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The purposes of this research were to: 1) develop the task-based and cognitive academic
language learning approach: CALLA English reading instructional model to enhance academic reading
skills and learning strategies for undergraduate students and 2) study the effectiveness of the taskbased and cognitive academic language learning approach: CALLA English reading instructional model
to enhance academic reading skills and learning strategies for undergraduate students. The samples
comprised 34 junior students majoring in English education at Education and Development Sciences
Faculty, Kasetsart University during the second semester of the academic year 2015. Research
instruments consisted of the English instructional model based on task-based and cognitive
academic language learning approach: CALLA, reading exercises, a handbook for the model, lesson
plans, an academic reading test, a learning strategies assessment form, a reading log and a
questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent and content
analysis.
The results were as follows:
1) The task-based and cognitive academic language learning approach: CALLA English
reading instructional model to enhance academic reading skills and learning strategies for
undergraduate students called “PPPTE Model” consisted of 5 components. These are (1) principles
emphasis on the integration of task-based and cognitive academic language learning approach:
CALLA English reading instructions; (2) objective to enhance academic reading skills and learning
strategies; (3) the learning process which had 5 steps, a) planning (P), b) performing reading task (P), c)
practice (P), d) transfer (T), and e) evaluation (E); (4) The 2 parts assessments and evaluations on
academic reading skills and learning strategies; and (5) the important condition for using the PPPTE
model successfully which consisted of teachers have to prepare suitable and enough documents
and materials and social system to participate on task creativity. The efficiency of this model was
80.34/82.03.
2) The effectiveness of the PPPTE model indicated that 2.1) after using the PPPTE model,
the students’ academic reading skills were higher than before receiving the instruction at a .01
significance level, 2.2) the students who learning by using the PPPTE model, the students’ learning
strategies were increased from a moderate level to a high level, and 2.3) after using the PPPTE
model, the students had opinion toward learning activities of the model at the high level.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การอานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนโต และจนกระทั่งถึงวัยชรา การอาน
ทําให'รู'ขาวสารข'อมูลตาง ๆ ทั่วโลก ซึ่งป-จจุบันเทคโนโลยีเจริญรุดหน'า จึงเป/นโลกของข'อมูลขาวสาร
ตาง ๆ ทั่วโลก ทําให'ผู'อานมีความสุข มีความหวัง และมีความอยากรู'อยากเห็น อันเป/นความต'องการ
ของมนุษยทุกคน การอานมีประโยชนในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิต ทําให'เป/นคนทันสมัย ทันตอเหตุการณ และมีความอยากรู'อยากเห็น การที่จะพัฒนา
ประเทศให'เจริญรุงเรืองก'าวหน'าได'ต'องอาศัยประชาชนที่มีความรู'ความสามารถ ซึ่งความรู'ตาง ๆ ก็
ได'มาจากการอานนั่นเอง การอานนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง ดังนั้นการอานควรต'องได'รับการปลูกฝ-ง
มาแตเยาววัยจากครอบครัว โรงเรียน และสังคม การสงเสริมให'เยาวชนมีนิสัยรักการอานรู'จักแสวงหา
ความรู'ด'วยตนเองนั้น ซึ่งจะต'องได'รับความรวมมือจากทุกภาคสวนครอบครัว โรงเรียน และสภาพ
สังคม
นักปรัชญาชาวอังกฤษ Bacon (1967: 1, 674) ได'กลาวถึงความสําคัญของการอานวา
เป/นเครื่องมือสําคัญนําสูการเรียนรู'ตลอดชีวิต และเป/นกระบวนการที่ทําให'คนนั้นสมบูรณในทุกรูปแบบ
ยิ่งไปกวานั้นประเวศ วะสี (2550: 5) ได'กลาววาการที่คนไทยอานน'อยคือป-ญหาตั้งต'นของบ'านเมือง
จึงเป/นเรื่องจําเป/นยิ่งที่จะต'องปลูกฝ-งนิสัยรักการอานให'กับเยาวชนไทยเพื่อจะเป/นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู'ตลอดชีวิตตอไป (สิริกร มณีรินทร, 2549: 5)
ยิ่งในโลกยุคป-จจุบันจะต'องฝKกฝนให'เป/นคนใฝLรู'ใฝLเรียนยิ่งขึ้น อีกทั้งสร'างความตระหนัก
วาจะต'องอานเป/น คิดเป/น และสื่อสารเป/นจึงจะอยูในสังคมได'อยางมีความสุข และประสบความสําเร็จ
ชีวิต เมื่อเทียบกับพลเมืองประเทศอื่นๆ คนไทยมีพฤติกรรมการอานอยูในเกณฑที่ต่ํามากๆ ดังนั้นการ
สงเสริมการอานควรได'รับความรวมมือจากทุกฝLายที่เกี่ยวข'อง
การอานภาษาอังกฤษได'รับการสงเสริมให'เป/นภาษาสากลที่ใช'ในการติดตอสื่อสารอยาง
กว' า งขวางโดยพบวาข' อ มู ล ขาวสารจากสื่ อ ประเภทตางๆ ในป- จ จุ บั น มากกวาร'อยละ 90 ใช'
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากป-จจุบันไมเพีย งแตการอานในภาษาแมเทานั้น ที่ทางทบวงมหาวิท ยาลัย มี
นโยบายให'จัดสงเสริมแกเยาวชนไทย (กรรณิการ ผิวออนดี, 2545: 156) ดังนั้นผู'มีความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษยอมมีโอกาสได'รับรู'ข'อมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ได'อยางรวดเร็วแมนยํา การอาน
ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่ต'องอานหนังสือเรียน ตําราหรือ
วารสารภาษาอัง กฤษเพื่อ ให'มีค วามรู'ใ นสาขาวิช าของตนที่กว'างขวางและลึกซึ้ง สําหรับนักธุรกิจ
ข'าราชการก็ต'องใช'ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชนในความเจริญก'าวหน'าทางธุรกิจการงานของตนเชนกัน
(วิสาข จัติวัตร, 2541: 1) กลาววาการอานคือการพัฒนาตนเอง ไมวาจะเป/นการอานด'วยวิธีการแบบไหน
ก็แล'วแต ล'วนแตเกิดประโยชนทั้งสิ้น เพราะการอานทุกวัน แตไมต'องมาก และฝKกจนเป/นนิสัย ก็จะ
ทําให'ส ั ง คมไทยเกิ ด นั ก คิ ด นั ก ประดิ ษ ฐมากขึ้ น ซึ่งจะทํ าให'เ กิด สังคมแหงการเรียนรู'ต อไป เพื่ อ
แก'ป-ญหาสังคม ป-ญหาประเทศชาติ และสนองตอบสังคมแหงการเรียนรู'ได' จึงถือวาเป/นเรื่องที่ท'าทาย
1

2
อยางมากในการสงเสริมการอานภาษาอัง กฤษให'กับเยาวชนไทย และสืบเนื่องจากสภาพการอาน
ภาษาอังกฤษในป-จจุบัน ผลสัมฤทธิ์ของเยาวชนไทยมีความรู'ท างภาษาอังกฤษยังอยูในระดับที่ต'อง
ปรับปรุง จากข'อมูลดังกลาวชี้ชัดวาการอานภาษาอังกฤษเป/นจุดออนอยางยิ่งของเยาวชนไทย อันจะ
สงผลตอการเรียนรู'ในป-จจุบัน รวมทั้งเป/นป-จจัยที่เป/นอุปสรรคตอการสงเสริมการเรียนรู'ตลอดชีวิต
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2538ค: 339) เป/นหนวยงานเล็งเห็น
สภาพดังกลาว จึงได'ทําการศึกษาสาเหตุหรือป-จจัยที่สงผลตอการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้ง
ทางด'านตัวผู'เรียน ผู'สอนและสภาพแวดล'อมตางๆ เชน การศึกษาสภาพการเรียนการสอนของทักษะ
การอานในวิชาภาษาอังกฤษพบวา ผู'สอนนําบทความที่ตัดมาจากบทความทางวิชาการ เรื่องสั้น หรือ
นิยายมาให'ผู'อานเรียน สวนรูปแบบการสอนเดิมที่ผู'สอนใช'กันมากในการสอนการอานภาษาอังกฤษก็คือ
การสอนที่ให'ผู'เรียนเป/นผู'อานที่ไมได'แสดงบทบาททางความคิด (Passive) นอกจากการสอนที่กลาว
มาแล'ว ยังมีรูปแบบการสอนแบบฟ-ง-พูด (Audio-lingual Method) และรูปแบบการสอนแบบเน'น
โครงสร'าง (Structural Based Approach) แตการสอนก็ยังไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว' ทั้งนี้เพราะ
ผู'สอนมุงเน'นด'านไวยากรณมากจนเกินไปจึงทําให'ละเลยการสอนทักษะการอานที่แท'จริงไป ซึ่งข'อมูล
ดังกลาวสอดคล'องกับ Gradman (1991: 39) ที่กลาววา วิธีการสอนอานโดยทั่วไปนั้น ผู'สอนมักใช'
บทอานสั้นๆ สอน แล'วจะตามด'วยการกระบวนการวิเคราะหภาษาของเรื่องดังกลาว ซึ่งเป/นการสอน
ที่มุงสวนยอยของการอาน เน'นแตรูปแบบทางภาษา โดยไมได'มุงที่ความหมาย ซึ่งวิธีดังกลาวนี้สงผลให'
ผู'เรียนนั้นเกิดอคติหรือทัศนคติที่ไมดีตอการอาน
นอกจากนี้ทบวงมหาวิทยาลัย (2544: 41) ได'ทําการศึกษาและพบวาสิ่งที่เป/นป-จจัย
สงผลให' ผ ลการเรี ย นการอานภาษาอั ง กฤษของเยาวชนไทยอยูในระดับที่ต'องปรับปรุง นอกจาก
กระบวนการสอนของผู'สอนแล'วยังมีอีกหลายป-จจัยซึ่งประกอบด'วย ป-จจัยภายในของผู'อาน ได'แก
ระดับสติป-ญญา (I.Q.) ความรู'และความสามารถเรื่องโครงสร'า งทางภาษา ประสบการณเดิมของ
ผู'อาน ความเข'าใจจํานวนความหมายของคําศัพท ความสามารถสรุปองครวมในการสร'างความคิด
รวบยอด เจตคติและแรงจูงใจที่มีตอการอาน ความสามารถในการคิด ความสามารถทางด'านภาษา
ความสามารถในการใช'เหตุผล วิเคราะห ความรู'ในการเขียนอยางเป/นระบบ ความสามารถในการ
ควบคุมจิตใจ อารมณและความเชื่อ มั่น ในตนเอง ความสามารถในการใช'กลวิธีการเรียนรู'ของตน
เป/นต'น และป-จจัยภายนอกผู'อาน ได'แก ภูมิลําเนา ระดับการศึกษาของบิดามารดา สภาพสังคมและ
สิ่งแวดล'อมของนักศึก ษา กระบวนการสอนและวัส ดุก ารอาน ซึ่งสอดคล'อ งกับผลการศึกษาของ
Carter (1991) ที่สรุปวา การที่ผู'เรียนอานได'ไมดีหรืออานไมได' สื่อสารไมเข'าใจนั้นมีสาเหตุมาจาก
ป-จจัยหลายอยางด'วยกัน โดยไมสามารถกลาวได'วาสิ่งใดเป/นสาเหตุหลักโดยเฉพาะ ซึ่งป-จจัยดังกลาวนี้
สามารถระบุได'เป/น 3 ประการ คือ ป-จจัยทางด'านรางกาย เชน ระยะการได'ยิน การสั้น-ยาวของ
สายตา และป-จจัยอื่นๆ เป/นต'น สวนป-จจัยด'านจิตวิทยา เชน ความสามารถทางสติป-ญญา วุฒิภาวะ
ทางอารมณ บุคลิกภาพ การสร'างมโนภาพ เป/นต'น และป-จจัยทางด'านสังคมและสิ่งแวดล'อม เชน
สภาพทางครอบครัว ลักษณะสิ่งแวดล'อมทางโรงเรียน ตลอดจนกระบวนการสอนของผู'สอน ซึ่งหาก
ยังเป/นเชนนี้ตอไปผู'ที่สําเร็จการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมัธยมศึกษาจนกระทั่งถึง
ระดับอุดมศึกษา ก็จะไมสามารถอานและใช' ภ าษาได' อ ยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไมสามารถอานเรื่อง
บทความ หรือหนังสืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากตํา รา แบบเรีย นที่ผู'ส อนเคยอธิบ ายเรื่องราวให'ฟ-งได'

3
ดั ง นั้ น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการอานภาษาอั ง กฤษให' มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น อาจารย ผู' ส อนผู' ส อน
จําเป/นต'องศึกษาค'นหาเทคนิควิธีการตางๆ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ ความสนใจ และสงเสริมให'มีเจตคติที่ดี
ตอการอานภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให'สอดคล'องกับมาตรฐานการศึกษาไทย
ระดับ อุด มศึก ษา (TQF) ที่เ น'น ผู'เ รีย นเป/น สํา คัญ สร'า งโอกาสในการเรีย นรู'ภาษาอังกฤษให'แก
นักศึกษานอกเหนือจากการเรียนรู'ในห'องเรียนรวมทั้งเพื่อสงเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและ
เจตคติ ในการอานภาษาอั ง กฤษของเยาวชนไทยอั น นํ า สู การพั ฒ นาเป/ น นิ สั ย รั กการอานหนั ง สื อ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นกิจกรรมการสงเสริมการอานหนังสือเพิ่มเติมจึงถือวาเป/นสวนสําคัญในการสร'าง
แรงจูง ใจให'แ กนัก ศึก ษา ให'ส นใจและสนุก กับ การอานภาษาอัง กฤษนอกเหนือ จากการเรียนใน
ห'องเรียน
นอกจากนั้นผลสรุปจากการอภิปรายกลุม (Focus Group) กับนักศึกษาในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู' (สาขาภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for Teachers) ในภาคเรียนที่ 2
ปpการศึกษา 2556 นั้นผลปรากฏวาป-ญหาในการเรียนการอานภาษาอังกฤษของผู'เรียนสวนใหญ ได'แก
การขาดทักษะวิธีการเรียนที่ดี ตัวอยางเชน ไมสามารถเดาความหมายของคําจากบริบทได' ไมเข'าใจ
เรื่องที่อาน ไมสามารถจับใจความสําคัญได' ไมเข'าใจคําศัพท ไมมีความยืดหยุนในการแปล และไมได'
กําหนดจุดมุงหมายในการอาน ซึ่งสอดคล'องกับงานวิจัยของ แพรวพรรณ พริ้งพร'อม (2551: 12) ที่
ระบุวา เกิดพัฒนาการด'านการอานภาษาอังกฤษที่ระดับนัยสําคัญ .01 กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชั้นปpที่ 1 และชั้น ปp 2 หลังจากได'รับ การศึก ษาการใช'ก ลยุท ธการเรีย นรู' ดังนั้นการสอนกลยุทธ
การเรียนรู'ให'ผู'เรียนจึงเป/นสิ่งสําคัญและจําเป/นอยางยิ่ง โดยสอนให'ผู'เรียนทราบทั้งกลยุทธทางตรง
ได'แก กลวิธีด'านการจํา (Memory strategies) กลวิธีด'านความรู'ความคิด (Cognitive strategies)
กลวิ ธีการชดเชยข' อบกพรอง (Compensation strategies) และกลยุ ทธทางอ' อม (Indirect
strategies) อันได'แก กลวิธีที่นําไปสูความสําเร็จ (Metacognitive strategies) กลวิธีด'านอารมณ
(Affective strategies) และกลวิธีด'านสังคม (Social strategies)
แนวการสอนอานแบบแนวการเรี ย นรู' ภ าษาเพื่ อ ความรู' ค วามเข' า ใจทางวิ ช าการ
(COGNITIVE ACADEMIC LANGUAGE LEARNING APPROACH: CALLA) มีกระบวนการดังนี้ เริ่ม
จากการใช'ตัวชี้นําในการอาน ซึ่งจะเป/นการอานเพื่อหามโนมติและอานจับใจความสําคัญของสิ่งที่จะ
อานอยาง คราว ๆ มักเป/นการอานอยางคราว ๆ (Skimming) เพื่อหาหลักการจัดระบบของบทอาน
จากนั้นจะมีการเตรียมตัวลวงหน'า เป/นการระบุถึงสิ่งที่จํา เป/น จะต'อ งใช'ง านการอานแล'ว จึงมีการ
วางแผนจัดระบบการอาน เป/นการวางแผนเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ลําดับและใจความสําคัญที่จะแสดงใน
การอานจากนั้นจะเป/นการเลือกให'ความสนใจ เป/นการให'ความสนใจที่จะอานเพื่อหา คํา วลี ตัวบงชี้
ทางภาษาศาสตร ประโยค หรือประเภทของข'อมูลที่สําคัญ และการกํากับตรวจสอบตนเอง เป/นการ
ตรวจสอบความเข'าใจของบุคคลหนึ่งระหวางการอานหรือการตรวจสอบผลการอานขณะที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนตอไปคือการประเมินตนเอง เป/นการตัดสินวาบุคคลหนึ่งบรรลุผลในงานการอานได'ดีเพียงไร
สุดท'ายจะเป/นความสามารถในการจัดระเบียบของตนเอง เป/นการค'นหาหรือจัดเตรียมเงื่อนไขที่จะ
ชวยให'บุคคลหนึ่งได'เรียนรู' เชน การค'นหาโอกาสที่จะฝKกปฏิบัติทางการอานภาษาเพิ่มเติม
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การอานเชิงวิชาการเป/นทักษะการอานในระดับที่สูงขึ้นกวาการอานทั่วๆไป กลาวคือ
มิใชเป/นเพียงการอานเพื่อความรู'และความเพลิดเพลินเทานั้น แตยังต'องมีการวิเคราะหสิ่งที่ผู'เขียนได'
เขียนในด'านตางๆด'วย ดังนั้นผู'สอนควรจัดให'ผู'เรียนได'ฝKกทักษะการอานวิเคราะหอยางจริงจัง เพื่อ
นําไปสูการสร'างความรู' ความคิด การตัดสินใจแก'ป-ญหาและสร'างวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต การอาน
เชิงวิชาการเป/นการอานหนังสือแตละเลมอยางละเอียดให'ได'ความครบถ'วนแล'วจึงแยกแยะ ให'ได'วา
สวนตางๆนั้นมีความหมายและความสําคัญอยางไรบ'าง แตละด'านสัมพันธกับสวนอื่นๆ อยางไรวิธีอาน
แบบวิเคราะหนี้ อาจใช'วิเคราะหองคประกอบของคําและวลี การใช'คําในประโยควิเคราะหสํานวนภาษา
จุดประสงคของผู'แตง ไปจนถึงการวิเคราะหนัยหรือเบื้องหลังการจัดทําหนังสือหรือเอกสารนั้น การ
วิเคราะหเรื่องที่อานทุกชนิด สิ่งที่จะละเลยเสียมิได'ก็คือ การพิจารณาถึงการใช'ถ'อยคําสํานวนภาษาวา
มีความเหมาะสมกับระดับ และประเภทของงานเขียนหรือไม เชน ในบทสนทนาก็ไมควรใช'ภาษาที่
เป/นแบบแผนควรใช'สํานวนให'เหมาะสมกับสภาพจริงหรือเหมาะ แกกาลสมัยที่เหตุการณในหนังสือ
นั้นเกิดขึ้น เป/นต'น ดังนั้น การอานวิเคราะหจึงต'องใช'เวลาอานมาก และยิ่งมีเวลาอานมากก็ยิ่งมี
โอกาสวิเคราะห ได'ดีมากขึ้นการอานในระดับนี้ ต'องรู'จักตั้งคําถามและจัดระเบียบเรื่องราวที่อาน เพื่อ
จะได'เข'าใจเรื่องและความคิดของผู'เขียนต'องการ
ป-จจุบัน เป/นที่ ยอมรับ กันถึงความจําเป/น ในการพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการและ
นําไปใช'อยางกว'างขวางในการจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมความสามารถด'านการอาน จากความจําเป/น
ดังกลาวเยาวชนไทยจึงควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตอการพัฒนาความรู'ตนเอง ในการเรียนรู' โดย
การฝKกที่จะบมเพาะ ทักษะและทัศนะคติที่ดี ตอการ ใฝLรู'ใฝLเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู'ด'วย
ตนเอง และจําเป/นอยางยิ่งที่ต'องมีความสามารถเชิงทักษะการอานเชิงวิชาการที่ดี เพื่อเป/นเครื่องมือ
ทางป-ญญาในการประยุกตใช'ในการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของแตละบุคคลตอไป แตเยาวชนไทย
ก็ยังไมเป/นไปตามความต'องการของสังคม ด'วยสังคมของการเรียนรู'ในของเยาวชนไทยในป-จจุบัน
ยังคงคาดหวัง คุณลักษณะที่พึงประสงค ตอการพัฒนาความรู'ตนเอง ในการเรียนรู' ของเยาวชนไทยให'
เพิ่มมากขึ้นกวาที่เป/น
จากข'อมูลดังกลาว แสดงให'เห็นถึงความสําคัญตอวิธีการสอนที่ทําให'เกิดการพัฒนาทาง
ด'านทักษะการอานเชิงวิชาการ และการตระหนักรู'การใช'กลยุทธการเรียนรู'ของตนเอง ผู'สอนจึงต'อง
ตระหนักและรวมมือกันหาแนวทางเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อสร'างให'ผู'เรียนอานเชิงวิชาการได'
อยางถูกต'อง แม'วาการจัดการเรียนการสอนให'ผู'เรียนที่มุงเน'นการอานเชิงวิชาการได'อยางถูกต'องนั้นแล'ว
ยังมีกระบวนการสร'างความสามารถในการอานเชิงวิชาการให'กับผู'เรียน ซึ่งแม'วาจะเป/นเรื่องยาก แตก็
เป/นสิ่งที่สามารถพัฒนา ฝKกฝนได' โดยกระบวนการทางการศึกษา (ชัยวัฒน วรรณพงษ และคณะ,
2543: 1) ดังนั้นจึงเป/นหน'าที่หลักของผู'สอนแตละคนที่ต'องเสาะแสวงหาบทอานเชิงวิชาการที่นาสนใจ
หาวิธีก ารจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนเพื่อ ให'ผู'เ รีย นสามารถและรักอานเชิงวิชาการตอไป จาก
การศึกษาแนวการอานเชิงวิชาการและทฤษฏีตาง ๆ ที่นักการศึกษาหลายทาน พบวาทฤษฎีพุทธินิยม
เป/นทฤษฏีที่สามารถชวยพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธการเรียนรู'ได'
ด'วยทฤษฎี และการศึกษาแนวการอานเชิงวิชาการดังกลาว ผู'วิจัยมีความสนใจในการที่
จะพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการและการใช'กลยุทธการเรียนรู'ในเชิงทฤษฎีนี้ จึงได'ศึกษาแนวการ
อานเชิงวิชาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเน'นภาระงาน (Task-based activities) และทฤษฎีพุทธินิยม
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(Cognitive) แนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อให'เกิดความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะการอาน
เชิงวิชาการและกลยุทธการเรียนรู' ด'วยเหตุที่เป/นกิจกรรมที่มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
อาศัยแนวการอานเชิงวิชาการของการจัดการเรียนการสอนแบบรวมงานของปรัชญาการศึกษากลุม
พุทธิป-ญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู'ในกลุมพุทธิป-ญญานิยม ซึ่งเน'นให'ความสําคัญกับความสามารถใน
การตั้งวัตถุประสงค การวางแผน ความตั้งใจ ความคิด ความจํา การคัดเลือก การให'ความหมายกับ
สิ่งเร' าตางๆ ที่ได'จ ากประสบการณ กิจ กรรมการอานเน'น ภาระงานและแนวการเรี ยนรู'ภ าษาเพื่ อ
ความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ ดังกลาวจะเป/นตัวกระตุ'นให'นักศึกษาสนใจอานหนังสือและสื่อตางๆ ที่
เป/นภาษาอังกฤษในลักษณะของการอานเชิงวิชาการ นอกเหนือจากการเรียนรู'ในห'องเรียนมากขึ้น
เนื่องจากกิจกรรมการอานเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อพัฒนาความรู'ความเข'าใจทาง
วิชาการ เป~ดโอกาสให'นักศึกษาได'ลงมือทํางานโดยมีระบบขั้นตอนและวัตถุประสงคของภาระงานที่
ชัดเจน การอานจึงเป/นภารกิจสําคัญที่จะทําให'ผู'เรียนบรรลุเป•าหมายของภาระงานที่ได'รับมอบหมาย
ซึ่งผู'วิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญตอ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ ซึ่งเป/นจุดเริ่มที่ดีตอการ
พัฒนาสูการรักการอาน ยังผลให'ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพิ่มขึ้นและใน
ระยะยาวพฤติกรรมดังกลาวสามารถนําทางให'นักศึกษาไปสูการเป/นผู'ที่มีสามารถและมีความชํานาญ
ในใช'ทักษะการอานแสวงหาความรู'ได'ตลอดชีวิต
ดังนั้นในการพัฒนาการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อให'เกิดทักษะการอานเชิง
วิชาการจึงเป/นความจําเป/นอยางยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยจะต'องดําเนินการพัฒนาการอานภาษาอังกฤษ
อยางตอเนื่องเพื่อเป/นการพัฒนาทั้งความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและเจตคติของนักศึกษาที่มี
ตอการอานภาษาอังกฤษควบคูกับทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธการเรียนรู' เนื่องจากเจตคติที่
ดีตอการอานภาษาอังกฤษนั้นจะทําให'นักศึกษาเห็นความสําคัญของการอานและอานมากขึ้น ซึ่งจะ
สงผลตอการสะสมประสบการณ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธการ
เรียนรู' อันจะทําให'ผู'เรียนพัฒนาสูการเป/นผู'เรียนคุณภาพ ผู'วิจัยจึงศึกษาและนําแนวการจัดกิจกรรม
เน'นภาระงาน (Task-based activities) และแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ
มาบูรณาการพัฒนาเป/นรูปแบบการอานเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจ
ทางวิชาการโดยรูปแบบการอานดังกลาวผู'วิจัยได'สังเคราะหกิจกรรมที่เน'นภาระงานและแนวการ
เรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ ของนักการศึกษาหลายๆ ทานอาทิ Ellis (1984),
Prabhu (1984), Nunan (1989), Willis (1996), Skehan (1996) และ Chamot and O’meley
(1994) เพื่อเป/นแนวทางสู การออกแบบกิจ กรรมการอานเน'น ภาระงานแนวการเรีย นรู'ภาษาเพื่อ
ความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ ใช'เป/นกิจกรรมพัฒนาผู'เรียนด'านทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ
การเรียนรู' ผู'วิจัยคาดหวังวารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานแนวการเรียนรู'ภาษา
เพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการที่ผู'วิจัยสร'างขึ้นนั้นจะมีประสิทธิภาพในการพัฒนาความรู'ทักษะ
การอานเชิงวิชาการและกลยุทธการเรียนรู'อันเป/นพื้นฐานสําคัญสูการพัฒนาผลการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย สงผลให'นักศึกษาสามารถผานเกณฑการสอบประเมิน
ตามเกณฑ รวมทั้งกิจกรรมการอานเน'น ภาระงานแนวการเรีย นรู'ภ าษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทาง
วิชาการ ดังกลาวสามารถสะท'อนความคิดเห็นของผู'เรียนในการสร'างความพึงพอใจให'กับผู'เรียนซึ่งจะ
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เป/นจุดเริ่มในการจูงใจและสงเสริมให'ผู'เรียนมีการพัฒนาการอานเชิงวิชาการและ กลยุทธการเรียนรู'
อยางตอเนื่อง อันเป/นเครื่องมือสําคัญสูการเรียนรู'ตลอดชีวิตตอไป
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู'วิจัยได'ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข'อง เพื่อเป/นแนวทาง
ในการกําหนดแบบแผนการวิจัย ซึ่งหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข'องนําเสนอตามลําดับดังนี้
1. หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
2. หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการเรียนการสอน
3. หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับการสอนที่เน'นภาระงาน Task-based Learning
4. หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ
Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA
5. หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับยุทธวิธีการพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการ
6. หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธการเรียนรู'
1. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
การวิจัยและพั ฒ นา (Research and Development) เป/ น งานที่ มีลักษณะ
สร'างสรรค ซึ่งดําเนินการอยางเป/นระบบเพื่อเพิ่มพูนคลังความรู' ทั้งความรู'ที่เกี่ยวกับมนุษย วัฒนธรรม
และสังคม และการใช'ความรู'เหลานี้ เพื่อประดิษฐคิดค'นสิ่งที่เป/นประโยชนใหมๆ (นราศรี ไววนิชกุล
และ ชูศักดิ์ อุดมศรี, 2533: 12) ซึ่งจําแนกออกเป/นประเภทได' 3 ประเภทหลัก คือ (1) การวิจัยพื้นฐาน
(Basic Research) เป/น การศึกษาค'น คว'าในทางทฤษฎีหรือในห'องทดลอง เพื่อหาความรู'ใหมๆ
เกี่ย วกับ สมมติฐ านของปรากฏการณและความจริงที่สามารถสังเกตได' โดยที่ยังไมมีจุดมุงหมายที่
ชัดเจน หรือเฉพาะเจาะจงในการนําผลการวิจัยไปใช'ในงานทางปฏิบัติ (2) การวิจัยประยุกต (Applied
Research) เป/นการศึกษาค'นคว'าเพื่อหาความรู'ใหมๆ โดยมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายเบื้องต'นที่จะ
นํา ผลการวิ จั ย ไปใช' ป ระโยชนในการปฏิ บั ติ อ ยางใดอยางหนึ่ ง และ (3) การวิ จั ย ทดลอง
(Experimental Research) เป/นการศึกษาอยางมีระบบ นําความรู'ที่มีอยูแล'วจากการวิจัยหรือจาก
ประสบการณในการปฏิบัติงานประดิษฐสิ่งใหมๆ ผลิต ผลและเครื่องมือใหมๆ เพื่อสร'างขบวนการ
ระบบและการให'บริการใหมๆ ขึ้น และปรับปรุงสิ่งที่ประดิษฐหรือกอตั้งขึ้นแล'วให'ดีขึ้น
สรุปได'วาการวิจัยและพัฒนาเป/นการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งที่อาศัยหลักการของการวิจัย
แบบผสมผสาน ทั้งวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต และการวิจัยทดลอง เพื่อให'ได'นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐใหม ที่ต'องมีการศึกษาค'นคว'าในเชิงทฤษฎี ความรู'ใหม ๆ และเป/นการศึกษาที่เป/นระบบ
เพื่อนําความรู'ที่มีอยูแล'วมาปฏิบัติงานสร'างสิ่งใหม โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุง การดําเนินการ
ตามขั้นตอนการวิจัยทุกขั้นตอนในกระบวนการ สอดคล'องกับการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของ
การวิจัยและพัฒนา R and D (Research and Development) ดังกลาวสรุปได'วาการวิจัยและ
พัฒนา ประกอบด'วย 4 ขั้นตอนที่สําคัญ คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1 : การศึกษาข'อมูล
พื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1 ): การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 3

7
การวิจัย (Research: R2): การทดลองใช' และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2): การประเมิน
และปรับปรุงแก'ไข
2. หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน
องคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนการสอน นอกจากหลักสูตรซึ่งได'ถูกกําหนด
ไว'วาจะสอนอะไรให'กับผู'เรียนแล'ว องคประกอบหนึ่งที่มีความสํา คัญ และนักการศึกษาสวนใหญให'
ความสนใจ คือ การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จึงเป/นความพยายามที่จะศึกษา คิดค'น
และแสวงหาวิธีการที่จ ะทําให'ผู'เ รีย นบรรลุเป•าหมายตามต'องการ วิธีดําเนินการที่ดีที่สุดที่จะทําให'
ความพยายามนี้ประสบผลสําเร็จก็คือ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การจัด การเรีย นการสอนเป/น กระบวนการที่ผู'ส อนจัด ขึ้นเพื่อสร'างเงื่อนไข และ
ออกแบบจัดเตรียมสถานการณให'ผู'เรียนเกิ ด การเรี ย นรู' และเปลี่ ย นพฤติกรรมตามที่ผู'สอนกําหนด
(ชนาธิป พรกุล, 2535: 8) ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนจึงเป/นแนวทางที่ผู'สอนนําไปใช'สอน เพื่อ
ชวยให'ผู'เรียนได'ข'อมูลความรู' ความคิด ทักษะ คานิยม วิธีคิด และแสดงออกถึงความสามารถที่จะ
เรียนรู'ให'บรรลุผลตามเป•าหมายได'โดยงาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น Joyce and Well (1996: 7),
Reigeluth (1983: 4) แนวทางที่นํามาใช'นี้จะถูกจัดขึ้นอยางมีระเบียบแบบแผนตามหลักวิชา ปรัชญา
ทฤษฎี แนวคิด หรือความเชื่อตางๆ โดยนําวีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ มาชวยให'เป/นไปตาม
หลักการที่ยึดถือ ซึ่งสอดคล'องกับ Saylor et al. (1981: 271) ที่กลาววารูปแบบการเรียนการสอน
หมายถึง แบบแผนของการเรียนที่มีการจัดกระทําชุดของพฤติกรรม เพื่อจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง
สรุปได'วา รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่เป/นลําดับขั้นตอนที่ใช'
สําหรับเป/นแนวทางในการจัดเงื่อนไข เพื่อการเรียนรู' อันจะนําไปสูผลการเรียนรู'ที่เฉพาะเจาะจงตาม
เป•าหมาย
สําหรับรูปแบบการสอน หรือรูปแบบการเรียนการสอน (IM: Instructional Model)
หมายถึงแนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธในการนําเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู' ตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่มีผู'เชี่ยวชาญคิดค'นขึ้น ซึ่งสังเคราะหมาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู'
และเงื่อนไขการเรียนรู'ตาง ๆ รูปแบบการเรียนการสอนจึงมีจํานวนมากมาย แตการออกแบบระบบ
หรือรูปแบบการเรียนการสอนที่นิยมใช'กันอยางแพรหลายและได'มีการนําไปประยุกต มีดังตอไปนี้
แนวคิดของ Kruse (2008 : 1) ผู'สอน คือ ADDIE MODEL ซึ่งมาจากอักษรตัวแรกใน
การออกแบบระบบการเรียนการสอน คือ A-analyze การวิเคราะหความจําเป/นหรือป-ญหาอุปสรรค
ตัดสินใจวาจะต'องเรียนรู'เรื่องอะไรด'วยวิธีใด D-design การกําหนดวาจะเรียนรู'ด'วยวิธีใด และอยางไร
ระบุกิจกรรมการเรียนรู' การวัดและประเมินผล เลือกวิธีการและสื่อ D-develop การสร'างและผลิต
เครื่องมือตางๆ ตรวจสอบและปรับปรุง I-implement การนําแผนหรือโครงการไปปฏิบัติ E-evaluate
การพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอน ประเมินทุกอยางที่ผานมา ปรับปรุงเพื่อนําไป
ปฏิบัติตอไป (Braxton, Bronico and Looms, 2000: 12; Malachowski, 2002: 9)
อยางไรก็ตาม มีนักการศึกษาหลายทาน คิดรูปแบบ/แบบจําลองระบบการสอนขึ้นมา
อยางหลากหลาย เพื่อให'ส ามารถเลือกใช'เ ป/น แนวปฏิบัติในการออกแบบระบบการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน หรือการแก'ป-ญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นได'ตามความต'องการของผู'ใช'
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Joyce and Weil (2000: 9) ได'เสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Model of
Teaching) เริ่มจากการนําเสนอภาพเพื่อ แสดงให'เห็นเหตุการณ ในห'องเรียน (scenario) โดยใช'การ
เลาเรื่อง มีผู'ส อนและผู'เ รีย นเป/น ผู'แสดง โดยจําลองเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในห'องเรียนเพื่อนําไปสู
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแตละรูปแบบมีองคประกอบ 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (The model of teaching)
มี 3 สวน ดังนี้
1. กระบวนการเรียนการสอน (syntax หรือ phases) เป/นการจัดเรียงลําดับกิจกรรม
ที่จะสอนเป/นขั้น ๆ ซึ่งแตละรูปแบบมีจํานวนขั้นตอนการเรียนการสอนแตกตางกันไป
2. ระบบสังคม (social system) เป/นการอธิบายบทบาทของผู'สอนและนักเรียนใน
การจัดการเรียนการสอน
3. หลักการตอบสนอง (principle of reaction) เป/นหลักการหรือวิธีการที่ผู'สอนจะ
ตอบสนองตอสิ่งที่นักเรียนกระทํา อาจเป/น การให'ร างวัล การสร'างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบัติโดยไมมีการประเมินวาถูกหรือผิดเป/นต'น
4. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของรูปแบบ หรือระบบสนับสนุน (support system)
เป/นการบอกเงื่อนไข หรือสิ่งจําเป/นในการที่จะใช'รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให'เกิดผล ตามที่
คาดหวังให'กับผู'เรียน เชน การสอนเพื่อฝKกทักษะ นักเรียนจะต'องได'ฝKกการทํางานในสถานที่และด'วย
อุปกรณที่ใกล'เคียงกับสภาพการทํางานจริง หรือเตรียมสื่ออุปกรณที่จําเป/นพร'อมใช'ตาง ๆ ให'ครบถ'วน
สวนที่ 2 การนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช' (application) เป/นการแนะนํา
หรือให'ข'อแนะนํา การใช'รูป แบบการจัด การเรียนการสอนนั้น เชน จะใช'กับเนื้อหาประเภทใดจึงจะ
เหมาะสมและใช'กับเด็กระดับใด เป/นต'น
สวนที่ 3 สาระความรู' แ ละทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน และสิ่ ง ที่ ส งเสริ ม การเรี ย นรู'
(instruction and nurturant effects) ในแตละรูปแบบจะต'องจัดสาระความรู'และทักษะในการ
ปฏิบัติงานอะไรบ'าง ให'กับผู'เรียนรวมทั้งมีสิ่งสําคัญ องคประกอบอะไรบ'างที่จะทําให'การดําเนินการ
จัดการเรียนรู'นั้นประสบผลสําเร็จตามเป•าหมาย ได'แก การสอนของผู'สอนที่จัดขึ้นตามขั้นตอนและ
สภาพแวดล' อ ม ในการเรี ย นสมรรถนะสํา หรั บ ที่ ผู' เ รี ย นต' อ งมี และต' อ งให' มี ก ารพั ฒ นาตลอด
กระบวนการซึ่งถือผลที่เกิดขึ้นจากการสอน และเป/นสิ่งที่ผู'เรียนต'องมีใ นการพัฒ นาการเรีย นรู'ข อง
ตนเอง เพื่อให'บรรลุเป•าหมายและประสบผลสําเร็จ ในการพัฒนาคุณสมบัติคุณลักษณะหรือสมรรถนะ
ของผู'เรียนที่ต'องปลูกฝ-งจนติดตัว เพื่อให'การเรียนการสอนบรรลุผลตามที่คาดหวัง อาจกลาวโดย
สรุปวา การนําเสนอรูปแบบการเรียน การสอนตามแนวคิดของ Joyce และคณะนี้ ผู'สอนผู'สอนต'อง
เข'าใจทุกประเด็นที่เกี่ยวข'อง และสามารถนําไปใช'ปฏิบัติได'จริงโดยการฝKกฝนตนเองให'เกิดชํานาญ
สามารถใช'รูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวให'เกิดประโยชนและมีความเหมาะสม
สรุปรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Joyce and Weil นั้นประกอบด'วย
องคประกอบสําคัญที่เป/นรูปแบบเชิงปฏิบัติประกอบด'วยกระบวนการเรียนการสอน สาระความรู'และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน สิ่งที่สิ่งเสริมการเรียนรู' ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน
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นอกจากนี้ Kemp Morrison and Ross (1994: 113) ได'นําเสนอวิธีการเชิงระบบใน
จัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด'วยขั้นตอนตางๆ 9 ขั้นตอนคือ 1) กําหนดหัวข'อที่จะสอน และ
เขียนวัต ถุป ระสงคทั่ว ไป 2) ศึกษาคุณลักษณะของผู'เ รีย น 3) ระบุจุดมุงหมายของการสอนในเชิง
พฤติก รรม 4) กํา หนดเนื้อ หาวิช าที่ส นับ สนุน วัต ถุป ระสงคแตละข'อ 5) ทดสอบเพื่อวัดความรู'
ความสามารถของผู'เรียนกอนที่จะทําการสอน 6) เลือกกิจกรรมและแหลงวิชาการสําหรับการเรียนการสอน
เพื่อจะนําเนื้อหาวิชาไปสูจุดมุงหมายปลายทางที่วางไว' 7) ประสานงานในเรื่องตางๆ เชน การเงิน
บุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช'ตาง ๆ และดําเนินการไปตามแผนที่กําหนดไว' 8) ประเมินผล
การเรียนของผู'เรียนวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว'เพียงใด และ 9) พิจารณาวาควรจะแก'ไขปรับปรุง
แผนการเรียนการสอนให'ดีขึ้นอยางไร Dick Carey and Carey (2001: 8) เสนอรูปแบบสําหรับ
นํา ไปใช' ใ นการออกแบบระบบการเรี ย นการสอนที่ รู'จักกันในชื่อวา Dick and Carey model
ประกอบด'วย 10 ขั้นตอนคือ 1) ระบุเป•าหมายของการเรียนการสอน 2) วิเคราะหการเรียนการสอน
3) ระบุพฤติกรรมพื้นฐานของผู'เรียน 4) เขียนวัตถุประสงค การเรียนรู' 5) พัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ
6) พัฒนากลยุทธในการเรีย นการสอน 7) พัฒ นาและเลือ กสื่อ การเรียนการสอน 8) พัฒนาและ
ดําเนินการประเมินผลระหวางการเรียนการสอน 9) พัฒนาและประเมินหลังการเรียนการสอน และ
10) ทบทวนการจัดการเรียนการสอน โดยขั้นตอนนี้จะกระทําเป/นระยะๆ ในแตละขั้นตอนที่ผานมา
สําหรับนักวิชาการในประเทศ เชน ทิศนา แขมมณี (2545: 20) เสนอรูปแบบ การออกแบบระบบ
การเรียนการสอนที่มีองคประกอบที่ผู'ออกแบบต'องพิจารณาตามลําดับขั้น 5 สวน คือ 1) พิจารณา
หลัก สูต ร ป-ญ หาความต'อ งการของผู'เ รีย น ความพร'อ มของผู'ส อน 2) พิจารณาเนื้อหา มโนทัศน
วัตถุประสงค 3) พิจารณาเลือกยุทธศาสตร/ยุทธวิธีในการสอน 4) พิจารณาเลือกกิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อ และ 5) พิจารณาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ทั้งนี้ ตั้งแตสวนที่ 2 เป/น
ต'นมาจะต'องคํานึงถึงเงื่อนไขและข'อจํากัดด'านตางๆ อาทิ ผู'เรียน ผู'สอน ผู'บริหารโรงเรียน สถานที่
สื่อ งบประมาณ สิ่งแวดล'อม ชุมชน ผู'ปกครอง ฯลฯ
ดังนั้นสรุปได'วา การออกแบบระบบการเรียนการสอน (ISD : Instructional System
Design หรือ ID : Instructional Design) หมายถึง การจัดการสอนอยางมีระบบ โดยมุงหมายอาศัย
ความรู'เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู' ทฤษฎีการเรียนรู' และทฤษฎีการสอน ซึ่งรวบรวมองคประกอบ
และป-จ จัย ตาง ๆ เพื่อนําไปสู กระบวนการตัด สิน ใจออกแบบระบบการเรียนการสอน แล'วจึงทํา
การทดลองและปรั บ ปรุ ง แก' ไ ขจนใช' ไ ด' ผ ล ซึ่ ง ก็ คื อ การนํา ไปสู ความสํา เร็ จ ของการเรี ย นรู' ตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว' ระบบการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยทั่วไป
จะประกอบไปด'ว ยหลักการ วัต ถุป ระสงค สาระความรู'และทักษะในการปฏิบัติงาน สมรรถนะที่
สงเสริมการเรียนรู' กระบวนการเรียนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนองและสิ่งสนับสนุน
3. หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับการสอนที่เน&นภาระงาน Task-based Learning
คําจํากัดความของคําวาภาระงาน (Task) มีตั้งแตคํา จํา กัด ความแบบทั่ว ๆ ไป และ
คําจํากัดความเฉพาะที่มีความซับซ'อนโดยผู'ให'ความหมายระบุถึงภาระงานที่ปฏิบัติทุกวันเป/นภาระงาน
ในลักษณะที่ปฏิบัติจริง (Real World Tasks) และภาระงานที่ใช'ในการสอนภาษาที่สองในห'องเรียน
(Pedagogical Tasks) เริ่มจากการให'ความหมายโดย Long (1985) ได'สรุปไว'วา ภาระงาน (Task)
คื อ สิ่ ง ที่ เ ราทํา ในชี วิ ต ประจํา วั น โดยทํา เพื่ อ ตนเองหรื อ ได' รั บ มอบหมายให'ทําเพื่อผู'อื่นอาจได'
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หรือไมได'รับสิ่งตอบแทน อาทิ การทาสีรั้วบ'าน การกรอกแบบฟอรม เป/นต'น คําจํากัดความดังกลาว
ถือวา กลาวถึง ภาระงานในลักษณะของงานนอกห'องเรียน สวนคําจํากัดความของภาระงานที่เกี่ยวข'อง
กับการศึกษานั้น ได'มีผู'เ สนอไว'อยางหลากหลายได'แก Crooks (1986) และWright (1987) โดย
Crooks กลาววา ภาระงานหมายถึง งานหรือกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายเฉพาะ เป/นสวนหนึ่งของการ
เรียน การทํางานหรือเป/นเครื่องมือใช'ในการเก็บข'อมูลของงานวิจัย ขณะที่ Wright ให'ความหมายวา
ภาระงานคือ ป-จจัยที่ใช'ในการสอนโดยอาจเป/นข'อมูลที่กําหนดให'ผู'เรียนได'ปฏิบัติตามอาทิ คําถาม
คําสั่งหรือคําเชิญชวน นอกจากนั้นยังได'มีผู'ให'คําจํากัดความของภาระงานแคบลงมาในลักษณะของ
ภาระงานที่ เ กี่ ย วข' องกั บ วงความสามารถในการศึ ก ษาโดยเฉพาะในการศึ กษาภาษาที่ ส องได' แ ก
Krahnke (1987) ซึ่งกลาววาภาระงาน (Task) หมายถึงกิจกรรมที่ผู'เรียนต'องปฏิบัติเพื่อฝKกการใช'
ภาษาในสถานการณนอกห'องเรียน ภาระงานตางกับกิจกรรมอื่นเนื่องจากมีจุดมุงหมายที่นอกเหนือจาก
การใช'ภาษาซึ่งความหมายดังกลาวเป/นการมองวาภาระงานเป/นสิ่งที่ผู'เรียนภาษาที่สองแสดงออกหรือ
ปฏิบัติในห'องเรียนเพื่อเป/นการฝKกซ'อมการใช'ภาษาในการสื่อสารในสังคมภายนอกห'องเรียนนั่นเอง
ความหมายของภาระงานยังได'รับ การนิย ามเฉพาะในลัก ษณะของบทบาทที่มีต อความสามารถ
ในการสอนการพัฒนาภาษาทั้งด'านรูปแบบของภาษาและความหมาย โดยผู'ให'คํานิยามดังกลาวอาทิ
Breen (1987) ความหมายโดยสรุป ภาระงาน (Task) หมายถึง แบบฝKกหัดซึ่งมีตั้งแตระดับงายไปสู
ระดับยาก รวมทั้งหมายถึง กิจกรรมตางๆ เชนสถานการณจําลอง การรวมกลุมแก'ป-ญหาและการ
ตัดสินใจ Prabhu (1980) กลาววาภาระงานคือ กิจกรรมที่ต'องการให'ผู'เรียนบรรลุเป•าหมายหรือ
ความสําเร็จที่ตั้งไว'โดยใช'ข'อมูลที่มีอยูผานกระบวนการทางความการอานโดยในการปฏิบัติภาระงาน
แบงเป/นสองขั้นตอนคือขั้นเตรียมปฏิบัติงาน (Pre-task) และขั้นการปฏิบัติจริง (Task) ขณะที่
Candlin (1987) กลาววา ภาระงาน (Task) หมายถึง กิจ กรรมที่ให'ความสํา คัญ กับ ขั้น ตอน
ความสามารถในการอานและสื่อความหมายทําให'เกิดความรู'ใหมที่สามารถนําไปใช'ได'โดยกิจกรรมเป/น
ประเภทจําแนกความแตกตาง การเรียงลําดับ การแก'ป-ญหาเป/นต'น Swales (1990) ก็เป/นผู'หนึ่งที่มี
ความเห็นสอดคล'องกับ (Candlin) โดยให'ความหมายเพิ่มเติมจาก Candlin กลาววา ไมวาจะเป/น
กิ จ กรรมจํ า แนกความแตกตางหรื อการเรี ย งลํ า ดั บ ภาระงานดั งกลาวหรื อกิ จ กรรมเหลานั้ น ต' องมี
เป•าหมายที่ชัดเจนสามารถนําไปประยุกตใช'ในสถานการณอื่นได' โดยทําให'เกิดความการอานและใช'
รูปแบบรวมทั้งทักษะที่เหมาะสม นอกจากนั้นนิยามของภาระงาน (Task) ได'ระบุโดย Nunan (1989)
วาหมายถึงกิจกรรมที่ใช'ในห'องเรียนเกี่ยวข'องกับกระบวนการความการอานและการเข'าใจรวมถึงการ
ที่ผู'เ รีย นใช'ภ าษาในการปฏิสัมพัน ธที่เ น'น ความหมายมากกวารูปแบบหรือโครงสร'างภาษา รวมทั้ง
Richards et al (1986) ให'ความหมายของภาระงานที่เกี่ยวข'องกับการสอนภาษาโดยสรุปวา คือ
กิจกรรม (Activity) หรือการกระทํา ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทําความเข'าใจทางภาษา เชน การวาด
แผนที่ขณะฟ-งจากเครื่องบันทึกเสียง การฟ-งคําบอกคําสั่ง และทําตามคําสั่งนั้น ขณะที่ Willis (1996)
กลาววาภาระงานเป/นกิจกรรมทางภาษาที่ให'ความสําคัญกับผลของกิจกรรมมากกวารูปแบบภาษา
และความหมายหรือบริบท
สรุ ปได' ว าภาระงานในความหมายที่ เ กี่ ย วข' องกั บ การเรี ย นการสอนภาษาที่ ส องใน
ห'องเรียนนั้น หมายถึงกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายชัดเจนเป/นกิจกรรมที่ใช'ภาษาเป/นเครื่องมือในการปฏิบัติ
มีรูปแบบที่หลากหลายในการให'ผู'เรียนได'ฝKกและในการปฏิสัมพันธของผู'เรียนนั้นเน'นความหมาย
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ทางภาษามากกวารูปแบบหรือเน'นผลของกิจกรรมมากกวารูปแบบภาษา ดังนั้นการนําหลักการหรือ
จุดเดนของการจัดการเรียนรู'แบบเน'นภาระงานมาใช'ในการจัดกิจกรรมการอานนอกจากจะสงเสริม
ความเข'าใจในการอานแล'ว ภาระงานการอานที่มีความยากงายเหมาะสมกับผู'เรียนรวมทั้งการกําหนด
ความสําเร็จการอานด'ว ยชิ้น งานปลายทางที่ท'า ทาย นาสนใจและมีค วามหมายกลาวคือสามารถ
นําไปใช'จริงได'ยอมถือเป/นแรงจูงใจหรือการกระตุ'นผู'เรียนให'สนุกกับการอานได'อยางดี ซึ่งแรงจูงใจ
ดังกลาวผู'วิจัยมั่นใจวาจะนํามาสูความพึงพอใจตอการอานของผู'เรียนนั่นเอง
4. หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับแนวการเรียนรู&ภาษาเพื่อความรู&ความเข&าใจทางวิชาการ
Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA
Chamot and O'malley (1994) ได'กลาวถึงแนวการสอนอานแบบแนวการเรียนรู'
ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิช าการ COGNITIVE ACADEMIC LANGUAGE LEARNING
APPROACH: CALLA วาเป/นรูปแบบการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู'เรียนที่ใช'ภ าษาอังกฤษเป/น สื่อ รูป แบบการสอนนี้อยู บนพื้น ฐานทฤษฎีการเรียนรู' องคความรู'
บูรณาการการเรียนการสอนเนื้อหาที่พื้นฐานในการจัดกิจกรรมการพัฒนาภาษา และการเรียนการสอนที่
ชัดเจน โดยมุงเน'นกลยุทธการเรียนรู' หลังจากตรวจสอบความต'องการทางวิชาการของผู'เรียนแล'ว จะ
เป/นการวางแผนเพื่อหาวิธีการจัดการเรียนรู'เพื่อนําองคความรู'ทฤษฎีไปใช'กับการเรียนรู'ภาษาที่สอง
โดยกระบวนการของแนวการสอนนี้จะประกอบไปด'วย การอธิบายแนวทางการเรียนการสอนและ
ข'อเสนอแนะ โดยผู'สอนจะให'ตัว อยางเพื่ อสงเสริ มให'ผู'เรี ยนเกิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผาน
กิ จ กรรมที่ มี ก ารสะท' อ นความเข' า ใจแนวคิ ด การพั ฒ นาภาษาและเรี ย นรู' วิ ธี ก ารเรี ย นรู' ไ ด' อ ยางมี
ประสิทธิภาพ โดยในการสอนอานนั้นจะมีการใช'ตัวชี้นําในการอาน เป/นการอานเพื่อหามโนมติและ
ใจความสําคัญของสิ่งที่จ ะอานอยางคราว ๆ มักเป/น การอานอยางคราว ๆ (Skimming) เพื่อหา
หลักการจัดระบบของบทอาน จากนั้นจะมีการเตรียมตัวลวงหน'า เป/นการระบุถึงสิ่งที่จําเป/นจะต'องใช'
งานการอานแล'วจึงมีการวางแผนจัดระบบการอาน เป/นการวางแผนเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ลําดับและ
ใจความสําคัญที่จะแสดงในการอานจากนั้นจะเป/นการเลือกให'ความสนใจ เป/นการให'ความสนใจที่จะ
อานเพื่อหา คํา วลี ตัวบงชี้ทางภาษาศาสตร ประโยค หรือประเภทของข'อมูลที่สําคัญ และการกํากับ
ตรวจสอบตนเอง เป/นการตรวจสอบความเข'าใจของบุคคลหนึ่งระหวางการอานหรือการตรวจสอบ
ผลการอานขณะที่เกิดขึ้น ขั้นตอนตอไปคือการประเมินตนเอง เป/นการตัดสินวาบุคคลหนึ่งบรรลุผล
ในงานการอานได'ดีเพียงไร สุดท'ายจะเป/นความสามารถในการจัด ระเบีย บของตนเอง เป/นการค'นหา
หรือจัดเตรียมเงื่อนไขที่จะชวยให'บุคคลหนึ่งได'เรียนรู' เชน การค'นหาโอกาสที่จะฝKกปฏิบัติทางการอาน
ภาษาเพิ่มเติม
สรุปแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ (Cognitive Academic
Language Learning Approach: CALLA) นั้น เป/นแนวการสอนที่มาจากทฤษฎีการเรียนรู' โดยเน'น
เนื้อ หาวิช า มีก ารจัด กิจ กรรมการพัฒ นาภาษา และการเรีย นการสอนที่ชัดเจน โดยมุงเน'นการใช'
กลยุทธการเรียนรู' หลังจากตรวจสอบความต'องการทางวิชาการของผู'เรียนแล'ว จากนั้นจะเป/นการ
วางแผนเพื่อหาวิธีการจัดการเรียนรู'เพื่อนําองคความรู'ทฤษฎีไปใช'กับการเรียนรู'ภาษาที่สองตอไป
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5. แนวคิด หลักการและทฤษฎีกลยุทธKการพัฒนาทักษะการอLานเชิงวิชาการ
Cummins and McNeely (1987) ได' ก ลาววา ทั ก ษะการอานเชิงวิชาการ เป/น
ทักษะการอานในระดับที่สูงขึ้นกวาการอานทั่วๆไป กลาวคือ ไมใชเป/นเพียงการอานเพื่อความรู'และ
ความเพลิดเพลินเทานั้น แตยังต'องมีการวิเคราะหสิ่งที่ผู'เขียนได'เขียนในด'านตางๆด'วยผู'สอนควรจัดให'
นักเรียนได'ฝKกทักษะการอานวิเคราะหอยางจริงจัง เพื่อนําไปสูการสร'างความรู' ความคิด การตัดสินใจ
แก'ป-ญหาและสร'างวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต
ทักษะการอานเชิ งวิช าการเป/นการอานหนังสื อแตละเลมอยางละเอีย ดให' ได'ความ
ครบถ'วนแล'วจึงแยกแยะ ให'ได'วาสวนตางๆนั้นมีความหมายและความสําคัญอยางไรบ'าง แตละด'าน
สัมพันธกับสวนอื่นๆ ซึ่งสามารถแบงหน'าที่ของภาษาเชิงวิชาการ ตามวัตถุประสงคได' ดังตอไปนี้
1. การแสวงหาและให'ข'อมูล (Seek & inform Information) เป/ น การสั ง เกตและ
สํารวจสภาพแวดล'อม แยกแยะ รายงาน หรืออธิบายข'อมูล แล'วเลาข'อมูลที่นําเสนอโดยผู'สอนหรือ
ข'อความ เลาเรื่องหรือประสบการณสวนตัวได'รับข'อมูลจากการสอบถาม โดยการใช' who, what,
when, where, และ how
2. การเปรียบเทียบ (Compare) เป/นการอธิบายความเหมือนและความแตกตางของ
วัตถุหรือแนวคิด การสร'างหรืออธิบาย การจัดงานกราฟ~ก แสดงความเหมือนและความแตกตาง
3. การจัดลําดับ (Order) เป/นการเรียงลําดับวัตถุ แนวคิด หรือเหตุการณอธิบายหรือ
สร'าง ลําดับเวลา ความตอเนื่อง วงจร หรือเรื่องเลา
4. การแยกประเภท (Classify) เป/น การจัด กลุ มวัต ถุห รือ แนวคิด ตามคุ ณสมบั ติ
การอธิบายหลักการจัดระเบียบ
5. การวิเคราะห (Analyze) เป/นการแยกทั้งหมดออกเป/น สวนๆ ระบุความสัมพันธ
และรูปแบบอธิบายสวนตางๆ, คุณสมบัติ, หรือใจความสําคัญของข'อมูลที่นําเสนอโดยครูและข'อความ
6. การอนุมาน (Infer) เป/นการสร'างข'อสรุป ทํานายความหมาย สมมติฐาน อธิบาย
เหตุผลของกระบวนการ (อุปนัยหรือนิรนัย) หรือ สร'างสมมติฐานเพื่อเสนอสาเหตุหรือผลลัพธ
7. การให'เหตุผลและชักชวน (Justify and Persuade) เป/ นการให' เหตุ ผลสํ า หรั บ
การกระทํา การตัดสินใจ มุมมองและโน'มน'าวคนอื่น ให'เหตุผลวาทําไมถึงสําคัญพร'อมทั้งให'หลักฐาน
ในข'อสนับสนุน
8. การแก'ป-ญหา (Solve Problems) เป/นการจํา กัด ความและแสดงป-ญ หาและ
ตรวจสอบการแก'ป-ญหาอธิบายขั้นตอนการแก'ป-ญหาโดยประยุกตใช'กับป-ญหาในชีวิตจริงและอธิบาย
9. การสัง เคราะห (Synthesize) เป/น การรวมหรือ บูร ณาการความคิ ดเพื่อสร'า ง
ความคิดใหม สรุปข'อมูลอยางตอเนื่อง กลาวคือการรวบข'อมูลใหมเข'ากับความรู'เกา
10. การประเมินผล (Evaluate) เป/นการประเมินและตัวสอบคาของวัตถุ แนวคิด
หรือการตัดสินใจระบุเกณฑ อธิบายความสําคัญ บอกเหตุผลสําหรับการตัดสินใจ ยืนยันข'อเท็จจริง
ตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู' ข อง Bloom (1976) นั ก การศึ ก ษาชาวอเมริกัน ที่เชื่อวา
การเรียนการสอนที่จะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู'สอนจะต'องกําหนดจุดมุงหมายให'
ชัดเจนแนนอน เพื่อให'ผู'สอนกําหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรวมทั้งวัดประเมินผลได'ถูกต'อง และ
Bloom ได'แบงประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู'และจิตวิทยาพื้นฐานวา มนุษยจะ
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เกิดการเรียนรู'ใน 3 ด'านคือ ด'านสติป-ญญา ด'านรางกาย และด'านจิตใจ และนําหลักการนี้จําแนกเป/น
จุดมุงหมายทางการศึกษาเรียกวา Taxonomy of Educational objectives (อติญาณ ศรเกษตริน,
2543: 72-74, อ'างอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด, 2537; Bloom, 1976: 18) ดังนั้นผู'วิจัยจึงนําหลักการ
ดังกลาวนี้มาจัดประเภทของการอานเชิงวิชาการได' 7 ประเภท ดังนี้ 1) การแสวงหาและให'ข'อมูล
(Seek & inform Information) 2) การเปรียบเทียบ(Compare) 3) การจัดลําดับ (Order) 4) การ
แยกประเภท (Classify) 5) การวิเคราะห (Analyze) 6) การอนุมาน (Infer) 7) การให'เหตุผลและ
ชักชวน (Justify and Persuade)
สรุปทักษะการอานเชิงวิชาการนั้น เป/นทักษะการอานในระดับที่สูง โดยไมได'เป/นเพียง
การอานเพื่อความรู'และความเพลิดเพลินเทานั้น แตยังต'องมีการวิเคราะหสิ่งที่ผู'เขียนได'เขียนในด'าน
ตางๆ เพื่อนําไปสูการสร'างความรู' ความคิด การตัดสินใจแก'ป-ญหาและสร'างวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต
ตอไป โดยทักษะการอานเชิงวิชาการนั้นสามารถแบงได'หลายประเภทตามวัตถุประสงคของการอาน
6. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลยุทธKการเรียนรู&
Chamot and O'malley (1994) ได'ให'คําจํากัดความไว'ดังนี้ เป/นกระบวนการคิด
อยางมีวิจารณญาณและพฤติกรรมเฉพาะอยางที่ผู'เรียนเลือกใช'อยางมีจุดมุงหมายเพื่อชวยแก'ป-ญหา
เกี่ยวกับการเรียนรู'และเพื่อพัฒนาการเรียนของตนเองให'มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดประเภทของ
กลยุทธในการเรียนรู'ภาษานั้นสามารถแบงได'เป/น 3 ประเภทใหญๆ คือ กลยุทธอภิป-ญญา กลยุทธ
ทางด'านความรู'ความคิด และกลยุทธด'านสังคม ดังนี้
1. กลยุทธอภิป-ญญา (Metacognitive Strategies) หมายถึง กลยุทธการควบคุมและ
ประเมินความคิดตนเองความสามารถของบุคคลที่ได'รับการพัฒนา เพื่อควบคุมกํากับกระบวนการทาง
ป-ญญาและกระบวนการคิด ให'มีความตระหนักในงานและสามารถใช'ก ลยุทธทํา งานจนสําเร็จอยาง
สมบูรณ แบงออกเป/น 6 กลยุทธ ได'แก
1.1 กลยุทธการวางแผน แบงออกเป/น 3 กลยุทธ ได'แก
1.1.1 กลยุทธการวางแผนลวงหน'า (Advance Organization) ซึ่งเป/นการ
ตรวจสอบใจความสําคัญหลักและแนวคิดของบทอาน ระบุโครงสร'างหลัก
1.1.2 กลยุทธการวางแผนการจัดการ (Organizational Planning) เป/นการ
วางแผนการทําภาระงานให'สําเร็จลําดับความคิดที่จะอธิบาย
1.1.3 กลยุทธการเลื อ กแบบเจาะจง (Selective Attention) เป/นการเน'น
การดูคําสําคัญ วลี ตัวชี้แนะทางไวยากรณ รวมถึงข'อมูลแบบตางๆ
1.2 กลยุทธการตรวจสอบ แบงออกเป/น 2 กลยุทธ ได'แก
1.2.1 กลยุทธการตรวจสอบความเข'าใจ (Monitoring comprehension)
เป/นการคิดขณะฟ-ง, คิดขณะอาน ตรวจสอบความเข'าใจขณะฟ-งหรืออาน
1.2.2 กลยุทธการตรวจสอบผลผลิต (Monitoring Production) เป/นการคิด
ขณะพูด คิดขณะเขียน ตรวจสอบผลงานการเขียนหรือการพูดนําเสนอ
1.3 กลยุทธการประเมินผล ได'แก
1.3.1 กลยุทธการประเมินผลตนเอง (Self –Assessment) เป/นการตรวจสอบกลับ
เขียนบันทึกการอาน สะท'อนกลับในสิ่งที่ได'เรียนรู' ตัดสินผลการปฏิบัติภาระงาน
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2. กลยุทธทางด'านความรู'ค วามคิด (Cognitive strategies) หมายถึง กลยุทธที่
เกี่ยวข'องกับกระบวนการทางสมอง โดยผู'เรียนกําหนด และปฏิบัติด'วยตนเอง เพื่อให'มีสวนรวมในการ
ใช'ภาษา แบงออกเป/น 7 กลยุทธ ได'แก
2.1 กลยุทธการหาแหลงทรัพยากร (Resourcing) เป/นการใช'เอกสารอ'างอิง เชน
พจนานุกรม
2.2 กลยุทธการจับกลุม (Grouping) แยกแยะ, สร'างสัญลักษณแทนที่ จัดหมวดหมู
งาน คําจํากัดความ คําบอกปริมาณ หรือแนวคิดที่เกี่ยวข'อง
2.3 กลยุ ท ธการจดบั น ทึ ก จดบั น ทึ ก (Note-Taking) ทํา แผนภู มิ ความคิด ทํา
รายละเอียดปลีก ยอย เป/น ต'น การเขีย นความสํา คัญ หรือ แนวคิดของงานเป/นคําพูดๆ ยอ รวมถึง
รูปภาพ หรือตัวเลขตางๆ
2.4 กลยุทธการกระตุ'นหรือเชื่อมโยงความรู'เดิม (Elaboration of Prior Knowledge)
เป/นการใช'สิ่ ง ที่ รู' ความรู' พื้ น ฐานที่ มี เพื่ อ ทํา การอนุ ม าน เชื่ อ มโยงสิ่งใหมกับความรู'เดิมเพื่อหา
ความสัมพันธ
2.5 กลยุทธการสรุปความ (Summarizing) เป/นการพูดหรือเขียนใจความสําคัญ
สรุปข'อมูลในใจ หรือเขียน หรือพูด ข'อมูลที่ได'รับจาการฟ-งหรืออาน
2.6 กลยุทธการทําจินตภาพ (Imagery) เป/นการมองหรือสร'างภาพ ใช'จินตภาพ
หรือรูปภาพเพื่อศึกษาข'อมูลใหมหรือใช'แก'ป-ญหา
2.7 กลยุทธการทําอ'างอิง (Making Inference) เป/น การใช' ตัวชี้แนะทางบริบ ท
การเดาจากบริบท ใช'ข'อมูลในบทอานในการเดาความหมายข'อมูลที่ป•อนเข'ามาใหม
3. กลยุทธด'านสังคม (Social Strategies) หมายถึง กลยุทธที่จําเป/นต'องใช'เมื่อผู'เรียน
มีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เพราะภาษาเป/นพฤติกรรมทางสังคมซึ่งการสื่อสารทางภาษาจะเกิดขึ้น
ระหวางบุคคลกับบุคคลอื่นๆ ด'วย กลวิธีทางสังคมนี้จะชวยสงเสริมให'ผู'เรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้นใน
การพัฒนาความเข'าใจ ความคิด และความรู'สึกของผู'อื่น แบงออกเป/น 3 กลยุทธ ได'แก
3.1 กลยุทธการถามเพื่อความกระจาง (Questioning for Clarification) เป/นการ
ถามคําถาม แล'วได'คําอธิบายเพิ่มเติมหรือความกระจางจากผู'สอนหรือผู'เชี่ยวชาญ
3.2 กลยุทธการรวมมือมีสวนรวม (Cooperation) เป/นการทํางานรวมกับเพื่อรวมชั้น
ดูแลกํากับซึ่ง กัน และกัน ทํา งานรวมมือ กัน เพื่อ นเพื่อ จะปฏิบัติภาระงานให'สําเร็จ รวบรวมข'อมูล
แก'ป-ญหา สะท'อนกลับ
3.3 กลยุทธการพูดกับตนเอง (Self-Talk) เป/นการคิดเชิงบวก ลดความกังวลโดย
การเพิ่มความมั่นใจเรื่องความสามารถของตนเอง
Oxford (1990: 14-15) ได'ให'คําจํากัดความไว'ดังนี้ กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และพฤติกรรมเฉพาะอยางที่ผู'เรียนเลือกใช'อยางมีจุดมุงหมายเพื่อชวยแก'ป-ญหาเกี่ยวกับการเรียนรู'
และเพื่อพัฒนาการเรียนของตนเองให'มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอการจัดประเภทของกลวิธีใน
การเรียนภาษาเป/น 2 ประเภทใหญๆ คือ กลวิธีทางตรง และกลวิธีทางอ'อม ดังนี้
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กลวิธีการเรียนทางตรง (Direct strategies) หมายถึง กลวิธีที่เกี่ยวข'องโดยตรงกับ
ภาษาเป•าหมายที่ผู'เรียนเรียนโดยกลวิธีนี้ผู'เรียนใช'กระบวนการทางสมองที่แตกตางกัน ได'แก
1. กลวิธีด'านการจํา (Memory strategies) กลวิธีนี้ผู'เรียนต'องใช'กลไกทางสมองที่
ชวยให'ผู'เรียนเก็บข'อมูลความรู' ท างภาษาไว' โดยเฉพาะเรื่ อ งคําศัพท และนําออกมาใช'เมื่อต'องการ
นอกจากนี้กลวิธี ดั งกลาวยั งมี บ ทบาทสํ า คัญในการพัฒ นาความรู' ตางๆเกี่ ยวกั บภาษาทํ าให' ผู'เ รี ย น
สามารถใช'ภาษาได'อยางอัตโนมัติ กลวิธีด'านความจําเป/นแบงกลวิธียอยได' 4 กลวิธี ดังนี้
1.1 การสร'างเครือขายความรู'ทางสมอง (Creating mental linkage) ได'แก การ
จัดกลุมคําศัพท การนําความรู'ใหมไปสัมผัสกับความรู'เดิม และการนําคําศัพทใหมไปใช'ในบริบท
1.2 การเสริมสร'างความจําโดยใช'ภาพและเสียง (Applying images and sounds)
ได'แก จินตนาการ การใช'คําสําคัญ และการเพิ่มความจําโดยใช'เสียงชวย
1.3 การเสริมสร'างความจําโดยใช'ทาทาง (Reviewing well) ได'แกการทบทวน
โครงสร'างทางภาษา และการทบทวนคําศัพท
1.4 การเสริ มสร' า งความจํา โดยใช' ท าทาง (Employing action) ได' แ ก การใช'
ทาทางและความรู'สึกประกอบการอธิบาย การใช'เทคนิคด'านกลไก เชน การเขียนคําศัพทตางๆ บน
บัตรคําและเคลื่อนย'ายบัตรคํา
2. กลวิธีด'านความรู'ความคิด (Cognitive strategies) หมายถึง กลวิธีที่เกี่ยวข'องกับ
กระบวนการทางสมอง โดยผู'เรียนกําหนด และปฏิบัติด'วยตนเอง เพื่อให'มีสวนรวมในการใช'ภาษา
กลวิธีนี้ผู'เรียนใช'มากกวากลวิธีอื่นๆ ได'แก
2.1 การฝKกฝน (Practice) ได'แก การพูดซ้ําๆ การฝKกเขียนหรือพูดอยางมีรูปแบบ
การจําและใช'กฎเกณฑของภาษา การเชื่อมคําหรือวลีให'เป/นประโยค และการฝKกอยางเป/นธรรมชาติ
2.2 การรับและสงสาร (Receiving and sending messages) ได'แก การจับใจความ
อยางรวดเร็ว เชน การฟ-งหรืออานเพื่อจับใจความสําคัญ หรือเพื่อหาข'อมูลเฉพาะจุดที่ต'องการ และ
การใช'แหลงข'อมูลในการรับและสงสาร
2.3 การวิเคราะหและการให'เหตุผล (Analyzing and reasoning) ได'แก การให'
เหตุผลโดยใช'กฎเกณฑ การวิเคราะหคําพูดหรือข'อความ การวิเคราะหเปรียบเทียบองคประกอบของ
ภาษาระหวางภาษาเป•า หมายกับ ภาษาแม การแปล และการถายโอนความรู'จากภาษาแมไปใช'ใน
ภาษาเป•าหมาย
2.4 การสร'างแบบหรือโครงสร'างของสารที่รับและสงขึ้นมาใหม (Creating structure
for input and output) ได'แก การจดโนŽตยอ การสรุปความ และการสร'างความเดนชัดให'กับ
ใจความสําคัญ เชน ขีดเส'นใต' การทําเครื่องหมายดอกจันที่ข'อความ
3. กลวิธีการชดเชยข'อบกพรอง (Compensation strategies) หมายถึง กลวิธีที่
ผู'เรียนใช'เพื่อสื่อสารและเดาความหมาย เมื่อพบป-ญ หาในการเรีย นหรือการใช'ภ าษาเป•า หมายนั้น
กลวิธีนี้แบงได' ดังนี้
3.1 การเดาอยางมีหลั กการ (Guessing intelligently) ได'แก การเดาโดยใช'
ตัวชี้แนะทางภาษา และการเดาโดยใช' ตั ว ชี้ แนะด' า นอื่ น ๆ เชน การเดาจากสถานการณปริบท
โครงสร'างของข'อความหรือความสัมพันธระหวางคํา
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3.2 การแก'ไขข'อจํากัดทางภาษา (Overcoming limitations writing) การแก'ไข
ข'อจํากัดทางภาษาในที่ นี้ คื อ ข' อ จํา กั ด ในทั ก ษะการพู ด และเขี ย น เชน การใช'คําในภาษาแมแทน
คําศัพทที่ติด ขัด การใช'ท าทางประกอบการพูด การเลี่ย งใช'คํา บางคําที่ไมสามารถนํามาใช'ในการ
สื่อสาร หรือการปรับสารให'งายขึ้น เป/นต'น
กลวิธีในการเรี ย นทางอ' อ ม (Indirect strategies) หมายถึ ง กลวิ ธี ที่ ผู' เ รี ย นใช'ใน
การจัดการกับการเรียนและสงเสริม รวมทั้งควบคุมกระบวนการเรียนของตน เนื่องจากในการเรียน
ภาษาตางประเทศนั้นผู'เรียนต'องพบกับความแตกตางระหวางภาษาแมกับภาษาเป•าหมาย ไมวาจะเป/น
ด'านคําศัพท กฎเกณฑ และโครงสร'างทางภาษา วิธีการสอนที่ผู'สอนนํามาใช' วัฒนธรรมและสังคม
การใช'กลวิธีนี้ชวยให'ผู'เรียนนํามาใช'จัดการกับป-ญหาที่เกิดขึ้นได' กลวิธีดังกลาวแบงได'ดังนี้
1. กลวิธีที่นําไปสูความสําเร็จ (Metacognitive strategies) หมายถึง กลวิธีที่ผู'เรียน
ใช'ในการวางแผนการเรียน เพื่อใช'กระบวนการเรียนเป/นไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง
หมายถึง กลวิธีผู'เรียนใช'ในการประเมินผล และตรวจสอบข'อผิดพลาดในการเรียนด'วย สามารถแบงได'เป/น
1.1 การเอาใจใสตอการเรียน (Centering your learning) เชน การเอาใจใสกับ
งานที่ได'รับมอบหมาย หรือการตั้งใจฟ-งจนกวาจะพร'อมแล'วจึงพูด
1.2 การจัดการและการวางแผนการเรียน (Arranging and planning your learning)
เชน การค'นหาวิธีการเรียนที่ได'ผล การจัดสภาพแวดล'อมเพื่อเอื้อตอการเรียนรู' การวางจุดประสงค
ของการทํางานแตละชิ้น หรือการวางแผนไว'ลวงหน'าสําหรับงานที่ได'รับแตละชิ้น
1.3 การประเมินผลการเรียน (Evaluating your learning) เชน การควบคุมและ
ตรวจสอบตนเองโดยค'นหาข'อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในด'านความเข'าใจ การใช'ภาษา หรือการประเมิน
ความก'าวหน'าในการเรียนของตน
2. กลวิธีด'านอารมณ (Affective strategies) หมายถึง กลวิธีที่ผู'เรียนใช'เพื่อควบคุม
อารมณและทัศนคติในการเรียน รวมทั้งใช'กลวิธีในการสงเสริมหรือพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง กลวิธี
ดังกลาวแบงได' ดังนี้
2.1 การลดความวิตกกังวล (Lowering your anxiety) เชน การผอนคลายกล'ามเนื้อ
การหายใจลึ ก ๆ การเพงหรื อทํา สมาธิ การใช' ด นตรี เ พื่ อ ชวยลดความตื่นกลัวหรือความเครียด หรือ
การดูภาพยนตรตลก
2.2 การให'กําลังใจตนเอง (Encouraging yourself) เชน การพูดชมเชยตนเองเพื่อ
เสริมแรงในการเรียน หรือการกล'าลองใช'ภาษาอยางฉลาดในการพูดหรือเขียน แม'จะพบข'อผิดพลาด
บ'างก็ตาม
2.3 การตรวจสอบระดับจิตใจและอารมณของตนเอง (Taking your emotional
temperature) เชน การใช'แบบสํารวจเพื่อตรวจสอบความรู'สึก ทัศนคติ และแรงจูงใจของตนเองที่มี
ตอการเรียนภาษา การเขียนบันทึกประจําวันเกี่ยวกับความรู'สึก อารมณ และเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการเรียนภาษาของตน หรือการสนทนากับบุคคลอื่นถึงความรู'สึกของตนเองในการเรียนภาษา
เป/นต'น

17
3. กลวิธีด'านสังคม (Social strategies) หมายถึง กลวิธีที่จําเป/นต'องใช'เมื่อผู'เรียนมี
การปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เพราะภาษาเป/นพฤติกรรมทางสังคมซึ่งการสื่อสารทางภาษาจะเกิดขึ้น
ระหวางบุคคลกับบุคคลอื่นๆ ด'วย กลวิธีทางสังคมนี้จะชวยสงเสริมให'ผู'เรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้นใน
การพัฒนาความเข'าใจ ความคิด และความรู'สึกของผู'อื่น กลวิธีนี้มีดังนี้
3.1 การถามคําถาม (Asking questions) เชน การถาม หรือการขอคําอธิบายเพื่อ
ขอความกระจาง การขอให'ผู'พูดย้ําคําพูด หรือพูดซ้ําอีกครั้ง หรือการถามเพื่อตรวจสอบความถูกต'อง
ของข'อมูล
3.2 การทํางานรวมกับผู'อื่น (Cooperating with others) ไดแก การทํางานกับ
ผู'อื่นที่มีความสามารถในการใช'ภาษาเป•าหมาย
3.3 การคํานึงถึงผู'อื่นและแสดงความเข'าใจผู'อื่น (Empathizing with others)
ได'แก การพัฒนาความเข'าใจด'านวัฒนธรรมของผู'อื่น และการคํานึงถึงความคิดและความรู'สึกของผู'อื่น
สรุปโดยรวมกลยุทธการเรีย นรู' หมายความถึง กระบวนการคิด อยางมีวิจารณญาณ
เพื่อที่จะให'ผู'เรียนเลือกใช'กลยุทธตางๆได'อยางมีจุดมุงหมาย เพื่อชวยแก'ป-ญหาเกี่ยวกับการเรียนรู'และ
เพื่อพัฒนาการเรียนของตนเองให'มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดประเภทของกลยุทธในการเรียนรู'ภาษา
เป/ น 3 ประเภทใหญๆ คือ กลยุ ทธอภิป- ญญา เป/ นการควบคุ มกํ า กับ กระบวนการทางป-ญ ญาและ
กระบวนการคิด ให'มีความตระหนักในงานและสามารถใช'กลยุทธทํางานจนสําเร็จ กลยุทธทางด'าน
ความรู'ความคิด เกี่ยวข'องกับกระบวนการทางสมอง และกลยุทธด'านสังคมนั้นจําเป/นต'องใช'เมื่อผู'เรียน
มีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น
7. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา Cognitive Development Theory
7.1 ทฤษฎีการพัฒนาทางสติปญญาของ Piaget (Ginsburg & Opper (1996)
ทฤษฎีการพัฒนาทางสติป-ญญาของ Piaget (1996) อธิบายวา พัฒนาการทาง
สติป-ญญาเป/นผลมาจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดล'อม โดยบุคคลพยายามปรับตัวให'อยู
ในสภาวะสมดุล ด'ว ยการใช'กระบวนการดูดซึมภาพและเหตุการณตาง ๆ เข'าไว'ในความคิดตน และ
กระบวนการปรับให'เหมาะ (accommodation) ซึ่งหมายถึงกระบวนการปรับความรู'เดิมให'เข'ากับ
สิ่งแวดล'อมใหม หรือสามารถปรับความคิดเดิมให'สอดคล'องกับสิ่งใหม ทําให'เด็กอยูในสภาวะสมดุล
(equilibrium) ซึ่งทําให'คนสามารถปรับตัวเข'ากับสิ่งแวดล'อมได' (adaptation) และเกิดโครงสร'าง
ทางสติป-ญญาที่เรียกวา “Schema” ซึ่งบุคคลจะใช'ตีความหมายสิ่งที่รับรู'ตาง ๆ
1. องคประกอบที่สําคัญของการพัฒนาการทางความรู'ความเข'าใจ คือ ปฏิสัมพันธ
ระหวางวุฒิ ภ าวะ (maturation), ประสบการณ (Experience), ปฏิ สัมพัน ธทางสังคม (Social
interaction) และสภาพสมดุล (equilibration) ซึ่งองคประกอบทั้ง 4 อยางนี้กอให'เกิดพัฒนาการ
ด'านความรู'ความเข'าใจ เพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดยอมไมทําให'เกิด
2. เป•าหมายทางการศึกษาที่สําคัญของ Piaget (พรรณี เจนจิต, 2538)
2.1 เป•าหมายสําคัญ คือ การสร'างคนให'เป/นผู'ที่สามารถทําสิ่งใหมๆ มิใชเพียงแต
ผู'ลอกเลียนแบบผู'อื่น ต'องการคนที่มีความคิดสร'างสรรค รู'จักประดิษฐและค'นคว'าแสวงหาความรู'
2.2 ต'องกระตุ'นให'คนมีความคิดวิพากษ วิจารณ รู'จักที่จะพิสูจนสิ่งตาง ๆ ไม
ยอมเชื่ออะไรงาย ๆ
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2.3 ต'องการผู'เรียนที่เป/นผู'กระตือรือร'น พยายามแสวงหาความรู'ด'วยตนเอง
ตั้งแตเล็กๆ ซึ่งสวนหนึ่งเกิดโดยธรรมชาติ และอีกสวนหนึ่งผู'สอนเป/นผู'จัดให'
3. สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการนําแนวคิดของ Piaget มาใช'
3.1 เด็กจะมีความสนใจและเรีย นรู'ได'ดี ในเมื่อสิ่งที่เ รีย นนั้น มีความยากงาย
ปานกลาง พอที่จะเกิดการดูดซึม (assimilate) เข'าไปตามประสบการณที่แตละคนมีอยู และมีความ
แปลกใหมพอที่จะกระตุ'นให'เกิดความสนใจ
3.2 ควรเป~ดโอกาสให'ผู'เรียนได'สํารวจ (investigation) ให'ผู'เรียนมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดล'อมด'วยตนเองให'มากที่สุด เป/นผู'ค'นคว'าด'วยตนเอง ไตถามป-ญหาตางๆ เพื่อจะได'เป/น
ผู'เรียนรู'ที่กระฉับกระฉง เกิดการเรียนรู'และเกิดความเข'าใจอยางแท'จริง ผู'สอนเป/นเพียงผู'จัดหาอุปกรณ
และคอยตอบคําถามตางๆ
3.3 ควรได'รับการสงเสริมให'พูด ได'แสดงความคิดเห็น ได'โต'แย'ง สิ่งเหลานี้ถือ
เป/นปฏิกิริยาทางสังคมซึ่งจะชวยเสริมสร'างให'เด็กมีสติป-ญญางอกงามขึ้น
แนวคิ ด ที่ นํ า มาใช' ใ นการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนในการจั ด เนื้ อ หา
แบงยอยและนําเสนอตามลําดับของพัฒนาการทางป-ญญา เป~ดโอกาสให'ผู'เรียนได'มีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดล'อมโดยการลงมือปฏิบัติ ให'ผู'เรียนได'พบป-ญหา ใช'ความคิดและเหตุผลในการแก'ป-ญหา
7.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Bruner (1960)
Bruner (1960) ได'อธิบายถึงการเรียนรู'ของบุคคลวามีเป/นลําดับขั้นตอนตามวัย
คือเริ่มจากการเรียนรู'จากการกระทํา ตอไปจึงจะสามารถจินตนาการ หรือ สร'างภาพในใจ หรือใน
ความคิดขึ้นได' เมื่อสามารถสร'างภาพหรือความคิดขึ้นได' จึงสามารถเข'าใจในสิ่งที่เป/นนามธรรมได
การคิดของบุคคลจึงขึ้นอยูกับวัย และจะพัฒนาขึ้นตามลําดับ หากได'รับประสบการณ และการกระตุ'น
ที่เหมาะสม โดยเน'นความสําคัญในการพบสิ่งจูงใจในการเรียนรู' และเชื่อวา เราสามารถสอนวิชาตาง ๆ
ให'ได'ผลดีแกเด็กที่อยูในขั้นพัฒนาการใดก็ได'
ลําดับขั้ น การพั ฒ นาการทางสติ ป- ญ ญาของ Bruner มี ดั ง นี้ 1.ขั้นการพัฒนา
การกระทํา (Enactive Representation) 2.ขั้นพัฒนาการคิดจินตนาการหรือสร'างมโนภาพ (Iconic
Representation) และ3.ขั้นพัฒนาการใช'สัญลักษณและคิดรวบยอด (Symbolic Representation)
การเรียนรู'โดยการค'นพบความรู'ด'วยตนเอง (Learning by Discovery) จาก
แนวคิดข'างต'น Bruner ได'เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู'โดยการค'นพบความรู'ด'วยตนเอง ที่ยึด
หลักการสอนดังนี้ 1) แรงจูงใจภายใน (Self-motivation) 2) โครงสร'า งของบทเรียน (Structure)
3) การจัดลําดับความยาก-งาย (Sequence) และ 4) แรงเสริมด'วยตนเอง (Self - reinforcement)
ขั้นตอนของการสอนของวิธีการสอนแบบค'นพบ 1) ให'ผู'เรียนเผชิญป-ญหา ทํา
ความเข'าใจป-ญหา และมีความต'องการแก'ไข 2) ระบุป-ญหาที่จะเผชิญให'ชัดเจน 3) คิดตั้งสมมุติฐาน
เพื่อคาดคะเนคําตอบของป-ญหา 4) เก็บรวบรวมข'อมูล เพื่อพิสูจนสมมุติฐานที่กําหนด และ 5) สรุปผล
การค'นพบ
แนวคิดที่ผู'วิจัยนํามาใช'ในการพัฒนารูปแบบการสอน การสอนแบบค'นพบด'วย
ตนเอง การเรียนรู'กระบวนการมีความสําคัญและจําเป/นมากกวาเนื้อหาความรู' ซึ่งความรู'เป/นกระบวนการ
การสอนแบบค'นพบด'วยตนเองชวยให'ผู'เรียนมีความรู'คงทนและเกิดการถายโยงการเรียนรู'ได'
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7.3 ทฤษฎีของ Gagne
Robert Gagne (1970) ได'กลาวถึงการเรียนรู'วาประกอบด'วย 1. การเรียนรู'จาก
สั ญ ญาณ (Signal Learning) 2. การเรี ย นรู' จ ากความสั ม พั น ธของสิ่ ง เร' า และการตอบสนอง
(Stimulus-Response Learning) 3. การเรียนรู'จากปฏิกิริยาตอบสนองตอเนื่องแบบลูกโซ (Chaining)
4. การเรีย นรู'จ ากความสัม พัน ธด'ว ยภาษา ได'จัด การเรีย นรู'ป ระเภทตางๆออกเป/น 8 ลํา ดับ ขั้น
(Hierarchies) โดยกลาววา ความรู'ในระดับที่สูงกวาจะต'องอาศัยความรู'ในระดับที่ต่ํากวา (Verbal
Association) 5. การเรียนรู'โดยสามารถจําแนกความแตกตางได' (Discrimination Learning) 6.การ
เรียนรู'ความคิดรวบยอด (Concept Learning) 7.การเรียนรู'กฎหรือหลักการ (Principle Learning)
8.การแก'ป-ญหา (Problem Solving)
Gagne มองวาการเรียนรู'มีลําดับขั้นกอนจะสอนให'ผู'เรียนแก'ป-ญหาได' ผู'เรียน
จะต'อ งเรีย นรู'ค วามคิด รวบยอดและกฎเกณฑมากอน และเมื่อเกิดความคิดรวบยอดแล'วจะชวยให'
เข'าใจหลักการ ซึ่งจะนําไปใช'ในการแก'ป-ญหาตาง ๆ ได'
แนวคิดที่นํามาใช'ในการพัฒนารูปแบบการสอน มีการจัดสภาพเงื่อนไขสําหรับ
การเรียนรู'ต'องมีวัตถุประสงคที่แนชัด เป/นวัตถุประสงคที่ผู' เ รี ย นแสดงออกถึ ง ความสามารถตางๆ
แบงเป/น 5 อยาง ได'แก ทักษะทางด'านสติป-ญญา ยุทธศาสตรการคิด การเรียนรู'ข'อสนเทศทางวาจา
ทักษะการเคลื่อนไหว และเจตคติ ในกระบวนการสอนบทเรียนหนึ่งๆ
7.4 ทฤษฎีการสร&างความรู& (Constructivist)
ทฤษฎีการสร'างความรู'มีรากฐานมาจากทฤษฎีการสร'างเชาวป-ญญาของ Piajet
และ Vygotsky (1978)) ซึ่งอธิบายวา โครงสร'างทางสติป-ญญา (Scheme) ของบุคคลมีการพัฒนา
ผานทางกระบวนการดูดซับหรือซึมซับ (assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร'างทางสติป-ญญา
(accommodation) เพื่อให'บุคคลอยูในภาวะสมดุล (equilibrium) ซึ่ง Piajet เชื่อวาทุกคนจะมี
พัฒนาการตามลําดับขั้นจากการมีปฏิสัมพันธและประสบการณกับสิ่งแวดล'อมและสังคม สวน Vygotsky
ให'ความสําคัญกับวัฒนธรรม สังคม และภาษามากขึ้น
การนําทฤษฎีการสร'างความรู'ไปใช'ในการสอน สามารถทําได'หลายประการดังนี้
1. ตามทฤษฎีการสร'างความรู' ผลของการเรียนรู'จะมุงเน'นไปที่กระบวนการสร'าง
ความรู' (process of knowledge construction) และการตระหนักรู'ในกระบวนการนั้น (reflexive
awareness of that process) เป•าหมายของการเรียนรู'จะต'องมาจากการปฏิบัติงานจริง(authentic
tasks) ผู'สอนจะต'องเป/นตัวอยางและฝKกฝนกระบวนการเรียนรู'ให'ผู'เรียนเห็น ผู'เรียนจะต'องฝKกฝนการ
สร'างความรู'ด'วยตนเอง
2. เป•าหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถายทอดให'ผู'เรียนได'รับสาระความรู'
ที่แนนตายตัว ไปสูการสาธิตกระบวนการแปลและสร'างความหมายที่หลากหลาย การเรียนรู'ทักษะ
ตางๆจะต'องมีประสิทธิภาพถึงขั้นทําได'และแก'ไขได'จริง
3. ในการเรียนการสอน ผู'เรียนจะเป/นผู'ที่มีบ ทบาทในการเรีย นรู'อ ยางตื่น ตัว
(active) ผู'เรียนจะต'องเป/นผู'จัดกระทํากับข'อมูลหรือประสบการณตางๆและจะต'องสร'างความหมาย
ให'กับสิ่งนั้นด'วยตนเอง โดยการให'ผู'เรียนอยูในบริบทจริงซึ่งไมได'หมายความวา ผู'เรียนจะต'องออกไป
ยังสถานที่จริงเสมอไป แตอาจจัดเป/นกิจกรรมที่เรียกวา “physical knowledge activities” ซึ่งเป/น
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กิจกรรมที่เป~ดโอกาสให'ผู'เรียนมีปฏิสัมพันธกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ สิ่งของ หรือ ข'อมูลตางๆ ที่เป/นของจริง
และมีความสอดคล'องกับความสนใจของผู'เรียนโดยผู'เรียนสามารถจัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห
ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ่งนั้นๆ จนเกิดเป/นความรู'ความเข'าใจขึ้น ดังนั้น ความเข'าใจเป/นสิ่งที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการคิดการจัดกระทํากับข'อมูลมิใชเกิดขึ้นงายๆ จากการได'รับข'อมูลหรือมีข'อมูลเพียง
เทานั้น
4. ในการจัดการเรียนการสอนผู'สอนจะต'องพยายามสร'างบรรยากาศทางสังคม
จริยธรรม (sociomoral) ให'เกิดขึ้น กลาวคือ ผู'เรียนจะต'องมีโอกาสเรียนรู'ในบรรยากาศที่เอื้อตอการ
ปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งทางสังคมถือวาเป/นป-จจัยสําคัญของการสร'างความรู'และการพัฒนาเพราะ
ลําพังกิจกรรมและวัสดุอุปกรณทั้งหลายที่ผู'สอนจัดให'หรือผู'เรียนแสวงหามาเพื่อการเรียนรู'ไมเป/นการ
เพียงพอ ปฏิสัมพันธทางสังคม การรวมมือและการแลกเปลี่ยนความรู' ความคิดและประสบการณ
ระหวางผู'เรียนกับผู'เรียนและบุคคลอื่นๆ จะชวยให'การเรียนรู'ของผู'เรียนกว'างขึ้น ซับซ'อนขึ้น และ
หลากหลายขึ้น
5. ในการเรีย นการสอน ผู'เ รีย นมีบ ทบาทในการเรีย นรู'อยางเต็มที่ Devries
(1992: 1-2) โดยผู'เรียนจะนําตนเองและควบคุมคนเองในการเรียนรู' เชน ผู'เรียนจะเป/นผู'เลือกสิ่งที่
ต'องการเรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง แก'ป-ญหาที่เกิดขึ้นเอง ตกลงกันเองเมื่อเกิดความขัดแย'งหรือมี
ความคิดเห็นแตกตางกัน เลือกผู'รวมงานได'เอง และรับผิดชอบในการดูแลรักษาห'องเรียนรวมกัน
6. ในการเรียนการสอนแบบสร'างความรู' ผู'สอนจะมีบทบาทแตกตางไปจากเดิม
Devries(1992:3-6) คือจากการเป/นผู'ถายทอดความรู'และควบคุมการเรียนรู' เปลี่ยนไปเป/นการให'
ความชวยเหลือผู'เรียนในการเรียนรู' คือการเรียนการสอนจะต'องเปลี่ยนจาก “instruction” ไปเป/น
“construction” คือเปลี่ยนจาก “การให'ความรู'” ไปเป/น “การให'ผู'เรียนสร'างความรู'” บทบาทของ
ผู'สอนก็คือ จะต'องทําหน'าที่ชวยสร'างแรงจูงใจภายในให'เกิดแกผู'เรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู'ที่
ตรงกับความสนใจของผู'เรียน ดําเนินกิจกรรมให'เป/นไปตามในการที่สงเสริมพัฒนาการของผู'เรียน ให'
คําปรึกษาแนะนําทั้งทางด'านวิชาการและสังคมแกผู'เรียน ดูแลให'ความชวยเหลือผู'เรียนที่มีป-ญหา
และประเมินการเรียนรู'ของผู'เรียน นอกจากนั้นผู'สอนยังต'องมีความเป/นประชาธิปไตยและมีเหตุผลใน
การสัมพันธกับผู'เรียนด'วย
7. ในด'านการประเมินผลการสอน Jonassen (1992: 137-147) เนื่องจากการ
เรียนรู'ตามทฤษฏีการสร'างความรู'ด'วยตนเองนี้ ขึ้นกับความสนใจและการสร'างความหมายที่แตกตาง
กันของบุคคล ผลการเรียนรู'ที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะหลากหลาย ดังนั้นการประเมินผลจึงจําเป/นต'องมี
ลักษณะเป/น “goal free evaluation” ซึงก็หมายถึงการประเมินตามจุดมุงหมายในลักษณะที่
ยืดหยุนกันไปในแตละบุคคล หรืออาจใช'วิธีการที่เรียกวา “socially negotiated goal” และการ
ประเมินควรใช'วิธีการหลากหลาย ซึ่งอาจเป/นการประเมินจากเพื่อน แฟ•มผลงาน (portfolio) รวมทั้ง
การประเมิ น ตนเองด' ว ย นอกจากนั้ น การวั ด ผลจํา เป/ น ต' อ งอาศั ย บริ บ ทจริ ง ที่ มี ค วามซั บ ซ' อ น
เชนเดียวกับการจัดการเรียนการสอนที่ต'องอาศัยบริบท กิจกรรม และงานที่เป/นจริง การวัดผลจะต'อง
ใช'กิจกรรมหรืองานในบริบทจริงด'วย ซึงในกรณีที่จําเป/นต'องจําลองของจริงมา ก็สามารถทําได' แต
เกณฑที่ใช'ควรเป/นเกณฑที่ใช'ในโลกของความเป/นจริง (real world criteria)
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แนวคิ ดที ่ นํา มาใช' ใ นการพั ฒ นารู ป แบบการสอน แนวคิ ด ของทฤษฎีนี้ คือ
การเรีย นรู'ที่ดีเ กิด จากการตระหนัก รู'และสร'างกลยุทธการเรียนรู'ของตนเองด'วยตัวของผู'เรียน หาก
ผู'เรียนมีโอกาสได'รู'และสร'างกลยุทธการเรียนรู'และนําไปใช'ในทักษะการอานเชิงวิชาการโดยอาศัยสื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทําให'เห็นทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธการเรียนรู'นั้นพัฒนา
ทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธการเรียนรู'อยางยั่งยืนและจะสามารถถายทอดให'ผู'อื่นได' และ
เป/นหลักฐานให'ผู'เ รีย นสามารถสร'า งความรู'ใหมตอไปอยางไมสิ้นสุด เอกลักษณของการเรียนรู'ตาม
แนวคิดนี้ได'แก การกระตุ'นให'ผู'เรียนตระหนักรู'การใช'กลยุทธการเรียนรู'ของตนเอง รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยผานกิจกรรมการสอนใช'สื่อ เทคโนโลยี วัสดุและอุปกรณตาง ๆ
ที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม การที่ผู'เรียนเกิดการพั ฒ นาทั ก ษะการอานเชิ ง วิ ช าการและกลยุทธ
การเรียนรู'นั้นจะต'องมีรู ป แบบการสอน สื่ อ และอุ ป กรณที่ เ หมาะสมและต'องมีบรรยากาศและ
สภาพแวดล'อมที่ดี คือ เป/นบรรยากาศที่มีทางเลือกหลากหลาย เป~ดโอกาสให'ผู'เรียนได'เลือกตาม
ความสนใจ จะทํา ให' เ กิ ด แรงจู ง ใจในการพั ฒ นา บรรยากาศที่ เ ป/ น มิ ต รและมี ค วามเป/ น กันเอง
นอกจากนั้น ผู'สอนต'องทําหน'าที่ในการอํานวยความสะดวกให'กับผู'เรียน ให'คําปรึกษาชี้แนะแกผู'เรียน
เกื้อหนุนการเรียนรู' และในการประเมินต'องประเมินทั้งผลงานและกระบวนการพัฒนา ซึ่งสามารถใช'
วิธีได'หลากหลาย
สําหรับแนวคิดตามแบบแผนการวิจัยและพัฒนา เพื่อการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการสอนตามยุทธวิธีการพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธการเรียนรู' หลักการ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'
ความเข'าใจทางวิชาการที่ผู'วิจัยได'นํามาสร'างกรอบแนวคิดในการวิจัยในการพัฒนารูปแบบการสอน
ตามยุทธวิธีการพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธการเรียนรู'ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป/นการวิเคราะหข'อมูลพื้นฐาน (Analysis: A):
การศึกษาข'อมูลพื้นฐานสําหรับ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการวิเคราะหข'อมูลพื้นฐาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข'องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป/นการออกแบบและพัฒนา
(Design and Development : D and D): การพัฒนาและหาประสิทธิภาพการจัดการสอน ได'แก
ระบุเป•าหมายและผลลัพธที่พึงประสงคของการจัดการสอนตามทฤษฎีที่ชัดเจน รางรูปแบบการสอน
ตามทฤษฎีที่ได'ศึกษาทฤษฎีในขั้นที่ 1 และกําหนดเงื่อนไข และความพร'อมของนักศึกษากอน ขณะ
การเรียนและหลังเสร็จสิ้นการสอนตามองคประกอบตางๆ ของรูปแบบฯ สร'างเครื่องมือที่ใช'ในทดลอง
และรวบรวมข'อมูล ได'แก แผนการจัดการสอน แบบประเมินความสอดคล'องของการจัดกิจกรรม
และแบบสอบถามความคิด เห็น ตรวจสอบความเหมาะสมของการจัด การสอนตามทฤษฎี และ
เครื่องมือที่ใช'ในการทดลองและรวบรวมข'อมูล โดยผู'เชี่ยวชาญ และหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช'ใน
การทดลองและรวบรวม และเครื่องมือตาง ๆ โดยหาประสิทธิภาพแบบกลุมใหญ (Field Tryout)
กับนักศึกษา แล'วปรับปรุงแก'ไขรูปแบบการสอน
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป/นการนําไปใช' (Implementation: I)
ในขั้นนี้ผู'วิจัยทําการทดลองใช'รูปแบบการสอน โดยใช'แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ในขั้นของการวิจัย (Research: R2) และแนวคิดแบบจําลองการออกแบบการสอน
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ADDIE Model ปรับปรุงโดยผู'สอน Kruse (2007: 1) ในขั้นการนําไปใช' (Implementation) ผู'วิจัย
นํา รางรู ป แบบการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปทดลองใช' กั บ กลุ มตั ว อยาง และใช' รู ป แบบการวิ จั ย PreExperimental Design โดยประยุกตใช'แบบแผนการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียวมีการทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน The One-Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 144)
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป/นการประเมินผล (Evaluation: E):
การประเมินและปรับปรุงแก'ไขรูปแบบการสอน ผู'วิจัยใช'แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ในขั้น ของการพัฒ นา (Development: D2) และแนวคิดการประเมินผลตาม
แบบจําลอง การออกแบบการสอน ADDIE Model ผู'สอนKruse (2007: 1) รวมกับแนวคิด
แบบจําลอง การออกแบบการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey and Carey (2005: 1-8) และรูปแบบ
การจัดการสอนของ Joyce and Well (2009: 9) การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เป/นการนําผล
การทดลองใช'รูป แบบ การสอนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 โดยนําผลการวิเคราะหประสิทธิผลของ
รูปแบบ ได'แก ผลการเรียนรู' ทักษะการอานเชิงวิชาการ และกลยุทธการเรียนรู'ของผู'เรียนกอนเรียน
และหลังเรียนด'วยรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อ
ความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทัก ษะการอานเชิง วิช าการและกลยุท ธการเรียนรู'ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังเรียน และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการใช'รูปแบบการสอนมา
ปรับปรุงแก'ไขรูปแบบการเรียนการสอน (Model) ให'มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและพร'อมที่จะ
นําไปใช'ตอไป
รายละเอี ย ดของกรอบแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย แสดงใน
แผนภาพที่ 1
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หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิจัย
- แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดย การวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Method Research)
- แนวคิด ADDIE Model (Kevin Kruse.2008:1;Dick and Carey.2005:1)
หลักการแนวคิดและทฤษฎีสําหรับการพัฒนา
รูปแบบการสอน ของ Joyce and Weil
(2009: 9)
- เคมพและคณะ (Kemp Morrison and Ross
1994
หลักการแนวคิ
ดและทฤษฎีการสอนอLานที่เน&น
ภาระงาน Task-based Learning
Cognitive Academic Language
Learning Approach: CALLA

ทฤษฎีที่นํามาใช&ในการพัฒนารูปแบบ
การสอนที่เกี่ยวข&องกับการเรียนรู&
- ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญ
- ญาของ
เพียเจท (Piaget)
- ทฤษฎีพุทธิป-ญญานิยม (Cognitive
Learning Theory)
- ทฤษฎีการอานเชิงวิชาการ (Academic
reading skills)
- กลยุทธการเรียนรู' (Learning srategies)

รูปแบบการสอนอLานภาษาอังกฤษที่เน&นภาระงานและแนวการเรียนรู&ภาษาเพื่อความรู&ความเข&าใจทาง
วิชาการเพื่อสLงเสริมทักษะการอLานเชิงวิชาการและกลยุทธKการเรียนรู&ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน
1) ทักษะการอานเชิงวิชาการ
2) การใช'กลยุทธการเรียนรู'
3) ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย
คําถามของการวิจัย
ผู'วิจัยกําหนดคําถามการวิจัยครั้งนี้ เพื่อออกแบบการวิ จั ย สํา หรั บ การพั ฒ นารู ป แบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ
เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธการเรียนรู' สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้
1. รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'
ความเข'าใจทางวิชาการเพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธการเรียนรู'สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีองคประกอบและกระบวนการจัดการเรียนรู'อยางไร และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
ที่กําหนด 80/80 หรือไม อยางไร
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2. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'
ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการเพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธการเรียนรู'
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป/นอยางไรในประเด็นดังตอไปนี้
2.1 ทักษะการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลังเรียน
ตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจ
ทางวิชาการสูงกวากอนเรียนหรือไม
2.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงาน
และแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ มีการใช'กลยุทธการเรียนรู'อยูในระดับใด
2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอกิจกรรมการเรียนรู'ตามรูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ
เป/นอยางไร
วัตถุประสงคKการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงาน
และแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการเพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการ
และกลยุทธการเรียนรู'สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษา
เพื่อความรู'ความเข' าใจทางวิ ชาการเพื่อสงเสริ มทั กษะการอานเชิ งวิ ชาการและกลยุทธการเรี ยนรู'
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให'มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนว
การเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการเพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ
การเรียนรู'สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงคยอยดังนี้
2.1 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกอนและ
หลังเรียนด'วยรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'
ความเข'าใจทางวิชาการ
2.2 เพื่อศึกษาการใช'กลยุทธการเรียนรู'ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนตามรูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ
2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอกิจกรรมการเรียนรู'
ตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจ
ทางวิชาการ
สมมติฐานของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู'วิจัยกําหนดสมมติฐานของการวิจัยไว'ดังนี้
1. รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'
ความเข'าใจทางวิชาการเพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธการเรียนรู'สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80

25
2. หลังเรียนตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษา
เพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีทักษะการอานเชิงวิชาการสูงกวากอนเรียน
3. หลังเรียนตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'
ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีการใช'กลยุทธการเรียนรู'อยูใน
ระดับมาก
4. หลังเรียนตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'
ภาษาเพื่อความรู'ค วามเข'า ใจทางวิช าการ นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีมีค วามคิด เห็น ตอกิจกรรม
การเรียนรู'ตามรูปแบบอยูในระดับเห็นด'วยมาก
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู'วิจัยได'กําหนดขอบเขตการวิจัยไว'ดังนี้
ขอบเขตด&านตัวแปร
1. ตัวแปรต'น คือ รูปแบบการสอนอานที่เน' นภาระงานและแนวการเรีย นรู'ภาษาเพื่อ
ความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ
2. ตัวแปรตาม คือ
2.1 ทักษะการอานเชิงวิชาการ
2.2 กลยุทธการเรียนรู'
2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอกิจกรรมการเรียนรู'ตามรูปแบบ
การสอนอานที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ
ขอบเขตด&านประชากร และกลุLมตัวอยLางที่ใช&ในการวิจัย
1. ประชากรที่ใ ช&ใ นการวิจัย ได'แ ก นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ชั้น ปpที่ 3 หลัก สูต ร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาอยูในภาคปลาย ปpการศึกษา 2558 มีนักศึกษาทั้งสิ้น
จํานวน 144 คน
2. กลุLมตัวอยLางที่ใช&ในงานวิจัย เป/นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
ชั้น ปpที่ 3 จํา นวน 34 คน ที่ล งทะเบีย นเรีย นรายวิช า 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
(English for Teachers) ภาคปลาย ปp ก ารศึ ก ษา 2558 คณะศึ ก ษาศาสตรและพั ฒ นศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งกลุมตัวอยางได'มาจากการสุม
อยางงาย ด'วยวิธีการจับสลาก ใช'สาขาวิชาเป/นหนวยของการสุม
ขอบเขตด&านระยะเวลา
การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการในภาคปลาย ปpการศึกษา 2558 ใช'ระยะเวลาในการทดลอง
จํานวน 8 สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวมเป/น 24 ชั่วโมง
ขอบเขตด&านเนื้อหา
รายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for Teachers) เนื้อหาสาระ
ประกอบด'วยการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ แบงออกเป/น 8 หนวย ได'แก Unit 1 Education
Unit 2 Being a good teacher Unit 3 Psychology Unit 4 Teaching student Unit 5
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Motivation Unit 6 Educational technology Unit 7 Children sense of identity และ Unit 8
Teaching techniques
นิยามศัพทKเฉพาะ
เพื่อให'เข'าใจตรงกัน ผู'วิจัยจึงได'นิยามความหมายและขอบเขตของตําศัพทเฉพาะสําหรับ
การวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้
การพัฒนารูปแบบการสอน หมายถึง กระบวนการจัดเตรียมการสอนอยางเป/นระบบ โดยใช'
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบด'วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิจัย
(Research) เป/นการศึ กษาวิเคราะหข'อมูลพื้นฐาน (Analysis) 2) การพัฒนา (Development) เป/นการ
ออกแบบและพัฒนา (Design and Development) 3) การวิจัย (Research) เป/นการนําไปทดลองใช'
(Implementation) และ 4) การพัฒนา (Development) เป/นการประเมินผล (Evaluation)
รู ป แบบการสอนอL า นภาษาอั ง กฤษที่ เ น& น ภาระงานและแนวการเรี ย นรู& ภ าษาเพื่ อ
ความรู&ความเข&าใจทางวิชาการ หมายถึง องคประกอบของระบบการสอนที่มีความสัมพันธกันเพื่อให'
การจัดการสอนบรรลุวัตถุประสงคที่ต'องการ โดยใช'การสอนเน'นภาระงาน (Task-Based Learning) และ
แนวการเรีย นรู'ภ าษาเพื่อ ความรู'ค วามเข'า ใจทางวิช าการ (Cognitive Academic Language
Learning Approach: CALLA) ประกอบด'วย 5 องคประกอบ ได'แก 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค
3) กระบวนการจัดการเรียนรู' 4) การวัดประเมินผล และ 5) ป-จจัยสนับสนุน มีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นคือ
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Planning: P) ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติภาระงานอาน (Performing Reading Task: P)
ขั้นที่ 3 ขั้นฝKก (Practice: P) ขั้นที่ 4 ขั้นถายโอน (Transfer: T) และขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล
(Evaluation: E)
ประสิ ทธิ ภ าพของรู ปแบบการสอน หมายถึง ระดั บคุณภาพของรู ปแบบการสอนอาน
ภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ ที่กําหนดเกณฑ
เทากับ 80/80 (E1/E2) โดยมีความหมายดังนี้
80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของทักษะการอานเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป/นร'อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งเป/นคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ
80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของทักษะการอานเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป/นร'อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งเป/นประสิทธิภาพของผลผลิต
ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการสอน หมายถึ ง ผลที่ ได' จากการนํ ารู ปแบบการสอนอาน
ภาษาอัง กฤษที่เ น'น ภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ ที่ผู'วิจัย
พัฒนาขึ้นไปใช'เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการ ประกอบด'วย 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียน
ตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจ
ทางวิชาการ หลังเรียนมีทักษะการอานเชิงวิชาการสูงกวากอนเรียน 2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียน
ตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจ
ทางวิชาการ มีกลยุทธการเรียนรู'มากขึ้น และ 3) นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนตามรูปแบบการสอนอาน
ภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการมีความคิดเห็น
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ตอกิจกรรมการเรียนรู'ตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษา
เพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการอยูในระดับเห็นด'วยมาก
ทักษะการอLานเชิง วิช าการ หมายถึง ระดับ ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการของนักศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีในการอานเพื่อจับใจความสํา คัญ หารายละเอีย ด เดา
ความหมายคําศัพท บอกคําสรรพนาม อ'างอิง แปลความ สรุปความ และตีความ ซึ่งทักษะการอาน
เชิงวิชาการประเมิน ได'จากการทําแบบทดสอบวัดทักษะการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี กอนและหลังเรียน (Pre-test และ Post-test) แบบทดสอบประกอบด'วย
บทอานทางวิชาการจํานวน 4 เรื่อง โดยมีข'อคําถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบจับคู จํานวน 60 ข'อ
ตอบถูกได' 1 คะแนน ตอบผิด หรือไมตอบได' 0 คะแนน รวม 60 คะแนน ทั้งนี้ประเมินทักษะการอานเชิง
วิชาการใน 7 ด'าน คือ 1) การแสวงหาและให'ข'อมูล (Seek & inform Information) 2) การเปรียบเทียบ
(Compare) 3) การจัดลําดับ (Order) 4) การแยกประเภท (Classify) 5) การวิเคราะห (Analyze)
6) การอนุมาน (Infer) 7) การให'เหตุผลและชักชวน (Justify and Persuade)
กลยุทธKการเรียนรู& หมายถึง กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณและพฤติกรรมเฉพาะ
อยางที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีเลือกใช'อยางมีจุดมุงหมายเพื่อชวยแก'ป-ญหาเกี่ยวกับการเรียนรู'และ
เพื่อพัฒนาการเรียนของตนเองให'มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จํานวน 16 กลยุทธ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
กลยุทธอภิป-ญญา (Metacognitive Strategies) จํานวน 6 กลยุทธ ได'แก 1) การวางแผนลวงหน'า
(Advance Organization) 2) การวางแผนการจัดการ (Organizational Planning) 3) การเลือก
แบบเจาะจง (Selective Attention) 4) การตรวจสอบความเข'าใจ (Monitoring comprehension)
5) การตรวจสอบผลผลิต (Monitoring Production) และ 6) การประเมินผลตนเอง (Self –Assessment)
กลยุทธด'านความรู'ความคิด (Cognitive strategies) จํานวน 7 กลยุทธ ได'แก 1) การหาแหลง
ทรัพยากร (Resourcing) 2) การจับกลุม (Grouping) 3) การจดบันทึก (Note-Taking) 4) การ
กระตุ'นหรือเชื่อมโยงความรู'เดิม (Elaboration of Prior Knowledge) 5) การสรุปความ
(Summarizing) 6) การทําจินตภาพ (Imagery) และ 7) การทําอ'างอิง (Making Inference) กลยุทธ
ด'านสังคม (Social Strategies) จํานวน 3 กลยุทธ ได'แก 1) การถามเพื่อความกระจาง (Questioning
for Clarification) 2) การรวมมือ (Cooperation) และ 3) การพูดกับตนเอง (Self-Talk)
ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้น ปpที่ 3 ที่มีต อกิจ กรรมการเรีย นรู'โ ดยใช'รูป แบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและ
แนวการเรี ย นรู' ภ าษาเพื่ อ ความรู' ค วามเข' า ใจทางวิชาการที่ผู'วิจัยพัฒนาขึ้น โดยใช'แบบสอบถาม
ความคิดเห็นซึ่งมีลักษณะเป/นแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Likert Five Rating Scales)
ประกอบด'วย ประกอบด'วย 3 ด'าน คือ ด'านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู' และด'านประโยชนที่
ได'รับเกี่ยวกับทักษะการอานเชิงวิชาการ และด'านการใช'กลยุทธการเรียนรู'
นักศึ กษาระดับปริญญาตรี หมายถึ ง ผู'ที่กําลั งศึกษาอยูในระดับ ปริ ญญาตรี ชั้นปp ที่ 3
สาขาวิชาภาษาอั ง กฤษศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตรและพั ฒ นศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และลงทะเบียนเรียนรายในรายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู (English for Teachers) ภาคปลาย ปpการศึกษา 2558
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ความสําคัญของการวิจัย
1. ได'รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'
ความเข' าใจทางวิชาการ เพื่อนํ าไปใช'ส งเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธการเรียนรู'สําหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เป/นแนวทางให'แกผู'สอนนํารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการ
เรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ ไปจัดการสอนอานภาษาอังกฤษตอไป

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการพัฒ นารูป แบบการอานภาษาอังกฤษที่ เนนภาระงานแนวการเรีย นรู ภาษาเพื่ อ
ความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของเพื่อประมวล
เป5นกรอบแนวคิดในการพัฒ นารูป แบบการสอนการอานที่เนนภาระงาน, แนวการเรียนรูภาษาเพื่อ
ความรูความเขาใจทางวิชาการ และทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู เอกสารและ
งานวิจัยดังกลาวประกอบดวย
1. การอาน
1.1 ความสําคัญของการอาน
1.2 ทักษะการอานเชิงวิชาการ (Academic Reading Skills)
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
2.1 ความหมายและองค)ประกอบ
2.2 หลักการสอนการอานภาษาอังกฤษ
3. กลยุทธ)การเรียนรู
4. กิจกรรมการอานเนนภาระงาน (Task-based Reading Activities)
4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทฤษฏีการสรางองค)ความรู
แนวคิดวิธีการเรียนรูแบบแบบรวมงาน
สมมติฐานรับเขา (Input Hypothesis)
สมมติฐานการกรองดวยอารมณ) (Affective Filter Hypothesis)
สมมติฐานปฏิสัมพันธ) (Interaction Hypothesis)
สมมติฐานสงออก (Output Hypothesis)
4.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนนภาระงาน (Task Based Learning)
5. แนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ (Cognitive Academic
Language Learning Approach: CALLA)
5.1 ความหมายของแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
5.2 การจัดการเรียนการสอนแบบแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทาง
วิชาการ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. การอาน
1.1 ความสําคัญของการอาน
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 149, อางถึงใน เรวดี หิรัญ, 2533: บทนํา) ไดกลาวไว
วาการอานเป5นทักษะที่สําคัญและจําเป5นอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน จากการที่ประเทศไทยเป5นประเทศ
ที่กําลังพัฒ นา มีก ารการรับ เอาเทคโนโลยี ขาวสารและวิช าการสมัย ใหมจากตางประเทศเขามามี
บทบาทในชีวิตของคนไทยมากขึ้นทําใหปhจจุบันเรามีโอกาสที่จะไดเห็นและอานภาษาอังกฤษมีมากขึ้น
ดังนั้นทักษะการอานภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญมากขึ้นไมวาจะเป5นการติดตอ ทําสัญญา คาขาย
หรือแมแตการอานฉลากสินคาอุปโภคและบริโภค แตเนื่องจากทักษะการอานเป5นทักษะที่ซับซอน
และตองอาศัยการฝmกฝนเพื่อสรางความเขาใจ ดังนั้นทักษะการอานจึงจําเป5นตองไดรับการฝmกฝนจาก
การเรียนในหองเรียนจากครูผูสอนกอนแลวจึงไปฝmกเพิ่มเติมเองนอกหองเรียน ซึ่งตางจากทักษะการ
ฟhง-พูด ซึ่งสามารถฝmกไดเองจากเทปฝmก หรือแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
บันลือ พฤกษะวัน (2546: 7) กลาววา การอานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย)ตั้งแต
เล็กจนโต ตั้งแตการศึกษาไปจนถึงการประกอบอาชีพ นอกจากนี้การอานเป5นเครื่องมือสําคัญที่จะชวย
พัฒนาความทักษะการคิด สงเสริมใหผูเรียนไดใชกระบวนความสามารถในทักษะการคิด (Thinking
Process) อันจะนําไปใชในการฟhง พูด อาน เขียนหลักภาษาไดดี โลกของขอมูลขาวสารในปhจจุบัน
ทําใหการอานมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เพราะมีสื่อตางๆ มากมาย ทั้งสือสิ่งพิมพ)และสื่ออิเล็คทรอนิคส)
มีความรูใหมๆ แนวความคิดและเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะตองติดตามใหทันตอเหตุการณ) การอานทําให
เป5นคนทันสมัยทันเหตุการณ) รูจักรักษาสิทธิของตนรักษาสุขภาพปรับปรุงคุณภาพชีวิตมีมนุษยสัมพันธ)
และคุณธรรม นอกจากนี้ ศิริพร ลิมตระการ (2536: 5) กลาววา การอานเป5นทักษะที่มีประโยชน)มาก
และจําเป5นตองพัฒนาควบคูไปกับทักษะทางภาษาดานอื่นเชน การฟhง การพูด และการเขียนเพื่อชวย
ใหผูอานใชภาษาของตนสื่อความหมายไดอยางดีมีประสิทธิภาพ ในปhจจุบันเป5นยุคของขอมูลขาวสาร
ดังนั้นการอานจึงมีความสําคัญมากในชีวิตประจําวันของทุกคน จากการที่ขอมูลแทบทุกประเภทดาน
ไดรับการเผยแพรในรูปของสิ่งตีพิมพ) บุคคลในวงการตางๆ จึงควรมีความสามารถในการอานเพื่อ
พัฒนาตนเองและพัฒนาความรูอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติในที่สุด ความสําคัญของการอาน
พอสรุปไดดังนี้
1. การอานหนังสือทําใหไดเนื้อหาสาระความรูมากกวาการศึกษาหาความรูดวยวิธีอื่นๆ
2. สามารถอานหนังสือไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ สามารถนําติดตัวไปได
3. หนังสือเก็บไวไดนานกวาสื่ออยางอื่นซึ่งมักมีอายุการใชงานจํากัด
4. ผูอานสามารถฝmกความสามารถในทักษะการคิดและสรางจินตนาการไดเองขณะอาน
5. การอานสงเสริมใหมีส มองดี มีสมาธินานกวาและมากกวาสื่ ออยางอื่นเพราะ
ขณะที่อานจิตใจจะมุงมั่นอยูกับขอความพินิจ-พิเคราะห)ขอความ
6. ผูอานเป5นผูกําหนดการอานไดดวยตนเองจะอานกวาดตา อานขามคําหรือ อาน
ทุกตัวอักษรก็ไดตามใจของผูอานหรือจะเลือกอานเลมไหนก็ไดเพราะมีหนังสือใหมากมาย
7. หนังสือมีหลายรูปแบบราคาถูกกวาสื่ออยางอื่น ทําใหสมองของผูอานเปqดกวาง
สรางแนวทักษะการคิดและทัศนะไดกวางกวา ทําใหผูอานไมติด อยู กับ แนวความทักษะการอานใดๆ
โดยเฉพาะ
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8. ผูอานเกิดความคิดเห็นไดดวยตัวของตัวเองในขณะที่อานสามารถวินิจฉัยเนื้อหา
สาระได หนังสือบางเลมสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยและเมื่อปฏิบัติแลวก็เกิดผลดี
9. ผูรักการอานจะรูสึกวามีความสุขเมื่อไดสัมผัสหนังสือ
นอกจากความสําคัญดังกลาวขางตนแลว ฉวีลักษณ) คูหาภินันทร) (2542) สรุปวา
การฝmกฝนการอานจะกอใหเกิดประโยชน)อื่น ๆ คือ ทําใหผูอานเขาใจเรื่องที่อานในเวลารวดเร็วและจํา
ไดนาน และสงผลใหการเรียนรูวิชาตางๆ มีประสิทธิภาพ ทําใหประหยัดเวลาในการอานและการทํางาน
เชน ใชเวลานอยลงเมื่ออานรายงาน อานบันทึก อานจดหมายโตตอบ และอื่นๆ รวมทั้งเขียนไดเร็วขึ้น
และมีความทักษะการคิดที่เฉียบแหลมขึ้นกวาเดิม
จากความสําคัญและประโยชน)ของการอานสรุปไดวาการอานเป5นปhจจัยหนึ่งที่ทําให
ผูอานไดเกิดความทักษะการคิดไดความรูมีโลกทัศน)กวางรวมทั้งสามารถทําใหผูอานพัฒนาตนเองใหมี
ประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน การอานจึงนับเป5นทักษะสําคัญในการเรียนรูตลอดชีวิตของ
มนุษย) ดังนั้นในการสงเสริมทักษะการอานใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครูจําเป5นตองเขาใจทฤษฏี
ตลอดจนหลักการและกระบวนการตางๆที่เกี่ยวของกับการอานเพื่อนํามาเป5นแนวทางในการพัฒนา
ทักษะการอานใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอไป
1.2 ทักษะการอานเชิงวิชาการ (Academic Reading Skills)
ทักษะการอานเชิงวิชาการ เป5นทักษะการอานในระดับที่สูงขึ้นกวาการอานทั่วๆไป
ไมไดเป5นเพียงการอานเพื่อความรู ความเขาใจหรือความเพลิดเพลินเทานั้น แตผูอานยังตองวิเคราะห)
สิ่งที่ผูเขียนไดเขียนในดานตางๆอีกดวย ดังนั้นผูสอนควรจัดใหผู เรีย นไดฝmก ทัก ษะการอานวิเคราะห)
อยางจริงจัง เพื่อนําไปสูการพัฒนากระบวนการคิดและการสรางความรูในขั้นที่สูงขึ้นตอไป
ทักษะการอานเชิงวิชาการเป5นการอานบทอานอยางละเอียดใหไดความครบถวน
แลวจึง แยกแยะ ความหมายและความสํา คัญ ขององค)ป ระกอบตางๆ ของบทอานนั้น และระบุ
ความสั มพั น ธ) ของแตละองค) ป ระกอบวามี ค วามสั ม พั น ธ) กั น อยางไรวิธีอานแบบวิเคราะห)นี้ อาจใช
วิเคราะห)องค)ป ระกอบของคํา และวลี การใชคําในประโยควิเ คราะห)สํานวนภาษา จุดประสงค)ของ
ผูแตง ไปจนถึงการวิเคราะห)นัยหรือเบื้องหลังการจัดทําบทอานนั้น สิ่งที่จะละเลยไมไดในการวิเคราะห)
เรื่องที่อานทุกชนิดก็คือ การพิจารณาถึงการใชถอยคําสํานวนภาษาวามีความเหมาะสมกับระดับ และ
ประเภทของงานเขียนหรือไม เชน ภาษาที่ใชในบทสนทนาควรใชสํานวนใหเหมาะสมกับสภาพจริง
หรือเหมาะ แกกาลสมัยที่เหตุการณ)ในบทอานนั้นเกิดขึ้น เป5นตน ดังนั้น การอานวิเคราะห)จึงตองใช
เวลาอานมาก นอกจากนี้ผูอานในระดับนี้ยังตองรูจักตั้งคําถามและจัดระเบียบเรื่องราวที่อาน เพื่อจะ
ไดเขาใจเรื่องและความคิดของผูเขียนตองการอีกดวย
Blue (1993) ไดกลาววาทักษะการอานเชิงวิชาการเป5นทักษะที่เกี่ยวของกับการศึกษา
เชน การอานการจดบรรยาย การอานหนังสือตําราเรียน บทความหรือเอกสารอื่นๆ และการเขียน
เรียงความ การอานขอสอบ งานวิจัยและรายงานตางๆ
Francoise Grellet (1981), Christine Nuttall (1982), Charles Alderson and
Sandy Urquhart (1984) ไดกลาววาทักษะการอานเชิงวิช าการเป5นทั กษะการอานทางภาษาและ
กระบวนการคิดที่เกี่ยวของกับ การใชภาษา โดยการใชเหตุผ ลและกระบวนการแปลผลที่จะสงผล
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ถึงความเขาใจในบริบ ท กระบวนการที่เ นนใหผู เรีย นสามารถจัด การกับโครงสรางพื้นฐานได เชน
การเดาความหมายจากบริบท การใชสื่อเพื่อสื่อความหมาย
John Flowerdew and Mattew Peacock (2001) ไดกลาววาทักษะการอานเชิง
วิชาการเป5นทักษะการอานที่ผานการทํากิจกรรมโดยใชรูปแบบทางภาษาอยางงายและความหมาย
โดยอาจใหผูเรียนอานแบบเรียน อานการจดบรรยาย อานเรียงความ และการอานเพื่อคนหาขอมูลใน
หองสมุด เป5นตน โดยการใชทักษะอื่นๆที่เกี่ยวของ
Tony Dudley-Evans and Maggie Jo St John (1998) ไดกลาววาทักษะการอาน
เชิงวิชาการเป5นทักษะการอานที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนดานวิชาการโดยเฉพาะ โดยผาน
กระบวนการและกิจกรรมเฉพาะ เชน การใชหลักโครงสรางทางภาษา โดยมีเป|าหมายเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค)ทางภาษา
การวิเคราะห1การอาน
การวิเคราะห)การอานประกอบดวย
1. รูปแบบ
2. กลยุทธ)ในการประพันธ)
3. เนื้อหาหรือเนื้อเรื่อง
4. สํานวนภาษา
กระบวนการวิเคราะห1
1. ดูรูปแบบของงานประพันธ)วาใชรูปแบบใด อาจเป5นนิทาน บทละคร นวนิยาย
เรื่องสั้น บทรอยกรอง หรือบทความจากหนังสือพิมพ)
2. แยกเนื้อเรื่องออกเป5นสวนๆ ใหเห็นวาใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร
3. แยกพิจารณาแตละสวนใหละเอียดลงไปวาประกอบกันอยางไร หรือประกอบดวย
อะไรบาง
4. พิจารณาใหเห็นวาผูเขียนใหกลยุทธ)เสนอเรื่องอยางไร
ทักษะการอานเชิงวิชาการในขั้นตางๆ
1. การอานวิเคราะห)คํา เป5นการอานเพื่อแยกแยะถอยคําในวลี ประโยค หรือ
ขอความตางๆ เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ใ ชคํ า วาคํ า ใดใชอยางไร ถู ก ตอง ชั ด เจน เหมาะสมกั บ หนาที่ แ ละ
ความหมายที่ตองการจะสื่อหรือไม หากมีการใชคําที่ไมเหมาะสมหรือไมชัดเจนควรจะตองหาทาง
แกไข ปรับปรุงอยางไร
2. การอานวิ เ คราะห) ป ระโยค เป5 น การอานเพื่ อ แยกแยะประโยคตางๆ วาเป5น
ประโยคที่มีใจความสมบูรณ)ถูกตองชัดเจนตามหลักไวยากรณ)หรือไมอยางไร การเรียงลําดับความใน
ประโยคที่ใชไดถูกตองชัด เจนหรือไม มีการใชคํา ฟุ}มเฟ~อยหรือไม เมื่อพบขอบกพรองตางๆ แลวก็
สามารถแกไขใหถูกตองได
3. การอานวิเคราะห)ทัศนะของผูแตง ผูอานตองพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบวา
ผูเขียนมีมุมองตอหัวขอที่นําเสนอเชนไรและเหตุผลประกอบขอเท็จจริงมีน้ําหนักนาเชื่อถือเพียงใดเป5นตน
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4. การอานวิเคราะห)รส หมายถึง การพิจารณาถึงภาษาที่ใชวากอใหเกิดความซาบซึ้ง
ประทับใจที่ไดจากการอานมากนอยเพียงใด การวิเคราะห)รสของเสียง และวิเคราะห)รสของภาพจะทําให
ผูอานทราบถึงความงดงามดานการใชภาษาไดดียิ่งขึ้น ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.1 ดานรสของเสียง เชน การใชคําคลองจองหรือคําสัมผัสเพื่อสื่อความหมาย
ผูอานจะรูสึกถึงรสของเสียงไดชัดเจนจากการอานออกเสียงดังๆ ไมวาจะเป5นการอานอยางปกติหรือ
การอานทํานองเสนาะ จึงจะชวยใหรูสึกถึงความไพเราะของจังหวะ และความเคลื่อนไหว ซึ่งแฝงอยูใน
เสียง ทําใหเกิดความรูสึกไปตามทวงทํานองของเสียงสูงต่ําจากเนื้อเรื่องที่อาน
4.2 ดานรสของภาพ เชน การบรรยายเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
เมื่อผูอานอานแลวเกิดความเขาใจเรื่อง ในขณะเดียวกันทําใหเห็นภาพดวย เป5นการสรางเสริมใหผูอาน
ไดเขาใจ ทําใหเกิดความเพลิดเพลินและเขาใจความหมายของเรื่องไดดียิ่งขึ้น
5. การอานเพื่ อวิเคราะห) ขอบเขตของปhญหาและการตีความเนื้อหาของขอความ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.1 หลักปฏิบัติของการวิเคราะห)ขอบเขตของปhญหา การวิเคราะห)ขอบเขตของ
ปhญหามีหลักปฏิบัติ 4 ประการ ดังตอไปนี้
5.1.1 จัดประเภทบทอานตามชนิดและเนื้อหา เนื่องจากบทอานแตละประเภทมี
วิธีอานตางกัน ผูอานตองวิเคราะห)ไดวาบทอานนั้นอยูในประเภทใด ดังนั้นผูอานจําเป5นตองการอาศัย
การสํารวจลักษณะของบทอานหรือหนังสือคราว ๆ ชื่อเรื่องเป5นสิ่งแรกที่ใชเป5นแนวทางได เพราะ
ผูเขียนยอมตองพยายามตั้งชื่อเรื่องใหตรงแนวเขียนหรือจุดมุงหมายในการเขียนของตนใหมากที่สุด
อยางไรก็ตามชื่อเรื่องอาจไมสามารถระบุประเภทของบทอานหรือหนังสือไดอยางถูกตองชัดเจน ผูอาน
ยังคงตองสํารวจเนื้อหาดวยเพื่อยืนยันวาบทอานนั้นอยูในประเภทใด
5.1.2 สรุปออกมาใหไดใน 1-2 ประโยควา บทอานนั้ น กลาวถึงอะไร
งานเขียนที่ดีตองมีเอกภาพ มีการจัดองค)ประกอบของสวนยอยอยางมีระเบียบ ผูอานตองสามารถสรุป
ไดวาบทอานนั้นมีอะไรเป5นจุดสําคัญหรือเป5นแกนเรื่อง แลวจึงหาความสัมพันธ)กับสวนสําคัญตอไป
5.1.3 กําหนดโครงสังเขปของหนังสือ ผูอานตองสามารถระบุประเด็นไดวา
บทอานนั้นมีสวนประกอบสําคัญบาง และสวนที่สําคัญๆ สัมพันธ)กันโดยตลอดหรือไม และแตละสวน
ก็มีหนาที่ของตน สนับสนุนซึ่งกันและกันหรือไม
5.1.4 กําหนดปhญหาที่ผูเขียนตองการแก ผูอานควรพยายามอานและคนพบ
วาผูเขียนเสนอปhญหา อะไร อยางไร มีปhญหายอยอะไร และใหคําตอบไวตรงๆหรือไม การตั้งปhญหา
เป5นวิธีการหนึ่งที่จะทําใหเขาใจเรื่อง แจมแจง ยิ่งตั้งปhญหาไดกวางขวางลึกซึ้งเพียงใด ยิ่งเขาใจได
เพิ่มขึ้นเพียงนั้น
5.2 การตีความเนื้อหาของหนังสือ ความสามารถในการตีความเป5นสิ่งจําเป5น
สําหรับการอานเชิงวิชาการเนื่องจากบางครั้งผูเขียนไมไดบอกความหมายหรือนัยของขอความที่เขียน
ออกมาตรงๆ ดังนั้นผูอานจะตองทําความเขาใจความคิดของผูเขียนและ พิจารณาวัตถุประสงค)ของ
ผูเขียน โดยตองอาศัยความรูความเขาใจบริบทของเรื่องเป5นอยางดีจึงจะตีความไดถูกตอง การทํา
ความเขาใจความคิด ของผู เขีย นนั้น จะพิจ ารณาทั้ง ขอดี ขอบกพรองของงานเขี ยนเทานั้ น โดย
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ไมพิจารณาวาความคิดของผูเขียนจะถูกตองหรือไม หรือเราจะเห็นดวยหรือไมก็ตาม ซึ่งจะสามารถ
ทําใหเราวิจารณ)ผูเขียนอยางยุติธรรม การตีความเนื้อหาของหนังสือมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้
5.2.1 ตี ค วามหมายของคํา สํา คั ญ และคนหาประโยคสําคัญที่สุด ผูอานตอง
พยายามเขาใจคําสําคัญ และเขาใจประเด็นที่สําคัญที่ผูเขียนเสนอ เพื่อเขาใจความคิดของผูเขียน
5.2.2 สรุ ป ความคิ ด สํา คั ญ ของผู เขี ย น โดยพิ จ ารณาวาประโยคใดเป5 น เหตุ
ประโยคใดเป5นผล ประโยคใดเป5นขอสรุป ซึ่งบางครั้งผูเขียนไมไดสรุปความคิดออกมาใหเห็นชัดเจน
แตผูอานตองพยายามสรุปออกมาใหได
5.2.3 ตัดสินวาอะไรคือการแกปhญหาของผูเขียน เมื่อผูอานตีความสําคัญใหตรง
กับผูเขียน เขาใจความคิดสําคัญของผูเขียน และสรุปความคิดของผูเขียนไดแลว ผูอานก็จะวิเคราะห)
หรือตัดสินไดวา จากเรื่องราวหรือเหตุผลตางๆที่ผูเขียนนํามาเสนอนั้นมีความสมเหตุสมผลหนักแนน
นาเชื่อถือไดหรือไมเพียงใด เพื่อนําไปสูการวิจารณ)หนังสือเรื่องนั้นๆตอไป
การแบงทั ก ษะการอานเชิ ง วิ ช าการ สามารถแบงไดตามหนาที่ ข องภาษาตาม
วัตถุประสงค)ได ดังตอไปนี้
1. การแสวงหาและใหขอมูล (Seek & inform Information) เป5นการสังเกตและ
สํารวจสภาพแวดลอม แยกแยะ รายงาน หรืออธิบายขอมูล แลวเลาขอมูลที่นําเสนอโดยผูสอนหรือ
ขอความ เลาเรื่องหรือประสบการณ)สวนตัวไดรับขอมูลจากการสอบถาม โดยการใช who, what,
when, where, และ how
2. การเปรียบเทียบ (Compare) เป5นการอธิบายความเหมือนและความแตกตางของ
วัตถุหรือแนวคิด การสรางหรืออธิบาย การจัดงานกราฟqก แสดงความเหมือนและความแตกตาง
3. การจัดลําดับ (Order) เป5นการเรียงลําดับวัตถุ แนวคิด หรือเหตุการณ)อธิบาย
หรือสราง ลําดับเวลา ความตอเนื่อง วงจร หรือเรื่องเลา
4. การแยกประเภท (Classify) เป5น การจัด กลุ มวัต ถุห รือ แนวคิด ตามคุณสมบัติ
การอธิบายหลักการจัดระเบียบ
5. การวิเคราะห) (Analyze) เป5นการแยกทั้งหมดออกเป5นสวนๆ ระบุความสัมพันธ)
และรูปแบบอธิบายสวนตางๆ, คุณสมบัติ, หรือใจความสําคัญของขอมูลที่นําเสนอโดยครูและขอความ
6. การอนุมาน (Infer) เป5นการสรางขอสรุป ทํานายความหมาย สมมติฐาน อธิบาย
เหตุผลของกระบวนการ (อุปนัยหรือนิรนัย) หรือ สรางสมมติฐานเพื่อเสนอสาเหตุหรือผลลัพธ)
7. การใหเหตุผลและชักชวน (Justify and Persuade) เป5นการใหเหตุผลสําหรับ
การกระทํา การตัดสินใจ มุมมองและโนมนาวคนอื่น ใหเหตุผลวาทําไมถึงสําคัญพรอมทั้งใหหลักฐาน
ในขอสนับสนุน
8. การแกปhญ หา (Solve Problems) เป5น การจํา กัด ความและแสดงปhญหาและ
ตรวจสอบการแกปhญหาอธิบายขั้นตอนการแกปhญหาโดยประยุกต)ใชกับปhญหาในชีวิตจริงและอธิบาย
9. การสั ง เคราะห) (Synthesize) เป5 น การรวมหรื อบู ร ณาการความคิ ด เพื่ อ สราง
ความคิดใหม สรุปขอมูลอยางตอเนื่อง กลาวคือการรวบขอมูลใหมเขากับความรูเกา
10. การประเมินผล (Evaluate) เป5นการประเมินและตัวสอบคาของวัตถุ แนวคิด
หรือการตัดสินใจระบุเกณฑ) อธิบายความสําคัญ บอกเหตุผลสําหรับการตัดสินใจ ยืนยันขอเท็จจริง
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2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
2.1 ความหมายและองค1ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ทิศนา แขมมณี (2545: 219-220) ใหความหมายรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวา
หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอยางเป5นระบบระเบียบตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อตาง ๆ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ
เขามาชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเป5นไปตามหลักการที่ยึดถือ
Joyce และ Weil (1996: 7) ไดใหนิยามของรูปแบบการสอนวา หมายถึง แบบหรือ
แผนที่นําไปใชสําหรับชวยในการจัดการเรียนการสอน หรือเป5นแนวทางในการสอนของครูที่จะชวยให
ผูเรียนไดขอความรู ความคิด ทักษะ คานิยม วิธีความสามารถในทักษะการคิด และวิธีการแสดงออก
ในการเรียนรูของตนเองใหงายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Sayler et al. (1981: 271) ใหคําจํากัดความของรูปแบบไวโดยสรุปวา หมายถึง
แบบหรื อแผนของการสอนที่ มี ก ารจั ด กระทํา พฤติ ก รรมขึ้ น จํา นวนหนึ่งซึ่งมีความแตกตางกัน เพื่อ
จุดหมาย หรือเนนเฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง
สรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนหรือลักษณะของการจัด
การเรียนการสอนที่จัดขึ้นอยางเป5นระบบระเบียบ มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อตางๆ
โดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิคการสอนตางๆ เขามาชวยใหสภาพการเรีย นการสอนนั้น เป5น ไปตาม
หลักการที่ยึดถือ สามารถนําไปใชเป5นแนวทางในการสอนของครูเ พื่อใหผู เรีย นเกิด การเรียนรูตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดไว
การจัดกลุมรูปแบบการสอน
Joyce และ Weil (1996) ไดจัดกลุมของรูปแบบการสอนไว 4 กลุม ดังนี้
1. รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Models) เป5นรูปแบบ
การสอนที่เนนการพัฒนาบุคคลในการสรางความสัมพันธ)กับบุคคลอื่นๆ โดยใชหลักการประนีประนอมใน
การแกปhญหา และการสรางสัมพันธไมตรีกับผูอื่น การมีสวนรวมกับผูอื่นโดยใชหลักการประชาธิปไตย
และการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนแบบนี้ไดแก รูปแบบการสอนแบบสืบสอบ
จากกลุม (Group Investigation) รูปแบบการสอนแบบซักคาน (Jurisprudential Inquiry) เป5นตน
2. รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาดานการประมวลสารสนเทศ (InformationProcessing Models) เป5น รูป แบบการสอนที่จัด ขึ้น โดยมุ งเนนความสํา คัญ ที่ส มรรถภาพใน
ความสามารถในทักษะการคิดและวิธีการในการพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลของผูเรียน
ไดแก รูปแบบการสอนมโนทัศน) (Concept Attainment) รูปแบบการสอนความสามารถในทักษะ
การคิดเชิงอุปมาน (Inductive Thinking) รูปแบบการสอนการฝmกความสามารถในทักษะการคิดสืบสอบ
(Inquiry Training) รูปแบบการสอนการจํา (Mnemonics) เป5นตน
3. รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาบุคคล (Personal Models) เป5นรูปแบบการสอน
ที่เนนการพัฒนาตัวบุคคลโดยเนนที่กระบวนการสราง และการพัฒนาตัวบุคคลทั้งทางดานกาย จิตใจ
และอารมณ) มุงใหผูเรียนรูจักแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพการณ)รอบๆตัว เชน รูปแบบการ
สอนโดยออม (Non-directive) รูปแบบการสอนการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง (Self-esteem)

36
4. รูปแบบการสอนที่เนนพฤติกรรมของผูเรียน (Behavioral Systems Models)
รูปแบบการสอนนี้เนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน โดยใชหลักการของการใหสิ่งเราและ
การตอบสนอง เชน รูป แบบการสอนแบบรอบรู (Mastery Learning) รูป แบบการสอนทางตรง
(Direct Instruction) เป5นตน ทิศนา แขมมณี (2545) ไดศึกษา ประมวลรูปแบบการสอนตางๆที่ไดรับ
การยอมรับวามีประสิทธิภาพ และนํามาจัดแบงเป5น 5 กลุมดังนี้
4.1 รูปแบบที่เนนการพัฒนาดานความรูความเขาใจ (Cognitive Domain) ซึ่งมุงเนน
ใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจเนื้อหาสาระตางๆที่อาจอยูในรูปของขอมูล ขอเท็จจริง มโนทัศน) หรือ
ความทักษะการคิด รวบยอด เชน รูป แบบการเรีย นการสอนมโนทัศน) (Concept Attainment
Model) รูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา (Mnemonics) เป5นตน
4.2 รูปแบบที่เนนการพัฒนาดานอารมณ) (Affective Domain) เป5นรูปแบบที่ชวย
พัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูสึก เจตคติ คานิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค) เชน รูปแบบ
การเรี ย นการสอนโดยการซั ก คาน (Jurisprudential Model) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช
บทบาทสมมติ (Role Playing Model) เป5นตน
4.3 รูปแบบที่เ นนการพั ฒ นาดานทั ก ษะพิ สั ย (Psychomotor Domain) เป5น
รูปแบบที่มุงในการพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการปฏิบัติ การกระทํา หรือการแสดงออกตางๆ
เชนรูปแบบการเรีย นการสอนทักษะปฏิบัติของ Harrow (Harrow's Instructional Model for
Psychomotor Development) รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ Davies (Davies'
Instructional Model for Psychomotor Development) เป5นตน
4.4 รูปแบบที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) เป5นรูปแบบที่
มุ งเนนการพัฒ นาทัก ษะที่เ กี่ย วของกับวิธีดําเนินการตางๆ ซึ่งอาจเป5นกระบวนการทางสติปhญญา
กระบวนการทางสังคม หรือกระบวนการทํางานรวมกัน เชน รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ
สืบสอบและแสวงหาความรู เป5น กลุ ม (Group Investigation Instructional Model) รูปแบบ
การเรียนการสอนกระบวนความสามารถในทักษะการคิดอุปนัย (Inductive Thinking Instructional
Model) เป5นตน
4.5 รูปแบบการสอนที่เนนการบูรณาการ (Integration) เป5นรูปแบบที่เนนการพัฒนา
การเรียนรูดานตางๆของผูเรียนไปพรอมๆกันโดยใชการบูรณาการทั้งดานเนื้อหาสาระ และวิธีการ เชน
รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instructional Model) รูปแบบการเรียนการสอนตาม
วัฏจักรการเรียนรู 4 Mat เป5นตนจากขอมูลการจัดกลุมรูปแบบการสอนขางตน จะเห็นไดวานักการศึกษา
ตางก็ยึดวัตถุประสงค)เฉพาะในการพัฒนาผูเรียนเป5นสําคัญ สวนความแตกตางในการจัดเขาเป5นกลุม
นั้นขึ้นอยูกับความละเอียดในการแจกแจงวัตถุประสงค)ของแตละกลุมรูปแบบ
การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอน
แนวการนําเสนอรูปแบบการสอนแตละรูปแบบที่ Joyce และ Weil (1996) ใชใน
การนําเสนอในหนังสือ “Models of Teaching” ประกอบไปดวยสวนตางๆดังนี้
สวนที่หนึ่ง การแนะนํารูปแบบการสอน (Orientation to the Model) เป5นการ
อธิบายความสัมพันธ)ของสิ่งที่เป5นที่มาของรูปแบบการสอน ซึ่งประกอบดวย เป|าหมายของรูปแบบการสอน
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ทฤษฎีและสมมติฐานที่ใชรองรับรูปแบบการสอนนั้น หลักการ และมโนทัศน)สําคัญที่เป5นพื้นฐานของ
รูปแบบ
สวนที่สอง ตัวรูปแบบการสอน (The Model of Teaching) ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียด
ดังนี้
1. โครงสรางของรูปแบบ (Syntax) เป5นการอธิบายถึงการนํารูปแบบไปสูการปฏิบัติ
โดยจะมีลําดับขั้นตอนของกิจกรรม ซึ่งแตละรูปแบบจะมีขั้นตอนเฉพาะของตนเอง
2. ระบบทางสังคม (Social System) เป5นการอธิบายบทบาท และความสัมพันธ)
ระหวางผู สอนและผู เรีย น บทบาทการเป5น ผู นํา ของผู สอนในแตละรูปแบบจะแตกตางกันไป เชน
บางรูปแบบผูสอนจะเป5นผูอํานวยความสะดวก เป5นที่ปรึกษา เป5นผูนํากิจกรรม เป5นศูนย)กลางของ
กิจกรรมเป5นแหลงของขอมูล หรือเป5นผูจัดสถานการณ) เป5นตน
3. หลักการของการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป5นการอธิบายถึงการ
ตอบสนองของผูสอนตอผูเรียน การตอบสนองสิ่งที่ผูเรียนไดกระทํา เชน ในบางรูปแบบจะมีการให
รางวัลเมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรมที่ตองการ หรืออาจไมใชการประเมินเพื่อใหผูเรียนเกิดความทักษะ
การคิดสรางสรรค) เป5นตน หลักการของการตอบสนองจะมีกฎใหผูสอนนําไปใชและเลือกรูปแบบการ
ตอบสนองที่เหมาะสมกับสิ่งที่ผูเรียนกระทํา
4. ระบบที่มาสนับสนุน (Support System) สวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่จําเป5นใน
การสนั บ สนุ น รู ป แบบแตละรู ป แบบ หรื อ เงื่ อ นไขตางๆ ที่ เ อื้ อ ตอการใชรู ป แบบการสอนนั้ น ๆ
ตัวอยางเชนรูปแบบทางสังคมอาจตองมีการฝmกอบรมผูนํากอน เป5นตน
5. การนํารูปแบบการสอนไปใช (Application) สวนนี้จะเสนอคําแนะนํา และ
ขอสังเกตตางๆ ที่จ ะชวยใหการสอนตามรูป แบบมีป ระสิทธิภ าพ เชน ประเภทของเนื้อหาวิช าที่
เหมาะสมกับการสอนแตละรูปแบบ ระดับหองและอายุผูเรียน สถานที่หรือสภาพแวดลอมที่จะตองจัด
ใหเอื้อตอการใชรูปแบบการสอนแตละรูปแบบ
6. ผลที่จะเกิดขึ้นจากการสอน (Instructional and Nurturant Effects) ซึ่งรวมทั้ง
ผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในทางตรงและทางออม ตัวอยางเชน การสอนโดยการใหผูเรียนอยูในบรรยากาศของ
การแขงขัน ผลที่ไดทางตรงอาจชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และผลทางออมอาจทําใหผูเรียนแยก
จากกันดังนั้นในการเลือกรูปแบบการสอน การสรางหลักสูตร หรือสื่อตางๆ ผูสอนจะตองสรางความ
สมดุลระหวางประสิทธิภาพการสอนหรือผลทางตรง และผลทางออมที่อาจทํานายไดสรุปไดวาแนวทาง
การนําเสนอรูปแบบการสอนดังกลาวถือไดวาเป5นแนวทางที่มีความชัดเจน และเหมาะสม ทั้งนี้เพราะ
ผูเขียนไดอธิบายองค)ประกอบแตละสวนอยางละเอียด ชัดเจนโดยเริ่มตั้งแตการกลาวถึงทฤษฎีพื้นฐาน
ที่นํามาเป5นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ ตัวรูปแบบ การนํารูปแบบไปใช และผลที่เกิดขึ้นหลังจาก
การเรียนการสอน จึงมีผูนิยมนําไปใชเป5นแบบอยางในการนําเสนอรูปแบบการสอนเป5นจํานวนมาก
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การตรวจสอบคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนดําเนินการไดดังนี้
1. การตรวจสอบโดยผู เชี่ ย วชาญหรื อ ผู มี ป ระสบการณ) สู ง เกี่ ย วกั บ การรู ป แบบ
การสอนที่สรางขึ้นเป5นการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการสอนกับแนวคิดทฤษฏีพื้นฐาน
และตรวจสอบความเป5น ไปไดในการนําไปใช มุ งประเมิน องค)ป ระกอบรูป แบบการสอนและอาจ
รวมถึงการประเมินเอกสารประกอบรูปแบบการสอนเชนคูมือการใชหรือแผนการสอนตามหลักการ
ของรูปแบบการสอนนั้น โดยในการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญดําเนินการดังนี้
1.1 กํ า หนดจุ ด ประสงค) ข องการประเมิ น รู ป แบบการสอนตามแนวคิ ด ทฤษฏี
พื้นฐาน โดยกําหนดประเด็นการประเมิน อาทิ องค)ประกอบของรูปแบบการสอนสอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฏีพื้นฐานหรือไม เอกสารประกอบรูปแบบการสอนชัดเจน สมบูรณ)หรือไม มีความเป5นไปไดใน
การนําไปใชจริงเพียงใด เป5นตน
1.2 สรางเครื่องมือสําหรับวัดและประเมินใหเหมาะสมกับประเด็นที่ตองการประเมิน
โดยอาจใช แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบสังเกตหรือแบบสัมภาษณ) เป5นตน
1.3 ใหผูเชี่ยวชาญประเมินโดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดทฤษฏีพื้นฐานรูปแบบ
การสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการสอนและใชเครื่องมือประเมินตามเกณฑ)ที่กําหนดหรือตาม
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
1.4 รวบรวมขอมู ลจากผู เชี่ ยวชาญมาตรวจวิ เคราะห) ตามเกณฑ) หรื อตามความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาในการปรับปรุงสวนตางๆของรูปแบบการสอน
2. การทดสอบเพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของรู ป แบบการสอนในสถานการณ) จ ริ ง
โดยทั่วไปมีการดําเนินการตามกระบวนการวิจัยและมุงหวังวาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การสอนที่สรางขึ้นจะมีประสิทธิภาพ ดําเนินการจัดกลุมทดลอง และเมื่อดําเนินการสอนตามรูปแบบแลว
รวบรวมขอมูล วิเคราะห)ขอมูลเพื่อประเมิน คุณภาพรูป แบบการสอนและนํา เสนอรูปแบบการสอน
ตอไป
สรุปพัฒนาองค)ประกอบตางๆของรูปแบบการอานเนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการโดยอาศัยหลักตามรูปแบบการสอนที่ Joyce และ Weil
(1996) นําเสนอในหนังสือ “Models of Teaching” ประกอบดวยองค)ประกอบ 5 ประการคือ
1.หลักการ
2.วัตถุประสงค)
3. เนื้อหา
4. กิจกรรมการปฏิบัติภาระงานพรอมบทบาทผูเรียนละผูสอน และ
5. การประเมินผล
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ตารางที่ 1 สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แนวคิดทฤษฎี
อางอิง
สรุปการสังเคราะห)
รูปแบบการจัดการ Joyce และ Weil
เรียนการสอน
( 1996)
ทิศนา แขมมณี
(2545: 219-220)
Sayler et al.
(1981: 271)

รูปแบบการสอนหรือรูปแบบกิจกรรม หมายถึง แบบ
แผนของการสอนหรือกิจกรรมที่แสดงความสัมพันธ)
และสงเสริมซึ่งกันและกันระหวางองค)ประกอบตางๆ
ในการสอนหรือการทํากิจกรรมไดแกหลักการ
จุดมุงหมาย เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอนการ
วัดและการประเมินผลรวมถึงกิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ
โดยที่ไดผานขั้นตอนการสรางอยางเป5นระบบ เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเป|าหมายอยางมีประสิทธิภาพ

2.2 หลักการสอนการอานภาษาอังกฤษ
แนวทางการจัดกระบวนการอานเพื่อการสื่อสารมุงเนนใหผูเรียนพัฒนาความสามารถ
ในการอานเพื่อการสื่อความหมายในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ วิสาข) จัติวัตร) (2543: 49-52)
ไดเสนอหลักการสอนการอานเพื่อการสื่อสื่อสาร ไวดังนี้
1. เป5นแนวทางการสอนที่เนนทักษะในระดับสูงไปสูทักษะในระดับพื้นฐาน ซึ่งผูอาน
ตองเขาใจความหมายโดยรวมของบทอานกอน ที่จะทําความเขาใจในรายละเอียด ตามขั้นตอนที่แสดง
ไวในแผนภาพที่ 2

ศึกษาโครงรางของบท
อานโดยสังเกตหัวขอ
เรื่อง ความยาว
รูปภาพและลักษณะ
ตัวพิมพ)
อานครั้งที่สองให
ละเอียดอีกครั้ง

เตรียมการคาดหวังลวงหนาวา
จะหาขอมูลมายืนยัน
สมมติฐานที่ตั้งขึ้นจากที่ใดโดย
อาศัยความรูเดิมทีม่ ีเกี่ยวกับ
ลักษณะของโครงสรางเรื่อง
นั้นๆ

สรางสมมติฐาน
เกี่ยวกับเนื้อหาและ
หนาที่ทางภาษา

ทํานายเนื้อหา
ตอไป

หาขอมูลมา
ยืนยันหรือ
แกไขสมมติ
ฐานที่ตั้งไว

อานคราวๆ
ตลอดบทอาน

แผนภาพที่ 2 แบบจําลองของแนวการสอนอานเพื่อการสื่อสาร (Grellet, 1981: 7)
ที่มา: วิส าข) จัติวัต ร), การสอนอานภาษาอังกฤษ, พิมพ)ค รั้งที่ 2 (นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543, 50).
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แผนภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวาผูอานตองใชความรูที่มีอยูเดิมในการเดาเนื้อหาจาก
บทอานเพื่ อสรุ ปความหมายหรื อใจความสํ าคั ญ หนาที่ ทางภาษา จุ ดประสงค) ของบทอาน กอนที่ จ ะ
พยายามทําความเขาใจกับรายละเอียด เชนเดาคําศัพท)ยากๆ ในบทอาน
2. ทักษะการอานเป5นกระบวนการที่ผูอานตองลงมือปฏิบัติ (Active Process) ผูอาน
ตองสามารถอานและเขาใจบทอานทั้งในระดับความเขาใจ (Comprehending) โดยอาศัยโครงสราง
ไวยากรณ) แปลความหมายโดยตรงของประโยค และระดับตีความ (Interpreting) โดยอาศัยการ
อนุ ม านความสั มพั น ธ) ข องประโยค เพื่ อสามารถตี ความหมาย คาดเดา ตรวจสอบความหมาย
คาดการณ)ลวงหนาและตองถามคําถามกับตนเองตลอดเวลา (Widdowson, 1987)
3. บทอานเปรียบเสมือนบทสนทนาระหวางผูเขียนและผูอาน Widdowson (1979:
174) กลาววา “การอาน คือ การมีปฏิกิริยาโตตอบระหวางผูเขียน และผูอานซึ่งตองใชความทักษะ
การคิดพิจารณาอานเรื่องการอานก็คือการมีสวนรวมในการสนทนา” ถึงแมวาปฏิกิริยาโตตอบดังกลาว
ไมไดเกิดขึ้นทันทีทันใดเชนดังการพูดโตตอบแตก็ถือไดวาการอานเป5นบทสนทนาที่เขียนไวเพื่อการ
สื่อสารระหวางผูอานและผูเขียน เนื่องจากในขณะเขียนเรื่อง ผูเขียนตองสวมบทบาทเป5นผูอานและ
นึกถึ งคํ า ถามตางๆ ที ่ผู อานสงสัย อยากถามผู เขีย น ดัง นั ้น ผู เขีย นจึง สามารถเขีย นขอความที่
เปรียบเสมือนการโตตอบคําถามของผูอานซึ่งทําใหการอานมีความคลายคลึงกับการพูด
4. การออกแบบประมวลการสอนเกี่ยวกับการอานควรเนนความตองการของผูเรียน
เป5นสําคัญ (Johnson and Porter, 1983) ผูอานยอมมีเหตุผลและจุดประสงค)ในการอานที่แตกตาง
กัน สงผลใหผูอานจําเป5นตองปรับทักษะการอานของตนใหสอดคลองกับจุดประสงค)ในการอานนั้น ๆ
เชน ใชทักษะการอานแบบกวาดสายตา (Scanning) เพื่อหาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่อาน ใช
ทักษะการอานแบบขามคํา (Skimming) เพื่อรูขอมูลอยางคราวๆ ดังนั้นในการสอนอานเพื่อการสื่อสารควร
มีกิจกรรมใหผูอานไดฝmกอานเพื่อตอบสนองจุดประสงค)ตางๆ การอานเชน อานเพื่อหาขอมูลไปเติม
ขอมูลที่ขาดหายไป (Information Gap) เป5นตน
5. วิธีสอนควรเนนการสื่อสารอยางมีความหมาย ผูสอนควรจัดกิจกรรมใหนักศึกษา
ระดับปริญ ญาตรีอานเพื่อสื่อสารอยางมีความหมายโดยมีจุดประสงค)ในการอาน ไมใชอานเพื่อตอบ
คําถามทายบทแตเพียงอยางเดียว วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารจึงควรเนนเทคนิคที่ใชในชีวิตจริงหลัง
การอาน เชน การอานเพื่อเพิ่มเติมขอมูลที่ขาดหายไป (Information Gap) การอานเพื่อแกไขปhญหา
(Problem Solving) และการอานเพื่อถายโอนขอมูล (Information Transfer)
6. บทอานที่นํา มาใชในการสอนตองเป5น เอกสารจริง (Authentic Material)
เอกสารจริงคือ เอกสารที่เขียนขึ้นเพื่อผูอานที่เป5นเจาของภาษาและไมไดเขียนขึ้นมาเพื่อจุดประสงค)ใน
การสอนภาษาโดยตรง นักทฤษฎีที่เชื่อในการสอนเพื่อการสื่อสารมีแนวคิดวา บทอานควรเป5นเอกสารจริง
ซึ่งใชในชีวิตประจําวันเชน โฆษณา ขาว ฉลากยา หรือป|ายประกาศ เป5นตน ทั้งเพื่อสนองความตองการ
ของผูเรียนที่ตองอานขอความตางๆ ในชีวิตประจําวัน โดยเอกสารจริงที่นํามาใชไมควรแกไขใหภาษา
งายขึ้น สรุปหรือยอทําใหขอความผิดไปจากเดิม
7. แบบฝmกหั ด อานตามแนวการสอนเพื่ อการสื่ อสารไมควรมุ งที่จ ะทดสอบความ
เขาใจในการอานแตควรจะชวยใหผูอานเขาใจขอความที่อานไดดีขึ้น เชน แบบฝmกหัดในรูปของตาราง

41
แผนภูมิ แผนที่ กราฟและรูปภาพที่จะชวยใหผูอานสามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานทําให
เขาใจบทอานไดดีขึ้น
8. การสอนทักษะอานไมควรแยกสอนจากทักษะอื่น ควรสอนรวมกันไปกับทักษะฟhง
พูดและเขียน เนื่องจากทักษะทั้งสี่นี้ตองใชสัมพันธ)กันในชีวิตจริง
จากหลั ก การดั ง กลาวจะเห็ น ไดวาการสอนอานเพื่ อ การสื่ อ สารนั้ น เป5 น การ
ปฏิสัมพันธ)ระหวางผูเรียนกับสื่อที่อาน ไมวาจะเป5นหนังสือหรือสื่อการอานรูปแบบใดถือเป5นขั้นตอนที่
สําคัญยิ่งที่จะนําสูการอานเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
วิธีการและการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร
สุภัทรา อักษรานุเคราะห) (2530: 88-91) ไดกลาวถึงวิธีการและการจัดกิจกรรม
การสอนทักษะอานวาเนื่องจากหนังสือแตละประเภทมีวัตถุประสงค)ในการอานตางกัน และทักษะที่ใช
อานก็แตกตางกันดวย ดังนั้นในการสอนทักษะการอาน ผูสอนควรฝmกใหผูเรียนไดอานหลายๆ วิธี วิธีอาน
ที่เป5นที่รูจักกันทั่วไปมีดังตอไปนี้
1. วิธีการอานทั่วไปมี 4 วิธีดังนี้
1.1 การอานแบบคราว ๆ (Skimming) ผูเรียนตองไดรับการฝmกฝนใหตั้งคําถาม
ไวในใจกอนเริ่มอานเพื่อรู จุด ประสงค)ของเรื่องที่อาน ผู เรีย นจะตองฝmกฝนใหรู จักการทํานายความ
ขางหนา (Prediction) และเลือกจับใจความ เป5นตน
1.2 การอานแบบกวาดสายตา (Scanning) ผู เรีย นตองไดรับ การฝm กฝนให
ตั้งคําถามไวในใจกอนเริ่มอานเพื่อคนหาขอมูลที่ตองการ เชน วันที่ ตัวเลข สถานที่ และผูเรียนจะรูจัก
จับใจความสําคัญโดยละเวนการอานโดยการแปลคําตอคําผูสอนตองฝmกฝนผูเรียนใหรูจักหัดอานทั้ง
2 วิธี
1.3 การอานเพื่อหารายละเอียด (Through Reading หรือ Receptive Reading)
ผูเรียนจะตองเขาใจทั้งใจความสําคัญและรายละเอียดปลีกยอยของขอเขียน แตไมจําเป5นตองเขาใจคํา
ทุกคํา เนื่องจากขอเขียนแตละขอเขียนยอยมีรายละเอียดปลีกยอยที่อยูในระดับที่สําคัญไมเทากัน
1.4 การอานเชิงวิจ ารณ) (Critical Reading) ทัก ษะการอานเชิงวิจารณ)เป5น
ทักษะที่ยากที่สุดเพราะผูอานจะตองมีปฏิสัมพันธ)ตอขอเขียนที่ตนอาน โดยผูเรียนจะไมใชเป5นเพียง
ผูรับสาร (Passive Reader) แตจะตองอภิปรายแสดงความคิดเห็นหลังการอานโดยใชความรูและ
ประสบการณ)ที่มีอยูมาสนับสนุนหรือโตแยงตอขอเขียนนั้นๆ (Active reader)
2. การจัดกิจกรรมการสอนทักษะอาน ผูสอนควรจัดเป5น 3 ระยะ คือ
2.1 กิจกรรมกอนการอาน (Pre – reading Activities) เป5นการปูพื้นความรูและ
สรางความสนใจในเรื่องที่จะอาน ซึ่งอาจจะจัดกิจกรรมดังตัวอยางตอไปนี้ คือ
2.1.1 ใหคาดคะเนเรื่องที่จะอาน เชน ใหลองนึกถึงศัพท)ที่ควรรูจักในบทอาน
เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมวาจะมีอะไรบางเป5นตน แลวใหใชวิธีอานแบบกวาดสายตาวามีศัพท)ที่ผูเรียน
บอกไวหรือไม
2.1.2 ใหเดาความหมายของศัพท)จากบริบทโดยดูจากประโยคขางเคียง เชน
ศัพท) recess และใหคําถามไวกอนเพื่อใหผูเรียนฝmกการอานแบบคราว ๆ เพื่อหาคําตอบที่ครูถามไว
หรือที่ตนตั้งคําถามที่อยากรูคําตอบไวกอน
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2.2 กิจกรรมระหวางการอาน (While- reading Activities) เป5นกิจกรรมที่ผูสอน
นํามาใชฝmกทักษะการอานในขณะที่อานเนื้อเรื่อง ซึ่งอาจจัดกิจกรรมดังตัวอยางตอไปนี้คือ
2.2.1 ใหอานแบบคราว ๆ เพื่อใหไดใจความสําคัญ และอานแบบหารายละเอียด
เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องได
2.2.2 ใหลําดับเรื่องโดยใหตัดเรื่องออกเป5นสวนๆ (Strip Story) ซึ่งอาจตัด
เป5นยอหนาหรือเป5นประโยคก็ได ใหผูเรียนจําสวนของตนไวแลวลําดับขอความใหถูกตองตามบทอาน
สําหรับกิจกรรมที่ยากขึ้นก็อาจจะใชการอานแบบปะติดปะตอ (Jigsaw Reading) ซึ่งใหผูเรียนตอ
ความเองก็ได
2.2.3 ใหสรุปใจความ (Inferring from the text) โดยใหผูเรียนอนุมานจาก
เรื่องที่อานทั้งหมด ซึ่งผูสอนอาจจะใหสรุปหรือตั้งชื่อเรื่องใหแปลกไปจากชื่อเรื่อง
2.2.4 ใหหาความสัมพันธ)ระหวางประโยค วาแตละประโยคมีความสัมพันธ)
กันอยางไรเพื่อแสดงถึงความหมายในเรื่องที่อานไดขัดเจนเพื่อใหผูเรียนเขาใจเรื่องที่อานไดดีที่สุด
2.2.5 ใหหาจุดประสงค)และทัศนคติของผูเขียน เป5นการฝmกใหหาความหมาย
ที่ไมไดปรากฏขอความ
2.2.6 ใหวาดภาพประกอบการอาน เชนอานคําอธิบายตําแหนงที่ผูเรียนตอง
นั่งในเวลาสอบแลวเขียนแผนผังพรอมกับเขียนชื่อของผูสอบในแผนผังนั้น
2.2.7 ใหลํ า ดั บ เหตุ ก ารณ) ก อนหลั ง เชน ใหอานรายงานอุ บั ติ เ หตุ จ าก
หนั งสื อพิ มพ) แลวเขี ยนแผนผั งของจุ ดที่ เกิ ด เหตุพรอมทิ ศทางของพาหนะที่เ กิด อุบั ติ เหตุในที่ วางที่
กําหนดให
2.2.8 ใหเขียนแผนผังแสดงการดํา เนินงาน เชน อานคําชี้แจงการติด ตอ
เจาหนาที่ธนาคารใหการแลกเช็คเดินทาง แลวเขียนแผนผังแสดงลําดับการติดตอ
2.3 กิจกรรมหลังการอาน (Post - reading Activities) คือ ผูเรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานได ดังตัวอยางกิจกรรมตอไปนี้
2.3.1 ใหผูเรียนกลาวถึงประโยคที่อานเรื่อง วาใหขอคิดอยางไรบาง
2.3.2 ใหผูเรียนกลาวถึงความรูสึกของตนเองและตัวละครในเรื่องที่อาน
2.3.3 ใหเขียนบทสนทนาระหวางผูเกี่ยวของในเรื่อง
2.3.4 ใหแสดงบทบาทสมมุติ โดยสวมบทบาทของผูที่เกี่ยวของในเรื่อง
2.3.5 ใหแสดงความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ ความแตกตางทางวัฒ นธรรมเจาของ
ภาษาและของผูเรียน
สรุปไดวาวิธีการจัดกิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสารนั้นมีความสัมพันธ)กับทักษะอื่นๆ
ทั้ง การฟhง การพูดและการเขียน ทั้งนี้บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสารนั้น
ควรเป5นอํานวยความสะดวกใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ)กับสื่อการอานเพื่อที่ผูเรียนจะไดมีโอกาสฝmกทักษะ
การอานวิธีตาง ๆ และกิจกรรมการอานจะเนนเรื่องของความหมาย (Meaning) ของภาษามากกวา
รูปแบบ (Form) ของภาษาซึ่งสอดคลองกับเป|าหมายการจัดกิจกรรมแบบเนนภาระงานและ CALLA
(Cognitive Academic Language Learning Approach) นั่นเอง
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นอกจากนั้น Smith (1994, อางถึงใน Wood, 1997) ไดเสนอแนวคิดในการจัด
กิจกรรมการอานสรุปไดวาในการจัดกิจกรรมการอานผูสอนควรจะใหผูเรียนแสดงความคิดอาจโดย
การพูดหรือเขียนวาคิดอะไรในขณะที่อานเนื่องการอานเป5นปฏิสัมพันธ)ระหวางตัวผูอานกับบทอาน ซึ่ง
หมายความวาผู อานจะตองเชื่อมโยงบทอานกับ สิ่งที่อยู ในความคิด ความรูเดิม ทั้งนี้ผูสอนควร
กระตุนใหผูอานอานใหมากขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรูเดิม และเพื่อที่จะอานไดดีขึ้น ครูควรใหอานบทอาน
ที่หลากหลาย สอนกลยุทธ)การอานเพื่อใหผูอานสะสมความรูเกี่ยวกับกลยุทธ)การอานเพื่อประยุกต) ใช
ในการอานบทอานตางๆ การถามคําถามเป5นสิ่งสําคัญในการสรางความเขาใจในการอานได ความรู
เกี่ยวกับโครงสรางของงานเขียนมีความสําคัญเพราะจะทําใหผูอานสามารถระบุใจความสําคัญไดวาอยู
สวนไหนของบทอานผูเรียนตองรูจักนําความรูเกี่ยวกับสิ่งที่อานไปประยุกต)ใชซึ่งจะทําใหบทอานนั้นมี
ความหมายกับผูเรียน และการอานเป5นกิจกรรมทางสังคม ผูสอนกับผูเรียนสามารถทํางานรวมกัน ใน
ลักษณะของ การเรียนรูแบบรวมงานและการเรียนรูจากเพื่อนซึ่งถือวาเป5นการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
การทดสอบความเขาใจในการอานที่แทจริง ควรเป5น ลักษณะของการอภิป รายเป5น คําถามแบบเปqด
และการเขียน ผูสอนควรสอนใหผูอานรูจักตั้งเป|าหมายในการอาน
Fielding และ Pearson (1994) ไดสรุปวาการสอนอานใหประสบความสําเร็จนั้น
ควรมีองค)ประกอบดังตอไปนี้คือ
1. ผูเรียนมีเวลาเพียงพอในการอาน
2. ผูสอนควรสอนกลยุทธ)การอานโดยตรงใหแกผูเรียน
3. ผูสอนควรเปqดโอกาสใหผูเรียนไดทํางานรวมกัน
4. ผูสอนควรเปqดโอกาสใหผูเรียนไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อาน
ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมการอานที่ใชในการสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกล
ยุทธ)การเรียนรู ควรเป5นกิจกรรมที่เปqดโอกาสใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดเรียนรูกลยุทธ)การอานทั้ง
ทางตรงและทางออมรวมทั้งมีรูปแบบเป5นกิจกรรมทางสังคมที่ผูสอนกับผูเรียนสามารถทํางานรวมกัน
ในลั กษณะของการเรี ยนรูแบบรวมงานและการเรีย นรู จากเพื่อนหรื อครูซึ่งถื อวาเป5น การเรีย นที่ มี
ประสิทธิภาพและเป5นการทดสอบความเขาใจในการอานที่แทจริง
3. กลยุทธ1การเรียนรู
Oxford (1990: 14-15) ไดใหคําจํากัดความกลยุทธ)การเรียนรูไวดังนี้ กระบวนการคิด
อยางมีวิจารณญาณและพฤติกรรมเฉพาะอยางที่ผูเรียนเลือกใชอยางมีจุดมุงหมายเพื่อชวยแกปhญหา
เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู และเพื่ อพั ฒ นาการเรียนของตนเองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอการจัด
ประเภทของกลวิธีในการเรียนภาษาเป5น 2 ประเภทใหญๆ คือ กลวิธีทางตรง และกลวิธีทางออม ดังนี้
กลวิธีการเรียนทางตรง (Direct strategies) หมายถึง กลวิธีที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
ภาษาเป|าหมายที่ผูเรียนเรียนโดยกลวิธีนี้ผูเรียนใชกระบวนการทางสมองที่แตกตางกัน ไดแก
1. กลวิธีดานการจํา (Memory strategies) กลวิธีนี้ผูเรียนตองใชกลไกทางสมองที่ชวยให
ผูเรียนเก็บขอมูลความรูทางภาษาไว โดยเฉพาะเรื่องคําศัพท) และนําออกมาใชเมื่อตองการ นอกจากนี้
กลวิธีดังกลาวยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความรูตางๆเกี่ยวกับภาษาทําใหผูเรียนสามารถใชภาษา
ไดอยางอัตโนมัติ กลวิธีดานความจําเป5นแบงกลวิธียอยไดสี่กลวิธี ดังนี้
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1.1 การสรางเครือขายความรูทางสมอง (Creating mental linkage) ไดแก การจัด
กลุมคําศัพท) การนําความรูใหมไปสัมผัสกับความรูเดิม และการนําคําศัพท)ใหมไปใชในบริบท
1.2 การเสริมสรางความจําโดยใชภาพและเสียง (Applying images and sounds)
ไดแก จินตนาการ การใชคําสําคัญ และการเพิ่มความจําโดยใชเสียงชวย
1.3 การเสริ มสรางความจําโดยใชทาทาง (Reviewing well) ไดแกการทบทวน
โครงสรางทางภาษา และการทบทวนคําศัพท)
1.4 การเสริมสรางความจําโดยใชทาทาง (Employing action) ไดแก การใชทาทาง
และความรูสึกประกอบการอธิบาย การใชเทคนิคดานกลไก เชน การเขียนคําศัพท)ตางๆ บนบัตรคํา
และเคลื่อนยายบัตรคํา
2. กลวิธีดานความรูความคิด (Cognitive strategies) หมายถึง กลวิธีที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการทางสมอง โดยผูเรียนกําหนด และปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อใหมีสวนรวมในการใชภาษา
กลวิธีนี้ผูเรียนใชมากกวากลวิธีอื่นๆ ไดแก
2.1 การฝmกฝน (Practice) ไดแก การพูดซ้ําๆ การฝmกเขียนหรือพูดอยางมีรูปแบบ การจํา
และใชกฎเกณฑ)ของภาษา การเชื่อมคําหรือวลีใหเป5นประโยค และการฝmกอยางเป5นธรรมชาติ
2.2 การรับและสงสาร (Receiving and sending messages) ไดแก การจับใจความ
อยางรวดเร็ว เชน การฟhงหรืออานเพื่อจับใจความสําคัญ หรือเพื่อหาขอมูลเฉพาะจุดที่ตองการ และ
การใชแหลงขอมูลในการรับและสงสาร
2.3 การวิ เ คราะห) แ ละการใหเหตุ ผ ล (Analyzing and reasoning) ไดแก การ
ใหเหตุผลโดยใชกฎเกณฑ) การวิเคราะห)คําพูดหรือขอความ การวิเคราะห)เปรียบเทียบองค)ประกอบ
ของภาษาระหวางภาษาเป|าหมายกับภาษาแม การแปล และการถายโอนความรูจากภาษาแมไปใชใน
ภาษาเป|าหมาย
2.4 การสรางแบบหรือโครงสรางของสารที่รับและสงขึ้นมาใหม (Creating structure
for input and output) ไดแก การจดโนŠตยอ การสรุปความ และการสรางความเดนชัดใหกับ
ใจความสําคัญ เชน ขีดเสนใต การทําเครื่องหมายดอกจันที่ขอความ
3. กลวิธีการชดเชยขอบกพรอง (Compensation strategies) หมายถึง กลวิธีที่ผูเรียน
ใชเพื่อสื่อสารและเดาความหมาย เมื่อพบปhญ หาในการเรีย นหรือการใชภาษาเป|าหมายนั้น กลวิธีนี้
แบงได ดังนี้
3.1 การเดาอยางมีหลักการ (Guessing intelligently) ไดแก การเดาโดยใชตัวชี้แนะ
ทางภาษา และการเดาโดยใชตัวชี้แนะดานอื่นๆ เชน การเดาจากสถานการณ)ปริบท โครงสรางของ
ขอความหรือความสัมพันธ)ระหวางคํา
3.2 การแกไขขอจํากัดทางภาษา (Overcoming limitations writing) การแกไข
ขอจํากัดทางภาษาในที่นี้คือ ขอจํา กัด ในทัก ษะการพูด และเขีย น เชน การใชคําในภาษาแมแทน
คําศัพท)ที่ติดขัด การใชทาทางประกอบการพูด การเลี่ยงใชคําบางคําที่ไมสามารถนํามาใชในการสื่อสาร
หรือการปรับสารใหงายขึ้น เป5นตน
กลยุทธ)ในการเรียนทางออม (Indirect strategies) หมายถึง กลยุทธ)ที่ผูเรียนใชในการ
จัดการกับปhญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนและสงเสริม ควบคุมกระบวนการเรียนของตน
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1. กลยุทธ)ที่นําไปสูความสําเร็จ (Metacognitive strategies) หมายถึง กลยุทธ)ที่ผูเรียน
ใชในการวางแผนการเรียน เพื่อใหกระบวนการเรียนเป5นไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแบงไดเป5น
1.1 การเอาใจใสตอการเรียน (Centering your learning) เชน การเอาใจใสกับงานที่
ไดรับมอบหมาย หรือการตั้งใจฟhงจนกวาจะพรอมแลวจึงพูด
1.2 การจัดการและการวางแผนการเรียน (Arranging and planning your learning)
เชน การจัดสภาพแวดลอมเพื่อเอื้อตอการเรียนรู การวางแผนไวลวงหนา การวางจุดประสงค)ของการ
ทํางานแตละชิ้น และ การคนหาวิธีการเรียนที่ไดผล การควบคุมตนเองใหปฎิบัติตามแผนที่วางไว
1.3 การประเมินผลการเรียน (Evaluating your learning) เชน ตรวจสอบตนเอง
เชนการคนหาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในดานความเขาใจ การใชภาษา และการประเมินความกาวหนาใน
การเรียนของตน
2. กลวิธีดานอารมณ) (Affective strategies) หมายถึง กลวิธีที่ผูเรียนใชเพื่อควบคุม
อารมณ)และทัศนคติในการเรียน รวมทั้งใชกลวิธีในการสงเสริมหรือพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง กลวิธี
ดังกลาวแบงได ดังนี้
2.1 การลดความวิตกกังวล (Lowering your anxiety) เชน การผอนคลายกลามเนื้อ
การหายใจลึกๆ การเพงหรือทําสมาธิ การใชดนตรีเพื่อชวยลดความตื่นกลัวหรือความเครียด หรือการ
ดูภาพยนตร)ตลก
2.2 การใหกําลังใจตนเอง (Encouraging yourself) เชน การพูดชมเชยตนเองเพื่อ
เสริมแรงในการเรียน หรือการกลาลองใชภาษาอยางฉลาดในการพูดหรือเขียน แมจะพบขอผิดพลาด
บางก็ตาม
2.3 การตรวจสอบระดับจิตใจและอารมณ)ของตนเอง (Taking your emotional
temperature) เชน การใชแบบสํารวจเพื่อตรวจสอบความรูสึก ทัศนคติ และแรงจูงใจของตนเองที่มี
ตอการเรียนภาษา การเขียนบันทึกประจําวันเกี่ยวกับความรูสึก อารมณ) และเหตุการณ)ที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการเรียนภาษาของตน หรือการสนทนากับบุคคลอื่นถึงความรูสึกของตนเองในการเรียนภาษา
เป5นตน
3. กลวิธีดานสังคม (Social strategies) หมายถึง กลวิธีที่จําเป5นตองใชเมื่อผูเรียนมีการ
ปฏิสัมพันธ)กับบุคคลอื่น เพราะภาษาเป5นพฤติ ก รรมทางสั ง คมซึ่ ง การสื่ อ สารทางภาษาจะเกิดขึ้น
ระหวางบุคคลกับบุคคลอื่นๆ ดวย กลวิธีทางสังคมนี้จะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้นใน
การพัฒนาความเขาใจ ความคิด และความรูสึกของผูอื่น กลวิธีนี้มีดังนี้
3.1 การถามคําถาม (Asking questions) เชน การถาม หรือการขอคําอธิบายเพื่อขอ
ความกระจาง การขอใหผูพูดย้ําคําพูด หรือพูดซ้ําอีกครั้ง หรือการถามเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล
3.2 การทํางานรวมกับผูอื่น (Cooperating with others) ไดแก การทํางานกับผูอื่นที่
มีความสามารถในการใชภาษาเป|าหมาย
3.3 การคํานึงถึงผูอื่นและแสดงความเขาใจผูอื่น (Empathizing with others) ไดแก
การพัฒนาความเขาใจดานวัฒนธรรมของผูอื่น และการคํานึงถึงความคิดและความรูสึกของผูอื่น
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Chamot and O'malley (1994) ไดใหคําจํากัดความไวดังนี้ เป5นกระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณและพฤติกรรมเฉพาะอยางที่ผูเรียนเลือกใชอยางมีจุดมุงหมายเพื่อชวยแกปhญหาเกี่ยวกับ
การเรียนรูและเพื่อพัฒนาการเรียนของตนเองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดประเภทของกลยุทธ)ใน
การเรียนรูภาษานั้นสามารถแบงไดเป5น 3 ประเภทใหญๆ คือ กลยุ ทธ)อภิปhญญา กลยุทธ)ทางดาน
ความรูความคิด และกลยุทธ)ดานสังคม ดังนี้
1. กลยุทธ)อภิปhญญา (Metacognitive Strategies) หมายถึง กลยุทธ)การควบคุมและ
ประเมินความคิดตนเองความสามารถของบุคคลที่ไดรับการพัฒนา เพื่อควบคุมกํากับกระบวนการทาง
ปhญญาและกระบวนการคิด ใหมีความตระหนักในงานและสามารถใชกลยุทธ)ทํา งานจนสําเร็จอยาง
สมบูรณ) แบงออกเป5น 6 กลยุทธ) ไดแก
1.1 กลยุทธ)การวางแผน แบงออกเป5น 3 กลยุทธ) ไดแก
1.1.1 กลยุทธ)การวางแผนลวงหนา (Advance Organization) ซึ่งเป5นการ
ตรวจสอบใจความสําคัญหลักและแนวคิดของบทอาน ระบุโครงสรางหลัก
1.1.2 กลยุทธ)การวางแผนการจัดการ (Organizational Planning) เป5นการวางแผน
การทําภาระงานใหสําเร็จลําดับความคิดที่จะอธิบาย
1.1.3 กลยุทธ)การเลือกแบบเจาะจง (Selective Attention) เป5นการเนนการดู
คําสําคัญ วลี ตัวชี้แนะทางไวยากรณ) รวมถึงขอมูลแบบตางๆ
1.2 กลยุทธ)การตรวจสอบ แบงออกเป5น 2 กลยุทธ) ไดแก
1.2.1 กลยุทธ)การตรวจสอบความเขาใจ (Monitoring comprehension) เป5น
การคิดขณะฟhง, คิดขณะอาน ตรวจสอบความเขาใจขณะฟhงหรืออาน
1.2.2 กลยุทธ)การตรวจสอบผลผลิต (Monitoring Production) เป5นการคิดขณะ
พูด คิดขณะเขียน ตรวจสอบผลงานการเขียนหรือการพูดนําเสนอ
1.3 กลยุทธ)การประเมินผล ไดแก
1.3.1 กลยุทธ)การประเมินผลตนเอง (Self –Assessment) เป5นการตรวจสอบกลับ
เขียนบันทึกการอาน สะทอนกลับในสิ่งที่ไดเรียนรู ตัดสินผลการปฏิบัติภาระงาน
2. กลยุทธ)ทางดานความรูความคิด (Cognitive strategies) หมายถึง กลยุทธ)ที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการทางสมอง โดยผูเรียนกําหนด และปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อใหมีสวนรวมในการใชภาษา
แบงออกเป5น 7 กลยุทธ) ไดแก
2.1 กลยุ ท ธ) ก ารหาแหลงทรั พ ยากร (Resourcing) เป5 น การใชเอกสารอางอิง เชน
พจนานุกรม
2.2 กลยุทธ)การจับกลุม (Grouping) แยกแยะ, สรางสัญลักษณ)แทนที่ จัดหมวดหมูงาน
คําจํากัดความ คําบอกปริมาณ หรือแนวคิดที่เกี่ยวของ
2.3 กลยุทธ)การจดบันทึกจดบันทึก (Note-Taking) ทําแผนภูมิความคิด ทํารายละเอียด
ปลีกยอย เป5นตน การเขีย นความสํ าคัญหรือแนวคิดของงานเป5นคําพูด ๆ ยอ รวมถึงรูป ภาพ หรื อ
ตัวเลขตางๆ
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2.4 กลยุทธ)การกระตุนหรือเชื่อมโยงความรูเดิม (Elaboration of Prior Knowledge)
เป5น การใชสิ่ง ที่รู ความรู พื้น ฐานที่มี เพื่อ ทํา การอนุม าน เชื่อ มโยงสิ่ง ใหมกับ ความรู เดิม เพื่อ หา
ความสัมพันธ)
2.5 กลยุทธ)การสรุปความ (Summarizing) เป5นการพูดหรือเขียนใจความสําคัญ สรุป
ขอมูลในใจ หรือเขียน หรือพูด ขอมูลที่ไดรับจาการฟhงหรืออาน
2.6 กลยุทธ)การทําจินตภาพ (Imagery) เป5นการมองหรือสรางภาพ ใชจินตภาพหรือ
รูปภาพเพื่อศึกษาขอมูลใหมหรือใชแกปhญหา
2.7 กลยุทธ)การทํา อางอิ ง (Making Inference) เป5 น การใชตั ว ชี้ แนะทางบริบท
การเดาจากบริบท ใชขอมูลในบทอานในการเดาความหมายขอมูลที่ป|อนเขามาใหม
3. กลยุทธ)ดานสังคม (Social Strategies) หมายถึง กลยุทธ)ที่จําเป5นตองใชเมื่อผูเรียนมี
การปฏิสัมพันธ)กับบุคคลอื่น เพราะภาษาเป5นพฤติกรรมทางสังคมซึ่งการสื่อสารทางภาษาจะเกิดขึ้น
ระหวางบุคคลกับบุคคลอื่นๆ ดวย กลวิธีทางสังคมนี้จะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้นใน
การพัฒนาความเขาใจ ความคิด และความรูสึกของผูอื่น แบงออกเป5น 3 กลยุทธ) ไดแก
3.1กลยุทธ)การถามเพื่อความกระจาง (Questioning for Clarification) เป5นการถาม
คําถาม แลวไดคําอธิบายเพิ่มเติมหรือความกระจางจากผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญ
3.2กลยุทธ)การรวมมือมีสวนรวม (Cooperation) เป5นการทํางานรวมกับเพื่อรวมชั้น
ดูแลกํากับซึ่งกัน และกัน ทํา งานรวมมือ กัน เพื่อ นเพื่อ จะปฏิบัติภ าระงานใหสําเร็จ รวบรวมขอมูล
แกปhญหา สะทอนกลับ
3.3กลยุทธ)การพูดกับตนเอง (Self-Talk) เป5นการคิดเชิงบวก ลดความกังวลโดยการ
เพิ่มความมั่นใจเรื่องความสามารถของตนเอง
กลยุทธ1เมตาคอกนิชันกับการอาน
ความหมายของเมตาคอกนิชัน
เมตาคอกนิชัน (Metacognition) หมายถึงความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางความทักษะ
การอาน และผลที่ไดรับจากการใชกระบวนการทางความคิดของตน (Flavell, 1976) เป5นการรับรู
เกี่ยวกับกระบวนการทางสมองของบุคคลและการควบคุมความรูนั้นขณะที่บุคคลนั้นกําลังเรียนรูทาง
วิชาการ (Garner, 1987; Garno and Alexander, 1989; Paris, Wasik, and Turner, 1991) เป5น
กระบวนการที่สะทอนใหเห็นถึงการเรียนรู ความเขาใจในการเรียนรูและการควบคุมการเรียนรูของตน
(Schraw and Dennison, 1994) สวน Ormrod (2000) ระบุวา เมตาคอกนิชัน หมายถึงความรู
และความเชื่อของบุคลที่เกี่ยวกับกระบวนการทางความคิดของตนและผลจากความพยายามของตนใน
อันที่จะจัดระเบียบกระบวนการทางความคิดเหลานั้นใหเกิดการเรียนรูและจดจําใหไดมากที่สุด
Flavell (1979, 1987) ระบุวา เมตาคอกนิชันประกอบดวยความรูเกี่ยวกับเมตาคอกนิชัน
และ ประสบการณ)หรือการจัดระเบียบเมตาคอกนิชัน ความรูทางเมตาคอกนิชันหมายถึงความรูที่
ไดรับเกี่ยวกับกระบวนการทางความคิด ซึ่งเป5นความรูที่สามารถใชควบคุมกระบวนการทางความคิด
ไดแก ความรูเกี่ยวกับตัวแปรดานบุคคล ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานกลยุทธ)การเรียนรู
สวนประสบการณ)เมตาคอกนิชันหมายถึงการใชกลยุทธ)เมตาคอกนิชัน หรือการจัดระเบียบเมตาคอกนิชัน
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Brown (1987) ใหความหมายของการจัด ระเบี ยบของความการอานวา หมายถึ ง
กระบวนการทางความการอานที่กํากับตรวจสอบการเรียนรู สวนการจัดระเบียบเมตาคอกนิชันของ
ตนเอง ประกอบดวยการกระทําสําคัญ 3 ประการ ไดแก การวางแผน การกํากับตรวจสอบ และการ
ประเมินความคิดและการเรียนรู (Jacobs and Paris, 1987; Brown, 1987)
จากที่กลาวมาขางตน อาจจะกลาวไดวา เมตาคอกนิชัน หมายถึงความรูเกี่ยวกับความ
การอาน และความรูที่ใชในการจัดระเบียบความคิดและการเรียนรู
ในทางดานการอาน Graves, Juel, และ Graves (1998) ระบุ ว า เมตาคอกนิ ชั น
หมายถึ ง ความตระหนั ก ของผู อานเกี่ ย วกั บ ความเขาใจในการอานบทอานขณะที่ กําลังอาน และ
หมายถึงการจัดระเบียบของกระบวนการทางความคิดของผูอานที่นําไปสูความเขาใจในการอาน และ
Schraw และ Dennison (1994) ระบุว า เมตาคอกนิชัน สํา หรับ การอานเพื่อความเขาใจมี
องค)ประกอบสําคัญ 2 ประการ คือ 1) ความรูเกี่ยวกับความเขาใจ ประกอบดวยองค)ประกอบยอย ๆ
อีกดังนี้คือ Declarative knowledge ไดแก ผูอานรูเกี่ยวกับกลยุทธ)การทําความเขาใจ Procedural
knowledge ไดแก ผูอานรูเกี่ยวกับขั้นตอนของกลยุทธ)เหลานี้ และ Conditional knowledge
ไดแก ผูอานรูเกี่ยวกับวาจะใชกลยุทธ)เหลานี้เมื่อไรและทําไม และ 2) การจัดระเบียบความเขาใจบทอาน
ประกอบดวยองค)ป ระกอบยอย ๆ อีก ดัง นี้ คือ การวางแผน การใชกลยุท ธ)การจัดการกับขอมูล
การกํากับตรวจสอบความเขาใจ การเลือกใชกลยุทธ)เมื่อความเขาใจเกิดติดขัด และการประเมินผล
การเรียนรูตามแนวการอานของทฤษฎีพุทธิปhญญานิยม เนนการสอนผูเรียนเกี่ยวกับเรื่อง
ของกลยุทธ)สําหรับประยุกต)ใชในการสรรค)สรางความหมายและการทําความเขาใจบทอาน (Dole,
Duffy, Roehler, and Pearson, 1991; Pressley and Wharton-McDonald, 1997) เป|าหมาย
ของการใชกลยุทธ)ก็เ พื่อ ชวยใหผู เรีย นเรีย นรู ความตระหนักในเมตาคอกนิชันและเพิ่มการควบคุม
การเรียนรูของผูเรียนอยางมีสติ ความตระหนักในความตองการที่จะสอนกลยุทธ)แกผูเรียนเริ่มตนจาก
ผลงานวิจัยยุคตนๆในความพยายามอธิบายถึงการใชทักษะเมตาคอกนิชันในการอาน และความสัมพันธ)ที่
มีตอความเขาใจในการอาน (Cross and Paris, 1988; Jacobs and Paris, 1987; Palincsar,
Brown, and Martin, 1987)
กลยุทธ)เมตาคอกนิชัน (Metacognitive strategies) หมายถึงกระบวนการที่เป5นลําดับ
ขั้นที่บุคคลใชควบคุมกิจกรรมทางความการอาน เพื่อใหมั่นใจวาเป|าหมายของความการอาน (เชน
ความเขาใจบทอาน) ไดบรรลุผล กระบวนการเหลานี้ชวยในการจัดระเบียบและเขาใจการเรียนรู ซึ่ง
ประกอบดวยการวางแผนและการควบคุมตรวจสอบกิจ กรรมทางความการอาน และรวมถึงการ
ตรวจสอบผลที่ไดรับจากการทํากิจกรรมเหลานั้นดวย (Brown, 1987) สวน Schraw และ Dennison
(1994) ใหคํานิยามกลยุทธ)เมตาคอกนิชันวา หมายถึงกลยุทธ)ที่ทําใหบุคคลสามารถสะทอนใหเห็นถึง
การเรียนรู ความเขาใจในการเรียนรู และการควบคุมการเรียนรูของตน
Brown และ Palincsar (1982) และ O’ Malley et al. (1985) ไดแยกความแตกตาง
ของกลยุทธ)การใชความรูความการอาน กับ กลยุทธ)เมตาคอกนิชัน ไววา กลยุทธ)การใชความรูความ
การอานนั้น หมายถึง ขั้นตอนหรือการปฏิบัติที่ใชในการเรียนรู หรือการแกปhญหาที่ตองใชการวิเคราะห)
โดยตรง การแกไขหรือการวิเคราะห)เนื้อหาการเรียนรู สวนกลยุทธ)เมตาคอกนิชันนั้นเกี่ยวของกับ
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ความรูเกี่ยวกับกระบวนการใชความรูความคิด และการควบคุมการใชความรูความการอาน การควบคุม
การปฏิบัติ หรือการจัดการโดยใชกระบวนการดังที่กลาวมา ดวยการวางแผน การตรวจสอบ และการประเมิน
จากนิย ามตาง ๆ ที่บ รรดานัก การศึก ษาไดเสนอไวขางตน อาจสรุป ไดวา กลยุทธ)
เมตาคอกนิชัน หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนที่จะทําใหการเรียนรูบรรลุผลตามเป|าหมายของการเรียน
โดยมีการดําเนินการตามขั้นตอนของการควบคุมกระบวนความสามารถในการเรียนรู และเมื่อนํากลยุทธ)
เมตาคอกนิชันมาใชในการอาน จึงมีความหมายวา เป5นวิธีการหรือขั้นตอนที่ทําใหการอานบรรลุผล
ตามเป| า หมายของการอาน โดยมี ก ารดํา เนิ น ตามขั้ น ตอนของการควบคุ ม กระบวนการอาน ซึ่ ง
ประกอบดวย การวางแผนการอาน การกํากับตรวจสอบการอาน และการประเมินผลการอาน
Graves, Juel, และ Graves (1998) เสนอการอานเพื่ อความเขาใจโดยใชกลยุทธ)
เมตาคอกนิชันดังนี้คือ กอนการอานมีความตระหนักวาผูอานยังขาดความรูเดิม บทอานที่กําลังอานมี
ลักษณะอยางไร ควรจะใชกลยุทธ)การอานอยางไร ขณะที่อานเมื่อพบคํายากพยายามอานตอไปอีกนิดหนึ่ง
บริบทอาจจะชวยเราได ถาชวยไมไดก็ตองหาความชวยเหลือจากภายนอก และหลังการอาน ประเมิน
การอาน ถาไมเขาใจก็หาความชวยเหลือจากคนอื่น เป5นตน นอกจากนั้นยังไดเสนอแนะกลยุทธ)สําคัญ
ที่นั กวิ จั ย มี ความเห็ น ตรงกั น วาจะชวยใหผู อานสามารถอานไดตามลําพังตนเอง (Pearson et al.,
1992; Pressley, Johnson, Symons, McGoldrick, and Kurtis, 1989) ไดแก การใชความรูเดิม
การตั้งคําถามและตอบคําถาม การสรุปโดยนัย การพิจารณาขอมูลที่สําคัญ การเขียนสรุปยอใจความ
การสรุปขอมูลเป5นกราฟหรือแผนภูมิ การสรางจินตภาพขึ้นในใจ และการกํากับตรวจสอบความเขาใจ
Bruning, Schraw, และ Ronning (1999) เสนอกลยุทธ)ที่มีผลงานวิจัยรองรับวามี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการชวยใหผูอานสามารถอานบทอานไดดวยความเขาใจ ไดแก การระบุขอมูลที่
สําคัญ การเขียนสรุปยอขอมูลที่สํ าคัญ การสรุปโดยนัย การตั้งคํา ถามถามตนเอง และ การกํากั บ
ตรวจสอบความเขาใจในการอาน
Ormrod (2000) กลาววา เราสามารถเพิ่มความตระหนักรูในกลยุทธ)เมตาคอกนิชันของ
ผูเรียนไดโดยการสอนกลยุทธ)การเรียน โดยเฉพาะชนิดที่มีผลการวิจัยยืนยัน ไดแก การระบุขอมูล
ที่สําคัญ การจดโนŠต การใชความรูเดิม การจัดระเบียบ ความสามารถในทักษะการคิดอยางละเอียดละออ
การเขียนสรุปยอขอมูลจากบทอาน และการกํากับตรวจสอบความเขาใจในการอาน
จากแนวการอานดังกลาวขางตนนี้ พอสรุปไดวากลยุท ธ)เ มตาคอกนิชัน สามารถชวย
พัฒนาความเขาใจในการอาน เพราะในการทําความเขาใจบทอานผูอานตองใชความการอานระดับสูง
กลยุทธ)เมตาคอกนิชันเป5นแนวการคิด การใชความการอานระดับสูงแนวการอาน หนึ่ง กลยุทธ)เมตา
คอกนิชันที่ใชในการสอนอานที่สําคัญ ประกอบดวยการใชความรูเดิม การเดาความหมายจากบริบท
การตั้งคําถามและตอบคําถาม การระบุขอมูลที่สําคัญ การกํากับตรวจสอบความเขาใจ การสรุปโดยนัย
การเขียนสรุปยอขอมูลจากบทอาน และการประเมินผลการอาน
Chamot และ O’maley (1994) ระบุวา กลยุทธ)เมตาคอกนิชั่น (Metacognitive
Startegies) เป5นหนึ่งใน กลยุทธ)การเรียนรูตามแนวการสอนแบบ CALLA (Cognitive Accademic
Language Learning) ซึ่งแบงออกเป5น 3 ประเภท ไดแก
1. กลยุทธ)เมตาคอกนิชั่น (Metacognitive Startegies) เป5นกลยุทธที่ใชในการวาง
แผนการเรียนรู การสํารวจตัวเอง และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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2. กลยุทธ)ทางปhญญา (Cognitive Startegies) เป5นกลยุทธ)ในการใชความคิดเพื่อเรียนรู
เชน การจินตนาการภาพ การคิดเชื่อมโยงได และการแยกประเภท
3. กลยุทธ)ทางสังคมและอารมณ) (Socail/Affective Startegies) เป5นการมีปฏิสัมพันธ)
กับผูอื่นเชน การเรียนรูแบบรวมมือ และการถามคําถาม หรือการปรับสภาพอารมณ) ที่ชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู
4. กิจกรรมการอานเนนภาระงาน (Task-based Reading Activities)
4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีการสรางองค1ความรู
ทฤษฎีการสรางองค)ความรูเป5นทฤษฎีการเรียนรูที่เชื่อวามนุษย)สามารถสรางความรู
เกี่ยวกับสิ่งตางๆที่อยูรอบตัวไดจากประสบการณ)จริง (Richardson, 1994: 1) โดยแนวคิดนี้มีพื้นฐาน
มาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สําคัญ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปhญญาของ Piaget (สุรางค)
โควตระกูล, 2541: 34)และทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky (1978)
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปhญญาของ Piaget เชื่อวา การเรียนรูเกิดจากการที่บุคคลมี
ปฏิสัมพันธ)กับสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องมาตั้งแตแรกเกิดซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาระดับสติปhญญา
ของบุคคลนั้นอยูตลอดเวลา แนวคิดของ Piaget นี้เป5นพื้นฐานสําคัญของการสรางความรูที่เกี่ยวของ
กับ การพัฒ นาทางสติปhญ ญาของบุค คล (Cognitive development constructivism) ซึ่ง
ประกอบดวย 2 กระบวนการ คือ
1. การจัดระบบโครงสรางความรู (Organization) เป5นกระบวนการที่บุคคลใชรวบรวม
จัดระบบ เรียบเรียงประสบการณ)และความคิดของตนเองอยางอัตโนมัติและตอเนื่องเป5นขั้นตอน
2. การปรับขยายโครงสรางความรู (Adaptation) เป5นกระบวนการปรับตัวใหเขา
กับสิ่งแวดลอมที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ)ดวยเรียกวา ประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญ 2 กระบวนการ
คือ
2.1 การดูดซับ (Assimilation) เป5นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ)
กับสิ่งแวดลอมและตีความขอมูลที่รับรูใหมใหสอดคลองกับโครงสรางความรูเดิมของตนเอง
2.2 การปรับใหเหมาะ (Accommodation) เป5นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล
มีปฏิสัมพันธ)กับสิ่งแวดลอมและปรับโครงสรางความรูเดิมของตนเองใหสอดคลองกับขอมูลที่รับรูใหม
ซึ่งขัดแยงกับความรูเดิมนั้น (สุรางค) โควตระกูล, 2541: 34)
ในดานการเรียนรูของบุคคล Piaget (อางถึงใน สุรางค) โควตระกูล 2541: 34) เชื่อ
วาปh จ จั ย ที่ ส งผลใหพั ฒ นาการทางสติ ปh ญ ญาของแตละบุ ค คลชาเร็ ว แตกตางกั น นั้ น ขึ้ น อยู กั บ
องค)ประกอบ 4 ประการคือ
1. วุฒิภาวะ (Maturation) ความสมบูรณ)ของพัฒนาการทางรางกาย อวัยวะรับ
สัมผัสและระบบประสาทมีความจําเป5นตอพัฒนาการทางสติปhญญาของบุคคล
2. ประสบการณ) (Experience) ประสบการณ)ที่สั่งสมมาจากการการที่บุคคลมี
ปฏิสัมพันธ)กับสิ่งแวดลอมทั้งสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical environment) และสิ่งแวดลอม
และความสามารถในการคิดหาเหตุผลทางคณิตศาสตร) (Logical - mathematical environment)
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3. การถายทอดความรูทางสังคม (Social transmission) ประสบการณ)เรียนรูที่
สั่งสมมาจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ)กับสิ่งแวดลอมรอบตัวทั้งดานบุคคลประเพณีและวัฒนธรรม
4. กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) เป5นกลไกที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องใน
การปรับโครงสรางความรูของบุคคลใหอยูในภาวะสมดุลระหวางโครงสรางความรูเดิมกับขอมูลที่รับรูใหม
เมื่อบุคคลเกิดความขัดแยงทางความคิดระหวางโครงสรางความรูเดิมกับขอมูลที่รับรูใหม ที่บุคคลจะ
พยายามลดความขั ด แยงดั งกลาวโดยหาเหตุ ผ ลใหกั บ ความคิ ด ที่ขัด แยงกั น หรื อหาขอมู ล เพิ่ มเติ ม
กระบวนการพัฒนาสมดุลจึงเป5นกระบวนการกํากับตนเอง (Self-regulation) และทําใหเกิดภาวะ
สมดุลทางความรู
Brainerd (1978, อางถึงใน Driscoll, 1994: 195-198) ไดสรุปแนวทางในการนํา
แนวคิดของ Piaget ไปใชในการจัดการเรียนการสอนไวดังนี้
1. จัดสิ่งแวดลอมของการเรียนรูที่สงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดเรียนรูจาก
การกระทํากิจกรรมของตนเอง
2. สงเสริมปฏิสัมพันธ)ระหวางผูเรียนโดยมีกิจกรรมทางสังคม เชนการอภิปรายเพื่อ
ความเขาใจในการแกปhญหารวมกัน
3. ใชกลยุทธ)การสอนที่กระตุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกิดความขัดแยงทาง
ความคิดและรับรูเกี่ยวกับความขัดแยงทางความคิดนั้น
สวนแนวคิด ทฤษฎีวัฒ นธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky (1978: 86-87) ถือเป5น
พื้นฐานสํา คัญ ของการเรีย นรู ตามแนวการสรางองค)ความรู ทางสังคม (Social constructivism)
Vygotsky เชื่อวาบุคคลสามารถสรางกระบวนการเรี ย นรู และจดจํา สิ่ ง ที่ ต นเองเรี ย นรู ไดโดยใช
สัญลักษณ)หรือเครื่องหมายที่เป5นขอตกลงทางสังคมและถูกถายทอดมาทางวัฒนธรรม (Artefact) เชน
ภาษา กิริยาทาทาง การชี้แนะ วัตถุ หรือสัญลักษณ)ตาง ๆ เป5นสื่อกลาง (Mediator) ใหระลึกถึง
สิ่งนั้นๆ ได ซึ่งความจําของบุคคลนี้จะมีผลโดยตรงตอความรูสึกและกระบวนความสามารถในการคิดของ
เขาเมื่อรับรูสิ่งเราใหม การมีปฏิสัมพันธ)ร ะหวางบุคคลกับ สิ่งแวดลอมรอบตัว โดยเฉพาะสิ่งแวดลอม
ทางสังคมและวัฒนธรรมจะชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของบุคคล โดยองค)ประกอบสําคัญ
ที่มีอิทธิพลตอการเรีย นรู ของบุคคล คือ การสรางสื่อกลาง (Mediation) และการปฏิสัมพัน ธ)
(Interaction) ทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการจัดการเรียนการสอน Vygotsky ไดพูดถึงความสําคัญของพื้นที่รอยตอพัฒนาการ
(Zone of Proximal Development) ซึ่งเป5นรอยตอระหวางความรูความสามารถดั้งเดิมของบุคคล
และความรูความสามรถในขั้นสูงขึ้น เป5นบริเวณที่บุคคลที่กําลังจะเขาใจในบางสิ่งบางอยาง สามารถ
เขาใจหรือแกปhญหาที่เกินกวาระดับพัฒนาการทางสติปhญญาของเขาที่จะทําได เมื่อไดรับการกระตุน
หรือชี้แนะจากผู รู ที่มีป ระสบการณ)ห รือสติปhญ ญาดีกวา Vygotsky ไดใหคํา นิย ามพื้น ที่ร อยตอ
พัฒนาการนี้วา “พื้นที่รอยตอพัฒนาการในวันนี้ จะเป5นระดับของพัฒนาการในวันพรุงนี้ อะไรก็ตามที่
เด็กสามารถทําไดโดยอยูภายใตความชวยเหลือในวันนี้ วันพรุงนี้เขาจะสามารถทําไดดวยตัวของเขาเอง
เพียงไดรับการเรียนรูที่ดีก็จะนํามาซึ่งพัฒนาการที่เจริญขึ้น” (Vygotsky, 1978: 86-89)
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Vygotsky ไดเสนอการนําแนวคิดเรื่องพื้นที่รอยตอพัฒนาการไปใชประโยชน)ในการ
จัดการเรียนการสอนวาผู สอนควรมี บ ทบาทเป5 น ผู อํา นวยความสะดวก (Facilitator) และให
ความชวยเหลือผูเรียนตามความตองการในชวงเวลานั้น เชน การใหตัวชี้แนะ คําชม คําแนะนํากลยุทธ)
การเรียน การทบทวนไวยากรณ) การทบทวนบทเรียนอยางสั้นๆ หากผูเรียนตองการความชวยเหลือมาก
ผูสอนก็ชวยดวยการเสริมศักยภาพเป5นการสะสมความชํานาญที่ละขั้น (Scaffolding) โดยเริ่มจากการ
สอนขั้นพื้นฐานและใหความชวยเหลือคอนขางมาก โดยเมื่อผูเรียนสามารถชวยเหลือตนเองได ผูสอนก็
จะลดความชวยเหลือลง และผูเรียนก็จะคอยๆ ปฏิบัติดวยตนเอง และในที่สุดก็จะสามารถเรียนรูได
ดวยตนเอง (Vygotsky, 1978) การเสริมศักยภาพดังกลาวเป5นกลยุทธ)สําคัญที่นักการศึกษานํามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนตามแนวการสรางองค)ความรูและการเรียนรูแบบรวมงาน (Collaborative
learning)
สรุปไดวา Piaget มีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูของบุคคลโดยใหความสําคัญของการ
ผสมผสานประสบการณ)ใหมจากการปฏิสัมพันธ)กับสิ่งแวดลอมใหม ๆ กับความรูเดิมที่มีอยูเพื่อสราง
เป5นองค)ความรูใหม ขณะที่ Vygotsky มองการเรียนรูวาเกิดจากการที่บุคลมีปฏิสัมพันธ)กันทางสังคม เชน
การชวยเหลือชี้แนะและการทํางานรวมกับผูที่มีความชํานาญมากกวาซึ่งจะชวยพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรูของผูเรียน
แนวคิดวิธีการเรียนรูแบบรวมงาน (Collaborative Learning)
จากทฤษฏีการสรางองค)ความรู โดยเฉพาะจากแนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมได
เกิดแนวคิดวิธีการเรียนรูตางๆที่เกี่ยวของกับการสรางองค)ความรูเชนการเรียนรูแบบรวมงาน Smith
and MacGregor (1992, อางถึงใน Ali et al., 2002) กลาววาการเรีย นรู แบบรวมงานเป5น
กระบวนการทางสังคมผู เรีย นจะเกิด การเรีย นรู จากการทํางานรวมกันโดยการสนทนา การคนหา
ความหมาย การใหขอมูลป|อนกลับ ซึ่งจะกอใหเกิดความเขาใจรวมกัน Perkins (1991: 18-23, อางถึงใน
Ali et al., 2002) และ Driscoll (2000: 15, อางถึงใน Ali et al., 2002) ไดกลาววาการเรียนรูแบบ
รวมงานมีขอดีคือชวยเสริมสรางความคิด ริเริ่มการสรางสรรค) มีการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในการรวมปฏิบัติงานและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเรียนที่มีสติปhญญาแตกตางกัน สงผลใหผูเรียน
พัฒนาตนเองใหเขากับผูอื่นและสิ่งแวดลอมอื่นได ความคิดนี้สอดคลองกับความเห็นของ Ali (2002)
ซึ่งกลาวถึงประโยชน)ของการเรียนรูแบบรวมงานไววาการมีสวนรวมในการตัดสินใจขณะทํากิจกรรม
เรียนรูแบบรวมงานจะสงเสริมใหผูเรียนกระตือรือรนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสนับสนุนการ
เรียนรูทั้งของตนเองและของผูอื่น รวมทั้งเสริมสรางความรับผิดชอบของผูเรียนในการเรียนรูในกลุม
ดวยเชนกัน
การจัดการหองเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรูแบบรวมงาน Tinzmann (1990)
สรุปวาหองเรียนแบบรวมงานนั้นควรมีลักษณะการแบงปhนความรูระหวางผูสอนและผูเรียน โดยผูสอน
จะใหความสําคัญกับพื้นฐานความรู ประสบการณ) ภาษา กลยุทธ) และวัฒนธรรมที่ผูเรียนมีและ
พยายามสรางเสริมใหมีการแบงปhนอํานาจระหวางผูสอนกับผูเรียน เชน การที่ผูสอนเปqดโอกาสให
ผูเรียนตั้งจุดประสงค)ของบทเรียน การเปqดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรมใหตรง
กับความสนใจของตนเอง การใหผู เรีย นประเมิน การเรีย นรู ของตนเองและใชความรู ของตนเอง
แบงปhนความรูและกลยุทธ)การเรียน การแสดงเคารพซึ่งกันและกันและการสรางความเขาใจที่ตองใช
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ความคิดในระดับสูงซึ่งไมใชเพียงการหาคําตอบวาถูกหรือผิด ในหองเรียนแบบรวมงานผูเรียนจะไมถูก
แบงแยกดวยระดับความสามารถในการเรีย น หรือลักษณะอื่น ๆ เพราะการแบงแยกผูเรียนจะตัด
โอกาสของผูเรียนที่จะเรียนรู และฝmกที่จะรับฟhงความคิดเห็นที่แตกตางผูสอนจะตองแนะใหผูเรียนมี
สวนรวมในการสนทนาอยางมีความหมาย รับ ฟhงความคิด เห็น ที่แตกตางกัน สนับสนุนความรูและ
ทักษะการคิดวิเคราะห)และสรางสรรค)
บทบาทของผู สอน ผู สอนทํา หนาที่ เ ป5 น ผู ประสานงานอํา นวยความสะดวก
(Mediator) สรางสภาพแวดลอมและกิจกรรมที่จะเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมชวยใหผูเรียน
รูจักเชื่อมโยงขอมูลใหมเขาสูประสบการณ)และเรียนรูสิ่งอื่นๆ เปqดโอกาสในการทํางานและแกปhญหา
ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมที่ผูเรียนจะไดพบจริงในชีวิตประจําวัน ชวยใหผูเรียนรูวาเมื่อประสบปhญหาเขา
จะทําอยางไรและชวยใหเขารูจักวิธีการเรียนรูรวมทั้งตองปรับระดับของขอมูล และสนับสนุนผูเรียน
เพื่อใหผูเรียนรับผิดชอบในการเรียนของตนใหมากที่สุด นอกจากนั้นผูสอนอาจจัดแหลงการเรียนรูใน
หองเรียน โดยอาจใหผูเรียนนําสิ่งของจากบาน หรือภายในชุมชนมาจัดแสดง ดังนั้นหองเรียนลักษณะ
นี้จึงมักมีโครงการหรือมุมกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูหรือทดลองแกปhญหาที่เกิดขึ้น
การเป5นผูอํานวยความสะดวกในที่นี้ยังรวมถึงการจัดผูเรียนเขากลุมและการกําหนด
บทบาทใหกับสมาชิกภายในกลุม เชน หัวหนากลุม คนสรุปคนจดบันทึก โฆษกกลุม เพื่อใหแตละคน
แสดงพฤติกรรมตามบทบาทที่ไดรับ ซึ่งจะกอใหเกิดปฏิสัมพันธ)ภายในกลุม รวมทั้งการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่กระตุนใหเกิดการใชกระบวนความสามารถในทักษะการคิดในระดับสูง เชน การตัดสินใจ
การแกปhญหา โดยผูสอนอาจตองสาธิตตัวอยางรวมถึงกระบวนการสื่อสารและกระบวนการในการ
เรียนรู กิจกรรมดังกลาวจะทําใหผูเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูกับสภาพจริง เหตุการณ) หรือสถานการณ)
ที่ตนเองเคยพบ และขยายโลกทัศน)ของผูเรียนที่มีความแตกตางกันทั้งในแงของมุมมองและประสบการณ)
กิจกรรมเหลานี้จะทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในตนเองและขณะเดียวกันก็ทาทายความสามารถของ
ผูเรียนดวยเชนกัน
บทบาทของผูเรียน ผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนแบบรวมงานทั้งกอนเรียน
ขณะเรียนและหลังเรียน ผูเรียนจะตองตั้งเป|าหมายและวางแผนกอนการเรียนโดยผูเรียนควรพูดคุยกัน
เกี่ยวกับวัตถุประสงค)ของบทเรียน ระหวางการเรียนผูเรียนจะตองทํางานรวมกันและสํารวจตรวจสอบ
ความกาวหนาของกลุม และหลังการเรียนจะตองประเมินผลตนเองและวางแผนการเรียนเพื่อพัฒนา
ตนเองตอไป
การออกแบบกิจกรรมและการตรวจสอบ ผูสอนหองเรียนแบบรวมงานจะเป5นผู
วางแผนกิจกรรมการเรียนโดยทั่วไป อยางไรก็ตามผูเรียนจะตองวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง
โดยอางอิงจากวัตถุประสงค)การเรียนที่ผูเรียนตั้งไว ผูสอนควรวางแผนการสอนอยางรอบคอบเพื่อให
ผูเรียนสามารถบรรลุเป|าหมายในการทํางานรวมกัน และตระหนักถึงความรู ความสามารถ และกลยุทธ)ที่
ตนเองใชในการทํางานนั้น ๆ การตระหนักรูนี้เป5นกลไกสําคัญสําหรับการเรียนรูแบบรวมงานเนื่องจาก
ผูเรียนจะสามารถใชความรูนี้ตรวจสอบความกาวหนาของตนเองซึ่งจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนตัดสินใจใหม
เชนงานที่เ ขีย นไปไมตรงกับ ที่ตั้งใจไวก็เ ขีย นใหม เป5น ตน นอกจากนี้ผู เรีย นสามารถตรวจสอบ
ความกาวหนาในการเรียนของตนเองไดโดยการแสดงความคิดเห็นรวมกับผูเรียนกลุมอื่น เพื่อใหได
ขอมูลป|อนกลับเพื่อจะไดนํามาใชพัฒนาแนวคิดของตนตอไป
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การประเมิน ผล จุด ประสงค)ห ลักของการประเมิน ผล คือใหผู เรีย นรู จักประเมิน
การเรียนของตนเอง โดยประเมินการทํางานกลุม ซึ่งไมใชเพียงการใหคะแนนผลการเรียน แตเป5น
การประเมินวาตนเองไดเรียนรูสิ่งที่ตนเองตั้งไวหรือไม คุณภาพของงาน ประโยชน)จากสื่อการเรียน
การประเมินโดยกลุมจะทําใหผูเรียนรูสึกอิสระในการแสดงความสงสัยตั้งคําถามมากกวาการที่จะ
ประเมินโดยผูสอนเพียงฝ}ายเดียวและทําใหการประเมินเป5นสิ่งที่ไมนากลัว
ปฏิสัมพันธ1ในหองเรียน รูปแบบการสื่อสารสองทางเป5นสิ่งสําคัญในหองเรียนแบบ
รวมงาน ผูสอนจะตองกระตุนใหผูเรียนพูดคุยเมื่อมีการอภิปรายกันภายในหอง การตั้งคําถามควร
เป5นไปในลักษณะของการแสดงความคิด ซึ่งผูเรียนและผูสอนอาจเปลี่ยนความคิดในภายหลังไดเมื่อ
ไดรับฟhงความคิดเห็นที่แตกตาง
ดังนั้นจะเห็นไดวาแนวคิดวิธีการเรียนรูแบบแบบรวมงาน (Collaborative Learning)
เป5นกระบวนการที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูจากการทํางานรวมกัน เป5น การเรีย นที่ช วยเสริมสราง
ความคิดริเริ่ม การสรางสรรค)สิ่งใหมผานกระบวนการสนทนาเพื่อคนหาความหมายหรือเพื่อแกไขปhญหา
มีการใหขอมูลป|อนกลับ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ของผูเรียนที่มีสติปhญญาแตกตางกัน มีการชวยเหลือ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการรวมปฏิบัติงาน รวมทั้งเสริมสรางความรับผิดชอบของผูเรียนในการเรียนรู
ในกลุมดวยเชนกันซึ่งลักษณะดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวการจัดการสอนภาษาที่เนนภาระงาน
(Task-based Language Learning and Teaching) และ CALLA (Cognitive Academic
Language Learning Approach) ซึ่งแนวการสอนดังกลาวไดรับแนวคิด จากทฤษฏีการสรางความรู
ที่เนนกระบวนการทางความคิดเชนกัน
สมมติฐานรับเขา (Input hypothesis)
Krashen (1982) เสนอสมมติฐานนี้ในป’ 1982 โดยระบุวาการรับปhจจัยรับเขาทาง
ภาษาที่สามารถเขาใจไดเป5นความจําเป5นและพอเพียงสําหรับการเรียนรูภาษาที่สอง การเรียนรูภาษา
ของมนุษย)เกิดไดจากการเขาใจขอมูลหรือรับขอมูลที่สามารถเขาใจได โดยมนุษย)จะพัฒนาจากระดับ
ความรูที่มีอยูขึ้นถัดไปอีกหนึ่งขั้นตามลําดับธรรมชาตินั่นคือ i plus 1 สมมติฐานดังกลาวเชื่อมโยงสู
แนวคิดที่วา ในการรับรูภาษาที่สองนั้น หากปhจจัยรับเขามีเพียงพอและเป5นปhจจัยที่สามารถเขาใจได
นั่น ก็ห มายถึง ไวยากรณ)ที่จํา เป5น ตอการเรีย นรู นั้น ก็จ ะเกิด ขึ้น อยางอัตโนมัติ (Krashen, 1985)
นอกจากนั้น Krashen (1983) ยังไดสรุปวาการที่ปhจจัยรับเขา (input) จะเปลี่ยนใหเป5นขอมูลซึมซับ
(intake) ไดนั้น เกิด จากที่ผู เรีย นสังเกตชองวางระหวางรูป แบบของภาษาที่สอง (i plus 1) นั่นคือ
ปhจ จัย รับ เขาทางภาษาที่ผู เรีย นไดรับ เพิ่มระดับ ขึ้น เป5น ปhจจัยที่สามารถเขาใจได และกฎของภาษา
ระหวางกลาง (Interlanguage rule) ตอมาสมติฐานดังกลาวไดรับการวิจารณ)เนื่องจากไมมีขอพิสูจน)
ที่ชัดเจนและตรวจสอบไดยาก (Mclaughlin, 1987) เนื่องจากไมมีความชัดเจนวาขั้นของระดับปhจจัย
รับเขาที่มีอยูนั้นมีลักษณะอยางไรแนวคิดของคําวาความเขาใจและการสังเกตชองวางก็ไมปรากฏ
วิธีการดําเนินการที่ชัดเจน
อยางไรก็ตาม สมมติฐานรับเขา (Input hypothesis) สําหรับKrashen นั้นถือเป5น
ศูนย)กลางในการรับรูภาษาที่สองโดย Krashen เพิ่มเติมวากระบวนการหรือสมมติฐานสําคัญที่มีความ
จําเป5นและเป5นประโยชน)ตอการรับรูภาษาที่สองเพิ่มเติมจากปhจจัยนําเขา (Input) ก็คือการกรองดวย
อารมณ) (Affective Filter) ซึ่งเป5นสวนหนึ่งในการทําใหการรับรูภาษาที่สองประสบความสําเร็จ
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สมมติฐานการกรองดวยอารมณ1 (Affective Filter hypothesis)
ในการรับรูภาษาที่สองนั้นกระบวนการทางสมองเป5นเรื่องสําคัญ Krashen (1982)
ไดกลาววาในการรับรูภาษาที่สองนั้นการกรองดวยอารมณ) (Affective Filter) หรือการสกัดกั้นทางจิต
วิสัยจะมีบทบาทเสมือนมานกั้นการรับรูภาษาของผูเรียนโดยหากการกรองดังกลาวมีต่ําหรือนอยสิ่ง
รับเขาทางภาษาก็จะเขาถึงสมองสวนกลไกการรับภาษา (LAD: Language Acquisition Device)
และกลายเป5นความสามารถในการรับรูภาษาในทางตรงกันขามหากตัวกรองการรับรูภาษาของผูเรียน
มีสูงสิ่งรับเขาก็จะถูกสกัดกั้นทําใหไมสามารถเขาถึงสมองสวนกลไกการรับภาษา (LAD: Language
Acquisition Device) ดังนั้นสิ่งรับเขาจึงถือเป5นปhจจัยที่เป5นตัวแปรสาเหตุอันดับแรกในการรับรูภาษา
ที่สอง ขณะที่ตัวแปรดานการกรองอารมณ)เสมือนเป5นทางเดินที่นําสิ่งรับเขาทางภาษาไปถึงยังสมอง
ผานสวนกลไกการรับ นอกจากนั้น Krashen ยังยืน ยัน วาขณะเรีย นหากผู เรีย นไดรับปhจจัยนําเขา
รวมทั้งมีตัวกรองความรูสึกในระดับสูงผูเรียนอาจเขาใจสิ่งที่เห็นหรืออานไดแตปhจจัยนําเขาดังกลาวจะ
ไปไมถึงสมองผานสวนกลไกการรับภาษา ซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นดังกลาวนี้คือเมื่อผูเรียนขาดแรงจูงใจ
ขาดความเชื่อมั่นหรือกังวลเกี่ยวกับความลมเหลวหรือความผิดพลาด ในทางตรงขามหากผูเรียนไมมี
ความกั ง วลกลาวคื อ มี ค วามตั้ งใจมุ งมั่ น ในการเรี ย นตั ว กรองความรู สึ กก็ จ ะอยู ในระดั บ ต่ํ า นั่ น เอง
นอกจากสมมติฐานสิ่งนําเขาและสมมติฐานตัวกรองความรูสึกที่กลาวขางตน Long (198,1996) ได
เสนอสมมติฐานปฏิสัมพันธ) (Interaction hypothesis) ซึ่งเป5นการศึกษาขยายจากสมมติฐานรับของ
Krashen ซึ่งถือเป5นสมมติฐานหนึ่งในการเรียนรูภาษาที่สอง
สมมติฐานปฏิสัมพันธ1 (Interaction hypothesis)
จากการศึกษาของ Long (1981,1996) พบวาความพยามยามที่ผูเรียนใชในการ
สรางความเขาใจตรงกันในการปฏิสัมพันธ)หรือการสื่อสารไมวาดวยการพูดซ้ํา การพูดเพื่อยืนยันความ
มั่นใจ การพูดเพื่อตรวจสอบความเขาใจ หรือการพูดขอใหขยายความกระจาง มีประโยชน)อยางยิ่งใน
การเรียนรูภาษากลาวคือ เป5นการทําใหแนใจวาผูเรียนไดปhจจัยรับเขาบวกเพิ่มขึ้นอีก 1 ขั้น ( i plus
1) ตอมามีผูศึกษาเกี่ยวกับสมมติฐานปฏิสัมพันธ)รูปแบบคลาย ๆ กับ Long (1981) เพื่อพิสูจน)ความ
เชื่อมโยงของปฏิสัมพันธ)ทางภาษากับความเขาใจอาทิ Pica (1987) รวมทั้ง Gass และ Varonis
(1994) โดยสรุปงานวิจัยของพวกเขาพบวาการมีปฏิสัมพันธ)ระหวางผูเรียนนําสูการสรางความเขาใจ
ในการสื่อสาร นอกจากนั้นงานวิจัยของ Mackey (1999) เกี่ยวกับสมมติฐานการปฏิสัมพันธ)พบวาการ
ไดมีสวนรวมในการสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ)ทางภาษาจะชวยใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูภาษาที่สอง
อยางไรก็ ต ามในการรั บ รู ภาษาที่ ส องแนวคิ ด ของสมมติ ฐ านที่ เ กี่ ย วของนอกจาก
สมมติฐานสิ่งนําเขาสมมติฐานตัวกรองทางความรูสึกและสมมติฐานปฏิสัมพันธ) ดังไดสรุปมาแลวนั้นได
มี ผู ทํ า การศึ ก ษาโดยเชื่ อ มโยงสมมติ ฐ านดั ง กลาวกั บ ปh จ จั ย สิ่ ง แวดลอมทางภาษาและทฤษฏี ท าง
ภาษาศาสตร)โดยใชแนวการอานเชิงปฏิสัมพันธ) (Interaction) เป5นฐานการเรียนรูและพัฒนาการศึกษา
ไปสูประเด็นของกระบวนการประมวลขอมูล นั่นคือสิ่งรับเขา (Input) จะเปลี่ยนเป5นปhจจัยซึมซับ
(Intake) ไดอยางไรการศึกษาดังกลาวเป5นแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูเชิงวัฒนธรรมสังคมของ Vygotsky
(1978: 86-87) ซึ่งเชื่อในเรื่องของความการอานและการเรีย นรู ที่เ กิด จากปฏิสัมพัน ธ)ทางสังคม
นอกจากนั้นยังมีมุมมองในเรื่องของสมมติฐานสงออก (Output hypothesis) ที่เขามาเกี่ยวของดวย
เชนกัน
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สมมติฐานสงออก (Output hypothesis)
Swain (1999) แสดงมุมมองเกี่ย วกับ การรับ รู ภาษาซึ่ง เป5น การมองตางมุมกับ
Krashen (1982) ที่ใหความสําคัญกับสิ่งรับเขา (Input) โดยมีแนวการอานวาการรับรูภาษาเกิดจาก
ผูเรียนไดรับปhจจัยรับเขาที่ส ามารถเขาใจได (Comprehensible Input) รวมทั้งมีการกรองดาน
อารมณ)ในระดับต่ํา ขณะที่ Swain (1999) กลาววาวาสิ่งนําเขาเพียงอยางเดียวนั้นยังไมเพียงพอตอ
การรับรูภาษา การเรียนรูภาษาหรือการรับรูภาษาจะปรากฏจากผลผลิตของปริมาณการรับรูหรือสิ่ง
สงออก (Output) นั่นเอง แนวการอานดังกลาวเนนใหเห็นวาการรับรูภาษาที่สองนั้น หากผูเรียนไดมี
โอกาสฝmกฝนการผลิตถอยคําในภาษาที่สองจากกิจกรรมจะชวยเพิ่มความคลองแคลวในการใชภาษา
โดยขอมูลหรือผลผลิตทางภาษาตามสมมติฐานของ Swain นั้นเป5นมากกวาสิ่งนําออกที่เกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรมกลาวคือ ขอมูลทางภาษาที่ผ ลิต ออกมาจากกิจ กรรมนั้น ผลัก ดัน ใหผูเรียนเกิดความ
ตระหนักถึงปhญหาหรือ ชองวางของภาษาใหมที่เ รีย นรู จากการสัง เกต หรือ กิจ กรรมที่เ ปqด โอกาส
ใหผูเรียนไดอภิป รายวิเ คราะห)ปhญ หาเหลานั้น รวมทั้ง เปqด โอกาสใหผู เรีย นไดทดสอบโครงสราง
และรูปแบบของภาษาใหม ผูเรียนจะสามารถพัฒนาการรับรูภาษาที่สองได
4.2 แนวความการอานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนนภาระงาน
คําจํากัดความของภาระงาน (Task)
คําจํากัดความของคําวาภาระงาน (Task) มีตั้งแตคําจํากัดความแบบทั่ว ๆ ไป และ
คําจํากัดความเฉพาะที่มีความซับซอนโดยผูใหความหมายระบุถึงภาระงานที่ปฏิบัติทุกวันเป5นภาระงาน
ในลักษณะที่ปฏิบัติจริง (Real World Tasks) และภาระงานที่ใชในการสอนภาษาที่สองในหองเรียน
(Pedagogical Tasks) เริ่มจากการใหความหมายโดย Long (1985) สรุปวา ภาระงาน (Task) คือ
สิ่งที่เราทําในชีวิตประจําวัน โดยทําเพื่อตนเองหรือไดรับมอบหมายใหทําเพื่อผูอื่นอาจไดหรือไมไดรับ
สิ่งตอบแทน อาทิ การทาสีรั้วบาน การกรอกแบบฟอร)ม เป5นตน คําจํากัดความดังกลาวถือวากลาวถึง
ภาระงานในลักษณะของงานนอกหองเรียน สวนคําจํากัดความของภาระงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา
นั้นไดมีผูเสนอไวอยางหลากหลายไดแก Crooks (1986) และ Wright (1987) โดย Crooks กลาววา
ภาระงานหมายถึงงานหรือกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายเฉพาะ เป5นสวนหนึ่งของการเรียน การทํางานหรือ
เป5นเครื่องมือใชในการเก็บขอมูล ของงานวิจัย ขณะที่ไรท) (Wright) ใหความหมายวาภาระงานคือ
ปhจจัยที่ใชในการสอนโดยอาจเป5นขอมูลที่กําหนดใหผูเรียนไดปฏิบัติตามอาทิ คําถาม คําสั่งหรือคํา
เชิญชวน นอกจากนั้นยังไดมีผูใหคําจํากัดความของภาระงานแคบลงมาในลักษณะของภาระงานที่
เกี่ยวของกับวงความสามารถในการศึกษาโดยเฉพาะในการศึกษาภาษาที่สองไดแก Krahnke (1987)
ซึ่งกลาววาภาระงาน (Task) หมายถึงกิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติเพื่อฝmกการใชภาษาในสถานการณ)
นอกหองเรียน ภาระงานตางกับกิจ กรรมอื่น เนื่องจากมีจุด มุ งหมายที่น อกเหนือจากการใชภาษาซึ่ง
ความหมายดั งกลาวเป5 น การมองวาภาระงานเป5 นสิ่ งที่ ผู เรี ยนภาษาที่ สองแสดงออกหรื อปฏิ บัติใน
หองเรียนเพื่อเป5นการฝmกซอมการใชภาษาในการสื่อสารในสังคมภายนอกหองเรียนนั่นเอง
ความหมายของภาระงานยังไดรับการนิยามเฉพาะในลักษณะของบทบาทที่มีต อ
ความสามารถในการสอนการพัฒนาภาษาทั้งดานรูปแบบของภาษาและความหมาย โดยผูใหคํานิยาม
ดังกลาวอาทิ Breen (1987) ความหมายโดยสรุป ภาระงาน (Task) หมายถึง แบบฝmกหัดซึ่งมีตั้งแต
ระดับงายไปสูระดับยากรวมทั้งหมายถึงกิจกรรมตางๆ เชนสถานการณ)จําลอง การรวมกลุมแกปhญหา
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และการตัดสินใจ Prabhu (1980) กลาววาภาระงานคือกิจกรรมที่ตองการใหผูเรียนบรรลุเป|าหมาย
หรือความสําเร็จที่ตั้งไวโดยใชขอมูลที่มีอยูผานกระบวนการทางความการอานโดยในการปฏิบัติภาระงาน
แบงเป5น สองขั้น ตอนคือขั้น เตรีย มปฏิบัติง าน (Pre-task) และขั้น การปฏิบัติจริง (Task) ขณะที่
Candlin (1987) กลาววา ภาระงาน (Task) หมายถึงกิจกรรมที่ใหความสําคัญกับขั้นตอนความสามารถ
ในการอานและสื่อความหมายทําใหเกิดความรูใหมที่สามารถนําไปใชไดโดยกิจกรรมเป5นประเภท
จํา แนกความแตกตาง การเรี ย งลํา ดั บ การแกปh ญ หาเป5 น ตน Swales (1990) ก็ เ ป5 น ผู หนึ่ ง ที่มี
ความเห็นสอดคลองกับ Candlin โดยใหความหมายเพิ่มเติมจาก Candlin วา ไมวาจะเป5นกิจกรรม
จําแนกความแตกตางหรือการเรียงลําดับภาระงานดังกลาวหรือกิจกรรมเหลานั้นตองมีเป|าหมายที่
ชัดเจนสามารถนําไปประยุกต)ใชในสถานการณ)อื่นได โดยทําใหเกิดความการอานและใชรูปแบบรวมทั้ง
ทักษะที่เหมาะสม
นอกจากนั้นนิยามของภาระงาน (Task) ไดระบุโดย Nunan (1989) วาหมายถึง
กิจกรรมที่ใชในหองเรียนเกี่ยวของกับกระบวนการความการอานและการเขาใจรวมถึงการที่ผูเรียนใช
ภาษาในการปฏิสัมพันธ)ที่เนนความหมายมากกวารูปแบบหรือโครงสรางภาษา รวมทั้ง Richards et al.
(1986) ใหความหมายของภาระงานที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาโดยสรุปวา คือกิจกรรม (Activity)
หรือการกระทํา ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทําความเขาใจทางภาษา เชน การวาดแผนที่ขณะฟhงจาก
เครื่องบันทึกเสียง การฟhงคําบอกคําสั่ง และทําตามคําสั่งนั้น ขณะที่ Willis (1996) กลาววาภาระงาน
เป5นกิจกรรมทางภาษาที่ใหความสําคัญกับผลของกิจกรรมมากกวารูปแบบภาษาและความหมายหรือ
บริบท
สรุปไดวาภาระงานในความหมายที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาที่สองใน
หองเรียนนั้น หมายถึงกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายชัดเจนเป5นกิจกรรมที่ใชภาษาเป5นเครื่องมือในการปฏิบัติมี
รูปแบบที่หลากหลายในการใหผูเรียนไดฝmกและในการปฏิสัมพันธ)ของผูเรียนนั้นเนนความหมายทาง
ภาษามากกวารูป แบบหรือเนนผลของกิจ กรรมมากกวารูปแบบภาษา ดังนั้นการนําหลักการหรือ
จุดเดนของการจัดการเรียนรูแบบเนนภาระงานมาใชในการจัดกิจกรรมการอานนอกจากจะสงเสริม
ความเขาใจในการอานแลว ภาระงานการอานที่มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียนรวมทั้งการกําหนด
ความสํา เร็จ การอานดวยชิ้น งานปลายทางที่ทาทาย นาสนใจและมีความหมายกลาวคือสามารถ
นําไปใชจริงไดยอมถือเป5นแรงจูงใจหรือการกระตุนผูเรียนใหสนุกกับการอานไดอยางดี ซึ่งแรงจูงใจ
ดังกลาวผูวิจัยมั่นใจวาจะนํามาสูความพึงพอใจตอการอานของผูเรียนนั่นเอง
ตารางที่ 2 สรุปสังเคราะห)แนวการอานทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเนนภาระงาน
แนวคิด
อางอิง
สรุปการสังเคราะห)
ทฤษฎี
-สมมุติฐาน Krashen การรับรูภาษาเกิดจาการเขาใจขอมูลหรือรับขอมูลที่สามารถเขาใจได
รับเขา
(1982)
โดยมนุ ษ ย) จ ะพั ฒ นาจากระดั บ ความรู ที่ มี อ ยู ขึ้ น ถั ด ไปอี ก หนึ่ ง ขั้ น
(Input
ตามลําดับธรรมชาตินั่นคือ i plus 1 ดังนั้นปhจจัยรับเขาหรือสิ่งนําเขา
hypothesis)
จากการจากสื่อการอานที่ผูอานสามารถเขาใจได จึงเป5นปhจจัยรับเขา
หรือสิ่งนําเขาที่สามารถเขาใจไดเรียกวา Comprehensible input
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ตารางที่ 2 สรุปสังเคราะห)แนวการอานทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเนนภาระงาน (ตอ)
แนวคิดทฤษฎี
อางอิง
สรุปการสังเคราะห)
-สมมุติฐานการ Krashen เมื่อผูเรียนมีความตั้งใจมุงมั่นและไมมีความกังวลในการเรียนหรือ
กรองดวย
(1982)
การทํ า กิ จ กรรม ตั ว กรองจิ ต วิ สั ย ก็ จ ะอยู ในระดั บ ต่ํ า ทํ า ใหปh จ จั ย
อารมณ)
นําเขาทางภาษาไปถึงยังสมองผานสวนกลไกการรับรูภาษาไดอยาง
(Affective
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการอานในบรรยากาศที่ไมเครียดจะทําใหตัว
Filter
กรองจิตวิสัยอยูในระดับต่ํา
hypothesis)
-สมมุติฐาน
Long
ปฏิสัมพันธ)ระหวางผูใชภาษาเป5นปhจจัยสําคัญในการสื่อสารภาษา
ปฏิสัมพันธ)
(1981,
การเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนใชภาษาเป|าหมายในการปฏิสัมพันธ)
(Interaction 1996)
กับผูอื่น
hypothesis)
-สมมุติฐาน
Swain
การเรียนรูภาษาหรือการรับรูภาษาจะปรากฏจากผลผลิตของ
สงออก
(1999)
ปริมาณการรับรูหรือผลผลิตทางภาษาที่เกิดขึ้น (Output) ดังนั้น
(Output
กิจกรรมการอานที่เนนผลงานใหผูเรียนไดแสดงออกทางภาษาใน
hypothesis)
รูปแบบทักษะตาง ๆ จะเป5นตัวเสริมการรับรูภาษา
การเรียนรูแบบ
รวมงาน
(Collaborative
learning)

ทฤษฎีการ
สราง
ความรูของ
Vygotsky
(1978:
86-87)

ระบบความสามารถในทักษะการคิดของบุคคลเป5นผลมาจากการ
สื่อสารในกลุมสังคมมีโครงสรางยืดหยุนหลากหลายผูสอนเป5นผู
อํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือผูเรียนในทุกรูปแบบ ผูเรียน
ไดรวมงานกับผูที่มีความแตกตางกันมีการชวยเหลือและชี้แนะจากผู
ที่มีความชํานาญมากกวา ไมวาจากครูหรือเพื่อนเพื่อเป5นการสั่งสม
ความชํานาญขึ้นทีละนอย(Scaffolding)

ตารางที่ 3 สรุปสังเคราะห)แนวการอานทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
การสอนแบบเนนภาระงาน TBL
1.ขั้นกอนปฏิบัติงาน Pre-task
ผูสอนชี้แจงภาระงานและกระตุน
ความรูเดิมของผูเรียน
ผูสอนคอยชี้แนะและควบคุมใหผูเรียนฝmกหัดสิ่งที่อยูในเนื้อหาโดยผูสอน
คอยชี้แนะ
2.ขั้นปฏิบัติงาน Task cycle
ผูสอนใหทักษะของงานที่อยูในโลกของความจริงหรือใกลเคียงกับโลก
ของความเป5นจริง ผูเรียนเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวเตรียมรายงานแลว
นําเสนอ โดยผูสอนใหขอมูลป|อนกลับเพื่อผูเรียนไดทราบขอมูลที่
ถูกตอง
3.ขั้นหลังปฏิบัติการ Language focus
ผูเรียนฝmกฝน ผูสอนทบทวนรูปแบบภาษาเพื่อสรางความมั่นใจ

การสอนภาษาที่เนนความรูความเขาใจทางวิชาการ CALLA
1.ขั้นเตรียมตัว Preparation
ในขั้นนี้ครูจะตองดูวานักเรียนเรียนเรื่องอะไรไปแลวบาง ผูสอนควรจะนําเสนอภาพรวมและวัตถุประสงค)ของ
บทเรียนใหมที่ผูสอนตองการจะนําเสนอใหกับผูเรียน ซึ่งทําใหผูเรียนทราบวาผูเรียนกําลังจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ
อะไร และในขั้นการเตรียมตัวนี้ยังเป5นการกระตุนความรูเดิมของผูเรียน
2.ขั้นนําเสนอ Presentation
นําเสนอและอธิบายขอมูลใหมๆ ใหกับผูเรียน ซึ่งครูจะตองสังเกต และบางทีก็ตองปรับเปลี่ยนภาษาที่ใชในการ
สอนใหเป5นภาษาตนเองเราะจะชวยใหผูเรียนเขาใจไดงายมากกวา ครูที่สอนแบบแนวทางการสอนภาษาที่เนน
ความรูความเขาใจมีวิธกี ารนําเสนอที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนเรียนรูไดหลายวิธที ั้งดานการฟhงและการเห็น ครู
ควรดํารงรักษาบรรยากาศหองเรียนใหมีประสิทธิภาพ
3.ขั้นฝ\ก Practice
ในขั้นนี้ จะตองจัดใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ นักเรียนสามารถประเมินไดวาคําศัพท)ใหมคําไหนที่เขาใจไดยาก เพราะ
ผูเรียนสามารถเรียนรู และแลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อนได โดยการพูดคุย ทําใหในขั้นนี้ผูเรียนจะไดทํางานรวมกับ
เพื่อน และใชหนาที่ของภาษาไดถูกตอง เพื่อชวยกันแกปhญหา
4.ขั้นประเมิน Evaluation
ขณะที่ครูสวนใหญมีทักษะการวัดและประเมินนักเรียนมาก แตนักเรียนกับไมมีประสบการณ)ในการประเมินตนเอง
เลย เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนแบบแนวทางการสอนภาษาที่เนนความรูความเขาใจ ทําใหผูเรียนสามารถวัด
และประเมินตนเอง และสามารถทําใหนักเรียนรูวาตนเองมีความสามารถอยูในระดับใด และรูวาตัวเองจะตอง
เรียนรูอะไร กิจกรรมการวัดและประเมินสามารถประเมินไดทั้งแบบเป5นกลุม และแบบเดี่ยว หรือจะประเมินจาก
ปฏิบัติงานในหองเรียน หรือ งานที่สั่งใหทําที่บานก็ได ในการวัดผลกลุม นักเรียนจะสามารถตรวจและแกไขงาน
ของแตละคนใหถูกตองไดในกลุมเล็กๆ สมาชิกกลุมจะใชขั้นตอนการวินิจฉัยเพื่อแกปhญหาและถกเถียงกันเกี่ยวกับ
ความมีประสิทธิภาพของแผนการเรียนรูตางๆที่ถูกนํามาใช สวนในการวัดผลเดี่ยว นักเรียนจะตรวจแกงานตาม
ลําพัง จดบันทึกกระบวนการเรียนรู การตอบสนอง อุปสรรค สะสมรายการความสําเร็จของตนเอง และวิเคราะห)
กระบวนการกับครู ทั้งการวัดผลกลุม และการวัดผลเดี่ยวเป5นสวนประกอบสําคัญของผลงานในภาพรวมของ
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ตารางที่ 3 สรุปสังเคราะห)แนวการอานทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ (ตอ)
การสอนแบบเนนภาระงาน TBL

การสอนภาษาที่เนนความรูความเขาใจทางวิชาการ CALLA
5. ขั้นขยายผล Expansion
จุดประสงค)ของขั้นขยายผล
ขัน้ ตอนการเรียนรูแนวทางการสอนภาษาที่เนนความรูความเขาใจทางวิชาการคือ
เพื่อใหนักเรียนสามารถบูรณการความรูใหมและทักษะเขากับขอบขายองค)ความรูที่มอี ยูเดิม ขั้นแรก ครูจะตองชัก
นํานักเรียนสูการอภิปรายเกี่ยวกับหัวขอบทเรียนซึ่งจะตองเนนกระตุนทักษะการคิด
นักเรียนจะถูกชักจูงดวย
กระบวนการเรียนรูที่มีผลใหพวกเขาตระหนักถึงความสําคัญของบทเรียนและทักษะซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับความรูที่
นักเรียนมีอยูเดิม วิธีการของบทเรียนกับโลกภายนอกโรงเรียน และชีวิตของนักเรียนแตละคน ดวยสาเหตุที่
นักเรียนจะตอบสนองตอสิ่งทีพ่ วกเขาไดเรียนรู อาจทําใหพวกเขาพบวาควรมีการทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงมุมมอง
ของความรูที่มีอยูเดิม อันเป5นผลทีเ่ กิดจากความรูและทักษะใหมๆ การเปลี่ยนแปลงความรูนั้นเป5นผลลัพธ)สาํ คัญ
ของการสอนแบบแนวทางการสอนภาษาทีเ่ นนความรูความเขาใจทางวิชาการ
การออกแบบกิจกรรมชั้นเรียนและที่บานสําหรับนักเรียนนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะสอดแทรกความรู
ใหมๆและทักษะผานทางกิจกรรมซึ่งมีความหมายเฉพาะ นอกจากนี้ ครอบครัวยังมีสวนเกี่ยวของเนื่องจากนักเรียน
จะถูกชักนําใหนําความรูใหมๆไปใชที่บาน หรือหาความสัมพันธ)ระหวางความรูใหมๆ และพื้นฐานทางวัฒนธรรม
ของพวกเขา ครูอาจสั่งใหนักเรียนอานเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอบทเรียนทางวิชาการ และใหนักเรียนรายงานโดย
เขียนหรือพูด เดี่ยวหรือเป5นกลุมเกี่ยวกับหัวขอที่พวกเขาไดอานเพิ่มเติมนั้น
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องค1ประกอบของกิจกรรมเนนภาระงาน
Shavelson และ Stern (1981) รวมทั้ง Nunan (1989: 10-11) ไดกํา หนด
องค)ประกอบของกิจกรรมภาระงานไวคลายคลึงกันไวโดยองค)ประกอบ 6 ประการตามแนวคิดของ
Shavelson และ Stern ประกอบดวย เนื้อหา สื่ ออุป กรณ) กิจ กรรม เป| าหมาย นักศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรีและบริบททางสังคมขณะที่ Nunan ไดกลาวถึง องค)ประกอบของกิจกรรมเนนภาระงาน
และ CALLA โดยแสดงไวในแผนภาพดังตอไปนี้
จุดมุงหมาย
(Goals)

ตัวป|อนทางภาษา
(Input)

กิจกรรม
(Activities)

บทบาทของครู
(Teacher Role)

กิจกรรมเนนภาระงานและ CALLA
(Task-based Activities)

บทบาทของผูเรียน
(Learner Role)

สถานที่
(Settings)

แผนภาพที่ 3 องค)ประกอบของกิจกรรมแบบเนนภาระงาน
ที่มา: David Nunan, Designing tasks for the communicative classroom (Glassgrow:
Bell & Bain Ltd., 1989), 10 – 11.
จากแผนภาพดังกลาวจะเห็นวาองค)ประกอบของกิจกรรมแบบเนนภาระงาน (Taskbased Activities) ประกอบดวย
1. จุดมุงหมาย (Goals) คือ การบอกขอบเขตของงานปฏิบัตินั้นๆ วาตองการให
ผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายใดในการดําเนินภาระงานนั้น เชน เพื่อพัฒนาทักษะการพูดหรือการเขียน
2. สิ่งนําเขา (Input) คือ ขอมูล ที่มีลัก ษณะสมจริง เพื่อใหผูเรียนใชในการดําเนิน
ภาระงานนั้นซึ่งอาจเป5น รูป ของจดหมาย ขอความจากหนังสือพิมพ) รูป ถาย ภาพวาด ตารางเวลา
โฆษณาจากสิ่งพิมพ) แผนที่ เป5นตน
3. กิจกรรม (Activities) คือ การระบุถึงวิธีการดํา เนิน กิจกรรมของผูเรียนที่มีตอ
ตัวป|อน (Input) ในกิจกรรมนั้นๆ กิจกรรมดังกลาวควรเป5นตัวกระตุนใหผูเรียนไดแสดงออกทางภาษา
ในลักษณะที่สมจริงเหมือนอยูในสถานการณ)จริง การจัดกิจกรรมควรอยูในลักษณะที่กําหนดใหผูเรียน
มีปฏิสัมพันธ)ตอกันโดยการใหผูเรียนทํางานรวมกันเป5นกลุมแกปhญหาใหกิจกรรมลุลวงไป
4. บทบาทของครู (Teacher Role) คือ การระบุวาขณะดําเนินกิจกรรมนั้น ครูมี
บทบาทอยางไร เชน ครูอาจเป5นผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ผูรวมกิจกรรม (Participant)
หรืออาจเป5นผูสังเกตการณ) (Observer) เป5นผูใหคําแนะนํา (Counselor) เป5นตน
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5. บทบาทของผู เรีย น (Learner Role) คือ การระบุว าขณะดําเนินกิจกรรมนั้น
ผูเรียนมีบทบาทอยางไร เชน ผูเรียนเป5นผูรวมการสนทนา (Conversational Partner) เป5นผูฟhง
(Listener) เป5นตน
6. สถานที่ (Settings) คือ การจัด สภาพการณ)ในหองเรีย นใหเป5นสถานที่ตาง ๆ
ตามหนาที่ทางภาษา เชน ในรานอาหาร ที่ทําการไปรษณีย) เป5นตน
Nunan ยั ง ใหความเห็ น เพิ่ ม เติ ม วา องค) ป ระกอบเหลานี้ จะชวยใหผูสอนใชเป5น
หลักเกณฑ)ในการเลือกปรับ ปรุง แกไขเปลี่ย นแปลง และสรางกิจ กรรมแบบเนนภาระงาน (TaskBased Activities) เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสฝmกการใชภาษาในสภาพการณ)ที่สมจริง
เชนเดีย วกัน Candlin (1987: 10-12) ไดจํา แนกองค)ป ระกอบของภาระงานไว
6 ประการโดยองค)ประกอบดังกลาวคือ
1. ตัวป|อน (Input) คื อ ขอมูลที่ ใชในการทํา กิจ กรรมซึ่ งอาจเป5 นขอมูล ทั่วไป
จากสื่อตาง ๆ เชน สิ่งพิมพ) หรืออาจเป5นขอมูลที่เกี่ยวกับประสบการณ)ของผูเรียน
2. บทบาท (Roles) คือ การกําหนดบทบาทของผู เรีย นแตละคนวาจะตองปฏิบัติ
ตอกันอยางไรขณะทํากิจกรรม
3. สถานที่ (Settings) คือ การกําหนดหองเรียนใหเป5นสถานที่ตาง ๆ ตามหนาที่
ทางภาษาที่ระบุไวขณะทํากิจกรรม ซึ่งการระบุดังกลาวนี้จะเป5นการเชื่อมโยงกิจกรรมในหองเรียนเขา
กับสถานการณ)จริงนอกหองเรียน
4. การดําเนินกิจกรรม (Actions) คือ การระบุขั้นตอนวาผูเรียนจะดําเนินกิจกรรม
อยางไรจึงจะบรรลุผลสําเร็จ
5. ผลลั พ ธ) (Outcomes) คื อ การระบุ ว าหลั ง จากภาระงานนั้ น ลุ ล วงไปแลว มี
ผลลัพธ)ใดทางเดียวหรืออาจมีหลายทางก็ได ขึ้นอยูกับการตัดสินใจหรือการแกปhญหาของผูเรียนขณะ
ทํากิจกรรม
6. ผลสะทอนกลับ (Feedback) คือ การประเมินคาของภาระงานวาผูเรียนสามารถ
ดําเนินกิจกรรมไดบรรลุผลสําเร็จหรือไม ผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไมอยางไรผูเรียนสามารถเชื่อมโยง
สิ่งที่ไดเรียนกับสถานการณ)จริงไดดีหรือไม
สวน Pica et al. (1993: 11-17) กลาวถึงองค)ประกอบของกิจกรรมเนนภาระงาน
และ CALLA วามี 2 สวน คือ จุดมุงหมาย (Goal) และงานหรือกิจกรรม (Work or Activities) ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
1. จุดมุงหมาย (Goal) ของภาระงาน คือ การระบุวา ผูเรียนรวมกันทํางานเป5นกลุม
หรือทํางานเดี่ยว เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายของภาระงานนั้น
2. งานหรือกิจกรรม (Work or Activities) แบงเป5นสองชนิด คือ
2.1 งานที่ระบุความสัมพันธ)ระหวางผูเรียน (Interactant Relationship) วา
ผูเรียนจะเป5นผูใหขอมูล (Suppliers) หรือเป5นผูรองขอขอมูล (Requesters) ขณะรวมทํางานเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงค)ของงานนั้น
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2.2 งานที่ ร ะบุ ว าผู เรี ย นจํา เป5 น ตองมีหรือไมมีปฏิสัมพันธ)ตอกัน (Interaction
Requirement) งานบางชนิดผูเรียนจําเป5นตองเป5นทั้งผูรองขอและผูใหขอมูล งานประเภทนี้ทําให
ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ)ตอกันและตอภาษาคอนขางมาก เพราะเกิดการสื่อสารสองทาง (Two-way
Communication) งานบางชนิดผูเรียนคนหนึ่งเป5นผูรองขอขอมูล และอีกคนหนึ่งเป5นผูใหขอมูล งาน
ชนิดนี้ทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ)ตอกันและตอภาษาคอนขางนอย เพราะเกิดการสื่อสารเพียงทางเดียว
(One-way Communication)
กลาวโดยสรุป องค)ประกอบของกิจกรรมเนนภาระงาน ประกอบดวยจุดมุงหมาย
ของภาระงานที่ระบุวาภาระงานนั้นตองการใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค)ของหนาที่ทางภาษาอยางใดอยางหนึ่ง
ในการทํากิจกรรมนั้นผูเรียนจะไดฝmกการใชภาษาโดยใชตัวป|อนที่สมจริงซึ่งจะทําใหผูเรียน สามารถ
เชื่อมโยงเหตุการณ)ในภาระงานนั้นกับเหตุการณ)จริงที่อาจเกิดขึ้นไดในสถานการณ)จริง ทั้งนี้กิจกรรม
นั้ น จะมี ก ารระบุ ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น กิ จ กรรมอยางชั ด เจนเพื่ อ ใหไดผลลั พ ธ) อ ยางใดอยางหนึ่ ง
ขณะเดี ย วกั น ภาระงานนั้ น ก็ มีก ารกํ า หนดบทบาทของครู แ ละผู เรี ย นวาจะมี ป ฏิ สั ม พั น ธ) ต อกั น ใน
ลักษณะใด
ประเภทของกิจกรรมเนนภาระงาน
Nation (1990) Candlin (1987:15-16) รวมทั้ง Paulston (1979: 6 - 21) ตาง
แบงกิจกรรมเนนภาระงาน ไวเป5น 4 ประเภท โดยเนชั่นพิจารณาแบงประเภทของกิจกรรมภาระงาน
จากระดับความยากงายของภาระงาน เรียงลําดับจากงายไปสูยากดังนี้
1. ภาระงานตามประสบการณ) (Experience Tasks) เป5นงานหรือกิจกรรมที่ทําเป5น
กลุมหรือทําตามลําพังก็ไดทั้งนี้งานดังกลาวผูเรียนตองคุนเคยหรือเคยมีประสบการณ)มากอน
2. ภาระงานแบบรวมปฏิบัติ (Shared Tasks) เป5นงานหรือกิจกรรมกลุมเนนความ
รวมมือภายในกลุม
3. ภาระงานแบบชี้แนะ (Guided Tasks) เป5นงานหรือกิจกรรมที่ตองมีการชี้แนะ
ชวยเหลือในบางเรื่องเพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานได
4. ภาระงานอิสระ (Independent Tasks) เป5นงานที่ใหผูเรียนปฏิบัติลําพังโดยไมมี
การวางแผนชวยเหลือ
ขณะที่ Candlin (1987: 15-16 แบงงานทั้ง 4 ประเภทออกเป5น
1. กิจกรรมเนนภาระงานใหผูเรียนไดฝmกปฏิบัติในเรื่องของภาษา (Focus on Language
Training) โดยเนนการเรียนภาษาเป|าหมาย วัตถุประสงค)การเรียนรู ตลอดจนขอมูลที่นํามาใชในการเรียน
2. กิ จ กรรมเนนภาระงาน ที่ ใ หผู เรี ย นเกิ ด การแลกเปลี่ ย นขอมู ล ซึ่ ง กั น และกั น
(Focus on Information Sharing) ผลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนขอมูลขณะดําเนินกิจกรรมแบงเป5น
4 ประเภท คือ
2.1 ขอมูลหรือความคิดที่ไดจากผูเรียนแตละคนในกลุมหลังทํากิจกรรม
2.2 ขอมูลที่ไดจากการที่ผูเรียนทุกคนในกลุมรวมกันตัดสินใจ
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2.3 ขอมูลที่ไดจากการที่ผูเรียนแตละคนในกลุมนําขอมูลของตนมารวมกันซึ่ ง
กอใหเกิดผลลัพธ)อยางใดอยางหนึ่ง
2.4 ขอมูลที่ไดจากการที่ผูเรียนแตละคนคนพบจากการแกปhญหาในสวนของตน
แลวนําผลลัพธ)ที่ไดมารวมกัน อันกอใหเกิดผลลัพธ)ในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกตางออกกันไป
3. กิจ กรรมเนนภาระงาน ที่เ นนใหผู เรีย นทํา การวิจัย และทดลอง (Focus on
Research and Experimentation) กิจกรรมประเภทนี้เป5นกิจกรรมที่มีความซับซอนเนนฝmกให
ผูเรียนตั้งปhญหา ตั้งสมมุติฐาน ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปhญหา วางแผนการแกปhญหา วิเคราะห)และ
ประเมินผล ตลอดจนการนําเสนอผลงาน
4. กิจกรรมเนนภาระงาน ที่เ นนกลยุทธ)ในการเรียนภาษาของผูเรียน (Focus on
Learner Strategy) โดยเนนการที่ผูเรียนรับรูปhญหา การเลือกรูปแบบในการแกปhญหา การสรุป
อางอิง การตัดสินปhญหา ตลอดจนวิธีการที่ผูเรียนนําผลลัพธ)ที่ไดไปประยุกต)ใช
ทั้งนี้ Candlin (1987: 20) ยังกลาวถึงภาระงานที่นํามาใชในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยระบุวาภาระงานที่นํามาใชนั้นควรเป5นภาระงานทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและกอให
ผูเรียนเกิดการมีปฏิสัมพันธ)กับผูอื่น สงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษามากที่สุดมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน
ในดานภาษาที่ใชและวิธีการปฏิบัติ เนนผลของการปฏิบัติงานตามทักษะและวิธีการที่ผูเรียนที่อาจ
แตกตางกัน ภาระงานควรทาทายความสามารถของผูเรียน เสริมสรางเจตคติที่ดีรวมทั้งความรวมมือ
ระหวางผูเรียน ควรเป5นภาระงานที่ใหผูเรียนเป5นผูวิเคราะห)งานหรือปhญหา ครูมีบทบาทเป5นผูชวยเหลือ
ควรเปqดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินผลแสดงความคิดเห็นหรือใชภาษาในการปฏิบัติ
ภาระงานหรือแกปhญหา รวมทั้งใหผูเรียนไดรับขอมูลยอนกลับในการปฏิบัติภาระงานดวย เชนกัน
สวน Paulston (1979:6 - 21) ไดจัดแบงกิจกรรมแบบเนนภาระงานและ CALLA
ออกเป5น 4 ประเภท ดังนี้
1. กิ จ กรรมเนนภาระงานที่ ทํ า ใหผู เรี ย นไดฝm ก ใชบทสนทนาเพื่ อ สรางและคง
ความสัมพันธ)ในสังคม (Social Formulas and Dialogues) ซึ่งครอบคลุมการฝmกพูดในลักษณะตาง ๆ
เชน การพูดทักทาย (Greetings) การลาจาก (Leave-taking) การแนะนําตัว (Introducing) การขอโทษ
(Apologizing) การรองทุกข)หรือการรองเรียน (Complaining) เป5นตน
2. กิจกรรมเนนภาระงานที่เป5นการสรางปhญหาแลวใหผูเรียนหาคําตอบ (Problem –
solving Activities) โดยมีตัวเลือกในการแกปhญหา กิจกรรมนี้มักใหผูเรียนรวมทํางานเป5นกลุม แตละ
กลุมไมควรเกิน 7-8 คน การทํางานเป5นกลุมใชไดดีสําหรับหองเรียนขนาดใหญการจัดกลุมควรจัดใหมี
เด็กเกงและเด็กออนอยูคละกันโดยใหแตละกลุมรวมกันแกไขปhญหาโดยมีครูเป5นผูใหคําแนะนํา
3. กิจกรรมเนนภาระงาน ประเภทบทบาทสมมุติ (Role - playing) เป5นกิจกรรมที่
ผูเรียนไดรับ บทบาทตางๆ โดยผู สอนเป5น ผู กํา หนดให กิจ กรรมนี้ส ามารถใชกับผูเริ่มเรียนภาษาไป
จนถึงผูเรียนภาษาในระดับสูงซึ่งผูเรียนภาษาในระดับนี้ ควรมีพื้นฐานความรูเดิมและประสบการณ)เดิม
อยูดวย เพราะจะชวยทําใหเกิดการเรียนรูเร็วขึ้น
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4. กิจกรรมเนนภาระงาน ที่ฝmกใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ)กับเจาของภาษานอกหอง เรียน
(Community – oriented Task) กิจกรรมนี้จะชวยใหผูเรียนไดฝmกการใชภาษาที่สมจริงในสถานการณ)จริง
นอกจากนี้ Pica et al. (1993: 19 - 20) ไดกลาวถึง กิจกรรมเนนภาระงานและ
CALLA วามี 5 ประเภท ไดแก
1. กิจกรรมเนนภาระงาน ในการสรางสัมพันธ)เนื้อหา (Jigsaw Task) คือ กิจกรรมที่
ผูเรียนคนที่ 1 และผูเรียนคนที่ 2 ตางมีสวนของขอมูลที่สมบูรณ)อยูทั้ง 2 คน และผูเรียนทั้ง 2 คนนี้
จะตองทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนขอมูลกัน เพื่อนําขอมูลทั้งสองนั้นมารวมกันใหเกิดเป5นเรื่องราวที่
สมบูรณ)เพียง 1 เรื่อง ขณะทํากิจกรรมนั้น ผูเรียนทั้ง 2 คนจะเป5นทั้งผูรองขอขอมูล (Requester)
และผูใหขอมูล (Supplier) ในขณะเดียวกัน ดังนั้นจึงเรียกการสื่อสารในกิจกรรมนี้วา การสื่อสาร 2 ทาง
(Two – way Communication)
2. กิจกรรมเนนภาระงาน การหาขอมูลที่ขาดหายไป (Information Gap Task) คือ
กิจกรรมที่ผูเรียนคนที่ 1 และคนที่ 2 ตางมีสวนของขอมูลที่เหมือนกัน แตมีบางสวนของขอมูลขาดหายไป
ดังนั้นผู เรีย นตางตองทํา งานรวมกัน ขณะทํา งานรวมกัน นั้น ผู เรีย นคนหนึ่งจะเป5นผูรองขอขอมูล
(Requester) ในขณะที่ผูเรียนอีกคนหนึ่งเป5นผูใหขอมูล (Supplier) และจะสลับบทบาทกันอีกครั้ง
เพื่อแตละคนจะไดมีขอมูลที่สมบูรณ)เพียง 1 อยาง การสื่อสารชนิดนี้เรียกวา การสื่อสารทางเดียว
(One – way Communication)
3. กิจกรรมเนนภาระงาน การแกปhญหา (Problem – Solving Task) คือ กิจกรรม
ที่ผูเรียนรวมกันทํางานเพื่อแกปhญหาที่ไดรับมอบหมาย ผลลัพธ)จากการแกปhญหาจะมีไดเพียงอยางเดียว
4. กิจกรรมเนนภาระงาน การตัดสินใจ (Decision – Making Task) คือ กิจกรรมที่
ผูเรียนรวมกันตัดสินใจเพื่อหาขอสรุปอยางใดอยางหนึ่งจากหลายๆ ทางเลือกที่มีผูกําหนดไวให
5. กิจกรรมเนนภาระงาน การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น (Opinion Exchange
Task) คือ กิจกรรมที่ผูเรียนรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
กิจกรรมเนนภาระงาน การแกปhญ หา กิจกรรมเนนภาระงาน การตัดสิ นใจ และ
กิจกรรมเนนภาระงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจเป5นลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง คือ ผูเรียน
เป5นทั้งผูรองขอขอมูลและใหขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลตลอดจนความคิดเห็นระหวางกันหรืออาจมี
ลักษณะเป5นการทํางานตามลําพังโดยใชขอมูลที่มีอยูเพื่อแกปhญหา หรือตัดสินใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
แสดงความคิดเห็นตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัวอยางของกิจกรรมเนนภาระงานและ CALLA แตละประเภท มี
ดังตอไปนี้
กิจกรรมสัมพันธ)เนื้อหา (Jigsaw Task) มักเป5นกิจกรรมที่ใหผูเรียนคนหาขอมูลจากกัน
และเพื่อแกปhญหาหรือจัดเรียงลําดับเหตุการณ)ของเรื่องราวตางๆ
กิจกรรมการหาขอมูลที่ขาดหายไป (Information Gap Task) เชน การใหผูเรียน
ทําตามคําบอกคําสั่ง หรืออาจใหฟhงขอความแลววาดรูป
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กิจกรรมการแกปhญหา (Problem – Solving Task) มักเป5นกิจกรรมที่ใหผูเรียนหา
ความแตกตางจากรูปภาพ (Spot the Differences) โดยผูเรียนตองทํางานรวมกันเพื่อหาขอสรุปวา
ขอแตกตางเหลานั้นมีอะไรบาง
กิจกรรมการตัดสินใจ (Decision – making Task) เป5นกิจกรรมที่ใหผูเรียนรวมกัน
ตัดสินใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สวนมากมักเป5นการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกความเหมาะสมของบุคคล เชน
การตัดสินใจคัดเลือกคนเขาทํางาน หรือตัดสินใจเลือกคนไขโรคหัวใจวาคนไขคนใดสมควรไดรับการ
ผาตัดเปลี่ยนหัวใจ ผูเรียนตองพิจารณาเลือกคนไขเพียงคนเดียวเทานั้น
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion Exchange Task) มักเป5นกิจกรรม
ที่ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายในหัวขอที่มักกอใหเกิดการโตเถียงกันอยางมาก (Controversial Topics)
เชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปhญหายาเสพติด เป5นตน
สรุปไดวากิจ กรรมเนนภาระงาน สวนใหญเป5น กิจ กรรมที่ร ะบุใ หผู เรีย นรวมกัน
ทํางานเพื่อหาขอยุติในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้น อาจเป5นผลลัพธ)เพียงอยางเดียวหรืออาจเป5น
ผลลั พธ) ที่มีความแตกตางกั น ออกไปหลายอยางขึ้ น อยู กั บ วิ ธี การที่ ผู เรี ย นเลื อกมาใชติ ด สิ น ใจหรื อ
แกปhญหาโดยการสื่อสารระหวางผูเรียนอาจมีลักษณะเป5น การสื่อสารทางเดียว หรือ สองทางก็ได
นอกจากนี้ Willis (1996) ไดเสนอประเภทของภาระงานโดยเนนที่การแสดงผลของ
งานที่แตกตางกันในเรื่องของการใชภาษาแบงเป5น 6 ประเภท ดังนี้
1. การลงขอมูล รายการหรือทํา บัญ ชีร ายการ (Listing) ภาระงานประเภทนี้ให
ความสําคัญตอการคนพบขอเท็จจริง โดยที่ผูเรียนตองสอบถามขอมูลซึ่งกันและกัน หรืออาจสอบถาม
จากผูอื่น ผลของภาระงานจะอยูในรูปแบบบัญชีรายการ ที่มีการเติมขอความใหเสร็จสมบูรณ) หรือ
อาจเป5นแผนผังความคิดก็ได (Draft mind map)
2. การจัดลําดับและการแบงประเภท (Ordering and sorting) ภาระงานประเภท
นี้ ประกอบไปดวย กระบวนการสําคัญ 4 กระบวนการ คือ
2.1 การจัดลําดับเรื่อง การกระทํา หรือเหตุการณ)ใหอยูในลําดับที่สมเหตุสมผล
หรือเรียงตามลําดับเวลา
2.2 การจัดเรียงเรื่องตามคานิยมสวนตัวหรือเกณฑ)ที่มีการชี้เฉพาะลงไป
2.3 การจัดแบงประเภทเรื่องตาง ๆ ใหอยูในหมวดหมูหรือ หัวขอที่กําหนดให
2.4 การจัดประเภทตามหมวดหมูที่แตกตางกันโดยไมกําหนดหมวดหมูให
3. การเปรียบเทียบ (Comparing) ภาระงานประเภทนี้เป5นการเปรียบเทียบขอมูลที่
มีลักษณะคลายกั น แตมี ค วามแตกตางกั น ในดานแหลงที่มา ผูเรียนจะตองคนหาความเหมือนและ
ความแตกตางของขอมูลนั้น กระบวนการเชนนี้รวมถึงการจับคูเพื่อหาความเหมือนและความแตกตางดวย
4. การแกปhญหา (Problem solving) ภาระงานประเภทนี้มุงใหมีการแกปhญหาที่
ตองใชความสามารถดานเหตุผลและสติปhญญา ผูเรียนจะมีความพอใจ กระบวนการและเวลาที่ใชจะ
แตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดและความซับซอนของปhญหา การแกปhญหานั้นอาจเป5นปhญหา
เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การตั้งสมมุติฐาน การเลาประสบการณ) การเปรียบเทียบทางเลือก ตลอดจน
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การประเมิน และการตกลงรวมกันในเรื่องการแกปhญหาภาระงานอยูในรูปแบบขอความสั้นๆ ที่นํามา
จากตนฉบับ แลวใหผูเรียนคาดเดาตอนจบของเรื่อง หรืออาจทําใหกิจกรรมซับซอนมากยิ่งขึ้น
5. การรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ)สวนตัว (Sharing personal experiences)
ภาระงานประเภทนี้สงเสริมใหผูเรีย นสนทนากั นอยางอิ สระเกี่ ยวกับ ตนเองและมี การแลกเปลี่ย น
ประสบการณ)ของตนกับผูอื่น การปฏิสัมพันธ)นี้ใกลเคียงกับการสนทนาทางสังคมที่ไมเป5นทางการ
6. การสรางสรรค) (Creative tasks) ภาระงานประเภทนี้เรียกวา โครงงาน โดย
ผูเรียนทํางานเป5นคูหรือเป5นกลุมปฏิบัติภาระงานที่สรางสรรค)อยางอิสระ ซึ่งประกอบไปดวยภาระงาน
หลายประเภท คือ บัญชีรายการ การเรียงลําดับและจัดประเภท การเปรียบเทียบและการแกไขปhญหา
ภาระงานทั้ง 6 ประเภทของ Willis สามารถเป5นภาระงานแบบปลายเปqด (Opentasks) ซึ่งการดําเนินการภาระงานสามารถแตกตางกันได และยังคงเป5นที่ยอมรับ แตทวาภาระงาน
3 ประเภทแรกมีแนวทางเขาสูภาระงานแบบปqด (Closed-tasks) สวน 2 ประเภทตอมา เปqดโอกาสใหมี
การอภิปรายและเขียนประสบการณ) ความเชื่อ และความเขาใจของแตละบุคคลอยางเป5นอิสระมากกวา
ขณะเดียวกันกิจกรรมประเภทตางๆที่กลาวมานั้นสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน
ภาษาโดยใชเป5นไดทั้งกิจกรรมหลัก (Main Task) หรือกิจกรรมประกอบ (Supplementary Task) ใน
รูปแบบกิจกรรมเดี่ยว (Individual Work) กิจกรรมคู (Pair Work) หรือกิจกรรมกลุม (Group Work)
โดย สรณี วงศ)เบี้ยสัจจ) และ วารีวรรณ เบญจพร (2527: 1-8) กลาวสรุปวาแมกิจกรรมเหลานี้อาจ
นําไปใชในบทเรียนในรูปแบบหรือลักษณะใดก็ตาม ก็ควรจะมีหลักการในการนําไปใชดังนี้
1. กิจกรรมนั้นควรมีลักษณะใกลเคียงการสื่อความหมายในสถานการณ)ปกติ ในการ
จัดกิจกรรมใหมีลักษณะใกลเคียงการสื่อความหมายในสถานการณ)ปกติ ควรจะคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ คือ
1.1 กิจกรรมนั้นตองมีจุดมุ งหมายเชิงการสื่ อความหมาย (Communication
Purpose) กอนที่ผูเรียนจะเริ่มทํากิจกรรม เขาควรทราบวาเขาจะตองทําอะไร เพื่ออะไร เชน ฟhง
บทความเพื่ อจดโนต อานเพื่ อเขีย นไดอะแกรม เป5น ตน ซึ่งสิ่งเหลานี้เป5นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจริงใน
สถานการณ)ปกตินอกหองเรียน
1.2 กิจกรรมนั้นทําใหเกิดความจําเป5นที่จะตองสื่อความหมาย สถานการณ)การ
สื่อความหมายปกติเกิดขึ้นเพราะผูสื่อความหมายตองการขอมูลจากอีกฝ}ายหนึ่ง เนื่องจากตนเองมี
ขอมูลที่ยังไมสมบูรณ) การจัดกิจกรรมใหมีลักษณะใกลเคียงกับสถานการณ)สื่อความหมายปกติจึงตอง
จัดใหผูสื่อความหมายทั้งสองฝ}ายมีขอมูลที่ไมสมบูรณ)ในตนเอง และตองการขอมูลจากอีกฝ}ายหนึ่งมา
ทําใหขอมูลที่ตนมีอยูนั้นสมบูรณ)ได วิธีการดังกลาวนี้จะทําใหเกิดความจําเป5นที่จะตองสื่อความหมายขึ้น
1.3 กิจกรรมนั้นเปqดโอกาสใหผูเรียนไดเลือก (Choice) กิจกรรมการสื่อความหมาย
ในหองเรียนควรเปqดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือก เชนเลือกรูปแบบของภาษาและ/หรือ เนื้อหาเอง
เนื่องจากในสถานการณ)สื่อความหมายปกติ ผูสงขอมูลซึ่งอาจเป5นผูพูดหรือผูเขียนจะมีโอกาสเลือกพูด
หรือเขียนสิ่งที่ตองการ สวนผูรับขอมูลซึ่งอาจเป5นผูฟhงหรืออานก็จะมีโอกาสเลือกฟhงหรือเลือกอาน
สวนที่ตรงกับความตองการของเขา
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1.4 กิจกรรมนั้นเปqดโอกาสใหผูเรียนไดทราบวาการสื่อความหมายของตนประสบ
ผลสําเร็จหรือลมเหลว การที่จะใหผูเรียนไดทราบวาการสื่อความหมายของเขาประสบความสําเร็จหรือ
ลมเหลวนั้น อาจทําไดโดยการใหผู ที่ทํา การสื่อความหมายกันไดรับขอมูลป|อนกลับ (Feedback)
จากกัน และกั นวาการสื่ อความหมายของตนประสบความสํา เร็จ มากนอยเพี ยงใดการไดรั บขอมู ล
ป|อนกลับ (Feedback) จากคูในการสื่อความหมายของตนใกลเคียงกับการสื่อความหมายจริงมากกวา
การใหผูสอนเป5นผูตัดสินวาการสื่อความหมายของผูเรียนใชไดหรือไม
1.5 ภาษาที่ใชในกิจกรรมมีลักษณะเป5นภาษาที่เจาของภาษาใชจริงเหมาะสมกับ
สถานการณ) ภาษาที่ใชในกิจกรรมควรเป5นภาษาที่เจาของภาษาใชจริงในสถานการณ)สื่อความหมาย
ปกติ การพิ จ ารณาวาภาษาที่ ใ ชในกิ จ กรรมเหมาะสมกั บ สถานการณ) ห รื อ ไมนั้ น ดู ไ ดจากปh จ จั ย
3 ประการ คือ บทบาทของผูสื่อความหมาย (Role) เนื้อเรื่อง (Topic) และสถานที่ (Setting)
2. กิจกรรมควรเป5นไปตามหลักการเรียนรู (Learning Principles) ในการจัดกิจกรรม
ใหเป5นไปตามหลักจิตวิทยาการเรียนรูควรคํานึงถึงสิ่งเหลานี้คือ
2.1 กิ จ กรรมตองนาสนใจและเหมาะสมกั บ วั ย ของผู เรี ย นการพิ จ ารณาความ
นาสนใจของกิจกรรมควรยึดผูเรียนเป5นสําคัญ เพราะกิจกรรมที่นาสนใจอาจเป5นแรงจูงใจใหผูเรียน
ตั้งใจเรียนและมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน วิธีพิจารณาอาจทําไดโดยปรึกษากับผูเรียนใหผูเรียนมีโอกาส
แสดงความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาวิธีการและลักษณะกิจกรรมที่ตนคิดวานาสนใจหรือสังเกตจากปฏิกิริยา
ของผูเรียนในขณะทํากิจกรรม
2.2 กิจกรรมมีลักษณะทาทายในระดับที่เหมาะสม กิจกรรมที่มีลักษณะทาทาย
คืออาจจะยากเกินระดับที่ผูเรียนรูแลวเล็กนอย เพื่อใหเกิดการเรียนรู ดังนั้นในการจัดกิจกรรม ผูสอน
จึงจําเป5นตองรูระดับของผูเรียนเป5นอยางดี
2.3 กิจกรรมเปqดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรูและประสบการณ)ที่มีอยู กิจกรรม
ประเภทนี้จะชวยเชื่อมโยงหองเรียนกับโลกภายนอก ทําใหผูเรียนเห็นประโยชน)ของกิจกรรมและการ
เรียนรูในหองเรีย น ชวยสงเสริม ทัก ษะการถายโอน (Transfer) ทําใหผูเรียนรูจั กนําสิ่งที่ เรียนใน
หองเรียนไปประยุกต)ใชนอกหองเรียน
2.4 กิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูในระดับสูงกวาระดับความรูความจําและความ
เขาใจ ระดับการเรียนรูในกิจกรรมไมควรจํากัดอยูแคความรูความจําและความเขาใจ แตควรสงเสริม
ใหผูเรียนไดฝmกฝนกระบวนการเรียนรูในระดับสูงขึ้นไป เชน การตีความ การนําไปใช การแกปhญหา
การวิเคราะห) การอธิบาย การประเมินผล เหลานี้ เป5นตนเพราะเป5นการสงเสริมใหผูเรียนมีความคิด
แตกฉาน
2.5 กิจ กรรมนั้น เปqด โอกาสใหผู เรีย นทุก คนมีส วนรวมในระดับ ใกลเคียงกัน
ไมทําใหผูเรียนคนใดรูสึกวาตนเองเป5นสวนเกิน
3. กิจกรรมควรเป5นไปตามหลักการสอน ซึ่งควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
3.1 กิจกรรมนั้นเขากันไดกับบทเรียนที่จะสอน ในการจัดกิจกรรม ผูจัดจะตองรู
วากิจกรรมนั้น ๆ มีจุดมุงหมายใหผูเรียนฝmกทักษะอะไร ฝmกหนาที่หรือรูปแบบภาษาเชนใดและมีเนื้อ
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เรื่องเกี่ยวกับอะไรจึงจะพิจารณาไดวากิจกรรมนั้น ๆ สมควรจะนํามาใชในบทเรียนบทนี้ และจะสงเสริม
สวนประกอบสวนอื่น ๆ ในบทเรียนซึ่งจะชวยใหผูเรียนบรรลุจุดประสงค)ที่กําหนดไวในบทเรียน
3.2 กิจกรรมตองเหมาะสมกับ สถานการณ)การสอน สถานการณ)การสอนยอม
แตกตางกันตามลักษณะผูเรียน วัย และประสบการณ) ระดับความสามารถของผูเรียนขนาดหองเรียน
ลักษณะหองเรียน ฯลฯ เหลานี้เป5นสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการจัดกิจกรรม
3.3 ความสามารถของผู สอนในการควบคุ มหองเรี ย นและใหความชวยเหลื อ
ผูเรียนในขณะทํากิจกรรมผูเรียนจะตองมีความเขาใจชัดเจนในกิจกรรมนั้น ๆ
สรุปไดวากิจกรรมเนนภาระงาน นั้นมีหลากหลายประเภทซึ่งลวนแตเป5นกิจกรรมที่
สงเสริมใหเกิดการใชภาษาในการสื่อสารและการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนดังนั้นนักการ
ศึกษาหลายทานไดชี้ใหเห็นถึงประโยชน)ของกิจกรรมเนนภาระงาน ประเภทตางๆอยางสอดคลองกัน
อาทิ Taylor (1984: 134-135) Brumfit (1984: 65) Pica et al. (1993: 18) Ellis (1984: 32)
Bygate (1999) Richards et al., (1986: 373) โดยระบุวากิจกรรมเนนภาระงานกิจกรรมที่มี
เป|าหมายในการเรียนกวางขวางครอบคลุมถึงการเรียนรูทักษะชีวิตมีบริบทการเรียนรูที่เป5นลําดับ
ธรรมชาติ และเสริ มสรางโอกาสในการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ) (Interaction) ใหแกผู เรี ย น ทั้ ง ในรู ป แบบ
ปฏิสัมพันธ)ระหวางผูเรียนกับผูเรียนระหวางผูเรียนกับผูสอน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น
ซึ่งกัน และกัน เพื่อสื่อความหมายใหเขาใจตรงกัน (Negotiation) รวมมือกัน ทํา กิจ กรรมใหบรรลุ
จุดมุงหมายเดียวกันหรือแขงขันกันผูเรียนจะไดรับประสบการณ)ในการใชภาษาที่สมจริงทําใหผูเรียน
พัฒนาความสามารถในการใชภาษาไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ)จริงเมื่อผูเรียนไมอาจเขาใจ
ภาษาเป|าหมาย (Target Language) หรือเมื่อตองมีสวนรวมในการใชภาษาที่เหนือกวาความสามารถ
ที่ แ ทจริง ที ่ต นมีอ ยู กิจ กรรมเนนภาระงาน ชวยใหผู เรีย นไดฝmก การใชกลยุท ธ)ใ นการสื ่อ สาร
(Communicative Strategies) เป5นตนวา กลยุทธ)ในการถอดความ (Paraphrasing) การพูดออม
(Circumlocuting) การเลียนแบบทาทาง (Miming) และการขอความชวยเหลือจากคูสนทนา และ
เนื่องจากกิจกรรมเนนภาระงาน มีหลายประเภทหรือหลายชนิดจึงเป5นประโยชน)อยางยิ่งที่จะนํามาใช
ในการเรียนการสอนภาษาเพราะการใชกิจกรรมเนนภาระงาน ตางกันหลายชนิดจะทําใหการเรียนการ
สอนภาษามีลักษณะเป5นการสื่อสารมากขึ้น เชนเดียวกับนักการศึกษาไทย คือ ลมอม ศรีเจริญ (2544:
19) กลาววา การเรียนการสอนภาษาแบบเนนภาระงานมุงใหผูเรียนทํางานหรือกิจกรรมการสื่อสาร
เพื่อผลิตภาษาที่สามารถเขาใจได ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณ)ตรงที่สามารถนําไปประยุกต)ใชกับ
สถานการณ)ทั้งโดยตรงและโดยออมได กลาวคือ ตัวป|อนทางภาษา กิจกรรมที่สอดคลองกับตัวป|อน
ทางภาษาและกระบวนการเรียนจะชวยพัฒนาความสามารถในการรับรูแบบตางๆทั้งกระบวนการ
เรียนรูและการรับรูการเรียนรู (Cognitive and Metacognitive Perceptions)พัฒนาความสามารถ
ในการใชภาษา พัฒนากลยุทธ)ในการสื่อสาร พัฒนากลยุทธ)ในการเรีย นรู และชวยพัฒนาเกี่ยวกับ
การประเมิน
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จะเห็น ไดวาในการเรีย นการสอนภาษาที่เ นนภาระงาน นั้น มีความเกี่ย วของกับ
ความสามารถในการสื่อสารและกระบวนการทางปhญญาเนื่องจากกิจกรรมเนนภาระงาน มีจุดมุงหมาย
ใหผูเรียนใชสิ่งที่มีหรือที่จัดหาไวแลวชวยในการปฏิบัติงานใหสําเร็จผูเรียนจึงมีโอกาสในการเลือกใช
รูปแบบ และหนาที่ภาษารวมทั้งทักษะตางๆอยางเป5นอิสระ
ตารางที่ 4 สรุปสังเคราะห)แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนนภาระงาน
แนวคิดทฤษฎี
อางอิง
สรุปการสังเคราะห)
การจัดกิจกรรมเนน Willis (1996);
เป5 น กระบวนการที่ ชี้ นํ าใหผู เรี ย นไดปฏิ บั ติ ง าน
ภาระงาน (Task- Ellis (1984: 32);
อยางมีขั้นตอนมีเป|าหมายของการปฏิบัติที่เดนชัด
based
Richards et al.
ชวยเสริ ม สรางแรงจู ง ใจความตระหนั ก ในการ
Activities)
(1986: 373);
เรี ย นเจตคติ ที่ ดี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและความ
สนุกสนานใหกับผูเรียนองค)ประกอบของกิจกรรม
Nunan
เนนภาระงาน ประกอบดวย จุ ด มุ งหมายของ
(1989: 10), Candlin ภาระงานที่ระบุวาภาระงานนั้นตองการใหผูเรียน
การจัดกิจกรรมเนน (1987: 10-12);
บรรลุวัตถุประสงค)ของหนาที่ทางภาษาอยางใด
ภาระงาน (Task- Paulston (1979:
อยางหนึ่ง ในการทํากิจกรรมนั้นผูเรียนจะไดฝmก
based
6-21); Pica et al. การใชภาษาโดยใชตั ว ป|อนที่ สมจริ งซึ่ งจะทํ าให
Activities)
(1993: 19-20);
ผูเรี ยนสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ)ในภาระงาน
Taylor (1983: 179- นั้ น กั บ เ ห ตุ ก า ร ณ) จ ริ ง ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด ใ น
191); Brumfit
สถานการณ)จริง ทั้งนี้
(1984: 65) Skehan กิจกรรมจะมีการระบุขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
(1996, 1998)
อยางชัดเจน เพื่อใหไดผลลัพธ)อยางใดอยางหนึ่ง
ขณะเดียวกันภาระงานนั้นก็มีการกําหนดบทบาท
ของครู แ ละผู เรี ย นวามี ป ฏิ สั ม พั น ธ) ต อกั น ใน
ลักษณะใด เป5 นกระบวนการที่ชี้นํ าใหผูเรีย นได
ปฏิ บั ติ ง านอยางมี ขั้ น ตอนมี เ ป| า หมายของการ
ปฏิ บั ติ ที่ เ ดนชั ด ชวยเสริ ม สรางแรงจู ง ใจความ
ตระหนักในการเรียน เจตคติที่ดี ความรับผิดชอบ
และความสนุกสนานใหกับผูเรียน ผูเรียนจะไดฝmก
การใชภาษาโดยใชสิ่ งนําเขาหรือปhจ จัยรับ เขาที่
สมจริง
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เกณฑ1ในการจัดลําดับภาระงาน (Criteria for grading tasks)
Eillis (2004: 228) ไดสังเคราะห)แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ)ในการจัดลําดับภาระงาน
ของ Bindley (1989); Candlin (1987); Prabhu (1987); Nunan (1989); Skehan (1998); และ
Robinson (2001) โดยพิจารณาจากความซับซอนของภาระงานเพื่อจัดลําดับความยากงายของภาระ
งานซึ่งกําหนดเกณฑ)หลัก ๆ 4 ดานไดแก
1. ดานปhจจัยหรือสิ่งนําเขาในภาระงาน (Input)
2. ดานเงื่อนไขของภาระงาน
3. ดานกระบวนการในการปฏิบัติภาระงาน
4. ดานผลลัพธ)ของภาระงาน
โดยในแตละดานประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
1. ดานปhจจัยหรือสิ่งนําเขาในภาระงาน
1.1 รูปแบบของสื่อที่ใชเป5นตัวป|อนทางภาษา (Input medium) ซึ่งมีรูปแบบ
ตางๆ อาทิ รูปภาพ ภาษาเขียน หรือภาษาพูด ซึ่งเรียงลําดับแลวพบวาสําหรับผูเรียนภาษาที่สองตัว
ป|อนทางภาษาที่เป5นรูปภาพมีความงายมากกวาตัวป|อนที่เป5นภาษาเขียนและภาษาพูด
1.2 ระดับความซับซอนของรูปแบบภาษา (Code complexity) ในที่นี้หมายถึง
คําศัพท)หรือประโยคที่ซึ่งมีอิทธิพลตอความเขาใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีขอความที่เป5นตัวป|อน
ทางภาษาใหกับนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรีที่ประกอบดวยคํา ศัพท) ที่นั กศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรีพบ
บอยๆ รวมทั้งประโยคที่สั้นและธรรมดาไมซับซอนมากจะทําใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีเขาใจไดงาย
กวาขอความที่ประกอบดวยคําศัพท)ที่ไมคอยปรากฏบอยหรือเป5นประโยคที่ซับซอน
1.3 ความซับซอนของกระบวนความสามารถในทักษะการคิด (Cognitive complexity)
หมายถึง ระดับ ขนาดหรือขอบเขตของความสามารถในทักษะการคิดที่จําเป5นตองใชในการปฏิบัติ
ภาระงาน ประกอบดวย
1.3.1 ชนิดของขอมูล (Information type) หาขอมูลเป5นขอมูลคงที่ (Static)
หรือภาระงานที่มีการดําเนินงานแบบเดิมตลอดถือวาเป5นภาระงานที่งายที่สุด ขณะที่ภาระงานที่ตอง
ใชการแสดงความคิดเห็นหรือประกอบดวยการดําเนินเหตุการณ)หรือกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนที่ (Dynamic) ถือวาเป5นภาระงานที่ยากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งภาระงานที่มีชนิดของขอมูลเป5น
ความคิดเชิงนามธรรมตองใชกระบวนความสามารถในทักษะการคิดระดับซับซอนถือวามีระดับความยาก
มากที่สุด
1.3.2 จํานวนของขอมูล (Amount of information) ที่ใชในกระบวนการ
ปฏิบัติภาระงาน เชนภาระงานที่เป5นเรื่องราว หากประกอบดวยตัวละครจํานวนไมมาก ผูเรียนก็สามารถ
ปฏิบัติภาระงานเชนในการเลาเรื่องไดงายกวาเรื่องที่มีตัวละครหลายตัว
1.3.3 ระดับโครงสราง (Degree of structured) ในที่นี้ห มายถึงระดับ
โครงสรางทางภาษาที่เป5นตัวป|อน หากตัวป|อนทางภาษาในการปฏิบัติภาระงานมีโครงสรางทางภาษา
ที่ชัด เจนจะทํา ใหปฏิบัติภ าระงานไดงายกวาภาระงานที่มีตัว ป|อ นที่มีโ ครงสรางทางภาษาหลวม
หรือไมชัดเจน
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1.3.4 บริ บ ทที่ ส นั บ สนุ น ตั ว ป| อ นทางภาษา (Context dependency)
หมายถึงความสัมพันธ)เกี่ยวของระหวางภาษาที่ใชในการปฏิบัติภาระงานกับสื่อที่ใช หรือหมายถึงการ
ไดรับการสนับสนุนที่เป5นประโยชน)ตอการปฏิบัติภาระงานจากสถานการณ)แวดลอมความคุนเคยของ
ขอมูล (Familiarity of information) ความรูทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีผลตอความยาก
งายในการปฏิบัติภาระงาน กลาวคือหากภาระงานใดที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีเคยมีประสบการณ)
สวนตัวหรือคุนเคยกับเนื้อหาที่ใชในการปฏิบัติภาระงาน ภาระงานนั้นก็จะปฏิบัติไดงายกวาภาระงาน
ที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีไมคุนเคย
2. ดานเงื่อนไขของภาระงาน ประกอบดวยเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับปhจจัยตางๆ ดังนี้
2.1 กระบวนการเจรจาเพื่อความเขาใจ (Negotiation of meaning) หมายถึง
กระบวนการสื่อสารตอรองของคูเจรจาสองคนขึ้นไปที่ใชในการแกไขปhญหาความเขาใจในการสื่อสาร
ภาระงานที่ เ ปqดโอกาสใหนั กศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี ไดมี การใชภาษาในการเจรจากั บ เพื่ อนหรื อที่
เรียกวาภาระงานสองทาง (Two-way tasks) ถือวาปฏิบัติไดงายกวา ภาระงานทางเดียว (One-way
tasks) เนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีไมมีโอกาสในการสื่อสารเจรจากับเพื่อนขณะปฏิบัติภาระงาน
2.2 ความตองการของภาระงาน (Task demands) ซึ่งความยากงายของภาระงาน
จะขึ้นอยูกับความตองการที่ภาระงานมอบใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีปฏิบัติ เชนการอธิบายแผนที่
หรือเสนทางโดยมีการระบุเสนทางในแผนที่ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีไวแลวถือเป5นภาระงานที่
ตองการใหนักศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีป ฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (Single task) แตหากภาระงาน
เดียวกันนี้ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีระบุเสนทางในแผนที่เองรวมทั้งอธิบายเสนทางในแผนที่ถือวา
เป5นภาระงานที่ซับซอนและยากกวาเนื่องจากตองการใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีปฏิบัติภาระงาน
มากกวาหนึ่งความตองการ (Dual task)
2.3 แบบวิธีสัมพัน ธสาร (Discourse mode) ในการปฏิบัติภ าระงานบทพูด
ที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีตองปฏิบัติคนเดียว (Monologic Task) จะปฏิบัติไดยากกวาภาระงานทีมี
บทพูดหรือสนทนาใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีปฏิบัติรวมกับเพื่อน (Dialogic task) เนื่องจากภาระงาน
ที่ปฏิบัติรวมกันเปqดโอกาสใหผูเรียนที่มีศักยภาพทางภาษาสูงกวาไดชวยเพื่อน การชวยเหลือดังกลาว
เป5นการเสริมศักยภาพที่ละขั้นขึ้นไปเรื่อยๆ ตามความตองการผูเรียนเป5นการตอโครงสราง (Scaffolding)
ภาระงานดังกลาวนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีโอกาสไดสื่อสารเพื่อสรางความกระจางและทําความ
เขาใจรวมกัน
3. ดานกระบวนการในการปฏิ บั ติ ภ าระงาน หมายถึ ง กระบวนการสรางความรู
ความเขาใจตัวอยางเชน ชนิดของภาระงานการแลกเปลี่ยนขอมูลจะปฏิบัติได งายกวาภาระงานการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงกระบวนการที่มีขั้นตอนนอยกวาก็จะปฏิบัติไดงายกวากระบวนการที่มี
หลายขั้นตอน
4. ดานผลลัพ ธ)ของภาระงาน พิจ ารณาจากปhจ จัย ที่เ กี่ย วของกับผลลัพธ)จากการ
ปฏิบัติภาระงาน 4 ดานดังนี้
4.1 รูปแบบของผลลัพธ)หรือผลผลิตจากภาระงาน (Medium) มีทั้งออกมาเป5น
รูปภาพซึ่งถือวางายกวาผลลัพธ)หรือผลผลิตจากภาระงานที่เป5นการเขียนหรือการนําเสนอดวยการพูด
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4.2 ขอบขายของผลลั พ ธ) ห รื อ ผลผลิ ต จากภาระงาน (Scope) เป5นแบบปqดคือ
ภาระงานที่มีคําตอบหรือแนวทางที่เป5นปลายทางอยูแลว (Closed task) จะปฏิบัติไดงายกวาภาระ
งานแบบที่ไมมีคําตอบหรือแนวทางปลายทาง (Open task) ซึ่งอาจมีเพียงคําตอบที่มีความเป5นไปได
หลาย ๆ คําตอบ ตอบไดหลากหลาย
4.3 รูปแบบภาษาการพูดหรือเขียนที่ใชในผลผลิตหรือผลลัพธ)ของภาระงาน เชน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะเรียนรูภาระงานการทํารายการ การบรรยาย การพรรณนาและการจัด
หมวดหมู ไดงายกวาภาระงานการโตแยง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนและเนื้อหาที่ใชดวย
ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรมการเรียนแบบเนนภาระงาน
ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการสอนแบบเนนภาระงาน ตามแนวการอาน
ของ Prabhu (1979) ซึ่งเป5นผูที่เชื่อวาในการที่ผูเรียนจะพัฒนาการใชภาษาไดตามความตองการนั้น
ตองไดรับโอกาสในการพัฒนาความเขาใจภาษากอน รูปแบบของภาษาตองเกิดจากการรับรูภาษาโดย
ผานระบบการจัดการภายในดังนั้นจึงไมมีการกําหนดโครงสรางทางคําศัพท)หรือหัวขอทางภาษาไว
ลวงหนาไมมีลํ าดั บ ขั้น ตอนของบทเรีย นที่ต องฝm กหรื อตองใชภาษาตามความตองการสิ่ งสํ า คัญ คื อ
ปh ญ หาหรื องานที่ ใหผู เรี ย นปฏิ บั ติ ดั งนั้ น Prabhu จึ งไดกํ า หนดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ภ าระงานไว 2
ขั้นตอนประกอบดวย ขั้นเตรียมปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) และขั้นการปฏิบัติภาระงาน (Task)
ขั้นเตรียมปฏิบัติภาระงาน(Pre-task) เป5นวิธีการที่ครูใชกับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทั้งหองเรี ย น หนึ่ งกลุ มหรื อหนึ่ งคน เพื่ อแสดงหรื อสาธิ ต กิจกรรมกอน เป5นการลดความยากของ
กิจกรรมและมุงเราความสนใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป5นการใหผูเรียนไดคิดถึงภาษาที่ตอง
นํามาใชในการทํากิจกรรมนั่นเอง
ขั้นการปฏิบัติภาระงาน(Task) เป5นกิจกรรมที่ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีปฏิบัติ
จริงซึ่งสวนใหญจะใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีปฏิบัติเดี่ยว และหลังปฏิบัติกิจกรรมดังกลาวครูจะให
ขอมูลป|อนกลับดวย
ทั้งนี้กิจกรรมที่ใช Prabhu (1980) ไดกําหนดระดับความยากงายไววาผูเรียนจํานวน
ไมนอยกวาครึ่งสามารถทําไดอยางนอยครึ่งหนึ่งของงานขณะที่ Willis (1996) ไดกลาวถึงขั้นตอน
กระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรมการเรียนแบบเนนภาระงาน 3 ขั้นตอนไดแก ขั้นกอนปฏิบัติ
ภาระงาน (Pre-task) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) และ ขั้นเนนความรูทางภาษา (Language
focus) ดังมีรายละเอียดดังนี้ คือขั้นกอนปฏิบัติภาระงาน ครูเสนอหัวขอในการสอน บอกศัพท) วลีที่
เป5 นประโยชน) ครูต องแนใจวาผูเรีย นเขาใจงาน ใหผูเรีย นดู ตัว อยางงานที่ มีผู เคยทํ าไว ผูเรีย นจด
คําศัพท) วลี ที่สําคัญเตรียมตัวทํางาน ขั้นปฏิบัติภาระงาน ผูเรียนมีบทบาทในการปฏิบัติงานอาจทําอยู
ในรู ป งานคู หรื อกลุ มยอยมี ก ารวางแผนเตรี ย มรายงานตอหองเรี ย นการรายงานนํ า เสนองานวา
ปฏิบัติงานอยางไรคนพบอะไรตอหองเรียน โดยครู เฝ|าดูผูเรียนอยูหางๆ ชวยตรวจแกงานนําเสนอของ
ผูเรียนทําหนาที่ประธานและคอยกระตุนผูเรียนกอนชวยใหผูเรียนมั่นใจการนําเสนอ งานและใหขอมูลป|อน
ขั้นหลังปฏิบัติภาระงานแบงเป5นสองสวนคือการวิเคราะห)และการฝmกฝนโดยในสวนของการวิเคราะห)
ผูเรียน ตรวจสอบและอภิปรายรูปแบบภาษาหรือเนนความรูทางภาษา (Language Features) ที่ใช
ในภาระงาน ในสวนการฝm ก ฝนครู นํา ผู เรี ย นฝm ก รู ป แบบทางภาษาเพื่ อ เพิ่ ม เติ ม เสรางความมั่นใจให
ผูเรียน โดยทบทวนรูปแบบทางภาษากับผูเรียนทั้งหอง ใหคําศัพท) วลีที่จําเป5นอื่นๆ เพิ่มเติมผูเรียน
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ฝmกคํา ศั พ ท) วลี ที่ ไ ดจากการอภิ ป รายรู ป แบบภาษานั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ดบั น ทึ ก ซึ่งทั้ง
Samuda et al. (1996) Ellis (2004) รวมทั้ง Skehan (1999) แบงขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน
ของกิจกรรมการเรียนแบบเนนภาระงาน 3 ขั้นตอนเชนเดียวกับ Willis (1996)
ดังนั้นขั้นตอนในการปฏิบัติงานไมวาจะเป5นสองขั้นตอนหรือสามขั้นตอนก็ตาม แต
ความ เหมือนของกิจกรรมเนนภาระงาน ที่ใชมีจุดมุงหมายเนนความหมายในการสื่อสารเป5นหลักโดย
Ellis (2004: 146-147) ใหความสําคัญของพฤติกรรมการเรียนรูภาษาที่ตองไดรับการพัฒนาโดยเนน
วาผูเรียนตองปฏิบัติภาระงานในรูปแบบของการสื่อสารเพื่อพฤติกรรมความเป5นอัตโนมัติทางภาษา
ของของผูเรียน แมในการเรียนรูปแบบภาษาที่กําหนด (Declarative Knowledge) ผูเรียนควรได
ปฏิบัติจ ากกิจ กรรมการเรี ยนภาษาที่เนนใหผูเรียนไดใชภาษาเป| าหมายในบริ บทของการสื่ อสารที่
เรียกวาภาระงานแบบเจาะจงหรือแบบกําหนภาษา (Focused task) ซึ่ง ภาระงานแบบนี้จะแตกตาง
จากแบบฝmกหัดที่เรียกวาไวยากรณ)แบบเนนสถานการณ) (Situational grammar) เพราะไมไดเนนให
ผูเรียนมุงเรียนรูที่รูปแบบของภาษาที่กําหนดในลักษณะของการฝmกฝนหรือเรียนรูรูปแบบภาษาที่ครู
จัดเตรียมให ภาระงานแบบเจาะจงเป5นภาระงานที่ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีสังเกตรูปแบบทางภาษา
ดวยตนเองขณะปฏิ บั ติ ภ าระงาน เกิ ด ความสามารถในทั กษะการคิ ด การเปรี ย บเที ย บและเรียนรู
กฎเกณฑ)ทางภาษาและสามารถใชภาษาพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ

การนําเสนอหรือบอกกลาว
ขอมูลอันเป5นความรูทางภาษา
(Declarative knowledge)
ซึ่งอยูในลักษณะของ
กระบวนการที่ควบคุม

การฝmกฝนการสื่อสารผานภาระ
งานในรูปแบบกําหนดภาษา
(Focused tasks) ซึ่งออกแบบ
ใหผูเรียนเกิดความสนใจใน
รูปแบบเฉพาะของภาษาจากทั้ง
ปhจจัยรับเขาและผลผลิตทาง
ภาษา

การใชภาษาในลักษณะของ
กระบวนการที่เป5นอัตโนมัติ
ในการสื่อสาร(Procedural
knowledge/automatic
processing)

แผนภาพที่ 4 กิจกรรมเนนภาระงานในรูปแบบกําหนดภาษา
สรุปวาทั้งรูปแบบตลอดจนองค)ประกอบของกิจกรรมเนนภาระงานนั้นสงเสริมการ
เรียนรูที่เนนการมีปฏิสัมพันธ)ของผูเรียน พัฒนาทักษะสังคมรวมทั้งพัฒนาการเรียนรูภาษาอยางธรรมชาติ
ขั้น ตอนการนํา เสนอกิ จ กรรมเนนภาระงานสอดคลองกั บการเรีย นรู แบบรวมงาน(Collaborative
learning) สรุปวาทั้งรูปแบบตลอดจนองค)ประกอบของกิจกรรมเนนภาระงานนั้นสงเสริมการเรียนรูที่
เนนการมีปฏิสัมพันธ)ของผูเรียน พัฒนาทักษะสังคมรวมทั้งพัฒนาการเรียนรูภาษาอยางธรรมชาติโดย
ขั้น ตอนการนํา เสนอกิจ กรรมเนนภาระงานสอดคลองกับการเรียนรูแบบรวมงาน (Collaborative
learning) รวมทั้งการสอนโดยใชกิจกรรมภาระงาน Ellis (2004: 31) ยังเรียกวาเป5นกิจกรรมการเรียน
ภาษาที่สงเสริมมนุษยสัมพันธ)ดวยเชนกัน และกิจกรรมเนนภาระงานนี้ไมเพียงเป5นภาระงานที่เนนที่
การปฏิสัมพันธ)และผลผลิตเทานั้นยังเป5นภาระงานที่เนนที่สิ่งรับเขา (Input-based) ไดเชนกัน อาทิ
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ภาระงานการอานหรือการฟhงซึ่งภาระงานดังกลาวเหมาะกับผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาใน
ระดับเริ่มตนเพราะภาระงานนี้เปqดโอกาสใหผูเรียนไดรับปhจจัยรับเขาทางภาษาเป|าหมายอยางมาก
ดั งนั้ น ในการพั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมการอานเนนภาระงานนํ า แนวคิ ด ในการดํ า เนิ น
กิจกรรมเนนภาระงาน ซึ่งสังเคราะห)แนวคิดของ Prabhu (1984) Ellis (2004) รวมทั้ง Skehan
(1999) และ Willis (1996) ผนวกกับองค)ประกอบของกิจกรรมเนนภาระงานและ CALLA ตาม
แนวคิดของ Shavelson และ Stern (1981) รวมทั้ง Nunan (1989) นํามาบูรณาการกับกิจกรรม
การอานอันประกอบดวย เนื้อหา สื่ออุปกรณ) กิ จกรรม เป|าหมาย นั กศึกษาระดับ ปริญญาตรีและ
บริบททางสังคมโดยขั้นตอนของภาระงานเพิ่มเติมเป5น4 ขั้นตอนคือขั้นกอนปฏิบัติการ ขั้นปฏิบัติการ
ขั้นความรูควรจําและ ขั้นผลผลิต ซึ่งรูปแบบการอานเนนภาระงานนี้มุงใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีได
ปฏิบัติกิจกรรมการอานที่เนนการปฏิบัติอยางตอเนื่องและมีเป|าหมายชัดเจนโดยใชสื่อการอานที่บรรจุ
สิ่งนําเขาที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเขาใจได เพื่อพัฒนาความเขาในในการอาน
ดวยลั กษณะการออกแบบองค) ป ระกอบตางๆของรู ปแบบกิ จ กรรมการอานที่ นํ า
จุ ด เดนของหลั ก การอานมาบู ร ณาการเขาดวยกั น โดยมี สื่ อ การอานที่ ห ลากหลายและมี ร ะดั บ ที่
เหมาะสมกับความสามารถและความตองการผูเรียนผูวิจัยจึงมั่นใจวากิจกรรมการอานเนนภาระงานที่
สรางขึ้นจะสงเสริมความเขาใจในการอานใหผูเรียนสูงขึ้นจากเดิม

ตารางที่ 5 สรุปสังเคราะห)ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเนนภาระงาน
นัก
วิชาการ

Prabhu
(1984)

Willis
(2000)

Ellis
(2004)

Nunan
(2004)

สรุปการสังเคราะห)

กอนปฏิบัติการ

ผูสอนนําเสนอภาระ
งาน
(Question and
answer type)

ผูสอนเสนอหัวขอ
บอกศัพท) และวลี
ที่เป5นประโยชน)
ผูเรียนเตรียมตัว

ผูสอนชี้แจงภาระงานใหผูเรียน
เตรียมความพรอมโดยอาจ
ยกตัวอยางหรือใหกลยุทธ)
ในการปฏิบัติงาน

ผูสอนกระตุนความ
รูเดิมของผูเรียน
ผูสอนควบคุมใหผูเรียน
ฝmกหัดสิ่งที่อยูใน
เนื้อหา

1.ขั้นกอนปฏิบัติงาน
ผูสอนชี้แจงภาระงานและกระตุนความรู
เดิมของผูเรียน
ผูสอนคอยชี้แนะและบคุมใหผูเรียนฝmกหัด
สิ่งที่อยูในเนื้อหาโดยผูสอนคอยชี้แนะ

ปฏิบัติการ

ผูเรียนปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปมักเป5น
งานเดี่ยวและตาม
ดวยประเมิน
ความสําเร็จของ
ภาระงานโดย
ผูสอน

ผูเรียนปฏิบัตภิ าระ
งาน เตรียม
รายงานแลว
นําเสนอ
ผูสอน ใหขอมูล
ป|อนกลับ

ผูเรียนปฏิบัตภิ าระงาน โดย
ผูสอนอาจใชเงื่อนไขของ
เวลากําหนดเป|าหมาย
ภาษาที่ตองการใหผูเรียน
บรรลุ (Complexity,
Accuracy, Fluency)

ผูสอนใหทักษะของงาน
ที่อยูในโลกของ
ความเสมือนหรือ
เป5นจริง ผูสอนสอน
มุงเนนที่รูปแบบ
ผูเรียนมีอิสระในการ
ฝmกฝนเป5นกิจกรรม
การสื่อสาร

2.ขั้นปฏิบัติงาน
ผูสอนใหทักษะของงานที่อยูในโลกของ
ความจริงหรือใกลเคียงกับโลกของ
ความเป5นจริง ผูเรียนเมื่อทํากิจกรรม
เสร็จแลวเตรียมรายงานแลวนําเสนอ
โดยผูสอนใหขอมูลป|อนกลับเพื่อ
ผูเรียนไดทราบขอมูลที่ถูกตอง

ผูเรียนอภิปรายและ
ฝmกฝน
ผูสอนทบทวนรูปแบบ
ภาษาเพื่อสราง
ความมั่นใจ และ
ผูสอนติดตามผล

อาจใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
ประเมินผล

ผูเรียนทําการสื่อสาร
ดวยกิจกรรมเนน
ภาระงาน

3.ขั้นหลังปฏิบัติการ ผูเรียนฝmกฝน ผูสอน
ทบทวนรูปแบบภาษาเพื่อสรางความ
มั่นใจ

หลังปฏิบัติการ
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5. แนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ The Cognitive Academic Language
Learning Approach (CALLA)
Chamot และ O’maley (1994) กลาววา การเรียนการสอนแบบแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เป5นการออกแบบมาเพื่อชวยผูเรียนภาษาอังกฤษเป5นภาษาที่สอง
ใหบรรลุความสําเร็จดานการเรียนเชิงวิชาการ โดยใชการสอนภาษาอังกฤษ ในหองเรียนภาษาอังกฤษ
และหองเรียนสองภาษาที่เนนเนื้อหาเชิงวิชาการ กรอบเนื้อหาการเรียนการสอนนี้ไดแก
1. ทฤษฎีพุทธิปhญญานิยม ระบุวาการเรียนรูเป5นกระบวนการพลวัตร ซึ่งผูเรียนสามารถ
เลือกเนื้อหาจากสภาพแวดลอม จัด การเนื้อ หาที่เ ชื่อ มโยงกับสิ่งที่ตนรู แลวพิจารณาความสําคัญ
จากนั้นใชเนื้อใหเหมาะสมกับบริบท แลวสะทอนกระบวนการเรียนรูของตัวเอง
2. ประเภทของความจํา ประกอบดวยความจําระยะยาว (Long Term memory) ที่
ผูเรียนสามารถจดจําขอมูลไดเป5นระยะเวลานานจากประสบการณ)สวนตัว และการเรียน ความจํา
ระยะสั้น (Short Term memory) เราจะใชจําเบอร)โทรศัพท) หรือขอมูลอื่นๆ ในระยะเวลาอันสั้น
และงายที่จะลืม บางครั้งเราเรียกวาความจําชั่วคราว (Working memory) ซึ่งเป5นความจําที่ใชในการ
ประมวลผลขอมูล การแกปhญหา การจัดการขอมูลใหมกับขอมูลพื้นฐานที่ผูเรียนมีอยูเดิม
3. ความรูเชิงประจักษ) (Declarative knowledge) คือ ความรูที่เป5นขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ความหมาย หรือลักษณะของสิ่งของ หรือปรากฏการณ)ตางๆ ทั้งที่เป5นเหตุการณ)ในชีวิตประจําวัน
ตลอดจนสาระสํา คัญ ทางวิช าการ เชน ขาวเหตุก ารณ)ป ระจํา วัน หลักไวยากรณ) ระดับ ภาษา
เครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ
4. ความรู เชิงกระบวนการ (Procedural knowledge) คือ ความรู เกี่ย วกับ วิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งสัมพันธ)กับทักษะ ความรูเชิงกระบวนการนี้ เป5นความรูที่พัฒนามาจากความรู
เกี่ยวกับขอเท็จจริง และจะมีการพัฒนาตอไปเรื่อยๆ ตามประสบการณ) หรือ การเรียนรูที่เพิ่มขึ้น
เชน การปฏิบัติการทดลอง การอานแผนที่ การสื่อสารกับบุคคลตางๆ
5. ระบบผลผลิตในการแกปhญหาทางคณิตศาสตร) (Production systems in Math
problem solving)
แนวการสอนนี้ฝmกใหผูเรียนไดเรียนกลยุทธ)ในการแกปhญหา เชน กระบวนการแกปhญหา
ของ Polya (1957) ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอนไดแก การเขาใจปhญหา การหาขอมูลที่ตองการ การวางแผน
การแกปhญหา และการตรวจสอบ
6. ความรูในเมตาคอกนิชัน (metacognitive knowledge) หมายถึง สวนของความรู
ทั้งหมดที่บุคคลสะสมไวในระบบความจําระยะยาว เป5นการที่บุคคลรูวาตนเองรูอะไร และจะบรรลุ
เป|าหมายไดอยางไร ซึ่งปhจจัยที่มีผลตอความรูในเมตาคอกนิชันของบุคคลนั้น ไดแก
6.1 ตัวแปรดานบุคคล คือ การรูถึงความสามารถทางปhญญา ของบุคคล
6.2 ตัวแปรดานงาน คือ การรูถึงลักษณะงานที่ทํา
6.3 ตัวแปรดานยุทธวิธี คือ การรูถึงยุท ธวิธีที่เ หมาะสมที่จ ะใชในการทํางานนั้นให
บรรลุเป|าหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแนวการสอนนี้ ไดแก
1. ภาษาขามหลักสูตร (Language across the Curriculum) เป5นคําที่ใชกับหลักสูตร
ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เปqดโอกาสใหนักเรียนที่จะศึกษาภาษาตางประเทศหรือใชความรูที่มี
อยูกอนของภาษาตางประเทศที่อยูนอกหองเรียนการเรียนภาษาแบบดั้งเดิม
2. วิธีการประสบการณ)ภาษา (Language Experience Approach) เป5นวิธีการภาษาทั้ง
ที่สงเสริมการอานและการเขียนโดยใชประสบการณ)สวนตัวและภาษาแม ซึ่งสามารถใชในการเรียนกับ
กลุมที่เป5นผู เรีย นชาติเ ดีย วกัน หรือ ผู เรีย นตางชาติ โดยจะเริ่ม ตนการเรีย นรู จากประสบการณ)ที่
เกี่ยวของกับทั้งผูเรียนและผูสอน ซึ่งจะนําไปใชเป5นพื้นฐานสําหรับการอานและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เรียน
ตอไป
3. การสอนภาษาแบบองค)รวม (Whole Language) หมายถึง การสอนภาษาที่เป5นไป
ตามธรรมชาติ เนนสื่อที่มีความหมาย ผูเรียนสามารถใชประสบการณ)เดิมชวยทําใหเขาใจสื่อที่อานได
รวดเร็วขึ้น การสอนจะไมแยกสอนสวนยอยของภาษาทีละสวนแตเนนใหเขาใจในภาพรวมกอน แลว
จึงเรียนรูดานโครงสรางภาษาภายหลัง ผูเรียนสามารถสรางสรรค)ภาษาของตนเองอยางอิสระ ผูสอน
ตองยอมรับความแตกตางดานการออกเสียงที่เป5นสําเนียงภาษาถิ่น(dialects) ในเบื้องตน แลวจึง
พัฒนาใหถูกตองในโอกาสตอไป การสอนภาษาแบบองค)รวมจะเนนการนํารวมวรรณกรรมตาง ๆ ที่ดี
มาเป5นสื่อการสอน เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณ)ภาษาที่หลากหลาย สามารถนําไปเป5นแบบอยาง
การใชภาษาของตนเองและใชไดในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษา
แบบองค)รวมจึงเนนผูเรียนเป5นสําคัญและยึดหลักการประชาธิปไตยในชั้นเรียน
4. การเขียนแบบกระบวนการ (Process Writing) หมายถึง การใหผูเรียนเขียนการคิด
หรือการสะทอนของตนเอง ผูสอนอาจสามารถสาธิตการเขียนแบบกระบวนการไดโดยการทํากิจกรรม
Thinking aloud ความคิดของตนเอง การจดบันทึก การจัดการเรียบเรียงขอมูล การเขียนโครงราง
เป5นตน
5. การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง การจัดกิจกรรมเป5นกลุมยอย
โดยผูเรียนทุกคนตองมีหนาที่รับผิดชอบในสิ่งที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งผูเรียนตองเขาใจในกระบวนการ
การทํางานในลักษณะเผชิญหนา เป5นการเนนการปฏิบัติงานใหมีความสําเร็จในกลุมยอย ซึ่งแนวการสอน
แบบแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการนี้ เนนการเรียนรูแบบรวมมือในชวงการ
ฝmกปฏิบัติ (Practice) ชวงการเตรียมพรอม (Preparation) ชวงการประเมินผล (Evaluation) และ
ชวงการขยายผล (Expansion)
6. การเรียนการสอนการเรียนรู (Cognitive Instruction) เป5นวิธีการเรียนการสอนที่เนน
การพัฒ นาทักษะการคิด และกระบวนการเป5น วิธีการเพิ่มประสิทธิภ าพการเรีย น โดยการชวยให
ผูเรียนรูกลยุทธ)การเรียนของตนมากขึ้น พึ่งพาตนเอง มีความยืดหยุน ผูสอนใชคําถามที่ทาทายกระตุน
ใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อเกิดการเรียนรูขอมูลใหม
แนวการสอนนี้ไดรับอิทธิพลมาจากทฤษฎีพุทธิปhญญานิยม ซึ่งประกอบดวย 2 องค)ประกอบ
และวัตถุประสงค)การสอนของหลักสูตร และการออกแบบการสอน ดังนี้
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1. หัวขอเนื้อหา (Content Topics) ควรเป5นเนื้อหาไมทําใหผูเรียนเกิดความสับสนทาง
ภาษา ดังนั้น จึงควรเลือกเนื้อหาที่สงเสริมการเรียนรู ดวยเหตุนี้เนื้อวิชาวิทยาศาสตร)จึงถูกนํามาสอน
เป5นวิชาแรกเนื่องจาก ผูเรียนไดลงมือปฎิบัติ และไดรับประสบการณ)ตรงจากการเรียนวิชานี้
2. ทักษะทางภาษาเชิงวิชาการ (Academic Language Skills) ไดแก ทักษะทางภาษา
ทั้ง 4 ประกอบดวย ทักษะการฟhง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน ในบทเรียนของ
รายวิชาตางๆ ผูสอนใชภาษาทําหนาที่เป5นเครื่องมือ สําหรับการเรียนรูเนื้อวิชานั้นๆ ผูเรียนไมเพียงได
เรียนรูคําศัพท)และไวยากรณ)ในรายวิชานั้นๆ แตยังไดเรีย นแนวคิด และทักษะที่สํา คัญ และจําเป5นใน
การเรียนรูเนื้อหาอยางมีประสิทธิภาพ เชน การวิเคราะห) การประเมิน การตัดสิน และการชักชวน
เป5นตน ผูเรียนพัฒนาทักษะภาษาเชิงวิช าการเป5น ภาษาอังกฤษผานกิจกรรมที่ชวยทําใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในเนื้อหารายวิชานั้นๆ
3. การสอนกลยุทธ)การเรียนรู (Learning Strategy Instruction) มุงเนนการใหผูเรียน
วิเคราะห) และสะทอนกิจกรรมการเรียนรู และสามารถใชขอมูลใหมอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น
ผูเรียนตองสามารถเรียนรู และนํากลยุทธ)ไปใชในสถานการณ)อื่นๆไดอีกดวย
การสอนมีกระบวนการดังนี้ มีการใชตัวชี้นําในการอาน เป5นการอานเพื่อหามโนมติและ
ใจความสํา คัญ ของสิ่ง ที่จ ะอานอยางคราว ๆ มัก เป5น การอานอยางคราว ๆ (Skimming) เพื่อหา
หลักการจัดระบบของบทอาน จากนั้นจะมีการเตรียมตัวลวงหนา เป5นการระบุถึงสิ่งที่จําเป5นจะตองใช
งานการอานแลวจึงมีการวางแผนจัดระบบการอาน เป5นการวางแผนเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ลําดับและ
ใจความสําคัญที่จะแสดงในการอานจากนั้นจะเป5นการเลือกใหความสนใจ เป5นการใหความสนใจที่จะ
อานเพื่อหา คํา วลี ตัวบงชี้ทางภาษาศาสตร) ประโยค หรือประเภทของขอมูลที่สําคัญ และการกํากับ
ตรวจสอบตนเอง เป5นการตรวจสอบความเขาใจของบุคคลหนึ่งระหวางการอานหรือการตรวจสอบผล
การอานขณะที่เกิดขึ้น ขั้นตอนตอไปคือการประเมินตนเอง เป5นการตัดสินวาบุคคลหนึ่งบรรลุผลใน
งานการอานไดดีเพียงไร สุดทายจะเป5นความสามารถในการจัดระเบียบของตนเอง เป5นการคนหา
หรือจัดเตรียมเงื่อนไขที่จะชวยใหบุคคลหนึ่งไดเรียนรู เชน การคนหาโอกาสที่จะฝmกปฏิบัติทางการอาน
ภาษาเพิ่มเติม

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสอนแบบแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ

80

แผนภาพที่ 6 สรุปการสอนแบบแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
หลักในการสรางแรงจูงใจในการเรียน
เนื่องจากแรงจูงใจมีผลตอพฤติกรรมความพึงพอใจในการเรียนรูของเด็ก ดังนั้นครูจึงควร
สงเสริมใหเด็กเกิดความพึงพอใจที่สงผลดีตอการเรียนรูใหมากที่สุด ซึ่งครูควรสรางแรงจูงใจใหเกิดแก
เด็กในการเรียนดังนี้ (อารี พันธ)มณี, ม.ป.ป: 198-200)
1. การชมเชยและการตําหนิจะมีผลตอการเรียนรูของเด็กทั้งสองอยาง
2. การทดสอบบอยครั้งคะแนนจากการสอบจะเป5นสิ่งที่จูงใจ
3. การคนควาหาความรู ดวยตนเอง ดวยการเสนอแนะและกําหนดหัวขอที่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสนใจใครรู
4. วิธีการที่แปลกใหม เพื่อเราความสนใจและมีแรงจูงใจมากขึ้น
5. ตั้งรางวัลสําหรับงานที่มอบหมาย เมื่อทําสําเร็จ
6. ยกตัวอยางจากสิ่งที่เด็กคุนเคยและคาดไมถึง เพื่อใหเขาใจงายและรวดเร็วขึ้น
7. เชื่อมโยงบทเรียนใหมกับสิ่งที่เคยเรียนรูมากอน ทําใหเกิดความชัดเจน
8. เกมและการเลนละคร ใหเด็กไดปฏิบัติจริง เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
9. ควรหาทางลดหรือขจัดสถานการณ)ที่ทําใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีไมพึงปรารถนา
เชนแสงสวางไมเพียงพอ มีเสียงรบกวน ไมไดยินเสียงคนพูด บทเรียนยากเกินความสามารถ ตลอดจน
การจัดใหอยูในกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถแตกตางจากเพื่อนๆมากเกินไป
แนวคิดพื้นฐานดังกลาว เมื่อนํามาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลตอบแทนภายใน
หรื อรางวั ล ภายในเป5 น ผลดานความรู สึ ก ของผู เรี ย นที่ เ กิ ด แกตั ว ผู เรี ย นเอง เชน ความรู สึ กตอ
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อสามารถเอาชนะความยุงยากตางๆและสามารถดําเนินงานภายใตความยุงยาก
ทั้งหลายไดสําเร็จ ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนไดรับการยกยองจากบุคคลอื่นๆ
สวนผลตอบแทนภายนอก เป5นรางวัลที่ผู อื่นจั ดหามาใหมากกวาตนเองใหตนเอง เชน การไดรับ
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การยกยองชมเชยจากครูผูสอน พอแม ผูปกครองหรือแมแตการใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับที่นาพึงพอใจ
ดังนั้นเพื่อเป5นการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติ
กิจกรรมการอานเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ ผูวิจัยจึง
ออกแบบ กิจกรรมการอานเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
ที่ภายหลังจากผูเรียนไดปฏิบัติแลวจะไดรับการตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
ซึ่งเป5นสวนสําคัญที่ทําใหเกิดความสมบูรณ)ของชีวิต โดยผูวิจัยคํานึงถึงองค)ประกอบตางๆ ที่เป5นปhจจัย
ในการเสริมสรางความพึ งพอใจในการเรี ย นรู ใหกั บ ผู เรี ย น ไดแกความแตกตางของผู เรี ย นการจัด
กิ จ กรรมการอานเนนภาระงานและแนวการเรี ย นรู ภาษาเพื่ อ ความรู ความเขาใจทางวิ ช าการจึ ง
สอดคลองกับสภาพที่แทจริงที่เนนผูเรียนเป5นสําคัญอันจะทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู
และการปฏิบัติกิจกรรมนั่นเอง
ดวยเหตุนี้รูปแบบกิจกรรมการอานเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผูวิจัยจึงมั่นใจวาจะทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจตอการอาน
เป5นอยางมาก เพราะเป5นกิจกรรมที่ผูเรียนไดปฏิบัตินั้นจะตองทําใหผูเรียนไดรับการตอบสนองความ
ตองการทางดานรางกายและจิตใจซึ่งเป5นสวนสําหรับที่ทําใหเกิดความสมบูรณ)ของชีวิต
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของ โดยหลัก ๆ ศึกษา
เกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจ
ทางวิชาการ เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดกับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน สังเคราะห)ขอมูลตางๆเป5นแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการอานเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อ
สงเสริมความสามารถในทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยรายละเอียดตาง ๆ มีดังนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการสอนที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อ
ความรูความเขาใจทางวิชาการ
งานวิจัยในประเทศ
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้นแนวการสอนโดยใชกิจกรรมเนน
ภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เป5นแนวทางที่มีผูสนใจทําการศึกษา
และนําไปใชอาทิ
กุสุมา โชคบํา รุ ง (2529) ไดศึ กษาประสิ ทธิ ภ าพการสอนเสริ ม ภาษาอังกฤษหลัก หอง
มัธยมศึกษาป’ที่ 1 โดยสรางงานการสอนโดยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติเสริมบทเรียน English Alfa เลม 1
จํานวน 20 กิจกรรม พบวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกวากลุมควบคุมซึ่งเรียนโดยคูมือครู
และมีเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษดีกวา
นฤมล กลั่นเจริญ (2530: 40 - 49) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
วิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนหองมัธยมศึกษาป’ที่ 1 โรงเรียนขอนแกนพิทยาคมที่เรียนโดยการใชและ
ไมใชกิจกรรมที่มุงงานปฏิบัติ” กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยเป5นผูเรียนหองมัธยมศึกษาป’ที่ 1
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ป’การศึกษา 2529 โรงเรียนขอนแกนพิทยาคม จังหวัดขอนแกน จํานวน 100 คน ผูวิจัยไดสราง
แผนการสอนกิจกรรมที่มุงงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารเสริมหนังสือ Junior
Active Context English เลม 1 จํานวน 13 บทเรียน โดยแตละบทเรียนมีกิจกรรมเสริมตามความ
จําเป5นของเนื้อหา รวมทั้งสิ้น 14 กิจกรรม ซึ่งแตละกิจกรรมจัดตามจุดประสงค)เชิงหนาที่ของภาษา
ไดแก การทักทาย การถามและใหขอมูลเกี่ยวกับสิ่งของ การอธิบายสิ่งของ การถาม – ตอบ เกี่ยวกับ
ตําแหนงของสิ่งของ การขอรอง การถามและเลาเรื่องสิ่งที่ไดเกิดขึ้น การถามและใหขอมูลเกี่ยวกับ
สิ่งของ การขอใหบุคคลปฏิบัติตามที่รองขอ การนับเลข การอธิบายลักษณะของบุคคล การถาม –
บอกเวลา ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษรายวิชา อ 011 ของผูเรียนกลุม
ทดลองที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมที่มุงงานปฏิบัติเสริมบทเรียนกับกลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีประจํา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และพบวาเจตคติของกลุมที่เรียนโดยใชกิจกรรมที่มุงงาน
ปฏิบัติมีดังนี้คือ ผูเรียนสนุกกับการเรียนและเห็นวาครูผูสอนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยมี กิ จ กรรมมากกวาแบบเดิ ม และกิ จ กรรมที่ มุ งงานปฏิ บั ติ ช วยใหเกิ ด ความเขาใจในเนื้ อ หา
ภาษาอังกฤษ
กาญจนา รัตนโชติชวง (2530: 36 – 43) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ผลของการจัดกิจกรรม
เสริมโดยมุงงานปฏิบัติที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนกชางไฟฟ|า” กลุมตัวอยาง เป5นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหองป’ที่ 1 แผนกชางไฟฟ|า
ป’การศึกษา 2539 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จํานวน 80 คน ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือ คือกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารเสริมหนังสือ Technical English Book 1 จํานวน 15 บท
แตละบทมีกิจกรรมเสริมบทเรียน ไดแก การถายโอนขอมูลลงในตารางไดอะแกรม รูปภาพ การเลน
เกมทางภาษา และการแสดงบทบาทสมมติ นอกจากนี้มีการเสริมเนื้อหาใหมแทนเนื้อหาในบางบท
ซึ่งเป5นความรูทางชางอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่เรียน
ดวยการจัดกิจกรรมเสริมที่มุงงานปฏิบัติกับกลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีการสอนปกติแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการเรียนภาษาอังกฤษเทคนิค 1
พบวานักศึกษากลุมทดลองรูสึกสนุกสนานกับการเรียน และเห็นวา ครูจัดใหมีการปฏิบัติกิจกรรม
การเรี ย นภาษาอั ง กฤษมากขึ้ น นอกนี้ ยั ง เห็ น วากิ จ กรรมกลุ มแบบมุ งปฏิบัติชวยใหเขาใจเนื้อหา
ในบทเรียนมากขึ้น
วรรณี โตสงวน (2530) ศึ ก ษาการใชกิ จ กรรมเสริ ม โดยมุ งงานปฏิ บั ติ ใ นการสอน
ภาษาอังกฤษเกษตร หองมัธยมศึกษาป’ที่ 4 พบวา ผูเรียนโดยกิจกรรมแบบมุงงานปฏิบัติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษสูงกวาผูเรียนโดยกิจกรรมตามคูมือครู
ปqยฉัตร ปลอดโปรง (2538) ศึกษาผลการเรียนแบบเนนงานปฏิบัติที่มีตอความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษของผูเรียนหองมัธยมศึกษาป’ที่ 3 พบวาผูเรียนโดยกิจกรรมแบบกําหนดงานมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสูงขึ้นและสูงกวาผูเรียนโดยคูมือครู พบวาการใชกิจกรรมแบบ
เนนงานปฏิบัติชวยใหผูเรียนมีความ สามารถในการใชภาษาอังกฤษสูงกวาวิธีปกติในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
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สุคนทิพย) วัฒนามระ (2539) ไดศึ ก ษาผลของการใชกิ จ กรรมเนนงานปฏิ บั ติ ที่ มี ต อ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของผูเรียนนายเรืออากาศ หองป’ที่ 2 โรงเรียน
นายเรืออากาศ ผูเรียนกลุมทดลองไดรับการสอนโดยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติ ผูเรียนทํางานเป5นกลุม
เล็กและคู สวนกลุมควบคุมเรียนตามคูมือครูและทํางานเดี่ยว ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทักษะรวม และแตละทักษะ คือ ฟhง พูด อาน และเขียนของผูเรียนนาย
เรืออากาศที่ไดรับการสอนโดยกิจกรรมเนนงานปฏิบัติสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุม
สมปอง บุญสมศรี (2541) ไดศึกษาการเปรีย บเทีย บผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นวิช า
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหองประถมศึกษาป’ที่ 6 ระหวางการสอนโดยใชกิจกรรมที่
มุงงานปฏิบัติกับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
โรงเรียนบานชํา มูล นาก จังหวัด ชัย ภูมิ จํา นวน 41 คน 2 หองเรีย น เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย แผนการสอนโดยใชกิจกรรมที่มุงงานปฏิบัติ แผนการสอนตามคูมือครู และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม
มุงงานปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการสอนตามคูมือครู
ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผจงจิตต) สิ ง หจั น ทร) (2542) ศึ ก ษาความสามารถในการใชภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
ประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหองมัธยมศึกษาป’ที่ 5 จํานวน 10 คน จากการประเมิน
ตนเอง และประเมินผลจากการฝmกงานพบวานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการสอนแบบเนนงาน
ปฏิบัติมีความสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพได
สุวรรณี ศิริพิทักษ)ชัย (2542) ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีการ
เรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางที่ใชในการ
ทดลองคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหองมัธยมศึกษาป’ที่ 4 โรงเรียนบานทุงนาวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
จํานวน 30 คน ระยะเวลาทดลอง 12 คาบๆ ละ 50 นาที โดยผลการศึกษาพบวานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เรียนดวยวิธีการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ มีพัฒนาการดานความสามารถในการใชภาษา
ทางการพูดและการเขียนเพิ่มมากขึ้น และรูปแบบภาษาที่ใชสื่อสารมีความถูกตองเพิ่มมากขึ้น
อรนุช พวงสุก (2544) ไดศึกษาการใชกระบวนการเขียนแบบเนนงานปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความถูกตองทางไวยากรณ) กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคือ นักศึกษาจํานวน20 คน ที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ แผนการสอนจํานวน 3 แผน ผลการทดลอง
พบวา ผลการใชกระบวนการเขีย นแบบเนนงานปฏิบัติเ พื่อพัฒ นาความถูกตองทางไวยากรณ)ของ
นักศึกษาชวยลดการใชไวยากรณ)ที่ผิดลง และสามารถสงเสริมใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการเรียน
ไวยากรณ)ภาษาอังกฤษ
มิกะ ธนะศานต)สะนี (2545: 165-168) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชวิธีการสอนแบบนําเสนอ
ฝmกฝน และใชภาษา (Presentation, Pratice and Production) และการใชวิธีการสอนแบบเนนงาน
ปฏิบัติ (Task-based learning) ในการสอนภาษาญี่ปุ}น โดยกลุมตัวอยางที่ทดลองใชคือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิชาสนทนาภาษาญี่ปุ}นระดับกอนระดับกลาง (Pre-intermediate) จํานวน 2
หองเรียนๆ ละ 25 คน ระยะเวลา 8 สัปดาห) โดยใชเนื้อหาเดียวกัน ผลการศึกษาพบวา วิธีการสอน
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แบบเนนงานปฏิบัติทําใหผูเรียนเกิดความตระหนักในการใชภาษา และมีสวนชวยในการทํากิจกรรม
เพิ่มมากขึ้นกวาการสอนแบบนําเสนอ ฝmกฝน และใชภาษา
ชินณเพ็ญ รัตนวงศ) (2547) ไดศึกษาผลของการสอนโดยใชงานปฏิบัติเป5นฐานในการ
เรียนรูที่มีตอความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหอง
ประถมศึกษาป’ที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จํานวน 98 คน แบงเป5นกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม จํานวนกลุมละ 49 คน ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 10 สัปดาห) สัปดาห)ละ 3
ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่
เพิ่มขึ้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหองประถมศึกษาป’ที่ 6 ที่ใชการเรียนการโดยใชงานปฏิบัติเป5น
ฐานในการเรียนรู สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่
เพิ่มขึ้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 รวมทั้งคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการใชทักษะการฟhง การพูด การอานและการเขียน
ที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 อีกทั้งไดรับประสบการณ)จากการปฏิบัติงานดวยตนเองจนเกิดความเขาใจ มีความสนุกสนาน
และสามารถจําบทเรียนไดดียิ่งขึ้น และนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลาซักถามและกลาแสดงออกใน
การใชภาษามากขึ้น มีการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นและรูจักการวางแผนงานใหเป5น
ลําดับขั้นตอน
ลัดดาวัลย) อารัมพร (2547) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหองมัธยมศึกษาป’ที่ 4 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 40 คน แบงเป5น 2 กลุม กลุมทดลองจํานวน 20 คน และกลุมควบคุม
จํานวน 20 คนโดยกลุมทดลองเรียนรูโดยการเรียนแบบเนนงานปฏิบัติ และกลุมควบคุมเรียนรูโดย
การจัดการเรียนรูแบบวิธีปกติ เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ แบบทดสอบแบบประเมินตนเองและ
แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมดานการพู ด ภาษาอั ง กฤษ ผลการวิ จั ย พบวา ความสามารถดานการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
กัลย)ชลากรณ) มหาพัฒนไทย (2548) ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนเนนงานปฏิบัติที่
มีตอความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหองมัธยมศึกษาป’ที่ 4
โรงเรียนธนบุรีเทพีพลารักษ) ธนบุรี จํานวน 35 คน ที่เป5นนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกง ปานกลางและ
ออน ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางที่ไดรับการสอนดวยการเนนงานปฏิบัติมีความสามารถทางการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีพฤติกรรมการกลาแสดงออกในการใชภาษารวมทั้งเจตคติที่ดีตอการ
เรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พัชรี วิจิตรไพศาล (2548) ไดศึกษาการใชโปรแกรมการฝmกอบรมแบบเนนงานปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการเป5นมัคคุเทศก)ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หองมัธยมศึกษาป’ที่ 3 จํานวน 11 คน ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความสามรถใน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้นอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งมีความมั่นใจใน
การพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
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วันเพ็ญ เรืองรัตน) (2549) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
โดยใชการจัด การเรีย นรู แบบเนนงานปฏิบัติ กลุ มตัว อยางที่ใชในการทดลองเป5น นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหองมัธยมศึกษาป’ที่ 1 จํานวน 23 คน ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แพรวพรรณ พริ้งพรอม (2551) ศึกษาการใชกลยุทธ)การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นป’ที่ 1 และชั้นป’ที่ 2 จํานวน 20 คน โดยสอนกลยุทธ)การเรียนภาษาใหกับ
ผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม ผลการศึกษาพบวานักศึกษาที่ไดรับการสอนกลยุทธ)การเรียนภาษามี
ความสามารถการอานภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุภัทรา ราชายนต) (2551) ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถดานการเขียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีหองมัธยมศึกษาป’ที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต) จํานวน 40 คนโดยใชรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบเนนงานปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการ
สอนแบนเนนงานปฏิบัติมีความสามารถดานการเขียนและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทองใบ ทองภูบาล (2553) ศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และเจตคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ
เนนงานปฏิบัติ กลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีหองมัธยมศึกษาป’ที่ 3 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
จํานวน 30 คน ผลการศึ ก ษาพบวาความสามารถดานการพู ด ภาษาอั ง กฤษเพื่อการสื่อสารรวมทั้ง
เจตคติตอการเรียนการพูดเพื่อการสื่อสารสูงขึ้นกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อุไรวรรณ แซอ”อง (2553) ศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียนหองมัธยมศึกษาป’ที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด
นครปฐมโดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเป5นนักเรียนหอง
มัธยมศึกษาป’ที่ 4 จํานวน 40 คน ผลการศึกษาพบวา ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษโดยใช
การจัด การเรีย นรูแบบเนนงานปฏิ บั ติของนั กเรี ย นหลั งการทดลองสู งกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พนอ สงวนแกว (2553) ศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อ
สงเสริมความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษความพึงพอใจตอการอานภาษาอังกฤษแบบเพิ่มขยายและ
ความคงทนในการเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเป5นนักเรียนชวงชั้นที่ 3 จํานวน 20 คน ผล
การศึกษาพบวา ความสามารถในการอานภาษาอั งกฤษเพื่ อความเขาใจความพึงพอใจตอการอาน
ภาษาอังกฤษแบบเพิ่มขยายและความคงทนในการเรียน สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นวลฉวี อึ้งพรหมบัณฑิต และคณะ (2556) ศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชกลวิธีการแกปhญหา แบบ IDEAL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป’ ที่
6 ผลการวิจัยพบวาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชกลวิธีการแกปhญหา
แบบ IDEAL หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และนักเรียนมีเจตคติตอการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจโดยใชกลวิธีการแกปhญหาแบบ IDEAL อยูในระดับคอนขางดี
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ภูมินทร) เหลาอํานาจ (2556).ศึกษาผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดย
ใชวิธีการสอนแบบ SQ4R ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นป’ ที่ 2 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ) ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษ เพื่อความเขาใจโดยใชวิธีสอนแบบ
SQ4R ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นป’ที่ 2 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ) กอนและหลัง
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลทางดาน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอการเรียนการอานภาษาอังกฤษ เพื่อความเขาใจโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
ไกรคุง อนัคฆกุล (2558) พัฒนาแบบฝmกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจที่
ประสิทธิภาพตามเกณฑ) 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป’ที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาป’ที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จํานวนนักเรียน 40 คน ผลวิจัยสรุปวา
ผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05
ชนากานต) จิตรมะโน (2558) .ศึกษาผลของการสอนโดยใชกิจกรรมเนนภาระงานและ
การเสริมแรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป’ที่ 2
ผลการศึกษาพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนภาระงานและการเสริมแรง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความเห็นของผูเรียน สูงกวา ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่เรียนตามแบบปกติ สรุปไดวา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนภาระงานและการเสริมแรงในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้ สามารถนําไปใชเป5นเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียนได
สิรินาถ ธารา และ สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน) (2558).ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการอานเนน
ภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป’ที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงานมีคาเทากั บ
78.99/75.87 ซึ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กวาเกณฑ) ที่ กํ า หนดไว คื อ 75/75 2) ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมตัวอยางสูงขึ้น หลังจากที่เรียนดวยกิจกรรมการอาน
เนนภาระงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการ
อานเนนภาระงานที่ผูวิจัยสรางขึ้นในระดับมาก
ดังนั้นจะเห็นไดวาการใชกิจกรรมเนนภาระงานแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความ
เขาใจทางวิชาการ ไมวาในการสอนทั ก ษะใดลวนสงผลในการพั ฒ นาการเรี ย นรู ภาษาไดตามความ
คาดหวังของผูวิจัยไมวาจะเป5นการสื่อสารฟhง พูด อานหรือเขียนนอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอน
แบบเนนงานปฏิบัติหรือเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
(Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA) ยังสามารถทําใหผูเรียนเกิด
เจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษเกิดความมั่นใจและกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษ สวนงานวิจัย
ในตางประเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรมเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทาง
วิชาการ (Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA) ไดมีผูศึกษาไวดังนี้
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งานวิจัยในตางประเทศ
เทคนิควิธีสอนแบบเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทาง
วิชาการเป5นแนวทางในการสงเสริมการสอนภาษาเพื่อใชการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หลาย
ประเทศในทวีปเอเชียไดศึกษาพบวาการเรียนโดยเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารของผูเรียนไดผลดี ตัวอยางเชน
ในป’ 1994 ที่ประเทศฮองกง มีการนําการสอนโดยเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการ ไปใชในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวนหนึ่ง ไดรับรายงานผลวา เมื่อใช
วิธีการสอนแบบเนนภาระงานและ แนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ ผูเรียนให
ความรวมมือกับการเรียนอยางกระตือรือรนและกระฉับกระเฉงมากขึ้น (Morris, 1994) ผูสอนได
เปลี่ยนวิธีสอนมาใชการสอนแบบเนนภาระงานและ แนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทาง
วิชาการ ใหมีการอภิปรายกันรวมกันทั้งหองเรียนมากขึ้น และมีรูปแบบการปฏิสัมพันธ)หลากหลาย
มากกวาการใชกิจกรรมการพูด การฟhงที่กําหนดไวเรียบรอยแลวในแบบเรียน ผลการวิจัยยังแสดงให
เห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ) ที่ ดี ม ากขึ้ น ระหวางผูสอนและผูเรีย น เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ)ระหวางกัน
เพิ่มมากขึ้น จากการวิจัย ผู สอนไดรายงานวา ผู เรีย นไดรับ การกระตุ นใหคิด มากกวาเป5นผูเรียนที่
ไมมีสวนรวมในกิจกรรม
นอกจากนี้ ในประเทศมาเลเซีย ไดมีการศึกษาการใชการเรียนรูแบบเนนภาระงานและ
แนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการในป’ 1989 และ 1990 โดยศึกษาจากผูสอนใน
ระดับมัธยมศึกษาทั้งในเมืองและจากชนบทจํานวน 20 คน การศึกษานี้มีเป|าหมายเพื่อประเมินผล
ภาระงานที่ใชในการเรียนภาษาที่ใหผูสอนใชสอนในหองเรียนประเมินผลโดยการตรวจสอบเป|าหมาย
ของภาระงาน เนื้อหา สื่อ การจัดการและบรรยากาศของหองเรียน ทั้งยังไดศึกษาการตอบสนองของ
ผูสอนดังกลาวในการจัดการกับปhญหาตางๆ (Murphy, 1993) การศึกษาพบวา ปhจจัยที่สําคัญที่สุดใน
ความสําเร็จในการใชวิธีการเรียนรูแบบเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจ
ทางวิชาการ ก็คือ การยอมรับของผูเรียนในการปฏิบัติภาระงานและการเปqดกวางของผูเรียน ในการ
ยอมรับนวัต กรรมใหมของผู สอน ภาระงานจะไดรับ การยอมรับ วามีคุณคาก็ตอเมื่อ ภาระงานนั้นมี
ความเหมาะสมกับผูเรียนและบริบทของหองเรียน มีความยากเหมาะสม มีการกระตุนผูเรียน มีความ
ตรงประเด็นและมีป ระโยชน) ใ นการเรี ย นรู Murphy ไดกลาวถึ ง ความรู สึ ก ตอตานจากผูเรียนกับ
นวัตกรรมใหม (โดยเฉพาะอยางยิ่งตอครูของพวกเขาในการเจรจาตกลงในเรื่ององค)ประกอบตางๆ
ของหลักสูตรที่จะเรียน) และไดแนะนําวา ปhญหานี้อาจลุลวงไปไดโดยการที่ทั้งผูสอนและผูเรียนตอง
ตกลงกันกอนในรายละเอียดกอนที่จะตกลงนํานวัตกรรมใหมไปใช ความเขาใจโดยทั่วไปของความ
เป5นไปไดในการใชวิธีเรียนรูแบบเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทาง
วิชาการ นั้นเป5นที่ยืนยันได การสอนภาษาโดยใชวิธีสอนแบบเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อ ความรู ความเขาใจทางวิช าการนี้เ ป5น ที่ป ระจัก ษ)ใ นระดับ นานาชาติแลววา วิธีสอนนี้สามารถ
เพิ่มพูนความเขาใจในภาษาเป|าหมาย และพัฒนาการใชภาษาเป|าหมายไดอยางคลองแคลว อยางมี
นัยสําคัญ อีกทั้งยังเปqดโอกาสใหเขาใจเรื่องการเนนความหมายของภาษา และเปqดโอกาสใหมีการผลิต
ภาษาเป|าหมายดวย (Prabhu, 1987; Long and Crookes 1993) เราสามารถใชวิธีการสอนแบบ
เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเป5นพื้นฐานสําหรับหลักสูตร
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ที่เนนการปฏิบัติมากขึ้น (Willis, 1996) นอกจากนี้ วิธีสอนโดยเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ ยังสามารถนํา ไปใชสอนทั ก ษะการสื่ อ สารที่ เ หมาะกั บ ผูเรียนใน
ระยะแรกในการเรียนรูภาษาที่สอง (Morris, 1994)
นอกจากนี้ Doughty และ Pica (1986: 305-325) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมเนน
ภาระงานและ Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA ประเภทการหา
ขอมูลที่ขาดหายไป (Information Gap) โดยใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีภาษาแมแตกตางกันและ
เรียนภาษาอังกฤษเป5นภาษาตางประเทศ รวมกันทํากิจกรรมกลุมเล็ก กิจกรรมคู และกิจกรรมที่มีครู
เป5นศูนย)กลาง ผลการวิจัยปรากฏวารูปแบบการเขารวมกิจกรรมที่มีครูเป5นศูนย)กลาง ทําใหเกิดการ
เรียนรูภาษานอยที่สุด สวนรูปแบบการเขารวมกิจกรรมแบบกลุมเล็กและกิจกรรมคู ทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูภาษาไดพอกัน
Prabhu (1979: 136-139) ไดจัดทําโครงการสอนโดยใชหลักสูตรแบบเนนภาระงาน
(Task – based Activities) กับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่อาศัยอยูทางตอนใตของประเทศ
อินเดีย ผลปรากฏเป5นที่นาพอใจ และไดมีการดําเนินโครงการสอนดวยวิธีนี้ในป’ตอ ๆ มา
Chamot และ O’maley (1987: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิธีการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการ ซึ่งออกแบบมาสําหรับนักเรียนที่มีความเชี่ยวชาญจํากัด โดยวิธีการนี้จะเนน
การพัฒนาภาษาทางวิชาการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผานเนื้อหาในวิทยาศาสตร)คณิตศาสตร)
สังคมศึกษา ผูเรียนไดรับการสอนใหใชกลยุทธ)การเรียนรูที่ไดมาจากรูปแบบการเรียนรู ผลการศึกษา
พบวา วิธีการและหลักสูตรมีความสัมพันธ)กับเนื้อหาวิชาหลักในทุกองค)ประกอบ
Chamot และ O’maley (1995: 379-394) ไดศึกษาการนําวิธีการเรียนแบบแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ ซึ่งเป5นรูปแบบการสอนที่เพิ่มพูนผลการเรียนของ
นักเรียนในโรงเรียน ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าสํา หรั บ นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยใชภาษาที่ ส องเป5 น สื่อ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชรูปแบบการสอนนี้กับวิชาวิทยาศาสตร)และคณิตศาสตร)สําหรับนักเรียนที่ใช
ภาษาที่สองในการเรียนในโรงเรียนเอกชนแอริงตันซึ่งจะมีการประเมินโดยวัตถุประสงค)ของโครงการ
หลักสูตรและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การศึกษาของครู รูปแบบการสอน ผลการศึกษาพบวา
การใชภาษาแมเพื่อสงเสริมการเรียนรู การมีสวนรวมของผูปกครองและการวัดประเมินผล และยัง
รวมถึงการวัดและประเมินผลเชิงวิจารณ) ทําใหรูปแบบเกิดความสําเร็จในการสอนอีกดวย
Chamot และ O’maley (1996: บทคัดยอ) ไดศึกษาการนําวิธีการเรียนแบบแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการในชั้นเรียนที่ผูเรียนไมไดใชภาษาอังกฤษเป5นภาษาแม
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น
Alireza (2009: บทคัดยอ) ไดศึกษาการอานการเรียนการสอนกลยุทธ)ซึ่งกําลังไดรับ
ความสนใจวาเป5นวิธีการที่มีประสิทธิภาพของการเสริมสรางความเขาใจในการอาน ในงานวิจัยนี้ได
ตรวจสอบผลกระทบของการสอดแทรกกลยุทธ)กับแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทาง
วิชาการในบริบทโดยทดสอบความสามารถของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการเรียนการสอน
แบบสอดแทรกกลยุทธ)กับแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการมีประสิทธิภาพใน
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การเพิ่มความเขาใจในการอานของนักศึกษาอิหรานและอินเดีย อยางไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางระดับความสามารถและประสิทธิภาพการทํางานของนักเรียนในการอานเพื่อความเขาใจ
Abidin (1997: 12-19) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรูปแบบเนนงานปฏิบัติในรูป
โครงงานในประเทศมาเลเซีย ซึ่งโครงงานนั้นเป5นสวนหนึ่งของการเรียนรูปแบบเนนงานปฏิบัติ โดยมุง
ใหความสําคัญกับความรวมมือของผูเรียน ผลการศึกษาพบวาการปฏิบัติโครงงานเป5นการเรียนรูโดย
ใชสถานการณ)จริงที่ สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูเรียนมีความสนุกสนาน ตื่นเตนที่
สามารถใชภาษาสื่อสารไดในชีวิตจริง
จากงานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชกิจกรรมการสอนที่เนน
ภาระงานและแนวการเรี ย นรู ภาษาเพื่ อ ความรู ความเขาใจทางวิชาการ ดังกลาวขางตนสรุปไดวา
กิจ กรรมการสอนที่ เนนภาระงานและแนวการเรี ย นรู ภาษาเพื่ อความรูความเขาใจทางวิช าการไม
เพี ย งแตสงผลในการพั ฒ นาการเรี ย นรู ภาษาในทั ก ษะตางๆสามารถเพิ่ ม พู น ความเขาใจใน
ภาษาเป|า หมาย ทัก ษะความสามารถในทัก ษะการอานเชิง วิช าการและกลยุทธ)การเรียนรู และ
พัฒนาการใชภาษาเป|าหมายไดอยางคลองแคลว แตยังกระตุนใหผูเรียนรูสึกสนุกสนานกับการเรียน
กระตือรือรนและกระฉับกระเฉงและคิดเป5น
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจการนํากิจกรรมการสอนที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการจัดเป5นรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อพัฒนาทักษะการอานเชิง
วิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูของผูเรียนรวมทั้งคาดหวังใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจตอรูปแบบ ทั้งนี้
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของการอาน สรุปนําแนวคิดมาผนวกกับแนวการจัดกิจกรรมเนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามที่
ผูวิจัยตั้งไว

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
รวมกับ การออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ปรับปรุงโดย Kruse (2007: 1) และ
แบบจําลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey and Carey (2005: 1-8)
และรูป แบบการจัด การเรีย นการสอนของ Joyce and Weil (2009: 9) ใชกระบวนการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบการวิจัยแบบ Embedded
(The Embedded Design) โดยใชวิธีการเชิงปริมาณเป^นวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเป^นวิธีรอง
(Creswell and Clark, 2007: 67) รวมกับการใชรูปแบบการวิจัย Pre-Experimental Design โดย
ประยุก ต)ใ ชแบบแผนการทดลองแบบกลุ มตัว อยางเดี ย วมี การทดสอบกอนเรีย นและหลั งเรี ย น
The One-Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ), 2555: 144) ผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป^นการวิเคราะห)ขอมูลพื้นฐาน (Analysis: A):
การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับ การพัฒนารูปแบบการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒ นา (Development: D1) เป^น การออกแบบและพัฒนา (Design
and Development: D and D): การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอน
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป^นการนําไปใช (Implementation: I): การทดลอง
ใชรูปแบบการสอน
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป^นการประเมินผล (Evaluation: E):
การประเมิน และปรับปรุงแกไขรูปแบบการสอน
การดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดของแตละขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั

ขั้นที1่
การวิจัย
(Research)
R1
การวิเคราะห1
ขอมูลพื้นฐาน
(Analysis: A)

ขั้นที่2
การพัฒนา
(Development)
D1
การออกแบบและการ
พัฒนา (Design and
development:
D&D)

1. วิเคราะห1มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห>งชาติและประมวลรายวิชา
2. วิเคราะห1สภาพที่คาดหวังตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาไทยและประมวลรายวิชา
กับสภาพที่เปCนจริง ของการจัดการเรียนรูเพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมาก>อน
(Prerequisite Skills)
3. สังเคราะห1แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการสอน
อ>านภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจ
ทางวิชาการ เพื่อส>งเสริมทักษะการอ>านเชิงวิชาการและกลยุทธ1การเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
4. วิเคราะห1ผูเรียนสํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู(Learning Style) ของ ผูเรียน
กลุ>มที่ศึกษาและศึกษาความตองการจําเปCน (Need Analysis) โดยการสัมภาษณ1
อาจารย1ผูสอนภาษาอังกฤษและผูเรียนและการสํารวจ/สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน

1. สรางโครงร>างรูปแบบการสอน
2. ตรวจสอบรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบการสอนอ>าน
ภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทาง
วิชาการ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบคู>มือการใชรูปแบบ
แผนการสอน และนําไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ
3. สรางเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
4. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และนําไปทดลองใชกับผูเรียนเพื่อหา
ประสิทธิภาพ
5. ปรับปรุง/แกไขรูปแบบการสอนและเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ใหสมบูรณ1

ขั้นที่3
การวิจัย
(Research)
R2
การนําไปใช

นํารูปแบบการสอนไปทดลองใชจริงกับกลุ>มทดลองมีขั้นตอนดังนี้
1. ชี้แจงทําความเขาใจกับผูเรียน
2. ทดสอบทักษะการอ>านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและกลยุทธ1การเรียนรู
ของผูเรียน ก>อนเรียน
3. จัดการเรียนรูตามรูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู
4. ติดตามพัฒนาการการใชกลยุทธ1การเรียนรูของผูเรียนระหว>างเรียน
5. ทดสอบความสามารถในการอ>านเชิงวิชาการของผูเรียน หลังเรียน

ขั้นที4่

1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ>านเชิงวิชาการและกลยุทธ1การเรียนรูของผูเรียน
ก>อนและหลังการใชรูปแบบการสอนอ>านภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อส>งเสริมทักษะการอ>านเชิง
วิชาการและกลยุทธ1การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ศึกษาพัฒนาการการใชกลยุทธ1การเรียนรูของผูเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนอ>าน
ภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทาง
วิชาการ เพื่อส>งเสริมทักษะการอ>านเชิงวิชาการและกลยุทธ1การเรียนรู ในช>วงเวลา
ระหว>างเรียน
3. ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีต>อการใชรูปแบบการสอน
4. ขยายผลการใชรูปแบบการสอนอ>านภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อส>งเสริมทักษะการอ>านเชิง
วิชาการและกลยุทธ1การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแลวนําขอมูลที่
ไดมาปรับปรุงแกไขและพัฒนา

การพัฒนา
(Development)

D2

การประเมินผล

(Evaluation: E)
และปรับปรุงแกไข
รูปแบบ

รูปแบบการสอนอ>านภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพือ่ ส>งเสริม
ทักษะการอ>านเชิงวิชาการและกลยุทธ1การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ1สามารถนําไปใชและเผยแพร>
ต>อไป

แผนภาพที่ 7 กรอบดําเนินการวิจัย

ผลที่ไดรับจากการดําเนินการ

ขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การสรางและพัฒนา
รูปแบบ

(ร>าง)
รูปแบบการสอน
และเครื่องมือเก็บรวบรวม
ขอมูลที่ผ>านการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญและทดลอง
ใช ซึ่งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ1

รูปแบบการสอนอ>านภาษาอังกฤษ
ที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความ
เขาใจทางวิชาการ เพื่อส>งเสริม
ทักษะการอ>านเชิงวิชาการและกล
ยุทธ1การเรียนรูสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่ผ>านการ
ทดลองใช

ปรับปรุง/แกไข
ไม>ผ>าน
พิจารณา
รูปแบบ
ผ>าน
ขยายผลการใชรูปแบบ
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เปCนการวิเคราะห1ขอมูลพื้นฐาน (Analysis: A): การศึกษา
ขอมูลพื้นฐานสําหรับ การพัฒนารูปแบบการสอน
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนน
ภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิง
วิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป^นการศึกษาขอบเขตและเปiาหมาย
ในการพัฒนาผูเรียน โดยการศึกษาขอมูลเกี่ย วกับ ทักษะการอานเชิงวิช าการและกลยุทธ)การเรียนรู
และขอมูลเกี่ยวของกับการจัดการสอนในรายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for
Teachers) เพื่อนํามากําหนดเปiาหมายในการพัฒนารูปแบบการสอน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
วัตถุประสงค1
1. เพื่อวิเ คราะห)ข อมูล พื้น ฐานเชิง นโยบายการจัด การศึก ษา ตามมาตรฐานคุณ วุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ขอมูลพื้นฐานมาตรฐานการเรียนรู 5 ดานตามกรอบ TQF สาขาครุศาสตร)
และศึ ก ษาศาสตร) (หลั ก สู ต รหาปn ) หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัดการเรียนรู
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค) ข องคณะศึ ก ษาศาสตร) และพัฒนศาสตร) และคําอธิยายรายวิชา
02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for Teachers)
2. เพื่อวิเคราะห)แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการสอนอาน
ภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริม
ทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. เพื่อวิเคราะห)ผูเรียนเพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษและความ
ตองการจําเป^นความสามารถในการอานเชิงวิชาการกลยุทธ)การเรียนรู ของผูเรียนกลุมที่ศึกษา
วิธีดําเนินการ
การดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนนี้ เ ป^ น ศึ ก ษาขอมู ล พื้ น ฐานเชิ ง นโยบายการจั ด การศึ ก ษา
หลั ก สู ต รวิ เ คราะห) แ นวคิ ด หลั ก การและทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วของ จากเอกสาร และวิเคราะห)ผูเรียน
การประเมินความตองการจําเป^น(Needs Analysis) จากการสอบถามนักศึกษาโดยใชแบบสอบถาม
ความตองการจําเป^นเกี่ยวกับทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู ซึ่งผูวิจัยจะทําการศึกษา
ดังนี้
1. การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับการสอนโดยศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
กลยุทธ)การพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการกลยุทธ)การเรียนรูทฤษฎีพัฒนาการทางสติปtญญา ทฤษฎี
การสรางความรู แลวนําขอมูลที่ไดมาออกแบบรูปแบบการสอน
2. การศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการสอนอ>านภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและ
แนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ ที่เหมาะกับการสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและ
กลยุทธ)การเรียนรู
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3. การประเมินระบบการสนับสนุน
3.1 ศึกษาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่เอื้อตอบรรยากาศในการเรียนรูที่สงเสริม
ความสามารถดานการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญจํานวน 10
คน เกี่ยวกับระบบสนับสนุนของภาควิชา และคณะ ที่เอื้อตอบรรยากาศในการเรียนการสอนที่สงเสริม
ทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู ในดานปtจจัยนําเขา ซึ่งประกอบดวย วิธีการเรียน
ของผูเรียน วิธีการสอนของผูสอน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ)และเครื่องมือเครื่องใช หองเรียน
หองปฏิบัติการทางภาษา ดานกระบวนการประกอบดวย บทบาทผูสอน บทบาทผูเรียน บทบาท
ของผูปกครอง และดานผลผลิต ประกอบดวย ผลการเรียนของผูเรียน และ เจตคติของผูเรียน
3.2 วิเคราะห)ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชา และคณะ ที่ใชดําเนินการ
วิจัย โดยศึกษาสภาพจริงของคณะที่ใชในการทดลอง ในเรื่องความพรอมของระบบสนับสนุน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีตางๆ เพื่อสังเคราะห)เป^นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อ
ความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีครั้งนี้มีดังนี้
1. แบบวิเคราะห)เอกสาร จํานวน 2 ฉบับ ไดแก 1) แบบวิเคราะห)เอกสารขอมูลพื้นฐาน
เชิงนโยบายการจัดการศึกษาและผลการศึกษา 2) แบบวิเคราะห)เอกสาร แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิช าการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิช าการและกลยุทธ)การเรียนรู
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. แบบสอบถามแบงออกเป^น 2 ฉบับไดแก แบบสอบถามที่ถามความตองการจําเป^นตอ
ทักษะการอานเชิงวิชาการและการใชกลยุทธ)การเรียนรูของนักศึกษา และแบบสอบถามเจาหนาที่
เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
แบบวิเคราะห)เอกสารที่ใชศึกษาความตองการ
1. แบบวิเคราะห1เอกสารทั้ง 2 ฉบับ ดําเนินการสรางเชนเดียวกัน ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบวิเคราะห)เอกสาร
1.2 สรางแบบวิเคราะห)เอกสารโดยกําหนดประเด็นการวิเคราะห)เอกสาร
1.3 นําแบบวิ เคราะห)เอกสารที่ สรางขึ้ นเสนอตออาจารย)ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ) เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห)เอกสารเชิงทฤษฎี และนําไปปรับปรุงแกไข
1.4 นํา แบบวิ เคราะห) เอกสารที่ป รั บปรุ งแกไขแลวตามขอเสนอแนะของอาจารย) ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) โดยใชแบบประเมินความสอดคลองเชิงโครงสรางของแบบวิเคราะห)เอกสาร ซึ่งมีลักษณะ
เป^นมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็น
ในการวิเคราะห)เอกสารกําหนดเกณฑ)การพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ), 2555: 179)
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ระดับ 5 หมายถึงมีความสอดคลองมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึงมีความสอดคลองมาก
ระดับ 3 หมายถึงมีความสอดคลองปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึงมีความสอดคลองนอย
ระดับ 1 หมายถึงมีความสอดคลองนอยที่สุด
การวิเคราะห)ขอมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของแบบวิเคราะห)
เอกสารที่ใชในการศึกษาขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) ขอมูลพื้นฐานมาตรฐานการเรียนรู 5 ดานตามกรอบ TQF สาขาครุศาสตร)และ
ศึกษาศาสตร) (หลักสูตรหาปn) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค)ข องคณะศึก ษาศาสตร)แ ละพัฒ นศาสตร) และคํา อธิยายรายวิชา 02198323
ภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for Teachers) แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนารูป แบบการสอน การสงเสริม ทัก ษะการอานเชิง วิช าการและกลยุทธ)การเรียนรู สังเคราะห)
เป^นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็น ในการวิเ คราะห)เอกสารตาม
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ)ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ), 2555: 196)
คาเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสอดคลองนอยที่สุด
คาเฉลี่ยคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสอดคลองนอย
คาเฉลี่ยคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความสอดคลองปานกลาง
คาเฉลี่ยคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความสอดคลองมาก
คาเฉลี่ยคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความสอดคลองมากที่สุด
พิจารณาคาความสอดคลองที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาสวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานนอยกวา 1.00 แสดงวาแบบวิเคราะห)เอกสารที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคลองเหมาะสม สามารถ
นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได
1.5 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) และคา สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ นําไปใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล
จากขั้น ตอนการสรางแบบวิเ คราะห)เ อกสารที่ใชศึกษา หลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิช าการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิช าการและกลยุทธ)การเรียนรู
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสรุปไดดังแผนภาพที่ 8
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ศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบวิเคราะห)เอกสาร
สรางแบบวิเคราะห)เอกสารโดยกําหนดประเด็นการวิเคราะห)เอกสาร
นําแบบวิเคราะห)เอกสารที่สรางขึ้นเสนอตออาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม
ของแบบวิเคราะห)เอกสารเชิงทฤษฎี และนําไปปรับปรุงแกไข
นําแบบวิเคราะห)เอกสารที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะ
ของอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใช
นําแบบวิเคราะห)เอกสารที่ตรวจสอบ หาคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญและปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะของอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)และผูเชี่ยวชาญแลวไป
วิเคราะห)เอกสาร
แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการสรางแบบวิเคราะห)เอกสาร
จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนที่1 การวิจัย (Research:
R1) เป^นการวิเคราะห)ขอมูลพื้นฐาน (Analysis: A) สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสรุปไดดัง
ตารางที่ 6 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่1 การวิจัย (Research: R1) เป^นการวิเคราะห)ขอมูล
พื้นฐาน (Analysis: A) สําหรับการพัฒนารูปแบบการสอนจากขั้ น ตอนการศึ ก ษาขอมู ล พื้ น ฐาน
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป^นการวิเคราะห)ขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) สามารถสรุปเป^น
ขั้นตอนไดดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 สรุปขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป^นการวิเคราะห)ขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A)
สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เครื่องมือที่ใช การวิเคราะห)
วัตถุประสงค)การวิจัย
วิธีดําเนิน แหลงขอมูล/กลุม
ในการ
ขอมูล/สถิติ
การ
ตัวอยาง
ทําวิจัย
ที่ใช
1.วิเคราะห)ขอมูลพื้นฐานเชิง การวิเคราะห) -มาตรฐานคุณวุฒิ แบบวิเคราะห) การวิเคราะห)
นโยบายการจัดการศึกษา เอกสาร
อุดมศึกษา
เอกสาร
เนื้อหา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ (TQF)
(content
อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
-หลักสูตรศึกษา
analysis)
ขอมูลพื้นฐานมาตรฐานการ
ศาสตรบัณฑิต
เรียนรู 5 ดานตามกรอบ
สาขาวิชาการ
TQF สาขาครุศาสตร)และ
จัดการเรียนรู
ศึกษาศาสตร) (หลักสูตรหาปn)
-คําอธิยาย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
รายวิชา
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู
02198323
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ภาษาอังกฤษ
ประสงค)ของคณะ
สําหรับครู
ศึกษาศาสตร)และพัฒน
(English for
ศาสตร) และคําอธิยาย
Teachers)
รายวิชา 02198323
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
(English for Teachers)
2.สังเคราะห)แนวคิด หลักการ การ
-เอกสารแนวคิด แบบวิเคราะห) การวิเคราะห)
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ สังเคราะห) ทฤษฎี งานวิจัย เอกสาร
เนื้อหา
พัฒนารูปแบบการอาน
เอกสาร
ที่เกี่ยวของกับ
(content
ภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
ทักษะการอานเชิง
analysis)
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อ
วิชาการและกล
ความรูความเขาใจทางวิชาการ
ยุทธ)การเรียนรู
เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิง
วิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
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ตารางที่ 6 สรุปขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป^นการวิเคราะห)ขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A)
สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (ตอ)
เครื่องมือที่ใช การวิเคราะห)
วัตถุประสงค)การวิจัย
วิธีดําเนิน แหลงขอมูล/กลุม
ในการ
ขอมูล/สถิติ
การ
ตัวอยาง
ทําวิจัย
ที่ใช
3. วิเคราะห)ผูเรียน
- แบบสอบ แบบสัมภาษณ) การวิเคราะห)
ถามความ
เนื้อหา
ตองการ
(content
analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เปCนการออกแบบและพัฒนา (Design and
Development: D and D): การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู
วัตถุประสงค1
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิช าการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิช าการและกลยุทธ)การเรียนรู
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการสอนและเครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล
4. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
วิธีดําเนินการ
การดําเนินการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายละเอียดดังนี้
1. พัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อ
ความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีโ ดยนํา ขอมูล ที่เป^นผลการวิเคราะห)ขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 มาใชใน
การสังเคราะห)รางรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อ
ความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี(Model)
2. พัฒนาเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและ
แนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและ
กลยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Model) ไดแก คูมือการใชรูปแบบการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรู
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3. พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่
เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอาน
เชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Model) จํานวน 3 ฉบับ คือ
แบบทดสอบวัดทักษะการอานเชิงวิชาการ แบบวัดกลยุทธ)การเรียนรูและแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีตอการใชรูปแบบการสอน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
1. รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (Model)
2. เครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)
การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Model) ไดแกคูมือการใชรูปแบบการสอนและแบบฝ~ก
3. เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนน
ภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิง
วิช าการและกลยุท ธ)ก ารเรีย นรู สํา หรับ นักศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี (Model) จํา นวน 3 ฉบับ คือ
แบบทดสอบวัดทักษะการอานเชิงวิชาการ แบบวัดกลยุทธ)การเรียนรูและแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีตอการใชรูปแบบการสอน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การสรางเครื่องมีที่ใชในการศึกษามีการดําเนินการดังนี้คือ
1. การสังเคราะห)รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ดังนี้
1.1 นําขอมูลพื้นฐานที่ไดศึกษาวิเคราะห)ในขั้นตอนที่ 1 มาใชในการสังเคราะห)รูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
เพื่ อสงเสริ มทั กษะการอานเชิ งวิ ช าการและกลยุ ทธ) การเรี ย นรู สํ า หรั บ นั กศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(Model) ซึ่ ง ประกอบดวยองค) ป ระกอบ 3 องค) ป ระกอบ คื อ องค) ป ระกอบเชิ ง หลั ก การและ
วัตถุประสงค) องค)ประกอบเชิงกระบวนการและองค)ประกอบ เชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช

ตารางที่ 7 การสังเคราะห)หลักการทฤษฏีสูรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
การสอนแบบเนนภาระงาน TBL
1.ขั้นก>อนปฏิบัติงานPre-task
ผูสอนชี้แจงภาระงานและกระตุน
ความรูเดิมของผูเรียน
ผูสอนคอยชี้แนะและควบคุมใหผูเรียน
ฝ~กหัดสิ่งที่อยูในเนื้อหาโดยผูสอนคอย
ชี้แนะ
2.ขั้นปฏิบัติงาน Task cycle
ผูสอนใหทักษะของงานที่อยูในโลกของ
ความจริงหรือใกลเคียงกับโลกของความ
เป^นจริง ผูเรียนเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลว
เตรียมรายงานแลวนําเสนอ โดยผูสอนให
ขอมูลปiอนกลับเพื่อผูเรียนไดทราบขอมูล
ที่ถูกตอง

การสอนภาษาที่เนนความรูความเขาใจทางวิชาการ CALLA
1.ขั้นเตรียมตัว Preparation
ในขั้นนี้ครูจะตองดูวานักเรียนเรียนเรื่องอะไรไปแลวบาง
ผูสอนควรจะนําเสนอภาพรวมและวัตถุประสงค)ของบทเรียน
ใหมที่ผูสอนตองการจะนําเสนอใหกับผูเรียน ซึ่งทําใหผูเรียน
ทราบวาผูเรียนกําลังจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไร และในขั้นการ
เตรียมตัวนี้ยังเป^นการกระตุนความรูเดิมของผูเรียน
2.ขั้นนําเสนอ Presentation
นําเสนอและอธิบายขอมูลใหมๆ ใหกับผูเรียน ซึ่งครูจะตอง
สังเกต และบางทีก็ตองปรับเปลีย่ นภาษาที่ใชในการสอนให
เป^นภาษาตนเองเราะจะชวยใหผูเรียนเขาใจไดงายมากกวา ครู
ที่สอนแบบแนวทางการสอนภาษาที่เนนความรูความเขาใจมี
วิธีการนําเสนอที่หลากหลาย เพือ่ ใหผูเรียนเรียนรูไดหลายวิธี
ทั้งดานการฟtงและการเห็น ครูควรดํารงรักษาบรรยากาศ
หองเรียนใหมีประสิทธิภาพ
3.ขั้นหลังปฏิบตั ิการ Language focus 3.ขั้นฝkก Practice
ผูเรียนฝ~กฝน ผูสอนทบทวนรูปแบบ
ในขั้นนี้ จะตองจัดใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ นักเรียนสามารถ
ภาษาเพื่อสรางความมั่นใจ
ประเมินไดวาคําศัพท)ใหมคําไหนที่เขาใจไดยาก เพราะผูเรียน
สามารถเรียนรู และแลกเปลี่ ยนขอมูลกั บเพื่ อนได โดยการ
พูดคุย ทําใหในขั้นนี้ผูเรียนจะไดทํางานรวมกับเพื่อน และใช
หนาที่ของภาษาไดถูกตอง เพื่อชวยกันแกปtญหา

PPET Model
1.Preparation & Presentation
ขั้นเตรียมการ (Preparation) ผูสอนแนะนําหัวขอและภาระ
งานคําศัพท)และไวยากรณ) เตรียมหัวขอการอานและภาระ
งานผานแนวการสอนที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ กระตุนความรูเดิม
ของผูเรียนทั้งดานคําศัพท)และไวยากรณ)
2. Practice
ขั้นนําเสนอ (Presentation) ผูสอนสาธิตกลยุทธ)การเรียนรู
ใหผูเรียนทําความเขาใจและปฏิบัติภาระงานที่มอบหมาย
โดยการทํางานกลุมและนําเสนองาน ผูสอนเติมเต็มสิ่งที่ขาด
ใหกับผูเรียน กระตุนใหผูเรียนสรุปสิ่งทีไ่ ดเรียนรูมา ฝ~กการ
ใชภาษาใหถูกตอง ผูสอนใชภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอน
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ตารางที่ 7 การสังเคราะห)หลักการทฤษฏีสูรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ (ตอ)
การสอนแบบเนนภาระงาน TBL

การสอนภาษาที่เนนความรูความเขาใจทางวิชาการ CALLA
4.ขั้นประเมิน Evaluation
ขณะที่ครูสวนใหญมีทักษะการวัดและประเมินนักเรียนมาก แต
นั ก เรี ย นกั บ ไมมี ป ระสบการณ) ใ นการประเมิ น ตนเองเลย
เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนแบบแนวทางการสอนภาษาที่เนน
ความรูความเขาใจ ทําใหผูเรียนสามารถวัดและประเมินตนเอง และ
สามารถทําใหนักเรียนรูวาตนเองมีความสามารถอยูในระดับใด และ
รูวาตัวเองจะตองเรียนรูอะไร กิจกรรมการวัดและประเมินสามารถ
ประเมินไดทั้งแบบเป^นกลุม และแบบเดี่ยว หรือจะประเมินจาก
ปฏิบัติงานในหองเรียน หรือ งานที่สั่งใหทําที่บานก็ได ในการวัดผล
กลุ ม นั กเรี ยนจะสามารถตรวจและแกไขงานของแตละคนให
ถูกตองไดในกลุมเล็กๆ สมาชิกกลุมจะใชขั้นตอนการวินิจฉัยเพื่อ
แกปtญหาและถกเถียงกันเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของแผนการ
เรียนรูตางๆที่ถูกนํามาใช สวนในการวัดผลเดี่ยว นักเรียนจะตรวจ
แกงานตามลํ าพั ง จดบันทึกกระบวนการเรี ยนรู การตอบสนอง
อุ ปสรรค สะสมรายการความสํ าเร็ จของตนเอง และวิ เคราะห)
กระบวนการกั บครู ทั้ งการวั ดผลกลุ ม และการวั ดผลเดี่ ยวเป^ น
สวนประกอบสําคัญของผลงานในภาพรวมของ

PPET Model
3. Evaluation
ขั้นประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลภาระงานและผล
การเรียน ติดตามผล ผูเรียนแสดงความคิดเห็น บันทึกสิ่งที่
ไดพัฒนา ปtญหาและอุปสรรค
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ตารางที่ 7 การสังเคราะห)หลักการทฤษฏีสูรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ (ตอ)
การสอนแบบเนนภาระงาน TBL

การสอนภาษาที่เนนความรูความเขาใจทางวิชาการ CALLA
PPET Model
5. ขั้นขยายผล Expansion
4. Expansion
จุดประสงค)ของขั้นขยายผล ขั้นตอนการเรียนรูแนวทางการสอนภาษา ขั้นถายโอน (Transfer) ผูเรียนถายโอนกลยุทธ)การเรียนรู
ที่เนนความรูความเขาใจทางวิชาการคือเพื่อใหนักเรียนสามารถบูรณ และทักษะการอานเชิงวิชาการสูภาระงานชิน้ ตอไป
การความรูใหมและทักษะเขากับขอบขายองค)ความรูที่มีอยูเดิม ขั้น
แรก ครูจะตองชักนํานักเรียนสูการอภิปรายเกี่ยวกับหัวขอบทเรียนซึ่ง
จะตองเนนกระตุนทักษะการคิด นักเรียนจะถูกชักจูงดวยกระบวนการ
เรี ยนรู ที่ มี ผลใหพวกเขาตระหนั กถึ งความสํ าคั ญของบทเรี ยนและ
ทั กษะซึ่ งจะเกี่ ยวเนื่ องกั บความรู ที่ นั กเรี ยนมี อยู เดิ ม วิ ธี การของ
บทเรียนกับโลกภายนอกโรงเรียน และชีวิตของนักเรียนแตละคน ดวย
สาเหตุที่นักเรียนจะตอบสนองตอสิ่งที่พวกเขาไดเรียนรู อาจทําใหพวก
เขาพบวาควรมีการทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงมุมมองของความรูที่มี
อยูเดิม อันเป^นผลที่เกิดจากความรูและทักษะใหมๆ การเปลี่ยนแปลง
ความรูนั้นเป^นผลลัพธ)สําคัญของการสอนแบบแนวทางการสอนภาษา
ที่เนนความรูความเขาใจทางวิชาการ
การออกแบบกิจกรรมชั้นเรียนและที่บานสําหรับนักเรียน
นั้นมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะสอดแทรกความรูใหมๆและทักษะผานทาง
กิ จกรรมซึ่ งมี ความหมายเฉพาะ นอกจากนี้ ครอบครั วยั งมี ส วน
เกี่ยวของเนื่องจากนักเรียนจะถูกชักนําใหนําความรูใหมๆไปใชที่บาน
หรือหาความสัมพันธ)ระหวางความรูใหมๆ และพื้นฐานทางวัฒนธรรม
ของพวกเขา ครูอาจสั่งใหนักเรียนอานเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอบทเรียน
ทางวิชาการ และใหนักเรียนรายงานโดยเขียนหรือพูด เดี่ยวหรือเป^น
กลุมเกี่ยวกับหัวขอที่พวกเขาไดอานเพิ่มเติมนั้น
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จากตารางที่ 7 ผูวิจัยไดทําการสังเคราะห)หลักการทฤษฏีสูรูปแบบการสอนอาน
ภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิช าการสําหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Preparation) ผู สอนแนะนํา หั ว ขอและภาระงาน
คําศัพท)และไวยากรณ) เตรียมหัวขอการอานและภาระงานผานแนวการสอนที่เนนภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ กระตุนความรูเดิมของผูเรียนทั้งดานคําศัพท)และ
ไวยากรณ)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นนําเสนอ (Presentation) ผูสอนสาธิตกลยุทธ)การเรียนรูใหผูเรียน
ทําความเขาใจและปฏิบัติภาระงานที่มอบหมายโดยการทํางานกลุมและนําเสนองาน ผูสอนเติมเต็ม
สิ่งที่ขาดใหกับผู เรีย น กระตุ นใหผู เรีย นสรุป สิ่ง ที่ไ ดเรีย นรู มา ฝ~ก การใชภาษาใหถูกตอง ผูสอนใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลภาระงานและผลการเรียน
ติดตามผล ผูเรียนแสดงความคิดเห็น บันทึกสิ่งที่ไดพัฒนา ปtญหาและอุปสรรค
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นถายโอน (Transfer) ผู เรี ย นถายโอนกลยุ ท ธ) ก ารเรี ย นรู และ
ทักษะการอานเชิงวิชาการสูภาระงานชิ้นตอไป
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แผนภาพที่ 9 รางตนแบบรูปแบบการสอน (Conceptual Model)
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จากแผนภาพที่ 9 พบวารางรูป แบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Conceptual model) นั้นมีหลักการเพื่อ
จัดการเรียนรูที่เนนภาระงาน (TBL) ของ Willis (1996) และแนวแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความ
เขาใจทางวิชาการ CALLA ของ Chamot& O'Malley (1985) ไดรางรูปแบบชื่อ PPET Model โดยมี
รายละเอียดดังนี้
องค1ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค1 ประกอบดวย
หลักการ: การบูรณาการการสอนอานภาษาอั ง กฤษที่ เ นนภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)
การเรียนรู เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู สําหรับทักษะการอานที่มี
ประสิทธิภาพที่จะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตตอไป
วัตถุประสงค1: เพื่อพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี
องค1ประกอบเชิงกระบวนการ แบ>งการดําเนินการเปCน 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรี ย มการ (Preparation) ผู สอนแนะนํา หั ว ขอและภาระงาน
คําศัพท)และไวยากรณ) เตรียมหัวขอการอานและภาระงานผานแนวการสอนที่เนนภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ กระตุนความรูเดิมของผูเรียนทั้งดานคําศัพท)และ
ไวยากรณ)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นนําเสนอ (Presentation) ผูสอนสาธิตกลยุทธ)การเรียนรูใหผูเรียน
ทําความเขาใจและปฏิบัติภาระงานที่มอบหมายโดยการทํางานกลุมและนําเสนองาน ผูสอนเติมเต็มสิ่ง
ที่ขาดใหกั บ ผู เรี ย น กระตุ นใหผู เรี ย นสรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ดเรี ย นรู มา ฝ~ ก การใชภาษาใหถูกตอง ผูสอนใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลภาระงานและผลการเรียน
ติดตามผล ผูเรียนแสดงความคิดเห็น บันทึกสิ่งที่ไดพัฒนา ปtญหาและอุปสรรค
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นถายโอน (Transfer) ผูเรียนถายโอนกลยุทธ)การเรียนรูและทักษะ
การอานเชิงวิชาการสูภาระงานชิ้นตอไป
องค1ประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช
ระบบสนับสนุน: การพัฒนาทั ก ษะการอานเชิ ง วิ ช าการและกลยุทธ)การเรียนรู
ตองมีการจัดเตรียมเอกสารที่เหมาะสมกับภาระงานที่กําหนด รวมถึงจั ด หาสื่ อ การเรี ย นการสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหา และความตองการ ระบบสังคมมีสวนรวมในการสรางสรรค)ภาระงานเพื่อเกิดการ
เรียนรู
1.2 นํารูปแบบการอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรีย นรู ภาษาเพื่อ
ความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสํา หรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (Model) ที่สรางขึ้น เสนอตออาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)เ พื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและความเหมาะสมเชิงทฤษฎีแลวนําไปปรับปรุงแกไข
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รูป แบบการอานภาษาอัง กฤษที่เ นนภาระงานและแนวการเรีย นรู ภาษาเพื่อ
ความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรีย นรู สํา หรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (Model) ที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของอาจารย) ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ) เสนอตอผู เชี่ ย วชาญดานการพั ฒ นารู ป แบบและดานการสอนอานภาษาอังกฤษที่
สงเสริม ทัก ษะการอานเชิ งวิ ชาการและกลยุ ทธ)การเรี ยนรู จํ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบการอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิช าการและกลยุทธ)
การเรี ย นรู สํา หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (Model) โดยใชแบบประเมิ น ความเหมาะสม/
สอดคลองเชิง โครงสรางของรูป แบบการอานภาษาอัง กฤษที่เ นนภาระงานและแนวการเรีย นรู
ภาษาเพื่อ ความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)ก ารเรีย นรู
สํา หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (Model) ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป^ น มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(Rating scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองในประเด็ น การกํา หนดองค) ป ระกอบของ
รูปแบบการสอนในภาพรวมและองค)ประกอบของรูปแบบการสอนแตละองค)ประกอบ คือ องค)ป ระกอบ
เชิงหลักการและวัต ถุป ระสงค)องค)ป ระกอบเชิงกระบวนการและองค)ป ระกอบเชิงเงื่อนไขการนํา
รูปแบบไปใชการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิ ง โครงสรางกํา หนดเกณฑ) ก ารพิจารณา
เชนเดียวกับแบบวิเคราะห)เอกสารดังรายละเอียดในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุงรูปแบบการสอน
PPET
(conceptual model)

PPPTE
(adjust model)

1. Preparation

1. Planning

2. Practice

2. Performing Reading Task
3. Practice

3. Evaluation

4. Transfer

4. Transfer

5. Evaluation

ขอเสนอจากผูเชี่ยวชาญ
ปรั บ ชื่ อ และเพิ่ ม ขั้ น ตอนใหมเพื่ อ ให
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น ก า ร
ดําเนินการในแตละขั้น และเสนอใหสลับ
ขั้นตอนของขั้นที่ 4 และ 5 เนื่องจากมี
ความคิดเห็นวาผูเรียนควรมีความสามารถ
ในการถายโอนไปสูบทอานอื่น ซึ่งแสดงถึง
การมีทักษะการอานเชิงวิชาการและการ
ใชกลยุ ท ธ) ก ารเรี ย นรู จากนั้ น จึ ง เป^ น
ขั้นตอนของการประเมินผล

1.3 การวิเคราะห)ขอมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของ
รูปแบบการสอนผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนความเหมาะสม/สอดคลองในประเด็ น การกํ า หนดองค) ป ระกอบของรู ป แบบการสอนใน
ภาพรวมและองค)ประกอบของรูปแบบการสอนแตละองค)ประกอบ คือ องค)ประกอบเชิงหลักการและ
วัตถุประสงค)องค)ประกอบเชิงกระบวนการและองค)ประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใชตามความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ)เชนเดียวกับแบบวิเคราะห)เอกสาร
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พิจารณาคาความเหมาะสม/สอดคลองที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 ซึ่งแสดงวารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลอง
เชิงโครงสราง สามารถนําไปทดลองใชได
2. พัฒนาเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอน ไดแก คูมือการใชรูปแบบการสอน
แบบฝ~กและแผนการสอน ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อเป^นแนวทางใน
การสรางคูมือการใชรูปแบบการสอนและแผนการสอน
2.2 สรางคูมือการใชรูปแบบการสอนและแผนการสอนใหครอบคลุมและตรงตามประเด็น
2.3 นํ า คู มื อการใชรู ป แบบการสอนและแผนการสอนที่ ส รางขึ้ น เสนอตออาจารย)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมเชิงทฤษฎีแลวนําไปปรับปรุงแกไข
2.4 นําคู มื อ การใชรู ป แบบการสอนและแผนการสอน ที่ ป รั บ ปรุ ง แกไขแลวตาม
ขอเสนอแนะของอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของคูมือการใชรูปแบบการสอนและแผนการสอนโดยใชแบบ
ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของคูมือการใชรูปแบบการสอนซึ่งมีลักษณะเป^นมา
ตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของสาระสําคัญใน
คูมือ รายละเอียดในคูมือ และแนวทางในการนํารูปแบบการสอนไปใชซึ่งสาระสําคัญในคูมือประกอบดวย
แนวทางในการนํารูปแบบการสอนไปใชความเป^นมาและความสําคัญของรูปแบบการสอนแนวคิด
หลักการและทฤษฎีที่ใชในการพัฒ นารูป แบบการสอน องค)ป ระกอบของรูป แบบการสอนตัวอยาง
แผนการสอนตามรูปแบบการสอนตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลรวมทั้งรายละเอียด
ในคูมือมีความชัดเจนเพียงพอที่จะทําใหผูที่ตองการนํารูปแบบการสอนไปใชเขาใจในองค)ประกอบตางๆ
ของรูปแบบการสอน ทราบถึงสิ่งที่ตองศึกษา จัดเตรียมและใชรูปแบบการสอนนี้ในการดําเนินการ
สอนอยางราบรื่นและบรรลุผลตามจุดมุงหมายของรูปแบบการสอนแนวทางในการนํารูปแบบการสอน
ไปใชมีค วามชัด เจน เพีย งพอสํา หรับ การนํา รูป แบบการสอนไปใชอยางมีป ระสิท ธิภ าพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดกับผูเรียนและใชแบบประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของแผนการ
จัดการเรียนรูซึ่งมีลั ก ษณะเป^ น มาตราสวนประมาณคา 5 ระดั บ (Rating Scale) ประเมิ น ความ
เหมาะสม/สอดคลองของสาระสําคัญ จุดประสงค)การเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการสอน รูปแบบการ
สอนสื่อการสอนและการประเมินผลการวิเคราะห)ขอมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิง
โครงสรางของคูมือการใชรูปแบบ การสอนและแผนการสอน ผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย
( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองของสาระสําคัญใน
คูมือ รายละเอียดในคูมือและแนวทางในการนํารูปแบบการสอนไปใช สาระสําคัญในแผนการสอน
จุดประสงค)การเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการสอน รูปแบบการสอนสื่อการสอนและการประเมินผลตาม
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ) โดยใชเกณฑ)การพิจารณาของ
ผู เชี่ ย วชาญและการแปลความหมายเชนเดี ย วกั น กั บ การประเมิ น ความเหมาะสม/สอดคลองเชิ ง
โครงสรางของรูปแบบการสอน
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2.5 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5
ทาน มีคาอยูระหวาง x = 4.00, S.D.=0.45 ถึง x = 5.00, S.D.=0.00 และปรับปรุงแกไขในเรื่อง
ความชัดเจนของขอความและภาษาที่ใชตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลองใช ดังตารางที่
22 ในภาคผนวก ค
2.6 นํารูปแบบการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอน ไดแก คูมือการ
ใชรูปแบบการสอนและแผนการสอน ที่ผานการหาคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงแกไขแลวไป
หาประสิทธิภ าพ (E1/E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใชเกณฑ) 80/80 ทดลองใชกับนักศึกษาชั้นปnที่ 4
ซึ่งเคยเรียนในเนื้อหาวิชาดังกลาวมากอน จํานวน40คนไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบ E1/E2เทากับ
80.54/85.31
จากขั้น ตอนการพัฒ นารูป แบบการอานภาษาอังกฤษที่ เ นนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สรุปไดดังแผนภาพที่ 10
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นําขอมูลพื้นฐานที่ไดศึกษาวิเคราะห)ในขั้นตอนที่ 1 มาใชในการสังเคราะห)รูปแบบการอานภาษาอังกฤษที่เนน
ภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นํารูปแบบการอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สรางขึ้นเสนอตอ
อาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมเชิงทฤษฎีและนําไปปรับปรุงแกไข

นํารูปแบบการอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ปรับปรุงแกไข
แลวตามขอเสนอแนะของอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบและดาน
การสอนอานภาษาอังกฤษ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบ
การสอน
ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อเป^นแนวทางในการสรางคูมือการใชรูปแบบ
การสอน แบบฝ~ก และแผนการสอนใหครอบคลุมและตรงตามประเด็น
สรางคูมือการใชรูปแบบการสอน แบบฝ~ก และแผนการสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและ
แนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
นําคูมือการใชรูปแบบการสอน แบบฝ~ก และแผนการสอนที่สรางขึ้นเสนอตออาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมเชิงทฤษฎี แลวนําไปปรับปรุงแกไข
นําคูมือการใชรูปแบบการสอน แบบฝ~ก และแผนการสอนที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของอาจารย)ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อวิเคราะห)ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
นํารูปแบบการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอน ไดแก คูมือการใชรูปแบบ
การสอน แบบฝ~ก และแผนการสอน ที่ผานการหาคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงแกไขแลวไปหา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการทดลองกลุมใหญ (Field Tryout)

แผนภาพที่ 10 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการสอน
4. พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่
เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอาน
เชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้
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4.1 แบบทดสอบทักษะการอานเชิงวิชาการ
4.2 แบบวัดการใชกลยุทธ)การเรียนรู
4.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการสอน
4. เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอน
4.1 แบบทดสอบวัดทักษะการอ>านเชิงวิชาการ มีลักษณะเป^นแบบเลือกตอบ จํานวน
60 ขอ โดยใชเกณฑ)ดังนี้
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของทักษะการอานเชิงวิชาการ
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 50-59.99 หมายถึง มีทักษะการอานเชิงวิชาการ อยูในระดับนอย
ที่สุด
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 60-69.99 หมายถึง มีทักษะการอานเชิงวิชาการ อยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 70-79.99 หมายถึง มีทักษะการอานเชิงวิชาการ อยูในระดับปาน
กลาง
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 80-89.99 หมายถึง มีทักษะการอานเชิงวิชาการ อยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 90– 100 หมายถึง มีทักษะการอานเชิงวิชาการ อยูในระดับมาก
ที่สุด
วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินทักษะการอานเชิง
วิชาการ กรอบแนวคิ ดรูป แบบการสอนตามยุทธวิธีการพั ฒนาทักษะการอานเชิ งวิช าการ ที่ ผูวิจั ย
พัฒนาขึ้น
2. วิเคราะห)สาระสําคัญ เนื้อหา และจุดประสงค)การเรียนรูดังตารางวิเคราะห)การ
สรางแบบทดสอบ
3. สรางแบบทดสอบวัดทักษะการอานเชิงวิชาการใชทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน มีจํานวน 60 ขอ เป^นแบบปรนัยซึ่งประกอบดวยขอคําถาม 4 ตัวเลือก และแบบจับคู ผูเรียน
จะตองเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว โดยมีเกณฑ)การใหคะแนน ดังนี้ ถาตอบถูกใหขอละ
1 คะแนน และถาตอบผิดหรือไมตอบใหขอละ 0 คะแนน
4. นําแบบทดสอบทักษะการอานเชิงวิชาการ ที่สรางขึ้นเสนอตออาจารย)ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ)เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม แลวนําไปปรับปรุงแกไข
5. นําแบบทดสอบทักษะการอานเชิงวิชาการ ที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะ
ของอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5คน เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ไดคาความสอดคลองอยูระหวาง x = 4.60 S.D.=0.89 ถึง x = 5.00
S.D.=0.00 ซึ่งแสดงวาแบบทดสอบทักษะการอานเชิงวิชาการมีคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
สามารถนําไปใชวัดทักษะการอานเชิงวิชาการได
6. นําแบบทดสอบทักษะการอานเชิงวิชาการ ที่ผานการตรวจสอบไปทดลองใช
(Tryout) กับนักศึกษาชั้น ปnที่ 4 ที่เ รียนรายวิชานี้มาแลว และที่ไมใชกลุ มตัวอยาง จํานวน 40 คน
เพื่อนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห)ตอไป
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7. นําคะแนนที่นักศึกษาแตละคนสอบไดมาวิเคราะห) เพื่อหาคาอํานาจจําแนก (r)
ไดคาคา ระหวาง 0.20 - 0.70 และคาความยากงายของขอสอบ (P) 0.20 – 0.80 และปรับปรุง
แกไขแบบทดสอบใหเหมาะสม กับกลุมตัวอยาง (พวงรัตน) ทวีรัตน), 2540: 129 )
8. หาคาความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบโดยใชสู ต รของ Kuder–Richardson
KR-20 (พวงรัตน) ทวีรัตน), 2540: 123) ที่ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85
9. นําแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุมตัวอยางดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 11
ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมิน แบบทดสอบทักษะการอานเชิง
วิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิเคราะห)สาระสําคัญ เนื้อหา และจุดประสงค)การเรียนรู
กําหนดโครงสรางและประเด็นการถามในแบบทดสอบ
สรางแบบทดสอบทักษะการอานเชิงวิชาการ ซึ่งเป^นแบบทดสอบแบบปรนัย
นําแบบทดสอบทักษะการอานเชิงวิชาการ ที่สรางขึ้นเสนอตออาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม แลวนําไปปรับปรุงแกไข
นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของอาจารย)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity)
นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Tryout)ตรวจสอบหาคาอํานาจจําแนก (r)และคาความยากงาย(P)
ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบใหเหมาะสม
นําแบบทดสอบไปหาคาความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบโดยใชสู ต รของ
Kuder–Richardson KR-20
นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
แผนภาพที่ 11 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบทักษะการอานเชิงวิชาการ
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4.2 แบบวัดการใชกลยุทธ1การเรียนรู
แบบวัดการใชกลยุทธ)การเรียนรูเป^นเครื่องมือที่วัดการใชกลยุทธ)การเรียนรูของ
ผูเรียนจํานวน 16 กลยุทธ) ดังนี้
กลยุทธ)อภิปtญญา (Metacognitive strategies) จํานวน 6 กลยุทธ) ไดแก
1. กลยุทธ)การวางแผนลวงหนา (Advance Organization)
2. กลยุทธ)การวางแผนการจัดการ (Organizational Planning)
3. กลยุทธ)การเลือกแบบเจาะจง (Selective Attention)
4. กลยุทธ)การตรวจสอบความเขาใจ (Monitoring comprehension)
5. กลยุทธ)การตรวจสอบผลผลิต (Monitoring Production)
6. กลยุทธ)การประเมินผลตนเอง (Self –Assessment)
กลยุทธ)ดานความรูความคิด (Cognitive strategies) จํานวน 7 กลยุทธ) ไดแก
7. กลยุทธ)การหาแหลงทรัพยากร (Resourcing)
8. กลยุทธ)การจับกลุม (Grouping)
9. กลยุทธ)การจดบันทึกจดบันทึก (Note-Taking)
10. กลยุทธ)การกระตุนหรือเชื่อมโยงความรูเดิม (Elaboration of Prior Knowledge)
11. กลยุทธ)การสรุปความ (Summarizing)
12. กลยุทธ)การทําจินตภาพ (Imagery)
13. กลยุทธ)การทําอางอิง (Making Inference)
กลยุทธ)ดานสังคม (Social strategies) จํานวน 3 กลยุทธ) ไดแก
14. กลยุทธ)การถามเพื่อความกระจาง (Questioning for Clarification)
15. กลยุทธ)การรวมมือมีสวนรวม (Cooperation)
16. กลยุทธ)การพูดกับตนเอง (Self-Talk)
การแปลความหมายของคะแนนกลยุทธ)การเรียนรู
คาเฉลี่ยรอยละ 50-59.99 หมายถึง มีการใชกลยุทธ)การเรียนรูอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ยรอยละ 60-69.99 หมายถึง มีการใชกลยุทธ)การเรียนรูอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ยรอยละ 70-79.99 หมายถึง มีการใชกลยุทธ)การเรียนรูอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยรอยละ 80-89.99 หมายถึง มีการใชกลยุทธ)การเรียนรูอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยรอยละ 90–100 หมายถึง มีการใชกลยุทธ)การเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด
วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางแบบวัดการใชกลยุทธ)การเรียนรูจากเอกสารที่
เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลและการสรางแบบทดสอบ
2. สรางแบบวั ด การใชกลยุ ทธ) ก ารเรี ย นรู และใหผู เชี่ ย วชาญทางการสอนอาน
ภาษาอังกฤษจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
แบบวัดกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) เทากับ x = 4.60 S.D.=0.89 ถึง x = 5.00 S.D.=0.00 ซึ่ง
แสดงวาแบบทดสอบวั ด แบบวั ด การใชกลยุทธ)การเรียนรู มีคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
สามารถนําไปใชวัดการใชกลยุทธ)การเรียนรูได
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3. นําแบบวัดการใชกลยุทธ)การเรียนรูไปทดสอบกับนักศึกษาชั้นปnที่ 4 จํานวน 40 คน
4. ตรวจสอบและนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห)หาคาอํานาจจําแนก (t-distribution)
มีคาอํานาจจําแนกที่ 0.24 – 0.83
5. นําผลการทดสอบมาหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α- Coefficient) ของครอนบัค (Cronbuch)มีคาความเชื่อมั่นที่ 0.76
6. นํ า แบบวั ด การใชกลยุ ท ธ) ก ารเรี ย นรู ไปเก็ บ ขอมู ล กั บ กลุ มตั ว อยางจริ ง ดั ง
รายละเอียดในแผนภาพที่ 12
ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมิน แบบทดสอบทักษะการอานเชิงวิชาการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

กําหนดโครงสรางและประเด็นการถามในแบบทดสอบ
สรางแบบวัดการใชกลยุทธ)การเรียนรูและใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนอานภาษาอังกฤษจํานวน 5 คน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Tryout) ตรวจสอบหาคาอํานาจจําแนก (t-distribution)
ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบใหเหมาะสม
นําผลการทดสอบมาหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbuch)
นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

แผนภาพที่ 12 ขั้นตอนการสรางแบบวัดการใชกลยุทธ)การเรียนรู
4.3 แบบสอบถามความความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต>อรูปแบบการสอน มีลักษณะ
เป^นมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
1 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยนอยที่สุด
2 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยนอย
3 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยปานกลาง
4 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยมาก
5 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยมากที่สุด
วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหครอบคลุมและตรงประเด็น
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3. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นเสนอตออาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม แลวนําไปปรับปรุงแกไข
4. นํ า แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ ป รั บ ปรุ ง แกไขแลวตามขอเสนอแนะของ
อาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) โดยกําหนดเกณฑ)การพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ ไดคาความสอดคลองอยูระหวาง
x = 4.60 S.D.=0.89 ถึง x = 5.00 S.D.=0.00 ซึ่งแสดงวาแบบสอบถามความคิดเห็นมีคุณภาพดาน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถนําไปใชในการสอบถามความคิดเห็นได
5. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองและปรับปรุง
แกไขแลวตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 13
ศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหครอบคลุมและตรงประเด็น
นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้น
เสนอตออาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)เพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
ความเหมาะสม แลวนําไปปรับปรุงแกไข

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลว
ตามขอเสนอแนะของอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง
และปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
ไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

แผนภาพที่ 13 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป^นการออกแบบ
และพัฒนา (Design and Development: D and D): การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอน
ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป^นการออกแบบ
และพัฒนา (Design and Development: D and D): การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอน
วัตถุประสงค)การ
วิจัย
1.1 สังเคราะห)
รูปแบบการอาน
ภาษาอังกฤษที่เนน
ภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความ
เขาใจทางวิชาการ
เพื่อสงเสริมทักษะ
การอานเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.2ตรวจสอบ
คุณภาพเพื่อยืนยัน
ความเหมาะสมของ
รูปแบบการสอน

1.3ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอน

วิธีดําเนินการ
วิเคราะห)
เอกสาร

ตรวจสอบ
ความตรงของ
เนื้อหา
(Content
Validity)

ทดลองใช
(Try Out)

เครื่องมือที่
แหลงขอมูล/
ใชในการ
กลุมตัวอยาง
ทําวิจัย
เอกสารขอมูล
แบบ
พื้นฐาน
วิเคราะห)
ที่ไดวิเคราะห)ใน เอกสาร
ขั้นตอนที่ 1

ผูเชี่ยวชาญดาน
การพัฒนา
รูปแบบและดาน
การสอนอาน
ภาษาอังกฤษ
จํานวน
5 คน

นักศึกษาชั้นปnที่4
ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง
จํานวน40คน

แบบ
ประเมิน
ความตรงของ
เนื้อหา
(Content
Validity)

การวิเคราะห)
ขอมูล/สถิติ
ที่ใช
การวิเคราะห)
เนื้อหา
(content
analysis)

หาคาเฉลีย่ โดย
ใชเกณฑ)
คาเฉลี่ย
ตั้งแต 3.50
ขึ้นไป
และคา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ไมเกิน 1.00
สวนที่เป^น
รูปแบบการ ขอเสนอแนะ
สอนแผนการ นํามาวิเคราะห)
สอน
เนื้อหา
คา E1/E2 ตาม
เกณฑ) 80/80

ผลที่ไดรับ
โครงรางรูปแบบการ
อานภาษาอังกฤษที่
เนนภาระงานและ
แนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความ
เขาใจทางวิชาการ
เพื่อสงเสริมทักษะ
การอานเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
รูปแบบการสอน
(โครงราง) ผานการ
ตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญ

รูปแบบการสอน
(โครงราง) ผานการ
ตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 9 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป^นการออกแบบ
และพัฒนา (Design and Development: D and D): การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอน (ตอ)
วัตถุประสงค)การ
วิจัย
2. เพื่อพัฒนา
เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล
ไดแก
2.1 ศึกษาเอกสาร
ตําราเกี่ยวกับ แนวคิด
ทฤษฎี หลักการ ใน
การวัดทักษะการ
อานเชิงวิชาการและ
กลยุทธ)การเรียนรู

วิธีดําเนินการ

วิเคราะห)
เอกสาร

2.2 พัฒนาเครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล

สราง

2.3 ตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหา
(Content Validity)
และความตรงตาม
โครงสราง
(Construct
Validity)

ตรวจสอบ
ความ
ตรงของ
เนื้อหา
(Content
Validity)
และความตรง
ตาม
โครงสราง
(ConstructV
alidity)

2.4ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบทักษะ
การอานเชิงวิชาการ
และแบบวัดกลยุทธ)
การเรียนรู

แหลงขอมูล/
กลุมตัวอยาง

เอกสาร ตํารา
เกี่ยวกับ แนวคิด
ทฤษฎี หลักการ
ในการวัดทักษะ
การอานเชิง
วิชาการและกล
ยุทธ)การเรียนรู
เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวม
ขอมูล

ผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5คน

เครื่องมือที่
ใชในการ
ทําวิจัย

การวิเคราะห)
ขอมูล/สถิติ
ที่ใช

แบบวิเคราะห) การวิเคราะห)
เอกสาร
เนื้อหา
(content
analysis)

แบบวิเคราะห) การวิเคราะห)
เนื้อหา
เนื้อหา
(content
analysis)

แบบประเมิน
ความตรงของ
เนื้อหา
(Content
Validity)

หาคาเฉลี่ย
โดยใชเกณฑ)
คาเฉลี่ ย ตั้ ง แต
3.50 ขึ้นไปและ
คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐานไม
เกิน 1.00
สวนที่เป^น
ขอเสนอแนะ
นํามา
วิเคราะห)
เนื้อหาคาความ
ทดลองใช(Try นักศึกษาชั้นปnที่ 4 แบบทดสอบ
ยากงาย คา
ทั
ก
ษะการอาน
Out)
ที่ไมใชกลุม
อํานาจจําแนก
ตัวอยาง จํานวน เชิงวิชาการและ คาความเชื่อมั่น
แบบวัดการใช KR-20
40 คน
กลยุทธ)การ
เรียนรู

ผลที่ไดรับ

ขอมูล แนวคิด ทฤษฎี
หลักการ ที่เกี่ยวของ
และลักษณะ/ประเภท
ของเครื่องมือในการวัด
ทักษะการอานเชิง
วิชาการและกลยุทธ)
การเรียนรู
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชในการ
เก็ บ รวบรวมขอมู ล
ได แก แ บ บ ท ด ส อ บ
ทั ก ษะกา รอา นเชิ ง
วิ ช าการและแบบวั ด
กลยุทธ)การเรียนรู
เครื่องมือที่ผานการ
ตรวจสอบ คุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญ

เครื่องมือที่ผานการ
ตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เปCนการนําไปใช (Implementation: I): การทดลองใช
รูปแบบการสอน
ผู วิ จั ย นํา รู ป แบบการเรี ย นการสอนอานที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปทดลองใชในภาคสนาม
ประกอบดวยการดํา เนิ น การ 5 ขั้ น ดั ง นี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรีย มการ (Planning) ผู สอนสํา รวจและกระตุ นพื้น ความรูเดิมของ
ผูเรียนทั้งดานคําศัพท) ผูสอนเตรียมเติมเต็มสิ่งที่ผูเรียนขาดหรือมีพื้นฐานไมเพียงพอ แลวแนะนําหัวขอ
การอาน ภาระงาน คําศัพท)และไวยากรณ)ผานแนวการสอนที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติภาระงานอาน (Performing Reading Task) ผูสอนสาธิตการอาน
และการใชกลยุทธ)การเรียนรู ผูเรียนทําความเขาใจและเตรียมการปฏิบัติภาระงานอานและฝ~กกลยุทธ)
การเรียนรูที่มอบหมายตอไป
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝ~ก (Practice) ผู เรีย นฝ~กการอานและการใชกลยุทธ)การเรียนรูผาน
ภาระงาน โดยการทํางานกลุมและนําเสนองาน ผูสอนใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผูสอน
กระตุนใหผูเรียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูมา สรุปการใชหลักภาษา ฝ~กการใชภาษาใหถูกตอง ผูสอนตรวจสอบ
ความถูกตองของการอานและการใชกลยุทธ)การเรียนรูของผูเรียนเป^นกลุม ผูสอนเติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย
ใหกับผูเรียน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้น ถายโอน (Transfer) ผูเรียนนําความรูที่ไดเรียน กลยุทธ)การเรียนรูที่ได
ใชเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตนมีอยู รวมทั้งถายโอนกลยุทธ)การเรียนรูและทักษะการอานเชิงวิชาการสูภาระงาน
เดี่ยวตอไป
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) ผูสอนประเมินผลภาระงาน สะทอนพัฒนาการ
ดานทักษะอานเชิงวิชาการ และกลยุทธ)การเรียนรู โดยอาจใหผูเรียนประเมินตนเองดวยวิธีการตางๆ
แสดงความคิดเห็น บันทึกสิ่งที่ไดพัฒนา รวมทั้งปtญหาและอุปสรรค
ขอมูลเชิงคุณภาพไดจากการเขียนสะทอนกลยุทธ)การเรียนรูในระหวางการเรียนการสอน
โดยผูเรียนเป^นผูบันทึกและจากการที่จากการเรียนเขียนบันทึกสะทอนกลยุทธ)การเรียนรูของตนเอง
(Reading log)หลังเรียน
วัตถุประสงค1
เพื่อทดลองใชรูปแบบการอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อ
ความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป^นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ชั้นปnที่ 3 คณะศึกษาศาสตร)และพัฒ นศาสตร) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร) ภาคปลายปnการศึกษา
2558จํานวน 144คน
กลุ>มตัวอย>างที่ใชในการวิจัย
กลุ มตัว อยางที่ใ ชในการศึก ษาวิจัย ครั้ง นี้เ ป^น นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีชั้น ปnที่ 3
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอั งกฤษศึกษา คณะศึกษาศาสตร)และพัฒนศาสตร) ที่
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ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for Teachers) ในภาคปลาย
ปnการศึกษา 2558 ไดจากการสุมอยางงาย ดวยการจับสลาก ใชสาขาวิชาเป^นหนวยสุมจํานวน 34 คน
แบบแผนการทดลอง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยประยุกต)ใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียวมีการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ)
2555: 144) ดังนี้
แบบแผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานเชิงวิชาการของนักศึกษากอนและ
หลังการใชรูปแบบการสอน
T1

X

T2

T1หมายถึง การทดสอบกอนการเรียน
X หมายถึง การเรียนโดยใชรูปแบบการอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
T2หมายถึง การทดสอบหลังเรียน
แบบแผนการทดลองเพื่อศึกษาการใชกลยุทธ)การเรียนรูของนักศึกษาที่เรียนโดยใชรูปแบบ
การสอนในชวงเวลาหลังเรียน (The One Shot Case Study Design) (มาเรียม นิลพันธุ), 2555: 143) ดังนี้
X

T2

X หมายถึง การเรียนโดยใชรูปแบบการอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
T2หมายถึง การทดสอบหลังเรียน
วิธีดําเนินการ
หลังจากการดําเนินการพัฒนารูปแบบการอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี พัฒ นาเครื่องมือประกอบ การใชรูป แบบการสอนและ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนิน การวิจัยดังตอไปนี้
1. การดําเนินการทดลองใชรูปแบบตามที่พัฒนาขึ้นมา มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ชี้แจงรายละเอียดการใชรูปแบบการสอน หลักการ เหตุผลและประโยชน) ใหกับ
ผูเรียนทราบและทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน วิธีการเรียน การวัดประเมินผล
และกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ เพื่อใหผลการใชรูปแบบการสอนเกิดประโยชน)สูงสุดแกผูเรียน
1.2 ทดสอบกอนใชรูปแบบการสอน
1.3 ทดลองใชรูปแบบการสอนตามแผนที่กําหนด
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1.4 ผูวิจัยบันทึกพฤติกรรมการเรียนและการทํางานของผูเรียนเพื่อสะทอนกลยุทธ)การ
เรียนรูของผูเรียนในระหวางการเรียนการสอน
1.5 ผูเรียนเขี ย นบั น ทึ กสะทอนกลยุ ท ธ) ก ารเรี ย นรู ของตนเอง แบบพรรณนาความ
(Reading Log)หลังเรียน
2. ทดสอบระหวางเรี ย น เพื่ อ ศึ ก ษาทั ก ษะการอานเชิ ง วิ ช าการและการใชกลยุ ท ธ)
การเรียนรูของผูเรียน
3. ทดสอบหลังเรียน เก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห)ขอมูลหลังจากการใชรูปแบบ
การสอนเสร็จสิ้น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2. เครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบดวยคูมือการใชรูปแบบการสอนและแผนการสอน
3. เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 3 ฉบับ ดังนี้
3.1 แบบทดสอบทักษะการอานเชิงวิชาการ
3.2 แบบวัดการใชกลยุทธ)การเรียนรู
3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการใชรูปแบบการสอน
จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการสอนในขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป^นการ
นําไปใช (Implementation: I) ผูวิจัยนํารูปแบบการอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปทดลองใช สรุปไดดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 สรุปวิ ธี ก ารดํา เนิ น การวิ จั ย ขั้ น ตอนที่ 3 การวิ จั ย (Research: R2 ) เป^ น การนําไปใช
(Implementation: I): การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงค)
การวิจัย
เพื่อทดลองใช
รูปแบบการอาน
ภาษาอังกฤษที่
เนนภาระงาน
และแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อ
ความรูความ
เขาใจทาง
วิชาการ เพื่อ
สงเสริมทักษะ
การอานเชิง
วิชาการและกล
ยุทธ)การเรียนรู
สําหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

วิธีดําเนินการ
1. ผูวิจัยไดชี้แจง
รายละเอียดการใช
รูปแบบ
การสอน หลักการ
เหตุผลและประโยชน)
ใหกับผูเรียนทราบ
และทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการสอน
วิธีการเรียน การวัด
ประเมินผลและ
กิจกรรมทีต่ องปฏิบัติ
เพื่อใหผล
การใชรูปแบบการ
สอนเกิดประโยชน)
สูงสุดแกผูเรียน
3. ทดสอบกอนเรียน
4. ดําเนินการทดลอง
ดวย
รูปแบบการสอน
5.ผูสอนบันทึกการ
สะทอนกลยุทธ)การ
เรียนรูของผูเรียน
6.ผูเรียนตรวจสอบ
และเขียนบันทึกกล
ยุทธ)การเรียนรูของ
ตนเอง
(Reading Log)
ระหวางเรียน
7. ทดสอบระหวางเรียน
8. ทดสอบหลังเรียน

แหลงขอมูล/
กลุมตัวอยาง

เครื่องมือที่ใชใน
การทําวิจัย

การ
วิเคราะห)
ขอมูล/
สถิติที่ใช

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้น
ปnที่ 3
ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู
(English for
Teachers)ใน
ภาคปลาย ปn
การศึกษา
2558
คณะ
ศึกษาศาสตร)
และพัฒน
ศาสตร)
จํานวน 34คน

- รูปแบบ
การสอน
- แผนการสอน
- คูมือการใช
รูปแบบ
การสอน
- แบบ
ทดสอบทักษะ
การอานเชิง
วิชาการ
- แบบวัดการใช
กลยุทธ)การเรียนรู

ไดรูปแบบการอาน
ภาษาอังกฤษที่เนน
ภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษาเพื่อ
ความรูความเขาใจ
ทางวิชาการ เพื่อ
สงเสริมทักษะการ
อานเชิงวิชาการและ
กลยุทธ)การเรียนรู
สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่
ผานการนําไปใช
จริง

-แบบบันทึก
พรรณาความ
(Reading log)
โดยผูสอน
-แบบตรวจสอบ
และบันทึก
พรรณาความ
(Reading log)
บันทึกโดย
ผูเรียน

สะทอนกลยุทธ)การ
เรียนรูของผูเรียน
ระหวางเรียน
ตรวจสอบและ
สะทอนกลยุทธ)การ
เรียนรูของผูเรียนเอง

ผลที่ไดรับ
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เปCนการประเมินประสิทธิผล (Evaluation: E) การประเมิน
และปรับปรุงแกไขรูปแบบการสอน
ผูวิจัยใชแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในขั้นของการ
พัฒนา (Development: D2) และแนวคิดการประเมินผลตามแบบจําลองการออกแบบระบบการ
เรียนการสอน ADDIE Model ปรับปรุงโดย Kruse (2007: 1) รวมกับแนวคิดแบบจําลองการ
ออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey and Carey (2005: 1-8) และรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของ Joyce and Weil (2009: 9) การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เป^นการนําผล
การทดลองใชรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาปรับปรุงแกไขรูปแบบการอานภาษาอังกฤษที่
เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอาน
เชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
พรอมที่จะนําไปใชตอไป
วัตถุประสงค1
เพื่อประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบการอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยเปรียบเทียบผลการเรียน ทักษะการอานเชิงวิชาการของ
ผูเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนและศึกษาการใชกลยุทธ)การเรียนรูของผูเรียนหลังเรียน ให
สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
วิธีดําเนินการ
1. เปรียบเทียบทักษะการอานเชิงวิชาการ ของผูเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการสอน
2. ศึกษาการใชกลยุทธ)การเรียนรูของผูเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนหลังเรียน
3. ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการสอน
การวิเคราะห1ขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะห)ขอมูลและสถิติที่ใชในขั้นตอนนี้ประกอบดวย
1. วิเคราะห)องค)ประกอบและกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีการเชิงระบบ
และประมวลสรุปขอมูลดวยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
2. วิเคราะห)ทักษะการอานเชิงวิชาการ โดยใชคาเฉลี่ย ( x ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)และt-test dependent
3. วิเ คราะห) การใชกลยุ ทธ) การเรี ย นรู หลั งเรี ย น โดยใชคารอยละ และการวิเ คราะห)
เนื้อหา (Content Analysis)
4. ประมวลสรุปขอมูลจากการสังเกตและการเขียนบันทึกแบบพรรณนาความ (Reading
Log) ของผูเรียนและผูสอนดวยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
5. วิเคราะห)ผลดานความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการใชรูปแบบการอานภาษาอังกฤษ
ที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิง
วิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห)เนื้อหา (Content Analysis)
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จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป^นการประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงแกไขรูปแบบการสอน
วัตถุประสงค)
การวิจัย
วิธีดําเนินการ
1.1 เพื่อเปรียบเทียบ
ทดสอบ
ทักษะการอานเชิงวิชาการกอนและ
หลังการใชรูปแบบการสอนอาน
ภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษาเพื่อความรูความ
เขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะ
การอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
1.2 เพื่อศึกษาการใชกลยุทธ)การ ทดสอบ
เรี ย นรู ของผู เรี ย น ที่ เ รี ย นโดยใช
รูปแบบการสอนหลังเรียน

แหลงขอมูล/
กลุมตัวอยาง
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปnที่3
ที่
ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับครู (English for
Teachers)ในภาค
ปลายปnการศึกษา2558
คณะศึกษาศาสตร)
และพัฒนศาสตร)
จํานวน 34 คน
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปnที่3 ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิช
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
(English for Teachers)
ในภาคปลาย ปn
การศึกษา2558 คณะ
ศึกษาศาสตร)และพัฒน
ศาสตร) จํานวน34คน

เครื่องมือที่ใชในการ
การวิเคราะห)ขอมูล/
ทําวิจัย
สถิติที่ใช
แบบทดสอบ
คาเฉลี่ย ( x )
ทั ก ษะการอานเชิ ง สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.)
วิชาการ
t-test dependent
และการวิเคราะห)เนื้อหา
(Content
Analysis)

แบบวั ด การใชกล คารอยละและการ
ยุทธ)การเรียนรู
วิเคราะห)เนื้อหา
(Content Analysis)

ผลที่ไดรับ
ผลการเปรียบเทียบ
ทั ก ษะการอานเชิ ง วิ ช าการของ
ผูเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบ
การสอนอานภาษาอั ง กฤษที่ เนน
ภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
เพื่ อ สงเสริ ม ทั ก ษะการอานเชิ ง
วิ ช าการและกลยุ ท ธ) ก ารเรี ย นรู
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลการใชกลยุทธ)การเรียนรู ของ
ผูเรียน ที่เรียนโดยใชรูปแบบการ
สอนหลังเรียน
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ตารางที่ 11 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป^นการประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงแกไขรูปแบบการสอน (ตอ)
วัตถุประสงค)
การวิจัย
วิธีดําเนินการ
1.3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษา
นักศึกษาที่มีตอการใชรูปแบบการ ตอบแบบสอบถาม
สอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริม
ทักษะการอานเชิงวิชาการและกล
ยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

แหลงขอมูล/
กลุมตัวอยาง
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปnที่3
ที่
ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับครู (English for
Teachers)ในภาค
ปลาย
ปnการศึกษา
2558
คณะศึกษาศาสตร)
และพัฒนศาสตร)
จํานวน 34 คน

เครื่องมือที่ใชในการ
ทําวิจัย
แบบสอบถามความ
คิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอการ
ใชรูปแบบการสอน
อานภาษาอังกฤษที่
เนนภาระงานและ
แนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความ
เขาใจทางวิชาการ
เพื่อสงเสริมทักษะ
การอานเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

การวิเคราะห)ขอมูล/
สถิติที่ใช
คาเฉลี่ย ( x )
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
และการวิเคราะห)เนื้อหา
(Content Analysis)

ผลที่ไดรับ
ขอมูลแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอการใชรูปแบบการ
สอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระ
งานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อ
ความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อ
สงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตารางที่ 11 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4การพัฒนา (Development: D2) เป^นการประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงแกไขรูปแบบการสอน(ตอ)
วัตถุประสงค)
การวิจัย
1.4.เพื่อปรับปรุงรูปแบบการสอน
อานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและ
แนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความ
เขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะ
การอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี

แหลงขอมูล/
วิธีดําเนินการ
กลุมตัวอยาง
พิจารณา ตรวจสอบ
รูปแบบการสอนอาน
โดยละเอียดทุก
ภาษาอังกฤษที่เนนภาระ
องค)ประกอบของ
งานและแนวการเรียนรู
รูปแบบการสอนแลว ภาษาเพื่อความรูความ
ปรับปรุง
เขาใจทางวิชาการ เพื่อ
รายละเอียดของ
สงเสริมทักษะการอาน
รูปแบบการสอนอาน
เชิงวิชาการและกลยุทธ)
ภาษาอังกฤษที่เนน
การเรียนรูสําหรับ
ภาระงานและแนวการ นักศึกษาระดับปริญญา
เรียนรูภาษาเพื่อความรู ตรี
ความเขาใจทางวิชาการ
เพื่อสงเสริมทักษะการ
อานเชิงวิชาการและกล
ยุทธ)การเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี

เครื่องมือที่ใชในการ
การวิเคราะห)ขอมูล/
ทําวิจัย
สถิติที่ใช
- แบบทดสอบ
การวิเคราะห)เนื้อหา
ทักษะการอานเชิง
(Content Analysis)
วิชาการ
- แบบวัดการใชกลยุทธ)
การเรียนรู
- แบบบันทึก
พรรณนาความ
(Reading log)
-แบบสอบถามความ
คิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอการ
ใชรูปแบบการสอน

ผลที่ไดรับ
รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่
เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทาง
วิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอาน
เชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่สมบูรณ)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษเนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อเสริมสรางทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู
สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี มี วั ต ถุ ป ระสงค* ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการเพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในการวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยในลักษณะของงานวิจัยและพัฒนา (Research
and Development: R&D) โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี(Mixed Methods Research)ที่มีลักษณะ
เปNนแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design) ดวยวิธีการเชิงปริมาณ
(Quantitative Methods) เสริมดวยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods)มีผลการวิเคราะห*ขอมูล
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนน
ภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิง
วิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการ
และกลยุทธ*การเรียนรู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนอ$านภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและ
แนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อส$งเสริมทักษะการอ$านเชิงวิชาการ
และกลยุทธการเรียนรู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในขั้นตอนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค*เพื่อออกแบบ
พัฒนารูปแบบ ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบและการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทาง
วิชาการเพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี
ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบดังนี้
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1. ผลของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนอ$านภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
การออกแบบและพั ฒ นาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ไดนํ า ขอมู ล ที่ ม าจากผลการวิ เ คราะห* ข อมู ล
พื้นฐานมาใชในการออกแบบและพัฒนา มีผลดังนี้
1.1 ผลการออกแบบรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่ เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรู ความเขาใจทางวิ ช าการ มี ผ ลการวิ เ คราะห* สั ง เคราะห* และการพัฒนาตาม
องค*ประกอบของรูปแบบดังนี้
1.1.1 ผลการวิเคราะห*ขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)ขอมูลพื้นฐานมาตรฐานการเรียนรู 5 ดานตามกรอบ TQF สาขาครุศาสตร*
และศึกษาศาสตร* (หลักสูตรหาปZ) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู คุณลักษณะ
บั ณฑิ ตที่ พึงประสงค* ของคณะศึ กษาศาสตร* และพั ฒนศาสตร* และรายวิ ชา 02198323 ภาษาอั งกฤษ
สําหรับครู English for Teachers ดวยการวิเคราะห*เนื้อหา (content analysis)ดังแผนภาพที่14
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TQF สาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป7)
ลักษณะเปNนสหวิทยาการซึ่งเชื่อมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร* มนุษยศาสตร* และวิทยาศาสตร* เพื่อพัฒนาคนทั้งใน
วัยเรียนและนอกวัยเรียนใหมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู
มุงผลิตบัณฑิตในสายวิชาชีพครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู มีทักษะในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน มีจิตสํานึกใน
การรับผิดชอบตอจรรยาบรรณวิชาชีพครู และเชี่ยวชาญในศาสตร*ทางคณิตศาสตร*ศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา
ภาษาอังกฤษศึกษา และวิทยาศาสตร*ศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
1. มีคุณธรรม มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบมากตอวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม
2. มีความอดทน ใจกวางและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู รวมทั้งการทํางานรวมกันกับผูเรียนและผูรวมงานทุกกลุม
3. มีความรอบรูและมีความสามารถประยุกต*ความเขาใจอันถองแทในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสรางความรูใหม
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค*ในการแกไขปfญหา และขอโตแยงโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกใหมที่
เหมาะสมและปฏิบัติได
5. มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแกปfญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอยางมีเหตุผลที่
สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร*แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร*ทั้งหลาย และมีความมุงมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยูเสมอ
รายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู English for Teachers
ทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวของกับศาสตร*ทางการศึกษา การใชภาษาอังกฤษเปNนเครื่องมือในการสืบคน
และเขาถึงขอมูลทางการศึกษา ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับกิจกรรมการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.6 มีความสามารถจัดการและคิดแกปfญหาทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ* โดยใชดุลยพินิจทาง
คานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชน*ของสังคมสวนรวม
2. ความรู
2.1 ความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่สอนอยางกวางขวางลึกซึ้งและเปNนระบบ
2..2 มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฏีในองค*ความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้งการบูรณาการขามศาสตร*และบูรณาการ
กับโลกแหงความเปNนจริง
3. ทักษะทางปfญญา
3.3 มีความเปNนผูนําทางปfญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค* มีวิสัยทัศน*และการพัฒนาศาสตร*ในสาขารวมทั้งพัฒนา
วิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
4. ทักษะความสัมพันธ*ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปfญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค*
5. ทักษะการวิเคราะห*เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับ
บุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน

แผนภาพที่ 14 ผลการวิเคราะห*ขอมูลพื้นฐาน TQF สาขาครุศาสตร*และศึกษาศาสตร* (หลักสูตรหาปZ)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค*
ของคณะศึกษาศาสตร*และพัฒนศาสตร* และรายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
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ผลจากการวิ เคราะห* เชิ งเอกสารพบวา ไมพบคุ ณลั กษณะที่ ขาดหายไป มี
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ* แ ละสอดคลองกั น โดยในรายวิ ช ารายวิ ช า 02198323
ภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for Teachers) นั้น เปNนรายวิชาที่มุงเนนทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม
อีกทั้งความรู ทักษะทางปfญญา ทักษะความสัมพันธ*ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทักษะการวิเคราะห*
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือวาเปNนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค*ของ
คณะศึกษาศาสตร*และพัฒนศาสตร* ซึ่งระบุอยูในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู และมาตรฐานการเรียนรู 5 ดานตามกรอบ TQF สาขาครุศาสตร*และศึกษาศาสตร* (หลักสูตรหาปZ)
1.1.2 ผลการวิเคราะห* แนวคิด หลักการและทฤษฎี ที่เ กี่ ยวของกับการพัฒนา
รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทาง
วิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผูวิจัยไดวิเคราะห*แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เ กี่ยวของกับการพัฒนา
รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทาง
วิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีดังนี้
1. หลั ก การแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ การสอนที่ เ นนภาระงาน (Task-based
Learning) พบวา ภาระงานคือ กิจกรรมที่มีจุดมุงหมายชัดเจนเปNนกิจกรรมที่ใชภาษาเปNนเครื่องมือใน
การปฏิบั ติ มีรู ปแบบที่ หลากหลายในการใหผู เรีย นไดฝlกและในการปฏิ สัมพัน ธ*ของผู เรี ย นนั้ นเนน
ความหมายทางภาษามากกวารูปแบบหรือเนนผลของกิจกรรมมากกวารูปแบบภาษาดังนั้นการนํา
หลักการหรือจุดเดนของการจัดการเรียนรูแบบเนนภาระงานมาใชในการจัดกิจกรรมการอานนอกจาก
จะสงเสริมความเขาใจในการอานแลว ภาระงานการอานที่มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียนรวมทั้ง
การกําหนดความสําเร็จการอานดวยชิ้นงานปลายทางที่ทาทาย นาสนใจและมีความหมายกลาวคือ
สามารถนําไปใชจริงไดยอมถือเปNนแรงจูงใจหรือการกระตุนผูเรียนใหสนุกกับการอานไดอยางดี ซึ่ง
แรงจูงใจดังกลาวผูวิจัยมั่นใจวาจะนํามาสูความพึงพอใจตอการอานของผูเรียน
2. หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจ
ทางวิชาการ (Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA) พบวาเปNนรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปNนสื่อ
รูปแบบการสอนนี้อยูบนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรูองค*ความรูแบบบูรณาการการเรียนการสอนเนื้อหาที่
พื้ น ฐานในการจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาภาษาและการเรียนการสอนที่ชัดเจน โดยมุงเนนกลยุทธ*การ
เรียนรู หลังจากตรวจสอบความตองการทางวิชาการของผูเรียนแลว จะเปNนการวางแผนเพื่อหาวิธีการ
จัดการเรียนรูเพื่อนําองค*ความรูทฤษฎีไปใชกับการเรียนรูภาษาที่สอง โดยกระบวนการของแนวการ
สอนนี้จะประกอบไปดวย การอธิบายแนวทางการเรียนการสอนและขอเสนอแนะ โดยผูสอนจะให
ตัวอยางเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผานกิจกรรมที่มีการสะทอนความเขาใจ
แนวคิดการพัฒนาภาษาและเรียนรูวิธีการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งพบวาแนวการเรียนรูนี้มี
กระบวนการใชตัวชี้นําในการอาน เปNนการอานเพื่อหามโนมติและใจความสําคัญของสิ่งที่จะอานอยาง
คราว ๆ มักเปNนการอานอยางคราว ๆ (Skimming) เพื่อหาหลักการจัดระบบของบทอาน จากนั้นจะมี
การเตรียมตัวลวงหนา เปNนการระบุถึงสิ่งที่จําเปNนจะตองใชงานการอานแลวจึงมีการวางแผนจัดระบบ
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การอาน แลววางแผนเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ลําดับและใจความสําคัญที่จะแสดงในการอานจากนั้นจะ
เปNนการเลือกใหความสนใจ เปNนการใหความสนใจที่จะอานเพื่อหา คํา วลี ตัวบงชี้ทางภาษาศาสตร*
ประโยค หรือประเภทของขอมูลที่สําคัญ และการกํากับตรวจสอบตนเอง เปNนการตรวจสอบความเขาใจ
ของบุคคลหนึ่งระหวางการอานหรือการตรวจสอบผลการอานขณะที่เกิดขึ้น
3. แนวคิด หลักการและทฤษฎีกลยุทธ*การพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการ
พบวาเปNนทักษะการอานในระดับที่สูงขึ้นกวาการอานทั่วๆ ไป กลาวคือไมใชเปNนเพียงการอานเพื่อ
ความรูและความเพลิดเพลินเทานั้นแตยังตองมีการวิเคราะห*สิ่งที่ผูเขียนไดเขียนในดานตางๆดวย
ผูสอนควรจัดใหผูเรียนไดฝlกทักษะการอานวิเคราะห*อยางจริงจังเพื่อนําไปสูการสรางความรู ความคิด
การตัดสินใจแกปfญหาและสรางวิสัยทัศน*ในการดําเนินชีวิตซึ่งสามารถแบงหนาที่ของภาษาเชิงวิชาการ
ตามวัตถุประสงค*ได 10 ดาน คือ 1)การแสวงหาและใหขอมูล (Seek & inform Information) 2)การ
เปรียบเทียบ (Compare) 3) การจัดลําดับ (Order) 4) การแยกประเภท (Classify) 5)การวิเคราะห*
(Analyze) 6) การอนุมาน(Infer) 7)การใหเหตุผลและชักชวน (Justify and Persuade) 8) การแกปfญหา
(Solve Problems) 9)การสังเคราะห* (Synthesize) 10) การประเมินผล (Evaluate)
ตามทฤษฎีการเรียนรูของ Bloom (1976) นักการศึกษาชาวอเมริกัน
ที่เ ชื่อวา การเรีย นการสอนที่จ ะประสบความสํา เร็จ และมีป ระสิทธิภ าพนั้น ผู สอนจะตองกําหนด
จุดมุงหมายใหชัดเจนแนนอน เพื่อใหผูสอนกําหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรวมทั้งวัดประเมินผลได
ถูกตอง และBloomไดแบงประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรูและจิตวิทยาพื้นฐานวา
มนุษย*จะเกิดการเรียนรูใน 3 ดานคือ ดานสติปfญญา ดานรางกาย และดานจิตใจ และนําหลักการนี้
จําแนกเปNนจุดมุงหมายทางการศึกษาเรียกวา Taxonomy of Educational objectives (อติญาณ*
ศรเกษตริน, 2543: 72-74, อางอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด, 2537; Bloom, 1976: 18) ดังนั้นผูวิจัย
จึงนําหลักการดังกลาวนี้มาจัดประเภทของการอานเชิงวิชาการได 7 ประเภท ดังนี้ 1)การแสวงหาและ
ใหขอมูล (Seek & inform Information) 2) การเปรียบเทียบ (Compare) 3) การจัดลําดับ (Order)
4) การแยกประเภท (Classify) 5) การวิเคราะห* (Analyze)6) การอนุมาน(Infer)7) การใหเหตุผลและ
ชักชวน (Justify and Persuade)
4. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เ กี่ย วกับ กลยุทธ*การเรียนรูพบวา เปNน
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณและพฤติกรรมเฉพาะอยางที่ผูเรียนเลือกใชอยางมีจุดมุงหมายเพื่อ
ชวยแกปf ญหาเกี่ ยวกับ การเรีย นรูและเพื่ อพั ฒนาการเรีย นของตนเองใหมีป ระสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ นโดย
สามารถจัดประเภทของกลยุทธ*ในการเรียนรูภาษาออกเปNน 3 ประเภทใหญๆ คือ กลยุทธ*อภิปfญญา
กลยุทธ*ทางดานความรู ความคิด และกลยุทธ*ด านสังคม มีจํา นวนทั้งสิ้น 16 กลยุทธ* ไดแก กลยุทธ*
การวางแผนลวงหนา (Advance Organization) กลยุทธ*การวางแผนการจัดการ (Organizational
Planning) กลยุทธ*การเลือกแบบเจาะจง (Selective Attention) กลยุทธ*การตรวจสอบความเขาใจ
(Monitoring comprehension) กลยุทธ*การตรวจสอบผลผลิต (Monitoring Production) กลยุทธ*
การประเมินผลตนเอง (Self –Assessment) กลยุทธ*การหาแหลงทรัพยากร (Resourcing) กลยุทธ*
การจับกลุม (Grouping) กลยุทธ*การจดบันทึกจดบันทึก (Note-Taking) กลยุทธ*การกระตุนหรือ
เชื่อมโยงความรูเดิม (Elaboration of Prior Knowledge) กลยุทธ*การสรุปความ (Summarizing)
กลยุทธ*การการทําจินตภาพ (Imagery) กลยุทธ*การทําอางอิง (Making Inference) กลยุทธ*การถาม
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เพื่อความกระจาง (Questioning for Clarification) กลยุทธ*การรวมมือ (Cooperation) และกลยุทธ*
การพูดกับตนเอง (Self-Talk)
5. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปfญญา Cognitive Development Theory
ประกอบดวย ทฤษฎีการพัฒนาทางสติปfญญาของ Piaget (Ginsburg and Opper, 1996) ที่กลาวถึง
พัฒนาการทางสติปfญญาเปNนผลมาจากการปฏิสัมพันธ*ระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมโดยผูวิจัยนํามาใช
ในการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนในการจั ด เนื้ อ หาแบงยอยและนํ า เสนอตามลํ า ดั บ ของ
พัฒนาการทางปfญญา เป‚ดโอกาสใหผูเรียนไดมีป ฏิสัมพัน ธ*กับ สิ่งแวดลอมโดยการลงมือปฏิบัติ ให
ผู เรีย นไดพบปfญ หา ใชความคิด และเหตุผ ลในการแกปfญ หาทฤษฎีพัฒ นาการทางสติปfญญาของ
Bruner (1960) ไดกลาวถึงการเรียนรูของบุคคลมีลําดับขั้นตอนตามวัย โดยผูวิจัยนํามาใชในการพัฒนา
รูปแบบการสอน การสอนแบบคนพบดวยตนเอง การเรียนรูกระบวนการมีความสําคัญและจําเปNน
มากกวาเนื้อหาความรู ซึ่งความรูเปNนกระบวนการ การสอนแบบคนพบดวยตนเองชวยใหผูเรียนมี
ความรูคงทนและเกิดการถายโยงการเรียนรูได และทฤษฎีของ Gagne ที่มองวามองวาการเรียนรูมี
ลําดับขั้นกอนจะสอนใหผูเรียนแกปfญหาได ผูเรียนจะตองเรียนรูความคิดรวบยอดและกฎเกณฑ*มากอน
และเมื่อเกิดความคิดรวบยอดแลวจะชวยใหเขาใจหลักการ ซึ่งจะนําไปใชในการแกปfญหาตาง ๆ ได
ผูวิจัยนําแนวคิดนี้มาใชในการจัด สภาพเงื่อนไขสํา หรับ การเรีย นรู ตองมีวัตถุประสงค*ที่แนชัด เปNน
วั ต ถุ ป ระสงค* ที่ผู เรี ย นแสดงออกถึ งความสามารถตางๆ แบงเปN น 5 อยาง ไดแก ทั กษะทางดาน
สติปfญญา ยุทธศาสตร*การคิด การเรียนรูขอสนเทศทางวาจา ทักษะการเคลื่อนไหว และเจตคติ ใน
กระบวนการสอนบทเรียนหนึ่งๆ
6. ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivist) เปNน การกระตุ นใหผู เรีย น
ตระหนักรูการใชกลยุทธ*การเรียนรูของตนเอง รวมทั้งการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
โดยผานกิจ กรรมการสอนใชสื่อ เทคโนโลยี วัส ดุแ ละอุป กรณ*ตาง ๆ ที่เหมาะสม โดยผูวิจัยไดนํา
แนวคิดนี้มาใชในการพัฒนารูปแบบการสอน แนวคิดของทฤษฎีนี้คือ การเรียนรูที่ดีเกิดจากการตระหนักรู
และสรางกลยุทธ*การเรียนรูของตนเองดวยตัวของผูเรียน หากผูเรียนมีโอกาสไดรูและสรางกลยุทธ*การ
เรียนรูและนําไปใชในทักษะการอานเชิงวิชาการโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทําใหเห็น
ทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูนั้นพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การ
เรียนรูอยางยั่งยืนและจะสามารถถายทอดใหผูอื่นได
1.1.3 ศึกษาวิเคราะห*ผูเรียนเพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ
และความตองการจํ าเปN น ทั กษะการอานเชิ งวิ ชาการ กลยุ ทธ* การเรี ยนรู ของผู เรี ยนกลุ มที่ ศึ กษา จาก
แบบสอบถามความตองการจําเปNนกลุมตัวอยางที่เปNนนักศึกษาชั้นปZที่ 3 คณะศึกษาศาสตร*และพัฒนศาสตร*
จํานวน 34 คน แบงเปNน เพศ ชาย 9 คน หญิง 25 คน อายุระหวาง 20-22 ปZ จากการวิเคราะห*กลุมตัวอยาง
พบวา
1. นักศึกษาสวนใหญเรียนภาษาอังกฤษมากกวา 10 ปZ (รอยละ 88.24)
2. นักศึกษาทุกคนเคยเรียนการอานภาษาอังกฤษมากอน
3. นักศึกษาคิดวาจุดประสงค*ของการอานเชิงวิชาการมีความสําคัญระดับมาก
( x = 4.24, S.D.=0.58)
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4. นักศึกษาเคยใชกลยุทธ*การอานภาษาอังกฤษ ในระดับ นอย ( x = 1.87,
S.D.=0.61)
5. นักศึกษาสวนใหญมีความตองการใหจัดกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษ
แบบเปNนกลุม (รอยละ 85.29) ดังแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 สรุปผลการสํารวจหัวขอที่นักศึกษาตองการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู
Topic
N
Percentage
1. Education
2. Being a good teacher
3. School act
4. Learning through song
5. Psychology
6. Teaching student
7. Motivation
8. Health at a school
9. Educational technology
10.Children sense of identity
11.Teaching theory
12.Teaching techniques
13.School life
14.Observation class
15.School volunteer
16.Classroom English

33
32
2
2
24
28
33
1
32
23
7
22
7
6
3
12

97.06*
94.12*
5.88
5.88
70.59*
82.35*
97.06*
2.94
94.12*
67.65*
20.59
64.71*
20.59
17.65
8.82
35.29

* หัวขอที่นักศึกษาตองการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู
จากตารางที่ 12 พบวาหัวขอที่ผูเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู มีความ
ตองการเรียน กลุมตัวอยางมีความสนใจเลือกเรียน 8 หัวขอจากจํานวน 16 หัวขอ ไดแก
1. Education
2. Being a good teacher
3. Psychology
4. Teaching student
5. Motivation
6. Educational technology
7. Children sense of identity
8. Teaching techniques
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โดยหั วขอที่ไดรั บความความสนใจมากสุ ด 5 อั นดั บแรก ไดแกEducation,
Motivation, Being a good teacher, Educational technology และ Teaching student
จากการวิเคราะห*ขอมูลพื้นฐาน สรุปไดวาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทาง
วิชาการ เพื่อเสริมสรางทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นั้น ประกอบไปดวยหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวกับการสอนที่เนนภาระงาน (Task-based Learning) ….
และจากการวิเคราะห*ผูเรียนเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษและความตองการจําเปNน ทักษะการอานเชิง
วิชาการ กลยุทธ*การเรียนรู ซึ่งพบวานักศึกษาสวนใหญมีทักษะการอานเชิงวิชาการอยูในระดับนอย มี
ความตองการใหจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปNนกลุม และมีความสนใจหัวขอบทอานภาษาอังกฤษ
8 หัวขอ คือ Education, Motivation, Being a good teacher, Educational technology และ
Teaching student ซึ่งผูวิจัยจะนําแนวคิดและความตองการในการเรียนรูไปออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อ
เสริมสรางทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในขั้นตอน
ตอไป
2. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ$านภาษาอังกฤษเนนภาระงานและ
แนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางทักษะการอ$านเชิงวิชาการ
และกลยุทธการเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กอนนําไปทดลองใชจริงโดยนําแผนการ
จัดการเรียนรู จํานวน 8 แผน ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษเนนภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อเสริมสรางทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*
การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผูวิจัยไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว
นําไปทดลองใชกับนักศึกษาชั้นปZที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปZการศึกษา 2558 หองเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ซึ่งมีคุณลักษณะไมแตกตางกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปNนระยะเวลา 8 ครั้ง เพื่อตรวจสอบ
ความเปNนไปไดในการนําไปใช สภาพการเรียนการสอนจริง และรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยดําเนินการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยนําไปทดลองใชกับผูเรียนจํานวน 34 คน จากนั้นจึงหาคาประสิทธิภาพ
(E1/E2) โดยหาคา E1 จากคะแนนที่ไดหลังจากการเรียนแตละแบบฝlกและหาคา E2 จากคะแนนที่ไดจาก
การทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และคะแนนที่ไดจากการประเมิน
กลยุทธ*การเรียนรูหลังเรียนไดคาประสิทธิภาพเทากับ 80.34/82.03
ผูวิจัยนําเสนอรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อเสริมสรางทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังแผนภาพที่ 15

แผนภาพที่ 15 รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อเสริมสรางทักษะการอานเชิงวิชาการ
และกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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จากแผนภาพที่ 15 รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษเนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อเสริมสรางทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู
สําหรับนักศึกษาระดั บปริญญาตรี สามารถสรุปขั้นตอน วิ ธีการ รมถึงบทบาทผู สอนและผู เรี ยนไดตาม
ตารางที่ 13
ตารางที่ 13 สรุปขั้นตอน วิธีการ รวมถึงบทบาทผูสอนและผูเรียนใน PPPTE Model
ขั้นตอน
วิธีการ
บทบาทผูสอน บทบาทผูเรียน
1. Planning

กระตุนความรูเดิมของผูเรียนโดยการถาม ผูอํานวยความ ผูออกแบบเป‰าหมาย
คําถาม ทํากิจกรรมและนําเสนอคําศัพท*ที่ สะดวก
การปฏิบัติภาระงาน
เกี่ยวของกับบทเรียนนั้นๆ
Facilitator
ของตนเอง
Designer

2. Performing สาธิตกลยุทธ*การเรียนรูที่หลากหลายให ผูนําเสนอ
reading task ผูเรียนเห็นภาพและสามารถนําไปใชได Presenter

ผูฟfงและรับรู
Listener

3. Practice

ฝlกปฏิบัติและนําเสนอภาระงานบันทึกสิ่ง ทีปรึกษา
ที่ไดและกลยุทธ*การเรียนรู สรุปหลัก
Counselor
ไวยากรณ*ที่ไดจากการอาน ผาน
กระบวนการทํางานกลุม

ผูฝlกปฏิบัติภาระงาน
อาน (เปNนกลุม)
Practitioner

4. Transfer

ฝlกปฏิบัติภาระงานอานดวยตัวเอง โดย ทีปรึกษา
การถายโอนความรูและกลยุทธ*การเรียนรู Counselor
ที่ไดจากการฝlกเปNนกลุม

ผูฝlกปฏิบัติภาระงาน
อานดวยตนเอง
Practitioner

5. Evaluation บันทึกการอานถึงสิ่งที่ไดและกลยุทธ*การ ผูตรวจสอบ
เรียนรู รวมถึงปfญหาและอุปสรรคตางๆที่ Monitor
เกิดขึ้นขณะอาน

ผูประเมินสิ่งที่ได
เรียนรูและกลยุทธ*
การเรียนรู รวมถึง
สะทอนปfญหาและ
อุปสรรค
Evaluator

จากตารางที่ 13 ผูวิจัยไดทําการผลสรุปขั้นตอน วิธีการ รวมถึงบทบาทผูสอนและผูเรียนใน
PPPTE Model ในแตละขั้นตอนจํานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
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1. ขั้นเตรียมการ (Planning) เพื่อสํารวจและกระตุนพื้นความรูเดิมของผูเรียนทั้งดาน
คําศัพท*และไวยากรณ* เติมเต็มสิ่งที่ผูเรียนขาดหรือมีพื้นฐานไมเพียงพอ แลวแนะนําหัวขอการอาน
ภาระงาน คําศัพท*และไวยากรณ*ผานแนวการสอนที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการและเปNนการกระตุนความรูเดิมของผูเรียนผูสอนใชภาพและคําถามกระตุนความรู
เดิมของผูเรียนโดยการถามคําถาม ทํากิจกรรมและนําเสนอคําศัพท*ที่เกี่ยวของกับบทเรียนนั้นๆ ผูสอนจะเปNน
ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) และผูเรียนจะมีบทบาทเปNนผูออกแบบเป‰าหมายการปฏิบัติภาระ
งานของตนเอง (Designer)
2. ขั้นปฏิบัติภาระงานอาน (Performing reading task) เพื่อใหผูเรียนทําความเขาใจ
และปฏิบัติภาระงานอานและฝlกกลยุทธ*การเรียนรูที่มอบหมาย โดยผูสอนจะเปNนผูสาธิตกลยุทธ*การ
เรียนรูที่หลากหลายใหผูเรียนเห็นภาพและสามารถนําไปใชไดการทํางานกลุมและนําเสนองาน ผูสอน
ใชภาษาอังกฤษในการเรีย นการสอนผู สอนจะมีบทบาทเปNนผูนําเสนอ (Presenter) สวนผูเรียนจะมี
บทบาทเปNนผูฟfงและรับรู (Listener)
3. ขั้นฝlก (Practice) เพื่อใหผูเรียนฝlกการใชภาษาและกลยุทธ*การเรียนรูเพื่อใหเกิด
ความถูกตอง เปNนการฝlกปฏิบัติและนําเสนอภาระงานบันทึกสิ่งที่ไดและกลยุทธ*การเรียนรู สรุปหลัก
ไวยากรณ*ที่ไดจากการอาน ผานกระบวนการทํางานกลุม ผูสอนจะเปNนทีปรึกษา (Counselor) สวน
ผูเรียนจะมีบทบาทเปNนผูฝlกปฏิบัติภาระงานอาน (เปNนกลุม) (Practitioner)
4. ขั้นถายโอน (Transfer) เพื่อนําความรูที่ไดเรียน กลยุทธ*การเรียนรูที่ไดใชเชื่อมโยง
กับสิ่งที่ตนมีอยู รวมทั้งถายโอนกลยุทธ*การเรียนรูและทักษะการอานเชิงวิชาการสูภาระงานชิ้นตอไป
รวมทั้งการฝlกปฏิบัติภาระงานอานดวยตัวเอง โดยการถายโอนความรูและกลยุทธ*การเรียนรูที่ไดจาก
การฝlกผูสอนจะมีบทบาทเปNนกลุมทีปรึกษา (Counselor) ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูเรียนขณะปฏิบัติภาระงานชิ้นตอไปสวนผูเรียนจะมีบทบาทเปNนผูฝlกปฏิบัติภาระงานอานดวยตนเอง
นําความรูและกลยุทธ*การเรียนรูที่ไดเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตนมีอยู รวมทั้งถายโอนกลยุทธ*การเรียนรูสูภาระงาน
ชิ้นตอไป(Practitioner)
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เพื่อใหผูสอนประเมินผลภาระงาน โดยบันทึกการ
อานถึงสิ่งที่ไดและกลยุทธ*การเรียนรู รวมถึงปfญหาและอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้นขณะอาน ผูสอนจะมี
บทบาทผูตรวจสอบ (Monitor) ชวยเหลือใหคําแนะนําสวนผูเรียนจะมีบทบาทเปNนผูประเมินสิ่งที่ได
เรียนรูและกลยุทธ*การเรียนรู รวมถึงสะทอนปfญหาและอุปสรรค (Evaluator) ปรับแกไข พัฒนา
ผลงานใหมีความถูกตอง แลวสงผลงานเขาสูกระบวนการประเมินผล
ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ$านภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อส$งเสริมทักษะการอ$านเชิงวิชาการและ
กลยุทธการเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ$านเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก$อน
และหลังเรียนดวยรูปแบบการสอนอ$านภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อ
ความรูความเขาใจทางวิชาการ มีผลการทดสอบดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอานเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกอนและ
หลังเรียนดวยรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
คะแนนเต็ม

X

S.D.

t-test

P

กอนเรียน
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน

จํานวน
นักศึกษา
34
34
34
34

60
60
13
13

35.74
43.88
7.44
9.91

4.34
4.82
1.26
1.31

11.40*

.00

10.18*

.00

กอนเรียน
หลังเรียน

34
34

11
11

6.26
8.03

0.86
0.94

9.08*

.00

กอนเรียน
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน

34
34
34
34

12
12
8
8

7.26
8.06
5.53
6.62

1.11
0.98
0.61
0.82

9.61*

.00

4.46*

.00

กอนเรียน
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน

34
34
34
34
34
34

6
6
6
6
4
4

3.53
4.09
3.47
4.00
2.24
3.18

0.75
1.00
0.71
1.02
0.43
0.76

6.48*

.00

9.23*

.00

7.82*

.00

กลุ$มทดลอง
ภาพรวม
1.การแสวงหา
และใหขอมูล
(Seek & inform
Information)
2.การ
เปรียบเทียบ
(Compare)
3.การจัดลําดับ
(Order)
4.การแยก
ประเภท
(Classify)
5.การวิเคราะห*
(Analyze)
6.การอนุมาน
(Infer)
7.การใหเหตุผล
และชักชวน
(Justify and
Persuade)

*P<.05
จากตารางที่ 14 โดยภาพรวมพบวา นั ก ศึ กษามี ทั กษะการอานภาษาอั ง กฤษเชิ ง
วิชาการหลังเรียน ( =47.85, S.D.= 4.01) ตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและ
แนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการสูงกวากอนเรียน ( X 35.74, S.D. X 4.34)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 และเมื่อเปรียบเทียบทักษะ
การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาทั้ง 7 ดาน ไดแก การแสวงหาและใหขอมูล (Seek &
inform Information) การเปรียบเทียบ (Compare) การจัดลําดับ (Order) การแยกประเภท
(Classify) การวิเคราะห* (Analyze) การอนุมาน (Infer) และดานการใหเหตุผลและชักชวน (Justify
and Persuade) พบวาหลังเรียน ( X = 9.91, S.D. 1.31, X = 8.03, S.D. = 0.94, X = 8.06,
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S.D. = 0.98, X = 6.62, S.D.= 0.82, X = 4.09, S.D =1.00, X = 4.00, S.D =1.02, X
=3.18, S.D.= 0.76)
นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาทักษะการอานเชิงวิชาการของนักศึกษาหลังเรียน โดยจําแนก
เปNนรายดาน มีผลการศึกษาดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ทักษะการอานเชิงวิชาการของนักศึกษาหลังเรียน โดยจําแนกเปNนรายดาน
ดานที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการ

คะแนน
เต็ม
13

การแสวงหาและให
ขอมูล (Seek &
inform
Information)
การเปรียบเทียบ
11
(Compare)
การจัดลําดับ
12
(Order)
การแยกประเภท
8
(Classify)
การวิเคราะห*
6
(Analyze)
การอนุมาน (Infer)
6
การใหเหตุผลและ
4
ชักชวน (Justify
and Persuade)
สรุปภาพรวม

X

S.D.

X (%)

ความหมาย

ลําดับ

9.91

1.31

76.23

ดี

3

8.03

0.94

73.00

ดี

4

8.06

0.98

67.17

ปานกลาง

6

6.62

0.82

82.75

ดีมาก

1

4.09

1.00

68.17

ปานกลาง

5

4.00
3.18

1.02
0.76

66.67
79.50

ปานกลาง
ดี

7
2

73.13

ดี

จากตารางที่ 15 พบวานักศึกษามีทักษะการอานเชิงวิชาการในภาพรวมอยูในระดับดี คิด
เปNนรอยละ 73.13 เมื่อพิจารณาเปNนรายดานพบวานักศึกษามีรอยละของคาเฉลี่ยของทักษะการอาน
เชิงวิชาการเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการแยกประเภท (Classify) ดานการใหเหตุผลและ
ชักชวน (Justify and Persuade) ดานการแสวงหาและใหขอมูล (Seek & inform Information)
ดานการเปรียบเทียบ (Compare) ดานการวิเคราะห* (Analyze) ดานการจัดลําดับ (Order) ดานการ
อนุมาน (Infer) คิดเปNนรอยละ 82.75, 79.50, 76.23, 73.00, 68.17, 67.17, 66.67 ตามลําดับ
2. ผลการศึ กษาการใชกลยุ ทธการเรี ยนรู ของนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ที่ เรี ยนดวย
รูปแบบการสอนอ$านภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทาง
วิชาการเพื่อส$งเสริมทักษะการอ$านเชิงวิชาการและกลยุทธการเรียนรู ผูวิจัยไดศึกษาผลการใชกลยุทธ*
การเรียนรูของนักศึกษา จํานวน 16 กลยุทธ* ไดแก
2.1 กลยุทธ*การวางแผนลวงหนา (Advance Organization)
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2.2 กลยุทธ*การวางแผนการจัดการ (Organizational Planning)
2.3 กลยุทธ*การเลือกแบบเจาะจง (Selective Attention)
2.4 กลยุทธ*การตรวจสอบความเขาใจ (Monitoring comprehension)
2.5 กลยุทธ*การตรวจสอบผลผลิต (Monitoring Production)
2.6 กลยุทธ*การประเมินผลตนเอง (Self –Assessment)
2.7 กลยุทธ*การหาแหลงทรัพยากร (Resourcing)
2.8 กลยุทธ*การจับกลุม (Grouping)
2.9 กลยุทธ*การจดบันทึกจดบันทึก (Note-Taking)
2.10 กลยุทธ*การกระตุนหรือเชื่อมโยงความรูเดิม (Elaboration of Prior Knowledge)
2.11 กลยุทธ*การสรุปความ (Summarizing)
2.12 กลยุทธ*การทําจินตภาพ (Imagery)
2.13 กลยุทธ*การทําอางอิง (Making Inference)
2.14 กลยุทธ*การถามเพื่อความกระจาง (Questioning for Clarification)
2.15 กลยุทธ*การรวมมือมีสวนรวม (Cooperation)
2.16 กลยุทธ*การพูดกับตนเอง (Self-Talk)
ดังตารางที่ 16

ตารางที่ 16 การใชกลยุทธ*การเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 8 หนวย
Strategy 1
Unit

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit 1
%
Unit 2
%
Unit 3
%
Unit 4
%
Unit 5
%
Unit 6
%
Unit 7
%
Unit 8
%
Total
272
%
แยกราย
ดาน

28
82.35
32
94.12
33
97.06
33
97.06
33
97.06
33
97.06
33
97.06
33
97.06
258

18
52.94
23
67.65
24
70.59
29
85.29
27
79.41
25
73.53
28
82.35
32
94.12
206

16
47.06
22
64.71
28
82.35
28
82.35
25
73.53
25
73.53
24
70.59
24
70.59
192

30
88.24
30
88.24
31
91.18
31
91.18
31
91.18
31
91.18
31
91.18
31
91.18
246

25
73.53
25
73.53
27
79.41
27
79.41
27
79.41
27
79.41
27
79.41
27
79.41
212

20
58.82
20
58.82
27
79.41
27
79.41
27
79.41
27
79.41
27
79.41
32
79.41
207

27
79.41
27
79.41
31
91.18
31
91.18
29
85.29
29
85.29
34
100
31
91.18
238

20
58.82
23
67.65
29
85.29
27
79.41
27
79.41
26
76.47
28
82.35
29
85.29
210

24
70.59
24
70.59
27
79.41
27
79.41
27
79.41
27
79.41
27
79.41
27
79.41
210

18
52.94
19
55.88
19
55.88
20
58.82
23
67.65
25
73.53
25
73.53
29
85.29
204

23
67.65
28
82.35
28
82.35
23
67.65
24
70.59
29
85.29
29
85.29
29
85.29
213

18
52.94
23
67.65
24
70.59
29
85.29
25
73.53
28
82.35
31
91.18
31
91.18
209

18
52.94
19
55.88
27
79.41
29
85.29
28
82.35
30
88.24
33
97.06
30
88.24
214

32
94.12
26
70.59
22
64.71
24
70.59
24
70.59
26
76.47
24
70.59
27
79.41
206

27
79.41
29
85.29
31
91.18
30
88.24
29
85.29
29
85.29
34
100
29
85.29
238

13
38.24
17
50
30
88.24
30
88.24
31
91.18
34
100
34
100
34
100
223

94.85

75.74 70.59 90.44 77.94
กลยุทธ*ดานอภิปญ
f ญา 80.94

76.10

87.50 77.21

77.21 75.00 78.31 76.84 78.68
กลยุทธ*ดานความรูความคิด 78.68

75.74 87.50 81.99
กลยุทธ*ดานสังคม 81.74
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จากตารางที่ 16 พบวานักศึกษามีการใชกลยุทธ*การเรียนรูในแตละหนวยดังนี้
เมื่อพิจารณาภาพรวม พบวา กลยุทธ*การเรียนรูที่นักศึกษาใชมากที่สุด คือ กลยุทธ*
ดานสังคม คิดเปNนรอยละ 81.74 รองลงมาคือ กลยุทธ*ดานอภิปรัชญา คิดเปNนรอยละ 80.9 และกล
ยุทธ*ที่นักศึกษาใชนอยที่สุด คือ กลยุทธ*ดานความรูความคิด คิดเปNนรอยละ78.68 กลยุทธ*การเรียนรูที่
นักศึกษาใชมากที่สุด คือ กลยุทธ*ที่ 1 การวางแผนลวงหนา (94.85) รองลงมา คือ กลยุทธ*ที่ 4 การ
ตรวจสอบความเขาใจ (90.44) และกลยุทธ*การเรียนรูที่นักศึกษาใชนอยที่สุดคือ กลยุทธ*ที่ 3 การเลือก
แบบเจาะจง (70.59) และเมื่อพิจารณาประเด็นกลยุทธ*เปNนรายดาน พบวา กลยุทธ*ดานอภิปfญญา มี
นักศึกษาเลือกใชกลยุทธ*ที่ 1 การวางแผนลวงหนา มากที่สุด (94.85%) และนอยที่สุดคือ กลยุทธ*ที่ 3
การเลือกแบบเจาะจง (70.59%) สวนกลยุทธ*ดานความรูความคิด มีนักศึกษาเลือกใชกลยุทธ*ที่ 7 การ
หาแหลงทรัพยากร (87.50%) มากที่สุด และนอยที่สุดคือ กลยุทธ*ที่ 10 การกระตุนหรือเชื่อมโยง
ความรูเดิม (75.00%) และกลยุทธ*ดานสังคม มีนักศึกษาเลือกใชกลยุทธ*ที่ 15 การรวมมือ มากที่สุด
(87.50%) และนอยที่สุดคือ กลยุทธ*ที่ 14 การถามเพื่อความกระจาง (81.99%)
หนวยที่ 1 Education กลยุทธ*การเรียนรูที่นักศึกษาใชมากที่สุด คือ กลยุทธ*ที่ 14 การ
ถามเพื่อความกระจาง (94.12) รองลงมาคือ กลยุทธ*ที่ 1 การวางแผนลวงหนา (82.35) และกลยุทธ*
การเรียนรูที่นักศึกษาใชนอยที่สุดคือ กลยุทธ*ที่ 7 การหาแหลงทรัพยากร และ กลยุทธ*ที่ 15 การ
รวมมือ (79.41)
หนวยที่ 2 Being a good teacher กลยุทธ*การเรีย นรู ที่นักศึกษาใชมากที่สุด
คือ กลยุทธ*ที่ 1 การวางแผนลวงหนา (94.12) รองลงมาคือ กลยุทธ*ที่ 4 การตรวจสอบความเขาใจ
(88.24) และกลยุทธ*การเรียนรูที่นักศึกษาใชนอยที่สุดคือ กลยุทธ*ที่ 15 การรวมมือ (85.29)
หนวยที่ 3 Teaching students กลยุทธ*การเรียนรูที่นักศึกษาใชมากที่สุด คือ กลยุทธ*ที่
1 การวางแผนลวงหนา (97.06) รองลงมาคือ กลยุทธ*ที่ 4 การตรวจสอบความเขาใจกลยุทธ*ที่ 7 การ
หาแหลงทรัพยากรและกลยุทธ*ที่ 15 การรวมมือ (91.18) และกลยุทธ*การเรียนรูที่นักศึกษาใชนอย
ที่สุดคือ กลยุทธ*ที่ 16 การพูดกับตนเอง (88.24)
หนวยที่ 4 Educational technology กลยุทธ*การเรียนรูที่นักศึกษาใชมากที่สุด
คือ กลยุทธ*ที่ 1 การวางแผนลวงหนา (97.06) รองลงมาคือ กลยุทธ*ที่ 4 การตรวจสอบความเขาใจ
และกลยุทธ*ที่ 7 การหาแหลงทรัพยากร (91.18) และกลยุทธ*การเรียนรูที่นักศึกษาใชนอยที่สุดคือ กล
ยุทธ*ที่ 15 การรวมมือและกลยุทธ*ที่ 16 การพูดกับตนเอง (88.24)
หนวยที่ 5 Teaching techniques กลยุทธ*การเรีย นรู ที่นักศึกษาใชมากที่สุด คือ
กลยุทธ*ที่ 1 การวางแผนลวงหนา (97.06) รองลงมาคือ กลยุทธ*ที่ 4 การตรวจสอบความเขาใจและกล
ยุทธ*ที่ 16 การพูดกับตนเอง (91.18) และกลยุทธ*การเรียนรูที่นักศึกษาใชนอยที่สุดคือ กลยุทธ*ที่ 7
การหาแหลงทรัพยากรและกลยุทธ*ที่ 15 การรวมมือ (85.29)
หนวยที่ 6 Motivation กลยุทธ*การเรีย นรู ที่นักศึกษาใชมากที่สุด คือ กลยุทธ*ที่
16 การพูดกับตนเอง (100) รองลงมาคือ กลยุทธ*ที่ 1 การวางแผนลวงหนา (97.06) และกลยุทธ*การ
เรียนรูที่นักศึกษาใชนอยที่สุดคือ กลยุทธ*ที่ 4 การตรวจสอบความเขาใจ (91.18)
หนวยที่ 7 Learning styles กลยุทธ*การเรียนรูที่นักศึกษาใชมากที่สุด คือ กลยุทธ*ที่
7 การหาแหลงทรัพยากรกลยุทธ*ที่ 15 การรวมมือ และกลยุท ธ*ที่ 16 การพูดกับตนเอง (100)
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รองลงมาคือ กลยุทธ*ที่ 1 การวางแผนลวงหนากลยุทธ*ที่ 13 การทําอางอิง (97.06) และกลยุทธ*การ
เรียนรูที่นักศึกษาใชนอยที่สุดคือ กลยุทธ*ที่ 4 การตรวจสอบความเขาใจและกลยุทธ*ที่ 12 การทําจินต
ภาพ (91.18)
หนวยที่ 8 Psychology กลยุทธ*การเรียนรูที่นักศึกษาใชมากที่สุด คือ กลยุทธ*ที่ 16
การพูดกับตนเอง (100) รองลงมาคือ กลยุทธ*ที่ 1 การวางแผนลวงหนา (97.06) และกลยุทธ*การ
เรียนรูที่นักศึกษาใชนอยที่สุดคือ กลยุทธ*ที่ 2 การวางแผนการจัดการและกลยุทธ*ที่ 6 การประเมินผลตนเอง
(94.12)
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีต$อรูปแบบการสอนอ$าน
ภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อ
ส$งเสริมทักษะการอ$านเชิงวิชาการและกลยุทธการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
ตารางที่ 17 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการ
เรียนรูตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*
การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระดับความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ขอที่

X

S.D.

แปลค$า ลําดับที่

3.97

0.52

มาก

6

2

ผูเรียนไดทบทวนความรูเดิมที่จําเปNนตองใชเชื่อมโยงในการ
เรียนรูเนื้อหาใหม
ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูและเพื่อน

4.21

0.64

มาก

3

3

ผูเรียนมีโอกาสสนทนาซักถามเมื่อเกิดขอสงสัย

4.18

0.67

มาก

4

4

ผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายสรุปสาระสําคัญและ
เชื่อมโยงความรู
ผูเรียนไดฝlกการใชภาษาอังกฤษผานการทําภาระงาน

4.21

0.59

มาก

2

4.29

0.68

มาก

1

ปริมาณเนื้อหากิจกรรมเนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการมีความเหมาะสม
ภาระงานในแตละกิจกรรมมีความยากงายเหมาะสม

4.06

0.65

มาก

5

3.91

0.51

มาก

7

สรุปดานกระบวนการจัดการเรียนรู 4.12

0.44

มาก

ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
1

5
6
7
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ตารางที่ 17 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ตอกิจกรรมการ
เรียนรูตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*
การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอ)
ขอที่

ระดับความคิดเห็น

ความคิดเห็น
X

S.D.

แปลค$า ลําดับที่

4.09

0.67

มาก

6

4.12

0.59

มาก

3

3.91

0.51

มาก

7

4.29

0.68

มาก

1

4.09

0.57

มาก

5

4.12

0.69

มาก

4

4.15

0.61

มาก

2

4.11

0.42

มาก

15 ผูเรียนไดการแสดงตัวอยางหลักแนวคิด สามารถระบุ หลักการ
และการจัดระเบียบของบทอาน
16 ผูเรียนไดวางแผนวิธีการทําภาระงานใหสําเร็จ การลําดับ
ความคิดในการนําเสนอ
17 ผูเรียนไดอานบทอานแลวบอกคําสําคัญ เครื่องหมายทาง
ภาษาศาสตร* ประเภทของขอมูลประเภทตางๆ
18 ผูเรียนไดตรวจสอบความเขาใจของตนเองขณะอาน

4.00

0.60

มาก

12

4.12

0.59

มาก

6

3.88

0.64

มาก

15

4.06

0.65

มาก

9

19

ผูเรียนไดตรวจสอบผลงานเขียนและพูดขณะนําเสนอ

4.12

0.64

มาก

7

20

ผูเรียนไดประเมินภาระงานของตน

4.21

0.64

มาก

3

21

ผูเรียนไดใชสื่อประกอบการทําภาระงาน เชน ดิกชั่นนารี
หรือเอกสารตําราตางๆ
ผูเรียนไดแยกแยะคํา คําเฉพาะ หรือแนวคิดตามคุณลักษณะ

4.12

0.64

มาก

7

4.32

0.59

มาก

1

ดานประโยชนที่ไดรับเกี่ยวกับทักษะการอ$านเชิงวิชาการ
8

การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหผูเรียนมีทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อหาขอมูลเฉพาะทางในบทอานสูงขึ้น
9 การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหผูเรียนมีทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อรับทราบขอมูลภาพรวมของบทอานสูงขึ้น
10 การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยง
เนื้อหาใหมที่เกี่ยวของกับความรูทีม่ ีอยูสูงขึ้น
11 การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหผูเรียนเขียนบางสิ่ง
บางอยาง (ตามภาระงาน) ไดเพิ่มมากขึ้น
12 การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหผูเรียนสามารถวิจารณ*หรือ
โตแยงเมื่ออานบทอานแลวสูงเพิ่มมากขึ้น
13 การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหผูเรียนไดเรียนรูบางสิ่ง
บางอยางที่เกี่ยวของกับเนื้อหาทางวิชาการจากบทอานเพิ่ม
มากขึ้น
14 การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหผูเรียนอานเชิงวิชาการได
เพิ่มมากขึ้น
สรุปดานประโยชนที่ไดรับเกี่ยวกับทักษะการอ$านเชิงวิชาการ
ดานประโยชนที่ไดรับเกี่ยวกับการใชกลยุทธการเรียนรู

22
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ตารางที่ 17 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ตอกิจกรรมการ
เรียนรูตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*
การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอ)
ขอที่

ระดับความคิดเห็น

ความคิดเห็น

23

ผูเรียนไดเขียนคําสําคัญ และแนวคิดเปNนตัวยอหรือตัวเลข

4.03

S.D.
0.72

24

4.00

0.74

มาก

13

25

ผูเรียนไดเชื่อมโยงขอมูลใหมสูขอมูลเดิมและหา
ความสัมพันธ*กับสิ่งที่ตนมีอยู
ผูเรียนไดสรุปขอมูลโดยการเขียนหรือพูดจากบทอาน

3.97

0.58

มาก

14

26

ผูเรียนไดใชรูปภาพในการเรียนรูหรือแกปfญหา

4.24

0.65

มาก

2

27

ผูเรียนไดใชขอมูลในบทอานเพื่อเดาความหมายของขอมูล
ใหม
ผูเรียนไดรับคําอธิบายจากอาจารย*หรือผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติม

4.21

0.59

มาก

4

4.15

0.70

มาก

5

ผูเรียนไดปฏิบัตภิ าระงาน แกปfญหา รวบรวมขอมูล สะทอน
ผลงานรวมกับเพื่อน
30 ผูเรียนไดคิดเชิงบวกเพื่อลดความกังวลในการปฏิบัตภิ าระ
งาน
สรุปดานประโยชนที่ไดรับเกี่ยวกับการใชกลยุทธการเรียนรู

4.03

0.67

มาก

10

3.97

0.80

มาก

11

4.09

0.34

มาก

สรุปรวมทั้ง 3 ดาน

4.10

0.33

มาก

X

28
29

แปลค$า ลําดับที่
มาก
11

จากตารางที่ 17 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจ
ทางวิชาการเพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรี
ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X =4.10, S.D. =0.33) โดยซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4
โดยเมื่อพิจารณาความคิดเห็นนักศึกษาเปNนรายดาน พบวา ทุกดานนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ( X =4.12, S.D.=
0.44) รองลงมาคือดานประโยชน*ที่ไดรับเกี่ยวกับทักษะการอานเชิงวิชาการ ( X =4.11, S.D.= 0.42) และ
ดานที่มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่ําที่สุด คือ ดานประโยชน*ที่ไดรับเกี่ยวกับการใชกลยุทธ*การ
เรียนรู ( X =4.09, S.D.= 0.34) และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นเปNนรายประเด็นในแตละดาน พบวา ดาน
กระบวนการจัดการเรียนรู นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกประเด็น โดยมีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด ในประเด็น ผูเรียนไดฝlกการใชภาษาอังกฤษผานการทําภาระงาน ( X =4.29, S.D.= 0.68) รองลงมาคือ
ผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายสรุปสาระสําคัญและเชื่อมโยงความรู ( X = 4.21, S.D.= 0.59) และ
นอยที่สุด คือ ภาระงานในแตละกิจกรรมมีความยากงายเหมาะสม ( X =3.91, S.D.= 0.51) ดาน

144
ประโยชน*ที่ไดรับเกี่ยวกับทักษะการอานเชิงวิชาการ นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุก
ประเด็น โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ในประเด็น การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหผูเรียนเขียนบางสิ่งบางอยาง
(ตามภาระงาน) ไดเพิ่มมากขึ้น ( X =4.29, S.D.= 0.68) รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอนนี้ทําให
ผูเรียนอานเชิงวิชาการไดเพิ่มมากขึ้น ( X =4.15, S.D.= 0.61) และนอยที่สุด คือ การจัดการเรียนการ
สอนนี้ ทํ า ใหผู เรี ย นสามารถเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาใหมที่ เ กี่ ย วของกั บ ความรู ที่ มี อ ยู สู ง ขึ้ น ( X =3.91,
S.D.=0.51) สําหรับดานประโยชน*ที่ไดรับเกี่ยวกับการใชกลยุทธ*การเรียนรู พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นอยู
ในระดับเห็นดวยมาก ทุกประเด็น โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ในประเด็น ผูเรียนไดแยกแยะคํา คําเฉพาะ หรือ
แนวคิดตามคุณลักษณะ ( X =4.32, S.D.= 0.59) รองลงมาคือ ผูเรียนไดใชรูปภาพในการเรียนรูหรือ
แกปf ญ หา ( X =4.24, S.D.=0.65) และนอยที่ สุ ด คื อ ผู เรี ย นไดอานบทอานแลวบอกคํ า สํ า คั ญ
เครื่องหมายทางภาษาศาสตร* ประเภทของขอมูลประเภทตางๆ ( X =3.88, S.D.=0.64)
นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ไดใหนั กศึ กษาเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ มเติ ม จากบั น ทึ กการอาน
(Reading Log) เกี่ยวกับรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู
สําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรี ดังรายละเอียดตามตารางที่ 18

ตารางที่ 18 สังเคราะห*ขอมูลเชิงคุณภาพจากบันทึกการอาน (Reading Log) ของนักศึกษาจากการใชรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรี
Topic
1. When I read the
passage, what
academic reading
skill that I’ve got is?
2. As I read, I used
these learning
strategies…Please
circle and give
examples

Unit 2
Unit 3
สามารถจัดกลุม สามารถแยก
แยกคุณลักษณะ ประเภทของ
การเปNนผูเรียนที่ นักเรียนได
ดีได

Unit 4
สามารถอธิบาย
ขอมูลรายละเอียด
ของเทคโนโลยีทาง
การศึกษาได

Unit 5
สามารถแยกแยะ
การบริหาร
จัดการชั้นเรียนที่
ดีและไมดีได

Unit 6
สามารถบอก
รายละเอียด
เกี่ยวกับการ
สรางแรงจูงใจ
ในการเรียน
ภาษา
ใชกลยุทธ*การ
ใชกลยุทธ*การ
ใชกลยุทธ*การ
ใชกลยุทธ*การ
ใชกลยุทธ*การ
วางแผนลวงหนา วางแผนลวงหนา วางแผนลวงหนา วางแผนลวงหนา วางแผน
เพื่อจะหา
เพื่อจะหา
เพื่อจะหาใจความ และคิดขณะอาน ลวงหนาและ
ใจความสําคัญ ใจความสําคัญ สําคัญของเรื่อง
คิดขณะอาน
ของเรื่อง และ ของเรื่อง และ และการคิดขณะ
การใช
การใช
อาน
พจนานุกรมเพื่อ พจนานุกรมเพื่อ
หาความหมาย หาความหมาย
ของคําศัพท*ยาก ของคําศัพท*ยาก

Unit 7
สามารถ
แยกแยะ
ลักษณะการ
เรียนรู

Unit 8
สามารถบอก
รายละเอียดของ
โรคที่เกิดจาก
ความผิดปกติ
ทางจิต

ใชกลยุทธ*การ
วางแผน
ลวงหนาและ
การเดา
ความหมาย
จากบริบท

ใชกลยุทธ*การ
วางแผนสิ่งที่ตอง
ทํากอนขหลัง
และการ
ตรวจสอบตนเอง
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Unit 1
สามารถบอก
รายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ไดคือ ความสําคัญ
ของการศึกษาใน
ยุคปfจจุบัน
พยายามใชกลยุทธ*
การเรียนรูให
ไดมากทีส่ ุดที่จะทํา
ใหฉันเขาใจเรื่อง
และปฏิบตั ิภาระ
งานได กลยุทธ*
สวนใหญที่ใชไดแก
การตรวจสอบ
ความเขาใจขณะ
อาน และการหา
แหลงทรัพยากร
ชวยในการอาน
คือ การใช
พจนานุกรมชวย
หาความหมายของ
คําศัพท*ยาก

ตารางที่ 18 สังเคราะห*ขอมูลเชิงคุณภาพจากบันทึกการอาน (Reading Log) ของนักศึกษาจากการใชรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรี (ตอ)
Topic
3. This is an easy
passage for me:
4. This is a difficult
passage for me:
5. I need more
help with:
6. My
understanding of
this reading
was…….poor
fair
good
great

Unit 1
Unit 2
ใช เรื่อง
เรื่องนี้เขาใจได
คอนขางเขาใจไดงาย งาย
ไมใช
ไมใช

Unit 3
ไมใช

Unit 4
ใช

ใช

คําศัพท*

คําศัพท*
ดีเยี่ยม

Unit 5
ใช

Unit 6
ไมใช

Unit 7
ไมใช

Unit 8
ไมใช

ไมใช

ไมใช

ใช

ใช

ใช

คําศัพท*

คําศัพท*

คําศัพท*

คําศัพท*

คําศัพท*

คําศัพท*

ดี

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
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ตารางที่ 18 สังเคราะห*ขอมูลเชิงคุณภาพจากบันทึกการอาน (Reading Log) ของนักศึกษาจากการใชรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรี (ตอ)
Topic
Unit 1
7. This is how I feel นาตื่นเตน
about English for
teacher this week.
Circle the words
that are true.
Successful
Confused
relaxed
interested
bored
excited
happy
worried
upset

Unit 2
นาสนใจ

Unit 3
นาสนใจ

Unit 4
มีความสุข เพราะ
เปNนเรื่อง
ที่มีความรูพื้นฐาน
และเชี่ยมโยง
เกี่ยวกับบทอานนี้
ดี

Unit 5
Unit 6
นาตื่นเตน เพราะ กังวล
เปNนเรื่องที่
อยากจะทราบ
ขอมูล

Unit 7
กังวล

Unit 8
กังวล
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จากตารางที่ 18 พบวานักศึกษาไดรับความรูดานทักษะการอานเชิงวิชาการตรงตาม
วัตถุประสงค*ที่ตั้งไวในแตละบท เชน นักศึกษาระบุวาสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่อานได
คือ ความสําคัญของการศึกษาในยุคปfจจุบัน หลังการเรียนตามรูปแบบในหนวยที่ 1 EDUCATION
เปNนตน สวนประเด็นการใชกลยุทธ*นั้น นักศึกษาไดสะทอนวาใชกลยุทธ*การวางแผนลวงหนาเพื่อจะหา
ใจความสําคัญของเรื่อง และการใชพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคําศัพท*ยาก หลังการเรียนตาม
รูปแบบในหนวยที่ 2 BEING A GOOD TEACHER ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษาพยายามใชกลยุทธ*การ
เรียนรูเพื่อใชแกปfญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติภาระงานตามรูปแบบ สวนประเด็นเรื่องความยาก-งายของ
บทอานนั้น นักศึกษาระบุวาบทอานมีความยากรอยละ 50 และมีความงายรอยละ 50 เชนเดียวกัน
นักศึกษาเปNนสวนใหญสะทอนวามีความเขาใจเรื่องที่อาน และคิดวาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
ครูนี้เปNนเรื่องที่ น าสนใจ และนาตื่ น เตน มี เ พี ย ง 3 หนวยที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามกั ง วล ไดแก หนวยที่
6 MOTIVATION หนวยที่ 7 CHILDREN SENSE OF IDENTITY และหนวยที่ 8 PSYCHOLOGY ทั้งนี้
สาเหตุอาจเปNน เพราะมีคํา ศัพ ท*ย ากที่เ ปNน คํา ศัพ ท*เ ฉพาะทางเปNน จํานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
หนวยอื่นๆ ก็อาจเปNนได
ตารางที่ 19 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบการสอนการอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอาน
เชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูในภาพรวม
เกณฑ*การประเมิน
ผลการวิจัย
สรุปประสิทธิผลของรูปแบบ
ประสิทธิผล
เปNนไปตาม ไมเปNนไปตาม
เกณฑ*
เกณฑ*
1. นักศึกษาที่เรียนตาม
หลังเรียนตามรูปแบบการสอน
√
รูปแบบการสอนการอาน
การอานภาษาอังกฤษที่เนน
ภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน ภาระงานและแนวการเรียนรู
และแนวการเรียนรูภาษา
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจ
เพื่อความรูความเขาใจทาง ทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะ
วิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะ การอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*
การอานเชิงวิชาการและกล การเรียนรู นักศึกษามี
ยุทธ*การเรียนรู หลังเรียนมี ความสามารถในการอาน
ความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
มากกวากอนเรียนอยางมี
มากกวากอนเรียน
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 19 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบการสอนการอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอาน
เชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูในภาพรวม (ตอ)
เกณฑ*การประเมิน
ผลการวิจัย
สรุปประสิทธิผลของรูปแบบ
ประสิทธิผล
เปNนไปตาม ไมเปNนไปตาม
เกณฑ*
เกณฑ*
2. นักศึกษาที่เรียนตาม
นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการ
√
รูปแบบการสอนการอาน
สอนการอานภาษาอังกฤษที่เนน
ภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน ภาระงานและแนวการเรียนรู
และแนวการเรียนรูภาษา
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจ
เพื่อความรูความเขาใจทาง ทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะ
วิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะ การอานเชิงวิชาการ มี
การอานเชิงวิชาการ มี
ความสามารถในการใชกลยุทธ*
ความสามารถในการใชกล การเรียนรูในชวงระหวางเรียน
ยุทธ*การเรียนรูในชวง
อยูในระดับมาก
ระหวางเรียนอยูในระดับมาก
3. หลังเรียนนักศึกษามีความ หลังเรียนนักศึกษามีความ
√
คิดเห็นตอรูปแบบการสอน คิดเห็นตอตามรูปแบบการสอน
(PPPTE Model)การอาน
(PPPTE Model)การอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและกล
กลยุทธ*การเรียนรูอยูใน
ยุทธ*การเรียนรูอยูในระดับมาก
ระดับมาก
จากตารางที่ 19 พบวาผลสรุปของการประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบการสอนการ
อานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อ
สงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการ
ประเมินเปNนไปตามเกณฑ*ประสิทธิผลครบทุกเกณฑ*

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค*เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*
การเรียนรู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ* 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
สอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อสงเสริม
ทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการเปรียบเทียบทักษะ
การอานเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษ
ที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ ศึกษากลยุทธ*การเรียนรูของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนดวยรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู และ
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการ กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา ชั้นป;ที่ 3
จํานวน 34 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for Teachers)
ภาคปลาย ป;การศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร*และพัฒนศาสตร* มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร* วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดําเนินการวิ จัยในลั กษณะของการวิจั ยและพัฒนา (Research and
Development: R&D) โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ที่มี
ลักษณะเป[นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embeded Design) ดวยการศึกษาวิธีการเชิง
ปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมดวยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) และใชแบบแผนการ
ทดลองแบบทดสอบกลุมเดียวสอบกอน-หลัง (One Group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห*ขอมูลโดยหา
คาเฉลี่ย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test แบบ dependent และการวิเคราะห*เนื้อหา (Content
Analysis) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและมีขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดตอไปนี้
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความ
เขาใจทางวิชาการ (PPPTE Model) มีองค*ประกอบของรูปแบบ 5 องค*ประกอบ ไดแก 1) หลักการ เนนที่
ผูเรียนเป[นผูสรางความรูขึ้นเองอยางเป[นระบบ โดยอาศัยการแสวงหาความรูและสรางกลยุทธ*การเรียนรูดวย
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ภาระงาน และผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู ผานแบบฝkกที่เนนการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระ
งานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ 2) วัตถุประสงค* เพื่อสงเสริมทักษะการอาน
เชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3) กระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
5 ขั้น คือ (1) ขั้นเตรียมการ (Planning) (2) ขั้นปฏิบัติภาระงานอาน (Performing reading task) (3) ขั้นฝkก
(Practice) (4) ขั้นถายโอน (Transfer) (5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) 4) การวัดและประเมินผล 2 ดาน คือ
ทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู และ 5) ปnจจัยสนับสนุนที่จะทําใหรูปแบบนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย ผูสอนตองจัดเตรียมเอกสารการสอนที่เหมาะสมกับภาระงานที่กําหนด รวมทั้ง
การจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและความตองการ และระบบสังคมที่จะมีสวนรวมในการ
สรางสรรค*ภาระงานเพื่อเกิดการเรียนรูตอไป ผลการหาคาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษ
ที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ ตามเกณฑ* E1/E2 กับกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เทากับ 80.34/82.03 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลสรุปดังนี้
2.1 หลังเรียนโดยใชรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ (PPPTE Model) นักศึกษามีทักษะการอานภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีการใชกลยุทธ*การเรียนรูอยูใน
ระดับสูง ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 และเมื่อพิจารณาเป[นรายดานพบวานักศึกษามีรอยละของ
คาเฉลี่ยของทักษะการอานเชิงวิชาการสูงที่สุด คือ ดานการแยกประเภท (Classify) คิดเป[นรอยละ
82.75 และต่ําที่สุด คือ ดานการอนุมาน (Infer) คิดเป[นรอยละ 66.67
2.2 นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ พบวา นักศึกษามีการใชกลยุทธ*การเรียนรูอยูในระดับ
มาก โดยกลยุทธ*การเรียนรูที่นักศึกษาใชมากที่สุด คือ กลยุทธ*ที่ 1 การวางแผนลวงหนา คิดเป[นรอย
ละ 94.85 รองลงมาคือ กลยุทธ*ที่ 4 การตรวจสอบความเขาใจ คิดเป[นรอยละ 90.44 และกลยุทธ*การ
เรียนรูที่นักศึกษาใชนอยที่สุดคือ กลยุทธ*ที่ 3 การเลือกแบบเจาะจง คิดเป[นรอยละ 70.59 ยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 และเมื่อพิจารณาประเด็นกลยุทธ*เป[นรายดานพบวา กลยุทธ*ดานอภิปnญญา
มีนักศึกษาเลือกใชกลยุทธ*ที่ 1 การวางแผนลวงหนา มากที่สุด คิดเป[นรอยละ 94.85 และนอยที่สุดคือ
กลยุทธ*ที่ 3 การเลือกแบบเจาะจง คิดเป[นรอยละ 70.59 สวนกลยุทธ*ดานความรูความคิด มีนักศึกษา
เลือกใชกลยุทธ*ที่ 7 การหาแหลงทรัพยากร มากที่สุด คิดเป[นรอยละ 87.50 และนอยที่สุดคือ กลยุทธ*
ที่ 10 การกระตุนหรือเชื่อมโยงความรูเดิม คิดเป[นรอยละ 75.00 และกลยุทธ*ดานสังคม มีนักศึกษา
เลือกใชกลยุทธ*ที่ 15 การรวมมือ มากที่สุด คิดเป[นรอยละ 87.50 และนอยที่สุดคือ กลยุทธ*ที่ 14 การ
ถามเพื่อความกระจาง คิดเป[นรอยละ 81.99
2.3 นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ พบวามีความคิดเห็นตอรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่
เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก
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ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4 และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นนักศึกษาเป[นรายดาน พบวา ดาน
กระบวนการจัดการเรียนรู คาเฉลี่ยของประเด็นที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ผูเรียนไดฝkกการใช
ภาษาอังกฤษผานการทําภาระงาน ( X =4.29, S.D.= 0.68) และคาเฉลี่ยของประเด็นที่มีระดับความคิดเห็น
นอยที่สุด คือ ภาระงานในแตละกิจกรรมมีความยากงายเหมาะสม ( X =3.91, S.D.= 0.51) สวนดาน
ประโยชน*ที่ได รับ เกี่ย วกับ ทักษะการอานเชิงวิช าการ คาเฉลี่ย ของประเด็น ที่มีร ะดับ ความคิดเห็น
มากที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหผูเรียนเขียนบางสิ่งบางอยาง (ตามภาระงาน) ไดเพิ่ม
มากขึ้น ( X =4.29, S.D.= 0.68) และคาเฉลี่ยของประเด็นที่มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด คือ การ
จัดการเรียนการสอนนี้ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาใหมที่เกี่ยวของกับความรูที่มีอยูสูงขึ้น ( X
=3.91, S.D.=0.51) และดานประโยชน*ที่ไดรับเกี่ยวกับการใชกลยุทธ*การเรียนรู คาเฉลี่ยคาเฉลี่ยของ
ประเด็ น ที่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด คื อ ผู เรี ย นได แยกแยะคํ า คํ า เฉพาะ หรื อ แนวคิ ด ตาม
คุณลักษณะ ( X =4.32, S.D.= 0.59) และคาเฉลี่ยของประเด็นที่มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด คือ
ผูเรียนไดอานบทอานแลวบอกคําสําคัญ เครื่องหมายทางภาษาศาสตร* ประเภทของขอมูลประเภท
ตางๆ ( X =3.88, S.D.=0.64)
อภิปรายผล
การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความ
เขาใจทางวิชาการ ที่พัฒนาขึ้นนี้ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ 5 คน (รายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญ ภาคผนวก ก) แลวพบวารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ มีคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตอการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสม และครอบคลุมตามความตองการ
จําเป[นในการสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
รูปแบบมีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากั บ 80.34 / 82.03 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจ
ทางวิชาการ ไดพัฒนาขึ้นอยางเป[นระบบ มีการดําเนินการตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยนําผล
การวิเคราะห*ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับนโยบายการจัดการศึกษาผลงานวิจัยของ enGauge (Treffinger,
2007-2008: 1) เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่จําเป[นของผูเรียน มีการวิเคราะห*ขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการ
จัดการศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ขอมูลพื้นฐานมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน
ตามกรอบ TQF สาขาครุศาสตร*และศึกษาศาสตร* (หลักสูตรหาป;) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเรียนรู คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค*ของคณะศึกษาศาสตร*และพัฒนศาสตร* และรายวิชา
02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู English for Teachers วิเคราะห*แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนารูปแบบการสอน รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎีที่เป[นพื้นฐานของการสอน สอดคลองกับแนวคิดในการ
พัฒนารูปแบบ (Joyce and Weil, 1996: 13; ทิศนา แขมมณี, 2545: 475) ที่สรุปวารูปแบบการสอนเป[น
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แบบแผนการดําเนินการสอนที่ไดรับการจัดอยางเป[นระบบ เพื่อใชเป[นแนวทางในการออกแบบการเรียน
การสอนตอไป
ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู อาจารย*ผูสอนไดสะทอนวาการเรียนการสอน
ในหองเรียนสนุกสนานมากโดยเฉพาะตอนที่นักศึกษาไดปฏิบัติภาระงานกลุม เพราะสมาชิกในกลุม
ทุกคนจะชวยกันเพื่อปฏิบัติภาระงานใหสําเร็จลุลวง รวมถึงรวมกันนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนกับกลยุทธ*การ
เรียนรูที่ไดใชขณะปฏิบัติภาระงานโดยในชวงแรกที่อาจารย*ผูสอนสาธิตกลยุทธ*การเรียนรู นักศึกษาให
ความสนใจและตั้งใจดูการสาธิตกลยุทธ*การเรียนรูตางๆ จนครบทุกกลยุทธ* จากนั้นนักศึกษาก็จะคิด
วางแผนวาจะใชกลยุทธ*การเรียนรูใดบางที่จะเป[น ปnจ จัย ทําให ภาระงานนั้นสําเร็จลุลวงดวยดี สวน
นักศึกษาไดสะทอนวา หลากหลายความรูสึกในการเรียนรู ทั้งสนุก ตื่นเตน มีความสุขและความกังวล
ดังคํากลาว
“มีความสุข เพราะเป[นเรื่องที่มีความรูพื้นฐานและเชี่ยมโยงเกี่ยวกับบทอานนี้ดี”
“นาตื่นเตน เพราะเป[นเรื่องที่อยากจะทราบขอมูล”
“นาสนใจดีนะ”
“กังวลใจ เกี่ยวกับ ภาระงานวาจะทําไดสําเร็จหรือไม”
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย. (2554). การพัฒนารูปแบบการ
เรี ย นการสอนภาษาอั งกฤษตามแนวการสอนเน นเนื้ อหาและการปฏิ บั ติ ภาระงานเพื่ อเสริ มสร าง
ความสามารถในการอานภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข าใจและการปฏิ บั ติ ภ าระงานของนั ก ศึ ก ษา
วิศวกรรมศาสตร* ผลการวิจัยพบวา การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพดี นักศึกษากลุมทดลองที่เรียนโดยใช รูป แบบมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจและการปฏิบัติภาระงานเพิ่มขึ้นอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคลอง
กับงานวิจัยของสิรินาถ ธารา และ สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน* (2558) ที่ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการอาน
เนนภาระงานเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ การอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป;ที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของกิจกรรมการอานเนนภาระงานมีคาเทากั บ
78.99/75.87 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ*ที่ กําหนดไว คือ 75/75 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมตัวอยางสูงขึ้น หลังจากที่เรียนดวยกิจกรรมการอาน
เนนภาระงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการ
อานเนนภาระงานที่ผูวิจัยสรางขึ้นในระดับมาก
ผลจากการวิเคราะห* แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามากําหนดกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการ พบวารูปแบบการสอน (Instructional Models) มีหลายรูปแบบควรเลือกใชให
เหมาะสมกั บผลการเรียนรู ลักษณะเนื้ อหาวิ ชา ความพรอมของผูเรี ยนและสื่อการเรี ยนรู ผูวิจั ยจึ งนํ า
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปnญญาของ Piaget (1978)
ทฤษฎีพุทธิปnญญานิยม (Cognitive Learning Theory) ทฤษฎีการอานเชิงวิชาการ (Academic
reading skills) กลยุทธ*การเรียนรู (Learning strategies) หลักการแนวคิดและทฤษฎีการสอนอานที่
เนนภาระงาน (Task-based Learning) หลักการแนวคิดและทฤษฎีแนวการสอนภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการ (Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA) ผูวิจัย
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นํามาเป[นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะ
การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู โดยเนนการจัดการเรียนรูที่ผูสอนการอานเชิง
วิชาการที่สาธิตการใชกลยุทธ*การเรียนรูใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนนั้นสามารถใชกลยุทธ*ดวยตนเองได
และเกิดความสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงค*และประสบความสําเร็จกับการเรียนของตนเอง โดยมีการ
วางแผนวิ เ คราะห* ภ าระงาน ลงมื อ ปฏิ บั ติ ภ าระงานอานตามที่ ได รั บ มอบหมายเป[ น รายกลุ มและ
รายบุคคล มีการตรวจสอบ นําเสนอผลงานกลุมและดวยตนเอง และมีกิจกรรมการทํางานรวมกับผูอื่น
รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ*กับเพื่อนในกลุมและอาจารย*ผูสอน
รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการ (PPPTE Model) มีขอดีคือ เป[นรูปแบบการสอนที่ถูกพัฒนาขึ้นอยางเป[น
ระบบ มีการดําเนินการตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ มีการสาธิตกลยุทธ*การเรียนรู How to learn
คือสอนผูเรียนสามารถใชกลยุทธ*การเรียนรูเพื่อทําใหสามารถอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการไดอยาง
ประสบผลสําเร็จ เกิดทั กษะทางปnญญา และรักในการเรี ยนรู เปรียบเสมือนการสอนใหผู เรียนคิ ด
วิธีการทําเบ็ดไปตกปลา และสอดคลองกับการสอนตามมาตรฐาน TQF สวนขอจํากัดของรูปแบบการสอน
มีดังนี้ คือ การเจ็บปƒวยของกลุมตัวอยางในระหวางการทําการเรียนการสอน ทําใหประสิทธิภาพใน
การเรียนรูและการเขารวมกิจกรรมไมเต็มที่ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ รูปแบบการสอนนี้มีความเหมาะสมกับ
นักศึกษาครู สาขาภาษาอังกฤษศึกษาที่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษอยูในระดับดี
ขอมูลเชิงคุณภาพจากบันทึกการอานหลังการทําแบบฝkกอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการของนักศึกษา แยกตามหนวยมีรายละเอียดดังนี้
2. จากผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ พบวา
2.1 หลั งเรี ยนตามรูป แบบการสอนอานภาษาอั งกฤษที่ เ นนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ โดยภาพรวมพบวา นักศึกษามีความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยขอที่ 2 และเมื่อพิจารณาเป[นรายดานพบวานักศึกษามีรอยละของคาเฉลี่ยของทักษะการอาน
เชิงวิชาการสูงที่สุด คือ ดานการแยกประเภท (Classify) คิดเป[นรอยละ 82.75 และต่ําที่สุด คือ ดาน
การอนุมาน (Infer) คิดเป[นรอยละ 66.67 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนน
ภาระงานและแนวการเรี ยนรู ภาษาเพื ่อ ความรู ความเข าใจทางวิช าการ ที ่ผู วิจ ัย พัฒ นาขึ ้น เป[น
รูป แบบที่ต อบสนองการพัฒ นาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษา โดย
กระบวนการของการจัดการสอนทั้ง 5 ขั้นของรูปแบบ มีการนําบทอานเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับบริบท
และอยูในความสนใจของผูเรียนมาใหนักศึกษาอานเพื่อตอบสนองความตองการในการเรียนรูของ
นั กศึ กษา มี ภ าระงาน สื่ อและอุ ป กรณ* มีก ารสาธิ ต การใช กลยุ ทธ* การเรี ย นรู ให กั บ ผู เรี ย น การจั ด
กิจกรรมการเรียนรูกระตุนใหผูเรียนไดรวมกันอานเป[นกลุมและรายบุคคล ฝkกการนําเสนอทักษะการ
อานเชิงวิชาการหนาชั้นเรียน แลวสะทอนการใชกลยุทธ*การเรียนรูกับเรื่องที่อาน ซึ่งขั้นตอนดังกลาว
นี้จะชวยใหนักศึกษาบรรลุผลสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรูอยางมีความหมาย สามารกแยกแยะประเด็น
ในการอานได ซึ่งเป[นทักษะการอานเชิงวิชาการที่นักศึกษามีรอยละของคาเฉลี่ยสูงที่สุด เพราะสามารถ
แกไขปnญหาไดมากกวาการเรียนรูเป[นรายบุคคล ดวยกระบวนการดังกลาวจึงสงผลใหผูเรียนทุกคนมี
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โอกาสพัฒนาตนเองดานทักษะการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการหลังเรียนใหสูงกวากอนเรียน สวนดานที่
นักศึกษามีรอยละของคาเฉลี่ยนอยที่สุดนั้น คือ การอนุมาน นั้นอาจเป[นเพราะนักศึกษามีขอจํากัด
เรื่องคําศัพท* ทําใหไมสามารถอนุมานคําตางๆจากบทอานได แตขอมูลเชิงคุณภาพโดยรวมไดระบุวา
ดานทักษะการอานเชิงวิชาการนั้น อาจารย*ผูสอนไดสะทอนวา นักศึกษามีพัฒนาการทางวิชาการดีขึ้น
โดยรวมตามลําดับ ผูสอนมีความพึงพอใจในผลคะแนนในการปฏิบัติภ าระงานของนัก ศึก ษาใน
แตละหนวย ดังจะเห็นไดจากคะแนนในแตละหนวย และนักศึกษาไดสะทอนวามีความเขาใจในเรื่อง
ที่อาน ดังคํากลาววา
“สามารถอธิบายขอมูลรายละเอียดของเทคโนโลยีทางการศึกษาได”
“สามารถแยกแยะการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดีและไมดีได”
“มีความเขาใจวิธีการสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษา”
“ในบางหนวยไมมีความเขาใจความหมายของคําศัพท* จึงมีปnญหาในการอนุมาน
คําบางพอสมควร”
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย (2554). การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเนนเนื้อหาและการปฏิบัติภาระงานเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและการปฏิบัติภาระงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร* พบวา
นักศึกษากลุมทดลองที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอาน
และการปฏิบัติภาระงานหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
และผูเรียนมีความสามารถในการนําความรูไปใชในการปฏิบัติภาระงานไดดี รวมทั้งมีทัศนะคติที่ดีตอ
การเรียนรูตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
2.2 นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ มีการใชกลยุทธ*การเรียนรูอยูในระดับมาก ยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทุกขั้นตอนของการเรียนรูนักศึกษาไดปฏิบัติภาระงานที่
เสริมสรางการใชกลยุทธ*การเรียนรูใหมากและหลากหลาย เพื่อชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการ
อานเชิงวิชาการ กลาวคือในขั้นวางแผนจะเป[นการสาธิตการอานเชิงวิชาการและการใชกลยุทธ*การ
เรียนรู การตรวจสอบพื้นความรูของผูเรียน ขั้นปฏิบัติภาระงานอานจะเป[นการใหนักศึกษาไดสังเกต
เรียนรู และเตรียมวางแผนการลงมือปฏิบัติภาระงานที่มีลักษณะใกลเคียงกับภาระงานที่จะปฏิบัติจริง
ในขั้นตอนตอไปใหมากที่สุด ดังผลการใชกลยุทธ*การเรียนรูของนักศึกษา เมื่อพิจารณารวม 8 หนวย
กลยุทธ*การเรียนรูที่นักศึกษาใชสูงสุด คือ การวางแผนลวงหนา รอยละ 94.85 และกลยุทธ*การเรียนรู
ที่นักศึกษาใชนอยที่สุดคือ กลยุทธ*ที่ 3 การเลือกแบบเจาะจง รอยละ 70.59 และเมื่อพิจารณาเป[น
รายดาน พบวาในกลยุทธ*ดานอภิปnญญา นักศึกษาเลือกใชกลยุทธ*ที่ 1 การวางแผนลวงหนา มากที่สุด
(94.85%) และนอยที่สุดคือ กลยุทธ*ที่ 3 การเลือกแบบเจาะจง (70.59%) สวนกลยุทธ*ดานความรู
ความคิด มีนักศึกษาเลือกใชกลยุทธ*ที่ 7 การหาแหลงทรัพยากร (87.50%) มากที่สุด และนอยที่สุดคือ
กลยุทธ*ที่ 10 การกระตุนหรือเชื่ อมโยงความรู เดิ ม (75.00%) และกลยุ ทธ*ด านสั งคม มีนักศึกษา
เลือกใชกลยุทธ*ที่ 15 การรวมมือ มากที่สุด (87.50%) และนอยที่สุดคือ กลยุทธ*ที่ 14 การถามเพื่อ
ความกระจาง (81.99%) และจากขอมูลเชิงคุณภาพ อาจารย*ผูสอนไดสะทอนวา นักศึกษาความรวมมือ
กันในการปฏิบัติภาระงานอานใหสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะทํางานกลุม นักศึกษามีการวางแผน
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การทํางานรวมกัน เชน การมอบหมายกันเพื่อแบงยอหนาของบทอานในการอานในแตละหนวย
ดังคํากลาววา
“เรามาชวยกันวางแผนวาใครจะอานยอหนาไหนอยางไรดีกวา จะไดทํางานเสร็จ
เร็วๆ”
สวนกลยุทธ*การเรียนรูที่นักศึกษาใชนอยที่สุด คือกลยุทธ*การเลือกแบบเจาะจง
นั้น อาจเป[นเพราะแตนักศึกษาสวนใหญมีปnญหาเรื่องคลังคําศัพท*ที่มีจํากัด และไมกลาถามผูสอน
ดังนั้นจึงไมกลาที่จะระบุ เนื่องจากมีความไมมั่นใจและตองการแหลงทรัพยากรที่จะมาสนับสนุน นั่น
คือ การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษเป[นตัวชวยในการทําใหการปฏิบัติภาระงานดําเนินตอไปดวย
ความเรีย บรอย นักศึกษามี ความตั้งใจที่ จะนํา กลยุ ทธ* การเรียนรูที่ หลากหลายมาประยุ กต* ใช ขณะ
ปฏิบัติภาระงาน สวนนักศึกษาไดสะทอนวา ความชวยเหลือที่ตองการมากที่สุด คือ คําศัพท*
“fatigue ชวยยกตัวอยางคํานี้เพิ่มเติมหนอยคะ”
ซึ่งจะเห็นไดวาขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความสอดคลองกันวาการหา
แหลงทรัพยากร เป[นกลยุทธ*ดานความรูความคิดที่นักศึกษาใชมากที่สุด เนื่องจากผูเรียนมีปnญหาเรื่อง
คําศัพท*มากเป[นอันดับหนึ่ง
สวนการใชกลยุทธ*การเรียนรูอื่นๆ นั้น นักศึกษามีความตั้งใจในการใชกลยุทธ*การ
เรียนรูเพื่อใหบรรลุตามเป…าหมาย ดังคํากลาววา
“พยายามใชกลยุทธ*การเรียนรูใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได”
“การใชกลยุทธ*การเรียนรูทําใหฉันเขาใจเรื่องและสามารถปฏิบัติภาระงานได”
“ใชกลยุทธ*การวางแผนลวงหนาเพื่อจะหาใจความสําคัญของเรื่อง และการใช
พจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคําศัพท*ยาก”
“ใชกลยุทธ*การวางแผนสิ่งที่ตองทํากอน-หลังและการตรวจสอบตนเอง”
ซึ่งสอดคลองกับขอมูลเชิงปริมาณวากลยุทธ*การวางแผนลวงหนานั้น เป[นกลยุทธ*
ดานอภิปnญญาที่นักศึกษาใชมากที่สุด และงานวิจัยของไกรคุง อนัคฆกุล (2558) ที่ทําการวิจัยเรื่อง
การสอนที่เนนกลวิธีการอานนั้น พบวาการอานเป[นสิ่งจําเป[นเพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษและนั่นคือ
เหตุผลที่สําคัญยิ่งในการเรียนรูภาษาอังกฤษเป[น ภาษาที่ส อง จึงมีค วามจํา เป[น ต องใชกลยุทธ*การ
เรียนรูภาษา เพื่อนํามาใชพัฒนาทักษะการอาน ซึ่งนักวิจัยพบวา มีการใชกลยุทธ*การเรียนรูอยูใน
ระดับมาก และหรืออาจกลาวไดวาผูเรียนที่ใช กลยุทธ*การเรีย นรู ที่มากและหลากหลาย จะประสบ
ความสํา เร็จ ในการศึก ษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อีกทั้งแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ ตามแนวคิดของ Chamot and O'malley (1994) ไดเนนเรื่อง
การใชภาษาถูกสรางขึ้นมาโดยเฉพาะ สําหรับผูเรียนที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษไดอยางจํากัดหรือมี
พื้นฐานความรูนอย ดังนั้นสิ่งที่จะทําใหผูเรียนเขาใจทักษะการใชภาษาประสบความสําเร็จ และเกิด
ความเชี่ยวชาญไดนั้น คือ การใชกลยุทธ*การเรียนรูมากและหลากหลาย ที่จะใช กลยุทธ*การเรียนรู
เพื่อใหนักเรียน สามารถเขาใจ แนวคิดที่ งายมากขึ้นและเร็วขึ้น
เพราะเป…าหมาย และความสําคัญของแนวการสอนนี้ คือ การที่ผูเรียนไดมีโอกาส
เรียนรูภาษาใหม อยางเป[นอิสระโดยการใชกลยุทธ*การเรียนรูตางๆ อยางตอเนื่อง การเลือกกลยุทธ*
การเรียนรูที่เหมาะสมกับการเรียนรูที่จะสามารถเพิ่มทั้งทักษะการศึกษาและความรูทางวิชาการให
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สูงขึ้นตอไป อีกทั้งยังควรมีการสงเสริมการใชกลยุทธ*การอานอยางหลากหลาย (Multiple Reading
Strategies) เชน 1) เทคนิคการอานเร็ว (Speed reading) เป[นเทคนิคการฝkกเพิ่มความเร็วในการอาน ที่
ไดรับการยอมรับวาพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู ทั้งการอาน สมาธิ การจดจํา ความเขาใจ การคิด
และตัดสินใจ 2) เทคนิคการอานแบบขาม (Skimming reading) เป[นเทคนิคการอานขอความอยาง
เร็ว ๆ เป[นจุด ๆ เชน อาน 2-3 คําแรก หรือ 2-3 ประโยคแรกแลวขามไป อาจขามเป[นประโยคหรือ
เป[นบรรทัด หรืออานเฉพาะประโยค แรกและประโยคสุดทายของแตละยอหนา หรืออานเฉพาะคํา
หรือวลีที่สําคัญ ๆ การอานแบบนี้มี จุดมุงหมายหลัก 2 ประการ คือ อานเพื่อเก็บประเด็นหรือใจความ
สําคัญ และอานเพื่อเก็บ รายละเอียดที่สําคัญบางอยาง มีประโยชน*ที่จะชวยประหยัดเวลาในการอาน
เพราะชวยให ผูอานอานเรื่องตาง ๆ ไดเร็วขึ้น และเขาใจใจความสําคัญที่อานไดโดยไมจําเป[นตองอาน
รายละเอียดตลอดทั้งเรื่อง และ 3) เทคนิคการอานแบบคราว (Scanning reading ) เป[นเทคนิคการ
อานเพื่ อ หาข อมู ล เฉพาะ เชน ตั ว เลข วั น ที่ สถานที่ ชื่ อ คน เป[ น ต น ซึ่ งการใช กลยุ ทธ* ก ารอานที่
หลากหลายนี้จ ะชวยให ผู เรีย นสามารถเขาใจเรื่องที่อานได และสามารถหาคําตอบไดอยางรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น แตทั้งนี้ตองอาศัยการฝkกทําบอยๆ ดังนั้นหากผูสอนสงเสริมใหผูเรียนไดใชกลยุทธ*การอานอยาง
หลากหลาย ก็จะเป[นอีกหนึ่ ง ทางเลื อ กที่ ทํา ให ผู เรี ย นประสบความสํา เร็ จ ดานทักษะการอานเชิง
วิชาการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Melody Schake (2009) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสงเสริม
การใชกลยุทธ*การอานอยางหลากหลายใหกับผูเรียน ผลวิจัยพบวา ผูเรียนมีผลการทดสอบหลังเรียน
สูงขึ้นกวากอนเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 10 และผูเรียนไดสะทอนในแบบบันทึกการเรียนวา รูสึกสนุกและ
คิดวาการใชกลยุทธ*การอานอยางหลากหลายทําใหตนเองสามารถเขาใจเรื่องไดเร็วและดียิ่งขึ้น
2.3 หลังเรียนตามรูป แบบการสอนอานภาษาอัง กฤษที่เ น นภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอรูปแบบการสอนอาน
ภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ อยูในระดับ
มาก ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4 ทั้งนี้ในภาพรวมพบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการ
สอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ อยูใน
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาความคิดเห็นนักศึกษาเป[นรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นสูงที่สุด คือ ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ( X =4.12, S.D.= 0.44) รองลงมาคือดานประโยชน*ที่
ไดรับเกี่ยวกับทักษะการอานเชิงวิชาการ ( X =4.11, S.D.= 0.42) และดานที่มีคาเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นต่ําที่สุด คือ ดานประโยชน*ที่ไดรับเกี่ยวกับการใชกลยุทธ*การเรียนรู ( X =4.09, S.D.= 0.34) และ
เมื่อพิจารณาเป[นรายประเด็นในแตละดานพบวาในดานกระบวนการจัดการเรียนรู นักศึกษามีความคิดเห็น
อยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดอยูในประเด็น ผูเรียนไดฝkกการใชภาษาอังกฤษผานการทําภาระ
งาน ( X =4.29, S.D.= 0.68) และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดอยูในประเด็น ภาระงานในแตละกิจกรรมมีความยากงาย
เหมาะสม ( X =3.91, S.D.= 0.51) สําหรับดานประโยชน*ที่ไดรับเกี่ยวกับทักษะการอานเชิงวิชาการ
พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดอยูในประเด็น การจัดการเรียน
การสอนนี้ทําใหผูเรียนเขียนบางสิ่งบางอยาง (ตามภาระงาน) ไดเพิ่มมากขึ้น ( X =4.29, S.D.= 0.68)
และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดอยูในประเด็น การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาใหม
ที่เกี่ยวของกับความรูที่มีอยูสูงขึ้น ( X =3.91, S.D.=0.51) และดานประโยชน*ที่ไดรับเกี่ยวกับการใชกลยุทธ*
การเรียนรู พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดอยูในประเด็น ผูเรียน
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ไดแยกแยะคํา คําเฉพาะ หรือแนวคิดตามคุณลักษณะ ( X =4.32, S.D.= 0.59) และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดอยู
ในประเด็น ผูเรียนไดอานบทอานแลวบอกคําสําคัญ เครื่องหมายทางภาษาศาสตร* ประเภทของขอมูล
ประเภทตางๆ ( X =3.88, S.D.=0.64) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ มี
การใชเทคนิคการรวมมือกันเรียนรูเป[นสวนหนึ่งในการพัฒนารูป แบบ จึงมีกิจ กรรมการทํา งานรวมกัน
เป[น กลุ มทุกกิจ กรรม สมาชิกในกลุมมีการคละความรูความสามารถ เพี ยงพอที่จะทําใหผูเรียนไดใช
ศักยภาพของแตละคนคิดและทํางานรวมกัน ทําใหมีปฏิสัมพันธ*กันระหวางนักศึกษา แตอาจมีการเปลี่ยน
สมาชิกกลุมไปบางตามวัตถุประสงค*ในแตละกิจ กรรม ซึ่งอาจเป[น ผลทําให นักศึกษามีความคิดเห็นตอ
กิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อ
ความรูความเขาใจทางวิชาการ อยูในระดับเห็นด วยมาก ซึ่งสอดคล องกับ Taylor (1984: 134-135)
Brumfit (1984: 65) Pica et al. (1993: 18) Ellis (1984: 32) Bygate (1999) Richards et al. (1986: 373)
ที่ระบุวากิจกรรมเนนภาระงานเป[นกิจกรรมที่มีเป…าหมายในการเรียนกวางขวาง ครอบคลุมถึงการเรียนรู
ทักษะชีวิต (Life Skills) มีบริบทการเรียนรูที่เป[นลําดับธรรมชาติและเสริมสรางโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ*
(Interaction) ใหแกผูเรียนทั้งในรูปแบบปฏิสัมพันธ*ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ระหวางผูเรียนกับผูสอนเพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อสื่อความหมายใหเขาใจตรงกัน (Negotiation) รวมมือ
กันทํากิจกรรมใหบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน หรือแขงขันกัน ผูเรียนจะไดรับประสบการณ*ในการใชภาษาที่
สมจริ งทํ าใหผู เรี ยนพัฒนาความสามารถในการใช ภาษาได อยางเหมาะสมตามสถานการณ*จริงเมื่ อผู เรี ยน
ไมเขาใจภาษาเป…าหมาย (Target Language) หรือเมื่อตองการมีสวนรวมในการใชภาษาที่เหนือกวาความสามารถ
ที่แทจริงที่ตนมีอยู
ขอเสนอแนะ
จากขอคนพบในการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและ
กลยุทธ*การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัย พบวาหลังการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู โดยใช รูป แบบการสอนอาน
ภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะ
การอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษามีความสามารถใน
การอานเชิงวิชาการหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงวารูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ นี้
อาจารย*ผูสอนสามารถนําไปพัฒนาความสามารถในการอานเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับตอไปได
2. จากผลการวิจัย พบวาขณะจัด กิจ กรรมการเรีย นรู โดยใช รูป แบบการสอนอาน
ภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อเสริมสราง
การใช กลยุ ทธ* การเรี ย นรู สํา หรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี นั ก ศึ ก ษามี ก ารใช กลยุ ท ธ* ก ารเรี ย นรู
โดยภาพรวมและแตละด านอยู ในระดับ มาก แสดงวารูป แบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนน
ภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการนี้เหมาะสําหรับอาจารย*ผูสอน
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ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีที่จะสามารถนําไปพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูของ
นักศึกษาไดตอไป
3. กอนนํารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรู ความเข าใจทางวิ ช าการนี้ ไปใช อาจารย* ผู สอนจะต องศึ ก ษา ทํา ความเข าใจกับทุก
องค*ประกอบของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรีย นรูภาษาเพื่ อ
ความรู ความเข าใจทางวิ ช าการ โดยเฉพาะองค* ป ระกอบเชิ ง เงื่ อ นไขการนํา รู ป แบบการสอน
อานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ ไปใชให
ประสบผลสําเร็จ พรอมทั้งทําความเขาใจกับผู เรีย นให เขาใจองค*ป ระกอบของรูปแบบการสอนอาน
ภาษาอั ง กฤษที่ เ น นภาระงานและแนวการเรี ย นรู ภาษาเพื่ อ ความรู ความเขาใจทางวิชาการ และ
กระบวนการตางๆ ทุกขั้นตอน นอกเหนือจากนี้อาจารย*ผูสอนควรมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ พยายามใช
ภาษาอังกฤษในการจั ดการเรียนการสอน เนื่องจากเป[นเทคนิควิธีที่ใชในรู ปแบบการสอนอานที่ มี
ขั้นตอนและกระบวนการ ผูสอนควรชี้แจงบทบาทของผูสอนและผูเรียนใหชัดเจน ผูสอนควรมีทักษะ
การบริ หารจั ดการชั้ นเรีย น สามารถวั ดและประเมิ นผลชิ้น งานหรือภาระงานของผูเรียนที่ สะทอน
ทักษะสําหรับนักศึกษาชันปริญญาตรีได
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต&อไป
1. ควรมีก ารเตรี ย มความพร อมของสื่ อ ประกอบการเรียนการสอน เชน พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ ใหเพียงพอ
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและกลยุทธ*
การเรียนรูเสริมสรางการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูสําหรับนักศึกษาที่ มี
ความสามารถพื้นฐานทางการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน
3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนฟnงและพูดภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและ
แนวการเรียนรูภาษาเพื่ อ ความรู ความเข าใจทางวิ ช าการ เพื่ อ เสริ ม สร างการอานภาษาอั ง กฤษ
เชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรูของนักศึกษาในระดับอื่นๆ ควรมีการปรับกลยุทธ*การเรียนรูใหเหมาะสม
หากนํารูปแบบฯนี้ไปประยุกต*ใชในรายวิชาอื่นๆ
4. ผูสอนที่จะนํารูปแบบฯนี้ไปใช อาจมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองใหเหมาะสม
ตามบริบทตอไป
5. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมกลยุทธ*การอานที่หลากหลาย (Multiple Reading
Strategy) ตอไป
6. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ รวมกับแนวทางการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเป[นฐานเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะสําคัญสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะความคิดสรางสรรค* ทักษะดานเทคโนโลยี
ทักษะการสื่อสาร หรือทักษะการทํางานเป[นทีม
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7. ควรมีการวิจัย เกี่ย วกับ กระบวนทัศน*ใ หมในการจัด การเรีย นรู ภาษาอัง กฤษที่เนน
ภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียนที่กําหนดไวในคุณลักษณะที่พึ่งประสงค*การศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF)
8. เป…า หมายสํา คัญ ของการนํา รูป แบบฯนี้ไ ปใช คือ ต องให ผู เรีย นเกิด ความรักในการ
เรียนรู และสามารถประยุกต*ใชกลยุทธ*การเรียนรูในชีวิตประจําวันไดตอไป
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ภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการนี้บรรลุตามจุดมุงหมายของ
รูปแบบการสอน ผูที่ตองการนําไปใช จึงควรศึกษาคูมือการใชรูปแบบการสอนใหเขาใจชัดเจนกอน
คูมือฉบับนี้ประกอบดวยสาระสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความเปLนมาและความสําคัญของรูปแบบการสอน
2. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน
3. องค)ประกอบของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษเนนที่ภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
3.1 หลักการ
3.2 วัตถุประสงค)
3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู
3.4 การวัดและประเมินผล
3.5 เงื่อนไขสําคัญในการนํารูปแบบการสอนไปใชใหประสบผลสําเร็จ
4. ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนน
ภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
5. ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล
แนวทางในการนํารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ(การเรียนรู
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (PPPTE Model) ไปใช
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การนํารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใชใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผูเรียนเปLนสิ่งสําคัญ
ดังนั้น กอนที่จะนํารูปแบบการสอนไปใชจึงตองทราบขอควรปฏิบัติและแนวทางในการดําเนินการ
กอนการใชรูปแบบ ดังตอไปนี้
ขอควรปฏิบัติกอนการใชรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
ขอควรปฏิบัติกอนการใชรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อเตรียมการที่มีประสิทธิภาพ สรุปไดพอสังเขป ดังแผนภาพที่ 16
ศึกษาคูมือ
การใชรูปแบบการ
สอนอาน
ภาษาอังกฤษที่เนน
ภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความ
เขาใจทางวิชาการ

จัดเตรียม
สิ่งที่จําเป[นในการสอน

1. ศึ กษาแนวทางในการนํา รูป แบบการสอนอานภาษาอัง กฤษที่ เนน
ภาระงานแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ ไปใช
2. ศึกษาความเปLนมาและความสําคัญของการพัฒนารูปแบบการสอน
อานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการ แนวคิดพื้นฐาน และทฤษฎีที่ใชในการพัฒนา
รูปแบบ องค)ประกอบของรูปแบบ
3. ศึกษาตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู Unit 1: EDUCATION ใน
รายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู English for Teacher

1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู
2. จั ด เตรี ย มสื่ อ การสอนที่ เ สนอไวในแผนการจั ด การเรี ย นรู ให
เพียงพอกับจํานวนผูเรียน
3. ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่ใช
ในระหวางและหลังการใชรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนน
ภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
ไดแก แบบฝCก แบบบันทึกการอาน (Reading Log) แบบประเมิน
ทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู และแบบสอบถามความ
คิ ดเห็ นของผู เรี ยนที่ มี ต อกิ จกรรมการเรี ยนรู ตามรู ปแบบการสอนอาน
ภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู ความ
เขาใจทางวิชาการ

แผนภาพที่ 17 ขอควรปฏิบัติกอนการใชรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
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มีรายละเอียดของขอควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารคูมือการใชรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 ศึกษาแนวทางในการนํารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานไปใช
เพื่อความเขาใจและปฏิบัติไดเปLนแนวทางเดียวกัน
1.2 ศึกษาความเปLนมาและความสําคัญของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนน
ภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่ใช
ในการพัฒนารูปแบบ องค)ประกอบของรูปแบบ ซึ่งประกอบดวย 5 องค) ประกอบ คือ หลักการ
วัตถุประสงค) กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และเงื่อนไขสําคัญในการนํารูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
ไปใชใหประสบผลสําเร็จ ทําใหเห็นภาพความสัมพันธ)ขององค)ประกอบตางๆ รวมทั้งมีความเขาใจใน
คําศัพท)เฉพาะที่ใชในรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อ
ความรูความเขาใจทางวิชาการ
1.3 ศึกษาตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู Unit 1: EDUCATION ในรายวิชา 02198323
ภาษาอังกฤษ สําหรับครู English for Teacher โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามกระบวนการ
ของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจ
ทางวิชาการ ซึ่งเปLนกระบวนการปฏิบัติภาระงานตามแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทาง
วิชาการ 5 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Planning) ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติภาระงานอาน (Performing
reading task) ขั้นที่ 3 ขั้นฝCก (Practice) ขั้นที่ 4 ขั้นถายโอน (Transfer) และขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล
(Evaluation) ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูแตละแผนมีลักษณะสําเร็จรูปและยืดหยุนในตัว ประกอบดวย
ชื่อแผนการจัดการเรียนรู หัวขอเรื่อง จํานวนเวลาที่ใชสอน จุดประสงค)ของภาระงาน ภาระงานตาม
แนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กิจกรรมการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรูมีขั้นตอนที่แนนอน แตจะใหอิสระแกผูเรียนใน
การคิดและการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํางานกลุม เมื่อศึกษาคูมือเลมนี้ครบทุกสวนแลวสามารถ
สรางแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสอนนี้ขึ้นใชเองได
2. แผนการจัดการเรียนรูแตละแผนเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการ วิเคราะห)ของผูเรียน โดยกําหนดกิจกรรมการเรียนรูมุงเนนใหผูเรียนเชื่อมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหม นําไปสูการทักษะการอานเชิงวิชาการและเกิดกลยุทธ)การเรียนรูผานภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ และการรวมมือกันเรียนรู ฝCกทักษะเปLนกลุม
และเปLนรายบุคคล ตามกระบวนการเรียนรู 5 ขั้น เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)
การเรียนรูและความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษเนนภาระงาน

177
2. จัดเตรียมสิ่งที่จําเปLนในการสอน เมื่อไดศึกษาสวนตางๆ ในคูมือการใชรูปแบบการสอน
ครบแลว ควรดําเนินการสอน ดังนี้
2.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
2.2 ศึกษาและจัดเตรียมสื่อการสอนที่เสนอไวในแผนการจัดการเรียนรูใหเพียงพอกับ
จํานวนผูเรียน
2.3 ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่ใชในระหวาง และ
หลังการใชรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการ ไดแก ใบงาน แบบฝCกหัด แบบบันทึก แบบทดสอบทักษะการอานเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การเรียนรู และแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษเนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
มีขอเสนอแนะสําหรับผูสอนผูสอน ดังนี้
บทบาทผูสอน ในการดําเนินการสอนตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ ผูสอนควรคํานึงถึงบทบาทตอไปนี้
1. ผูสอนเปLนผูอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามกระบวนการของกิจกรรม
ในแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการ และกลยุทธ)การเรียนรู
จัดประสบการณ)การเรียนรูใหผูเรียนไดฝCกทักษะ ผูสอนใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและสาธิต
กลยุทธ)การเรียนรู ใหแนวทาง ชวยเหลือ ชี้แนะรวมทั้งติดตามการนําไปใชและปฏิบัติของผูเรียนอยาง
ใกลชิดและทั่วถึง
2. ผูสอนสํารวจและกระตุนพื้นความรูเดิมของผูเรียนทั้งดานคําศัพท)และไวยากรณ) ผูสอน
เตรียมเติมเต็มสิ่งที่ผูเรียนขาดหรือมีพื้นฐานไมเพียงพอ แลวแนะนําหัวขอการอาน ภาระงาน คําศัพท)
และไวยากรณ)ผานแนวการสอนที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
ผูสอนตองกระตุนใหผูเรียนใชกลยุทธ)การเรียนรู ผานกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
เพื่อคนหาความจริง ความสําคัญ แกนแท วิเคราะห)ภาษา หรือหลักการตางๆ
3. ผูสอนเติมเต็มสิ่งที่ขาดใหกับผูเรียน กระตุนใหผูเรียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูมา ฝCกการใชภาษา
ใหถูกตอง
4. ผูสอนประเมินผลภาระงาน สะทอนพัฒนาการดานทักษะอานเชิงวิชาการ และกลยุทธ)
การเรียนรู โดยอาจใหผูเรียนประเมินตนเองดวยวิธีการตางๆ แสดงความคิดเห็น บันทึกสิ่งที่ไดพัฒนา
รวมทั้งปoญหาและอุปสรรค
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บทบาทของผูเรียน
1. ผูเรียนทําความเขาใจและปฏิบัติภาระงานอานและฝCกกลยุทธ)การเรียนรูที่มอบหมาย
โดยการทํางานกลุมและนําเสนองาน
2. ผูเรียนฝCกการใชภาษาและกลยุทธ)การเรียนรูเพื่อใหเกิดความถูกตอง ตรวจสอบการใช
กลยุทธ)การเรียนรู
3. ผูเรียนนําความรูที่ไดเรียน กลยุทธ)การเรียนรูที่ไดใชเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตนมีอยู รวมทั้ง
ถายโอนกลยุทธ)การเรียนรูและทักษะการอานเชิงวิชาการสูภาระงานชิ้นตอไป
ความเป[นมาและความสําคัญของการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพือ่ ความรูความเขาใจทางวิชาการ
สังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21 เปLนสังคมแหงความรู (Knowledge Society) ผูที่จะประสบความสําเร็จ
และดํารงชีวิตอยูในสังคมของโลกยุคใหมไดอยางสงางามจะตองมีความสามารถที่สรางสรรค)ในวงกวาง
มีไหวพริบ มีความรอบรูที่ไมใชแคความฉลาด ตองคิดเปLน ทําเปLน แกปoญหาเปLน ที่สําคัญตองสามารถ
สรางกระบวนการเรียนรูดวยตัวเองไดและใชเปLนเครื่องมือแสวงหาความหมายของการเรียนรูชีวิต เรียนรู
โลกอนาคตและเรียนรูตลอดชีวิต ดังนั้นการจัดการศึกษาในปoจจุบันตองเปLนการจัดการศึกษาใหคนในชาติ
เปLนคนเกง คนดีและมีความสุข ตามปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ UNESCO ในศตวรรษที่ 21
ทุกประเทศตื่นตัวใหความใสใจตอการพัฒนาคุณภาพของมนุษย) ทุกเพศทุกวัยทุกสมรรถนะ ผูเรียน
จําเปLนตองมีทักษะที่จําเปLนเพื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลงและใชชีวิตอยางคุมคา จากขอเสนอจากงานวิจัย
engage 21st Century Skills (North Central Regional Education Laboratory and The
Murphy 2003) เสนอทักษะที่จําเปLนสําหรับการดํารงชีวิต การเรียนรูและทํางานในยุคเทคโนโลยี คือ
ความรูพื้นฐานในยุคดิจิตอล (Digital-Age Literacy) การคิดเชิงประดิษฐ)อยางสรางสรรค) (Inventive
Thinking) การมีผลิตภาพสูง (High Productivity) และการสื่อสารอยางมีประสิทธิผล (Effective
Communication)
การอานเปLนทักษะสําคัญสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษเปLนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ
ดังนั้น ทักษะการอานจึงเปLนทักษะที่สําคัญที่สุดที่จะตองเรียนรูใหลึกซึ้ง ผูอานที่มีทักษะในการอานที่ดี
จะชวยใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้นและมีพัฒนาการที่สูงกวาในการเรียนวิชาตางๆ ดวย (Anderson,
1999; Eskey, 1979; Allen and Valette, 1979) อีกทั้งงานวิจัยของวิสาข) จัติวัตร) (2543: 1) ที่กลาววา
ความตองการในการใชภาษาอังกฤษเนนหนักที่ทักษะการอานแตผลการสอนอานยังไมเปLนที่นาพอใจ
ผูเรียนสวนมากยังมีระดับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑ)ที่ไมนาพอใจ ทั้งนี้อาจเปLนเพราะ
ยังขาดวิธีการหรือเทคนิคที่เหมาะสมในการที่จะชวยใหการอานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การพัฒนา
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ผูเรียนใหมีผลการเรียนรูและคุณลักษณะที่พึงประสงค) จําเปLนตองมีการพัฒนารูปแบบการสอนที่ดําเนินการ
อยางเปLนระบบและตอเนื่องบนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู หลักการ แนวคิดการสอนและผลการวิจัย
รูปแบบการสอนที่เปLนระบบแสดงใหเห็นสิ่งที่เปLนพื้นฐานสําหรับการสอนอยางมืออาชีพ
ดวยแนวคิด หลักการและเหตุผลดังกลาว รวมทั้งเหตุผลที่วารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
หรือวิธีสอนแบบตางๆ ไมสามารถใชในการพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในทุกๆ ดาน
ทุกสถานการณ)และทุกเวลา สอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี (2552: 44) เสนอแนวคิดวารูปแบบการสอน
และวิธีจัดการเรียนรูมีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใชควรใหเหมาะสมกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพรอมของผูเรียน และสื่อการเรียนรู รูปแบบวิธีสอนคิดหรือวิธีสอนคิด
หลายๆ วิธีสามารถนํามาพัฒนาไดทั้งทักษะการคิดและความรูในเนื้อหาสาระผูสอนควรจะสามารถเลือก
และตัดสินใจไดวาควรเลือกรูปแบบใดหรือควรบูรณาการรูปแบบใดกับเทคนิควิธีสอนแบบใดในการสอน
ดังนั้นการที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีผลการเรียนรูและคุณลักษณะที่พึงประสงค) จึงจําเปLนตองมีการพัฒนา
รูปแบบการสอนที่ดําเนินการอยางเปLนระบบอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู หลักการ
แนวคิดการการสอนและผลการวิจัย
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ(
การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากการทบทวนและวิเคราะห)แนวคิด หลักการ แตละทฤษฎีมีแนวคิด และหลักการที่
สามารถนํามาประยุกต)ใชในการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 แนวคิดทฤษฎี คือ
1. หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
2. หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการเรียนการสอน
3. หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับการสอนที่เนนภาระงาน Task-based Learning
4. หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA
5. หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับยุทธวิธีการพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการ
6. หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ)การเรียนรู
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1. หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปLนงานที่มีลักษณะสรางสรรค)
ซึ่งดําเนินการอยางเปLนระบบเพื่อเพิ่มพูนคลังความรู ทั้งความรูที่เกี่ยวกับมนุษย) วัฒนธรรม และสังคม
และการใชความรูเหลานี้ เพื่อประดิษฐ)คิดคนสิ่งที่เปLนประโยชน)ใหมๆ (นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์
อุดมศรี 2533 : 12) ซึ่งจําแนกได 3 ประเภท คือ (1) การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เปLนการศึกษา
คนควาในทางทฤษฎีหรือในหองทดลอง เพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ)และ
ความจริงที่สามารถสังเกตได โดยที่ยังไมมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน หรือเฉพาะเจาะจงในการนําผลการวิจัย
ไปใชในงานทางปฏิบัติ (2) การวิจัยประยุกต) (Applied Research) เปLนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหมๆ
โดยมีวัตถุประสงค)หรือจุดมุงหมายเบื้องตนที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน)ในการปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่ง และ (3) การวิจัยทดลอง (Experimental Research) เปLนการศึกษาอยางมีระบบ นําความรู
ที่มีอยูแลวจากการวิจัยหรือจากประสบการณ)ในการปฏิบัติงานประดิษฐ)สิ่งใหมๆ ผลิตผลและเครื่องมือใหมๆ
เพื่อสรางขบวนการ ระบบและการใหบริการใหมๆ ขึ้น และปรับปรุงสิ่งที่ประดิษฐ)หรือกอตั้งขึ้นแลวใหดีขึ้น
โดยสรุปไดวาการวิจัยและพัฒนาเปLนการวิจัยรูปแบบหนึ่งที่อาศัยหลักการของการวิจัย
แบบผสมผสาน ทั้งวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต) และการวิจัยทดลอง เพื่อใหไดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ)
ใหมที่ตองมีการศึกษาคนควาในเชิงทฤษฎี ความรูใหมๆ และเปLนการศึกษาที่เปLนระบบ เพื่อนําความรู
ที่มีอยูแลวมาปฏิบัติงานสรางสิ่งใหม โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุง การดําเนินการตามขั้นตอนการ
วิจัยทุกขั้นตอนในกระบวนการ
จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา R and D (Research
and Development) ดังกลาวสรุปไดวาการวิจัย และพัฒ นา ประกอบดวย 4 ขั้น ตอนที่สําคัญ
คื อ ขั้ น ตอนที่ 1 การวิ จั ย (Research: R 1 ) : การศึ ก ษาขอมู ล พื้ น ฐาน ขั้ น ตอนที่ 2 การพัฒนา
(Development: D1 ) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) :
การทดลองใช และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) : การประเมินและปรับปรุงแกไข
2. หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน
องค)ประกอบสําคัญของการจัดการเรียนการสอน นอกจากหลักสูตรที่กําหนดวาจะ
สอนอะไรใหกับผูเรียนแลว องค)ประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญและนักการศึกษาสวนใหญใหความสนใจ
คือ การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปLนความพยายามในการหาวิธีการที่จะทําใหผูเรียน
บรรลุเปAาหมายตามตองการ วิธีดําเนินการที่ดีที่สุดที่จะทําใหความพยายามนี้ประสบผลสําเร็จก็คือ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเปLนกระบวนการที่ผูสอนจัดขึ้นเพื่อวางเงื่อนไข และเตรียม
สถานการณ)ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ผูสอนกําหนด (ชนาธิป พรกุล, 2535: 8)
ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนจึงเปLนแนวทางที่ผูสอนนําไปใชสอน เพื่อชวยใหผูเรียนไดขอมูลความรู
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ความคิด ทักษะ คานิยม วิธีคิด และแสดงออกถึงความสามารถที่จะเรียนรูใหบรรลุผลตามเปAาหมายไดโดยงาย
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Joyce and Weil,1996: 7; Reigeluth, 1983: 4) แนวทางที่นํามาใชนี้
จะจัดขึ้นอยางมีระเบียบแบบแผนตามหลักการปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด หรือความเชื่อตางๆ โดยนําวิธี
สอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ มาชวยใหเปLนไปตามหลักการที่ยึดถือ ซึ่งสอดคลองกับ Saylor, et al
(1981: 271) ที่กลาววารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนของการเรียนที่มีการจัดกระทําชุด
ของพฤติกรรม เพื่อจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง
จากความหมายขางตนสรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่
เปLนลําดับขั้นตอนที่ใชสําหรับเปLนแนวทางในการจัดเงื่อนไข เพื่อการเรียนรู อันจะนําไปสูผลการเรียนรูที่
เฉพาะเจาะจงตามเปAาหมาย
สําหรับรูปแบบการสอน หรือรูปแบบการเรียนการสอน (IM: Instructional Model)
หมายถึงแนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธ)ในการนําเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามขั้นตอน
และวิธีการที่มีผูเชี่ยวชาญคิดคนขึ้น ซึ่งสังเคราะห)มาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูและ
เงื่อนไขการเรียนรูตางๆ รูปแบบการเรียนการสอนจึงมีจํานวนมากมาย แตการออกแบบระบบ หรือ
รูปแบบการเรียนการสอนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายและไดมีการนําไปประยุกต) มีดังตอไปนี้
แนวคิดของ Kruse (2008: 1) คือ ADDIE MODEL ซึ่งมาจากอักษรตัวแรกในการ
ออกแบบระบบการเรีย นการสอน คื อ A-analyze การวิเ คราะห)ความจํา เปL นหรือปoญ หาอุป สรรค
ตัดสินใจวาจะตองเรียนรูเรื่องอะไรดวยวิธีใด D-design การกําหนดวาจะเรียนรูดวยวิธีใด และอยางไร
ระบุกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล เลือกวิธีการและสื่อ D-develop การสรางและผลิต
เครื่องมือตางๆ ตรวจสอบและปรับปรุง I-implement การนําแผนหรือโครงการไปปฏิบัติ Eevaluate การพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอน ประเมินทุกอยางที่ผานมา ปรับปรุง
เพื่อนําไปปฏิบัติตอไป (Braxton, Bronico, and Looms, 2000: 12; Malachowski, 2002 : 9)
อยางไรก็ตาม มีนักการศึกษาหลายทาน คิดรูปแบบ/แบบจําลองระบบการสอนขึ้นมาอยางหลากหลาย
เพื่อใหสามารถเลือกใชเปLนแนวปฏิบัติในการออกแบบระบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน
หรือการแกปoญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นไดตามความตองการของผูใช
สําหรับจอยซ) และเวลล) (Joyce and Weil, 2000: 9) ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน (Model of Teaching) เริ่มจากการเสนอภาพใหเห็นเหตุการณ)ในหองเรียน (scenario) โดยใช
การเลาเรื่อง มีครูและนักเรียนเปLนผูแสดง โดยจําลองเหตุการณ)จริงที่เกิดขึ้นในหองเรียนเพื่อนําไปสู
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแตละรูปแบบมีองค)ประกอบ 3 สวนดังนี้
1. กระบวนการเรียนการสอน (syntax หรือ phases) เปLนการจัดเรียงลําดับกิจกรรมที่
จะสอนเปLนขั้นๆ ซึ่งแตละรูปแบบมีจํานวนขั้นตอนการเรียนการสอนแตกตางกันไป
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2. ระบบสังคม (social system) เปLนการอธิบายบทบาทของครูและนักเรียนใน
การจัดการเรียนการสอน
3. หลักการตอบสนอง (principle of reaction) เปLนหลักการหรือวิธีการที่ครูจะ
ตอบสนองตอสิ่งที่นักเรียนกระทํา อาจเปLนการใหรางวัล การสรางบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบัติโดยไมมีการประเมินวาถูกหรือผิดเปLนตน
4. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของรูปแบบ หรือระบบสนับสนุน (support system)
เปLนการบอกเงื่อนไข หรือสิ่งจําเปLนในการที่จะใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผล ตามที่
คาดหวังใหกับผูเรียน เชน การสอนเพื่อฝCกทักษะ นักเรียนจะตองไดฝCกการทํางานในสถานที่และดวย
อุปกรณ)ที่ใกลเคียงกับสภาพการทํางานจริง หรือเตรียมสื่ออุปกรณ)ที่จําเปLนพรอมใชตาง ๆ ใหครบถวน
สวนที่ 2 การนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช (application) เปLนการแนะนํา
หรือใหขอแนะนําการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้น เชน จะใชกับเนื้อหาประเภทใดจึงจะ
เหมาะสมและใชกับเด็กระดับใด เปLนตน
สวนที่ 3 สาระความรู และทั กษะในการปฏิบั ติ งาน และสิ่ งที่ สงเสริ มการเรี ย นรู
(instruction and nurturant effects) ในแตละรูปแบบจะตองจัดสาระความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานอะไรบาง ใหกับผูเรียนรวมทั้งมีสิ่งสําคัญ องค)ประกอบอะไรบางที่จะทําใหการดําเนินการ
จัดการเรียนรูนั้นประสบผลสําเร็จตามเปAาหมาย ซึ่งก็คือการสอนของครูที่จัดขึ้นตามขั้นตอนและ
สภาพแวดลอม ในการเรียนสมรรถนะสําหรับที่ผูเรียนตองมี และตองใหมีการพัฒนาตลอดกระบวนการ
ซึ่งถือผลที่เกิดขึ้นจากการสอน และเปLนสิ่งที่ผูเรียนตองมีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง เพื่อให
บรรลุเปAาหมายและประสบผลสําเร็จ คุณสมบัติคุณลักษณะหรือสมรรถนะของผูเรียนที่ตองปลูกฝoง
จนติดตัว เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุผลตามที่คาดหวัง อาจกลาวโดยสรุปวา การนําเสนอรูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดของจอยซ)และคณะนี้ ครูผูสอนตองเขาใจทุกประเด็นที่เกี่ยวของ และ
สามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริงโดยการฝCกฝนตนเองใหสามารถใชรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวให
เกิดประโยชน)และมีความเหมาะสม
สรุปรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของจอยซ)นั้นประกอบดวยองค)ประกอบ
สําคัญที่เปLนรูปแบบเชิงปฏิบัติประกอบดวยกระบวนการเรียนการสอน สาระความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน สิ่งที่สิ่งเสริมการเรียนรู ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน
ดังนั้น สรุปไดวา การออกแบบระบบการเรียนการสอน (ISD : Instructional System
Design หรือ ID : Instructional Design) หมายถึง การจัดการสอนอยางมีระบบ โดยมุงหมายอาศัย
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู และทฤษฎีการสอน ซึ่งรวบรวมองค)ประกอบ
และปoจจัยตาง ๆ เพื่อนําไปสูกระบวนการตัดสินใจออกแบบระบบการเรียนการสอน แลวจึงทําการ
ทดลองและปรับปรุงแกไขจนใชไดผล ซึ่งก็คือการนําไปสูความสําเร็จของการเรียนรูตามวัตถุประสงค)ที่
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กําหนดไว ระบบการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยทั่วไปจะประกอบไป
ดวยหลักการ วัตถุประสงค) สาระความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน สมรรถนะที่สงเสริมการเรียนรู
กระบวนการเรียนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนองและสิ่งสนับสนุน
3. หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับการสอนที่เนนภาระงาน Task-based Learning
คําจํากัดความของคําวาภาระงาน (Task) มีตั้งแตคําจํากัดความแบบทั่ว ๆ ไป และคํา
จํากัดความเฉพาะที่มีความซับซอนโดยผูใหความหมายระบุถึงภาระงานที่ปฏิบัติทุกวันเปLนภาระงาน
ในลักษณะที่ปฏิบัติจริง (Real World Tasks) และภาระงานที่ใชในการสอนภาษาที่สองในหองเรียน
(Pedagogical Tasks) เริ่มจากการใหความหมายโดยลอง (Long, 1985) สรุปวา ภาระงาน (Task) คือ
สิ่งที่เราทําในชีวิตประจําวัน โดยทําเพื่อตนเองหรือไดรับมอบหมายใหทําเพื่อผูอื่นอาจไดหรือไมไดรับ
สิ่งตอบแทน อาทิ การทาสีรั้วบาน การกรอกแบบฟอร)ม เปLนตน คําจํากัดความดังกลาวถือวากลาวถึง
ภาระงานในลักษณะของงานนอกหองเรียน สวนคําจํากัดความของภาระงานที่เกี่ยวของกับการศึกษานั้น
ไดมีผูเสนอไวอยางหลากหลายไดแก ครุกส) (Crooks, 1986) และไรท) (Wright, 1987) โดยครุกส) (Crooks)
กลาววา ภาระงานหมายถึงงานหรือกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายเฉพาะ เปLนสวนหนึ่งของการเรียน การทํางาน
หรือเปLนเครื่องมือใชในการเก็บขอมูลของงานวิจัย ขณะที่ไรท) (Wright) ใหความหมายวาภาระงาน
คือ ปoจจัยที่ใชในการสอนโดยอาจเปLนขอมูลที่กําหนดใหผูเรียนไดปฏิบัติตามอาทิ คําถาม คําสั่งหรือคํา
เชิญชวน นอกจากนั้นยังไดมีผูใหคําจํากัดความของภาระงานแคบลงมาในลักษณะของภาระงานที่เกี่ยวของ
กับความสามารถในการศึกษาโดยเฉพาะในการศึกษาภาษาที่สอง ไดแก คราห)นคี (Krahnke, 1987)
ซึ่งกลาววาภาระงาน (Task) หมายถึงกิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติเพื่อฝCกการใชภาษาในสถานการณ)
นอกหองเรียน ภาระงานตางกับกิจกรรมอื่นเนื่องจากมีจุดมุงหมายที่นอกเหนือจากการใชภาษา ซึ่งความหมาย
ดังกลาวเปLนการมองวาภาระงานเปLนสิ่งที่ผูเรียนภาษาที่สองแสดงออกหรือปฏิบัติในหองเรียนเพื่อเปLน
การฝCกซอมการใชภาษาในการสื่อสารในสังคมภายนอกหองเรียนนั่นเอง ความหมายของภาระงานยังไดรับ
การนิยามเฉพาะในลักษณะของบทบาทที่มีตอความสามารถในการสอนการพัฒนาภาษาทั้งดานรูปแบบ
ของภาษาและความหมาย โดยผูใหคํานิยามดังกลาวอาทิ Breen (1987) ความหมายโดยสรุป ภาระ
งาน (Task) หมายถึง แบบฝCกหัดซึ่งมีตั้งแตระดับงายไปสูระดับยากรวมทั้งหมายถึงกิจกรรมตางๆ เชน
สถานการณ)จําลอง การรวมกลุมแกปoญหาและการตัดสินใจ Prabhu (1980) กลาววาภาระงานคือ
กิ จ กรรมที่ ต องการใหผู เรี ย นบรรลุ เ ปA า หมายหรื อ ความสํ า เร็ จ ที่ ตั้ ง ไวโดยใชขอมู ล ที่ มี อ ยู ผาน
กระบวนการทางความการอานโดยในการปฏิบัติภาระงานแบงเปLนสองขั้นตอนคือขั้นเตรียมปฏิบัติงาน
(Pre-task) และขั้นการปฏิบัติจริง (Task) ขณะที่ Candlin (1987) กลาววา ภาระงาน (Task) หมายถึง
กิจกรรมที่ใหความสําคัญกับขั้นตอนความสามารถในการอานและสื่อความหมายทําใหเกิดความรูใหมที่
สามารถนําไปใชไดโดยกิจกรรมเปLนประเภทจําแนกความแตกตาง การเรียงลําดับ การแกปoญหาเปLนตน
Swales (1990) ก็เปLนผูหนึ่งที่มีความเห็นสอดคลองกับ Candlin โดยใหความหมายเพิ่มเติมจาก
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Candlin วา ไมวาจะเปL นกิ จกรรมจํา แนกความแตกตางหรื อการเรียงลํ าดับภาระงานดังกลาวหรื อ
กิจกรรมเหลานั้นตองมีเปAาหมายที่ชัดเจนสามารถนําไปประยุกต)ใชในสถานการณ)อื่นได โดยทําใหเกิด
ความการอานและใชรูปแบบรวมทั้งทักษะที่เหมาะสม นอกจากนั้นนิยามของภาระงาน (Task) ไดระบุ
โดย Nunan (1989) วาหมายถึงกิจกรรมที่ใชในหองเรียนเกี่ยวของกับกระบวนการความการอานและ
การเขาใจรวมถึงการที่ผูเรียนใชภาษาในการปฏิสัมพันธ)ที่เนนความหมายมากกวารูปแบบหรือโครงสราง
ภาษา รวมทั้ง Richards et al (1986) ใหความหมายของภาระงานที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาโดย
สรุปวา คือกิจกรรม (Activity ) หรือการกระทํา ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทําความเขาใจทางภาษา เชน
การวาดแผนที่ขณะฟoงจากเครื่องบันทึกเสียง การฟoงคําบอกคําสั่ง และทําตามคําสั่งนั้น ขณะที่ Willis
(1996) กลาววาภาระงานเปLนกิจกรรมทางภาษาที่ใหความสําคัญกับผลของกิจกรรมมากกวารูปแบบ
ภาษาและความหมายหรือบริบท
สรุ ปไดวาภาระงานในความหมายที่ เ กี่ ย วของกั บ การเรี ย นการสอนภาษาที่ ส องใน
หองเรียนนั้น หมายถึงกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายชัดเจนเปLนกิจกรรมที่ใชภาษาเปLนเครื่องมือในการปฏิบัติ
มีรูปแบบที่หลากหลายในการใหผูเรียนไดฝCกและในการปฏิสัมพันธ)ของผูเรียนนั้นเนนความหมายทางภาษา
มากกวารูปแบบหรือเนนผลของกิจกรรมมากกวารูปแบบภาษา ดังนั้นการนําหลักการหรือจุดเดนของ
การจัดการเรียนรูแบบเนนภาระงานมาใชในการจัดกิจกรรมการอานนอกจากจะสงเสริมความเขาใจใน
การอานแลว ภาระงานการอานที่มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียนรวมทั้งการกําหนดความสําเร็จ
การอานดวยชิ้นงานปลายทางที่ทาทาย นาสนใจและมีความหมายกลาวคือสามารถนําไปใชจริงไดยอม
ถือเปLนแรงจูงใจหรือการกระตุนผูเรียนใหสนุกกับการอานไดอยางดี ซึ่งแรงจูงใจดังกลาวผูวิจัยมั่นใจวา
จะนํามาสูความพึงพอใจตอการอานของผูเรียนนั่นเอง
4. หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA
แนวการสอนอานแบบแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ COGNITIVE
ACADEMIC LANGUAGE LEARNING APPROACH: CALLA มีกระบวนการดังนี้ มีการใชตัวชี้นําใน
การอาน เปLนการอานเพื่อหามโนมติและใจความสําคัญของสิ่งที่จะอานอยางคราวๆ มักเปLนการอาน
อยางคราว ๆ (Skimming) เพื่อหาหลักการจัดระบบของบทอาน จากนั้นจะมีการเตรียมตัวลวงหนา
เปLนการระบุถึงสิ่งที่จําเปLนจะตองใชงานการอานแลวจึงมีการวางแผนจัดระบบการอาน เปLนการวางแผน
เกี่ยวกับสวนตางๆ ลําดับและใจความสําคัญที่จะแสดงในการอานจากนั้นจะเปLนการเลือกใหความสนใจ
เปLนการใหความสนใจที่จะอานเพื่อหา คํา วลี ตัวบงชี้ทางภาษาศาสตร) ประโยค หรือประเภทของ
ขอมูลที่สําคัญ และการกํากับตรวจสอบตนเอง เปLนการตรวจสอบความเขาใจของบุคคลหนึ่งระหวาง
การอานหรือการตรวจสอบผลการอานขณะที่เกิดขึ้น ขั้นตอนตอไปคือการประเมินตนเอง เปLนการ
ตัดสินวาบุคคลหนึ่งบรรลุผลในงานการอานไดดีเพียงไร สุดทายจะเปLนความสามารถในการจัดระเบียบ
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ของตนเอง เปLนการคนหาหรือจัดเตรียมเงื่อนไขที่จะชวยใหบุคคลหนึ่งไดเรียนรู เชน การคนหาโอกาส
ที่จะฝCกปฏิบัติทางการอานภาษาเพิ่มเติม
5. แนวคิด หลักการและทฤษฎียุทธวิธีการพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการ
ทักษะการอานเชิงวิชาการ เปLนทักษะการอานในระดับที่สูงขึ้นกวาการอานทั่วๆ ไป
กลาวคือ ไมใชเปLนเพียงการอานเพื่อความรูและความเพลิดเพลินเทานั้น แตยังตองมีการวิเคราะห)สิ่งที่ผูเขียน
ไดเขียนในดานตางๆดวยครูควรจัดใหนักเรียนไดฝCกทักษะการอานวิเคราะห)อยางจริงจัง เพื่อนําไปสู
การสรางความรู ความคิด การตัดสินใจแกปoญหาและสรางวิสัยทัศน)ในการดําเนินชีวิต
ทักษะการอานเชิงวิชาการเปLนการอานหนังสือแตละเลมอยางละเอียดใหไดความครบถวน
แลวจึงแยกแยะ ใหไดวาสวนตางๆนั้นมีความหมายและความสําคัญอยางไรบาง แตละดานสัมพันธ)กับ
สวนอื่นๆ อยางไรวิธีอานแบบวิเคราะห)นี้ อาจใชวิเคราะห)องค)ประกอบของคําและวลี การใชคําในประโยค
วิเคราะห)สํานวนภาษา จุดประสงค)ของผูแตง ไปจนถึงการวิเคราะห)นัยหรือเบื้องหลังการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารนั้น การวิเคราะห)เรื่องที่อานทุกชนิด สิ่งที่จะละเลยไมไดก็คือ การพิจารณาถึงการใชถอยคํา
สํานวนภาษาวามีความเหมาะสมกับระดับ และประเภทของงานเขียนหรือไม เชน ในบทสนทนาก็ไมควร
ใชภาษาที่เปLนแบบแผนควรใชสํานวนใหเหมาะสมกับสภาพจริงหรือเหมาะ แกกาลสมัยที่เหตุการณ)
ในหนังสือนั้นเกิดขึ้น เปLนตน ดังนั้น การอานวิเคราะห)จึงตองใชเวลาอานมาก และยิ่งมีเวลาอานมาก
ก็ยิ่งมีโอกาสวิเคราะห) ไดดีมากขึ้นการอานในระดับนี้ ตองรูจักตั้งคําถามและจัดระเบียบเรื่องราวที่อาน
เพื่อจะไดเขาใจเรื่องและความคิดของผูเขียนตองการ
6. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ(การเรียนรู
Chamot and O'malley (1994) ไดใหคําจํากัดความไวดังนี้ เปLนกระบวนการคิด
อยางมีวิจารณญาณและพฤติกรรมเฉพาะอยางที่ผูเรียนเลือกใชอยางมีจุดมุงหมายเพื่อชวยแกปoญหา
เกี่ยวกับการเรียนรูและเพื่อพัฒนาการเรียนของตนเองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดประเภทของ
กลยุทธ)ในการเรียนรูภาษานั้นสามารถแบงไดเปLน 3 ประเภทใหญๆ คือ กลยุทธ)อภิปoญญา กลยุทธ)
ทางดานความรูความคิด และกลยุทธ)ดานสังคม ดังนี้
1. กลยุทธ)อภิปoญญา (Metacognitive Strategies) หมายถึง กลยุทธ)การควบคุมและ
ประเมินความคิดตนเองความสามารถของบุคคลที่ไดรับการพัฒนา เพื่อควบคุมกํากับกระบวนการทาง
ปoญญาและกระบวนการคิด ใหมีความตระหนั ก ในงานและสามารถใชกลยุทธ)ทํางานจนสําเร็จอยาง
สมบูรณ) แบงออกเปLน 6 กลยุทธ) ไดแก
1.1 กลยุทธ)การวางแผน แบงออกเปLน 3 กลยุทธ) ไดแก
1.1.1 กลยุทธ)การวางแผนลวงหนา (Advance Organization) ซึ่งเปLนการ
ตรวจสอบใจความสําคัญหลักและแนวคิดของบทอาน ระบุโครงสรางหลัก
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1.1.2 กลยุทธ)การวางแผนการจัดการ (Organizational Planning) เปLนการ
วางแผนการทําภาระงานใหสําเร็จลําดับความคิดที่จะอธิบาย
1.1.3 กลยุทธ)การเลือกแบบเจาะจง (Selective Attention) เปLนการเนนการ
ดูคําสําคัญ วลี ตัวชี้แนะทางไวยากรณ) รวมถึงขอมูลแบบตางๆ
1.2 กลยุทธ)การตรวจสอบ แบงออกเปLน 2 กลยุทธ) ไดแก
1.2.1 กลยุทธ)การตรวจสอบความเขาใจ (Monitoring comprehension) เปLน
การคิดขณะฟoง, คิดขณะอาน ตรวจสอบความเขาใจขณะฟoงหรืออาน
1.2.2 กลยุทธ)การตรวจสอบผลผลิต (Monitoring Production) เปLนการคิด
ขณะพูด คิดขณะเขียน ตรวจสอบผลงานการเขียนหรือการพูดนําเสนอ
1.3 กลยุทธ)การประเมินผล ไดแก
1.3.1กลยุทธ)การประเมินผลตนเอง (Self –Assessment) เปLนการตรวจสอบ
กลับ เขียนบันทึกการอาน สะทอนกลับในสิ่งที่ไดเรียนรู ตัดสินผลการปฏิบัติภาระงาน
2. กลยุทธ)ทางดานความรูความคิด (Cognitive strategies) หมายถึง กลยุทธ)ที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการทางสมอง โดยผูเรียนกําหนด และปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อใหมีสวนรวมในการใชภาษา
แบงออกเปLน 7 กลยุทธ) ไดแก
2.1 กลยุทธ)การหาแหลงทรัพยากร (Resourcing) เปLนการใชเอกสารอางอิง เชน
พจนานุกรม
2.2 กลยุทธ)การจับกลุม (Grouping) แยกแยะ, สรางสัญลักษณ)แทนที่ จัดหมวดหมู
งาน คําจํากัดความ คําบอกปริมาณ หรือแนวคิดที่เกี่ยวของ
2.3 กลยุทธ)การจดบันทึกจดบันทึก (Note-Taking) ทําแผนภูมิความคิด ทํารายละเอียด
ปลีกยอย เปLนตน การเขีย นความสํ าคัญหรือแนวคิดของงานเปLนคําพูด ๆ ยอ รวมถึงรูป ภาพ หรื อ
ตัวเลขตางๆ
2.4 กลยุทธ)การกระตุนหรือเชื่อมโยงความรูเดิม (Elaboration of Prior Knowledge)
เปLนการใชสิ่ง ที่รู ความรู พื้น ฐานที่มี เพื่อ ทํา การอนุม าน เชื่อ มโยงสิ่ง ใหมกับ ความรู เดิมเพื่อหา
ความสัมพันธ)
2.5 กลยุทธ)การสรุปความ (Summarizing) เปLนการพูดหรือเขียนใจความสําคัญ
สรุปขอมูลในใจ หรือเขียน หรือพูด ขอมูลที่ไดรับจาการฟoงหรืออาน
2.6 กลยุทธ)การทําจินตภาพ (Imagery) เปLนการมองหรือสรางภาพ ใชจินตภาพ
หรือรูปภาพเพื่อศึกษาขอมูลใหมหรือใชแกปoญหา
2.7 กลยุทธ)การทําอางอิง (Making Inference) เปLนการใชตัวชี้แนะทางบริบท การ
เดาจากบริบท ใชขอมูลในบทอานในการเดาความหมายขอมูลที่ปAอนเขามาใหม
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3. กลยุทธ)ดานสังคม (Social Strategies) หมายถึง กลยุทธ)ที่จําเปLนตองใชเมื่อผูเรียน
มีการปฏิสัมพันธ)กับบุคคลอื่น เพราะภาษาเปLนพฤติกรรมทางสังคมซึ่งการสื่อสารทางภาษาจะเกิดขึ้น
ระหวางบุคคลกับบุคคลอื่นๆ ดวย กลวิธีทางสังคมนี้จะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้นใน
การพัฒนาความเขาใจ ความคิด และความรูสึกของผูอื่น แบงออกเปLน 3 กลยุทธ) ไดแก
3.1 กลยุทธ)การถามเพื่อความกระจาง (Questioning for Clarification) เปLนการ
ถามคําถาม แลวไดคําอธิบายเพิ่มเติมหรือความกระจางจากผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญ
3.2 กลยุทธ)การรวมมือมีสวนรวม (Cooperation) เปLนการทํางานรวมกับเพื่อรวมชั้น
ดูแลกํากับซึ่งกันและกั น ทํา งานรวมมื อ กั น เพื่ อ นเพื่ อ จะปฏิ บั ติ ภาระงานใหสําเร็จ รวบรวมขอมูล
แกปoญหา สะทอนกลับ
3.3 กลยุทธ)การพูดกับตนเอง (Self-Talk) เปLนการคิดเชิงบวก ลดความกังวลโดย
การเพิ่มความมั่นใจเรื่องความสามารถของตนเอง
Oxford (1990: 14-150) ไดใหคําจํากัดความไวดังนี้ กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และพฤติกรรมเฉพาะอยางที่ผูเรียนเลือกใชอยางมีจุดมุงหมายเพื่อชวยแกปoญหาเกี่ยวกับการเรียนรู
และเพื่อพัฒนาการเรียนของตนเองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอการจัดประเภทของกลวิธีใน
การเรียนภาษาเปLน 2 ประเภทใหญๆ คือ กลวิธีทางตรง และกลวิธีทางออม ดังนี้
กลวิธีการเรียนทางตรง (Direct strategies) หมายถึง กลวิธีที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
ภาษาเปAาหมายที่ผูเรียนเรียนโดยกลวิธีนี้ผูเรียนใชกระบวนการทางสมองที่แตกตางกัน ไดแก
1. กลวิธีดานการจํา (Memory strategies) กลวิธีนี้ผูเรียนตองใชกลไกทางสมองที่ชวย
ใหผูเรียนเก็บขอมู ล ความรู ทางภาษาไว โดยเฉพาะเรื่ อ งคํา ศั พ ท) และนํา ออกมาใชเมื่ อ ตองการ
นอกจากนี้กลวิธี ดั งกลาวยั งมี บ ทบาทสํ า คัญในการพัฒ นาความรู ตางๆเกี่ ยวกั บภาษาทํ าใหผูเรี ย น
สามารถใชภาษาไดอยางอัตโนมัติ กลวิธีดานความจําเปLนแบงกลวิธียอยไดสี่กลวิธี ดังนี้
1.1 การสรางเครือขายความรูทางสมอง (Creating mental linkage) ไดแก การ
จัดกลุมคําศัพท) การนําความรูใหมไปสัมผัสกับความรูเดิม และการนําคําศัพท)ใหมไปใชในบริบท
1.2 การเสริมสรางความจําโดยใชภาพและเสียง (Applying images and sounds)
ไดแก จินตนาการ การใชคําสําคัญ และการเพิ่มความจําโดยใชเสียงชวย
1.3 การเสริมสรางความจําโดยใชทาทาง (Reviewing well) ไดแกการทบทวน
โครงสรางทางภาษา และการทบทวนคําศัพท)
1.4 การเสริมสรางความจําโดยใชทาทาง (Employing action) ไดแก การใช
ทาทางและความรูสึกประกอบการอธิบาย การใชเทคนิคดานกลไก เชน การเขียนคําศัพท)ตางๆ บน
บัตรคําและเคลื่อนยายบัตรคํา
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2. กลวิธีดานความรูความคิด (Cognitive strategies) หมายถึง กลวิธีที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการทางสมอง โดยผูเรียนกําหนด และปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อใหมีสวนรวมในการใชภาษา
กลวิธีนี้ผูเรียนใชมากกวากลวิธีอื่นๆ ไดแก
2.1 การฝCกฝน (Practice) ไดแก การพูดซ้ําๆ การฝCกเขียนหรือพูดอยางมีรูปแบบ การ
จําและใชกฎเกณฑ)ของภาษา การเชื่อมคําหรือวลีใหเปLนประโยค และการฝCกอยางเปLนธรรมชาติ
2.2 การรับและสงสาร (Receiving and sending messages) ไดแก การจับ
ใจความอยางรวดเร็ว เชน การฟoงหรืออานเพื่อจับใจความสําคัญ หรือเพื่อหาขอมูลเฉพาะจุดที่ตองการ
และการใชแหลงขอมูลในการรับและสงสาร
2.3 การวิเคราะห)และการใหเหตุผล (Analyzing and reasoning) ไดแก การให
เหตุผลโดยใชกฎเกณฑ) การวิเคราะห)คําพูดหรือขอความ การวิเคราะห)เปรียบเทียบองค)ประกอบของ
ภาษาระหวางภาษาเปA า หมายกั บ ภาษาแม การแปล และการถายโอนความรูจากภาษาแมไปใชใน
ภาษาเปAาหมาย
2.4 การสรางแบบหรือโครงสรางของสารที่รับและสงขึ้นมาใหม (Creating structure
for input and output) ไดแก การจดโนตยอ การสรุปความ และการสรางความเดนชัดใหกับ
ใจความสําคัญ เชน ขีดเสนใต การทําเครื่องหมายดอกจันที่ขอความ
3. กลวิธีการชดเชยขอบกพรอง (Compensation strategies) หมายถึง กลวิธีที่
ผูเรียนใชเพื่อสื่อสารและเดาความหมาย เมื่อพบปoญหาในการเรียนหรือการใชภาษาเปAาหมายนั้น กลวิธีนี้
แบงได ดังนี้
3.1 การเดาอยางมีหลักการ (Guessing intelligently) ไดแก การเดาโดยใชตัว
ชี้แนะทางภาษา และการเดาโดยใชตัวชี้แนะดานอื่นๆ เชน การเดาจากสถานการณ)ปริบท โครงสราง
ของขอความหรือความสัมพันธ)ระหวางคํา
3.2 การแกไขขอจํากัดทางภาษา (Overcoming limitations writing) การแกไข
ขอจํากัดทางภาษาในที่นี้คือ ขอจํา กัด ในทัก ษะการพูด และเขีย น เชน การใชคํา ในภาษาแมแทน
คําศัพท)ที่ติดขัด การใชทาทางประกอบการพูด การเลี่ยงใชคําบางคําที่ไมสามารถนํามาใชในการสื่อสาร
หรือการปรับสารใหงายขึ้น เปLนตน
กลวิธีในการเรียนทางออม (Indirect strategies) หมายถึง กลวิธีที่ผูเรียนใชในการ
จัดการกับการเรีย นและสงเสริม รวมทั้ง ควบคุม กระบวนการเรีย นของตน เนื่องจากในการเรียน
ภาษาตางประเทศนั้นผูเรียนตองพบกับความแตกตางระหวางภาษาแมกับภาษาเปAาหมาย ไมวาจะเปLน
ดานคําศัพท) กฎเกณฑ) และโครงสรางทางภาษา วิธีการสอนที่ผูสอนนํามาใช วัฒนธรรมและสังคม
การใชกลวิธีนี้ชวยใหผูเรียนนํามาใชจัดการกับปoญหาที่เกิดขึ้นได กลวิธีดังกลาวแบงไดดังนี้
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1. กลวิธีที่นําไปสูความสําเร็จ (Metacognitive strategies) หมายถึง กลวิธีที่ผูเรียนใชใน
การวางแผนการเรี ย น เพื่ อใชกระบวนการเรี ย นเปLน ไปอยางมี ป ระสิ ทธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง
หมายถึงกลวิธีผูเรียนใชในการประเมินผล และตรวจสอบขอผิดพลาดในการเรียนดวย สามารถแบงไดเปLน
1.1 การเอาใจใสตอการเรียน (Centering your learning) เชน การเอาใจใสกับ
งานที่ไดรับมอบหมาย หรือการตั้งใจฟoงจนกวาจะพรอมแลวจึงพูด
1.2 การจั ด การและการวางแผนการเรี ย น (Arranging and planning your
learning) เชน การคนหาวิธีการเรียนที่ไดผล การจัดสภาพแวดลอมเพื่อเอื้อตอการเรียนรู การวาง
จุดประสงค)ของการทํางานแตละชิ้น หรือการวางแผนไวลวงหนาสําหรับงานที่ไดรับแตละชิ้น
1.3 การประเมินผลการเรียน (Evaluating your learning) เชน การควบคุมและ
ตรวจสอบตนเองโดยคนหาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในดานความเขาใจ การใชภาษา หรือการประเมิน
ความกาวหนาในการเรียนของตน
2. กลวิธีดานอารมณ) (Affective strategies) หมายถึง กลวิธีที่ผูเรียนใชเพื่อควบคุม
อารมณ)และทัศนคติในการเรียน รวมทั้งใชกลวิธีในการสงเสริมหรือพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง กลวิธี
ดังกลาวแบงได ดังนี้
2.1 การลดความวิตกกังวล (Lowering your anxiety) เชน การผอนคลายกลามเนื้อ
การหายใจลึกๆ การเพงหรือทําสมาธิ การใชดนตรีเพื่อชวยลดความตื่นกลัวหรือความเครียด หรือการ
ดูภาพยนตร)ตลก
2.2 การใหกําลังใจตนเอง (Encouraging yourself) เชน การพูดชมเชยตนเองเพื่อ
เสริมแรงในการเรียน หรือการกลาลองใชภาษาอยางฉลาดในการพูดหรือเขียน แมจะพบขอผิดพลาด
บางก็ตาม
2.3 การตรวจสอบระดับจิตใจและอารมณ)ของตนเอง (Taking your emotional
temperature) เชน การใชแบบสํารวจเพื่อตรวจสอบความรูสึก ทัศนคติ และแรงจูงใจของตนเองที่มี
ตอการเรียนภาษา การเขียนบันทึกประจําวันเกี่ยวกับความรูสึก อารมณ) และเหตุการณ)ที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการเรียนภาษาของตน หรือการสนทนากับบุคคลอื่นถึงความรูสึกของตนเองในการเรียนภาษา
เปLนตน
3. กลวิธีดานสังคม (Social strategies) หมายถึง กลวิธีที่จําเปLนตองใชเมื่อผูเรียนมี
การปฏิสัมพันธ)กับบุคคลอื่น เพราะภาษาเปLนพฤติกรรมทางสังคมซึ่งการสื่อสารทางภาษาจะเกิดขึ้น
ระหวางบุคคลกับบุคคลอื่นๆ ดวย กลวิธีทางสังคมนี้จะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้นใน
การพัฒนาความเขาใจ ความคิด และความรูสึกของผูอื่น กลวิธีนี้มีดังนี้
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3.1 การถามคําถาม (Asking questions) เชน การถาม หรือการขอคําอธิบายเพื่อ
ขอความกระจาง การขอใหผูพูดย้ําคําพูด หรือพูดซ้ําอีกครั้ง หรือการถามเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล
3.2 การทํางานรวมกับผูอื่น (Cooperating with others) ไดแก การทํางานกับผูอื่น
ที่มีความสามารถในการใชภาษาเปAาหมาย
3.3 การคํานึงถึงผู อื่น และแสดงความเขาใจผู อื่น (Empathizing with others)
ไดแก การพัฒนาความเขาใจดานวัฒนธรรมของผูอื่น และการคํานึงถึงความคิดและความรูสึกของผูอื่น
องค(ประกอบของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ
จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบดวย หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับการ
วิจั ย และพั ฒ นา,หลั กการแนวคิ ด ที่เ กี่ ย วกั บ การออกแบบการเรี ย นการเรี ย นการสอนม, หลั กการ
แนวคิดที่เกี่ยวกับการสอนที่เนนภาระงาน Task-based Learning, หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับแนว
การเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ Cognitive Academic Language Learning
Approach: CALLA, หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับยุทธวิธีการพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการ,
หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ)การเรียนรู รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ และผลการวิเคราะห)
ผูเรียน ผูวิจัยนํามาพัฒนาเปLนรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใชชื่อรูปแบบวา “PPPTE Model” หรือ “รูปแบบ พีพีพีทีอี”
และมีองค)ประกอบของรูปแบบการสอน 5 องค)ประกอบ ไดแก หลักการ วัตถุประสงค) กระบวนการ
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และเงื่อนไขสําคัญในการนํารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่
เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการไปใชใหประสบผลสําเร็จ ดัง
แผนภาพที่ 17
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PPPTE Model
หลักการ: การบูรณาการการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษา
เพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการเพือ่ สงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรู สําหรับทักษะการอานที่มีประสิทธิภาพที่จะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตตอไป

วัตถุประสงค(:
เพื่อสงเสริมทักษะการ
อานเชิงวิชาการและกล
ยุทธ)การเรียนรูของ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
กระบวนการจัดการเรียนรู:
ขั้นที่ 1 เตรียมการ (Planning))
ขั้นที่ 2. ปฏิบัตภิ าระงานอาน
(Performing Reading Task)
ขั้นที่ 3 ฝCก (Practice)
ขั้นที่ 4. ถายโอน (Transfer)
ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation)

เงื่อนไขสําคัญในการนํารูปแบบไปใชใหประสบผลสําเร็จ:
1. จัดเตรียมเอกสารการสอนที่เหมาะสมกับภาระงานที่กําหนด
2. จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและความตองการ
3. ระบบสังคมมีสวนรวมในการสรางสรรค(ภาระงานเพื่อเกิดการเรียนรู

การวัดและประเมินผล:
1. ทักษะการอานเชิงวิชาการ
2. กลยุทธ)การเรียนรู

แผนภาพที่ 17 รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากแผนภาพที่ 18 รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีชื่อวา “PPPTE” “พีพีพีทีอี” มีรายละเอียดขององค)ประกอบดังนี้
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1. หลักการ
การบูรณาการการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อ
ความรูความเขาใจทางวิชาการเพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู สําหรับ
ทักษะการอานที่มีประสิทธิภาพที่จะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตตอไป
2. วัตถุประสงค(
เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. กระบวนการจัดการเรียนรู
กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและ
แนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ ประกอบดวย 5 ขั้น รายละเอียดดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมการ (Planning) เปLนขั้นที่ผูสอนสํารวจและกระตุนพื้นความรูเดิมของ
ผูเรียนทั้งดานคําศัพท)และไวยากรณ) ผูสอนเติมเต็มสิ่งที่ผูเรียนขาดหรือมีพื้นฐานไมเพียงพอ แลวแนะนํา
หัวขอการอาน ภาระงาน คําศัพท)ผานแนวการสอนที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการ
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติภาระงานอาน (Performing reading task) เปLนขั้นที่ผูสอนสาธิตกล
ยุทธ)การเรียนรู ผูเรียนทําความเขาใจและปฏิบัติภาระงานอานและฝCกกลยุทธ)การเรียนรูที่มอบหมายโดย
การทํางานกลุมและนําเสนองาน ผูสอนใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
ขั้นที่ 3 ขั้นฝpก (Practice) เปLนขั้นที่ผูเรียนฝCกการใชภาษาเพื่อใหเกิดความถูกตอง
ตรวจสอบการใชกลยุ ทธ)การเรียนรู ผู สอนเติ มเต็ มสิ่ งที่ขาดใหกั บผู เรี ยน กระตุนใหผูเรี ยนสรุปสิ่งที่ได
เรียนรูมา ฝCกการใชภาษาและกลยุทธ)การเรียนรูใหถูกตอง
ขั้นที่ 4 ขั้นถายโอน (Transfer) เปLนขั้นที่ผูเรียนนําความรูและกลยุทธ)การเรียนรูที่ได
เรียนเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตนมีอยู รวมทั้งถายโอนกลยุทธ)การเรียนรูและทักษะการอานเชิงวิชาการสูภาระงาน
ชิ้นตอไป
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) เปLนขั้นที่ผูสอนประเมินผลภาระงาน สะทอน
พัฒนาการดานทักษะอานเชิงวิชาการ และกลยุทธ)การเรียนรู โดยอาจใหผูเรียนประเมินตนเองดวยวิธีการ
ตางๆ แสดงความคิดเห็น บันทึกสิ่งที่ไดพัฒนา รวมทั้งปoญหาและอุปสรรค
4. การวัดประเมินผล
การวัดประเมินผลตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ มีการวัดประเมินผูเรียน 2 ดาน ไดแก ดานทักษะการ
อานเชิงวิชาการ และดานการใชกลยุทธ)การเรียนรู
ดานทักษะการอานเชิงวิชาการ คือ การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ มุงเนนไปที่การ
พัฒนาทักษะการอานเพื่อเปLนพื้นฐานของการอาน บทความเชิงวิชาการ การอานรายงานตางๆ ตลอดจน
การอานบทคัดยอ ซึ่งนอกจากผูเรียนจะตองมีความรูในเรื่องของ เทคนิคการกวาดสายตา การใชดิกชันนารี
การอานประโยครูปแบบตางๆ ที่มีความแตกตางกันในโครงสรางแลว ผูเรียนควรจะมีทักษะการอานที่
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เหมาะสมดวย เชน การอานภาษาอังกฤษเพื่อหาขอมูลเฉพาะทางในบทอาน, ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อรับทราบขอมูลภาพรวมของบทอาน, อานแลวผูเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาใหมที่เกี่ยวของกับความรู
ที่มีอยู, อานแลวผูเรียนเขียนบางสิ่งบางอยาง (ตามภาระงาน) ได, อานแลวผูเรียนสามารถวิจารณ)หรือ
โตแยงได, อานแลวผูเรียนไดเรียนรูบางสิ่งบางอยางที่เกี่ยวของกับเนื้อหาทางวิชาการ เปLนตน
กลยุทธ)การเรียนรู หมายถึง กระบวนการที่สามารถทําใหผูเรียนไดการแสดงตัวอยางหลัก
แนวคิด สามารถระบุ หลักการ และการจัดระเบียบของบทอาน วางแผนวิธีการปฏิบัติภาระงานใหสําเร็จ
การลําดับความคิดในการนําเสนอ, ผูเรียนไดอานบทอานแลวบอกคําสําคัญ เครื่องหมายทางภาษาศาสตร)
ประเภทของขอมูลประเภทตางๆ, ไดจัดการ หรือแสวงหาเงื่อนไขตางๆที่ทําใหตนเองเกิดการเรียนรู, ได
ตรวจสอบความเขาใจของตนเองขณะอาน, ไดตรวจสอบผลงานเขียนและพูดขณะนําเสนอ, ไดประเมิน
ภาระงานของตน, ผูเรียนไดใชสื่อประกอบการทําภาระงาน เชน ดิกชั่นนารี หรือเอกสารตําราตางๆ ผูเรียน
ไดแยกแยะคํา คําเฉพาะ หรือแนวคิดตามคุณลักษณะ
5. เงื่อนไขสําคัญในการนํารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและ
กลยุทธ(การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปใชใหประสบผลสําเร็จ
1. ผูเรียนตองมีความรูและทักษะพื้นฐานสําหรับการเรียนรูเนื้อหาใหม
2. ใชภาระงานที่มอบหมายเปLนเครื่องมือในการเรียนรู
3. การทํางานกลุมควรประกอบไปดวยผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูที่หลากหลาย

PPPTE Model content table of specification Unit 1 Education
Unit No./Topic
1
Education
(3 hours)

Language
Objectives
-Students are able to
identify and
summarize the
educational system.

Linguistic Content
Function
- Identifying and
summarizing
Structure
Present simple
tense
Vocabulary
-competency
-application
-encompass
-cultivation
-aesthetic
-fundamental
-enroll
-regulation
-pedagogy
-oblige

Learning Strategies

Step 3 : Practice
45 minutes

Task Option

Materials

Input:
-A set of
- Vocabulary
reading
-Worksheets
material unit 1
Condition:
The students are
allowed to do the
activities in group
describing
Educational
system and
related topic in
education.
Process:
Group work
-Completing the
semantic map
and other
exercises.
-Do the group oral
presentation.
Individual
-Completing the
semantic map
and other
exercises.

Evaluation
-Semantic
map
-Reading log

Remark
-
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Metacognitive
Strategies
-Advance Organization
-Organizational
Planning
-Selective Attention
-Monitoring
Comprehension
-Monitoring Production
-Self-assessment
Cognitive Strategies
- Resourcing
- Grouping
- Note-taking
-Elaboration of prior
Knowledge
-Summarizing
-Imagery
-Making Inferences
Social/Affective
Strategies
-Questioning for
Clarification
-Cooperation
-Self-Talk

Teaching
Procedures
Step 1 : Planning
30 minutes
- Teacher introduces
tasks, explores and
stimulates student's
existing knowledge.
Then teacher lets
students use
resources with
unknown vocabulary
and do exercises.
Step 2 : Performing
reading task
30 minutes
-Teacher introduces
tasks and CALLA
procedures and
learning strategies by
naming, modeling
and explaining.
- Teacher models
learning strategies.

Unit No./Topic

Language
Objectives

Linguistic Content

Learning Strategies

Task Option

Materials

Evaluation

Remark
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Teaching
Procedures
-Teacher lets
students do tasks in
group.
-Students use
academic reading
skills and learning
strategies to read.
-Students complete
the task then do
group oral
presentation to the
class.
-Students do group
evaluation after that
teacher give
feedback.
Step 4 : Transfer
45 minutes
-Teacher lets
students do task in
another reading
passage individually.
- Students complete
the task by
transferring their
academic reading
skills and learning

Unit No./Topic

Language
Objectives

Linguistic Content

Learning Strategies

Teaching
Procedures
strategies to other
tasks.

Task Option

Materials

Evaluation

Remark

Step 5 : Evaluation
30 minutes
- Teacher lets
students do reading
log.
- Teacher does an
observation sheet.
-The teacher checks
students’ answer in
their work sheet and
check their learning
strategy.
-Teacher and
students together
reflect and discuss an
evaluation.
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Lesson Plan
Unit 1: Education
Subject:
Class:

English for Teacher
3 rd Year English Education Students,
Faculty of Education and Development Sciences

Time:

3 periods

Content:

Educational system

Unit Objective:

1. Students will be able to identify and summarize the
educational system and related topic about education.

Materials: 1. A set of reading material unit 1
Procedures
1. Planning

Teacher’s Role
- Introduce the lesson and
explain objectives then ask
students questions to activate
their background knowledge
and let them get ready for the
lesson.
- Let students do activities
related to the unit.
-Let students use a dictionary
to find their closest meanings
of unknown vocabularies
listed.

2. Performing
Reading Task

Students’ role

Evaluation

- Remind yourself of
- Teacher’s
what you know the
observation form
important of education.
Try to relate
background knowledge
to the topic.
- Do activities and
discuss with friends and
teacher.
- Use a dictionary to
find the meaning of
unknown vocabularies.

Topic: Education
- Observe the teacher - Teacher
-Model the student learning
on how to use learning models the
strategies on how to read
strategies to accomplish strategies
academic passage, how to
the task.
Identify and learning important
information, how to find the
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Procedures

Teacher’s Role

Students’ role

Evaluation

main idea in the text, how to
do note-taking also how to
summarize the reading
passage.
3. Practice

- Assign students to read and
complete the task in group.
- Go around and help if
needed.

- Read and discuss with - Teacher’s
friends about the
observation form
Education system then
complete the task.

- Let group’s representative to - Do group’s oral
presentation to the
do oral presentation to the
class.
class.
- Write down language
- Let students look at
sentences in reading passage focus on the worksheet
to find the language focus of then practice doing
exercises.
this unit, then let them to
analyze and do the summary .
- Help students brainstorm
language focus from the lesson,
and then discuss together.
4. Transfer

-Let students do the reading
task individually to complete
the semantic map according to
the topic.

- Work individually and
complete the task by
transferring academic
reading skills and
learning strategies to
this task.

5. Evaluation

- Let students summarize on
what they’ve learned and
reflect their learning strategy
on their reading log.
- Do an observation sheet.
- Check students’ answer in
their worksheet and check
their learning strategy.
- Together with students
reflect and discuss an
evaluation.

- Write down on reading - Teacher’s
log.
observation form

- Teacher’s
observation form

- Discuss the evaluation - Reading log
with teacher.
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Unit 1
EDUCATION
I.

Planning

Directions: Think individually then answer these questions.

1. What is education?
___________________________________________________________________
Is education important to all mankind? Why?
___________________________________________________________________
In your opinion, what is the purpose of educational system?
___________________________________________________________________
Directions: Interview three of your friends about their future plan of
education.
Name
1.
2.
3.

The highest education level

Remark
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Challenge: EDUCATION
Teacher models learning strategies
Learning
strategy name
Teacher: Before I read the passage, I will look
Cognitive
through these words in a dictionary and find their strategy
synonyms. For example, I see these 10 words then -Resourcing
I know that I have to match the information
quickly and effectively by using a dictionary. I have
to know their part of speech first then try to find
out their meaning.
Vocabulary
Directions: Use a dictionary finding their synonyms.
1. competency (n.)

a. gorgeous

2. application (n.)

b. enforce

3. encompass (v.)

c. primary

4. cultivation (n.)

d. capability

5. aesthetic (n.)

e. horticulture

6. fundamental (adj.)

f. join

7. enroll (v.)

g. enclose

8. regulation (n.)

h. operation

9. pedagogy (n.)

i. imperative

10. oblige (v.)

j. coaching

Strategy
description
-Using
reference
materialsdictionary
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II. Performing reading task
Modeling
Text

Challenge: EDUCATION
Teacher models learning strategies Learning
strategy name
Teacher: Actually before I will do
Metacognitive
anything, I have to plan first. This time strategy
also I will plan how to study this
-Planning (Selfpassage and accomplish the task.
management)
Teacher: Before I read the passage, I Cognitive
have to ask myself what I do already strategy
know about this passage. Yes, of
-Elaborating
course. I can notice from the word
prior knowledge
“education” then I realize that I’ve
got some background knowledge
about because I’m in this field. So it
means that I should know something
about and it will relate to me.
Teacher: I’m visualizing a picture of
Cognitive
my books, pencils and many
strategy
educational stuffs then I can do
-Visualize
mental image.

Metacognitive
strategy
-Planning
(Organizational
planning)
Teacher: When I saw the passage title, Metacognitive
it helps me get the idea of education. strategy
The writer will tell about educational -Planning
(Advance
systems and different level of
Organization)
education.
Teacher: Next, I have to plan how to
accomplish the given task by
sequencing my idea. First, I have to
read the instruction carefully. Then I
plan what to do.

The
passage
title

Strategy
description
-Plan when,
where and
how to
study
-Use what
you know
-Use
background
knowledge

-Using
mental or
real picture
to learn new
information
or solve a
problem
-Plan what
to do

- Preview
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The
passage
title

Challenge: EDUCATION
Teacher: From the passage title and Cognitive
picture, I do predict about what’s
strategy
going on the education. Will the writer - Making
talk about? General or specific
Inferences
education?
Teacher: Right now, I will skim the Metacognitive
text for more scope because strategy
Skimming refers to the process of -Planning
reading only main ideas within a (Advance
passage to get an overall impression Organization)
of the content of a reading selection.
First, Read the title then read the
introduction or the first paragraph.
After that read the first sentence of
every other paragraph. Next, read any
headings and sub-headings and notice
any pictures, charts, or graphs and
also notice any italicized or boldface
words or phrases. Finally, read the
summary or last paragraph.

The first Teacher: When I read the first
paragraph paragraph, “Education encompasses
both the teaching and learning of
knowledge, proper conduct, and
technical competency. It thus focuses
on the cultivation of skills, trades or
professions, as well as mental, moral
& aesthetic development.” Then I can
guess from the context this passage
will be mainly about the importance
of education.

Cognitive
strategy
- Making
Inferences

- Predict

-Skim

-Guess from
context
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Challenge: EDUCATION
Teacher: While I’m reading, I have to Metacognitive
think and check my comprehension. strategy
-monitoring
(monitoring
comprehension)
The
Teacher: Now we are going to read Cognitive
second the second paragraph “Formal strategy
paragraph education consists of systematic - Summarizing
instruction, teaching and training by
professional teachers. This consists of
the application of pedagogy and the
development of curricula.” In this
paragraph, the writer mention on
formal education that is another kind
of education. So the main idea is the
description of formal education and
its details. I should do my written
summary.
Teacher: Next, I will do note-taking to Cognitive
help me understand clearly about this strategy
passage.
-Note-taking

-Think while
reading
-Say or write
the main
idea

-Take note
on idea
map, T-list,
etc.
Teacher: There is a group work activity Social/Affective -Work with
after read the passage so how can we strategy
classmate
understand and complete the task.
-Cooperating
Maybe we have to organize and share
paragraph to read then prepare for
the oral presentation.
Teacher: I have to think and check
Metacognitive -Think while
while I’m speaking and writing task. Is strategy
speaking/
it complete for my written and oral
writing
-monitoring
presentation? Are there anything that I (monitoring
have to work more?
production)
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Challenge: EDUCATION
Teacher: While I’m doing a group work Social/Affective
to summarize, I’m not sure about the strategy
meaning of the vocabulary. Then I ask -Questioning for
questions to clarify all questions I had. clarification
Teacher: While I’m reading, I try to
Social/Affective
reduce my anxiety by cheering up
strategy
myself that “It’s not difficult, I can do -Self-talk
it.”

- Ask
questions

-Think
positive!
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Sample paragraph for strategy modeling
Education
1. Education encompasses both the teaching and learning of knowledge, proper
conduct, and technical competency. It thus focuses on the cultivation of skills,
trades or professions, as well as mental, moral & aesthetic development.
2. Formal education consists of systematic instruction, teaching and training by
professional teachers. This consists of the application of pedagogy and the
development of curricula.
III. Practice
Education

1. Education encompasses both the teaching and learning of knowledge, proper
conduct, and technical competency. It thus focuses on the cultivation of skills,
trades or professions, as well as mental, moral & aesthetic development.
2. Formal education consists of systematic instruction, teaching and training by
professional teachers. This consists of the application of pedagogy and the
development of curricula.
3. The right to education is a fundamental human right. Since 1952, Article 2 of the
first Protocol to the European Convention on Human Rights obliges all signatory
parties to guarantee the right to education. At world level, the United Nations'
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International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966 guarantees
this right under its Article 13.
4. Educational systems are established to provide education and training, often for
children and the young. A curriculum defines what students should know,
understand and be able to do as the result of education. A teaching profession
delivers teaching which enables learning, and a system of policies, regulations,
examinations, structures and funding enables teachers to teach to the best of their
abilities. Sometimes educational systems can be used to promote doctrines or ideals
as well as knowledge, which is known as social engineering. This can lead to political
abuse of the system, particularly in totalitarian states and government.
5. Primary (or elementary) education consists of the first years of formal, structured
education. In general, primary education consists of six or seven years of schooling
starting at the age of 5 or 6, although this varies between, and sometimes within,
countries. Globally, around 70% of primary-age children are enrolled in primary
education, and this proportion is rising.
6. In most contemporary educational systems of the world, secondary education
consists of the second years of formal education that occur during adolescence. It is
characterized by transition from the typically compulsory, comprehensive primary
education for minors, to the optional, selective tertiary, "post-secondary", or "higher"
education (e.g., university, vocational school) for adults.
7. Higher education, also called tertiary, third stage, or post secondary education, is
the non-compulsory educational level that follows the completion of a school
providing a secondary education, such as a high school or secondary school. Tertiary
education is normally taken to include undergraduate and postgraduate education,
as well as vocational education and training. Colleges and universities are the main
institutions that provide tertiary education. Collectively, these are sometimes known
as tertiary institutions. Tertiary education generally results in the receipt of
certificates, diplomas, or academic degrees.
Source:
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading_education.php
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Directions: Choose the best answer.
1. a definition of education includes:…………………
a. the process of teaching,
b. the process of teaching and learning
2. Everywhere in the world children go to primary schools:…………………
a. at the same age
b. the age may differ.
3. tertiary education refers to: ……………………
a. secondary education
b. post secondary education.
4. Tertiary education is:……………………….
a. optional.
b. compulsory
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Task I. After reading, do the group work and report to the class.
formal education

teaching

education systems training
education

primary education higher education
systematic instruction secondary

EDUCATION

1.

2.

6.

3.

4.

5.

7.

8.
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Language focus
From the passage below, there are sentences shows grammatical structures as
follows,
-

Education encompasses both the teaching and learning of knowledge.

- Formal education consists of systematic instruction, teaching and training by
professional teachers.
- The right to education is a fundamental human right.
Students summarize the rules of present simple tense.
Present Simple Tense

Directions: Complete the sentences. Use the present simple form of the verb in
parentheses.
1. Educational systems …………..(be)established to provide education and training,
often for children and the young.
2. A teaching profession ………………(deliver) teaching which enables learning, and
a system of policies, regulations, examinations, structures and funding enables
teachers to teach to the best of their abilities.
3. Primary (or elementary) education ………………(consist) of the first years of
formal, structured education.
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Challenge: EDUCATION
Teacher models learning strategies
Learning
strategy name
Teacher: After I read the passage and did
Metacognitive
exercises, I have to judge how well I have
strategy
accomplished my task so I will reflect my learning -Evaluating
strategies by completing the given table.
(Selfassessment)
Directions: Reflect your learning strategy by completing this table.
Strategy Name

Purpose

Metacognitive strategies
Planning
- Advance
organization

(preview, skim, gist)

- Organizational
planning

(plan what to do)

- Self management

(Plan when, where,
and how to study)

Monitoring
- Monitoring
comprehension

(think while listening,
think while reading)

- Monitoring
Production

(think while speaking,
think while writing)

Evaluating
- Self- assessment

(check back, keep a
learning log, reflect on
what you learned)

Example

Strategy
description
-Reflect on
what you
learned
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Strategy Name

Purpose

Metacognitive strategies
Cognitive strategies - (use reference
Resourcing
materials)
- Note-taking

(take notes on idea
maps, T-list, etc.)

- Elaboration of
prior knowledge

(use what you know,
use background
knowledge, make
analogies)

- Summarizing

(say or write the main
idea)

- Imagery

( Visualize, make a
picture)

-

Making inference (use context clues,
guess from context
predict

Social/ Affective
strategies
- Questioning for
clarification

( ask questions)

- Cooperation

(cooperate, work with
classmates, coach
each other)

- Self-talk

(think positively)

Example
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IV. Transfer

Importance of Education in the Modern World

1. Education is an important tool that is applied in the contemporary world to
succeed, as it mitigates the challenges which are faced in life. The knowledge gained
through education enables individuals’ potential to be optimally utilized owing to
training of the human mind. This opens doors of opportunities enables individual to
achieve better prospects in career growth. Education has played a paramount role in
the modern industrial world. This is attributed to the fact prospective employees
must be qualified adequately to perform various tasks effectively. Industries entail
resources that are sufficiently equipped with the modern technology to suit the
needs and wants of the society. This thus, makes education to become a norm for
services in all industrial sectors. The primary skills and the ability to apply the skills is
the basis for evaluating the market.
2. The foundation of the society is based on education since it brings economic and
social prosperity. Gaining education enhances an individual to live a respectful life in
the society. This is because education offers a setting in which culture and values of
a society are developed. In this respect, education in modern society provides a
forum where the society examines its issues and identifies solutions. The
advancement of a society both economically and socially is by gaining education
which consequently enables them to run a modern society.
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3. Career wise, education is the foundation of developing individuals by providing
knowledge regarding humanity the world over. Individuals in the society acquire new
approaches in life that build opinions on the economical and social life. Education
enables the society to interpret the world around them rightly, innovating to new
ways and means that conform to their environment.
4. The current advancement in technology has been enhanced largely by education,
as individuals are able to apply the skills acquired in real life leading to innovations.
Employment in the contemporary world is based on education, as employees must
possess the required skills that correspond with the current technology to perform
their tasks. Prospective employees must be equipped with skill for them to cope
with ever advancing technology in all industrial and agricultural sectors. Therefore,
education has become a basic principle to measure the labor market on the basis of
essential skills and the ability to appropriate them through suitable communication.
5. Education has played a major role in the modern life to all individuals in the
society. It has enabled societies to prosper both socially and economically by
enabling them to develop common culture and values. It is through education that
Technological advancement has been realized enabling communication and
production of cost effective products and services to the society at large.
Source: http://www.thetouchofclasschoir.com/essay-example-on-importance-ofeducation-in-the-modern-world.html
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Task II. Individual work. After reading, do the summary of this passage by
completing this map.
Success Technological advancements

Social prosperity

Skills

Opportunities Labor market

Foundation of society

Career

Social status Economic prosperity

2.

3.

Importance
of education
in the modern

1.

4.

8.

5.

9.

6.
10.
7.
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V. Evaluation

My Reading Log
Name__________________________________________________ID____________
Unit_________________________________________________________________
Date___________________
1. When I read the passage, what academic reading skill that I’ve got is?
_______________________________________________________________
As I read, I used these learning strategies…Please circle and give
examples
Strategy Name

Purpose

Metacognitive strategies
Planning
- Advance
organization

(preview, skim, gist)

- Organizational
planning

(plan what to do)

- Self management

(Plan when, where, and
how to study)

Monitoring
- Monitoring
comprehension

(think while listening,
think while reading)

- Monitoring
Production

(think while speaking,
think while writing)

Evaluating
- Self- assessment

(check back, keep a
learning log, reflect on

Example
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Strategy Name

Purpose

Metacognitive strategies
what you learned)
Cognitive strategies

(use reference materials)

- Resourcing
- Note-taking

(take notes on idea
maps, T-list, etc.)

- Elaboration of
prior knowledge

(use what you know, use
background knowledge,
make analogies)

- Summarizing

(say or write the main
idea)

- Imagery

( Visualize, make a
picture)

-

Making inference (use context clues, guess
from context predict

Social/ Affective
strategies
- Questioning for
clarification

( ask questions)

- Cooperation

(cooperate, work with
classmates, coach each
other)

- Self-talk

(think positively)

2. This is an easy passage for me:
3. This is a difficult passage for me:

Example
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4. I need more help with:
5. My understanding of this reading was…….poor

fair

good great

6. This is how I feel about English for teacher this week. Circle the words that
are true.
successful
happy

confused

relaxed

interested

bored excited

worried upset

7. This is where I got help this week: Circle the words that are true.
my teacher

my friend

my classmate

my parents

ภาคผนวก ค
ขอมูลแสดงความสอดคลองของเครื่องมือ
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ตารางที่ 20 ผลการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของรูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจ
ทางวิชาการ โดยการจัดอันดับ 5 ระดับ
ระดับความ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการประเมิน
เหมาะสม
S.D.
X
1 2 3 4 5
สอดคลอง
1. การกําหนดองค(ประกอบของ
รูปแบบการสอน(ภาพรวม)
1.1. การกําหนดองค)ประกอบ 5 5 5
ของรูปแบบมีความ
เหมาะสมครอบคลุม
ความตองการจําเปLนของ
การสงเสริมทักษะการ
อานเชิงวิชาการและกล
ยุทธ)การเรียนรู
1.2. องค)ประกอบของรูปแบบ 5 5 5
แตละองค)ประกอบมี
ความสัมพันธ) สอดคลอง
สงเสริมซึ่งกันและกัน
2. องค(ประกอบของรูปแบบ
การสอน (แตละองค(ประกอบ)

4 5 4.80 0.45 มากที่สุด

4 5 4.80 0.45 มากที่สุด

2.1 องค)ประกอบเชิงหลักการ
และวัตถุประสงค)
2.1.1หลักการของรูปแบบมี 5 5 4
ความเหมาะสมสอดคลองกับ
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
สามารถใชเปLนกรอบในการ
กําหนดกิจกรรมการสอน
แสดงใหเห็นจุดเนนใน
การสอน

4 5 4.60 0.55 มากที่สุด
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ตารางที่ 20 ผลการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของรูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจ
ทางวิชาการ โดยการจัดอันดับ 5 ระดับ (ตอ)
ผูเชี่ยวชาญคนที่
ระดับความ
ประเด็นการประเมิน
1 2 3 4 5 X S.D. เหมาะสมสอดคลอง
2.1.2.วัตถุประสงค)มีความ
5 5 5
เหมาะสมชัดเจนสามารถแสดง
ถึงสิ่งที่มุงหวังใหเกิดในตัว
ผูเรียน
2.1.3 หลักการและ
5 5 5
วัตถุประสงค)มีความสอดคลอง
กัน
2.2 องค)ประกอบเชิง
กระบวนการ

4 5 4.80 0.45 มากที่สุด

2.2.1กระบวนการสอนมี
5 5 5
ขั้นตอนครบถวนเหมาะสม
และสอดคลองตอเนื่องกัน
2.2.2 ขั้นตอนการสอนมี
5 5 5
ความเหมาะสม สามารถทํา
ใหการสอนบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค)
2.2.3 ขั้นตอนการสอนมีความ 5 5 5
สอดคลองกับหลักการและ
วัตถุประสงค)
2.3 องค)ประกอบเชิงเงื่อนไข
การนํารูปแบบไปใช

4 5 4.80 0.45 มากที่สุด

2.3.1ปoจจัยที่เอื้อตอการเรียนรู 5 5 5
มีความเหมาะสมสอดคลองกับ
หลักการและวัตถุประสงค)
2.3.2ปoจจัยสนับสนุนมีความ 5 5 5
เหมาะสมสอดคลองกับ
กระบวนการสอน

4 5 4.80 0.45 มากที่สุด

4 5 4.80 0.45 มากที่สุด

4 5 4.80 0.45 มากที่สุด

4 5 4.80 0.45 มากที่สุด

4 5 4.80 0.45 มากที่สุด
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ตารางที่ 21 ผลการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคูมือ
การใชรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการ โดยจัดอันดับ 5 ระดับ
ผูเชี่ยวชาญคนที่

ประเด็นการประเมิน

x̄

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม/
สอดคลอง

1

2

3

4

5

5

5

5

5

5

5.00 0.00

มากที่สุด

1.2 ความเปLนมาและ
5
ความสําคัญของรูปแบบการสอน

5

5

5

4

4.80 0.45

มากที่สุด

1.3 แนวคิด หลักการ
และทฤษฎีที่ใชในการพัฒนา
รูปแบบการสอน

5

5

5

5

3

4.60 0.89

มากที่สุด

1.4 องค)ประกอบของ
รูปแบบการสอน

5

5

5

5

5

4.00 0.45

มากที่สุด

1.5 ตัวอยางแผนการ
จัดการเรียนรูตามรูปแบบ
การสอน

5

5

5

5

4

4.80 0.45

มากที่สุด

1.6 ตัวอยางเครื่องมือที่
ใชในการวัดและประเมินผล

5

5

5

5

3

4.60 0.89

มากที่สุด

1. สาระสําคัญในคูมือ
1.1 แนวทางในการนํา
รูปแบบการสอนไปใช
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ตารางที่ 21 ผลการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคูมือ
การใชรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรู
ความเขาใจทางวิชาการ โดยจัดอันดับ 5 ระดับ (ตอ)
ผูเชี่ยวชาญคนที่

ประเด็นการประเมิน

x̄

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม/
สอดคลอง

1

2

3

4

5

2. รายละเอียดในคูมือมีความ
ชัดเจนเพียงพอที่จะทําใหผูที่
ตองการนํารูปแบบการสอนนี้ไปใช
เขาใจในองค)ประกอบตาง ๆ ของ
รูปแบบการสอน ทราบถึงสิ่งที่ตอง
ศึกษา จัดเตรียมและใชรูปแบบการ
สอนนี้ในการดําเนินการสอนอยาง
ราบรื่นและบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายของรูปแบบการสอน

5

5

5

5

4

4.80 0.45

มากที่สุด

3. แนวทางในการนํารูปแบบการ
สอนไปใชมีความชัดเจนเพียงพอ
สําหรับการนํารูปแบบการสอนไป
ใชอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดกับผูเรียน

5

5

5

5

4

4.80 0.45

มากที่สุด
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ตารางที่ 22 ผลการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแผนการ
จัดการเรียนรูตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ โดยการจัดอันดับ 5 อันดับ
ผูเชี่ยวชาญคนที่

ประเด็นการประเมิน

x̄

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม/
สอดคลอง

1

2

3

4

5

5

5

5

5

5

5.00 0.00

มากที่สุด

2.1 สอดคลองกับเนื้อหา

5

5

5

5

5

5.00 0.00

มากที่สุด

2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนรู

5

5

5

5

4

4.80 0.45

มากที่สุด

2.3 สอดคลองกับการประเมินผล 5

5

5

5

5

5.00 0.00

มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00 0.00

มากที่สุด

4.1 สอดคลองกับรูปแบบการสอน 5

5

5

5

5

5.00 0.00

มากที่สุด

4.2 สอดคลองกับจุดประสงค)

5

5

5

5

5

5.00 0.00

มากที่สุด

4.3 สอดคลองกับเนื้อหา

5

5

5

5

4

4.80 0.45

มากที่สุด

1. สาระสําคัญสอดคลองกับ
จุดประสงค)การเรียนรูและเนื้อหา
2. จุดประสงค)การเรียนรู

3. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงค)
การเรียนรู
4. กิจกรรมการเรียนรู
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ตารางที่ 22 ผลการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแผนการ
จัดการเรียนรูตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรู
ภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ โดยการจัดอันดับ 5 อันดับ (ตอ)
ผูเชี่ยวชาญคนที่

ประเด็นการประเมิน

x̄

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม/
สอดคลอง

1

2

3

4

5

5

5

5

5

5

5.00 0.00

มากที่สุด

5

5

4

5

5

4.80 0.45

มากที่สุด

6.2 สอดคลองกับกิจกรรมการสอน 5

5

4

5

5

4.80 0.45

มากที่สุด

5. สื่อการเรียนการสอนสอดคลอง
กับกิจกรรมการสอน
6. การประเมินผล
6.1 สอดคลองกับจุดประสงค)
การเรียนรู

ภาคผนวก ง
ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนว
การเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและ
กลยุทธ(การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตารางที่ 23 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)ของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและ
แนวการเรี ย นรู ภาษาเพื่ อ ความรู ความเขาใจทางวิชาการกับกลุมทดลองใช (tryout)
รูปแบบในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development)
คนที่

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

บทที่ 1
(10)
8
9
10
10
9
8
8
10
10
10
8
10
10
8
10
10
10
10
8
10
10
10
10
10
10
10
8
8
10
10
8
8

บทที่ 2
(24)
22
22
21
22
22
22
22
21
22
22
20
20
20
22
24
24
24
20
22
20
20
21
22
24
22
24
20
20
21
22
24
21

บทที่ 3
(10)
10
10
8
10
10
10
8
10
8
10
10
10
8
10
8
10
10
10
10
8
10
10
10
10
10
8
10
10
10
10
8
10

คะแนนระหวางเรียน
บทที่ 4
บทที่ 5
(15)
(15)
13
13
13
13
13
15
15
15
15
13
15
13
13
13
15
15
11
11
13
13
15
15
15
15
11
13
15
11
15
13
15
15
15
11
15
13
15
15
15
15
15
13
15
13
15
15
15
15
13
13
15
11
15
13
15
15
15
15
13
13
15
15
15
15

บทที่ 6
(11)
9
11
9
11
11
9
9
9
11
11
11
11
9
9
9
11
11
11
9
11
11
11
11
9
9
9
9
11
11
11
11
11

บทที่ 7
(22)
16
18
16
18
18
18
14
18
12
16
12
14
14
16
16
16
12
14
16
12
12
10
16
18
16
18
18
18
16
16
12
14

บทที่ 8
(22)
20
18
16
18
20
18
16
22
14
16
12
14
16
18
20
20
16
20
20
14
16
12
20
20
16
20
20
14
14
20
14
22

คะแนน
หลังเรียน
(60)
45
44
45
48
50
50
40
53
42
51
40
44
48
49
52
52
46
51
54
49
53
46
55
54
48
55
52
49
45
52
47
50
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ตารางที่ 23 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)ของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและ
แนวการเรี ย นรู ภาษาเพื่ อ ความรู ความเขาใจทางวิชาการกับกลุมทดลองใช (tryout)
รูปแบบในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development) (ตอ)
คนที่

33
34
35
36
37
38
39
40

บทที่ 1
(10)
10
10
8
10
10
8
8
8

บทที่ 2
(24)
24
22
22
24
24
20
20
20

บทที่ 3
(10)
10
10
8
10
10
8
8
8

คะแนนระหวางเรียน
บทที่ 4
บทที่ 5
(15)
(15)
13
15
13
15
12
11
13
13
11
13
12
11
10
11
12
11

บทที่ 6
(11)
9
11
9
11
9
9
9
9

บทที่ 7
(22)
12
14
14
18
17
14
12
14

บทที่ 8
(22)
20
16
16
20
18
14
14
14

N

E1

E2

40 คน

80.54

85.31

คะแนน
หลังเรียน
(60)
47
45
48
52
49
47
42
44
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ตารางที่ 24 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการกับกลุมตัวอยางการวิจัยใน
ขั้นตอนการนําไปใช (Implementation)
คนที

คะแนนระหว่ างเรียน
บทที 4 บทที 5
(15)
(15)
10
10

บทที 6
(11)
7

บทที 7
(22)
16

บทที 8
(22)
16

คะแนน
หลังเรียน
(60)
45

11

9

18

20

44

10

8

6

14

16

41

10

15

15

11

22

20

48

21

10

15

15

11

22

20

50

8

18

8

11

12

9

20

20

50

7

8

20

8

10

9

9

20

20

40

8

10

22

10

15

15

11

20

20

53

9

8

19

6

9

9

8

18

18

42

10

8

16

7

10

12

7

18

20

51

11

7

16

6

7

9

6

18

16

40

12

7

18

6

12

13

9

19

20

44

13

8

15

6

12

13

8

18

18

48

14

8

22

8

15

15

9

19

20

49

15

8

15

6

10

12

8

16

17

52

16

10

22

10

15

15

9

20

20

52

17

7

21

10

15

15

11

19

22

46

18

10

22

10

15

15

11

20

20

51

19

10

22

10

15

15

11

22

22

54

20

10

18

10

15

15

11

22

22

49

21

10

16

7

12

11

8

18

20

53

1

บทที 1
(10)
7

บทที 2
(24)
17

บทที 3
(10)
7

2

8

19

8

11

3

7

15

6

4

8

19

5

10

6
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ตารางที่ 24 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงาน
และแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการกับกลุมตัวอยางการวิจัยใน
ขั้นตอนการนําไปใช (Implementation) (ตอ)
คนที

คะแนนระหว่ างเรียน
บทที 4 บทที 5
(15)
(15)
13
13

บทที 6
(11)
9

บทที 7
(22)
17

บทที 8
(22)
18

คะแนน
หลังเรียน
(60)
44

12

7

16

15

55

11

12

9

20

22

54

8

12

13

9

20

20

46

13

6

12

12

7

19

20

55

6

14

8

13

13

9

20

20

52

28

6

15

7

9

15

8

18

16

49

29

6

20

8

11

12

11

22

22

45

30

7

16

8

10

12

9

17

19

52

31

6

18

10

12

13

11

17

22

43

32

7

19

7

11

12

9

16

18

50

33

6

20

8

13

13

11

20

19

47

34

8

19

8

13

13

9

18

18

45

22

บทที 1
(10)
8

บทที 2
(24)
18

บทที 3
(10)
8

23

10

15

8

9

24

8

19

8

25

7

19

26

8

27

N

E1

E2

34 คน

80.34

82.03

ภาคผนวก จ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

A table of Pre-post test specification for PPPTE Model
Language Unseen
Unseen
content/skills passage I
passage 2
kindergarten depression

1.Seek&Inform

Unseen
passage 3
College
transition
14 items

Unseen
passage 4
UK campus
19 items

Number of Weight/Time Test type
item

Scoring
Criteria

60 points/
180 mins.

0-1

5 items

22 items

1

5

3

4

13

1

4

3

3

11

1

4

2

5

12

1

3

2

2

8

1

2

1

2

6

2

2

2

6

2

1

1

4

22

14

19

60

Information

2. Compare
3. Order
4. Classify
5. Analyze
6. Infer
7. Justify and

-Four-choice
multiple
choice
-Matching

Persuade

Total

5

231

232

แบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
นิยาม
ความสามารถในการอานภาษาอั ง กฤษเชิ ง วิ ช าการ หมายถึ ง คะแนนที่ ไ ดจากการทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีกอน
และหลังเรียน (Pre-test และ Post-test) โดยใชรูปแบบการสอน แบบทดสอบประกอบดวย บทอาน
จํานวน 4 เรื่อง โดยมีขอคําถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกและแบบจับคู จํานวน 60 ขอ ตอบถูกได
1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน รวม 60 คะแนน โดยวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการใน 10 ดาน คือ 1) การแสวงหาและใหขอมูล (Seek & inform Information) 2) การเปรียบเทียบ
(Compare) 3) การจัดลําดับ (Order) 4) การแยกประเภท (Classify) 5) การวิเคราะห) (Analyze)
6) การอนุมาน (Infer) 7) การใหเหตุผลและชักชวน (Justify and Persuade) 8) การแกปoญหา
(Solve Problems) 9) การสังเคราะห) (Synthesize) 10) การประเมินผล (Evaluate)

ทัศนีย) จันติยะ
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คําชี้แจง
แบบทดสอบนี้วัตถุประสงค)เพื่อวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ลักษณะแบบทดสอบ
แบบทดสอบฉบับนี้ เปLนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและแบบจับคู เลือกคําตอบ 1
คําตอบที่ถูกที่สุด จํานวน 60 ขอ
วิธีการตอบ
ใหใชปากกาเขียนเครื่องหมาย X หรือเขียนตัวอักษรลงชองสี่เหลี่ยมในกระดาษคําตอบ
เกณฑ(การใหคะแนน
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ขอ 1-60 ขอละ 1 คะแนน

ทัศนีย) จันติยะ
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Pre-Post Exam for PPPTE Model in English for Teachers Course
(02198323) Second Semester/ Academic year 2015
_____________________________________________________________________
Directions: Read the passages and choose the best answer. (60 items)
Passage 1
The kindergarten child will develop many interests in the world around
him and the teacher can use field trips to the school ground or around the block to
arouse interests to the point of having projects grow out of these experiences. For
example, a story about building or pets, plus a walk around the school yard with the
teacher pointing out the things described in a story, can generate ideas for many
pictures done with crayons or paints. The child is thus developing ways of
communicating. He uses his picture and talks about his experience. The regular
routines of the days in kindergarten helps children establish certain patterns of living.
Going to the toilet, washing hands, and getting drinks all help in establishing habits of
orderly living. All of these things are part of a maturity schedule which prepares a
child for his next stage of growth.
1. The main idea of this passage concerns
A. the development of kindergarten children.
B. communication patterns of young children.
C. the maturation of children.
D. living patterns of children.
2. The field trips referred to in the passage would be
A. rather long trips.
B. confined to the vicinity of the school.
C. good opportunities to get out of the classroom.
D. part of the regular routine.
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3. Habits established in kindergarten should ……………
A. be changed by the parents.
B. be carefully monitored by the teacher.
C. generate ideas about life.
D. get the child ready for the next growth period.
4. The value of field trips is ……………
A. that the child will gain ideas for future school projects.
B. that the child will learn to be independent.
C. that the child will meet new friends.
D. none of the above.
5. In the passage, the phase “these experiences” refers to……………
A. many interests

C. field trips

B. the teachers

D. projects

Passage 2
A) Depression, symptoms of which can range from insomnia, lack of
concentration and fatigue to emotional paralysis and suicidal thoughts, has always
been considered a disease of life’s middle or later years, but doctors are now
reporting a surprising surge among younger people. Why is depression striking earlier
and more often?
B) Dr. Robert Hirschfeld, chief of the mood, anxiety and personality
disorder research branch at the U.S. National Institute of Mental Health (NIMH), points
to the tremendous social changes of the past 20 years. These include the shifting
roles of men and women, the flood of women into the work force, and the
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acceleration of geographic movement that separates people from the support of
their families and friends.
C) But you also may be able to help yourself. Here, from leading
authorities, are five approaches:
D) 1. Do something constructive. Write down a daily plan of action-from
wake up to lights out. List everything, including showers and meals, because if you’re
really depressed, even little tasks can seem large. Break complicated activities into
small, discrete steps; they’ll seem more manageable.
E) 2. Lend a hand. Volunteer work, community service or such neighborly
gestures as shopping for the elderly can have a therapeutic effect.
F) 3. Schedule joy. Focus on social interactions, especially get together
with friends, projects that make you feel competent, such as mastering a new skill,
and pleasurable events, including dinner out or a movie.
G) 4. Exercise regularly. Scientists think that aerobic exercise activities like
walking, jogging, swimming and bicycling-may boost your self-confidence, improve
your sense of well-being, and heighten your energy. And, by helping your relax, they
can reduce the tension and anxiety that contribute to depression.
H) 5. Brighten your day. A light-sensitive depression in which mood slumps
coincides with dark winter months. You can introduce more light in your home
yourself by creating a brighter indoor environment. By choosing a daytime activity,
such as walking or jogging, you can get natural light.
I) Before embarking on self-therapy for what you suspect is mild
depression, get a physical exam to make sure your health is good. Then set a twoweek target. If you don’t feel better by then, or if you feel worse or have suicidal
thoughts at any time, talk to your doctor.
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Question 6-12
Directions: Write the correct letter, A-I, in column A on your answer sheet. Which
paragraph contains the following information?
6. …………… Warning about self-help approach
7. …………… How to plan daily activities
8. …………… Causes of depression
9. …………… Effects of physical activities
10. ……………Definition of depression
11. ……………How to reduce seasonal effects
12.…………… Effects of leisure activities
13. According to the text, it was generally believed in the past that __________.
A. anyone could suffer from depression
B. only young people suffered from depression
C. middle-aged and old people suffered depression
D. men tended to suffer serious depression more than women
14. Which of the following is NOT a cause of depression?
A. Children being more independent
B. Men and women changing their roles
C. Women tending to take jobs outside the home
D. People being deprived of help from their families
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15. To help you cope with depression, making a list of what to do ____________.
A. will make it easier for you to manage
B. can occupy you with something for a while
C. will enable you to see more meaning in what you do
D. can ensure you that you will not forget even one point
16. If you are depressed, you should NOT _______________.
A. keep to a schedule

C. stay alone and keep to yourself

B. try to solve problems D. socialize with friends and acquaintances
17. Exercising every day can help depressed people ______________.
A. have a good figure

C. forget about their problems

B. cut down stress and worry D. spend some free time profitably
18. The world “surge” means ______________.
A. decline

C. increase

B. change

D. uncertainty

19. The phrase “lend a hand” means ____________.
A. help

C. sacrifice

B. demand

D. ask for help

20. It can be inferred from the passage that _____________.
A. doing something constructive can be helpful
B. a self-therapy approach also works well with extreme depression
C. a depressed person sensitive to light should not spend time outdoors
D. looking after a lonely patient is recommended for a depressed person
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21. It is believed that depression can be made worse by ______________.
A. bad food

C. too much exercise

B. bad weather

D. too many social activities

22. Before setting a two-week target on self-therapy, depressed people
should ______.
A. plan it in detail
B. consult their doctors
C. be ready to face disappointment
D. be sure that they are physically healthy
23. The primary purpose of the passage is to ______.
A. Provide the definition of depression
B. Explain the causes of depression
C. Provide examples of depression self-help therapy
D. Explain different types of depression
24. Which of the following activities agrees with the suggestions from the
passage?
A. Doing yoga

C. Playing football

B. Playing tennis

D. Boxing

25. The author cites Dr. Hirschfeld, in order to ______.
A. Emphasis the severity of depression
B. Highlight social transformation leading to depression
C. Emphasis the importance of women roles in society
D. Highlight the research on personality disorder.
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26. Which of the following best summarizes the passage?
A. Self-therapy such as being active reduces depression.
B. Increasing number of women suffers from depression.
C. Self-therapy is not as efficient as consultation with doctors.
D. Changing patterns of activities leads to depression.
27. The tone of the author is best described as
A. Encouraging

C. Enthusiastic

B. Energetic

D. Excited

Passage 3
Spoon-fed feel lost at the cutting edge
A) Before arriving at university students will have been powerfully
influenced by their school's approach to learning particular subjects. Yet this is only
rarely taken into account by teachers in higher education, according to new research
carried out at Nottingham University, which could explain why so many students
experience problems making the transition.
B) Historian Alan Booth says there is a growing feeling on both sides of the
Atlantic that the shift from school to university-style learning could be vastly
improved. But little consensus exists about who or what is at fault when the
students cannot cope. "School teachers commonly blame the poor quality of
university teaching, citing factors such as large first-year lectures, the widespread use
of inexperienced postgraduate tutors and the general lack of concern for students in
an environment where research is dominant in career progression," Dr Booth said.
C) Many university tutors on the other hand claim that the school system
is failing to prepare students for what will be expected of them at university. A-level
history in particular is seen to be teacher-dominated, creating a passive dependency
culture.
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D) But while both sides are bent on attacking each other, little is heard
during such exchanges from the students themselves, according to Dr Booth, who
has devised a questionnaire to test the views of more than 200 first-year history
students at Nottingham over a three-year period. The students were asked about
their experience of how history is taught at the outset of their degree programme. It
quickly became clear that teaching methods in school were pretty staid.
E) About 30 per cent of respondents claimed to have made significant use
of primary sources (few felt very confident in handling them) and this had mostly
been in connection with project work. Only 16 per cent had used video/audio; 2 per
cent had experienced field trips and less than 1 per cent had engaged in role-play.
F) Dr Booth found students and teachers were frequently restricted by the
assessment style which remains dominated by exams. These put obstacles in the
way of more adventurous teaching and active learning, he said. Of the students in
the survey just 13 per cent felt their A-level course had prepared them very well for
work at university. Three-quarters felt it had prepared them fairly well.
G) One typical comment sums up the contrasting approach: "At A-level we
tended to be spoon-fed with dictated notes and if we were told to do any
background reading (which was rare) we were told exactly which pages to read out of
the book".
H) To test this further the students were asked how well they were
prepared in specific skills central to degree level history study. The answers reveal
that the students felt most confident at taking notes from lectures and organising
their notes. They were least able to give an oral presentation and there was no great
confidence in contributing to seminars, knowing how much to read, using primary
sources and searching for texts. Even reading and taking notes from a book were
often problematic. Just 6 per cent of the sample said they felt competent at writing
essays, the staple A level assessment activity.
I) The personal influence of the teacher was paramount. In fact individual
teachers were the centre of students' learning at A-level with some 86 per cent of
respondents reporting that their teachers had been more influential in their
development as historians than the students' own reading and thinking.
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J) The ideal teacher turned out to be someone who was enthusiastic
about the subject; a good clear communicator who encouraged discussion. The ideal
teacher was able to develop students’ involvement and independence. He or she
was approachable and willing to help. The bad teacher, according to the survey, dictates
notes and allows no room for discussion. He or she makes students learn strings of
facts; appears uninterested in the subject and fails to listen to other points of view.
K) No matter how poor the students judged their preparedness for degreelevel study, however, there was a fairly widespread optimism that the experience
would change them significantly, particularly in terms of their open mindedness and
ability to cope with people.
L) But it was clear, Dr Booth said, that the importance attached by many
departments to third-year teaching could be misplaced. "Very often tutors regard the
third year as the crucial time, allowing postgraduates to do a lot of the earlier
teaching. But I am coming to the conclusion that the first year at university is the
critical point of intervention".
Question 28-39
Directions: There are 12 paragraphs, A-L. in this passage.
Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. Then
write the answers in column A on your answer sheet.
List of Phrases
28. …………… Problems in transition to higher education
29. …………… Claims about university teaching
30. …………… Claims about school teaching
31. …………… Research on student learning experience
32. …………… Results of student learning experience
33. …………… Effects of examination on school teaching
34. …………… An example of school teaching
35. …………… Students’ opinions on their study skills
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36. …………… Teacher’s influence in school teaching
37. …………… Students’ opinions on teaching styles
38. …………… Looking on the bright side
39. …………… Importance of early transition programs
40. The world “consensus” means ______________.
A. agreement

C. opposition

B. friendship

D. survey

41. The tone of the author is best described as
A. dramatic

C. instructive

B. factual

D. persuasive

Passage 4
Universities in Britain
A) Today in Britain there are 124 state universities, but only one private
university - the University of Buckingham. Before the 19th century there were only six
universities: Oxford. Cambridge, Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St Andrews.
Universities were usually linked to the Church and were established between the
13th and 15th centuries. They often have good reputations, beautiful old buildings,
traditions and usually offer a wide range of courses.
B) A number of universities were established in the 19th and early 20th
centuries as a result of the industrial revolution and they began training highly skilled
people for industry. These universities were generally established in major industrial
centres such as Birmingham, Manchester, Newcastle and other big cities. Sometimes
called modern or civic universities, these universities have the advantage of wellestablished libraries, academic specialities and accommodation that is close to
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campus. These universities are often able to provide accommodation for all first year
students.
C) A number of new universities were established in the 1960s when
children born after World War 2 entered the higher education system. The
government decided to expand higher education to educate these students. The
advantage of these universities is that they are well planned and most of the living
and teaching facilities are on campus.
D) Before 1992, higher education in the UK was split into polytechnics and
universities. The polytechnics provided skilled people for the industries situated in
their region - they focused on vocational and professional subjects. For many years,
polytechnics didn't have the same influence as universities. However, by 1992,
educational standards in polytechnics were as good as universities and many
became universities. Many of these universities also offer diploma courses.
E) These universities are made of several smaller colleges which come
together to form a single university under a senate committee. There are only seven
of these institutions in the UK - London University, Oxford and Cambridge are
examples. Specialist colleges offer a range of courses in one discipline - for example
agriculture, music, design or medicine. Some of these colleges may only offerpostgraduate programmes. These colleges are usually small, with a limited number
of students.
F) Universities have different locations. The older universities often have
teaching facilities and student accommodation situated close together. Students in
these usually socialise in a particular part of the city and there is a strong sense of
community despite being in a large city. Some city campuses are situated on the
outskirts of the city. These very often have the space to provide sports facilities and
accommodation. They are also close enough to the city for students to enjoy city
life. Some universities, notably Oxford and Cambridge, have a collegiate structure that is, students are members of colleges within the university. These colleges are
the centre of social life and academic life. Academic staff usually live at the college,
and students and staff enjoy easy relationships.
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Questions 42-48
Directions: There are 6 paragraphs, A–F.
Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.
List of Phrases
42. …………… Campus types
43. …………… Old universities
44. …………… Universities during the industrial revolution
45. …………… University colleges
46. …………… Rising standards in higher education
47. …………… The second expansion
Questions 48-56
Directions: Write the correct letters in column A on your answer sheet. Classify the
following descriptions as referring to
NB You may use any answer more than once.
A. OU (old universities)
B. CU (civic universities)
C. NU (new universities)
D. FP (former polytechnics)
E. UC (university colleges)
48. ……………. have accommodation and educational facilities on campus.
49. ……………. provide various courses on a single subject.
50. ……………. have lecturers and students living in the same place.
51. ……………. were linked to religious institutions.
52. ……………. were built in growing cities.
53. ……………. offer diploma courses.
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54. ……………. have enough accommodation for first year students
55. ……………. were built because of increased population
56. ……………. trained highly skilled workers for industry
Questions 57-60
Directions: Choose the best answer.
57. Why were several universities established during the 19th and 20th centuries?
A. Baby Boom
C. industrial centres
B. Industrial Revolution

D. World War 2

58. What did the government decide to do in the 1960s?
A. built more universities
B. increased number of children born
C. planned teaching facilities
D. planned accommodations
59. What are colleges the centre of?
A. city life

C. social life and academic life

B. community learning

D. sports facilities and accommodation

60. Which is the oldest university?
A. London University

C. University of Buckingham

B. University of Birmingham

D. University of Glasgow

_________________________________________Best Wishes by Aj. Tassanee Juntiya_____________
End of the Test
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51.
52.
53.
54.

a

b

c

d
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No.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

a

b

c

d

No.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

a

b

c

d
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THE QUESTIONNAIRE
A Case Study of English Education Student Academic Reading skills and
Learning Strategies Needs Analysis
At Kasetsart University, Kampheangsaen Campus, Nakhonpathom

The main objective of this questionnaire is to identify English Academic Reading skills
and Learning Strategies needs analysis of the English Education students at Kasetsart University
Kampheangsean Campus, Nakhonpathom. Please answer every question. Your responses will be
kept strictly confidential and will serve only for the purpose of this study.
The questionnaire is divided into three parts.
Part I

- General Information.

Part II

- Needs analysis on academic reading skills

Part III

- Learning Strategies Use in Reading

……………………………………………………………………………………………
Part I: General Information
Instructions: Please answer the following questions.
1. Genders
( ) Male

( ) Female

2. Ages
( ) 17-19 years

( ) 20-22 years

( ) 23-25 years

( ) Others (Please specify)………………………………

3. What years are you studying?
( ) Freshman

( ) Sophomore

( ) Junior

( ) Senior
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4. How long have you been studying English?
( ) less than 1 year

( ) 1-5 years

( ) 6-10 years

( ) More than 10 years

5. Have you ever taken English reading courses before?
( ) Yes

(If, yes name the institution: ……………………………………………………
Name the course(s): …………………………………………………………...)

( ) No
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Part II: Needs analysis on academic reading skills
Instructions: Please indicate your choice with a “ ” and fill in the required.

1. What kind of learning activities would you prefer in order to improve your English academic
reading skill?
(You can choose more than one)
( ) Individual

( ) Pair work

( ) Group work

( ) Oral Presentation ( ) Written Presentation ( ) Others (Please specify)……………
4. How would you rate the importance of academic reading’s purpose as follow?
Moderately Important
Very
No. Academic reading’s purpose Unimporta Less
nt
Important Important
Important
1.

Scan for specific
information

2.

Skim to get an overview of
the text

3.

Relate new content to
existing knowledge

4.

Write something (often
depends on a prompt)

5.

Critique an argument

6.

Learn something

7.

Read for general
comprehension
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5. Please choose 8 topics that you would like to study in English for Teacher subject out of the
following topics.
______(a.) Education

_______(i.) Educational technology

______(b.) Being a good teacher

_______(j.) Children sense of identity

______(c.) School act

_______(k.) Teaching theory

______(d.) Learning through song

_______(l.) Teaching techniques

______(e.) Psychology

_______(m.) School life

______(f.) Teaching student

_______(n.) Observation class

______(g.) Motivation

_______(o.) School volunteer

______(h.) Health at achool

_______(p.) Classroom English

……………………………………………………………………………………………………………….

253
Part III: Learning Strategies Use in Academic Reading
Instructions: Please indicate your choice with a “ ” and fill in the blank required by
5 = Always

4 =

Often

3 = Sometimes

2 =

Seldom

1 = Never
Learning Strategies Use in Academic Reading

Frequency
5

1. I preview the main ideas and concepts of a text;
identifying the organizing principle.
2. I plan how to accomplish the learning task; planning
the parts and sequence of ideas to express.
3. I attend to key words, phrases, ideas, linguistic
markers, types of information.
4. I seek or arrange the conditions that help me learn.
5. I check my comprehension during reading.
6. I check my oral or written production while it’s taking
place.
7. I judge how well one has accomplished a learning
task.
8. I collect myself when I notice that I have made a
mistake.
9. I use reference materials such as dictionaries,
encyclopedias, or textbooks.
10. I classify words, terminology, quantities, or concepts
according to their attributes.
11. I write down key words and concepts in abbreviated
verbal, graphic, or numerical form.
12. I relate new to known information and making

4

3

2

1
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Learning Strategies Use in Academic Reading

Frequency
5

4

3

2

personal associations.
13. I make a mental, oral, or written summary of
information gained from listening or reading.
14. I apply or figure out rules to understand a concept or
complete a learning task.
15. I use mental or real pictures to learn new information
or solve a problem.
16. I replay mentally a word, phrase, or piece of
information.
17. I use information in the text to guess meaning of new
items or predict upcoming information.
18. I get additional explanation or verification from a
teacher or other expert.
19. I work with peers to complete a task, pool
information, solve a problem, and get feedback.
20. I reduce anxiety by improving one’s sense of
competence.

Others (Please specify)…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Thank you for your time and cooperation

1
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนรู
ตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความ
เขาใจทางวิชาการ
เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ(การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นิยาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการ
เรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทางวิชาการ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นซึ่ง
มีลักษณะเปLนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชน)ที่ไดรับเกี่ยวกับ
ทักษะการอานเชิงวิชาการ และการใชกลยุทธ)การเรียนรู
วัตถุประสงค(
ตองการทราบความรู สึกและความคิดเห็น ของนักศึ กษาที่มีต อกิจ กรรมการเรี ยนรู ตาม
รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เนนภาระงานและแนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจทาง
วิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับเปLนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนรู
ตามรู ป แบบการสอนอานภาษาอั ง กฤษที่ เ นนภาระงานและแนวการเรี ย นรู ภาษาเพื่ อ
ความรูความเขาใจทางวิชาการ เพื่อสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
เปLนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) พิจารณาเกณฑ)ระดับ
ความคิดเห็นดังนี้
5 หมายถึง
เห็นดวยมากที่สุด
4 หมายถึง
เห็นดวยมาก
3 หมายถึง
เห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง
เห็นดวยนอย
1 หมายถึง
เห็นดวยนอยที่สุด
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ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ซึ่งไมกระทบกระเทือนตอนักศึกษาแตอยางใด
ขอความกรุณาพิจารณาขอคําถามแตละขอโดยละเอียดและทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับ
ความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกที่แทจริงเพียงชองเดียว
ระดับความคิดเห็น

ขอที่
ความคิดเห็น

เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวยมาก
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก
ที่สุด
2
4
5
1
3

ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1
2
3
4
5
6

7

นักศึกษาไดทบทวนความรูเดิมที่จาํ เปLนตองใช
เชื่อมโยงในการเรียนรูเนื้อหาใหม
นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูและเพื่อน
นักศึกษามีโอกาสสนทนาซักถามเมื่อ
เกิดขอสงสัย
นักศึกษามีสวนรวมในการอภิปรายสรุป
สาระสําคัญและเชื่อมโยงความรู
นักศึกษาไดฝCกการใชภาษาอังกฤษ
ผานการทําภาระงาน
ปริมาณเนื้อหากิจกรรมเนนภาระงานและ
แนวการเรียนรูภาษาเพื่อความรูความเขาใจ
ทางวิชาการมีความเหมาะสม
ภาระงานในแตละกิจกรรมมีความยากงาย
เหมาะสม

ดานประโยชน(ที่ไดรับเกี่ยวกับทักษะการอานเชิงวิชาการ
8

9

10

การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหนักศึกษามี
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อหาขอมูล
เฉพาะทางในบทอานมากขึ้น
การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหนักศึกษามี
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อรับทราบ
ขอมูลภาพรวมของบทอานมากขึ้น
การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหนักศึกษา
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาใหมที่เกี่ยวของกับ
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ระดับความคิดเห็น

ขอที่
ความคิดเห็น

ความรูที่มีอยูมากขึ้น
11

12

13

14

การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหนักศึกษา
เขียนบางสิ่งบางอยาง (ตามภาระงาน) ได
มากขึ้น
การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหนักศึกษา
สามารถวิจารณ)หรือโตแยงเมื่ออานบทอาน
แลวมากเพิ่มมากขึ้น
การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหนักศึกษาได
เรียนรูบางสิ่งบางอยางที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ทางวิชาการจากบทอานพิ่มมากขึน้
การจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหนักศึกษา
อานเพื่อความเขาใจทั่วไปเพิม่ มากขึ้น

ดานประโยชน(ที่ไดรับเกี่ยวกับการใชกลยุทธ(การเรียนรู
15

16
17

18
19
20
21

นักศึกษาไดการแสดงตัวอยางหลักแนวคิด
สามารถระบุ หลักการ และการจัดระเบียบ
ของบทอาน
นักศึกษาไดวางแผนวิธีการทําภาระใหสําเร็จ
การลําดับความคิดในการนําเสนอ
นักศึกษาไดอานบทอานแลวบอกคําสําคัญ
เครื่องหมายทางภาษาศาสตร) ประเภทของ
ขอมูลประเภทตางๆ
นักศึกษาไดตรวจสอบความเขาใจของตนเอง
ขณะอาน
นักศึกษาไดตรวจสอบผลงานเขียนและพูด
ขณะนําเสนอ
นักศึกษาไดประเมินภาระงานของตน
นักศึกษาไดใชสื่อประกอบการทําภาระงาน
เชน ดิกชั่นนารี หรือเอกสารตําราตางๆ

เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวยมาก
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก
ที่สุด
1
3
2
4
5
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ระดับความคิดเห็น

ขอที่
ความคิดเห็น

22
23
24
25
26
27
28
29
30

เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวยมาก
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก
ที่สุด
1
3
2
4
5

นักศึกษาไดแยกแยะคํา คําเฉพาะ หรือ
แนวคิดตามคุณลักษณะ
นักศึกษาไดเขียนคําสําคัญ และแนวคิดเปLน
ตัวยอหรือตัวเลข
นักศึกษาไดเชื่อมโยงขอมูลใหมสูขอมูลเดิม
และหาความสัมพันธ)กับสิ่งที่ตนมีอยู
นักศึกษาไดสรุปขอมูลโดยการเขียนหรือ
พูดจากบทอาน
นักศึกษาไดใชรูปภาพในการเรียนรูหรือ
แกปoญหา
นักศึกษาไดใชขอมูลในบทอานเพือ่ เดา
ความหมายของขอมูลใหม
นักศึกษาไดรับคําอธิบายจากอาจารย)หรือ
ผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติม
นักศึกษาไดปฏิบัติภาระงาน แกปoญหา
รวบรวมขอมูล สะทอนผลงานรวมกับเพื่อน
นักศึกษาไดคิดเชิงบวกเพื่อลดความกังวลใน
การปฏิบัตภิ าระงาน

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

259
ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2553

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2539

นางทัศนีย) จันติยะ
10 หมู 1 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร)และพัฒนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
สําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ-มัธยม วิชาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาตอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย)ประจํากลุมสาระภาษาตางประเทศ
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) วิทยาเขตกําแพงแสน
พ.ศ.2547
อาจารย)ประจําสํานักวิชาศิลปศาสตร) มหาวิทยาลัยแมฟAาหลวง
พ.ศ. 2550 –ปoจจุบัน อาจารย)ประจําภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร)และพัฒนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)

