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52254901 : สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
คําสําคัญ : รู ปแบบการสอนอ่านเพือความเข้าใจ / ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท /ยุทธวิธีแผนภูมิความหมาย
ฉลอง รั ต นพงษ์ : การพัฒ นารู ป แบบการสอนการอ่ า นเพื อความเข้า ใจโดยใช้ยุท ธวิธี ก ารสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี . อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ : รศ.ดร.วิสาข์ จัติวตั ร์ , ผศ.ดร.มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ และ ผศ.ดร.ทิพมาศ
ชุมวรฐายี. 397 หน้า.
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ ) เพือพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอนการอ่านเพือความ
เข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือ
ความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ ) เพือประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการสอนการอ่านเพือความ
เข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย โดย . ) เปรี ยบเทียบความสามารถใน
การอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธี
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย และ . ) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการเรี ยน
โดยใช้รู ป แบบการสอนการอ่ า นเพื อความเข้า ใจโดยใช้ยุท ธวิ ธี ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ
ความหมาย กลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้ใ นการวิ จ ัย เป็ นนัก ศึ ก ษาชันปี ที สาขาภาษาอัง กฤษธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
สุ ราษฏร์ธานี จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี ทีกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
จํานวน คน เครื องมือทีใช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย คู่มือการใช้รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมาย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการสอนการอ่ า นเพื อความเข้า ใจโดยใช้ยุท ธวิ ธี ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี ชือว่า
“PMPC Model” มี องค์ประกอบ ได้แก่ ) หลักการ การช่วยเหลือและการสอนทีชัดเจน ผ่าน กลยุทธ์หลัก และการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ) วัตถุประสงค์ เพือพัฒนานักศึกษาให้สามารถเป็ นผูอ้ ่านอิสระ ) กระบวนการเรี ยนการสอน
มี 4 ขันตอนคือ ขันที การเตรี ยม (Preparing: P) ขันที การนําการปฏิบตั ิ (Modeling: M) ขันที การมีส่วนร่ วม
(Participating: P) และขันที การร่ วมมือ (Cooperating: C) ) การวัดและประเมินผล ความสามารถในการอ่านเพือ
ความเข้าใจของนักศึ กษา และ ) เงื อนไขสําคัญในการนํารู ปแบบไปใช้ให้ประสบผลสําเร็ จ คือ ผูส้ อนต้องศึ กษา
ขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จากคู่มือและผูเ้ รี ยนตระหนักถึงวิถีประชาธิปไตยในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า
รู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ มีประสิ ทธิภาพ 74.46/73.27
2. ประสิ ทธิผลของรู ปแบบพบว่า 2.1) หลังเรี ยนตามรู ปแบบนักศึกษามีความสามารถในการอ่านเพือความ
เข้าใจ สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 . ) หลังเรี ยนตามรู ปแบบนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
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CHALONG RATTANAPONG: THE DEVELOPMENT OF READING COMPREHENSION
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The purposes of this research were to: 1) develop and determine the efficiency of reading
comprehension instructional model through reciprocal teaching and semantic mapping strategies to enhance reading
abilities of undergraduate students, and 2) evaluate the effectiveness of reading comprehension instructional model
by 2.1) comparing the students reading abilities before and after learning by using the model, and 2.2) studying the
satisfaction of the students toward learning by using the reading comprehension instructional model through
reciprocal teaching and semantic mapping strategies. The samples comprised 30 first year students of business
English at Suratthani Rajabhat University, Surat Thani province during the first semester of the academic year
2014. Research instruments consisted of a handbook for reading instructional model, lesson plans, a reading
comprehension test and questionnaire. The data were analyzed by means, standard deviations, t-test dependent and
content analysis.
The results were as follows:
1. The reading comprehension instructional model through reciprocal teaching and semantic mapping
strategies to enhance reading abilities of undergraduate students called “PMPC Model” consisted of five
components. These are (1) principle to scaffold and explicit instruction through four strategies and social
interaction; (2) objective to develop the undergraduate students as independent readers; (3) the teaching and
learning process which consisted of four steps, a) Preparing: P, b) Modeling: M, c) Participating: P, d) Cooperating:
C; (4) The assessments and evaluations on reading comprehension of undergraduate students; and (5) the important
condition for using the PMPC model successfully was that the teachers should study the steps of learning from the
handbook and the learners realized the democratic process for learning activities. The efficiency of this model was
74.46/73.27.
2. The effectiveness of the PMPC Model indicated that 2.1) after using the PMPC model, the students’
reading comprehension were higher than before receiving the instruction at a .05 significant level, and 2.2) after
using the PMPC model, the students had satisfaction towards learning activities of the model at a high level.
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การอ่านเป็ นการสื อสารทีจําเป็ นอย่างยิงไม่วา่ จะเป็ นการอ่านภาษาทีหนึ งหรื อภาษาที
สองเพราะผูอ้ ่านสามารถศึกษาหาความรู ้และพัฒนาชี วิต นอกจากนันยังก่อให้เกิดความสนุ กสนาน
ส่ งเสริ มให้มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์และเป็ นแรงผลักดันทีดีในการดําเนินชีวิตทีไม่สามารถปฏิเสธ
ได้ ถ้าจะสรุ ปว่าการอ่านเป็ นหัวใจในการศึกษาต่างๆในทุกระดับและเป็ นเครื องมือในการแสวงหา
ความรู ้ ต่างๆได้ อย่างไรก็ตามการอ่านทีมีประสิ ทธิ ภาพนันเป็ นสิ งทีมีความสําคัญ ประเทศไทยใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสองในระดับนโยบายการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิ การได้มีการ
กํา หนดให้นัก เรี ย นมี ก ารเรี ย นภาษาอัง กฤษตังแต่ ชันประถมศึ ก ษาปี ที 1 จนถึ ง ชันระดับ ชัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การในด้าน
การดําเนินการด้านการศึกษาว่าด้วยการเสริ มสร้างความร่ วมมือด้านการศึกษาเพือบรรลุสู่ประชาคม
อาเซี ย น กฎบัตรของอาเซี ย นได้กาํ หนดให้มี ก ารก้าวสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นภายในปี 2558 โดย
การศึก ษาถู ก กําหนดให้เป็ นกลไกหลักในการนําอาเซี ยนสู่ ความเจริ ญรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิ จและ
สัง คม รั ฐบาลได้เน้น นโยบายทางการศึก ษาในการพัฒนาศักยภาพของนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา และ
ประชาชนให้มีทกั ษะทีเหมาะสมเพือเตรี ยมความพร้อมในการก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน เช่น ความรู ้
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพือนบ้าน เป็ นต้น และพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพือส่ งเสริ มการเคลือนย้ายของ
นักศึกษาและครู อาจารย์ในอาเซี ยน รวมทังให้มีการยอมรับในคุ ณสมบัติทางวิชาการร่ วมกันใน
อาเซียน การส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ (การประชุ มสุ ดยอดอาเซี ยนครังที
15 วันที 24 ตุลาคม 2552) จะเห็นได้จากนโยบายทางการศึกษาของอาเซี ยนก็มุ่งเน้นและพัฒนาการ
เรี ยนภาษาอังกฤษเช่นกัน
การเรี ย นภาษาอังกฤษจะมีการเรี ยนในสี ทักษะ คือ ทัก ษะการพู ด ทักษะการฟั ง
ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน แต่ทกั ษะทีใช้มากทีสุ ดก็คือทักษะการอ่าน(Carrel 1989; Grabe
and Stoller, 2002) เพราะผูเ้ รี ยนสามารถใช้ได้ในทุกๆโอกาสในทุกๆสถานที ไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยน
การสอน การศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากตํา ราเรี ยน หนังสื อวิชาการต่างๆรวมถึงการค้นคว้าหา
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น

1

2
โลกยุคโลกาภิวตั น์ ข้อมูลจากสื อต่างๆใช้ภาษาอังกฤษเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนันเราจึงไม่
สามารถทีจะหลีกเลียงได้โดยเฉพาะอย่างยิงผูท้ ีเรี ยนในระดับอุดมศึกษาทีต้องค้นคว้าและใช้การ
เรี ยนรู ้ ด้ว ยตนเองเป็ นส่ ว นใหญ่ ฉะนั นผู ้ที สามารถเรี ยนรู ้ ภ าษาอัง กฤษและมี ก ารอ่ า นที มี
ประสิ ทธิภาพร่ วมด้วยจึงเป็ นผูท้ ีได้เปรี ยบทีจะค้นคว้าหาความรู ้จากสื อทีใช้ภาษาอังกฤษเหล่านี และ
สามารถบรรลุถึงเป้ าหมายได้ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิแล้วยังมีปัญหาอีกมากมายทีทําให้ผูเ้ รี ยน
หรื อผูอ้ ่านไม่สามารถประสบความสําเร็ จในการอ่านอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะการอ่านใน
ภาษาทีสอง สาเหตุทีสําคัญประการหนึงทีทําให้ผเู ้ รี ยนขาดความเข้าใจในการอ่านนันคือวิธีการสอน
ผูเ้ รี ยนส่ วนมากคุน้ เคยกับวิธีสอนแบบดังเดิม นันคือผูส้ อน สอนรายละเอียดเนื อหามากกว่าการฝึ ก
ทักษะเพือการอ่านดังที Gradman (1991) กล่าวถึงการสอนอ่านไว้วา่ โดยทัวไปวิธีการสอนอ่านของ
ครู ทวไปจะสอนให้
ั
อ่านบทความสันๆและตามด้วยกาววิเคราะห์ภาษาซึ งเป็ นการมุ่งสอนส่ วนย่อย
ของการอ่าน รู ปแบบของภาษาไม่ได้มุ่งไปสอนทีความหมายซึ งเป็ นส่ วนทีทําให้ผูเ้ รี ยนไม่ชอบอ่าน
ทังนี และทังนันจะต้องมาดู ว่ามีอะไรทีเป็ นปั ญหาบ้างและจะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุ เป้ าหมายได้
อย่างไร
จากผลการวิจยั ของนักการศึกษาในต่างประเทศได้ผลการวิจยั ว่าผูเ้ รี ยนขาดกลยุทธการ
อ่านความเข้าใจเนื อหาทีมีประสิ ทธิ ภาพ (Carnine, 2004; Riyard and Yore 1992) เพือพัฒนาการ
อ่านและความเข้าใจเนื อหาทีมีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการการอ่าน(The National Reading Panel)
ของประเทศอเมริ กา (2000) ได้แนะนํากลยุทธ์การสอนการอ่านเพือความเข้าใจเนื อหาวิชาและการ
ทําวิจยั กลยุทธ์การอ่าน จากการวิจยั ทีมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการใช้ฐานจากบริ บทความจริ ง เนื อหา
ทีเห็ นว่ายากสําหรับผูเ้ รี ยนในการทําความเข้าใจมากกว่าเนือหาทีเขาคุน้ เคยและโดยเฉพาะอย่างยิง
เนือหาทีไม่คุน้ เคย กระบวนการและศัพท์ควรเป็ นทีตระหนักเน้นยําการใช้กลยุทธ์ในการสนับสนุน
การอ่านเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยน (Burdumy et al. 2006; Miller, 2006; Rivard and Yore, 1992)
การอ่านเพือความเข้าใจได้ถูกให้คาํ จํากัดความไว้วา่ เป็ นกระบวนการทีเป็ นจุดเริ มต้นของการสกัด
และการสร้างความหมายทีพร้อมกันและรวมถึงภาษาเขียน (Snow, 2002: 11) เป็ นสิ งทีผูเ้ รี ยนได้ถูก
สอนให้เรี ยนรู ้กลยุทธ์ทีหลากหลายเพือพัฒนาไปสู่ การอ่านเพือความเข้าใจ รวมถึงการทํานาย การ
สรุ ป การตังคําถามและการใช้ผงั กราฟิ ก (Burdumy et al. 2006; Zmach et al., 2007)
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อ สมศ. ประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านผู ้เรี ยนระดับ การศึกษา
ขันพืนฐาน ผลของคะแนนในการสอบวิชาภาษาอังกฤษทัวไปซึ งเป็ นวิชาพืนฐานผลคะแนนยังอยู่
ในระดับทีต้องปรับปรุ งเป็ นส่ วนใหญ่ ฉะนันจะทําให้มีปัญหากับวิชาภาษาอังกฤษและจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาขันพืนฐาน (O-NET) ของผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที 6 ปี การศึกษา 2555 มี
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ผลคะแนนเฉลียวิชาภาษาอังกฤษคิดเป็ นร้อยละ 22.13 จากคะแนนเต็ม 100 (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่ งชาติองค์การมหาชน 2555)ปี การศึกษา 2556 มีผลคะแนนเฉลียวิชาภาษาอังกฤษคิด
เป็ นร้อยละ25.35 จากคะแนนเต็ม 100 (สถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติองค์การมหาชน
2556)และปี การศึกษา 7 มีผลคะแนนเฉลียวิชาภาษาอังกฤษคิดเป็ นร้อยละ 23.44 จากคะแนนเต็ม
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน, 7)
จากเหตุผลทีการอ่านอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้กลายเป็ นสิ งทีมีความจําเป็ นเป็ นอย่างยิง
สําหรับผูเ้ รี ยนในทุกระดับจึ งทําให้มี การค้นคว้าหากลยุทธ์ การเรี ยนการสอนในการที จะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจการอ่านได้ดีขึนจากนักการศึกษา นักวิชาการ ครู ผูส้ อน รวมถึงผูเ้ รี ยนด้วยจึงทําให้เกิ ด
กลยุทธ์และวิธีการมากมายในการสอนอ่านอย่างมีประสิ ทธิภาพ และหนึ งในจํานวนนันก็มีการสอน
อ่านเพือความเข้าใจแบบแลกเปลียนบทบาทรวมอยูด่ ว้ ยและในการวิจยั การอ่านนีผูว้ ิจยั ได้เลือกการ
สอนการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) มาใช้พฒั นาการสอนการอ่านเพือ
ความเข้าใจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) เป็ นวิธีทีเป็ น
ประชาธิ ปไตยที สนับ สนุ น การมี ป ฏิ สัม พันธ์ ระหว่า งครู และนัก เรี ย นนํา สู่ ก ารเรี ย นรู ้ เป็ นการ
คาดหวังว่าผลของการวิจยั นี จะเป็ นประโยชน์สําหรั บครู นักเรี ยน ผูน้ ิ เทศโรงเรี ยน การรวบรวม
วรรณกรรมทีเกียวข้องทีมีมาก่อน ชีให้เห็นว่าครู จาํ เป็ นทีจะต้องดัดแปลงวิธี การสอนไปพัฒนาเพือ
การสอนการคิดในระดับทีสู งขึน (Plinscar and Brown, 1986; Carter 1997; Greenway 2002; Allen
2003; Todd and Tracey 2006) วิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ได้ถูก
นํามาใช้สอนเพือช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มทีมีปัญหาในการอ่านทีจําเป็ นต้องได้รับการฝึ กการอ่านเป็ น
พิเศษ (Plinscar and Klenk, 1992; Klingner and Vanghn, 1996; Lederer, 2002) การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) สนับสนุนการเรี ยนแบบร่ วมมือ ความรับผิดชอบและ
ลักษณะการเป็ นผูน้ าํ สามารถขับเคลือนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน พัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมและลด
พฤติกรรมของผูท้ ีไม่เป็ นทีพึงปรารถนาในห้องเรี ยน อย่างไรก็ตามสิ งทีจะขาดเสี ยไม่ได้ในก ารอ่าน
เพือความเข้าใจนันก็คือพืนฐานการสอนอ่าน ในการวิจยั นีได้นาํ เอาทฤษฎีการอ่านทีสําคัญ3 ทฤษฎี
มาใช้คือ ทฤษฎีการอ่านในระดับพืนฐานไปสู่ ในกระบวนการอ่านในระดับสู ง (Bottom up Theory )
กระบวนการอ่านในระดับสู งไปสู่ กระบวนการอ่านในระดับพืนฐาน (The Top-down Theory)และ
ทฤษฎีการอ่านแนวปฏิสัมพันธ์ (The Interactive Theory)
ทฤษฎี การอ่านในระดับพืนฐานไปสู่ ในกระบวนการอ่านในระดับสู ง (Bottom up
Theory ) ซึงเป็ นกลวิธีการสอนการอ่านพืนฐานทีจะนําไปสู่ ความสําเร็ จ การอ่านวิธีนีก็คือรู ปแบบ
การอ่านทีให้ผอู ้ ่านคํานึงถึงหน่วยเล็กๆของคําตังแต่ตวั อักษรเมือต้องการอ่านคํา พิจารณาคําเมืออ่าน

4
วลี พิจารณาวลีเมือต้องการอ่านประโยค การอ่านคือการจําคําเพือให้เข้าใจบทอ่าน ต้องใช้ความรู ้
เกียวกับคําศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และความสัมพันธ์ของประโยคในข้อความ การอ่านรู ปแบบนี
ผูส้ อนต้องใช้ระยะเวลานานในการสอนอ่าน ข้อเสี ยคือผูอ้ ่านต้องสะสมจํานวนคําศัพท์ให้ได้เป็ น
จํานวนมาก (Carrell, 1989)
กระบวนการอ่านในระดับสู งไปสู่ กระบวนการอ่านในระดับพืนฐาน (The Top-down
Theory)ซึ งรู ปแบบการสอนแบบพืนฐานนี เริ มแรกแนะนําโดย Goodman (1967) ซึ งกล่ า วว่า
ความคิดในการอ่านเป็ นเกม การคาดเดาจากจิตวิทยาภาษาศาสตร์ (psycholinguistic guessing game)
ทีผูอ้ ่านต้องใช้ความรู ้จากประสบการณ์เดิมมาเชื อมโยงกับข้อมูลใหม่ทีอ่านเพือทีจะทําความเข้าใจ
เนื อหาทีอ่าน ซึ งจะเห็ นได้วา่ รู ปแบบนีมุ่งเน้นคาดเดางานทางด้านภาษามากกว่าข้อมูลรู ปแบบจาก
เนื อหาทีอ่านเป็ นการคาดเดากลุ่มคําทีจะมีต่อไป และ Nuttall (1996) กล่าวว่าผูอ้ ่านอาจจะเริ มคาด
เดาเรื องจากชื อเรื องทีจะอ่า นหรื ออะไรบางอย่า งที จํากัดขอบเขตเรื องที อ่ านนันไว้ ประกอบกับ
ขณะทีอ่านนันผูอ้ ่านอาจจะตังสมมุติฐานข้อความทีผูเ้ ขียนนําเสนอไว้ การอ่านด้วยกลยุทธ์การอ่าน
แบบนี เป็ นการเริ มจากจุดทีระดับสู งกว่ามาสู่ ระดับทีตํากว่า และเมือสองกลยุทธ์การอ่านนี เป็ นกล
ยุทธ์การสอนทีตรงกันข้ามก็ไม่เป็ นการแปลกทีจะนํากลยุทธ์การอ่านทังสองวิธีมารวมกันเพือให้
การอ่านเพือความเข้าใจมีประสิ ทธิ ภาพเพิมขึ นซึ งวิธีนีเรี ยกว่ารู ปแบบการสอนแบบปฏิ สัมพันธ์
(The Interactive Model)
ทฤษฎีการอ่านแนวปฏิสัมพันธ์ (The Interactive Theory) มีนกั การศึกษาหลายท่านที
ให้การสนับสนุ นรู ปแบบนี คือ Nunan (1990), Rumelhart (1977) และ Grabe (1991) เป็ นผูท้ ี
สนับสนุ นและให้เหตุผลเพิมเติมว่ารู ปแบบการสอนแบบปฏิ สัมพันธ์ (The Interactive Theory)
ขันตอนเบืองต้นทีใช้ขอ้ มูลพืนฐานจากหลายแหล่งข้อมูล เช่ น ระบบการสะกดคํา (orthographic)
เกี ยวกับ คํา (lexical) เกี ยวกับ การสร้ า งประโยค (syntactic) ความรู ้ เ กี ยวกับ ความหมายทาง
ภาษาศาสตร์ (semantic knowledge) และประสบการณ์เดิม (schemata) ซึ งรู ปแบบการอ่านแบบที
สามนีจะเป็ นรู ปแบบทีผูอ้ ่านได้ประโยชน์สูงสุ ด อันทีจริ งมีกลยุทธการอ่านทีหลากหลาย (Multiple
Reading Strategies) ทีผูส้ อนสามารถนํามาใช้เพือให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาศักยภาพในการอ่าน และ
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท เป็ นกลยุทธการอ่านทีสามารถพัฒนาความสามารถในการ
อ่านของผูเ้ รี ยนซึงมีขนตอนย่
ั
อยสี ขันตอนคือ การทํานาย (predicting)ซึ งจําเป็ นต้องอาศัยความรู ้จาก
ประสบการณ์เดิม การตังคําถาม (questioning) ซึ งเป็ นวิธีการทีผูอ้ ่านสามารถแยกประเด็นสําคัญของ
เรื องทีอ่านและตรวจสอบความเข้าใจในสิ งทีอ่านซึ งต้องใช้ความรู ้ เกี ยวกับการสร้างประโยคและ
ความรู ้ ท างภาษาศาสตร์ การหาความชัด เจน(clarifying)ก็ เ ช่ น กัน ขันตอนสุ ดท้า ยการสรุ ป
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(summarizing) เป็ นขันตอนทีผูเ้ รี ยนจับประเด็นสําคัญของเรื องทีอ่านและการสังเคราะห์ขอ้ มูลก็เป็ น
การใช้ความรู ้ทฤษฎีการอ่านแนวปฏิสัมพันธ์มาใช้ร่วมในทุกขันตอน
วิธี ก ารเรี ย นการอ่า นโดยใช้ก ลยุท ธ์ ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท(Reciprocal
Teaching) เป็ นการเรี ยนรู ้ทีผูเ้ รี ยนต้องมีความร่ วมมือกัน (Collaborative Learning Theory) เพือให้
เกิดความสําเร็ จในงานการอ่าน วิธีการเรี ยนแบบร่ วมมือ (Collaborative Learning) เป็ นหนึงวิธีที
เหมาะสมทีมาใช้ร่วมในการสอนอ่านเพือความเข้าใจของนักเรี ยนที มี ความสามารถแตกต่างกัน
ดัง นันการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนแบบร่ วมมื อที นํา มาใช้ใ นการอ่านเพือความเข้าใจของ
นักเรี ยนจะสามารถพัฒนาคุณลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ มีความเป็ นผูน้ าํ ผูต้ าม
บุคลิกภาพพัฒนาด้านประชาธิปไตย ซึ งสอดคล้องกับวัชรา เล่าเรี ยนดี (2547:1) ทีว่าการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญแบบหนึ งเพือให้ผูเ้ รี ยนได้ร่วมกันเรี ยนรู ้
และปฏิบตั ิกิจกรรมได้บรรลุผล สําเร็ จตามจุดมุ่งหมายการร่ วมกันปฏิบตั ิงานช่วยเหลือซึ งกันและกัน
และมุ่งส่ งเสริ มพัฒนาทักษะทางสังคมและให้มีความรับผิดชอบต่อผลงานของตนเองและของกลุ่ม
ทุกคนต้องมีการแลกเปลี ยนความคิ ดเห็ นช่วยเหลือพึงพากันยอมรับกันและกัน รวมทังช่ วยเหลื อ
เพือนสมาชิกให้สามารถเรี ยนรู ้ได้ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนด
จากทีกล่าวข้างต้นนัน กลยุทธ์การสอนการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching) มีประโยชน์มากและเป็ นรู ปแบบทีเหมาะสมทีจะนํามาใช้ในการสอนการอ่าน เป็ น
รู ปแบบการสอนทีพัฒนาโดย Palincsar and Brown (1984) นักวิชาการทังสองท่านได้อธิ บาย
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการสอนนีว่าเป็ นการช่วยเหลือให้ผอู ้ ่านมีความสามารถหาความหมายจาก
เนื อหาและช่ ว ยเหลื อ ชี นํา ให้ผูเ้ รี ย นมี ความเข้า ใจเนื อหาได้ดี ขึ นและเป็ นพื นฐานวิ ธี ท างสั ง คม
(sociocultural) โดยการออกแบบรู ปแบบสําหรับผูอ้ ่าน อธิ บายและนํากลยุทธ์การเรี ยนรู ้ โดยการ
สนับสนุ นจากสังคมสิ งแวดล้อมรอบตัว กลยุทธ์นีผูเ้ รี ยนใช้การถกอภิปรายทีจะนําไปสู่ ความเข้าใจ
ของผูเ้ รี ยนพัฒนาการเรี ยนรู ้ นาํ ตนเอง (self-regulatory and monitoring) เพือนําไปสู่ การพัฒนา
ศักยภาพรวม (Allen, 2003) เป็ นกลยุทธ์การสอนอ่านซึงประกอบด้วยกลยุทธ์การอ่านทีจําเป็ น 4 กล
ยุทธ์ คือการทํานาย (predicting) การตังคําถาม (generating questions) การสรุ ป (summarizing) และ
การหาความชัดเจน (clarifying) สําหรับกรอบแนวคิดเชิ งทฤษฎี ของรู ปแบบการสอนนี อยูบ่ นฐาน
ทฤษฎีทางสังคม คือ the zone of proximal development, proleptic teaching, and expert scaffolding
(Palincsar and Brown, 1984)
จากการอ่านเพือความเข้าใจเนื อหาภาษาอังกฤษได้กลายเป็ นปั ญหาหลักของการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนในการค้นคว้าหาความรู ้ แต่ผูเ้ รี ยนเหล่านี สามารถมีศกั ยภาพในการพัฒนาการเรี ยนรู ้การ
อ่ า นได้แ ต่ พ วกเขายัง มี ช่ อ งว่ า งรอยต่ อ ที ต้อ งเชื อมโยงเพื อให้ ถึ ง ความสามารถที ต้อ งการ ซึ ง
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สอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ Vygotsky ทีเรี ยกว่า พืนทีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal
Development)คื อ การทํา หน้ า ที หรื อทํา งานอย่ า งใดอย่ า งหนึ งที ในปั จ จุ บ ัน ที ผู ้เ รี ยนยัง ไม่ มี
ความสามารถจะทําได้แต่อยูใ่ นกระบวนการทีจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อม สามารถทําหน้าทีหรื อ
เรี ยนรู ้ได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต เป็ นกระบวนการทียังอยูใ่ นระหว่างการเริ มต้น (Embryonic State)
ซึ ง Vygotsky เปรี ยบเทียบว่าเป็ น “ดอกตูม” (Buds) หรื อ ดอกไม้ (Flowers) ของพัฒนาการมากกว่า
ทีจะเป็ น “ผล” (Fruits) ของพัฒนาการ (Vygotsky, 1978: 86)
พืนทีรอยต่อพัฒนาการ คือบริ เวณทีผูเ้ รี ยนกําลังจะเข้าใจในบางสิ งบางอย่าง จากการ
เป็ นครู และนักวิจยั Vygotsky ตระหนักอยู่เสมอว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถทีจะแก้ปัญหาทีเกิ นกว่า
ระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของตนทีจะทําได้ หากได้รับคําแนะนํา ถู กกระตุน้ หรื อชักจูงโดยผูท้ ี
มีสติปัญญาทีดีกว่าบุคคลเหล่านีอาจเป็ นเพือนทีมีความสามารถ ผูเ้ รี ยนคนอืนๆพ่อแม่ ครู หรื อใครก็
ได้ทีมีความเชียวชาญ Vygotsky ได้ให้คาํ นิยามพืนทีรอยต่อพัฒนาการนี ว่า“ระยะห่ างระหว่างระดับ
พัฒนาการทีแท้จริ ง ซึ งกําหนดโดยลักษณะการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลกับระดับของศักยภาพแห่ ง
พัฒนาการทีกําหนดโดยผ่านการแก้ปัญหาภายใต้คาํ แนะนําของผูใ้ หญ่ หรื อในการร่ วมมือช่วยเหลือ
กับเพือนทีมีความสามารถเหนือกว่า” และได้กล่าวสนับสนุ นว่า The zone of proximal development
คื อ การที ผู ้เ รี ยนที มี ค วามสามารถในระดั บ ตําได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากเพื อนร่ วมที ม ที มี
ความสามารถสู งกว่าหรื อจากผูท้ ีมีความเชี ยวชาญ (Vygotsky,1978) และผลสุ ดท้ายคือการสรุ ปหา
คําตอบจากการทีผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ซึงเป็ นขันสุ ดท้าย (summarizing) การสรุ ปใจความสําคัญช่วยให้
ผูอ้ ่านได้เน้นความสนใจไปทีใจความสําคัญเป็ นการทบทวนข้อมูลที อ่านเป็ นการเรี ยนรู ้ แบบนํา
ตนเอง อย่างไรก็ตามผูเ้ รี ยนจะเข้าใจเนือหาทีอ่านได้ดีกว่าเมือพวกเขามองเห็นถึงการจัดเรี ยงเนื อหา
ทีง่ายในการทําความเข้าใจและบ่งชี ให้เห็ นความสําคัญระหว่างความคิดและหนึ งในวิธีเหล่านี ก็คือ
การใช้แผนภูมิความหมาย (semantic mapping)
ขันตอนสรุ ป summarizing นี ผูว้ ิจยั เลือกใช้แผนภูมิความหมาย (semantic mapping)
การทีผูว้ ิจยั เลือกใช้ขนตอนนี
ั
ในขันสรุ ปก็เพราะว่าวิธีนีง่ายในการสอนและง่ายสําหรับผูเ้ รี ยนทีจะ
นําไปใช้ทาํ ความเข้าใจในเนื อหาทีอ่าน ผูว้ ิจยั มีความเชื ออย่างกว้างๆว่าผูเ้ รี ยนจะเรี ยนได้ดีกว่าถ้า
ได้รับการสอนให้สร้างความสัมพันธ์ทีเกี ยวข้องกันในเนื อหาและกลยุทธ์นีก็เป็ นพืนฐานของการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประกอบของเนื อหา Mayer (2003) ได้อภิปรายไว้วา่ การใช้ยุทธวิธี
แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) เป็ นการใช้การขับเคลือนผูเ้ รี ยนในการคิดแบบเชือมโยง
การอ่านและความคาดหวังในการเขียนเป็ นการสนับสนุนการพัฒนาการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์โดยการช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนเชือมโยงข้อมูลใหม่กบั ประสบการณ์เดิมทีมีอยู่ แผนภูมิความหมาย (semantic mapping)
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคําหรื อกลุ่มของคําถึงแม้วา่ ความสัมพันธ์เกือบทังหมดจะอยูบ่ น
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พืนฐานของการผูกความคิดก็ยงั สะท้อนให้เห็นถึ งรู ปแบบการจัดอย่างเป็ นระบบ ความหมายอย่าง
อืนทีใช้รวมถึง Semantic webbing, semantic networking, bubbling and plot maps (Vacca et al.
2000: 298-299; Ruddell, 2002: 169)
งานวิจยั ทีเกี ยวกับแผนภู มิความหมาย (semantic mapping) ส่ วนใหญ่จะมุ่งไปทีหา
ประสิ ทธิ ภาพในการสร้างคําศัพท์ (Pittelman, Levin and Johnson, 1985; Dyer 1985) มีงานวิจยั ไม่
มากนักทีศึกษาถึงผลสะท้อนของแผนภูมิความหมาย (semantic mapping) ในการอ่านเพือความ
เข้าใจ Johnson, Pittelman, Landis (1985) และ Jones (1984) ได้ศึกษาผลของการสอนศัพท์ก่อนการ
อ่ า นซึ งเป็ นหนึ งในสามกลยุ ท ธ์ คื อ ครู ท ํา แผนผัง คํา ศัพ ท์โ ดยตรง การวิ เ คราะห์ ล ัก ษณะของ
ความหมายของคําและประโยค และการเปลียนแปลงเบืองต้นซึ งทังสามวิธีนีเป็ นผลจากการสอน
ศัพท์ กลุ่มทีได้รับการสอนแบบแผนผังรู ปภาพและการวิเคราะห์ลกั ษณะของความหมายของคําและ
ประโยคได้ผลทีดีกว่ากลุ่มพืนฐานทีวัดความเข้าใจพืนฐานแต่การสอนทีแตกต่างก็ไม่ได้ทาํ ให้มีผลที
แตกต่างทางสถิติ สําหรับการวิจยั ของPittelman and Johnson (1985) สรุ ปผลออกมาว่าการใช้
แผนผัง รู ป ภาพให้ ผ ลต่ อ ทังคํา ศัพ ท์ ที เป็ นกุ ญ แจสํ า คัญ ในการแนะนํา และการนํา ความรู ้ จ าก
ประสบการณ์ เก่ าของผูอ้ ่านเกี ยวกับหัวข้อเรื องที อ่าน และนักวิจยั ทังสองท่านได้บนั ทึกสิ งที เป็ น
ประโยชน์ในกลยุทธ์หลังการอ่านในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนทบทวนข้อมูลทีเรี ยนรู ้ใหม่และเชือมโยงไปสู่
ความรู ้เดิม กฤติกา จันทรเกษม (2553)ได้วจิ ยั เกียวกับการใช้ผงั ความสัมพันธ์ทางความหมายในการ
เรี ยนแบบกลุ่มสัมพันธ์ ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่าผูเ้ รี ยนทีได้รับการสอนโดยใช้ผงั ความสัมพันธ์ทาง
ความหมายมี ค วามสามารถในการอ่ า น มี ค วามสามารถในการเขี ย นสรุ ป ความภาษาอัง กฤษ
ภาษาอังกฤษหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง Sophapan Tateum ( ) ได้ศึกษาการใช้
แผนภู มิความหมายในกิ จกรรมการสอนคําศัพท์ในกิ จกรรมก่อนการอ่านของผูเ้ รี ยน ผลการวิจยั
พบว่าการใช้เทคนิ คแผนภู มิความหมายในการดึ งความรู ้ เดิมที มีมาก่อนในกิ จกรรมก่ อนการอ่าน
สามารถเพิมความสามารถในการอ่านให้กบั ผูเ้ รี ยน
โดยสรุ ปแล้วอาจกล่าวได้วา่ การขาดทักษะการสอนทีชัดเจนในการสอนอ่านเพือความ
เข้าใจเป็ นปั ญหาใหญ่ทีต้องได้รับพิจารณา การแก้ไขให้มีความกระจ่างชัดและการทําวิจยั เกี ยวกับ
การอ่านเพือความเข้าใจและโดยเฉพาะอย่างยิงการใช้กลยุทธ์ทีทําให้ผูอ้ ่านประสบความสําเร็ จคือ
สามารถเข้าใจและสรุ ปได้ในสิ งทีพวกเขาอ่าน ดังนันจากการทีกล่าวมาแล้วในตอนต้นทังกลยุทธ์
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (semantic
mapping) สามารถเป็ นประโยชน์ในการเรี ยนในปั จจุบนั โดยเฉพาะความพยายามในการทีจะนํา
ความรู ้ ใหม่เกี ยวกับการอ่านในห้องเรี ยนจริ ง จากเหตุ ผลดังทีกล่ าวมาการใช้กลยุทธ์ การอ่านที
หลากหลายเพื อพัฒนาการอ่านทีช่ วยให้ผูอ้ ่า นมี ความเข้า ใจในเนื อหาที อ่า นมากขึ นในการสอน
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ผูเ้ รี ย นภาษาอัง กฤษในระดับมหาวิท ยาลัย ผูว้ ิจยั ในฐานะที เป็ นผูส้ อนภาษาอัง กฤษในระดับ
มหาวิทยาลัย จากประสบการณ์การสอนทีผ่านมาผูว้ จิ ยั สังเกตเห็นว่าผูเ้ รี ยนไม่มีวตั ถุประสงค์ในการ
อ่านดังนันผูเ้ รี ยนก็แค่อ่านผ่านไปในขณะเรี ยนการอ่านภาษาอังกฤษถึงแม้วา่ ผูเ้ รี ยนบางคนจะมีเจต
คติ ทีดี ต่อการอ่านภาษาอังกฤษและมีความเข้าใจมากกว่าผูเ้ รี ยนคนอืนๆก็ตามในชันเรี ยนผูเ้ รี ยน
เหล่ า นันยัง รู ้ สึ ก ว่ า เป็ นความยากของเนื อหา ผู ้เ รี ยนเกื อ บทังหมดก็ ไ ม่ ส ามารถที จะประสบ
ความสําเร็ จในการเข้าใจเนื อหาทีเขาอ่าน ดังนันผูเ้ รี ยนบางส่ วนรู ้ สึกเบือและขาดความมันใจและ
รู ้สึกกลัวการอ่านเนื อหาตําราภาษาอังกฤษทียาวๆ แต่อย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติแล้วผูเ้ รี ยนเหล่านี
สามารถได้รับ การกระตุ น้ นําไปสู่ ก ารอ่านเนื อหาภาษาอังกฤษที ยาวขึ นและสําเร็ จได้เพราะโดย
ธรรมชาติแล้วผูเ้ รี ยนเหล่านี ชอบทํางานเป็ นกลุ่มเป็ นทีม ชอบทํางานทุกๆอย่างเป็ นกลุ่มเสมอและ
ต้องการให้ค รู ชี นําวิธี การอย่า งใกล้ชิดว่าจะต้องมี การอ่านอย่า งไรเพือให้เข้าใจเนื อหาเหล่ า นัน
ดังนันจากแนวคิดทฤษฏีการเรี ยนรู ้ กล่าวไว้วา่ ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดีขึนเมือมีการเรี ยนรู ้ร่วมกันในสิ ง
ทีเรี ยนรู ้ใหม่ Vygotsky (1987) ครู ตอ้ งสอนการอ่านเพือความเข้าใจอย่างไร ผูว้ ิจยั เลือกกลยุทธ์การ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ร่ วมกับกลยุทธ์การใช้แผนภูมิความหมาย
(semantic mapping) เป็ นรู ปแบบการสอนนักศึกษาเหล่านี เพราะเป็ นวิธีทีเหมาะสมสําหรับผูเ้ รี ยน
กลุ่มนีใช้ก่อนและหลังการอ่านเพราะได้รับการสนับสนุนจากนักทฤษฎีและนักปฏิบตั ิหลายท่านว่า
เป็ นวิธีทีทําให้ช่วยเพิมการอ่านเพือความเข้าใจ อย่างเช่นStahl and Vencil (1985) ได้ชีให้เห็นว่า
เทคนิ คการใช้แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) เป็ นสิ งทีมีประสิ ทธิ ภาพเพราะว่าทําให้
ผูเ้ รี ยนเชือมโยงความรู ้ใหม่เข้ากับความรู ้เก่าทีมีอยูเ่ ดิมผ่านการใช้แผนผัง ครู สามารถทราบถึงความรู ้
ทีมีอยูเ่ ดิมของผูเ้ รี ยนและสามารถนําไปใช้ปรับในการเรี ยนการสอน Sinatra,Gemake and Morgan
(1986) ชี ให้เห็ นผลดี ของเทคนิ คนี ว่ามี ความสําคัญยิงในชันเรี ยนเพราะแผนผังทีสร้ างทําให้เห็ น
ความคิดรวบยอดของเนือหา Glenn and Raynold (1980) ชีให้เห็นว่าความสําเร็ จของการใช้แผนภูมิ
ความหมาย(semantic mapping) ขึนอยูก่ บั ว่าครู ให้คุณค่ากับขันตอนการคิดของนักเรี ยนมากแค่ไหน
ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆทีกล่าวมาข้างต้น เกือบทังหมดเป็ นการใช้
กลยุ ท ธ์ ก ารสอนการอ่ า นเพี ย งอย่า งใดอย่า งหนึ งเท่ า นัน ซึ งก็ คื อ อาจใช้ยุท ธวิ ธี ก ารสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) หรื อใช้แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) แต่ใน
การวิจยั นี ผูว้ ิจยั ได้สร้ างรู ปแบบการสอนทังสองอย่างร่ วมกัน เพือช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจการ
อ่านทีดีขึน ชัดเจนขึน เป็ นกลยุทธ์ทีสามารถช่วยผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ความหมายและความเข้าใจจากเนื อหา
ทีอ่านได้เป็ นอย่างดี ในการตรวจสอบติดตามเพือให้แน่ ใจว่าเขาเข้าใจสิ งที อ่านอย่างแท้จริ งและ
สามารถรู ้ วา่ เขารู ้ อะไร โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ จากครู และเพือนในกลุ่มผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง กลยุทธ์
การสอนแบบนีครู และนักศึกษาหมุนเวียนแลกเปลียนกันเป็ นผูน้ าํ ผูต้ าม และอภิปรายในเรื องทีอ่าน
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และในขันตอนการสอนแบบยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) นี ครู
ก็จะใส่ ขนตอนการใช้
ั
แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) เข้าไปใช้ร่วมในการสอนเกียวกับ
การจะคาดเดาเนื อหาก่อนอ่าน สรุ ปเนื อหาขณะอ่านในแต่ละย่อหน้า และสรุ ปเนื อหาในภาพรวม
อย่างไร เพือทีจะเข้าใจเนือหาทีอ่านทีดีทีสุ ด
กรอบแนวคิดทฤษฎี
จากการทีผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องในการพัฒนารู ปแบบการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมาย (Reciprocal Teaching and Semantic Mapping Strategies) โดยอยูบ่ นหลักแนวคิดและ
ทฤษฎีเหล่านี
. การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ
. การสอนอ่านภาษาทีสอง
3. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางปั ญญา (cognitive)
และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory)
4. ทฤษฎีทางสังคมของVygotsky คือ Zone of Proximal Development
5. แนวคิดเกียวกับการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Reading) ของ Barret
6. ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
7. แนวคิดเกียวกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaborative Learning Theory)
8. การเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding)
9. แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
10. ทฤษฎีความรู ้เดิม (Schema Theory)
ซึงรายละเอียดทีสําคัญของแนวคิดและทฤษฏีทีเกียวข้องได้แสดงไว้พอสังเขปดังนี
1. หลักการแนวคิดและทฤษฏีเกียวกับการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ หลักการแนวคิดเกียวกับการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบโดย
นําแนวคิดของ Kruse (2004) ซึ งได้เสนอขันตอนการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ผลและมีความเหมาะสม โดยใช้รูปแบบ “ADDIE Model” ทีประกอบด้วยการปฏิบตั ิ 5
ขันตอน คือ
1. ขันวิเคราะห์ (Analysis)
2. ขันออกแบบ (Design)
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3. ขันพัฒนา (Development)
4. ขันนําไปใช้ (Implement)
5. ขันประเมินผล (Evaluation)
และแบบจําลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey and Carey (2005: 1-8) ซึ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบทีสําคัญ 10 องค์ประกอบ คือ
1. กําหนดเป้ าหมายการเรี ยนการสอน (identify instructional goals) เป็ นการ
กําหนดผลลัพธ์ทีคาดหวัง โดยวิเคราะห์การปฏิบตั ิงาน (analyze performance) และวิเคราะห์ความ
ต้องการจําเป็ น (conduct needs assessment)
2. วิเคราะห์การเรี ยนการสอน (analyze instruction) เป็ นขันของการวิเคราะห์ว่า
จะต้องดําเนินการต่อไปอย่างไรให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายทีตังไว้
3. วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนและบริ บท (analyze learners and contexts)
4. เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (write performance objective) เป็ นการระบุ
ให้ชดั เจนว่า ผูเ้ รี ยนจะสามารถทําอะไรได้บา้ งในด้านความรู ้และการปฏิบตั ิ
5. พัฒนาเครื องมือประเมินผล (develop assessment instrument)
6. พัฒนากลยุทธ์การปฏิบตั ิการสอน (develop instructional strategy)
7. พัฒนาและเลื อกสื อการเรี ย นการสอน (develop and select instructional
materials)
8. ออกแบบและประเมิ นผลระหว่างการเรี ยนการสอน (design and conduct
formative evaluation of instruction)
9. ทบทวนการจัดการเรี ยนการสอน (revise instruction)
10. ออกแบบและการประเมินผลภายหลังการเรี ยนการสอน (design and conduct
summative evaluation)
. การสอนอ่านภาษาทีสอง
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดหลักการ แนวคิดเกี ยวกับการสอนอ่านภาษาที สองของแอน
เดอร์สัน (Anderson ) จําแนกเป็ น กลยุทธ์ เรี ยกว่า ACTIVE ดังต่อไปนี
รู ปแบบการอ่านแบบ ACTIVE ประกอบด้วยอักษรต้นของวิธีทงหมด
ั
A – Activate prior knowledge คือการดึงความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนออกมาใช้ขณะอ่าน
C – Cultivate vocabulary
T – Teach for comprehension การสอนความเข้าใจการอ่าน
I – Increase reading rate การเพิมอัตราการอ่าน
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V – Verify reading strategies การตรวจสอบกลยุทธ์การอ่าน
E – Evaluate progress การวัดผลความก้าวหน้าในการอ่าน
การสอนอ่านภาษาทีสองของ Coady (1979) ทีเสนอการอ่านแบบภาษาศาสตร์ เชิ ง
จิตวิทยาทีต้องใช้ 3 องค์ป ระกอบในการอ่า น คื อความสามารถด้านสติ ปัญญา ความรู ้ ด้า น
ประสบการณ์เดิมและกลยุทธ์กระบวนการและแนวการสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสองทีเน้น
การสอนอ่ า นแบบฟั ง -พู ด (Audiolingualism) แนวการสอนเพื อการสื อสาร (Communicative
Approach) และแนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Approach)
3. ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ ก ระบวนการประมวลผลข้ อ มู ล สารสนเทศทางปั ญ ญา
(cognitive) และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory)
เพือความเข้าใจเนื อหาเรื องทีอ่านDole et al. (1991) กล่าวว่า กลยุทธ์ทีเกียวกับ
กระบวนการคิดเกียวข้องโดยตรงกับภาษาเป้ าหมายและรวมถึ งวิธีต่างๆ เช่ น เหตุผลทีอนุ มานได้
การพยากรณ์ การจัดการการใช้ การบันทึกประเด็นทีสําคัญ การใช้ความรู ้ประสบการณ์เดิม การเดา
ความหมายจากเนื อหา (Oxford, 1990) กลยุทธ์ อภิ ปัญญา (metacognitive) เป็ นกิ จกรรมที ผูอ้ ่า น
ควบคุมการอ่านด้วยตนเอง หรื ออีกนัยหนึ งก็คือเป็ นกลยุทธ์ทีอยู่บนฐาน “การคิดเกี ยวกับการคิด”
(thinking about thinking) นันคือผูอ้ ่านรู ้ ว่าใช้กลยุทธ์ นีเมือไหร่ ใช้อย่างไรและดัดแปลงไปสู่
เป้าหมายในการอ่าน
4. ทฤษฎีทางสังคมของVygotsky
คือ Zone of Proximal Development พืนทีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal
Development) เป็ นการทํา หน้ า ที หรื อทํา งานอย่ า งใดอย่ า งหนึ งที ในปั จ จุ บ ัน ที บุ ค คลยัง ไม่ มี
ความสามารถจะทําได้ แต่อยูใ่ นกระบวนการทีจะทําให้บุคคลมีความพร้อม สามารถทําหน้าที หรื อ
ทํางานได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคตเป็ นกระบวนการทียังอยูใ่ นระหว่างการเริ มต้น (Embryonic State)
ซึง Vygotsky เปรี ยบเทียบว่าเป็ น “ดอกตูม” (Buds) หรื อ ดอกไม้ (Flowers) ของพัฒนาการมากกว่า
ทีจะเป็ น “ผล” (Fruits) ของพัฒนาการ (Vygotsky, 1978: 86) จากงานของผูว้ ิจยั ได้กล่ าวถึ ง
ความสามารถศัก ยภาพของผู เ้ รี ย นจากผู เ้ ชี ยวชาญหรื อหุ ้ น ส่ ว นที มี ค วามสามารถมากกว่า และ
Vygotsky ชีให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนมีระดับการพัฒนาความคิดอยูส่ องระดับคือระดับการพัฒนาความคิดที
แท้จริ งและระดับการพัฒนาศักยภาพ ระดับการพัฒนาความคิดที แท้จริ งหมายถึงระดับความคิดที
เด็กสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองและระดับการพัฒนาศักยภาพหมายถึงระดับการคิดทีซึ งผูเ้ รี ยน
จํา เป็ นได้รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากผูเ้ ชี ยวชาญหรื อ หุ ้ น ส่ ว นที มี ค วามสามารถสู ง กว่า พื นที รอยต่ อ
พัฒนาการการเรี ยนรู ้คือระยะทางระหว่างการพัฒนาทีแท้จริ งและศักยภาพทีพัฒนาได้
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5. แนวคิดเกียวกับการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Reading)
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดระดับความเข้าใจในการอ่านของBarret (1979) มาประยุกต์ใช้
เนื องจากมี เนื อหาสาระเกี ยวกับ ระดับ ความเข้า ใจในการอ่ า นของผู อ้ ่ า นตังแต่ ระดับ เข้า ใจตาม
ตัวอักษร เข้าใจในการจัดเรี ยงข้อความใหม่ เข้าใจในระดับอ้างอิ งหรื อลงความเห็ น (Inference)
ระดับความเข้าใจในการประเมิ น (Evaluation) และสุ ดท้า ยคื อระดับความเข้าใจอย่างซาบซึ ง
(Appreciation)
6. ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
เป็ นยุทธวิธีการสอนทีพัฒนาโดย Palincsar and Brown (1980) เป็ นวิธีการสอน
อ่านทีประกอบด้วยกลยุทธ์ทีจําเป็ นในการอ่าน การทํานาย (predicting) การสร้างคําถาม (generating
questions) การหาความชัดเจน (clarifying) และการสรุ ป (summarizing) เป็ นวิธีทีช่ วยให้ผเู ้ รี ยน
พัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจและกลายเป็ นผูอ้ ่านทีมีความสามารถมากขึน เป้ าหมายของการสอน
แบบ Reciprocal Teaching คือใช้การอภิปรายไปสู่ การพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยน
การพัฒนาทักษะควบคุมบังคับ และการพัฒนาให้บรรลุ ความสําเร็ จในการขับเคลือนในภาพรวม
(Allen and Borkowski et al., 2003)
7. แนวคิดเกียวกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaborative Learning Theory)
การเรี ยนรู ้ แ บบร่ วมมื อ คื อ การเรี ยนรู ้ เ ป็ นกลุ่ ม ย่ อ ยโดยมี ส มาชิ ก กลุ่ ม ที มี
ความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรี ยนรู ้เพือไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่มนักการศึกษาที
เผยแพร่ แนวคิดนี คือ Johnson and Johnson (1994) โดยการจัดการเรี ยนการสอนแบบให้ผเู ้ รี ยน
ร่ วมมือกันในการเรี ยนรู ้มากกว่าการแข่งขันกัน ไม่มีสภาพการณ์ของการแพ้-ชนะ มีแต่สภาพการณ์
ของการชนะ-ชนะ ซึ งจะมี ผ ลดี ต่อ ผูเ้ รี ย นทังทางด้า นจิ ต ใจและสติ ปั ญญา ความสนใจเกี ยวกับ
ความสัมพันธ์และปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนเป็ นสิ งทีช่วยให้ประสิ ทธิ ภาพของผูเ้ รี ยนดี ขึน การ
เรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือมีหลักอยู่ 5 ประการประกอบด้วย 1) การเรี ยนรู ้ ตอ้ งอาศัยหลักการพึงพากัน
(positive interdependence) โดยถือว่าทุกคนมีความสําคัญเท่าเทียมกันและพึงพากันเพือความสําเร็ จ
ร่ วมกัน 2) ผูเ้ รี ยนมี ปฏิ สัมพันธ์ ทีดี ต่อกัน หันหน้าเข้าหากันเพือปรึ กษาหารื อ (face to face
interaction) 3) การเรี ยนรู ้ตอ้ งอาศัยทักษะทางสังคม (social skill) 4) การเรี ยนรู ้ร่วมกันต้องมีการ
วิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มทีใช้ในการทํางาน (group processing) และ 5) ต้องมีผลงานและ
ผลสั ม ฤทธิ ทังรายบุ ค คลและรายกลุ่ ม ที สามารถตรวจสอบและวัด ประเมิ น ได้ (individual
accountability)
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วัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อคื อมุ่ งช่ วยผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ เนื อหา
สาระต่างๆโดยตนเองและด้วยความช่ วยเหลื อจากเพือน รวมถึ งการพัฒนาทักษะต่างๆเช่ นทักษะ
ทางการสื อสาร ทักษะการร่ วมทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหาและอืนๆ
รู ปแบบการการเรี ยนการสอนทีส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมีหลายรู ปแบบโดย
มีการดําเนินการแบบหลักๆคือ การจัดกลุ่ม การศึกษาเนือหาสาระ การทดสอบ การคิดคะแนน และ
ระบบการให้รางวัลทีแตกต่างกัน ในการวิจยั นีได้ใช้กระบวนการการสอบรู ปแบบ L.T. (Learning
Together) มีการจัดการดําเนินการคือ 1) จัดผูเ้ รี ยนคละกลุ่มความสามารถ กลุ่มละ 4-5คน 2) กลุ่ม
ย่อยแต่ละกลุ่มศึกษาเนื อหาร่ วมกันโดยกําหนดให้แต่ละคนมีบทบาทหน้าทีช่วยกลุ่มในการเรี ยนรู ้
3) กลุ่มสรุ ปคําตอบร่ วมกัน และส่ งกระดาษคําตอบนันเป็ นผลงานกลุ่ม 5) ผลงานกลุ่มได้คะแนน
เท่าไร สมาชิกในกลุ่มทุกคนในกลุ่มนันจะได้คะแนนนันเท่ากันทุกคน (ทิศนา แขมณี , 2552: 265269)
8. การเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding)
เป็ นแนวคิ ด ที นัก การศึ ก ษาหลายท่ า นกล่ า วว่า เป็ นวิ ธี ก ารที จัดความช่ ว ยเหลื อ
เพือให้ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิงานบรรลุความสําเร็ จได้ดว้ ยตนเองโดยผ่านกิจกรรมทีผูส้ อนจัดไว้ในลักษณะ
ต่างๆ เช่น การตังคําถาม การสาธิ ต บอกเป็ นนัย การแสดงละคร ภาระงาน การออกแบบสิ งแวดล้อม
เพืออํานวยความสะดวกในการฝึ กปฏิบตั ิในทักษะต่างๆ เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง
จนกระทังผูเ้ รี ยนได้รับความสามารถมากขึนและความช่วยเหลื อจะลดลงไปเรื อยๆเป็ นเทคนิคการ
เรี ยนทีช่วยผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจในการอ่านเมือนํามาใช้ในการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ (Bruner
1983; Crawford 2003; Foley, 1994)
9. ยุทธวิธีการสอนแบบใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
แผนภูมิค วามหมายมี ป ระโยชน์ มากเนื องจากช่ วยให้ผูอ้ ่า นเข้าใจความสัม พันธ์
ระหว่างความคิ ด รวบยอดในเรื องว่าอะไรเป็ นความคิดที สําคัญที สุ ด และที สํา คัญรองลงมาและ
ความคิดนันๆ มีความสัมพันธ์กนั แบบใดเช่นในแง่การเปรี ยบเทียบ บรรยายและทีสําคัญก็คือการใช้
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในกิจกรรมการอ่านทังก่อน ขณะกําลังอ่าน และหลังการ
อ่า นสอดคล้องกับ ทฤษฎี โครงสร้ า งความรู ้ ที กล่ าวไว้ว่า โครงสร้ างความรู ้ ด้านรู ป แบบ (Formal
Schema) เป็ นปัจจัยทีสําคัญทีทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื องดีขึน (วิสาข์ จัติวตั ร์ , 2000: 145)
10. ทฤษฎีความรู ้เดิม (Schema Theory)
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์เดิม (Schema Theory) มีพืนฐานมาจากการวิจยั
กระบวนการในเรื องของจิตวิทยาอภิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิงทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
เดิมพยายามทีจะอธิ บายขันตอนทีเกี ยวกับการสร้ าง การเปลียน การเก็บ และทีมาของความคิด ใน
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ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์เดิมแสดงความคิดทีมีอยูใ่ นใจ โครงสร้างของประสบการณ์เดิ ม
บรรจุ ด้วยแบบความคิ ด และตัวแปรอื นๆ (Slots) ที เป็ นที รวมความคิ ด (Rumelhart, 1977)
ประสบการณ์เฉพาะเกียวข้องกับความคิดทีเรี ยกเป็ นการฉับพลันและถูกเชือมโยงไปสู่ ประสบการณ์
เดิ มในความจําทีอยู่ในระยะยาว ความสัมพันธ์ ท่ามกลางประสบการณ์ เดิ มสะท้อนแบบแผนของ
ความรู ้ ใ นใจของผูเ้ รี ย น ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ เ ดิ ม เป็ นทังจุ ด เริ มและจุ ด จบของ
กระบวนการเรี ยนรู ้
การสังเคราะห์แนวคิดทีใช้ในการศึกษาเพือพัฒนารู ปแบบการสอน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้รูปแบบ
แนวคิดการออกแบบระบบการสอน ADDIE Model ของ Kruse (2007: 1) และการออกแบบการ
สอนเชิงระบบของ Dick, Carey and Carey (2005: 1-8) ร่ วมด้วยแนวคิดการวิจยั และพัฒนาจึงทําให้
ได้รูปแบบทีสังเคราะห์เป็ นขันตอนดังนี
1. ขันการวิเคราะห์ (Analysis (A): Research (R1) ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลพืนฐานเชิ ง
นโยบายเป้ าหมายมาตรฐานและตัวชีวัดของหลักสู ตร มคอ. พุทธศักราช 2551 มาตรฐานและตัวชีวัด
ของหลักสู ตรกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
รวมทังสภาพที เป็ นจริ งของการจั ด การเรี ยนการสอนสาระการเรี ยนรู ้ ภ าษาต่ า งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ในระดับชันปี ที 1 ระดับมหาวิทยาลัย หลักการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ
(Instructional System Design) หลักการ แนวคิด การวิจยั และพัฒนา (Research and Development:
R & D) สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษ การส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจและทักษะการอ่าน
ทีคิดวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสํารวจปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของอาจารย์ผสู ้ อน
และสัมภาษณ์นกั ศึกษาเกียวกับทัศนคติและความคิดเห็นต่างๆทีมีต่อการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
ในปั จจุบนั วิเคราะห์และประเมินความต้องการจําเป็ น (Needs Assessment) โดยการสัมภาษณ์
ครู ผู ้ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ภ าษาต่ า งประเทศ (ภาษาอัง กฤษ) การสั ง เคราะห์ ข ้อ มู ล จาก
แบบสอบถามการจัดการเรี ยนการสอนในปั จจุ บ นั และการจัดการเรี ย นการสอนที คาดหวังของ
ครู ผูส้ อนกลุ่มภาษาอังกฤษ นอกจากนันได้ศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎี การสอนอ่านเพือความเข้าใจ
การสอนโดยใช้ยุทธวิธีการแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal) ทฤษฎีทางสังคมของ Vygotsky คือ
พืนทีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal Development) การสอนโดยใช้ยุทธวิธีการใช้แผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) รู ปแบบการสอนอ่านภาษาทีสอง กลยุทธการอ่านต่างๆ แนวคิด
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กระบวนการประมวลผลข้อมูล และทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมาใช้ในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล เมือได้ขอ้ มูลดังกล่าวแล้วผูว้ ิจยั จึงนํามา
วิเคราะห์เพือให้ได้แนวทางการกําหนดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจทักษะการคิด
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วิเคราะห์และรู ปแบบการเรี ยนการสอนอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนโดยให้ผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบ ประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคล้องต่อไป
2. ขันการออกแบบและพัฒนา (Design and Development (D & D): Development 1
(D1) ในขันนีผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลทีเป็ นผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานในขันที 1 มาใช้ในการออกแบบ
รู ปแบบการสอนอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในขันตอนนี ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบและพัฒนาสังเคราะห์ร่างรู ปแบบการเรี ยนการสอน จัด
กระบวนการการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับกับผูเ้ รี ยนและพัฒนาผูเ้ รี ยนไปสู่ ผอู ้ ่านทีสามารถมี
ความเข้าใจในการอ่านและพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนไปสู่ ผอู ้ ่านทีเป็ นอิสระ (Independent Reader) โดยใช้
ยุท ธวิธี การสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทซึ งที มี จุดเริ มต้น การพัฒนาโดยPalincsar and Brown
(1984) เป็ นหนึ งแบบของวิธีการสอนอ่านทีประกอบด้วยกลยุทธ์ทีจําเป็ นในการอ่าน การทํานาย
(predicting) การสร้างคําถาม (generating questions) การหาความชัดเจน(clarifying) และการสรุ ป
(summarizing) เป็ นรู ป แบบการสอนที อยู่บ นฐานโครงสร้ า งทฤษฎี ส ามประการของ Vygotsky
ทฤษฎีทางโครงสร้างสังคมวัฒนธรรม คือพืนทีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal Development)
เป็ นการทําหน้าทีหรื อทํางานอย่างใดอย่างหนึ งทีในปั จจุบนั ทีบุคคลยังไม่มีความสามารถจะทําได้
แต่อยูใ่ นกระบวนการทีจะทําให้บุคคลมีความพร้อมสามารถทําหน้าทีหรื อทํางานได้อย่างสมบูรณ์
ในอนาคต ประการทีสองเรี ยกว่า proleptic teaching หมายถึงการดําเนิ นการทังหมดทีพบขณะทํา
การฝึ กหัดการสอนทีครู จดั นักเรี ยนจนกระทังถึงพวกเขาพร้อมทีจะปฏิบตั ิงานอย่างอิสระ (Palincsar
and Brown 1984) และประการสุ ดท้ายคือการช่วยเหลือจากผูเ้ ชียวชาญ (expert scaffolding) จากงาน
ของBrown and Palincsar (1984) ยุทธวิธีการสอนอ่านภาษาทีสองซึ งเป็ นการใช้ทีสําคัญและยุทธวิธี
ทีสําคัญคือทฤษฎีการสอนอ่านแบบ Interaction Theory การสอนโดยใช้ยุทธวิธีการใช้แผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) ในการสอนการอ่ านเพื อความเข้าใจโดยวิธี ก ารสอนแบบ
แลกเปลี ยนบทบาท ผู ว้ ิจ ัย ได้ใ ช้แ ผนภู มิ ค วามหมายในขันตอนก่ อนทํา การอ่ า นคื อ การทํา นาย
(Predicting) และในขันตอนการสรุ ป (Summarizing) เพราะเป็ นการง่ายต่อผูเ้ รี ยนในการประมวล
ความคิ ดรวบยอดในการอ่ า นและการเรี ย นรู ้ แบบร่ ว มมื อ นํา มาใช้เพราะกลยุท ธ์ ก ารสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทมีการจัดการเรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มย่อย 4-6 คนและมีการช่วยเหลือกันต่อจากนันจึง
ร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน แผนการสอน เครื องมือวัดและประเมิน แบบสอบถามไปตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลความเป็ นไปได้และความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนการสอนทังระบบโดย
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ผูเ้ ชี ยวชาญและนําผลทีได้จากการตรวจสอบไปแก้ไขปรับปรุ งเพือความมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ น
รวมทังเครื องมือต่างๆ
3. ขันการนําไปใช้ (Implementation) = การวิจยั Research 2 (R2)
ในขันนี ได้นาํ ร่ างรู ปแบบการการสอนการอ่านแบบ PMPC ทีได้พฒั นาขึนไปใช้
ในภาคสนาม โดยรู ปแบบการสอนการอ่านมีองค์ประกอบ หลักการ วัตถุประสงค์และขันตอนการ
สอนการอ่าน 7 ขันตอน ดังนี
P = Preparation Stage
3.1 P = Preparation Knowledge related Reciprocal and Semantic Mapping
Instruction Model: การอธิ บายขันตอนการเรี ยนรู ้ แบบยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท
(Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ว่าผูเ้ รี ยนจะต้องมาทําหน้าที
เป็ นผูน้ าํ ในการอ่านเมือผูส้ อนได้ปฏิ บตั ิ ให้ดูเป็ นตัวอย่างจนเกิ ดความเข้าใจและต้องแลกเปลี ยน
หมุนเวียนแสดงการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มโดยครบถ้วนทุกคน
M= Modeling Stage
3.2 P = Predicting Reading Information เป็ นขันตอนการทํานายเนือเรื องทีจะอ่าน
โดยใช้แผนภูมิความหมายช่วยในการทํานาย
3.3 S = Silent Reading: อ่านในใจเงียบๆ เป็ นขันตอนทีผูเ้ รี ยนเริ มการอ่านเรื องที
จะเรี ยน
3.4 A = Asking Questions: ตังคําถามเกียวกับเรื องทีอ่าน เมืออ่านเสร็ จผูเ้ รี ยนคิด
เกียวกับคําถามในเรื องทีอ่านซึ งอาจจะถามโดยครู ผูน้ าํ กลุ่มหรื อใครก็ได้เพือทดสอบเรื องทีอ่านว่า
เป็ นเรื องอะไรโดยการใช้คาํ ถาม What, Who, When, Where, Why, and How อย่างเช่นอาจจะถามว่า
“What is the paragraph about? Where did it take place?
3.5 C = Clarifying Reading Content: การทําให้ชดั เจนเป็ นการสอบถามเพือตอบ
ข้อสงสัยต่างๆ เช่ น คําศัพท์ โครงสร้างประโยค เนื อหาเป็ นต้นเมื อเสร็ จสิ นขันตอนนี ผูเ้ รี ยนก็
สามารถทําการเริ มอ่านย่อหน้าต่อไปโดยผลัดเปลียนหมุนเวียนกันเป็ นผูน้ าํ กลุ่ม
3.6 S = Summarizing for Reading content in Semantic Mapping: การสรุ ป
เกี ยวกับเรื องทีผูเ้ รี ยนอ่านโดยครู หรื อผูท้ ีเป็ นผูน้ าํ กลุ่มในตอนนันโดยใช้แผนภู มิความหมายและ
ภาษาของตัวเองแต่สามารถมีใจความครอบคลุมเนือหาทังหมดของย่อหน้าทีอ่านไปแล้ว
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P = Participation Stage
เป็ นขันตอนทีผูเ้ รี ยนในกลุ่มมีการแลกเปลียนบทบาท (Changing Role) ในการเป็ น
ผูน้ าํ และผูต้ ามกล่าวคือผูท้ ีทําหน้าทีผูน้ าํ กลุ่มถามหาอาสาสมัครทีเป็ นสมาชิ กในกลุ่มเพือทีจะเป็ น
ผูน้ าํ กลุ่มคนต่อไปในการอ่านแต่ละย่อหน้า และผูท้ ีเป็ นผูน้ าํ ก่อนหน้าก็จะเปลี ยนบทบาทมาเป็ นผู ้
ตาม
C = Cooperation Stage
เป็ นขันทีครู ทาํ หน้าทีเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกแก่ผูเ้ รี ยนและให้ความช่ วยเหลือเมื อ
ต้องการ
4. ขันการประเมินผล (Evaluation) = การพัฒนา Development 2 (D2)
ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของรู ป แบบในขันนี ผูว้ ิจยั พิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ ง
ต้นแบบรู ปแบบการสอนอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ของยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภู มิความหมายเพือส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่า นภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทงระบบและพิ
ั
จารณาผลการประเมินทุกขันตอนจากความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ การสอนการอ่านภาษาอังกฤษเป็ นการตรวจสอบความเป็ นไปได้จากการนํารู ป แบบการ
สอนการอ่ านเพือความเข้า ใจไปใช้ต่อไปและเพื อพัฒนารู ป แบบให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพและมี ความ
เหมาะสมยิงขึนก่อนทีจะนําไปเผยแพร่ ต่อไป ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดัง
ปรากฏแผนภาพที 1
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แนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท

การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบเป็ นแนวคิด

รูปแบบการสอนการอ่ านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ ยุทธวิธี
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมคิ วามหมาย
เพือส่ งเสริมความสามารถในการอ่ านของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย (PMPC)

เกียวกับการประเมินความจําเป็ นในการปฏิบตั ิงาน

องค์ ประกอบของรูปแบบของรูปแบบPMPC

เป็ นรู ปแบบการจัดกิจกรรมทีบูรณการตามแนวคิด

(Reciprocal Teaching)




การสอนอ่านภาษาทีสอง



ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กระบวนการประมวลผลข้อมูล

1.หลักการ
2. จุดมุ่งหมาย
3.กระบวนการจัดการเรียนรู้
4.การวัดและประเมินผล
5. เงือนไขการนํารูปแบบไปใช้

สารสนเทศทางปัญญา(cognitive) และทฤษฎีอภิ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้ วย

แบบอภิปัญญาทีเพิมกลวิธีในการเรี ยนรู ้และแนวคิด
แบบให้ภาระงานทีเหมาะสม

ปัญญา (Metacognitive Theory) กลวิธีทีอยูบ่ นฐาน
“การคิดเกียวกับการคิด” (thinking about thinking)
ทฤษฎีทางสังคมของ Vygotsky (1978) คือ Zone of



Proximal Development พืนทีรอยต่อพัฒนาการ
แนวคิดเกียวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (Critical



Reading) ของBarret ( 1979):


ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
(Reciprocal TeachingโดยPalincsar and Brown
(1980) เป็ นหนึงแบบของวิธีการสอนอ่านซึงเป็ น
Multiple reading strategies ทีประกอบด้วยกลยุทธ์ที
จําเป็ นในการอ่าน การทํานาย (predicting) การสร้าง
คําถาม (generating questions) การหาความชัดเจน
(clarifying) และการสรุ ป (summarizing)



แนวคิดเกียวกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
(Collaborative Learning Theory) คือการเรี ยนรู ้เป็ น
กลุ่มย่อย Johnson & Johnson (1994)



การเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding)

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนการสอนแบบแผนภูมคิ วามหมาย
(Semantic Mapping)

ยุทธวิธีการสอนแบบใช้แผนภูมิความหมาย
(Semantic Mapping) เป็ นการจัดความคิดหลักและ
ความคิดรองทีเขียนให้มีความเกียวข้องกัน (Sinatra,
Gemake and Morgan, 1986)


ทฤษฎีความรู ้เดิม (Schema Theory)



การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (critical reading) ของ
Barret ( 1979): Text Structure

แผนภาพที 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

Preparation Stage
1. P= preparation knowledge related Reciprocal and
Semantic Mapping Instructional Model
Modeling Stage
2. P= Predicting information, Preparation by using
Semantic mapping to activate students’ background
knowledge
3. S= Silent Reading
4. A =Asking Question
5. C =Clarifying Reading Content
6. S=Summarizing for reading content in Semantic
mapping
Participation Stage
7. C= Changing Role
Co-op Stage
Acting as a facilitator to support and help students in
need
การประเมินผล
-ทดสอบหลังเรี ยนและความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อกิจกรรม
-ประเมินความพึงพอใจ

ความสามารถในการอ่ าน
ของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย(Reading

Comprehension)

1.ความรู ้ความเข้าใจ
เกียวกับรู ปแบบการ
สอนการอ่านPMPC
. ผูเ้ รี ยนสามารถเป็ น
ผูอ้ ่านอิสระได้

(Independent Reader)

ความรู ้ความเข้าใจ
เกียวกับขันตอนการ
จัดการเรี ยนการสอนที
ส่งเสริ มการอ่านโดยใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือ
ส่งเสริ มความสามารถ
.ความสามารถในการอ่าน
เพือความเข้าใจของ
ผูเ้ รี ยน
2. ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน
ทีมีต่อการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้ยุทธวิธี
การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือ
ส่งเสริ มความสามารถ
ในการอ่าน
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คําถามการวิจัย
1. รู ป แบบการเรี ย นการสอนอ่ า นเพื อความเข้า ใจ โดยใช้ ยุ ท ธวิ ธี ก ารสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือ
ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน เพือความเข้าใจของนักศึก ษา ชันปี ที ระดับมหาวิทยาลัย มี
องค์ประกอบและกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างไร และมีคุณภาพอย่างไร
2. ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping)
เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษา ชันปี ที ระดับมหาวิทยาลัย เป็ น
อย่างไรในประเด็นต่อไปนี
. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจของนักศึกษา ชันปี ที
ระดับมหาวิทยาลัย ทีเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping)
เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษา ชันปี ที ระดับมหาวิทยาลัย
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบเป็ นอย่างไร
. นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ชันปี ที มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนอ่านโดยใช้ยุทธวิธีแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย
(Semantic mapping) เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจหรื อไม่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือ
ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษา ชันปี ที ระดับมหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพและประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
. เพือประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic
mapping) เพื อส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่า นเพื อความเข้าใจของนักศึ ก ษา ชันปี ที ระดับ
มหาวิทยาลัย โดย
2.1 เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยน
ก่ อนและหลัง การสอนด้วยรู ป แบบการสอนอ่านเพือความเข้า ใจ โดยใช้ยุท ธวิธี ก ารสอนแบบ

20
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือ
ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน เพือความเข้าใจของนักศึกษา ชันปี ที ระดับมหาวิทยาลัย
2.2 เพือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนการ
อ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) และ
แผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของ
นักศึกษา ชันปี ที ระดับมหาวิทยาลัยทีพัฒนาขึน
สมมติฐานของการวิจัย
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยนหลังการสอนด้วย
รู ป แบบการสอนการอ่ า นเพื อความเข้า ใจ โดยใช้ยุ ท ธวิ ธี ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท
(Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือส่ งเสริ มความสามารถใน
การอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาสู งกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ
ของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนการอ่านเพื อความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีก ารสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือ
ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษา
2. นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ชันปี ที 1 มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนการอ่านเพือความเข้า ใจ โดยใช้ยุท ธวิธี ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal
Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือ
ความเข้าใจของนักศึกษาในระดับมาก
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั และพัฒนา ผูว้ จิ ยั กําหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี
1. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรทีศึกษาครังนีประกอบด้วย ตัวแปรอิสระมี 2 ตัว คือ
1.1 ตัวแปรทดลอง (Treatment Variable) ได้แก่ รู ปแบบการสอนการอ่านเพือ
ความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิ
ความหมาย (Semantic mapping) เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษา
ชันปี ที 1 ระดับมหาวิทยาลัย
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1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
1.2.1 ความสามารถในการอ่ านภาษาอัง กฤษเพื อความเข้าใจของนัก ศึ ก ษา
ระดับมหาวิทยาลัย ชันปี ที 1
1.2.2 ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพือความ
เข้า ใจ โดยใช้ยุทธวิธีก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภู มิ
ความหมาย (Semantic mapping) เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ
2. ขอบเขตด้านประชากร
2.1 ประชากร เป็ นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ชันปี ที 1 ทีเรี ยนภาษาอังกฤษใน
รายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษพืนฐาน จํานวน 4 ห้องเรี ยน 160 คน สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจและสาขา
ภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฏร์ธานี ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี
ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2557
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ชันปี ที 1 ทีเรี ยนภาษาอังกฤษ
ในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษพืนฐาน สาขาอังกฤษธุ รกิ จของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุ ราษฏร์ ธานี
ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี จํานวน 30 คน ซึ งได้มาด้วยวิธีการสุ่ มแบบอย่างง่าย
(Simple Random Sampling)
2.3 งานวิจยั ครั งนี ไม่ไ ด้ศึกษาไปถึ งตัวแปรแทรกซ้อนอืนๆ เช่ น เพศ อายุ และ
อืนๆ ดังนันจึงมีขอ้ จํากัดในการนําบทเรี ยนการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การสอน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือ
ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษา ชันปี ที 1 ระดับมหาวิทยาลัย ที
พัฒนาขึนไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างอืนทีมีลกั ษณะแตกต่างไปจากทีใช้ในการวิจยั นี
3. ขอบเขตด้านเนือหา
เนือหาทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นเนื อหาการเรี ยนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษพืนฐาน
ซึ งเป็ นเนื อหาการสอนภาษาอังกฤษเกียวกับการอ่านทีมีเนื อหาในการบันเทิง สิ งแวดล้อม สุ ขภาพ
ท่องเทียวและวัฒนธรรม ในชันปี ที 1 ในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ภาคการเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัวโมง
คํานิยามศัพท์เฉพาะ
1. ยุทธวิธี การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching Strategies)
หมายถึงการสอนการอ่านทีดัดแปลงพัฒนามาจากกลยุทธ์การสอนของ Palincsar and Brown (1984)
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เป็ นหนึงในกลยุทธ์การสอนอ่านทีหลากหลายทีเรี ยกว่า Multiple Reading Strategies ซึ งส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนพัฒนาความสามารถในการสร้างความหมายจากเรื องทีอ่านทําความเข้าใจเนื อหาทีอ่านและ
ส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่าน เป็ นเทคนิคฝึ กการอ่านเพือการนําไปสู่ การเป็ นผูอ้ ่านทีพึงพาตนเอง
ได้ ประกอบด้วยยุท ธวิธีก ารอ่านที จําเป็ น 4 กลยุท ธ์ คือการทํานาย (predicting) การตังคําถาม
(generating questions) การสรุ ป (summarizing) และหาความชัดเจน (clarifying) เป็ นการสอนทีอยู่
ในรู ปแบบการสนทนาระหว่างครู และผูเ้ รี ยนโดยทีลําดับแรกผูเ้ รี ยนต้องทราบถึง 4 กลยุทธ์หลักและ
ต้องได้รับการฝึ กก่ อน ต่อจากนันครู ก็จดั รู ปแบบการสอนตามขันตอนโดยใช้การสนทนาพูดคุ ย
ตามทีวางไว้ขนตอนที
ั
สามครู ก็ให้โอกาสผูเ้ รี ยนในการฝึ กการตังคําถามทีเหมาะสมเขียนสรุ ปอย่าง
พอดีและอืนๆและสุ ดท้ายผูเ้ รี ยนก็ใช้ขนตอนทั
ั
งหมดโดยผูเ้ รี ยนเอง
การทํานาย (predicting) ผูเ้ รี ยนอาศัยความรู ้ ประสบการณ์ บริ บททีมีอยู่ในเรื อง
เช่น หัวเรื อง รู ปภาพหรื อกราฟเพือคาดเดาหรื อตังสมมุติฐานเกี ยวกับเรื องทีอ่านหรื อย่อหน้าทีจะ
อ่านนันจะเกียวกับอะไร เทคนิคนีทําให้ผอู ้ ่านอ่านอย่างมีเป้ าหมายและมีความตืนตัวในการอ่านและ
ตรวจสอบการคาดเดาของตนเองว่าเนื อเรื องทีอ่านเป็ นเนื อเรื องเช่ นเดียวกับการคาดเดาของตนเอง
หรื อไม่
การตังคําถาม (generating questions) เป็ นขันตอนที ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนตังคําถาม
เกี ยวกับ ส่ วนหนึ งหรื อย่อหน้าหนึ งของบทอ่ านหรื อเรื องที อ่ านโดยทีผูส้ อนอาจให้ผูเ้ รี ยนนึ กถึ ง
คําถามทีผูส้ อนมักจะถามรวมถึ งคําถามทีผูเ้ รี ยนประสงค์ทีจะถามจากนันให้ผูเ้ รี ยนพยายามตอบ
คําถามทีตนเองตังไว้เอง การตังคําถามเป็ นวิธีการทีผูอ้ ่านสามารถแยกประเด็นสําคัญของสิ งทีอ่าน
ได้ เป็ นการช่วยผูเ้ รี ยนในการตรวจสอบความเข้าใจสิ งทีอ่านได้
การหาความชัดเจน (clarifying) ในขันตอนนี ผูเ้ รี ยนจะถามเพือนในกลุ่มเพือตอบ
ข้อสงสัยในสิ งทีอ่านทังในเรื องคําศัพท์ โครงสร้างประโยคทียากต่อการเข้าใจหรื อเนือหาเรื องอ่าน
การสรุ ป (summarizing) เป็ นขันตอนทีจับประเด็นสําคัญของสิ งทีอ่านได้รวมถึ ง
สังเคราะห์ขอ้ มูลจากสิ งทีอ่าน
2.ยุทธวิธีการใช้ แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping Strategies) หมายถึงกล
ยุทธ์ทีมองเห็นได้ ทีแสดงถึงความคิดหลักๆของหัวข้อหลักและทําให้รู้วา่ ข้อมูลเกียวข้องกันอย่างไร
(Raymond C. Jones 2006) ในการวิจยั นี ใช้ในการสอนอ่านในขันตอนก่อนการอ่านเพือดึงความรู ้
ประสบการณ์ เ ดิ ม ของผู ้เ รี ย นในเรื องที จะอ่ า นและหลัง การอ่ า นสรุ ปใจความสํ า คัญ ที แสดง
ความสัมพันธ์ท่ามกลางความคิดร่ วมกับรู ปแบบการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทในทุกๆขันตอน
คือการทํานาย (predicting) การตังคําถาม (generating questions) การสรุ ป (summarizing) และการ
หาความชัดเจน (clarifying) การเลือกใช้รูปแบบแผนภูมิความหมายในการสรุ ปเรื องทีอ่านจะใช้
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รู ปแบบไหนนันขึนอยูก่ บั รู ปแบบโครงสร้างเรื องทีอ่านว่าเป็ นแบบไหนผูเ้ รี ยนเลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสม
3.รู ป แบบการสอนการอ่ า นเพื อความเข้ าใจ โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอนแบบ
แลกเปลี ยนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (Model) หมายถึงต้นแบบจําลองทีมีองค์ประกอบสําคัญคือรู ปแบบ
จะต้องสามารถทํานายพิสูจน์ได้มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างสามารถ
อธิ บายปรากฏการณ์ทีเกิดขึนได้ ในการวิจยั นี คือรู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจทีจัดขึน
อย่างมีระบบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความเชื อโดยใช้วิธีสอนเทคนิ คการ
สอนเข้ามาช่วยทําให้การเรี ยนการสอนเป็ นไปตามหลักการสามารถนําไปใช้เป็ นแนวการสอนของ
ผูส้ อน ซึ งรู ป แบบต้องกําหนดรายละเอี ย ดในการเตรี ย มการสอน การดําเนิ น การสอนและการ
ประเมินผล เพือให้ทราบถึงวิธีทีผูเ้ รี ยนจะบรรลุจุดมุ่งหมายคือสามารถเป็ นผูอ้ ่านอิสระได้ รู ปแบบ
การสอนในการวิจยั นีมี 4 ขันตอนคือ
3.1. P = Preparation Stage เป็ นขันตอนทีผูส้ อนต้องเตรี ยมให้ความรู ้แก่ผูเ้ รี ยน
เกียวกับขันตอนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและการสร้างแผนภูมิความหมาย
3.2 .M = Modeling Stage ขันตอนนีผูส้ อนจะดําเนิ นการสอนเพือเป็ นตัวอย่างแก่
ผูเ้ รี ย นก่ อ นที จะมี ก ารแลกเปลี ยนบทบาทการเรี ย นรู ้ ข องสมาชิ ก ภายในกลุ่ ม ในขันตอนนี จะมี
ขันตอนย่อยๆ 5 ขันตอนดังนี การทํานาย (Predicting) การอ่านเงียบๆ (Silent Reading) การตัง
คําถาม (Questioning) การทําให้ชดั เจน (Clarifying) และการสรุ ป (Summarizing)
3.3. P = Participation Stage ผูเ้ รี ยนจะแลกเปลียนบทบาทการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม
ในกลุ่ม
3. . C = Cooperation Stage ในขันตอนนี จะเป็ นการสรุ ปเรื องในการอ่านทังหมด
โดยใช้ Semantic Mapping
4.การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง กระบวนการสร้ างรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจําลองการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน ADDIE ของ
ครู ส (Kruse 2007: 1) และแบบจําลองการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey
and Carey (2005: 1-8) ร่ วมกับแนวคิดการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ดําเนินการ
ตามขันตอนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ทดลองใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนและประเมินประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพือให้ได้รูปแบบการ
เรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิภาพ
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5.ความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษ (Reading Comprehension) หมายถึ ง
คะแนนความเข้า ใจในการอ่ า นที ผูเ้ รี ย นได้จ ากการทํา แบบทดสอบวัด ความเข้า ใจในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนก่อนและหลัง (pre-test และ post-test) ของนักศึกษาชันปี ที1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ข้อสอบประกอบด้วยบทอ่าน 4 บท ข้อคําถามทังหมด 50
ข้อ ซึ งวัดความเข้าใจในการอ่านดัดแปลงตามแนวคิดของ Ragor and Ragor( 1985),Valette and
Disick (1972) และ Burmister (1974) มี 4 ระดับคื อความเข้าใจระดับ ตัวอักษร (Literal
Comprehension) ความเข้าใจระดับ ตีความ (Interpretive Comprehension) ความเข้าใจระดับ
วิเคราะห์ (Analysis Comprehension) และความเข้าใจระดับสังเคราะห์ (Synthesis Comprehension)
ซึ งข้อสอบดังกล่าวครอบคลุมทัง 4 ระดับ
6. เนื อหา (Content) หมายถึงเนื อเรื องที ผูเ้ รี ยนใช้อ่านในการวิจยั ครังนี จะเป็ น
เนื อหาเชิ งวิชาการด้านต่างๆและเนื อหาในเกื อบทุกย่อหน้าจะประกอบด้วยใจความสําคัญเพือทีจะ
ใช้กลยุทธ์การอ่านแบบแลกเปลียนบทบาททีมีขนตอนย่
ั
อยๆสี ขันตอนได้ เนือหาทีนํามาใช้เกียวกับ
สิ งแวดล้อม (Environment) ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (History and Culture) วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ (Health Science) และวิทยาศาสตร์ (Science)
7. แบบทดสอบ หมายถึงข้อสอบทีใช้วดั ความสามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยนทัง
ก่ อนเรี ย นและหลังเรี ยน ประกอบด้วยบทอ่า น บท ข้อคํา ถามทังหมด ข้อ ซึ งมี ท งแบบข้
ั
อ
คําถามทีเป็ นแบบตัวเลือก (Multiple Choices) และแบบจับคู่ (Matching)
8. ความสามารถในการอ่ าน (Reading Abilities) หมายถึงความสามารถในการ
เข้าใจเนื อหาทีผูเ้ รี ยนอ่านทีทราบว่าผูเ้ ขียนต้องการสื ออะไร สามารถตอบคําถามได้อย่างถูกต้องใน
เรื องทีอ่านว่าเป็ นเรื องเกียวกับอะไร อย่างไรและสามารถเขียนแผนภูมิความหมายเพือช่วยในความ
เข้าใจได้
9. ประสิ ทธิ ภ าพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึ ง ระดับ คุ ณภาพของ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายฯ ตามเกณฑ์ทีกําหนดเท่ากับ 70/70 (E1/E2) โดยมีความหมายดังนี
70 ตัว แรก (E1) หมายถึ ง ร้ อ ยละของคะแนนเฉลี ยที ได้จ ากการทํา
แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านท้ายกิ จกรรมทุกกิ จกรรมของผูเ้ รี ยนทุกคนรวมกัน ซึ งเป็ น
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
70 ตัว หลัง (E2) หมายถึ ง ร้ อ ยละของคะแนนเฉลี ยที ได้ จ ากการทํา
แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านหลังจากการใช้กิจกรรมการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายของผูเ้ รี ยนทุกคนรวมกัน ซึ งเป็ นประสิ ทธิ ภาพของผลผลิต
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10. ยุทธวิธีการอ่ านเพื อความเข้ าใจ (Reading comprehension strategies)
หมายถึ งแผนยุทธวิธี การอ่ านที ผูเ้ รี ย นนําไปใช้และปรับเปลี ยนขณะทีใช้เมือเผชิ ญกับปั ญหาใน
ขณะที อ่ า นทํา ความเข้า ใจ ผู ้อ่ า นใช้ยุ ท ธวิ ธี ก ารอ่ า นทํา ความเข้า ใจทังแบบ cognitive และ
metacognitive เพือที ทําให้มีความเข้าใจได้ดีกว่าและเรี ยนรู ้ การอ่านอย่างอิ สระ (Allen, 2003)
11. นักศึกษา (students) หมายถึงผูท้ ีเรี ยน นักศึกษามหาวิทยาลัยชันปี ที 1 ระดับ
ปริ ญญาตรี ทีลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษพืนฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฏร์ ธานี ตําบล
ขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2557 ทีได้รับการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนการอ่ านเพือความเข้าใจโดยใช้ยุท ธวิธีก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและ
แผนภูมิความหมาย
12. ความพึงพอใจหมายถึง ความรู ้สึกนึกคิด พอใจชอบใจ ยินดี ภูมิใจ มีเจตคติ
แรงจูงใจเชิงบวก รวมทังเห็ นประโยชน์และคุณค่ากิ จกรรมของรู ปแบบการสอนการอ่านเพือความ
เข้า ใจ โดยใช้ ยุ ท ธวิ ธี ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ ค วามหมายที ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยนโดยการประเมินจากระดับคะแนนทีได้จากการ
ทําแบบสอบถามความพึงพอใจทีผูว้ ิจยั สร้างขึนซึ งมีจาํ นวนทังหมดสามส่ วนคือขันตอนการสอน
ด้านเนือหากิจกรรม และด้านความพึงพอใจในการทํากิจกรรม รวมทังหมด 38 ข้อ ซึ งแบบสอบถาม
ดังกล่าวใช้มาตราส่ วนประเมินค่า (rating scales) ตามวิธีของ Likert โดยใช้เป็ นแบบสอบถามทีให้
นักเรี ยนตอบหลังหลังกิจกรรมการอ่านโดยใช้รูปแบบการสอนฯ
ประโยชน์ ทได้
ี รับ
1. ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
1.1 ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจเพิมขึนโดยใช้กลยุทธ์การสอน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือ
ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ
1.2 มี ความมันใจในการอ่ านอิ สระโดยหลัง จากได้รับการสอนด้วยกลยุทธ์ การ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping)
2. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
อาจารย์ผูส้ อนได้มี รูป แบบการสอนในการพัฒนาการอ่ านเพือความเข้าใจเพื อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยนเพิมขึนและสามารถแนะนําผูส้ อนใน
หน่วยงานให้เอากลยุทธ์การสอนนีไปใช้ในการเรี ยนการสอนได้
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บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการ
สอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของ
นักศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากบทความ วารสาร หนังสื อ
ตํารา เอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้องเพือเป็ นพืนฐานในการดําเนินงานวิจยั ตามลําดับดังนี
1. การอ่านเพือความเข้าใจ (The Reading Comprehension)
1.1 ความหมายของการอ่าน
1.2 ระดับความเข้าใจในการอ่าน
1.3 การวัดประเมินผลความสามารถการอ่าน
1.4 ทฤษฎีความรู ้เดิม (Schema Theory)
1.5 ความรู ้ทีเป็ นเนือหา (Content knowledge)
1.6 ทฤษฏีกระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางปั ญญาหรื อปั ญญานิ ยม
(Cognitive) และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition)
1.7 อธิ บ ายเกี ยวกับ การใช้ท ฤษฎี อ ภิ ปั ญ ญาในการอ่ า นและส่ ว นประกอบ (an
explanation of the role of metacognitive in reading and its components)
1.8 กลวิธีการสอนอภิปัญญาและส่ วนประกอบต่างๆ (Metacognitive and its
Components)
2. การสอนอ่านภาษาทีสอง การวัดและการประเมินผลการอ่าน
2.1 การสอนอ่านภาษาทีสองของ Anderson (1999)
2.2 การสอนอ่านภาษาทีสองของ Coady (1979)
2.3 แนวการสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง
2.3.1 แนวการสอนอ่านแบบฟัง-พูด (Audiolingualism)
2.3.2 แนวการสอนเพือการสื อสาร (Communicative Approach)
2.3.3 แนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Approach)
3. ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
3.1 ความหมาย
3.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง
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3.2.1 ตามหลักทฤษฎีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
อยูบ่ นฐานทฤษฎีของพืนทีรอยต่อพัฒนาการของ Vygotsky (1987)
3.2.2 ทฤษฎีอ่านจากกระบวนการอ่านในระดับพืนฐานไปสู่ กระบวนการอ่าน
ในระดับสู ง (The Bottom-up)
3.2.3 ทฤษฎีการอ่านจากกระบวนการอ่านในระดับสู งไปสู่ กระบวนการอ่าน
ในระดับพืนฐาน (The Top-down)
3.2.4 ทฤษฎีการมีปฏิสัมพันธ์ (The Interaction)
3.3 ลักษณะทีสําคัญของกลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal)
4. ยุทธวิธีแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
4.1 ความหมาย ความสําคัญของแผนภูมิความหมาย
4.2 แนวคิดพืนฐานทีเกียวข้องกับแผนภูมิความหมาย
4.3 รู ปแบบการเขียนแผนภูมิความหมาย
5. การเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding)
6. แนวคิดการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Reading)
7. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaborative Learning Theory)
8. แนวคิดหลักการและทฤษฎีเกียวกับการออกแบบการสอนเชิงระบบ
9. ความพึงพอใจ
. มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
11.งานวิจยั ทีเกียวกับการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
12. งานวิจยั ทีเกียวกับการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
1. การอ่านเพือความเข้ าใจ (The Reading Comprehension)
1.1 การอ่านคืออะไร
จากอิ ทธิ พลของการวิจยั ในทางจิตวิ ท ยาการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองและจิ ตวิทยาการ
เรี ยนรู ้ภาษา การยอมรับทฤษฏีของกระบวนการอ่านเน้นการมีปฏิสัมพันธ์และและการสร้างองค์การ
เรี ยนรู ้ ตามธรรมชาติ ของการอ่านเพือความเข้าใจ จากมุมมองของการอ่านเพือความเข้าใจในทาง
กลับกันก็คือเป็ นจัดลําดับเบืองต้น ทฤษฎี bottom-up ซึ งคํานึงถึงรายละเอียดเล็กๆ(เช่นตัวหนังสื อที
เด่น)เก็บสะสมไปอย่างช้าๆเป็ นขันตอนจนกระทังในที สุ ดผูอ้ ่านสามารถถอดรหัสสารของผูแ้ ต่ง
Laberge and Samuels (1974) มุมมองเหล่านีสรุ ปได้วา่ การอ่านเป็ นสิ งจําเป็ นในการถอดรหัสคําใน
เนื อหาและดู ดซับข้อมูลโดยอัตโนมัติซึงมีอยูใ่ นคําเหล่านัน ทฤษฎีใหม่ในการอ่านเพือความเข้าใจ
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เน้ น บทบาทการก่ อ รู ป ร่ า งของความรู ้ ป ระสบการณ์ ที มี ม าก่ อ นของผู ้อ่ า นที ประกอบขึ นเป็ น
องค์ประกอบที สมบู รณ์ ข องการใช้ ท ฤษฎี ก ารอ่ า นทัง bottom-up และ top-down ที เป็ นการ
ปฏิสัมพันธ์ทีนําเสนอไว้ในตําราเนือหาเพือช่วยในการสร้างความหมาย
Duffy Roehler และ Mason (1984 อ้างถึงใน Brady: 8, 1990) ได้บนั ทึกไว้ว่า
ทฤษฎีใหม่ในการอ่านเพือความเข้าใจมีความเชือพืนฐานอยู่ 4 ประการคือ
1. การใช้ข้อมู ล ที มากหรื อน้อยที มาจากหลายระดับ ความรู ้ (graphonomic)
หน่ วยคํา (morphemic) เกี ยวกับความหมายของคํา (semantic) โครงสร้ า งประโยค (syntactic)
เกียวกับการปฏิบตั ิ (pragmatic) ลักษณะทีเป็ นแบบแผน (schematic) และการตีความ
2. มุมมองของการปฏิ สัมพันธ์ของการอ่านเพือความเข้าใจกระบวนการในทีซึ ง
ผูอ้ ่านใช้ทงยุ
ั ทธวิธี bottom-up และ top-down ทีเหมาะสม
3. การยอมรับทีมีในใจของผูอ้ ่านกว่าตัวหนังสื อทีพิมพ์
4. เน้นยําการอ่านเป็ นกระบวนการยุทธวิธีในขณะทีผูอ้ ่านตรวจสอบความเข้าใจ
และฝึ กควบคุมมากกว่าใช้กระบวนการขณะอ่าน
Goodman (1988: 100,111) กล่าวว่าการอ่านเป็ นกระบวนการทีมีความซับซ้อน ที
สําคัญคือผูอ้ ่านต้องพยายามสร้างความหมายจากตัวอักษร การอ่านเป็ นกระบวนการคิด ดังนันผูอ้ ่าน
ต้องอาศัยบริ บทข้างเคียงทีปรากฏในข้อความเป็ นตัวช่วยในการให้ความหมายทีเหมาะสมทีสุ ด
ในมุมมองทีซับซ้อนในการอ่านเป็ นการปฎิสัมพันธ์ กระบวนการสร้างการเรี ยนรู ้
ซึ งผูอ้ ่านเล่ นเป็ นบทบาทกลางและบทบาทควบคุ ม ที นํา ไปสู่ การเพิมความสนใจว่าความสนใจ
เกิดขึนได้อย่างไร กระบวนการของการเข้าใจของผูอ้ ่านทีแตกต่างทีเก่งและอ่อน และความเข้าใจ
อย่างไรทีสามารถพัฒนาไปสู่ การสอนได้ โครงร่ างเหล่านี ของการวิจยั ในขันตอนการอ่านเพือความ
เข้าใจนําโดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ เดิ ม ความเข้าใจในการอ่านเป็ นองค์ประกอบที
สําคัญยิงของการอ่านเพือความเข้าใจเพราะจุดประสงค์เบืองต้นคืออ่านแล้วเข้าใจในการอ่าน อ่าน
แล้วเกิดความรู ้ใหม่ ความเข้าใจถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญยิงถ้าอ่านแล้วไม่เกิดความเข้าใจก็กล่าว
ได้วา่ การอ่านทีแท้จริ งยังไม่เกิดขึน
ความเข้าใจการอ่านมีองค์ประกอบทีสําคัญๆพอสรุ ปได้ดงั นีคือ
1. สามารถจดจําเรื องราวส่ วนใหญ่ทีอ่านมาแล้วได้
2. สามารถจับใจความสําคัญๆได้สามารถแยกประเด็นหลักออกจากประเด็นย่อย
สามารถทราบได้ว่า เนื อหาที อ่ า นอัน ไหนควรอ่ า นผ่า นไปและอัน ไหนควรอ่ า นใหม่ เพื อให้ไ ด้
ใจความทีแท้จริ ง
3. สามารถตีความเกียวกับเรื องหรื อข้อคิดทีอ่านว่ามีนยั สําคัญมากน้อยเพียงใด
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4. สามารถลงความเห็นจับประเด็นเรื องทีอ่านมาแล้วได้ถูกต้อง อย่างน่ าเชื อถื อ
และมีเหตุผล
5. สามารถใช้วิจารณญาณของตนพิจารณาไตร่ ตรองข้อสรุ ปหรื อการอ้างอิงของ
ผูเ้ ขียนได้อย่างถูกต้องและเป็ นระบบไม่สับสน
6. สามารถถ่ า ยโอนหรื อ ประสมประสานความรู ้ ที ได้จ ากการอ่ า นไปใช้ก ับ
ประสบการณ์อืนได้อย่างเหมาะสมตามเหตุการณ์
สรุ ปก็คือ ความเข้าใจการอ่านเป็ นการเรี ยบเรี ยง จับใจความสําคัญ แปลความ
ตีความ ลงความเห็น สรุ ปใจความสําคัญและประเมินผลเรื องทีอ่านได้
ตารางที 1 การสังเคราะห์ความหมายของการอ่าน
นักวิชาการ ความหมายของการอ่าน
สรุ ปการสังเคราะห์
Laberge and
การอ่ า นเป็ นสิ งจํา เป็ นในการถอดรหัส คํา ใน เป็ นกระบวนการที ผู อ้ ่ า นต้อ ง
Samuels 1974 เนื อหาและดู ดซับ ข้อมู ลโดยอัตโนมัติซึงมี อยู่ ใช้ยุทธวิธีต่างๆทีสลับซับซ้อน
ในคําเหล่านัน
เพือให้ความหมายกับข้อความ
Duffy Roehler การอ่านเพือความเข้าใจอยู่บนพืนฐานอยู่ 4 ทีอ่านซึ งได้แก่กลยุทธ์ต่างๆคือ
1) ก า ร คิ ด ก า ร ค า ด เ ด า ก า ร
และ Mason
ประการ คื อ การใช้ ข ้อ มู ล ที มาจาก
graphonomic morphemic, semantic, syntactic, เลือกสรร การตีความ และการ
(1984)
pragmatic, schematicและการตีความ 2)มุมมอง สรุ ป ใจความ การสรุ ป อ้า งอิ ง
ของการปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องการอ่ า นเพื อความ และทีสําคัญผูอ้ ่านควรทําความ
เข้าใจกระบวนการ 3) การยอมรับทีมีในใจของ เข้า ใจและนํา กลยุท ธ์ ก ารอ่ า น
ผูอ้ ่านกว่าตัวหนังสื อทีพิมพ์ 4) เน้นยําการอ่าน ต่างๆมาใช้ในกระบวนการอ่าน
เป็ นกระบวนการกลยุ ท ธ์ ใ นขณะที ผู ้อ่ า น จึ ง จะทํ า ให้ ส ามารถพั ฒ นา
ตรวจสอบความเข้าใจและฝึ กควบคุ มมากกว่า ความสามารถในการอ่ า นได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ใช้กระบวนการขณะอ่าน
Goodman
เป็ นกระบวนการทีมีความซับซ้อน ทีสําคัญคือ
(1988)
ผู ้อ่ า นต้ อ งพยายามสร้ า งความหมายจาก
ตัวอักษร การอ่านเป็ นกระบวนการคิ ด ดังนัน
ผู อ้ ่ า นต้อ งอาศัย บริ บ ทข้า งเคี ย งที ปรากฏใน
ข้อ ความเป็ นตัว ช่ ว ยในการให้ ค วามหมายที
เหมาะสมทีสุ ด
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1.2 ระดับความเข้ าใจในการอ่าน
ในการอ่านโดยทัวไปผูอ้ ่านมีจุดประสงค์ในการอ่านแตกต่างกันออกไป บางครังอ่าน
เพือความเพลิดเพลิน บางครังอ่านเพือความรู ้และหาข้อมูล ดังนันจึงทําให้เกิดความเข้าใจทีแตกต่าง
กัน นักวิชาการหลายท่านได้แบ่งระดับความเข้าใจไว้เป็ นระดับได้ดงั นี
Valette and Disick (1972: 41) แบ่งระดับความเข้าใจของการอ่านออกเป็ น 5 ระดับ ซึ ง
คํานึงถึงพฤติกรรมทีเกิดขึนภายในตัวผูเ้ รี ยน โดยเรี ยงลําดับจากง่านไปหายากดังนี
1. ระดับทักษะกลไก (Mechanical Skill) ผูเ้ รี ยนสามารถเห็นความแตกต่างระหว่าง
ตัวสะกดในภาษาต่างประเทศ สามารถบอกความเหมือนและความต่างในขันนี ไม่ตอ้ งเข้าใจในสิ งที
เห็น
2. ระดับความรู ้ (Knowledge) ผูเ้ รี ยนสามารถอ่านประโยคหรื อข้อความทีคุน้ เคยได้
อย่างเข้าใจ ความหมายสามารถบอกได้วา่ คําหรื อข้อความใดสอดคล้องกับรู ปภาพทีเห็น การอ่านใน
ระดับนีมักเป็ นการอ่านทีละประโยค
3. ระดับการถ่านโอน (Transfer) ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจข้อความใหม่ทีมีคาํ ศัพท์และ
โครงสร้างไวยากรณ์ทีเรี ยนมาแล้ว
4. ระดับการสื อสาร (Communication) ผูเ้ รี ยนสามารถอ่านข้อความทีมีคาํ ศัพท์และ
โครงสร้ างใหม่ๆ หรื อคําทีมีรากศัพท์เดียวกับคําทีผูเ้ รี ยนเคยอ่านมาแล้วได้เข้าใจ ถึ งแม้จะไม่เข้าใจ
ทุกคํา แต่ก็สามารถจับใจความสําคัญของเรื องได้
5. ระดับการวิเคราะห์วิจารณ์ (Criticism) ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจความหมายแฝง เข้าใจ
จุดมุ่งหมาย ทัศนคติ ความคิดเห็น และระดับภาษาทีผูเ้ ขียนใช้
Burmister (1974: 193-194) กล่าวถึงความเข้าใจในการอ่านตามแนวคิดพืนฐานของ
Sanders ซึงดัดแปลงจาก Bloom’s Taxonomy ซึ งได้แบ่งความเข้าใจการอ่านเป็ น 7 ระดับ คือ
1. ระดับความจํา (Memory) เป็ นระดับของการจําสิ งทีผูเ้ ขียนกล่าวไว้ ได้แก่การจํา
เกียวกับข้อเท็จจริ ง คําจํากัดความ วันที ใจความสําคัญของเรื องทีและลําดับเหตุการณ์ของเรื อง
2. ระดับแปลความ (Translation) เป็ นการนําข้อความหรื อสิ งทีเข้าใจไปแปลเป็ นรู ปอืน
เช่ น การแปลภาษาเป็ นอีกภาษาหนึ ง การถอดความ การนําใจความสําคัญของเรื องไปแปลเป็ น
แผนภูมิ เป็ นต้น
3. ระดับการตีความ (Interpretation) คือการเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ งที
ผูเ้ ขียนไม่ได้บอกไว้ เช่น หาเหตุทีกําหนดผลมาให้ คาดการณ์วา่ จะเกิดขึนต่อไป การจับใจความของ
เรื องโดยทีผูเ้ ขียนไม่ได้บอกไว้
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4. ระดับประยุกต์ (Application) เป็ นการเข้าใจหรื อมองเห็นหลักการแล้วนําหลักการ
ไปประยุกต์ใช้จนเกิดความสําเร็ จ
5. ระดับวิเคราะห์ (Analysis) คือความเข้าใจและรู ้ในแง่ของการตรวจตราส่ วนย่อยที
ประกอบเข้าเป็ นส่ วนเต็ม เช่ นการวิเคราะห์คาํ โฆษณาชวนเชื อ การแยกแยะวิเคราะห์คาํ ประพันธ์
การรู ้ถึงการให้เหตุผลทีผิดๆของผูเ้ ขียน
6. ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) เป็ นการนําความคิดเห็นจากการอ่านมาผสมผสาน
กันแล้วจัดเรี ยงใหม่
7. การประเมิ นผล (Evaluation) เป็ นการวางเกณฑ์แล้วตัดสิ นสิ งที อ่านโดยอาศัย
หลักเกณฑ์ตามบรรทัดฐานทีตังไว้ทีตังไว้ เช่น จากการอ่านอะไรบ้างทีเป็ นจริ ง (Fact) อะไรทีเป็ น
จินตนาการ (Fantasy) และอะไรคือความคิดเห็น (Opinion) เป็ นต้น
Raygor and Raygor (1985: 230) ได้แบ่งระดับการอ่านไว้ดงั นีคือ
1.ความเข้าใจตามตัวอักษร (Literal Comprehension) เป็ นระดับความเข้าใจทีส่ วนใหญ่
เกี ยวข้องกับ คําและความคิ ดเห็ นของผูเ้ ขี ยน ระดับนี เกี ยวข้องกับคุ ณสมบัติข องผูอ้ ่านน้อยที สุ ด
ผูอ้ ่านเพียงรับรู ้ขอ้ มูลจากผูเ้ ขียนเท่านัน
2.ความเข้าใจระดับตีความ (Interpretive Comprehension) เป็ นระดับความเข้าใจที
ผูอ้ ่านสามารถหาความสัมพันธ์ เปรี ยบเทียบข้อมูลจากเรื องทีอ่านกับประสบการณ์ของผูอ้ ่าน ผูอ้ ่าน
สามารถเข้าใจลําดับเหตุการณ์ ทราบความสัมพันธ์ของเหตุและผล และตีความข้อมูลทัวไปได้
3. ความเข้าใจระดับนําไปใช้ (Applied Comprehension) เป็ นระดับความเข้าใจทีผูอ้ ่าน
สามารถประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ขียน
1.3 การวัดประเมินผลความสามารถการอ่ าน
การวัดและประเมินผลมีความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่ากระบวนการเรี ยนการสอน ในการ
วัดและประเมินผลนันจะต้องมีความสอดคล้องกับเนื อหาและกิ จกรรมการเรี ยนการสอน นันคื อ
สอนสิ งใดก็ควรวัดสิ งนันๆ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2541: 123) ในการเป็ นครู ทีสอนการอ่าน
จําเป็ นต้องมีการวัดประเมินผลหลายรู ปแบบคือการทดสอบแบบเป็ นทางการเพือให้ได้ผลการเรี ยน
เป็ นทีน่ าเชื อถื อสามารถนํามาจัดลําดับคะแนนได้ และการทดสอบแบบไม่เป็ นทางการเพือให้ได้
ข้อมูลทีเกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนมากขึน ดังแนวคิดของ
วิสาข์ จัติวตั ร์ (2543 : 295-311) ได้แบ่งประเภทของการวัดผลในการอ่านไว้ 2
ประเภท หลักดังนี
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1. การวัดผลอย่างเป็ นทางการ (Formal Measures) เป็ นการทดสอบอย่างมีระบบซึ ง
แบ่งเป็ นประเภทใหญ่ได้ 2 ประเภทคือ 1) แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม เป็ นการเปรี ยบเทียบคะแนน
โดยใช้ผเู ้ รี ยน ในกลุ่มเป็ นเกณฑ์วา่ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนอยูล่ าํ ดับทีเท่าไรของกลุ่ม 2) แบบทดสอบแบบ
อิงเกณฑ์ เป็ นการวิเคราะห์วา่ ผูเ้ รี ยนสามารถทําข้อสอบเกียวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ดีเพียงใด
2. การวัดผลอย่างไม่เป็ นทางการ (Informal Measures) เป็ นกระบวนการเก็บข้อมูล
หลายรู ปแบบ ซึ งประกอบไปด้วย 1) การสังเกตผูเ้ รี ยน (Kid-Watching) 2) รายการคําอ่านทีคาด
เคลื อนไปจากบทอ่า น (Reading Miscue Inventory) 3) รายการคําอ่ านอย่า งไม่ เป็ นทางการ
(Informal Reading Inventory) 4) การประเมินผลการเล่าเรื อง (Assessing Free Recall) 5) การ
ประเมินผลตนเอง (Self-Report)
นอกจากนี Alderson (2000 : 202-233) ได้เสนอแบบวัดความสามารถใน การอ่าน
ภาษาอังกฤษไว้ดงั นี คือ 1) แบบทดสอบแบบเติมคําในช่ องว่างและแบบโคลซ (Gap-filling and
cloze test) 2) แบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple-choice) 3) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
(Alternative objective) ซึงประกอบด้วยการจับคู่ (Matching) การเรี ยงลําดับ (Ordering) คําถามแบบ
2 ตัวเลือก (Dichotomous items) แบบทดสอบแบบแก้ไข (Editing test) แบบทดสอบแบบเขียนตอบ
(Short-answer test)
โดยสรุ ปในการวัดประเมินผลการอ่านนัน ไม่อาจสรุ ปได้ว่าวิธีไหนดี ทีสุ ด ขึนอยู่กบั
ผูส้ อนทีจะพิจารณาเลือกการวัดและประเมินผลทีเหมาะสมสอดคล้องกับบทอ่าน กิจกรรมการเรี ยน
การสอนและผูเ้ รี ยน เพือให้การประเมินมีประสิ ทธิภาพมากทีสุ ด
1.4 ทฤษฎีความรู้เดิม (Schema Theory)
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์เดิม (Schema Theory) มีพืนฐานมาจากการวิจยั
กระบวนการในเรื องของจิตวิทยาอภิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิงทฤษฎีการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์
เดิ ม พยายามที จะอธิ บ ายขันตอนที เกี ยวกับ การสร้ า ง การเปลี ยน การเก็ บ และที มาของความคิ ด
ประสบการณ์เดิมบรรจุดว้ ยแบบความคิดและตัวแปรอืนๆ (Slots) ทีเป็ นทีรวมความคิด Rumelhart
(1980) ประสบการณ์ เฉพาะเกี ยวข้องกับความคิดทีเรี ยกเป็ นการฉับพลัน และถู กเชื อมโยงไปสู่
ประสบการณ์ เดิมในความจําทีอยู่ในระยะยาว ความสัมพันธ์ท่ามกลางประสบการณ์ เดิมสะท้อน
แบบแผนของความรู ้ในใจของผูเ้ รี ยน ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์เดิมเป็ นทังจุดเริ มและจุด
จบของกระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นเหตุการณ์ทีเป็ นประสบการณ์ของคน ประสบการณ์เดิมใช้ตดั สิ นว่า
อะไรสําคัญทีจะมุ่งความสนใจไปสู่ คาดการณ์วา่ อะไรจะเกิดขึนต่อไปและสร้างสมมุติฐานเกียวกับ
แนวทางนัน ขณะเกิดเหตุการณ์การเรี ยนรู ้ขอ้ มูลอย่างใหม่ก็ถูกเก็บไว้เป็ นความจําระยะยาวนําไปสู่
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การเชื อมโยงกับประสบการณ์ เดิ ม ต่อมาเมื อเหตุการณ์ นันถู กเรี ยกกลับ มา ประสบการณ์ เดิ มใน
ภาพรวมช่วยเรี ยกข้อมูลกลับคืนมา เพราะทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์เดิมพยายามอธิ บายการ
พัฒ นาความคิ ด และความต่ า งระดับ ของความสั ม พัน ธ์ ขันตอนการอ่ า นมองไปถึ ง ทฤษฎี
ประสบการณ์ดงเดิ
ั มสําหรับการแนะนําเกียวกับอ่านเพือความเข้าใจเกิดขึนอย่างไร (Anderson and
Pearson, 1984) ขันตอนการอ่านขึนอยูก่ บั ตัวประกอบสามอย่างคือ
1. ความรู ้ทีมีมาก่อนในภาพรวมของผูอ้ ่าน
2. ความต้องการของงาน
3. กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลใหม่ดว้ ยการใช้ประสบการณ์เดิม
Cook และ Mayer (1983) ทบทวนการนําทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์เดิมมา
ใช้ในการเข้าใจการอ่านเพือความเข้าใจและยุทธวิธีในการอ่าน โดยได้แจกแจงความรู ้ ทีมีมาก่อน
สามอย่างซึงมีผลในการอ่านเพือความเข้าใจ
1. ความรู ้ทีเป็ นเนือหา (content knowledge) เป็ นความรู ้เกียวกับความจริ งเฉพาะ
เกียวกับโลก เช่น ความรู ้เกียวกับบรรยากาศมีก๊าซออกซิเจนหรื อสัตว์เลียงลูกด้วยนํานมมีผม
2. ความรู ้ทีเป็ นโครงสร้าง (Structure knowledge) คือความรู ้จากประสบการณ์
เดิมทัวๆไปขององค์ประกอบทีหลากหลายเกียวกับของหนึ งอย่าง เช่น ส่ วนประกอบของซึ งจัดไว้
เช่น รายการแจกแจงในของหนึงวาระหรื อการเปรี ยบเทียบและความต่างระหว่างสองแนวคิด
3. ความรู ้ ที เป็ นกระบวนการ (Process knowledge) เป็ นความรู ้ ที เป็ น
กระบวนการของการรู ้วา่ จะแยกข้อมูลใหม่ทีเข้ามาอย่างไร เช่ นฟังหรื อพิจารณาใหม่ การท่องหรื อ
สาธยายหรื ออธิบายเพิมเติม
1.5 ความรู้ ทเป็ี นเนือหา (Content knowledge)
มีการวิจยั ของนักวิจยั หลายท่านทีแสดงถึ งความสําคัญของประสบการณ์เดิ มด้าน
เนื อหาไปสู่ การอ่านเพือความเข้าใจอย่างเช่น Anderson, Reynolds, Schallert และ Goetz (1977)
พบว่าการตีความของผูอ้ ่านในเนือหาทีเขียนกํากวมไม่ชดั เจนได้รับการตัดสิ นจากประสบการณ์เดิม
ของผูอ้ ่าน การนําเสนอด้วยเนือหาทีกํากวม ตัวอย่างเช่น นักเรี ยนดนตรี จะตีความย่อหน้าไปในเรื อง
ทัวไปขณะที นัก เรี ย นที เรี ย นด้า นพลศึ ก ษาสร้ า งการตี ค วามไปในแนวที เป็ นภาพรวมที เป็ นไป
ทางด้านกีฬา (มวยปลํา) และในย่อหน้าทีสองทีกํากวมนักเรี ยนทีเรี ยนด้านพลศึกษาก็ตีความมากกว่า
ปกติทวไปในขณะที
ั
นักเรี ยนดนตรี คิดเกี ยวกับการฝึ กซ้อมซึ งเป็ นการตีความทีเกิ ดจากความรู ้ จาก
ประสบการณ์เดิมอย่างนีเป็ นต้น ในการวิจยั ทีเกี ยวข้องกับเรื องนี Pearson, Hansen, and Gordon
(1979) ได้ขยายความไว้ว่าความรู ้เกียวกับเนื อหาการอ่านเพือความเข้าใจและการระลึกได้เกี ยวกับ
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เนื อหา ผูเ้ รี ยนต้องพัฒนาความรู ้ อย่างมากของหัวข้อ(topic) เช่ นหัวข้อแมงมุมนักเรี ยนทีมีความรู ้
เกี ยวกับประสบการณ์ เดิ มน้อยก็จะตอบได้ถูกต้องน้อยกว่าผูท้ ี มี ประสบการณ์ เดิ มเกี ยวกับเรื องนี
มากกว่า ดังนันความรู ้ เนื อหาโดยรวมสามารถแรงบันดาลใจให้ผูอ้ ่านเข้าใจเรื องที อ่านมากขึ น
อย่างไรก็ตามผูอ้ ่านจะต้องกระตุน้ ความรู ้นนออกมา
ั
ตัวอย่างเช่น Bransford and John (1973) ได้
แสดงกลุ่มของเนือหาจากย่อหน้าทีคลุมเครื อไม่ชดั เจนด้วยความคิดธรรมดาเกียวกับการซักรี ด โดย
ทีผูอ้ ่านกลุ่มทีหนึ งอ่านข้อความโดยไม่มีชือเรื องกํากับ ในขณะที ผูอ้ ่านกลุ่มที สองแสดงชื อเรื อง
กํากับให้เห็น และกลุ่มทีสามแสดงชื อเรื องให้เห็นเมืออ่านเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ผลจากการวิจยั พบว่า
กลุ่มทีแสดงชื อเรื องให้เห็ นก่อนการอ่านมีความเข้าใจในการอ่านมากกว่ากลุ่มอืนจึงทําให้สรุ ปว่า
ความรู ้ทีมีมาก่อนเป็ นสิ งทีมีความสําคัญในการอ่านเพือความเข้าใจ
Anderson (1978) Mandler (1983), Stein และ Strabasso (1982) ได้ทาํ วิจยั เกียวกับ
ผลของความรู ้จากประสบการณ์ เดิ มต่อการอ่านเพือความเข้าใจแสดงให้เห็ นว่าเมือใช้ความรู ้ จาก
ประสบการณ์เดิมทีเหมาะสมจะเป็ นการเพิมให้อ่านเข้าใจได้ดีขึนเช่นกัน
Ausubel Novak และ Hanesian (1978) (อ้างในวิสาข์ จัติวตั ิ 2000) เชื อว่า
โครงสร้ า งความรู ้ ใ นคนเรานันได้จดั เรี ย งลํา ดับ อย่า งเป็ นระบบในสมอง สํา หรั บ ข้อ มู ล ที เป็ น
ความคิดรวบยอดกว้างๆจะอยูใ่ นระดับสู งกว่าข้อมูลทีเป็ นรายละเอียด จากการทีมนุษย์ได้จดั ลําดับ
ความรู ้ ทีเป็ นระบบ ระเบียบ ชัดเจนและมีความคงทนนันได้เป็ นปั จจัยทีสําคัญในการเรี ยนรู ้ วิชา
ต่างๆ และผูเ้ รี ยนก็จะพบว่าการเรี ยนรู ้ เป็ นสิ งที ง่ายสําหรั บพวกเขาถ้ารู ้ จกั จัดลําดับความรู ้ ให้เป็ น
ระบบชัด เจนและมี ค วามคงทน แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามโครงสร้ า งความรู ้ นี จะไม่ ห ยุ ด นิ งจะมี ก าร
เปลียนแปลงได้ตลอดเวลาตามประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสารทีบุคคลนันได้รับ Anderson et al.
(1977 อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวตั ร์ 2000: 23)
Simons (1983 อ้างถึงใน Brady: 12, 1990) พัฒนากลยุทธ์การสอนในการเพิมการ
พัฒนาการอ่านของผูเ้ รี ยนดังนี
Simons’ Reading Comprehension Instruction Strategy
ขันที 1 หาดูวา่ ผูเ้ รี ยนรู ้อะไรเกียวกับเรื องทีอ่านแล้วบ้าง
1. แยกสิ งทีเป็ นกุญแจสําคัญในการสร้างความคิดรวบยอดทีมีในเนื อหา
2. ใช้วิธีการระดมสมองเพือทีจะหาว่าผูเ้ รี ยนรู ้อะไรบ้างเกียวกับภาพรวมใน
เรื องทีอ่าน
3. จัดข้อมูลทีเป็ นประสบการณ์เบืองหลังทีจําเป็ นพัฒนาศัพท์และสอนการ
สร้างความคิดรวบยอด
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ขันที 2 ช่วยผูเ้ รี ยนในการดูวา่ ในเรื องทีอ่านมีการจัดเนือหาอย่างไร
4. มองภาพรวมของเนือหาโดยสรุ ป
5. แจกแจงมองเนือหาโดยรวมและเว้นว่างไว้โดยให้นกั เรี ยนช่วยค้นหา
6. วาดภาพโดยรวมของเนื อหาบนกระดานและช่ วยนักเรี ยนเติ มข้อมู ลให้
สมบูรณ์ต่อจากขันตอนแรก
ขันที 3 ให้นกั เรี ยนอ่านเนือหา
7. ตังวัตถุประสงค์ในการอ่าน
8. ให้นกั เรี ยนอ่านเนือหาเงียบๆหรื อดังๆโดยจัดแบ่งนัดเรี ยนเป็ นกลุ่มเล็กๆ
9. ให้นกั เรี ยนสรุ ปให้สมบูรณ์
ขันที 4 อภิปรายเนือหา
10. ให้นกั เรี ยนบางคนทีมีลกั ษณะพิเศษมาช่วยสรุ ปเรื องทีอ่าน
11. ถามนักเรี ยนไปสู่ การสรุ ปเนือหา
12. ถามคําถามเพือให้นกั เรี ยนคิดเกียวกับเนือหาทีอ่าน
*Complete before classroom instruction begins.
ขันตอนก่อนการอ่าน (1, 2) ได้ออกแบบเพือทีจะดึงเอาประสบการณ์เดิมทีเหมาะสมมา
ใช้ก่อนการอ่านและในขณะทีขันตอนหลังการอ่าน (3, 4) ออกแบบไว้เพือช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้รวม
ข้อมูลใหม่หลังการอ่าน กิ จกรรมก่อนการอ่านพยามทีจะดึ งนําเอาประสบการณ์ เดิมทีแตกต่างคื อ
ความคิดรวบยอดและรู ปแบบโครงสร้างในขันตอนทีสอง
ในขันตอนทีสาม (Step 3) ครู ได้จดั วัตถุประสงค์ทีชัดเจนสําหรับการอ่านของนักเรี ยน
โดยตรงในการพิสูจน์ความถูกต้องของความรู ้ จากประสบการณ์เดิมของเขาและการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูล
ใหม่เ พื อจะให้ผู ้เรี ย นสามารถอธิ บ ายภาพคร่ า วๆได้อ ย่า งดี ตอบคํา ถามทัวๆไปของครู ไ ด้แ ละ
อภิปรายตอบคําถามในระดับทีสู งขึนได้ในภาพรวมทําการดัดแปลงเอาไปใช้และทํานาย ทดสอบ
ข้อมูลได้
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ตารางที 2 สรุ ปการสังเคราะห์การเข้าใจเนือหาโดยอาศัยความรู ้ประสบการณ์เดิม
แนวคิดทฤษฎี
อ้างอิง
สรุ ปการสั งเคราะห์
Rumelhart
การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ เดิมเป็ นจุดเริ มใน
กระบวนการอ่ า นเพื อความเข้า ใจ เป็ นที รวม
(1977,1980)
Anderson and Pearson ความคิดทีเกียวข้องกับประสบการณ์ทีมีมาก่อน
และเรี ยกกลับมาฉับพลันเมือเกิดการอ่าน และ
ทฤษฎีความรู ้เดิม
(1984)
เป็ นจุ ด เริ มในการคาดการณ์ ก ารอ่ า นและใน
Cook and Mayer
เวลาต่ อ มาก็ เ ป็ นจุ ด จบเมื อผู ้อ่ า นเชื อมโยง
(1983)
ประสบการณ์เดิมเข้ากับข้อมูลใหม่ทีได้รับ
Anderson, Reynolds, การอ่านเนื อหาทีกํากวมมีความไม่ชดั เจนผูอ้ ่าน
Shallet, and Goetz จะใช้ ป ระสบการณ์ ต ัด สิ นสิ งที อ่ า นเพราะ
ความรู ้ เ นื อหาอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอจึ ง ต้อ ง
ความรู ้
(1977)
ทีเป็ นเนื อหา
Pearson, Hansen, and กระตุน้ ความรู ้ ที เป็ นความจําระยะยาวออกมา
ดังนันผูอ้ ่านทีมีความรู ้ประสบการณ์เดิมน้อยจะ
(content knowledge)
Gordon (1979)
Bransford and John เข้าใจเนือหาได้นอ้ ยกว่าผูท้ ีมีประสบการณ์เดิม
เกียวกับเรื องนันมาก
(1973)
Simons (1983)
1.6 ทฤษฏี ก ระบวนการประมวลผลข้ อ มู ล สารสนเทศทางปั ญ ญาหรื อ ปั ญ ญานิ ย ม
(Cognitive) และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition)
แนวการคิดปัญญานิยม (Cognitive) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์ และทําความ
เข้าใจข้อมูลทีได้รับแล้ววิเคราะห์ หลังจากนันสะท้อนผลการวิเคราะห์เกียวกับข้อมูลทีอ่าน ผูอ้ ่าน
สามารถอภิปรายแยกแยะได้ ทําภาระงานได้ สิ งทีสําคัญคือผูเ้ รี ยนต้องมีประสบการณ์เกียวกับเนื อหา
พอควรจึงจะทําให้สามารถวิเคราะห์เนื อหาในเชิ งลึกได้รวมทังสามารถเชื อมโยงเนื อหาแต่ละส่ วน
เพือให้เกิ ดเป็ นภาพรวมได้ การอ่านเพือความเข้าใจเป็ นกระบวนการที ผูอ้ ่านสร้ างขึนโดยใช้ทงั
ยุทธวิธีการสอนแบบ cognitive และ metacognitive strategies เพือความเข้าใจเนื อหา (Dole et al.,
1991) กลวิธีทีเกียวกับกระบวนการคิดเกียวข้องโดยตรงกับภาษาเป้ าหมายและรวมถึงวิธีต่างๆ เช่น
เหตุผลทีอนุมานได้ การพยากรณ์ การบันทึกประเด็นทีสําคัญ การใช้ความรู ้ประสบการณ์เดิม การ
เดาความหมายจากเนื อหา (Oxford, 1990)กลวิธีอภิปัญญา (metacognitive strategy) เป็ นกิจกรรมที
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ผูอ้ ่านควบคุ มการอ่านด้วยตนเองหรื ออีกนัยหนึ งก็คือเป็ นกลวิธีทีอยู่บนฐาน “การคิ ดเกี ยวกับการ
คิด” (thinking about thinking) นันคือผูอ้ ่านรู ้วา่ ใช้กลวิธีวิธีนีเมือไหร่ ใช้อย่างไรและดัดแปลงไปสู่
เป้ าหมายทีในการอ่าน ยุทธวิธีอภิปัญญาประกอบด้วยการวางแผน การวัดผลและกําหนดทักษะเป็ น
ของตนเองสิ งเหล่านี ประกอบด้วยทักษะในการตัดสิ นเรื องทีอ่าน การวัดผล การคาดเดา การเน้น
ข้อมูลทีสําคัญ การอ่านผ่านๆคําใหม่ทีไม่สาํ คัญ การตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพการคาดเดาความหมาย
การอ่านข้อความทียังไม่เข้าใจใหม่อีกครังและการตรวจสอบคุ ณภาพงานเกียวกับการอ่านทังหมด
(Oxford 1990)
นักวิจยั หลายท่านทีสอนยุทธวิธีการอ่าน (Duffy, 2002; Palincsar and Brown
1980; Salataci and Akyel 2002) ยืนยันว่าการอบรมยุทธวิธีอภิปัญญา (Metacognitive strategy) เพือ
พัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจ ทําให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสในการวางแผนก่อนการอ่าน ควบคุมขันตอน
การอ่าน มีการจัดการการอ่านด้วยตนเองและเป็ นการวัดผลตนเอง การอบรมยุทธวิธีการจัดการการ
อ่านอภิ ปั ญญาได้ท าํ ให้นักเรี ยนกลายเป็ นผูอ้ ่ านอิ สระซึ งนันคื อเป้ าหมายของการอ่ าน ดังนันใน
ห้องเรี ยนการอ่านผูเ้ รี ยนควรจะได้รับการฝึ กอบรมการใช้ยุทธวิธีอภิปัญญาทีช่วยให้เขาเข้าใจเนื อหา
ทีอ่าน
Allen (2003), Palincsar และ Brown (1984) แนะนําว่าวิธีการสอนแบบอภิปัญญา
เป็ นวิธีการสอนแบบหนึงทีรวมถึงกลยุทธ์ทีเกียวกับกระบวนการคิด (cognitive) และกลยุทธ์อภิ
ปั ญญา (metacognitive strategies) และช่วยให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจไปสู่ กลยุทธ์ที
ถูกต้องทีนําไปใช้และสอนว่าใช้เมือไหร่ และใช้อย่างไร ผูเ้ รี ยนจะสร้างความรู ้ของเขาเองและสร้าง
กฎเกณฑ์ขณะอ่านของตนเอง สุ ดท้ายผูเ้ รี ยนก็สามารถทีจะนํากลยุทธ์เหล่านี ไปใช้ และจัดการการ
อ่านได้โดยตนเองโดยไม่ตอ้ งรอรับการช่วยเหลือจากผูอ้ ืน
1.7. อธิบายเกียวกับการใช้ ทฤษฎีอภิปัญญาในการอ่านและส่ วนประกอบ
ก่อนทีจะอภิ ปรายเกี ยวกับกลยุท ธ์ อภิปัญญาก็ตอ้ งเข้าใจว่ากระบวนการคิ ดและ
ผลลัพธ์ทีออกมาจะเป็ นส่ วนประกอบกัน สถานการณ์ทีเกียวกับกระบวนการคิดเกียวข้องกับความรู ้
ของโลก อารมณ์ ความรู ้สึก การขับเคลื อนหรื อแรงบันดาลใจ และเจตคติ พูดได้ว่ากลยุทธ์ อภิ
ปั ญญาได้รับการอธิ บายไว้ในระดับทีสู งกว่ากระบวนการทางด้านจิตใจทีผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้และผลของ
การเรี ยนรู ้ และการควบคุมผลเหล่านีให้ถึงจุดหมาย กลยุทธ์อภิปัญญาเป็ นความรู ้ทีอธิ บายทีเกียวกับ
ขันตอนและเกียวกับเงือนไข (Brown, 1980) ความรู ้ทีรู ้วา่ เป็ นความรู ้อะไรเกียวกับสภาพทีเกียวกับ
กระบวนการคิดและกิจกรรมและผลของสภาพการณ์ (Brown, 1980; Flavell, 1987) ความรู ้ทีเป็ น
เงือนไขหมายถึงเหตุผลและเวลาทีเหมาะสมทีดัดแปลงนําความรู ้ไปใช้และวัดผลประสิ ทธิ ภาพการ
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นําชนิ ดความรู ้ เหล่านี ไปใช้ ประสบการณ์ เหล่านี สามารถเปลี ยนกระบวนการคิดของผูเ้ รี ยนให้
สามารถรวมและตัดสิ นจากประสบการณ์โดยกลยุทธ์อภิปัญญาอีกครัง (Hacker and Tenent, 2002)
Metacognitive strategy จะเป็ นการรับรู ้ถึงการคิดของเราขณะทีเราลงมือทํางาน
เฉพาะอย่างหนึ งอย่างใดและใช้การรับรู ้ นีเพือควบคุ มอะไรทีเรากําลังกระทําอยู่ ตามทัศนะของ
Paris และ Winagrad (1990) นัน metacognition เกียวข้องกับเรื องหลัก 2 อย่าง คือ
1. ความรู ้และการควบคุมตัวเอง (knowledge and Control of Self) เกียวข้องกับ
พันธะสัญญา (commitment) และเจตคติ (attitude) Perkins (1985) พบว่าคนทีมีความคิดสร้างสรรค์
สู งจะมีพนั ธะสัญญาในสถานการณ์ทีคนอืนไม่มี Blasi and Oresick (1986 อ้างถึงใน Brady : 1990)
ได้กาํ หนดพันธะสัญญาเป็ นหลักพืนฐานในการตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจทีจะนําพลังทังหลายไปใช้ใน
การทํางาน พันธะสัญญาไม่ใช่ อะไรที อยู่นอกเหนื อการควบคุ มโดยผูใ้ ช้เลื อกทีจะทําตามพันธะ
สัญญาในงานทีทําหรื อพวกเขาเลือกทีจะไม่ทาํ ตามพันธะสัญญา โดยใช้เจตคติ (Attitude) พิจารณา
ว่าได้เลือกทีจะทําตามพันธะสัญญาหรื อไม่ เจตคติจึงมี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับระดับของพันธะ
สัญญา และจากพฤติกรรมสามารถอธิ บายได้วา่ เป็ นการปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลักสามอย่าง
คือเจตคติ อารมณ์และ การกระทํา บางครังอารมณ์ เป็ นสาเหตุของเจตคติซึงมีผลต่อพฤติกรรม แต่
เจตคติสามารถก่อให้เกิดอารมณ์ได้ในทางกลับกันก็มีผลต่อพฤติกรรมด้วย Convington (1983) และ
Harter (1980) ได้สรุ ปว่าเจตคติเป็ นเรื องง่ายและตรงไปตรงมาเป็ นความพยายามทีเห็นผลจริ งจาก
การกระทําทีลงทุนลงแรง (Effort pays off)
2. ความรู ้และการควบคุมกระบวนการ (knowledge and control of process) เป็ น
สิ งทีสําคัญใน กลวิธีอภิปัญญา ความรู ้ 3 ชนิ ดทีสําคัญต่อ กลวิธีอภิปัญญา คือความรู ้ เชิงประกาศ
ความรู ้เชิ งกระบวนการและความรู ้เชิ งเงือนไขและปริ บท ความรู ้เชิ งประกาศเป็ นความรู ้ เกี ยวกับ
ความจริ งทังหลาย ส่ วนความรู ้เชิงกระบวนการ รวมทังสารสนเทศเกียวกับการกระทําต่างๆ (action)
ทีต้องนํามาใช้ทาํ งาน คือการรู ้วา่ ทําอย่างไร
อภิปัญญา (Metacognition) คือหลักการการควบคุมและประเมินความคิดตนเอง
ความสามารถของบุ ค คลที ได้รั บ การพัฒ นา เพื อควบคุ ม กํา กับ กระบวนการทางปั ญ ญาและ
กระบวนการคิด มีความตระหนักในงาน และสามารถใช้ยทุ ธวิธีทาํ งานจนสําเร็ จอย่างสมบูรณ์
1. องค์ประกอบของอภิ ปัญญา แบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ คือการตระหนักรู ้
(Awareness) และความสามารถในการควบคุมตัวเอง (Self-Regulation)
2. ความรู ้ในเชิ งอภิปัญญา ประกอบด้วย ความรู ้เกียวกับบุคคล (person) ความรู ้
เกียวกับงาน (task) และความรู ้เกียวกับกลวิธี (strategy)
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3. กระบวนการในอภิ ปั ญ ญา ประกอบด้ว ย การวางแผน (planning) การ
ตรวจสอบ (monitoring) และการประเมิน (evaluating)
กล่ าวโดยสรุ ปคื อ อภิปัญญา(Metacognition) สามารถนํามาประยุกต์ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ดงั นี
1. ผูเ้ รี ยนระบุวา่ จะเรี ยนรู ้อะไร อะไรทีรู ้แล้ว และอะไรทียังไม่รู้
2. ใช้เทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมือในกระบวนการคิดเพือแก้ไขปั ญหา
3. ผูเ้ รี ยนบันทึกการเรี ยนรู ้ โดยการบันทึกวิธีการคิด และประสบการณ์จากการ
ทํางาน
4. ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการพัฒนาความรับผิดชอบในการวางแผนและการเรี ยนรู ้และ
กํากับตนเอง
5. การสรุ ปกระบวนการคิดเมือทํากิจกรรมแล้วเสร็ จ
6. การประเมินผลตนเอง
1.8 กลวิธีวิธีอภิปัญญาและส่ วนประกอบต่ างๆ (Metacognitive Strategy and its
Components)
บทบาทของอภิปัญญาในการอ่าน (Role of Metacognitive Strategies in Reading)
อภิปั ญญา คือการดัดแปลงความคิดไปสู่ ความคิ ดที เป็ นของตนเองซึ งเป็ นกุ ญแจสําคัญในการ
ไตร่ ตรอง เพือการอ่า นที คล่ องแคล่ ว และแสดงบทบาทสําคัญในการอ่ านเพือความเข้าใจ Duffy
(2002) กล่าวว่ายุทธวิธีอภิ ปัญญาเป็ นยุทธวิธีหลัก ทีนําไปสู่ การควบคุ มการอ่านทีเป็ นของตนเอง
และไม่เพียงแต่ทาํ ให้ผอู ้ ่านรู ้และเข้าใจแต่เป็ นตัวนําและควบคุมการใช้เหล่านันด้วย นันคือผูอ้ ่านรู ้วา่
กลยุทธ์อะไรทีใช้ ใช้เมือไหร่ และทําไมจึงนํากลยุทธ์นีไปใช้ และดัดแปลงเพือให้เหมาะสมกับ
ความมุ่งหมาย ผูอ้ ่านทีใช้กลวิธีอภิปัญญาวางแผน ควบคุม วัดผลและจัดทักษะของตัวเอง (Block,
1992; Salataci and Akyel, 2002) นอกจากนี Cohen (1998) และ Pressey (2002) กล่าวว่า
ส่ วนประกอบเบืองต้นสามอย่างในกลวิธีอภิปัญญาคือ การพัฒนาแผน การจัดและควบคุมแผน การ
วัดผลแผนการ การทีจะไปสู่ สามส่ วนพืนฐานนี ผูอ้ ่านมีโอกาสในการแก้ปัญหาการอ่านทีเขาเผชิ ญ
อยู่ ผูอ้ ่านใช้ความรู ้ เดิ มและมีการปฏิ สัมพันธ์กบั เนื อหาในการแก้ปัญหาและเรี ยนรู ้ ประสบการณ์
ใหม่ๆ อย่างไรก็แล้วแต่ผอู ้ ่านทีมีประสิ ทธิภาพจะพัฒนาแผนก่อนทีจะมีการอ่านเนื อหาจริ ง โดยการ
จัดการว่าจะทําอะไรในขันก่อนการอ่าน ขันกําลังอ่านและขันหลังการอ่าน (Cohen, 1998) ในขัน
ก่ อนการอ่านผูอ้ ่านจะพัฒนาแผนการ การจัดการทุ กๆขันตอนของงานการอ่าน (Cohen ,1998)
ในขณะทีอ่านก็จะควบคุมทุกขันตอนเหล่านัน ยิงไปกว่านันผูอ้ ่านทําการอ่านอย่างรู ้ตวั และเพิมการ
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ตระหนักรู ้เมือเผชิ ญกับปั ญหาทีจําเป็ นต้องทําเพือแก้ปัญหา เช่น การเลือกกลยุทธ์การอ่านทีถูกต้อง
เหมาะสมและรู ้ วา่ เมือไหร่ จะใช้กลยุทธ์นนและรู
ั
้ว่าใช้อย่างไรในขันตอนท้ายสุ ดผูอ้ ่านสามารถวัด
ประสิ ทธิ ภาพการวางแผน การตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์การอ่านทีเลือกแก้ปัญหาหรื อไม่ หรื อ
ถ้าไม่ได้ก็จาํ เป็ นทีต้องใช้กลยุทธ์อืนๆแก้ปัญหาใหม่เมือเข้าใจไม่ถูกต้อง (Cohen, 1998)
กลวิธีอภิปัญญาเป็ นวิธีทีเกี ยวกับความสามารถในการนําเอากลวิธีการอ่านไปใช้
แก้ปั ญ หาเมื อผู ้อ่ า นต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กับ การอ่ า นเนื อหาที ยาก นํา ผู ้อ่ า นไปสู่ ก ารคิ ด เกี ยวกั บ
กระบวนการเรี ยนรู ้ สนับสนุ นผู อ้ ่านในการพัฒนาแผนการของการกระทํา ช่ วยนําผูอ้ ่านไปสู่ การ
เรี ยนรู ้ ของตัวเองสร้ า งความรู ้ ด้วยตนเองและสอนเขาถึ งวิธีวดั ผลอย่างไรในขันตอนของตนเอง
(Borokowski et al., 1990; O’Malley and Chamot, 1990) กลวิธีอภิปัญญาช่ วยในการพัฒนา
ความสามารถการอ่านของผูอ้ ่านและช่วยให้ถึงซึ งเป้ าหมายสู งสุ ดทีจะกลายเป็ นผูอ้ ่านทีเป็ นอิสระ
(Danuwong, 2006)
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal teaching) ซึ งประกอบด้วย
กลยุทธ์ การอ่านหลายแบบทีสนับสนุ นกลวิธีอภิปัญญาและมีผลแสดงทางบวกในการพัฒนาการ
อ่ า นภาษาอังกฤษเพื อความเข้า ใจของเจ้าของภาษา ก่ อนที จะมี ก ารคิ ดรู ปแบบการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal teaching) นัน Palincsar and Brown (1984) ก็ได้ทบทวนงานของ
คนอืนและสรุ ปว่ามีองค์ประกอบทีสําคัญ 6 ประการทีจําเป็ นในการอ่านเพือความเข้าใจ
1. การทําความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการอ่านทังทีชัดเจนและบอกเป็ นนัย
2. การดึงเอาประสบการณ์เดิมมาใช้
3. การใช้บริ บทข้างเคียงในเนือหาช่วยให้เกิดความเข้าใจในเรื องทีอ่าน
4. การวัด ผลการวิ เ คราะห์ เ นื อหาความสอดคล้อ งภายในและการวัด ผลการ
วิเคราะห์ระหว่างความรู ้ทีมีมาก่อนของผูอ้ ่านและข้อมูลทีอ่านในเนือหา
5. การวาดและการตรวจสอบการลงความเห็ น หลายๆแบบซึ งรวมไปถึ ง การ
ตีความ การทํานาย การสรุ ป
6. การนํากระบวนการกิจกรรมต่อเนื องไปสู่ เป้ าหมายว่ามีความเข้าใจในการอ่าน
เกิดขึนหรื อไม่โดยการรวมกิจกรรมทีทบทวนตามการซักถามตนเอง
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ตารางที 3 สรุ ปการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฏีกระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางปัญญา
หรื อปัญญานิยม (Cognitive) และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition)
แนวคิดทฤษฎี
อ้างอิง
สรุ ปการสั งเคราะห์
กระบวนการคิ ด เกี ยวข้อ งโดยตรงกับ ภาษา
เป้ า หมายและรวมถึ ง วิ ธี ต่ า งๆ เช่ น เหตุ ผ ลที
(Dole et al., 1991)
อนุมานได้ การพยากรณ์ การจัดการการใช้ การ
(Oxford, 1990)
บั น ทึ ก ป ร ะ เ ด็ น ที สํ า คั ญ ก า ร ใ ช้ ค ว า ม รู ้
(Duffy, 2002)
ปัญญานิยม
(Palincsar and Brown, ประสบการณ์ เ ดิ ม การเดาความหมายจาก
เนื อหา ผูอ้ ่านรู ้ ว่าใช้ยุทธวิธีนีเมือไหร่ อย่างไร
(cognitive)
1980)
(Salataci and Akyel, และดัดแปลงสู่ เป้ าหมายในการอ่านการควบคุม
และ
2002)
และประเมินความคิดตนเองเป็ นความสามารถ
อภิปัญญา
(metacognitive) (Allen 2003) (Cotterall, ของบุคคลทีได้รับการพัฒนา เพือควบคุมกํากับ
1990) (Palincsar and กระบวนการทางปั ญญาและกระบวนการคิ ด มี
ความตระหนักว่าอ่านอะไรอยู่ และสามารถใช้
Brown, 1984)
ยุทธวิธีในการอ่านจนสําเร็ จอย่างสมบูรณ์
(Duffy, 2002)
นําเอากลวิธีการอ่านไปใช้แก้ปัญหาเมือผูอ้ ่าน
ต้องเผชิญหน้ากับการอ่านเนื อหาทียาก ยุทธวิธี
(Block, 1992)
(Salataci and Akyel, 2002) หลักและนําไปสู่ การควบคุมการอ่านทีเป็ นของ
ตนเอง ไม่เพียงแต่ทาํ ให้ผอู ้ ่านรู ้และทํายุทธวิธีที
บทบาทของ
(Cohen, 1998)
ประสบความสําเร็ จแต่เป็ นตัวนําและควบคุม
(Pressey, 2002)
กลวิธีอภิปัญญา
การพัฒนาแผน, การจัดและควบคุมแผน, การ
(Billingsley and
ในการอ่าน
Wildman, 1988)
(Role of
วัดผลแผนการ นอกจากนีการทีจะไปสู่ สาม
(Cohen 1998)
ส่ วนพืนฐานนี ผูอ้ ่านมีโอกาสในการแก้ปัญหา
Metacognitive
in Reading) (Borokowski et al., 1990) การอ่านทีเขาเผชิญอยู่ พวกเขาใช้ความรู ้เดิม
(O’Malley and Chamot, และมีปฏิสัมพันธ์กบั เนือหาในการแก้ปัญหา
1990)
และเรี ยนรู ้ประสบการณ์ใหม่ๆ เป็ นการทําให้
(Danuwong, 2006)
การอ่านเป็ นสิ งทีเป็ นระบบและง่ายขึน
(Palincsar and Brown,
1984)
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2. การสอนอ่านภาษาทีสอง
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดหลักการ แนวคิดเกียวกับการสอนอ่านภาษาทีสอง มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
2.1. Anderson (1999) จําแนกเป็ น 6 กลยุทธ์ เรี ยกว่า ACTIVE รู ปแบบการอ่านแบบ
ACTIVE ประกอบด้วยอักษรต้นของวิธีทงหมด
ั
อธิบายได้ดงั นี
A – Activate prior knowledge คือการดึงความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนออกมาใช้ขณะอ่าน
C – Cultivate vocabulary คือการสอนคําศัพท์
T – Teach for comprehension คือการสอนความเข้าใจการอ่าน
I – Increase reading rate คือการเพิมอัตราการอ่าน
V – Verify reading strategies คือการตรวจสอบกลยุทธการอ่าน
E – Evaluate progress คือการวัดผลความก้าวหน้าในการอ่าน
และองค์ประกอบสองอย่างสุ ดท้าย คือการพิจารณาบทบาทการขับเคลือนและการ
เลือกสิ งทีเหมาะสมสําหรับผูเ้ รี ยน การใช้รูปแบบนี Anderson ได้ตรวจสอบผลวิจยั การสอนจากครู
ที สอนการอ่านภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที สองในชันเรี ยนภาษาอังกฤษโดยการพิสูจน์จากแง่ มุม ที
แตกต่างกันสามอย่างคือการบอกเล่าของครู (Teachers’ Voices) ซึ งครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
ที สองบรรยายประสบการณ์ ที เกี ยวกับ การสอน โครงงาน การอภิ ป รายทฤษฎี ก ารอ่ า นที ใช้
(Framework) และการตรวจสอบ (Investigate) เกียวกับกิจกรรมทีถู กจัดไว้สําหรับการพิสูจน์และ
การไตร่ ตรองอย่างใช้ความคิดของครู ขันตอนของ ACTIVE ได้สะท้อนให้เห็ นประสบการณ์ของ
ผูเ้ รี ยนด้วยการเรี ยนบางอย่างจากข้างนอกและประสบการณ์ทีเกียวกับประสบการณ์การเรี ยนไปสู่
การอภิปรายหัวข้อ ยกตัวอย่างเช่น เขาเกียวข้องกับการฝึ กอบรมและเรี ยนการวิงทางไกลด้วยศัพท์ที
เกียวข้องและครู ผสู ้ อนจะดึงความรู ้เก่าเกียวกับศัพท์ของผูเ้ รี ยนนันมาใช้อย่างไรซึ งก็มีวิธีการสองวิธี
และทํา ให้ ผู ้เ รี ยนเป็ นผู ้ที มี ค วามเป็ นมื อ อาชี พ อย่ า งที สองเป็ นการฝึ กอบรมที เกี ยวข้อ งกับ
ประสบการณ์ ชี วิต ซึ งบริ บ ททังกิ จกรรมการสอนและการเรี ย นการสอนในห้องเรี ย นและนอก
ห้องเรี ยนทีมีรูปแบบสะท้อนถึงวิธีทีผูอ้ ่านหรื อผูท้ ีกําลังเรี ยนหรื อครู ผมู ้ ีประสบการณ์ เพือพิจารณา
ประสบการณ์ในการเชือมโยงด้วยการสอนของครู
2.2 การสอนอ่านภาษาทีสองของ Coady (1979)
Coady (1979) ได้เสนอแบบการอ่านแบบภาษาศาสตร์ เชิ งจิตวิทยาสําหรับผูอ้ ่านที
มี ค วามเชี ยวชาญในการอ่ า นภาษาอัง กฤษน้ อ ย ที เรี ยนภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาที สองหรื อ
ภาษาต่างประเทศโดยได้เสนอภาพแบบจําลองไว้ดงั นี
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ความสามารถด้ านสติปัญญา
(Conceptual abilities)

ความรู้ ด้านประสบการณ์เดิม
(Background Knowledge)

กลวิธีกระบวนการ
(Process Strategies)
แผนภาพที 2 แบบจําลองการอ่านสําหรับผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสองของ Coady
ทีมา: วิสาข์ จัติวตั ิ, การสอนอ่ านภาษาอังกฤษ (นครปฐม: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543)
2.2.1 คําจํากัดความ
2.2.1.1 ความสามารถด้านสติปัญญา (Conceptual abilities) หมายถึงความ
สามารถด้านสติปัญญาในการทําความเข้าใจภาษา
2.2.1.2 ความรู ้ดา้ นประสบการณ์เดิม (Background Knowledge) หมายถึ ง
ความรู ้และประสบการณเดิ มทีผูอ้ ่านมีอยู่แล้วเกียวกับเรื องทีอ่านซึ งสามารถชดเชยความบกพร่ อง
ทางด้านไวยากรณ์ได้
2.2.1.3 กลวิธีกระบวนการ (Process Strategies) หมายถึ งองค์ประกอบย่อย
ของความสามารถในการอ่ า นได้แ ก่ ค วามรู ้ เ กี ยวกับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งเสี ย งและตัว อัก ษร
(Phoneme -grapheme Correspondence) ความสั ม พันธ์ ระหว่า งตัวอัก ษรและหน่ ว ยคํา ย่อย
(grapheme - morphoneme Correspondence) ข้อมูลเกี ยวกับพยางค์และหน่ วยคํา (Syllable morpheme information) โครงสร้างภาษา (Syntactic information) ความหมายคําศัพท์ (Lexical
meaning) และความหมายของบริ บท (Contextual meaning)
สรุ ปตามความคิดของ Coady (1979) ก็คือสําหรับผูอ้ ่านทีใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาทีสองหรื อภาษาต่างประเทศเริ มต้นการใช้กลวิธีจากรู ปธรรมเป็ นนามธรรมดังภาพที 4
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1. Grapheme –phoneme
2. Grapheme –morphophoneme
3. Syllable –morpheme
4. Syntax
5. Lexical meaning
6. Contextual meaning
แผนภาพที 3 กลวิธีกระบวนการ (Process Strategies) ของ Coady (1979)
ทีมา: วิสาข์ จัติวตั ร์ , การสอนอ่ านภาษาอังกฤษ (นครปฐม: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543:19).
2.3 แนวการสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง
Coady (1979) เน้นความรู ้และประสบการณ์เดิมของผูอ้ ่านทีช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจเนื อ
เรื องทีอ่านถึงแม้วา่ ผูเ้ รี ยนเหล่านันจะมีความรู ้ไม่เพียงพอทางด้านภาษาแต่ได้รับการเสริ มความรู ้ใน
กลวิธีการอ่านทีมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นกิจกรรมการอ่านเป็ นกิจกรรมก่อนอ่าน กิจกรรมขณะอ่าน
และกิจกรรมหลังการอ่านแนวการสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง
จากการทีได้มีผูค้ ิ ดแนวการสอนภาษาอังกฤษทังในภาษาแม่และในภาษาที สอง
และได้สร้างแบบจําลองเอาไว้ แต่ผวู ้ ิจยั ได้ดดั แปลงบางส่ วนมาใช้อธิ บายการสอนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาทีสองตามความเหมาะสมดังนี
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ตารางที 4 แสดงแบบจําลองและแนวการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง
แนวการสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง
แบบจําลองการอ่าน
หรื อภาษาต่ างประเทศ
แบบจําลองการอ่านที ผูอ้ ่ านใช้ก ระบวนการ
อ่านในระดับพืนฐานไปสู่ กระบวนการอ่านใน
ระดับสู ง (Bottom Up Model of Reading)

แนวการสอนอ่านแบบฟังพูด
(Audiolingualism)

แบบจําลองการอ่านที ผูอ้ ่ านใช้ก ระบวนการ
อ่านในระดับสู งไปสู่ การอ่านในระดับพืนฐาน
(Top Down Model of Reading)

แนวการสอนเพือการสื อสาร
(Communicative Approach)

แบบจําลองการอ่านแบบปฏิ สัมพันธ์ (Model
of Interactive Reading)

แนวการสอนแบบปฏิสัมพันธ์
(Interactive Approach)

ทีมา: วิสาข์ จัติวตั ร์ , การสอนอ่ านภาษาอังกฤษ (นครปฐม: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543:29)
สําหรับกระบวนการอ่านทังสามแบบคื อกระบวนการอ่านในระดับพืนฐานไปสู่
กระบวนการอ่านในระดับสู ง (Bottom Up Model of Reading) กระบวนการอ่านในระดับสู งไปสู่
การอ่านในระดับพืนฐาน (Top Down Model of Reading) และการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (Model of
Interactive Reading) ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอไว้ในหัวข้อแนวคิ ดและทฤษฎี ทีเกี ยวข้อง การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และกรอบแนวคิดทฤษฏี ซึ งจะอยูใ่ นเนื อหาถัดจากนี ไป
เรี ยบร้ อ ยแล้ ว ดั ง นั นจึ ง เสนอเพี ย งแนวการสอนอ่ า นภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาที สองหรื อ
ภาษาต่างประเทศตามตารางทีกล่าวมาข้างบน
2.3.1 แนวการสอนอ่านแบบฟัง-พูด (Audiolingualism)
แนวการสอนแบบฟัง-พูด ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีทางจิตวิยาทีเน้นพฤติกรรม
หรื อการสร้างสมนิสัย (Behaviorist Theory) ทีเชือว่าทีเชื อว่าการกระตุน้ (Stimulus) ทําให้คนหรื อ
สัตว์เปลี ยนพฤติ กรรมและเกิ ดการโต้ตอบ (Response) และหากได้รับการเสริ ม แรงในแง่ บวก
พฤติกรรมนันจะเกิดขึนบ่อยครัง แต่ถา้ ได้รับการเสริ มแรงในแง่ลบ พฤติกรรมอาจจะไมเกิ ดขึนอีก
ซึ งการสอนภาษาก็เช่นกัน การสอนภาษาเปรี ยบเสมือนแรงกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนโต้ตอบหรื อสื อสารซึ ง
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จะเกิดประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ขึนอยูก่ บั แรงเสริ มหรื อคําชมเชยหรื อความพึงพอใจทีผูเ้ รี ยนเองสามารถ
ใช้ภาษาได้ ฉะนันการฝึ กพูดซําๆจะทําให้ผเู ้ รี ยนพูดได้อตั โนมัติเป็ นนิสัย ดังนันแนวทางการสอนจึง
เน้นไปในทางกระบวนการอ่านในระดับพืนฐานไปสู่ กระบวนการอ่านในระดับสู ง (Bottom Up
Model of Reading) และในการสอนก็มีการเน้นการภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนและในการสอน
ทักษะการอ่านต้องฝึ กซําจนพูดได้เป็ นนิ สัย รวมถึงกิ จกรรมการเรี ยนการสอนต้องเริ มจัดตังแต่ขนั
เริ มสู่ การอ่าน การทําความคุน้ เคย เรี ยนรู ้ เทคนิ คต่างๆในการอ่าน ต่อจากนันก็เป็ นการฝึ กอ่านแบบ
ต่างๆทีกว้างขึน และขันตอนสุ ดท้ายคือการอ่านเนือหาในหลายรู ปแบบ
2.3.2 แนวการสอนเพือการสื อสาร (Communicative Approach)
หลัง จากที แนวการสอนแบบฟั ง -พู ด (Audiolingualism) ได้รั บ ความนิ ย ม
น้อยลงเนื องจากการสอนไม่ได้ผลเท่าทีควรและเป็ นแนวทางทีไม่สามารถสนองความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนทีต้องใช้ทกั ษะอ่านในระดับสู งเพือการค้นคว้าทางวิชาการได้ดีจึงได้เปลี ยนแนวการสอน
ภาษาตามแนวการสอนเพือการสื อสาร เนืองจากเป็ นแนวการสอนทีเน้นความหมายมากกว่ารู ปแบบ
โครงสร้ า งภาษา และรู ป แบบภาษาเป็ นเพี ย งเครื องมื อ ที ทํา ให้ผูพ้ ู ดสื อสารได้ตามต้องการ ซึ ง
แบ่งเป็ นสี ด้าน (Savignon, 1983, อ้างถึงในวิสาข์ จัติวตั ร์ , 2543: 49) คือ
2.3.2.1 ความสามารถด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา (Linguistic or
Grammatical Competence) คือความสามารถเกียวกับคําศัพท์ หน่วยคํา ไวยากรณ์ การออกเสี ยง
2.3.2.2 ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ภ า ษ า ศ า ส ต ร์ เ ชิ ง สั ง ค ม (Sociolinguistic
Competence) คือความสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามกฎเกณฑ์สังคมและวัฒนธรรม
2.3.2.3 คว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ค ว า มสั ม พั น ธ์ ข อ ง ข้ อ ค ว า ม (Discourse
Competence) คือสามารถวิเคราะห์ตีความ เชือมโยงความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคเพือ
พูดหรื อเขียนทีต่อเนือง
2.3.2.4 ความสามารถด้า นการใช้ก ลวิ ธี ใ นการสื อความหมาย (Strategic
Competence)
แนวการสอนเพือการสื อสารต้องเน้นเกี ยวกับแนวการสอนทีเน้นทักษะจาก
บนสู่ ล่าง (Top Down Model of Reading) ผูอ้ ่านต้องเข้าใจภาพรวมของบทอ่านแล้วจึงดูใน
รายละเอียด ขันตอนต่อไปคือผูอ้ ่านต้องใช้ความคิดทีว่องไว (active process) ซึ งเป็ นทักษะทีมี
ความสําคัญพอๆกับการพูดการฟั ง และมีสองระดับคือความเข้าใจ (comprehend) ผูอ้ ่านสามารถใช้
ความสามารถทางโครงสร้ า งและไวยากรณ์ และในอี ก ระดับ หนึ งคื อ สามา รถตี ค วามได้
(Interpreting) ฉะนันระดับนีผูอ้ ่านต้องสามารถอ่านเพือการสื อสารทังสองระดับคือตีความ คาดเดา
ตรวจสอบความหมาย และสามารถตังคําถามกับตนเองได้ (Widdowson, 1979) ขันตอนทีสามก็คือ

47
การทีบทอ่านเปรี ยบเสมือนบทสนทนาระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่าน อย่างทีWiddowson (1978) กล่าว
ว่าการอ่านคือการมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านซึ งใช้ความคิดพิจารณาอ่านเรื อง การ
อ่านคือการมีส่วนร่ วมในการสนทนา ขันทีสี ก็คือการออกแบบประมวลการสอนเกี ยวกับการเน้น
ผูอ้ ่านเป็ นสําคัญซึงผูอ้ ่านก็มีวตั ถุประสงค์ทีหลากหลายในการอ่าน ขันตอนทีห้าวิธีการสอนควรเน้น
การสื อสารอย่างอย่างมีความหมายซึ งเน้นเทคนิ คเหล่ านี คื อการเติมข้อมูลทีหายไป (Information
Gap) การอ่านเพือแก้ปัญหา (Problem Solving) และการอ่านเพือถ่ายโอนข้อมูล (Information
Transformation Transfer) ขันตอนทีหกบทอ่านทีใช้ตอ้ งเป็ นเอกสารจริ งใช้อยู่ในชี วิตประจําวัน
(Authentic Material) คือไม่ใช่เอกสารทีเขียนเพือสอนภาษาโดยตรงเพราะจะทําให้ไม่เป็ นธรรมชาติ
ขันตอนทีเจ็ดคือแบบฝึ กการอ่านไม่ควรมุ่งเน้นเพือความเข้าใจการอ่านแต่ควรช่ วยให้ผูอ้ ่านเข้าใจ
ข้อความทีอ่านดีขึนเช่นทําแบบฝึ กหัดในรู ปตาราง กราฟ แผนภูม แผนที รู ปภาพ เป็ นต้นเพือช่วยให้
ผูอ้ ่านสรุ ปดีขึนและประเด็นสุ ดท้ายทีสําคัญคือการสอนอ่านไม่ควรแยกสอนจากทักษะอืนโดยการ
สอนรวมกับทักษะการพูด ฟังและเขียนเพราะในชีวติ จริ งต้องใช้ทงสี
ั ทักษะร่ วมกัน
สํ า หรั บ กิ จกรรมที จั ด ให้ ผู ้ เ รี ยนตามแนวการสอนเพื อการสื อสาร
(Communicative Approach)
1. ก่อนการอ่านข้อความใดๆ ผูอ้ ่านควรทํานายข้อความทีจะอ่านจากหัวข้อ
เรื อง หัวข้อย่อย โดยใช้ความรู ้ทีมีอยูเ่ ดิม (Background Knowledge)
2. ผูอ้ ่านควรมีจุดประสงค์ในการอ่านเพือหาข้อมูลบางอย่างโดยใช้เทคนิ ค
(Scanning)
3. ตีความหมายศัพท์ยากจากข้อความในบริ บท (Context) โดยการอนุ มาน
(Infer) ความหมายคําศัพท์ได้จากคําทีมีความหมายคล้ายกัน คําทีมีความหมายตรงข้าม โครงสร้างคํา
และจากประสบการณ์ของผูอ้ ่าน
4. ผูอ้ ่านสามารถทราบความสัมพันธ์ของประโยคต่างๆและโครงสร้ างของ
ย่อหน้าทีอ่านโดยใช้ความรู ้เกียวกับศัพท์ ไวยากรณ์และคําทีเชือมประโยค
5. การถอดถ่ายข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ (Transfer of Information) เช่นแผนผัง
ตาราง รู ปภาพ แผนภูมิ แผนที หรื อการถ่ายโอนข้อมูลผัง ตาราง แผนที แผนภูมิ และรู ปภาพมาเป็ น
ข้อความภาษาอังกฤษ การย่อข้อความทีอ่านในรู ปของตารางหรื อย่อหน้าสันๆ
ในภาพรวมโดยสรุ ปของการสอนอ่านตามแนวการสอนเพือการสื อสารยังคง
เป็ นทีนิ ยมทีใช้เป็ นแนวทางการสอนอ่าน แต่ครู ควรปรับกิ จกรรมให้เหมาะสมเพือให้เกิ ดผลดี ต่อ
ผูเ้ รี ยน
2.3.3 แนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Approach)
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สําหรับแนวการสอนอ่านแบบนีผูว้ จิ ยั ได้อธิ บายไว้ในหัวข้อแนวคิดและทฤษฎี
ทีเกียวข้องของกลวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทซึงดังมีรายละเอียดในหัวข้อต่อจากนี
3. ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
3.1 ความหมายวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
คําจํากัดความของวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท Reciprocal Teaching มีคาํ
จํากัดความทีแตกต่างกันจากหลากหลายนักวิชาการดังนี
Rosenshine and Meister (1994) ได้ให้คาํ จํากัดความของวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท Reciprocal Teaching ไว้ว่าเป็ นกลยุทธ์การสอนแบบหนึ งซึ งสอนนักเรี ยน
โดยตรงเกียวกับการนําการคิดแบบอภิปัญญาไปใช้เกียวกับความหมายจากเนือหา
Carter (1997: 65-66) ให้คาํ จํากัดความว่าวิธีการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท
(Reciprocal Teaching) เป็ นคําจํา กัดความใหม่ ทีอธิ บ ายเกี ยวกับขันตอนของการอ่านเป็ นการ
ปฏิสัมพันธ์แบบหนึ งทีผูอ้ ่านมีปฏิสัมพันธ์ดว้ ยเนื อหาทีเป็ นประสบการณ์เดิมถูกดึงออกมาใช้ การ
ใช้ความรู ้ประสบการณ์เดิมเป็ นช่องทาง ผูอ้ ่านเรี ยนรู ้ขอ้ มูลใหม่ ใจความสําคัญและการอภิปราย ที
สําคัญคือผูอ้ ่านเข้าใจความหมายจากเนือหาโดยการอาศัยประสบการณ์เดิ มทีใกล้เคียง ตรงกันข้าม
หรื อยืนยันพิสูจน์ความจริ งว่าอะไรทีผูเ้ ขียนต้องการจะสื อ ผูอ้ ่านทีเก่งจะสร้ างวิธีการแบบนี ช่วยใน
การเข้าใจถึ งเนื อหา ไม่เช่ นนันแล้วก็จะทําให้เนื อหาอาจไร้ ความหมายเป็ นลายมือหวัดๆทีอยู่บน
กระดาษ ปราศจากการสร้ า งความหมายก็ ไ ม่ท าํ ให้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ การสอนแบบ Reciprocal
Teaching เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal teaching)
เป็ นวิธีการสอนที ใช้การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือในรู ปแบบที ใช้รูปแบบสนทนาที เป็ นธรรมชาติ และ
เปิ ดเผยเกียวกับกระบวนการคิดของผูเ้ รี ยนเกียวกับประสบการณ์ แบ่งปั นการเรี ยนรู ้ โดยครู เชื อว่า
การสอนแบบร่ วมมือกันระหว่างพวกเขาเองและนักเรี ยนนําไปสู่ การเรี ยนรู ้ทีคุณภาพสู งกว่า (Allen
2003) ผูเ้ รี ยนนําบทบาทของตนเองในการสอนซึ งกันและกันด้วยความคิดทีแสดงออกมาจากการ
เปิ ดบทสนทนา โดยหมุนเวียนแลกเปลี ยนและคิดออกมาดังๆ การพูดนําไปสู่ การใช้กลยุทธการ
เรี ยนรู ้แต่ละอย่าง กลุ่มการเรี ยนรู ้สามารถสร้างความเข้าใจ ดู ฟั ง และแก้ไขข้อถูกต้อง สมาชิกใน
กลุ่ มร่ วมกันรั บผิดชอบและเปลี ยนกันเป็ นผูน้ าํ และมี ส่ วนร่ วมในการสนทนาขณะที มี ก ารเรี ย น
(Hashey and Connors, 2003)
วิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal teaching) อยูบ่ นฐานทฤษฎีของ
Vygotsky การคิดดังๆ และการอภิปราย การร่ วมกันคิดเพือการทําให้ชดั เจนและการทบทวนการคิด
และการเรี ย น ดัง นันการพัฒ นาการรู ้ คิ ด ทฤษฎี ก ารรู ้ คิ ด ทฤษฏี พื นที รอยต่ อ พัฒ นาการของ
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Vygotsky's ZPD (Zone of Proximal Development) เป็ นการวิเคราะห์เพือแยกบริ บททีเหมาะสมและ
กิจกรรมการเสริ มต่อการเรี ยนเพือสนับสนุนความสําเร็ จ (Vygotsky, 1978, as cited in Galloway
2001) ระดับของบริ บทของเนื อหาต้องอยู่ในระดับทีสามารถทีจะทําให้เกิ ดความสําเร็ จ ต้องไม่ง่าย
จนเกิ นไปหรื อยากจนเกินไป การสนับสนุนทีเหมาะสมและการให้ feedback ทีดีตอ้ งถูกนําไปใช้
เพืออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ขณะทีมีกิจกรรมการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทซึ งกันและ
กัน (Oczkus, 2003)
บทเรี ยนการสอนการแลกเปลียนบทบาททีมีประสิ ทธิ ภาพรวมถึงการเสริ มต่อการ
เรี ยน (scaffolding) การคิดดังๆ (thinking aloud) การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (cooperative learning) และ
การคิ ดแบบอภิ ปัญญาในแต่ละขันตอนและขันตอนการสอนในแต่ละตอน ครู ตอ้ งสอนให้เป็ นที
ชัดเจนก่อนทีผูเ้ รี ยนจะใช้กลยุทธ์การเรี ยนรู ้ ต่อไป (Hashey et al., 2003) ขันตอนแรกต้องออกแบบ
โดยครู ต่อจากนันก็เป็ นการฝึ กและแนะนํา Feedback โดยครู และเพือนในทีสุ ดกลยุทธ์ การทํางาน
ของหัวหน้ากลุ่มก็ได้ถูกนําไปใช้ (Allen, 2003) ครู และนักเรี ยนก็ออกแบบกระบวนการรู ้คิดของแต่
ละกลยุทธ์ในสี กลยุทธ์ คือการทํานาย (predicting) การตังคําถาม (questioning) การทําให้ชดั เจน
(clarifying) การสรุ ป (summarizing) ต่อจากนันครู จึงวัดประเมินผลเพือตัดสิ นว่าต้องมีการเสริ มต่อ
การเรี ยนซึ งเป็ นการช่วยให้นกั เรี ยนประสบความสําเร็ จในการใช้กลยุทธนี นักเรี ยนตระหนักรู ้และ
สามารถคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง การแนะนํายุทธวิธีทงหมดหรื
ั
อการให้แรงเสริ มของการสอนแบบ
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทเป็ นสิ งเหมาะสม แต่ก็ควรเป็ นขณะทีเป็ นกิจกรรมการเปิ ด
ประเด็นและสรุ ป นักเรี ยนทีไม่ มีความตังใจ ขีอาย หรื อลักษณะจําเป็ นอย่างอื นอาจจะไม่ ได้รับ
ความสําเร็ จหรื อถ้าเพียงแค่ใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทรวมทังชันเรี ยนโดยไม่ได้ให้มี
การมีส่วนร่ วม ผูเ้ รี ยนเหล่านีจะได้รับการเรี ยนรู ้หรื อไม่ วิธีการเหมือนกันนํามาใช้สอนในกลุ่มเล็ก
กลุ่มการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ เพราะเป็ นการง่ายในการทีช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมีความตังใจทีจะทํากิจกรรม
การเรี ยนรู ้ทาํ ให้มีความกล้าทีจะพูดแสดงความคิดเห็น (Oczkus, 2003) ในแต่ละกลุ่มทีจัดควรมี
นักเรี ยนจํานวน 4-6 คน ซึ งจะทําให้นกั เรี ยนมีโอกาสในการฝึ กยุทธวิธีนีครู สามารถร่ วมมือกับ
นักเรี ยนในการช่ วยให้ตงวั
ั ตถุ ประสงค์ให้ชดั เจนและเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในชันเรี ยนให้แก่
ผูเ้ รี ยน
Palincsar, Brown, และ Campione (1989) ให้คาํ จํากัดความกลยุทธ์การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทว่าเป็ นบทสนทนาระหว่างครู และนักเรี ยน บทสนทนานีเป็ นการบรรยายว่าเป็ น
การแลกเปลียนบทบาทเพราะผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้มีการกระทําในการรับผิดชอบร่ วมกันกับผูอ้ ืน การ
ปฏิสัมพันธ์อาจจะเกิดขึนระหว่างครู และนักเรี ยนหรื อระหว่างนักเรี ยนด้วยกัน บทสนทนาเหล่านี ถูก
สร้างมาจากการใช้ 4 กลยุทธ์บางครังเรี ยกกันในชื อว่า Fabulous Four (Oczkus, 2003) ซึ งมีการ
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ทํานาย (predicting) การตังคําถาม (questioning) การทําให้ชัดเจน (clarifying) การสรุ ป
(summarizing) ทังสี กลยุทธ์เหล่านีเป็ นการใช้ตาม Mrs. Clark และนักเรี ยนของเธอสู่ การใช้การสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทเป็ นวิธีการสอน เป้ าหมายของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทคือใช้การ
อภิปรายเพือสนับสนุ นการอ่านเพือความเข้าใจของนักเรี ยน การพัฒนา Self-regulatory และทักษะ
การนําและการพัฒนาในภาพรวมในการกระตุน้ การพัฒนาในภาพรวม (Borkowski, 1992, อ้างถึง
ใน Allen, 2003)
การอ่ า นเพื อความเข้า ใจของการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal
Teaching of Reading Comprehension) กลยุทธ์การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือหลายแบบคือกลยุทธ์โดยทัวๆ
ไปการเรี ย นรู ้ เหล่ า นี ได้ถู ก ออกแบบเพื อใช้ใ นหลัก สู ตรที หลากหลายและช่ ว ยในการพิ จ ารณา
เป้ าหมายในการสร้างความเข้าใจและทักษะ การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทเป็ นการออกแบบ
เฉพาะเพือสอนการฟังและการอ่านเพือความเข้าใจในขณะทีความเข้าใจได้ถูกมองเป็ นกระบวนการ
พิสูจน์ในการหาความรู ้เป็ นกลุ่ม ( Brown 1985; Brown and Palincsar 1989) ในการอ่าน เป้ าหมาย
คือการเพิมความสามารถของนักเรี ยนในการคิดเกียวกับบริ บทและขยายความเข้าใจในบริ บทซึ งเป็ น
การหาความรู ้โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยกัน (Joyce, Well, and Calhoun 2009) การอ่านเป็ นกระบวนการคิด
ทีมีความซับซ้อนหลากหลายในคําและการเกียวกับการออกเสี ยง ผูอ้ ่านทีมีความเชียวชาญได้เรี ยนรู ้
ศัพท์ทีมีจาํ นวนมากและเรี ยนรู ้ วิธีทีจะเพิมจํานวนขึนเรื อยๆ ผูอ้ ่านเรี ยนรู ้ ทีจะหาความหมายทีไม่รู้
โดยใช้ความรู ้ และทักษะวิเคราะห์เกี ยวกับศัพท์ เสี ยง โครงสร้ าง พวกเขาแทรกความหมายจากคํา
ประโยคและย่อหน้าและบททีอ่านในหนังสื อ เพือทีจะเข้าใจความคิดของผูเ้ ขียนทีเสนอต่อเขา เรื อง
ทีอ่านต้องผ่านกระบวนการทําความเข้าใจเพราะว่าการอ่านโดยปราศจากการเข้าใจทังหมดหรื อ
ความเข้าใจเกือบทังหมดคือไม่ใช่การอ่านทังหมด ดังนันการพัฒนาเทคนิ คซึ งพัฒนาการอ่านเพือ
ความเข้าใจทีต้องกระทําก่อนและการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทคือหนึงในวิธีการสอนอย่างหนึ ง
ทีหวังว่าจะช่วยพัฒนานักเรี ยนให้มีทกั ษะทีดีกว่าการจํากัดความหมายของคํา ประโยคและเนื อหาที
ขยายอย่างตรงไปตรงมา นักเรี ยนอ่านย่อหน้าทีเป็ นเนือหา ครู ก็ออกแบบการใช้เทคนิคการอ่านเพือ
ความเข้าใจการพัฒนาคําถามทีเกียวกับเนือหา การสรุ ปว่าได้อ่านอะไรการพยายามทีจะพยายามหา
ความชัด เจนของความหมายของคํา การทํานายก่ อนทีจะอ่ านเนื อหาว่า ในย่อหน้า ต่อไปจะเป็ น
อย่างไร การฟั งนักเรี ยน ครู ตอ้ งจัดการทําความชัดเจนในบทสนทนาและออกแบบกลยุทธ์ อีกครัง
เป็ นสิ งทีจําเป็ น บทบาทของครู คือจัด กิ จกรรมการฝึ กให้นกั เรี ยนกลายเป็ นผูท้ ีมีความชํานาญและ
สามารถใช้กลยุทธ์ การเรี ยนรู ้นาํ ตนเอง (The self-monitoring) อยูบ่ นฐานของการพัฒนาการควบคุม
กลยุทธการเรี ยนรู ้ เป็ นส่ วนทีเป็ นเทคนิ คทีมีความสําคัญมาก ครู ควรสนับสนุ นเท่าทีจําเป็ นแต่ให้
ผูเ้ รี ยนเพิมบทบาทและให้เป็ นผูเ้ รี ยนทีมีความชํานาญชําชอง บทสนทนาเกี ยวกับคําถามช่ วยให้
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ผูเ้ รี ยนไม่เพียงแต่เข้าใจเนื อหาแต่ยงั เป็ นการพัฒนาการตระหนักรู ้ทีนําไปสู่ การเรี ยนรู ้โดยตัวเขาเอง
การหมุนเวียนแลกเปลี ยนการเป็ นผูน้ าํ เป็ นเหตุให้ผูเ้ รี ยนพยามทีจะเพิมการควบคุมกลยุทธ์ในการ
เป็ นผูน้ าํ และการสังเกตนักเรี ยนอืนๆด้วย พืนฐานของปฏิ กิริยาการอ่านของนักเรี ยนและการมีการ
จัดการทีพอดีแต่ไม่สนับสนุนมากจนเกินไปคือกุญแจไปสู่ ความสําเร็ จของการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท
Brown and Palincsar (1989) ได้ทาํ การวิจยั และวัดผลของการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทอย่างระมัดระวัง ก่อนการสอนเริ มขึนคะแนนการอ่านเพือความเข้าใจเฉลียตอน
แรกเริ มประมาณ 33% แต่ในตอนทีสิ นสุ ดวงจรการทดลองจากนักเรี ยนทังหมด 98 % ประสบ
ความสําเร็ จถึง 75 %
3.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง
กลวิธีการสอนแบบการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ทีมี
จุดเริ มต้นการพัฒนาโดย Annemarie Palincsar and Ann Brown (1980) เป็ นรู ปแบบหนึงของวิธีการ
สอนอ่านที ประกอบด้วยกลยุทธ์ทีจําเป็ นในการอ่าน การทํานาย (predicting) การสร้ างคําถาม
(generating questions) การหาความชัดเจน ( clarifying) และการสรุ ป (summarizing) เป็ นวิธีทีช่วย
ให้นกั เรี ยนพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจและกลายเป็ นผูอ้ ่านทีมีความสามารถมากขึน เป้ าหมาย
ของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) คือใช้การอภิปรายไปสู่ การพัฒนาการ
อ่านเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยน การพัฒนาทักษะควบคุมบังคับ และการพัฒนาให้บรรลุความสําเร็ จ
ในการอ่านในภาพรวม (Allen, 2003)โครงสร้ างทฤษฎี ทีอยู่บนฐานสามประการของทฤษฎี ทาง
โครงสร้างสังคมวัฒนธรรมคือพืนทีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal Development) ประการที
สองเรี ยกว่า proleptic teaching และการช่วยเหลือจากผูเ้ ชียวชาญ (expert scaffolding) จากงานของ
(Brown &Palincsar,1984)
3.2.1 ตามหลักทฤษฎีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
อยูบ่ นฐานทฤษฎีของพืนทีรอยต่อพัฒนาการของ Vygotsky (1987) พืนทีรอยต่อพัฒนาการ (Zone
of Proximal Development) เป็ นการทําหน้าทีหรื อทํางานอย่างใดอย่างหนึ งทีในปั จจุบนั ทีบุคคลยัง
ไม่มีความสามารถจะทําได้แต่อยู่ในกระบวนการทีจะทําให้บุคคลมีความพร้อมสามารถทําหน้าที
หรื อทํางานได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคตเป็ นกระบวนการทียังอยูใ่ นระหว่างการเริ มต้น (Embryonic
State) ซึ ง Vygotsky เปรี ยบเทียบว่าเป็ น “ดอกตูม” (Buds) หรื อ ดอกไม้ (Flowers) ของพัฒนาการ
มากกว่าทีจะเป็ น “ผล” (Fruits) ของพัฒนาการ (Vygotsky, 1978: 86) จากงานของผูว้ ิจยั ได้กล่าวถึง
ความสามารถศักยภาพของผูเ้ รี ยนจากผูเ้ ชียวชาญหรื อเพือนทีมีความสามารถมากกว่าและ Vygotsky
ชี ให้เห็ นว่าผูเ้ รี ยนมีระดับการพัฒนาความคิดอยู่สองระดับคือ ระดับการพัฒนาความคิดทีแท้จริ ง
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และระดับ การพัฒนาศัก ยภาพ ระดับการพัฒนาความคิ ดที แท้จริ ง หมายถึ งระดับความคิ ดที เด็ก
สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองและระดับการพัฒนาศักยภาพหมายถึ งระดับการคิดทีซึ งเด็กหรื อ
ผูเ้ รี ยนจําเป็ นได้รับการช่ วยเหลื อจากผูเ้ ชี ยวชาญหรื อเพือนที มีความสามารถสู งกว่า พืนที รอยต่อ
พัฒนาการการเรี ยนรู ้คือระยะทางระหว่างการพัฒนาทีแท้จริ งและศักยภาพทีพัฒนาได้ (ดูจากภาพที
4) ผูเ้ รี ยนสามารถผลักดันตัวเองจากระดับการพัฒนาทีแท้จริ งไปสู่ ระดับศักยภาพหรื อการเรี ยนรู ้
ภายใต้การพัฒนาทีแท้จริ งด้วยการสนับสนุนทีชัดเจนสู่ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจนกระทังเขารับ
กลยุทธ์นนเป็
ั นของตัวเอง (Rosenshine and Meister, 1994))
การพัฒนาศักยภาพ(Potential Development)

Experts or
More Capable
Peers

พืนทีรอยต่อพัฒนาการ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
(Zone of Proximal)
(Social Interaction)

Through
Scaffolding and
Proleptic
Teaching
การพัฒนาทีแท้จริ ง (Actual Development)
แผนภาพที 4 Vygotsky’s Model of Zone of Proximal Development
กรอบความคิ ด ที สองซึ งจัด เป็ นทฤษฎี พื นฐานของการสอนแบบแลกเปลี ยน
บทบาททีเรี ยกว่า Proleptic teaching หมายถึงการดําเนิ นการทังหมดทีพบขณะทําการฝึ กหัดการ
สอน ทีครู จดั นักเรี ยนจนกระทังถึงพวกเขาพร้อมทีจะปฏิบตั ิงานอย่างอิสระ (Palincsar and Brown
1984) ลัก ษณะเด่ น ที สํา คัญ ของขันตอนนี เป็ นการถ่ า ยหรื อ ย้า ยความรั บ ผิ ด ชอบจากครู ม าเป็ น
นักเรี ยน ครู อธิบายและออกแบบขันตอนสําหรับการแก้ปัญหาและในขณะเดียวกันก็ลดบทบาทของ
เขา/เธอถ่ายโอนความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาไปสู่ นกั เรี ยน (Rogoff and Garner, 1984)
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กรอบความคิดสุ ดท้ายเรี ยกว่า expert scaffolding ผูท้ ีเชียวชาญแนะนํา การพยายาม
จัดการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและจัดการสนับสนุนการเรี ยนรู ้จนกระทังผูเ้ รี ยนไม่จาํ เป็ นไม่ตอ้ งการมัน
(Rosenshine andMeister 1994) ขันตอนการสนับสนุ นรวมถึงการจํากัดงานทีทําให้ผเู ้ รี ยนทํา การ
ขับเคลื อนผูเ้ รี ย น การหาลัก ษณะที สํา คัญ และการสาธิ ตแสดงการแก้ปั ญหาและการอธิ บ ายสิ ง
เหล่านันสู่ ผเู ้ รี ยน (Plincsar and Brown, 1984) ขันตอนเหล่านี ช่วยผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้วิธีทีจะทํางานรู ้วิธีที
จะแก้ปั ญ หาและสนับ สนุ น ในความพยายามเรี ย นรู ้ จ นกระทังพวกเขาสามารถทํา การอ่ า นได้
(Greenfield, 1984) การช่ วยเหลื อการสอนได้ถูกปรับตามสถานการณ์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเมือ
ทัก ษะของผูเ้ รี ย นได้รั บ การพัฒ นา การสนับ สนุ น ของครู ก็ จ ะลดลงและถ้า เนื อหายากก็ มี ก าร
ช่ วยเหลื อทีมากขึนและการให้คาํ แนะนําแก่ผูเ้ รี ยนในการจัดการทําความเข้าใจ อย่างไรก็ตามครู
แสดงเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกหลังจากทีผูเ้ รี ยนไม่จาํ เป็ นต้องได้รับการช่วยเหลือมาก และในทีสุ ด
สามารถเป็ นผูอ้ ่านอิสระได้
วิธีการเหล่านี อยู่เบืองหลังทฤษฎี การสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal
Teaching) ซึ ง 1) ครู ชีนํานักเรี ยนไปสู่ การใช้วิธีทีถูกต้องจากสี กลวิธีทีเป็ นกุญแจและให้โอกาสฝึ ก
เขา 2) ครู แสดงเป็ นผูเ้ ชี ยวชาญออกแบบขันตอนทังหมดของวิธีการสอนเรี ยนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) ให้นกั เรี ยนดูเป็ นตัวอย่าง นักเรี ยนซึ งได้รับการสนับสนุนจากเพือน
ผูเ้ ชี ยวชาญ ทํา งานร่ วมกันเป็ นกลุ่ ม และครู ส นับสนุ นน้อยลงเพือที จะให้ผูเ้ รี ย นสามารถพัฒนา
ความสามารถการอ่านได้อย่างอิสระ (Adunyarittigun and Grant, 2005)
3.2.2 ทฤษฎีอ่านจากกระบวนการอ่านในระดับพืนฐานไปสู่ กระบวนการอ่าน
ในระดับสู ง (The Bottom-up) (The Bottom-up Theory)
การอ่านแบบนี เน้นทีหน่ วยทีเล็กกว่าของเนื อหา เช่น ตัวอักษร คํา วลี และ
ประโยค สําหรับการสร้างประโยคและความหมายของคําและประโยคเกิดขึนขณะการอ่านถึง ณ จุด
ความหมายสุ ดท้ายในรู ปแบบทฤษฎีนีผูอ้ ่านอ่านคําทังหมดในวลีหรื อในประโยคก่อนทีสามารถทํา
ความเข้าใจ
Gough and Samuels (1974) ได้เสนอว่าการอ่านเป็ นกระบวนการถอดรหัส
ของสัญลักษณ์ อกั ษรให้เป็ นเสี ยงเป็ นการเริ มต้นทีตัวพิพม์โดยทีผูอ้ ่านต้องแปลตัวพิพม์ในหนังสื อ
ให้เกิดความหมายขึนมา เริ มจากผูอ้ ่านเข้าใจตัวอักษรในแต่ละตัวและรวมตัวอักษรเข้าเป็ นคําและ
รวมคําเข้าสู่ ระดับประโยค ย่อหน้าและเนือหาทังหมด
Correl (1989) บอกว่ากระบวนการอ่านแบบล่างขึนบนเริ มด้วยการถอดรหัส
หรื อตีความในทีเล็กทีสุ ดในทางภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะหน่ วยเสี ยง หน่วยเล็กทีสุ ดของระบบการ
เขียนและคํา โครงสร้างพืนฐานความหมายหน่วยทีเล็กทีสุ ดไปสู่ หน่วยทีใหญ่ทีสุ ดขณะทีอ่านผูอ้ ่าน
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ได้นาํ ความรู ้ภูมิหลังไปใช้เพือเข้าใจข้อมูลในเนือหา วิธีการอ่านแบบนี เรี ยกว่าเป็ นระบบตัดสิ นการ
ตัดสิ นใจและการอ่านเนื อหาแบบพืนฐาน อย่างไรก็ตามข้อเสี ยเปรี ยบของการอ่านนีคือการทีผูอ้ ่าน
จะพบในการอ่ า นได้ถ้า เขาสามารถตี ค วามหรื อ ถอดรหัส หน่ ว ยของภาษาศาสตร์ ถู ก ต้อ งและ
ตระหนักรู ้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคําเหล่านัน อย่างไรก็ตามเป็ นไปไม่ได้ทีผูอ้ ่านจะเก็บสะสมคําไว้
ในหน่วยความจําและรู ้ความหมายทุกคําในเนื อเรื องทีอ่าน ยิงกว่านันมันเป็ นการยากทีจะเก็บคําคํา
หนึงไปสู่ คาํ อืนๆ
จากข้อมูลทีกล่าวมาข้างต้นสามารถพูดได้วา่ มีขอ้ โต้แย้งบางประการเกียวกับ
รู ปแบบการสอนแบบนี ในขันตอนการอ่านผูอ้ ่านเข้าใจว่าอะไรทีเขาอ่านเป็ นการสร้ างโดยตัวของ
ผูอ้ ่านเอง ไม่ใช่ ผลของการผ่านจากสัญลักษณ์ สู่ความเข้าใจของผูอ้ ่านและถ้าปราศจากความรู ้ภูมิ
หลัง เขาก็ไม่สามารถทําความเข้าใจเนือหา
3.2.3 ทฤษฎีการอ่านจากบนลงล่าง (The Top-down Theory)
Top-down model ซึ งรู ปแบบการสอนแบบพืนฐานนี เริ มแรกแนะนําโดย
Goodman (1967) ซึ งได้กล่าวว่าความคิดในการอ่านเป็ นเกมส์ การคาดเดาจากจิตวิทยาภาษาศาสตร์
(psycholinguistic guessing game) ทีผูอ้ ่านต้องใช้ความรู ้จากประสบการณ์เดิมมาเชื อมโยงกับข้อมูล
ใหม่ทีอ่านเพือทีจะทําความเข้าใจเนื อหาทีอ่านซึ งจะเห็นได้วา่ รู ปแบบนีมุ่งเน้นคาดเดางานทางด้าน
ภาษามากกว่าข้อมูลรู ปแบบจากเนือหาทีอ่าน เป็ นการคาดเดากลุ่มคําทีจะมีต่อไปและNuttall (1996)
กล่าวว่าผูอ้ ่านอาจจะเริ มคาดเดาเรื องจากชื อเรื องทีจะอ่านหรื ออะไรบางอย่างทีจํากัดขอบเขตเรื องที
อ่านนันไว้ ประกอบกับขณะทีอ่านนันผูอ้ ่านอาจจะตังสมมุติฐานจากข้อความทีผูเ้ ขียนนําเสนอไว้
การอ่านด้วยกลวิธีการอ่านแบบนีเป็ นการเริ มจากจุดทีระดับสู งกว่ามาสู่ ระดับทีตํากว่า แต่ปัญหาของ
ผูอ้ ่านทีใช้วิธีนีก็คือถ้าหากผูอ้ ่านทีมีความรู ้ ประสบการณ์การอ่านน้อยก็ทาํ ให้มีความยากมากทีจะ
ทํานายเรื องราวทีอ่านได้และเมือสองกลวิธีการอ่านนีเป็ นกลวิธีการสอนทีตรงกันข้ามก็ไม่เป็ นการ
แปลกทีจะนํากลวิธี การอ่านทังสองวิธี มารวมกันเพือให้ก ารอ่านเพือความเข้าใจมีประสิ ทธิ ภาพ
เพิมขึนซึ งวิธีนีเรี ยกว่ารู ปแบบการสอนแบบ Interaction (Stanovich, 1980)
3.2.4 ทฤษฎีการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (The interaction)
Interaction Model ซึ งมีนกั การศึกษาหลายท่านทีให้การสนับสนุ นรู ปแบบนี
คือ Nunan (1990), Rumelhart (1977) และ Grabe (1991) ผูท้ ีสนับสนุ นและให้เหตุผลเพิมเติมคือว่า
Interaction model ขันตอนเบืองต้นทีใช้ขอ้ มูลพืนฐานจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น ระบบการสะกดคํา
(orthographic) เกียวกับคําต่างๆในภาษา (lexical) เกี ยวกับการสร้ างประโยค (syntactic) ความรู ้
เกียวกับความหมายทางภาษาศาสตร์ (semantic knowledge) และประสบการณ์เดิม (schemata) ซึ ง
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รู ปแบบการอ่านแบบทีสามนี จะเป็ นรู ปแบบทีผูอ้ ่านได้ประโยชน์สูงสุ ดจากการใช้จุดอ่อนและจุด
แข็งจากสองวิธีแรกมาเสริ มกันทําให้ผอู ้ ่านทีอ่านภาษาทีสองสามารถพัฒนาศักยภาพของอ่าน
การอ่ านจากระดับสู งไปสู่ ระดับพืนฐาน
เป็ นการอ่านทีผูอ้ ่านใช้ความรู ้จากประสบการณ์เดิมมาเชือมโยง
กับข้อมูลใหม่ทีอ่านเพือทําความเข้าใจเนือหาทีอ่าน
ความหมาย

Semantic Information

Meaning

Syntactic information

Graphophonic
สิ งพิมพ์

Print

การอ่านจากระดับพืนฐานไปสู่ ระดับสู งเป็ นการอ่านทีเน้นเนือหาทีอ่านเช่นจากตัวอักษร
พยางค์ คํา วลี และประโยคก่อนทีจะทําความเข้าใจเนือหาจากสิ งพิมพ์

แผนภาพที 5 กระบวนรู ปแบบการอ่านแบบ Bottom-up และ Top-down
อย่า งไรก็ ต ามจากการที กลยุ ท ธ์ ใ นการอ่ า นในสองวิ ธี ที กล่ า วมาข้า งต้น มี
จุดอ่อนทีไม่สามารถทําให้ผอู ้ ่านประสบความสําเร็ จในการอ่านเท่าทีควรจึงได้มีการนํารู ปแบบทัง
สองมาใช้ร่ ว มกัน เป็ นกลวิ ธี ก ารสอนการอ่ า นเพื อความเข้า ใจที ทํา ให้ ผู ้อ่ า นสามารถประสบ
ความสําเร็ จได้มากยิงขึนเรี ยกว่า รู ปแบบการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Model of Reading)
(Stanovich 1980) และ Dubin and Eskey (1986: 16) ได้ให้คาํ กัดความไว้วา่ “The word interactive
model refers to the information of reader’s several kinds of knowledge and interaction of the
reader and the text” ในการอ่านแบบใช้รูปแบบแบบใช้กลยุทธการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์นีผูอ้ ่านจะ
เริ มการอ่านโดยการทํานายความหมายของชื อเรื องที อ่านต่อจากนันจึ งทําการยืนยันคําตอบที ตัง
สมมุติฐานไว้ว่าถูกต้องหรื อไม่ ถ้าผูอ้ ่านมีความรู ้ประสบการณ์มากก็สามารถทําการอ่านได้เร็ วโดย
ใช้ขอ้ มูลในเรื องทีอ่านไม่มาก ในทางตรงกันข้ามถ้าผูอ้ ่านมีความรู ้ประสบการณ์เดิมน้อยผูอ้ ่านก็จะ
ใช้ขอ้ มูลจากเนือหาทีอ่านมากสามารถสรุ ปได้ตามภาพที 6 ดังนี

56

Meaning
กฎเกียวกับไวยากรณ์ และความหมาย
(Semantic and Syntactic information)

Print
Information

Information
ข้ อมูลในรู ปตัวอักษร

ศู นย์ กลางการสรุป
ข้ อมูล(Decision

Flow
Meaning

(Graphophonic

Flow

Information)

Print

กระบวนการอ่ านแบบปฏิสัมพันธ์ : การอ่านทีผูอ้ ่านใช้ความรู ้และประสบการณ์ทีมีมาก่อนร่ วมกับข้อมูลในรู ป
ตัวอักษรทีอ่านเพือช่วยในการเข้าใจความหมายของสิ งพิมพ์

แผนภาพที 6 Information Processing in Interactive Models of reading
จากที กล่ าวข้างต้นกับสามกลวิธีการสอนที ช่ วยในการอ่านเพือความเข้าใจ
ข้างต้นนัน รู ปแบบวิธีการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal teaching) ก็เป็ นชนิ ดหนึ งของ
การสอนการอ่านเพือความเข้าใจซึ งมีพืนฐานมาจากรู ปแบบ Interactive และครอบคลุมด้วยกลยุทธ์
การอ่านหลักๆสี แบบทีจะนํามาอภิปรายกันต่อไป (Rattanakul, 1998)
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ตารางที 5 สรุ ปสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องเกียวกับ Reciprocal Teaching
แนวคิดทฤษฎี
อ้างอิง
สรุ ปการสั งเคราะห์
ทฤษฎีของพืนที Vygotsky (1987) เป็ นการทําหน้าทีหรื อทํางานอย่างใดอย่างหนึ งที ใน
รอยต่อพัฒนาการ
ปั จจุ บนั ทีบุคคลยังไม่มีความสามารถจะทําได้ แต่อยู่
Allen (2003)
(Zone of Proximal Borkowski et al. ในกระบวนการที จะทํา ให้ บุ ค คลมี ค วามพร้ อ ม
Development)
Rosenshine and สามารถทํา หน้า ที หรื อ ทํา งานได้อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ใ น
Meister (1994) อนาคต จะเห็นได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีระดับการพัฒนาความคิด
Plincsar and Brown อยู่สองระดับ คื อ ระดับการพัฒนาความคิ ดที แท้จริ ง
และระดั บ การพัฒ นาศัก ยภาพ ระดั บ การพัฒ นา
(1984)
Adunyarittigun and ความคิ ด ที แท้ จ ริ งหมายถึ ง ระดั บ ความคิ ด ที เด็ ก
สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเอง และระดับการพัฒนา
Grant (2005)
ศักยภาพหมายถึงระดับการคิดทีซึงผูเ้ รี ยนจําเป็ นได้รับ
การช่ ว ยเหลื อ จากผู ้ เ ชี ยวชาญหรื อหุ ้ น ส่ วนที มี
ความสามารถสู ง กว่า พื นที รอยต่ อ พัฒ นาการการ
เรี ย นรู ้ คื อระยะทางระหว่า งการพัฒนาที แท้จริ ง และ
ศักยภาพทีพัฒนาได้
ทฤษฎีการอ่าน
Correl (1989)
เป็ นการอ่านโดยแท้จริ งของผูอ้ ่านโดยอาศัยข้อมูลจาก
จากล่างขึนบน Gough and Samuels เนือหา โดยไม่ได้อาศัยความรู ้ประสบการณ์เดิม
(The Bottom-up)
(1974)
ทฤษฎีการอ่าน Goodman (1967) ใช้ความรู ้ จากประสบการณ์ เดิมมาเชื อมโยงกับข้อมูล
จากบนลงล่าง
ใหม่ทีอ่านเพือทีจะทําความเข้าใจเนื อหาทีอ่าน ซึ งจะ
Nuttall (1996)
(The Top-down) Stanovich (1980) เห็นได้วา่ รู ปแบบนีมุ่งเน้นคาดคะเนงานทางด้านภาษา
มากกว่าข้อมูลรู ปแบบจากเนือหา
ทฤษฎีการอ่าน
Nunan (1990)
เป็ นการนําเอาความรู ้ประสบการณ์ เดิ มและความรู ้ ที
แบบปฏิสัมพันธ์ Rumelhart (1977) อ่านจากเนือหาจริ งจากการอ่านมาวิเคราะห์ช่วยเหลื อ
(The interaction)
เพือทําให้มีความเข้าใจเนือหาทีอ่าน
Grabe (1991)
Stanovich (1980)
Dubin and Eskey
(1986:16)
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3.3 ลักษณะสําคัญของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
ทฤษฎีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) มีลกั ษณะทีสําคัญ
สามอย่างคือการช่วยเหลือและการสอนทีชัดเจน (scaffolding and explicit instruction ) สี กลยุทธ์
หลักทีสําคัญและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยทางทฤษฎี มีจุดเริ มจากทฤษฎีการสร้ างองค์ความรู ้
(Constructivist theory) ทีเน้นเกี ยวบทบาทของผูเ้ รี ยนและการขับเคลือนการดึ งความรู ้ ทีมีภายใน
การเรี ยนเพือความเข้าใจ และการตระหนักรู ้เกียวกับความหมาย
3.3.1 การช่ ว ยเหลื อ และการสอนที ชัด เจน (Scaffolding and Explicit
Instruction)
กรอบแนวคิ ดของการช่ วยเหลื ออยู่บ นฐานทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ทางสังคมของ
Vygotsky (1978) ทีกล่าวว่าทุกๆส่ วนประกอบทางด้านจิตใจของเด็กในการพัฒนาครังแรกของเด็ก
ปรากฏอยูใ่ นรู ปแบบของการร่ วมมือของผูใ้ หญ่หรื อผูเ้ ชี ยวชาญ การร่ วมมือเกิ ดขึนในพืนทีรอยต่อ
ของการพัฒ นา คื อ พื นที ที อยู่ระหว่า งอะไรที เด็ ก สามารถทํา ด้ว ยตัวของเขาเองและอะไรที เขา
จําเป็ นต้องได้รับการช่วยเหลือในการทํา ด้วยการฝึ กทีเพียงพอ รู ปแบบการร่ วมมือจากภายในของ
เด็กในขันตอนทางด้านจิตใจและสามารถทํางานได้ตามลําพังในบริ บทใหม่ Graves and Graves
(2003) Pearson และ Fielding (1991) และ Rogoff (1990) ได้ให้คาํ จํากัดความการช่ วยเหลื อ
(scaffolding) ว่าเป็ นวิธีที มี ป ระสิ ท ธิ ภาพที ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นไปถึ ง ความสามารถที สู ง ขึ นโดยการ
สนับสนุ นจากงานทีได้รับทีเขาไม่สามารถทําให้สมบู รณ์ ด้วยตนเอง ระยะทีเด็กจะถึ งก็คือครู ลด
บทบาทความรั บ ผิดชอบของตนเองลงและให้เด็ก มีค วามรั บผิดชอบในการอ่านของเขามากขึ น
จนกระทังกลายเป็ นผูอ้ ่านที อิ สระเต็มตัว (Malock 2002) ครู ควรจัดการสนับสนุ นให้เพียงพอ
เพือทีจะไม่ให้นกั เรี ยนยกเลิกงานทีอ่าน แต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ควรจะควรจะสนับสนุ นมากเกินไป
เพือให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเพียงพอทีจะทําการอ่านด้วยตัวเขาเอง
Clark and Graves (2005) ได้ชีเห็นมุมมองสามอย่างของการสนับสนุ นทีมี
ประสิ ทธิภาพการสนับสนุนทียืดหยุน่ ปรับได้ สนับสนุนนักเรี ยนในความถูกต้องของเขาบนทักษะที
เป็ นพืนฐานและสุ ดท้ายสนับสนุ นความคิดทีระดับสู งขึนโดยการสอนทีชัดเจนและช่วยให้ครู สอน
เด็กได้ตามความต้องการจําเป็ นทีหลากหลาย
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ได้จดั การสนับสนุน
ไปสู่ การสอนทีชัดเจนทีเกียวกับการออกแบบและการอธิ บายของกลยุทธ์หลักสี ประการ การนํา การ
ฝึ ก การฝึ กอิสระและการนํากลยุทธ์ไปใช้ของผูเ้ รี ยนด้วยตัวของเขาเอง Rosenshine และ Meister
(1994) กล่าวว่ามันเป็ นการง่ายทีจะจดจํา แต่มนั ยากทีจะถ่ายโอนหรื อดัดแปลงความคิดทีอิสระไป
ใช้ ครู จาํ เป็ นทีต้องแสดงให้นกั เรี ยนเห็ นว่าทําอย่างไรให้ไปสู่ การสอนทีชัดเจนเห็นจริ งซึ งรวมถึง
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ขอบเขตของงานทีให้เขารับผิดชอบด้วย การขับเคลือนผูเ้ รี ยนทําโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล การสาธิ ต
วิธีการแก้ปัญหา
3.3.2 กลวิธีหลักสี ประการของการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal
Teaching)
วิธีการสอนแบบ Reciprocal Teaching มีกลยุทธ์หลักอยูส่ ี อย่างคือการทํานาย
(predicting) การสร้างคําถาม (generating questions) การทําให้เกิดความชัดเจน (clarifying) และ
การสรุ ป (summarizing) แต่ละกลยุทธ์เป็ นประโยชน์สําหรับนักเรี ยนในการทําความเข้าใจเนื อหาที
อ่านและสามารถถู กใช้แยกหรื อรวมตามสถานการณ์ ปั ญหา และวัตถุ ประสงค์การอ่า นที ผูอ้ ่า น
เผชิญอยู่ (Wiseman 1992)
3.2.2.1 การทํานาย (Predicting)
การทํา นายเกี ยวข้ อ งกั บ การหาบริ บทแวดล้ อ มโดยใช้ ค วามรู ้
ประสบการณ์เดิมของผูอ้ ่าน จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์นีคือการเชือมโยงไปสู่ ผอู ้ ่านว่ารู ้อะไรบ้างแล้ว
เกี ยวกับชื อเรื องที อ่านเพือทีจะนําไปสู่ เนื อหาที อ่าน อีกนัยหนึ งคือการทํานายควบคุม ความคิดที
เกิดขึนของผูอ้ ่านตามเนือหาขณะอ่าน (Duffy, 2002)
การทํานายเป็ นการกระทําทีต้องการให้ผอู ้ ่านร่ วมตรวจสอบสมมุติฐาน
ของตนเองเกียวกับเนือหาทีอ่านไปด้วย มากเท่าไหร่ ทีผูอ้ ่านทํานายว่าอะไรเป็ นพิเศษในเรื องทีอ่าน
มากเท่านันทีเขาต้องอ่านเนื อหาทีอ่านให้เข้าใจ ถ้าการทํานายเบืองต้นไม่ถูก การทํานายครังใหม่ก็
จะมีตามมาและผ่านไปสู่ การตรวจสอบการอ่านเนือหาต่อไป
สรุ ปคือในขันตอนนี ผูอ้ ่านต้องดึงเอาความรู ้เดิมและนําไปเชื อมโยงกับ
ความรู ้ ในเนื อหาใหม่ ผูอ้ ่านต้องได้รับการสนับสนุ นจากครู ในการใช้ชือเรื อง หัวข้อย่อยและการ
แสดงตัวอย่าง (Bruce and Robinson 2004) ซึ งทังหมดนีเป็ นแนวทางในการช่วยทํานายว่าเนื อหาที
อ่านเกียวกับเรื องอะไร การทํานายเป็ นกลยุทธ์ทีสําคัญทีช่วยให้นกั เรี ยนตังเป้ าหมายไว้ก่อนการอ่าน
ตัวอย่างคําถามเช่นครู อาจจะตังคําถามว่า “What do you expect the next paragraph to be about?
3.2.2.2 การทําให้ชดั เจน (Clarifying)
เป็ นกลยุทธ์ ที ทําให้ผูอ้ ่านใช้ขณะตรวจสอบความเข้าใจ (King and
Johnson 1999) จะเกิดขึนเมือผูอ้ ่านพบว่าความเข้าใจในการอ่านสะดุดลงหรื อมีความสับสนและเมือ
ผูอ้ ่านพยายามทําความเข้าใจใหม่ เมือสิ งทีอ่านไม่ชดั เจนและศัพท์ทีอ่านยากและไม่คุน้ เคย ผูอ้ ่านจะ
ตรวจสอบความเข้าใจของเขาเองเพือให้รู้แน่วา่ สิ งทีอ่านหมายถึงอะไร (Leaderer, 2002) การทําให้
ชัดเจนสามารถทีจะทําให้ผอู ้ ่านแยกและตังคําถามทีไม่คุน้ เคย ทีไม่มีความจําเป็ น หรื อข้อมูลทีไม่
ชัดเจนหรื อกํากวมในเนื อหา การตังคําถาม การอภิปรายและการสะท้อนกลับทีจัดขึนทังขณะอ่าน
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และหลังการอ่านเป็ นโอกาสในการทีทําให้ผูอ้ ่านมีความเข้าใจทีชัดเจนขึน ดังนันการทําให้ชดั เจน
เป็ นส่ วนทีสําคัญอย่างหนึงในการตรวจสอบการอ่านเพือความเข้าใจ ตัวอย่างทีครู อาจจะตรวจสอบ
ได้จากขันตอนนีคือ การตรวจสอบความเข้าใจเนือหาของผูเ้ รี ยนโดยใช้คาํ ทีเป็ นคําสําคัญในเนือหา
3.2.2.3 การตังคําถาม (Questioning)
การสร้ างคําถามต้องการให้ผูอ้ ่านแยกข้อมูลในเนื อหาทีเขากําลังอ่าน
การตังคําถามเป็ นการสร้างเพือทีจะถามเกียวกับใจความสําคัญหรื อข้อมูลสําคัญ จุดประสงค์ของกล
ยุทธ์นีคือการตรวจสอบว่าผูอ้ ่านเข้าใจเนื อหาหรื อไม่และยังช่ วยให้พวกเขาสามารถแยกข้อมู ลที
สําคัญได้ ดังนันการกระตุน้ ผูอ้ ่านให้ตงคํ
ั าถามเกี ยวกับเนื อหาของบริ บทมีผลในทางบวกในการ
พัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจ (Andre and Anderson, 1979) ยิงกว่านันการตังคําถามสามารถตี
กรอบและแก้ปัญหาความเข้าใจทีไม่เพียงพอในการช่วยให้ผอู ้ ่านตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง
ได้
Rosenshine, Meister และ Chapman (1996) กล่าวว่าเมือผูอ้ ่านสร้าง
คําถามแล้วก็ทาํ ให้ตงใจในการอ่
ั
านเนื อหา เขาอาจจะสร้ า งคําตอบที เขาคาดว่า น่ า จะถู กต้องถ้า
คําตอบทีแตกต่างทีเพือนตอบมาความเข้าใจทีล้มเหลวก็จะเกิ ดขึนทําให้ผูอ้ ่านจําเป็ นทีจะคิดใหม่
และหาคําตอบทีถูกต้อง
Rosenshine และเพือนได้อธิ บายว่าผูเ้ รี ยนจําเป็ นทีใช้ความรู ้ของเขาเพือ
มากําหนดคําถามทีช่วยให้เขาเข้าใจว่าเขาอ่านอะไรสิ งนีสามารถทําให้เขากลับกลายเป็ นเข้าใจสิ งที
เขาอ่านมากขึน (Rosenshine, Meister, and Chapman, 1996) คําถามทีเป็ น who, what, when, where,
why, how อย่างเช่นในคําถาม What is happening? Why is this happening? ในภาพรวมการสอน
นักเรี ยนให้สร้างคําถามขณะทีมีกระบวนการอ่านดูแลตรวจสอบความเข้าใจและพัฒนาการอ่านเพือ
ความเข้าใจ ตัวอย่างเช่นครู อาจจะถามว่า “What is the main idea in the paragraph?
3.2.2.4 การสรุ ป (Summarizing)
ในการสรุ ปผูอ้ ่านต้องการแยกแยะความคิดทีเป็ นกุญแจสําคัญของแต่
ละย่อหน้า การสรุ ปทีดีไม่ได้รวมถึงรายละเอียดทีไม่สาํ คัญ ผูอ้ ่านถูกกระตุน้ ให้ใช้หวั ข้อเรื อง หัวข้อ
ย่อยและใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้าไปสรุ ปเนื อหาที เขากําลังอ่านอยู่ผูอ้ ่านควรคิดถึ งย่อหน้า
อะไรหรื อบริ บทอะไรเกียวกับเนื อหาทังหมด หาประโยคหลักของประโยคและสร้างประโยคที
สะท้อนข้อมูลทีสําคัญของย่อหน้าทังหมด การสรุ ปใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้าของบริ บทช่วย
ให้ผอู ้ ่านไม่เพียงแต่เชื อมโยงว่าอะไรทีเขารู ้ เรี ยบร้อยแล้วในส่ วนเรื องทีอ่านปั จจุบนั แต่ยงั เป็ นการ
ทํานายว่าอะไรอาจจะเกิดขึนต่อไปในย่อหน้าถัดไปเพือทีจะตรวจสอบความถูกต้องของการทํานาย
(Greenway, 2002) การสรุ ปช่วยให้ผอู ้ ่านจับใจความสําคัญเรื องทีอ่านในการนําไปสู่ ความเข้าใจใน

61
ภาพรวมและนําพวกเขาไปสู่ การอ่านทีเพิมขึน เป็ นการพิสูจน์การอ่านโดยเน้นการตระหนักรู ้ ถึง
ข้อมูลทีสําคัญของเนื อหาและละทิงข้อมูลทีไม่สําคัญ (Lysynchuck and Pressey, 1990) ตัวอย่างครู
อาจจะพูดว่า “tell me briefly what the author wanted you to know.” ข้อทีห้าการมองเห็น
(Visualization) ซึ งเป็ นกลยุทธ์ทีห้าในกรอบแนวคิดทฤษฏี Brown and Campione (1992) การ
มองเห็นผูเ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นเกียวกับเนื อหาโดยการมองเห็นทีช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจเนื อหาอย่าง
แท้จริ ง ขันนีครู ตอ้ งอธิ บายสิ งทีถูกต้องเกียวกับคําเหล่านันและแสดงความคิดเห็นทําให้ผูเ้ รี ยนได้มี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยน การเห็ น การฟั งคําศัพท์หรื อเหตุ การณ์ ต่างๆในเนื อหา กลยุทธ์ นีจะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนมองเห็นการเน้นเกียวกับเนื อหาเพือทีสามารถเข้าใจเนือหา เป็ นสิ งทีช่วยพัฒนาทักษะผูเ้ รี ยน
ในการตีความหาความหมายสําคัญในเนื อหาทีไม่ได้เน้นอย่างตรงไปตรงมาหรื อชัดเจน ตัวอย่าง
คําถามของครู ในขันตอนนี “Tell me how big the dragon was?”
3.3 การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction)
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็ นพืนฐานของพืนทีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of
proximal development) ทีได้รับการพัฒนาโดย Vygotsky (1978) การไปสู่ จุดนัน ผูเ้ รี ยนสามารถที
จะเรี ยนหรื อแก้ปัญหาทีหนักขึนหรื อสู่ จุดทีพัฒนาทีสมบูรณ์ มากขึนโดยศักยภาพการนําจากผูใ้ หญ่
(ครู หรื อผูเ้ ชี ยวชาญ) หรื อจากกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เช่ น การอภิปราย การะระดมสมอง และการ
ทํางานกลุ่ม
Gravalek and Raphael (1996) กล่าวว่าการทํางานกลุ่มได้แสดงถึงการเคลือนไหว
ของปฏิ กิริยาทางสังคมสี อย่าง อย่างแรกการร่ วมแสดงความคิดเห็ นในกลุ่ม การอภิปรายและการ
สอนพิเศษจากเพือน อย่างทีสอง การดึ งความรู ้ จากภายใน การสอนแบบ Reciprocal Teaching
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ สีกลยุทธ์ห ลักทีเป็ นการออกแบบโดยครู ทาํ งานโดยการร่ วมมื อกันของกลุ่มผูเ้ รี ยน
คิดถึงสี กลยุทธ์หลักในการเรี ยนรู ้ ว่าจะใช้กลยุทธ์อะไร ใช้มนั เมือไหร่ และใช้อย่างไรและทําไมจึง
ใช้มนั อย่างที สามผูเ้ รี ยนสร้ างความเข้าใจด้วยตัวเองและขบวนการอ่านโดยฐานของอะไรที เขา
เรี ยนรู ้จากสังคมแลสนับสนุ นกระบวนการเปลี ยนรู ป ท้ายทีสุ ดผูเ้ รี ยนแบ่งปั นความเข้าใจและการ
คิดภายในกลุ่ม ในขันตอนนีความคิดของผูเ้ รี ยนได้ถูกจัดให้อยูใ่ นรู ปการอภิปรายกลุ่ม(Wilen 1990)
การสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทผูเ้ ข้า ร่ ว มในกลุ่ ม แต่ ล ะคนมี โ อกาสหนึ งครั งในการที จะเป็ น
หัวหน้าและจัดการงานของกลุ่มโดยการอภิปรายไปสู่ กลวิธีหลักสี ประการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสําคัญเพราะว่ามีส่วนช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู ้ทางสังคม ใน
การอ่านในชันเรี ยนการทํางานเป็ นกลุ่ มเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนพัฒนากระบวนการคิ ด กลยุทธ์ อภิ
ปั ญญาและอารมณ์ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนในการแก้ปัญหาใน
การอ่านเพือความเข้าใจทียาก การพัฒนาความคิดทีสู งขึนหรื ออภิปัญญา และการเพิมการขับเคลือน
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จนในทีสุ ดผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้ใหม่จากสิ งทีอยู่ภายในให้มีการพัฒนาทีสู งขึนตามศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยน (Stevens Slavin and Farnish, 1991)
สรุ ปสํ า หรั บ การช่ ว ยเหลื อ และการสอนที ชั ด เจนของกลวิ ธี ก ารสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ทีได้จดั กลวิธีการอ่านหลักสี วิธีให้แก่ผูเ้ รี ยนเพือความ
เข้าใจการอ่านเพือความเข้าใจทีดีกว่ากลวิธีทงหมดเหล่
ั
านี ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกี ยวกับการอ่านเนื อหายิง
ไปกว่านันการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และผูเ้ รี ยนหรื อระหว่างผูเ้ รี ยนกับเพือนช่วยให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ที
จะจัดการกับตนเอง สิ งเหล่านีทําให้ผูเ้ รี ยนกลายเป็ นผูท้ ีสามารถอ่านเองได้โดยอิสระตามรู ปแบบ
โครงสร้างกรอบแนวคิดทฤษฎีทีได้แสดงไว้ (Malock, 2002)
TABLE 1 การสอนแบบแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
Stage 1 กิจกรรมก่อนการอ่าน (PREREADING ACTIVITIES)
1. ถามนักเรี ยนเพือทดสอบความรู ้เกียวกับหัวข้อจะอ่านและทํานายเนื อหาทีอ่าน
Stage 2 กิจกรรมการอ่าน (READING ACTIVITIES)
2. ผูน้ าํ กลุ่มบอกให้กลุ่มอ่านเรื องอย่างเงียบๆ
3. หลังจากทีอ่านเรื องเสร็ จแล้วหัวหน้ากลุ่มก็ถามคําถามเกียวกับข้อความสําคัญ
เกียวกับเรื องทีอ่าน
4. ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปเนือหา
5. ครู นาํ ทํากิจกรรมเพือความชัดเจนเกียวกับเรื องทีอ่าน จดบันทึกคํา วลี ประโยค
ทีต้องการคําอธิบาย อาจจะถามนักเรี ยนเกียวกับปัญหาในเรื องทีอ่าน
6. ผูน้ าํ กลุ่มทําการทํานายเกียวกับเนือหาของย่อหน้าถัดไป
7. ผูน้ าํ กลุ่มถามหาอาสาสมัครทีจะมาเป็ นหัวหน้ากลุ่มทีจะอ่านในย่อหน้าถัดไป
8. ผูน้ าํ กลุ่มคนใหม่ทาํ ซํากระบวนการเดิมจากข้อ 2-7
9. กระบวนการยังคงดําเนินต่อไปจนกระทังการอ่านเสร็ จสมบูรณ์
การตังคําถาม (Questioning) การสรุ ปความ (summarizing) การหาความชัดเจน
(clarifying) และการทํานาย (predicting) ในขันตอนที 3-6 จากตารางนําผูเ้ รี ยนไปสู่ การอ่านและถาม
คําถามด้วยตัวของเขาเองเกียวกับเนื อหาและเนื อหาความรู ้จากประสบการณ์ทีมีมาก่อนและการใช้
การประเมิ นการเรี ย นรู ้ ด้วยตนเอง (Metacognition) Palincsar ตังสมมุ ติฐานไว้ว่า ผูเ้ รี ย นใช้
reciprocal ทําให้ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการทีมีอยูภ่ ายในทีมีอยูแ่ ล้วในกิจกรรมการสอน ดังนันการอ่าน
เพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยนก็จะได้รับการสนับสนุนเมือเขาอ่านอย่างอิสระได้
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นอกจากนันก็มีนกั วิจยั อีกหลายท่านทีศึกษาหลากหลายทฤษฎี ทีจะอธิ บายกิ จกรรมนี
ช่วยพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจ Hacker & Tenent (2002), Hamzah & Hani (2010) และ
Greenway (2002)
Wong (1985) ได้ศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้องได้อธิ บายถึงกรอบแนวคิดเกียวการวิจยั
ในการตังคําถามด้วยตัวเอง active processing ทฤษฎีความสามารถประเมินและเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง
และทฤษฎีทีเกียวกับประสบการณ์เดิม รู ปแบบ active model ทีได้รับการสนับสนุนจากความหมาย
โดยนัยของรู ปแบบการสอนสามอย่างคื อ 1) นักเรี ยนควรจะสร้ างคําถามไม่ใช่ ครู หรื อตํารา 2)
คําถามทีสู งขึนกว่าเดิมควรจะถูกสร้ างขึนเพราะว่าผูเ้ รี ยนได้รับการกระตุน้ ในการคิดอย่างสมบูรณ์
มากขึน 3) คําถามยิงมากดีกว่าคําถามน้อยๆ ทฤษฎี Metacognition ได้ถูกกล่าวว่าการตังคําถามด้วย
ตนเองมาจากการเน้นจากสองอย่างของ 1) กิจกรรมทีช่วยให้ผูอ้ ่านเพ่งความสนใจว่าอะไรเป็ นสิ ง
สําคัญ และ 2) กิจกรรมทีช่วยให้ผูอ้ ่านเพิมการตระหนักรู ้ถึงระดับความเข้าใจการอ่าน จากทฤษฎี
ประสบการณ์ เดิ มสนับสนุ นการใช้การตังคําถามด้วยตนเองเพราะเป็ นทฤษฎี ทีช่ วยให้ผูอ้ ่า นดึ ง
ความรู ้จากประสบการณ์เดิมมาใช้ และ Wong (1985) ได้กล่าวว่าความสําเร็ จของการศึกษาเรี ยนรู ้
หมายรวมถึ ง การสอนตรงในการสร้ า งคํา ถามที ชัด เจน การสอนเขี ย นและการฝึ กที เพี ย งพอ
เพือทีจะให้ผเู ้ รี ยนชํานาญในกลวิธีและจากการศึกษาของ Palincsar (1984) มีสองตัวชีวัดเหล่านี เธอ
ได้ฝึกวิธีเฉพาะทีเหมาะสมสําหรับกิจกรรมสี อย่างในกิ จกรรมการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท
(Reciprocal Teaching) ใช้เวลาในการอบรม 20 วัน และการบันทึกของเธอแสดงให้เห็ นว่านักเรี ยน
เกือบทังหมดมีความชํานาญในกิจกรรมเหล่านัน
Palinscar and Brown (1984) ได้เลือกกิจกรรมการสอนทีเกียวกับการตังคําถามด้วย
ตนเองบนพืนฐานการศึกษาวิจยั ของ Andre and Anderson (1979) และ Wong and Jones (1982) ซึ ง
การอ่านเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผูเ้ รี ยนสามารถสร้างคําถามเองได้
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ผู้อ่านทีพึงตนเองได้ (Independent Reader)
ความสามารถในการอ่ านเพือความเข้ าใจและการตระหนักรู้ ความคิด
Reading Comprehension Ability and Metacognitive Awareness
การสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท
Reciprocal Teaching
4 ยุทธวิธีหลัก (4 main strategies)
กลยุทธ์การอ่านแบบตระหนักรู ้
คิด แผนภูมิความหมาย
(Semantic Mapping)

การช่วยเหลือและการสอนที
ชัดเจนการฝึ กนํามีรูปแบบทีชัดเจน
ครู สนับสนุนถ่ายโอนบทบาทผู ้
นําไปสู่นกั เรี ยน

การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
ครู และผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนด้วยกัน

แผนภาพที 7 กรอบแนวคิดทฤษฎีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท ร่ วมกับแผนภูมิความหมาย
ดัดแปลงจากงานของ Brady (1990)
สรุ ปในการเรี ยนการสอน แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และการใช้
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพือนําไปใช้ เป็ นคู่มือในการเรี ยนการสอนของครู และ
นักเรียน
ในระยะแรกของการสาธิ ตและการทดลองตามแบบการอภิปรายตามแบบการสอน
แบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) และการใช้แผนภู มิ ความหมาย (Semantic
Mapping) ผู ้ส อนต้อ งสอนและฝึ กให้ ผู ้เ รี ยนสามารถใช้ เ ทคนิ ค ทังสี ขันตอน (Predicting,
Questioning, Summarizing and Clarifying) ซึ งรวมถึงการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic
Mapping) ในทุกๆขันตอนในสรุ ปประเด็น (Summarizing) เข้ามาช่ วยเพือให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจยิงขึน
ต่อจากนันเมือผูเ้ รี ยนเข้าใจและฝึ กตามขันตอนต่างๆดีแล้วจึงให้ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนวิธีการตามตาราง
คู่มือข้างล่างเพือให้ผเู ้ รี ยนในกลุ่มช่วยเหลือกันในการเรี ยนรู ้การอ่าน
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ตารางที 6 กระบวนการการเรี ยนรู ้การอ่าน
ขันตอน
กระบวนการ (Procedure)
(Step)
Reading: Ask the other students to read the next paragraphs silently.
1
PLEASE READ THE PARAGRAPH SILIENTLY AND LOOK UP WHEN
YOU ARE DONE.
Questioning: Think about the questions that you might be asked by your teacher
2
on the test. Use the following question words: What, Who, When, where, Why
and How.
WHAT IS THE PARAGRAPH ABOUT?
WHERE DID IT TAKE PLACE?
WHY DID THE MAIN CHARACTER DO THAT?
Summarizing: Use your own words to give the most information from the
3
paragraph.
THE PARAGRAPH TELLS US THAT…………..
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ตารางที 6 กระบวนการการเรี ยนรู ้การอ่าน (ต่อ)
ขันตอน
กระบวนการ (Procedure)
(Step)
4
Clarifying: Ask others if there was anything that they didn’t understand. Or ask
for help about something that you didn’t understand.
IS THERE ANY WORDS OR SENTENSE YOU DIDN”T UNDERSTAND?
I DON’T KNOW WHAT THIS WORDS MEANS?
I DON’T UNDERSTAND THIS PARAGRAPH.
I DON’T UNDERSTAND WHY THIS HAPPENED.
Predicting: Ask others to make a prediction about what they think the next
5
paragraph will talk about. Or you make a prediction about the next paragraph.
WHAT DO YOU THINK THE NEXT PARAGRAPH WILL BE ABOUT?
I THINK THE NEXT PARAGRAPH WILL BE ABOUT…….
6
Ask for a volunteer to be the new leader.
WHO WOULD LIKE TO BE THE NEXT GROUP LEADER?
ทีมา: Brady, P.L, Improving the reading comprehension of middle school students through
reciprocal and semantic mapping strategies, ปรับ ปรุ งโดยอรุ ณี วิริยะจิ ตรา และคณะ
(Unpublished doctoral dissertation, 2011:130-133).
สรุ ปขันตอนการสอนที สําคัญของการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้การสอน
แบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) และการใช้แผนภู มิ ความหมาย (Semantic
Mapping) ทีสําคัญ คือผูส้ อนต้องสาธิ ตการใช้การใช้เทคนิ คทังสี อย่าง คือการทํานาย (Predicting)
การตังคําถาม (Questioning) การสรุ ป (Summarizing) ทีใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
และการสอบถามเพือตอบข้อสงสัย (Clarifying) โดยสามารถทําตามขันตอน คือ
1. ให้ผูเ้ รี ยนอ่านหัวเรื อง (Topic) จากนันจึงให้พวกเขาอธิ บายแสดงความคิดเห็นว่า
พวกเขารู ้อะไรเกี ยวกับเรื องทีอ่านแล้วบ้าง พร้อมทังทําการคาดเดาว่าเรื องทีอ่านนันน่าจะเป็ นเรื อง
เกียวกับอะไร
2. ให้ผเู ้ รี ยนอ่านเรื องในใจเงียบๆประมาณ 1-2 หน้า ถ้าหากแต่ละย่อหน้าไม่ยาวมาก
นัก
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3. ผูส้ อนถามผูเ้ รี ยนเกียวกับใจความสําคัญของเรื องทีอ่านและให้ผูเ้ รี ยนช่วยกันสรุ ป
ประเด็นและรายละเอียดทีสําคัญโดยใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) โดยผูส้ อนทํา
หน้าทีสาธิ ตและทําหน้าทีเป็ นผูน้ าํ การอภิปรายตามทีผูเ้ รี ยนได้เสนอมาในระยะแรกของการสาธิ ต
และการทดลองการอภิปราย ผูเ้ รี ยนอาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการคิ ดก่อนแสดงความคิดเห็ น
ดังนันผูส้ อนต้องให้เวลาแก่ผเู ้ รี ยนพอสมควรในการตอบและอาจตังคําถามนําเพือช่วยให้เขาแสดง
คําตอบหรื อความคิดเห็นได้ไม่ควรทิงเวลาไว้นานจนเกิดความอึดอัดหากผูเ้ รี ยนยังไม่สามารถทีจะ
ตอบคําถามหรื อแสดงความคิดเห็นได้ ผูส้ อนควรบอกให้ผเู ้ รี ยนคนนันทราบว่าผูส้ อนจะกลับมาถาม
ใหม่และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนคนนันได้คิดคําตอบของตนเองซึ งจะเป็ นการแสดงให้เห็นว่าผูส้ อนให้
ความสําคัญกับบทบาทของผูเรี ยนคนนัน
4. ผูส้ อนสอบถามผูเ้ รี ย นว่า มี ข ้อ สงสั ย ต่ า งๆเกี ยวกับ เรื องที อ่ า น เช่ น คํา ศัพ ท์
โครงสร้างประโยคและเนือหาหรื อไม่ ถ้าหากผูเ้ รี ยนมีขอ้ สงสัยผูส้ อนก็จะสาธิ ตและนําการอภิปราย
ในประเด็นเหล่านันเพือหาคําตอบ
5. เมือเสร็ จจาก 1 หรื อ 2 ย่อหน้าแรกแล้วผูส้ อนขอให้ผูเ้ รี ยนช่วยกันคาดเดา (Predict)
สิ งทีจะอ่านในย่อหน้าถัดไปเกียวกับอะไรและมีการทําซําตามขันตอนเดิมจนผูส้ อนมันใจว่าผูเ้ รี ยน
สามารถทําขันตอนต่างๆและเข้าใจสามารถดําเนินการได้โดยกลุ่มผูเ้ รี ยนเองและผูเ้ รี ยนอาจจะยังไม่
คุน้ เคยกับการอภิปรายและการสรุ ปโดยการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) มากนัก
ผูส้ อนต้องให้ผูเ้ รี ยนดําเนิ นการตามคู่มือทีให้ไว้อย่างเป็ นขันตอนและเมือมีความคุน้ เคยกับขันตอน
ต่ า งๆแล้ว ก็ จ ะสามารถดํา เนิ น การอภิ ป รายได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น และขณะผู ้เ รี ยน
ดําเนิ นการอยู่ผูส้ อนต้องสังเกตและคอยให้ความช่ วยเหลื อหากผูเ้ รี ยนมี ปัญหาและโปรดจําไว้ว่า
บทบาทของผูส้ อนคือผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) ดังนันควรให้ความช่วยเหลือเท่าทีจําเป็ น
เพือจะได้ไม่เป็ นการแทรกแซงกระบวนการคิดของผูเ้ รี ยนและให้ผูเ้ รี ยนรั บฟั งความคิ ดเห็ นของ
เพือนในกลุ่มเพราะแนวการสอนอ่านนี ยึดถือวิถีประชาธิ ปไตยเป็ นหลักและทีผูส้ อนควรตระหนัก
คือผูส้ อนจําเป็ นต้องลดบทบาทของตนเองลงเรื อยๆจนกระทังผูเ้ รี ยนสามารถดําเนิ นการอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นได้เองโดยไม่จาํ เป็ นต้องไดรับความช่ วยเหลือจากผูส้ อนและสนับสนุ นให้
ผูเ้ รี ยนในกลุ่มช่วยเหลือกันและกันเพือร่ วมกันแก้ไขปั ญหา
การประเมินผล ผูส้ อนสามารถประเมินผลการสอนได้จากการสังเกต การอภิปรายจาก
การตังคําถาม การสรุ ปประเด็นและใจความสําคัญหรื อจากการแสดงความคิดเห็นเกียวกับสิ งทีอ่าน
ผูส้ อนสามารถใช้แบบทดสอบในการทดสอบความเข้าใจของผูอ้ ่านหลังจากการอภิปรายเรื องโดย
การใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ผูเ้ รี ยนควรตอบคําถามได้อย่างถูกต้องไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 (อรุ ณี วิริยะจิตราและคณะ, 2011: 133)
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สรุ ปผลจากการทบทวนเอกสาร งานวิจยั ทีเกียวข้องกับยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท(Reciprocal Teaching) ผูว้ จิ ยั ได้นาํ มาสังเคราะห์
เพือระบุวา่ มีขนการสอนแบบใดบ้
ั
างทีได้นาํ ดัดแปลงใช้ในงานวิจยั นี โดยมีรายละเอียดแสดงดังในตารางที 7 ดังนี
ตารางที 7 การสังเคราะห์องค์ประกอบการเรี ยนการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
องค์ประกอบ

1.อยูบ่ นฐานทฤษฏีพนที
ื รอยต่อพัฒนาการของ
Vygotsky's ZPD (Zone of Proximal Development)
2.ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้(Constructivist theory)
3.ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition)
4. ปฏิสมั พันธ์เกิดขึนระหว่างครู และนักเรี ยน
5. ปฏิสมั พันธ์ เกิดขึนระหว่างนักเรี ยนและนักเรี ยน
6. การหาความรู ้โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยกัน
7. Scaffolding
8 . ครู ตอ้ งสอนให้เป็ นทีชัดเจนก่อนทีผูเ้ รี ยนจะใช้กล
ยุทธการเรี ยนรู ้ต่อไป
9. การแลกเปลียนบทบาท
10. แต่ละกลุ่มทีจัดควรมีนกั เรี ยนจํานวน 4-6 คน

Palincsar and (Allen
Rosenshine
Ann Brown Borkowski et and Meister
(1980)
al.) (2003)
(1994))
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√

Clark
(2003

Frances and
Eckart
(1992)

Yoosabai
(2009)

Brady,P.L.
(2011)
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√

การ
สังเคราะห์
ของผูว้ จิ ยั
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√
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ตารางที 7 การสังเคราะห์องค์ประกอบการเรี ยนการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) (ต่อ)
องค์ประกอบ

Palincsar and (Allen
Rosenshine
Ann Brown Borkowski et and Meister
(1980)
al.) (2003)
(1994))
√

11. ผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในชัน
เรี ยนให้แก่ผเู ้ รี ยน
√
12. การใช้ 4 กลยุทธ์ คือ Predicting,
Questing and Clarifying, and summarizing
13. ส่งเสริ มวิถีประชาธิปไตยในการเป็ นผูน้ าํ √
และผูต้ าม รับฟังความคิดเห็น และเคารพการ
ตัดสิ นใจของผูอ้ ืน
√
14. การเรี ยนรู ้นาํ ตนเอง (The selfmonitoring) จนในทีสุดกลายเป็ นผูอ้ ่านอิสระ
ได้

√

√

Clark
(2003

√

Frances and
Eckart
(1992)

√

Yoosabai
(2009)

Brady,P.L.
(2011)

√

√

การ
สังเคราะห์
ของผูว้ จิ ยั
√

√

√

√

√

√

√

√

จากตารางสังเคราะห์องค์ประกอบอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) สรุ ปขันตอนดังนี อยู่
บนฐานทฤษฏีพนที
ื รอยต่อพัฒนาการของ Vygotsky's ZPD ต้องมีการสร้างองค์ความรู ้ มีการปฏิสัมพันธ์เกิดขึนระหว่างครู และนักเรี ยน และนักเรี ยนกับ
นักเรี ยน Scaffolding ครู ตอ้ งสอนให้เป็ นทีชัดเจน ผูเ้ รี ยนทํางานเป็ นกลุ่มและมีการแลกเปลียนบทบาทเกิดขึน

69 69

70
ตารางที 8 สังเคราะห์ขนตอนของการเรี
ั
ยนการสอนแบบใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
ขันตอนของการเรี ยนการสอนแบบ
Palincsar and (Allen
Rosenshine
Yoosabai (2009) Brady,P.L.
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Ann Brown
Borkowski et
and Meister
(2011)
(1980)
al.) (2003)
(1994))
Teaching
√
วิเคราะห์ความต้องการจําเป็ น
√
การวิเคราะห์นกั เรี ยน
√
การออกแบบเนือ หารายวิชา
√
√
√
√
√
กําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
√
√
การเตรี ยมความพร้อมสิ งแวดล้อมการ
เรี ยนการสอน
√
√
√
√
√
การอธิ บายขันตอนการสอนแก่ผเู ้ รี ยน
จัดการเรี ยนการสอนตามแบบคือ
√
√
√
√
√
Predicting
√
√
√
√
√
Silent Reading
√
√
√
√
√
Questing

การสังเคราะห์ของ
ผูว้ จิ ยั
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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71
ตารางที 8 การสังเคราะห์ขนตอนของการเรี
ั
ยนการสอนแบบใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) (ต่อ)
ขันตอนของการเรี ยนการสอน Palincsar (Allen
Rosenshine
Yoosabai (2009) Brady,P.L.
การสังเคราะห์ของ
แบบแลกเปลียนบทบาท
and Ann
Borkowski et
and Meister
(2011)
ผูว้ จิ ยั
(Reciprocal Teaching
Brown
al.) (2003)
(1994))
(1980)
√
√
√
√
√
√
Clarifying
√
√
Summarizing / Summarizing
โดยใช้แผนภูมิ
√
√
√
√
√
√
การประเมินผล
จากตารางสังเคราะห์ขนตอนของการเรี
ั
ยนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) สรุ ปขันตอนดังนี 1) กําหนดวัตถุประสงค์ของการ
เรี ยนการสอน 2) การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน 3) การออกแบบเนือ หารายวิชา 4)การกําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน 5) การอธิ บายขันตอนการสอนแก่ผเู ้ รี ยน 6)
จัดการเรี ยนการสอนตามแบบคือ Predicting, Silent Reading, Questing และ Summarizing โดยใช้แผนภูมิความหมาย 7)การประเมินผล
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4. ยุทธวิธีแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
4.1 ความหมายและความสําคัญของแผนภูมิความหมาย
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) หมายถึง กลยุทธ์ทีมองเห็นได้ทีแสดงถึง
ความคิดหลักๆของหัวข้อหลักและทําให้รู้วา่ สิ งเหล่านันเกียวข้องกันอย่างไร (Raymond C. Jones
2006)
แผนภู มิ ค วามหมาย (Semantic Mapping) คื อ รู ป ภาพเรขาคณิ ต ที แสดง
ความสัมพันธ์ ทีเกี ยวข้องกับแนวคิ ดรวบยอดของเนื อหาซึ งอาจใช้เพือแสดงองค์ป ระกอบทีเป็ น
โครงสร้างความคิด อย่างไรก็ตามวิธีการสรุ ปเนือหาจากกลยุทธการสรุ ปนันไม่ใช่เป็ นเรื องง่ายทีจะ
ทําได้เพราะว่าผูอ้ ่านต้องคิดอย่างเป็ นขันตอนและต้องสรุ ปความคิดให้เป็ นหนึ งเดี ยวและวิธีทีช่ วย
ผูเ้ รี ยนในขันตอนนี แผนภูมิความหมายคือเทคนิคทีเหมาะสมทีสุ ด
แผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) ไม่ใช่ เป็ นสิ งทีใหม่ซึงอยูใ่ นรู ปแบบที
เรี ยกว่า semantic webbing, semantic networking หรื อ plot maps (Heimlich and Pittleman, 1986)
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เป็ นการแสดงการจัดความคิดหลักและ
ความคิดรองทีเขียนให้มีความเกียวข้องกัน (Sinatra, Gemake and Morgan 1986: 4) ซึ งรวมถึงทํา
แผนภูมิทีประกอบด้วยจุด (node) ซึ งวาดเป็ นสี เหลียม วงกลม สี เหลียมผืนผ้าทีมีคาํ ทีเป็ นกุญแจ
สําคัญและเชือมโยงในรู ปแบบของลูกศรหรื อเส้นทีลากเชื อมต่อระหว่างจุด Heimlich and Pittelman
(1986) ได้แนะนําการดัดแปลงเทคนิ คของแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ไปใช้ใ น
กิจกรรมก่อนและหลังการอ่านโดยยึดถือจุดประสงค์ของการอ่าน
1. การเข้าถึงความรู ้ทีมีอยูเ่ ดิมในเรื องทีผูเ้ รี ยนอ่าน
2. เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ทีเป็ นกุญแจสําคัญในเรื อง
3. แลกเปลียนความรู ้เดิมและคําศัพท์ทีผูเ้ รี ยนรู ้แล้ว
4. อ่านและทําความเข้าใจเนือเรื อง
แผนภูมิค วามหมายมี ป ระโยชน์มากเนื องจากช่ วยให้ผูอ้ ่า นเข้าใจความสัม พันธ์
ระหว่า งความคิ ดรวบยอดในเรื องว่า อะไรเป็ นความคิดที สํา คัญที สุ ด และที สําคัญรองลงมาและ
ความคิดนันๆมีความสัมพันธ์กนั แบบใด เช่น ในแง่การเปรี ยบเทียบ บรรยายและทีสําคัญก็คือการใช้
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในกิจกรรมการอ่านทังก่อน ขณะทีอ่านและหลังการอ่าน
สอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ทีกล่าวไว้วา่ โครงสร้างความรู ้ดา้ นรู ปแบบ (Formal Schema)
เป็ นปัจจัยทีสําคัญทีทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื องดีขึน (วิสาข์ จัติวตั ร์ , 2000: 145) และมีนกั การศึกษาหลาย
ท่าน คือ Peresich, Meadows and Sinatra (1990 อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวตั ร์ , 2000) ทีได้ทาํ การวิจยั
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เกี ยวกับการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในการอ่านเพือความเข้าใจและทําให้ผล
การเรี ยนของผูเ้ รี ยนดีขึน
Sinatra, Stahl–Gemake and Morgan (1986: 5) และ Davis and McPherson (1989
อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวตั ร์ , 2000) ได้มีการเสนอแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ออกเป็ น
ประเภทต่างๆดังนี
1. แผนภู มิ ความหมายแบบรู ป แมงมุ ม เป็ นแผนภู มิ ที แสดงความสั ม พันธ์ ข อง
ใจความสําคัญ ขาของแมงมุมซึงเป็ นเส้นนอนเป็ นข้อความทีมาสนับสนุนใจความสําคัญ ส่ วนทีเป็ น
ขาหรื อเส้ น ทแยงแสดงถึ งรายละเอี ย ดปลี ก ย่อ ย แผนภู มิ นีใช้ก ับ เรื องที มี ตวั อย่า งหลายๆอันมา
สนับสนุน
“Many areas have a traditional food. In Boston baked beans are flavored with
molasson and baked slowly in a special pot. Steaming brown bread is usually served with the
beans. Usually this traditional Boston food is searved on Saturday night, but it may be enjoyed at
others also.”

Traditional
Food of different
Places

Boston
Usually served brown beans
bread

on Saturday
แผนภาพที 8 แผนภูมิความหมายแบบรู ปแมงมุมขาหนึงขาของแมงมุมใช้เขียนตัวอย่างได้หนึง
ตัวอย่าง
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2. แผนภูมิแสดงลําดับเวลา ใช้กบั เรื องทีเรี ยงลําดับเหตุการณ์หรื อแสดงขันตอนวิธี
ทําดังตัวอย่าง
“It was already dark by the time Beth and Mary left the library. They
immediately started walking as quickly as possible to the bus stop. Unfortunately, the bus had
already left when they got there. They had to telephone Mary’s mother for a ride home.”
Dark came
Mary and Beth left library
Bud left
They arrived at bus stop
Called Mary’s mother
แผนภาพที 9 แผนภูมิแสดงลําดับเวลา
ทีมา: วิสาข์ จัติวตั ร์ , การสอนอ่ านภาษาอังกฤษ (นครปฐม: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543)
3. แผนภูมิความหมายของเรื องเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative and contrast map)
กรอบสี เหลี ยมบนสุ ดคือหัวข้อที นํามาเปรี ยบเที ยบ รองลงมาเป็ นหัวข้อย่อที
นํามาเปรี ยบเทียบ กรอบสี เหลียมด้านข้างคือรายละเอียดของความแตกต่าง
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African elephant are different from Indian elephants
African elephants

Indian elephants

larger

Size, ears

Size, ears

Both males
& female

tusks

tusks

Only male has
tusks

Has two

knobs

knobs

Has one knob

darker

Skin colour

Skin colour

dark

rough

texture

texture

Not as rough

smaller

แผนภาพที 10 แผนภูมิความหมายเรื องเชิงเปรี ยบเทียบ
ทีมา: วิสาข์ จัติวตั ร์ , การสอนอ่ านภาษาอังกฤษ (นครปฐม: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543)

4. แผนภูมิความหมายแสดงเหตุและผล (The cause and Effect Map)
“Hundreds of years ago a fierce group of people called the Huns attached
China. The Huns wanted to conquer China. The Chinese built a huge wall 1,500 miles to keep the
Huns out of China. The wall still standing today.”
Huns attacked China

Chinese built a huge wall
1,500 miles long

แผนภาพที 11 แผนภูมิแสดงเหตุและผล (The cause and Effect Map)
ทีมา: วิสาข์ จัติวตั ร์ , การสอนอ่ านภาษาอังกฤษ (นครปฐม: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543)
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ถ้าหากข้อมูลมีสาเหตุหลายอย่าง และมีผลหลายอย่างก็ให้ใช้แผนภูมิดงั นี

หรื อ

แผนภาพที 12 แผนภูมิแสดงเหตุและผล (The multiple cause and multiple Effect Map or
Reaction Map)
ทีมา: วิสาข์ จัติวตั ร์ , การสอนอ่ านภาษาอังกฤษ (นครปฐม: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543)
5. แผนภูมิอธิ บายหรื อบรรยายหัวข้อ (The Thematic or Descriptive Map)
แผนภู มิ ค วามหมายชนิ ด นี หัว ข้อ หลัก จะอยู่ต รงกลาง หัว ข้อ ที สองรองลงมาจะเป็ นส่ ว นของ
รายละเอียดเกียวกับบุคคล สถานที สิ งของอยูร่ อบๆหัวข้อหลัก (central theme) แผนภูมิชนิ ดนีแสดง
การเชือมโยงของส่ วนประกอบของเนือหา
AIDS stands for Acquired immune efficiency Syndrome, It is a viral infection that attacked the
body immune system and cripples the victim’s ability to fight of certain illness and cancers, so
that eventually he/she usually dies. The symptoms which occur after infection are fever, headache
and sweating.
For the development of AIDS, the pattern of the disease varies widely. In many caese,
it progresses slowly over the year but in some cases it develops quickly within months of
infection. AIDS transmission is through sexual intercourse, blood transfusion and hypodermic
injection.
At present, there is no care nor any really effective treatment for the symptoms but
the way to avoid AIDS are educating the public about AIDS and using a condom when having
sex with the person you don’t know about his/her sexual history.
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แผนภาพที 13 แผนภูมิอธิบายหรื อบรรยายหัวข้อดัดแปลงจากพรพรรณ โอฬารพัฒนชัย
ทีมา: Oranpattanachai Pornpun, “The effectiveness of the semantic mapping technique on
Reading achievement of the first-year nursing students at Mahidol University” (Master thesis of
Mahidol University, 1993:44).
6. แผนภูมิแบบผสมอาจเป็ นแผนภูมิแบบไหนก็แล้วแต่มาใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่ น
แผนภูมิแบบแมงมุมกับลําดับเวลาเข้าด้วยกัน
“The Pilgrim left England in September of 1620. They started out with
ships. Once, the speed well, developed a leak and could not make the journey. The Pilgrims
decided to make the trip in just one ship, the Mayflower. Many of the speedwell passengers
crowed abroad the Mayflower. The Pilgrims were very crowded and uncomfortable. They had to
eat, dress, and pass the time between decks. Each person had less than 6 square feet of space.
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It took the Mayflower 65 days to cross the Atlantic. The voyage was very
rough, windy, and cold. There was no heat. There was no enough medicine or supplies. There was
no doctor on the ship. The Pilgrims were sick, weak and tied when they arrived in November.”
Time ladder with embedded spider
September 1620-Pilgrims left England
Speedwell too leaky to go on
no medicine
too crowded

Speedwell passengers
on Mayflower

no doctor
Reasons for
hard trip
across Atlantic

few supplies
cold windy weather

Arrived in November sick,
weak, and tired

แผนภาพที 14 แผนภูมิแบบผสม
ทีมา: วิสาข์ จัติวตั ร์ , การสอนอ่ านภาษาอังกฤษ (นครปฐม: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543)
วิธีการนํากลยุทธ์ในการแลกเปลียนบทบาทร่ วมกับกลยุทธ์การใช้แผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) ในขันตอนการสรุ ปเนือหาผูอ้ ่านจะหาคําทีเป็ นกุญแจสําคัญใน
เนือหา ทําความเข้าใจเนือหาทําความเข้าใจเนือหาทีเกียวข้อง ต่อจากนันก็ใช้หวั เรื อง หัวข้อย่อยและ
ใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้าสรุ ปเนื อหาทีผูเ้ รี ยนกําลังอ่านการสรุ ปใจความสําคัญของแต่ละย่อ
หน้าสามารถช่วยให้ผอู ้ ่านเชือมโยงเนือหาและทํานายสิ งทีจะเกิดขึนในย่อหน้าถัดไป เขาสามารถหา
สามารถสมมุติฐานได้ดงั ตัวอย่าง
2.1 แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
มีส่วนประกอบ 3 อย่าง คือ
2.1.1 คําถามหลักหรื อความคิดรวบยอด สิ งนี เป็ นคําหรื อวลีกุญแจสําคัญซึ ง
เป็ นจุดรวมของแผนภูมิ
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2.1.2 Strands ความคิดย่อยๆ ทีช่วยอธิบายหรื อสิ งทีทําให้ความคิดรวบยอดมี
ความชัดเจนขึนซึ งสิ งเหล่านันเกิดขึนได้โดยผูเ้ รี ยน
2.1.3 Supports รายละเอียดอ้างอิงและแหล่งทีมาทีเกียวข้องในแต่ละ Strand
การสนับสนุน strands ทีชัดเจนจะทําให้เห็นการเชือมโยงจาก strand ไปสู่ strand อืนๆ
Support

Strand

Support
Strand

Core concept

Support

Strand

แผนภาพที 15 Model of semantic mapping
ทีมา: Richard T. and Joanne L. Vacca, Adapted from Content Area Reading: Literacy and
Learning Across the Curriculum, เข้าถึงเมือ 5 มกราคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://literacy.kent.
edu/eureka/strategies/semantic_mapping.pdf
2.2 มุมมองในการใช้แผนภูมิความหมายสําหรับก่อนและหลังการอ่าน
แผนภู มิ ความหมายทีใช้ก่อนและหลังการอ่ านได้รับการสนับสนุ นจากนัก
ทฤษฎีและนักปฏิบตั ิหลายท่านเป็ นวิธีทีช่วยในการอ่านเพือความเข้าใจโดยตรง แผนภูมิความหมาย
เป็ นสิ งทีมีประสิ ทธิ ภาพเพราะว่ามันเป็ นสิ งทีผูเ้ รี ยนเชือมโยงข้อมูลใหม่เข้ากับความรู ้เดิมในเรื องที
ผูอ้ ่านมีอยูโ่ ดยการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
Stahl and Vencil (1985) Sinatra, Gemake and Mogan (1985: 5) ได้บนั ทึกไว้
ว่าข้อได้เปรี ยบของการใช้เทคนิ คแผนภูมิความหมาย ว่าเป็ นสิ งทีมีคุณค่าในห้องเรี ยนเพราะผูเ้ รี ยน
สามารถวาดภาพรู ปของความคิดรวบยอดและความสําคัญของส่ วนรวมมาสู่ ส่วนย่อยและจากภาพ
ย่อยสู่ ภาพรวมความสัมพันธ์แสดงผ่านการพัฒนาของความคิดรวบยอด Glenn and Reynoid (1980)
กล่าวว่าผลสําเร็ จของการใช้แผนภูมิความหมายขึนอยูก่ บั ครู ผสู ้ อนว่าจะให้คุณค่ากับกระบวนการคิด
ของผูเ้ รี ยนแค่ไหนและ Ausubel (1968, in Sininatra, Gemaks and Morgan 1985: 5) ชีให้เห็นว่าการ
จัดการองค์กรทีดี ทาํ ให้เพิมการเรี ยนรู ้ จําข้อมูลได้เพราะว่าสิ งเหล่านันจะช่ วยให้เกิ ดความชัดเจน
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และจัดการประมวลข้อมูลทีมีมาก่อนสู่ การใช้ภาระงานในการเรี ยน กล่าวโดยสรุ ปคือ ถ้ารวมกล
ยุทธ์แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) กับกลยุทธ์การแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal) มาใช้
ในการอ่านเพือความเข้าใจสามารถทีจะสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนมีการอ่านทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึนและ
เป็ นการง่ า ยสํา หรั บผูเ้ รี ยนที จะเชื อมโยงและเรี ย กความรู ้ เดิ ม กลับมาช่ วยในการอ่ านของผูเ้ รี ย น
Poole (1998) ได้กล่าวว่าแผนภูมิความหมายบางทีก็เรี ยกว่า Word-webbing
หรื อ clustering เป็ นวิธีทีแตกต่างอี กอย่างหนึ งทีนักเรี ยนนํามาปรั บปรุ งใช้ในการอ่านเพือความ
เข้าใจเมือนักเรี ยนวาดภาพแบบเดียวหรื อแบบเป็ นกลุ่มพวกเขาก็จะเขียนอะไรก็ได้หรื อทุกๆอย่างที
เขาคิดถึงเมือเขาอ่านเนือหาขณะทีทําเขาสร้างเส้นแผนผัง (diagram) เพือเชือมโยงความคิดทีเขาคิด
ว่าแสดงความสัมพันธ์กนั ของสิ งนันไปสู่ หวั ข้อย่อยในการอ่าน
Harvey et al. (2002) กล่าวว่าแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เป็ น
เครื องมื อในการสอนทีมี ค่ าไม่ เหมื อนกับเครื องมื อการสอนอื นที มี วตั ถุ ประสงค์เพีย งอย่างเดี ย ว
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) สามารถนําไปใช้แบบยืดหยุน่ และใช้ได้ต่อเนื องโดยนํา
ปลายมาต่อกันเส้นทีขีดหนึงเส้นทีเจอท่ามกลางกลยุทธ์ของแผนภูมิความหมายคือทีซึ งเป็ นจุดแสดง
ลําดับความสมบูรณ์ของกระบวนการคิดของผูเ้ รี ยน–จุดแข็งและจุดอ่อนของการเข้าใจได้กลายเป็ น
สิ งทีปรากฏชัดเจน มีแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) หลายแบบแสดงความคาดหวังที
แตกต่างของประเด็นที ใกล้เคียงกับภาพใหญ่หรื อภาพรวมบางอันอาจจะใช้คาํ สันๆหรื อวลี เป็ น
ตัวอย่างทีดีในหลายลักษณะทีเป็ นแบบอย่างของผูเ้ รี ยนรวมถึงผูอ้ ่านภาษาอังกฤษด้วยความชํานาญ
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) แบบแผนผังต้นไม้ใช้แสดงถึงการแบ่งชัน การวิเคราะห์
โครงสร้าง การแจกแจง ตัวอย่างเช่น การระดมสมอง
Raymond C. Jones (2006) กล่าวว่าแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
เป็ นการอ้างอิงทีมีประโยชน์สําหรับผูเ้ รี ยนในการไขปั ญหาความชัดเจนในบางจุดของเรื องทีเขา
กําลังอ่านทันทีทีผูเ้ รี ยนคุน้ เคยกับธรรมชาติของผังความสัมพันธ์ของความหมายเขาก็สามารถสร้าง
แผนผังของเขาได้เอง ขณะทีเป็ นกิจกรรมขณะอ่านหรื อหลังการอ่าน
Williams, C. R. (1994) กล่าวว่าแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
สามารถช่วยผูเ้ รี ยนไม่เพียงแค่ความสัมพันธ์ทีมองเห็นได้แต่เป็ นการจัดหมวดหมู่ทีดีอีกด้วย กลยุทธ์
การสอนโดยตรงทีรวมถึงการระดมสมองและการนําการอภิปรายโดยครู เป็ นโอกาสในการพัฒนา
และสนับสนุ นความรู ้ เดิมเท่าๆกับการทํานาย การตังสมมุติฐานยืนยันหลักฐานความเป็ นจริ งของ
เนื อหาเมือใช้เป็ นกิ จกรรมก่ อนการอ่านถู กอ้างอิงด้วยแผนผังกรอบความคิ ด ครู สามารถแนะนํา
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในห้องเรี ยนในลักษณะทีแตกต่างกัน ครู อาจแสดงเป็ น
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วงกลม เป็ นสี เหลียม เป็ นรู ปทรงรี ดว้ ยเส้นทีเชือมโยงต่อกัน นักเรี ยนอ่านเนื อหาทีได้รับมอบหมาย
ไปสู่ การอภิปรายครู เขียนใจความสําคัญของเนื อหาในวงกลมตรงกลางนักเรี ยนก็ร่วมกันสนับสนุ น
ด้วยรายละเอียดของใจความสําคัญนันและก็เขียนเชื อมโยงออกมาต่อกันเรื อยๆโดยมีเส้นเชื อมโยง
กิจกรรมเหล่านีนักเรี ยนสามารถใช้เป็ นกลุ่มหรื อเดียว
Novak and Growin (1984) กล่าวว่าแผนภูมิความหมาย เป็ นผังกราฟิ กชนิด
พิเศษที นัก เรี ย นสามารถใช้ใ นการเข้า ใจโครงสร้ า งเนื อหาและพัฒนาการอ่ านเพื อความเข้า ใจ
ตัวอย่างของกิ จกรรมทีเป็ นผังความคิด ผูส้ อนเลือกขอบเขตความรู ้ทีจํากัดเพือทําผัง ขอบเขตขึนอยู่
กับสื อเช่นการกําหนดการอ่าน การทดลองหรื อการนําไปใช้แก้ปัญหา นักเรี ยนก็ได้รับการสอนให้
ใช้การวาดเส้นระหว่างความคิดไปสู่ ความสัมพันธ์ทีชัดเจนและมีการโยงเชื อมคําเหล่านันเพือใช้
อธิ บายธรรมชาติของความสัมพันธ์ (ตัวอย่าง clear cutting-causes-erosion) ความคิดรวบยอดของ
การรวมแบบและการเชือมคํา สร้างเป็ นแผนงานซึงอาจจะวัดความถูกต้อง (Cardellini, 2004)
แผนงานทีเสนอเป็ นตัว แสดงทีชัดเจนของแผนภูมิความหมายจากผังกราฟิ ก
ต่างๆ เป็ นการวิจยั ทีชัดเจนในการอ่านเพือความเข้าใจ การให้ขนตอนพิ
ั
เศษระหว่างความคิดอาจจะ
มีผลกระทบการอ่านเพือความเข้าใจและการจําโครงสร้าง ผูเ้ ขียนอธิ บายเนือหาทีใช้โครงสร้างพิเศษ
ในการจัดสื อ และการสร้างแผนภูมิความหมายอาจจะช่วยให้ผูอ้ ่านตระหนักและเข้าใจโครงสร้ าง
เหล่านัน (Burdumy et al. 2006; Harniss et al. 1994) การเปรี ยบเทียบ-ความขัดแย้ง สาเหตุ -ผลลัพท์
การอธิ บายและการลําดับโครงสร้างธรรมดาทังสี แบบเพือจัดเนือหา (Burdumy et al., 2006) โดย
ตรวจสอบความสามารถของนักเรี ยนในการใช้ความสัมพันธ์ของภาษาในผังความคิด สามารถลง
ความเห็นได้วา่ นักเรี ยนเข้าใจการอ่านเนื อหาดีแค่ไหน เช่น นักเรี ยนอาจจะใช้คาํ ทีเกียวข้องเป็ นคํา
ต่างจากเมือนําเนือหาทีเปรี ยบเทียบความเหมือนและความต่าง หรื อผลของโครงสร้างเนือหาทีเป็ น
เหตุและผลกัน
แผนภูมิความหมายไม่ใช่เป็ นแค่ผงั ชนิดทีสอนนักเรี ยนเกียวกับความสัมพันธ์
ต่างๆเท่านัน แต่ยงั มีขอ้ ได้เปรี ยบอืนๆ การใช้ไดอะแกรม เช่น “double bubble maps” ทีนักเรี ยนใช้
เปรี ยบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างความคิดรวบยอดทังสองแบบ เช่นระหว่างสัตว์เลียง
ลูกด้วยนํานมและสัตว์ครึ งบกครึ งนําโดยการเติมคําใน bubble หรื อในวงกลมทีว่างทีเป็ นกลุ่มรอบๆ
ความคิดรวบยอดเหล่านัน นักเรี ยนสามารถลงความเห็นในข้างหนึ งของแผนภูมิทีแตกต่างจากอีก
ข้างหนึ งโดยไม่ตอ้ งเขียนคําว่า “is different from” (Piercy and Hyerle, 2004: 68) นอกจากนันด้วย
multi flow maps ทีนักเรี ยนใช้เขียนสาเหตุ เช่ น การก่ อสร้ างทางด้านซ้ายของผังและผล เช่ น
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดทางด้านขวาของผัง นักเรี ยนสามารถลงความเห็นแนวคิดหลักทีแน่นอน
หรื อผลอย่า งอืนโดยไม่ตอ้ งเขีย นคําว่าเหตุ อย่างไรก็ตามผังเหล่านี มี แนวโน้มทีจะเน้นชนิ ดของ
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ความสัมพันธ์ชนิ ดเดี ยวในขณะทีผังความคิดรวบยอดมีความยืดหยุ่นมากกว่าในการใช้เสนอชนิ ด
ของความสั ม พัน ธ์ ห ลายแบบที นัก เรี ยนอยากสนั บ สนุ น เข้า ไปในเนื อหา (เช่ น comparative,
causative, explanatory, sequential) ผังธรรมดาอย่างอืนรวมถึงผังต้นไม้ mind maps, semantic maps
ผังความคิดรวบยอดสามารถดัดแปลงไปใช้กบั pre-reading, during reading and post-reading
(Chang et al., 2002)
สรุ ปใจความสําคัญของแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ก็คือเป็ น
เครื องมือทีช่วยครู ในการสอนในการเชือมโยงดึ งเอาความรู ้ เดิมและความรู ้ใหม่ทีอ่านมาช่วยในการ
สรุ ปใจความสําคัญโดยการใช้ภาพ เส้นแผนผัง (diagram) และรู ปของความคิดรวบยอด ผังกราฟิ ก
และความสําคัญของส่ วนรวมมาสู่ ส่วนย่อยและจากภาพย่อยสู่ ภาพรวมความสัมพันธ์แสดงผ่านการ
พัฒนาของความคิดรวบยอด ให้เป็ นทีชัดเจนในการอ่านเนือหา
ตารางที 9 การสังเคราะห์ความหมายและความสําคัญของแผนภูมิความหมาย (semantic mapping)
แนวคิด
อ้างอิง
สรุ ปการสังเคราะห์
การจัดการทีดี Stahi and Vencil (1985) Sinatra, Gemake and แผนภูมิค วามหมาย (Semantic
มาใช้เป็ น
Mogan (1985),Glenn and Reynoid (1980),
Mapping) เป็ นเครื องมื อที ช่ วย
ครู ในการสอนในการเชื อมโยง
เครื องมือทําให้ Novak and Growin (1984), Williams, C. R.
ดึ ง เอาความรู ้ เ ดิ ม และความรู ้
ผูเ้ รี ยนสามารถ (1994), Harvey et al. (2002)
เพิมการเรี ยนรู ้ Raymond C. Jones (2006),
ใหม่ที อ่ านมาช่ ว ยในการสรุ ป
จําข้อมูลได้
ใจความสําคัญโดยการใช้ภาพ
และช่วยให้เกิด
เส้นแผนผัง (diagram) และรู ป
ความชัดเจนใน
ข อ ง ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด ผั ง
การเรี ยนรู ้
กราฟิ ก และความสํ า คัญ ของ
ส่ วนรวมมาสู่ ส่วนย่อยและจาก
ภ า พ ย่ อ ย สู่ ภ า พ ร ว ม
ความสั ม พัน ธ์ แ สดงผ่ า นการ
พัฒ นาของความคิ ด รวบยอด
ให้ เ ป็ นที ชั ด เจนในการอ่ า น
เนื อหาช่ วยทํ า ให้ ส ามารถ
พัฒ นาความสามารถในการ
อ่านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

83
4.2 แนวคิดพืนฐานทีเกียวข้องกับแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
คื อ ทฤษฎี โ ครงสร้ า งความรู ้ เ ดิ ม (Schema Theory) ทฤษฎี อ ภิ ปั ญ ญา
(Metacognition) และรู ปแบบการเขียน (Text Structure)
4.3 รู ปแบบการเขียนแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
มุมมองเกียวกับการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) สําหรับก่อน
และหลังการอ่าน (Viewpoints about using the semantic mapping for pre and post reading)แผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) ใช้ก่อนและหลังการอ่านได้รับการสนับสนุ นจากนักทฤษฎีและ
นักปฏิบตั ิหลายท่านว่าเป็ นวิธีทีทําให้เพิมการอ่านเพือความเข้าใจ Stahl and Vencil (1985) ได้และ
ยังชี ให้เห็ นว่า เทคนิ ค การใช้แผนภู มิความหมาย (Semantic Mapping) เป็ นสิ งที มีประสิ ทธิ ภาพ
เพราะว่าทําให้ผเู ้ รี ยนผูกความรู ้ใหม่เข้ากับความรู ้เก่าทีมีอยูเ่ ดิมผ่านการใช้แผนผัง ครู สามารถทราบ
ถึงความรู ้ทีมีอยูเ่ ดิมของผูเ้ รี ยนและสามารถนําไปใช้ปรับในการเรี ยนการสอน
Sinstra, Geake and Morgan (1986) ชี ให้เห็ น ผลดี ข องเทคนิ ค นี ว่า มี
ความสําคัญยิงในชันเรี ยนเพราะแผนผังทีสร้างทําให้เห็นความคิดรวบยอดของเนื อหาทําให้มีการจัด
วางโครงร่ างในการเรี ยนทีเป็ นระบบและเป็ นการช่วยให้ระลึกถึงความรู ้ประสบการณ์เดิมเนื องจาก
มี การจัดที ชัดเจน นอกจากนันความสําเร็ จของการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
ขึนอยูก่ บั ว่าครู ให้คุณค่ากับขันตอนการคิดของนักเรี ยนมากแค่ไหน
จากข้อมู ล ที กล่ า วมาข้า งต้น สรุ ป ให้ เ ห็ น ว่า แผนภู มิ ค วามหมาย (Semantic
Mapping) มีส่วนช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจการอ่านทีดีขึนจากการทําให้ชดั เจนขึน
3.2 แผนภูมิความหมายหลังการอ่าน (The Post- reading Semantic Map)
การทําแผนภาพหลังการอ่านได้รับการออกแบบเพือช่วยนักเรี ยนสู่
1. รวมข้อมูลทีเรี ยนจากตําราด้วยความรู ้จากประสบการณ์เดิมเกียวหัวเรื อง
2. ทบทวนจุดที สํา คัญทังหมดที แสดงไว้ใ นตําราและความสัมพันธ์ ทาํ ให้
สามารถเข้า ใจที ดี ขึ นท่ า มกลางใจความสํ า คัญ อย่า งน้อยที สุ ด ก็ เ ป็ นการสะท้อ นให้เ ห็ น การจัด
องค์ประกอบของเนือหา
การทําแผนภูมิความหมายหลังการอ่านไม่มีโครงสร้างทีกําหนดไว้ล่วงหน้าใน
ทางตรงข้ามนักเรี ยนสามารถสร้างขันตอน สร้างรู ปภาพของแผนภาพขณะทีทบทวนแต่ละย่อหน้า
และปรั บโครงสร้ างเพือสะท้อนถึ งความสั มพันธ์ ในเนื อหา นัก เรี ยนเริ มแทนทีด้วยหัวเรื องจาก
วงกลมตรงกลางและแทนทีคําหนึ งหรื อสองคําเพือให้เริ มสรุ ปสิ งสําคัญทีเขาเรี ยนรู ้เกียวกับหัวเรื อง
ได้เขารวมรายละเอียดเดียวหรื อตัวอย่างของความคิดหลัก ตัวอย่างถ้าใจความสําคัญของย่อหน้าเป็ น
พฤติกรรมโดยรวมของสุ นขั จิงจอก นักเรี ยนจะแทนด้วยคําว่า cooperative และ hunting packs เป็ น
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ตัวอย่างการทํางานร่ วมกันถ้าใจความสําคัญคือว่าสุ นกั จิงจอกปรับตัวนักเรี ยนก็อาจจะแทนทีคํานัน
ด้วย adaptable ในหัวข้อย่อย live in many locations หรื อ eat lot of foods แสดงเป็ นรายละเอียดที
ชัดเจน เกี ยวกับจุดเด่ นของขันตอนหลังการอ่าน การที ครู สร้ างแผนภูมิความหมายขนาดใหญ่
สําหรับกลุ่ม นักเรี ยนแต่ละคนก็สร้ างของตนเองในสมุดในแผนภาพส่ วนตัวนักเรี ยนก็ได้รับการ
สนับสนุ นให้ใช้คาํ อะไรก็ได้ในแบบทีดีทีสุ ด ตัวอย่างเช่ น นักเรี ยนคนหนึงอาจจะใส่ “hunting”
เป็ นข้อมูลสนับสนุ นสําหรับการร่ วมมือในแผนภาพของเขาแต่คนอืนอาจจะใส่ “protecting the
young” แต่ทงสองจะได้
ั
รับการบอกว่าถูกทังสองคนเบืองหลังของขันตอนนีนักเรี ยนจะเข้าใจดีทีสุ ด
และจําคําและความคิดซึงเกียวข้องใกล้ชิดกับประสบการณ์และความรู ้เดิมของตนเอง
Supportive
Detail or fact

Supportive
Detail or fact

Main Idea1

Main Idea2
TOPIC

Main Idea4

Supportive
Detail or fact

Main Idea3

Supportive
Detail or fact

แผนภาพที 16 Post-reading Semantic Map
กลวิธีการสร้างแผนภูมิความหมายทังสองได้ถูกสอนเพือใช้เป็ นแบบฝึ กอบรม
และเป็ นตัวช่ วยการเรี ยนรู ้ ครู เริ มรู ปแบบกิ จกรรมเพือเป็ นตัวชี นําว่านักเรี ยนจะทําอะไรและคิ ด
เกียวกับเรื องนันอย่างไร
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3.3 กลยุทธ์การสอนแบบแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) และกลยุทธ์
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
ในการรวมกลยุท ธ์ ท งสองอย่
ั
างนี เข้า ด้วยกันและนํา มาช่ วยในการอ่านเพื อ
ความเข้าในนัน ผูว้ ิจยั ต้องการให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนรับผิดชอบในการหาสมมุติฐานในทุกขันตอนใน
กลยุทธ์การอ่านเพือความเข้าใจรวมถึง กิจกรรมก่อนการอ่าน กิจกรรมการอ่านและกิจกรรมหลังการ
อ่านดังนี
ขันที 1 กลยุทธ์ก่อนการอ่าน: Semantic Map
1. ถามนักเรี ยนเพือทดสอบความรู ้เกียวกับหัวข้อจะอ่านและทํานาย
เนือหาทีอ่าน
2. เขียนหัวข้อเรื องตรงกลางวงกลมของผังความสัมพันธ์ของความคิด
ในวงกลมรอบๆวงกลมตรงกลางเขียนคํา who?, what?, where?, when?, how? And why?
3. ให้นกั เรี ยนตังคําถามแต่ละคําตอบโดยการระดมสมองและบันทึก
การเชือมโยงไปยังวงกลมทีเหมาะสม
4. เมือผังก่อนการอ่านเสร็ จสมบูรณ์ถามหานักเรี ยนอาสาสมัครทีจะ
เป็ นผูน้ าํ คนแรกสําหรับการสอนแบบกลยุทธ์อภิปัญญา
ขันที 2 กลยุทธ์การอ่าน: Reciprocal teaching
5. ผูน้ าํ กลุ่มบอกให้กลุ่มอ่านเรื องอย่างเงียบ
6. หลังจากที อ่านเรื องเสร็ จแล้วหัวหน้ากลุ่มก็ถามคําถามเกี ยวกับ
ข้อความสําคัญเกียวกับเรื องทีอ่าน
7. ผูน้ าํ กลุ่มเขียนสรุ ป
8. ครู นาํ ทํากิจกรรมเพือความชัดเจนเกียวกับเรื องทีอ่าน จดบันทึกคํา
วลี ประโยคทีต้องการคําอธิบายอาจจะถามนักเรี ยนเกียวกับปั ญหาในเรื องทีอ่าน
9. ผูน้ าํ กลุ่มทําการทํานายเกียวกับเนือหาของย่อหน้าถัดไป
10. ผูน้ าํ กลุ่มถามหาอาสาสมัครทีจะมาเป็ นหัวหน้ากลุ่มทีจะอ่านใน
ย่อหน้าถัดไป
11.ผูก้ ลุ่มคนใหม่ทาํ ซํา5-10
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ขันที 3 กลยุทธ์หลังการอ่าน: Main Idea and Supporting Detail Semantic Map
12. ผูเ้ รี ยนสร้างแผนผังอันใหม่เขียนหัวข้อเรื องตรงกลางอีกครังหนึง
13. ผูเ้ รี ยนทบทวนย่อหน้าแรกระลึ กถึงสิ งสําคัญทีเขาเรี ยนไปในย่อ
หน้าเกียวกับหัวข้อและเขียนคําหรื อวลีในวงกลมทีสอง
14. ผูเ้ รี ยนเชื อมโยงรายละเอียดสําคัญทีเขารู ้ชดั เจนเป็ นตัวอย่างอย่าง
ชัดเจนของใจความหลักในวงกลมทีสอง
15. ผูเ้ รี ยนทําซําในขันตอนที 13 และ 14 จนกระทังทบทวนการอ่าน
เสร็ จ
กลยุทธ์โดยรวมทีใช้การวิจยั นี ได้ตงสมมุ
ั
ติฐานไว้ว่าจะเป็ นดีกว่าถ้าใช้กลวิธี
การสอนแบบแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ร่ วมกับกลวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) ซึ งมีเหตุผลสองอย่างคือ 1) สามารถดึงความรู ้จากประสบการณ์เดิม
มาใช้มากกว่า 2) เป็ นการช่ วยผูเ้ รี ยนในการจัดระบบและรวมข้อมู ลใหม่ทีสมบู รณ์ กว่า มีความ
ชํานาญในการรวมกลวิธี และผูเ้ รี ยนสามารถใช้ขนตั
ั งแต่การเตรี ยมการอ่าน การอ่าน และหลังการ
อ่านหรื อสรุ ป
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สรุ ปผลจากการทบทวนเอกสาร งานวิจยั ทีเกียวข้องกับกลวิธีการสอนแบบแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping)ผูว้ จิ ยั ได้นาํ มาสังเคราะห์เพือระบุ
ว่ามีขนการสอนแบบใดบ้
ั
างทีได้นาํ ดัดแปลงใช้ในงานวิจยั นี โดยมีรายละเอียดแสดงดังในตาราง10 ดังนี
ตารางที 10 การสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรี ยนสอนแบบแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
องค์ประกอบ
Sinatra,
Heimlich and Poole (1999) Raymond C.
Novak and การสังเคราะห์ของ
Gemake and
Jones (2006) Growin (1984)
Pittelman
ผูว้ จิ ยั
(1986)
Morgan
(1986)
√
√
√
√
√
√
ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ (Schema Theory)
√
√
√
√
√
√
ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition)
√
√
√
√
√
√
รู ปแบบการเขียน (Text Structure)
√
√
√
√
√
√
ความคิดรวบยอดหรื อคําถามหลักและ
ความสําคัญของส่ วนรวมมาสู่ ส่วนย่อย
√
√
√
ความคิดย่อยๆทีช่วยอธิบายให้ความคิดรวบ
ยอดชัดเจน (Strand)
√
√
√
รายละเอียดอ้างอิงในแต่ละ (Strand)
√
√
√
√
√
√
ดึงเอาความรู ้เดิมและความรู ้ใหม่ทีอ่านมาช่วย
ในการสรุ ปใจความสําคัญโดยการใช้ภาพ เส้น
แผนผัง (diagram)

87

88
ตารางที การสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรี ยนสอนแบบแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) (ต่อ)
องค์ประกอบ
Sinatra, Gemake Heimlich and Poole (1999) Raymond C.
Jones (2006)
and Morgan
Pittelman
(1986)
(1986)
√
√
√
√
ความคิดย่อยๆทีช่วยอธิบายให้ความคิดรวบ
ยอดชัดเจน (Strand)
√
√
√
√
รายละเอียดอ้างอิงในแต่ละ (Strand)
√
√
√
√
ดึงเอาความรู ้เดิมและความรู ้ใหม่ทีอ่านมาช่วย
ในการสรุ ปใจความสําคัญโดยการใช้ภาพ เส้น
แผนผัง (diagram)
√
√
√
√
ผูเ้ รี ยนผูกความรู ้ใหม่เข้ากับความรู ้เก่าทีมีอยู่
เดิมผ่านการใช้แผนผังส่ วนรวมมาสู่ ส่วนย่อย
√
รู ปแบบความสัมพันธ์ของแนวคิด
√
√
√
√
กลุ่ม
√
√
√
√
การปฏิบตั ิ
√
√
ปัญหา
√
√
√
√
สรุ ปความคิดให้เป็ นหนึงเดียว
ทักษะทางสังคม

Novak and การสังเคราะห์ของ
Growin (1984)
ผูว้ จิ ยั
√

√

√
√

√
√

√

√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
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ตารางที 10 การสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรี ยนสอนแบบแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) (ต่อ)
องค์ประกอบ
Sinatra, Gemake
Heimlich and
Poole (1999)
Raymond C. Jones Novak and Growin
and Morgan (1986) Pittelman (1986)
(2006)
(1984)
√
√
สภาพแวดล้อม
การประเมินผลของ
กลุ่ม

การสังเคราะห์ของ
ผูว้ จิ ยั
√
√

จากตารางสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรี ยนสอนแบบแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) สรุ ปขันตอนดังนี 1) ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้
(Schema Theory)ร่ วมกับทฤษฎี Metacognitive มาสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอด ความคิดย่อยและรายละเอียดต่างๆโดยผ่านการเขียน Text Structure ในการแสดง
ความสัมพันธ์ของแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยการทํางานเป็ นกลุ่ม และท้ายทีสุ ดก็มีการประเมินผลงานของกลุ่ม

89

90
ตารางที 11 การสังเคราะห์ขนตอนของการเรี
ั
ยนการสอนแบบแผนภูมิความหมาย
Sinatra, Gemake and
Heimlich and
ขันตอนของการเรียนการสอนแบบ
Morgan (1986)
Pittelman (1986)
แผนภูมิความหมาย
√
ผูส้ อนสํารวจความต้องการจําเป็ นของ
ผูเ้ รี ยน
√
เลือกหัวข้อการอ่านตามโครงสร้างโดยให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
จัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มโดย สมาชิกภายในกลุ่ม
จํานวน 4 -5 คน
√
√
ให้จุดมุ่งหมายของการอ่าน
√
√
นําใจความสําคัญของเรื องมาสรุ ปและ
จัดเรี ยงตามลําดับ
√
√
เขียนใจความหลักของเรื องเป็ นหลักของ
การสร้างแผนภูมิความหมาย
√
√
จัดรู ปแบบแผนภูมิความหมายโดยเขียน
วงกลม หรื อกรอบสี เหลียมล้อมรอบแล้ว
ใช้เส้นหรื อลูกศรเชือมโยง
นักเรี ยนร่ วมกันระดมสมอง

Poole (1999)

Raymond C.
Jones (2006)

Novak and การสังเคราะห์
Growin (1984) ของผูว้ จิ ยั
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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ตารางที 11 การสังเคราะห์ขนตอนการเรี
ั
ยนการสอนแบบแผนภูมิความหมาย (ต่อ)
Sinatra, Gemake and Heimlich and
ขันตอนของการเรียนการสอนแบบแผนภูมิ
ความหมาย

Morgan (1986)

Pittelman

Poole

Raymond C.

Novak and

การ

(1999)

Jones (2006)

Growin

สังเคราะห์

(1984)

ของผูว้ จิ ยั

(1986)
เติมเหตุการณ์หรื อความคิดรวบยอดย่อยลงใน

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

วงกลมหรื อกรอบสี เหลียมอีกขันหนึงตามเข็ม
นาฬิกาเรี ยงตามลําดับรอบๆความคิดรวบยอด
หลัก
อํานวยความสะดวก
นําเสนอผลงาน
ประเมินผลงานทีนําเสนอรายกลุ่ม รายบุคคล

√
√

√

√

√

√

√

จากตารางสังเคราะห์ขนตอนการสอนแบบแผนภู
ั
มิความหมาย สรุ ปขันตอนคือเลือกหัวข้อการอ่านตามโครงสร้าง ให้จุดมุ่งหมายของการอ่าน นํา
ใจความสําคัญของเรื องมาสรุ ปและเรี ยงตามลําดับความสําคัญ เขียนใจความหลักของเรื องเป็ นหลัก เขียนวงกลม หรื อกรอบสี เหลียมล้อมรอบแล้วใช้เส้นหรื อ
ลูกศรเชือมโยง เติมเหตุการณ์หรื อความคิดรวบยอดย่อยลงในวงกลมหรื อกรอบสี เหลียม ผูส้ อนอํานวยความสะดวก ประเมินผลงาน
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สรุ ปผลจากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้องกับองค์ประกอบของยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย
(Semantic mapping)ทังสองวิธีทีผูว้ จิ ยั ได้นาํ มาสังเคราะห์เพือระบุวา่ มีขนการสอนแบบใดบ้
ั
างทีได้นาํ ดัดแปลงใช้ใน PMPC Model โดยมีรายละเอียดแสดงดัง
ในตาราง 12 ดังนี
ตารางที 12 การสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรี ยนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย
องค์ ประกอบการเรียนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
องค์ ประกอบการสอนแบบแผนภูมิความหมาย
องค์ ประกอบของรู ปแบบ ฯ
1.อยูบ่ นฐานทฤษฏีพนที
ื รอยต่อพัฒนาการของ
Vygotsky's ZPD (Zone of Proximal Development)
2.ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้ (Constructivist theory)

ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ (Schema Theory)

.ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน

ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition)

3.ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition)

รู ปแบบการเขียน (Text Structure)

4. ปฏิสัมพันธ์อาจจะเกิดขึนระหว่างครู และนักเรี ยน

ความคิดรวบยอดหรื อคําถามหลักและความสําคัญของ
ส่ วนรวมมาสู่ ส่วนย่อย

5. ปฏิสัมพันธ์อาจจะเกิดขึนระหว่างนักเรี ยนและ
นักเรี ยน

ความคิดย่อยๆทีช่วยอธิ บายให้ความคิดรวบยอดชัดเจน
(Strand)

อยูบ่ นฐานทฤษฏีพนที
ื รอยต่อพัฒนาการ
ของVygotsky
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้(Constructivist
theory)และทฤษฎีอภิปัญญา
ปฏิสัมพันธ์อาจจะเกิดขึนระหว่างครู และ
นักเรี ยน ระหว่างนักเรี ยนและนักเรี ยนมี
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ครู ใช้การสอนแบบ Scaffolding โดยอาศัย
เทคโนโลยีและสื อต่างๆ
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ตารางที 12 การสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรี ยนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย (ต่อ)
องค์ ประกอบการเรียนการสอนแบบแลกเปลียน
องค์ ประกอบการสอนแบบแผนภูมิความหมาย
องค์ ประกอบของรู ปแบบ ฯ
บทบาท
6. การหาความรู ้โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยกัน

รายละเอียดอ้างอิงในแต่ละ (Strand)

7. Scaffolding

8. ครู ตอ้ งสอนให้เป็ นทีชัดเจนก่อนทีผูเ้ รี ยนจะใช้กล
ยุทธการเรี ยนรู ้ต่อไป

ดึงเอาความรู ้เดิมและความรู ้ใหม่ทีอ่านมาช่วยในการ
สรุ ปใจความสําคัญโดยการใช้ภาพ เส้นแผนผัง
(diagram)
ผูเ้ รี ยนผูกความรู ้ใหม่เข้ากับความรู ้เก่าทีมีอยูเ่ ดิมผ่าน
การใช้แผนผัง

9. การแลกเปลียนบทบาท

รู ปแบบความสัมพันธ์ของแนวคิด

10. แต่ละกลุ่มทีจัดควรมีนกั เรี ยนจํานวน 4-6 คน

กลุ่ม

11.ผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในชันเรี ยนให้แก่ การปฏิบตั ิ
ผูเ้ รี ยน

ครู ตอ้ งเป็ นผูน้ าํ การสอนสอนทีชัดเจน
ก่อนทีผูเ้ รี ยนจะใช้กลยุทธการเรี ยนรู ้ต่อไป
มีการเขียนรู ปแบบความสัมพันธ์ของ
แนวคิด
มีรูปแบบการเขียนโดยใช้ Text Structure
เพือแสดงความคิดรวบยอดหรื อคําถามหลัก
และความสําคัญของส่ วนรวมมาสู่ ส่วนย่อย
ดึงเอาความรู ้เดิมและความรู ้ใหม่ทีอ่านมา
ช่วยในการสรุ ปใจความสําคัญโดยการใช้
ภาพ เส้นแผนผัง (diagram)
เรี ยนเป็ นกลุ่ม แต่ละกลุ่มทีจัดควรมีนกั เรี ยน
จํานวน 4-6 คน
ผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในชันเรี ยน
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
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ตารางที 12 การสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรี ยนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย (ต่อ)
องค์ ประกอบการเรียนการสอนแบบแลกเปลียน
องค์ ประกอบการสอนแบบแผนภูมิ
องค์ ประกอบของรู ปแบบ ฯ
บทบาท

ความหมาย

12. การใช้ 4 กลยุทธ์ คือ Predicting, Questing and
เนือหา
Clarifying, and summarizing
13. ส่ งเสริ มวิถีประชาธิปไตยในการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สรุ ปความคิดให้เป็ นหนึงเดียว
รับฟังความคิดเห็น และเคารพการตัดสิ นใจของผูอ้ ืน
14. การเรี ยนรู ้นาํ ตนเอง (The self-monitoring) จนใน
ทีสุ ดกลายเป็ นผูอ้ ่านอิสระได้
15.มีการประเมินผลแบบกลุ่มและแบบเฉพาะบุคคล

ทักษะทางสังคม

ใช้ 4 กลยุทธ์ คือ Predicting, Questing and
Clarifying, and summarizing ในการแก้ปัญหา
. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตาม ส่ งเสริ มวิถีประชาธิปไตยในการ
เป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม มีทกั ษะทางสังคมรับฟังความ
คิดเห็น และเคารพการตัดสิ นใจของผูอ้ ืน
สรุ ปความคิดให้เป็ นหนึงเดียว

ความคิดย่อยๆทีช่วยอธิบายให้ความคิดรวบ

การเรี ยนรู ้นาํ ตนเอง (The self-monitoring) จนใน
ทีสุ ดกลายเป็ นผูอ้ ่านอิสระได้
ครู ใช้การสอนแบบ Scaffolding โดยอาศัย

ยอดชัดเจน (Strand)

เทคโนโลยีและสื อต่างๆ

จากตารางสังเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบสรุ ปดังนี อยูบ่ นฐานทฤษฏีพนที
ื รอยต่อพัฒนาการของVygotsky's,โครงสร้างความรู ้,อภิปัญญา,
ทักษะทางสังคม , Scaffolding,เรี ยนเป็ นกลุ่ม,ผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก,ใช้ กลยุทธ์,ส่ งเสริ มวิถีประชาธิ ปไตย,สรุ ปความคิดให้เป็ นหนึงเดียว,เรี ยนรู ้นาํ
ตนเอง (The self-monitoring) จนในทีสุ ดกลายเป็ นผูอ้ ่านอิสระได้ในทีสุ ด
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สรุ ปผลจากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้องกับกลวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping)ทังสอง
วิธีทีผูว้ จิ ยั ได้นาํ มาสังเคราะห์เพือระบุวา่ มีขนการสอนแบบใดบ้
ั
างทีได้นาํ ดัดแปลงใช้ใน PMPC Model โดยมีรายละเอียดแสดงดังในตาราง 13 ดังนี
ตารางที 13 สังเคราะห์ขนตอนรู
ั
ปแบบการเรี ยนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย
ขันตอนการเรียนการสอนแบบแลกเปลียน
ขันตอนการการสอนแบบแผนภูมิความหมาย
สรุ ปขันตอนของรู ปแบบการเรียนการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย
บทบาท
(PMPC Model)
กําหนดวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอน
การออกแบบเนือ หารายวิชา
กําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
การเตรี ยมความพร้อมสิ งแวดล้อมการเรี ยนการ
สอน
การอธิ บายขันตอนการสอนแก่ผเู ้ รี ยน

ผูส้ อนสํารวจความต้องการจําเป็ นของผูเ้ รี ยน
จัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มโดย สมาชิกภายในกลุ่ม จํานวน 3 -5
คน
ให้จุดมุ่งหมายของการอ่าน
นําใจความสําคัญของเรื องมาสรุ ปและจัดเรี ยง
ตามลําดับ
เขียนใจความหลักของเรื องเป็ นหลักของการสร้าง
แผนภูมิความหมาย

1.P = Preparation Stage เป็ นขันตอนทีผูส้ อนต้อง
เตรี ยมให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนเกียวกับขันตอนการ
สอนฯซึ งมีขนตอนย่
ั
อย 2 ขันตอนคือ
1.1การให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนเกียวกับ Reciprocal
Teaching และ Semantic Mapping เพือช่วยใน
1.2 การวางแผนการอ่าน (Planning) เป็ นการ
วางแผนเพือปรับการอ่านให้เข้ากับเนือหาทีอ่าน
เพือใช้ในการสร้างแผนภูมิความหมายตาม
โครงสร้างของเรื องทีอ่าน (Text Structure)โดยมี
ผูส้ อนเป็ นชี นําและช่วยอํานวยความสะดวก
เพือให้กระบวนการเรี ยนการสอนต่อเนื องไม่
หยุดชะงัก
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ตารางที 13 สังเคราะห์ขนตอนรู
ั
ปแบบการเรี ยนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย (ต่อ)
ขันตอนการเรียนการสอนแบบ ขันตอนการการสอนแบบแผนภูมิ
สรุ ปขันตอนของรู ปแบบการเรียนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทแผนภูมิ
ความหมาย
แลกเปลียนบทบาท
ความหมาย
(PMPC Model)
จัดการเรี ยนการสอนตามแบบ
คือ

Predicting

จัดรู ปแบบแผนภูมิความหมายโดย
เขียนวงกลม หรื อกรอบสี เหลียม
ล้อมรอบแล้วใช้เส้นหรื อลูกศร
เชือมโยง
ใส่ ความคิดรวบยอดหรื อเหตุการณ์
สําคัญๆรอบลงมาในวงกลมหรื อ
กรอบสี เหลียมตามเข็มนาฬิกา

.M = Modeling Stage ขันตอนนีผูส้ อนจะดําเนินการสอนเพือเป็ นตัวอย่างแก่ผเู ้ รี ยน
ก่อนทีจะมีการแลกเปลียนบทบาทการเรี ยนรู ้ของสมาชิกภายในกลุ่มในขันตอนนีจะ
มีขนตอนย่
ั
อยๆ ขันตอนดังนี
. การทํานาย (Predicting) เกียวข้องกับการหาบริ บทแวดล้อมโดยใช้ความรู ้
ประสบการณ์เดิมของผูอ้ ่าน จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์นีคือการเชือมโยงไปสู่ ผอู ้ ่านว่ารู ้
อะไรบ้างแล้วเกียวกับชือเรื องทีอ่านเพือทีจะนําไปสู่ เนื อหาทีอ่าน
. การอ่านเงียบๆ (Silent Reading) เป็ นขันตอนทีผูน้ าํ กลุ่มบอกให้กลุ่มอ่านเรื อง
อย่างเงียบๆ
. การตังคําถาม (Questioning) ต้องการให้ผอู ้ ่านแยกข้อมูลในเนือหาทีเขากําลัง
อ่าน
. การทําให้ชดั เจน (Clarifying) เป็ นกลยุทธ์ทีทําให้ผอู ้ ่านใช้ขณะตรวจสอบความ
เข้าใจ จะเกิดขึนเมือผูอ้ ่านพบว่าความเข้าใจในการอ่านสะดุดลงหรื อมีความสับสน
. การสรุ ป (Summarizing) ในการสรุ ปผูอ้ ่านต้องการแยกแยะความคิดทีเป็ นกุญแจ
สําคัญของแต่ละย่อหน้า
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ตารางที 13 สังเคราะห์ขนตอนรู
ั
ปแบบการเรี ยนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย (ต่อ)
ขันตอนการเรี ยนการสอนแบบ ขันตอนการการสอนแบบแผนภูมิ
สรุ ปขันตอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทแผนภูมิ
แลกเปลียนบทบาท
ความหมาย
ความหมาย
(PMPC Model)
Questing
นักเรี ยนร่ วมกันระดมสมอง
3. P = Participation Stage ในขันตอนนีผูเ้ รี ยนจะแลกเปลียนบทบาทการเป็ น
ผูน้ าํ และผูต้ ามในกลุ่ม
Clarifying
อํานวยความสะดวก
4. C = Cooperation Stage ในขันตอนนีจะเป็ นการสรุ ปเรื องในการอ่าน
ทังหมดโดยใช้ Semantic Mapping โดยการนําเนือหาทีสรุ ปในแต่ละย่อหน้า
Summarizing / Summarizing นําเสนอผลงาน
มาสรุ ปเป็ นภาพรวมใหญ่ ผูส้ อนจะทําหน้าทีเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกและให้
โดยใช้แผนภูมิ
คําปรึ กษาถ้าหากกลุ่มต้องการความช่วยเหลือหรื อมีขอ้ สงสัย ต่อจากนันก็เป็ น
การประเมินผล
ประเมินผลงานทีนําเสนอ
การประเมินผลแบบรายกลุ่มและเฉพาะบุคคล
จากตารางสังเคราะห์สรุ ปขันตอนของรู ปแบบ ฯ ดังนี .P = Preparation Stage, 2.M = Modeling Stage, 3. P = Participation Stage และ . C = Cooperation
Stage
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5. การเสริมต่ อการเรียนรู้ (Scaffolding)
1. ความหมายของการเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding)
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการเสริ มต่อการเรี ยน (Scaffolding) ไว้หลาย
ความหมายมีดงั นี
Wood, Bruner and Ross ( , quoted in Eggen and Kauchak,
) ได้ให้
ความหมายว่า การเสริ ม ต่ อการเรี ย น (scaffolding) เป็ นการจัด ความช่ ว ยเหลื อ เพื อให้ ผู เ้ รี ย น
ปฏิ บตั ิงานได้บรรลุ ผลสํา เร็ จด้วยตนเองและตามจุ ดประสงค์ทีตังไว้ เมื อการเสริ มต่อการเรี ยนรู ้
(scaffolding) ซึงผูส้ อนดําเนินการโดยจัดตัวเลือกทีช่วยเหลือให้ผูเ้ รี ยนในลักษณะต่างๆ เช่น การตัง
คํา ถาม การสาธิ ต การบอกเป็ นนัย เพื อให้ ผู ้เ รี ยนปฏิ บ ัติ ง านด้ว ยตนเอง จนกระทังผู ้เ รี ย นมี
ความสามารถเพิมขึน และความช่วยเหลือจะลดลงไปเรื อยๆ (Beed Hawkins and Roller,
;
Eggen and Kauchak,
; Foley,
) ดังนันกิจกรรมทีจัดในการเรี ยนการสอนจะสามารถช่วย
พัฒนาการเรี ยนภาษาอังกฤษให้มีประสิ ทธิ ภาพเพือให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู ้ของการใช้ภาษา
อย่างเพิมขึนซึงลักษณะพิเศษของการเสริ มต่อการเรี ยน เนืองจากการเสริ มต่อการเรี ยนช่วยให้ผูเ้ รี ยน
สามารถทํางานโดยลําพังและบรรลุผลสําเร็ จในการทํางานทีวางไว้ (Foley, ; Slavin, )
Vacca ( ) กล่าวว่าการเสริ มต่อการเรี ยนเป็ นเทคนิ คการเรี ยนทีช่วยให้ผูเ้ รี ยน
พัฒ นาความเข้า ใจการอ่ า นจับ ใจความจนกระทังสามารถสรุ ป ใจความเรื องที อ่ า นได้แ ละช่ ว ย
สนับสนุ นให้การอ่านของผูเ้ รี ยนพัฒนาจนบรรลุ วตั ถุประสงค์ทีกําหนดไว้ นอกจากนี การเสริ มต่อ
การเรี ยนเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์สอนแบบการ
ช่วยเหลือซึงกันและกันเพือให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ งานได้โดยอิสระโดยได้รับความช่วยเหลือจากเพือนร่ วม
ชัน
กลยุทธ์การเสริ มการเรี ยนรู ้ (Scaffolding strategies) สามารถจัดในรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนในลักษณะ เช่ น การตังคําถาม ตัวช่วย การถอดความหมาย การสาธิ ต ท่าทาง แหล่ง
การเรี ยนรู ้ได้รับจากการมองเห็น การออกแบบผังกราฟิ ก การแสดงละคร ภาระงาน การออกแบบ
สิ งแวดล้อมเพื ออํา นวยความสะดวกการฝึ กปฏิ บ ตั ิ ใ นทัก ษะต่ า งๆ การพู ด การอธิ บ ายและการ
ควบคุ ม ในการเข้า ใจ ดัง นันยุท ธศาสตร์ เหล่ า นี สามารถช่ วยทํา ให้ ผู เ้ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการทํา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ (Crawford,
)
Larkin ( ) ได้กล่าวว่าการเสริ มการเรี ยนเป็ นการช่วยเหลือสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยน
สามารถทํางานให้สําเร็ จมากยิงขึนและเมือผูเ้ รี ยนเริ มทํางานได้สําเร็ จ แล้วการช่ วยเหลื อจะค่อยๆ
ลดลงจนกระทังผูเ้ รี ยนสามารถทํางานได้โดยลําพังหรื ออิสระการช่วยเหลือจะยุติลง
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การเสริ ม ต่ อ การเรี ย นเป็ นการสร้ า งแรงจู ง ใจต่ อ ผู เ้ รี ย นทํา ให้ ผู เ้ รี ย นเกิ ด ความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยน (Van DerStuyf, ) นอกจากนีการเสริ มต่อการเรี ยนเป็ นกลวิธีการเรี ยน
ที ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ด้วยตนเองโดยได้รับความช่ วยเหลื อจากผูม้ ี ความสามารถมากกว่า
จนกระทังผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้โดยลําพัง
2. ขันตอนการเสริ มต่อการเรี ยน (scaffolding)
2.1 การเสริ มต่อการเรี ยนเป็ นกลวิธีการเรี ยนทีมีลกั ษณะพิเศษต่างจากกลวิธีการ
เรี ยนอืนๆ ซึ ง Vygotsky (1978) ได้แบ่งขันตอนการเสริ มต่อการเรี ยนในด้านการอ่าน คือขันตอน
ของพืนทีรอยต่อการพัฒนาการ Zone of proximal development (ZPD) ระดับของความเข้าใจ ดังนี
ขันที 1 เป็ นขันระดับสู งการซึ งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ขันที 2 เป็ นขันทีผูส้ อนเป็ นผูช้ ีแนะให้กบั ผูเ้ รี ยนในการอ่าน
ขันตอนที 3 และ ขันที 4 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมของกลุ่มย่อย
2.2 Vygotsky (1978) ได้จดั ขันตอนการเสริ มต่อการเรี ยนไว้ ดังนี
2.2.1 มีเป้ าหมายและทิศทางทีชัดเจน นักเรี ยนสามารถดําเนินการได้ตรงตาม
เป้ าหมายทังนีโดยอาศัยคําแนะนําทีปรากฏในบทเรี ยนซึงจะระบุไว้ในส่ วนหน้า
2.2.2 มีการกําหนด บทบาท หน้าทีของการปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจนทังนีเพือช่วย
ให้นกั เรี ยนดําเนินกิจกรรมไปสู่ เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
2.2.3 มีการกําหนดงานให้นักเรี ยนฝึ กปฏิ บตั ิอยู่ในขอบเขตทีสามารถฝึ กได้
ตามศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคน
2.2.4 มีเกณฑ์ (Rubrics) ซึ งใช้ประเมินผลงานทีเป็ นรู ปธรรมชัดเจนสามารถ
นําไปปฏิบตั ิได้
2.2.5 ระบุแหล่งเรี ยนรู ้ทีตรงตามเป้ าหมายและสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าได้
2.2.6 มีวิธีการช่ วยลดหรื อเพิมความคาดหวังแก่นกั เรี ยนซึ งอาจตังไว้สูงหรื อ
ตําจนเกินไปโดยปรับให้อยูใ่ นระดับทีใกล้เคียงกับความสามารถของตนเอง
2.2.7 มีวิธีการช่ วยให้นักเรี ยนรู ้ จกั ความสามารถทีแท้จริ งของตนเอง ได้แก่
ความเพียรพยายามในการปฏิบตั ิงานให้ประสบความสําเร็ จหรื อมีความตังใจในการทํางานน้อยหรื อ
ขาดสมาธิ คุณลักษณะเช่นนีจะไปปรากฏในผลงาน
2.2.8 ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรี ยนให้มีปฏิสัมพันธ์ทีดี ต่อกันระหว่างครู
กับนักเรี ยนและนักเรี ยนกับนักเรี ยน
2.3 Mc Closkey (2005) ได้แบ่งขันตอนการเสริ มต่อการเรี ยนในด้านการอ่าน ดังนี
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2.3.1 ขันก่อนการอ่าน ได้จดั การเรี ยนการสอน เช่น แนะนําศัพท์จากรู ปแบบ
และการวาดภาพ การเชื อมโยงความรู ้ เดิ มผ่านภาพ การเชื อมโยงความรู ้ ประสบการณ์ ของผูเ้ รี ยน
การแนะนําโครงสร้างเรื องโดยผ่านผังกราฟิ กและแนะนําลักษณะเนือหาทีอ่าน
2.3.2 ขันระหว่างอ่าน มีจดั การเรี ยนการสอน เช่ น การทํานายจากเนื อเรื องที
อ่านและตรวจสอบความหมาย
2.3.3 ขันหลังอ่าน มีการจัดการเรี ยนการสอน เช่น ออกแบบผังกราฟิ กสําหรับ
การเล่าเรื อง ทบทวนคําศัพท์ การใช้ผงั กราฟิ กของโครงสร้ างโดยการเขียนและประยุกต์เนื อหาที
อ่านไปสู่ การเขียน
2.4 Doolittle (1997) ได้เสนอวิธีดาํ เนินงานไว้ดงั นี
ขันที 1 ขันนํา ในขันนีจะกําหนดเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของการเรี ยน
ขันที 2 ขันก่ อ นการเรี ย น ในขันนี เป็ นการสร้ า งปฏิ สั ม พัน ธ์ ที ดี ใ ห้ เ กิ ด ขึ น
ระหว่างครู กบั นักเรี ยนและนักเรี ยนกับนักเรี ยน
ขันที 3 ขันอ่าน ในขันนี ให้นกั เรี ยนใช้วิธีอ่านหลังจากอ่านเสร็ จแล้วครู จะใช้
เทคนิคคําถามตามระดับขันของการคิดทีปรับใช้กบั การอ่าน
ขันที 4 ขันปฏิ บ ัติ ง าน ในขันนี นัก เรี ย นจะทํา งานเป็ นกลุ่ ม และอาจเป็ น
รายบุคคลบ้างตามลักษณะของงานถ้าเป็ นงานกลุ่ มก็ตอ้ งร่ วมกันวินิจฉัยคําตอบที ถู กต้องและหา
ข้อสรุ ปร่ วมกัน
ขันที 5 ขันหลัง เรี ย น ในขันนี เป็ นการวัด ผลและประเมิ น ผล ได้แ ก่ การ
ประเมินผลงานโดยใช้เกณฑ์ทีตรงตามสภาพจริ ง
3. แนวทางในการช่วยเหลือผูอ้ ่านผ่านพืนทีรอยต่อพัฒนาการ
วิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Ways of assisting readers through their zones of proximal
development: Modes of scaffolding)
Wilhelm, Baker, และ Dube (2001: 4) ได้เสนอแนวทางในการช่วยเหลือผูอ้ ่าน
ผ่านพืนทีรอยต่อพัฒนาการเกียวกับวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู ้โดยแบ่งเป็ น 3 ขันตอน ได้แก่ ครู ควบคุม
(Teacher-regulated) ให้ก ารช่ วยเหลื อในการร่ ว มทํา กิ จ กรรม (Supportive joint practice:
scaffolding) และนักเรี ยนควบคุม (Student-regulated) ในการดําเนิ นการช่วยเหลือผูอ้ ่านผ่านพืนที
รอยต่อพัฒนาการเกียวกับวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ ได้แบ่งเป็ น 3 ขันตอน ดังนี
1. ครู ควบคุม (Teacher-regulated) เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนซึ งครู เป็ นผู ้
ควบคุมโดยครู อ่านให้นกั เรี ยนฟังเพือให้ครู เป็ นต้นแบบ
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2. การช่วยเหลือในการร่ วมทํากิจกรรม (Supportive joint practice: scaffolding)
เป็ นการช่ วยเหลื อในการร่ วมทํากิ จกรรมระหว่างครู กบั นักเรี ยนซึ งครู นาํ เสนอสัญลักษณ์ ของเรื อง
แบ่งเป็ นกลุ่มย่อยอ่านร่ วมกับครู และครู ให้โครงสร้างการอ่านตามคําแนะนํา
3. นักเรี ยนควบคุม (Student-regulated) ให้นกั เรี ยนอ่านโดยอิสระและเลือกสื อ
ในการอ่านตามความเหมาะสม
6. แนวคิดการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Reading)
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดระดับความเข้าใจในการอ่านของ Barrett และนันทา มันเศรษฐวิทย์
มาประยุกต์ใช้ ดังนี
ระดับความเข้าใจในการอ่านของ Barrett (1990: 139-142) ซึงจําแนกเป็ น 5 ระดับ คือ
1. ระดับความเข้าใจตามตัวอักษร (Literal comprehension) ระดับนีมุ่งเน้นการอ่านให้
ได้ความคิด และข้อมูลทีปรากฏอยูอ่ ย่างชัดเจนในข้อความ
2. ระดับความเข้าใจในการจัดเรี ยบเรี ย งข้อความใหม่ (Reorganization) ระดับ นี
มุ่งเน้นให้ผูอ้ ่านวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และเรี ย บเรี ย งความคิด หรื อข้อมู ล ที ปรากฏอย่างชัดเจนใน
เนื อความ การสร้ างความคิ ดใหม่โดยอาจใช้ประโยคของผูแ้ ต่งโดยตรงหรื ออาจแปลความ ถอด
ความจากประโยคของผูแ้ ต่งโดยใช้ประโยคใหม่แต่ความหมายคงเดิม
3. ระดับความเข้าใจในการสรุ ปอ้างอิงหรื อลงความเห็น (Inferential comprehension)
ผูอ้ ่า นจะสรุ ป อ้า งอิ ง หรื อลงความเห็ นได้เมื อใช้ความคิ ด และข้อมู ล ที ปรากฏอยู่ในเนื อความใช้
ความรู ้ สึกและประสบการณ์ ของตนเองเป็ นพืนฐานในการนึ กคิ ด จิ นตนาการและตังสมมติ ฐาน
โดยทัวไปแล้วความเข้าใจระดับนี ต้องการการคิดและจินตนาการทีกว้างไกลออกไปจากข้อความที
ปรากฏ
4. ระดับความเข้าใจในการประเมิ น (Evaluation) คื อระดับของการตัดสิ นใจเชิ ง
ประเมินค่าสิ งทีอ่านโดยเปรี ยบเทียบความคิดทีเสนอในเรื องราวทีอ่านกับเกณฑ์ภายนอกซึ งอาจได้
จากผูเ้ ชียวชาญหรื องานเขียนอืนๆ เพือเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ภายในซึ งได้จากประสบการณ์ ความรู ้
ค่านิยมของผูอ้ ่านเองสิ งสําคัญในการประเมินค่า คือจะต้องมีการตัดสิ นและเน้นคุณภาพในแง่ความ
ถูกต้อง การยอมรับได้หรื อความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์หรื อสิ งทีเกิดขึนนัน
5. ระดับความเข้าใจอย่างซาบซึ ง (Appreciation) ความเข้าใจระดับนี ประกอบด้วย
ความเข้าใจระดับทีกล่าวมาแล้วทังหมด ผูอ้ ่านจะมีอารมณ์ ความรู ้สึกและความสุ นท รี ยต์ ่องานเขียน
และเทคนิคการเขียน ท่วงทํานอง รู ปแบบหรื อโครงสร้างของสิ งทีอ่าน

102
ขันตอนของกระบวนการอ่านของสุ นนั ทา มันเศรษฐวิทย์ (2543: 83) ได้นาํ ลําดับขัน
การเรี ยนรู ้ของ Bloom มาประยุกต์ใช้ในการสอนอ่าน โดยแบ่งเป็ น 6 ขัน ดังนี
ขันที 1 จํา เป็ นขันเริ มแรกของการอ่านทีสมองจะต้องจําเรื องราวให้ได้ จําความหมาย
ของคําให้คาํ จํากัดความของคํายาก จําชื อตัวละครและเหตุการณ์ สําคัญ การทีครู จะรู ้ ว่านักเรี ยนมี
ความจําเรื องทีอ่านได้มากหรื อน้อยก็ใช้วิธีการตังคําถามจากเรื องทีอ่านหรื ออาจให้สะกดคํา บอก
ความหมาย และบอกคําจํากัดความ
ขันที 2 เข้าใจ เป็ นขันที ผูอ้ ่านสามารถเล่ าเรื องที อ่านด้วยคําพูดของตนได้ เข้าใจ
ความคิด ถ้อยคํา ประโยคและข้อความที ให้คติสอนใจ บอกลําดับเหตุการณ์ ได้เล่าเรื องด้วยคําพูด
ของตัวเอง เข้าใจ สรุ ปเรื องและเรี ยงลําดับเหตุการณ์ของเรื อง
ขันที 3 นําไปใช้ เป็ นขันทีผูอ้ ่านควรมีการฝึ กนําถ้อยคํา ประโยคและเหตุการณ์ทีได้จาก
การอ่านไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ ใหม่ทีอาจจะเกิดขึนได้ หรื อนําไปใช้แก้ปัญหาในวิชาอืนๆ
ดัง นันคํา ถามที ใช้ จึ ง มัก จะกํา หนดเป็ นสถานการณ์ ใ ห้ ผู อ้ ่ า นพิ จ ารณาในการนํา ความรู ้ มาใช้
ประโยชน์
ขันที 4 วิเคราะห์ เป็ นขันทีผูอ้ ่านแยกองค์ประกอบย่อยของแนวคิดทีได้จากการอ่าน
การรู ้ จกั แยกความหมายของคํา ที มี ค วามหมายหลายอย่า งสามารถบอกได้ว่า องค์ป ระกอบใดมี
ความสัมพันธ์กนั หรื อไม่เกียวข้องกันเลย
ขันที 5 สังเคราะห์ เป็ นขันทีให้ผูอ้ ่านสรุ ปแนวคิดของเรื อง ค้นหาลักษณะโครงเรื อง
หรื อคล้ายคลึงกับเรื องทีเคยอ่านสุ ภาษิตหรื อคําพังเพยทีมีความหมายเปรี ยบเทียบแล้วใกล้เคียงกัน
อีกทังยังสามารถสรุ ปแนวคิดทีเหมือนกันและต่างกันได้ดว้ ย
ขันที 6 ประเมินค่า เป็ นขันสู งสุ ดของการคิดทีผูอ้ ่านรู ้จกั ตัดสิ นเรื องทีอ่านว่าอะไรคือ
ส่ วนทีเป็ นจริ งและอะไรคือส่ วนทีเป็ นเท็จ พิจารณาและค้นหาคุณค่าปรากฏในเรื องตลอดจนความ
ซาบซึง ความประทับใจอืนๆทีได้จากการอ่านเรื อง
ด้วยผูเ้ รี ยนทีเป็ นกลุ่มทดลองอยูใ่ นระดับมหาวิทยาลัยดังนันผูว้ ิจยั กําหนดทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย ความสามารถในการแยกแยะส่ วนทีเป็ นจริ ง การแปลความ/การ
ตีความ การอธิบาย/การทํานายและการสรุ ป
7. ทฤษฎีการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ (Collaborative Learning Theory)
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ คือการเรี ยนรู ้ เป็ นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิ กกลุ่มทีมีความสามารถ
แตกต่างกันประมาณ 3-6 คนช่ วยกันเรี ยนรู ้ เพือไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่ มนักการศึกษาที เผยแพร่
แนวคิดนี คือ Johnson (1994) กล่าวว่าในการจัดการเรี ยนการสอนโดยทัวไปเรามักจะไม่ให้ความ
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สนใจเกียวกับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนเพราะว่าเราจะสนใจเฉพาะปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนหรื อระหว่างผูเ้ รี ยนกับบทเรี ยนและเขากล่าวว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
มี 3 ลักษณะ คือลักษณะการแข่งขันกันในการศึกษาเรี ยนรู ้ เพือทีจะได้รับการตอบแทนในลักษณะ
ต่า งๆ ลัก ษณะต่ า งคนต่ า งเรี ย น คื อ ต่ า งคนต่ า งรั บ ผิ ด ชอบตนเองที จะทํา ให้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละ
ลักษณะร่ วมมือกันช่วยกันในการเรี ยนรู ้ คือต่างคนต่างรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ ของตนเองต่อใน
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งช่วยให้สมาชิกคนอืนเรี ยนรู ้ดว้ ย ซึ งองค์ประกอบของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือต้อง
มีลกั ษณะสําคัญ 5 ประการ (Johnson and John, 1994) ดังนี
1. การพึงพาและเกือกูลกัน (positive interdependence) สมาชิกต้องมีการตระหนักว่า
สมาชิกลุ่มทุกคนมีความสําคัญและความสําเร็ จของกลุ่มขึนกับสมาชิ กทุกคนในกลุ่มแต่ละคนต้อง
รับผิดชอบต่อหน้าทีของตนและในขณะเดียวกันก็ตอ้ งช่ วยเหลือผูอ้ ืนเพือประโยชน์ร่วมกัน การจัด
กลุ่มการเรี ยนแบบเกือกูลกันสามารถจัดได้หลายทาง เช่น ให้ผเู ้ รี ยนมีเป้ าหมายอย่างเดียวกันหรื อให้
ผูเ้ รี ยนกําหนดเป้ าหมายในการทํางาน/การเรี ยนรู ้ ร่วมกัน (positive goal interdependence) การให้
งานหรื อวัสดุอุปกรณ์ ทีทุกคนต้องทําหรื อใช้ร่วมกัน (positive resource interdependence) การ
มอบหมายหน้าทีการทํางานร่ วมกันให้แต่ละคน (positive role interdependence)
2. การปรึ กษาหารื อกันอย่างใกล้ชิด (face to face promotive interaction) การที
สมาชิ กพึงพาอาศัยเกือกูลกันเป็ นปั จจัยทีส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีปฏิ สัมพันธ์ต่อกันในการทีจะช่ วยให้
กลุ่มบรรลุเป้าหมาย ส่ งผลให้เกิดสัมพันธภาพทีดีต่อกัน
3. ความรับผิดชอบทีตรวจสอบได้ของสมาชิ กแต่ละคน (individual accountability)
สมาชิ กในกลุ่มการเรี ยนรู ้ ทุกคนต้องมีหน้าทีรับผิดชอบและพยายามทําหน้าที ทีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถไม่ มีใ ครที จะได้รับ ผลประโยชน์โดยไม่ ทาํ หน้า ที ของตน ดัง นันกลุ่ ม จึ ง
จําเป็ นต้องมีระบบการตรวจสอบผลงานทังทีเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม วิธีการทีส่ งเสริ มให้ทุกคน
ทําหน้า ทีได้อย่างเต็ม ที มี หลายวิธี เช่ น การจัดกลุ่ม ให้เล็ก การทดสอบเป็ นรายบุคคล ครู สัง เกต
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในกลุ่ม การให้ผเู ้ รี ยนสอนซึงกันและกัน
4. การใช้ ท ัก ษะการปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลและทัก ษะการทํา งานกลุ่ ม ย่ อ ย
(interpersonal and small group skills) การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือจะสําเร็ จได้ตอ้ งอาศัยทักษะทีสําคัญ
หลายประการ เช่นทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน ทักษะการทํางานกลุ่ม ทักษะการ
สื อสาร ทักษะการแก้ปัญหาขัดแย้ง การเคารพ ยอมรับ ไว้วางใจซึ งกันและกัน ซึ งครู ควรสอนและ
ฝึ กให้แก่ผเู ้ รี ยนเพือช่วยให้ดาํ เนินงานไปได้
5. วิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (group processing) กลุ่มการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือต้องมี
การวิเคราะห์กระบวนการทํางานของกลุ่มเพือช่วยให้กลุ่มเกิดการเรี ยนรู ้และปรับปรุ งการทํางานให้
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ดีขึน การวิเคราะห์การเรี ยนรู ้ อาจทําโดยครู หรื อผูเ้ รี ยนหรื อทังสองฝ่ าย การวิเคราะห์กระบวนการ
กลุ่มเป็ นยุทธวิธีหนึ งทีส่ งเสริ มให้กลุ่มตังใจทํางานเพราะรู ้ว่าจะได้รับข้อมูลป้ อนกลับและช่ วยฝึ ก
ทักษะการรู ้คิด (metacognition) คือสามารถทีจะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนทีได้ทาํ ไป
สรุ ปผลดี ของการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือคือทําให้ผูเ้ รี ยนมี ค วามพยายามที จะบรรลุ เป้ าหมายมากขึ น
(greater efforts to achieve) ผูเ้ รี ยนดีขึนมีสุขภาพจิตดีขึน (ทิศนา แขมมณี , 2552: 98-102)
นอกจากหลักการ แนวคิดและทฤษฎี ต่างๆทีกล่าวมาแล้วข้างต้นสิ งทีจะขาดไม่ได้ใน
การทําวิจยั ครังนี คือการออกแบบระบบการสอนถือเป็ นหลักการแนวคิดทีมีความสําคัญทีได้มีการ
นําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปั ญหาต่างให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ดังนันในการวิจยั นี ผูว้ ิจยั ได้นาํ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบการ
สอนเชิงระบบมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนด้วย
8. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบการสอนเชิงระบบ
การออกแบบระบบการเรี ยนการสอนหรื อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบจะ
ทําให้การจัดการเรี ยนการสอนนันบรรลุ เป้ าหมายและประสบผลสําเร็ จสู งสุ ดสามารถช่ วยพัฒนา
สมรรถภาพการสอนของครู แ ละผลการเรี ย นรู ้ ข องผู เ้ รี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ได้เ ช่ น กัน
เนื องจากรู ปแบบการดําเนิ นการออกแบบรู ป แบบ รู ปแบบกลยุทธการอ่านเพือความเข้าใจแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ทีมาจาก
การพัฒนาด้วยวิธีการเชิงระบบนันย่อมมีการดําเนิ นการเชิ งระบบด้วยรู ปแบบการพัฒนารู ปแบบใด
รู ปแบบหนึ งทีประกอบด้วยการวิเคราะห์ ความต้องการจําเป็ น กําหนดผลลัพธ์ ทีคาดหวัง ศึ กษา
หลักการที เกี ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอน รวมทังเครื องมื อต่างๆที ใช้ใ น
กระบวนการเรี ยนการสอนทีมีการสร้างและพัฒนาขึนและผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพจึงส่ งผลให้
เกิดผลลัพธ์ตามทีคาดหวัง (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2554: 197 ) ดังนันผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาหลักการแนวคิด
ทฤษฏีการออกแบบระบบการสอนเพือนําไปสู่ การพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านทีมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล และได้ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey and Carey, 2005:
1-8) ร่ วมกับแนวคิดการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
แบบจําลองการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน ADDIE Model ของKruse (2007: 1)
เป็ นแบบวิธีการจําลองทีใช้วธิ ี การเชิงระบบ ซึ งประกอบด้วยขันตอนการดําเนินการ 5ขันตอนคือ
1. ขันตอนวิเคราะห์ (Analyze Phase) วิเคราะห์และประเมินความต้องการจําเป็ น
(Assess and Analyze needs) ในการจัดการเรี ยนรู ้
2. ขันตอนออกแบบ (Design Phase) ออกแบบการเรี ยนการสอนและการนําเสนอ
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(Design instruction and presentations) ประกอบด้วยการกําหนดวัตถุประสงค์ ออกแบบวิธีการหรื อ
รู ปแบบทีให้บรรลุเป้ าหมายเพือจัดการเรี ยนรู ้อย่างไรจึงบรรลุเป้าหมาย
3. ขันตอนพัฒนา (Develop Phase) นวัตกรรม วิธีการและพัฒนาเครื องมือทีใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน
4. ขันตอนนําไปใช้ (Implement Phase) นําสาระและกิจกรรมไปใช้ประกอบด้วยการ
วางแผนในการบริ หารจัดการในการนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ และดําเนิ น การจัดการเรี ยนรู ้
ตามขันตอนต่างๆ ทีกําหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
5. ขันตอนประเมิน (Evaluate Phase) ประเมิ นความก้า วหน้าของผูเ้ รี ยนและ
ประสิ ทธิผลของนวัตกรรม วิธีการทีใช้ในการเรี ยนการสอน
ซึ งการวิจยั ในครังนีผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบจําลองการสอนของ Dick and Carey และแนวคิด
การออกแบบการเรี ยนการสอน (Instructional Design: ID) “ADDIE” Model ของ Kruse (2004) มา
ประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาพัฒนารู ปแบบ
9. ความพึงพอใจ
ความหมาย
พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณฑิ ตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ
หมายถึง พอใจ ชอบใจ
Shelly(1975:9 อ้างถึงในสายพิณ เจริ ญสุ ขพัฒนา, 2546)ได้ศึกษาแนวคิดเกียวกับความ
พึ ง พอใจ ซึ งสรุ ป ได้ว่า ความพึง พอใจเป็ นความรู ้ สึ ก แบ่ ง ได้เ ป็ น 2 ประเภท คื อ ความรู ้ สึ ก ใน
ทางบวกและความรู ้สึกในทางลบ ความรู ้ สึกในทางบวกเป็ นความรู ้สึกทีเมือเกิดขึนแล้วทําให้เกิ ด
ความสุ ข ความสุ ขนีเป็ นความสุ ขทีแตกต่างจากความรู ้สึกทางบวกอืนๆ กล่าวคือเป็ นความรู ้สึกทีมี
ระบบย้อนกลับ ความสุ ขสามารถทําให้เกิดความสุ ขหรื อความรู ้สึกทางบวกอืนๆ ความรู ้สึกทางลบ
ความรู ้ สึกทางบวกและความรู ้สึกทีมีความสัมพันธ์กนั อย่างสลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์
ของความรู ้สึกทังสามนี เรี ยกว่า ระบบความพึงพอใจ
พะนอ สงวนแก้ว (2553 : 68) ความพึงพอใจหมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดหรื อเจตคติใน
เชิ งบวกของบุคคลทีมีต่อสิ งหนึ งสิ งใด หรื อการปฏิ บตั ิกิจกรรมใดๆ ดังนันความพึงพอใจในการ
เรี ยนรู ้ หมายถึงความรู ้ สึกพอใจชอบใจในการร่ วมปฏิ บตั ิ กิจกรรมการเรี ยนการสอนและต้องการ
ดําเนินกิจการนันๆจนบรรลุผลสําเร็ จ
ศลใจ วิบูลกิจ (2544: 42 อ้างถึงในพะนอ สงวนแก้ว, 2553:67) ได้ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจว่าความพึงพอใจคือความรู ้สึกหรื ออารมณ์ของบุคคลทีมีความสัมพันธ์ต่อสิ งเร้าและ
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สภาพแวดล้อมมีเป็ นเจตคติทางบวกของบุ คคลที มีต่อสิ งใดสิ งหนึ งต่างเป็ นผลต่อเนื องจากการที
บุคคลประเมินผลสิ งนันแล้วพอใจ
สมหมาย เปี ยถนอม (2551:5 ) ความพึงพอใจเป็ นทัศนคติ อย่างหนึ งทีมี ลกั ษณะเป็ น
นามธรรมไม่สามารถมองเห็ นรู ปร่ างได้เป็ นความรู ้ สึกส่ วนตัวทีเป็ นสุ ขเมือได้รับการตอบสนอง
ความต้องการของตนและเป็ นสิ งทีกําหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลทีมีผลต่อการเลือก
ทีจะปฏิบตั ิกิจกรรมนันๆ ความพึงพอใจจะทําให้บุคคลเกิดความสบายใจหรื อสนองความต้องการที
ทําให้เกิดความสุ ข รวมทังสภาพแวดล้อมต่างๆทีเกียวข้องเป็ นปั จจัยทําให้เกิดความพึงพอใจหรื อไม่
พึงพอใจ
อุทยั พรรณ สุ ดใจ (2545:7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลทีมี
ต่อ สิ งใดสิ งหนึ งโดยอาจจะเป็ นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู ้สึกหรื อทัศนคติต่อสิ งหนึ งสิ งใดนัน
เป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบ
Woodman (1995 อ้างถึงใน พรมสิ ษฐ์ รักษาพราหมณ์ , 2551, 28) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
หมายถึงความรู ้สึกทีมีสุขเมือได้รับความสําเร็ จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรื อแรงจูงใจ
จากความเห็ น ของนัก วิ ช าการที กล่ า วมา สรุ ป ได้ว่ า ความพึ ง พอใจเป็ นทัศ นคติ ท าง
นามธรรมอย่างหนึ งต่อสิ งใดๆ เป็ นความรู ้ สึกเป็ นสุ ข อาจจะเป็ นในเชิ งประมาณค่า ว่าความรู ้ สึก
หรื อทัศนคติต่อสิ งเหล่านันเป็ นไปในทางบวกหรื อลบ และชอบใจในการร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมนันๆ
จนบรรลุความสําเร็ จ
แนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจจะเป็ นสิ งที เกิ ดมากหรื อน้อยขึนอยู่กบั ความต้องการหรื อสิ งจูงใจทีมนุ ษย์
ได้รับการตอบสนอง ทฤษฎีทีเกียวข้องกับความพึงพอใจประกอบด้วย
ทฤษฎี ความต้องการของมนุ ษย์ ของ McCleland (1987 อ้างถึ งใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิราช, 2540 :141-144) ซึ งแบ่งเป็ น 3 ประเภทคือ
1.ความต้องการสัมฤทธิ ผล (Need for Achievement) เป็ นพฤติกรรมทีจะกระทําการ
ใดๆให้เป็ นผลสําเร็ จดีเลิศตามมาตรฐาน เป็ นแรงขับทีนําไปสู่ ความเป็ นเลิศ
2. ความต้องการสัมพันธภาพ (Need for Affiliation) เป็ นความปรารถนาทีจะสร้าง
มิตรภาพและความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ ืน
3. ความต้องการอํานาจ (Hierarchy of Needs) เป็ นความต้องการควบคุมผูอ้ ืน มีอิทธิ พล
ต่อผูอ้ ืน และต้องการควบคุมผูอ้ ืน
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ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการของMaslow(1970)
Maslow เชื อว่าพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์เป็ นจํานวนมาก สามารถอธิ บ าย โดยใช้
แนวโน้มของบุ ค คล ในการค้นหาเป้ า หมายที จะทํา ให้ชีวิตของเขา ได้รั บความ ต้องการ ความ
ปรารถนา และได้รับ สิ งที มีค วามหมายต่อตนเอง เป็ นความจริ ง ที จะกล่ า วว่า กระบวนการของ
แรงจูงใจเป็ นหัวใจของทฤษฎี บุคลิ กภาพของ Maslow โดยเขาเชื อว่ามนุ ษย์เป็ น "สัตว์ทีมีความ
ต้องการ" (wanting animal) และเป็ นการยากทีมนุ ษย์จะไปถึงขันของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์
ในทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการของ Maslow เมือบุคคลปรารถนาทีจะได้รับความพึงพอใจ และเมือ
บุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ งหนึ งแล้ว ก็จะยังคง เรี ยกร้องความพึงพอใจสิ งอืนๆ ต่อไป ซึ งถื อ
เป็ นคุณลักษณะของมนุษย์ ซึ งเป็ นผูท้ ีมีความต้องการจะได้รับสิ งต่างๆ อยูเ่ สมอ
Maslow (1970 อ้างถึงในศุภศิริ โสมาธิ เกตุ, 2544: 50) กล่าวว่าความปรารถนาของ
มนุษย์นนั ติดตัวมาแต่กาํ เนิด และความปรารถนาเหล่านี จะเรี ยงลําดับขันของความปรารถนา ตังแต่
ขันแรกไปสู่ ความปรารถนาขันสู งขึนไปเป็ นลําดับ
ลําดับขันความต้องการของมนุษย์ ( The Need –Hierarchy Conception of Human
Motivation ) Maslow เรี ยงลําดับความต้องการของมนุษย์จากขันต้นไปสู่ ความต้องการขันต่อไปไว้
เป็ นลําดับดังนี
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการพืนฐาน
ของมนุษย์เน้นสิ งจําเป็ นในการดํารงชี วิต ได้แก่อาหาร อากาศ ทีอยูอ่ าศัย เครื องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค
ความต้องการพักผ่อน ความต้องการทางเพศ
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) ความมันคงในชี วิตทังในปั จจุบนั
และอนาคต ความอบอุ่นใจ ความเจริ ญก้าวหน้า
3. ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ (Belongingness and love needs)
เป็ นสิ งจูงใจทีสําคัญต่อการเกิดพฤติกรรมให้สังคมยอมรับตนเองเข้าเป็ นสมาชิ ก ต้องการความรัก
จากเพือน ความเป็ นมิตร
4. ความต้องการได้รับความนับถื อยกย่อง (Esteem needs) มีความอยากเด่นใน
สังคม ต้องการมีชือเสี ยง อยากให้บุคคลสรรเสริ ญยกย่องตนเอง อยากมีอิสรเสรี
5. ความต้องการทีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง (Self-actualization needs) ความ
ต้อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต เป็ นความต้อ งการในระดับ สู ง อยากให้ ต ัว เองประสบ
ความสําเร็ จทุกอย่างในชีวติ
จากแนวคิดทฤษฎี ดงั กล่าว จะเห็ นได้ว่าการทําให้บุคคลเกิ ดความพึงพอไจในสิ ง
หนึงสิ งใดนันคือการสร้างแรงจูงใจหรื อสิ งกระตุน้ เพือให้บุคคลได้รับรู ้หรื อรู ้สึกถึงการตอบสนอง
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ความสําเร็ จ ได้รับการยอมรับนับถื อ ดังนันจึงสามารถนําแนวคิ ดการสร้างความพึงพอใจมาเป็ น
กรอบในการดําเนินการเพือให้บุคคลเกิดความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้ดงั นี
Scott (1970: 124 อ้างถึงในศุภศิริ โสมาธิ เกตุ, 2544:49) ได้เสนอแนวคิดในการจูง
ใจต่อการทํางานทีจะเกิดผลเชิงปฏิบตั ิ มีลกั ษณะ ดังนี
1. งานควรมีส่วนสําคัญกับความปรารถนาส่ วนตัว
2. งานนันต้องมีการวางแผนและวัดความสําเร็ จได้ โดยใช้ระบบการทํางานและ
การควบคุมทีมีประสิ ทธิภาพ
3. เพือให้ได้ผลในการสร้างสิ งจูงใจภายในเป้ าหมายของงานจะต้องมีลกั ษณะ
ดังนี
3.1 คนทํางานมีส่วนในการตังเป้ าหมาย
3.2 ผูป้ ฏิบตั ิได้รับทราบผลสําเร็ จในการทํางานโดยตรง
3.3 งานนันสามารถทําให้สาํ เร็ จได้
จากแนวคิดนี มาประยุกต์ใช้กบั การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนมี ส่วน
เลือกเรี ยนตามความสนใจ และมีโอกาสร่ วมกันตังจุดประสงค์หรื อความมุ่งหมายในการทํากิจกรรม
โดยเลือกวิธีแสวงหาความรู ้ดว้ ยวิธีทีผูเ้ รี ยนถนัดและสามารถค้นหาคําตอบได้
ศุภสิ ริ โสมาเกตุ (2544 : 155) ได้ให้แนวคิดว่า ในการดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนนัน ความพึงพอใจเป็ นสิ งสําคัญที จะกระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ยนทําให้ทีได้รับมอบหมายหรื อต้องการ
ปฏิ บตั ิ กิจกรรมให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ ครู ผูส้ อนซึ งในสภาพปั จจุบนั เป็ นเพียงผูอ้ าํ นวยความ
สะดวกหรื อให้คาํ แนะนําปรึ กษา จึงต้องคํานึ งถึ งความพึงพอใจในการเรี ยน การทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความพึงพอใจในการเรี ยนหรื อการปฏิบตั ิงาน มีแนวคิดพืนฐานทีต่างกัน 2 ลักษณะ คือ
1. ความพึงพอใจนําไปสู่ การปฏิบตั ิงาน
การตอบสนองความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงานจนเกิดความพึงพอใจ จะทําให้
เกิดแรงจูงใจในการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานทีสู งกว่าผูไ้ ม่ได้รับการตอบสนอง จากแนวคิดนี
ครู ผูส้ อนที ต้องการให้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ บรรลุ ผลสําเร็ จ จึ งต้องคํานึ งถึ งการจัดบรรยากาศและ
สถานการณ์ รวมทังสื อ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนทีเอืออํานวยต่อการเรี ยนรู ้ เพือตอบสนองความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยน ให้มีแรงจูงใจในการทํากิจกรรมจนบรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสู ตร
2. ผลของการปฏิบตั ิงานทีนําไปสู่ ความพึงพอใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และผลการปฏิ บตั ิงานจะถู กเชื อมโยง
ด้วยปั จจัยอืน ๆ ผลการปฏิบตั ิงานทีดีจะนําไปสู่ ผลตอบแทนทีเหมาะสม ซึ งในทีสุ ดจะนําไปสู่ การ
ตอบสนองความพึ ง พอใจ ผลการปฏิ บ ัติ ง านย่อ มได้รั บ การตอบสนองในรู ป ของรางวัล หรื อ
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ผลตอบแทน ซึ งแบ่งออกเป็ น ผลตอบแทนภายใน (Intrinsic rewards) และผลตอบแทนภายนอก
(Extrinsic rewards) โดยผ่านการรับรู ้เกียวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ งเป็ นตัวบ่งชี ปริ มาณ
ของผลตอบแทนทีผูป้ ฏิ บตั ิได้รับ นันคือ ความพึงพอใจในของผูป้ ฏิ บตั ิงานจะถูกกําหนดโดยความ
แตกต่างระหว่างผลตอบแทนทีเกิ ดขึน และการรับรู ้ เรื องเกียวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนที
รับรู ้แล้ว ความพึงพอใจย่อมเกิดขึน
แนวคิดนี นํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยคํานึงผลตอบแทนหรื อ
รางวัลภายใน ซึ งเป็ นผลด้านความรู ้ สึกของผูเ้ รี ยนทีเกิ ดขึน เช่ น ความรู ้ สึกต่อความสําเร็ จทีได้รับ
จากการเอาชนะความยุง่ ยากต่าง ๆ และสามารถดําเนินงานหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมทียุง่ ยากได้สําเร็ จ ทํา
ให้เกิ ดความภาคภูมิใจ มีความมันคงและได้รับการยกย่องจากบุคคลอืน ส่ งผลตอบแทนภายนอก
เป็ นรางวัลทีได้จากผูอ้ ืน เช่น ได้รับการยกย่องชมเชยจากผูส้ อน พ่อแม่ ผูป้ กครอง หรื อแม้กระทัง
การให้คะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนในระดับทีน่าพอใจ
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี ยวกับความพึงพอใจทีกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานจะเกิ ดความพึงพอใจต่อการทํางานมากน้อย ขึ นอยู่กบั สิ งจู งใจในการทํางาน ในการ
ดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน การทีผูเ้ รี ยนเกิ ดความพึงพอใจในการเรี ยนนัน ผูเ้ รี ยนจะต้องมี
แรงจู ง ใจที อยากเรี ย น ซึ งผูส้ อนต้องคํา นึ ง ถึ ง สิ งที ก่ อให้เกิ ดแรงจู ง ใจหลาย ๆ ด้า น เช่ น การจัด
บรรยากาศในการเรี ยน สถานการณ์ เทคนิ คการสอน การยกย่องชมเชย การให้รางวัล การทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง การได้รับการยอมรับจากผูอ้ ืน มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทีดี จะ
ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนหรื อการปฏิบตั ิงาน
ดังนันเพือเป็ นการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการอ่าน
เพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจนันผูว้ จิ ยั จึงออกแบบกิจกรรมการอ่านทีภายหลังจากผูเ้ รี ยน
เรี ยนแล้วจะได้รับการตอบสนองทังด้านร่ างกายและจิตใจ โดยผูว้ ิจยั ได้คาํ นึ งถึงองค์ประกอบต่างๆ
ทีเสริ มสร้างความพึงพอใจ และสอดคล้องกับสภาพทีแท้จริ งทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูส้ อนเป็ นผู ้
อํานวยความสะดวกให้การช่วยเหลื อในทุกขันตอน ดังนันจึงเป็ นทีมันใจได้ว่ารู ปแบบกิ จกรรมจะ
ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิกิจกรรมและการเรี ยนรู ้
การวัดความพึงพอใจ
ภณิ ดา ชัยปัญญา (2541) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจสามารถกระทําได้หลายวิธี ได้แก่
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผูส้ อบถามจะออกแบบแบบสอบถาม เพือต้องการ
ทราบความคิดเห็ น ซึ งสามารถทําได้ในลัก ษณะทีกําหนดคําตอบให้เลื อก หรื อตอบคําถามอิสระ
คําถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ
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2. การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจทางตรงทางหนึง ซึ งต้องอาศัยเทคนิค
และวิธีการทีดี จึง จะทําให้ไ ด้ขอ้ มูลที เป็ นจริ งได้ การวัดความพึงพอใจโดยวิธีสัมภาษณ์ นับเป็ น
วิธีการทีประหยัดและมีประสิ ทธิภาพมากอีกวิธีหนึง
3.
การสังเกต เป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เป้ าหมาย ไม่วา่ จะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีนีต้องอาศัยการกระทําอย่างจริ งจังและการ
สังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน
จากทีกล่าวมาจะเห็ นได้ว่า การวัดความพึงพอใจนัน เราสามารถทีจะวัดได้หลายวิธี ทังนี
ขึนอยู่กบั ความเหมาะสม ความสะดวก ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมายของการวัดด้วย จึงจะ
ส่ งผลให้การวัดความพึงพอใจนันมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นทีน่าเชื อถือได้ และในการวิจนั นี ได้ใช้วิธีการ
วัดทัง 3 วิธีร่วมกัน
10. มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications
Framework for Higher Education, TQF:HEd) ได้กาํ หนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หลักสู ตรศิลป
ศาสตร์ สาขาวิชาและการกระจายความรับผิดชอบสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ทีคาดหวังให้
บัณฑิตมีประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ 6 ด้าน คือ
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 แสดงออกซึงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม มีคุณธรรมทีเสริ มสร้าง
การพัฒนาทียังยืน มีความกล้าหาญทางจริ ยธรรม
1.2 มีความเข้าใจผูอ้ ืน เข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ เสี ยสละและเป็ นแบบอย่าง
ทีดี
1.3 สามารถจัดการและคิ ดแก้ปั ญหาทางคุ ณธรรมจริ ยธรรม เชิ ง สัมพัท ธ์
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู ้สึกของผูอ้ ืนและประโยชน์ของสังคมส่ วนรวม
2. ด้านความรู ้
2.1 มีความรอบรู ้ในด้านความรู ้ทวไปและวิ
ั
ชาภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง
ลึกซึงและเป็ นระบบ
2.2 มีความตระหนักรู ้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู ้ทีเกียวข้องอย่าง
บูรณาการทังการบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็ นจริ ง
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2.3 มี ความเข้า ใจความก้า วหน้าของความรู ้ เฉพาะด้า นในสาขาวิ ช าวิช า
ภาษาอังกฤษทีจะสอนอย่างลึกซึ ง ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจยั และการวิจยั ในการต่อยอด
ความรู ้
2.4 มี ค วามสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมิ นค่ าองค์
ความรู ้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิ ด ค้น หาข้อ เท็ จ จริ ง ทํา ความเข้า ใจและประเมิ น ข้อ มู ล
สารสนเทศและแนวคิ ด จากแหล่ ง ข้อ มู ล ที หลากหลาย เพื อใช้ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน การวิ นิ จ ฉั ย
แก้ปัญหาและทําการวิจยั เพือพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาทีมีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและนําไปสู่
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยคํานึงถึงความรู ้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ
3.3 มี ค วามเป็ นผูน้ ํา ทางปั ญ ญาในการคิ ด พัฒ นางานอย่า งสร้ า งสรรค์ มี
วิสัยทัศน์และการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษรวมทังการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความไวในการรับรู ้ความรู ้สึกของผูอ้ ืน เข้าใจผูอ้ ืน มีมุมมองเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
4.2 มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือและเอือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.3 มี ภ าวะผูน้ ํา และผูต้ ามที ดี มี ค วามสั ม พัน ธ์ ที ดี ก ับ ผู เ้ รี ย นและมี ค วาม
รับผิดชอบต่อส่ วนร่ วมทังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดล้อม
5. ด้า นทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข การสื อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีความไวในการวิเคราะห์ขอ้ มู ลข่าวสารทังทีเป็ นตัวเลขเชิ งสถิ ติหรื อ
คณิ ตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู ้หรื อประเด็นปั ญหาได้
อย่างรวดเร็ ว
5.2 มี ค วามสามารถในการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที ดี ใ นการประมวลผล แปล
ความหมายและเลื อกใช้ข ้อมู ล สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศได้อย่า งสมําเสมอและ
ต่อเนือง
5.3 มีความสามารถในการสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทังการพูด การเขียน
และนําเสนอด้วยรู ปแบบทีเหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุ่มทีมีความแตกต่างกัน
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จากการทีผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่ผูเ้ รี ยนในระดับมหาวิทยาลัย และได้
เจอปั ญหาเกี ยวกับการอ่านและการเข้าใจเนื อหาในการอ่านของผูเ้ รี ยนอยู่ตลอดเวลา ดังนันจึ งใช้
วิธีการสอนแบบด้วยรู ปแบบฯทีพัฒนาขึ นสําหรั บสอนในวิชาการอ่านภาษาอังกฤษพืนฐานซึ งมี
รายละเอียดของรายวิชาดังนี
Code: BEN0104 Basic English Reading
Course Description

3 (2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการฟัง การพูด เพือให้ขอ้ มูลและแสดงความคิ ดเห็นในเรื อง
ต่างๆ เช่นขนบธรรมเนียมประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่าว ปั ญหาสังคมฯลฯ เพือให้นกั ศึกษามีทกั ษะ
ในการอ่านโดยใช้เทคนิคการอ่านขันสู ง เช่นการอ่านเพือหาหัวข้อเรื อง การอ่านเพือจับใจความและ
หารายละเอียด สามารถสรุ ปความเพือรายงานข้อความที อ่าน และให้มี กลวิธีใ นการอ่า นเนื อหา
ภาษาอังกฤษทีหลากหลาย เพือเข้าใจถึงสิ งทีอ่านได้ และให้มีทกั ษะในการศึกษาค้นคว้าและสื บค้น
ด้วยตนเองในหัวข้อทีตรงกับสาขาวิชาทีเรี ยนจากแหล่งข้อมูลสิ งพิมพ์และสื ออิเลคทรอนิกส์
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพือให้นกั ศึกษามีความรู ้พืนฐานทางภาษาอังกฤษ สามารถนําไปใช้พฒั นาทักษะการเรี ยนรู ้
ทางภาษาและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
วัตถุประสงค์
หลังเรี ยนจบวิชานีแล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. เพือพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพือการศึกษาเรี ยนรู ้
2. สามารถใช้ภาษาเป็ นเครื องมือสื อสารในชีวติ ประจําวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. สามารถนําความรู ้เกียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการอ่านภาษาอังกฤษไปพัฒนาการ
สื อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. ฟั งเนื อหาจากสื อสิ งพิมพ์และสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ แล้วจับใจความสําคัญและ
รายละเอียดได้
5. ใช้กลวิธีการอ่านเพือทําความเข้าใจบทอ่านแล้วตอบคําถามได้ถูกต้อง
6. พูด/เขียนประโยคและข้อความเพือแสดงความเข้าใจได้
7. นําเสนอข้อมูลทีได้จากการอ่านหรื อฟังโดยวิธีการต่างๆ ได้
8. ค้นคว้าหาข้อมูลเพิมเติมจากสื อทีหลากหลายได้
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จากหลากหลายหัวข้อทีกล่าวมาในคําอธิ บายรายวิชาและจุดมุ่งหมายในการเรี ยนรายวิชานี
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกบางหัวข้อทีเหมาะสมในการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย
เนือหาสาระทีเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี
1. Health
ศึกษาคําศัพท์ทีเกียวข้องกับสุ ขภาพ
ศึ ก ษาเนื อหา โดยใช้ก ลวิ ธี ก ารอ่ า นแบบ Skimming/Scanning และค้น หา
ความหมายของคําศัพท์จากพจนานุ กรมหรื อเดาจากบริ บทและจากโครงสร้ างของคํา (prefixes,
suffixes and compound words)
ตอบคําถามเพือแสดงความเข้าใจในเรื องทีอ่าน
ศึกษาเนือหาและสามารถอ้างอิง (references) ข้อมูลในระดับคําหรื อข้อความได้
ศึกษาเนือหาและสามารถสรุ ปความ (inferences) จากข้อความทีอ่านได้
อภิปราย แสดงความคิดเห็น
2. Culture/Tradition (Thai/Foreign)
ยกตัวอย่างและเปรี ยบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างประเทศ
ศึกษาคําศัพท์ทีเกียวข้องกับประเพณี และวัฒนธรรม
ศึ ก ษาเนื อหา โดยใช้ก ลวิ ธี ก ารอ่ า นแบบ Skimming/Scanning และค้น หา
ความหมายของคําศัพท์จากพจนานุกรมหรื อเดาจากบริ บท
ตอบคําถามเพือแสดงความเข้าใจในเรื องทีอ่าน
อภิปราย แสดงความคิดเห็น
ค้นคว้าข้อมูลเพิมเติมเกียวกับประเพณี วฒั นธรรม แล้วนําเสนอ
3. Environment
ศึกษาคําศัพท์ทีเกียวข้อง
ศึกษาและยกตัวอย่างปั ญหาสิ งแวดล้อม
ศึกษาเนือหา โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ Skimming/Scanning
ตอบคําถามเพือแสดงความเข้าใจ
อภิปรายกลุ่มในหัวข้อปัญหาสิ งแวดล้อม และเสนอแนะวิธีแก้ไข
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4. Science
ศึกษาคําศัพท์ภาษาอังกฤษทีเกียวข้อง
ศึกษาหาความรู ้เกียวกับวิทยาศาสตร์
ศึกษาเนือหา โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ Skimming/Scanning
ตอบคําถามเพือแสดงความเข้าใจ
อภิปรายกลุ่มในหัวข้อปัญหาต่างๆและเสนอแนะวิธีแก้ไข
11. งานวิจัยทีเกียวกับการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
1. การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) บริ บทภาษาแม่
Palinscar and Brown (1984) พัฒนาการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching) สําหรับนักเรี ยนเกรด 7 ทีอ่อนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจ งานวิจยั สองชิ นทีนําไป
ทดสอบประสิ ทธิภาพของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) แบบทีหนึงการ
สอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching)เปรี ยบเที ยบกับการสอนแบบดังเดิ ม ผลที
ออกมาแสดงถึงการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) มีผลดีกว่า งานชิ นทีสอง
การแทรกแซงกลุ่มทดลองทีนําโดยครู อาสาสมัคร (ไม่ใช่ผทู ้ ดลอง) ผลทีออกมาก็ปรากฏว่าการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ใช้ได้ผลดีกว่า ต่อมา Palinscar and Brown (1984)
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลของกระบวนการสอนสี ขันตอน สี กลยุทธ์ คือการพยากรณ์ การตังคําถาม
การทํา ให้ชัดเจน และการสรุ ป ประชากรเป็ นผูเ้ รี ยนเกรดห้า และเกรดหก ขันตอนแรกของ
กระบวนการที เกี ยวกับ การสอนสี อย่ า งคื อ วิ ธี ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal
Teaching) ซึ งนักเรี ยนจะได้รับการฝึ กอบรมด้วยสี กลยุทธ์ ครังแรกผูเ้ รี ยนฝึ กกลยุทธ์ทงสี
ั แบบกับครู
และทํางานเป็ นกลุ่มทีซึ งได้รับมอบหมายจากเริ มต้นและสนทนาต่อไปในขณะทีครู ทาํ หน้าทีเป็ นผู ้
อํานวยความสะดวกโดยการจัดสิ งแวดล้อมข้างเคียงและให้คาํ แนะนําสะท้อนกลับ ในขันตอนทีสอง
ของการสอน การสอนที ชัด เจน ครู อ อกแบบและอภิ ป รายในแต่ ล ะกลยุท ธ์ นัก เรี ย นก็ ไ ด้รั บ
มอบหมายให้ทาํ งานโดยนําทังสี กลยุทธ์ไปใช้ การสอนแบบทีสามนักเรี ยนฝึ กการทํางานในกลุ่ ม
โดยทีครู ไม่ตอ้ งช่วยเหลือโดยการมอบหมายให้ทาํ แบบฝึ กหัดโดยใช้ขนตอนกิ
ั
จกรรมจากสี
กลยุทธ์ทีฝึ กไปและขันตอนสุ ดท้ายคือ นักเรี ยนได้รับการฝึ กเหมือนเดิม แต่ทาํ งานเป็ นกลุ่มในวันที
ห้าจากช่ วงที สอนหกวัน ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็ นว่ากลุ่ มที มี การสอนแบบแลกเปลี ยน
บทบาททําคะแนนได้สูงสุ ดในการอ่านเพือความเข้าใจ กลุ่ มที ให้ก ารสอนที ชัดเจนและกลุ่ มที มี
บทเรี ยนทําได้ดีกว่ากลุ่มทีกลุ่มประชากรฝึ กด้วยตนเอง
จากการวิจยั ทีการใช้การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทมีผลในทางบวกในกลุ่มผูเ้ รี ยนภาษาแม่ก็เป็ นผลให้ Palincsar และ Brown ก็ใช้
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ในกลุ่มทีผูเ้ รี ยนอายุต่างกันทีเรี ยนภาษาแม่ ยิงไปกว่านัน ผลทีออกมาแสดงว่าส่ วนประกอบของการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทต้องใช้การทํางานในส่ วนทีเรี ยกว่าพืนทีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of
Proximal Development) สิ งเหล่านีเป็ นการใช้วธิ ี การช่วยและการถ่ายโอนความรับผิดชอบจากครู มา
เป็ นนักเรี ยนทีร่ วมมือกันทํางานในกลุ่ม และการฝึ กอบรมทีเป็ นขันตอนของสี กลยุทธ์การอ่าน ทีว่า
จะใช้วธิ ี อะไร ใช้เมือไหร่ และใช้อย่างไร
Johnson และ Catherine (1998) ได้ทาํ การวิจยั กับนักเรี ยน 59 คน จากเกรด 3 -5 ใช้เวลา
10 อาทิ ตย์ โดยได้แบ่งนักเรี ยนเป็ นสามกลุ่ม กลุ่มที สอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching) (RT) กลุ่มทีใช้การพูด (v/v) และกลุ่มทีไม่ได้ทาํ การสอนพิเศษอะไรและเป็ นกลุ่มควบคุม
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทีมีการฝึ กอบรมสองกลุ่มมีผลการเรี ยนทีสู งกว่ากลุ่มทีไม่ได้รับการ
สอนด้ว ยวิ ธี พิ เ ศษอย่า งอื นและผลของกลุ่ ม ที มี ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal
Teaching) สามารถตอบคําถามได้มากกว่ากลุ่ม v/v แต่สําหรั บกลวิธีการอ่านมีผลทางสถิ ติไม่
แตกต่างกันในระหว่างกลุ่ม v/v และ R/T
King and Parent (1999) ได้ทาํ การวิจยั สี กลยุทธ์ของวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) ครู ระดับเกรด 5 ผูท้ ีนําการสอนแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching) ในห้องเรี ยนภาษาทีหนึ ง ผลทีได้พบว่าเมือครู ออกแบบทีสอดคล้องและชัดเจนในกลวิธี
ทังสี นักเรี ยนก็สามารถนําและทําการอ่านเพือความเข้าใจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพิมความเข้าใจที
ลึกซึงในเนือหามากขึน
Oszkus (2003) ได้เน้นว่าวิธีนีได้ถูกพัฒนาจากการสอนในกลุ่มเล็ก อย่างไรก็ตามจาก
การวิจยั ได้ชีเห็ นว่าวิธีนีมีประสิ ทธิ ภาพในการรวมความสามารถในกลุ่ มทังในการศึกษาทังแบบ
เบืองต้นและระดับสู งขึนไปและช่วยจัดระบบหัวข้อให้เป็ นสิ งทีมีประสิ ทธิ ภาพสําหรับนักเรี ยนผูท้ ี
ไม่มีการวินิจฉัยในการอ่าน Oszkus (2003) ได้แสดงให้เห็ นการใช้วิธีการสอนนี ของเธอว่าจาก
ปั ญหาที ครู บ่นว่านักเรี ยนไม่จาํ ว่าเขาอ่านอะไรและไม่มีความเข้าใจเนื อหาอย่างอย่างแท้จริ ง เธอ
ตัดสิ นโดยใช้การวิจยั เมือไม่นานมานีซึ งเน้นว่าครู ตอ้ งสอนนักเรี ยนทุกระดับให้ใช้กลยุทธการอ่าน
เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ของพวกเขาในการเรี ยนวิชาทีแตกต่างออกไป
Hess (2004) พยายามทีจะหาคําตอบและอธิ บายการวัดผลการสอนกลยุทธการอ่าน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ให้สําเร็ จโดยใช้โปรแกรม Wings ครู ห้าคนของ
ห้องเรี ยนระดับ 4 และระดับ 5 ในระดับประถมศึกษาของโรงเรี ยนในแคลิฟอร์ เนียตอนเหนือและ
จากข้อจํากัดของโปรแกรม Wings ได้ถูกยกมาเป็ นตัวอย่างจาก Literacy Orientation Survey (LOS)
คือการสํารวจความเชื อและการฝึ กในการสอนการอ่านโดยการสัมภาษณ์เดี ยวในการสอนและการ
ฝึ กอ่านขณะอยู่ในห้องการอ่านนักเรี ยนก็ได้รับการสังเกตการณ์การสอนอ่านเพือความเข้าใจทีใช้
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กลวิธีสองแบบคือการทําให้ชดั เจนและการสรุ ป ผลวิจยั พบว่าสไตล์การสอนของครู ทงห้
ั าคน ความ
เชื อและการฝึ กได้มี การพัฒนาขึนโดยสรุ ป ก็คื อนัก เรี ยนได้ถูก สัง เกตการใช้ก ลวิธีก ารอ่า นแบบ
แลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal
Teaching)
โดยเฉพาะอย่ า งยิ งการทํา ให้ ชั ด เจน
(Clarifying) และการสรุ ป (Summarizing) ผลทีได้คือมี การพัฒนาการอภิปรายใช้คาํ ถามทีใช้
ความคิดมีประสิ ทธิภาพสู งขึนและได้รับคะแนนในการทดสอบสู งขึนด้วย
Bruce and Robinson (2004) ได้ทาํ การวิจยั ความมีประสิ ทธิ ภาพของ metacognitive
และวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)ด้วยเช่นกัน แต่เป็ นการพัฒนาการ
แยกคําและทักษะการอ่านเพือความเข้าใจของผูอ้ ่านทีระดับสู งกว่าชันประถมศึ กษาในห้องเรี ย น
ทัวไป การพัฒนาทักษะการแยกคํา กลุ่มประชากรในเงื อนไขหลักได้รับการฝึ กวิเคราะห์ การใช้
metacognitive และกลวิธีการการแยกคํากระบวนการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal
Teaching) ก็ได้ถูกใช้ในการฝึ กอบรมการอ่านเพือความเข้าใจ ประชากรได้ถูกแบ่งเป็ นสามกลุ่ ม
กลุ่มแรกได้รับโปรแกรมการรวมการแยกคําแบบ metacognitive และการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท กลุ่มทีสองได้รับการสอนแยกคําแบบดังเดิมและกิจกรรมการอ่านเพือความเข้าใจและกลุ่ม
สุ ดท้ายได้รับการสอนอ่านแบบแลกเปลียนบทบาทร่ วมกับวิธีแบบดังเดิมในการแยกคําทีไม่คุน้ เคย
การวัดผลการพัฒนาการแยกคํา กลยุทธการใช้การตระหนักรู ้ metacognitive ในการแยกคําและการ
ทําความเข้าใจได้นาํ มาดัดแปลงขณะทําการวิจยั ซึ งได้จดั ขึนในช่วงโรงเรี ยนเปิ ดเป็ นเวลาแปดเดือน
ผลที ได้คื อ การรวมการใช้ก ารแยกคํา ตามกลวิธี metacognitive และการสอนแบบแลกเปลี ยน
บทบาทในการอ่านเพือความเข้าใจมีประสิ ทธิ ภาพและชัดเจนกว่าการสอนการอ่านและการแยกคํา
แบบดังเดิม หรื อมากกว่าวิธีแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ร่ วมกับวิธีการแยกคํา
แบบดังเดิม
Diehl (2005) วิจยั เกียวกับผลของการใช้การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching) เพือพัฒนาทักษะผูอ้ ่านเกรด 4 ซึ งสามารถถอดรหัสคําได้แต่ยงั อ่อนในด้านอ่านเนื อหา
เพือความเข้าใจ การทดสอบก่อนและหลังเรี ยนได้ใช้ในการตัดสิ นผลของการสอน ทีมากกว่านันคือ
การสอนได้ถูกอัดเทปไว้และถอดออกมาเพือวิเคราะห์ในการหาแนวโน้มของคําพูดทีเกี ยวกับกล
ยุทธ์ทีใช้ ผลที ได้คือการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทมีผลในทางบวกในการพัฒนาทักษะเหล่านี
ของผูอ้ ่านและนําไปสู่ การพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจ
Todd and Tracey (2006) ได้ทาํ การวิจยั ว่า การสอนแบบ แลกเปลี ยนบทบาท
(Reciprocal Teaching) มีผลอย่างไรต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ศพั ท์และการอ่านเพือความเข้าใจใน
นักเรี ยนกลุ่มเสี ยง เกรด 4 ใช้เวลาในการทดลอง 6 อาทิตย์ การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทได้ถูก
ใช้ในสอนอ่าน ผลปรากฏว่าสามคนในสี คนมีการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ศพั ท์และทักษะการอ่าน
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เพื อความเข้า ใจเพิ มขึ น อย่างไรก็ต ามไม่มีค วามแตกต่ า งที พบได้เมื อการแทรกแซงดังกล่ า วได้
นํามาใช้กบั นักเรี ยนหนึ งคนแต่นกั เรี ยนทังหมดได้รับผลดีจากการเรี ยนด้วยวิธีการสอนด้วยวิธีแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
LeFevre, Moore and Wilkinson (2003) ทําการวิจยั เพือทีจะหาว่าผลของการสอนแบบ
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ช่วยในการเรี ยนรู ้ศพั ท์และการอ่านเพือความเข้าใจ
ในนักเรี ยนชันประถมศึกษา ผลทีได้แสดงว่า 75% ของนักเรี ยนทีมีส่วนร่ วมในการเรี ยนวิธีนีพัฒนา
ทักษะความสามารถในเรื องศัพท์และอืนๆ
Cater (1997) ได้ท าํ การทดลองในระยะยาวเพื อที จะหาว่าผลของการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ทีมีฐานการเรี ยนแบบโปรแกรมผลทีได้นกั เรี ยนในชัน
ประถมและมัธยมในรัฐมิชิแกนโดยทีมครู ทีเชียวชาญจํานวน 10 คน ดัดแปลงไปใช้เป็ นโปรแกรมที
เป็ นกลุ่มเล็กๆ 6-8 คนทีเป็ นผูท้ ีเรี ยนอ่อนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และสังคม การสอนแบบ
นีได้ถูกจัดให้สอนใน 30 นาทีแรกของทุกวันเป็ นเวลา 20 วัน ผลของรายงานการวิจยั แสดงให้เห็นว่า
การเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนจากการทดสอบมาตรฐานสู งขึนจาก 10-40 % เมือเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานของรัฐ
Rosenshine and Meister (1994) ได้ศึกษางานวิจยั 19 ชิน ทีใช้การสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) เพือช่วยให้นกั เรี ยนในการอ่าน ผลปรากฏว่า
1. เมือจัดการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching)
ก่ อนด้วยการสอนที ชัดเจนในสี กลยุท ธ์ ผ ลปรากฏว่า ดี ก ว่า ใช้ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท
(Reciprocal Teaching) เพียงอย่างเดียว
2. โดยภาพรวมไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ เมือนักเรี ยนทังหมดในกลุ่มผล
เฉลียตําแต่จะมีผลทางสถิติเมือกลุ่มต่างๆรวมผลจากความสามารถหลายแบบ
3. ผลการวิจยั มีผลทางสถิติเมือการทดสอบถูกพัฒนาโดยผูท้ ดลองใน
ขณะทีไม่มีผลทางสถิติเมือการทดสอบมาตรฐานถูกใช้
Cotterall (1990) ใช้การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) กับผูเ้ รี ยน
ทีเป็ นกลุ่มผูใ้ หญ่ทีอ่อนในวิชาภาษาอังกฤษและเรี ยนในห้องเรี ยนตอนเย็นทีมหาวิทยาลัยวิคตอเรี ย
ในแคนาดา ผูเ้ ข้าร่ วมในการวิจยั ได้ถูกขอร้องให้ทาํ ให้ชดั เจน (Clarifying) ถ้าอะไรทีดูเหมือนยังไม่
ชัดเจนในเนื อหา การแยกใจความสําคัญและสรุ ปว่าได้อ่านอะไรไป และการทํานายส่ วนทีถัดไป
ของเนือหาพบว่าการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ได้เข้าไปเกียวข้องกับ
การแก้ปัญหาทีเป็ นอยูแ่ ละวิธีการสอนนี ทําให้ผูเ้ รี ยนตระหนักรู ้ถึงการเรี ยนรู ้ในสไตล์การอ่านของ
เขามากขึน
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Weedman (2003) ได้ทาํ การวิจยั ในชันมัธยมปลายในรัฐเคนทักกี ในอเมริ กาเพือ
ทดสอบการใช้โปรแกรมการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ในการสอนการ
อ่านเพือความเข้าใจของนักเรี ยนเกรด 9 โดยการแบ่งนักเรี ยนเป็ นสี กลุ่ม คือกลุ่มผูไ้ ด้รับการสอนใน
สี กลยุทธ์ของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) กลุ่มที ไม่ได้รับการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) กลุ่มทีได้รับการสอนเพียงแค่กลยุทธ์การสรุ ปและ
กลุ่มทีได้รับการสอนแบบกลยุทธ์การตังคําถาม กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาททังสี แบบ
ได้รับการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบการอ่านทีเหมือนกันทีให้กบั กลุ่มนักเรี ยนทีไม่ได้รับการสอน
แบบ Reciprocal Teaching ยิงกว่านันคะแนนการอ่านเพือความเข้าใจจากนักเรี ยนสองกลุ่มทีได้รับ
เพียงแค่การสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท เปรี ยบเทียบกับ คะแนนจากกลุ่ มที ได้รับการสอนเต็ม
รู ปแบบไม่มีผลทีแตกต่างทางสถิติระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนของกลุ่มกับหลังเรี ยน อย่างไร
ก็ตามคะแนนทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มทีได้รับการสอนทังสี กลยุทธ์สูงกว่ากลุ่มทีได้รับการสอน
เพียงแค่หนึงกลยุทธ์
Clark (2003) ทําการวิจยั เกี ยวกับความมีประสิ ทธิ ภาพของการสอนแบบ แลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) กับผูเ้ รี ยนทีเป็ นผูใ้ หญ่ในการอ่านเพือความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างคือ
ผูเ้ รี ยน15 คน ทีคละกันทังหลากหลายความสามารถและชาติพนั ธุ์ อายุจาก 15-50 ปี ใช้เวลาเรี ยน 5
สัปดาห์ เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยงานเขียน การอภิปรายกลุ่ม การสํารวจความคิดเห็น
เกียวกับการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) การอภิปรายกลุ่มและการเขียน
ได้รับการวิเคราะห์ ผลจากการสํา รวจพบว่า 90% ของผูเ้ รี ย นได้ป ระโยชน์จากการสอนแบบ
แลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) และชอบกว่าวิธีการสอนแบบดังเดิ ม นักเรี ยน 40
เปอร์ เซ็นต์บอกว่าการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ช่วยพัฒนาการอ่านเพือ
ความเข้าใจของพวกเขา
Frances and Eckart (1992) ทําการวิจยั เกี ยวกับการวัดประสิ ทธิ ภาพของการใช้กล
ยุทธการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) ในการอ่ านเพือความเข้าใจของ
นักเรี ยนในระดับเกรด 9 นักเรี ยนสี สิ บคนได้รับเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยน 40 คน แบ่งเป็ น
สองกลุ่มจํานวนเท่าๆกันโดยการสุ่ ม กลุ่ มแรกสอนโดยการใช้การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
(Reciprocal Teaching) และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนโดยกลวิธีแบบดังเดิม และแบบทดสอบ The
Gates Mac Ginitie Reading Test ได้นาํ มาใช้ทดสอบนักเรี ยนทังสองกลุ่ม ผลทีได้แสดงให้เห็นว่ามี
ความต่างทางสถิ ติอย่างมีนยั สําคัญระหว่างคะแนนเฉลี ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม ผลคื อ
กลุ่มทดลองสามารถทําแบบทดสอบได้เสร็ จในขณะทีกลุ่มควบคุมไม่สามารถทําได้
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Kahre, McWethy, Robertson and Waters (1999) ได้ทาํ การวิจยั เพือหาว่าผลของการใช้
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ในการอ่านเพือความเข้าใจกับกลุ่มผูเ้ รี ยน
ในระดับต้นและในระดับกลางของโรงเรี ยนในรัฐ IIIinois ทีมี ปัญหาเกี ยวกับการอ่านเพือความ
เข้าใจเพราะขาดกลยุทธการนําตนเองในการอ่านเพือความเข้าใจทีวินิจฉัยโดยผูว้ จิ ยั ผลทีได้แสดงถึง
พัฒนาทีเกิดขึนของนักเรี ยนในการเข้าใจการฟัง
Yoosabai (2009) ได้ทาํ การวิจยั เกียวกับผลของการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพือ
ความเข้าใจของนักเรี ยนในระดับมัธยมปลายในห้องเรี ยนไทยในนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที หก
ผลการวิจยั ปรากฏว่ากลุ่มทดลองที สอนด้วยกลวิธีแลกเปลี ยนบทบาทมี ผลทางสถิ ติสูงการกลุ่ ม
ควบคุมทีสอนโดยใช้ skill-based และผูเ้ รี ยนมีเจตคติทีเป็ นบวกต่อการเรี ยนแบบแลกเปลียนบทบาท
(Reciprocal Teaching)
Hamzah A.Omari และ Hani A. Weshah (2010)ได้ทาํ การวิจยั เกียวกับการใช้วิธีการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ของครู ทีโรงเรี ยนในประเทศจอร์ แดน (Using
the Reciprocal Teaching Method by Teacher at Jordanian Schools) กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู 523 คน
เครื องมือทีใช้เป็ นแบบสอบถาม ผลจากการวิจยั พบว่าในภาพรวมค่าเฉลี ยของการใช้กลวิธีกลการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) อยูใ่ นระดับกลางๆ ผล T-test แสดงถึงครู ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใช้มากกว่าและผลจาก ANOVA บ่งชี ว่าผลทางสถิ ติไม่มีความแตกต่าง
และได้นาํ ผลการวิจยั ไปใช้เพือช่ วยให้ครู ตระหนักถึ งความสําคัญของการใช้กลวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทในโรงเรี ยนในการสอนทีเป็ นแบบเฉพาะเจาะจง
Caryn M. King and Lara M. Parent Johnson (1998) ได้ทาํ การวิจยั เกี ยวกับหัวข้อ
Constructing meaning via reciprocal teaching เกียวกับครู ทีสอนในเกรดห้าซึ งทีมีการสอนเกียวกับ
constructivist thinking โดยออกแบบการใช้กลวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching) ในชันเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสนทนาและทํา ความเข้าใจเนื อหาแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ผลปรากฏว่านักเรี ยนได้รับประโยชน์ในมุมมองทีลึกใน
การคิดรวบยอดและผลการออกแบบการสอนของผูท้ ดลองได้มาตรฐานในการวัดผลความเข้าใจใน
ระดับสู งและทําให้ผเู ้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการสร้างความหมาย
Hart and Speece (1998) ได้ทาํ การวิจยั ผลของการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท
(Reciprocal Teaching) แก่ผูเ้ รี ยน postsecondary ทีเสี ยงต่อการสอบตก กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
ประกอบด้วยผูเ้ รี ยน 50 คน ของวิทยาลัยชุมชนใน Maryland ประเทศอเมริ กา ผลการวิจยั คือกลุ่มทีมี
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) มีผลทางสถิติดีกว่ากลุ่มทีสอนแบบทัวไป
ในการอ่านเพือความเข้าใจและการพัฒนาทักษะ อย่างไรก็ตามไม่มีความแตกต่างของการยอมรับ
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ทักษะการเรี ยนในการวิเคราะห์ระดับทีสอง ผูอ้ ่านทีอ่อนจะได้รับประโยชน์มากกว่าทังด้านการอ่าน
เพือความเข้าใจและการพัฒนาทักษะกลยุทธ์มากกว่ากลุ่มอ่อนทีเป็ นกลุ่มควบคุม
สรุ ปผลจากการวิจยั ของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ใน
ภาษาแม่มีผลเป็ นบวกในทุกๆช่วงอายุในระดับประถมศึกษา นักเรี ยนสามารถถอดรหัสคําได้ดีแต่
การอ่านเพือความเข้าใจยังอ่อนอยู่ และผูเ้ รี ยนในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ทีมีปัญหาใน
การอ่ า นเพื อความเข้าใจหลัง จากเรี ย นด้ว ยวิ ธี ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal
Teaching) คะแนนการสอบเพิมขึนและมีผลทางสถิ ติมากกว่ากลุ่มควบคุ ม ผลจากการวิจยั เหล่านี
ชีให้เห็นความจริ งว่าการใช้การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ทีมีสีทักษะ
หลักประกอบด้วยการสอนทีชัดเจนเป็ นวิธีทีประสบความสําเร็ จทีช่วยให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาการอ่านเพือ
ความเข้าใจ
2. การสอนแบบ แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ในบริ บทของการ
ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสองและเป็ นภาษาต่ างประเทศ (Reciprocal Teaching in ESL and EFL
Context)
Russel (1998) ได้ทาํ การวิจยั ผลของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching) ในการอ่านและความคล่องแคล่วในด้านภาษาพูด ประชากรทีใช้ในการทดลองครังนี มี
จํานวน 48 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 25 คน และกลุ่มควบคุม 23 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) จํานวน 20 วัน ขณะทีกลุ่มควบคุมได้รับการสอน
แบบดังเดิ มทังสองกลุ่ม ใช้สื อการสอนเหมื อนกัน เครื องมือในการวิจยั ประกอบด้วย Language
Assessment Scales (LAS) Standardized Reading Test, the oral language proficiency (LAS-O) and
Self Perception Scale (RSPS) เครื องมือแต่ละอย่างจัดเป็ นแบบทดสอบก่อนและหลัง (pre-posttest)
การวิจยั นีขยายผลในทางบวกของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ของการ
อ่านเพือความเข้าใจและพบว่าการสอนแบบนี มีผลสะท้อนในทางสถิติเป็ นบวกในความคล่องของ
ภาษาพูด และการยอมรับตนเองของผูอ้ ่าน
Smith (1998) ได้ทาํ การวิจยั เกียวกับความมีประสิ ทธิ ภาพของการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) โดยทําซําการวิจยั ของ Lysynchuk, Pressley, and Vye’s, (1989)
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั นีประกอบด้วยนักเรี ยนในชันมัธยมต้นเกรด 9 ในประเทศกานา อาฟริ กา
ตะวันตกจํานวน 54 คน ใช้เวลาในการสอน 20 ครัง กลุ่มทดลองได้รับการสอนแบบ แลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) ในขณะทีกลุ่ มควบคุ มไม่ได้รับการสอนแบบนี ผลจากการวิจยั
พบว่าในส่ วนของการอ่านเพือความเข้าใจของนักเรี ยนกลุ่มทีได้รับการฝึ กแบบแลกเปลียนบทบาท
(Reciprocal Teaching) มีผลทางสถิติดีกว่ากลุ่มทีเป็ นกลุ่มควบคุมยิงกว่านันพวกเขาได้ผลในแปด
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สัปดาห์หลังจากทีได้รับการฝึ กนักเรี ยนทุกระดับการอ่านได้ประโยชน์จากการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching)
ธนัชพร ก้อนพันธ์ (2006) เปรี ยบเทียบการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching) กับเทคนิ คการสอนภาษาเพือการสื อสารของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ทีหก ในประเทศ
ไทย ผลการวิจยั พบว่า การอ่ า นภาษาอังกฤษเพือความเข้า ใจของกลุ่ ม ที สอนด้ว ยการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) มีผลทางสถิ ติทีแตกต่างนันคือสู งกว่ากลุ่มทีสอนด้วย
การสอนภาษาเพือการสื อสารทีระดับ 0.05
Hansan (1994) ได้เปรี ยบเทียบผลของการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal
Teaching) ไปสู่ เทคนิ คการแปลของนักศึกษามหาวิทยาลัยคู เวต ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาทีเรี ยน
แบบแลกเปลี ยนบทบาทมี ผลการอ่ านที ดี ก ว่า ผูท้ ี เรี ย นที ไม่ ไ ด้เ รี ย นด้วยวิธี แ ลกเปลี ยนบทบาท
(Reciprocal Teaching) ยิงกว่านันผูว้ ิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทีเรี ยนด้วยวิธีแลกเปลียนบทบาท
มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื องมือในการสื อสาร
อย่างไรก็ตาม Adunyarittigun (2004) พบว่าไม่มีผลต่างทางสถิติในการอ่านเพือความ
เข้าใจระหว่างนักเรี ยนในกลุ่มทดลองทีได้รับการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและกลุ่มทีได้รับการ
สอนแบบธรรมดาและการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) มีผลในทางบวกทัง
การยอมรับตัวเองของนักเรี ยนและเจตคติ
Rattanakun (1988) ได้เ ปรี ย บเที ย บผลของการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท
(Reciprocal Teaching) กับเทคนิคการแปลในระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในครังนี
คือนักศึกษาพยาบาลชันปี ที 1 ของมหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยกลุ่มตัวอย่างได้ถูกจัดเป็ นกลุ่มควบคุ ม
และกลุ่ มทดลองและมี แบบทดสอบก่ อนและหลัง (pretest–posttest) กลุ่ มควบคุ มถู ก สอนด้วย
เทคนิ ค การแปลในขณะที กลุ่ ม ทดลองได้รั บ การสอนด้ว ยการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท
(Reciprocal Teaching) ผลการวิจยั พบว่าผูเ้ รี ยนในกลุ่มทดลองได้คะแนนสู งกว่ากลุ่มควบคุมยิงไป
กว่านันผูเ้ รี ยนในกลุ่มทดลองมีเจตคติทีเป็ นบวกต่อการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal
Teaching) มากกว่ากลุ่มควบคุมทีมีเจคติต่อการสอนแบบเทคนิคการแปล
Song (1998) ได้ทาํ การทดลองว่าการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal
Teaching) สนับสนุ นความสามารถการอ่านของของนักศึกษาในระดับวิทยาลัยหรื อไม่ ในประเทศ
ไต้หวันดีพอๆกับทีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ในการอ่านเพือความ
คล่องหรื อไม่และชนิดของคําถามแบบไหนทีมีผลต่อการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching) ผลการวิจยั แสดงว่าเทคนิคนีพัฒนาความสามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยนทังอ่านคล่องและ
การอ่านเพือความเข้าใจรวมถึ งผูเ้ ข้าร่ วมทีทีความคล่องน้อยก็สามารถได้ประโยชน์จากการสอน
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แบบอภิปัญญามากว่าผูอ้ ่านทีมีความสามารถในทีสุ ดพบว่าผลการวิจยั ชนิ ดของคําถามทีนักเรี ยนใช้
สัมพันธ์กบั การจับใจความสําคัญและลงความเห็นว่ามีการพัฒนา
Soonthornmanee (2002) ทําการวิจยั เกี ยวกับวิธีการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท
(Reciprocal Teaching) ช่วยนักศึกษาไทยทีเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศทีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในกรุ ง เทพฯว่าช่ วยความเข้าใจเนื อหาหรื อไม่ ประชากรที ศึ ก ษาคื อนักศึ กษาสาขา
วิทยาศาสตร์ การเมืองการปกครองจํานวน 84 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม กลุ่ม
ทดลองสอนด้วยวิธีแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ในขณะทีกลุ่มควบคุมสอนโดยวิธี
(skill-based) การสอนทีเน้นทักษะเฉพาะเช่นการหาใจความสําคัญ การลงความเห็นรายละเอียดและ
การหาความจริ ง การอธิบายโครงสร้างและไวยากรณ์ในการอ่านเนือหา ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า
ผูเ้ รี ยนกลุ่มทีมีการสอนด้วยวิธีแลกเปลียนบทบาท เรี ยนได้ผลดีกว่ากลุ่มควบคุมทีสอนโดยวิธี skillbased ผูเ้ รี ยนในกลุ่มทดลองทีมีทกั ษะและมีทกั ษะน้อยกลุ่มนี มีเจตคติทีเป็ นบวกต่อการสอนแบบ
แลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) ซึ งสิ งนี บ่งชี ว่าการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท มี
อิทธิ พลต่อการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
Wisaijorn (2003) ทําการวิจยั ผลของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching) ในการอ่านเพือความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชันปี ทีหนึงจํานวน 34 คน ในกลุ่ม
English for Academic Purpose ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย ผูว้ ิจยั ทําการทดลอง
ทังเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ การทดสอบก่อนเรี ยน การทดสอบหลังเรี ยน การทดสอบติดตามหลัง
การอ่านแบบสอบถามก่อนและแบบสอบถามหลัง แบบทดสอบติดตามหลังการอ่าน รายการ บันทึก
ประจําวัน ผลทีได้แสดงถึ งการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) พัฒนา
ความสามารถทางการอ่านของผูเ้ รี ยนยิงไปกว่านันการติดตามทดสอบติดตามผลการอ่านเพือความ
เข้าใจเปรี ยบเทียบจนถึงทดสอบหลังขันเสร็ จสมบูรณ์ ในการฝึ กชี ให้เห็นถึงความจริ งทีว่ายุทธวิธีทงั
สี ในการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ยังคงได้รับการใช้อยูห่ ลังจากทีการ
ฝึ กอบรมเสร็ จสิ นแล้ว
การทําการวิจยั ในการใช้การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ใน
บริ บทของ ESL และ EFL ยังคงเน้นอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเพราะในระดับนี ผูเ้ รี ยนสามารถ
ถอดรหัสคําเพียงพอมีการวิจยั จํานวนไม่มากเกียวกับเรื องนี ในระดับมัธยมศึกษา อย่างไรก็ตามผล
ทังหมดของการศึกษาก็ยงั เป็ นในทางบวกผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการสอนนี ได้รับผลทางสถิติดีกว่าการสอน
โดยวิธีอืนสิ งเหล่านีเป็ นสาเหตุให้การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)ได้รับผล
ทางเจตคติในทางบวก มีการวิจยั หลายเรื องทีหาผลของการทํานาย การตังคําถาม การทําให้ชดั เจน
การมองเห็นและการสรุ ปในการอ่านเพือความเข้าใจและขยายผลกลวิธีช่วยนักเรี ยนให้เข้าใจใน
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เนื อหาทีแตกต่างกัน ดังเช่ น การวิจยั ของ Greenway (2006) การทํานายช่ วยนักเรี ยนในการหา
ใจความสําคัญของเรื องเชื อมเนื อหาของเรื องด้วยความรู ้ทีมีมาก่อนและทํานายเหตุการณ์และหัวข้อ
เรื องในย่อหน้าถัดไปได้ในเชิ งลึกเกียวกับการตังคําถาม Rosenshine, Meistry and Chapman (1996)
กล่าวว่าเมือนักเรี ยนตังคําถามเขาก็จะกลายเป็ นผูท้ ีสนใจในเนือหามากขึนซึ งเป็ นสิ งทีจําเป็ นในการ
เข้าใจ
Slater and Hortsman (2004) ได้กล่าวว่าการดัดแปลงกลยุทธ์ของการตังคําถามไปใช้
ช่วยผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะการเขียนของผูเ้ รี ยนโดยการวางแผนและการทบทวนรวมถึงขณะใช้ในการ
ทําให้ชดั เจน นักเรี ยนเริ มเขียนคําศัพท์ถูกต้องประโยคหรื อความคิดและใช้กลยุทธ์นีช่วยให้ผูเ้ รี ยน
เข้าใจเนือหาและสามารถแก้ปัญหาได้
Lederrer (2000) ทําการวิจยั โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื อการใช้กลยุทธการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ในการออกแบบโปรแกรมปรับพืนฐานสําหรับนักเรี ยน
ทีมีความต้องการพิเศษเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจ ผูว้ จิ ยั ใช้บทสนทนาในการรวมสิ งนีเข้าไป
ในกระบวนการเรี ยนรู ้ ผลทีได้คือการปรับพืนฐานช่วยนักเรี ยนหาใจความหลักอย่างชัดเจนและตอบ
คําถามได้อย่างถูกต้อง
Hacker and Tenent (2002) กล่าวว่าครู หลายคนได้ทาํ การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
(Reciprocal Teaching) เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพให้นกั เรี ยนมีความสามารถซึงส่ วนใหญ่ผวู ้ ิจยั จะเน้นว่า
การใช้กลยุทธ์เหล่านีไม่เพียงแต่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้วา่ ใช้มนั อย่างไรแต่ยงั ช่วยจัดโครงสร้างความคิดรวบ
ยอดในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและพัฒนาการคิดระดับทีสู งขึนด้วยและความสามารถเพือนําไปสู่ การ
เขียน ผลทีได้ปรากฏว่าวิธีนีสามารถใช้สอนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคม รวมถึงการสอน
ภาษา Dipito, Crige and Gardner (1993) ชี ให้เห็ นถึ งความสําคัญถึ งสิ งทีช่ วยตอบคําถามของ
นักเรี ยนโดยตรงเป็ นการจัดขึนเพือขับเคลือนนักเรี ยนสู่ การจินตนาการและการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม
ซึ งการจัดแบบอาจจัดรวมกับการใช้ผงั กราฟิ ก แผนผังห่ วงโซ่เพือช่ วยพัฒนาความสามารถในการ
สรุ ปเรื องบรรยายเหตุการณ์ หาความเหมือนและความต่างเพือเข้าใจข้อมูลทีเกียวกับคําถามทีเป็ น
คณิ ตศาสตร์
Greenway (2002) ได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบนักเรี ยนสองกลุ่มเกียวกับความยากในการ
เรี ยนศัพท์ กลุ่มแรกสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) กลุ่มที
สองสอนโดยวิ ธี เ หตุ ผ ลการอุ ป มาน ผลที ได้คื อ การใช้ก ลวิธี แ ลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal
Teaching) มีประสิ ทธิภาพมากกว่า
Jaffrey (2002) และ Allen (2003) สนับสนุนว่ากลวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
(Reciprocal Teaching) สามารถเชื อมโยงความเข้าใจเนื อหาของหัวข้ออื นๆและการพัฒนา
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กระบวนการ cognitive และ metacognitive ในการเข้าใจหัวข้อของเนื อหาและทําให้สิงที ยาก
กลายเป็ นสิ งทีงายและมีความมันใจในการอ่านและแลกเปลียนข้อมูลกับเพือนโดยธรรมชาติ
สรุ ปผลการวิจยั ทีมีมาก่อนมีความสอดคล้องในประเด็น
1. มี ค วามสัม พันธ์ ที เป็ นบวกระหว่า งการใช้วิธี การสอนแบบแลกเปลี ยน
บทบาท (Reciprocal Teaching) กับการบรรลุความสําเร็ จในมาตรฐานการทดสอบ
2. ใช้ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) อย่างมี
ประสิ ทธิภาพในการสอนในชันเรี ยนทีแตกต่างกันในหลายระดับได้
3. การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ไม่เพียงแค่เป็ น
การสอนภาษาที มี ป ระสิ ทธิ ภาพแต่ยงั มี ประสิ ทธิ ภาพในการสอนคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สังคมอีกด้วย
4. เป็ นกลยุทธการสอนนักเรี ยนทีชัดเจนทีพัฒนาทักษะการคิด
5. เป็ นทัก ษะที ยืดหยุ่นสามารถสอนรวมกับ กลยุท ธ์ อืนคล้ายกับการเรี ย น
แบบมีส่วนร่ วม ผูเ้ รี ยนทังห้องสามารถอภิปรายซักถามเพือทีจะดึงความมีส่วนร่ วมและดึงบทบาท
ของพวกเขามาใช้ในการสอน
เป็ นวิธีการสอนทีพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนด้วยความต้องการพิเศษ ผลจากการ
วิจยั เน้นยําว่าการสอนด้วยวิธีนีสามารถสอนได้กบั กลุ่ มผูเ้ รี ยนในหลายระดับและใช้ได้ในหลาย
สาขาวิชา อย่างไรก็ตามวิธีทีจะสรุ ปเนือหาในกลยุทธ์ทีเป็ นขันสรุ ป (summarizing) นันไม่ใช่เป็ นสิ ง
ทีง่ายในการทําเพราะว่าผูอ้ ่านต้องคิดอย่างเป็ นขันตอนและรวบรวมความคิดให้เป็ นระบบเดียว เรื อง
เดียวทีอ่านผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าการใช้แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) เป็ นเทคนิคทีเหมาะสม
ทีสุ ดในการสรุ ปเนือหา
12. งานวิจัยทีเกียวกับการใช้ ยุทธวิธีการใช้ แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
ภาพรวมงานวิจยั การอ่ านเพือความเข้า ใจที เกี ยวข้องการใช้แผนภู มิค วามหมาย
(Semantic Mapping)
Brady (1990) ได้ทาํ การวิจยั เกียวการพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจของนักเรี ยน
ระดับมัธยมโดยการใช้กลวิธีการสอนแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching ) และการใช้
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) จากผลของการใช้สองกลวิธีนีพัฒนาการอ่านเพือความ
เข้าใจ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนเกรดห้าไปเกรดแปด นักเรี ยนกลุ่มทดลองคือเป็ นเด็กชาวพืนเมือง
ของอลาสก้าตะวันตกทางตอนใต้ นักเรี ยนกลุ่มควบคุมไม่ได้สอนด้วยกลยุทธ์ทงสองนี
ั
ผลการวิจยั
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ทีได้คือรู ปแบบการสอนทังสองแบบทังการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท และแผนภูมิความหมาย
ช่วยทําให้นกั เรี ยนอ่านเพือความเข้าใจได้ดีขึน
การใช้กลวิธีการสอนแบบแผนภูมิความหมายในผูเ้ รี ยนในระดับต่างๆดังนี
Lina Abed Al-Gader Salameh (2006) ทําการวิจยั เกียวกับผลของการใช้กลยุทธ์
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในการอ่านเพือความเข้าใจสําหรับนักเรี ยนเกรดแปดใน
Al-Ramleh Elementary School for Girls in Zarqa Salameh กลุ่มตัวอย่างในการทดลองนี แบ่งเป็ น
สองกลุ่มคือควบคุมและกลุ่มทดลองซึ งแต่ละกลุ่มจะมีนกั เรี ยน 15 คน กลุ่มทดลองสอนโดยผูว้ ิจยั
โดยใช้แผนภูมิความหมายสามแบบในสอนการอ่านเพือความเข้าใจและกลุ่มควบคุ มสอนโดยวิธี
ดังเดิมโดย ผลการวิจยั แสดงถึงผลดีของการใช้กลวิธีแผนภูมิความหมายในการสอนการอ่าน
Oliver (2009) ทําการวิจยั เรื อง An Investigation of Concept Mapping to Improve
the Reading Comprehension of Science Texts การวิจยั นีเป็ นการตรวจสอบว่านักเรี ยนทีเรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์ ในเกรดหก 74 คน สามารถใช้โครงสร้างบริ บทจากคํา 900 คําในเนื อหาทีเรี ยนในการ
สนทนาเกี ยวกับดินโดยการให้แผนผังความคิดรวบยอด (concept Mapping) ใช้ระยะเวลาสี ภาค
การศึกษาและความคิดรวบยอด 24 แบบ ผลคือไม่มีความต่างในการแสดงผังของนักเรี ยนทีระดับ
การอ่าน สองในสามส่ วนของนักเรี ยนบ่งชี ว่าพวกเขาสนุ กกับการทําผังความคิดและชอบทีจะอ่าน
แล้วทําผังมากกว่าเพียงแค่อ่านอย่างเดียว นักเรี ยนแสดงออกมาให้เห็นว่าชอบทีจะทําเป็ นงานคู่หรื อ
เป็ นกลุ่มเล็กๆมากกว่าทําโดยลําพัง คําแนะนําหลายอย่างได้จดั ไว้ให้นกั เรี ยนในการพัฒนาการคิด
ด้วยผังความคิดทีเกียวกับเรื องทีเป็ นบริ บทวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเชื อมทีเป็ นผัง open-ended การ
ใส่ แผนผังเข้าไปในโครงการ ใช้เวลาระยะยาวในการวิจยั และการเสริ มการร่ วมมือและการช่วยโดย
อยูบ่ นฐานของเครื องมือช่วยเหลือ (tool-based scaffolds)
Svenconis (1994) จากมหาวิทยาลัย The Catholic University of America ได้ทาํ การ
วิจยั เกียวกับการใช้แผนภูมิความหมายในการสอนศัพท์ในการสอนภาษาทีสอง (ภาษาเสปน) ให้กบั
ผูเ้ รี ยนโดยใช้การเชือมโยงจากระบบอินเทอร์ เน็ต (hypertext) กลุ่มตัวอย่างทีใช้คือผูเ้ รี ยนเกรดแปด
จํานวน 48 คนและผูเ้ รี ยนเหล่านีไม่ได้มีพืนฐานความรู ้ภาษาสเปนมาก่อน จากผลการวิจยั พบว่าผล
การเรี ยนของกลุ่มผูเ้ รี ยนทีเรี ยนศัพท์โดยใช้แผนภูมิความหมายสู งกว่ากลุ่มของผูเ้ รี ยนทีสอนด้วยการ
สอนแบบดังเดิมทีมีมาก่อน
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Halterman (2013) ได้ทาํ การวิจยั เกียวกับการใช้แผนภูมิความหมาย โดยการวิจยั นีได้
ใช้การสอนหลายแบบ ; วิธีการสอนแบบดังเดิม การสอนแบบRAP (การอ่านเรื องจากย่อหน้าและ
สามารถสรุ ปใจความสําคัญ รายละเอียดของเรื องในย่อหน้า และสรุ ปความโดยใช้คาํ พูดของผูอ้ ่าน
เอง) กลยุทธ์การถอดความ กลยุทธ์การสอนแบบใช้แผนภูมิความหมาย และการสอนแบบหลายๆ
วิธีรวมกัน ในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันไฮสคูล
และการวิจยั นีได้ใช้การเก็บข้อมูลทังเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ การวิจยั นีใช้กลุ่มตังอย่างจํานวน
223 คน ผลจากการวิจยั สรุ ปว่าการอ่านเพือความเข้าใจของนักเรี ยนเพิมขึนจากการใช้การสอนใน
หลายวิธีและการสอนแบบใช้แผนภูมิความหมายเป็ นวิธีหนึงทีสามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพการอ่าน
ของนักเรี ยนในระดับทีสู งกว่าการสอนแบบอืนๆในหลายวิธีเหล่านัน
Longman (1987) ได้ทาํ การวิจยั โดยใช้แผนภูมิความหมายในการพัฒนาการอ่านของ
ผูเ้ รี ยนในระดับวิทยาลัย โดยได้ทาํ การวิจยั เปรี ยบเที ยบสองแบบ การวิจยั แรกคื อผูอ้ ่านจะมี การ
พัฒนาหรื อไม่มีการพัฒนาในการดึงความรู ้ทีมีมาก่อนมาใช้ในการตัดสิ นและสรุ ปการอ่าน และการ
วิจยั อีกอย่างคือการใช้แผนภูมิความหมายในการสอนการอ่านโดยตรงเพิมการดึงความรู ้ทีมีมาก่อน
(Background knowledge) มาใช้หรื อไม่ และผลการวิจยั แรกพบว่าผูอ้ ่านทีไม่มีความรู ้ในเรื องทีอ่าน
มาก่อนจะใช้ความรู ้เดิมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีความรู ้ในเรื องทีอ่านมาก่อน และผลจากการวิจยั ใน
หัวข้อหลังพบว่าการสอนด้วยแผนภูมิความหมายไม่ได้เพิมระดับของการดึงความรู ้ทีมีมาก่อนของ
ผูเ้ รี ย นและผูว้ ิ จยั สรุ ป ไว้ใ นตอนท้า ยว่า นัก การศึ ก ษาจําเป็ นจะต้องมี ค วามพยายามในการสอน
เพิมเติมความรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนก่อนทีจะมีการอ่านก่อน จึงจะสามารถรับรองผลได้
Amoush, Kholoud Hussein ( ) ได้วิจยั เกียวกับการใช้แผนภูมิความหมายเพือ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการอ่านเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยนในระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาจํา นวน ห้อง ที เรี ยนในหลักสู ตรภาษาอังกฤษ ซึ งอยู่ในระดับหนึ ง (level one) ใน
มหาวิทยาลัย Al-Balqa Applied University กลุ่มตัวอย่างทีใช้แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
สอนโดยใช้บ ทเรี ย นการอ่ า นเพือความเข้าใจที เหมื อนกัน กลุ่ ม ทดลองได้รับ การสอนด้ว ยกล
ยุทธการสอนแบบใช้แผนภูมิความหมาย ในขณะทีกลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบดังเดิม ผลจาก
การวิจยั สรุ ปคือกลุ่มทดลองทีได้รับการสอนแบบใช้แผนภู มิความหมายมีผลสัมฤทธิ ของผลการ
เรี ยนสู งกว่ากลุ่มควบคุมทีใช้วธิ ี ดงเดิ
ั มสอนทังผลการทดลองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
Grigaite (2005) ได้วิจยั เกี ยวกับการใช้แผนภู มิความหมายเพือพัฒนา
ทักษะการคิดของเด็กในช่วงอายุ 6-7ขวบ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับชันอนุ บาลจํานวน 57 คน
โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองจํานวน 28 คน กลุ่มควบคุมจํานวน 29 คน โดยใช้เวลาในการทดลอง 4
เดื อนและทําการฝึ กเทคนิ คการใช้แผนภูมิ ความหมายให้นักเรี ยนกลุ่ มทดลองสัปดาห์ ละ 2 ครัง

127
จํานวนทังหมด 30 ครัง ผลการวิจยั พบว่ากลยุทธ์แผนภูมิความหมายเป็ นเครื องมือทีเหมาะสมในการ
กระตุน้ นักเรี ยนพัฒนาทักษะการคิด ความเข้าใจในการจัดประเภท แยกหมวดหมู่ ได้ในผลดีมากเมือ
เปรี ยบเทียบกับนักเรี ยนในกลุ่มควบคุมทีได้รับการสอนแบบธรรมดา
กฤติ ก า จัน ทรเกษม (2553)ได้ วิ จ ัย เกี ยวกับ การใช้ ผ งั ความสั ม พัน ธ์ ท าง
ความหมายในการเรี ยนแบบกลุ่มสัมพันธ์เพือ เพิมพูนความสามารถในการอ่าน การเขียนสรุ ปความ
ภาษาอังกฤษและ การเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 จังหวัดเชี ยงใหม่ ที
ลงทะเบียนเรี ยนวิชา ภาษาอังกฤษ คน ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนทีได้รับการสอนโดยใช้ผงั
ความสั ม พัน ธ์ ท างความหมายในการเรี ยนแบบกลุ่ ม สั ม พัน ธ์ มี ค วามสามารถในการอ่ า น มี
ความสามารถในการเขี ยนสรุ ปความภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษหลังการทดลองสู งกว่า ก่ อนการ
ทดลอง และนักเรี ยน เห็นคุณค่าในตนเองหลังการทดลองไม่สูงขึนกว่าก่อนการทดลอง
Kim (2009) ได้ท าํ การศึ ก ษาเกี ยวกับ การใช้รูป แบบการขยายแผนภู มิ
ความหมายเพือความเข้าใจความหมายทางภาษาศาสตร์ ข้อความการเขียนทีนํามาเป็ นตัวอย่างในการ
วิเคราะห์ได้มาจากหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร หนังสื อ จดหมายและบทเรี ยงความของนักเรี ยน นักศึกษา
ส่ วนตัวอย่างข้อความทีนํามาวิเคราะห์ดา้ นการพูดได้มาจากการพูดสื อสารในสถานการณ์ จริ งใน
ด้านธุ รกิจ การประชุ มของรัฐบาล รายการโชว์ทางวิทยุ และการสนทนาทางโทรศัพท์ ผลการวิจยั
พบว่ากลยุทธ์แผนภูมิความหมายสามารถสนับสนุนความเข้าเข้าใจทางด้านภาษาศาสตร์
Sophapan Tateum (2007) ได้ศึกษาการใช้แผนภูมิความหมายในกิจกรรมการสอน
คําศัพท์ในกิ จกรรมก่อนการอ่านของนักศึ กษาชันปี ที 2 ทีเรี ยนสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง กลุ่มตัวอย่างมี 42 คน แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุ ม 21 คน กลุ่มทดลอง 21 คน โดยการ
ทดลองใช้เครื องมือทีเหมือนกันแต่สอนโดยใช้แผนการสอนทีต่างกัน กลุ่มทดลองได้รับการสอน
โดยใช้ยุทธวิธีแผนภูมิความหมาย ขณะทีกลุ่มควบคุ มใช้การสอนแบบความสัมพันธ์ (correlation)
ผลการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ ม ทดลองมี คะแนนหลัง การอ่านสู ง กว่า กลุ่ ม ควบคุ ม เพราะการใช้เทคนิ ค
แผนภูมิความหมายในการดึงความรู ้เดิมทีมีมาก่อนในกิจกรรมก่อนการอ่าน
นอกจากนันก็ มีผูว้ ิจยั และนักการศึ กษาอีก หลายท่ านที ทําการวิจยั เกี ยวเรื องนี
อย่างเช่น Williams,C.R. (1994) ,Canas at al. (2004), Darayesh, Al-Mutassim Ahmad (2003), Kuo
et al. (2002) และผลทีได้สนับสนุนว่าเทคนิควิธีการสอนแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
สามารถช่วยสนับสนุนการอ่านเพือความเข้าใจ
จากที กล่ า วมาจึ ง สามารถที จะสรุ ปได้ ว่ า การใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี แ บบแผนภู มิ
ความหมาย (Semantic Mapping) สามารถทําให้ผอู ้ ่านพัฒนาการอ่านและเข้าใจเนื อหาได้ดีขึนกว่า
ทีอ่านแบบปกติทวไป
ั การทําแผนภาพหลังการอ่านได้ช่วยให้ผเู ้ รี ยนรวบรวมข้อมูลทีเรี ยนจากตํารา
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ด้วยความรู ้จากประสบการณ์เดิมเกียวหัวข้อเรื องและทบทวนจุดทีสําคัญทังหมดทีแสดงไว้ในตํารา
และ ความสัมพันธ์ในความเข้าใจทีดีขึนท่ามกลางใจความสําคัญ อย่างน้อยทีสุ ดก็เป็ นการสะท้อน
ให้เห็นถึงการจัดองค์ประกอบของเนือหา
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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั นีเป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) มีวตั ถุประสงค์หลักใน
การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนารู ปแบบการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยโดยใช้กลยุทธการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) อันนําไปสู่ กระบวนการเรี ยนการสอนอ่านเพือความเข้าใจทีมี
ประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตํารา เอกสาร รวมถึงงานวิจยั ต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ มาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2 หลักสู ตรปริ ญญาตรี กลุ่มวิชา
ภาษาและการสื อสาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 3 หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี การออกแบบระบบการเรี ย นการสอน แนวคิ ดเกี ยวกับ คุ ณ ลัก ษณะอันพึง ประสงค์ การ
จัดการเรี ยนการสอนทีส่ งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีรายละเอียดกระบวนการวิจยั ดังนี
ขันตอนที 1 การวิจยั (Research: R1) เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Analysis:
A) ในการพัฒนารู ปแบบกลยุทธการอ่านเพือความเข้าใจแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal) และ
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
ขันตอนที 2 การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ (Design and Development: D1) พัฒนา
และหาประสิ ท ธิ ภ าพรู ปแบบกลยุ ท ธ์ ก ารอ่ า นเพื อความเข้า ใจโดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
ขันตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) เป็ นการนําไปใช้ (Implementation) ทดลองใช้
รู ปแบบกลยุทธ์การอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้กลยุทธการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในชันเรี ยน
ขันตอนที 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็ นการประเมินผล (Evaluation) และ
ปรั บปรุ งแก้ไขรู ปแบบกลยุท ธ์ การอ่า นเพื อความเข้าใจโดยใช้กลยุทธ์ การสอนแบบแลกเปลี ยน
บทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
ขันตอนที 5 รับรองรู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอน
แบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความ
เข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีปรับปรุ งและแก้ไขพัฒนาแล้ว
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กรอบดําเนินการวิจัยพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่ านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย
เพือส่ งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
1. Analysis (A) :( R1) การศึกษา; วิเคราะห์ ข้อมูล
พืนฐานและทฤษฎีทีเกียวข้ อง

2. Design and Development (D&D): (D1)
การพัฒนา ตรวจสอบคณภาพของรปแบบ

. 1.วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมายจาก, มาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
. วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และสภาพทีคาดหวังเกียวกับการ
อ่าน
. ศึกษาหลักการ แนวคิด เกียวกับการวิจยั และพัฒนา การ
ออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ
. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับการสอนการอ่าน
เพือความเข้าใจ
5.การสอนแบบ แลกเปลียนบทบาท
-การทํานาย predicting –
การตังคําถาม questioning
-การหาความชัดเจน (clarifying)
-การสรุ ปความ (summarizing)
6.แผนภูมิความหมาย
7.กลยุทธการอ่าน (Reading strategies)
-ทฤษฎีการอ่านจากล่างขึนบน (The bottom up)
-ทฤษฎีการอ่านจากบนลงล่าง (The Top-down)
-ทฤษฎีการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (The interaction)
-Schema Theory ,Scaffolding
-การสอนอ่านภาษาทีสอง
8. แนวคิดเกียวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
9.ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กระบวนการประมวลผลข้อมูล
(cognitive&(Metacognitive theory) การควบคุมการรู ้คิด
ของตนเอง การตระหนักรู ้ความรู ้คิดของตนเอง
10.ทฤษฎีทางสังคมของ Vygotsky
11. ทฤษฎีการเรี ยนร้แบบร่ วมมือ

. กําหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ทีพึงประสงค์
ของรู ปแบบPMPC
. ร่ างต้นแบบรู ปแบบการอ่านรู ปแบบ ฯ

แผนภาพที

กรอบดําเนินการวิจยั

Preparation Stage
1. P= preparation knowledge related
Reciprocal and Semantic Mapping
Instructional Model
Modeling Stage
2. P= Predicting information,
Preparation by using Semantic
mapping to activate students’
background knowledge
3. S= Silent Reading
4. A =Asking Questions
5. C =Clarifying Reading Content
6. S=Summarizing for reading
content in Semantic mapping
Participation Stage
7. C= Changing Role
Co-op Stage
Acting as a facilitator to support and
help students in need

การประเมินผล
-ทดสอบหลังเรี ยน
-ประเมินความพึงพอใจ
3.กําหนดเงือนไขของครู ในการใช้รูปแบบ ฯ
4.ตรวจสอบคุณภาพรู ปแบบโดยผูเ้ ชี ยวชาญ
-ปรับปรุ งต้นแบบรู ปแบบการ PMPC
-พัฒนาเครื องมือ
5. หาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบ

3. Implementation (I): (R2)
การนํารปแบบไปใช้
-นํารู ปแบบPMPC ทีได้พฒั นาขึนไปใช้ใน
ภาคสนาม โดยรู ปแบบ PMPC
มีองค์ประกอบ ขันตอน 7 ขันตอน
Preparation Stage
1. P= preparation knowledge related
Reciprocal and Semantic Mapping
Instructional Model
Modeling Stage
2. P= Predicting information, Preparation
by using Semantic mapping to activate
students’ background knowledge
3. S= Silent Reading
4. A =Asking Questions
5. C =Clarifying Reading Content
6. S=Summarizing for reading content in
Semantic mapping
Participation Stage
7. C= Changing Role
Co-op Stage
Acting as a facilitator to support and help
students in need

การประเมินผล
-ทดสอบหลังเรี ยน
-ประเมินความพึงพอใจ
-Independent Reader: ผูเ้ รี ยนสามารถ
เป็ นผูอ้ ่านอิสระได้หลังจากใช้ยทุ ธวิธีการอ่านแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายทีได้
ออกแบบขึน
-ได้รูปแบบทีผ่านการนําไปใช้จริ ง

4. Evaluation (E): (D2)
การประเมินและปรับปรงรปแบบ
จากข้อมูลทีเก็บรวบรวมในขันตอนการนํา
รู ปแบบไปใช้ทดลองจึงได้มีการประเมิน
1.ผลหลักการรู ปแบบผูว้ ิจยั พิจารณา ทบทวน
และปรับปรุ งต้นแบบรู ปแบบPMPC
ทังระบบจากความคิดเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญ ผล
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วยแบบทดสอบ เกียวกับ
ความรู ้และประสิ ทธิ ผลการอ่านและการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที ส่ งเสริ มการอ่ า นเพื อความเข้ า ใจ
ตลอดจนความรู ้ และความสามารถในการอ่ าน
เพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยน ความคิดเห็ นของครู
และความพึ ง พอใจนั ก เรี ยน มาใช้ ใ นการ
ปรั บ ปรุ งแก้ไ ขรู ป แบบ PMPC ให้ มี ค วาม
สมบูรณ์มากขึน
2.เปรี ยบเทียบความความรู ้และความสามารถใน
การอ่านเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยนก่อนและ
หลังเรี ยน
3. ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนทีมีต่อกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยรปแบบฯ

ตรวจสอบแก้ไข

ผ่าน
ปรับปรุ งแก้ไข

ไม่ผา่ น

5. รับรองรู ปแบบ
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บทนี อธิ บายขันตอนการออกแบบการวิจยั ผูเ้ ข้าร่ วม การจัดการเรี ยน เครื องมือทีใช้
รวบรวมข้อมูลและขันตอนในการรวบรวมข้อมูลรวมถึงวิธีวิจยั การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
(Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ข้อมูลในการวิจยั มีทงแบบที
ั
เป็ นขันตอนทางสถิ ติทีจะมีอภิปรายในตอนท้ายของการวิจยั และแบบข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ เพือให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขันตอนดังนี
ขันตอนที 1 การวิจัย (Research: R1)
ศึ ก ษาข้อ มู ล พื นฐานในการพัฒ นารู ป แบบกลยุ ท ธ์ ก ารอ่ า นเพื อความเข้า ใจแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) มีขนตอน
ั
การดําเนินการดังนี
1. ศึกษาข้อมู ลพื นฐานและวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รี ย น การวิเคราะห์ ค วาม
ต้องการของผูเ้ รี ยน (learner’s need analysis) เพือเก็บรวบรวมข้อมูลพืนฐานเกียวกับความต้องการ
และข้อมูลพืนฐานด้านพฤติกรรมการอ่าน ความสนใจในการอ่านและข้อมูลส่ วนตัวของผูเ้ รี ยนเพือ
ใช้ในการออกแบบการสอนอ่าน Reciprocal และ Semantic Mapping โดยหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิ งลึ กบุคคลทีเกียวข้อง ได้แก่ ผูส้ อนภาษาอังกฤษในระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัย
จํานวน 5 คน สัมภาษณ์แนวคิดเกียวกับการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน สํารวจพฤติกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนในชันปี ที 1 ของผูเ้ รี ยนด้วยแบบสอบถามเกียวกับการอ่านและการสังเกต
2. ศึ กษาข้อมู ลเกี ยวกับ สภาพปั จจุ บนั ปั ญหาเกี ยวกับการจัดกิ จกรรมการสอนอ่า น
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนทุกระดับ ศึกษาจากเอกสาร ตํารางานวิจยั วารสารและหนังสื อ บทความจาก
หนังสื อ หนังสื อพิมพ์ บทความทีเผยแพร่ ทางอินเตอร์เน็ตทังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวมถึง
ผลสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลายทัวประเทศ
3. ศึ กษาข้อมู ลหลักสู ตรวิชาภาษาอังกฤษพืนฐาน (การอ่ านภาษาอังกฤษพื นฐาน)
วิเคราะห์เนื อหาเพือใช้เป็ นแนวทาง เพือนํามาเป็ นข้อมูลในการออกแบบการสอนอ่านแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) จากมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 (มคอ.3) ในประเด็นของเนื อหาและจุ ดประสงค์การสอน
คํา อธิ บ ายรายวิ ช า การวัด และการประเมิ น ผลสภาพจริ ง ตามข้อ กํา หนดของมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2551
4. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี ที เกี ยวข้อ งในการสอนอ่ า นแบบใช้ก ลยุท ธการสอนอ่ า น
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพือเป็ น
แนวทางในการปรับรู ปแบบทีเหมาะสมโดยได้ทาํ การศึกษาจากตําราเรี ยน งานวิจยั รายงานการวิจยั
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บทความวิจยั หนังสื อทังภาษาไทยและอังกฤษทีเกี ยวข้อง วารสารรวมถึ งวารสารที เผยแพร่ ทาง
อินเตอร์ เน็ ต ที เกี ยวข้องกับ ทฤษฏี ก ระบวนการอ่ านเพือความเข้า ใจ ทฤษฎี ความรู ้ เดิ ม (Schema
Theory) ทฤษฏีกระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางปั ญญาหรื อปั ญญานิ ยม (Cognitive)
และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition) การสอนแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ทฤษฎี
อ่านจากล่างขึนบน (The Bottom-up) ทฤษฎีการอ่านจากบนลงล่าง (The Top-down) ทฤษฎีการมี
ปฏิสัมพันธ์ (The Interaction) แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) การเสริ มต่อการเรี ยนรู ้
(Scaffolding ) แนวคิดการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ (critical reading) ทฤษฎีทางสังคมของVygotsky
คือ Zone of Proximal Development และทฤษฎีการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ (Collaborative Learning
Theory) และแนวคิดหลักการและทฤษฎีเกียวกับการออกแบบการสอนเชิงระบบ
5. ศึกษาข้อมูลงานวิจยั ทีเกียวข้องโดยได้ทาํ การศึกษาจาก งานวิจยั บทคัดย่อ รายงาน
การวิจยั บทความวิจยั หนังสื อทังภาษาไทยและอังกฤษทีเกียวข้อง วารสาร รวมถึงวารสารทีเผยแพร่
ทางอิ นเตอร์ เน็ต ที เกี ยวข้องกับ ทฤษฏี ก ระบวนการอ่านเพือความเข้า ใจ จากนันจึ ง นําข้อมู ล มา
สังเคราะห์เพือ
5.1 นําข้อมูลมาสังเคราะห์เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั
5.2 กําหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญเกียวกับการสอนการอ่านจํานวน3คน
ด้านหลักสู ตรและการสอน 1คน ด้านการประเมิน 1คน
5.3 กําหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
5.4 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุเป้ าหมายและผลลัพธ์ทีพึงประสงค์ของรู ปแบบ
การสอน
5.5 กํา หนดและระบุ ผ ลลัพ ธ์ ที คาดหวัง ของการสอนเพื อนํา ข้อ มู ล มากํา หนดเป็ น
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ
ขันตอนในการสร้ างเครื องมือ
1.คําถามในการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญด้านการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ
1.1 ศึกษาเอกสารเกียวกับการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี ยวชาญด้านการสอนการอ่าน
เพือความเข้าใจ
1.2 นําแบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญด้านการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ
ไปปรึ กษาอาจารย์ผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์และนําเสนอผูเ้ ชี ยวชาญเพือตรวจสอบความเทียงตรงของ
เนือหา นํามาหาค่าความเหมาะสมของเครื องมือและนํามาปรับปรุ งแก้ไข ซึ งมีรายละเอียดดังปรากฏ
ในภาคผวนวก ก หน้า 236
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1.3 นําแบบสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญด้านการสอนการอ่านเพือความเข้าใจที
ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษการอ่านเพือความเข้าใจจํานวน 5 คน
จากขันตอนการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนสามารถสรุ ปได้ดงั ภาพที 18
ศึกษาเอกสารเกียวกับการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญด้านการสอนการอ่านเพือ
ความเข้าใจ
กําหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญเกียวกับการสอนการอ่าน
นําแบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญด้านการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ
ไปปรึ กษาอาจารย์ผูค้ วบคุ ม วิท ยานิ พนธ์และนํา เสนอผูเ้ ชี ยวชาญเพื อ
ตรวจสอบความเทียงตรงของเนื อหา นํามาหาความค่าความสอดคล้อง
ไปปรึ ก ษาอาจารย์ผูค้ วบคุ ม วิท ยานิ พ นธ์ แ ละนํา เสนอผูเ้ ชี ยวชาญเพื อ
ตรวจสอบความเทียงตรงของเนื อหานํามาหาความค่าความเหมาะสมของ
เครื องมือและนํามาปรับปรุ งแก้ไขให้ความสอดคล้องอยูใ่ นระดับมาก

นําแบบสัม ภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญด้า นการสอนการอ่ านเพื อความเข้า ใจที
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ไปสั ม ภาษณ์ ค รู ผูส้ อนภาษาอัง กฤษการอ่ านเพื อ
ความเข้าใจ จํานวน5 คน
แผนภาพที 18 แสดงขันตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นการสอนอ่านแบบใช้ยุทธวิธีการ
สอนอ่านแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic
Mapping)

134
ตารางที 14 สรุ ปวิธีการดําเนิ นการขันตอนที 1 (Research: R1)
วัตถุประสงค์: 1. เพือศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชีวัดของหลักสูตร (มคอ.) พ.ศ. 2552 การสอนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
แหล่ งข้ อมูล/กลุ่ม
เครื องมือทีใช้
การวิเคราะห์
วิธีดาํ เนินการ
ผลทีได้ รับ
ตัวอย่ าง
ในการวิจยั
ข้ อมูล/สถิติ
ศึกษาและ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ แบบวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐานและตัวชีวัด (มคอ.) การเรี ยน
วิเคราะห์เอกสาร อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ เอกสาร/เนือหา เอกสาร/เนือหา ภาษาต่างประ เทศเป็ นข้อมูลพืนฐานสําหรับ
พ.ศ. 2552 การสอน
(content analysis) การสร้างรู ปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
ต่างประเทศ
วัตถุประสงค์: 2. เพือวิเคราะห์การจัดการเรี ยนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย เพือส่งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ของมหาวิทยาลัย
แหล่ งข้ อมูล/กลุ่ม
เครื องมือทีใช้
การวิเคราะห์
วิธีดาํ เนินการ
ผลทีได้ รับ
ตัวอย่ าง
ในการวิจยั
ข้ อมูล/สถิติ
สัมภาษณ์
ผูเ้ ชียวชาญด้านการ แบบสัมภาษณ์/
การวิเคราะห์ ข้อมูลการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพือ
สอนการอ่านเพีอ การวิเคราะห์
เนือหา
ความเข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบ
(content analysis) แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย
เนือหา
ความ เข้าใจ
เพือส่งเสริ มความสามารถในการอ่านของ
จํานวน 5 คน (Content Analysis)
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์: 3. เพือวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน และศึกษาการเรี ยนรู ้และกระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมกับการอ่านเพือความ
เข้าใจ
แหล่ งข้ อมูล/กลุ่ม
เครื องมือทีใช้
การวิเคราะห์
วิธีดาํ เนินการ
ผลทีได้ รับ
ตัวอย่ าง
ในการวิจยั
ข้ อมูล/สถิติ
ศึกษาและ เอกสารเกี ยวกั บ การ แบบวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูลเกียวกับการพัฒนาการการเรี ยนรู ้
วิเคราะห์เอกสาร พัฒ นาการการเรี ย นรู ้ เอกสาร
เอกสาร/เนือหา เกียวกับการอ่านเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยน
การสอบถาม เกี ยวกับ การอ่ า นเพื อ แบบสัมภาษณ์/ (content analysis) ในระดับระดับมหาวิทยาลัยและระดับอืนๆ
วิธีการเรี ยนรู ้ ความเข้าใจของผู ้ เรี ยน การวิเคราะห์
และการสังเกต ระดับมหาวิทยาลัยและ เนือหา
พฤติกรรมการ ระดับ อื นๆ นั ก ศึ ก ษา (Content Analysis)
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน จํานวน คน
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ตารางที 14 สรุ ปวิธีการดําเนิ นการขันตอนที 1 (Research: R1) (ต่อ)
วัตถุประสงค์: 4. เพือศึกษาและสังเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการพัฒนารู ปแบบ
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิ ความหมายเพือส่งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
แหล่ งข้ อมูล/กลุ่ม
เครื องทีใช้
การวิเคราะห์
วิธีดาํ เนินการ
ผลทีได้ รับ
ตัวอย่ าง
ในการวิจยั
ข้ อมูล/สถิติ
ศึกษาและ เอกสารแนวคิ ด ทฤษฎี แบบวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้อง
สังเคราะห์ ง า น วิ จั ย ที เ กี ย ว กั บ เอกสาร/เนือหา เอกสาร/เนือหา กับกลยุทธการสอนอ่านภาษา
เอกสาร กลยุ ท ธการสอนอ่ า น
(content analysis) อังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้
แ ล ก เ ป ลี ย น บ ท บ า ท
ยุทธวิธีการสอนแลกเปลียน
(Reciprocal Teaching)
บทบาท (Reciprocal Teaching)
และแผนภูมิความหมาย
และแผนภูมิความหมาย
(Semantic Mapping)
(Semantic Mapping)

จากการศึ ก ษาวิเคราะห์ ข ้อมูล พืนฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิระดับ อุ ดมศึ ก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2552 ตามมาตรฐานการสอนวิช าภาษาอัง กฤษพื นฐานสามารถสรุ ปพอสั งเขปคื อ
แนวทางในการสร้างหลักสู ตรในการออกแบบการเรี ยนการสอนและการประเมิ นผลทําให้ทราบว่า
อะไรเป็ นสิ งสําคัญทีผูเ้ รี ยนควรรู ้และปฏิบตั ิได้และเมือเรี ยนแล้วผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาทักษะการ
อ่านโดยใช้สือต่างๆ เช่น จากสื อสิ งพิมพ์และสื ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข่าว โฆษณา ประกาศ พยากรณ์
อากาศ รายงาน กราฟ ตาราง สิ งแวดล้อ ม วัฒ นธรรม สุ ข ภาพ ฯลฯ โดยใช้ก ลยุท ธ์ ก ารอ่า นที
หลากหลาย พัฒนาทักษะการฟั งจากเนื อหาต่างๆและสามารถพูดหรื อเขียนเพือแสดงความเข้าใจ
ตลอดจนนําเสนอเกียวกับสิ งทีอ่านหรื อฟัง
ขันตอนที 2 การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ (Design and Development: D1)
จากการศึกษาข้อมูลพืนฐานในขันตอนที 1 มีผลทําให้ได้กรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบฯ
และออกแบบและพัฒนารู ปแบบในขันตอนนี มีวตั ถุประสงค์ เพือพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบ
กลยุทธการอ่านเพือความเข้าใจแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภู มิ
ความหมาย (Semantic Mapping) ซึ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
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1. การกําหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ โครงร่ างรู ปแบบกลยุทธการอ่านเพือ
ความเข้าใจแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic
Mapping)
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนารู ปแบบเกิดจากการหาแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาความสามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึน
ตามแนวการจัดการเรี ยนการสอนเพื อให้ได้ มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2 หลักสู ตรปริ ญญาตรี กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุ รกิ จหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 3 ในประเด็นของจุดประสงค์การสอน คําอธิ บาย
รายวิช าและการประเมิ นผล และด้วยเหตุ ที ทัก ษะการอ่ า นเป็ นทัก ษะที จําเป็ นและมี ป ระโยชน์
สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามากทีสุ ด เพราะต้องใช้ทกั ษะนีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
เพิมเติมในศาสตร์ ทีนักศึกษาเหล่านันกําลังศึกษาอยู่ แต่ในความเป็ นจริ งนักศึกษาส่ วนมากก็ยงั มี
ข้อจํากัดในการหาความรู ้เพิมเติมอยูม่ ากเพราะความสามารถในด้านการอ่านเพือความเข้าใจทียังไม่
ดีในระดับทีนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สําหรับการสอนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความ
เข้า ใจ โดยใช้ ก ลยุ ท ธการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ ค วามหมายเพื อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านของนักศึ กษาระดับมหาวิทยาลัยนัน เป็ นลักษณะที เหมาะสมในการนี
เพราะผู เ้ รี ย นเป็ นผู ท้ ี อยู่ใ นวัย ที ชอบการเรี ย นรู ้ แ บบเป็ นที ม มี ก ารถกอภิ ป ราย และช่ ว ยเหลื อ
แลกเปลียนบทบาท รู ้ถึงบทบาทของการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในกลุ่ม ทําให้ผูเ้ รี ยนรู ้สึกมีความอิสระ
เท่าเทียมและการเคารพสิ ทธิ ซึงกันและกัน และผลลัพธ์สุดท้ายผูเ้ รี ยนสามารถเป็ นผูอ้ ่านอิสระได้
หลังจากการใช้กลยุทธการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ ความหมายทีได้ออกแบบขึน
ขันตอนรู ปแบบทีผูว้ จิ ยั นํามาพัฒนามีดงั นี
1.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
1.1.1 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ การทีผูเ้ รี ยนจะมี
ความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจให้ได้ดีนนจะต้
ั
องมีการฝึ กและพัฒนาทักษะในการใช้
กลยุทธ์ในการอ่านเพือทีจะทําความเข้าใจเนือหาทีอ่าน นอกจากนันยังต้องอาศัยการคิดทีเป็ นระบบ
ขันตอนเพือตรวจสอบความเข้าใจทีถูกต้องของเนื อหาทีอ่านด้วย ดังนันการนําแนวคิดของการสอน
อ่านแบบยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ร่ วมกับการสรุ ปเนื อหาที
อ่านโดยใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) จะทําให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจเรื องทีอ่านอย่างชัดเจน
และเป็ นขันตอนตามลําดับ นอกจากนันยังสามารถแก้ปัญหาการอ่านได้อย่างบรรลุเป้ าหมาย เพราะ
ผลลัพธ์สุดท้ายผูเ้ รี ยนสามารถเป็ นผูอ้ ่านอิสระได้
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1.1.2 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ งสามารถแบ่งได้มี ระดับ
คือความเข้าใจระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) ความเข้าใจระดับตี ความ (Interpretive
Comprehension) ความเข้าใจระดับวิเคราะห์ (Analysis Comprehension) และความเข้าใจระดับ
สังเคราะห์ (Synthesis Comprehension) ในการวิจยั นี จะเป็ นการวัดความเข้าใจในทุกระดับแต่
ขันตอนทีสําคัญทีสุ ดคือขันตอนการสรุ ปใจความโดยใช้แผนภูมิความหมาย
1.1.3 เนือหาของบทอ่านทีผูส้ อนนํามาให้ผอู ้ ่านได้อ่าน เป็ นบทอ่านจาก
หนัง สื อ ตํา ราการอ่ า น และเว็บ ไซต์ ต ามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2 หลักสู ตรปริ ญญาตรี กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 3 เป็ นหัวข้อทีได้จากการสอบถามความต้องการและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน ความยากของบทเรี ยนผ่านสู ตรหาค่าความยาก ด้วยการประมาณค่าระดับ
ความยากบทอ่านของ McAlpine Readability Score (McAlpine, 2006) ซึ งวัดระดับความยากของ
บทอ่านด้วยจํานวนคําในประโยครวมกับจํานวนคํา (Words) ทีอยูใ่ นประโยคนัน หารด้วยจํานวน
ประโยค มีค่าในระดับ 15-17 โดยใช้ความยาวบทอ่านประมาณ 525-675 คํา ซึ งความยากง่ายอยูใ่ น
ระดับกลาง
1.2 แนวคิดทฤษฎีและหลักการทีผูว้ จิ ยั นํามาเป็ นข้อมูลพืนฐานในการสร้างรู ปแบบ
ได้จากการสังเคราะห์จากทฤษฎีต่อไปนีคือ
1.2.1 หลักการแนวคิดและทฤษฏีเกียวกับการออกแบบการเรี ยนการสอน
เชิงระบบ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ หลักการแนวคิดเกียวกับการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบโดย
นํา แนวคิ ดของKruse (2004) ซึ งได้เ สนอขันตอนการออกแบบระบบการเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิ ทธิ ผลและมีความเหมาะสม โดยใช้รูปแบบ “ADDIE Model” ทีประกอบด้วยการปฏิบตั ิ 5
ขันตอน คือ
1. ขันวิเคราะห์ (Analysis)
2. ขันออกแบบ (Design)
3. ขันพัฒนา (Development)
4. ขันนําไปใช้ (Implement)
5. ขันประเมินผล (Evaluation)
และแบบจําลองการออกแบบการสอนเชิ งระบบของ Dick, Carey and Carey (2005: 1-8) ซึ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบทีสําคัญ 10 องค์ประกอบ คือ
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1. กําหนดเป้ าหมายการเรี ยนการสอน (identify instructional goals) เป็ นการ
กําหนดผลลัพธ์ทีคาดหวัง โดยวิเคราะห์การปฏิบตั ิงาน (analyze performance) และวิเคราะห์ความ
ต้องการจําเป็ น (conduct needs assessment)
2. วิเคราะห์การเรี ยนการสอน (analyze instruction) เป็ นขันของการวิเคราะห์ว่า
จะต้องดําเนินการต่อไปอย่างไรให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายทีตังไว้
3. วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนและบริ บท (analyze learners and contexts)
4. เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (write performance objective) เป็ นการระบุ
ให้ชดั เจนว่า ผูเ้ รี ยนจะสามารถทําอะไรได้บา้ งในด้านความรู ้และการปฏิบตั ิ
5. พัฒนาเครื องมือประเมินผล (develop assessment instrument)
6. พัฒนากลยุทธ์การปฏิบตั ิการสอน (develop instructional strategy)
7. พัฒนาและเลื อกสื อการเรี ยนการสอน (develop and select instructional
materials)
8. ออกแบบและประเมิ นผลระหว่างการเรี ยนการสอน (design and conduct
formative evaluation of instruction)
9. ทบทวนการจัดการเรี ยนการสอน (revise instruction)
10. ออกแบบและการประเมินผลภายหลังการเรี ยนการสอน (design and conduct
summative evaluation)
1.2.2 การสอนอ่านภาษาทีสอง
ผูว้ ิ จ ัย ได้นํา แนวคิ ด หลัก การ แนวคิ ด เกี ยวกับ การสอนอ่ า นภาษาที สองของ
Anderson ( ) จําแนกเป็ น กลยุทธ์ เรี ยกว่า ACTIVE ดังต่อไปนี
รู ปแบบการอ่านแบบ ACTIVE ประกอบด้วยอักษรต้นของวิธีทงหมด
ั
A – Activate prior knowledge คือการดึงความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนออกมาใช้ขณะอ่าน
C – Cultivate vocabulary การสอนสะสมคําศัพท์
T – Teach for comprehension การสอนความเข้าใจการอ่าน
I – Increase reading rate การเพิมอัตราการอ่าน
V – Verify reading strategies การตรวจสอบกลยุทธ์การอ่าน
E – Evaluate progress การวัดผลความก้าวหน้าในการอ่าน
การสอนอ่านภาษาทีสองของ Coady (1979, อ้างถึงในวิสาข์ จัติวตั ร์ , 2000) ทีเสนอ
การอ่านแบบภาษาศาสตร์ เชิงจิตวิทยาทีต้องใช้ 3 องค์ประกอบในการอ่าน คือความสามารถด้าน
สติปัญญา ความรู ้ดา้ นประสบการณ์ เดิมและกลวิธีกระบวนการและแนวการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
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เป็ นภาษาทีสองทีเน้นการสอนอ่านแบบฟั ง-พูด (Audiolingualism) แนวการสอนเพือการสื อสาร
(Communicative Approach) และแนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Approach)
1.2.3 ทฤษฎี การเรี ยนรู ้กระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทาง
ปัญญา (cognitive) และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory)
Dole ( 1991)กล่าวว่าในการเข้าใจเนื อหาทีอ่าน กลวิธีทีเกี ยวกับกระบวนการคิด
เกียวข้องโดยตรงกับภาษาเป้ าหมายและรวมถึงวิธีต่างๆ เช่น เหตุผลทีอนุมานได้ การพยากรณ์ การ
จัดการใช้การบันทึกประเด็นทีสําคัญ การใช้ความรู ้ประสบการณ์เดิม การเดาความหมายจากเนื อหา
(Oxford 1990) ยุทธวิธีอภิปัญญา (metacognitive) เป็ นกิ จกรรมทีผูอ้ ่านควบคุมการอ่านด้วยตนเอง
หรื ออีกนัยหนึงก็คือเป็ นยุทธวิธีทีอยูบ่ นฐาน “การคิดเกียวกับการคิด” (thinking about thinking) นัน
คือผูอ้ ่านรู ้วา่ ใช้ยทุ ธวิธีนีเมือไหร่ ใช้อย่างไรและดัดแปลงไปสู่ เป้าหมายทีในการอ่าน
1.2.4 ทฤษฎีทางสังคมของ Vygotsky
คือ Zone of Proximal Development พืนทีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal
Development) เป็ นการทํา หน้ า ที หรื อทํา งานอย่ า งใดอย่ า งหนึ งที ในปั จ จุ บ ัน ที บุ ค คลยัง ไม่ มี
ความสามารถจะทําได้ แต่อยูใ่ นกระบวนการทีจะทําให้บุคคลมีความพร้อม สามารถทําหน้าทีหรื อ
ทํางานได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต จากงานของผูว้ ิจยั ได้กล่าวถึงความสามารถศักยภาพของผูเ้ รี ยน
จากผูเ้ ชียวชาญหรื อหุ ้นส่ วนทีมีความสามารถมากกว่าและ Vygotgy ชีให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนมีระดับการ
พัฒนาความคิ ดอยู่สองระดับคือระดับการพัฒนาความคิ ดทีแท้จริ งและระดับการพัฒนาศักยภาพ
ระดับการพัฒนาความคิดทีแท้จริ งหมายถึงระดับความคิดทีเด็กสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองและ
ระดับการพัฒนาศักยภาพหมายถึงระดับการคิดที ผูเ้ รี ยนจําเป็ นได้รับการช่ วยเหลือจากผูเ้ ชี ยวชาญ
หรื อหุ ้นส่ วนทีมีความสามารถสู งกว่าพืนทีรอยต่อพัฒนาการการเรี ยนรู ้ คือระยะทางระหว่างการ
พัฒนาทีแท้จริ งและศักยภาพทีพัฒนาได้
1.2.5 แนวคิดเกียวกับการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Reading)
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดระดับความเข้าใจในการอ่านของฺ Barret (1979) มาประยุกต์ใช้
เนื องจากมี เนื อหาสาระเกี ยวกับ ระดับ ความเข้า ใจในการอ่ า นของผู อ้ ่ า นตังแต่ ระดับ เข้า ใจตาม
ตัวอักษร เข้าใจในการจัดเรี ยงข้อความใหม่ เข้าใจในระดับอ้างอิงหรื อลงความเห็น (Inference)
ระดับความเข้าใจในการประเมิ น (Evaluation) และสุ ดท้า ยคื อระดับความเข้าใจอย่างซาบซึ ง
(Appreciation) และสุ นนั ทา มันเศรษฐวิทย์ นําทฤษฏีของ Bloom มาประยุกต์ใช้มี 6 ขันคือจํา เข้าใจ
นําไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
1.2.6 ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
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เป็ นยุทธวิธีการสอนทีพัฒนาโดย Palincsar and Brown (1980) เป็ นวิธีการสอน
อ่านที ประกอบด้ว ยกลยุท ธ์ ที จําเป็ นในการอ่านคื อ การทํานาย (predicting) การสร้ างคํ า ถาม
(generating questions) การหาความชั ดเจน (clarifying) และการสรุ ป (summarizing) เป็ นวิธีที
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจและกลายเป็ นผูอ้ ่านทีมีความสามารถมากขึน เป้ าหมาย
ของการสอนแบบ Reciprocal Teaching คือใช้การอภิปรายไปสู่ การพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจ
ของผูเ้ รี ยน การพัฒนาทักษะควบคุ มบังคับและการพัฒนาให้บรรลุความสําเร็ จในการขับเคลือนใน
ภาพรวม (Allen and Borkowski et al., 2003)
1.2.7 กลยุทธ์การสอนแบบใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
แผนภูมิค วามหมายมีป ระโยชน์ มากเนื องจากช่ วยให้ผูอ้ ่า นเข้าใจความสัม พันธ์
ระหว่างความคิดรวบยอดในเรื องว่าอะไรเป็ นความคิ ดที สําคัญที สุ ด และที สํา คัญรองลงมาและ
ความคิดนันๆ มีความสําคัญกันแบบใดเช่นในแง่การเปรี ยบเทียบ บรรยายและทีสําคัญก็คือการใช้
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในกิ จกรรมการอ่านทังก่อน ขณะอ่านและหลังการอ่าน
สอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ทีกล่าวไว้วา่ โครงสร้างความรู ้ดา้ นรู ปแบบ (Formal Schema)
เป็ นปัจจัยทีสําคัญทีทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื องดีขึน (วิสาข์ จัติวตั ร์ , 2000: 145)
1.2.8 แนวคิ ด เกี ยวกับ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ (Collaborative
Learning Theory)
การเรี ยนรู ้ แ บบร่ วมมื อ คื อ การเรี ยนรู ้ เ ป็ นกลุ่ ม ย่ อ ยโดยมี ส มาชิ ก กลุ่ ม ที มี
ความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรี ยนรู ้เพือไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่มนักการศึกษาที
เผยแพร่ แนวคิดนี คือเดวิด David Johnson (1994) โดยการจัดการเรี ยนการสอนความสนใจเกียวกับ
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนเป็ นสิ งทีช่วยให้ประสิ ทธิ ภาพของผูเ้ รี ยนดีขึน
1.2.9 การเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding)
เป็ นแนวคิ ด ที นัก การศึ ก ษาหลายท่ า นกล่ า วว่า เป็ นวิ ธี ก ารที จัดความช่ ว ยเหลื อ
เพือให้ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิงานบรรลุความสําเร็ จได้ดว้ ยตนเองโดยผ่านกิจกรรมทีผูส้ อนจัดไว้ในลักษณะ
ต่างๆ เช่น การตังคําถาม การสาธิ ต บอกเป็ นนัย การแสดงละคร ภาระงาน การออกแบบสิ งแวดล้อม
เพืออํานวยความสะดวกในการฝึ กปฏิบตั ิในทักษะต่างๆ เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง
จนกระทังผูเ้ รี ยนได้รับความสามารถมากขึนและความช่วยเหลือจะลดลงไปเรื อยๆเป็ นเทคนิคการ
เรี ยนทีช่วยผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจในการอ่านเมือนํามาใช้ในการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ (Bruner
1983; Foley, 1994)
2.ร่ างรู ปแบบการอ่ าน รู ปแบบPMPC ซึ งมี4 ขันตอนใหญ่และมีขนตอนย่
ั
อย 7 ขันตอน
คือ
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P= Preparation Stage
1. P= เป็ นขันตอนทีผูส้ อนต้องเตรี ยมให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนเกียวกับขันตอนการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและการสร้างแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ
M = Modeling Stage
ขันตอนนีผูส้ อนจะดําเนินการสอนเพือเป็ นตัวอย่างแก่ผเู ้ รี ยนก่อนทีจะมีการแลกเปลียน
บทบาทการเรี ยนรู ้ของสมาชิกภายในกลุ่ม ในขันตอนนีจะมีขนตอนย่
ั
อยๆ 5 ขันตอนดังนี
2. การทํานาย (Predicting) เกียวข้องกับการหาบริ บทแวดล้อมโดยใช้ความรู ้ประสบการณ์เดิมของ
ผูอ้ ่าน จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์นีคือการเชือมโยงไปสู่ ผอู ้ ่านว่ารู ้อะไรบ้างแล้วเกียวกับชื อเรื องทีอ่าน
เพือทีจะนําไปสู่ เนื อหาทีอ่าน
3. การอ่านเงียบๆ (Silent Reading) เป็ นขันตอนทีผูน้ าํ กลุ่มบอกให้กลุ่มอ่านเรื องอย่างเงียบๆ
4. การตังคําถาม (Questioning) ต้องการให้ผอู ้ ่านแยกข้อมูลในเนือหาทีเขากําลังอ่าน การตังคําถาม
เป็ นการสร้างเพือทีจะถามเกียวกับใจความสําคัญหรื อข้อมูลสําคัญ จุดประสงค์ของกลยุทธ์นีคือการ
ตรวจสอบว่าผูอ้ ่านเข้าใจเนือหาหรื อไม่
5. การสรุ ป (Summarizing) ในการสรุ ปผูอ้ ่านต้องการแยกแยะความคิดทีเป็ นกุญแจสําคัญของแต่ละ
ย่อหน้า การสรุ ปทีดีไม่ได้รวมถึงรายละเอียดทีไม่สาํ คัญ ผูอ้ ่านถูกกระตุน้ ให้ใช้หวั ข้อเรื อง หัวข้อย่อย
และใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้าไปสรุ ปเนื อหาทีเขากําลังอ่าน ในขันตอนนีใช้ Semantic Mapping
6. การทําให้ชดั เจน (Clarifying) เป็ นกลยุทธ์ทีทําให้ผอู ้ ่านใช้ขณะตรวจสอบความเข้าใจ จะเกิดขึนเมือ
ผูอ้ ่านพบว่าความเข้าใจในการอ่านสะดุดลงหรื อมีความสับสนและเมือผูอ้ ่านพยายามทําความเข้าใจ
ใหม่ เมือสิ งทีอ่านไม่ชดั เจน
P = Participation Stage
7. C= Changing Role ในขันตอนนีผูเ้ รี ยนจะแลกเปลียนบทบาทการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในกลุ่ม
C = Cooperation Stage
ในขันตอนนี จะเป็ นการสรุ ปเรื องในการอ่านทังหมดโดยใช้ Semantic Mapping โดยการนําเนือหาที
สรุ ปในแต่ละย่อหน้ามาสรุ ปเป็ นภาพรวมใหญ่ ผูส้ อนจะทําหน้าทีเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกและให้
คําปรึ กษาถ้าหากกลุ่มต้องการความช่วยเหลือหรื อมีขอ้ สงสัย
การประเมินผล
ทดสอบความเข้าใจการอ่านหลังเรี ยน และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อกิจกรรมรู ปแบบการสอนฯ
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3. การกําหนดเงือนไขของผู้สอนในการใช้ รูปแบบ โดยการจัดทําคู่มือประกอบรู ปแบบ
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คู่มือนี ทํา
ขึนเพือให้ผสู ้ อนหรื อผูท้ ีจะนํารู ปแบบนีไปใช้เข้าใจความเป็ นมาของการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการ
สอน ทฤษฎีและแนวคิดทีนํามาสนับสนุ นในการพัฒนารู ปแบบ ตลอดจนแผนการสอน เอกสาร
เหล่านีประกอบด้วย
2.1 คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพือเป็ นแนวทางแก่ผูส้ อนทีจะนํารู ปแบบไป
ใช้ เพือให้มีความชัดเจนและสะดวกในการนําไปใช้จริ ง
2.2 แผนการสอน เป็ นเอกสารทีช่วยให้ผูส้ อนทีจะนํารู ปแบบนี ไปใช้ได้ทราบถึงแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ ซึ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดองค์ประกอบของรู ปแบบไว้
ดังนีคือ ชื อแผนการสอน เวลา เนื อหา จุดประสงค์การสอน สื อการสอน กิจกรรมขันตอนการสอน
บทอ่าน ใบงาน แบบฝึ กหัดต่างๆ และแบบทดสอบการอ่านเพือความเข้าใจพร้อมเฉลย
4. ขันการตรวจสอบคุ ณภาพของรู ป แบบ ขันนี เป็ นขันนํา รู ปแบบการสอนไปใช้
ทดลองกับกลุ่มทีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง หากยังมีส่วนใดทีจะต้องพัฒนาอีกก็จะทําการปรับปรุ ง
แก้ไขให้ดีขึนและนํารู ปแบบไปให้ผเู ้ ชียวชาญรับรองก่อนนําไปใช้ทดลองสอนจริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั นําร่ างรู ปแบบไปใช้สอนนําร่ อง (Pilot Study) กับนักศึกษาทีมีคุณสมบัติใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างในช่วงภาคการศึกษาที1 ปี การศึกษา 2556
4.1นํารู ปแบบทีออกแบบและพัฒนาแล้วไปปรึ กษาอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
4.2 ปรับปรุ งแก้ไขแบบรู ปแบบตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
4.3 ผูว้ จิ ยั นําร่ างรู ปแบบและเอกสารประกอบรู ปแบบทีพัฒนาขึนเสนอผูเ้ ชียวชาญ
จํานวน 5 ท่าน โดยคุณสมบัติของผูเ้ ชียวชาญมี ดังนี
4.3.1 เป็ นผูเ้ ชี ยวชาญด้า นหลัก สู ต รและการสอน การสอนอ่ า น
ภาษาอังกฤษ การสอนกลยุทธการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิ
ความหมาย
4.3.2 มีประสบการณ์ปฏิบตั ิงานไม่ตากว่
ํ า 3 ปี
4.3.3 มีคุณวุฒิดา้ นการศึกษาระดับดุษฎีบณั ฑิต
4.4 การตรวจสอบความสมเหตุ ส มผลและความเหมาะสมด้า นองค์ป ระกอบ
รู ปแบบ เนือหาของรู ปแบบ ขันตอนการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบภายใต้แนวคิดการสอนรู ปแบบการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
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ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้พิจารณา
แบบปลายเปิ ด และนําการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of ItemObjective Congruency: IOC) แล้วเลือกค่าดัชนี ความสอดคล้องตังแต่ 0.5 ขึนไป (Best and Kahn,
1986) ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องรายข้อเท่ากับ 0.67-1.00 ถือว่ารายละเอียดของคําถามมีความ
ชัดเจนสามารถสื อความได้ตรงตามเนือหา
4.5 สําหรับแบบประเมินทีผูว้ จิ ยั สร้างแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
4.5.1 ส่ วนที 1 เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า Likert Scale โดยแบ่งเป็ น
5 ระดับ คิดเกณฑ์ค่าเฉลียต้องมากกว่า 3.50 และค่าเบียงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 เกณฑ์การ
ประเมินเป็ นดังนี (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2553: 196) ค่าเฉลียระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง รู ปแบบ
เหมาะสมระดับมากทีสุ ด
ค่าเฉลียระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง รู ปแบบเหมาะสมระดับมาก
ค่าเฉลียระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง รู ปแบบเหมาะสมดับปานกลาง
ค่าเฉลียระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง รู ปแบบเหมาะสมระดับน้อย
ค่าเฉลียระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง รู ปแบบเหมาะสมระดับน้อยทีสุ ด
4.5.2 ส่ วนที 2 เป็ นแบบปลายเปิ ด แบ่งออกเป็ น
4.5.2.1 ความเป็ นมาของรู ปแบบ เป็ นการประเมินความชัดเจนใน
การบรรยายความเป็ นมาของรู ปแบบ ความเหมาะสมของเหตุผลในการพัฒนารู ปแบบ และการใช้
ภาษาในการเขียนบรรยาย
4.5.2.2 กรอบแนวคิ ด ที ใช้ เ ป็ นพื นฐานในการพัฒ นารู ป แบบ
ประเมินความชัดเจนในการบรรยายแนวคิดทีใช้เป็ นพืนฐานในการพัฒนารู ปแบบ ความเหมาะสม
ในการนําแนวคิดมาใช้ และการใช้ภาษาในการเขียนบรรยาย
4.5.2.3 การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบฯ เป็ นการประเมิน
ความชัดเจน ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และการใช้ภาษาในการเขียนบรรยาย ซึ งได้แก่
หลักการ วัตถุประสงค์ การดําเนินงาน กระบวนการเรี ยนการสอน และการวัดประเมินผล ส่ วน
เอกสารประกอบรู ปแบบได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ และแผนการเรี ยนรู ้ภายใต้รูปแบบ พร้อมแบบ
ประเมิน
5.การหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบฯ ขันนี เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบตาม
เกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520)
นํารู ปแบบ (ฉบับร่ าง) ทีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญ 5 คน ไปทดลองใช้ใน
ขันทดลอง (Field tryout) ต่อ

แผนภาพที 19 รู ปแบบการสอนฯ (PMPC Model) ฉบับร่ าง
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รายละเอียดของร่ างรู ปแบบฯ เนือหาและเอกสารประกอบรู ปแบบฯ
การวิจยั เรื อง “การพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการ
สอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื อ
ความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ” ซึ งได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี ของ
นักวิชาการต่างๆ ประกอบด้วยแนวคิดในการประเมินความต้องการจําเป็ น แนวคิดในการพัฒนา
รู ป แบบการเรี ย นการสอน ทฤษฎี ก ารสอนอ่ า นภาษาที สอง ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ก ระบวนการ
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางปั ญญา (cognitive) และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory)
ทฤษฎีทางสังคมของ Vygotsky คือ Zone of Proximal Development แนวคิดเกียวกับการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ (Critical Reading) แนวคิดเกี ยวกับกลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
(Reciprocal Teaching) แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) แนวคิดเกียวกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือ (Collaborative Learning Theory) การเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding) โดยรู ปแบบมี
องค์ประกอบ 5 ประการดังนี
องค์ ประกอบที 1 หลักการ
การสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจมีหลักการอยู่ 3 อย่างคือ
1. การช่วยเหลือและการสอนทีชัดเจน (Scaffolding and Explicit Instruction) กรอบ
แนวคิดของการช่วยเหลืออยูบ่ นฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคมของVygotsky (1978)
2. กลยุทธ์หลักสี ประการของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
วิธีก ารสอนแบบ Reciprocal Teaching มี ก ลยุท ธ์ หลักอยู่สี อย่า งคื อการทํา นาย
(predicting) การสร้างคําถาม (generating questions) การทําให้เกิ ดความชัดเจน
(clarifying) และการสรุ ป (summarizing) แต่ละกลยุทธ์เป็ นประโยชน์สาํ หรับผูเ้ รี ยนใน
การทําความเข้าใจเนือหาทีอ่านและสามารถถูกใช้แยกหรื อรวมตามสถานการณ์ ปั ญหา
และวัตถุประสงค์การอ่านทีผูอ้ ่านเผชิญอยู่
3. การปฏิ สัม พันธ์ ท างสั ง คม (Social interaction) เป็ นพืนฐานของพื นที รอยต่ อ
พัฒนาการ (Zone of proximal development) ทีได้รับการพัฒนาโดย Vygotsky (1978)
การไปสู่ จุดนัน ผูเ้ รี ยนสามารถทีจะเรี ยนหรื อแก้ปัญหาทีหนักขึนหรื อสู่ จุดทีพัฒนาที
สมบูรณ์มากขึนโดยศักยภาพการนําจากผูใ้ หญ่ (ครู หรื อผูเ้ ชียวชาญ) หรื อจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ เช่น การอภิปราย การะระดมสมอง และการทํางานกลุ่ม
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องค์ ประกอบที 2 วัตถุประสงค์
การสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ มีวตั ถุประสงค์เพือ
พัฒนาความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจและตระหนักรู ้ ความคิดเพือการพัฒนาให้ผูอ้ ่าน
สามารถเป็ นผูอ้ ่านอิสระทีพึงตนเองได้ (Independent Reader)
องค์ ประกอบที 3 ขันการดําเนินงาน กระบวนการเรียนการสอน และบทบาทผู้สอน
และผู้เรียน
รู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ มีการจัดการ
เรี ยนการสอนตามรู ปแบบ PMPC Model มี 4 ขันตอนคือ
1. P = Preparation Stage เป็ นขันตอนทีผูส้ อนต้องเตรี ยมให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
เกี ยวกับขันตอนการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและการสร้ างแผนภู มิความหมายเพือส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ ซึ งมีขนตอนย่
ั
อย ขันตอนคือ
1.1 การให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนเกียวกับการแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching) และการสร้างแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพือช่วยในการอ่านเพือความ
เข้าใจ
1.2 การวางแผนการอ่าน (Planning) เป็ นการวางแผนเพือปรับการอ่านให้
เข้ากับ เนื อหาที อ่านเพือใช้ใ นการสร้ างแผนภู มิความหมายตามโครงสร้ างของเรื องที อ่าน (Text
Structure)โดยมีผูส้ อนเป็ นชี นําและช่ วยอํา นวยความสะดวกเพือให้ก ระบวนการเรี ย นการสอน
ต่อเนืองไม่หยุดชะงัก
2. M = Modeling Stage ขันตอนนีผูส้ อนจะดําเนินการสอนเพือเป็ นตัวอย่างแก่
ผูเ้ รี ย นก่ อนที จะมี ก ารแลกเปลี ยนบทบาทการเรี ย นรู ้ ข องสมาชิ ก ภายในกลุ่ ม ในขันตอนนี จะมี
ขันตอนย่อยๆ ขันตอนดังนี
2.1 การทํานาย (Predicting) เกียวข้องกับการหาบริ บทแวดล้อมโดยใช้
ความรู ้ ป ระสบการณ์ เดิ ม ของผู อ้ ่ า น จุ ด มุ่ ง หมายของกลยุท ธ์ นี คื อการเชื อมโยงไปสู่ ผู อ้ ่ า นว่า รู ้
อะไรบ้างแล้วเกียวกับชื อเรื องทีอ่านเพือทีจะนําไปสู่ เนื อหาทีอ่าน อีกนัยหนึ งคือการทํานายควบคุม
ความคิดทีเกิดขึนของผูอ้ ่านตามเนือหาขณะอ่าน ผูอ้ ่านร่ วมตรวจสอบสมมุติฐานของตนเองเกียวกับ
เนื อหาที อ่านไป ถ้าการทํานายเบืองต้นไม่ถูก การทํานายครังใหม่ก็จะมีตามมาและผ่านไปสู่ การ
ตรวจสอบการอ่านเนือหาต่อไป ขันตอนนีผูอ้ ่านต้องดึงเอาความรู ้เดิมและนําไปเชื อมโยงกับความรู ้
ในเนื อหาใหม่ ผูอ้ ่านต้องได้รับการสนับสนุ นจากครู ในการใช้ชือเรื อง หัวข้อย่อยและการแสดง
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ตัวอย่าง
2.2 การอ่านเงียบๆ (Silent Reading) เป็ นขันตอนทีผูน้ าํ กลุ่มบอกให้กลุ่ม
อ่านเรื องอย่างเงียบๆ
2.3 การตังคําถาม (Questioning) ต้องการให้ผอู ้ ่านแยกข้อมูลในเนือหาที
เขากําลังอ่ าน การตังคําถามเป็ นการสร้ างเพื อที จะถามเกี ยวกับ ใจความสํา คัญหรื อข้อมูล สํา คัญ
จุ ดประสงค์ของกลยุทธ์ นีคือการตรวจสอบว่าผูอ้ ่ านเข้า ใจเนื อหาหรื อไม่และยัง ช่ วยให้พวกเขา
สามารถแยกข้อมูลทีสําคัญได้ ดังนันการกระตุน้ ผูอ้ ่านให้ตงคํ
ั าถามเกียวกับเนื อหาของบริ บทมีผล
ในทางบวกในการพัฒนาการอ่านเพือความเข้า ใจ ยิงกว่านันการตังคํา ถามสามารถตี กรอบและ
แก้ปัญหาความเข้าใจทีไม่เพียงพอในการช่วยให้ผอู ้ ่านตรวจสอบความเข้าใจของตนเองได้
2.4 การสรุ ป (Summarizing) ในการสรุ ปผูอ้ ่านต้องการแยกแยะ
ความคิดทีเป็ นกุญแจสําคัญของแต่ละย่อหน้า การสรุ ปทีดีไม่ได้รวมถึงรายละเอียดทีไม่สําคัญ ผูอ้ ่าน
ถูกกระตุน้ ให้ใช้หวั ข้อเรื อง หัวข้อย่อยและใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้าไปสรุ ปเนื อหาทีเขากําลัง
อ่านอยูผ่ ูอ้ ่านควรคิดถึงย่อหน้าอะไรหรื อบริ บทอะไรเกียวกับเนื อหาทังหมด หาประโยคหลักของ
ประโยคและสร้ างประโยคทีสะท้อนข้อมูลทีสําคัญของย่อหน้าทังหมด การสรุ ปใจความสําคัญใน
แต่ ล ะย่อหน้า ของบริ บ ทช่ ว ยให้ ผูอ้ ่ านทํา นายว่าอะไรอาจจะเกิ ดขึ นต่อไปในย่อหน้า ถัด ไป ใน
ขันตอนนีใช้ Semantic Mapping
2.5 การทํา ให้ชัดเจน (Clarifying) เป็ นกลยุท ธ์ ที ทํา ให้ ผูอ้ ่ า นใช้ข ณะ
ตรวจสอบความเข้าใจ จะเกิดขึนเมือผูอ้ ่านพบว่าความเข้าใจในการอ่านสะดุดลงหรื อมีความสับสน
และเมือผูอ้ ่านพยายามทําความเข้าใจใหม่ เมือสิ งทีอ่านไม่ชดั เจนและศัพท์ทีอ่านยากและไม่คุน้ เคย
ผูอ้ ่านจะตรวจสอบความเข้าใจของเขาเองเพือให้รู้แน่ว่าสิ งทีอ่านหมายถึ งอะไร การทําให้ชดั เจน
สามารถทีจะทําให้ผูอ้ ่านแยกและตังคําถามทีไม่คุน้ เคย ทีไม่มีความจําเป็ น หรื อข้อมูลทีไม่ชดั เจน
หรื อกํากวมในเนือหา การตังคําถาม การอภิปรายและการสะท้อนกลับทีจัดขึนทังขณะอ่านและหลัง
การอ่านเป็ นโอกาสในการทีทําให้ผอู ้ ่านมีความเข้าใจทีชัดเจนขึน ดังนันการทําให้ชดั เจนเป็ นส่ วนที
สําคัญอย่างหนึ งในการตรวจสอบการอ่านเพือความเข้าใจ ตัวอย่างทีครู อาจจะตรวจสอบได้จาก
ขันตอนนีคือ การตรวจสอบความเข้าใจเนือหาของผูเ้ รี ยนโดยใช้คาํ ทีเป็ นคําสําคัญในเนือหา
3. P = Participation Stage ในขันตอนนีผูเ้ รี ยนจะแลกเปลียนบทบาทการเป็ นผูน้ าํ
และผูต้ ามในกลุ่ม
4. C = Cooperation Stage ในขันตอนนีจะเป็ นการสรุ ปเรื องในการอ่านทังหมด
โดยใช้ Semantic Mapping โดยการนําเนื อหาทีสรุ ปในแต่ละย่อหน้ามาสรุ ปเป็ นภาพรวมใหญ่
ผูส้ อนจะทําหน้าทีเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกและให้คาํ ปรึ กษาถ้าหากกลุ่มต้องการความช่ วยเหลื อ
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หรื อมีขอ้ สงสัย
คําแนะนําของผู้เชี ยวชาญในองค์ ประกอบที
ในขันตอนที (M = Modeling Stage) ซึ งขันตอนนี ผูส้ อนจะดําเนิ นการสอนเพือเป็ นตัวอย่างแก่
ผูเ้ รี ยน ในขันตอนการสรุ ป (Summarizing)นันผูเ้ ชี ยวชาญแนะนําให้นาํ ขันตอนนี มาอยูห่ ลังขันตอน
การทําให้ชดั เจน (Clarifying) ดังนันผูว้ ิจยั ได้ปรับตําแหน่ งของขันตอนย่อยทังสองตามคําแนะนํา
ในรู ปแบบการสอนดังปรากฏในแผนภาพที 24
องค์ ประกอบที 4 กระบวนการเรียนการสอน
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนมีบทบาทต่างๆในการดําเนินงานดังนี
1. บทบาทของผู้เรียน (The student role)
เป็ นขันตอนก่อนการปฏิ บตั ิการอ่าน ผูเ้ รี ยนจะได้รับการสอนเกียวกับกลยุทธ์ในการเรี ยนเกียวกับ
การเรี ยนรู ้ แบบแลกเปลียนบทบาท ( Reciprocal teaching) และการใช้ผงั แผนภูมิความหมาย (
Semantic Mapping) ในขันตอนนีผูเ้ รี ยนจะได้ดูตวั อย่างขันตอนตามทีผูส้ อนปฏิบตั ิให้ดูเป็ นตัวอย่าง
รู ปแบบ
2.บทบาทของผู้สอน (The teacher’s role)
เป็ นการสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนใช้กลยุทธ์ต่างๆ (Motivating using strategies) ผูส้ อน
มีบทบาทด้านการเป็ นผูส้ นับสนุนผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ใช้กลยุทธ์ต่างๆ
คําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญให้ใส่ ตารางขันตอนการสอนซึ งประกอบด้วย ขันตอนรวมถึ งบทบาท
ของผูส้ อนและผูเ้ รี ย น ลงไปในรู ปแบบการสอนด้ว ยเพื อให้เ กิ ด ความชัดเจนและสมบู รณ์ ข อง
รู ปแบบฯ
เงือนไขในการนํารูปแบบไปใช้ ประกอบด้ วย
1.ระบบสั งคม (Social System)
เน้นการทํางานทีส่ งเสริ มบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและ
ผู ้เ รี ยน การทํา งานร่ ว มกับ ผู ้อื น การแลกเปลี ยนบทบาท และที สํ า คัญ ที สุ ดคื อ ส่ ง เสริ มวิ ถี
ประชาธิปไตย
2. หลักการตอบสนองหรื อสิ งสนับสนุน (Principle of Reaction)
บทบาทของผูส้ อนตอบสนองในฐานะผูน้ าํ การปฏิบตั ิและเป็ นผูอ้ าํ นวย
ความสะดวก รวมทังกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิด
3. ระบบสนับสนุน (Supporting System)
การสอนการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาทและการใช้แผนภูมิความหมายนันต้องมี

149
การเตรี ยมการทังทางด้านการให้ความรู ้และเทคนิคเฉพาะแก่ผูเ้ รี ยน รวมถึงการเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบตั ิทงนี
ั เพือให้การอ่านบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้
องค์ ประกอบที5 การวัดและการประเมินผล
ผลการดําเนินงานตามรู ปแบบทําให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเป้าหมายคือ
1. พัฒนาความสามารถในการอ่าน
2. พัฒนาความสามารถในการใช้ยทุ ธวิธีการเรี ยนแบบแลกเปลียนบทบาท
และมีความสามารถใช้แผนภูมิความหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เสริ มสร้างความพึงพอใจในการใช้รูปแบบ
4. พัฒนาผูอ้ ่านให้เป็ นผูอ้ ่านอิสระ
5.พัฒนาเครื องมือทีใช้
เครื องมือทีใช้ในการศึกษามีดงั นี
เครื องมือในขันตอน การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมในรู ปแบบการสอนการ
อ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ ความหมายเพือ
ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
การกําหนดเนือหาแบบทดสอบ (Table of Test Specification)
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ (Reading Comprehension)
1. Table of content specification
ตารางกําหนดเนือหากิจกรรมการอ่าน
2. แบบสอบถามเกียวกับกลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ จากความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน
3. แบบประเมินความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบ
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ
โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
5. แบบสัมภาษณ์ประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus group) ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
ของผูเ้ รี ยน
ขันตอนการสร้างเครื องมือ
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้
กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการ
อ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในครังนีมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการดังนี
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3.1 นําข้อมูลพืนฐานทีได้ศึกษาวิเคราะห์ในขันตอนที มาสังเคราะห์รูปแบบการ
เรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
3.2 ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ทีพึงประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย
เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทีชัดเจน
3.3 นํารู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้กล
ยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน
ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที สร้ างขึนไปปรึ กษาอาจารย์ผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์และนําเสนอ
ผูเ้ ชี ยวชาญ 5 ท่า น ด้า นรู ป แบบการเรี ย นการสอน ด้านการอ่ า นภาษาอัง กฤษ ด้า นการวัดและ
ประเมินรายละเอียดดังบทที 4 หน้า 193. และแบ่งแบบประเมินออกเป็ นสองส่ วนคือ
ส่ วนที 1 เป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่าโดยแบ่งออกเป็ น 5ระดับดังนี
5
หมายถึง
เหมาะสมดีมาก
4
หมายถึง
เหมาะสมดี
3
หมายถึง
เหมาะสมปานกลาง
2
หมายถึง
เหมาะสมน้อย
1
หมายถึง
ควรปรับปรุ งแก้ไข
ส่ วนที 2 เป็ นแบบปลายเปิ ดสํา หรั บผูป้ ระเมินให้ข ้อเสนอแนะเพิมเติม และ
ปรับปรุ งแก้ไขรายละเอียดของภาษา เกี ยวกับหลักการ วัตถุ ประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน
สาระความรู ้ ทักษะในการเรี ยนการสอน สิ งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนองและ
สิ งสนับสนุน
นํา ข้อมู ลที รวบรวมจากความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญมาคํานวณหาค่ า ทุ กข้อ และ
ปรับปรุ งแก้ไขเกียวกับรายละเอียดของคําถามให้มีความชัดเจนสามารถสื อความได้ง่าย
3.4 นํา แบบวิ เ คราะห์ เ อกสารที ใช้ ศึ ก ษาความต้อ งการที ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตาม
คําแนะนําของอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชียวชาญแล้วไปวิเคราะห์เอกสาร
ได้ค่าเฉลีย ( X ) เท่ากับ 3.78 และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D) เท่ากับ 0.51
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จากขันตอนการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนสามารถสรุ ปได้ดงั ภาพที 20 ดังนี
สังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน
ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ระบุเป้ าหมายและผลลัพธ์พึงประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความ

เข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทีชัดเจน
นํารู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทีสร้างขึนไปปรึ กษาอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์และนําเสนอ
ผูเ้ ชียวชาญเพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนื อหา (content validity)

นําแบบวิเคราะห์เอกสารทีใช้ศึกษาความต้องการทีปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ผู ้
ควบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชียวชาญ แล้วไปวิเคราะห์เอกสาร
แผนภาพที 20 แสดงขันตอนการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
4.การพัฒนาเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ในครังนีมี 8 แผนเกียวกับเนือหา ดังนี Environment, Tourist Attractions,
History &culture, Health science, Culture/Tradition แต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย หัว
เรื อง กําหนดเวลาเรี ยน สาระสําคัญ จุดประสงค์ กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื อการเรี ยนและการ
วัดผลประเมินผล พัฒนาขึนโดยมีขนตอนในการดํ
ั
าเนิ นการดังนี
4.1.1 ศึกษาหลักสู ตรมาตรฐานคุ ณ วุฒิระดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552
การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
4.1.2 ศึกษาจุดประสงค์ คําอธิบายและมาตรฐานวิชา
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4.1.3 วิเคราะห์เนือหาและจุดประสงค์ เพือเขียนจุดประสงค์ในการเรี ยนรู ้
4.1.4 นําเนื อหาทีวิเคราะห์แล้ว จากข้อมูล 4.1.1-4.1.3 มาปรึ กษากับอาจารย์ที
สอนในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษพืนฐานเพือช่วยเลือกเนื อหาทีเหมาะสม 16 เรื องจากทังหมด
40 เรื อง และเมือได้แล้วก็เอาเนื อหาทีได้มาให้นกั ศึกษาทีเรี ยนรายวิชานี เลือกเนื อหาทีต้องการเรี ยน
ตามหัวข้อทีชอบเรี ยน
4.1.5 ต่อจากนันจึงเอาผลการเลือกทีได้มาจัดลําดับและเอามาใช้เพียง 8 เรื อง
ดังปรากฏใน Table of Content Specification, ภาคผนวก ก หน้า 325
4.1.4 จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการอ่านภาษาอังกฤษพืนฐาน
4.1.5 นํา แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบการเรี ยนการสอนการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย
เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่า นของนักศึ กษาระดับ มหาวิทยาลัยปรึ กษาอาจารย์ผูค้ วบคุ ม
วิทยานิพนธ์และนําเสนอผูเ้ ชียวชาญ และผูเ้ ชียวชาญได้ให้คาํ แนะนําดังนี
4.1.5.1 ให้เปรี ย บเที ยบระดับความยากง่ ายของเนื อเรื องที อ่ านเพื อ
จัดลําดับของบทเรี ยนให้เหมาะสม
. . .2 เนื อหาให้ปรับแก้ไวยากรณ์ ในบางจุ ดให้ถูกต้อง และให้ใช้
ภาษาทีง่ายกว่าเดิมแต่ยงั คงเนือหาคงเดิม เพือให้เหมาะสมสําหรับผูเ้ รี ยนทีมีความรู ้ในระดับกลาง
. . .3 ถึงแม้วา่ การทํากิจกรรมการเรี ยนการสอนนี จะจัดเป็ นกลุ่ม 4-5
คนขณะทีฝึ กแต่จะต้องมีบทอ่านทีผูเ้ รี ยนไม่เคยเห็นมาก่อนมาให้ผูเ้ รี ยนได้ทาํ กิจกรรมการอ่านเดียว
เพือทีจะสามารถประเมินความเข้าใจเพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถเป็ นผูอ้ ่านอิสระได้อย่างแท้จริ ง
4.1.6 นํา แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบการเรี ยนการสอนการอ่ า น
ภาษาอัง กฤษเพื อความเข้า ใจ โดยใช้ ก ลยุ ท ธการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ
ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทีหาค่า IOCแล้ว
นํามาทดลองใช้ โดยทดลองกับนักศึกษากลุ่มเล็ก 4-5 คน ทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มทดลอง ซึ งได้
ค่า E1 = 73.59, E2 = 77.25 แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข
4.1.7 หาประสิ ทธิ ภาพแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่มใหญ่ (Filed Tryout)
โดยใช้เกณฑ์ ทดลองกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฏร์ ธานี จํานวน 30 คน ทีมีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มทดลอง ซึ งได้ค่า E1 = 74.46, E2 = 73.27 แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขดังมีรายละเอียด
ในภาคผนวก ข หน้า 360
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จากขันตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้สามารถสรุ ปได้ดงั ภาพที 21
ศึกษาหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 การสอนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
ศึกษาจุดประสงค์ คําอธิบายและมาตรฐานวิชา
วิเคราะห์เนือหาและจุดประสงค์ เพือเขียนจุดประสงค์ในการเรี ยนรู ้
นําเนื อหาทีวิเคราะห์ มาปรึ กษากับอาจารย์ทีมีประสบการณ์ทีสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
และทักษะการเรี ยนเพือช่วยเลือกเนื อหาทีเหมาะสม และเมือได้แล้วก็เอาเนื อหาทีได้มาให้นกั ศึกษาทีเรี ยน
รายวิชานีเลือกเนือหาทีต้องการเรี ยนตามหัวข้อทีชอบเรี ยน

นักศึกษาทีเรี ยนรายวิชานีเลือกเนือหาทีต้องการเรี ยนตามลําดับ
จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการอ่านภาษาอังกฤษเบืองต้น
นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริ มความสามารถในการอ่าน
ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปรึ กษาอาจารย์ผค้ วบคมวิทยานิพนธ์และนําเสนอผ้เชียวชาญ
นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบฯทดลองกับนักศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี โดยทดลองกับ
นักศึกษากลุ่มเล็ก 3-5 คน ทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกลุ่มทดลอง แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข ทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มนักศึกษากลุ่มตัวอย่างแล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข
หาประสิ ทธิภาพแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่มใหญ่ (Filed Tryout) โดยใช้เกณฑ์ ทดลองกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จํานวน คน ทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มทดลองแล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข

แผนภาพที 21 การพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
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5.การสร้ า งแบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู ้เ รี ย นต่ อ รู ป แบบการสอนการอ่ า น
ภาษาอัง กฤษเพื อความเข้า ใจ โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ
ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
5.1 วัตถุประสงค์ตอ้ งการทราบความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อรู ปแบบการสอนการ
อ่า นภาษาอังกฤษเพือความเข้า ใจ โดยใช้กลยุทธ์ การสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ
ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
5.2 ลักษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อรู ปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความ
เข้า ใจโดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ ค วามหมายเพื อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเกียวกับกิจกรรมในเรี ยน บรรยากาศใน
การเรี ยน ระยะเวลาในการเรี ยน และการประเมินผลในการเรี ยนมีขนตอนการสร้
ั
างดังนี
5.2.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถาม
5.2.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อรู ปแบบการสอนการ
อ่า นภาษาอัง กฤษเพื อความเข้าใจโดยใช้ก ลยุท ธ์ การสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ
ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็ นมาตราส่ วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดค่าดังนี
ระดับ 5 หมายถึง
ความพึงพอใจมากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง
ความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง
ความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
ความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1หมายถึง
ความพึงพอใจน้อยทีสุ ด
สําหรับการให้ความหมายของค่าทีวัดได้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้เกณฑ์จากแนวคิดของ Best (1986: 195)โดยให้
ค่าเฉลียดังนี
4.51-5.00
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
3.51-4.50
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
2.51-3.50
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
1.00-1.50
หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด5.2.3
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5.2.3 นําแบบสอบถามทีสร้างขึนไปปรึ กษาอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์และ
เสนอผูเ้ ชียวชาญด้านภาษา เนือหา วัดผล เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา
(Content Validity) ให้ได้ค่าระหว่าง 3.5-4 และปรับปรุ งรายละเอียดของข้อคําถาม
5.2.4 นําแบบสอบถามทีได้ไปสอบถามความพึงพอใจไปใช้กบั ของนักศึกษา
ชันปี ที 1 กลุ่มเล็ก จํานวน 8 คนและกลุ่ม 30 คนทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพือหาความ
เชือมัน โดยเอาผลทีได้มาหาค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ผลทีได้แบบสอบถามความพึงพอใจทัง
ฉบับมีค่าความพึงพอใจเฉลีย 4.16 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ซึ งเกณฑ์อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก แสดงว่า
สามารถนําเอาไปใช้ได้
5.2.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปถามนักศึกษาชันปี ที 1 จํานวน 30
คนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
5.3 คําชีแจงในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการอ่านของการ
สอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื อความเข้า ใจโดยใช้กลยุท ธ์ การสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
5.3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจนี จะสอบถามเกียวกับท่าทีความรู ้สึกของ
นักศึกษาต่อกิ จกรรมการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลี ยนบทบาทและแผนภูมิค วามหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่ านของนัก ศึ กษา
ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นหลักคือขันตอนการสอน ด้านเนื อหากิ จกรรม และด้านความพึง
พอใจในการทํากิ จกรรมการเรี ยน โดยขอให้นักศึ กษาทุ กท่านตอบตามความรู ้ สึกอันแท้จริ งเพื อ
ประโยชน์ในการวิจยั
5.3.2 แบบสอบถามความพึ ง พอใจนี จะไม่ นํา ไปใช้เ ป็ นเกณฑ์ ใ นการให้
คะแนนในการเรี ยนของนักศึกษาเพราะไม่มีคาํ ตอบทีถูกหรื อผิดแต่เพียงอย่างใด
5.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจนีมีทงหมด
ั
38 ข้อ
5.3.4 ให้นกั ศึกษาทําเครื องหมายถูก (√ ) ลงในช่องว่างทีตรงกับความรู ้สึก
ของนัก ศึ ก ษาต่ อ การสอนการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื อความเข้า ใจโดยใช้ ก ลยุท ธ์ ก ารสอนแบบ
แลกเปลี ยนบทบาทและแผนภูมิค วามหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่ านของนัก ศึ กษา
ระดับมหาวิทยาลัยเพียงข้อละหนึงช่องเท่านัน ดังตัวอย่าง แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาชันปี
ที 1 ต่อการสอนการอ่า นภาษาอัง กฤษเพือความเข้าใจโดยใช้ก ลยุท ธ์ การสอนแบบแลกเปลี ยน
บทบาทและแผนภู มิ ค วามหมายเพื อส่ ง เสริ มความสามารถในการอ่ า นของนัก ศึ ก ษาระดับ
มหาวิทยาลัย
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6. การสร้ างแบบสอบถามในการสนทนากลุ่ ม ผูเ้ รี ย นต่อรู ปแบบการสอนการอ่ า น
ภาษาอัง กฤษเพื อความเข้า ใจ โดยใช้ยุ ท ธวิ ธี ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ
ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ตารางที 15 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพือความ
เข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย
ข้ อ
0

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ฉันเห็นว่าการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านส่ งเสริ ม
ให้การอ่านดีขึน
จากขันตอนการออกแบบและพัฒนารู ปแบบ (Design and Development: D1)
พัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบกลยุท ธการอ่ า นเพื อความเข้า ใจแบบแลกเปลี ยนบทบาท
(Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) สามารถสรุ ปเป็ นตารางดังนี
จากขันตอนการพัฒนาสร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพื อส่ งเสริ มความสามารถในการ
อ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสามารถสรุ ปได้ดงั ภาพที 22
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ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย
นําแบบสอบถามความพึงพอใจทีสร้างขึนไปปรึ กษาอาจารย์ผู ้
ควบคุมวิทยานิพนธ์และนําเสนอผูเ้ ชียวชาญเพือตรวจสอบความ
เทียงตรงของเนือหา (Content Validity)
นําแบบสอบถามความพึงพอใจสอบถามนักศึกษาชันปี ที 1 จํานวน
8 คน และ 30 คน ทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพือหาความ
นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปถามนักศึกษาชันปี ที 1
จํานวน 30 คน ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
แผนภาพที 22 แสดงขันตอนการพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจ

7. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านมีขนตอนการสร้
ั
างและพัฒนาดังนี
7.1 ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคในการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษใน3 ระดับคือ 1) ความสามารถในการระบุขอ้ มูลสําคัญของบทอ่าน (Identifying
important information) 2) ความสารถในการระบุรายละเอียดของบทอ่าน (Identifying detail) 3)
ความสามารถในการระบุใจความสําคัญของบทอ่าน (Summarizing)
7.2 ศึกษาหลักสู ตรมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552
การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
7.3 ศึกษาจุดประสงค์ คําอธิบายและมาตรฐานวิชา
7.4 วิเคราะห์เนือหาและจุดประสงค์ เพือวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเรี ยนรู ้
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7.5 การสร้างตารางกําหนดเนื อหาข้อสอบ (Table of Test Specification)
โดยสร้ างให้ครอบคลุ มตามจุ ดประสงค์ของกิจกรรมตามพฤติกรรมการอ่านโดยการใช้กลวิธีการ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย
7.5.1 การกําหนดเนื อหา เนื อหาบางส่ วนมาจากตํารา และ
อินเตอร์เน็ตซึงเป็ นเนื อหาเกียวกับ Environment, History and culture, Health Science, Science
7.5.2 นําหนักของข้อสอบมีจาํ นวน 50 ข้อ ข้อทีตอบถูกให้1
คะแนน ข้อทีตอบผิดให้ 0 คะแนน ตามแนวคิดของ Lapp and Flood (1986: 136) ซึ งแบ่งระดับ
ความเข้าใจเป็ น 4ระดับ คื อระดับ ตัวอัก ษร(Finding specific information) ระดับ ตี ความ
(Comprehension) ระดับวิเคราะห์ (Analysis) และความเข้าใจระดับสังเคราะห์ (Synthesis) ซึ งใน
แบบทดสอบนีจะครอบคลุมระดับ 1) ตัวอักษร คือผูอ้ ่านเข้าใจข้อความทีอ่าน คือ Understanding
words, Finding Information, Identifying, the main Idea, Sequencing information) 2) ระดับตีความ
คื อผูอ้ ่านเข้าใจข้อความในเรื องที อ่ า นและสามารถนํา ข้อมู ลมาพิ จารณาตัดสิ นข้อความที แสดง
โดยนัยได้ซึงประกอบด้วย Main Idea, Topic Sentence, Inference และ Reference 3)ความเข้าใจ
ระดับวิเคราะห์วิจารณ์ หมายถึง การจําแนกแยกแยะสิ งทีอ่านได้วา่ สิ งใดเป็ นข้อเท็จจริ งหรื อความ
คิดเห็น การบอกจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน การแยกแยะความเป็ นจริ งกับความคิดเห็น การพิจารณา
ความเหมาะสมและคุณค่า การยอมรับสิ งทีอ่าน การลงความเห็น วินิจฉัย และตัดสิ นข้อมูลได้
ถูกต้อง และ4) ความเข้าใจระดับสังเคราะห์ (Synthesis)
7.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านไปปรึ กษาอาจารย์ผูค้ ุ ม
วิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชียวชาญด้านการสร้างแบบทดสอบจํานวน5 คนตรวจสอบความเทียงตรงของ
เนื อหา (Content Validity) ความถู กต้องของภาษา และความเหมาะสมของแบบทดสอบ และ
ปรับแก้แล้วนําความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง รายข้อ อยู่ที 0.70-1.00 จากนันนํา ไปให้ อ าจารย์ที ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และ
ผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง
7.7 นําแบบทดสอบทีได้ไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนทีใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30
คน หลังจากการสอบเสร็ จสิ นนําผลทีได้มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพัฒนาการอ่าน
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ตารางที 16 การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ (Design and Development: D1)
วัตถุประสงค์: 1. เพือพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี โดย
1.1 สังเคราะห์รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิ ความหมายเพื อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่ านเพื อความเข้า ใจของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
แหล่ งข้ อมูล/กลุ่ม เครื องมือทีใช้
การวิเคราะห์
วิธีดาํ เนินการ
ผลทีได้ รับ
ตัวอย่ าง
ในการวิจยั
ข้ อมูล/สถิติ
โครงร่ างรู ปแบบการสอนการอ่าน
เพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการ
เอกสารข้อมูล
พืนฐานทีได้
สังเคราะห์
แบบวิเคราะห์
วิเคราะห์เนือหา สอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและ
เอกสาร
วิเคราะห์ใน
เอกสาร
(content analysis) แผนภู มิ ค วามหมายเพื อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านเพือความ
ขันตอนที 1
เข้าใจของนักศึกษาปริ ญญาตรี
1.2 ระบุเป้ าหมายและประสิ ทธิผลของการพัฒนารู ปแบบการสอน
แหล่ งข้ อมูล/กลุ่ม เครื องมือทีใช้
การวิเคราะห์
วิธีดาํ เนินการ
ผลทีได้ รับ
ตัวอย่ าง
ในการวิจยั
ข้ อมูล/สถิติ
เอกสารข้อมูล
รู ป แบบการเรี ย นการสอน (โครง
สังเคราะห์
พืนฐานทีได้
แบบวิเคราะห์
ร่ าง ) ผ่ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ จ า ก
วิเคราะห์ใน
เอกสาร
เอกสาร
ผูเ้ ชียวชาญ
ขันตอนที 1
1.3 ตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity)
แหล่ งข้ อมูล/กลุ่ม เครื องมือทีใช้
การวิเคราะห์
วิธีดาํ เนินการ
ผลทีได้ รับ
ตัวอย่ าง
ในการวิจยั
ข้ อมูล/สถิติ
ผูเ้ ชียวชาญจํานวน แบบประเมิน คํานวณหาค่า IOC รู ปแบบการเรี ยนการสอน (โครง
5 คน ตรวจสอบ ความสอดคล้อง โดยใช้ดชั นีความ ร่ าง) ผ่านการตรวจสอบหาความ
สอบถาม
รู ปแบบพัฒนาการ และการวิเคราะห์ สอดคล้อง ได้ค่า สอดคล้อง
เนือหา (content
อ่าน
. ทุกข้อ และ
ปรับปรุ งแก้ไข
validity)
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ตารางที 16 การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ (Design and Development: D1) (ต่อ)
วัตถุประสงค์: . พัฒนาเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
. ศึกษาเอกสาร ตําราเกียวกับแนวคิดทฤษฎี หลักการในการการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดย
ใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริ มความสามารถ
ในการอ่านเพือความเข้าใจ
การ
เครื องมือที
วิเคราะห์
ใช้
วิธีดาํ เนินการ แหล่ งข้ อมูล/กลุ่มตัวอย่ าง
ผลทีได้ รับ
ข้ อมูล/
ในการวิจยั
สถิติ
เ อ ก ส า ร ตํ า ร า เ กี ย ว กั บ
ข้อมูลแนวคิดทฤษฎี หลักการทีเกียวข้อง
แนวคิ ด ทฤษฎี ห ลั ก การ
และลัก ษณะประเภทของเครื องมื อ ใน
สอนการอ่ า นเพื อความ
วิเคราะห์
การสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้
แบบ
สังเคราะห์ เข้าใจ ใช้ยุทธวิธีการสอน
เนือหา
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
วิเคราะห์
แบบแลก เปลี ยนบทบาท
(content
เอกสาร
และแผน ภู มิ ค วามหมายเพื อส่ ง เสริ ม
เอกสาร
analysis)
และแผนภู มิ ค วามหมาย
ความ สามารถในการอ่ า นเพื อความ
เพือส่ งเสริ มความ สามารถ
เข้าใจ
ในการอ่านเพือความเข้าใจ
. พัฒนาเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การ
เครื องมือที
วิเคราะห์
วิธีดาํ เนินการ แหล่ งข้ อมูล/กลุ่มตัวอย่ าง
ผลทีได้ รับ
ใช้
ข้ อมูล/
ในการวิจยั
สถิติ
เครื องมื อที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แ ก่ ข้อ สอบ Pretest and Posttest,
แผนการจัด กิ จกรรมการเรี ยนการสอน
วิเคราะห์
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
แบบ
เนือหา
เครื องมือทีใช้ในการเก็บ
คําถามในการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญด้าน
สร้าง
วิเคราะห์
(content
รวบรวมข้อมูล
การสอนการอ่ า นเพื อค วามเข้ า ใ จ
เนือหา
analysis)
Content of Specification on Reading
Comprehension ,Test Specification on
Reading Comprehension
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ตารางที 16 การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ (Design and Development: D1) (ต่อ)
. ตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content Validity)และความตรงตามโครงสร้าง (Contruct
Validity)
แหล่ งข้ อมูล/กลุ่ม
เครื องมือทีใช้
การวิเคราะห์ ข้อมูล/
วิธีดาํ เนินการ
ผลทีได้ รับ
ตัวอย่ าง
ในการวิจยั
สถิติ
เครื องมือทีผ่าน
แบบประเมิน/ค่า IOC และ
วิเคราะห์เนือหา
ผูเ้ ชียวชาญจํานวน
การตรวจสอบ
วิ เ คราะห์ ค วามตรงของ
(content analysis)
สอบถาม
5 คน
ความเทียงตรงจาก
เนือหา (Content Validity)
เครื องมือทีใช้
ผูเ้ ชียวชาญ
. ตรวจสอบประสิ ทธิภาพของเครื องมือ
แหล่ งข้ อมูล/กลุ่ม เครื องมือทีใช้
ใน
การวิเคราะห์ ข้อมูล/
วิธีดาํ เนินการ
ผลทีได้ รับ
ตัวอย่ าง
การวิจยั
สถิติ
เกณฑ์ค่าเฉลียตังแต่
สถิติทีใช้คาํ นวณค่าความ
3.50-4.00 ทุกข้อ, E =
นักศึกษาชันปี ที1ที ยากง่าย, ค่าอํานาจจําแนก
เครื องมือที
ทดลอง
. ,E = .
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ,ค่าความเชือมัน,ค่าSD,
ผ่านการตรวจสอบ
(Try out)
(กลุ่มเล็ก) E = 74.46,
กลุ่มเล็ก 9-10 คน
หาประสิ ทธิภาพ
X , แบบทดสอบ
E = 73.27 (กลุ่มใหญ่)
และใหญ่ 30 คน ความสามารถในการอ่าน
และคุณภาพ
และนํามาปรับปรุ ง
เพือความเข้าใจ
แก้ไข

ขันตอนที 3 วิจัย (Research :R2)
ทดลองใช้รู ป แบบการสอนการอ่ า นเพื อความเข้า ใจโดยใช้ยุท ธวิธี ก ารสอนแบบ
แลกเปลี ยนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี การทดลองภาคสนาม (Field tryout) โดยการนํารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนทีพัฒนาขึนซึงผ่านการทดลองและแก้ไขปรับปรุ งแล้วไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30
คนโดยให้นกั เรี ยนทุกคนทํา Pre-test จากนันจึงทํากิจกรรมการสอนการอ่านแบบใช้กลยุทธการอ่าน
เพือความเข้า ใจแบบแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal teaching) และแผนภูมิความหมาย
(Semantic Mapping) จนครบทุกกิจกรรมโดยมีรายละเอียดในการดําเนินงานดังนี
1. ประชากร
1.1 ผูว้ ิจยั เลือกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุ ราษฎร์ ธานี เป็ นกลุ่มทดลอง
กลุ่มเป้ าหมายของการศึกษาวิจยั ครังนี จัดขึนในกลุ่มนักศึกษา จํานวน 160 คน จํานวน 4 ห้องที
ลงทะเบียน ในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษพืนฐานทีเป็ นวิชาบังคับตามหลักสู ตรมาตรฐานของ
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มหาวิทยาลัยโดย การสุ่ มอย่างง่ายมาจํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวน 30 คนเป็ นกลุ่มทดลองโดยการ
สอนการอ่านเพือความเข้าใจแบบใช้กลยุทธการสอนการอ่านเพือความเข้าใจแบบแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
1.2 ตัวอย่างการศึกษาวิจยั ครังนี ได้จากผูเ้ รี ยนหนึ งห้องเรี ยนจํานวน 30 คน จาก
ผูเ้ รี ยน 4 ห้องเรี ยนจากผูเ้ รี ยนทีสมัครเรี ยนในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษพืนฐานในภาคการศึกษา
ที 1 ปี การศึกษา 2557 ทังหมดเป็ นนักเรี ยนไทยรวมทังหญิงและชาย
2. ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรทีศึกษาครังนีประกอบด้วย
คือตัวแปรอิสระมี 2 ตัว คือตัวแปรทดลองและตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ตัวแปรทดลอง (Treatment Variable) ได้แก่ รู ปแบบการสอนการอ่านเพือความ
เข้า ใจโดยใช้ก ลยุทธ์ การสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภู มิ
ความหมาย (Semantic mapping) เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษา
ชันปี ที 1 ระดับมหาวิทยาลัย
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจของนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยชันปี ที 1
2.2.2 ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือ
ความเข้าใจของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
4. รู ปแบบการทดลอง
การวิจยั นีเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One-group Pretest-Post-test Design (บํารุ ง โตรัตน์, 2534) รู ปแบบการทดลอง คือ
T1

X

T2

การทดสอบก่อนเรียน
การทดสอบหลังเรียน
รูปแบบการสอน (X)
(Posttest)
(Pretest)
Group A
T1
X
T2
T1 =Pre-test
Group A = กลุ่มตัวอย่าง
T2 =Post-test
x=การสอนการอ่านทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึน
แผนภาพที 23 รู ปแบบการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
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5. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
รู ปแบบการสอนการอ่านแบบใช้กลยุทธ์การอ่านเพือความเข้าใจแบบแลกเปลี ยน
บทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) คู่มือทบทวนการอ่าน
เบืองต้น ข้อสอบ Pretest and Posttest แผนการจัดกิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
6. ขันตอนการดําเนินการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ รู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไปใช้กบั กลุ่มทดลองจํานวน 30 คนโดยมีวธิ ี การดําเนินการดังนี
6.1 ขอหนั ง สื อจากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรถึ ง อธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฏร์ ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี เพือขอความอนุ เคราะห์ในการ
ทดลองใช้รูปแบบการสอน
6.2 ทําการทดสอบก่อนเรี ยนการอ่านกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน
6.3 ดําเนิ นการทดลองการสอนการอ่านแบบใช้กลยุทธ์การอ่านเพือความเข้าใจ
แบบแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
ในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2557 โดยให้นกั ศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน (pretest) และผูว้ ิจยั
บันทึกขันตอนและพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนไว้ เมือสอนเสร็ จครบตามกิจกรรมและให้กลุ่มตัวอย่างทํา
แบบทดสอบหลังเรี ยน (posttest) และตอบแบบสอบถามความพึงใจต่อรู ปแบบและกิ จกรรมการ
สอน
7. แผนการสอนและสื อการสอนในการวิจยั นี
แผนการสอนทังกลุ่ ม ทดลองได้ถู ก สร้ า งบนวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของ
หลักสู ตรรายวิชา การอ่านภาษาอังกฤษพืนฐาน
สื อการสอนประกอบด้วยแผนการสอนและบทอ่าน 8 บท ทีถู กดัดแปลงให้เข้ากับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั สื อการอ่านได้นาํ มาจากหนังสื ออ่านทีผูว้ ิจยั ได้เลือกเรื องจากหนังสื อจาก
สื อต่างๆทีน่าสนใจและมาจากหลากหลายสาขาทังหมด 8 เรื องทีอ่านในชันเรี ยนมีดงั นี
Reading 1 International Puppets
Reading 2 Vaccinations
Reading 3 Cutting down the forest
Reading 4 Critical Thinking
Reading 5 Danger in shopping
Reading 6 Charisma
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Reading 7 Global thinking in the 21th century
Reading 8 Right Brain, Left Brain
8. ขันตอนการสอน
ผูว้ ิจยั สอนกลุ่มทดลองเป็ นเวลา 3 ชัวโมง เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ โดยใช้เนื อเรื อง
ทังหมด 8 บท ดังนันเพือป้ องกันการทีข้อผิดพลาดในการหาความเทียงภายในของการวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้
สื อการสอน กิจกรรม เวลา สิ งแวดล้อมในชันเรี ยนและข้อสอบแบบเดียวกันทังก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน
กลุ่ ม ทดลองได้ รั บ การสอนด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท
(Reciprocal teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในการวิจยั นีขันตอนการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal) สําหรับกลุ่มทดลองประกอบด้วยสี ขันตอนคือ ขันการเตรี ยม
การออกแบบ การมีส่วนร่ วมและขันการทํางานร่ วมกัน
ขันที 1 ขันการเตรี ยม (Preparation Stage) ผูเ้ รี ยนจะได้รับการบอกว่าอะไรเป็ นสี
กลวิธีหลักและผูเ้ รี ยนจะใช้วธิ ี เหล่านันได้อย่างไร ผูเ้ รี ยนก็จะฝึ กกลยุทธ์โดยการทําชินงานทีครู จดั ไว้
ให้
ขันที 2 ขันการออกแบบ (Modeling Stage) ครู จะออกแบบกระบวนการทังหมด
ของวิธีการแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ในขณะทีผูเ้ รี ยนได้รับทราบว่าจะใช้กล
ยุทธ์อะไร และเมือไรและใช้อย่างไรในแต่ละขันตอน ซึ งจะมีขนตอนย่
ั
อยดังนี
P = Predicting information, ให้ผเู ้ รี ยนอ่านหัวเรื อง (Topic) จากนันจึง
ให้พวกเขาอธิ บายแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขารู ้อะไรเกียวกับเรื องทีอ่านแล้วบ้าง พร้อมทังทําการ
คาดเดาว่าเรื องทีอ่านนันน่าจะเป็ นเรื องเกียวกับอะไร
S = Silent Reading ให้ผเู ้ รี ยนอ่านเรื องในใจเงียบๆประมาณ 1-2 หน้า ถ้า
หากแต่ละย่อหน้าไม่ยาวมากนัก
A = Asking Questions

ผูส้ อนถามผูเ้ รี ยนเกียวกับใจความสําคัญของ

เรื องที อ่านและให้ผูเ้ รี ยนช่ วยกันสรุ ปประเด็นและรายละเอี ย ดที สําคัญโดยใช้แผนภู มิความหมาย
(Semantic Mapping) โดยผูส้ อนทําหน้าทีสาธิ ตและทําหน้าทีเป็ นผูน้ าํ การอภิปรายตามทีผูเ้ รี ยนได้
เสนอมาในระยะแรกของการสาธิ ตและการทดลองการอภิปราย ผูเ้ รี ยนอาจต้องใช้เวลาพอสมควรใน
การคิดก่อนแสดงความคิดเห็นดังนันผูส้ อนต้องให้เวลาแก่ผูเ้ รี ยนพอสมควรในการตอบและอาจตัง
คําถามนําเพือช่วยให้เขาแสดงคําตอบหรื อความคิดเห็ นได้ไม่ควรทิงเวลาไว้นานจนเกิ ดความอึดอัด
หากผูเ้ รี ยนยังไม่สามารถทีจะตอบคําถามหรื อแสดงความคิดเห็นได้ ผูส้ อนควรบอกให้ผเู ้ รี ยนคนนัน
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ทราบว่าผูส้ อนจะกลับมาถามใหม่และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนคนนันได้คิดคําตอบของตนเองซึ งจะเป็ น
การแสดงให้เห็นว่าผูส้ อนให้ความสําคัญกับบทบาทของผูเ้ รี ยนคนนัน
C= Clarifying Reading Content ผูส้ อนสอบถามผูเ้ รี ยนว่ามีขอ้ สงสัยต่างๆ
เกี ยวกับเรื องทีอ่าน เช่น คําศัพท์ โครงสร้ างประโยคและเนื อหาหรื อไม่ ถ้าหากผูเ้ รี ยนมีขอ้ สงสัย
ผูส้ อนก็จะสาธิ ตและนําการอภิปรายในประเด็นเหล่านันเพือหาคําตอบ
S = summarizing for reading content in Semantic mapping ถ้าผูเ้ รี ยนไม่มีขอ้
สงสัยในเรื องที อ่านแล้ว ผูส้ อนก็ส รุ ป ใจความสําคัญของเรื องที อ่ านโดยใช้แผนภู มิความหมาย
(semantic mapping)
ขันที 3 ขันการมีส่วนร่ วม ( Participation Stage)
C = Changing Role เมือผูเ้ รี ยนสามารถทําตามขันตอน ได้อย่างเข้าใจ
และคล่องแคล่วแล้วผูส้ อนต้องแลกเปลียนบทบาทจากผูส้ อนในตอนต้นเป็ นเพียงแค่ผอู ้ าํ นวยความ
สะดวกช่วยเหลือ และให้หาผูน้ าํ กลุ่มในการเป็ นผูน้ าํ ทําการอ่านต่อจากผูส้ อน ซึ งขันตอนนี อาจจะ
ทําในย่อหน้าที 3 หรื อหลังจากนัน หรื อในขณะทีครู ผูส้ อนมีความมันใจว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจขันตอนและ
เนื อหาการอ่าน แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และการใช้แผนภูมิความหมาย
(Semantic Mapping) และผูเ้ รี ยนแลกเปลียนหมุนเวียนกันเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการอ่านต่อไป
ขันที 4 ขันทํางานร่ วมกัน (Cooperation Stage)
ครู ผูส้ อนทํา หน้า ที เป็ นผู อ้ าํ นวยความสะดวกและช่ วยผูเ้ รี ย นตามความจํา เป็ น
ตลอดเวลาทีมีการฝึ กการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และการใช้แผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping)
เมือเข้าสู่ ขนตอนสุ
ั
ดท้าย ครู ก็ทาํ หน้าทีเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก ช่วยผูเ้ รี ยนทีต้องการ
ความช่วยเหลือ ยิงไปกว่านัน ผูเ้ รี ยนมีโอกาสอ่านและฝึ กด้วยตัวเองโดยการทํางานทีมอบหมายให้
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ตารางที 17 สรุ ปขันตอนการดําเนินการวิจยั ขันตอนที การวิจยั (Research: R2)
วัตถุประสงค์: 1. เพือทดลองใช้รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย
แหล่ งข้ อมูล/
เครื องทีใช้
การวิเคราะห์
วิธีดาํ เนินการ
ผลทีได้ รับ
กลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั
ข้ อมูล/สถิติ
1.ขอหนังสื อจากบัณฑิต
-รู ปแบบการสอนการ ค่าเฉลีย ( X ) ได้รูปแบบการสอน
นักศึกษาชันปี
มหาวิทยาลัยศิลปากรถึง
อ่านภาษาอังกฤษเพือ ส่วนเบียงเบน สอนการอ่าน
ที1 ทีกําลัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
ความเข้าใจ โดยใช้
ภาษาอังกฤษเพือ
มาตรฐาน
ศึกษาในภาค
สังคมเพือขอความอนุเคราะห์
ยุทธวิธีการสอนแบบ (S.D.) t-test ความเข้าใจ โดยใช้
เรี ยนที1 ปี
ในการทดลอง
แลกเปลียนบทบาท
ยุทธวิธีการสอนแบบ
dependent ,
การศึกษา
และแผนภูมิ
แลกเปลียนบทบาท
2.ผูว้ จิ ยั ได้ชีแจงหลักการ
และ
2556จํานวน
ความหมายเพือ
และแผนภูมิ
เหตุผลและประโยชน์ของการ
ประมวลผล
30 คน
ส่งเสริ มความสามารถ ข้อมูลจากการ ความหมายเพือ
วิจยั ให้กบั นักศึกษาพร้อมทัง
ในการอ่านของ
ส่งเสริ ม
ทําความเข้าใจกับนักศึกษาที
สังเกตด้วย
นักศึกษาระดับ
เกียวกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
วิธีการบรรยาย ความสามารถในการ
มหาวิทยาลัย
เพือให้ผลการใช้รูปแบบการ
เชิงพรรณนา อ่านของนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย
เรี ยนการสอนเกิดประโยชน์
-เครื องมือทีใช้ในการ
สูงสุด
รวบรวมข้อมูล
ทีผ่านการนําไปใช้
3.ทดสอบก่อนเรี ยน
จริง
4.ดําเนินการทดลองด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
5.ทดสอบหลังเรี ยน
6.ให้นกั ศึกษาตอบแบบ
สอบถามความพึงพอใจเกียว
กับรู ปแบบการเรี ยนการสอน

ขันตอนที 4 พัฒนา (Development: D2)
ประเมิน (Evaluate: 1) และปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบกลยุทธ์การอ่านเพือความเข้าใจแบบ
แลกเปลียนบทบาทReciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) นําผลทีได้
จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ปรับปรุ งพิจารณาแก้ไขและปรับปรุ งรายละเอียดเพือให้
สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ตาราง 18 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขันตอนที 4 การพัฒนารู ปแบบกลยุทธ์การอ่าน (Development:
D2)
วัตถุประสงค์: 1.เพือการประเมินความสามารถของนักศึกษาและความพึงพอใจเมือใช้รูปแบบการสอนการอ่าน
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความ
เข้าใจของนักศึกษาชันปี ที1และปรับปรุ งแก้ไข
1.1 เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจนักศึกษาชันปี ที1ก่อนและหลังการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริ มความสามารถในการอ่าน
แหล่ งข้ อมูล/
เครื องทีใช้
การวิเคราะห์
วิธีดาํ เนินการ
ผลทีได้ รับ
กลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั
ข้ อมูล/สถิติ
ผลเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทาง
การอ่านของนักศึกษาชันปี ที1ทัง
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
นักศึกษาชันปี
เรี ยนการสอนการอ่านภาษา
ค่
า
เฉลี
ย
(
X)
ที1
อัง กฤษเพือความเข้าใจโดยใช้กล
ค่าส่วนเบียงเบน ยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบท
ทีกําลังศึกษา
มาตรฐาน (S.D.) บาทและแผนภูมิความหมายเพือ
ในภาคเรี ยนที
แบบทดสอบ
t-test dependent ส่งเสริ มความสามารถในการอ่าน
1 ปี การศึกษา
การอ่าน
ทดสอบ
และการวิเคราะห์ ผล เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทาง
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เนือหา (Content การอ่านของนักศึกษาชันปี ที1ทัง
มหาวิทยาลัย
Analysis)
ในช่วงก่อนเรี ยน กําลังเรี ยน และ
ราชภัฏ
หลังเรี ยน การใช้รูปแบบการเรี ยน
สุราษฏร์ธานี
จํานวน 30 คน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมาย

168
ตาราง สรุ ปวิธีการดําเนิ นการวิจยั ขันตอนที การพัฒนารู ปแบบกลยุทธ์การอ่าน (Development:
D ) (ต่อ)
1.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชันปี ที1ทีต่อรู ปแบบการสอนและกิจกรรมการสอนหลัง
การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริ มความสามารถในการอ่าน
แหล่ งข้ อมูล/
เครื องทีใช้
การวิเคราะห์
วิธีดาํ เนินการ
ผลทีได้ รับ
กลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั
ข้ อมูล/สถิติ
ผลเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทาง
การอ่านของนักศึกษาชันปี ที1ทัง
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
เรี ยนการสอนการอ่าน
นักศึกษาชันปี
ภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดย
ค่
า
เฉลี
ย
(
X)
ใช้กลยุทธ์การสอนแบบ
ที1
ค่าส่วนเบียงเบน แลกเปลียนบท บาทและแผนภูมิ
ทีกําลังศึกษา
มาตรฐาน (S.D.) ความหมายเพือส่งเสริ ม
ในภาคเรี ยนที
แบบสอบถาม
t-test dependent ความสามารถในการอ่าน
1 ปี การศึกษา
ความพึงพอใจ
สอบถาม
และการวิเคราะห์ ผลเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทาง
2555
เนือหา (Content การอ่านของนักศึกษาชันปี ที1ทัง
มหาวิทยาลัย
Analysis)
ราช
ในช่วงก่อนเรี ยน กําลังเรี ยน และ
หลังเรี ยน การใช้รูปแบบการเรี ยน
สุราษฏร์ธานี
จํานวน 30 คน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมายเพือส่ง
เสริ มความสามารถในการอ่าน
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ตาราง สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขันตอนที การพัฒนารู ปแบบกลยุทธ์การอ่าน (Development:
D ) (ต่อ)
1.3 เพือศึกษาประสิ ทธิผลของรู ปแบบการสอนการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาชันปี ที1แล้วนํา
ผลทีได้มาปรับปรุ งแก้ไขพัฒนา
แหล่ งข้ อมูล/
เครื องทีใช้
การวิเคราะห์
วิธีดาํ เนินการ
ผลทีได้ รับ
กลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั
ข้ อมูล/สถิติ
-วิเคราะห์ผล
การทดสอบ
-พิจารณา
ตรวจสอบโดย
ละเอียดทุก
องค์ประกอบ
ของรู ปแบบ
การเรี ยนการ
สอนแล้วปรับ
ปรุ งรู ปแบบ

ข้อมูลผลการ
ทดสอบรู ปแบบ
การสอนการอ่าน
แบบแลกเปลียน
บทบาทและแผน
ภูมิความหมาย
เพือส่งเสริ ม
ความสามารถใน
การอ่านเพือ
ความเข้าใจ

แบบทดสอบ
การอ่าน

ค่าเฉลีย ( X )
ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
t-test dependent
และการวิเคราะห์
เนือหา (Content
Analysis)

รู ปแบบการเรี ยนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ
โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านที
สมบูรณ์
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บทที 4
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอน
แบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความ
เข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีการเสนอผลการวิจยั เป็ น 2 ขันตอนดังนี
ตอนที 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่ านเพือความเข้า ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ซึงแบ่งได้ดงั นี
1. การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานในการพัฒนารู ปแบบ
1.1 ข้อมูลสภาพปัจจุบนั จากเอกสาร
1.2 ข้อมูลสภาพปัจจุบนั จากการสัมภาษณ์
1.3 ข้อมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นและความสนใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษ
2. กรอบแนวคิดของรู ปแบบ
3. รายละเอียดของรู ปแบบและเนือหาของเอกสารประกอบรู ปแบบ
4. การประเมินรู ปแบบ
4.1 ประสิ ทธิภาพแผนการเรี ยนรู ้ (E1/E2)
จากการประเมินประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1)/ ประสิ ทธิ ภาพของ
ผลลัพธ์ (E2)
4.2 รับรองรู ปแบบโดยผูเ้ ชียวชาญ
ตอนที 2 การประเมินประสิ ทธิผลการใช้รูปแบบ
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง
ทดลอง
2.2 ผลความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบหลังทดลอง
ตอนที 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลี ยนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ซึงแบ่งได้ดงั นี
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1. การศึกษาค้ นคว้ าและวิเคราะห์ ข้อมูลพืนฐานในการพัฒนารู ปแบบ
. ผลการวิเคราะห์ เอกสาร มีข้อค้ นพบดังนี
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษทักษะเป็ นทักษะทีใช้มากทีสุ ด(Carrel 1989; Grabe and
Stoller, 2002) เพราะผูเ้ รี ยนสามารถใช้ได้ในทุกๆโอกาสในทุกๆสถานทีไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยนการ
สอน การศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากตําราเรี ยน หนังสื อวิชาการต่างๆรวมถึงการค้นคว้าหาข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ตเป็ นโดยเฉพาะอย่างยิงผูท้ ีเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัยหรื อวิทยาลัยทีต้องค้นคว้าและ
ใช้การเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองเป็ นส่ วนใหญ่ ผูว้ ิจยั มองเห็ นปั ญหาที ทําให้ผูเ้ รี ยนหรื อผูอ้ ่านไม่สามารถ
ประสบความสํา เร็ จในการอ่านอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะการอ่านในภาษาที สอง สาเหตุ ที
สําคัญประการหนึงทีทําให้ผเู ้ รี ยนขาดความเข้าใจในการอ่านนันผูว้ ิจยั คิดว่าคือยุทธวิธีการสอน
จากเหตุผลทีการอ่านอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้กลายเป็ นสิ งทีมีความจําเป็ นเป็ นอย่างยิง
สําหรั บ ผูเ้ รี ย นในทุ ก ระดับ การสอนอ่ านเพื อความเข้า ใจแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ
ความหมาย(Reciprocal Teaching and Semantic Mapping Strategies) ทีผูว้ ิจยั มาใช้สอน เพือ
พัฒนาการสอนการอ่านเพือความเข้าใจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย(Reciprocal Teaching
and Semantic Mapping Strategies) เป็ นกลยุทธ์การสอนทีมีการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนนําสู่ การเรี ยนรู ้ สามารถนําไปใช้ได้กบั ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผูเ้ รี ยนทีอ่อนเป็ นการ
ช่วยเพิมศักยภาพในการเรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจเนือหาดีขึน (Plinscar and Brown
; Carter ; Greenway ; Allen ; Todd and Tracey,
) ในการวิจยั นียังค้นพบว่า
กลวิธีการสอนนี สามารถสนับสนุ นพืนฐานทางสังคม ผูเ้ รี ยนใช้การถกอภิปรายทีจะนําไปสู่ ความ
เข้าใจบทเรี ยน จากขันตอนกระบวนการของการเรี ยนการสอนโดยกลวิธีการสอนแบบนี ทําให้
ผูเ้ รี ยนทีความสามารถในระดับตําได้รับความช่วยเหลือจากเพือนร่ วมทีมทีมีความสามารถสู งกว่า
หรื อจากผูท้ ีมีความเชียวชาญซึงสอดคล้องกับ Vygotsky (1987)
1.2 ข้ อมูลสภาพปัจจุบันจากการสั มภาษณ์
เนืองจากการวิจยั ครังนีมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีมาจากการสมัครเรี ยน
วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเบืองต้นผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การสุ่ มสัมภาษณ์อาจารย์ผเู ้ ชียวชาญทีสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจทีสอนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จาํ นวน 5 คนได้ขอ้ มูลโดยสรุ ปดังนี
1.2.1 สภาพปั จ จุ บ ัน ของการเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษผู ้เ รี ย นมี พื นความรู ้ ที
หลากหลายเพราะมาจากหลากหลายสถาบัน การศึ ก ษาแล้ว มาเรี ย นในระดับ มหาวิท ยาลัย ใน
สาขาวิชาต่างๆ แต่สิงทีสําคัญคือผูเ้ รี ยนเหล่านีจะต้องเรี ยนในวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเบืองต้นเพือ
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นําความรู ้ไปใช้ในการค้นคว้า หาข้อมูลในสาขาวิชาทีเรี ยน หรื อความรู ้ต่างๆจากสื อทีหลากหลายที
ผูเ้ รี ยนอยากรู ้
1.2.2 แนวคิดการใช้รูปแบบการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลี ยนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ
ผูส้ อนเห็นว่าน่าจะนํามาใช้ได้ในการสอนผูเ้ รี ยนเพราะจะทําให้สามารถทําความเข้าใจเนื อหาได้มาก
ขึนผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้การใช้วถิ ีประชาธิ ปไตยเข้ามาช่วยในการทํางาน มีโอกาสได้พูดคุยและได้แสดง
ความรู ้ และภาวะการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางาน คนทีมีความสามารถสู งกว่าก็ได้ช่วยเหลื อ
ผูเ้ รี ยนคนอืน และคนทีมีความสามารถปานกลางหรื อตําก็ได้มีโอกาสแสดงภาวะผูน้ าํ และมีโอกาส
ได้อภิปรายด้วยและสิ งสําคัญทีสุ ดคือจะไม่มีผเู ้ รี ยนทีไม่เป็ นทีต้องการในชันเรี ยน อาจารย์ท่านหนึ ง
ได้กล่าวไว้ว่า “ในวิธีการสอนนี ผูเ้ รี ยนสามารถทํางานเป็ นทีม ได้ระดมสมองช่ วยกันคิดถึงแม้ว่า
บางครังความคิดนันอาจจะไม่ใช่คาํ ตอบทีถูกก็ตาม ทําให้ผเู ้ รี ยนบางคนมีความกล้าในการทีจะแสดง
ความคิดเห็นมากขึนจากทีเมือก่อนอาจจะไม่มีความกล้าพอ ประเด็นไหนทีไม่เข้าใจก็กล้าถามเพราะ
เป็ นขันตอนที อยู่ในขันตอนการเรี ยนรู ้ (clarifying)” และอาจารย์อีกท่านหนึ งกล่ าวถึ งขันตอน
สุ ดท้ายเกี ยวกับการสรุ ป เนื อหาความเข้าใจเนื อเรื องที อ่า นโดยใช้แผนภู มิ ความหมาย (semantic
mapping) มีโอกาสทํา ให้ผูเ้ รี ยนคิ ดเป็ นระบบและมี ความต่อเนื องต่อจากนันจึ งนํา มาเขี ยนเป็ น
แผนภูมิและใช้สีสันทีหลากหลายมาช่วยในการจํา และจําแนกข้อความ” และอาจารย์อีกท่านหนึ งยัง
กล่าวอีกว่า “วิธีนีมีสามารถช่วยให้ผูเ้ รี ยนประเภทเรี ยนรู ้ ทางสายตา (visual learner) ชอบในการ
เรี ยนรู ้จากกิจกรรมเหล่านี”
1.2.3 ความคิดเห็นการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบกิจกรรมการสอนอ่านเพือความ
เข้า ใจ โดยใช้ยุท ธวิธี ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ ค วามหมายเพื อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจนันมีความเหมาะสมสําหรับนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
เพราะผูเ้ รี ยนไม่เป็ นผูฟ้ ังอย่างเดียว การทํากิ จกรรมจะช่ วยให้มีการกระตือรื อร้น มีการแลกเปลียน
ประสบการณ์ ความคิด และการช่วยเหลือซึ งกันและกัน ซึ งรวมถึงตัวผูส้ อนด้วย สิ งทีจําเป็ นในการ
สอนคือการทีผูส้ อนเป็ นผูน้ าํ การปฏิบตั ิทีชัดเจนเพือทีผูเ้ รี ยนสามารถนําไปเป็ นแบบอย่างได้ รวมถึง
เนือหาทีมีเนือหาสาระและแนะแนวกลยุทธการอ่านด้วยกลยุทธการเรี ยนนีเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้มี
โอกาสซักถามมีการเรี ยนรู ้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนดังอาจารย์ท่าน
หนึงให้ขอ้ มูลว่า “ผูเ้ รี ยนไม่ตอ้ งการเป็ นผูฟ้ ั งอย่างเดียวจะเกิดความเบือหน่ายในการเรี ยนดังนันการ
ทํากิจกรรมการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนมาก
ขึน และมีความสนุ กสนานในกิจกรรมทีทํา” และอาจารย์อีกท่านหนึ งกล่าวเสริ มว่าเมือผูเ้ รี ยนมี
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ความเข้าใจและเกิดความชํานาญในขันตอนการปฏิบตั ิและทําให้มีความมันใจ ผลท้ายทีสุ ดจะนํามา
ซึ งวัตถุประสงค์หลักคือสามารถเป็ นผูอ้ ่านอิสระได้ในทีสุ ด”
1.2.4 การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภู มิ ค วามหมายเพือส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ านเพื อความเข้า ใจที มี ก าร
ประเมินผลกระบวนการปฏิบตั ิตามสภาพจริ ง (Authentic assessment) จะเป็ นวิธีการทีส่ งเสริ ม
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษได้ดีและผูส้ อนจะต้องเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (facilitator)ในช่ วงที
เป็ นผูน้ าํ การปฏิบตั ิ และช่วยเหลือผูเ้ รี ยนหากความคิดของกลุ่มชะงักลง ทังนี และทังนันก็เพือให้การ
การเรี ยนดําเนิ นต่อไปการประเมินผลกระบวนการปฏิ บตั ิตามสภาพจริ งจะส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความสนใจในสิ งต่างๆรอบตัวมากขึนและต้องการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองเพิมขึนด้วยดังอาจารย์
ท่านหนึงให้ขอ้ มูลว่า “ในคู่มือการใช้รูปแบบการสอนนี จะมีวิธีการทีช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้
ความรู ้เหล่านีในการอ่านและทําให้อ่านได้เร็ วขึนอย่างเป็ นระบบ”
1.2.5 ข้อมูลจากแบบสํารวจความคิ ดเห็ นและความสนใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ ง
รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ก หน้า 368 ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่ ม
นักศึกษาจานวน 30 คน ทีมีคุณสมบัติคล้ายคลึ งกับกลุ่มตัวอย่างก่อนทําการทดลองสอน โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพือรวบรวมข้อมูล เกี ยวกับความคิดเห็ นและความสนใจของผูเ้ รี ยนที มี ต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เพือใช้ในการออกแบบกิ จกรรมการอ่านให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
สนใจของผูเ้ รี ยน ผลจากการสํารวจพบว่าผูเ้ รี ยนจะพยายามกลับไปอ่านบทอ่านใหม่เมือเสี ยสมาธิ
มากทีสุ ด รองลงมาคือผูอ้ ่านจะมีวตั ถุประสงค์ก่อนการอ่าน การคาดเดาเนื อหาและตรวจสอบการ
คาดเดาเนื อหา ขี ดเส้ น ใต้หรื อวงกลมเนื อหาที ช่ วยในการจํา และผลที น่ า สนใจคื อผูอ้ ่ า นจะใช้
typographical features อย่างเช่นตัวเอียง ตัวดํา น้อยทีสุ ด ลําดับถัดมาคือการตัดสิ นใจว่าอะไรควร
อ่านหรื ออะไรควรข้ามไป และในการอ่านจะมีการถามและตอบคําถามในเนื อหาทีอ่านน้อยมาก
รายละเอียดผลการใช้กลยุทธ์การอ่านอยูใ่ นภาคผนวก ข หน้า 378
2. ผลการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเกียวข้ องพบว่า
ผลการศึกษากรอบแนวคิดของรู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการ
อ่านเพือความเข้าใจผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสังเคราะห์เอกสารตาราข้อมูลจากวารสารวารสารอิเล็กทรอนิ กส์
และงานวิจยั ทีเกียวข้องจนได้รูปแบบการสอนอ่านการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการ
อ่านเพือความเข้าใจ(PMPC Model) ดังนี
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2.1 หลักการแนวคิดและทฤษฏีเกียวกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ หลักการแนวคิดเกียวกับการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบโดย
นําแนวคิดของ Kruse (2004) ซึ งได้เสนอขันตอนการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ผลและมีความเหมาะสมโดยใช้รูปแบบ“ADDIE Model” และแบบจําลองการออกแบบ
การสอนเชิงระบบของ Dick, Carey and Carey (2005: 1-8) ซึ งประกอบด้วยองค์ประกอบทีสําคัญ
10 องค์ประกอบดังปรากฏในบทที1 นัน คือ ในการวิจยั ครังนี ได้นาํ การกําหนดเป้ าหมายการเรี ยน
การสอน(identify instructional goals) วิเคราะห์การเรี ยนการสอน (analyze instruction) วิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนและบริ บท (analyze learners and contexts) ได้นาํ มาใช้ในขันตอนของการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบฯ สําหรับแผนการการสอนนันได้ใช้ขนตอนการเขี
ั
ยนวัตถุประสงค์เชิ ง
พฤติกรรม (write performance objective) ในการพัฒนาเครื องมือ เลือกสื อการเรี ยนในการสอนและ
พัฒนากลยุทธ์การสอน การออกแบบและประเมินผลการสอน ทบทวนการจัด การเรี ยนการสอน
ต่างๆก็ได้นาํ มาใช้บูรณาการในการวิจยั นี
.2 การสอนอ่านภาษาทีสอง
ผู ้วิ จ ัย ได้นํา แนวคิ ด หลัก การ แนวคิ ด เกี ยวกับ การสอนอ่ า นภาษาที สองของ
Anderson ( ) จําแนกเป็ น กลยุทธ์ เรี ยกว่า ACTIVE ดังปรากฏในบทที 1 ได้นาํ เอากลยุทธ์การ
ดึงเอาความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนออกมาใช้ในขันตอนก่อนการอ่าน ขณะอ่าน การค้นหาความหมายของ
ศัพท์หรื อวลีต่างๆทีไม่สามารถเข้าใจได้ชดั เจน การสอนความข้าใจการอ่านโดยใช้เทคนิคการดูชือ
เรื อง รู ปภาพ จับใจความสําคัญเรื องในย่อหน้าแรก จับใจความสําคัญเรื องในแต่ละย่อหน้า อักษรตัว
ใหญ่ ตัวเลข ดูสรุ ปจากย่อหน้าสุ ดท้าย การเพิมอัตราการอ่าน เป็ นต้น
การสอนอ่านภาษาทีสองของCoady (1979) ทีเสนอการอ่านแบบภาษาศาสตร์ เชิ ง
จิ ตวิท ยาที ต้องใช้ 3 องค์ป ระกอบในการอ่า นคื อ ความสามารถด้า นสติ ปั ญญา ความรู ้ ด้า น
ประสบการณ์เดิมและกลวิธีกระบวนการ และแนวการสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสองทีเน้น
การสอนอ่านแบบปฏิ สัมพันธ์ (Interactive Approach) ที ได้รวมการสอนอ่านแบบการอ่านใน
ระดับสู งไปสู่ การอ่านในระดับพืนฐาน (Top down Model of Reading) และกระบวนการอ่านใน
ระดับพืนฐานไปสู่ กระบวนการอ่านในระดับสู ง (Bottom up Model of Reading) ผูว้ ิจยั พบว่า
หลักการ แนวคิดนีสามารถช่วยพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนได้อย่างเหมาะสม
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2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้กระบวนการประมวลผลข้ อมูลสารสนเทศทางปั ญญา (cognitive)
และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory)
เพือความเข้าใจเนือหา Dole et al. (1991) กลวิธีทีเกียวกับกระบวนการคิดเกียวข้อง
โดยตรงกับภาษาเป้ าหมายและรวมถึงวิธีต่างๆ เช่น เหตุผลทีอนุมานได้ การพยากรณ์ การจัดการการ
ใช้ การบันทึ ก ประเด็ นที สํา คัญ การใช้ค วามรู ้ ป ระสบการณ์ เดิ ม การเดาความหมายจากเนื อหา
(Oxford1990) ยุทธวิธีอภิปัญญา (metacognitive) เป็ นกิจกรรมทีผูว้ ิจยั พบว่าผูอ้ ่านสามารถควบคุม
การอ่านด้วยตนเอง หรื ออีกนัยหนึงก็คือเป็ นกลวิธีทีอยูบ่ นฐาน “การคิดเกียวกับการคิด” (thinking
about thinking) นันคือผูอ้ ่านรู ้วา่ ใช้ยทุ ธวิธีนีเมือไหร่ ใช้อย่างไรและดัดแปลงไปสู่ เป้ าหมายทีในการ
อ่าน
2.4 ทฤษฎีทางสั งคมของ Vygotsky
คือ Zone of Proximal Development พืนทีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal
Development) เป็ นการทํา หน้ า ที หรื อทํา งานอย่ า งใดอย่ า งหนึ งที ในปั จ จุ บ ัน ที บุ ค คลยัง ไม่ มี
ความสามารถจะทําได้ แต่อยูใ่ นกระบวนการทีจะทําให้บุคคลมีความพร้อม สามารถทําหน้าทีหรื อ
ทํางานได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคตเป็ นกระบวนการทียังอยูใ่ นระหว่างการเริ มต้น (Embryonic State)
ของVygotsky และเขาชีให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนมีระดับการพัฒนาความคิดอยูส่ องระดับคือระดับการพัฒนา
ความคิดทีแท้จริ งและระดับการพัฒนาศักยภาพ ระดับการพัฒนาความคิดทีแท้จริ งหมายถึงระดับ
ความคิดทีเด็กสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองและระดับการพัฒนาศักยภาพหมายถึงระดับการคิดที
ซึ งผูเ้ รี ย นจําเป็ นได้รับการช่ วยเหลื อจากผูเ้ ชี ยวชาญหรื อหุ ้นส่ วนที มี ค วามสามารถสู ง กว่า พื นที
รอยต่อพัฒนาการการเรี ยนรู ้คือระยะทางระหว่างการพัฒนาทีแท้จริ งและศักยภาพทีพัฒนาได้
2.5 แนวคิดเกียวกับการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Reading)
ผูว้ ิจยั ได้นํา แนวคิ ดระดับ ความเข้าใจในการอ่ า นของBarret มาประยุก ต์ใ ช้
เนื องจากมี เนื อหาสาระเกี ยวกับ ระดับ ความเข้า ใจในการอ่ า นของผู อ้ ่ า นตังแต่ ระดับ เข้า ใจตาม
ตัวอักษร เข้าใจในการจัดเรี ยงข้อความใหม่ เข้าใจในระดับอ้างอิ งหรื อลงความเห็ น (Inference)
ระดับความเข้าใจในการประเมิ น (Evaluation) และสุ ดท้า ยคื อระดับความเข้าใจอย่างซาบซึ ง
(Appreciation) แนวคิดนี ผูว้ ิจยั พบว่าสามารถช่ วยเพิมความสามารถในการอ่านให้กบั ผูเ้ รี ยนเป็ น
อย่างมาก
2.6 ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
ผลการวิจยั พบว่ายุทธวิธีการสอนทีพัฒนาโดยPalincsar และ Brown (1980) เป็ นวิธีการ
สอนอ่านทีประกอบด้วยกลยุทธ์ทีจําเป็ นในการอ่านคือ การทํานาย (predicting) การสร้างคําถาม
(generating questions) การหาความชัดเจน (clarifying) และการสรุ ป (summarizing)ผูว้ ิจยั พบว่า
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เป็ นวิธีทีช่ วยให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจและกลายเป็ นผูอ้ ่านทีมีความสามารถมากขึน
ใช้การอภิปรายไปสู่ การพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยน การพัฒนาทักษะควบคุมบังคับ
และการพัฒนาให้บรรลุความสําเร็ จในการขับเคลือนในภาพรวม
ในรายละเอียดของแต่ละขันตอนเริ มจากการทํานาย(predicting) ผลการวิจยั พบว่า
ผู เ้ รี ย นสามารถใช้ ก่ อ นการอ่ า นในการทํา นายเรื องที อ่ า นจากหั ว ข้อ เรื อง รู ป ภาพและความรู ้
ประสบการณ์ เ ดิ ม เข้า มาช่ ว ย และในการทํา นายเนื อเรื องที อ่ า นในแต่ ล ะย่อหน้า ก็ เช่ น เดี ย วกัน
เกียวกับการสร้างคําถาม (generating questions) ผูเ้ รี ยนสามารถนํามาใช้หลังจากอ่านเงียบๆในใจ
เสร็ จ โดยการตอบคําถาม What, Who, When, Where, Why และ How ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บายเรื อง
ได้อย่างเป็ นขันตอนชัดเจน สามารถตอบคําถามในแบบฝึ กหัดได้ถูกต้องมากกว่า 80 เปอร์ เซ็นต์
การหาความชัดเจน (clarifying) ขันตอนนี สามารถช่ วยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนช่วยกันค้นหา
คําศัพท์ วลี และสรรพนามอ้างอิง(reference)ได้อย่างลุล่วง ใช้เทคนิคการถกอภิปรายเพือให้ได้มาซึ ง
คําตอบทีถูกต้อง สามารถฝึ กวิถีประชาธิ ปไตย ภาวการณ์เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามได้เป็ นอย่างดี และขัน
การสรุ ป (summarizing)ผลการวิจยั พบว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถสรุ ปเนื อหาทีอ่านโดยใช้แผนภู มิ
ความหมายได้เป็ นอย่างดีเยียม และผูเ้ รี ยนบางส่ วนชอบมากเพราะได้มีการวาดภาพและระบายสี
จากการเขียนสรุ ปเรื องในภาพรวมทําให้ง่ายต่อการสรุ ปและจดจําเนื อหา และจากการตอบคําถาม
บทฝึ กการอ่านทีให้ทาํ หลังจากเสร็ จสิ นการทํางานกลุ่ม
2.7 ยุทธวิธีการสอนแบบใช้ แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เป็ นการแสดงการจัดความคิดหลักและ
ความคิดรองทีเขียนให้มีความเกียวข้องกัน (Sinatra, Gemake and Morgan, 1986: 4) ซึ งรวมถึงทํา
แผนภูมิทีประกอบด้วยจุด (node) ซึ งวาดเป็ นสี เหลี ยม วงกลม สี เหลี ยมผืนผ้าทีมีคาํ ทีเป็ นกุญแจ
สําคัญและเชือมโยงในรู ปแบบของลูกศรหรื อเส้นทีลากเชื อมต่อระหว่างจุด Heimlich and Pittelman
(1986)
ผูว้ ิจยั ใช้แผนภูมิความหมายในการสอนสรุ ปการอ่านในทุกขันตอนจากก่อนการ
อ่ า น ขณะอ่ า น และหลัง การอ่ า นผู ้วิ จ ัย พบว่ า มี ป ระโยชน์ ม ากเนื องจากช่ ว ยให้ ผู ้อ่ า นเข้า ใจ
ความสัมพันธ์ ระหว่างความคิ ดรวบยอดในเรื องว่าอะไรเป็ นความคิดที สําคัญที สุ ด และที สําคัญ
รองลงมาและความคิดนันๆ มีความสัมพันธ์ กนั แบบใดเช่ นในแง่การเปรี ยบเที ยบ บรรยายและที
สําคัญก็คือการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในกิจกรรมการอ่านทังก่อนและหลังการ
อ่า นสอดคล้องกับ ทฤษฎี โครงสร้ า งความรู ้ ที กล่ าวไว้ว่า โครงสร้ า งความรู ้ ด้านรู ป แบบ (Formal
Schema) เป็ นปัจจัยทีสําคัญทีทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื องดีขึน (วิสาข์ จัติวตั ร์ , 2000:145)
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2.8 แนวคิดเกียวกับทฤษฎีการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ (Collaborative Learning Theory)
การเรี ยนรู ้ แ บบร่ วมมื อ คื อ การเรี ยนรู ้ เ ป็ นกลุ่ ม ย่ อ ยโดยมี ส มาชิ ก กลุ่ ม ที มี
ความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรี ยนรู ้เพือไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่มนักการศึกษาที
เผยแพร่ แนวคิดนี คือ Johnson & Johnson (1994) ผูว้ ิจยั ใช้การจัดการเรี ยนการสอนแบบนีเพือให้
ผูเ้ รี ย นร่ ว มมื อกันในการเรี ย นรู ้ ม ากกว่า การแข่ ง ขันกัน ไม่มี ส ภาพการณ์ ของการแพ้-ชนะ มี แต่
สภาพการณ์ของการชนะ-ชนะ ซึ งจะมีผลดี ต่อผูเ้ รี ยนทังทางด้านจิตใจและสติปัญญา ความสนใจ
เกียวกับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน และพบว่าเป็ นสิ งทีช่วยให้ประสิ ทธิ ภาพของ
ผูเ้ รี ยนดีขึน
2.9 การเสริมต่ อการเรียนรู้ (Scaffolding)
เป็ นแนวคิดทีผูว้ จิ ยั จัดเพือให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิงานบรรลุความสําเร็ จได้ดว้ ยตนเองโดยผ่าน
กิ จ กรรมที ผูส้ อนจัด ไว้ใ นลัก ษณะต่ า งๆจนกระทังผูเ้ รี ย นได้รับ ความสามารถมากขึ นและความ
ช่วยเหลือจะลดลงไปเรื อยๆ
จากแนวคิด ทฤษฎี ต่างๆทีกล่าวมาข้างต้นทําให้ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปเป็ นตารางความคิด
พื นฐานตลอดจนสรุ ป การสั ง เคราะห์ ห ลัก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ข องรู ป แบบการอ่ า นภาษา
อังกฤษฯ ได้ดงั ตาราง 19
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ตารางที 19 การสังเคราะห์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของรู ปแบบการอ่านภาษาอังกฤษฯ
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที
นํามาใช้สงั เคราะห์ร่างรู ปแบบ

รู ปแบบการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ ความหมายเพือส่งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
องค์ประกอบการดําเนินงาน (PMPC Model)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบเชิงหลักการ
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
การ
กระบวนการการเรี ยน
วัตถุประสงค์
Preparation M = Modeling
P=
C=Cooperat ประเมินผล
การสอน
Participation
ion
หลักการ
วัตถุประสงค์ บทบาทของผูเ้ รี ยนและ Preparing
Predicting Silent
Asking
Clarifying Summarizing Changing
Teacher as a Pretest
ผูส้ อน
knowledge
Reading Question
Summarizing Role
Facilitator
Posttest

การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ ง
ระบบ
การสอนอ่านภาษาทีสอง

3

3

3

3

3

3

3

ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ รี ย น รู ้ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประมวลผลข้ อ มู ล สารสนเทศทาง
ปั ญ ญ า ( Cognitive) แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี
อภิปัญญา (Metacognitive Theory)
แ นว คิ ด เกี ย ว กั บ กา รอ่ า น อย่ า ง มี
วิจารณญาณ (Critical Reading)
ยุ ท ธวิ ธี การสอนแบบแลกเปลี ยน
บทบาท (Reciprocal Teaching)
แ ผ น ภู มิ ค ว า ม ห ม า ย ( Semantic
Mapping)
แนวคิดเกียวกับทฤษฎี การเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมมื อ (Collaborative Learning
Theory)
การเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ทฤษฎี ท างสั ง คมของ Vygotsky คื อ
Zone of Proximal Development
หลักการ

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3
3

3
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หลักการ

จุดมุ่งหมาย

ขันตอนการดําเนินงาน

กลยุ ท ธ์ แ ลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ
ความหมายนํามาจากการสัง เคราะห์ ทฤษฎี
Zone of Proximal Development ของ
Vygotsky, ทฤษฏีCollaborative ของJohnson,
ร ว ม ถึ ง สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ น ว คิ ด Reciprocal
Teaching, Semantic Mapping Teaching,
Critical Reading และ Scaffolding กลยุทธ์
หลักที สํา คัญ คื อ การทํา นาย การตังคํา ถาม
การทําให้ชัดเจน และการสรุ ปการอ่าน โดย
ใช้แผนภู มิความหมายเข้ามาช่ วยในขันตอน
ก่อนการอ่าน ขณะอ่าน และหลังการอ่าน

เพือพัฒนาผูอ้ ่านให้เป็ นผูอ้ ่านอิสระ

เงือนไขสําคัญก่อนใช้รูปแบบการอ่านโดยใช้กลยุทธ์การ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย
1. ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการสอนจากคู่มือทีผูว้ ิจยั ทําขึน
2. ผู ้ เ รี ยนต้ อ งเชื อมั นในกลยุ ท ธ์ ก ารสอนนี ว่ า เป็ นวิ ถี
ประชาธิ ปไตย

ระบบสังคม

M

P

N

บทบาทความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และการทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื น แลกเปลี ยนบทบาท
วิถีประชาธิ ปไตย
O

หลักการตอบสนอง
ผูส้ อนให้ความรู ้ผูเ้ รี ยน เป็ นผูน้ าํ
การปฏิบตั ิทีชัดเจน เป็ นผูอ้ าํ นวย
ความสะดวกและกระตุน้ ผูเ้ รี ยน
และฝึ กฝนผูเ้ รี ยนให้ชาํ นาญ
สิ งส่ งเสริมการเรียนรู้
การสอนอ่านภาษาทีสอง
การแลกเปลียนบทบาท
แผนภูมิความหมาย

Step
1.
2.
3.
4.

Students’ role
Preparation
Supporting
Work
Implement and
become independent
reader

การประเมินผล
1.ความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ
2.ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อรู ปแบบการสอนฯ
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แผนภาพที 24 รู ปแบบการสอนฯ ( PMPC Model)

Teaching Procedure
Teacher’s role
Motivating
using
strategies
Modeling Students
Facilitating
Participation
Evaluation

ขันตอนการสอน
1. P= Preparation Stage
1.1 P = Preparation knowledge related to Reciprocal
and Semantic Mapping Instructional Model
1.2 Reading Plan
2. M= Modeling Stage
2.1 P = Predicting information, Preparation by using
Semantic mapping to activate students’
background knowledge
2.2 S = Silent Reading
2.3 A = Asking Questions
2.4 C = Clarifying Reading Content
2.5 S = Summarizing for Reading Content in Semantic
mapping
3. P= Participation Stage
3.1 C = Changing Role
4. C= Cooperation Stage
4.1 T acting as a facilitator to support and help Ss.
4.2 Ss cooperate to summarize content by using Semantic
mapping.
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จากแนวคิด ทฤษฎีต่างๆทีกล่าวมาข้างต้นทําให้ผวู ้ ิจยั สามารถสังเคราะห์หลักการ แนวคิด
และทฤษฎีของรู ปแบบการอ่านภาษาอังกฤษฯได้และนํามาสร้างเป็ นรู ปแบบการสอนฯ มาใช้กบั
กลุ่มตัวอย่าง และปรับปรุ งแก้ไขจนเป็ นรู ปแบบการสอนฯ ดังภาพที 24
รายละเอียดของรู ปแบบเนือหาและเอกสารประกอบรูปแบบ
การวิจยั เรื อง “การพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการ
สอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพื อ
ความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ” ซึ งได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี ของ
นักวิชาการต่างๆมาแล้วนัน หลังจากทีเอาไปทดลองใช้กบั กลุ่มอย่าง ทําให้สามารถมองเห็ นได้ถึง
ส่ วนประกอบของรู ปแบบที ต้องนํามาปรั บปรุ งแก้ไขเพิมเติ มบางประการดังรายละเอี ยดทีจะได้
กล่าวเป็ นรายด้านต่อไป
องค์ ประกอบที 1 หลักการ
การสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจมีหลักการอยู่ 3 อย่างคือ
1. การช่วยเหลือและการสอนทีชัดเจน (Scaffolding and Explicit Instruction)
2. กลวิธีหลักสี ประการของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
คือการ
ทํานาย (predicting) การสร้างคําถาม (generating questions) การทําให้เกิดความชัดเจน (clarifying)
และการสรุ ป (summarizing)
3. การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) เป็ นหลักการที ผูเ้ รี ยนสามารถทีจะ
เรี ยนหรื อ
แก้ปัญหาที หนักขึนหรื อสู่ จุดที พัฒนาที สมบูรณ์ มากขึ นโดยศักยภาพการนําจากผูใ้ หญ่ (ครู หรื อ
ผูเ้ ชียวชาญ) หรื อจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เช่น การอภิปราย การะระดมสมอง และการทํางานกลุ่มซึ ง
ใช้ในกิจกรรมของการสอนนันเอง
องค์ ประกอบที วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจและตระหนักรู ้ ความคิ ด
เพือการ
พัฒนาให้ผูอ้ ่านสามารถเป็ นผูอ้ ่านอิ สระทีพึงตนเองได้ (Independent Reader) หลังจากการนํา
รู ปแบบไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างแล้วในด้านหลักการและวัตถุประสงค์ของรู ปแบบยังคงเดิมไม่มีการ
เปลียนแปลงไปจากร่ างรู ปแบบฯ
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องค์ ประกอบที 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้
รู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลี ยน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจมีการจัดการ
เรี ยนการสอนตามรู ปแบบ PMPC Model มี 4 ขันตอนคือ
1. P = Preparation Stage เป็ นขันตอนทีผูส้ อนต้องเตรี ยมให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนเกียวกับ
ขันตอนการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและการสร้ า งแผนภู มิ ค วามหมายเพื อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจซึ งมีขนตอนย่
ั
อย ขันตอนคือ
1.1 การให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนเกียวกับการแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching) และการสร้างแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพือช่วยในการอ่านเพือความ
เข้าใจ
1.2 การวางแผนการอ่าน (Planning) เป็ นการวางแผนเพือปรับการ
อ่านให้เข้ากับเนื อหาทีอ่านเพือใช้ในการสร้ างแผนภูมิความหมายตามโครงสร้ างของเรื องที อ่าน
(Text Structure)โดยมีผูส้ อนเป็ นชี นําและช่ วยอํานวยความสะดวกเพือให้กระบวนการเรี ยนการ
สอนต่อเนืองไม่หยุดชะงัก
2. M = Modeling Stage ขันตอนนี ผูส้ อนจะดําเนิ นการสอนเพือเป็ นตัวอย่างแก่ผูเ้ รี ยน
ก่อนทีจะมีการแลกเปลียนบทบาทการเรี ยนรู ้ของสมาชิกภายในกลุ่มในขันตอนนี จะมีขนตอนย่
ั
อยๆ
ขันตอนดังนี
2.1 การทํานาย (Predicting) เกี ยวข้องกับการหาบริ บทแวดล้อมโดย
ใช้ความรู ้ ประสบการณ์ เดิ มของผูอ้ ่ าน จุ ดมุ่ งหมายของกลยุท ธ์ นีคื อการเชื อมโยงไปสู่ ผูอ้ ่านว่า รู ้
อะไรบ้างแล้วเกียวกับชือเรื องทีอ่านเพือทีจะนําไปสู่ เนื อหาทีอ่าน อีกนัยหนึงคือการทํานายควบคุม
ความคิดทีเกิดขึนของผูอ้ ่านตามเนือหาขณะอ่าน ผูอ้ ่านร่ วมตรวจสอบสมมุติฐานของตนเองเกียวกับ
เนื อหาที อ่านไป ถ้าการทํานายเบืองต้นไม่ถูก การทํานายครั งใหม่ก็จะมี ตามมาและผ่านไปสู่ การ
ตรวจสอบการอ่านเนือหาต่อไปขันตอนนี ผูอ้ ่านต้องดึงเอาความรู ้เดิมและนําไปเชื อมโยงกับความรู ้
ในเนื อหาใหม่ ผูอ้ ่านต้องได้รับการสนับสนุ นจากครู ในการใช้ชือเรื อง หัวข้อย่อยและการแสดง
ตัวอย่าง
2.2
การอ่านเงียบๆ (Silent Reading) เป็ นขันตอนทีผูน้ าํ กลุ่มบอกให้
กลุ่มอ่านเรื องอย่างเงียบๆ
2.3 การตังคําถาม (Questioning) ต้องการให้ผูอ้ ่านแยกข้อมู ล ใน
เนื อหาทีเขากําลังอ่าน การตังคําถามเป็ นการสร้ างเพือทีจะถามเกียวกับใจความสําคัญหรื อข้อมู ล
สําคัญ จุดประสงค์ของกลยุทธ์นีคือการตรวจสอบว่าผูอ้ ่านเข้าใจเนื อหาหรื อไม่และยังช่วยให้พวก
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เขาสามารถแยกข้อมูลทีสําคัญได้ ดังนันการกระตุน้ ผูอ้ ่านให้ตงคํ
ั าถามเกียวกับเนื อหาของบริ บทมี
ผลในทางบวกในการพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจยิงกว่านันการตังคําถามสามารถตีกรอบและ
แก้ปัญหาความเข้าใจทีไม่เพียงพอในการช่วยให้ผอู ้ ่านตรวจสอบความเข้าใจของตนเองได้
2.4
การทําให้ชดั เจน (Clarifying) เป็ นกลยุทธ์ทีทําให้ผอู ้ ่านใช้ขณะ
ตรวจสอบความเข้าใจ จะเกิดขึนเมือผูอ้ ่านพบว่าความเข้าใจในการอ่านชะงักลงหรื อมีความสับสน
และเมือผูอ้ ่านพยายามทําความเข้าใจใหม่ เมือสิ งทีอ่านไม่ชดั เจนและศัพท์ทีอ่านยากและไม่คุน้ เคย
ผูอ้ ่านจะตรวจสอบความเข้าใจของเขาเองเพือให้รู้แน่ว่าสิ งทีอ่านหมายถึ งอะไร การทําให้ชดั เจน
สามารถทีจะทําให้ผูอ้ ่านแยกและตังคําถามทีไม่คุน้ เคย ทีไม่มีความจําเป็ น หรื อข้อมูลทีไม่ชดั เจน
หรื อกํากวมในเนือหา การตังคําถาม การอภิปรายและการสะท้อนกลับทีจัดขึนทังขณะอ่านและหลัง
การอ่านเป็ นโอกาสในการทีทําให้ผอู ้ ่านมีความเข้าใจทีชัดเจนขึน ดังนันการทําให้ชดั เจนเป็ นส่ วนที
สําคัญอย่างหนึ งในการตรวจสอบการอ่านเพือความเข้าใจ ตัวอย่างที ครู อาจจะตรวจสอบได้จาก
ขันตอนนีคือ การตรวจสอบความเข้าใจเนือหาของผูเ้ รี ยนโดยใช้คาํ ทีเป็ นคําสําคัญในเนื อหา
2.5 การสรุ ป (Summarizing) ในการสรุ ป ผู ้อ่ า นต้อ งการแยกแยะ
ความคิดทีเป็ นกุญแจสําคัญของแต่ละย่อหน้า การสรุ ปทีดีไม่ได้รวมถึงรายละเอียดทีไม่สําคัญ ผูอ้ ่าน
ถูกกระตุน้ ให้ใช้หวั ข้อเรื อง หัวข้อย่อยและใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้าไปสรุ ปเนื อหาทีเขากําลัง
อ่านอยูผ่ ูอ้ ่านควรคิดถึงย่อหน้าอะไรหรื อบริ บทอะไรเกี ยวกับเนื อหาทังหมด หาประโยคหลักของ
ประโยคและสร้างประโยคทีสะท้อนข้อมูลทีสําคัญของย่อหน้าทังหมด การสรุ ปใจความสําคัญใน
แต่ล ะย่อหน้า ของบริ บ ทช่ ว ยให้ผูอ้ ่า นทํา นายว่า อะไรอาจจะเกิ ดขึ นต่ อ ไปในย่อหน้า ถัด ไป ใน
ขันตอนนีใช้ Semantic Mapping
3. P = Participation Stage ในขันตอนนีผูเ้ รี ยนจะแลกเปลียนบทบาทการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม
ในกลุ่ม
4. C = Cooperation Stage ในขันตอนนีจะเป็ นการสรุ ปเรื องในการอ่านทังหมดโดยใช้
Semantic Mapping โดยการนําเนือหาทีสรุ ปในแต่ละย่อหน้ามาสรุ ปเป็ นภาพรวมใหญ่ ผูส้ อนจะทํา
หน้าทีเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกและให้คาํ ปรึ ก ษาถ้าหากกลุ่ มต้องการความช่ วยเหลื อหรื อมี ข ้อ
สงสัย
หลังจากการนํารู ปแบบไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี แล้ว ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ ง
แก้ไขโดยในขันที 2 ,M = Modeling Stage ขันตอนนี ผูส้ อนจะดําเนิ นการสอนเพือเป็ นตัวอย่างแก่
ผูเ้ รี ย นนันในขันตอนย่อยคื อ การทํา ให้ชัดเจน (Clarifying) เป็ นกลยุท ธ์ ที ทําให้ผูอ้ ่ า นใช้ข ณะ
ตรวจสอบความเข้าใจและเป็ นขันตอนสุ ดท้ายในรู ปแบบการสอนฉบับร่ างนัน ผูเ้ ชี ยวชาญและ
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์แนะนํา ผูว้ ิจยั ว่าถ้านําขันตอนนี มาใช้ก่อนขันตอนสรุ ปเนื อเรื องทีอ่าน
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จะเกิ ดความสมบู รณ์ ของรู ปแบบดี กว่า และผูเ้ รี ยนก็สามารถทําการอ่านได้อย่างเป็ นขันตอนไม่
วกวน และขันตอนสุ ดท้ายของรู ปแบบทีผ่านการนํามาใช้จริ งก็จะเป็ นขันตอนของการสรุ ป ซึ งใน
การสรุ ปผูเ้ รี ยนทํางานระดมสมอง ต้องแยกแยะความคิดทีเป็ นกุญแจสําคัญของแต่ละย่อหน้าและ
นํามาเขียนเป็ นแผนภูมิความหมาย และสรุ ปเรื องสุ ดท้ายโดยการนําเอาผลสรุ ปของแต่ละย่อหน้ามา
สรุ ปการอ่านในภาพรวมทังหมด และทําแบบทดสอบในการอ่านบทอ่านทีไม่เคยอ่านมาก่อน เพือ
แสดงให้เห็นว่าผลสุ ดท้ายผูเ้ รี ยนสามารถกลายเป็ นผูอ้ ่านอิสระได้อย่างมันใจ
องค์ ประกอบที 4 กระบวนการเรียนการสอน
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนมีบทบาทต่างๆในการดําเนินงานดังนี
1. บทบาทของผู้เรียน (The student’s role)
ขันที 1การเตรี ยมตัว (Preparation) เป็ นขันตอนก่อนการปฏิบตั ิการอ่าน ผูเ้ รี ยนจะ
ได้รับ
การสอนเกี ยวกับ กลยุ ท ธ์ ใ นการเรี ย นเกี ยวกับ การเรี ย นรู ้ แ บบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal
teaching) และการใช้ผงั แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในขันตอนนี ผูเ้ รี ยนจะได้ดู
ตัวอย่างขันตอนตามทีผูส้ อนนําการปฏิบตั ิให้ดูเป็ นตัวอย่างรู ปแบบ
ขันที 2 การสนับสนุ นขณะปฏิบตั ิงาน (Supporting) ขันตอนนี ผูเ้ รี ยนจะถู กจัด
กลุ่มโดย
การรวมกลุ่มผูเ้ รี ยนแบบผสม (เก่ง กลาง อ่อน) ทําให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ ซึงกันและกันและ
เรี ยนรู ้ถึงวิถีประชาธิ ปไตยในการเคารพบทบาทของผูอ้ ืน และขันตอนนีเป็ นการลดความกดดันจาก
การสอนแบบทีต้องตอบคําถามจากครู ฝ่ายเดี ยว มาเป็ นการเรี ยนรู ้ แบบผูเ้ รี ยนส่ งเสริ มกันเองและ
ผูส้ อนเป็ นเพียงผูอ้ าํ นวยความสะดวก (facilitator) เท่านัน
ขันที 3 ขันการปฏิบตั ิการอ่านตามรู ปแบบ (Work) ในขันตอนนี ผูเ้ รี ยนต้องลงมือ
ปฏิบตั ิจริ งโดยการใช้กลยุทธ์การแลกเปลียนบทบาท 4 ขันตอนคือ การทํานาย (Predicting) การตัง
คําถาม (Questioning) การทําให้ชดั เจน (Clarifying) การสรุ ป (Summarizing) โดยการใช้แผนภูมิ
ความหมายเข้ามาช่วย
2. บทบาทของผู้สอน(The teacher’s role)
ขันที 1 เป็ นการสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนใช้กลวิธีต่างๆ (Motivating using strategies)
ผูส้ อนมี
บทบาทด้านการเป็ นผูส้ นับสนุนผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ใช้กลวิธีต่างๆ
ขันที 2 การฝึ กฝนผูเ้ รี ยน (Modeling Students) ในขันนี ผูส้ อนมีบทบาทด้านการ
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ปฏิ บ ตั ิ ก ารสอนเพื อเป็ นต้น แบบให้ก ับ ผูเ้ รี ย นได้ใ ช้ก ลยุ ท ธการเรี ย นแบบการ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal) ซึ งมีกลยุทธ์หลัก 4 ประการ รวมถึงเทคนิคการ
ใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ให้เหมาะสมกับโครงสร้ างเนื อหา
(Text Structure) นอกจากนี ผูส้ อนยังทําหน้าที เป็ นผูห้ าเนื อหาที เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน
ขันที 3 การเป็ นผูอ้ าํ นวยสะดวกให้กบั ผูเ้ รี ยน (Facilitating participation) ผูส้ อนมี
บทบาทด้านเป็ นผูส้ นับสนุ นอํานวยความสะดวกให้ผูเ้ รี ยนเพือให้การเรี ยนการ
สอนไม่มีการหยุดชะงักหรื อสะดุด
ขันที 4 การประเมินผลลัพธ์ ผูส้ อนมีบทบาทในด้านการประเมินผลลัพธ์ดงั นัน
เพื อให้ก ารเรี ย นการสอนบรรลุ ถึ ง เป้ า หมายสู ง สุ ดผูส้ อนต้อ งคอยตรวจสอบ
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้น่าเรี ยนและช่วยอํานวยความสะดวกในทุกขันตอนเพือ
ไม่ให้ผูเ้ รี ยนผ่อนคลาย ไม่ตึงเครี ยด เพือให้ผลการประเมิ นเป็ นไปในทิศทางที
เป็ นจริ ง
หลังจากการนํารู ปแบบไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี แล้ว
ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขโดยเพิมตารางที มี ขอ้ ความขันตอนการสอน (Teaching
Procedure) ขันตอนการสอน 4 ขันตอน บทบาทของครู (Teacher’s role) และ
บทบาทของผูเ้ รี ยน (Students’ role)ตามการวิเคราะห์และการให้คาํ แนะนําของ
ผูเ้ ชี ยวชาญและอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เนืองจากองค์ประกอบเหล่านี เป็ น
หลักในการทําให้การเรี ยนการสอนมีความสมบูรณ์และเป็ นองค์ประกอบทีจําเป็ น
จะต้องแสดงไว้ให้เป็ นทีประจักษ์ในรู ปแบบฯ
เงือนไขในการนํารู ปแบบไปใช้ ประกอบด้ วย
1. ระบบสั งคม (Social System)
เน้น การทํา งานที ส่ ง เสริ ม บทบาทความสัม พันธ์ ระหว่า งผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ย น การทํา งานร่ ว มกับ ผู อ้ ื น การแลกเปลี ยนบทบาท และที สํา คัญ ที สุ ด คื อ
ส่ งเสริ มวิถีประชาธิปไตย
2. หลักการตอบสนองหรื อสิ งสนับสนุน (Principle of Reaction)
บทบาทของผูส้ อนตอบสนองในฐานะผูน้ าํ การปฏิบตั ิและเป็ นผูอ้ าํ นวย
ความสะดวก รวมทังกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิด
3. ระบบสนับสนุน (Supporting System)
การสอนการอ่ า นแบบแลกเปลี ยนบทบาทและการใช้ แ ผนภู มิ
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ความหมายนันต้องมี ก ารเตรี ยมการทังทางด้า นการให้ค วามรู ้ แ ละเทคนิ ค
เฉพาะแก่ผเู ้ รี ยน รวมถึงการเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิทงนี
ั เพือให้การ
อ่านบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้
องค์ ประกอบที5 การวัดและการประเมินผล
ผลการดําเนินงานตามรู ปแบบทําให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเป้าหมายคือ
1. พัฒนาความสามารถในการอ่าน
2. พัฒนาความสามารถในการใช้ยุทธวิธีการเรี ยนแบบแลกเปลียนบทบาท
และมีความสามารถใช้แผนภูมิความหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เสริ มสร้างความพึงพอใจในการใช้รูปแบบ
4. พัฒนาผูอ้ ่านให้เป็ นผูอ้ ่านอิสระ
จากรายละเอียดของรู ปแบบเนือหาและเอกสารประกอบรู ปแบบทีกล่าวมาข้างต้นนัน ผูว้ จิ ยั
ได้นาํ มาสังเคราะห์เป็ นตารางกระบวนการเรี ยนการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือ
ความเข้าใจทีสมบูรณ์
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กระบวนการเรียนการสอนอ่านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ กลยุทธ์ การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเข้ าใจ
ขันตอน

คําอธิบาย

บทบาทผู้สอน

บทบาทผู้เรียน

1P=

เป็ นขันตอนทีผูส้ อนต้องเตรี ยมให้ความรู้แก่ผเู ้ รี ยน

ผูส้ อนสอนให้ผเู้ รี ยน

เรี ยนรู ้เกียวกับขันตอนการเรี ยน

Preparation

1) ให้ความรู ้เกียวกับการแลกเปลียนบทบาทและ

ทราบถึงขันตอนของการ

การสอนแบบแลกเปลียนฯคิด

Stage

แผนภูมิความหมาย 2) การวางแผนการอ่านเพือปรับ

เรี ยนการสอนแบบ

ทบทวนบทเรี ยนและฝึ กเกียวกับ

การอ่านให้เข้ากับเนือหาทีอ่านเพือใช้ในการสร้าง

แลกเปลียนบทบาทโดย

กลยุทธการแลกเปลียนบทบาท

แผนภูมิความหมายตามโครงสร้างของเรื องทีอ่าน

ใช้สือการสอนต่างๆเข้า

และแผนภูมิความหมาย

(Text Structure)โดยมีผสู ้ อนเป็ นชีนําและช่วยอํานวย

มาช่วย รวมถึงเทคนิคการ

ทบทวนความรู ้เกียวกับเทคนิค

ความสะดวก

เขียนแผนภูมิความหมาย

การอ่าน ฝึ กการตังวัตถุประสงค์

2. M =

ผูส้ อนจะดําเนิ นการสอนเพือเป็ นตัวอย่างแก่

ครู นาํ การสอนเพือเป็ น

ผูเ้ รี ยนให้ความร่ วมมือในการมี

Modeling

ผูเ้ รี ยนก่อนจะมีการแลกเปลียนบทบาทการ

แบบอย่างทีชัดเจนแก่

ปฏิบตั ิในทุกขันตอนของการ

Stage

เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนมีขนตอนคื
ั
อPredicting,

ผูเ้ รี ยนเพือเป็ นแบบอย่าง

ปฏิบตั ิ ซักถามในหัวข้อทีมีความ

questioning, clarifying, และsummarizing,

ในทุกขันตอน ชีแนะ

สงสัย

ยุทธวิธีการอ่านตามคู่มือ

3. P =

ในขันตอนนี ผูเ้ รี ยนจะแลกเปลี ยนบทบาท

เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก

ฝึ กการเป็ นผูน้ าํ และผู้

Participation

ทํา การเป็ นผู้นํา การปฏิ บ ัติ ก ารอ่ า นตาม

ช่วยเหลือแนะนําในทุกขัน

ตามในการใช้กล

Stage

ผู้ส อนและผู ้ต ามในกลุ่ ม ในการทํา ตาม
ขันตอนการอ่านตามรู ป แบบฯ สมาชิ กใน
กลุ่ ม แลกเปลี ยนการปฏิ บตั ิ ผูน้ ําและผูต้ าม

4. C =

ในขันตอนนีจะเป็ นการสรุ ปเรื องในการอ่านในแต่

Cooperation

ละย่อหน้า โดยใช้ Semantic Mapและสรุ ปเรื อง

Stage

ทังหมดโดยการนําเนื อหาทีสรุ ปในแต่ละย่อหน้า
มาสรุ ปเป็ นภาพรวมใหญ่ ผูส้ อนจะทําหน้าทีเป็ นผู ้
อํานวยความสะดวกและให้คาํ ปรึ กษาถ้าหากกลุ่ ม
ต้องการความช่วยเหลือหรื อมีขอ้ สงสัย

แผนภาพที

ตอนเพือไม่ให้การเรี ยนการสอน
การอ่านชงักลง

ประเมินเกียวกับความเข้าใจ
การอ่านของผูเรี ยนโดยการ
สังเกตตรวจสอบความ
ถูกต้องของแผนภูมิ และแบบ
ฝึ กการตอบคําถาม
สัมภาษณ์

ยุทธการอ่านแบบ
แลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิ

สรุ ปและนําเสนอการ
สรุ ปภาพรวมของ
แผนภูมิในแต่ละกลุ่ม
ตอบคําถามแบบฝึ กเป็ น
รายกลุ่มและรายบุคคล

กระบวนการเรี ยนการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมาย
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2.4 การประเมินแผนการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ การประเมินและรับรองรู ปแบบ
2.4.1 ประสิ ท ธิ ภ าพแผนการเรี ยนรู ้ ภ ายใต้รู ปแบบ (E1/E2) การประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพแผนการเรี ยนรู ้ ภายใต้รูปแบบการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอน
แบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความ
เข้าใจ (E1/E2) หาได้จากการประเมินประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1) ทีได้จากค่าเฉลียร้อยละ
ของคะแนนระหว่างเรี ยน/ ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ทีได้จากคะแนนการทดสอบหลังเรี ยนคิด
เป็ นค่าเฉลียร้อยละแล้วนามาเปรี ยบเทียบกันมีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตารางในภาคผนวก ข หน้า
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ประสิ ทธิ ภาพของแผนการเรี ยนรู ้ ภายใต้รูปแบบการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้กล
ยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน
เพือความเข้าใจ (E1/E2) จากการประเมินประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1)/ประสิ ทธิ ภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ74.46/73.27เมือเปรี ยบเทียบเกณฑ์พบว่าค่าเฉลียร้อยละของกระบวนการและ
ผลลัพ ธ์ สู ง กว่า เกณฑ์ ที ตังไว้ 70/70 สรุ ป ว่ า รู ป แบบการสอนอ่ า นเน้ น ภาระงานที พัฒ นามี
ประสิ ทธิภาพอยูใ่ นระดับทีนํามาใช้
4.2 คุณภาพรูปแบบฯ
ผูเ้ ชียวชาญจานวน 5 ท่านด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษการสอนกลยุทธ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษการสอนอ่านแบบแลกเปลียนบทบาท หลักสู ตรและการสอนให้การรับรองรู ปแบบ
โดยมีรายการประเมินแบ่งเป็ นด้านหลักการวัตถุประสงค์ขนการดํ
ั
าเนิ นงานกระบวนการเรี ยนการ
สอนและการวัดประเมินผลมีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
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ตารางที 20 คุณภาพรู ปแบบฯ
รายการประเมิน

1.หลักการของรู ปแบบ
1.1 มีความเหมาะสมกับทฤษฎีและแนวคิดพืนฐาน
1.2 องค์ประกอบของรู ปแบบแต่ละองค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2.วัตถุประสงค์ ของรูปแบบ
2.1 มีความสอดคล้องกับเนือหา
2.2 มีความสอดคล้องกับขันตอนการจัดกิจกรรม
2.3 มีความเหมาะสมกับทฤษฎีและแนวคิดพืนฐาน
2.4 มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
3.ขันการดําเนินงาน
3.1กระบวนการเรี ยนการสอนมีขนตอนครบถ้
ั
วน
3.2 ขันตอนการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม
3.3 ขันตอนการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
หลักการและวัตถุประสงค์
4.กระบวนการเรียนการสอน
4.1 บทบาทของครู มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
4.2สื อการสอน,สิ งสนับสนุนทีครู จดั เตรี ยมมีความ
เหมาะสม
5. การวัดประเมินผลมีความสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎี
5.1การวัดประเมินผลของรู ปแบบมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎี
รวม

ค่าเฉลีย ส่ วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
4.4
.50
4.2
.45
4.6
.55

แปล
ความ

อันดับ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

1
(3)
(2)

3.55
4.2
4.4
4.8
4.6
3.53
3.2
3.8

.54
.45
.70
.45
.55
.48
.45
.45

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

4
(3)
(2)
(1)
(2)
5
(7)
(4)

3.6
3.8
4.2
3.4

.55
.50
.45
.55

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

(5)
2
(3)
(6)

3.6

.55

ดีมาก

3

3.6

.55

ดีมาก

(5)

.51

ดีมาก

3.78

189
จากตารางการประเมินของผูเ้ ชียวชาญทัง 5 ท่าน จะเห็นได้วา่ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก
เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าด้านหลักการของรู ปแบบมี ค่าเฉลี ยสู งที สุ ดอยู่ในระดับมากที สุ ด
รองลงมาคือด้านกระบวนการเรี ยนการสอนและด้านการวัดประเมินผลมีความสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎี วตั ถุ ประสงค์ของรู ปแบบ และขันการดําเนิ นงานตามลําดับเมือพิจารณาด้ านหลักการของ
รู ปแบบซึ งพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ ดนันรายการวัตถุประสงค์ ของรู ปแบบมีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด พื นฐานอยู่ใ นระดับ มากที สุ ด รองลงมาคื อ องค์ป ระกอบของรู ป แบบแต่ ล ะ
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รูปแบบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในส่ วนของด้านกระบวนการเรี ยนการสอนรายการประเมินทัง 2 ประเด็นคือบทบาทของครู มีความ
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับดี มากรองลงมาคือสื อการสอน,สิ งสนับสนุ นทีครู จดั เตรี ยมมีความ
เหมาะสมอยู่ใ นระดับ ดี นอกจากนี ในการประเมิ นด้า นการวัด ประเมินผลมี ค วามสอดคล้ องกับ
แนวคิดทฤษฎีของรู ปแบบทีอยูใ่ นระดับดีมากพบว่ารายการประเมินมีความสอดคล้องกับทฤษฎีและ
แนวคิ ดพืนฐานและสุ ดท้ายกระบวนการเรี ยนการสอนมี ขนตอนครบถ้
ั
วนซึ งอยู่ใ นขันตอนการ
ดําเนินงาน อย่างไรก็ตามผลการประเมินก็ยงั คงอยูใ่ นระดับดี
ตอนที การประเมินประสิ ทธิผลการใช้ รูปแบบ
. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านของผู้เรี ยนกลุ่มตัวอย่ างก่ อนและ
หลังทดลอง
. ผลความพึงพอใจต่ อการใช้ รูปแบบหลังทดลอง
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังทดลอง
ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังทดลองจานวน 30 คนโดยใช้ขอ้ สอบแบบเลือกตอบชุ ด
เดี ย วกัน แต่ มี ก ารสลับ เนื อเรื องและข้อ ที เลื อ กคํา ตอบในการทดสอบหลัง เรี ย นผลปรากฏดัง
รายละเอียดในตารางที …
ตารางที 21 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจการอ่านของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย
ส่ วนเบียงเบน t-test
มาตรฐาน
ก่อนทดลอง 30
50
20.60
4.73
15.33*
หลังทดลอง 30
50
33.37
4.74
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05*
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สรุ ปผลจากตารางที 22 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจการอ่านของผูเ้ รี ยนก่อนและหลัง
เรี ยนพบว่าคะแนนเฉลียของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนมีคะแนนสู งกว่าคะแนนเฉลียก่อนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05
ตารางที 22 รายงานผลระดับความเข้าใจการอ่านตามตัวอักษร ความเข้าใจระดับตีความ ความเข้าใจ
ระดับวิเคราะห์ และความเข้าใจระดับสังเคราะห์
ระดับความเข้าใจ จํานวน Weight คะแนนก่อนเรี ยน
คะแนนหลังเรี ยน t-test
(items) (%)
(50)
100%
S.D.
S.D.
X
X
ตามตัวอักษร
8
16
3.50
1.38
5.27
1.31
5.78*
(Finding specific
information)
ความเข้าใจระดับ 16
32
5.27
1.31
9.97
3.28
7.37*
ตีความ
(Comprehension)
ความเข้าใจระดับ 5
10
2.17
.95
6.87
.37
12.34*
วิเคราะห์
(Analysis)
ความเข้าใจระดับ 21
42
7.57
2.55
10.33
4.06
3.01*
สังเคราะห์
(synthesis)
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ . 5*
จากตารางที 23 พบว่าผลการเปรี ยบเทียบระดับความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยนทัง 4
ระดับคือความเข้าใจการอ่านตามตัวอักษร ความเข้าใจระดับตีความ ความเข้าใจระดับวิเคราะห์ และ
ความเข้าใจระดับสังเคราะห์ หลังเรี ยน ( X = 5.27, S.D. = 1.31; X = 9.97, S.D. = 3.28; X =
6.87, S.D. = .38; และ X = 10.33, S.D. = 4.06 ) สู งกว่าก่อนเรี ยน ( X = 3.50, S.D. = 1.38 ;
X = 5.27, S.D. = 1.31 ; X = 2.17 , S.D. = .95 และ X = 7.57, S.D.= 2.55 ) อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01 ซึงยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อที 2.1
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ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอกราฟแสดงผลการเปรี ยบเทียบผลระดับความเข้าใจการอ่านตามตัวอักษร
ความเข้าใจระดับตีความ ความเข้าใจระดับวิเคราะห์ และความเข้าใจระดับสังเคราะห์ ดังแผนภาพ
ที 26

แผนภาพที 26 กราฟแสดงผลการเปรี ยบเทียบผลระดับความเข้าใจการอ่านตามตัวอักษร ความเข้าใจ
ระดับตีความ ความเข้าใจระดับวิเคราะห์ และความเข้าใจระดับสังเคราะห์
. ผลความพึงพอใจต่ อการใช้ รูปแบบหลังทดลอง
ผลจากแบบสํ ารวจความพึงพอใจต่ อการใช้ รูปแบบของกลุ่มตัวอย่ างหลังทดลอง
ตารางที 24 ผลจากแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบหลังทดลอง
ขันที ประเด็นคําถาม
ค่าเฉลีย ส่ วน
แปลผล
อันดับ
เบียงเบน
ความ
มาตรฐาน
พอใจ
ขันตอนการสอน
P= Preparation Stage
4.40
.50
มาก
1
1
ครู ให้ความรู ้เกียวกับการเรี ยนรู ้แบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถ 4.47
.51
มาก
(1)
ในการอ่าน
2
แนะนําขันตอนกิจกรรมการเรี ยนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถ
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ตาราง 24 ผลจากแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบหลังทดลอง
ในการอ่านโดยใช้สือการสอนที
เหมาะสม

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

M= Modeling Stage
(Predicting, Silent Reading
Questioning, Clarifying and
Summarizing)
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการปฏิสัมพันธ์กบั ครู และเพือน
รู ้วตั ถุประสงค์ก่อนการอ่าน
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็น
คิดเป็ นระบบ
สามารถตังคําถามเกียวกับเนื อหาใน
เรื องทีอ่าน
รู ้ความหมายของคําศัพท์มากขึน
ตรวจสอบความเข้าใจขณะอ่านได้
สรุ ปประเด็นและใจความสําคัญของ
เรื องทีอ่านได้
ได้มีโอกาสทําความชัดเจนในเรื องที
อ่านในบางส่ วนทียังไม่ชดั เจน
มีความตังใจในการอ่านในชันเรี ยนมาก
ขึน
สามารถทําการทํานายเรื องทีจะอ่านได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
P= Participation Stage
มีความเข้าใจย่อหน้าทีอ่านชัดเจนขึน
หลังจากทําการอ่านกับเพือน
ส่ งเสริ มการมีภาวะผูน้ าํ
ส่ งเสริ มวิถีประชาธิปไตย

4.33

.61

มาก

(2)

4.15

.51

มาก

4

4.47
4.27

.68
.58

มาก
มาก

(1)
(2)

4.20

.76

มาก

(3)

4.10
4.27
3.97

.71
.69
.81

มาก
มาก
มาก

(4)
(2)
(5)

4.20

.71

มาก

(3)

3.87
4.10

.94
.84

มาก
มาก

(6)
(4)

4.10
4.22

.84
.585

มาก
มาก

(4)
2

4.13
4.23
4.30

.68
.90
.70

มาก
มาก
มาก

(3)
(2)
(1)
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ตาราง 24 ผลจากแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบหลังทดลอง
C= Cooperation Stage
4.16
.48
16

17

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาสามารถสรุ ป
ใจความหรื อความคิดรวบยอด
จากการเขียนแผนภูมิความหมาย
มีความเข้าใจย่อหน้าทีอ่านชัดเจนขึน
หลังจากทําการอ่านโดยใช้แผนภูมิ
ความหมาย
สามารถจํารายละเอียดปลีกย่อยของเนือ
เรื องทีอ่านได้อย่างเป็ นระบบขึน
สามารถนําเอาเทคนิคทีเรี ยนนีไปใช้ใน
การอ่านด้วยตนเองได้
ส่ งเสริ มในการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ืน
สามารถแยกใจความสําคัญของเรื องที
อ่านได้
ได้มีโอการสฝึ กทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษทังสี คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ด้ านเนือหากิจกรรม
การนําเสนอเนือหามีความต่อเนือง
เหมาะสม
เนือหาเข้าใจง่ายและมีความชัดเจน
ความยากง่ายของเนือหาเรี ยงตามลําดับ
เหมาะสม
กิจกรรมของแต่ละขันตอน
กระบวนการสอนมีความเหมาะสม
กิจกรรมของแต่ละขันตอน
กระบวนการเรี ยนการสอนสามารถฝึ ก
ให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการคิดอย่างเป็ นระบบ

มาก

3

4.13

.73

มาก

(4)

4.17

.75

มาก

(3)

3.87

.63

มาก

(5)

4.17

.65

มาก

(3)

4.40
4.20

.62
.66

มาก
มาก

(1)
(2)

4.20
3.96
3.83

.76
.56
.75

มาก
มาก
มาก

(2)
5
(4)

3.97

.67

มาก

(2)

3.90

.76

มาก

(3)

3.97

.61

มาก

(2)

4.13

.81

มาก

(1)
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ตาราง 24 ผลจากแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบหลังทดลอง
ด้ านความพึงพอใจในการทํากิจกรรม
การเรียน
3.88
.43
28
นักศึกษาพอใจกับบทบาทในกิจกรรม
ร่ วมกับครู
4.20
.71
29
นักศึกษาพอใจกับบทบาทในกิจกรรม
ร่ วมกับเพือน
4.43
.57
30
นักศึกษาพอใจทีมีการช่วยเหลือแนะนํา
จากครู ในการทํากิจกรรม
4.37
.56
31
นักศึกษาพอใจทีมีการช่วยเหลือแนะนํา
จากเพือนในการทํากิจกรรม
4.27
.70
32
นักศึกษาสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดี 4.23
.86
ขึน
33
นักศึกษามีความเชือมันในตนเองมาก 3.97
.85
ขึน
มีความกระตือรื อร้ นในการอ่านมากขึน 4.20
34
.61
35
รู ้สึกสับสนเมือต้องอ่านตามลําพัง
3.37
.89
36
นักศึกษาจะนําวิธีการเรี ยนนี ไปพัฒนา
ตนเองในการอ่านเพือความเข้าใจใน
3.90
.96
อนาคต
37
ไม่สามารถนําเอาเทคนิคการสอนนีไป
ใช้ในการอ่านเองได้
2.70
1.32
38
รู ้สึกวิตกกังวลเนืองจากต้องขบคิดและ
แก้ปัญหาตลอดเวลา
3.03
1.22

มาก

7

มาก

(5)

มาก

(1)

มาก

(2)

มาก
มาก

(3)
(5)

มาก

(6)

มาก
(5)
ปานกลาง (8)
มาก

(7)

ปานกลาง (10)
ปานกลาง (9)

สรุ ปผล
จากตารางที 24 จากผลสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบของกลุ่มทดลองในภาพรวม
อยู่ใ นระดับมาก ส่ วนในรายด้านนันพบว่า อยู่ในระดับมากเช่ นกันและสามารถแยกได้ดังนี ขัน
เตรี ย มการ(P= Preparation Stage)อยู่ใ นระดับ พึง พอใจระดับแรก ต่ อจากนันก็ เป็ นขันการ
แลกเปลียนบทบาท(P= Participation Stage) ถัดจากนันขันร่ วมมือ(C= Cooperation Stage) ขัน
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สุ ดท้ายคือผูส้ อนนําการสอน (M= Modeling Stage)ด้านเนือหากิจกรรมข้อเสนอแนะด้านความพึง
พอใจในการทํากิจกรรมการเรี ยนผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในระดับทีค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก
จะเห็นได้จากขันเตรี ยมการ(P = Preparation Stage)นันผูเ้ รี ยนพอใจทีครู ให้ความรู ้เกียวกับ
การเรี ยนรู ้ แบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน
เป็ นอย่างมากมีค่าเฉลียสู งสุ ด (4.47) รองลงมาคือแนะนําขันตอนกิจกรรมการเรี ยนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านโดยใช้สือการสอนทีเหมาะสม
(4.33)ส่ ว นในขันการแลกเปลี ยนบทบาทนัน(P= Participation Stage)พบว่ า ส่ ง เสริ ม วิ ถี
ประชาธิ ปไตยมี ค่าเฉลี ยสู งสุ ดรองลงมาคือส่ งเสริ มการมี ภาวะผูน้ าํ สําหรับในขันการร่ วมมื อ(C=
Cooperation Stage)นันมีส่งเสริ มในการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมยอมรับความคิ ดเห็ นของผูอ้ ืนเป็ น
อันดับแรก และความเข้าใจย่อหน้าทีอ่านชัดเจนขึนหลังจากทําการอ่านโดยใช้แผนภูมิความหมาย
เป็ นอันดับรองลงมา อันดับสุ ดท้ายของรู ปแบบที ผูส้ อนนําการสอน (M= Modeling Stage)ผูเ้ รี ยนมี
ความพึ งพอใจในระดับมากแต่ก็ยงั น้อยกว่า 3 ขันตอนที กล่าวมา ส่ งเสริ มให้นักศึกษาได้ใ ช้
ภาษาอัง กฤษในการปฏิ สั ม พันธ์ ก ับ ครู แ ละเพื อนรู ้ ว ตั ถุ ป ระสงค์ก่ อนการอ่า นรู ้ ค วามหมายของ
คําศัพท์มากขึน เป็ นอันดับรองลงมาตามลําดับ
ผลจากการสนทนากลุ่มต่ อการใช้ รูปแบบของกลุ่มตัวอย่างหลังทดลองกับกลุ่มตัวอย่ าง
เพือต้องการทราบผลความคิดเห็ นเกี ยวกับกิ จกรรมการใช้รูป แบบผูว้ ิจยั จึ ง ได้จดั ให้มีการ
สนทนากลุ่มของผูเ้ รี ยน ในการสนทนากลุ่ มครั งนี ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสนทนากลุ่ มกับผูเ้ รี ยนเอง
หลังจากเสร็ จสิ นการทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการสนทนากลุ่มได้จดั ให้แต่ละกลุ่มมาจาก
กลุ่มทีได้ทาํ งานกลุ่มด้วยกันขณะทดลอง โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้คาํ ถามแบบเปิ ดให้ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิ สระ ข้อคําถามมี ทงหมด
ั
4 ข้อ ซึ งอยู่ในภาคผนวก ก ผูว้ ิจยั สรุ ปประเด็น
คําถาม จดบันทึกและบันทึกเสี ยง ผลสรุ ปการสนทนากลุ่มคือ
รู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ จากการสนทนากลุ่ม
ในภาพรวมผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในวิธีการเรี ยนการสอนแบบนีมากดังปรากฏตามรายละเอียดดังนี
1. การอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลี ยน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านผูเ้ รี ยนคิดว่ามีประโยชน์มาก
เพราะมี ขนตอนกระบวนการเรี
ั
ยนการสอนทีเป็ นระบบโดยเริ มตังแต่การเรี ยนรู ้ จากการดู วีดีโอ
ประกอบก่ อนในขันการเตรี ยมการเรี ยนการสอน ผูส้ อนใช้คู่มืออธิ บายรายละเอี ยดและทบทวน
ความรู ้ ทีมีมาก่อนของผูเ้ รี ยนก่อนทําการเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ และการเรี ยนการสอนนี เป็ นการเรี ยน
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แบบกลุ่ม 4-6 ดังนันทําให้ผูเ้ รี ยนรู ้สึกไม่เครี ยด และยังมีผชู ้ ่วยคือครู และเพือน จึงทําให้บรรยากาศ
การเรี ยนไม่น่าเบือผูเ้ รี ยนหลายคนบอกเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า “ เมือก่อนเวลาเรี ยนการอ่านจะรู ้สึกเบือ
และเครี ยด ไม่สนุ กเพราะต้องคิดและตัดสิ นใจคนเดียว” อีกกลุ่มหนึงของผูเ้ รี ยนบอกว่า “เวลาอ่าน
จะอ่านแบบเรื อยๆไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ในการอ่าน อ่านแล้วก็ตอ้ งอ่านซําอีกเมือตอบคําถามเพราะ
ลืมไปแล้วว่าเนื อเรื องเป็ นอย่างไรแต่เมือเรี ยนโดยวิธีนีทําให้สามารถสรุ ปเนื อหาได้เกื อบทังหมด
และสามารถจํารายละเอียดปลีกย่อยได้ดว้ ย”
2. ในขันของผูส้ อนนําการปฏิบตั ิ (Modeling) เป็ นการนําทีชัดเจนตังแต่
ก า ร ขั น ต อ น ก า ร ค า ด เ ด า โ ด ย ใ ช้ แ ผ น ผั ง ค ว า ม คิ ด เ ข้ า ม า ช่ ว ย โ ด ย ตั ง คํ า ถ า ม What,
Who.When.Where.Why, How ทําให้ผูเ้ รี ยนเห็นภาพการอ่านในเรื องชัดขึน ผูเ้ รี ยนหลายคนบอกว่า
“ทํา ให้ รู้ จ ัก คิ ด คาดเดาเรื องก่ อ นที จะลงมื อ อ่ า นจริ งโดยใช้ รู ปภาพ หั ว ข้อ เรื อง และความรู ้
ประสบการณ์เดิม” ผูเ้ รี ยนคนหนึงถึงกับบอกว่าเธอดีใจทีพอฝึ กไปนานๆเธอสามารถคาดเดาเรื องได้
ถูกเกือบ 80 เปอร์ เซ็นต์และความเร็ วการอ่านของเธอเพิมขึนมาก”และผูเ้ รี ยนคนหนึงบอกว่า “บางที
ในขณะอภิปรายและตอบคําถามความคิ ดที ต่อเนื องหยุดชะงักลง เพือนและครู จะช่ วยให้เธอคิ ด
ต่อไปได้จึงทําให้รู้สึกสนุ ก” และผูเ้ รี ยนอีกคนหนึ งบอกว่า “สามารถรู ้เทคนิคในการเดาความหมาย
คําศัพท์จากบริ บทได้อย่างดีขึนมากๆๆ” อีกผูห้ นึ งกล่าวว่าเมือก่อนในประโยคต่อเนื องกันในเรื องที
เป็ นการอ้างอิง (reference) ทีเป็ นคําสรรพนามต่างๆจะไม่มนใจว่
ั าหมายถึงคํานามคําไหนกันแน่ แต่
หลังจากทีได้ฝึกโดยกิจกรรมของการสอนทังสองอย่างนี ทําให้ไม่มีปัญหาตรงจุดนี อีกต่อไปเมือทํา
การอ่าน”
3. ในขันของผูส้ อนนําการปฏิบตั ิเป็ นการนําทีชัดเจนตังแต่การขันตอน
การคาดเดาโดยใช้ แผนผังความคิดเข้ามาช่วยโดยตังคําถาม What, Who.When.Where.Why, How
ทําให้ผูเ้ รี ย นเห็ นภาพการอ่านในเรื องชัดขึ น ผูเ้ รี ยนหลายคนบอกว่า “ทําให้รู้จกั คิดคาดเดาเรื อง
ก่อนทีจะลงมืออ่านจริ งโดยใช้รูปภาพ หัวข้อเรื อง และความรู ้ ประสบการณ์เดิ ม” ผูเ้ รี ยนคนหนึ ง
ถึงกับบอกว่าเธอดีใจทีพอฝึ กไปนานๆเข้าเธอสามารถคาดเดาเรื องได้ถูกเกือบ 80 เปอร์ เซ็นต์และ
ความเร็ วการอ่านของเธอเพิมขึ นมาก” และผูเ้ รี ย นคนหนึ งบอกว่า “บางที ค วามคิ ดที ต่ อเนื อง
หยุดชะงักลง เพือนและครู จะช่วยให้เธอคิดต่อไปได้จึงทําให้รู้สึกสนุ ก” และผูเ้ รี ยนอีกคนหนึงบอก
ว่า “สามารถรู ้เทคนิคในการเดาความหมายคําศัพท์จากบริ บทได้อย่างดีขึนมากๆๆ” อีกผูห้ นึงกล่าว
ว่าเมือก่อนในประโยคต่อเนื องกับในเรื องทีเป็ นการอ้างอิง (reference) ทีเป็ นคําสรรพนามต่างๆจะ
ไม่มนใจว่
ั าหมายถึงคํานามคําไหนกันแน่ แต่หลังจากทีได้ฝึกโดยกิจกรรมของการสอนทังสองอย่าง
นีทําให้ไม่มีปัญหาตรงจุดนีอีกต่อไปเมือทําการอ่าน”
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4. ในขันของการแลกเปลียนบทบาทเป็ นขันตอนการเรี ยนอีกแบบหนึ ง
ทีผูเ้ รี ยนชอบมากเพราะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสรเสรี และสามารถตังคําถามและตอบ
คําถามได้อย่างไม่ได้มีขอ้ จํากัดเกียวกับความต่างของคะแนนเฉลียในการเรี ยนหรื อสิ งแวดล้อมอืนๆ
ผูเ้ รี ยนคนหนึ งบอกว่าดี ใจมากทีเพือนในกลุ่มรั บฟั งความคิดเห็ นของเขาถึ งแม้ว่าเขาจะเป็ นคนที
ค่อนข้างเรี ยนรู ้ชา้ ” ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ลงความเห็นว่าไม่อยากจะเชื อว่าเพือนในกลุ่มแต่ละคนมีความ
คิดเห็นทีดีๆโดยทีพวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนและยังยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันก่อนที
จะสรุ ปเนื อหา” พวกเขาบอกว่ามีหลายครังเหมือนกันทีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมาก แต่ใน
ทีสุ ดก็สามารถลงเอยได้โดยการสรุ ปรับฟั งเหตุผลทีเป็ นไปได้ ซึ งเป็ นการสรุ ปเนื อหาท้ายสุ ด และ
ในการฝึ กอ่านนีมีหลายคนทีลงความเห็นตรงกันว่าทําให้ได้พฒั นาทักษะการเขียน การพูด และการ
ฟังด้วย และทีสําคัญทีสุ ดคือสามารถพัฒนาหลักไวยากรณ์ได้โดยอัตโนมัติ
5. ในขันของ cooperation นันผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่บอกว่าเป็ นขันทีผูเ้ รี ยน
ไม่ เบื อเลยเพราะได้ทาํ แผนภูมิ ความหมาย ได้วาดภาพ ได้ระบายสี และการใช้สี เพือแยกความ
แตกต่างของใจความสําคัญของเรื องและรายละเอียดทําให้สามารถจําได้อย่างเป็ นระบบและง่ายต่อ
การจําด้วย มีผูเ้ รี ยนคนหนึ งเธอบอกว่า “ปกติหนู เป็ นคนทีเวลาอ่านหนังสื อแล้วจะต้องเขียนหรื อ
วาดรู ปต่างตามทีตัวเองจินตนาการ เมือได้มาเรี ยนโดยใช้ แผนภูมิความหมายจึงเป็ นสิ งทีหนู ชอบ
มาก” อีกคนหนึ งกล่าวเสริ มว่าหนู “หนู เป็ นคนชอบพูดเมืออ่านแล้วได้มา discuss กันหนู คิดว่าเป็ น
อะไรทีหนูจาํ ได้แม่นมาก” และผูเ้ รี ยนส่ วนหนึงกล่าวว่า”เรี ยนแบบนีแล้วไม่เครี ยดรู ้สึกเหมือนกับว่า
ครู เป็ นผูท้ ีเราขอคําปรึ กษาได้ตลอดเมือเรามีขอ้ สงสัยหรื อหาข้อสรุ ปทีชัดเจนในกลุ่มไม่ได้ ครู ก็จะ
มาช่วยตลอดเวลาแต่ก็ให้อิสระให้เราทําให้เต็มทีก่อน
สําหรับข้อคิดเห็นอืน “เราน่าจะเรี ยนแบบนีมาตังนานแล้ว เสี ยดายทีเพิงรู ้”
“อยากให้มีวิธการสอนการอ่านภาษาอังกฤษแบบนี เพือจะได้ทาํ ให้สามารถพัฒนาการอ่านได้ดีขึน
ทําให้พวกเราชอบอ่านหนังสื อหลายๆประเภท โดยไม่มีความกังวล”
“หัวข้ออะไรก็สามารถอ่านรู ้เรื อง จับใจความ ตอบคําถามได้ดว้ ย”
“ต่อไปคิดว่าแม้จะอ่านเองคนเดียวก็รู้เรื องเข้าใจเนือหาทีหลากหลายได้ไม่ยาก”
การรับรองรูปแบบหลังจากทดลองใช้ รูปแบบฯ
จากการทีผูว้ จิ ยั ได้พฒั นารู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การสอน
แบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความ
เข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ก่อนที รู ปแบบการสอนได้รับการรับรองรู ปแบบนันได้ผ่าน
การแก้ไขและปรับใช้มาแล้วหลายครัง จากหลักการแนวคิดทฤษฎีต่างๆ จนมาถึงแผนการเรี ยนรู ้ ที
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ได้รับการปรับปรุ ง เช่น บางเรื องเนื อหาทีอ่านง่ายและสันเกินไป ก็ตอ้ งไปหาเนื อเรื องทีมีความยาว
และเนือหาทีเหมาะสมกับนักศึกษา บางเรื องมีเนื อหายาวและยากเกินไปก็ตอ้ งไปปรับปรุ งแก้ไข ที
ค่อนข้า งยากก็คือต้องหาเนื อเรื องที มี โครงสร้ างเนื อเรื องที หลากหลายเพือให้เป็ นประโยชน์ก ับ
ผูเ้ รี ยนในการใช้ในการฝึ กฝน หลังจากนันก็นาํ ไปให้ผเู ้ ชียวชาญทัง5 ท่าน ผูท้ รงคุณวุฒิ และสรุ ปผล
ออกมาในขันทีมีความเหมาะสมในระดับดีมาก มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการและ
เหตุผล รวมทังแผนการเรี ยน สามารถนําไปใช้ขยายผลต่อไปได้
ในภาพรวมแล้วรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบนีสามารถนําไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนในทุกระดับ
เพียงแต่ตอ้ งไปปรับเนือหาและบริ บทต่างๆให้เหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยนเท่านัน ผูว้ ิจยั ได้นาํ รู ปแบบ
ฯ ไปขยายผลโดยนําไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ และเผยแพร่ โดยนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ
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บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอน
แบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความ
เข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี วตั ถุ ประสงค์เพือ ) พัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านเพือ
ความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิ
ความหมาย (Semantic mapping) เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษา
ชันปี ที ระดับ มหาวิท ยาลัย ให้ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 0/ 0 ) เพื อประเมิ น
ประสิ ทธิผลการใช้รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนัก ศึ ก ษา ชันปี ที ระดับ มหาวิท ยาลัย โดย . )
เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการสอน
ด้ว ยรู ป แบบการสอนอ่ า นเพื อความเข้า ใจ โดยใช้ ยุ ท ธวิ ธี ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท
(Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือส่ งเสริ มความสามารถใน
การอ่าน เพือความเข้าใจของนักศึกษา ชันปี ที ระดับมหาวิทยาลัย . ) เพือศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยนทีมีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือ
ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่านเพื อความเข้าใจของนัก ศึ ก ษา ชันปี ที ระดับ มหาวิท ยาลัย ที
พัฒนาขึ น กลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้ใ นการวิจยั ครั งนี คื อ นักศึ ก ษาระดับ มหาวิท ยาลัย ชันปี ที ที เรี ย น
ภาษาอังกฤษในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษพืนฐาน สาขาวิชาอังกฤษธุ รกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุ ราษฏร์ ธานี ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี จํานวน คน ซึ งได้มาด้วย
วิธีการสุ่ มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling)ใช้วิธีดาํ เนินการวิจยั ในลักษณะของการวิจยั
และพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสมผสานวิธี
(Mixed Methods Research) ทีมีลกั ษณะเป็ นแบบแผนเชิ งผสมผสานแบบรองรับภายใน(The
Embeded Design) ด้วยการศึกษาวิธีการเชิงปริ มาณ (Quantitative Methods) เสริ มด้วยวิธีการเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Methods) และใช้แบบแผนการทดลองแบบทดสอบกลุ่มเดียวก่อนหลัง (The
One Group Pretest-Posttest Design) การใช้รูปแบบ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย ( X ) ค่า
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เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test for dependent samples) และการวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis) โดยสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และมีขอ้ เสนอแนะ ดังต่อไปนี
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอน
แบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความ
เข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ดงั นี คือ
1.
รู ปแบบการวิจยั ทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึนได้รับการประเมินจากผูเ้ ชี ยวชาญ 5 ท่าน อยูใ่ น
ระดับดีมากซึงประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือหลักการ วัตถุประสงค์ การดําเนินงาน กระบวนการ
เรี ยนการสอน และการวัดประเมินผล รู ปแบบการสอนนี มีชือเรี ยกว่า PMPC Model มี 4 ขันคือ 1)
Preparation (P) ขันเตรี ยมความรู ้ 2) Modeling (M) ขันที ผูส้ อนนําการปฏิ บตั ิการสอน 3)
Participation (P) ขันทีผูเ้ รี ยนแลกเปลียนบทบาทการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม 4) Cooperation (C) ขันที
ผูเ้ รี ยนสรุ ปการอ่านภาพรวมโดยใช้แผนภูมิความหมายโดยมี ผูส้ อนเป็ นผูช้ ่ วยเหลื ออํานวยความ
สะดวก ผลการวิจยั พบว่า แผนการเรี ย นรู ้ ภ ายใต้รูปแบบมี ประสิ ทธิ ภาพ แผนการเรี ยนรู ้ ภ ายใต้
รู ปแบบ (E1/E2) คื อจากการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพของกระบวนการ(E1)เท่ า กับ 74.46 และ
ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 73.27 (E1/E2 = 74.46/73.27) สามารถนํามาใช้ได้เกณฑ์การ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพแผนการเรี ยนรู ้ ทีตังไว้คือ 0/ 0 ซึ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมุติฐานข้อที 1
และมีผลให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาศักยภาพของตนเองในการแลกเปลียนบทบาทของตนในการเป็ นผูน้ าํ
และผูต้ าม สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ และสิ งสําคัญคือสามารถเป็ นผูอ้ ่านอิสระได้อย่างมันใจ
หลังจากทีได้รับการสอนด้วยแผนการเรี ยนรู ้จากรู ปแบบการสอนPMPC Model
2.
ประเมินประสิ ทธิผลการใช้รูปแบบฯ
2.1 คะแนนความเข้าใจการอ่านของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบฯสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจการอ่านของ
ผูเ้ รี ยน 30 คน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ค่าเฉลี ยคะแนนก่อนเรี ยนเท่ากับ 20.60 ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐานอยูท่ ี 4.73 ค่าเฉลียคะแนนหลังเรี ยนเท่ากับ 33.37 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.74 ค่า
t-test เท่ากับ 15.33 ซึ งเป็ นไปตามสมมุติฐานการวิจยั ข้อที 2.1 การพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่าน
เพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนการพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการ
อ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความ
เข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีประสิ ทธิภาพ
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2.2 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับพอใจมากซึ ง
เป็ นไปตามสมมุติฐานการวิจยั ข้อที 2.2 และผูว้ จิ ยั พบว่าอยูใ่ นระดับพอใจมากเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ก็มีที
มีความพอใจระดับปานกลางคือด้านความพึงพอใจในการทํากิจกรรมการเรี ยน ผูเ้ รี ยนส่ วนหนึงยัง
รู ้สึกสับสนเมือต้องอ่านตามลําพังไม่สามารถนําเอาเทคนิคการสอนนีไปใช้ในการอ่านเองได้
อภิปรายผล
การวิจยั และพัฒนาครังนีมีขอ้ ทีควรนํามาอภิปรายได้ตามวัตถุประสงค์ดงั นี
1. เกียวกับรู ปแบบการสอนทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึนได้รับการประเมินจากผูเ้ ชี ยวชาญ 5 ท่าน ผล
การประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ซึ งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 1) หลักการซึ งประกอบด้วย (1)
การช่วยเหลือและการสอนทีชัดเจน (Scaffolding and Explicit Instruction) กรอบแนวคิดของการ
ช่วยเหลืออยูบ่ นฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคมของVygotsky (2)กลยุทธ์หลักสี อย่างคือการทํานาย
(predicting) การสร้างคําถาม (generating questions) การทําให้เกิดความชัดเจน (clarifying) และการ
สรุ ป (summarizing) (3) การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) เป็ นหลักการที ผูเ้ รี ยน
สามารถทีจะเรี ยนหรื อแก้ปัญหาทีหนักขึนหรื อสู่ จุดทีพัฒนาทีสมบูรณ์มากขึนโดยศักยภาพการนํา
จากครู หรื อผูเ้ ชี ยวชาญ หรื อจากกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เช่ น การอภิปราย การะระดมสมอง และการ
ทํางานกลุ่มซึ งใช้ในกิจกรรมของการสอนนันเอง 2) วัตถุประสงค์ เพือพัฒนาความสามารถในการ
อ่านเพื อความเข้า ใจและตระหนัก รู ้ ค วามคิ ดเพือการพัฒ นาให้ผูอ้ ่า นสามารถเป็ นผูอ้ ่ านอิ ส ระที
พึงตนเองได้ (Independent Reader) 3) ขันการดําเนินงานมี 4 ขันตอนคือ (1) P = Preparation Stage
เป็ นขันตอนที ผูส้ อนต้อ งเตรี ย มให้ค วามรู ้ แก่ ผูเ้ รี ย นเกี ยวกับ ขันตอนการสอนแบบแลกเปลี ยน
บทบาทและการสร้างแผนภูมิความหมาย (2) M = Modeling Stage ขันตอนนี ผูส้ อนจะดําเนิ นการ
สอนเพือเป็ นตัวอย่างแก่ผูเ้ รี ยนก่อนทีจะมีการแลกเปลียนบทบาทการเรี ยนรู ้ ของ สมาชิ กในกลุ่ม
สมาชิกภายในกลุ่มซึงมีขนตอนย่
ั
อย 5 ขันตอน; คือ การทํานาย (Predicting) การอ่านเงียบๆ (Silent
Reading) การตังคําถาม (Questioning) การทําให้ชดั เจน (Clarifying) และ การสรุ ป (Summarizing)
(3) P = Participation Stage ในขันตอนนีผูเ้ รี ยนจะแลกเปลียนบทบาทการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในกลุ่ม
(4) C = Cooperation Stage ในขันตอนนี จะเป็ นการสรุ ปเรื องในการอ่านทังหมดโดยใช้ Semantic
Mapping โดยการนําเนือหาทีสรุ ปในแต่ละย่อหน้ามาสรุ ปเป็ นภาพรวมใหญ่โดยสมาชิกในกลุ่ม 4)
กระบวนการเรียนการสอน ตามรู ปแบบการสอนนี ซึ งเรี ยกว่า PMPC Model ได้แบ่งบทบาทของ
ผูเ้ รี ยน ไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าจะต้องเตรี ยมตัวอย่างไรก่อนการอ่าน มีการเตรี ยมการจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนไว้
ชัด เจนโดยการจัด กลุ่ ม ผู เ้ รี ย นแบบผสม ทํา ให้ มี โ อกาสเรี ย นรู ้ ซึ งกัน และกัน และเรี ย นรู ้ ถึ ง วิถี
ประชาธิ ปไตย รู ้จกั เคารพบทบาทผูอ้ ืน ลดการกดดันจากคําถามของผูส้ อน เรี ยนรู ้โดยการส่ งเสริ ม
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กันเอง และผูเ้ รี ยนต้องลงมือปฏิบตั ิการอ่านจริ ง และบทบาทของผูส้ อนก็มีความชัดเจนเช่นเดียวกัน
คือ สนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนใช้กลยุทธ์ต่างๆ มี หน้าทีฝึ กฝนผูเ้ รี ยนให้ใช้กลยุทธ์ การอ่านที เป็ นกลยุทธ์
หลัก ของรู ปแบบการสอนรวมถึ ง ฝึ กการใช้เทคนิ คการเขีย นแผนภูมิ ความหมาย และบทบาทที
ผูส้ อนต้องตระหนักทีสุ ดเมือใช้รูปแบบการสอนนีก็คือการเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ รี ยน
(Facilitator)เพือไม่ให้การเรี ยนการสอนหยุดชะงักลง และมีหน้าที สรุ ปและประเมินผลการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน 5 ) การวัดและการประเมินผล เพือหาข้อสรุ ปว่ารู ปแบบฯทําให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย
หรื อไม่
การใช้แผนการเรี ยนตามรู ปแบบมีประสิ ทธิ ภาพนํามาใช้ได้ตามสมมุติฐานการวิจยั ข้อที 1
ทังนี เป็ นเพราะว่าการพัฒนารู ปแบบ PMPM Model ได้มีมาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้องต่างๆ จากการแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ รวมถึงการทีได้สัมภาษณ์ผสู ้ อน
ภาษาอังกฤษทีสอนวิชาการอ่า น ทังหมดที กล่ าวมาได้ส่ งผลให้องค์ประกอบของรู ปแบบในทุ ก
ขันตอนมีความเหมาะสมและนําไปใช้ได้จริ ง ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน
คือ Kruse (2004), Joyce, Weil, and Calhoun (2009)
สําหรับผลการวิจยั ทีพบว่าผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึนได้เมือได้รับ
การฝึ กหรื อช่ วยเหลื อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และคิดในระดับที เข้าใจบางสิ งบางอย่างที เกิ นกว่าระดับ
พัฒนาการทางสติปัญญาของตนองทีจะทําได้ หากได้รับคําแนะนํา ถูกกระตุน้ หรื อถูกชักจูงโดยผูท้ ีมี
สติปัญญาดีกว่า บุคคลเหล่านีอาจเป็ นเพือนทีมีความสามารถ ผูเ้ รี ยนคนอืนๆ พ่อ แม่ หรื อใครก็ได้ที
มีความเชี ยวชาญซึ งเป็ นไปตามแนวคิ ดของ Vygotsky ที เรี ย กว่า The Zone of proximal
Development สําหรับกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีใช้สรุ ปความคิดรวบยอดหรื อใจความสําคัญของ
เรื องทีอ่านนัน แผนภูมิความหมายทีใช้ในกิ จกรรมมีส่วนช่วยให้ผูเ้ รี ยนคิดเป็ นระบบ เข้าใจเนื อหา
ได้ดีขึน เป็ นการเรี ยนรู ้แบบนําตนเอง มีการจัดเรี ยงเนื อหาทีง่ายต่อการเข้าใจเป็ นอย่างมาก แผนภูมิ
ความหมายแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเนื อหา (Heimlich and Pittelman 1986; Vaccae et al.
2000: 298-299)
นอกจากนีผลการวิจยั และพัฒนาพบว่าขันตอนการสอนตาม PMPC Model ทีแบ่งเป็ น 4
ขันตอน ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิ ทธิ ภาพแผนการเรี ยนรู ้ 75/75 อาจเป็ นเพราะรู ปแบบมีความ
เหมาะสมสอดคล้อ งกับ การเรี ย นรู ้ ข องผู เ้ รี ย น องค์ป ระกอบแรกของรู ป แบบคื อ ด้า นหลัก การ
ตอบสนอง (Principle of Reaction) ซึ งกําหนดให้ผูส้ อนมีบทบาทในฐานะผูน้ าํ ปฏิบตั ิการสอนเป็ น
ตัวอย่างจนกระทังมีความแน่ใจว่าผูเ้ รี ยนสามารถพึงพาตนเองได้จึงได้ลดบทบาทมาเป็ นแค่ผอู ้ าํ นวย
ความสะดวก กระตุน้ และให้แนวทางแก่ผเู ้ รี ยนในการคิด เป็ นการเพิมศักยภาพของผูเ้ รี ยนแบบเสริ ม
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ต่อความรู ้ (Scaffolding) และฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ยนมีความชํานาญมากขึนจนสามารถกลายเป็ นผูอ้ ่าน
อิสระได้ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Bruner (1983) และ Foley (1994)
สําหรั บขันตอนดําเนิ นงานทัง 4 ขันตอนภายใต้รูปแบบที ได้รับการประเมินว่ามีความ
เหมาะสมในระดับดีมากจากผูเ้ ชียวชาญนันอาจเป็ นเพราะ
ขันที1 P = Preparation Stage เป็ นขันตอนทีผูส้ อนต้องเตรี ยมให้ความรู ้แก่
ผูเ้ รี ย นเกี ยวกับ ขันตอนการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและการสร้ างแผนภู มิ ค วามหมายเพื อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจซึ งมีขนตอนย่
ั
อย 2 ขันตอน 1)คือการให้ความรู ้แก่
ผูเ้ รี ยนเกียวกับการแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และการสร้างแผนภูมิความหมาย
(Semantic Mapping) เพือช่วยในการอ่านเพือความเข้าใจ 2) การวางแผนการอ่าน (Planning) เป็ น
การวางแผนเพือปรับการอ่านให้เข้ากับเนื อหาที อ่านเพือใช้ในการสร้ า งแผนภูมิความหมายตาม
โครงสร้ างของเรื องที อ่าน (Text Structure)โดยมีผูส้ อนเป็ นผูช้ ี นําและช่ วยอํานวยความสะดวก
เพือให้กระบวนการเรี ยนการสอนต่อเนื องไม่หยุดชะงัก ในขันนี เป็ นขันตอนทีมีความสําคัญมาก
ทังนีเป็ นเพราะการพัฒนารู ปแบบการสอนนีได้มาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลจากแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆ งานวิจยั ทีเกียวข้อง คําแนะนําของผูเ้ ชี ยวชาญ รวมถึงการเก็บข้อมูลตามความจําเป็ น
ของผูเ้ รี ย น การสั ม ภาษณ์ ผูส้ อนที มี ป ระสบการณ์ ที สอนวิช าการอ่ า นภาษาอัง กฤษ จึ ง มี ผ ลให้
องค์ป ระกอบหลัก ของรู ป แบบมี ค วามสั ม พันธ์ ส อดคล้อ งและเสริ ม ซึ งกัน และกัน จึ ง สามารถ
นําไปใช้และมีประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริ ง ซึ งผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของของ Joyce, Weil,
and Calhoun (2009) ที ว่าการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพือให้เกิ ดการเรี ย นรู ้ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ แผนการสอนหรื อกิจกรรมการสอนต้องต้องมีความสอดคล้องและเสริ มซึ งกันและ
กัน และในการสร้างรู ปแบบการสอน PMPC Model ได้ผา่ นการสร้างอย่างเป็ นระบบ ซึ งสอดคล้อง
กับแนวคิดและเกียวกับการออกแบบการการเรี ยนการสอนเชิงระบบของ Kruse (2004) และ Dick,
Carey and Carey (2005) อีกด้วยเช่นกัน รวมถึงแนวคิดการจัดกิจกรรมยุทธวิธีการแบบแลกเปลียน
บทบาทของ Palincsar and Brown ( ) ทีว่าผูส้ อนต้องทําการสอนและนํากิจกรรมทีชัดเจนใน
การทํากิ จกรรมการเรี ยนแบบแลกเปลี ยนบทบาท เพือช่วยให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจและนําไปปฏิบตั ิได้ดว้ ย
ตนเอง
ขันที 2 M = Modeling Stage ขันตอนนีผูส้ อนจะดําเนิ นการสอนเพือเป็ นตัวอย่างแก่ผูเ้ รี ยน
ก่อนทีจะให้นาํ ความรู ้เดิมมาใช้และส่ งเสริ มให้มีการคิดอย่างเป็ นระบบซึงสอดคล้องกับขันตอนการ
สอนอ่านของ Wilhelm (2001) ทีว่าการอ่านจะไม่มีการพัฒนาตามปริ มาณการอ่านของผูเ้ รี ยนโดย
อัตโนมัติแต่ผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือในการเรี ยนรู ้ ถึงกลยุทธ์การอ่านว่าจะต้องอ่าน
อย่างไรจึงจะบรรลุเป้ าหมายไม่ใช่วา่ อ่านอะไร และทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ของ Mayer (1975 อ้าง
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ถึงในวิสาข์ จัติวตั ร์ , 2543) ทีว่าโครงสร้ างของประสบการณ์ เดิ มมีอิทธิ ต่อความรับรู ้ ในปั จจุบนั
ดัง นันข้อมู ล ใหม่ ที ได้รั บ ก็ จ ะผสมกลมกลื นกับ ความรู ้ เดิ ม ที ผูเ้ รี ย นมี อยู่แล้ว ในขันตอนนี จะมี
ขันตอนย่อยๆอยู่ 5 ขันตอนคือ
(1) Predicting ในขันตอนนี เป็ นขันตอนที สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ ก ลยุ ท ธ์
ประมวลผลข้อมู ล สารสนเทศทางปั ญญา (cognitive) และทฤษฎี อภิ ปั ญญา
(Metacognitive) มาใช้จดั การเพือความเข้าใจในเนื อหาทีอ่านซึ งสอดคล้องกับ
Dole et al. (1991) ทีว่ากลยุทธ์ทีเกียวข้องกับกระบวนการคิดมีความเกียวข้อง
โดยตรงกับการอ่าน คือการทํานาย เหตุผลทีอนุ มานได้ การบันทึกประเด็นที
สํา คัญ การเดาความหมายจากเนื อหา และที สําคัญก็ คื อการใช้ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ เดิมมาช่ วยซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mayer (1975) และ
Bruce and Robinson (2004) ทีว่าประสบการณ์ เดิมมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้
ปัจจุบนั การทํานายเป็ นกลยุทธ์ทีสําคัญทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนตังเป้ าหมายไว้ก่อนการ
อ่าน
(2) Questioning ขันตอนนี ผูอ้ ่านตังคําถามเกี ยวกับเรื องที อ่ า น เป็ นการสร้ า ง
เพือทีจะถามเกียวกับใจความสําคัญหรื อข้อมูลสําคัญ จุดประสงค์ของกลยุทธ์
นี คื อ การตรวจสอบว่ า ผู ้อ่ า นเข้า ใจเนื อหาหรื อไม่ แ ละยัง ช่ ว ยให้ พ วกเขา
สามารถแยกข้อมูลทีสําคัญได้ ดังนันการกระตุ น้ ผูอ้ ่านให้ตงคํ
ั าถามเกี ยวกับ
เนื อหาของบริ บทมี ผลในทางบวกในการพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจซึ ง
สอดคล้องกับ Anderson (1979) ยิงกว่านันการตังคําถามสามารถตีกรอบและ
แก้ปัญหาความเข้าใจทีไม่เพียงพอในการช่วยให้ผูอ้ ่านตรวจสอบความเข้าใจ
ของตนเองได้และมีประโยชน์ในการนําไปตรวจสอบเนื อหาจึงทําให้ผเู ้ รี ยนมี
ความตังใจในการอ่านมากขึน ในภาพรวมการสอนนักเรี ยนให้สร้างคําถาม
ขณะทีมีกระบวนการอ่านดูแลตรวจสอบความเข้าใจและพัฒนาการอ่านเพือ
ความเข้าใจ ซึ งสอดคล้องกับRosenshine, Meister, and Chapman (1996)
(3) Clarifying เป็ นกลยุทธ์ทีทําให้ผอู ้ ่านใช้ขณะตรวจสอบความเข้าใจ (King and
Johnson, 1999) จะเกิดขึนเมือผูอ้ ่านพบว่าความเข้าใจในการอ่านชะงักลงหรื อ
มี ค วามสับ สนและเมื อผูอ้ ่ า นพยายามทํา ความเข้า ใจใหม่ เมื อสิ งที อ่ า นไม่
ชัดเจนและศัพท์ทีอ่านยากและไม่คุน้ เคย หรื อข้อมูลทีไม่ชดั เจนหรื อกํากวมใน
เนื อหา ผูอ้ ่า นจะตรวจสอบความเข้าใจของเขาเองเพื อให้ รู้แ น่ ว่า สิ งที อ่ า น
หมายถึงอะไรซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Leaderer (2002) และในขันตอนนี
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ผูส้ อนหรื อเพือนทีมีความเข้าใจมากกว่าสามารถช่วยตอบคําถามเพือทําให้เกิด
ความชัดเจนซึ งสอดคล้องกับ ทฤษฏี ท างสัง คมของ Vygotskyคื อ Zone of
Proximal Development และอีกอย่างหนึงก็คือแนวคิดเกียวกับการเสริ มต่อการ
เรี ยนรู ้ของ Bruner (1983), Craward, (2003), และ Foley (1994) ทีใช้เทคนิค
ความช่วยเหลือเพือให้ผเู ้ รี ยนบรรลุความสําเร็ จได้ดว้ ยตนเองโดยผ่านกิจกรรม
ทีผูส้ อนได้จดั ไว้ จนกระทังผูเ้ รี ยนมีความสามารถมากขึนและความช่วยเหลือ
จะลดลงลงไปเรื อย
(4) Summarizing ในการสรุ ปผูอ้ ่านต้องการแยกแยะความคิดทีเป็ นกุญแจสําคัญ
ของแต่ละย่อหน้า การสรุ ปทีดี ไม่ได้รวมถึ งรายละเอียดทีไม่สําคัญ ผูอ้ ่านถู ก
กระตุน้ ให้ใช้หวั ข้อเรื อง หัวข้อย่อยและใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้าไปสรุ ป
เนือหาทีเขากําลังอ่านอยูผ่ อู ้ ่านควรคิดถึงย่อหน้าอะไรหรื อบริ บทอะไรเกียวกับ
เนื อหาทังหมด หาประโยคหลัก ของประโยคและสร้ า งประโยคที สะท้อ น
ข้อมูลที สําคัญของย่อหน้าทังหมด การสรุ ปใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้า
ของบริ บทช่ วยให้ผูอ้ ่านไม่เพียงแต่เชื อมโยงว่าอะไรที เขารู ้ เรี ยบร้ อยแล้วใน
ส่ วนเรื องทีอ่านปั จจุบนั แต่ยงั เป็ นการทํานายว่าอะไรอาจจะเกิดขึนต่อไปในย่อ
หน้าถัดไปเพือทีจะตรวจสอบความถู กต้องของการทํานายซึ งสอดคล้องกับ
Greenway (2002); Lysynchuck and Pressey ( ); Brown and Campione
( ) ทีว่าการสรุ ปช่วยให้ผอู ้ ่านจับใจความสําคัญเรื องทีอ่านในการนําไปสู่
ความเข้าใจในภาพรวมและนําพวกเขาไปสู่ การอ่านทีเพิมขึน เป็ นการพิสูจน์
การอ่านโดยเน้นการตระหนักรู ้ถึงข้อมูลทีสําคัญของเนือหาและละทิงข้อมูลที
ไม่สําคัญในการวิจยั นี ขันตอนการสรุ ปเป็ นขันตอนทีต้องอาศัยการช่วยกันใน
กลุ่ ม อี ก ด้วยซึ งสอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ (Collaborative
Learning Theory) ของ Johnson(1994)ทีว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบเป็ นกลุ่มย่อย
โดยสมาชิ กในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันช่ วยกันเรี ยนรู ้ร่วมมือกัน ไม่มี
สภาพการแข่ ง ขัน จะมี ผ ลดี ต่ อ ผู ้เ รี ยนทังทางด้ า นจิ ต ใจและสติ ปั ญ ญา
ความสัมพันธ์ และปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูเ้ รี ยนจะช่ วยเพิมประสิ ทธิ ภาพของ
ผูเ้ รี ยนดีขึน
ขันที 3. P = Participation Stage ในขันตอนนีผูเ้ รี ยนจะแลกเปลียนบทบาทการเป็ นผูน้ าํ และผู ้
ตามในกลุ่ ม เป็ นการออกแบบเฉพาะของกลยุทธ์ การสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal
Teaching) เป็ นวิธี การส่ งเสริ ม วิถี ป ระชาธิ ปไตย การพัฒนาการสอนการคิ ดที สู ง ขึ น สามารถ

206
ขับ เคลื อนความรั บ ผิ ด ชอบสนับ สนุ น การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ การเป็ นผู ้นํา และผู ต้ าม พัฒ นา
ความสัมพันธ์ ทางสังคมและลดพฤติกรรมของผูท้ ี ไม่เป็ นที พึงปรารถนาในห้องเรี ยน ซึ งมีความ
สอดคล้องกับนักการศึกษาหลายท่านคือ Plinscar and Brown ( ), Carter ( ), Greenway
( ), Allen ( ) และ Todd and Tracey ( )
ขันที 4. C = Cooperation Stage ในขันตอนนีจะเป็ นการสรุ ปเรื องในการอ่านทังหมดโดย
ใช้ Semantic Mapping โดยการนําเนือหาทีสรุ ปในแต่ละย่อหน้ามาสรุ ปเป็ นภาพรวมใหญ่ ผูส้ อนจะ
ทําหน้าทีเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกและให้คาํ ปรึ กษาถ้าหากกลุ่มต้องการความช่วยเหลือหรื อมีขอ้
สงสัยเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทีเน้นการมีปฏิ สัมพันธ์ของผูเ้ รี ยนเป็ นการพัฒนาทักษะทางสังคม
ของผูเ้ รี ยนพัฒนาการเรี ยนรู ้แบบ Cooperative Learning ของ Johnson (1994) ทีว่าการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือมีหลัก 5 ประการคือ การเรี ยนรู ้ตอ้ งอาศัยหลักการพึงพากันโดยถือว่าทุกคนมีความเท่าเทียม
กันเพือความสําเร็ จร่ วมกัน ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ทีดีต่อกัน การเรี ยนรู ้ตอ้ งอาศัยทักษะทางสังคม การ
เรี ยนรู ้ตอ้ งมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มทีใช้ในการทํางาน และต้องมีผลงานและผลสัมฤทธิ ทัง
รายกลุ่มและรายบุคคลทีสามารถตรวจสอบและวัดประเมินได้
นอกจากนันการสรุ ปเรื องทังหมดโดยใช้แผนภู มิ ความหมาย ทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถที จะ
แสดงการจัดความคิดซึ งมี ทงความคิ
ั
ดหลักและความคิ ดรองและรายละเอีย ดที สํา คัญให้มีความ
เกียวข้องกัน ขันตอนนี นับได้วา่ เป็ นขันตอนทีสําคัญทีสุ ดซึ งสอดคล้องกับ Sinitra, Gemake and
Morgan (1986) และ Heimlich and Pittelman (1986) และทีสําคัญแผนภูมิความหมายทําให้รู้ว่า
ความคิดนันมีความสัมพันธ์ กนั แบบใดซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของวิสาข์ จัติวตั ร์ (2000) ที ว่า
โครงสร้างความรู ้ดา้ นรู ปแบบ (Formal Schema)เป็ นปัจจัยทีสําคัญทีทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื องดีขึน
2. คะแนนความเข้าใจการอ่านของกลุ่มตัวอย่างหลังจากเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนสู งกว่า
คะแนนความเข้าใจการอ่านก่อนเรี ยนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05ผลการเปรี ยบเทียบ
คะแนนความเข้าใจการอ่านของผูเ้ รี ยน 30 คน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ค่าเฉลียคะแนนก่อนเรี ยน
เท่ากับ 20.60 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานอยู่ที 4.73 ค่าเฉลี ยคะแนนหลังเรี ยนเท่ากับ33.37 ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.74 ค่า t-test เท่ากับ 15.33ซึ งเป็ นไปตามสมมุติฐานการวิจยั ข้อที 2 และ
จากผลการวิจยั พบว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจในการอ่านดี ขึนมากกว่าเดิ มเพราะกิ จกรรมรู ปแบบการ
สอนเน้นการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาการอ่านโดยการยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาททีมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีหลักการซึ งประกอบด้วย การช่วยเหลือและการสอนทีชัดเจน การช่วยเหลืออยูบ่ น
ฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคมของVygotsky รวมถีงกลยุทธ์หลักสี อย่างคือการทํานาย (predicting)
การสร้ างคําถาม (generating questions) การทําให้เกิ ดความชัดเจน (clarifying) และการสรุ ป
(summarizing) และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) เป็ นหลักการทีผูเ้ รี ยนสามารถที
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จะเรี ยนหรื อแก้ปัญหาทีหนักขึนหรื อสู่ จุดทีพัฒนาทีสมบูรณ์มากขึนโดยศักยภาพการนําจากครู หรื อ
ผูเ้ ชียวชาญ หรื อจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เช่น การอภิปราย การะระดมสมอง และการทํางานกลุ่มซึ ง
ใช้ในกิจกรรมของการสอนนันเอง ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Vygotsky ทีกล่าวว่าผูเ้ รี ยนมีระดับ
การพัฒนาศักยภาพอยู่ 2 ระดับคือระดับการพัฒนาความคิดทีแท้จริ งซึ งผูเ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาเอง
ได้กบั ระดับการพัฒนาศักยภาพซึงผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องรับความช่วยเหลือจากผูเ้ ชี ยวชาญหรื อเพือนทีมี
ความสามารถสู งกว่าด้วยการสนับสนุ นทีชัดเจนสู่ การมีปฎิสัมพันธ์ทางสังคมจนกระทังรับกลยุทธ์
นันเป็ นของตนเองช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถทํางานโดยลําพังและบรรลุผลสําเร็ จในการทํางานทีวางไว้
ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Rosenshine and Meister (1994) และ Foley and Slavin (1994) และที
สําคัญก็คือเป็ นการเพิมแรงจูงใจแก่ผูเ้ รี ยนซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Willis (2007) และแนวคิด
เชิงระบบของ Kruse (2004) โดยใช้รูปแบบ ADDIE Model ทีประกอบไปด้วยการปฏิบตั ิ 5ขันตอน
คื อ ขันวิ เคราะห์ (Analysis) ขันออกแบบ(Design) ขันพัฒนา (Development) ขันพัฒ นา
(Development) ขันนําไปใช้ (Implement) และขันประเมินผล (Evaluation) ทําให้ผูอ้ ่านมีความชอบ
และรักทีจะทํากิจกรรมการอ่านโดยไม่มีความกังวล และในการวิจยั นี กลยุทธการสอนแบบแผนภูมิ
ความหมายได้เป็ นกลยุทธการอ่านทีเสริ มผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างมากในการอ่านเพราะใช้ในกิ จกรรมทัง
ก่อน ขณะอ่านและหลังอ่าน เพราะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจความสัมพันธ์เกียวกับความคิดรวบ
ยอดในเรื องที อ่ า นว่ า อะไรเป็ นความคิ ด ที สํ า คัญ ที สุ ด ที สํ า คัญ รองลงมาและความคิ ด นันๆมี
ความสัมพันธ์ กบั แบบใด ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Sinatra, Gemake and Morgan (1986)
งานวิจยั ทีสนับสนุ นคืองานวิจยั ของ Plinscar and Brown ( ), Kevin Oliver (2009) , Amoush,
Hussein (2012), และ Halterman (2013) และผลคะแนนความเข้าใจการอ่านของกลุ่มตัวอย่างซึ ง
จําแนกเป็ นประเภทความเข้าใจการอ่านตามตัวอักษร ระดับ ตีความ ระดับสัง เคราะห์ และระดับ
สังเคราะห์ นันคะแนนความเข้า ใจการอ่านก่ อนเรี ยนระดับสังเคราะห์ มีคะแนนสู งสุ ดและระดับ
วิเคราะห์น้อยทีสุ ด แต่เมือได้เรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนฯนี แล้วผลคะแนนหลังเรี ยนคะแนนเฉลี ย
ความเข้าใจโดยรวมสู งขึนทุกระดับ แต่ระดับสังเคราะห์สูงสุ ด และรองลงมาคือระดับตีความ และ
ระดับวิเคราะห์ ทังนี อาจเป็ นเพราะผูเ้ รี ยนได้ทาํ งานกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นได้รับการช่วยเหลื อ
จากเพื อนและผูส้ อนจึ ง สามารถทํา ให้ใช้ก ลยุท ธ์ก ารอ่ านได้ดีขึ น และมี ก ารเรี ย นรู ้ คิ ดอย่างเป็ น
ขันตอนจากการใช้แผนภูมิความหมายซึ งสอดคล้องกับ Johnson ( ) ทีว่าการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
มีผลให้กลุ่มมีความสําเร็ จและสมาชิ กในกลุ่ มมีความสําเร็ จ รวมถึ งการจัดการความคิ ดหลักและ
ความคิดรองโดยใช้แผนภูมิความหมายทําให้ผูเ้ รี ยนมีความคิดเป็ นระบบมากขึนซึ งสอดคล้องกับ
Sinitra,Gemake and Morgan ( )
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3.นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยชันปี ที 1 มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
การอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ
ของนักศึก ษาในระดับมากคือ 4.04 ซึ งเป็ นไปตามสมมุติฐานการวิจยั ข้อที 2.2 ผลการวิจยั ที
สนับสนุนคือผลการวิจยั ของ Rattanakun (1998), Hassan (1994), Song (1998), Soonthornmanee
(2002), Wisaijorn (2003) และ Yoosabai (2009)
จากผลสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบของกลุ่มทดลองในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ซึ งทังนี เป็ นเพราะการออกแบบหลักสู ตรการสอนนี มีการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ จากขันตอนแรก
จากการสํารวจความต้องการจําเป็ น การสัมภาษณ์ผสู ้ อน สํารวจข้อมูลพืนฐานของผูเ้ รี ยน จนทําให้
ผูเ้ รี ยนได้รับการสอนด้วยกลยุทธ์การสอนทีมีประสิ ทธิ ภาพ รู ้ถึงบทบาทและหน้าทีของตนเอง มี
ความกล้า ในการแสดงความคิ ด เห็ น กระตื อ รื อ ร้ น อยากมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นการสอน ซึ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kruse(2004) โดยใช้รูปแบบ “ADDIE Model”และขันวิเคราะห์ความ
ต้องการจําเป็ นผูว้ จิ ยั ได้สาํ รวจความต้องการหัวข้อในการอ่านอย่างเป็ นขันตอนซึ งสอดคล้องกับการ
พัฒนาหลักสู ตรของ Richards (1984) และWillis and Willis (2007)ซึงทําให้ผเู ้ รี ยนพอใจในบทเรี ยน
ส่ วนในรายด้านนันพบว่าอยู่ในระดับมากเช่ นกันและสามารถแยกได้ดงั นี ขันเตรี ยมการ
(P= Preparation Stage) อยูใ่ นระดับพึงพอใจอันดับแรก ต่อจากนันก็เป็ นขันการแลกเปลียนบทบาท
(P= Participation Stage) ถัดจากนันขันร่ วมมือ (C= Cooperation Stage) ขันสุ ดท้ายคือผูส้ อนนําการ
สอน (M= Modeling Stage) ด้านเนื อหากิ จกรรม ข้อเสนอแนะ ด้านความพึงพอใจในการทํา
กิจกรรมการเรี ยน ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในระดับทีค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก
จะเห็นได้จากขันเตรี ยมการ(P = Preparation Stage) นันผูเ้ รี ยนพอใจทีผูส้ อนให้ความรู ้
เกียวกับการเรี ยนรู ้แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการ
อ่านเป็ นอย่างมากมี ค่ า เฉลี ยสู งสุ ด (4.47) รองลงมาคื อแนะนํา ขันตอนกิ จกรรมการเรี ย นแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านโดยใช้สือการสอน
ทีเหมาะสม (4.33) ส่ วนในขันการแลกเปลียนบทบาท นัน (P= Participation Stage) พบว่าส่ งเสริ ม
วิถีประชาธิ ปไตยมี ค่าเฉลียสู งสุ ด(4.30) รองลงมาคือส่ งเสริ มการมีภาวะ ผูน้ าํ (4.23)สําหรับในขัน
การร่ วมมือ (C= Cooperation Stage)นันมีส่งเสริ มในการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ้ ืนเป็ นอันดับแรก(4.40) และความเข้าใจย่อหน้าทีอ่านชัดเจนขึนหลังจากทําการอ่านโดยใช้
แผนภูมิความหมายเป็ นอันดับรองลงมา(4.17) อันดับสุ ดท้ายของรู ปแบบทีผูส้ อนนําการสอน (M=
Modeling Stage)ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในระดับมาก(4.15) แต่ก็ยงั น้อยกว่า 3 ขันตอนทีกล่าวมา
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ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิสัมพันธ์กบั ครู และเพือน รู ้ วตั ถุ ประสงค์ก่อนการ
อ่าน รู ้ความหมายของคําศัพท์มากขึน เป็ นอันดับรองลงมาตามลําดับ
ในขันตอนผูส้ อนนําการสอน (Modeling Stage) นันสาเหตุทีผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจใน
ระดับทีน้อยกว่าขันตอนอืนๆทังหมดเพราะว่าเป็ นขันตอนทีผูเ้ รี ยนต้องปฏิบตั ิตามและเป็ นวิธีการที
ผูเ้ รี ยนยังไม่คุน้ เคยมาก่อน ผูเ้ รี ยนต้องใช้ความคิดตลอดเวลาเพือช่วยในการแก้ปัญหาการอ่านของ
กลุ่มและของตัวเอง ขันตอนนีสอดคล้องกับแนวคิดการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ Smith&Barrett
(1979) ทีแบ่งความเข้าใจในการอ่านออกเป็ น 4ระดับคือ1) ระดับความรู ้จาํ ตามตัวอักษร (Literal
Recognition or Recall) 2) ความเข้าใจในการสรุ ปอ้างอิง (Inference) คือความสามารถในการ
สังเคราะห์เนือหาปรากฏตามตัวอักษรกับความคิดของบุคคล 3) ระดับการประเมิน (Evaluation) คือ
ความสามารถในการตัดสิ นเนื อเรื องโดยพิจารณาเปรี ยบเทียบเกณฑ์ และ 4) ระดับความซาบซึ ง
(Appreciation) คือความสามารถทางความคิด อารมณ์ ความรู ้สึกทีตอบสนองต่อสิ งทีอ่าน นอกจาก
ทีกล่าวมาขันตอนนี ยังสอดคล้องกับสุ นนั ทา มันเศรษฐวิทย์(1998) ทีประยุกต์เอาทฤษฎีของBloom
(1976)ซึงมี6 ขันมาใช้คือ จํา เข้าใจ นําไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
ด้านเนื อหากิ จกรรม ข้อเสนอแนะ ด้า นความพึ ง พอใจในการทํา กิ จกรรมการเรี ย น
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในระดับทีค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก ใช้สือการสอนทีเหมาะสม ส่ งเสริ มวิถี
ประชาธิ ปไตย ส่ งเสริ มการมีภาวะผูน้ าํ การทํางานร่ วมกันเป็ นทีม
ผลการวิจยั ทีได้จากการสนทนากลุ่มพบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนนี
มากเมื อเปรี ยบเที ย บกับแนวการสอนแบบเดิ มที เคยเรี ยนมาก่อน ผูเ้ รี ยนบอกว่ามี ประโยชน์มาก
เพราะมีกระบวนการเรี ยนการสอนทีชัดเจนเป็ นระบบโดยเริ มจากผูส้ อนมีการอธิ บายแนะนําวิธีการ
สอน ขันตอนของการปฏิ บตั ิตามรวมถึ งการแลกเปลี ยนบทบาทต่างๆ ต่อจากนันก็ มีการดู วีดีโอ
ประกอบก่อนในขันตอนการเตรี ยมการเรี ยนการสอน ผูส้ อนใช้คู่มืออธิ บายรายละเอียดและทบทวน
ความรู ้ทีมีมาก่อนของผูเ้ รี ยนก่อนทําการเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ และการเรี ยนการสอนนี เป็ นการเรี ยน
แบบกลุ่ ม - คน ดัง นันทํา ให้ ผูเ้ รี ย นรู ้ สึ ก ไม่ เ ครี ย ด และยัง มี ผู ช้ ่ ว ยคื อ ครู แ ละเพื อน จึ ง ทํา ให้
บรรยากาศการเรี ยนไม่น่าเบือผูเ้ รี ยนหลายคนบอกเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า” เมือก่อนเวลาเรี ยนการอ่าน
จะรู ้สึกเบือและเครี ยด ไม่สนุกเพราะต้องคิดและตัดสิ นใจคนเดียว” อีกกลุ่มหนึ งของผูเ้ รี ยนบอกว่า
“เวลาอ่านจะอ่านแบบเรื อยๆไม่ได้มีวตั ถุ ประสงค์ในการอ่าน อ่านแล้วก็ตอ้ งอ่านซําอี กเมื อตอบ
คําถามเพราะลื มไปแล้วว่าเนื อเรื องเป็ นอย่างไรแต่เมือเรี ยนโดยวิธีนีทําให้สามารถสรุ ปเนื อหาได้
เกื อบทังหมด และสามารถจํารายละเอียดปลี กย่อยได้ดว้ ย” จากการทีผูเ้ รี ยนเข้าใจการอ่านเพิมขึน
จากการฝึ กฝนอย่างเป็ นขันตอน ทําให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ เพราะการสอนด้วยวิธีนี
ได้มี การวางแผนก่ อนการอ่า น มี ก ารนํา การคิ ดคื อการอ่ า นแบบวิเคราะห์ และมี ก ารใช้แผนภู มิ
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ความหมายในทุกขันตอนคือก่อนการอ่าน ขณะอ่านและหลังการอ่าน ทําให้ผเู ้ รี ยนเห็นภาพและจับ
ใจความสําคัญ ใจความสําคัญรองลงมา และรายละเอียดปลี กย่อยได้อย่างแม่นยํา และทีสําคัญทุก
ขันตอนจะเป็ นการเรี ยนรู ้แบบแลกเปลียนบาทและพึงพากัน ซึ งสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั
ทีสนับสนุ นการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือของ Johnson and Johnson (1994) ทีให้ผเู ้ รี ยนร่ วมมือกันในการ
เรี ยนรู ้ไม่ใช่การแข่งขัน ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ทีดีต่อกัน หารื อกัน (face to face interaction) และมีการ
ใช้ทกั ษะทางสังคมร่ วมด้วย มี การวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ ม และขันสุ ดท้ายคือการประเมิ นผล
สัมฤทธิ ทังรายบุคคลและรายกลุ่ม และการใช้แผนภูมิความหมายในทุกขันตอนของการอ่านนัน
สอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษาและนักวิจยั หลายท่านคือGlenn and Raynald (1980),Stahl
and Vencil (1985), Sinstra, Gemake and Morgan (1986)ทีชี ให้เห็นว่าเทคนิ คการใช้แผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) เป็ นสิ งทีมีประสิ ทธิ ภาพเพราะทําให้ผูเ้ รี ยนผูกความรู ้ใหม่เข้ากับ
ความรู ้เก่าทีมีอยูเ่ ดิมผ่านการใช้แผนผัง และทําให้เห็นความคิดรวบยอดของเนื อหา สําหรับงานวิจยั
ทีมีความสอดคล้องและสนับสนุนคืองานวิจยั ของ Brady (1990), Lina Abed Al-Gader Salameh
(2006) และ Halterman (2013)
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 แนะนําให้ผูส้ อนและผูท้ ีสนใจนํา ผลการวิจยั รู ปแบบการสอนการอ่านเพือ
ความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านที ผูว้ ิจยั ได้พฒั นานี ไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนในศตวรรษที 21 เนื องจากมีความ
เหมาะสมเพราะสามารถส่ งเสริ มความคิดอย่างเป็ นระบบ การทํางานเป็ นทีม และส่ งเสริ มการอ่าน
ได้อย่างดียงิ
1.2 ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการ
สอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ ค วามหมายเพื อส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ า นที
พัฒนาขึนมานีมีความเหมาะสมกับนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี แต่สามารถนําไปปรับใช้กบั ผูเ้ รี ยน
ได้ในทุกระดับโดยการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
1.3 แนะนําให้ผูส้ อนและผูท้ ีสนใจใช้รูป แบบการเรี ยนแบบกลุ่ ม และใช้แผนภู มิ
ความหมายเพือส่ งเสริ มการรู ้คิดอย่างเป็ นระบบ จากผลการวิจยั พบว่าความเข้าใจการอ่านของผูเ้ รี ยน
เมือจําแนกเป็ นประเภทความเข้าใจการอ่านตามตัวอักษร ระดับตีความ ระดับวิเคราะห์และระดับ
สังเคราะห์ คะแนนประเภทความเข้าใจระดับ สังเคราะห์มีคะแนนสู งสุ ด และรองลงมาคือคะแนน
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ความเข้าใจระดับตีความ ซึ งเป็ นผลเนืองจากการทํางานกลุ่มและการรู ้คิดอย่างเป็ นขันตอนโดยการ
ใช้แผนภูมิความหมาย
1.4 แผนการเรี ยนรู ้การสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลี ยนบทบาทและแผนภูมิค วามหมายที พัฒนาขึ นใช้เวลาในการเรี ย นการสอนเป็ นเวลา 8
สัปดาห์แต่ผูท้ ีนําไปใช้สามารถปรับลดหรื อขยายเวลาในการเรี ยนการสอนได้ตามความเหมาะสม
และโอกาส
1.5 แผนการเรี ยนรู ้การสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายมีการแบ่งกลุ่มย่อยในการทํากิจกรรม มีการระดมสมอง
ช่วยกันคิดอย่างมีวจิ ารณญาณซึงต้องใช้เวลามากในการฝึ กดังนันควรเพิมเวลาในการทํากิจกรรมให้
มากขึนเพือให้เหมาะสมกับเนือหาและกิกรรมเหล่านันเพือให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริ ง
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไป
2.1 จากผลการวิจยั นี หลังการทดลองในการอ่านเพือความเข้าใจประเภทตาม
ตัวอักษร ความเข้าใจระดับ ตีความ ความเข้าใจระดับวิเคราะห์ และความเข้าใจระดับสังเคราะห์นนั
ผลความเข้าใจระดับตามตัวอักษรหลังการทดลองอยู่ในระดับตําสุ ด และระดับวิเคราะห์รองลงมา
ดังนันในการวิจยั ครังต่อไปผูว้ ิจยั ควรจะให้ผูเ้ รี ยนอ่านเนื อเรื องทีจะเรี ยนก่อนโดยให้เตรี ยมตัวอ่าน
เนื อเรื องทีจะเรี ยนมาล่วงหน้าก่อนทีจะเรี ยนในชันเรี ยน เพือให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้กลยุทธการอ่าน
จากรู ปแบบการสอนฯได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีเวลาทําความเข้าใจทีเพียงพอ
2.2 ควรมี ก ารพัฒ นารู ปแบบการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ
ความหมายทีส่ งเสริ มทักษะอืนๆนอกจากการอ่านเช่น การคิด การเขียน การฟังเป็ นต้น
2.3 ควรมี ก ารพัฒ นารู ปแบบการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ
ความหมายที ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนในด้านอื นๆนอกจากด้า นภาษา เช่ น ด้า นวิท ยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ เป็ นต้น
2.4 ควรมีการวิจยั ในเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างผูเ้ รี ยนทีได้รับการสอนด้วยอ่านเพือ
ความเข้าใจแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายกับผูเ้ รี ยนทียังไม่เคยเรี ยนโดยการสอน
อ่านตามรู ปแบบฯ
2.5 ในขันตอนการสอน ในขันตอนที ผู ส้ อนนํา การสอน (Modeling Stage)
สามารถใช้สือการสอนเพิมเติมที ผูเ้ รี ยนสามารถดู ซําและทบทวนได้อีก เช่ นจัดทําวีดีโอไว้ แล้ว
นําเสนอโดยใช้สือออนไลน์ช่วยเช่ น Facebook แนะนําเวปไซต์ทีเกี ยวข้องกับกลยุทธ์ การสอน
เหล่านีเพือให้ผเู ้ รี ยนไปศึกษาเพิมเติม หรื ออืนๆเป็ นต้น
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2.6 ควรมีการศึกษาวิจยั ในเชิ งเปรี ยบเทียบระหว่างนักศึกษาทีมีความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษในระดับพืนฐาน กลาง สู ง ทีใช้การสอนการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมาย เนื องจากการวิจยั ในครังนี ศึกษากับกลุ่มทีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษใน
ระดับกลางอย่างเดียว
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เครื องมืองานวิจัย
เครื องมือในขันตอน การศึกษาข้ อมูลพืนฐาน
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือความเข้าใจ
2. แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ
โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
3. แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ
โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบใช้แผนภูมิความหมาย

(Semantic

Mapping)

เพือส่ งเสริ ม

ความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ
4. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนต่อสภาพปั จจุบนั

ปัญหาและความต้องการในการ

จัดการเรี ยนการสอนอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
5. แบบประเมินความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน
ภาษาอังกฤษต่อสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนอ่านเพือ
ความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
เครื องมือในขันตอน การพัฒนารูปแบบกิจกรรมในรูปแบบการสอนการอ่ านเพือความเข้ าใจ โดยใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริมความสามารถในการ
อ่านเพือความเข้ าใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
6. แบบประเมินคุณภาพของรู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี
(PMPC Model)
7. คู่มือการใช้ “รู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ”
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8. การกําหนดเนือหาข้อสอบ (Table of Test Specification) ) และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ (Reading Comprehension)
9. Table of content specification
ตารางกําหนดเนือหากิจกรรมการอ่าน
10. แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถใน
การอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
11. แบบสอบถามเกียวกับกลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษ จากความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน
12. แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus group) ผูเ้ รี ยน
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ภาคผนวก ก ที 1-3 แบบวิเคราะห์ เอกสาร
การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี
.แบบวิเคราะห์ เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยทีเกียวข้ องกับการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความ
เข้ าใจ
1. ชนิดของเอกสาร

)
4)

บทความ

2)

รายงานการวิจยั

รายงาน/คู่มือ/เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน

3)

ตํารา

5)

อืน ๆ ระบุ....

2. ชือเอกสาร.......................................................................................................................................
3. ชือผูแ้ ต่งและปี ทีพิมพ์.....................................................................................................................
4. สถานทีพิมพ์...................................................................................................................................
5.สรุ ปเนื อหาทีสําคัญ
. ความหมาย..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5.2วิธีการ / เทคนิค สอนอ่านภาษาอังกฤษ ........................................................................................
.........................................................................................................................................................................
. ขันตอนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
5.4สื อประกอบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ.........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
. วิธีการวัดและประเมินผลการสอนอ่านภาษาอังกฤษ.....................................................................
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การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี
2. แบบวิเคราะห์ เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยทีเกียวข้ องกับรู ปแบบการสอนการอ่ านเพือความเข้ าใจ
โดยใช้ ยทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
1.ชนิดของเอกสาร
) บทความ
2) รายงานการวิจยั
4)

รายงาน/คู่มือ/เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน

3)

ตํารา

5)

อืน ๆ ระบุ....

2.ชือเอกสาร..................................................................................................................................................
3.ชือผูแ้ ต่งและปี ทีพิมพ์.................................................................................................................................
4.สถานทีพิมพ์................................................................................................................................................
5.สรุ ปเนือหาทีสําคัญ
. ความหมายยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท(Reciprocal Teaching)…………………....
..........................................................................................................................................................................
5.2วิธีการ/เทคนิคการสอนอ่านโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching)……………………………………………………………………………………………………..
. ขันตอนการสอนอ่านโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท(Reciprocal Teaching).....
..........................................................................................................................................................................
5.4 สื อประกอบการสอนอ่านโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching)
.......................................................................................................................................................................
. วิธีการวัดและประเมินผลการสอนอ่านโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
(Reciprocal Teaching)………………………………………………………………………………………..
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การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี
3. แบบวิเคราะห์ เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยทีเกียวข้ องกับรู ปแบบการสอนการอ่ านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ ยุทธวิธี
การสอนแบบใช้ แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพือส่ งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเข้ าใจ
1. ชนิดของเอกสาร

)
4)

บทความ

2)

รายงานการวิจยั

รายงาน/คู่มือ/เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน

3)

ตํารา

5)

อืน ๆ ระบุ....

2. ชือเอกสาร....................................................................................................................................................
3. ชือผูแ้ ต่งและปี ทีพิมพ์..................................................................................................................................
4. สถานทีพิมพ์................................................................................................................................................
5. สรุ ปเนือหาทีสําคัญ
. ความหมายยุทธวิธีการสอนแบบใช้แผนภูมิความหมาย(Semantic Mapping)เพือส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ..........................................................................................................
5.2 วิธีการ / เทคนิคการ สอนอ่านโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบใช้แผนภูมิความหมาย(Semantic
Mapping)เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ
..........................................................................................................................................................................
. ขันตอนการสอนอ่านโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบใช้แผนภูมิความหมาย(Semantic Mapping)
เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ
..........................................................................................................................................................................
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5.4 สื อประกอบการสอนอ่านโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบใช้แผนภูมิความหมาย(Semantic
Mapping)เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ
..........................................................................................................................................................................

. วิธีการวัดและประเมินผลการสอนอ่านโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบใช้แผนภูมิความหมาย
(Semantic Mapping)เพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ
..........................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ก ที 4 แบบสั มภาษณ์ ความคิดเห็นของครู ผ้ สู อน
4. การสั มภาษณ์ ความคิดเห็นของครูผ้สู อนต่ อสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้ องการ
ในการจัดการเรี ยนการสอนอ่ านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่ งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิธีการ
1. คัดเลือกผูส้ อนภาษาอังกฤษทีจบการศึกษาระดับปริ ญญาโทการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการ Snow
Ball ได้ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ รวมจํานวน 0 คน
2. ให้ขอ้ มูลเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี โดยใช้เอกสารจากการศึกษาค้นคว้า และจากงานวิจยั ทีผูว้ จิ ยั จัดหาให้ พร้อมทังอธิ บาย
ประกอบ
3. ส่ งแบบสัมภาษณ์พร้อมข้อมูลทีเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธี
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ให้ผรู ้ ับการสัมภาษณ์อ่านล่วงหน้า และติดต่อ นัด วัน เวลา และสถานทีใน
การสัมภาษณ์
4. ก่อนทําการสัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั ให้ขอ้ มูลเกียวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการ
อ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ล่วงหน้าประกอบคําอธิ บาย เพือให้ผสู ้ อนมีความรู ้ และความ
เข้าใจในข้อคําถามทีผูว้ ิจยั ถาม เมือทําความเข้าใจตรงกันแล้ว จึงเริ มทําการสัมภาษณ์
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แบบสั มภาษณ์ ความคิดเห็นของครูผ้ สู อนต่ อสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้ องการในการจัดการ
เรียนการสอนอ่านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่ งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คําชีแจง
.แบบสัมภาษณ์นีเป็ นส่ วนหนึงของงานวิจยั “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนอ่านเพือความ
เข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถใน
การอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ” เพือนําผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนสอนอ่านเพือ
ความเข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
.การวิจยั ครังนีจะวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นผลรวมใคร่ ขอความกรุ ณาจากท่านช่วยตอบคําถามตามสภาพ
ความเป็ นจริ ง และตามความคิดเห็นของท่าน ผูว้ จิ ยั ขอรับรองว่าข้อมูลทีท่านให้สัมภาษณ์ทงหมดจะถื
ั
อเป็ น
ความลับ
. แบบสัมภาษณ์นีเป็ นแบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง ประกอบด้วย ตอน คือ
ตอนที ข้อมูลทัวไปของผูร้ ับการสัมภาษณ์
ตอนที ข้อคําถาม
.แบบสัมภาษณ์นีส่ งมาล่วงหน้า พร้อมข้อมูลต่างๆ ทีผูว้ ิจยั ค้นคว้ามาประกอบคําถาม เพือให้ท่าน
ได้ศึกษาข้อมูลเกียวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และได้
เตรี ยมตัวตอบคําถามได้ตรงประเด็น โดยผูว้ ิจยั จะติดต่อ นัดหมายวัน เวลา สถานทีในการสัมภาษณ์ต่อไป
ตอนที : ข้อมูลทัวไปของผูร้ ับการสัมภาษณ์
. เพศ....................
. วุฒิการศึกษาสู งสุ ด.............................................................
. ตําแหน่ง.............................................................................
. ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ...................... ปี
5. สถานทีสัมภาษณ์………………………………….
6.วันที..........................................................เวลา.........................................
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ตอนที 2: ข้ อคําถามเป็ นคําถามปลายเปิ ดมี 6 ข้ อคําถาม
คําชีแจง: ประเด็นการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญ
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท(Reciprocal Teaching) หมายถึ งการสอนการอ่านที
ดัดแปลงพัฒนามาจากยุทธวิธีการสอนของPalincsar and Brown (1984) เป็ นกลยุทธ์การสอนอ่านซึ งส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความสามารถในการสร้างความหมายจากเรื องทีอ่านทําความเข้าใจเนื อหาทีอ่านและส่ งเสริ ม
ความเข้าใจในการอ่านเป็ นเทคนิคฝึ กการอ่านทีพัฒนาเพือการนําไปสู่ ผอู ้ ่านทีพึงพาตนเองได้ ประกอบด้วย
ยุทธวิธีการอ่านทีจําเป็ น4กลยุทธ์คือการทํานาย (predicting) การตังคําถาม (generating questions)และหา
ความชัดเจน (clarifying)และการสรุ ป (summarizing) เป็ นการสอนทีอยู่ในรู ปแบบการสนทนาระหว่างครู
และผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน โดยในขันตอนแรกผูเ้ รี ยนต้องทราบถึง4 ยุทธวิธีหลักและต้องได้รับการฝึ กก่อน
ต่อจากนันครู ก็จดั รู ปแบบการสอนตามขันตอนโดยใช้การสนทนาพูดคุยตามทีวางไว้ ขันตอนทีสามครู ให้
โอกาสผูเ้ รี ยนในการฝึ กการตังคําถามทีเหมาะสม เขียนสรุ ปอย่างพอดีและอืนๆและสุ ดท้ายผูเ้ รี ยนสามารถใช้
ขันตอนทังหมดโดยผูเ้ รี ยนเอง สามารถเป็ นผูอ้ ่านอิสระได้
ขันตอนสรุ ป summarizing นี ผูว้ ิจยั เลื อกใช้แผนภู มิความหมาย(semantic mapping) การที ผูว้ ิจยั
ั
ในขันสรุ ปก็เพราะว่าวิธีนีง่ายในการสอนและง่ ายสําหรั บผูเ้ รี ยนที จะนําไปใช้ทาํ ความ
เลื อกใช้ขนตอนนี
เข้าใจในเนื อหาที อ่าน ผูว้ ิจยั มี ค วามเชื ออย่างกว้างๆว่าผูเ้ รี ยนจะเรี ยนได้ดีก ว่าถ้าได้รับการสอนให้สร้ า ง
ความสั ม พันธ์ ที เกี ยวข้อ งกัน ในเนื อหาและยุท ธวิธี นีก็ เ ป็ นพื นฐานของการสร้ า งความสั ม พันธ์ ระหว่า ง
ส่ วนประกอบของเนือหาMayer (2003) ได้กล่าวไว้วา่ การใช้ยุทธวิธีแผนภูมิความหมาย(semantic mapping)
เป็ นการใช้การขับเคลือนและเกียวพันกับผูเ้ รี ยนในการคิด การอ่านและความคาดหวังในการเขียนเป็ นการ
สนับสนุนการพัฒนาการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์โดยการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเชื อมโยงข้อมูลใหม่กบั ประสบการณ์เดิมทีมีอยู่
แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) แสดงให้เห็ นความสัมพันธ์ระหว่างคําหรื อกลุ่มของคําถึ งแม้ว่า
ความสัมพันธ์เกือบทังหมดจะอยู่บนพืนฐานของการผูกความคิดก็ยงั สะท้อนให้เห็นถึ งรู ปแบบการจัดอย่าง
เป็ นระบบ ความหมายอย่างอืนทีใช้รวมถึงSemantic webbing, semantic networking , bubbling and plot
maps (Heimlich and Pittelman 1986; Vaccae t al. 2000: 298-299)
ประเด็นคําถาม:ประเด็นการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญ
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1. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกับสภาพปั จจุบนั และปัญหาของการเรี ยนการสอนอ่านภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัย อย่างไรบ้าง
1.1 ท่านคิดว่าความสามารถและความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษของท่านเป็ น
อย่างไร
1.2 แรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักศึกษามีอะไรบ้าง
1.3 ปัญหาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของท่านมีอะไรบ้าง
1.4 ท่านมีแนวการสอนหรื อไม่ ถ้ามีเป็ นอย่างไรเช่น PPP: Presentation-PracticeProduction, CLT: Communicative Language Teaching, TBT: Task Based Teaching, หรื อ
อืนๆ
2. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกับแนวคิดการใช้รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดย
ใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนแบบแลกเปลียนบทบาทและช่วยเหลือกันใน
การทํากิจกรรมการอ่านมีความเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร
3. ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาททีใช้แผนภูมิความหมายเข้ามาใช้ร่วมกันเพือเพือส่ งเสริ มความสามารถใน
การอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีความเป็ นไปได้หรื อไม่อย่างไร และถ้าเป็ นไปได้ท่าน
คิดว่าควรจะใช้ในขันตอนของกิจกรรมช่วงไหนบ้าง
4. ถ้าจะสอนให้ผเู ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาททีใช้แผนภูมิความหมายเข้ามาใช้ร่วมกันต้องทําอย่างไร หรื อสอนอย่างไร
และควรประเมินผูเ้ รี ยนอย่างไร(เทคนิค วิธีสอน การวัดและประเมินผล)
5. ท่านคิดว่าเวลาในแต่ละกิจกรรมควรสันหรื อหรื อนานแค่ไหนจึงเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
6. จากประสบการณ์ของท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธี
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยเป็ นวิธีการทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติทีดีต่อการอ่านจนสามารถพัฒนาสู่ นิสัย
รักการอ่านได้หรื อไม่อย่างไร
7. ปัจจัยด้านอืนทีส่ งเสริ มให้การเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ควรจะประกอบด้วยอะไรบ้าง
(เอกสารตํารา ระบบอินเตอร์เน็ต ผูเ้ ชียวชาญ บรรยากาศการเรี ยนด้านกายภาพและทางจิตใจ)
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ตารางข้ อมูลแสดงการสั มภาษณ์ผ้ เู ชี ยวชาญการจัดกิจกรรมการสอน
ประเด็นการสั มภาษณ์

ผู้เชี ยวชาญคนที1

ผู้เชียวชาญคนที2

ผู้เชียวชาญคนที3

ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งทีท่านกรุ ณาให้ความอนุเคราะห์สาํ หรับการสัมภาษณ์
ผูว้ จิ ยั
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ตารางประเมินความคิดเห็นของผู้เชียวชาญเกียวกับความสอดคล้ องแบบสั มภาษณ์ ความคิดเห็นของ
ครู ผ้ สู อนต่ อสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้ องการในการจัดการเรี ยนการสอนอ่ านเพือความเข้ าใจ
โดยใช้ ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริมความสามารถใน
การอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คําชีแจง: สําหรับผูเ้ ชียวชาญจํานวน ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นกรุ ณา
กาเครื องหมาย 9 ในช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด
ช่อง – แน่ ใจว่าประเด็นการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญการจัดกิจกรรมการสอนการโดยใช้ยทุ ธวิธีการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน
ไม่ มีความเหมาะสม
ช่อง

ไม่ แน่ ใจว่าประเด็นการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญการจัดกิจกรรมการสอนการโดยใช้ยทุ ธวิธีการ

สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน
มีความเหมาะสม
ช่อง

แน่ ใจว่าประเด็นการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญการจัดกิจกรรมการสอนการโดยใช้ยทุ ธวิธีการ

สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน
มีความเหมาะสม
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ประเด็นการ
สั มภาษณ์

ความคิดเห็น

Comment

-

1

2

3

4

5

6

7

ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งทีท่านกรุ ณาให้ความอนุเคราะห์สาํ หรับการให้ความคิดเห็นและแนะนํา
ผู้วจิ ัย
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ภาคผนวก ก ที 5 แบบประเมินความสอดคล้องเชิงโครงสร้ างของแบบสั มภาษณ์ ความคิดเห็นของครู ผ้ สู อน
5.แบบประเมินความสอดคล้ องเชิงโครงสร้ างของแบบสั มภาษณ์ ความคิดเห็นของครู ผ้ ูสอน
ภาษาอังกฤษต่ อสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้ องการในการจัดการเรียนการสอนอ่ านเพือความ
เข้ าใจ โดยใช้ ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริมความสามารถ
ในการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คําชีแจง: ให้ผปู ้ ระเมินเขียนเครื องหมาย 9แสดงความคิดเห็นทีมีต่อแบบสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนเกียวกับสภาพ
ปัจจุบนั ปั ญหาและความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความสอดคล้องดังนี
ระดับ 5 หมายถึงมีความสอดคล้องมากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึงมีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึงมีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึงมีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึงมีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด
รายการการประเมิน

ระดับความสอดคล้อง
5

1.ข้อมูลผูร้ ับการสัมภาษณ์มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.แนวทางการสัมภาษณ์มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
3.ขันตอนในการสัมภาษณ์มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิจยั
4.ขันตอนการสรุ ป มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการวิจยั

4

3

2

บันทึกเพิมเติม
1
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ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................
ลงชือ.........................................................................
(.......................................................................)
ผูป้ ระเมิน
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ภาคผนวก ก ที 6
6. แบบประเมินคุณภาพของรู ปแบบการสอนการอ่ านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริมความสามารถในการอ่ านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(PMPC Model)
คําชีแจง
1.เครื องมือนีสร้างขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือสอบถามความคิดเห็นของท่านในฐานะผูเ้ ชียวชาญใน
การประเมินคุณภาพของรู ปแบบการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. รู ปแบบการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี หมายถึงองค์ประกอบของ
ระบบการเรี ยนการสอนทีมีความสัมพันธ์กนั เพือให้การสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ทีต้องการ มีแผนในการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดในการเรี ยนการสอนเน้นการเรี ยนแบบผูเ้ รี ยนมีการเรี ยนแบบแลกเปลียนบทบาท
และร่ วมมือกัน รวมถึงการใช้แผนภูมิความหมายเข้ามาช่วยในกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วย กระบวนการ
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ
1) องค์ ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
หลักการ ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายมีลกั ษณะทีสําคัญสาม
อย่างคือการช่วยเหลือและการสอนทีชัดเจน (scaffolding and explicit instruction) กลยุทธ์หลักทีสําคัญคือ
การทํานาย การตังคําถาม การทําให้ชดั เจน และการสรุ ป และสิ งสุ ดท้ายคือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทังสาม
ขันตอนจะต้องมีการเรี ยนรู ้แบบร่ มมือเป็ นกลไกขับเคลือนทีสําคัญ ขันตอนก่อนการอ่าน ขณะอ่าน และหลัง
การอ่านใช้แผนภูมิความหมายเข้ามาช่วย
วัตถุประสงค์ เพือพัฒนาทักษะการอ่านเพือความเข้าใจและให้ผอู ้ ่านสามารถเป็ นผูอ้ ่านอิสระได้
2) องค์ ประกอบเชิงกระบวนการมีการดําเนินการ 4ขันตอนคือ
(1) .Preparation Stage
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1.1 P = Preparation knowledge related Reciprocal and Semantic Mapping
Instruction Model เป็ นขันการเตรี ยมความรู ้เกียวกับกลวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมาย
(2) Modeling Stage
2.1 P = Predicting Reading Information เป็ นขันตอนแรก การทํานายเนื อเรื องทีจะ
อ่านโดยใช้แผนภูมิความหมายช่วยในการทํานาย
2.2 S = Silent Reading: อ่านในใจเงียบๆเป็ นขันตอนทีผูเ้ รี ยนเริ มการอ่านเรื องทีจะ
เรี ยน
2.3 A = Asking Questions: ตังคําถามเกียวกับเรื องทีอ่าน เมืออ่านเสร็ จผูเ้ รี ยนคิด
เกียวกับคําถามในเรื องทีอ่านซึ งอาจจะถามโดยครู ผูน้ าํ กลุ่มหรื อใครก็ได้เพือทดสอบเรื องที
อ่านว่าเป็ นเรื องเกียวกับอะไร
2.5 C = Clarifying Reading Content: การทําให้ชดั เจนเป็ นการสอบถามเพือตอบ
ข้อสงสัยต่างๆเช่นคําศัพท์ โครงสร้างประโยค เนื อหาเป็ นต้น
2.6 S = Summarizing for reading content in Semantic Mapping
(3) P = Participation Stage
3.1 Changing Role: ผูน้ าํ กลุ่มถามหาอาสาสมัครเพือทีจะเป็ นผูน้ าํ กลุ่มคนต่อไป
(4) C = Co-op Stage
4.1เป็ นขันทีครู ทาํ หน้าทีเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกแก่ผเู ้ รี ยนและ ให้ความ
ช่วยเหลือเมือต้องการ
(5) ขันการประเมินผล (Evaluation)
5.1 การทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
5.2 การวัดพัฒนาการการอ่าน
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3. องค์ ประกอบเชิ งเงือนไขการนํารู ปแบบไปใช้
ปัจจัยทีเอือต่ อการเรียนรู้
ผูเ้ รี ยนต้องพร้อมทีจะเรี ยนรู ้บรรยากาศการเรี ยนการสอน เคารพในวิถีประชาธิปไตย
สามารถทําหน้าทีได้ทงผู
ั ต้ ามและผูน้ าํ มีความร่ วมมือกันในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ปัจจัยสนับสนุน
1. การเตรี ยมความพร้อมก่อนนํารู ปแบบไปใช้ ผูส้ อนต้องเข้าใจองค์ประกอบของรู ปแบบ
การสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี และขันตอนต่างๆทุกขันตอน
2. ผูส้ อนมีความรู ้ความเข้าใจ และความสามารถด้านเทคนิควิธีสอนทีใช้ใน
รู ปแบบการเรี ยนการสอน วัดและประเมินผลได้ตามวัตถุประสงค์
3. .ข้อมูลทีได้จากเครื องมือฉบับนีจะนําไปใช้ในการปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน
อ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
4. เครื องมือนีจัดอันดับคุณภาพแบบมาตราส่ วนประมาณค่าโดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
ดังนี
5 หมายถึงมีความเหมาะสม/สอดคล้องดีมาก
4 หมายถึงมีความเหมาะสม/สอดคล้องดี
3 หมายถึงมีความเหมาะสม/สอดคล้องปานกลาง
2 หมายถึงมีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อย
1 หมายถึงยังต้องปรับปรุ งแก้ไข
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ขอความกรุ ณาท่านพิจารณาส่ วนต่างๆ ตามรายการประเมินทีกําหนดไว้แล้วทํา
เครื องหมาย3ลงในช่องว่างตรงกับความคิดเห็นของท่านและได้โปรดให้
ข้อเสนอแนะเพิมเติมทังนี เพือเป็ นประโยชน์ต่อผูว้ จิ ยั ในการปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยน
การสอนให้มีคุณภาพยิงขึน
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
นางฉลอง รัตนพงษ์
ผูว้ จิ ยั
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ระดับความ
ประเด็นการประเมิน

เหมาะสม/
สอดคล้อง
5 4 3 2 1

1. การกําหนดองค์ประกอบของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน (ภาพรวม)
1.1 การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบมีความเหมาะสมครอบคลุม
ความต้องการจําเป็ นของการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ
โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี
1.2 องค์ประกอบของรู ปแบบแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์
สอดคล้องส่ งเสริ มซึงกันและกัน
2. องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยน
การสอน (แต่ละองค์ประกอบ)
2.1 องค์ประกอบเชิงหลักการและ
วัตถุประสงค์

ข้ อเสนอแนะ
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ระดับความ
ประเด็นการประเมิน

เหมาะสม/
สอดคล้อง
5 4 3 2 1

2.1.1 หลักการของรู ปแบบมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีพนฐาน
ื
สามารถใช้
เป็ นกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
แสดงให้เห็นจุดเน้นในการเรี ยนการสอน

2.1.2 วัตถุประสงค์มีความเหมาะสมชัดเจน สามารถแสดงถึงสิ ง
ทีมุ่งหวังให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยน
2.1.3 หลักการและวัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกัน
2.2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการ

2.2.1 กระบวนการเรี ยนการสอน มีขนตอนครบถ้
ั
วน
เหมาะสมและสอดคล้องต่อเนืองกัน

ข้ อเสนอแนะ
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ระดับความ
เหมาะสม/

ประเด็นการประเมิน

สอดคล้อง

ข้ อเสนอแนะ

5 4 3 2 1
2.2.2 ขันตอนการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม สามารถ
ทําให้การเรี ยนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

2.2.3 ขันตอนการเรี ยนการสอนมีความสอดคล้องกับ
หลักการและวัตถุประสงค์
2.3 องค์ประกอบเชิงเงือนไขการนํารู ปแบบฯไปใช้
2.3.1 ปัจจัยทีเอือต่อการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับหลักการและวัตถุประสงค์
2.3.2 ปั จจัยสนับสนุนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
กระบวนการเรี ยนการสอน
ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
………………………………………………………………………………………………………
ลงชือ................................................................
(.......................................................................)
ผูป้ ระเมิน

รู ปแบบการสอนฯ (PMPC Model)

การสอนอ่านภาษาทีสอง
การแลกเปลียนบทบาท
แผนภูมิความหมาย

สิ งส่ งเสริมการเรียนรู้

ผูส้ อนให้ความรู ้ผเู ้ รี ยน เป็ นผูน้ าํ
การปฏิบตั ิทีชัดเจน เป็ นผูอ้ าํ นวย
ความสะดวกและกระตุน้ ผูเ้ รี ยน
และฝึ กฝนผูเ้ รี ยนให้ชาํ นาญ

หลักการตอบสนอง

บทบาทความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และการทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื น แลกเปลี ยนบทบาท
วิถีประชาธิ ปไตย

ระบบสังคม

4.

2.
3.

Step
1.

P

Teaching Procedure
Teacher’s role
Motivating
using
strategies
Modeling Students
Facilitating
Participation
Evaluation

O

N

Implement and
become independent
reader

Supporting
Work

Students’ role
Preparation

aเพือพัฒนาผูอ้ ่านให้เป็ นผูอ้ ่านอิสระ

กลยุ ท ธ์ แ ลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ
ความหมายนํามาจากการสัง เคราะห์ ทฤษฎี
Zone of Proximal Development ของ
Vygotsky, ทฤษฏีCollaborative ของJohnson,
ร ว ม ถึ ง สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ น ว คิ ด Reciprocal
Teaching, Semantic Mapping Teaching,
Critical Reading และ Scaffolding กลยุทธ์
หลักที สํา คัญ คื อ การทํานาย การตังคําถาม
การทําให้ชัดเจน และการสรุ ปการอ่าน โดย
ใช้แผนภู มิความหมายเข้ามาช่ วยในขันตอน
ก่อนการอ่าน ขณะอ่าน และหลังการอ่าน
M

จุดมุ่งหมาย

หลักการ

2.ประเมินความพึงพอใจ

1.ทดสอบหลังเรี ยน

การประเมินผล

ขันตอนการสอน
1. P= Preparation Stage
1.1 P = Preparation knowledge related to Reciprocal
and Semantic Mapping Instructional Model
1.2 Reading Plan
2. M= Modeling Stage
2.1 P = Predicting information, Preparation by using
Semantic mapping to activate students’
background knowledge
2.2 S = Silent Reading
2.3 A = Asking Questions
2.4 C = Clarifying Reading Content
2.5 S = Summarizing for Reading Content in Semantic
mapping
3. P= Participation Stage
3.1 C = Changing Role
4. C= Cooperation Stage
4.1 T acting as a facilitator to support and help Ss.
4.2 Ss cooperate to summarize content by using Semantic
mapping.

เงือนไขสําคัญก่อนใช้รูปแบบการอ่านโดยใช้กลยุทธ์การ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิควาฟมหมาย
1. ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการสอนจากคู่มือทีผูว้ ิจยั ทําขึน
2. ผู ้ เ รี ยนต้ อ งเชื อมั นในกลยุ ท ธ์ ก ารสอนนี ว่ า เป็ นวิ ถี
ประชาธิ ปไตย

ขันตอนการดําเนินงาน
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ภาคผนวก ก ที 7. คู่มือการใช้
รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่ งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเข้ าใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
The Development of the Reading Comprehension Instructional Model through Reciprocal
Teaching and Semantic Mapping Strategies to Enhance Reading Abilities of Undergraduate
Students

จัดทําโดย

นางฉลอง รัตนพงษ์

เอกสารนีประกอบการทําวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
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คํานํา
คู่มือการจัดการเรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จัดทําขึนเพือเป็ นคู่มือแก่ผสู ้ อนทีต้องการนํารู ปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีต้องการศึกษาข้อมูลเกียวกับรายละเอียด
รู ปแบบ และต้องการนํารู ปแบบนีไปทดลองใช้ เนือหาทังหมดประกอบด้วย
1. ความเป็ นมาของการพัฒนารู ปแบบฯ ทีกล่าวถึงสภาพปั ญหาในการพัฒนารู ปแบบ
2. กล่าวถึงทฤษฎีและแนวคิดทีนํามาสนับสนุนรู ปแบบฯเพือความเข้าใจในการใช้รูปแบบ
3. แผนการสอน ในขันตอนการวางแผนการเรี ยนเพือให้ได้ขอบเขตเนื อหา และจุดมุ่งหมาย
ในการเรี ยน
4. แผนการเตรี ยมผูเ้ รี ยนก่อนการใช้รูปแบบฯ เป็ นการให้ความรู ้เกียวกับขันตอน วิธีการการ
ใช้กลยุทธ์การอ่านทีผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึน
5. ขันตอนการดําเนินการการสอนอ่าน และกระบวนการวิธีการต่างๆทีใช้ในรู ปแบบฯ
ขันตอนและแผนการดําเนินการสอนการอ่านนีผูส้ อนทีสนใจอาจนําไปปรับใช้ตามบริ บททีเหมาะสม
ซึ งขึนอยูก่ บั ความพร้อมและสภาพการเรี ยนการสอนของท่านเอง แล้วแต่วิจารณญาณของท่านผูส้ อน
โดยยึดหลักการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการ
อ่านของนักศึกษาเป็ นสิ งสําคัญ

ฉลอง รัตนพงษ์
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สารบัญ
หัวข้อเรื อง
รู ปแบบการสอนแบบ PMPC
ความเป็ นมาและความสําคัญ
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทีนํามาเป็ นพืนฐานในการสร้างรู ปแบบ
แผนการดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน
แผนการเตรี ยมผูเ้ รี ยนก่อนการใช้รูปแบบฯ
ขันตอนการดําเนิ นการการสอนอ่าน และกระบวนการ
เอกสารประกอบการใช้รูปแบบ
เอกสารอ้างอิง

หน้า
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การพัฒนารูปแบบการสอนการอ่ านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเข้ าใจของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ความเป็ นมาและความสํ าคัญ
การอ่านเป็ นการสื อสารทีจําเป็ นอย่างยิงไม่วา่ จะเป็ นการอ่านภาษาทีหนึงหรื อภาษาทีสอง
เพราะผูอ้ ่านสามารถศึกษาหาความรู ้และพัฒนาชี วิต นอกจากนันยังก่อให้เกิดความสนุกสนานส่ งเสริ ม
ให้มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์และเป็ นแรงผลักดันทีดีในการดําเนิ นชี วิตจึงไม่สามารถทีจะปฏิเสธได้ถา้
จะสรุ ปว่าการอ่านเป็ นหัวใจในการศึกษาต่างๆในทุกระดับและเป็ นเครื องมือในการแสวงหาความรู ้ใน
การแสวงหาความรู ้ต่างๆได้ อย่างไรก็ตามการอ่านทีมีประสิ ทธิ ภาพนันเป็ นสิ งทีมีความสําคัญ ประเทศ
ไทยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสองในระดับนโยบายการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิ การได้มี
การกํา หนดให้นัก เรี ย นมี ก ารเรี ย นภาษาอัง กฤษตังแต่ชันประถมศึ ก ษาปี ที 1 จนถึ ง ชันระดับ ชัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การในด้านการ
ดําเนินการด้านการศึกษาว่าด้วยการเสริ มสร้างความร่ วมมือด้านการศึกษาเพือบรรลุสู่ประชาคมอาเซี ยน
นโยบายทางการศึกษาของอาเซี ยนก็มุ่งเน้นและพัฒนาการเรี ยนภาษาอังกฤษเช่นกัน
การเรี ยนภาษาอังกฤษจะมีการเรี ยนในสี ทักษะคือทักษะการพูด ทักษะการฟั ง ทักษะการอ่าน
และทักษะการเขียนแต่ทกั ษะทีใช้มากทีสุ ดก็คือทักษะการอ่าน(Carrel 1989; Grabe and Stoller, 2002)
ฉะนันผูท้ ีสามารถเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษและมีการอ่านทีมีประสิ ทธิ ภาพร่ วมด้วยจึงเป็ นผูท้ ีได้เปรี ยบทีจะ
ค้นคว้าหาความรู ้จากสื อทีใช้ภาษาอังกฤษเหล่านีและสามารถบรรลุถึงเป้ าหมายได้ อย่างไรก็ตามในทาง
ปฏิ บตั ิแล้วยังมีปัญหาอีกมากมายทีทําให้ผูเ้ รี ยนหรื อผูอ้ ่านไม่สามารถประสบความสําเร็ จในการอ่าน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะการอ่านในภาษาทีสอง สาเหตุทีสําคัญประการหนึ งทีทําให้ผูเ้ รี ยนขาด
ความเข้า ใจในการอ่า นนันผู ว้ ิจ ัย คิ ด ว่า คื อวิธี ก ารสอน ครู ไ ม่ ส ามารถที จะฝึ กอบรมให้ผูอ้ ่ า นบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ครู ส่วนมากคุน้ เคยกับการสอนโดยวิธีสอนแบบดังเดิม นันคือสอนรายละเอียดเนื อหา
มากกว่า การฝึ กทัก ษะเพื อการอ่ า นดัง ที เกรดแมน (Gradman, 1991) กล่ า วถึ ง การสอนอ่ า นไว้ว่า
โดยทัวไปวิธีการสอนอ่านของครู ทวไปจะสอนให้
ั
อ่านบทความสันๆและตามด้วยกาววิเคราะห์ภาษาซึ ง
เป็ นการมุ่งสอนส่ วนย่อยของการอ่าน รู ปแบบของภาษาไม่ได้มุ่งไปสอนทีความหมายซึ งเป็ นส่ วนทีทํา
ให้ผูเ้ รี ยนไม่ชอบอ่าน ทังนี และทังนันจะต้องมาดู ว่ามีอะไรทีเป็ นปั ญหาบ้างและจะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
บรรลุเป้ าหมายได้อย่างไร
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จากผลการวิจยั ของนักการศึกษาและนักวิจยั หลายท่านได้ผลการวิจยั ว่านักเรี ยนขาดกลยุทธการ
อ่านความเข้าใจเนือหาทีมีประสิ ทธิ ภาพ (Carnine 2004; Riyard and Yore 1992)
จากเหตุผลทีการอ่านอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้กลายเป็ นสิ งทีมีความจําเป็ นเป็ นอย่างยิงสําหรับ
ผูเ้ รี ยนในทุกระดับจึงทําให้มีการค้นคว้าหากลวิธีการเรี ย นการสอนในการทีจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจการ
อ่านได้ดีขึนจากนักการศึกษา นักวิชาการ ครู ผสู ้ อน รวมถึงผูเ้ รี ยนด้วยจึงทําให้เกิดกลยุทธ์และวิธีการ
มากมายในการสอนอ่านอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และหนึ งในจํานวนนันก็มีการสอนอ่านเพือความเข้าใจ
แบบแลกเปลี ยนบทบาทรวมอยู่ด้วยและในการวิจยั การอ่า นนี ผูว้ ิจยั ได้เลื อกการสอนการอ่ านแบบ
แลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) มาใช้พฒั นาการสอนการอ่านเพือความเข้าใจอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) เป็ นวิธีทีเป็ นประชาธิ ปไตยที
สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรี ยนนําสู่ การเรี ยนรู ้เป็ นการคาดหวังว่าผลของการวิจยั นี
จะเป็ นประโยชน์สําหรับครู นักเรี ยน ผูน้ ิ เทศโรงเรี ยน การรวบรวมวรรณกรรมทีเกี ยวข้องทีมีมาก่อน
ชี ให้ เห็ นถึ ง ความจํา เป็ นที ครู จ ะต้องดัด แปลงวิธี นี ไปพัฒ นาเพื อการสอนการคิ ด ในระดับ ที สู ง ขึ น
(Plinscar and Brown 1986; Carter 1997; Greenway 2002; Allen 2003; Todd and Tracey, 2006)
วิธีการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) ได้รับการพิจารณาในการช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนกลุ่มทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษ (Bruce and Chan 1991; Dae 1991; Plinscar and Klenk
1992; Klingner and Vanghn 1996; Lederer, 2002) การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching) สนับ สนุ นการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ ความรั บ ผิ ด ชอบและลัก ษณะการเป็ นผูน้ ํา สามารถ
ขับเคลือนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน พัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมและลดพฤติกรรมของผูท้ ีไม่เป็ นทีพึง
ปรารถนาในห้องเรี ยน
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) เป็ นรู ปแบบการสอนทีพัฒนา
โดย PalincsarandBrown (1984) นักวิชาการทังสองท่านได้อธิ บายวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการสอนนี
ว่าเป็ นการช่วยเหลือให้ผูอ้ ่านมีความสามารถหาความหมายจากเนื อหาและช่วยเหลือชี นําให้ผูเ้ รี ยนมี
ความเข้า ใจเนื อหาได้ดี ขึ นและเป็ นพื นฐานวิธี ท างสั ง คม (sociocultural) โดยการออกแบบรู ปแบบ
สําหรับผูอ้ ่านอธิ บายและนํากลยุทธ์การเรี ยนรู ้โดยการสนับสนุ นจากสังคมสิ งแวดล้อมรอบตัว กลยุทธ์
นี ผู ้เ รี ย นใช้ ก ารถกอภิ ป รายที จะนํา ไปสู่ ค วามเข้า ใจของผู ้เ รี ย นพัฒ นาการเรี ย นรู ้ นํา ตนเอง (self-
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regulatory and monitoring) เพือนําไปสู่ การพัฒนาศักยภาพรวม (Allen,2003) เป็ นกลยุทธ์การสอนอ่าน
ซึ งประกอบด้ว ยยุ ท ธวิ ธี ก ารอ่ า นที จํา เป็ น 4 กลยุท ธ์ คื อ การทํา นาย (predicting)

การตังคํา ถาม

(generating questions) การสรุ ป (summarizing) และการหาความชัดเจน (clarifying) สําหรับกรอบ
แนวคิดเชิ งทฤษฎี ของรู ปแบบการสอนนี อยู่บนฐานทฤษฎี ท างสังคม คื อ the zone of proximal
development, proleptic teaching, and expert scaffolding (Palincsarand Brown 1984)
ขันตอนสรุ ป summarizing นี ผูว้ ิจยั เลื อกใช้แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) การที
ผูว้ ิจยั เลือกใช้ขนตอนนี
ั
ในขันสรุ ปเพราะว่าวิธีนีง่ายในการสอนและง่ายสําหรับผูเ้ รี ยนทีจะนําไปใช้ทาํ
ความเข้าใจในเนือหาทีอ่าน ผูว้ ิจยั มีความเชื ออย่างกว้างๆว่าผูเ้ รี ยนจะเรี ยนได้ดีกว่าถ้าได้รับการสอนให้
สร้ างความสัมพันธ์ ที เกี ยวข้องกันในเนื อหาและยุทธวิธีนีก็ เป็ นพืนฐานของการสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างส่ วนประกอบของเนื อหา(Mayer 2003) ได้อภิปรายไว้ว่าการใช้ยุทธวิธีแผนภูมิความหมาย
(semantic mapping) เป็ นการใช้การขับเคลื อนและเกี ยวพันกับผูเ้ รี ยนในการคิ ด การอ่านและความ
คาดหวังในการเขี ยนเป็ นการสนับสนุ นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ คาํ ศัพท์โดยการช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเชื อมโยง
ข้อมู ล ใหม่ ก ับ ประสบการณ์ เดิ ม ที มี อ ยู่แ ผนภู มิ ค วามหมาย (semantic mapping) แสดงให้เห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างคําหรื อกลุ่มของคําถึงแม้วา่ ความสัมพันธ์เกือบทังหมดจะอยูบ่ นพืนฐานของการ
ผูก ความคิ ดก็ย งั สะท้อนให้เห็ นถึ ง รู ป แบบการจัดอย่างเป็ นระบบ ความหมายอย่า งอื นที ใช้รวมถึ ง
Semantic webbing, semantic networking , bubbling and plot maps (Heimlich and Pittelman 1986;
Vaccae t al. 2000: 298-299)
จากข้อมูลทีกล่าวมาข้างต้นสรุ ปให้เห็นว่าแผนภูมิความหมาย (semantic mapping) มีส่วน
ช่วยให้ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจการอ่านทีดีขึนจากการทําให้ชดั เจนขึนเมือนํามาใช้ร่วมกับการสอนยุทธวิธี
การสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) เป็ นกลวิธี ทีสามารถช่ วยผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้
ความหมายและความเข้าใจจากเนือหาทีอ่านได้เป็ นอย่างดี ในการตรวจสอบติดตามเพือให้แน่ใจว่าเขา
เข้าใจสิ งทีอ่านอย่างแท้จริ งและสามารถรู ้วา่ เขารู ้อะไร โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้จากครู และเพือนในกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง กลวิธีการสอนแบบนีครู และผูเ้ รี ยนหมุนเวียนแลกเปลียนกันเป็ นผูน้ าํ และอภิปรายใน
เรื องที อ่ า นและในขันตอนการสอนแบบยุท ธวิธี ก ารสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาท

(Reciprocal

Teaching) นี ครู ก็จะใส่ ขนตอนการใช้
ั
แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) เข้าไปใช้ร่วมในการ
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สอนเกี ยวกับการจะสรุ ป อย่างไร เพือทีจะเข้า ใจเนื อหาที อ่ านที ดี ทีสุ ดทฤษฎี การเรี ย นรู ้ ทีนํามาเป็ น
พืนฐานในการสร้างรู ปแบบคือทฤษฎีเหล่านี
. การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ
. การสอนอ่านภาษาทีสอง
3. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางปั ญญา (cognitive)
และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory)
4. ทฤษฎีทางสังคมของ Vygotsky คือ Zone of Proximal Development
5. หลักการแนวคิดเกียวกับการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Reading)
6. ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
7. แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
8. แนวคิดเกียวกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaborative Learning Theory)
9. การเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding)
ซึงรายละเอียดทีสําคัญของแนวคิดและทฤษฏีทีเกียวข้องได้แสดงไว้พอสังเขปดังนี
1. หลักการแนวคิดและทฤษฏีเกียวกับการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ หลักการแนวคิดเกียวกับการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบโดยนํา
แนวคิดของKruse (2004) ซึ งได้เสนอขันตอนการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ผล
และมีความเหมาะสมโดยใช้รูปแบบ“ADDIE Model” ทีประกอบด้วยการปฏิบตั ิ 5 ขันตอนคือขัน
วิเคราะห์ (Analysis) ขันออกแบบ (Design) ขันพัฒนา (Development) ขันนําไปใช้ (Implement) และ
ขันประเมินผล (Evaluation)
2. การสอนอ่านภาษาทีสอง
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดหลักการ แนวคิดเกี ยวกับการสอนอ่านภาษาทีสองของAnderson
( ) จําแนกเป็ น กลยุทธ์ เรี ยกว่า ACTIVE ดังต่อไปนี
รู ปแบบการอ่านแบบ ACTIVE ประกอบด้วยอักษรต้นของวิธีทงหมด
ั
A – Activate prior knowledge คือการดึงความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนออกมาใช้ขณะอ่าน
C – Cultivate vocabulary การสอนศัพท์
T – Teach for comprehension การสอนความเข้าใจการอ่าน
I – Increase reading rate การเพิมอัตราการอ่าน
V – Verify reading strategies การตรวจสอบกลยุทธการอ่าน
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E – Evaluate progress การวัดผลความเข้าหน้าในการอ่าน
3. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางปั ญญา (cognitive) และทฤษฎี
อภิปัญญา (Metacognitive Theory)
เพือความเข้าใจเนื อหา (Dole et al. 1991) กลวิธีทีเกี ยวกับกระบวนการคิดเกี ยวข้อง
โดยตรงกับภาษาเป้ าหมายและรวมถึงวิธีต่างๆ เช่น เหตุผลทีอนุ มานได้ การพยากรณ์ การจัดการการใช้
การบันทึ กประเด็นทีสําคัญ การใช้ความรู ้ ประสบการณ์ เดิ ม การเดาความหมายจากเนื อหา (Oxford,
1990) ยุทธวิธี
อภิปัญญา (metacognitive) เป็ นกิ จกรรมที ผูอ้ ่านควบคุ มการอ่านด้วยตนเอง หรื ออี กนัยหนึ งก็คือเป็ น
กลวิธีทีอยูบ่ นฐาน “การคิดเกียวกับการคิด” (thinking about thinking) นันคือผูอ้ ่านรู ้วา่ ใช้ยุทธวิธีนี
เมือไหร่ ใช้อย่างไรและดัดแปลงไปสู่ เป้ าหมายทีในการอ่าน
4. ทฤษฎีทางสังคมของไวก็อตสกี (Vygotsky)
คือ Zone of Proximal Development พืนทีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal Development)
เป็ นการทําหน้าทีหรื อทํางานอย่างใดอย่างหนึงทีในปั จจุบนั ทีบุคคลยังไม่มีความสามารถจะทําได้ แต่
อยูใ่ นกระบวนการทีจะทําให้บุคคลมีความพร้อม สามารถทําหน้าทีหรื อทํางานได้อย่างสมบูรณ์ใน
อนาคตเป็ นกระบวนการทียังอยูใ่ นระหว่างการเริ มต้น (Embryonic State)
5. แนวคิดเกียวกับการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Reading)
ผูว้ ิจยั ได้นําแนวคิ ด ระดับความเข้า ใจในการอ่านของบาเร็ ท มาประยุกต์ใ ช้เนื องจากมี
เนือหาสาระเกียวกับระดับความเข้าใจในการอ่านของผูอ้ ่านตังแต่ระดับเข้าใจตามตัวอักษร เข้าใจในการ
จัดเรี ยงข้อความใหม่ เข้าใจในระดับอ้างอิงหรื อลงความเห็ น (Inference) ระดับความเข้าใจในการ
ประเมิน (Evaluation) และสุ ดท้ายคือระดับความเข้าใจอย่างซาบซึ ง (Appreciation) และสุ นนั ทา มัน
เศรษฐวิทย์นาํ ทฤษฏีของ Bloom มาประยุกต์ใช้เป็ นมี 6 ขันคือจํา เข้าใจ นําไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่า
6. ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)
เป็ นยุทธวิธีการสอนทีพัฒนาโดยPalincsar and Brown (1980) เป็ นวิธีการสอนอ่านรู ปแบบหนึ งที
ประกอบด้ว ยกลยุท ธ์ ที จํา เป็ นในการอ่ า น การทํา นาย (predicting) การสร้ า งคํา ถาม (generating
questions) การหาความชัดเจน (clarifying) และการสรุ ป (summarizing) เป็ นวิธีทีช่ วยให้ผูเ้ รี ยน
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พัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจและกลายเป็ นผูอ้ ่านทีมีความสามารถมากขึน เป้ าหมายของการสอนแบบ
Reciprocal Teaching คือใช้การอภิปรายไปสู่ การพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยน การพัฒนา
ทักษะควบคุ มบัง คับและการพัฒนาให้บรรลุ ความสําเร็ จในการขับเคลื อนในภาพรวม (Allen and
Borkowski et al. 2003)
7. ยุทธวิธีการสอนแบบใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
แผนภู มิความหมายมี ประโยชน์มากเนื องจากช่ วยให้ผูอ้ ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดรวบยอดในเรื องว่าอะไรเป็ นความคิดทีสําคัญทีสุ ด และทีสําคัญรองลงมาและความคิดนันๆ มี
ความสําคัญกันแบบใดเช่นในแง่การเปรี ยบเทียบ บรรยายและทีสําคัญก็คือการใช้แผนภูมิความหมาย
(Semantic Mapping) ในกิ จกรรมการอ่านทังก่ อนและหลังการอ่านสอดคล้องกับทฤษฎี โครงสร้ าง
ความรู ้ทีกล่าวไว้วา่ โครงสร้างความรู ้ดา้ นรู ปแบบ (Formal Schema) เป็ นปั จจัยทีสําคัญทีทําให้ผูอ้ ่าน
เข้าใจเรื องดีขึน (วิสาข์ จัติวตั ร์ , 2000:145)
8. แนวคิดเกียวกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaborative Learning Theory)
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือคือการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มทีมีความสามารถ
แตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรี ยนรู ้เพือไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่มนักการศึกษาทีเผยแพร่ แนวคิดนี
คือDavid Johnson (1994) โดยการจัดการเรี ยนการสอนความสนใจเกี ยวกับความสั มพันธ์ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนเป็ นสิ งทีช่วยให้ประสิ ทธิ ภาพของผูเ้ รี ยนดีขึน
9. การเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding)
เป็ นแนวคิดทีนักการศึกษาหลายท่านกล่าวว่าเป็ นวิธีการทีจัดความช่ วยเหลือเพือให้
ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิ งานบรรลุความสําเร็ จได้ดว้ ยตนเองโดยผ่านกิ จกรรมทีผูส้ อนจัดไว้ในลักษณะต่างๆเช่ น
การตังคําถาม การสาธิ ต บอกเป็ นนัย การแสดงละคร ภาระงาน การออกแบบสิ งแวดล้อมเพืออํานวย
ความสะดวกในการฝึ กปฏิบตั ิในทักษะต่างๆ เพือให้ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิ บตั ิงานด้วยตนเอง จนกระทัง
ผูเ้ รี ยนได้รับความสามารถมากขึนและความช่ วยเหลื อจะลดลงไปเรื อยๆเป็ นเทคนิ คการเรี ยนที ช่ วย
ผู เ้ รี ย นสามารถเข้า ใจในการอ่ า นเมื อนํา มาใช้ ใ นการสอนการอ่ า นเพื อความเข้า ใจ (Bruner1983;
Crawford 2003; Foley, 1994)
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แผนการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
มีทงหมด
ั
4 ขันตอน
1. P= .Preparation stage
ในขันตอนนี ผูส้ อนอธิ บายให้ผูเ้ รี ยนทราบถึ งยุทธวิธีการสอนทีพัฒนาโดยPalincsar
and Brown (1980)ซึ งเป็ นวิธีการสอนอ่านทีประกอบด้วยกลยุทธ์ ทีจําเป็ นในการอ่าน การทํานาย
(predicting) การสร้างคําถาม (generating questions) การหาความชัดเจน (clarifying) และการสรุ ป
(summarizing)

เป็ นวิ ธี ที ช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นพัฒ นาการอ่ า นเพื อความเข้า ใจและกลายเป็ นผู อ้ ่ า นที มี

ความสามารถมากขึน เป้ าหมายของการสอนแบบ Reciprocal Teaching คือใช้การอภิปรายไปสู่ การ
พัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจของผูเ้ รี ยน ในการพัฒนาทักษะควบคุ มบังคับและการพัฒนาให้บรรลุ
ความสําเร็ จในการขับเคลือนในภาพรวม (Allen& Borkowski et al., 2003)
2. M= Modeling Stage
ในขันตอนนี เป็ นการนํา ขันตอนการสอนแบบแลกเปลี ยนบทบาทและแผนภู มิ
ความหมายมาใช้ตามขันตอน สําหรับขันตอนการสอนทีสําคัญของการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ
โดยใช้การสอน แบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) และการใช้แผนภูมิความหมาย
(Semantic

Mapping) ที สํ า คัญ คื อ ผู ้ส อนต้อ งสาธิ ต การใช้ เ ทคนิ ค ทังสี อย่ า ง คื อ การทํา นาย

(Predicting)การตังคําถาม (Questioning) การสอบถามเพือตอบข้อสงสัย (Clarifying)และการสรุ ป
(Summarizing) ทีใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)ซึ งสามารถทําตามขันตอน คือ
P = Predicting information,
1. ให้ผเู ้ รี ยนอ่านหัวเรื อง (Topic) จากนันจึงให้ผเู ้ รี ยนอธิ บายแสดงความคิดเห็นว่ารู ้อะไรเกียวกับ
หัวเรื องทีอ่านแล้วบ้าง พร้อมทังทําการคาดเดาว่าเรื องทีอ่านนันน่าจะเป็ นเรื องเกียวกับอะไร
S = Silent Reading
2. ให้ผเู ้ รี ยนอ่านเรื องในใจเงียบๆประมาณ 1-2 ย่อหน้า ถ้าหากแต่ละย่อหน้าไม่ยาวมากนัก
A = Asking Questions
3. ผูส้ อนถามผูเ้ รี ยนเกียวกับใจความสําคัญของเรื องทีอ่านและให้ผูเ้ รี ยนช่วยกันสรุ ปประเด็นและ
รายละเอียดทีสําคัญโดยใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) โดยผูส้ อนทําหน้าทีสาธิ ตและทํา
หน้าทีเป็ นผูน้ าํ การอภิปรายตามทีผูเ้ รี ยนได้เสนอมา ในระยะแรกของการสาธิ ตและการทดลองการ
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อภิปราย ผูเ้ รี ยนอาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการคิดก่อนแสดงความคิดเห็ นดังนันผูส้ อนต้องให้เวลา
แก่ผูเ้ รี ยนพอสมควรในการตอบและอาจตังคําถามนําเพือช่วยให้เขาแสดงคําตอบหรื อความคิดเห็นได้
ไม่ควรทิ งเวลาไว้นานจนเกิ ดความอึดอัดหากผูเ้ รี ยนยังไม่สามารถที จะตอบคําถามหรื อแสดงความ
คิดเห็นได้ ผูส้ อนควรบอกให้ผูเ้ รี ยนคนนันทราบว่าผูส้ อนจะกลับมาถามใหม่และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยน
คนนันได้คิดคําตอบของตนเองซึ งจะเป็ นการแสดงให้เห็ นว่า ผูส้ อนให้ความสํา คัญกับบทบาทของ
ผูเ้ รี ยนคนนัน
C = Clarifying Reading Content
3. ผูส้ อนสอบถามผูเ้ รี ยนว่ามีขอ้ สงสัยต่างๆเกียวกับเรื องทีอ่านเช่ น คําศัพท์ โครงสร้ างประโยค
และเนื อหาหรื อไม่ ถ้าหากผูเ้ รี ยนมี ขอ้ สงสัยผูส้ อนก็จะสาธิ ตและนําการอภิปรายในประเด็น
เหล่านันเพือหาคําตอบ
S = summarizing for reading content in Semantic mapping
4. ถ้าผูเ้ รี ยนไม่มีขอ้ สงสัยในเรื องทีอ่านแล้ว ผูส้ อนก็สรุ ปใจความสําคัญของเรื องที อ่านโดยใช้
แผนภูมิความหมาย (semantic mapping)
3. P= Participation Stage
C = Changing Role
5.เมือเสร็ จจาก 1 หรื อ 2 ย่อหน้าแรกแล้วผูส้ อนขอให้ผูเ้ รี ยนช่วยกันคาดเดา (Predict) สิ งทีจะ
อ่านในย่อหน้าถัดไปว่าเกียวกับอะไรและมีการทําซําตามขันตอนเดิมจนผูส้ อนมันใจว่าผูเ้ รี ยนสามารถ
ทําขันตอนต่างๆ เข้าใจสามารถดําเนิ นการได้โดยกลุ่มผูเ้ รี ยนเองและผูเ้ รี ยนอาจจะยังไม่คุน้ เคยกับการ
อภิปรายและการสรุ ปโดยการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) มากนัก ผูส้ อนต้องให้ผเู ้ รี ยน
ดําเนินการตามคู่มือทีให้ไว้อย่างเป็ นขันตอนและเมือมีความคุน้ เคยกับขันตอนต่างๆแล้ว ก็จะสามารถ
ดําเนินการอภิปรายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน และขณะผูเ้ รี ยนดําเนิ นการอยูผ่ ูส้ อนต้องสังเกตและ
คอยให้ความช่วยเหลือหากผูเ้ รี ยนมีปัญหาและโปรดจําไว้วา่ บทบาทของผูส้ อนคือผูอ้ าํ นวยความสะดวก
(Facilitator) ดังนันควรให้ความช่วยเหลือเท่าทีจําเป็ นเพือจะได้ไม่เป็ นการแทรกแซงกระบวนการคิด
ของผูเ้ รี ย นและให้ผูเ้ รี ย นรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นของเพือนในกลุ่ ม เพราะแนวการสอนอ่ านนี ยึดถื อวิ ถี
ประชาธิปไตยเป็ นหลักและที
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ผู้สอนควรตระหนั กคื อ ผู้ส อนจําเป็ นต้ อ งลดบทบาทของตนเองลงเรื อยๆจนกระทังผู้เรี ยนสามารถ
ดําเนินการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้ เองโดยไม่ จําเป็ นต้ องได้ รับความช่ วยเหลือจากผู้สอนและ
สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนในกลุ่มช่วยเหลือกันและกันเพือร่ วมกันแก้ไขปั ญหา
ในการสรุ ปเนื อหาที อ่านโดยใช้แผนภู มิความหมาย (Semantic Mapping) นันรู ปแบบ
ขึนอยูก่ บั เนือหาทีอ่านว่าสามารถทีจะใช้รูปแบบอย่างใด เช่นแบบรู ปแมงมุมใช้แสดงความสัมพันธ์ของ
ใจความสําคัญ แผนภูมิแสดงเวลาใช้กบั เรื องทีลําดับเหตุการณ์หรื อแสดงขันตอน แผนภูมิแสดงเหตุและ
ผล และแผนภูมิผสมเป็ นต้น
6.เมือผูเ้ รี ยนสามารถทําตามขันตอนจากข้อที 1-5 ได้อย่างเข้าใจและคล่องแคล่วแล้วผูส้ อนต้อง
แลกเปลียนบทบาทจากผูส้ อนในตอนต้นเป็ นเพียงแค่ผูอ้ าํ นวยความสะดวกช่ วยเหลือ และให้หาผูน้ าํ
กลุ่มในการเป็ นผูน้ าํ ทําการอ่านต่อจากผูส้ อน ซึ งขันตอนนี อาจจะทําในย่อหน้าที 3หรื อ4 หรื อในขณะที
ครู ผสู ้ อนมีความมันใจว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจขันตอนและเนือหาการอ่าน แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching) และการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) และผูเ้ รี ยนแลกเปลียนหมุนเวียนกัน
เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการอ่านต่อไป
4. C = Cooperation Stage
7. ครู ผสู ้ อนทําหน้าทีเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกและช่วยผูเ้ รี ยนตามความจําเป็ นตลอดเวลาทีมี
การฝึ กการอ่า นแบบแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) และการใช้แผนภูมิ ความหมาย
(Semantic Mapping)
การประเมินผล ผูส้ อนสามารถประเมินผลการสอนได้จากการสังเกตการอภิปรายจากการ
ตังคําถาม การสรุ ปประเด็นและใจความสําคัญหรื อจากการแสดงความคิดเห็นเกียวกับสิ งทีอ่าน ผูส้ อน
สามารถใช้แบบทดสอบในการทดสอบความเข้าใจของผูอ้ ่านหลังจากการอภิ ปรายเรื องโดยการใช้
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ผูเ้ รี ยนควรตอบคําถามได้อย่างถูกต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
(อรุ ณี วิริยะจิตราและคณะ 2011: 133)
นอกจากประเมินเนื อหาเกียวกับความเข้าใจในการอ่านแล้ว ผูส้ อนต้องประเมินเกียวกับความพึงพอใจ
เกียวกับกิจกรรมการสอนการอ่านโดยใช้รูปแบบการฝึ กการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal
Teaching) และการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
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ตัวอย่าง
Four key strategies
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แนวทางการใช้ ยุทธวิธีการสอนอ่านแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Strategy)
วิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal teaching) เป็ นยุทธวิธีการสอนที
เกียวกับกิจกรรม 4 อย่างคือการทํานาย (predicting) การตังคําถาม (questioning) การหาความชัดเจน
(clarifying) และการสรุ ปความ (summarizing) ขันตอนสรุ ป summarizing นี ผูว้ ิจยั เลื อกใช้แผนภู มิ
ความหมาย (semantic mapping) การทีผูว้ จิ ยั เลือกใช้ขนตอนนี
ั
ในขันสรุ ปก็เพราะว่าวิธีนีง่ายในการสอน
และง่า ยสําหรั บผูเ้ รี ยนที จะนําไปใช้ทาํ ความเข้าใจในเนื อหาที อ่าน ผูว้ ิจยั มี ความเชื ออย่างกว้างๆว่า
ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนได้ดีกว่าถ้าได้รับการสอนให้สร้างความสัมพันธ์ทีเกียวข้องกันในเนือหาและยุทธวิธีนีก็
เป็ นพืนฐานของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประกอบของเนือหา
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FOUR KEY STRATEGIES
Prediction
Prediction involves clues by using learners’ background knowledge and old experiences.
The objective is to link what readers have already known about the topic and the new knowledge.
Title and graphic are the clues to starting what the text about. To find clues in the context to make
predictions is the first strategy as reading proceeds (Duffy, 2002. Bruce and Robinson, 2004).
I.

Predicting from the picture

Look at the picture and then answer some questions to help you predict the ideas about the passage.
1) What is your prediction when you look at the picture?
2) What was happening?
3) How about people in that area?
4) How do you feel when you look at the picture?
5) Where did it happen?
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II. Predicting from the title
When readers look at the title of the reading materials, which of the following ideas would
they imagine?
Chiang Mai: A Good Place for tourists from around the world

_________________ 1.There are lots of attractive places in Chiang Mai.
_________________ 2.Chiang Mai is a wonderful place.
_________________ 3.People are friendly in Chiang Mai.
_________________ 4.There are lots of elephants in Chiang Mai.
_________________5.It is in the northern part of Thailand.
III. Predicting from the main points
My favorite holiday
Hello, I’m Tommy. I would like to tell you about my favorite holiday. My favorite holiday is
Christmas Day which is on December 25.Before Christmas Day I always go to the supermarket with
my mother and Johnny, my brother, to buy gifts and something for decorating our house. We are
very happy. There are many kinds of activities that we always do. These are the activities that we
most love to do for our Christmas.
1) What is your prediction when you read the title? _____________________
____________________________________________________________
2) Skim the first paragraph; what is the passage about? _________________
____________________________________________________________
3) Read the last sentence; what is your prediction for the next paragraph? ___
____________________________________________________________
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For the prediction strategy, first you read the title and find out what the passage is about and
you can look at the subheadings and pictures. After that, read the first paragraph by skimming
(picking out the main idea). Don’t pay attention to every word. You can predict what is going on next
while you are reading.
In this research, the researcher uses the Semantic Mapping for predicting about the passage.
What is it about? Learners can guess what, who, when, where, why and how it is related. Using the
Semantic Mapping is a good way to help learners to activate their background knowledge in
comprehensive reading.
Questioning
Questioning is created to find out the main idea of the text. The objective of this is to test the reader’s
comprehension of the text and to help the reader identify crucial text information. Some question
words are who, what, when, where, why and how (Palincsar and Brown, 1986).
Read these Paragraphs and ask questions.
Example
Mexico City
Mexico is a popular place for tourists. Every year, thousands of people go to Mexico City. They visit
the old and beautiful buildings. In Mexico City’s museum, they learn about the history of Mexico. In
the restaurants, they enjoy the spicy and delicious Mexican food.
Questions
1. What is the topic?
2. What is it about?
Mexico City is growing quickly. In 1970, the city had about 9 million people. Now
it has over 17 million. All these people are causing problems for the city. There are not enough
jobs. Also, there is not enough housing. Large families have to live together in small homes.
The Mexican government is worried about all these problems. It is working hard to make life
better in the city.
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Questions
1. What is the main idea of this paragraph?
2. What are Mexico City’s Problems?
Why is Mexico City growing so fast? Where are all these people coming from?
They are coming to the city from the country. Life is hard on the farms in Mexico. Most
people on farms have to live a very simple life. They have no extra money for modern things.
People think life in the city must be better. So they leave their farms and move to Mexico City.
Questions
1. Why are people moving to Mexico City?
2. How do Mexicans live in the country?
3. What is life like in Mexico today?
All around the world, large cities have the same problems. One of them is air
pollution. Mexico City has bad air. It is dirty and unhealthy. Cars are one reason for the dirty
air. Many Mexicans now own their own cars and drive in the city. The factories in the area
also cause air pollution. These factories put a lot of smoke into the air. It is not easy to clean
up the air in a large city. The government has to make new laws, and everyone has to help.
Question
1. How do factories cause air pollution?
Clarification
Clarification occurs when readers have confusions or comprehension breakdowns, and they
try to check meaning. There are two ways to clarify: reference and vocabulary (Lederer, (2000).
1. Reference
1.1 Personal Pronoun: He, She, It, You, We, They and him, her, it, you, us, them.
Example: Mary Simms lives in New York City. She has an apartment near Central Park.
Mary jogs in the park. She thinks that jogging is good for her. So she jogs three times a
week.
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She refers to ____________.
Her refers to____________.
1.2 Demonstrative: this, that, these, those.
Example: In some races, the winners get large amounts of money. That is a good reason to
try to win.
That refers to ____________.
1.3 Indefinite pronoun: Some, all, both, each, many, more, most, others.
Example: Ten candidates applied for the job. One was successful while the others failed.
One refers to __________________________.
The others refer to________________________.
1.4 Relative Pronoun: Who, whose, whom, which, and that
Example: This is the book that everyone is talking about.
That refers to ____________________.
1.5 Adverb of time
When: today, yesterday, later, now, last year
For how long: all day, not long, for a while, since last year
How often: sometimes, frequently, never, often, yearly
Example: It was 17 years ago when I met Tim and he was a little boy then.
Then refers to ____________________.
1.6 Adverb of place:
Example: Five year ago she visited her brother who worked in Phuket.
There she met her friend.
There refers to _________________________.
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2. Vocabulary
When you encounter an unfamiliar word in reading, there are two ways to help you clarify the
meaning: context clue and word formation.
2.1 In addition to guessing the meaning of a word from its surrounding words, you can also
use other kinds of context clues as follows:
Definition
Verb to be
be called
mean
called
to be known as
refer to
defined
can be thought of
Example
A body of water surrounded by land is usually called a lake.
lake = a body of water surrounded by land
An Adonis is an extremely handsome young man.
Adonis = extremely handsome young man.
Renaming or Restatement
Or
that is

that is to say
in other words

Example:
You can take an escalator, or a moving staircase, to go down to the platform.
escalator = a moving staircase
These two circles are concentric. In other words, they have the same center
concentric = having the same center
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Comparison
As if
like
Similar to
too
Example:
A saloon is a large comfortable room on a ship, like a cocktail lounge.
Contrast
But
Nevertheless
Though
In contrast
On the contrary

however
while/whereas
Unlike
Even though

as opposite to
In spite of
Despite
On the other hand

Example:
Sam is talkative, but his brother doesn’t like to talk at all.
The movie is violent. In contrast, its music is peaceful and romantic.
Example
e.g. /for example
like

as
ex.

for instance
as follows

Example:
Do you participate in one of the more popular avocations, such as listening to music,
playing the guitar, reading cartoon books, or collecting stamps?
Synonyms
too
also
and
Example:
The boy was angry, and the girl was irate too.
The police were looking for anyone who might possess a gun; also he might have bombs.

such as

272
Punctuation
, (comma)
( ) (parentheses)

--- (dash)

: (colon)

; (semi-colon)

Example:
- My fractured foot was a blessing in disguise---it gave me a much needed rest.
- Many wild animals are nocturnal, active only at night.
- He picked up a cup and sipped --- he drank slowly.
2.2 word formation
Word formation is the creation of a new word by the addition of a morpheme (or affix) to an
already existing word.
Summarizing with Semantic Mapping
A summarization is to help readers to understand the main ideas of the text in order to
comprehend the whole picture of what the readers have read and to guide them for their further
reading. They should think of what the paragraph/ text is mostly about. Find a topic sentence and
create a sentence that reflects the most important information in the paragraph.
Again, the researcher uses the Semantic Mapping for summarizing the passage in every
paragraph. This is because this strategy can help readers to comprehend the passage step by step.
And it is used in summarizing the whole picture of the passage also.
แผนภูมิความหมาย(Semantic Mapping) เป็ นการแสดงการจัดความคิดหลักและความคิดรองที
เขียนให้มีความเกียวข้องกัน (Sinatra, Gemake and Morgan 1986: 4) ซึงรวมถึงทําแผนภูมิที
ประกอบด้วยจุด (node) ซึงวาดเป็ นสี เหลียม วงกลม สี เหลียมผืนผ้าทีมีคาํ ทีเป็ นกุญแจสําคัญและ
เชือมโยงในรู ปแบบของลูกศรหรื อเส้นทีลากเชื อมต่อระหว่างจุด Heimlich and Pittelman (1986) ได้
แนะนําการดัดแปลงเทคนิคของแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ไปใช้ในกิจกรรมก่อนและ
หลังการอ่านโดยยึดถือจุดประสงค์ของการอ่าน
1. การเข้าถึงความรู ้ทีมีอยูเ่ ดิมในเรื องทีผูเ้ รี ยนอ่าน
2. เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ทีเป็ นกุญแจสําคัญในเรื อง
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3. แลกเปลียนความรู ้เดิมและคําศัพท์ทีผูเ้ รี ยนรู ้แล้ว
4. อ่านและทําความเข้าใจเนือเรื อง
แผนภูมิความหมายมีประโยชน์มากเนืองจากช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดรวบยอดในเรื องว่าอะไรเป็ นความคิดทีสําคัญทีสุ ดและทีสําคัญรองลงมาและความคิดนันๆมี
ความสั ม พัน ธ์ ก ัน แบบใด เช่ น ในแง่ ก ารเปรี ย บเที ย บ บรรยายและที สํ า คัญ ก็ คื อ การใช้ แ ผนภู มิ
ความหมาย (Semantic Mapping) ในกิจกรรมการอ่านทังก่อน ขณะทีอ่านและหลังการอ่านสอดคล้อง
กับทฤษฎีโครงสร้ างความรู ้ทีกล่าวไว้วา่ โครงสร้ างความรู ้ดา้ นรู ปแบบ (Formal Schema) เป็ นปั จจัยที
สําคัญทีทําให้ผูอ้ ่านเข้าใจเรื องดี ขึน (วิสาข์ จัติวตั ร์ , 2000:145) และมี นกั การศึกษาหลายท่าน คื อ
Peresich,Meadows and Sinatra(1990) ทีได้ทาํ การวิจยั เกี ยวกับการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic
Mapping) ในการอ่านเพือความเข้าใจและทําให้ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนดีขึน
วิธีการนํากลยุทธ์ในการแลกเปลียนบทบาทร่ วมกับกลยุทธ์การใช้แผนภูมิความหมาย
(Semantic Mapping)ในขันตอนการสรุ ปเนื อหาผูอ้ ่านจะหาคําทีเป็ นกุญแจสําคัญในเนื อหา ทําความ
เข้าใจเนือหาทําความเข้าใจเนือหาทีเกียวข้อง ต่อจากนันก็ใช้หวั เรื อง หัวข้อย่อยและใจความสําคัญของ
แต่ละย่อหน้าสรุ ปเนื อหาทีผูเ้ รี ยนกําลังอ่านการสรุ ปใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้าสามารถช่ วยให้
ผูอ้ ่านเชือมโยงเนือหาและทํานายสิ งทีจะเกิดขึนในย่อหน้าถัดไป เขาสามารถหาสามารถสมมุติฐานได้
ดังตัวอย่าง
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
มีส่วนประกอบ 3 อย่าง คือ
1.

คําถามหลักหรื อความคิดรวบยอดสิ งนี เป็ นคําหรื อวลี กุญแจสําคัญซึ งเป็ น

2.

Strands ความคิดย่อยๆ ทีช่ วยอธิ บายหรื อสิ งทีทําให้ความคิดรวบยอดมี

จุดรวมของแผนภูมิ

ความชัดเจนขึนซึงสิ งเหล่านันเกิดขึนได้โดยผูเ้ รี ยน
3.

Supports รายละเอียดอ้างอิงและแหล่งทีมาทีเกียวข้องในแต่ละ Strand การ

สนับสนุน strands ทีชัดเจนจะทําให้เห็นการเชือมโยงจาก strand ไปสู่ strand อืนๆ
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Support

Strand

support
Strand

Core concept

support

Strand

ภาพ: Model of semantic mapping
ทีมา:Richard T. and Joanne L. Vacca, Adapted from Content Area Reading: Literacy and
Learning Across the Curriculum, เข้าถึงเมือ5 มกราคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://literacy.kent.edu/eureka/strategies/semantic_mapping.pdf
มุมมองในการใช้ แผนภูมิความหมายสํ าหรับก่ อน ขณะอ่าน และหลังการอ่าน
แผนภูมิความหมายทีใช้ก่อน ขณะอ่านและหลังการอ่านได้รับการสนับสนุ นจาก
นักทฤษฎีและนักปฏิบตั ิหลายท่านเป็ นวิธีทีช่วยในการอ่านเพือความเข้าใจโดยตรง แผนภูมิความหมาย
เป็ นสิ งทีมีประสิ ทธิ ภาพเพราะว่ามันเป็ นสิ งที ผูเ้ รี ยนเชื อมโยงข้อมู ลใหม่เข้ากับความรู ้ เดิ มในเรื องที
ผูอ้ ่านมีอยูโ่ ดยการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)
Sinatra,Stahl–Gemakeand Morgan (1986: 5) และDavis and McPherson (1989:
237-240) แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) มีหลายประเภท คือ
1. แผนภูมิความหมายแบบรู ปแมงมุม เป็ นแผนภูมิทีแสดงความสัมพันธ์ของใจความสําคัญ แผนภูมินี
ใช้กบั เรื องทีมีตวั อย่างหลายๆอันมาสนับสนุน
2. แผนภูมิแสดงลําดับเวลา ใช้กบั เรื องทีเรี ยงลําดับเหตุการณ์หรื อแสดงขันตอน
3. แผนภูมิความหมายของเรื องเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative and contrast map)
4. แผนภูมิความหมายแสดงเหตุและผล (The cause and Effect Map)
5. แผนภูมิอธิบายหรื อบรรยายหัวข้อ (The Thematic or Descriptive Map)
6. แผนภูมิแบบผสมอาจเป็ นแผนภูมิแบบไหนก็แล้ วแต่มาใช้ ร่วมกัน
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เมือผูเ้ รี ยนอ่านเรื องต่างๆจากเนือเรื องจะเห็นได้วา่ เรื องทีอ่านจะมีโครงสร้างเนือหา (Text Structures) ทีต่างกัน ผูเ้ รี ยนจึงต้องรู ้จกั การใช้แผนภูมิ
ความหมายในการสรุ ปเนือหาให้มีความเหมาะสมดังตารางทีสรุ ปไว้พอเป็ นสังเขปดังนี
ตาราง โครงสร้างเนือหา (Text Structures)
Text Structure
Definition
Signal Words
Semantic Mapping
Description
Authors explain a topic, idea, For example, involves, verb
person, place and thing by
to be, defined, for instance,
listing features, characteristics be called, mean, to be
known as, refer to, can be
and examples. They focus on
one thing and its components. thought of
Sequence
Authors list items or events in First,second,third,next,then, Timeline
numerical or chronological
after, prior to, not long
1 2 3 4 5
order.
after, while,
Cycle/Directions
Step 1
simultaneously, meanwhile,
Step 2
Step 3
last ,during, at the same
time,following,finally,atlast
Cycle/Circle
,at the end, on (date),at
(time),when and directions

Summary Questions
-What is the topic
described?
-What specific thing is
being described?
-What does it look like?
-What is the first
procedure?
-What is the beginning
event?
-What others events are
included?
-What is the final
outcome?

Text Structure

Summary Questions

Definition

Signal Words

Semantic Mapping
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ตาราง โครงสร้างเนือหา (Text Structures)
Cause and effect

Problem and Solution

Authors explain the reasons for Therefore, because of, thus,
an event or phenomenon.
so that, since, as a
result,then,consequently,
explanation for,
nevertheless, thus
according to, leads or lead
to, result, outcome, impact,
influenced by, brought
about by, if…then, for
Authors state a problem and list The main difficulty, Puzzle
one or more possible solutions is…,Dilemma
to the problem. Sometimes they is…,Question, Answer,
may also include the pros and This lead to, One possible,
cons for the solutions.
Therefore, So that,
If…then,thus,Problem is…

Cause

Effect

Cause

Effect

Cause

Effect
Effect

Cause

Effect
Effect

Problem
Problem

Solution

Problem
Solution

-What happened?
-Why did it happen?
-What was the effect(s) of
the event?
-What were the outcomes
caused by the event?
-Will this result always
happen from these causes?
-What is the problem?
-Who had the problem?
-What are the pros and
cons of this problem?

Solution
Problem
Solution
Problem

Solutions
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ตาราง โครงสร้างเนือหา (Text Structures) ต่อ
Text Structure
Compare
and
Contrast

Definition
Authors describe what is
similar and/ or different about
two or more subjects.

Signal Words
Semantic Mapping
Similar to,
similarity,too,unlike,alike,a
lso, although,as,as though, Alike
as well as, both, but
compare to ,however, in
common, in contrast, on the
contrary, just, on the other
hand, opposite, same as,
instead of, either-or, not
only…but also, differs from

Different

Summary Questions
In what ways are these
items different?
What characteristics do
they have in common?

ดัดแปลงจาก C.Simoneau, K.Orcutt, T. Konrade©ESSDACK (2012) และ Center Research Corporation Website
http://www.learner.org/jnorth/tm/ReadStrats_20Best.html ;17/12/2014 ,Time: 15:30 p.m.
หมายเหตุอย่างไรก็ตามบางครังผูอ้ ่านสามารถทีจะใช้หลากหลายรู ปแบบของแผนภูมิความหมายรวมกันในบางเนื อเรื อง ขึนอยูก่ บั เนื อหาและความชัดเจนใน
การใช้อธิบายข้อมูลทีมีอยูใ่ นเนือเรื องทีอ่าน
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จากเหตุผลทีกล่าวมาแล้วข้างต้นผูว้ ิจยั จึงได้นาํ เอาแผนภูมิความหมายมาช่ วยในการเรี ยน
การสอนการอ่านเพือความเข้าใจในขันตอนกิจกรรมก่ อนการอ่ านโดยการนํามาใช้ทาํ นายเกียวกับเรื องทีอ่าน
จากหัวข้อเรื อง รู ปภาพและบริ บทอืนๆ สําหรับกิจกรรมขณะอ่ านผูว้ ิจยั ก็ได้นาํ มาใช้เพือเป็ นกลยุทธ์การอ่าน
ในทุกๆย่อหน้าของเรื องทีอ่าน สําหรับในขันตอนหลังการอ่ านก็เช่ นกัน ผูว้ ิจยั ได้นาํ เอาแผนภูมิความหมาย
มาเป็ นกลยุทธ์ในการสรุ ปเรื องทังหมดในภาพรวม และในขันตอนประเมินผลการอ่านก็ได้ให้ผูเ้ รี ยนทําแบบ
ฝึ กการอ่านโดยการนําเอาแผนภูมิความหมายมาใช้
สรุ ปในภาพรวมเกียวกับแผนภูมิความหมายทีผูว้ ิจยั นํามาใช้เป็ นกลยุทธในการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษนันเป็ นกลยุทธ์ทีดีทีสุ ดกลยุทธ์ หนึงทีทําให้ผูเ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย และเป็ นผูอ้ ่านอิสระได้ใน
ทีสุ ด
The questions to ask for the main idea;
-Which of the following is the main idea of the passage?
-The main idea of this passage is_________________.
-Which of the following is the main point of the passage?
-The main point of the passage is ________________.
-Which sentence in this paragraph states the main idea?
-What is the main theme of this paragraph?
-What is the purpose of the writer/author in writing this paragraph?
Example:
Bicycles are popular today in many countries. Many people use bicycles for exercise, but exercise
is only one of the reasons why bicycles are popular. Another reason is money. Bicycles are not expensive
to buy. They do not need gas to make them go. They are easy and cheap to fix. In cities, many people like
bicycles better than cars. With a bicycle, they never have to wait in traffic. It is not hard to find a place to
park. Finally, bicycles do not cause any pollution!
Main idea: Bicycles are popular today for many reasons.
This is the writer’s main idea about bicycles. All the information in the paragraph is about this idea.
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Exercise:
Pets
Cats and dogs are both popular pets. Cat owners think that cats are nicer pets in some ways. Cats
are cleaner, first of all. They keep themselves clean, and they do not make a lot of noise. Cats are safer,
too. Dogs sometimes bite people, but cats almost never do. Finally, cats are easier to take care of. You do
not have to spend much time with a cat. In fact, many cats prefer to be alone.
a. Some people prefer cats as pets.
b. Cats do not make a lot of noise.
c. Cats are nicer than dogs in some ways.
Many children want to have a pet. Some parents may not like the idea of a dog or cat in the house,
but pets can be good for children. A pet is fun for a child to play with. This can be especially important if
there is only one child. Also, children can learn a lot from a pet. They can learn about animals and the
natural world. Children also learn about taking care of something. They cannot forget about their pet. This
is an important lesson for all children.
a. Children usually want a dog or a cat.
b. Pets may be good for children.
c. Parents sometimes do not like pets.
Most Americans think of cats as pets, but not all cats are pets. Some cats can help people, and
other cats can be a problem. For instance, on farms and in old houses, cats can help. They kill small
animals such as rats or mice. Some people do not want cats around, however. They like to watch birds in
their yards. Cats may kill the birds or scare them away. Cats can also be a problem in cities. In Rome, for
example, thousands of cats live in the streets and old buildings. They make a lot of noise, and they are
dirty and dangerous.
a. Cats can be a problem.
b. Most Americans think of cats as pets.
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c. Cats are not just pets.
Summary: Most frequently the first sentence of a paragraph states the main idea. However, the main idea
sentence may also appear in other places; in the middle or at the end of a paragraph.
On the other hand, sometimes there is no sentence in the paragraph which directly states
the main idea. That doesn’t mean that there isn’t a main idea in the paragraph, only the main idea is
implied.
Example:
When a volcano erupts, melted rock, steam, and ashes are forced through the top of the
mountain. The area around the volcano is sprayed with ashes and boiling liquid called lava. Trees and
buildings in its path are destroyed. Wildlife and people are killed.
Main idea: When a volcano erupts, it destroys both land and people surrounding it.
TIP.

How to preview a paragraph.
1. Read the title
2. Look at the pictures (if there are any)
3. Read the first few sentences in the first paragraph.
4. Read the first line of the other paragraph
5. Read the last sentence of the last paragraph.
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Reciprocal teaching graphic

Questioning

Predicting

Reciprocal Teaching
and Semantic Mapping

Clarifying

Summarizing
by using Semantic
Mapping

Caption: This graphic illustrates the Fabulous Four strategies of Reciprocal Teaching: predicting,
questioning, clarifying and summarizing, which are used together to increase reading comprehension.
Arrows are pointing in both directions towards each strategy because the strategies can be used in any
order.
Adapted from Donna Ahlrich, Charmaine Broe-MacKenzie and Jim Brown (2005). (From
epltt.coe.uga.edu/?title=Reciprocal Teaching เข้าถึงเมือ 24 เมษายน 2555)
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ภาคผนวก ก ที 7
Lesson Plan (Example)
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Lesson Plan 1
“Pollution”
Subject:

English for Communication and Study Skill

Class:

Industrial Tourism Students

Time:

180 minutes

Content:

1. Reciprocal Teaching and Semantic Mapping Strategies to Enhance Reading Abilities
2. Reading Passage: No. 1, “Pollution”

Objective:

1.Students will be able to describe what are the reciprocal teaching (four keys strategies)
and Semantic Mapping strategies. They will know and understand how to use them in
reading comprehension.
2. Students comprehend the English reading passage provided.

MATERIALS:
1.

Handout on “Four Key Strategies and Semantic mapping”

2.

Reading Lesson No. 1, “Pollution”

3.

Work Sheet 1

4.

Video “Reciprocal Teaching”

INSTRUCTIONAL ACTIVITIES
Procedures
Preparation stage
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Estimated time: 30 minutes
Min

Step

15

1 .Ask students what reading strategies they use when they have
reading problems. Students discuss and share their ideas.

15

2 .Students watch Video of the reciprocal teaching examples.

Teaching Procedure
20

3. Lead the students to four key strategies of reciprocal and Semantic mapping.
T describes the reciprocal teaching approach consists of four strategies
(predicting, generating questions summarizing and clarifying) that help readers
develop their reading comprehension. The procedure is, before students are
ready to read they will be taught what the four strategies are and they will also
participate by using these four strategies.
4. Ss will be taught the four key strategies of reciprocal approach are predicting,
questioning, summarizing and clarifying and will be taught to identify the most
important ideas or the main idea of a text.

-In the process of making predictions, students will be taught to link their background knowledge
to the new information or the knowledge found in the text, and will be taught to find some clues in the text
to predict what it is about.
-In the generating questions process, students will be taught to construct questions related to the
main idea or the important information of a text. This process will help readers check their understanding
of the text being read.
-In the clarification process, students will be taught to restore meaning by using context clues
when there is comprehension breakdown or confusion.
-The last process, summarizing, students will be taught to summarize the reading information by
using semantic mapping.
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5. T defines and describes what the Semantic Mapping is. After that, lead the
students to use Semantic Mapping with reciprocal steps in the summarizing.
Modeling Stage (Teacher’s role)
Estimated time: 30 minutes
- Prediction Strategy
Min

Step

15

1. T leads Ss to read the topic on Handout (reading lesson “Pollution” silently). Ask
them to brainstorm what the topic prediction is, what they do to help them predict what
the text is about, and what they use to help them make a prediction of the text.
2. T teaches Ss to practice prediction on exercise: predicting from the title, predicting
from the picture, and predicting from the main point by using semantic mapping. Then
check the answers.
3. T Writes the word “Pollution” on the white board and asks students for their
predictions from the title, this passage is about pollution.
4. After that T writes down their predicted answers on the board.

Pollution
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- Silent Reading
Step
T asks Ss to read the topic in the first paragraph on Handout (reading lesson
“Pollution”) silently. Ask them what the topic prediction is, what they should do to help
them predict what the text is about, and what strategies they use to help them make a
prediction about the text.

Min
10

- Questioning
Min

Step

10

1. T leads Ss to read and find out what questioning is, the purpose of questioning, and
how to make questions. Then students and T discuss sharing their ideas and T makes a
conclusion.
2. T leads Ss to practice asking questions on the content of the example. The teacher
reads the text and asks students what questions they can ask.
3. Students discuss and conclude the technique to make the questions.
4. Students work in small groups (5 people) and practice making questions by the
teacher’s guideline.
T

: What is the main topic of this paragraph?

Ss

: The main topic of this paragraph is ……….

T

: What are the kinds of pollution in the first paragraph?

Ss

: Kinds of pollution are ………………………

T

: What is the definition of pollution?

Ss

: Pollution is ………………………….
5. Teacher summarizes about questions that are related to the main idea or the important

information of the text. The purpose of questioning strategy is testing whether the readers understand the
text and help them identify the crucial information. And some useful question words are what, when,
where, why, how and who.
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Example Questions
What is the main idea of this paragraph?
What is happening?
Why is this happening?
What is the definition of…….?
- Clarifying Strategy
Min

Step

15

1. T leads Ss to read “clarification” and discussion. Then the T makes a conclusion.
2. Explain to the students how to clarify the references. Then T leads Ss to do the
example from the first paragraph.
3. Explain to the students how to clarify vocabulary by using context clues and word
formation. Then students practice clarifying vocabulary on this example with the
teacher’s help.
T

: Are there any difficult words?

S

: Yes.What does salient (line 5) mean?

T

: Salient means………………..

Ss

: What does these (line 2) refer to?

T

: These refer to…………….
4. Teacher summarizes that Clarification occurs when there are the comprehension
breakdowns or confusion. After that the readers attempt to restore meaning such as the
reference terms that are unclear, and difficult unfamiliar vocabulary words. This strategy
can help readers to understand the text, students should look for some signals: refer to,
that is or such as, in other words and for example. Teacher explains that these signals
may be in the previous or next sentences.
5. Teacher explains to students that there are two ways for clarifying: reference and

vocabulary.
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For Example;
Reference: Running is not a new sport. People were doing it hundreds of years ago.
It refers to …………….
Vocabulary: When the war started, many people left Rwanda. They lived in big refugee camps in Zaire
and Burundi. Life was hard for the refugees in these camps.
What is a “refugee”?
- Summarizing Strategy
Min
Step
15
1. T leads Ss to read and discuss what “summarizing” is, how to summarize the reading
text, how to practice and how to find the main idea from the passage. Practice how to
find the main idea and write summarization by using semantic mapping.
2. T helps Ss to makes a conclusion (either in Thai or English) of Reciprocal Teaching
Approach (Four key strategies).
3. T summarizes an example from the text paragraph by using semantic mapping.
4. T divides Ss into groups that summarize each paragraph and then design the whole
semantic mapping.
5. T asks Ss to read the topic on Handout (Pollution). Ask them what the topic prediction
is, what they should do to help them predict what the text is about, and what they use to help them make a
prediction about the text.
6. Ss practice prediction on exercise: predicting from the title, predicting from pictures,
and predicting from the main point by using semantic mapping. Then check the answers. If there are some
problems on the answers ,Ss discuss with the teacher’s help.
7. The T writes the word “Pollution” on the whiteboard and tells Ss to predict from the
title; this passage is about.
8. After that the T writes down their predicted answers into semantic mapping.
Who?
What?

Why?

Pollution

How?

Where?
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T:
Ss:
T:
Ss:
Ss:
Ss2:
T:
Ss1:

T:
Ss1:
T:
Ss:
T:
Ss:
Ss3:
T:

T:
Ss:
T:

When you look at the title, what is your prediction about this passage?
Pollution.
What does the word “Pollution” mean?
The worse environment such as, water, air, CO2.
The things are not good for our health.
Sometimes they are not suitable for life on the earth.
O. K. Good. Have you ever faced them before?
Yes, I have, because there is factory near my hometown and it releases or leaks
chemicals into the river. After that we cannot use water from that place. And I saw some
fish died three years ago.
Oh! Really, it’s so terrible.
I think so.
O.K. let’s read the paragraph I to check your prediction and read the first line of other
paragraphs to briefly see the whole picture of the passage.
……………………………………………………………………………………
Do you know why you have to read the first line of every paragraph?
To know the story.
To guess the story what is about.
It’s correct, you are right. It can help you checking the whole picture of the passage and
help you predicting. The important thing is you can imagine the whole picture from the
passage. O.K?
Do you have any questions?
Nothing.
Good.

Paragraph I
-Silent Reading (10 mins)
9. T asks students to read the first paragraph in the passage on Handout (reading lesson
“Pollution” ).
T:
Let’s read paragraph I.
-Asking Questions
T:
Are you finished?
Ss:
What’s it about?
Ss1:
It’s about Pollution.
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Ss3:
T:
T;
Ss:
Ss1:
T:
Ss:
Ss3:
T:
Ss:
T:
Ss:
Ss:
T:
Ss:
T:
Ss5:
Ss3:
T:
Ss:

and the environment around us.
Good.
From the text, what are example of “Pollution”?
There are smoke and bad tastes in drinking water.
pesticide in our food.
Great! What is the definition of “Pollution”?
The contamination of the environment which makes people feel so terrible.
My answer is any contamination of the environment which causes harm to environment
or inhabitants’ environment.
Well done. Anything else?
Nothing.
Please tell me about kinds of pollution.
Two kinds.
There are more obvious kinds and less obvious kinds.
Good. Please tell me about more obvious kind.
For example, pollution of the air, soil and water.
What else? And how about less obvious kinds of pollution?
There are radioactive, noise, and light.
And.green–house gases.
Well done. Anything else?
Nothing.

Clarifying
T:
Ss
T:
Ss:
T:
Ss:

Are there any difficult words?
: Yes there are. I would like to know the meaning of “salient”
Its meaning is those kinds of pollution that are most important.
You mean such as the radioactive and green-house gases?
Excellent! Anything else?
Nothing.
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Summarizing
6. Ask Ss to summarize the main idea of this paragraph by using the semantic mapping.

Noise
Soil
Green-house gases

P.1 Definition
and kinds of
pollution

Air
Water

Radioactive

Light Pollution

Pollution

7. Ask Ss whether their prediction for paragraph 1 was right or wrong, then ask what
their prediction for the second paragraph is, and assign Ss to write down their prediction.
8T explains to Ss that the summary consists of one or two sentences. It is the most
important idea of the paragraph. A good summary does not include details which are not
important. It can help readers to understand the main idea from the text and to
comprehend the whole picture of what you have read. Actually, this point can guide you
for your future reading. You should find a topic sentence and think of what the
paragraph /text is mostly about.
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9. Students summarize paragraph 2 by using semantic mapping with T helping.
Noise
Soil
P.1 DefinitionAir
Green-house gases
and kinds of
Water
Radioactive

Light Pollution

Pollution
P.2 Main
type of air

Secondary

Primary
T:
What is your prediction for the next paragraph?
Ss: …………………………………………..
10. For the second and third paragraphs do the same process as paragraph 1.
11. Here are some possible questions.
a. What is the main idea of paragraph 3?
b. How many main type of …. pollution?
c. What is the primary pollution? Explain
d. What do emissions (line 9) mean?
Participation Stage (Students’ role)
Estimated time: 40 minutes
Changing Role
Min
40

Step
11.When the class reaches paragraph 4, the teacher wants a student to perform as the
leader and replace her. And when a student volunteers, T does help to be a facilitator for
him or her and suggests some ideas. Ss practice the reciprocal strategy and semantic
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mapping strategy following their T. During the practice T will help them in every step if
they have some problems.
- Prediction strategy
12. The leader asks members to predict in paragraph 4 in reading lesson “Pollution” and
write down their predictions.
L: What is your prediction for the paragraph 4?
M: __________________________________.
- Silent Reading
13. The leader asks members to read paragraph 4 in reading lesson “Pollution” silently.
- Questioning
15. The leader asks questions on the content in paragraph 4
a. What is the main idea of paragraph 4?
b. What does the word “litter” mean?
c. What causes water pollution?
d. What is the largest cause of death and disease in the world?
e. How many people died each day from water pollution (from the passage)?
- Clarifying Strategy
16. The leader and the members clarify the content in paragraph 4.
a. What does the word “litter” mean?
b. What does …sewage mean?
- Summarizing Strategy
17. The L and members summarizes paragraph by using semantic mapping.

Oil Spills
The biggest cause of death
Waste Product

P.4 Cause of
Water pollution

Litters Sewage
18. The leader and the members do the same steps from 11 and 12 to read content from
the next paragraph to the last paragraph.
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Co-op Stage (Teacher and Students Role)
Estimated time: 25 minutes
Min

Step

25

19. Students practice to the last paragraph and then T and Ss summarize the whole
picture of the reading by semantic mapping. In this stage, Ss can individually read and
comprehend the content. They are the independent readers.

soil

Water

Obvious kinds of
pollution

Air
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Secondary

Primary

Oil spill

Pesticides

Causes water pollution

P.2 The main type of air pollution
P.3 Causes of Soil Pollution

P.1 Definition and kinds of pollution

Chemicals

Radio active
Damage Animals

Less obvious kinds of
pollution

Noise
Green-house effect

Pollution

P.5 Radioactive Pollution

Light pollution

Leak or Spills of Radioactive
materials

P. 4 Cause of Water Pollution
Waste product

P. 6 Effect Noise Pollution

Cause cancer

P. 7 Light Pollution

Cause and Genetic

P. 8 Green Houses

Sewage
On People
Litters

Hearing Problem
Navigation

In Animal

Reproductive

Immunity

Rhythm

Reproductive

Sleeping

Navigation

Blood
pressure

Sleeping

Whole picture of summarization
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The largest cause of death and
disease in the world

Communication

In Animal
Warming effect

Noise air

Oil Spills
Disturbance

On People
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Pollution
Thick black smoke curling out of smokestacks, horrible-tasting chemicals in your drinking
water, pesticides in your food – these are examples of pollution. Pollution is any contamination of the
environment which causes harm to the environment or the inhabitants of the environment. There are
many kinds of pollution, and there many pollutants. Some of obvious kinds of pollution are pollution
of the air, soil, and water. Some less obvious, or less salient, kinds of pollution are radioactive, noise,
light pollution, and green –house gases.
Air pollution can be caused by particles, liquids, or gases that make the air harmful to
breathe. There are two main types of air pollution: primary and secondary. Primary pollutants enter
the air directly, like smoke from factories and car exhaust. Secondary pollutants are chemicals that
mix together to pollute the air, like mixtures of emissions, or waste output, from vehicles and factory
smoke that change to more dangerous pollutants in the air and sunlight.
Soil pollution can be caused by pesticides, leakage from chemical tanks, oil spills, and other
chemicals which get into the soil by dumping or accidental contamination. Soil pollution can also
cause water pollution when underground water becomes contaminated by coming into contact with
the polluted soil.
Water pollution can be caused by waste products, sewage, oil spills, and litter in streams,
rivers, lakes, and oceans. Some scientists believe that water pollution is the largest cause of death and
disease in the world, causing about 14,000 deaths in the world each day.
Radioactive pollution can be caused by leaks or spills of radioactive materials. These
materials can come from medical sources, nuclear power plants, or laboratories which handle
radioactive materials. Air, soil, and water can be polluted by radioactivity. It can cause damage to
animals, both internally and externally, by eating, drinking, or touching it. It can be cause birth
defects and genetic problems. It can cause certain cancers and other deadly diseases.
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Noise pollution can be caused by vehicle, aircraft, and industrial noise. It can be caused by
military or experimental sonar. Noise has health effects on people and animals. In people, it can
cause high blood pressure, heart problems, sleep disturbances, and hearing problems. In animals, it
can cause communication, reproductive, and navigation problems –they have difficulty finding their
direction. Sonar has even caused whales to beach themselves because they respond to the sonar as if
it were another whale.
Light pollution can be caused by advertising signs, stadium and city lighting, and other
artificial lighting (like the light caused by night traffic). Artificial lighting has health effects on
humans and animals. In people, it can cause high blood pressure and affect sleeping and waking
rhythms and immunity. It might be a factor in some cancers, such as breast cancer. In animals, it can
affect sleeping and waking rhythms, navigation, and reproduction.
In addition, greenhouse gases have caused a warming effect on the earth’s climate. The
greenhouse gases are water vapor, carbon dioxide, methane, and ozone. They are naturally –
occurring gases in the atmosphere, but human activity has increased their concentration in the
atmosphere. For example, the levels of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere have risen due to the
burning of fossil fuels. The effect is a rise in global temperatures. The higher temperatures cause the
melting of glaciers. a rise in the water level of oceans, and the disruption of both land and marine
life, including that of humans. Carbon dioxide has caused the oceans to become more acidic.
It is not possible for anyone to predict the exact timing and effects of global pollution and
global climate change brought about by pollution. There is general agreement by scientists that the
global climate will continue to change, that the intensity of weather effects will continue to increase,
and that some species of animals will become extinct. There is also general agreement, or consensus,
that human need to take steps to reduce emissions of waste products and greenhouse gases into the
atmosphere, make adaptations to the changes that are occurring, and figure out ways of reversing the
trends of pollution and global warming.
Englishforeveryone.org (เข้าถึงเมือ 12 มกราคม 2555)
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NAME____________________________
Questions to “pollution”
1) What is an example of air pollution?
A. Smoke from factories
B. Exhaust from traffic
C. Oil from oil spills
D. Noise from traffic
E. Both A and B are correct.
F. All of the above
2) What kind of pollution is thought to
cause the most death and disease?
A. Air pollution
B. Soil pollution
C. Noise pollution
D. Water pollution
E. Radioactive pollution
F. None of the above
3) What kind of pollution may a car cause?
A. Air pollution
B. Light pollution
C. Noise pollution
D. Greenhouse gases
E. Both B and C are correct.
F. All of the above are correct.

Date_____________________________
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4) What is an effect of artificial light pollution?
A. High blood pressure.
B. Low energy.
C. Hearing problems.
D. Birth defects.
E. Both A and B are correct.
F. Both A and C are correct.
5) Carbon dioxide is…
A. a form of air pollution.
B. necessary for plant survival.
C. a kind of green house gas.
D. a major source of water pollution.
E. A, B, and C are correct.
F. A, B, and D are correct.
6) Something salient is…
A. incredible.
B. outstanding.
C. dangerous.
D. necessary.
E. acidic.
F. potential.
7) Emissions are…
A. gasses.
B. waste output.
C. pollution.
D. All of the above.
E. Both A and B are correct.
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F. Both B and C are correct.

8) What is litter?
A. Trash.
B. Receptacles.
C. Recycling.
D. Light pollution.
E. Noise pollution.
F. All of the above
9) The best antonym for internal is…
A. inside.
B. outside.
C. external.
D. middle.
E. Both A and B are correct.
F. Both B and C are correct.
10) Navigation is best described as…
A. a primary type of pollution.
B. a secondary type of pollution.
C. sonar.
D. map making.
E. direction finding.
F. travel planning.
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Answer Key
1. F
6. B

2. D
7. F

3. C
8.A

4. A
9.A

5. C
10. D
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Evaluation :
The evaluation is done throughout the lesson.
1. Critical and reflective thinking with the evaluation process
1. Teacher evaluates learners from activities, focusing on ability to apply the strategies
taught, reading proficiency (comprehension), vocabulary knowledge, attitudes towards
the lesson and the class (how much attention and effort they have paid).
2. Teacher observes learners in every step by completing the observation form.
2. Generalization to create new experience
Using the information in Modeling step, and doing in Participation step, teacher and students
together conceptualize new experiences.
1. Students are able to describe what are the reciprocal teaching (four keys strategies) and
Semantic Mapping strategy. They understand how to use them in reading comprehension by
explaining and practicing.
2. Students comprehend the English reading passage provided by using the reciprocal and
Semantic Mapping strategy by summarizing.
3. They score 80 percent correct or higher on the exercise in sheet 1.

T = teacher
L = leader
Ms = a member in the group
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Work sheet I
Test 1

Please write Semantic Mapping
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8. การกําหนดเนือหาข้ อสอบ (Table of Test Specification) และแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้ าใจ
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ตาราง การกําหนดเนือหาข้อสอบ (Table of Test Specification) และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ
Scope of Comprehension
Objectives
Skills
Finding specific
To Find specific
information
information

Comprehension :

Analysis

Text
Types
passage

Testing
Technique
Multiple
choice

Skill
Level
K

Understanding explicit and passage
implied
information/Interpreting
ideas/Anaphoric
references

Multiple
choice

T,C

Making
passage
inference/Identifying tone,
purpose attitude of the
writer

Multiple
choice

C

Time
No.
(Mins) Of items
19.2
8
(1,2,16,4
2,43,44,
46,49)
38.4
16

12

(3,5,6,11
,12,21,2
2,23,24,
32,38,39
,40,41,4
7,50)
5
(4,8,17,4
5,48)

Weight
(%)
16

Scoring

32

0-1

10

0-1

0-1
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Scope of Comprehension
Objectives
Skills
Synthesis
To find main idea, topic
title

To guess word meaning

Text
Types
passage

passage

Total
หมายเหตุ

Testing
Technique
Multiple
choice

Multiple
choice

Skill
Level
C,Cr

Cr

Time
No.
(Mins) Of items
26.4
11

24.0

120

ระดับความเข้าใจในการอ่าน ซึ งวัดความเข้าใจในการอ่านดัดแปลงตามแนวคิดของ Ragor and Ragor(

(9,10,13,
14,30,31
,33,34,3
5,36,37)
10
(7,15,18,
19,20,25
,26,27,2
8,29)
50

Weight
(%)
22

Scoring

20

0-1

0-1

100

),Valette and Disick (

) และ Burmister (

)

มี ระดับคือความเข้าใจระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) ความเข้าใจระดับตีความ (Interpretive Comprehension) ความเข้าใจระดับวิเคราะห์ (Analysis
Comprehension) และความเข้าใจระดับสังเคราะห์ (Synthesis Comprehension)
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การพัฒนารูปแบบการสอนการอ่ านเพือความเข้ าใจโดยใช้ ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริมความสามารถในการอ่ านเพือความเข้ าใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
The Development of the Reading Comprehension Instructional Model through Reciprocal
Teaching and Semantic Mapping Strategies to Enhance Reading Abilities of Undergraduate
Students

Researcher: Chalong Rattanapong
Advisor: Associate Professor Dr. Wisa Chattiwat
Co-advisor: Assistant Professor Dr. Tipamas Chumworatayee and Assistant Professor Dr. Marium
Ninpan
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Reading Comprehension Test
Instructions:
1. This exam has 14 pages, including 4 passages:
Total

50

items / points

2. Read the instructions carefully, and mark your answers on the answer sheet.
-------------------------------------Passage I
Question 1-8
Houses
There are houses all over the world. Some houses are large. Some are small. Some are made
of wood. Some are made of rock. Some are made of mud. Some are made of cloth. In cold places,
some houses are made office– frozen water! People usually build their houses with something that is
easy to find. For example, there are many trees in a forest. So people who live there might build a
house made of logs.
Some houses have one room. Some houses have many rooms. There is usually a bedroom
for sleeping. There is often a kitchen for cooking. There is usually a bathroom. There is often a
living room for sitting and talking. Some houses have basements. The basement is under the main
part of the house. Some houses have attics. The attic is above the main part of the house. Most
houses have a door so people can enter and exit the house. Most houses have windows so the people
can look outside. Windows also let air into the house from outdoors. Some houses are fancy. They
are painted bright colors, and are very decorative. Some houses not fancy ––they are plain and
simple. Houses look very different in different parts of the world. But, people who live in a house
probably all agree that there is no place like home!
Questions
1)Why are many forest houses made of logs?
a. There are many logs in the forest.
c. There is a lot of wood in the forest.
b. Trees are easy to find in the forest.
d. All of the above
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2) Why do houses have living rooms?
a. For sleeping
b. For cooking

c. For relaxing
d. For building things

3)Where is the basement of a house?
a. Beside the house
b. Above the house

c. Under the house
d. Outside the house

4)Houses have doors…
a. so people can enter and exit.
b. so people can sleep.

c. so people can cook and eat.
d. so people can sit and talk.

5)Houses have windows to…
a. let people go outside.
b. let people look outside.

c. let air into the house from outdoors.
d. Both b and c are correct.

6) An atticis…
a. a house made of ice.
b. a house in the forest.

c. a room under a house.
d. a room above a house.

7. If something is fancy, it is…
a. bright and decorative.
b. plain and simple.
.
8. If people agree, they…
a. decide to do something.
b. feel the same way about something.

c. ugly.
d. old and tarnished

c. live in the same house.
d. do something together.
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Passage II:
Questions 9 – 20
The food chain
Food chains describe how all consumers on our planet rely one on another as sources of food. At
the base of most food chains there are producers like green plants and other organisms. They produce
food in a process called photosynthesis, capturing the sun’s energy and storing it in their cells as sugars.
This energy is then passed from creature to creature up the food chain.
Organisms that cannot make their own food depend on other living things to sustain them and are
called consumers. There are different levels of consumer; primary consumers including the plant-eating
animals like mice. Known as herbivores, they eat only producers and do not consume other animals. These
primary consumers are themselves consumed by meat-eating animals, or carnivores, referred to as
secondary consumers. Cats are secondary consumers, since they eat mice. In some food chains, there are
tertiary or third level consumers. A wolf that eats both cats and mice would be a tertiary consumer.
Secondary and tertiary consumers that eat plants in addition to animals, such as pigs, cows, and bears, are
called omnivores.
The food chain does not end with tertiary consumers. After being transferred from producers
to consumers, the energy in a food chain moves to decomposers. These are organisms like bacteria
and fungi that break down dead tissues and return nutrients to the soil to feed the growth of new
producers. Thus, the food chain’s energy continues to be exchanged.
One way to visualize the energy within a food chain is as a pyramid with wide base and
narrow top. Only about10 % of the energy an organism receives through consumption is transferred to
the level above. The rest is used by the organisms for maintenance and movement, or is lost as body
heat. Consequently, the total amount of energy in the pyramid is constantly decreasing as it rises
through the different levels of consumers.
Each food chain shows only one of the many possible paths that can carry the sun’s energy
from producers to consumers to decomposers. In nature, individual food chains are connected in a
network that is referred to as a food web. Food webs demonstrate the many different paths by which
an organism may both find food and feed others. Looking at Earth’s creatures in this light shows how
we are all linked in the natural cycle of life and death.

312
9. What is the main idea of the passage?
a. Food chain shows how organisms rely on each other for food.
b. Much energy is lost as it moves up the food chain.
c. Consumers are divided into groups based on what they consume.
d. Energy from the sun is the source of all life on Earth.
10. What is shown in a pyramid-shaped food chain?
a. The ways in which that is energy is expended by an organism
b. The many food chains to which a single organism belongs
c. The differences between omnivores and carnivores
d. The quantity of energy that is transferred from level to level
11. What role do decomposers play in the food chain?
a. They help plants perform photosynthesis.
b. They serve as food sources for omnivores.
c. They return nutrients to the soil.
d. They turn sunlight into energy
12. The word network in the passage is closest in meaning to
a. Result
c. System
b. Display
d. Form
13. What of the following is NOT true of plants?
a. They are able to “feed” on energy from the sun.
b. They depend on consumers for food.
c. They store food energy within themselves.
d. They are eaten by various consumers.
14. What can be inferred about tertiary consumers?
a. They can survive on less food than other consumers.
b. They must consume more food than primary consumers.
c. They have fewer predators than secondary consumers.
d. They are more often omnivores than carnivores.
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15. Where does the energy in all food chains originate?
a. Plants
b. Animal
c. Consumer
d. Sun
16. What is an herbivore?
a. Bear

b. Lion

c. Tiger

d. Mice

17. What is a food web?
a. The plant organism
b. Bacteria and fungi break down dead tissues
c. Organisms that cannot make their own food
d. Many different paths which may both find food and feed food.
Vocabulary
Choose the words that are closet in meaning to the underlined ones.
18. The old house is beautiful, but the maintenance of the grounds is very expensive.
a. Upkeep

b. Furniture

c. Nurturing

d. Balancing

19. Primary school prepares students for secondary school.
a. Supplementary

b. Positive

c. Final

d. Initial

20. The building of the capital areconnected by underground tunnels.
a. Joined

b. Separated

c. Corrected

d. Displayed
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Passage III
Questions 21-40
Recycling used cars
There is nothing new about the idea of assembly plants for cars, but the BMW company in
Germany now has what is, in effect, the opposite of assembly plant. At the plant, old BMW car are cut
into pieces by workers who sort the material into steel, glass and plastic, some of which will be used to
make new vehicles.
This type of plant is necessary because they are strict laws in Europe-especially in Germany-to
promote recycling and to reduce the amount of material thrown away on rubbish dumps, which cause
pollution and take up land that can be used for better purposes, Consequently, designers are having to
think about not just how a car should be put together, but how it can be taken apart at the end of its
useful life.

Parts will have fewer fasteners, so they can be taken out more easily, and will

be marked to identify the material used .Hundreds of different materials are used to make a car, and
they need to be identified for recycling. This is especially vital in the case of plastics because, if
different kinds of plastics are mixed during recycling, the result is an unusable liquid mess. It will also
be necessary to eliminate the use of toxic chemicals in new cars as these can be dangerous to recycle.
Volvo has already stopped using cadmium, a metal used in paints, for this reason.
Tires presented special problems in the past as vocalized rubber could not be reused. Every
year, 200 million tires are thrown away in the US forming a fire and pollution hazard. However, a
company in Indiana has developed a chemical process that enables the rubbers from old tires to be
reused.
Recycling not only saves natural resources but also provides new jobs.
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I. Identifying reference words
21. The word “it” (line 8) refers to _______.
a. fasteners

b. parts

c. designers

d. a car

c. fasteners

d. parts

c. recycling

d. cadmium

c. cadmium

d. reason

22. The word “they” (line 9) refers to______.
a. materials

b. car

23. The word “they” (line 10) refers to______.
a. cars

b. materials

24. The word “these” (line 13) refers to______.
a. cars

b. toxic chemicals

II. Match the questions 25-29 to the definitions a – e.
25. vital (line 11)
26. hazard (line 16)
27. vehicles (line 4)
28. fasteners (line 9)
29. plants (line1)

a. thing that is used to join parts of something
together
b. factories
c. machine that is used for carrying people or goods
from one place to another
d. very important
e. danger

III. Finding the topic and the main idea
30. The best title for this passage is_______.
a. The Drawbacks of Recycling Cars
b. Designing Cars that Are built to last
c. Designing Cars with an eye to recycling
d. Automobile Assembly: BMW’s Big Ford
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31. The main idea of this passage is that ____.
a. cars built now will not be easy to take apart
b. recycling old cars and tires solves the problem of pollution
c. every part of old cars can be taken out and use to make new ones
d. Germany’s strict laws on recycling are helping BMW to lower its coats
IV. Finding Details
32. The phrase “this reason” (line 14) refers to the fact that______.
a. cadmium is not used
b. new car are difficult to recycle
c. Volvo used toxic chemicals in the past
d. toxic chemicals are dangerous to recycle
33. With regard to assembly plants for cars, we can say that______.
a. BMW will stop using them
b. the concept is out of date
c. nothing new is made in them
d. they will be using more recycle materials
34. The new-style plant in Germany is intended to_________.
a. recycle material from old BMW cars
b. throw away BMW car materials
c. assemble parts of old BMW cars
d. new ways of selling BMW cars
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35. Compared with the rest of Europe, Germany ________.
a. does not encourage recycling
b. make fewer cars in assembly plants
c. uses more dangerous material in cars
d. has stricter laws regarding the environment
36. The main problem car designers now face is how ______.
a. cars can be made from plastics
b. rubbish dumps can easily be recycled
c. the materials they use can easily be recycled
d. cars can be assembled in an expensive, efficient manner
37. It is logical to suppose that in the future_________.
a. greater attention will be paid to road safety
b. recycling cars will only be carried out by BMW
c. more thought will be given to taking cars apart
d. using dangerous chemicals in cars will be more common
38. When recycling plastics, it is necessary to ________.
a. carefully isolate each different type
b. avoid separating the different types
c. mix several kinds together thoroughly
d. first form an unusable liquid from a toxic liquid
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39. Volvo stopped using cadmium because it______.
a. is not toxic enough
b. is not safe to recycle
c. is too rare
d. becomes unusable when it is in liquid form
40. We can infer from the passage that_________.
a. cars designers are able to recycle cadmium
b. all of the recycled steel, glass and plastic cannot use to make cars
c. the materials will be sorted by robots, putting thousands out of work
d. cars in the future will be designed to help solve environmental problems

319
Passage IV
Questions 41-50
The Miracle of Silk
Silk. The word itself is beautiful. The story of silk starts in China over 4,000 years ago. One legend says a
silkworm cocoon fell into woman’s teacup. It then opens into a single, unbroken thread. This was an
important discovery. The Chinese learned they could use the cocoons to make cloth that was both beautiful
to look at and soft to touch.
Making silk was a protected secret in China for many years. In other countries, silk was very rare and
valuable. Often it was worth more than gold. Legend tells us that the secret finally got out when a princess
left China to go to India. In her hair, she secretly carried many silkworms.
By the year 1 A.D., silk was sold as far west as Rome, and all along the Silk Road, which connected China
with places in the Middle East and the Mediterranean. Eventually, around the year 300, silk also traveled
from China to Japan. Centuries later, in 1522, the Spanish brought silkworms to Mexico.
Nowadays people around the world still make many beautiful things from silk. But silk isn’t only beautiful. It
looks delicate, but is actually very strong. For example, it has been used to make bicycle tires. And some
doctors even use silk threads in hospital operations. Silk is also light and warm. This makes it great for
clothes like winter Jackets, pants, and boots.

All of this from the little insect the silkworm. That is the miracle of silk.
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41. This reading is mainly about _______________________________.
a. how silk is made

c. different type of silk

b. the history of silk

d. a Chinese legend

42. According to legend, how did people first learn about silk?
a. An Indian Princess told people about it.
b. Someone found it on the Silk Road.
c. A man from Rome brought it to China.
d. A silkworm’s cocoon fell into a woman’s teacup.
43. According to the passage, which sentence is NOT true?
a. Silk is very delicate.
b. A princess took silkworms to another country in her hair.
c. Sometimes doctors use silk in hospitals.
d. Silk can be comfortable to wear in cold weather.
44. In line 5, it says, in other countries, silk was very rare and valuable.
What does it mean?
a. You could only buy silk with gold.
b. Silk was very expensive.
c. Many people bought silk at that time.
d. In many countries, silk wasn’t very popular.
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45. In line 13, we can change the word actually to ________.
a. of course

b. luckily

c. only

d. in fact

46. Sequencing. Number the places, 1-5, in which people first used silk.
1. Rome

2. China

3.Mexico

4.Japan

5. India

a. 1, 2,3,4,5
b. 2, 3,1,4,5
c. 3, 2,1,4,5
d. 2,5,1,4, 3
47. The word “they” (line 3) refers to _______.
a. the Chinese

b. cocoons

c. a discovery

d. cloth

c. the bicycle tire

d. the silkworm

48. The word “It” (line 11) refers to _______.
a. the world.

b. silk

49. According to the passage, what information is not true?
a. The legend of silk started in China.
b. From legend, a Chinese princess took silkworms to India.
c. the Spanish brought silkworms to Mexico before to Japan.
d. Silk is lightweight and warm.
50. According to the passage, what is not the quality of silk?
a. warm

b. lightweight

c. very strong

d. very soft

322
************************************************
Answer Key
1. d

2.

c

3.

c

4.

a

5.

d

6. d

7.

a

8.

b

9.

a

10.

d

11. c

12.

c

13.

b

14.

b

15.

d

16. d

17.

d

18.

a

19.

d

20.

a

21. d

22.

d

23.

b

24.

b

25.

d

26. e

27.

c

28.

a

29.

b

30.

c

31. b

32.

d

33.

d

34.

a

35.

d

36. c

37.

c

38.

a

39.

b

40.

d

41. b

42.

d

43.

a

44.

b

45.

d

46. d

47.

a

48.

b

49.

c

50.

d
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ตารางประเมินผลความสอดคล้องข้ อสอบการอ่านเพือความเข้ าใจ (Reading comprehension)
Items ความคิดเห็น
-1 0 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Comment
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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ภาคผนวก ก ที , Table of content Specification) และตารางกําหนดเนือหากิจกรรมการอ่าน
Reading Comprehension 8 เรื อง
1. International Puppets
2. Vaccinations
3. Cutting down the forest
4. Critical Thinking
5. Danger in shopping
6. Charisma; Indefinable Quality
7. Global Thinking
8. Right Brain, Left Brain
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Structure

Topics

1. Description

1.
2.
3.
4.
5.

Sleep : An Important Part of life
The house of the future
Critical thinking
The Tomato-throwing festival
outer space , English language

1.
2.
3.
4.
5.

Travel
Vaccinations
The Challenger Disaster
Thomas Edison
Making the most of your collage years

2. Sequence

1. Men and women : Some differences
2. International Puppets
3. Modern Version of familiar Machines
4. Acoustic and Electric Guitars
5. Life now and life five year ago, My
Brothers
1. Cutting down the forest
4. cause and
2. Ear infections in Children
effect
3. Earthquakes
4. Why glaciers Look Blue
5. Withdrawal syndrome
5. Problem and 1. Danger in shopping
2. Finding a fix to the Fuel Problem
Solution
3. Coming in loud and clear
4. The United States need room to grow
5. Effect of the Weather and Climate
1. Sleep
6.
Classification 2. Matter in the world
3. Global thinking in the 21st century
4. Your memory at work
5. Mosquitoes
3. compare &
contrast

Teachers’
Selecting

Students’ Selecting

√
√
√

√

√

√

√
√
√
√

√

√
√
√

√

√
√
√

√

√
√
√
√

√
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Structure

Topics

7. Definition

1.
2.
3.
4.
5.

Greenland
Learning online
Volcanoes: Heating Up and Cooling down
Charisma
Sleep and the Brain

1.
2.
3.
4.
5.

Right Brain, Left Brain
Learning online
Love and Marriage?
Food for though
Who does it better ?

8. Comparison

Teaching
Selecting
√
√

Students Selecting

√

√

√
√
√

√
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ภาคผนวก ก ที 9.Table of Lesson Content Specifications
Unit

Objectives

Activities

Topic
Orientation
Reciprocal

Language Content
Function

1. Students will be
able to describe what

P= Preparation
stage

-Defining
-Explaining

1. Ask students
what reading
teaching (four
teaching (four keys strategies they use -demonstration
keys
when they have
strategies) and
strategies)
Semantic Mapping reading problems.
and Semantic
-Students discuss
strategy. They will
and share their
Mapping
know and understand ideas.
( 3 hours)
how to use them in 2. Lead the
are the reciprocal

reading
comprehension

students to four key

Options

Structure

Vocabulary

-The four key

-Words or

Input :-Reading

1. Observing

strategies of

phrases related

Material:

Students’

reciprocal

to Reciprocal

Reciprocal

participation

approach are

teaching (four

teaching (four keys

predicting,

keys strategies)

strategies) and

questioning,

and Semantic

Semantic Mapping 3. Assignment

summarizing

Mapping:

and clarifying
will use
semantic

Predicting,Silent
Reading,

reciprocal and

mapping in the Asking
summarizing Questioning ,

Semantic

process in

strategies of

every

ความคิดเห็น

Evaluation
-1

-VDO related
Reciprocal
teaching
-charts
-worksheets

0

1

2. Work sheets

4. Writing
summary by
using semantic
mapping
5. Ss can
answer exercise
more than 80%
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329
paragraph,
Unit

Objectives

Activities

Topic

Language Content
Function

options

Structure

Vocabulary

- Basic

Clarifying

techniques of

Strategy,

English reading

M=Modeling
Stage
- Predicting
-Silent Reading

reading:

Summarizing

passage provided.

-Asking

skimming,

Strategy, and

Questioning

scanning and

Semantic

-Clarifying

intensive

mapping

Strategy-

reading

Strategy.

2. Students
comprehend the

Summarizing
Strategy
P =participation
Stage
Changing Role
C= Co-op Stage

-Topic and
Main idea

ความคิดเห็น

Evaluation
-1

0

1

Condition :
Group work and
allowed in interact
within their groups

Process :
Watching VDO,

-Guessing

Practicing,

meaning from

Analyzing,

context

Discussion
Summarization
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Table of Lesson Content Specifications
Unit

Objectives

Activities

Topic

Function

Unit Example

1. Students

Pollution

comprehend the

( 3 hours)
Environment

Language Content

English reading
passage provided
by using the
reciprocal
teaching (four
keys strategies)
and Semantic

P = Preparation - Participation
stage
1. Ask students what -summary
reading strategies
they use when they
have reading
problems.
-Students discuss
and share their
ideas.

Mapping strategy. 2. Lead the students
to four key
strategies of
reciprocal and
Semantic mapping.

Structure

options

Vocabulary

-1

--Writing

- Words or

Input :-reading

1. Observing

summary the

phrases in this

material: Pollution

Students’

paragraph by

topic:- Words or

using Semantic phrases related
Mapping
- Basic
techniques of
reading:
skimming,
scanning and
intensive
reading

to pollution
-pollution,
contamination,
environment,
salient,
emission,
pesticide,
litter, internally,
disease,

ความคิดเห็น

Evaluation

-pictures
-charts
-worksheets
Condition :
Work in group and
allowed in interact
within their groups

0

1

participation
2. Work sheets
3. Assignment
4. Reading
Exercises
5. Writing
summary by
using semantic
mapping

330

331
Unit

Objectives

Activities

Topic

Language Content
Function

Structure

Vocabulary
navigation,

Process :

blood pressure,

Practicing reading

2. Students

M=Modeling Stage

-Topic and

comprehend the

- Predicting

Main idea

English reading

-Silent Reading

- Guessing

-Asking

meaning from

Questioning

context

-Clarifying Strategy

Text Structure

passage provided.

3.studentscan
describe kind of
text structure
(Description).

-Summarizing
Strategy
P

=Participation

Options

Signal
Questions
&Signal words

greenhouse
gases,
atmosphere,
consensus,
etc.

ความคิดเห็น

Evaluation
-1

0

1

follow the
steps(predicting,
questioning,
clarifying and
summarizing),
clarifying from
analyzing reference
from and

Stage

vocabularies,

Changing Role

Discussion

C= Co-op Stage

Presentation
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Table of Lesson Content Specifications
Unit

Objectives

Activities

Language Content

Options

Evaluation

Input :
-reading
material:International
Puppets
-pictures
-charts
-worksheets
Condition :
Group work and allowed
in interact within their
groups

1. Observing
Students’
participation
2. Assignment
3. Reading
Exercises
4. Writing
summary by
using semantic
mapping
5. Work sheets

Topic
Function

Unit 1
International
Puppets
(3 hours )
Culture
&Tourist
Attractions

Structure
1. Students comprehend the P=Preparation stage -Writing
Review
the
students
English reading passage
Participation summary the
to four key strategies
provided by using the
paragraph by
of reciprocal and
reciprocal teaching (four
summary using Semantic
Semantic mapping.
keys strategies) and
Mapping
M=Modeling Stage
- Predicting
Semantic Mapping
- Guessing
-Silent
Reading
strategy.
meaning from
-Asking Questioning
context
-Clarifying Strategy
- Predicting
-Silent Reading

Vocabulary
- Words or phrases
in this topic:- Hand
Puppet, feature,
costume, glove,
stage,
Operate, Rod
Puppet, rod,
puppeteer, unique,
flat,
Shadow, control,
String, marionette,
etc.

ความ
คิดเห็น
-1 0 1

332

333

Unit

Objectives

Activities

Language Content

Options

Topic
Function
P=Participation
Stage
Changing Role
C= Co-op Stage

Structure
-Asking
-Questioning
-Clarifying Strategy
Text Structure Signal
Questions &Signal words

Vocabulary

Evaluation

ความ
คิดเห็น
-1 0 1

Process :
Practicing reading follow the
steps(predicting, questioning,
clarifying and summarizing), clarifying
from analyzing reference from and
vocabularies,
comprehension check,
Discussion (True or False)
Complete the chart
Presentation

333

334

Table of Lesson Content Specifications
Unit

Objectives

Activities

Language Content

Options

Evaluation

Topic
Unit 2
Vaccination
( 3hours )
science
health,
history

1. Students comprehend the
English reading passage
provided by using the
reciprocal teaching (four keys
strategies) and Semantic
Mapping strategy..
2.Studentscan describe kind of
text structure (Sequence).

Function
P= Preparation stage -participation
Review the students -summary
to four key strategies
of reciprocal and
Semantic mapping.
M=Modeling Stage
- Predicting
-Silent Reading
-Asking --Questioning
-Clarifying Strategy

Structure
- Basic
techniques of
reading:
skimming,
scanning and
intensive
reading
-Topic and
Main idea
- Guessing
meaning from
context
- Predicting

Vocabulary
- Words or
phrases in this
topic:vaccination,
smallpox,
disease, survive,
cowpox,
convince,inject,
protect, against,
spread, challenge,
medical
researcher

Input :
-Reading material:
Vaccination
-pictures of things
-charts
-worksheets/tasks
-PowerPoint
Presentation
Condition :
Work in group and
allowed in interact
with in their groups

ความ
คิดเห็น
-1 0 1

1. Observing
Students’
participation
2. Work sheets
3. Assignment
4. Reading
Exercises
5. Writing
summary by
using semantic
mapping

334

335
Unit

Objectives

Activities

Language Content

Options

Topic
Function
-Summarizing
Strategy

P =Participation
Stage
Changing Role
C= Co-op Stage

Structure
-Silent Reading
-Asking --Questioning
-Clarifying Strategy
--Writing summary the
paragraph by using Semantic
Mapping

Vocabulary

Evaluation

ความ
คิดเห็น
-1 0 1

Process :
Practicing reading follow the
steps(predicting, questioning,
clarifying and summarizing), clarifying
from analyzing reference from and
vocabularies, comprehension check,
Discussion
Presentation

Text Structure Signal
Questions &Signal words

335
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Table of Lesson Content Specifications
Unit

Objectives

Activities

Language Content

Options

Evaluation

Topic
Unit 3
Cutting down the
forest
(3 hours)
Environment

1. Students comprehend
the English reading
passage provided by
using the reciprocal
teaching (four keys
strategies) and Semantic
Mapping strategy.
2.Studentscan describe
kind of text structure
(Cause and Effect).

Function
P = Preparation - problem
stage
solving
Review the
students to four -sharing personal
key strategies of experiences
reciprocal and
Semantic
mapping.
M=Modeling
Stage
- Predicting
-Silent Reading
-Asking
-Questioning
-Clarifying
Strategy

Structure
-Reading
strategies :
scanning and
intensive
reading
Predicting
-Silent
Reading
-Asking -Questioning
-Clarifying
Strategy
---Writing
summary

Vocabulary
- Words or phrases
in this topic:Consequence,
Destruction,
worldwide demand,
industrialized
countries,
firewood,
developing
countries,

ความ
คิดเห็น
-1

Input :
-reading material
:Cutting down the forest
-pictures
-charts
-worksheets
Condition :
Work in group and
allowed in interact
within their groups

0 1

1. Observing
Students’
participation
2. Mind
Mapping
3. Work sheets
4. Reading
Exercises
5. Writing
summary by
using semantic
mapping

336

337
Unit

Objectives

Activities

Topic

Language Content
Function

Summarizing
Strategy
P =Participation
Stage
Changing Role
C= Co-op Stage

Structure
the paragraph
by using
Semantic
Mapping
Text Structure
Signal
Questions
&Signal
words
Recognizing
point of view
Thinking
beyond the
text

Vocabula
ry
destroy,
reality,
desperate,
resource,
landowner,
cattle, ruin,
affect,
effect,
absorb, cut
down,
floods
downstrea
m,
temperatu
re etc.

Options

Evaluation

ความ
คิดเห็น
-1

0 1

Process :
Comparing, Practicing reading follow the steps(predicting,
questioning,
clarifying and summarizing), clarifying from analyzing
reference from and vocabularies,
comprehension check,
comprehension questions,
Discussion
Presentation
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Table of Lesson Content Specifications
Unit
Topic
Unit 4
Critical
Thinking
(3
hours)
Culture

Objectives

1. Students comprehend the
English reading passage
provided by using the
reciprocal teaching (four
keys strategies) and
Semantic Mapping
strategy.
2.Students can describe
kind of text structure
(Problem and Solution)

Activities

P = Preparation stage
P = Preparation stage
Review the students to four key
strategies of reciprocal and Semantic
mapping.
M=Modeling Stage
- Predicting
-Silent Reading
-Asking --Questioning
-ClarifyingStrategy
-Summarizing Strategy
P =Participation Stage
Changing Role
C= Co-op Stage

Language Content
Function
Structure
-Describing Reading
strategies :
scanning and
intensive reading
Predicting
-Silent Reading
-Asking
-Questioning
-Clarifying
Strategy
--Writing
summary the
paragraph by
using

Vocabulary
- Words or
phrases in this
topic:-plenty of
company,
effortless, special
equipment,
weather, mood,
bank account,
self-defeating
behavior,
dissatisfaction,
compulsive
spender,
spontaneous, etc.

Options

Evaluation

Input :
Reading
material:
Danger in
shopping
-pictures
-charts
-worksheets
Condition :
Work in
group and
allowed in
interact
within their
groups

1. Observing
Students’
participation
2. Mind
Mapping
3. Work sheets
4. Reading
Exercises
5. Writing
summary by
using semantic
mapping

ความ
คิดเห็น
-1 0 1

338

339
Unit Objectives Activities
Topic

Language Content
Function

Structure
Semantic Mapping

Text Structure Signal Questions &Signal
words

Options
Vocabulary

Evaluation

ความ
คิดเห็น
-1 0 1

Process :
Practicing reading follow the steps(predicting,
questioning,
clarifying and summarizing), clarifying from
analyzing reference from and vocabularies,
comprehension check,
Discussion,
Presentation
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Table of Lesson Content Specifications
Unit

Objectives

Activities

Language Content

Options

Evaluation

Topic
Unit 5
Danger in Shopping
(3hours )
Culture/Tradition

Function
1. Students comprehend the P = Preparation 1. Guessing the
stage
English reading passage
word from
1. Ask students what
provided by using the
reading strategies they context:
reciprocal teaching (four keys use when they have
definition,
strategies) and Semantic
examples ,
reading problems.
-Students discuss and details and
Mapping strategy.
2.Students can describe kind share their ideas.
background
2. Lead the students knowledge.
to four key strategies
2. Describing
of reciprocal and
cookingmethods.
Semantic mapping.
M=Modeling Stage 3. Applying
- Predicting
information
-Silent Reading
4. Intensive
reading

Structure
Reading
strategies :
scanning and
intensive
reading
Predicting
-Silent
Reading
-Asking -Questioning
-Clarifying
Strategy

Vocabulary
Words or phrases in
this topic:Critical thinking,
Sufficient, various,
Ignore, connection,
For instance, involve,
characteristic,
Emotion,

ความ
คิดเห็น
-1

0 1

Input :
-reading
material:
Critical
Thinking
-pictures
-charts
worksheets

1.
Observing
Students’
participation
2. Mind
Mapping
3. Work
sheets
4. Reading
Exercises
Condition : 5. Writing
summary by
Work in
group and using
allowed in
interact
within their
groups

340

341
Objectives

Activities

Unit

Language Content
Function Structure Vocabulary

Options

Evaluation

ความคิดเห็น
-1
0
1

Topic
of text
-Asking Question
structure
-Clarifying Strategy
(Description) -Summarizing
Strategy
P =Participation
Stage
Changing Role
C= Co-op Stage

Writing
summary
the
paragraph
by using
Semantic
Mapping
Text
Structure
Signal
Questions
&Signal
words

available,
evidence,
Self-aware,
recognize, bias,
Prejudice,
interpretation,
Solve, asset,
traditional,
integrate, etc.

Input :
-reading material: Critical Thinking
-pictures
-charts
-worksheets
Condition :
Work in group and allowed in interact
within their groups
Process :
Practicing reading follow the
steps(predicting, questioning,
clarifying and summarizing),
clarifying from analyzing reference
from and vocabularies,
comprehension check,
Discussion
Presentation
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342
Table of Lesson Content Specifications
Unit
Topic
Unit 6
Charisma;
Incredible
Quality

Objectives

1. Students comprehend
the English reading
passage provided by using
the reciprocal teaching
(four keys strategies) and
Semantic Mapping
strategy.
2.Students can describe
kind of text
structure(Problem and
Solution,classification)

Activities

P = Preparation stage
1. Ask students what reading
strategies they use when they have
reading problems.
-Students discuss and share their
ideas.
2. Lead the students to four key
strategies of reciprocal and Semantic

Language Content
Function
- problem
solving
-sharing
personal
experiences

Structure
-Reading
strategies :
scanning and
intensive
reading
Reading
strategies :
scanning and
intensive
reading
Predicting
-Silent
Reading
-Asking -Questioning
-Clarifying
Strategy

Vocabulary
- Words or
phrases in this
topic:Independently,
nuclear plant
disaster,eruption,
atmosphere,
solve, economy,
destructive,
pollutants,
dumping place,
garbage,

Options

Evaluation

Input :-reading
material:“Global
thinking in the 21st
century
”
-pictures
-charts
-worksheets

1. Observing
Students’
participation
2. Mind
Mapping
3. Work
sheets
4. Reading
Exercises
5. Writing
summary by
using
semantic
mapping

Condition :
Work in group and
allowed in interact
within their groups

ความ
คิดเห็น
-1 0 1

342

343

Unit

Objectives

Activities

Topic

Language Content
Function

mapping.
M=Modeling
Stage
- Predicting
-Silent Reading
-Asking
Questioning
-Clarifying
Strategy
-Summarizing
Strategy
P
=Participation
Stage
Changing Role
C= Co-op Stage

Structure
-Writing summary
the paragraph by
using Semantic
Mapping

Vocabulary
quantity, plastic
containers,
substance, chemical,
waste, disappear ,float ,
sea creatures,
manufacturing
refrigerators,
Text Structure Signal industrialized countries
Questions &Signal
words

Options

Evaluation

ความ
คิดเห็น
-1 0 1

Process :
Practicing reading follow the steps(predicting,
questioning,
clarifying and summarizing), clarifying from
analyzing reference from and vocabularies,
comprehension check, answer reading
comprehension,
Discussion
Presentation

- Separating fact and
opinion

343

344
Table of Lesson Content Specifications
Unit

Objectives

Topic
1. Students comprehend
Unit 7
the English reading
Global
Thinking passage provided by using
the reciprocal teaching
(four keys strategies) and
History
Semantic Mapping
and
strategy..
culture
2. Students comprehend
the English reading
passage provided.
(definition)

Activities
Function
P = Preparation stage
- Participation
1. Ask students what reading -summary
strategies they use when they
-sharing
have reading problems.
-Students discuss and share personal
experiences
their ideas.
2. Lead the students to four
key strategies of reciprocal
and Semanticmapping.
M=Modeling Stage
- Predicting
-Silent Reading
-Asking Questioning
-Clarifying Strategy
-Summarizing Strategy
P =Participation Stage
Changing Role
C= Co-op Stage

Language Content
Structure
-Reading
strategies :
scanning and
intensive
reading
-Writing
summary the
paragraph by
using Semantic
Mapping
Text
Structure
Signal
Questions
&Signal
words

Vocabulary
- Words or
phrases in this
topic:- native
language,
official
language, area,
even though,
research,
journal,
powerful,
colony, simpler,
artificial
language, etc.
-Synonyms

Options

Evaluation

ความ
คิดเห็น
-1 0 1

Input :
-reading material: Shoes
-pictures
-charts
-worksheets

1. Observing
Students’
participation
2. Mind
Mapping
3. Work
sheets
Condition :
Work in group and
4. Reading
allowed in interact within Exercises
theirgroups
5. Writing
summary by
Process :
Practicing reading follow using
the steps(predicting,
semantic
questioning,
mapping
clarifying and
summarizing), clarifying
from analyzing reference
from

344

345
Unit

Objectives
Topic

Activities

Language Content

Options

Function Structure Vocabulary

Evaluation

ความ
คิดเห็น
-1 0 1

And vocabularies, ,comprehension check,
Matching Vocabulary , Understanding Text
Organization Analyzing Information,
sequence of ideas.
Discussion (True or false)
Presentation
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346
Table of Lesson Content Specifications
Unit
Topic
Unit 8
“Right
Brain,
Left Brain”
(3 hours)
History and
culture

Objectives
1. Students comprehend
the English reading
passage provided by using
the reciprocal teaching
(four keys strategies) and
Semantic Mapping
strategy..
2. Students comprehend
the English reading
passage provided.
(comparison)

Activities
Function
P = Preparation stage
- Participation
1. Ask students what reading
-summary
strategies they use when they have -sharing
reading problems.
personal
Students discuss and share their
experiences
ideas.
2. Lead the students to four key
strategies of reciprocal and
Semantic mapping.
M=Modeling Stage
- Predicting
-Silent Reading
-Asking Questioning
-Clarifying Strategy
-Summarizing Strategy
P =Participation Stage
Changing Role
C= Co-op Stage

Language Content
Structure
-Reading strategies :
scanning and
intensive reading
Reading strategies :
scanning and
intensive reading
Predicting
-Silent Reading
-Asking
-Questioning
-Clarifying
Strategy
-Writing summary
the paragraph by
using Semantic
Mapping
Text Structure
Signal Questions
&Signal words
-Identify text
organization

Vocabulary
- Words or phrases
in this topic:remarkable, separate,
logical, creative, sharp,
radical, dominate,
sequence etc.
-Synonyms

Options
Input :
-reading material: Shoes
-pictures
-charts
-worksheets
Condition :
Work in group and allowed
in interact within their
groups
Process :
Process :
Practicing reading follow the
steps(predicting,
questioning,
clarifying and summarizing),
clarifying from analyzing
reference from and
vocabularies,
,comprehension
check, Matching vocabulary,
Understanding Text
Organization Analyzing
Information, sequence of
ideas.
Discussion (True or false)
Presentation

Evaluation
1. Observing
Students’
participation
2. Mind
Mapping
3. Work sheets
4. Reading
Exercises
5. Writing
summary by
using semantic
mapping

ความ
คิดเห็น
-1 0 1

346

347
ภาคผนวก ก ที 10 แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ให้นกั ศึกษาแสดง
ความคิดเห็นโดยการกาเครื องหมายถูก ( ) ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามรายการประเมินตามรายการ
ประเมินทีกําหนด
ข้อ

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ประเด็นคําถาม
ขันตอนการสอน
P= Preparation Stage
ครู ให้ความรู ้เกียวกับการเรี ยนรู ้แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน
แนะนําขันตอนกิจกรรมการเรี ยนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านโดยใช้สือ
การสอนทีเหมาะสม
M= Modeling Stage
(Predicting, Silent Reading Questioning, Clarifying and
Summarizing)
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิสัมพันธ์กบั ครู และ
เพือน
รู ้วตั ถุประสงค์ก่อนการอ่าน
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นคิดเป็ นระบบ
สามารถตังคําถามเกียวกับเนื อหาในเรื องทีอ่าน
รู ้ความหมายของคําศัพท์มากขึน
ตรวจสอบความเข้าใจขณะอ่านได้
สรุ ปประเด็นและใจความสําคัญของเรื องทีอ่านได้
ได้มีโอกาสทําความชัดเจนในเรื องทีอ่านในบางส่ วนทียังไม่ชดั เจน
มีความตังใจในการอ่านในชันเรี ยนมากขึน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2

1

348
12

สามารถทําการทํานายเรื องทีจะอ่านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมาก
ยิงขึน
P= Participation Stage

13
14
15

มีความเข้าใจย่อหน้าทีอ่านชัดเจนขึนหลังจากทําการอ่านกับเพือน
ส่ งเสริ มการมีภาวะผูน้ าํ
ส่ งเสริ มวิถีประชาธิปไตย
C= Cooperation Stage

16

ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาสามารถสรุ ปใจความหรื อความคิดรวบยอด
จากการเขียนแผนภูมิความหมาย
มีความเข้าใจย่อหน้าทีอ่านชัดเจนขึนหลังจากทําการอ่านโดยใช้
แผนภูมิความหมาย
สามารถจํารายละเอียดปลีกย่อยของเนือเรื องทีอ่านได้อย่างเป็ น
ระบบขึน
สามารถนําเอาเทคนิคทีเรี ยนนีไปใช้ในการอ่านด้วยตนเองได้
ส่ งเสริ มในการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ืน
สามารถแยกใจความสําคัญของเรื องทีอ่านได้
ได้มีโอการสฝึ กทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทังสี คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ด้ านเนือหากิจกรรม
การนําเสนอเนือหามีความต่อเนืองเหมาะสม
เนือหาเข้าใจง่ายและมีความชัดเจน
ความยากง่ายของเนือหาเรี ยงตามลําดับเหมาะสม
กิจกรรมของแต่ละขันตอนกระบวนการสอนมีความเหมาะสม
กิจกรรมของแต่ละขันตอนกระบวนการเรี ยนการสอนสามารถฝึ ก
ให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการคิดอย่างเป็ นระบบ
ด้ านความพึงพอใจในการทํากิจกรรมการเรียน
นักศึกษาพอใจกับบทบาทในกิจกรรมร่ วมกับครู
นักศึกษาพอใจกับบทบาทในกิจกรรมร่ วมกับเพือน
นักศึกษาพอใจทีมีการช่วยเหลือแนะนําจากครู ในการทํากิจกรรม

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

349
31
32
33
34
35
36
37
38

นักศึกษาพอใจทีมีการช่วยเหลือแนะนําจากเพือนในการทํากิจกรรม
นักศึกษาสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดีขึน
นักศึกษามีความเชือมันในตนเองมากขึน
มีความกระตือรื อร้ นในการอ่านมากขึน
รู ้สึกสับสนเมือต้องอ่านตามลําพัง
นักศึกษาจะนําวิธีการเรี ยนนีไปพัฒนาตนเองในการอ่านเพือความ
เข้าใจในอนาคต
ไม่สามารถนําเอาเทคนิคการสอนนีไปใช้ในการอ่านเองได้
รู ้สึกวิตกกังวลเนืองจากต้องขบคิดและแก้ปัญหาตลอดเวลา

ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….............................................
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ตาราง ประเมินผลความสอดคล้องของผูเ้ ชียวชาญเกียวกับแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
Items
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ความคิดเห็น
-1
0

Comment
1
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ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….............................................
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ภาคผนวก ก ที 1 แบบสอบถามเกียวกับกลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษ จากความคิดเห็นของผู้เรียน
ข้ อมูลส่ วนตัว
แบบสอบถามนีถามข้อมูลเกียวกับตัวผูเ้ รี ยน ซึ งใช้ประกอบในการทําวิจยั กรุ ณาให้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริ ง
ด้วยมารยาทและจรรยาบรรณของนักวิจยั ข้อมูลส่ วนตัวของท่านผูว้ ิจยั จะเก็บไว้เป็ นความลับ
1.ชือ……………………………………………………………………….
นามสกุล…………………………………………………………..
2. รหัสนักศึกษา: ………………………………………………..
สาขาวิชา………………………………………………………………
3. เพศ:

ชาย

หญิง

4. อายุ: ……………ปี
5. เกรดเฉลีย: ………………………………
คําชีแจง
แบบสอบถามฉบับนีถามความคิดเห็นเกียวกับกลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษของท่าน ให้ท่านทําเครื องหมาย
วงกลม ล้อมรอบตัวเลือก (1-5) ซึ งตรงกับความเป็ นจริ งของท่านทีสุ ด ผลของการตอบแบบสอบถามนีจะไม่
มีผลในทางลบต่อผลการเรี ยนของท่าน และข้อมูลต่างๆจะเก็บไว้เป็ นความลับ
ความหมายของตัวเลือก
1

ฉันไม่เคยทําอย่างนีเลย

2

ฉันทําแบบนีน้อยกว่าครึ ง

3

ฉันทําแบบนีเพียงครึ งเดียว

4

ฉันทําแบบนีมากกว่าครึ ง

5

ฉันทําแบบนีเสมอ

353

กลวิธีในการอ่ านภาษาอังกฤษ
1. ฉันมีวตั ถุประสงค์อยูใ่ นใจเมือฉันอ่าน
2.ฉันคิดเกียวกับเนือหาทีเหมาะสม
3 ขณะอ่านฉันตัดสิ นใจว่าอะไรทีควรอ่านและอะไรทีควรข้ามไป
4 ฉันใช้ความรู ้ทีมีมาก่อนเพือช่วยในการอ่าน (ความรู ้ประสบการณ์เดิม
เกียวกับเรื องทีอ่าน ความรู ้ดา้ นไวยากรณ์)เพือช่วยให้ฉนั เข้าใจเรื องทีอ่าน
5. ฉันใช้ตาราง ตัวเลข และรู ปภาพ เพือให้เข้าใจเนือหาได้ดีขนึ
6. ฉันใช้บริ บทแวดล้อมเพือให้เข้าใจเนือหาทีฉันกําลังอ่าน
7. ฉันใช้ typographical features อย่างเช่น ตัวดํา ตัวเอียงในการแยกแยะข้อมูล
8.ฉันพยายามทํานาย คาดเดา เนือหาทีอ่าน
9. ฉันตรวจสอบการคาดเดาเนือหาทีอ่านเสมอว่าถูกต้องหรื อไม่
10. ฉันอ่านอย่างระมัดระวังและอ่านอย่างช้าๆเพือแน่ใจว่าฉันเข้าใจเนือหาที
อ่าน
11. ฉันปรับความเร็ วในการอ่านตามเนือหาในเรื องทีอ่าน
12. ฉันหยุดอ่านครังแล้วครังเล่าและคิดเกียวกับเรื องทีกําลังอ่าน
13. ฉันพยายามนึกภาพในเรื องทีอ่านเพือช่วยในการจํา
14. เมืออ่านเนือหาทียาก ฉันจะอ่านใหม่อีกครังเพือเพิมความเข้าใจ
15. เมืออ่านฉันเดาความหมายคําหรื อวลีทีฉันไม่ทราบ
16. ฉันจะพยายามกลับไปอ่านใหม่เมือฉันเสี ยสมาธิในการอ่าน
17. ฉันจะจดใจความหรื อสิ งทีสําคัญขณะทีอ่านเพือช่วยเพิมความเข้าใจ
18. ฉันจะขีดเส้นใต้หรื อวงกลมเนือหาทีช่วยในการจํา
19. เมือเจอเนือหาทียากฉันจะอ่านออกเสี ยงดังๆเพือช่วยให้เข้าใจเรื องทีอ่าน
20. ฉันใช้สืออ้างอิง เช่น พจนานุกรมช่วยในการอ่าน
21. ฉันทําความเข้าใจเนือหาทีอ่านด้วยคําพูดของฉันเอง
22. ฉันอ่านเนือหากลับกลับมาเพือหาความสัมพันธ์เชือมโยง
23. ฉันถามและชอบตอบคําถามในเนือหาทีอ่าน
24. ฉันแปลจากอังกฤษเป็ นไทยเมือฉันอ่าน
25. ฉันคิดเกียวกับเนือหาทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5
5
5
5

ระดับความรู้ สึก
4
3 2
4
3 2
4
3 2
4
3 2

1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ตารางประเมินผลความสอดคล้องของผูเ้ ชียวชาญเกียวกับแบบสอบถามกลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษ จากความคิดเห็น
ของผูเ้ รี ยน
Items

Comment

ความคิดเห็น
-1

0

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ก ที 12 แบบสั มภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้เรี ยน
วิธีการ
1. จัดกลุ่มผูเ้ รี ยน ตามความสมัครใจกลุ่มละ 5-6 คน เข้าสนทนาครังละกลุ่ม
ผูส้ อนตังคําถามเกียวกับการเปลียนแปลงเกียวกับเรื องการอ่านเพือความเข้าใจภาษาอังกฤษ หลังจากการ
เรี ยนโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถใน
การอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีคาํ ถามให้ผเู ้ รี ยน….. ถามให้ตอบครังละ1 คําถาม โดยให้
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นของตนเองตามความต้องการ
2. ผูว้ จิ ยั สรุ ปประเด็นคําถาม จดบันทึกและบันทึกเสี ยง
3. ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลในการสนทนา ให้ผเู ้ รี ยนตรวจทาน ยืนยันคําตอบอีกครัง
คําถาม
1. การอ่านเพือความเข้าใจภาษาอังกฤษในความเข้าใจของผูเ้ รี ยนคืออะไร และท่านคิดว่าทําไมเราต้อง
เรี ยนการอ่าน
2. การอ่านโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านของนักศึกษาทีได้เรี ยนและฝึ กไป ผูเ้ รี ยนคิดว่าเป็ นอย่างไร และทําให้เกิด
การเปลียนแปลงในพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยนมากน้อยอย่างไร
3. การอ่านโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านของนักศึกษาทีได้เรี ยนและฝึ กไป ผูเ้ รี ยนคิดว่าเป็ นประโยชน์อย่างไรบ้าง
กิจกรรมการเรี ยนการสอนนี สามารถพัฒนาทางสังคมด้านวิถีประชาธิ ปไตย หรื อไม่อย่างไร โปรด
แสดงความคิดเห็น
4. หลังจากได้ฝึกการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนคิดว่ามีการเปลียนแปลงเกิดขึน
อย่างไรบ้างเมือเปรี ยบเทียบกับก่อนเรี ยน
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แบบประเมินความสอดคล้องแบบสั มภาษณ์การสนทนากลุ่ม(Focus group) ของผู้เรียนในการจัดการ
เรียนการสอนอ่านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท และแผนภูมิ
ความหมายเพือส่ งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คําชีแจง: ให้ผปู ้ ระเมินเขียนเครื องหมายแสดงความคิดเห็นทีมีต่อแบบสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อน
เกียวกับสภาพปั จจุบนั ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนอ่านเพือความเข้าใจ
โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถ
ในการอ่านของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความสอดคล้องดังนี
ระดับ 5 หมายถึงมีความสอดคล้องมากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึงมีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึงมีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึงมีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึงมีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด
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รายการการประเมิน

ระดับความสอดคล้อง
5

4

3

2

บันทึกเพิมเติม
1

1.ข้อมูลผูร้ ับการสัมภาษณ์มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.แนวทางการสัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
3.ขันตอนในการสัมภาษณ์มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของวิจยั
4.ขันตอนการสรุ ป มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการวิจยั

ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ลงชือ.........................................................................
(.......................................................................)
ผูป้ ระเมิน
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ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพเครื องมือและผลการทดลอง

359
ตาราง ประสิ ทธิภาพของรู ปแบบกิจกรรมการอ่านฯ ( E1/E2) จากการประเมินประสิ ทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) /ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) แบบกลุ่มเล็ก (Small group Tryout)
No. Pretest
The scores from the English lessons (lesson 1-8)
50(scores) 1 2 3 4 5 6 7 8
10 10 10 10 10 10 10 10
1 14
7 7 6 8 8 6 7 7
2 13
7 7 8 8 8 8 6 7
3 17
8 7 7 7 7 7 7 6
4 16
7 8 7 8 8 7 8 8
5 26
7 7 7 7 7 7 7 8
6 18
7 8 8 7 7 7 7 7
7 29
7 8 7 8 8 7 8 8
8 24
7 8 8 8 8 8 8 8
∑ = 157

total
Posttest
80 scores) 50(scores)
56
59
56
61
57
58
61
63
∑ = 471
= 58.86

= 19.63

38
38
35
35
38
44
40
41
∑ = 309
= 38.63

E1 = 73.59 , E2 = 77.25
จากตาราง ผลการทดลองกลุ่มเล็กพบว่าประสิ ทธิภาพของรู ปแบบกิจกรรมการอ่านฯ
(E1/E2) จากการประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (E1) / ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ
. / 77.25 เมือเทียบกับเกณฑ์พบว่าค่าเฉลียร้อยละของกระบวนการตํากว่าเกณฑ์ทีกําหนดคือ 75
และค่าเฉลียของผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์คือ 77.25 แต่เมือพิจารณาค่าความแปรปรวนแล้ว (E1-E2) ตํากว่า
เกณฑ์ทีกําหนดแต่ไม่เกิน 2.5 สรุ ปว่ารู ปแบบกิจกรรมการอ่านฯมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นทียอมรับได้ (ชัย
ยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 2550: 135-136)

360
ตารางที การประเมินประสิ ทธิภาพแผนการเรี ยนรู ้ภายใต้รูปแบบ Field Try out
No.

Pretest
50(scores)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

24
14
10
12
24
18
32
14
11
18
16
25
18
21
26
25
16
29
17
20
24
25
28
15
17
16

The scores from the English lessons (lesson 1-8)
1
2
3
4
5
6
7
10 10 10 10 10 10 10
7
8
7
8
8
7
8
7
7
8
8
7
8
8
8
8
8
7
7
7
7
8
8
8
7
7
7
7
8
8
8
7
7
7
7
8
8
8
7
7
7
7
8
8
7
8
8
8
8
7
7
6
8
8
6
7
8
8
7
7
8
8
7
8
7
7
7
7
7
7
7
8
7
8
8
7
8
7
7
6
7
8
8
7
8
7
7
8
8
7
7
7
7
8
8
7
8
8
7
7
7
7
7
7
7
8
8
7
8
8
8
8
7
8
8
7
7
7
7
7
8
7
8
8
7
8
6
7
7
8
8
6
8
6
7
7
8
8
6
8
7
7
8
8
7
8
8
6
7
7
8
8
6
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
8
7
8
8
7
8
7
7
8
8
7
8
8

total
Posttest
8 80 scores) 50(scores)
10
8
61
40
7
60
33
7
59
34
7
59
35
7
59
37
7
59
31
8
63
42
7
56
38
6
59
38
6
56
35
8
61
35
7
57
42
8
60
29
7
60
40
8
57
38
8
63
40
7
58
44
8
61
40
7
57
31
7
57
36
7
60
37
7
57
40
8
63
41
7
59
30
8
61
37
7
60
30

361

No.

27
28
29
30

Pretest
50(scores)
22
13
17
18
∑ = 585
ത= 19.5

The scores from the English lessons (lesson 1-8)
1
2
3
4
5
6 7
8
10 10 10 10 10 10 10 10
8
8
7
8
8
8 8
8
8
8
7
8
8
8 8
8
8
8
8
7
7
7 7
7
7
7
8
8
7
8 8
7

total
Pretest
80 scores) 50(scores)
63
36
63
47
59
32
60
31
∑ =1787 ∑ =1099
ത = 59.57 ത = 36.63

E1 = 74.46
E2 = 73.27
จากตาราง พบว่าประสิ ทธิ ภาพของแผนการเรี ยนรู ้ภายใต้รูปแบบการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้
กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่าน
เพือความเข้าใจ (E1/E2) จากการประเมินประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1)/ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์
(E2) เท่ากับ74.46/73.27เมือเปรี ยบเทียบเกณฑ์พบว่าค่าเฉลียร้อยละของกระบวนการและผลลัพธ์ตากว่
ํ า
เกณฑ์ทีตังไว้ 70/70 ซึ งอยูใ่ นระดับตํากว่าเกณฑ์ทีกําหนดแต่ไม่เกิน 2.5 สรุ ปว่ารู ปแบบการสอนอ่าน
เน้นภาระงานทีพัฒนามีประสิ ทธิภาพอยูใ่ นระดับทีนํามาใช้ได้
การปรับปรุ งแก้ไขจากผูเ้ ชียวชาญและอาจารย์ทีปรึ กษาหลังจากทําการทดลองกับนักศึกษาทีมีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างคือ เรื องแรกแบบทดสอบเป็ นเรื องทีมีศพั ท์ยากเกินไปสําหรับผูเ้ รี ยนเมือดูผล
จากการทดสอบและการสังเกตจากกิ จกรรมในชันเรี ยนแล้วจึงได้ทาํ การเปลียนเป็ นเรื องใหม่คือเรื อง
Houses เป็ นเรื องใกล้ตวั ของผูเ้ รี ยนเนื อทีอ่านก็เป็ นเรื องทีผูเ้ รี ยนคุน้ เคยและเป็ นเรื องใกล้ตวั และจาก
ทฤษฎีและหลักการเรี ยนการสอนแล้ว ผูส้ อนจะต้องเรี ยงเนื อหาจากง่ายไปหายาก เกียวกับไวยากรณ์ ก็
เช่นกันได้รับการแนะนําปรับปรุ งให้ใช้ภาษาทีง่ายขึนเพือให้เหมาะกับผูเ้ รี ยน ให้ใช้เรื อหาทีหลากหลาย
เพือให้เป็ นประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยนในการฝึ กฝน
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ตาราง แสดงผลประเมินความสอดคล้องข้ อสอบการอ่านเพือความเข้ าใจ (Reading Comprehension)
ข้อที
Passage I
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
Passage II
ข้อ9
ข้อ10
ข้อ11
ข้อ12
ข้อ13
ข้อ14
ข้อ15
ข้อ16
ข้อ17
ข้อ18
ข้อ19
ข้อ20
Passage III
ข้อ21
ข้อ22
ข้อ23
ข้อ24

คะแนนของผูเ้ ชียวชาญ
คนที 1
คนที 2
คนที 3

ค่า IOC

สรุ ปผล

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

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

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

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

1
1
0.67
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0
0
0
0

1
1
1
1

1
1
1
1

0.67
0.67
0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ข้อ25
ข้อ26
ข้อ27
ข้อ28
ข้อ29
ข้อ30
ข้อ31
ข้อ32
ข้อ33
ข้อ34
ข้อ35
ข้อ36
ข้อ37
ข้อ38
ข้อ39
ข้อ40
Passage IV
ข้อ41
ข้อ42
ข้อ43
ข้อ44
ข้อ45
ข้อ46
ข้อ47
ข้อ48
ข้อ49
ข้อ50

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

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

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

0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ผลการรับรอง PMPC Model
Descriptive Statistics
Std.
N Minimum Maximum Mean Deviation
1.1.มีความเหมาะสมกับทฤษฎีและแนวคิดพืนฐาน

5

4

5

4.20

.447

1.2.องค์ประกอบของรู ปแบบฯ

5

4

5

4.60

.548

21 วัตถุประสงค์รูปแบบสอดคล้องกับเนือหา.

5

4

5

4.20

.447

2.2วัตถุประสงค์รูปแบบสอดคล้องกับขันตอนการจัด
กิจกรรม

5

3

5

4.00

.707

.3วัตถุประสงค์รูปแบบสอดคล้องกับแนวคิดพืนฐาน

5

4

5

4.80

.447

. วัตถุประสงค์รูปแบบสอดคล้องกับการวัด
ประเมินผล

5

4

5

4.60

.548

3.1กระบวนการเรี ยนการสอนมีขนตอนครบถ้
ั
วน

5

3

4

3.20

.447

3.2 ขันตอนการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม

5

3

4

3.80

.447

3.3 ขันตอนการประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
หลักการวัตถุประสงค์

5

3

4

3.60

.548

4.1 บทบาทของครู มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน

5

4

5

4.20

.447

4.2 สื อการสอน,สิ งสนับสนุนทีครู เตรี ยมมีความ
เหมาะสม

5

3

4 3.2 0

.548

5.1 การวัดประเมินผลรู ปแบบมีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎี

5

3

4

.548

Valid N (listwise)

5

3.60

pretest - posttest

pretest - posttest

-12.767

30
30

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

Pair 1

N

Mean

-12.767

การทดสอบ

การนําเสนอตารางทดสอบ

Pair 1

Mean

4.561

Std. Deviation

4.561

Std. Deviation

Lower

.833

Std. Error Mean

-11.063

Lower
-14.470

Upper
-11.063

95% Confidence Interval of the Difference

4.731
4.738

S.D.

-14.470

Upper

95% Confidence Interval of the Difference

Paired Samples Test
Paired Differences

20.60
33.37

×¯

.833

Std. Error Mean

Paired Differences

Paired Samples Test

-15.330

t

15.330

t-test

-15.330

t

df

df

29

29

.000

Sig. (2-tailed)

.000**

Sing

.000

Sig. (2-tailed)
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ตาราง แสดงผลประเมินความสอดคล้องแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสอนการอ่านสอนอ่านแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมาย
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คนที1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

คะแนนของผูเ้ ชียวชาญ
คนที2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

สรุ ปผล
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

1
0
0
0
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0.67
0.67
0.67
1
1
1
1
0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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Descriptives แบบสอบถามเกียวกับกลวิธีในการอ่ านภาษาอังกฤษจากความคิดเห็นของผู้เรียน
Descriptive Statistics

N

Minimum

Maximum

Mean

Std.
Deviation

มีวตั ถุประสงค์อยูใ่ นใจเมืออ่าน

34

3

5

4.00

.603

คิดเกียวกับเนื อหาทีเหมาะสม

34

/2

4

3.26

.567

ตัดสิ นใจว่าอะไรทีควรอ่านและอะไรทีควรข้ามไป

34

2

5

3.09

.830

ใช้ความรู้ทีมีมาก่อนเพือช่วยในการอ่าน

34

1

5

3.26

1.238

ใช้ตาราง ตัวเลขและรู ปภาพเพือให้เข้าใจเนื อหา

34

2

5

3.18

1.086

ใช้บริ บทแวดล้อมเพือให้เข้าใจ

34

3

5

3.71

.579

ใช้ typographical featuresอย่างเช่นตัวดํา ตัวเอียง

34

1

5

3.03

1.381

พยายามทํานาย คาดเดา เนือหา

34

3

5

3.85

.610

ตรวจสอบการคาดเดาเนื อหาทีอ่าน

34

3

5

3.91

.668

อ่านอย่างระมัดระวัง

34

2

5

3.76

.699

ปรับความเร็ วในการอ่าน

34

3

5

3.47

.825

หยุดอ่านครังแล้วครังเล่า

34

2

5

3.79

.946

พยายามนึกภาพในเรื องทีอ่าน

34

3

5

3.88

.844

อ่านเนือหาทียาก

34

3

5

3.85

.784

อ่านเดาความหมายคํา หรื อวลีทีไม่ทราบ

34

3

5

3.79

.479

พยายามกลับไปอ่านใหม่เมือเสี ยสมาธิ

34

2

5

4.21

.729

จดใจความหรื อสิ งทีสําคัญขณะอ่านเพือช่วยเพิมความเข้าใจ

34

2

5

3.32

1.007

ขีดเส้นใต้หรื อวงกลมเนื อหาทีช่วยในการจํา

34

2

12

3.88

1.737

เจอเนือหาทียากจะอ่านออกเสี ยงดังๆ

34

1

4

3.47

.748

ใช้สืออ้างอิง เช่นพจนานุกรม

34

2

5

3.74

1.214

ทําความเข้าใจเนื อหาทีอ่านด้วยคําพูดของตนเอง

34

2

5

3.59

.657

อ่านเนือหากลับไปกลับมาเพือหาความสัมพันธ์เชือมโยง

34

1

5

3.26

.790

ถามและตอบคําถามในเนือหาทีอ่าน

34

2

5

3.15

.784

แปลจากอังกฤษเป็ นไทยเมืออ่าน

2

5

3.71

1.115

คิดเกียวกับเนื อหาทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2

5

3.82

.716

Valid N (listwise)

34
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ตาราง สรุ ปข้อมูลเพือใช้ประกอบการพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยทุ ธวิธี
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ ความหมายเพือส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเพือ
ความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญ
ประเด็นสัมภาษณ์
1. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกับสภาพ
ปัจจุบนั และปัญหาของการเรี ยนการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษแก่นกั ศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัย
อย่างไรบ้าง
1.1
ท่านคิดว่าความสามารถ
และความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน
ภาษาอังกฤษของท่านเป็ นอย่างไร
1.2
แรงจูงใจในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามี
อะไรบ้าง
1.3
ปัญหาการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษของท่านมีอะไรบ้าง
1.4 ท่านมีแนวการสอนหรื อไม่ถา้ มี
เป็ นอย่างไรเช่น PPP: PresentationPractice-Production, CLT:
Communicative Language
Teaching, TBT: Task Based
Teaching, หรื ออืนๆ

สังเคราะห์ขอ้ มูลการสัมภาษณ์
ส่ วนใหญ่ผเู ้ รี ยนจะมีปัญหาเกียวกับการจับใจความสําคัญของเนือหาทีอ่าน
ในภาพรวม ไม่สามารถสรุ ปได้เป็ นส่ วนใหญ่ ไม่มีความเชือมโยงในเนื อหา
ทีอ่านเพราะผูเ้ รี ยนไม่สามารถใช้กลยุทธ์การอ่านทีเหมาะสมได้
1.1 ความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนทีสามารถนํามาใช้ประกอบในเรื องที อ่านอยูใ่ น
ระดับตํา ซึ งอาจจะมาจากปัญหาในภาพรวมคืออัตราการอ่านหนังสื อ
เฉลียของคนไทยอยูใ่ นระดับตํา ไม่รักการอ่านเท่าทีควร
1.2 แรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างแรกคือผูส้ อน
รวมถึงกลยุทธ์การสอน สังเกตวาถ้าผูเ้ รี ยนชอบอาจารย์ผสู ้ อนก็จะมี
ความตังใจเรี ยนมากกว่าปกติ
1.3 ปัญหาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษส่ วนใหญ่จะมาจากความไม่ตงใจ
ั
เรี ยนมากเท่าทีควร ทําให้ผสู ้ อนต้องเสี ยเวลากับปั ญหาทีไม่ใช่เนือหา
ของการเรี ยนภาษา ปัญหาทีสําคัญอย่างหนึงคือการพยายามหากลยุทธ์
การสอนทีแตกต่างจากการสอนแบบดังเดิม ซึ งต้องอาศัยเทคโนโลยีมา
ช่วยเพือให้เกิดความเหมาะสม
1.4 แนวการสอนทีใช้จะเป็ นแบบ PPP: Presentation-Practice-Production
และ CLT: Communicative Language Teaching เพราะเกียวเนืองกับ
เวลาทีสอนซึ งมีจาํ กัด การจัดการเรี ยนการสอนแบบกลุ่มจะทําให้สอน
ไม่ทนั กับจํานวนเนือหาทีอยูใ่ นแผนการเรี ยน

370
ตาราง สรุ ปข้อมูลเพือใช้ประกอบการพัฒนารู ปแบบการสอนการอ่านฯ (ต่อ)
ประเด็นสัมภาษณ์
. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกับ
แนวคิดการใช้รูปแบบการสอนการ
อ่านเพือความเข้าใจโดย
ใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทเพือส่ งเสริ มความสามารถ
ในการอ่านของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยทีเน้นให้
ผูเ้ รี ยนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
ช่วยเหลือกันในการทํากิจกรรมการ
อ่านมีความเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร
. ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมการ
สอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาททีใช้แผนภูมิความหมายเข้า
มาใช้ร่วมกันเพือเพือส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านของ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีความ
เป็ นไปได้หรื อไม่อย่างไร และถ้า
เป็ นไปได้ท่านคิดว่าควรจะใช้ใน
ขันตอนของกิจกรรมช่วงไหนบ้าง

สังเคราะห์ขอ้ มูลการสัมภาษณ์
ผูส้ อนเห็นว่าน่าจะนํามาใช้ได้ในการสอนผูเ้ รี ยนเพราะจะทําให้สามารถทํา
ความเข้าใจเนือหาได้มากขึนผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้การใช้วิถีประชาธิ ปไตยเข้ามา
ช่วยในการทํางาน มีโอกาสได้พูดคุยและได้แสดงความรู ้และภาวะการเป็ น
ผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางาน คนทีมีความสามารถสู งกว่าก็ได้ช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยนคนอืน และคนทีมีความสามารถปานกลางหรื อตําก็ได้มีโอกาสแสดง
ภาวะผูน้ าํ และมีโอกาสได้อภิปรายด้วยและสิ งสําคัญทีสุ ดคือจะไม่มีผเู ้ รี ยนที
ไม่เป็ นทีต้องการในชันเรี ยน และทําให้ผเู ้ รี ยนบางคนมีความกล้าในการทีจะ
แสดงความคิดเห็นมากขึน มีโอกาสทําให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ นระบบและมีความ
ต่อเนืองจากการใช้แผนภูมิและใช้สีสนั ทีหลากหลายมาช่วยในการจํา และ
จําแนกข้อความ
มีความเหมาะสมเพราะผูเ้ รี ยนไม่เป็ นผูฟ้ ั งอย่างเดียว การทํากิจกรรมจะช่วย
ให้มีการกระตือรื อร้น มีการแลกเปลียนประสบการณ์ ความคิด และการ
ช่วยเหลือซึ งกันและกัน ซึ งรวมถึงตัวผูส้ อนด้วย สิ งทีจําเป็ นในการสอนคือ
การทีผูส้ อนเป็ นผูน้ าํ การปฏิบตั ิทีชัดเจนเพือทีผูเ้ รี ยนสามารถนําไปเป็ น
แบบอย่างได้ รวมถึงเนือหาทีมีเนือหาสาระและแนะแนวกลยุทธ์การอ่าน
ด้วย เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสซักถามมีการเรี ยนรู ้ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนขันตอนการปฏิบตั ิและทําให้มี
ความมันใจ ผลท้ายทีสุ ดจะนํามาซึ งวัตถุประสงค์หลักคือสามารถเป็ นผูอ้ ่าน
อิสระได้ในทีสุ ด
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สามารถใช้ร่วมกันได้ในทุกขันตอน ก่อนอ่าน ขณะ
อ่าน หลังอ่าน มีการประเมินผลกระบวนการปฏิบตั ิ
ตามสภาพจริ ง (Authentic assessment) จะเป็ นวิธีการ
ทีส่ งเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษได้ดีและผูส้ อน
จะต้องเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (facilitator)ในช่วงที
เป็ นผูน้ าํ การปฏิบตั ิ และช่วยเหลือผูเ้ รี ยนหากความคิด
ของกลุ่มชงักลง เพือให้การการเรี ยนดําเนินต่อไป
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในสิ งต่างๆรอบตัว
มากขึนและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเป็ นระบบ
5.ท่านคิดว่าเวลาในแต่ละกิจกรรมควรสันหรื อหรื อ
เวลาทีทํากิจกรรมสามารถจัดให้มีความยืดหยุ่นได้
นานแค่ไหนจึงเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
ตามความเหมาะสม หรื อบางครังอาจใช้เทคโนโลยี
การสื อสารมาช่วยในการจัดการการเรี ยนการสอน
6.จากประสบการณ์ของท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมการ ผูส้ อนกล่าวว่าจะเป็ นผลดี และผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้
สอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอน ได้ทงจากตนเองและจากการใช้
ั
ตวั ช่วยคือเพือนและ
แบบแลกเปลียนบทบาทเพือส่ งเสริ มความสามารถใน ผูส้ อนทีเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกให้ตลอดเวลา
การอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็ นวิธีการที
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติทีดีต่อการอ่านจน
สามารถพัฒนาสู่ นิสยั รักการอ่านได้หรื อไม่อย่างไร
7.ปัจจัยด้านอืนทีส่ งเสริ มให้การเรี ยนการสอนบรรลุ ปัจจัยทีสําคัญเป็ นอย่างมากในปัจจุบนั ทีจะทําให้
วัตถุประสงค์ควรจะประกอบด้วยอะไรบ้าง (เอกสาร เข้าถึงผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนให้ความร่ วมมือก็คือระบบ
ตํารา ระบบอินเตอร์เน็ต ผูเ้ ชียวชาญ บรรยากาศการ อินเตอร์เน็ต การใช้สือออนไลน์ประกอบในการเรี ยน
การสอน ผูเ้ รี ยนสามารถทบทวนบทเรี ยนได้จากสื อที
เรี ยนด้านกายภาพและทางจิตใจ
ผูส้ อนใช้ บรรยากาศในชันเรี ยนควรมีบรรยากาศที
เป็ นมิตร อบอุ่น ให้การช่วยเหลือซึ งกันและกัน ใน
ด้านห้องเรี ยนก็ควรจัดให้ผสู ้ อนผูเ้ รี ยนมีความสะดวก
ในการเรี ยนการสอน และทีสําคัญมากทีสุ ดคือควรให้
ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษทีเรี ยนใน
ชีวิตประจําวันจริ งๆด้วยจะทําให้เกิดประโยชน์ในการ
เรี ยนอย่างแท้จริ ง
4.ถ้าจะสอนให้ผเู ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการ
อ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาททีใช้แผนภูมิความหมายเข้ามาใช้
ร่ วมกันต้องทําอย่างไร หรื อสอนอย่างไร และควร
ประเมินผูเ้ รี ยนอย่างไร(เทคนิค วิธีสอน การวัดและ
ประเมินผล)
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สถิติทใช้
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1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index: IOC) ก่อนนําเครื องมือไป
ทดสอบ และทําการปรับปรุ ง โดยผูเ้ ชียวชาญลงความเห็นดังนี
สอดคล้องได้

1 คะแนน

ไม่แน่ใจ

0 คะแนน

ไม่เห็นด้วย

-1คะแนน

สู ตรคํานวณคือ
σோ

IOC

=

IOC

แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์

ே

เมือ
∑ R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
N

แทน จํานวนผูเ้ ชียวชาญ

2. ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

S.D.

=ට

σሺ௫ି௫ҧ ሻ²
ିଵ

, S2 =ට

σ௫²
ିଵ

െ

௫ҧ మ
ିଵ

3. ความแปรปรวน (Variance) ของกลุ่มตัวอย่าง S² คํานวณค่าตามสู ตรคือ
2

S=

σሺ௫ି௫ҧ ሻ²
ିଵ

2

, S=

σ௫²
ିଵ

െ

௫ҧ మ
ିଵ
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4. วิธีคาํ นวณหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนตามเกณฑ์ E1/E2
กําหนดเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 สู ตรทีใช้คาํ นวณคือ


E1 =

σሺఽሻ


ൈ ͳͲͲ

౯

E2 =

σሺాሻ


ൈ ͳͲͲ

เมือ
E1 แทน

คะแนนเฉลียของผูเ้ รี ยนทังหมดจากการทําแบบฝึ กหัดหรื อแบบทดสอบ

ระหว่างเรี ยนจากบทเรี ยน
E2 แทน คะแนนเฉลียของผูเ้ รี ยนทังหมดจากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
X แทน คะแนนทีได้จากการทําแบบฝึ กหัดหรื อแบบทดสอบระหว่างเรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละ
คน
Y แทน คะแนนทีได้จากการทําแบบทดสอบหลังการเรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
A แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหรื อแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหรื อแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
N แทน จํานวนผูเ้ รี ยนทังหมด
5 ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว ใช้สถิติ t-test
t=

σୈ
మ
మ
ටొσವ Ȃሺσీ ሻ
ొషభ

เมือ
df

แทนค่า degree of freedom = N-1

D

แทน ผลต่างของข้อมูลแต่ละคู่

N

แทน จํานวนคู่
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Lesson Plan 8
“Right Brain and Left Brain”
Subject:

Basic English Reading

Class:

Business English Students

Time:

180 minutes

Content:

1. Reciprocal Teaching and Semantic Mapping Strategies to Enhance Reading

Abilities
2. Reading Passage No. 8: “Right Brain and Left Brain”
Objective:

1. Students will be able to describe what are the reciprocal teaching (four key

strategies) and Semantic Mapping strategy. They will know and understand how to use them in
reading comprehension.
2. Students comprehend the English reading passage provided.
MATERIALS:
1.
Handout on “Four Key Strategies and Semantic mapping”
2.
Reading Lesson No. 8, “Right Brain and Left Brain”
3.
Work Sheet 8
INSTRUCTIONAL ACTIVITIES
Procedures

Preparation stage
Estimated time: 10 minutes
Min

Step

10
Semantic Mapping

1.Review the content: four key strategies of reciprocal teaching and

2. Ask Ss to activate their knowledge about four key strategies of reciprocal
teaching and Semantic mapping by using them in their reading procedure.
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T: When you look at the title, which of the four key strategies do you use to guess the topic?
Ss: Predicting.
T: When you look at the picture/s in the passage, how do you use it/them for your reading?
Ss: They are very useful.
Ss: We can predict what that story is about.
T: If you don’t understand some words in the story, what do you do?
Ss: We can look at the meaning from a dictionary.
Ss: I don’t agree. We can ask our friends or use the content around it.
T: Context clue, right? Great!
T: If you don’t understand the points or words, what do you do next?
S We can use the clarifying step.
T: Great!
T: What is the last step of the reciprocal (four key strategies)?
Ss: Summary.
T: How do you summarize your reading in this study?
Ss: We can consult with our friends.
Ss: We can ask our teacher also.
Ss: We will use Semantic Map to Summary the content.
T: Good!

Modeling Stage(Teacher’s role)
Estimated time: 30 minutes
- Predicting Strategy
Min
Step
30
1. T asks Ss to read the topic on Handout (reading lesson “Right Brain and Left
Brain”. Ask them to predict the topic, what they should do to help them predict what the text is
about, and what they use to help them make a prediction about the text. Then the T makes a
conclusion and the T helps them sometimes.
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2. Ss practice prediction on this exercise: predicting from the title, predicting from the
pictures, and predicting from the main point by using semantic mapping. Then check the answers. If
there are some problems with the answers, students discuss with the teacher’s help.
3. The T writes the words “Right Brain and Left Brain” on the big paper and asks
Ss to predict from the title what this passage is about.
4. After that the T writes down their predictions onto the semantic map.

Right Brain
and Left
Brain

?

Events

Where
is it?
Why?

T:
Ss:
T:
Ss:
T:
Ss:
T:
Ss 2:
Ss:
T:
T:
T:
Ss:
T:

When you look at the title, what is your prediction about this passage?
Brains
Why do you think that?
Look at the pictures?
Have you ever seen them before?
Yes, we have.
What do you think about them?
It’s very interesting.
I think so because people cannot all do the same things.
Good. They have different talents also.
O.K. Let’s read paragraph 1 to check your prediction and read the first line of
other paragraphs to see the whole picture of the passage.
Do you have any questions?
Nothing.
Excellent!
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Paragraph 1
-Silent Reading (10 mins)
5. T asks students to read the first paragraph in the passage on Handout (reading lesson “Right
Brain and Left Brain” ).
T : Let’s read paragraph 1.
Questioning
T:
T:
Ss1:
Ss 3:
Ss:
Ss:
T:

Did you finish?
What’s it about?
It’s about our brains.
Our brains are divided into two parts.
Left brain and Right brain.
Each part has separate features and roles.
O.K, Great.

Clarifying
T:
Do you have any confusing words?
Ss :
Yes, we do.
Ss:
What does “remarkable” mean?
T: ………It means something unusual or surprising that causes people to take notice.
Ss:
What does “separate” (line 4) mean?
T:
It means different or not connected.
Ms:
What does “feature” mean?
T:
A feature is something important, interesting or typical of a place or thing.
Summarizing
6. Ask Ss to summarize the main idea of this paragraph by using semantic mapping.
T:
What is the main idea of this paragraph?
Ss :
There are two halves of the brain.
P1, Introduction the difference between
Right Brain and Left Brain

Right Brain

Participation Stage (Student’s role)

Left Brain

Changing Role
7. When the class practices paragraph 2, teacher wants students to perform as leader to replace her.

382
Then, when the student presents her/his offering, the teacher helps to be a facilitator for them
and suggests some ideas for them.
Ss practice the reciprocal strategy and semantic strategy following their T. During
the practice T will help them in every step if they have some problems.
Paragraph 2 (30 mins)
- Prediction strategy
8. The leader asks members to predict in paragraph 2 in reading lesson “Right Brain and Left
Brain” and write down the prediction.
L:

What is your prediction for paragraph 2?

M:

It is about the left brain which is the logical brain.

- Silent Reading
9.The leader asks members to read paragraph 2 in reading lesson “Right Brain and Left Brain”
silently.
- Questioning
L:
Did you finish?
L:
What’s it about?
Ms1: It’s about the left brain.
Ms 3: and “How it functions”.
L:
Good.
10. The leader asks questions on the content in paragraph 2.
L:
From this paragraph, I will ask questions about the left brain function.
L:
What does the left brain do?
Ms: The left brain is used to solve mathematical problems.
Ms: and used to think logically.
Ms2: It searches working files of information step by step.
L:
Great. It has examples about the left brain working.
L:
Do you have any points to discuss?
M: Nothing.
- Clarifying
L:
Are there any confusing points?
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Ms:
Ms:
L:
Ms:
L:

Yes, there are.
What does “logical” mean?
Logical is a way of thinking or explaining something using sensible reasons.
What does the phase “step by step” mean?
Step by step means in an orderly way.
- Summarizing Strategy
11. The L and members summarize paragraph 2 by using semantic mapping.
P1, Introduction the difference between Right
Brain and Left Brain
Right Brain

Left Brain

P.2, Logical
brain

Solve mathematics
and think logically

When the class finishes paragraph 2, L wants other members to perform as leader to replace
her/him. And when the next student presents her/his offering, T helps to be a facilitator for them
and suggests some ideas for them.
12. The leader and the members do the same steps from 6 to 10 to comprehend content in
paragraph three.
Paragraph 3 (30 mins)
- Prediction strategy
13. The leader asks members to predict in paragraph 3 in reading lesson “Right Brain and Left
Brain” and write down the prediction.
L: What is your prediction for paragraph 3?
M: The right brain is the creative brain.
- Silent Reading
14. The leader asks members to read paragraph 3 in reading lesson “Right Brain and Left Brain”
silently.
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- Questioning
L:
Did you finish?
L:
What’s it about?
Ms1:
It’s about the right brain function.
Ms 3:
It’s often called the creative brain.
L:
Good.
15. The leader asks the members questions on the content in paragraph 3.
L : From this paragraph, I will ask questions about the right brain.
L:
What kinds of creative thinking are included in the paragraph?
Ms: Art and Music.
L:
From the text, please give an example of a problem that the right brain can solve.
Ms: When people face problems in their life, the right brain will give ideas about how to
overcome
them.
Ms1: To solve the problems.
L:
Great!
- Clarifying
L:
Are there any confusing words?
Ms: What does “creative” mean?
L:
It means using skill and imagination to produce something new, like a work of art.
Ms: What does the word “tackle” mean?
L:
I’m not sure. Let me check. It means to make a determined effort to deal with a difficult
problem
or situation.
16. The L and members summarize paragraph 3 by using semantic mapping.

Right Brain and Left Brain

Right Brain

Art and
music

Thinking
creatively

P.3, Creative
brain
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When the class finishes paragraph 3, L wants other members to perform as leader to replace
her/him. And when the next student presents her/his offering, T helps to be a facilitator for them
and suggests some ideas for them.
17. The leader and the members do the same steps from 6 to 10 to read content in the fourth
paragraph.
The fourth Paragraph (30 mins)
- Prediction strategy
18. The leader asks members to predict in the fourth paragraph in reading lesson “Right Brain and
Left Brain” and write down the prediction.
L:

What is your prediction for the fourth paragraph?

M:

Either the left brain or the right brain can be dominant in a person.

- Silent Reading
19. The leader asks members to read the fourth paragraph in reading lesson “Right Brain and Left
Brain” silently.
- Questioning
L:
Did you finish?
L:
What’s it about?
Ms1: It’s about the left brain function.
Ms: There are examples of people who have left brain or right brain dominant.
L:
What else?
M: People who are more left-brained believe in reasoning.
Ms1: And they have wisdom in arguments.
L:
Great. And how about right brained people?
Ms: They have a good sense of art and music.
L:
Good.
- Clarifying
L:
Are there any confusing words?
Ms: What does “sharp” mean?
L:
It means they are quick to notice and understand things.
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Ms:
L:
Ms:
L:

What is “radical” mean?
In this case radical means new, different, or likely to have a great effect.
What does “argument” mean?
An argument is a conversation or discussion in which two or more people disagree.

20. The L and members summarize the fourth paragraph by using semantic mapping.

Right Brain

They are more
open to new
ideas and accept
radical positions..

P.4, Right brained people are more
sensitive and tend to be emotional.

Left Brain

P.4, If it is
dominant

Solve mathematics
and think logically

When the class finishes paragraph 4, L wants other members to perform as leader to replace
her/him. And when the next student presents her/his offering, T helps to be a facilitator for them
and suggests some ideas for them.
21. The leader and the members do the same steps from 6 to 10 to comprehend content in
paragraph five.
-Prediction strategy
18. The leader asks members to predict in the fifth paragraph in reading lesson “Right Brain and
Left Brain” and write down the prediction.
L:

What is your prediction for the fifth paragraph?

M:

Which side of the brain is better?

- Silent Reading
19. The leader asks members to read the fifth paragraph in reading lesson “Right Brain and Left
Brain” silently.
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- Questioning
L:
Did you finish?
L:
What’s it about?
Ms1: It’s about the importance of both brain functions.
Ms: Both sides of the brain should be exactly equal.
L:
What else?
M: Actually, people are more left-brained or more right brained.
Ms1: Both of them are never equal in a real situation.
L:
Great.
- Clarifying
L:
Are there any confusing words?
Ms: What does “dominate” mean?
L:
It means to control or have a lot of influence over something.
20. The L and members summarize the fifth paragraph by using semantic mapping.
Right Brain

People are
dominated by one
or other side of
their brains.

P5. , It’s equally as
important as the left side
(ideal).

Left Brain

P5., It’s equally as
important as the right
side(ideal).

People are dominated
by one or other side of
their brains.

When the class finishes paragraph 5, L wants other members to perform as leader to replace
her/him. And when it the next member presents her/his offering, T helps to be a facilitator for
them and suggests some ideas for them.
21. The leader and the members do the same steps from 6 to 10 to comprehend content in
paragraph five.
- Prediction strategy
18. The leader asks members to predict in the sixth paragraph in reading lesson “Right Brain and
Left Brain “and write down the prediction.
L:

What is your prediction for the sixth paragraph?

M:

We need to learn to use both sides of our brain.
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- Silent Reading
19. The leader asks members to read the sixth paragraph in reading lesson “Right Brain and Left
Brain” silently.
- Questioning
L:
Did you finish?
L:
What’s it about?
Ms1: It’s about the importance of both side of the brain.
Ms: Both sides of the brain work together.
L:
Great. What else?
Ms: We cannot use only one side of brain.
L:
Good.
- Clarifying
L:
Are there any confusing words?
Ms: What does “sequence” mean?
L:
Sequence means the order that events or actions happen in, or should happen in.
20. The L and members summarize the sixth paragraph by using semantic mapping.

Right Brain
Example: To write a story the
right brain thinks up ideas.

p.6, We must learn to
balance both sides of
the brain.

Left Brain

p.6, We must learn
to balance both
sides of the brain.

Example : To write a story
the left brain arranges
things in logical sequence.

When the class finishes paragraph 6, L wants other members to perform as leader to replace
her/him. And when the next member presents her/his offering, T helps to be a facilitator for them
and suggests some ideas for them.
21. The leader and the members do the same steps from 6 to 10 to comprehend content in last
two paragraphs.
- Prediction strategy
22. The leader asks members to predict in the seventh and the last paragraphs in reading lesson
“Right Brain and Left Brain” and write down the prediction.
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L:

What is your prediction for the seventh and the last paragraphs?

M:

They are about being left handed.

- Silent Reading
23. The leader asks members to read the seventh and the last paragraphs in reading lesson “Right
Brain and Left Brain” silently.
- Questioning
L:
Did you finish?
L:
What’s it about?
Ms1: It’s about left handed people. Left brain and right brain are reversed in left handed people.
Ms: In those people the right brain will be the logical brain.
Ms1: And their left brain will be the creative brain.
L:
Great. What else?
Ms: In summary, most left handed people are artistic.
L:
Good. How about the last paragraph?
Ms: There are many examples of left handed people in History.
L:
Who are some of these people?
Ms2: Napoleon, Charlemagne, Picasso, Alexander the Great and Benjamin Franklin.
L:
O.K., very good.
- Clarifying
L:
Are there any confusing words?
Ms: What does the phrase “a left handed person” mean?
L:
It means a person who uses their left hand more than their right hand for daily tasks like
writing.
Ms: What does the word “astounding” mean?
L:
It means something so surprising that it is difficult to believe.
24. The L and members summarize the last two paragraphs by using semantic mapping.
Right Brain and Left Brain

Examples of left
handed people:
Napoleon,
Charlemagne,
Picasso, Alexander
the Great and
Benjamin Franklin.

Their right brains will be the
logical brain and left brain will be
the creative brain.

P7and 8, In a left handed
person, the right and left
brains will be reversed.
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Co-op Stage (Teacher’s and Students’ Role)
Estimated time: 60 minutes
Min
Step
60
18. When students complete the last paragraph, Ss in each group summarize the
whole picture of the reading into a semantic map. T is the facilitator for them when
they have some problems.
Right Brain and Left Brain
Art and
music

Thinking
creatively

They are more
open to new
ideas and accept
radical positions..

P.3, Creative
Right Brain
brain

P.4, Right brained people are more
sensitive and tend to be emotional.

P5. , It’s equally as

People are
dominated by one
or the other side
of their brains.

Solve mathematics
and think logically

P.4, It is
dominant

It believes in
reasoning.

P5.,It’s equally as
important as the right
side(ideal).

important as the left side

Example: To write a story the
right brain thinks up ideas.

P.2, Logical
brain

p.6, We must learn to
balance both sides of
the brain.

p.6, We must learn
to balance both
sides of the brain.

Summary
Their right brains will be the
logical brain and the left brain will
be the creative brain. Examples of
left handed people: Napoleon,
Charlemagne, Picasso, Alexander
the Great and Benjamin Franklin.

P7and 8, In a left handed
person, the right and left
brains will be reversed.

People are
dominated by one or
the other side of
their brains.

Example: To write a story
the left brain arranges
things in logical sequence.
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After finish in this stage, Ss can read and comprehend the content by individual person. They are the
independent readers. Therefore, they are evaluated by doing individual exercise to answer short
questions and match the word with the same meaning at the end of this lesson.

Evaluation :
The evaluation is done throughout the lesson.
1. Critical and reflective thinking with the evaluation process
1. Teacher evaluates learners from activities, focusing on ability to apply the strategies
taught, reading proficiency (comprehension), vocabulary knowledge, attitudes towards
the lesson and the class (how much attention they have paid and effort they have
demonstrated).
2. Teacher observes learners in every step by completing the observation form.
2. Generalization to create new experience
Using the information in Modeling step, and doing in Participation step, students work together to
conceptualize new experiences.
1. Students are able to describe the reciprocal teaching (four key strategies) and Semantic
Mapping strategy. They understand how to use them in reading comprehension by explaining and
practicing.
2. Students comprehend the English reading passage provided by using the reciprocal and
Semantic Mapping strategy in summarizing content
3. They correctly answer the questions in exercise sheet 8 with a score of more than 80 percent.
T = teacher
L = leader
M = member
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Right Brain and Left Brain

Are You Left or Right Brain? ( www.onlinecollege.org/left-or-right-brain) 13.11.13
It was not long ago that scientists made the remarkable discovery that our brains are divided into two
halves and that each half has separate features and roles. The brain is said to be divided into the left half
and the right half. For ease of reference, they are called the left brain and the right brain.
The left brain is said to be the logical brain. It is the left brain that we use to solve mathematical problems
and to think logically. For example, if you were asked how to make coffee, this is what happens, Your left
brain begins to work; it searches its files for information on coffee making. If it finds the files, it begins
relating what to do step by step. If it does not find any record, it says it does not know.
The right brain is often called the creative brain. It has the function of thinking creatively. This includes
all the artistic functions, including art and music appreciation. When you want to draw a picture or
compose a piece of music or write poetry, it is the right brain that is in operation. When you come across a
new situation in your life, your right brain gives ideas on how to tackle it.
To some people, the left brain is dominant and to others, the right brain is. Of people who are good in
mathematics and language expression - that is, putting into practice what they have learned, we say that
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they are more left-brained. They are not very sensitive and believe in doing everything only after
reasoning. They are very sharp at arguments. They are the type who will not believe in anything until
they see it. Right brained people are more artistic and have a good sense of music appreciation. They are
also more sensitive and tend to be emotional. They are more open to new ideas and are willing to accept
radical positions.
Is the left brain better or the right brain? Both sides of the brain are equally important. In an ideal
situation, a person should be exactly equal in both sides of the brain. However, as in most things, the ideal
never happens. People are dominated by one or the other side of their brains.
In order to function effectively in the world, we must learn to use both sides of the brain. In many
situations that we meet in the world, there will be requirements for both sides of the brain to work together
as partners. For example, when you want to write a story, which brain do you use? The answer is both
brains. You need the right brain to think of the ideas and you need the left side to arrange everything in a
logical sequence. You cannot go through life with only one side functioning.
One last thing: In a left handed person, the brain will be in reverse. For him or her, the right brain will be
the logical brain and the left brain will be the creative brain. Also, it has been observed that for some
unknown reason, left handed people tend to be more creative. Hence you will see that most left handed
people are artistic or at least have a keener sense of art appreciation. It is probable that what causes left
and right handedness is the position of the brain and not vice versa.
Also, it is astounding that many of the greatest persons in History are known to be left handed. These
include Napoleon, Charlemagne, Picasso, Alexander the Great and Benjamin Franklin. The number of
great people who are left handed is out of proportion to the total number. Now, we know that what causes
left handedness or right handedness is the position of the brain in the head. So is there any reason to
believe that people whose creative brain is on the left are at an advantage?
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Questions
1. (a) Describe the functions of the left brain.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
2. (b) Describe the functions of the right brain.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________
3. How would you decide if a person has a dominant left or right brain?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Match these words with words which mean the same.
1.remarkable
a. acute
2. separate
b. artistic
3. logical
c. reasonable
4. creative
d. different
5. radical
e. astonishing
6. sharp
f. arrangement
7. dominated
g. controlled
8. sequence
h. rebellious
From: http://englishdaily625.com/ comprehension.php?062 20.11.13
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Test 8 (10 scores)
The Human Immune System
The human immune is like a castle that can defend itself against invaders. For human body,
typical invaders may be bacteria that can cause infections or disease We call our body’s defenses the
“immune system . We rely on this system to keep us healthy by finding, attacking, and destroying germs
that make us sick. There are many different kinds of germs in the world, but luckily the immune system
has numerous ways to fight them off.
The immune system’s first line of defense is external: our skin, nose, eyes, and mouth. Our skin
covers most of our body, so it forms a physical barrier against intruders, but it also provides the body
with advance warning about invading germs. In addition, the skin makes antibacterial substances, or
chemicals that kill bacteria. Of cause, there are places our skin does not cover, such as our eyes, nose and
mouth. There, other substances obstruct germs in much the same way as the skin does on the rest of the
body. Moreover, the sticky mucous in your nose and mouth contains enzymes capable of destroying
bacteria., as do the saliva and tears produced by your mouth and eyes.
The event that the body’s external defenses fail to repel a foreign object, the inside of the body has other
ways of protecting against invaders. White blood cells are the key players in our external defense. These
cells come in several different types, which work together to detect and combat germs. Some digest
invasive germs and others aid in recollection and recognition of germs the body has previously
encountered. Additionally, certain types of white blood cells possess special tools known as antibodies
to respond to invaders. Different antibodies correspond to different germs. When they find matching
germs, they attack to it like a key fitting into a keyhole. The antibody then locks up the germ to prevent it
from doing damage inside the body.
Although most of the immune system’s actions are carried out without our knowing, it is
sometimes possible to tell that our defenses are functioning properly and working to keep us healthy.
Perhaps you have experience swelling of your neck’s lymph glands when you have a sore throat. Or
maybe you cut your finger and watch it heal within a matter of days. If so, you have witnessed your
immune system reaching to and battling infection.
Amen, John Henry.(2010). Read up I on Content areas, 56-57.
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Semantic Mapping

The Human Immune System

1…………………………………………………………………………………………………………………………

P2. The immune
system’s first line of
defense is external.

2………………………….

5…………..
Our skin

A physical
barrier
against
intruders.

Warning
about
invading

White blood cells

3………………

7…………………
…………………
…………………
…………………..

It has the
sticky
mucus
contain
enzyme
capable of
destroying
bacteria.

6………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………..

It has the
sticky mucus
contain
enzyme
capable of
destroying
bacteria
(saliva).

8……………………………………………
………………………………………………
…………………………………………...

Some digest
invasive
germs.

9…………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………………………………

Others aid recollection and recognition
of germs the body has previously
encountered.

10…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชือ-สกุล

นางฉลอง รัตนพงษ์

เกิดวันที

26 กันยายน พ.ศ. 2506

ทีอยู่

8/14 ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเทียง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง

ทีทํางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2528

สําเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาล (ระดับต้น)
วิทยาลัยพยาบาลนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช

พ.ศ. 2544

สําเร็ จการศึกษาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

พ.ศ. 2549

สําเร็ จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2552

ศึกษาต่อระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาหลักสูตรและวิธีสอน
กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2529

พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง

พ.ศ. 2550

อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง

พ.ศ. 2552

อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

พ.ศ. 2553

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2555-ปั จจุบนั

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

