเรา
นางฟ้ าชุ ดสี ขาวอยู่ไหนเล่า ผมอยากจะถามเธอว่า ธรรมชาติ เมื่อยามลมฝนผ่านมาโหดร้าย
หรื อสวยงามกันแน่
ผมมองดูเกวียนหันกลับ บรรทุกร่ างกายผมแล่นย้อนไปสู ท้ างเดิมที่มนั ผ่านมา มันค่อยๆ ลับ
หายไปบนเส้นทาง ท่ามกลางเสี ยงร้องระงมร่ าไห้ของคนที่อยูบ่ นเกวียนนั้น
ที่มา: อัศศิริ ธรรมโชติ. (2542). รวมเรื่ องสั้ น 13 เรื่ องของ อัศศิริ ธรรมโชติ. กรุ งเทพฯ:

อมริ นทร์.
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1.2 จงอ่านเรื่ อง “นา้ ใจ: คาธรรมดาทีม่ ีความหมาย” แล้วตอบคาถามต่ อไปนี้
นา้ ใจ: คาธรรมดาที่มคี วามหมาย
วิลาศ มณี วัตร
คาว่า “น้ าใจ” เป็ นคาที่เราใช้พูดกันทัว่ ไป เป็ นธรรมดา ๆ แต่ก็มีความหมายที่ดีหรื อมีความหมาย
ในแง่บวกมากกว่าแง่ลบ เพราะน้ าใจ คือความรู ้สึกนึ กคิดที่จะกระทาสิ่ งที่ดีต่อผูอ้ ื่นด้วยความปรารถนา
หรื อ “ความสานึก” ที่ดีของเรา
เพราะฉะนั้นใคร ๆ ก็ชอบคนที่ “มีน้ าใจ” ในเรื่ องต่าง ๆ เช่น น้ าใจนักกีฬา น้ าใจเพื่อน น้ าใจครู
น้ าใจเมตตา น้ าใจคนจน น้ าใจพ่อแม่ ฯลฯ
คนมีน้ าใจมักเป็ นผูท้ ี่ชอบ “ให้” อาจจะให้ท้ งั สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม เป็ นวัตถุสิ่งของ เงินทอง หรื อสิ่ ง
ที่เป็ นรู ปธรรม เช่น ให้โอกาส ให้อภัย ให้คาแนะนา และให้ความรู ้ที่มีคุณค่าโดยที่เบื้องหลังของการให้
นั้น คือ ความเมตตาปราณี ความอาทรห่วงใย และที่สาคัญคือ “จิตสานึก” ที่คอยกระตุน้ ว่าควรให้หรื อมี
น้ าใจกับคนนั้นคนนี้ หรื อเรื่ องนั้นเรื่ องนี้ เพื่อให้คนหรื อเรื่ องเหล่านั้นได้รับสิ่ งดี ๆ หรื อดีข้ ึน
เพราะฉะนั้นความมีน้ าใจของคนเราจึงเกิดจากใจเราเอง ไม่มีใครมาสัง่ ว่าต้องมีหรื อมีแล้วจะมี
สิ่ งตอบแทน เช่น เมื่อในบ้านเราเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็ นภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ภัยจาก
พายุฝน น้ าท่วมหรื อภัยแล้ง คนมีน้ าใจจานวนมากมายก็จะไปกันเอง หรื อร่ วมกับทางการไปให้ความ
ช่วยเหลือ ดูแล และแก้ไขอย่างเต็มที่ ไม่วา่ ผูเ้ คราะห์ร้ายเหล่านั้นจะเป็ นคนไทยหรื อชาวต่างประเทศ
เพื่อให้ทุกอย่างค่อยๆคลี่คลาย แล้วดีข้ ึนจนมีรอยยิ้มภายใต้คราบน้ าตา
ทาให้เมืองไทยและคนไทยได้รับการยกย่องชื่นชมในเรื่ องของน้ าใจไปทัว่ โลก
เมื่ อหันมามองและถามถึ งที่ มาของน้ าใจคนไทย ก็ต อบได้ว่ามาจากศาสนา ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี และวัฒนธรรมนัน่ เอง หลักคาสอนในศาสนาสอนให้เราเป็ นคนดีและทาความดี บรรพบุรุษ
ปู่ ย่าตาทวด พ่อแม่ รวมทั้งครู อาจารย์ได้อบรมบ่มนิสยั เราทั้งในวิถีชีวิตและในโรงเรี ยน จนความมีนา้ ใจ
กลายเป็ นจิตสานึกโดยอัตโนมัติ ไม่ ว่าจะเป็ นจิตสานึกโดยปกติหรื อจิตสานึกสาธารณะ (Pubic Mind)
ที่ ท าให้ค นเรารู ้ สึ กว่าเรามี ส่ วนร่ วม มี ภ ารกิ จรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลรั กษาและพัฒ นาสิ่ งที่ เป็ นของ
สาธารณะหรื อของสังคม เช่น เมื่อเราไปพบก๊อกน้ าในสวนสาธารณะที่ปิดไม่สนิท น้ าหยดติ๋งๆเราก็ปิด
เสี ย หรื อถ้าเลี้ยงสุ นขั เวลาสุ นขั จะถ่าย ก็ตอ้ งหาที่ ถ่ายแล้วกลบหรื อทิ้งขยะ แทนที่จะพาไปปล่อยทุกข์
ในถนนหรื อซอกซอยที่เป็ นสาธารณสมบัติ
พู ด ถึ งเรื่ อ งนี้ ท าให้นึกย้อนหลังไปเมื่ อครั้ งเป็ นครู นึ กถึ งเด็กชายสองคนพี่ น้องอายุ 6-8 ขวบ
ไล่เลี่ยกัน ทั้งคู่เดินไปบนทางปูกระเบื้องจะไปเข้าห้องน้ า (อาจารย์ใหญ่กาลังสั่งให้แก้ไขเป็ นลาดปูนจะ
ได้ไม่ลื่น) มีเปลือกมะปรางสองสามชิ้ นตกอยู่ขา้ งทางไม่ทราบว่าใครปอกแล้วมาทาหล่นไว้ (ยังดี ว่า
ไม่ใช่ เปลื อกกล้วย) เด็กคนน้องเห็ นก่ อน ก้มลงเก็บวางไว้ขา้ งทาง เด็กคนพี่ บอกว่าเอาไปใส่ ถงั ขยะ
ดีกว่า ตรงนี้เพื่อน ๆ อาจจะเดินมาเหยียบได้
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ฉันซาบซึ้ งในน้ าใจของเด็กทั้งสองแล้วคิดว่า “เขาถูกสอนมาดี” ตกเย็นพ่อแม่มารับ ฉันก็เล่าให้
ฟังและเอ่ยชมเขา ทางฝ่ ายเขาก็ชมครู ต่างคนต่างก็ชมกันว่า สอนเด็กให้มีน้ าใจถ้าเป็ นสมัยนี้ กเ็ รี ยกว่ามี
สานึกสาธารณะ นัน่ เอง
ฉันอยากให้บา้ น วัด และโรงเรี ยน หรื อ “บวร” ประสานงานกันในเรื่ องนี้ อย่างจริ งจังจัด
กิจกรรมหรื อพาเด็ก ๆ ไปพบสถานการณ์ที่จะกระตุน้ ให้เขารู ้จกั ใช้น้ าใจที่มีอยู่ เพื่อให้สังคมโดยรวม
น่าอยูข่ ้ ึน
ฉันคิดว่าท่านคงเห็นด้วยที่ มีใครคนหนึ่ งบอกฉันว่า “เราดื่มน้าธรรมดาเพื่ อดับกระหายและ
หล่ อเลีย้ งร่ างกาย แต่ นา้ ใจนั้นหล่ อเลีย้ งได้ ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ”
(คุณธรรมนาความรู ้...คู่สงั คม: สโรชา)

1. คาว่า “จิตสานึกสาธารณะ (Public Mind)” ความหมายว่าอย่างไร
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ใจความสาคัญของเรื่ อง “น้ าใจ: คาธรรมดาที่มีความหมาย” มีกี่ประเด็น อะไรบ้าง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. จงนาใจความสาคัญที่ได้จากข้อที่ 2 มาเรี ยงลาดับ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. แนวคิดของเรื่ องคืออะไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. ผูเ้ ขียนมีกลวิธีการใช้ภาษาอย่างไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. ผูแ้ ต่งใช้วธิ ี การนาเสนอเรื่ องอย่างไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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7. ถ้าในอนาคตเราขาด “น้ าใจ” จะเป็ นอย่างไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. นักศึกษาเห็นด้วยกับคาพูดที่วา่ “ความมีน้ าใจเป็ นจิตสานึกโดยอัตโนมัติ” หรื อไม่ เพราะเหตุใด
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
9. เรื่ องนี้สะท้อนให้เห็นคุณค่าในด้านใดบ้าง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
10. นักศึกษาจะนาคุณค่าจากเรื่ อง “น้ าใจ: คาธรรมดาที่มีความหมาย” ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 วัดความสามารถในการเขียนสรุ ปความ
คาสั่ ง จงนาข้อมูลจากอ่านมาเขียนสรุ ปความ (จานวน 2 ข้ อ: 40 คะแนน)
2.1..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................................................................................... .............................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................
2.2..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ...............................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

เกณฑ์
1. การเข้ าใจเนื้อหา
(3 ทักษะย่อย:
12 คะแนน)

คะแนน

- ลาดับข้อมูลของเรื่ องได้
แต่มี 2 ประเด็นไม่ต่อเนื่อง
และไม่ครบ

-ลาดับข้อมูลของเรื่ องได้
ต่อเนื่องและครบถ้วน

-ลาดับข้อมูลของเรื่ องได้
แต่มี 1 ประเด็นไม่ต่อเนื่อง
และไม่ครบ

- จับใจความสาคัญได้
แต่ขาดประเด็นสาคัญ
2 ประเด็น

-จับใจความสาคัญจากเรื่ อง -จับใจความสาคัญได้
ที่อ่านได้ครบถ้วนและ
แต่ขาดประเด็นสาคัญ
ถูกต้อง
1 ประเด็น

2
-บอกความหมายของคาได้
แต่มี 2 ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อเรื่ องและจุดประสงค์

3

-บอกความหมายของคาได้ -บอกความหมายของคาได้
สอดคล้องกับเนื้ อเรื่ องและ แต่มี 1 ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง
จุดประสงค์ของผูเ้ ขียน
กับเนื้อเรื่ องและจุดประสงค์

4

ตารางที่ 33 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

-ลาดับข้อมูลของเรื่ องได้
แต่มีมากกว่า 2 ประเด็น
ไม่ต่อเนื่อง และไม่ครบ

-จับใจความสาคัญได้
แต่ขาดประเด็นสาคัญ
มากกว่า 2 ประเด็น

-บอกความหมายของคาได้
แต่มีมากกว่า 2 ประเด็น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้ อเรื่ อง
และจุดประสงค์

1
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คะแนน

-คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ -คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า
แต่มี 2 ประเด็นที่คลาดเคลื่อน ได้แต่มีมากกว่า 2 ประเด็นที่
จากเนื้อเรื่ อง
คลาดเคลื่อนจากเนื้อเรื่ อง

-วิเคราะห์แนวคิด กลวิธีการ
นาเสนอ การใช้ภาษา และ
ท่วงทานองในการเขียนได้
แต่มีมากกว่า 2 ประเด็นที่
วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง

-ระบุจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนได้
แต่มีมากกว่า 2 ประเด็นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรื อ
แก่นเรื่ อง

1

-คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า -คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า
ได้สอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง
ได้ แต่มี 1 ประเด็นที่
คลาดเคลื่อนจากเนื้อเรื่ อง

-ระบุจุดประสงค์ของเรื่ องได้
แต่มี 2 ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดหรื อแก่นเรื่ อง

2

-วิเคราะห์แนวคิด กลวิธีการ
นาเสนอ การใช้ภาษา และ
ท่วงทานองในการเขียนได้
แต่มี 2 ประเด็นที่วิเคราะห์
ไม่ถูกต้อง

-ระบุจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน
ได้แต่มี 1 ประเด็นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรื อ
แก่นเรื่ อง

3

-วิเคราะห์แนวคิด กลวิธีการ -วิเคราะห์แนวคิด กลวิธีการ
นาเสนอ การใช้ภาษา และ นาเสนอ การใช้ภาษา และ
ท่วงทานองในการเขียนได้ ท่วงทานองในการเขียนได้
ครบถ้วนและถูกต้อง
แต่มี 1 ประเด็นที่วิเคราะห์
ไม่ถูกต้อง

-ระบุจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน
ได้สอดคล้องกับแนวคิด
หรื อแก่นเรื่ อง

4

เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ต่อ)

เกณฑ์
2. การตีความ
(5 ทักษะย่อย:
20 คะแนน)

ตารางที่ 33
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คะแนน

-ตัดสิ นคุณค่าจากเรื่ องได้
แต่มี 2 ประเด็นที่ขาดเหตุผล
มารองรับให้น่าเชื่อถือ

-ตัดสิ นคุณค่าจากเรื่ องด้วย
-ตัดสิ นคุณค่าจากเรื่ องได้
เหตุผลและข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แต่มี 1 ประเด็นที่ขาดเหตุผล
มารองรับให้น่าเชื่อถือ

2
-พิจารณาคุณค่าของข้อมูลได้
แต่ขาด 2 ประเด็นยังไม่ครบ
และไม่ถูกต้อง

3
-พิจารณาคุณค่าจากเรื่ องได้
แต่ขาด 1 ประเด็นยังไม่ครบ
และไม่ถูกต้อง

-พิจารณาคุณค่าจากเรื่ องได้
ครบถ้วนและถูกต้อง

4

เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ต่อ)

เกณฑ์
3. การประเมินค่ า
(2 ทักษะย่อย:
8 คะแนน)

ตารางที่ 33

-ตัดสิ นคุณค่าจากเรื่ องได้
แต่มีมากกว่า 2 ประเด็นที่ขาด
เหตุผลมารองรับให้น่าเชื่ อถือ

-พิจารณาคุณค่าของข้อมูลได้
แต่ขาดมากกว่า 2 ประเด็นยัง
ไม่ครบและไม่ถูกต้อง

1
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3. การใช้ ภาษา
(20%)

-ใช้คาไม่ตรงตามความหมาย
จานวน 2 คา
-ใช้ประโยคผิดโครงสร้างทาง
ภาษา 2 ประโยค
-สะกดผิด 3-4 คา

-ใช้คาไม่ตรงตามความหมาย
จานวน 1 คา
-ใช้ประโยคผิดโครงสร้างทาง
ภาษา 1 ประโยค
-สะกดผิด 1-2 คา

-ใช้คาตรงตามความหมาย
ทุกคา
-ใช้ประโยคถูกต้องตาม
หลักภาษาทุกประโยค
-สะกดถูกทุกคา

นาเสนอใจความสาคัญได้
แต่ขาด 2 ประเด็น

2

-จัดลาดับความคิดได้
แต่มี 2 ประเด็นยังไม่ต่อเนื่อง
สับสนและวกวน
-ผูกประโยคได้ แต่มี 2 ประโยค
ที่มีจานวนคาและส่ วนขยายใน
ประโยคมาก

-จัดลาดับความคิดได้
ต่อเนื่องตลอดทั้งเรื่ อง

2. การเรียงประโยค
(30%)

นาเสนอใจความสาคัญได้
แต่ขาด 1 ประเด็น

3

-จัดลาดับความคิดได้
แต่มี 1 ประเด็นยังไม่ต่อเนื่อง
สับสน และวกวน
-ผูกประโยคให้กระชับด้วย -ผูกประโยคได้ แต่มี 1 ประโยค
ภาษาของตนเอง
ที่มีจานวนคาและส่ วนขยายใน
ประโยคมาก

นาเสนอใจความสาคัญได้
ครบถ้วนและถูกต้อง

4

1. เนื้อหา
(50%)

เกณฑ์

ระดับคะแนน

ตารางที่ 34 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการเขียนสรุ ปความ

-ใช้คาไม่ตรงตามความหมาย
มากกว่า 2 คา
-ใช้ประโยคผิดโครงสร้างทาง
ภาษามากกว่า 2 ประโยค
-สะกดผิด 5 คาขึ้นไป

-จัดลาดับความคิดได้
แต่มีมากกว่า 2 ประเด็นที่ยงั ไม่
ต่อเนื่อง สับสน และวกวน
-ผูกประโยคได้ แต่มีมากกว่า
2 ประโยคที่มีจานวนคา และส่ วน
ขยายในประโยคมาก

นาเสนอใจความสาคัญได้
แต่ขาดมากกว่า 2 ประเด็น

1
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แบบบันทึกการเรียนรู้
ชื่อ-นามสกุล...............................................................................รหัสนักศึกษา.......................................
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่..........เรื่ อง................................................วัน............เดือน............................พ.ศ.........
คาชี้แจง
แบบบันทึ กการเรี ยนรู ้ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม การเรี ยน
การสอน ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งแก้ไขกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพดียงิ่ ขึ้น
คาสั่ง จงเขียนแสดงความรู้ ความเข้ าใจ ความรู้ สึก และความคิดเห็นตามประเด็นทีก่ าหนดให้
1. ความรู้ ความเข้ าใจทีไ่ ด้ รับในแต่ ละหน่ วยการเรียนรู้
...................................................................................................................................................................................
............................................................................. ..............................................................................
.......................................................................................................................................................................
2. ความรู้ สึกและความคิดเห็นต่ อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ ละขั้นตอน
2.1 ขั้นคัดสรรวรรณกรรม..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2.2 ขั้นอ่านวรรณกรรม.......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2.3 ขั้นกลัน่ กรองความคิด..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2.4 ขั้นพัฒนาโครงเรื่ องงานเขียน.......................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2.5 ขั้นให้ขอ้ มูลย้อนกลับ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2.6 ขั้นจัดทางานเขียนฉบับสมบูรณ์....................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. ความรู้ ทสี่ ามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในชีวติ ประจาวันหรื อสถานการณ์ ต่าง ๆ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่ วมมือเป็ นอย่างยิง่
สง่า วงค์ไชย
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตทีม่ ีต่อรู ปแบบการเรียนการสอน
โดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้ นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์
คาชี้แจง
แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตที่ ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนว
การสอนที่ เน้นภาษา วรรณกรรม และประสบการณ์ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่ อความ
เข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความ ซึ่ งข้อมูลของท่านมีคุณค่าต่ องานวิจยั อันจะนาไปสู่ แนวทางปรับปรุ ง
แก้ไขและพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนที่เน้นภาษา วรรณกรรม
และประสบการณ์ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจและการเขี ยนสรุ ปความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตให้มีประสิ ทธิ ภาพดียิ่งขึ้น
ผูว้ ิจยั ขอรับรองว่าคาตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่าน และข้อมูลของท่าน
จะเป็ นความลับ โดยผลการวิเคราะห์จะนาเสนอเป็ นภาพรวมเท่านั้น
ขอบคุณครับ
นายสง่า วงค์ไชย
นักศึกษาปริ ญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คาชี้แจง
โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์
การประเมินเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าข้อความดังกล่าวเหมาะสมมากทีส่ ุ ด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าข้อความดังกล่าวเหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าข้อความดังกล่าวเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าข้อความดังกล่าวเหมาะสมน้ อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าข้อความดังกล่าวเหมาะสมน้ อยทีส่ ุ ด
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ประเด็นการพิจารณา

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะ

1. ด้ านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1.1 ลาดับขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ
1.2 กิจกรรมแต่ละขั้นตอนไม่ยากจนเกินไป
1.3 กิจกรรมเน้นฝึ กทักษะการคิดที่หลากหลาย
1.4 ส่งเสริ มการปฏิสมั พันธ์ที่ดีระหว่างครู กบั นักศึกษา
1.5 เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิ ดเห็ น อภิ ป ราย และแลกเปลี่ ยน
การเรี ยนรู ้อย่างอิสระ
1.6 บูรณาการการจัดกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล
1.7 สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.8 นักศึกษามีส่วนร่ วมประเมินผล
1.9 นาไปประยุกต์ใช้กบั การอ่านและการเขียนประเภทต่าง ๆ ได้
1.10 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม
2. ด้ านบรรยากาศในการเรียนรู้
2.1 มีความสุขในการปฏิบตั ิกิจกรรมทุกขั้นตอน
2.2 เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาลงมือกระทาด้วยตนเอง
2.3 เลือกใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายมากระตุน้ และเร้าความสนใจ
2.4 ครู คอยให้คาปรึ กษาและช่วยเหลืออย่างทัว่ ถึง
2.5 มีการเสริ มแรงทั้งทางบวกและลบ
3. ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
3.1 ช่ วยพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขี ยน
สรุ ปความ
3.2 เข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษามากยิง่ ขึ้น
3.3 มีแนวทางในการศึกษาการใช้ภาษาของผูอ้ ื่น
3.4 เป็ นแนวทางในการฝึ กฝนการใช้ภาษาให้มีประสิ ทธิภาพ
3.5 ได้รับความรู ้และประสบการณ์เพื่อนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่ วมมือเป็ นอย่างยิง่
สง่า วงค์ไชย
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ประวัติผู้เขียน
ชื่ อ-สกุล
วุฒิการศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

นายสง่า วงค์ไชย
พ.ศ. 2550 สาเร็ จการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
พ.ศ. 2555 สาเร็ จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
พ.ศ. 2560 สาเร็ จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตร
และการสอน กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชา
หลักสู ตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
29/25 ซอยรามคาแหง 40 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240

