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ลำปาง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อาจารย์ ดร. ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื ้อ หา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่พัฒนาขึ้น ดังนี้ 2.1) ศึกษา
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรียนและขนาดของผล 2.2) ศึกษาความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสารก่อน
และหลังเรียนและขนาดของผล 2.3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารก่อนและหลังเรียนและขนาดของผล
และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่พัฒนาขึ้น
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จำนวน 30 คน จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสำรวจข้อมูล
ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนและแบบสัมภาษณ์ผู้สอน 2) รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานที่พัฒนาขึ้น จำนวน 10 บท 3) แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
ด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงาน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานที่พัฒนาขึ้น ทำการทดลองโดยให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน
เรียนด้วยรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น จำนวน 10 บท ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง และทำแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากนั้น นักศึกษา
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 34 ชั่วโมง การวิเคราะห์ข้อมูลให้ค่าเฉลี่ยของสถิติเชิงบรรยาย การเปรียบเทียบ
โดยใช้สถิติ Paired-Sample t-tests, t-tests One-Sample t-tests และสถิติ Cohen’s d
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนมีค่าเท่ากับ 82.08/82.53 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2) ความสามารถในการอ่ า นเพื ่ อ ความเข้ า ใจหลั ง เรี ย นโดยเฉลี ่ ย มี ค ่ า ความต่ า งสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ที่ p = 0.05
(delta = 27.40, t = 33.64, df = 29) และค่ า ขนาดของผลเท่า กับ 1.17 3) ความสามารถในการเขีย นเพื ่ อ การสื่ อ สารหลั ง เรียน
โดยเฉลี่ยมีค ่าความต่างสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ที่ p = 0.05 (delta = 5.17, t = 12.69, df = 29) และค่าขนาดของผล
เท่ากับ 0.32 4) ความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารหลังเรียนโดยเฉลี่ยมีค่าความต่างสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่
p = 0.05 (delta = 30.33, t = 25.71, df = 29) และค่าขนาดของผล เท่ากับ 0.48 และ 5) โดยภาพรวมพบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
มีค่ามัธยฐานของระดับความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.38, SD = 0.30)
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MRS. BUSARAKHAM INTASUK : EFFECTS OF AN ENGLISH READING-WRITING
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The purposes of this research were 1) to develop an English reading-writing instructional model using northern
Thai cultural content plus task-based approach on English major students’ communicative reading-writing abilities at the
efficiency index of 80/80, 2) to study the effectiveness of the developed instructional model focusing on: 2.1) the students’
reading comprehension ability before and after using the instructional model and its effect size, 2.2) the students’
communicative writing abilities before and after using the instructional model and its effect size, and 2.3) the students’
communicative reading-writing ability before and after using the instructional model and its effect size, and 3) to investigate
the students’ satisfaction with the instructional model.
The samples were 30 fourth-year English major students selected by Simple Random Sampling technique in the
academic year of 2018 from the Faculty of Education, Lampang Rajabhat University. The instruments used for gathering data
were 1) a students’ need survey and teachers’ interview questions, 2) a 10-unit communicative reading-writing instructional
model using northern Thai cultural content, 3) a communicative reading-writing test using Thai cultural content for pretest
and posttest purposes, and 4) a set of questionnaires on students’ satisfaction with the developed instructional model.
The students took pretest on English reading-writing, attended the 30-hour instructional model, took the test and completed
the set of questionnaires on their satisfaction with the instructional model within the duration of 34 hours. The data were
then analyzed by means of descriptive statistics, Paired sample t-tests, t-tests, One-Sample t-tests and Cohen’s d.
The findings can be summarized as follows:
Firstly, the efficiency index of the instructional model was 82.08/82.53 and higher than the expected criteria of
80/80. Secondly, on average, the students’ reading comprehension ability at the posttest was significantly higher than that of
the pretest at p = 0.05 (delta = 27.40, t = 33.64, df = 29) with a very large effect size (d = 1.17). Next, on average, the students’
communicative writing ability at the posttest was significantly higher than that of the pretest at p = 0.05 (delta = 5.17,
t = 12.69, df = 29) with a medium effect size (d = 0.32). Besides, on the average, the students’ communicative reading-writing
ability at the posttest was significantly higher than that of the pretest at p = 0.05 (delta = 30.33, t = 25.71, df = 29) with a
medium effect size (d = 0.48). Finally, generally speaking, the students’ median value of satisfaction with the use of the
developed instructional model in average was at 4.38 at high level.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความสำคัญของปัญหา และความเป็นมาของการวิจยั
1.1.1 ภูมิหลัง ความสำคัญของปัญหา และความเป็นมาของการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาและจัดการเรียน
การสอนภาษาอั ง กฤษที ่ ส ่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ เ รี ย นสามารถนำไปใช้ ไ ด้ ท ั ้ ง ในห้ อ งเรี ย นและในชี ว ิ ต จริ ง
เช่นเดียวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพโดยเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ตามแนวทางของการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ หลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ผู้เรียน และผู้สอน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นผลให้การจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลง
จากการสอนแบบดั้งเดิมที่ครูเป็นศูนย์กลางและเน้นการบรรยายเปลี่ยนไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สาระของหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน ใช้ทักษะการคิดร่วมกับ
การศึกษาเนื้อหาบทเรียน และการสร้างผลงานจากการเรียนรู้ (Eaton, 2010: 5) โดยใช้กิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (Richards, 2006: 22) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง รูปแบบการสอนอ่านในปัจจุบันเน้นการพัฒนาจุลทักษะในการอ่านด้วยการอ่านแบบ
อ่านคร่าว ๆ เพื่อหาใจความสำคัญ การอ่านเพื่อหารายละเอียด และการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน
ส่วนการสอนเขียนที่เน้นไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคมีการปรับเปลี่ยนด้วยการสอนแบบอุปนัย
โดยเน้นการสังเกต การเปรียบเทียบ และสรุปความรู้ด้วยตนเอง (Sahoo, 2018) อย่างไรก็ตาม
การสอนอ่านภาษาอังกฤษของประเทศไทยในระดับอุดมศึกษายังไม่สอดคล้องกับแนวคิดการจัด
การเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นผลให้ผู้เรียนไม่เข้าใจกระบวนการอ่าน ไม่สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้จากการอ่านได้ (มนัสวี ดวงลอย, 2558) ส่วนการสอนเขียนยังใช้การสอนแบบบรรยายร่วมกับ
การที่ผู้สอนให้โอกาสในการพัฒนาทักษะการเขียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนน้อย ทำให้ผู้เรียน
ไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ (ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย, 2563)
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สำหรับผู้เรียนในห้องเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศมี
ปัญหาสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน คือ ขาดทักษะทางภาษาอังกฤษ มีความรู้คำศัพท์
และโครงสร้างประโยคน้อยร่วมกับสภาพแวดล้อมทางสังคมของผู้เรียนไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
(ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย, 2563) และเมื่อพิจารณาผู้สอนและวิธีการสอนของผู้สอนพบว่าสาเหตุที่
ผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนต่ำกว่าความคาดหวังที่สถานศึกษากำหนด เนื่องจากวิธีการสอน
ของผู้สอนที่เน้นการถ่ายเทความรู้มากกว่าใช้การสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น และ
แก้ปัญหาเป็น (พัชราพร รัตนวโรภาส, 2553)
แม้กิจกรรมภาระงานจะเป็นการสอนรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการพิจารณาว่าสามารถ
นำไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะภาษอังกฤษในหลายระดับชั้น แต่ยังพบปัญหาสำคัญในการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงานในห้องเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศ เช่น การสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงานในประเทศจีนประสบปัญหาความไม่สอดคล้องของรูปแบบการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
ซึ่งเป็นกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน คิดและสร้างสรรค์ผลงานแต่รูปแบบวัฒนธรรม
ห้องเรียนของจีนเน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลางมาเป็นเวลานานจึงเป็นปัญหาในการปรับตัวของผู้เรียน
และผู้สอนต่อรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Tan, 2016) ในประเทศแคนาดาซึ่งเป็น
ประเทศที่มีผู้เรียนหลากหลายพบว่าการใช้กิจกรรมภาระงานในการจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องมี
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชัดเจนและเป็นระบบ ประกอบกับผู้สอนต้องมีประสบการณ์
และมีความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อลดปัญหาความไม่เข้าใจและการสร้างแนวคิด
ที่ไม่ถูกต้องต่อการเรียนการสอน (Douglas & Kim, 2014) อย่างไรก็ตาม การสอนด้วยกิจกรรมภาระ
งานมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย Nunan (2006) ให้ความเห็นว่าการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานช่วยส่งเสริม
การพั ฒ นาทั ก ษะภาษา เนื ่ อ งจากหลั ก การพื้ น ฐานในการจั ด การเรี ย นการสอน 6 ประการ คื อ
1) จัดการเรียนรู้จากความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน 2) เน้นการสื่อสารด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์กับภาษาเป้าหมาย 3) นำผู้เรียนไปสู่สถานการณ์ในชีวิตจริง 4) ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบทักษะกระบวนการ 5) มุ่งเน้นการใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนในการเรียนรู้มากกว่าการเรียน
ในชั้นเรียน และ 6) เชื่อมโยงการเรียนรู้เชิงภาษากับสิ่งที่เรียนในชั้นเรียนกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน
โดยภาพรวมแล้วการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานมีองค์ประกอบที่สำคัญในการเชื่อมโยงการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารอย่างมีความหมาย นอกจากนี้ Ellis (2006) ให้ความเห็นว่า ขั้นตอนการดำเนิน
กิจกรรมภาระงานทั้ง 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) ระหว่างปฏิบัติภาระงาน
(During task) และ หลังปฏิบัติภาระงาน (Post-task) ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน Kumar (2016) ให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานประโยชน์
ของการใช้กิจกรรมภาระงานกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
ภาษาเป้าหมายและสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสมตามระดับความต้องการ
ในการนำไปใช้เพื่อการสื่อสาร
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จากนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่ อส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาการใช้ภาษาอัง กฤษเพื่อ
การสื่อสารสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศด้วยกิจกรรมภาระงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนเพื่อการสื่อสารซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอน ผู้สอน และผู้เรียน
1.1.1.1 ภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน-เขียนและแนวทางการสอนเขียน
การอ่าน-เขียนเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาที่สำคัญเชิงวิชาการที่ได้รับ
ความสนใจเพิ่มขึ้น การอ่านสำหรับ ผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศนั้นพบว่า
สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการให้ความสำคัญต่อการอ่านและการเขียน เนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรม และความต้องการของสังคมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้ใหม่ต้องอาศัยกระบวนการ
ในการอ่านและการทำความเข้าใจบทอ่านเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อสร้างความรู้ในงาน
อาชีพและพัฒนาตนเอง (Grabe & Stoller, 2002: 2) ในขณะเดียวกัน การเขียนเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสื่อสารของผู้เรียนที่แสดงถึงความสามารถในการเลือกใช้คำ การจัดองค์ประกอบในการเขียน
การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการอ่าน รวมถึงการใช้กลไกความรู้ทางภาษาในการนำเสนอผลงาน
ด้านการเขียน (Penaflorida, 2002: 346) ทักษะการอ่าน-เขีย นที ่มีค วามสัม พั น ธ์ซ ึ ่ง กั นและกั น
ได้ถูกนำเสนอใน 3 รูปแบบ คือ การปฏิบัติ การสร้างสรรค์ และกระบวนการ ในฐานะที่การอ่านเป็น
การปฏิบัติจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการอ่านและการเขียนในชีวิตประจำวันที่
ชัดเจน สำหรับการอ่านในฐานะการสร้างสรรค์นั้น ผู้อ่านพิจารณารูปแบบของบทอ่านและองค์ประกอบ
ของบทอ่าน และการอ่านในฐานะกระบวนการผู้อ่าน พิจารณากระบวนการระหว่างอ่านเพื่อแสวงหา
ความหมายที่ได้รับในระหว่างกิจกรรมการอ่าน (Wallace, 2001: 21-27) การอ่านและการเขียน
จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียน การเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอ่านและใช้ข้อมูล
ที่ได้รับจากการอ่านมานำเสนอด้วยการเขียนเป็นช่องทางหนึ่งในการแสดงออกถึงศักยภาพของผู้เรียน
นอกเหนือจากการแสดงออกด้วยการพูด การอ่านเพื่อความเข้าใจมีกระบวนการอ่านเพื่อช่ว ยพัฒนา
ทักษะการอ่านของตนเองในหลายรูปแบบ Irwin (2007: 2-8) เสนอกระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
5 กระบวนการ ดังนี้ 1) กระบวนการทำความเข้าใจรูปประโยค หมายถึงผู้อ่านทำความเข้าใจความหมาย
ของคำหรือวลีที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบในบทอ่าน 2) กระบวนการเชื่อมโยงประโยค หมายถึง
ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงคำที่ใช้ในประโยค ส่วนของประโยค การใช้คำสรรพนาม หรือคำอ้างอิงที่
ปรากฎในบทอ่านได้อย่างถูกต้องสัมพันธ์กัน 3) กระบวนการทำความเข้าใจภาพรวมของบทอ่าน
หมายถึง เมื่ออ่านบทอ่านแล้วผู้อ่านเกิดความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด ได้แก่ เข้าใจประเด็น
หลักของบทอ่าน และสามารถสรุปความหลังอ่าน 4) กระบวนการตีความบทอ่าน หมายถึง ผู้อ่าน
สามารถเข้าถึงบทอ่านด้วยการคาดคะเนบทอ่านก่อนอ่าน การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์
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เข้ า กั บ บทอ่ า นเพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจมากขึ้ น และ 5) การใช้ ก ระบวนการอภิ ป ั ญ ญา หมายถึ ง
การใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำความเข้าใจบทอ่านด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่
การคัดเลือก การประเมิน หรือการใช้นิสัยในการอ่านที่ทำเป็นประจำในการแก้ปัญหาในการอ่าน
ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ และเกิดความทรงจำระยะยาว
จากแนวคิดข้างต้น แสดงถึงความสัมพันธ์ของการอ่าน-เขียนในฐานะที่
การอ่านเป็นรูปแบบของการรับข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอในบทอ่าน ด้วยการทำความเข้าใจบทอ่านผ่าน
กระบวนการอ่าน ร่วมกับการใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้อ่านเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ
ในระยะยาว งานวิจัยนี้พิจารณากระบวนการเรียนรู้คำและความหมายของคำในบริบท การใช้ความรู้
และประสบการณ์ของผู้เรียนต่อการทำความเข้าใจบทอ่าน ร่วมกับการใช้กระบวนการทักษะสังคม
ในการปฏิบัติกิจกรรมการอ่านเพื่อนำไปสู่ทักษะการเขียน
เมื่อพิจารณาแนวทางพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศมีวัตถุประสงค์ในการสอนเขียน ดังนี้ 1) การเขียนที่เน้นเนื้อหาในบทอ่าน
โดยให้ความสำคัญต่อผลผลิตจากการเขียนในรูปแบบที่เน้นความเป็นทางการและการใช้โครงสร้างของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันตามหลักไวยากรณ์ 2) การเขียนที่มุ่งเน้นผลผลิตที่ได้จากการเขียน
โดยพิจารณากระบวนการในการสร้างงานเขียน เป็นการเชื่อมโยงความรู้ที่ผู้เขียนมีอยู่ กับการนำเสนอ
ความรู้ที่มีในรูปแบบของงานเขียนซึ่งอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เขียนในการตีความและ
นำเสนอผลงาน และ 3) การเขียนที่มุ่งเน้นผู้อ่านเป็นสำคัญ ซึ่งเน้นมิติทางสังคมในการเขียนด้วย
การสืบค้นและถ่ายโอนความรู้สู่งานเขียนเป็นงานเขียนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Hyland, 2002:
5-17) ผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศมีรูปแบบการเขียนต่างจากผู้เรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาแม่ Polio and Williams (2009: 486-487) ระบุข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหา
ด้านการเขียนสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ผู้เรียนขาดความเข้าใจ
เกี ่ ย วกั บ การใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ใ นการเชื ่ อ มโยงสาระในบทอ่ า น (Coherence) และขาดรู ป แบบ
ในการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศผู้สอนมักส่งเสริมการเขียนที่เน้นกระบวนการและการเขียนในลักษณะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มากกว่าการเขียนเพื่อนำเสนอความรู้เหมือนแนวการเขียนของผู้ใช้ภาษาในฐานะเป็นภาษาแม่
การพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ผู้สอนใช้ไ ด้แ ก่
1) การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเป้าหมาย 2) การสร้างสรรค์งานเขียนของตนเอง และ 3) การปรับใช้
ให้เข้ากับบริบททางสังคม
จากข้อมูลเบื้องต้นได้เน้นถึงความสำคัญของการอ่าน-เขียนในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอ่านอย่างมีเป้าหมายสามารถเชื่อมโยงความรู้
และความเข้าใจบทอ่านไปสู่ทักษะการเขียนเพื่อตอบสนองบทอ่านตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดังนั้น
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ในการสร้างงานเขียนเพื่อการสื่อสารจึงเป็นกิจกรรมการอ่าน-เขียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะในการเรียนรู้โดยมีรูปแบบชั ดเจน เช่น การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
1.1.1.2 ความสำคัญของวัฒนธรรมและความรู้พื้นฐานที่มีต่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
การเข้าใจวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วยให้การอ่าน
บทอ่านที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานเข้าใจง่ายขึ้น การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมได้รับความ
สนใจเพิ่มขึ้นเป็นผลให้การเรียนรู้ภาษอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยคำนึงถึงการใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศมากขึ้น การเรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมช่วยให้
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยคำนึงถึงพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมของตนเอง ของภาษาเป้าหมายในการสื่อสาร รวมถึงวัตถุประสงค์เฉพาะทางในการสื่อสาร
ซึ่งเป็นแนวโน้มความสนใจของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ที ่ เ ป็ น ภาษาต่ างประเทศ (Marczak, 2010: 1-17) นอกจากนี้ Moran (2001: 13-17) ได้ ก ล่ า วถึง
การจัดการเรียนการสอนภาษาที่เชื่อมโยงกับกรอบของวัฒนธรรมโดยพิจารณาประสบการณ์ด้าน
วัฒนธรรมของผู้เรียนเป็นพื้นฐานการจัดการเรียนรู้ โดยนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรอบ
วัฒนธรรมเป็นฐานช่วยในการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบได้แก่ กรอบความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของผู้เรียน (Cultural Knowledge Framework) และวงจรประสบการณ์การเรียนรู้ข องผู ้เ รี ย น
(Experiential Learning Cycle) ผู้สอนภาษาสามารถสร้างประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรีย นเกิ ด
การเรียนรู้ภาษาในกรอบวัฒนธรรมโดยคำนึงถึงองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) บริบทเชิง
วัฒนธรรม 2) กิจกรรมทางการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสาระทางวัฒนธรรม 3) ผลการจัดการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 4) บริบทในการเรียนรู้ และ 5) ธรรมชาติของความเชื่อมโยงที่สามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนได้
กรอบการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมตามแนวคิดของ Moran เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง
กันโดยอาศัยหลักการจัดการเรียนรู้ 4 ประการ ดังนี้ 1) การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม (Knowing
About) หมายถึง การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการแสดงหรือนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นได้
2) การเรียนรู้ด้วยวิธีการ (Knowing How) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง วิธีการในการเรียนรู้
วัฒนธรรม 3) การเรียนรู้ถึงวัตถุประสงค์ (Knowing Why) หมายถึง การพัฒนาความเข้าใจภาพรวม
เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม และ 4) การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง (Knowing Oneself) หมายถึง การที่ผู้เรียนเกิดความตระหนักต่อการเรียนรู้วัฒนธรรมโดย
พิจารณาความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้สึก ฯลฯ สำหรับวงจรประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
เน้นการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) มีการส่วนร่วม (participation) 2) การให้รายละเอียด
(description) 3) การตีความ (interpretation) และ 4) การเปรียบเทียบเชิงวัฒนธรรม (cultural
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comparison) วงจรการจัดการเรียนรู้ปรับจากแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้โดยมีพื้นฐานจากประสบการณ์
ที่ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของ Lewin, Dewey, and Piaget (1984, อ้างถึงใน Moran, 2001:
18-19) สำหรั บ วงจรการจั ด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ประสบการณ์ (The Experiential Learning Cycle)
4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม (Concrete Experience) ซึ่งเห็นและสัมผัสได้อย่าง
ชัดเจน 2) การสังเกตการณ์โดยสะท้อนคิด (Reflective Observation) เป็นการแสดงความคิดเห็นต่อ
วัฒนธรรมที่เข้าไปสังเกตุการณ์ 3) การสรุปแนวคิดที่ได้จากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย (Abstract
Conceptualization) เป็นการสรุปภาพรวมที่ผู้เรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับจากการปฏิบัติภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย และ 4) การร่วมเรียนรู้โดยตรง (Active Experimentation) ซึ่งผู้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยตรง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาและรูปแบบประสบการณ์
การจั ด การเรี ย นรู ้ (Kolb, 1984) เนื ่ อ งจากปรากฎการณ์ เ กี ่ ย วกั บ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ การตั้งองค์กรทั้งในและระหว่างประเทศ และการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลต่อทิศทางในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในระดับท้องถิ่นทำให้เกิดความตื่นตัวในการเรียนภาษาและยอมรับการเรียนรู้ภาษาในระดับท้องถิ่น
ไปถึงระดับประเทศ
จากแนวคิดที่กล่าวมาแล้วนำไปสู่ข้อสรุปว่า การที่ผู้เรียนมีความรู้ มีภูมิหลัง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นพื้นฐานช่วยให้ผู้ เรียนอ่านและเขียนภาษาต่างประเทศง่ายขึ้น
เนื่องจากผู้เรียนมีภูมิหลังด้านเนื้อหาสาระทำให้การเรียนภาษง่ายขึ้นและการเรียนอ่าน-เขียนในเชิง
โครงงานเกี่ยวกับท้องถิ่นทำให้การเขียนภาษามีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น
1.1.1.3 ความสำคัญของการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
การจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัด
การเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานคำนึงถึงการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและการใช้ทักษะทางสังคม
อย่างเหมาะสม Willis (1996: 1-9) กล่าวถึงหลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงานที่สำคัญคือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ประกอบด้วยการพิจารณา
องค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ประสบการณ์พื้นฐานของผู้เรียน
ที่มีต่อการเรียนรู้ภาษา 2) ความแตกต่างของผู้เรียน 3) การกำหนดเงื่อนไขในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และ 4) การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ นอกจากนี้รูปแบบ
การเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็น
ธรรมชาติจากการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยการขยายขอบเขตการเรียนรู้ที่มีออกไปผ่านการปฏิบัติ
และการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน และการปรับแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง
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ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้และการแสดงออกทางภาษา
เช่นเดียวกับ แนวคิดของ Ellis (2003: 276-277) ที่เห็นว่าการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะภาษาและพัฒนาทักษะอื่น ๆ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงหลักการพื้นฐาน 8 ประการ กล่าวคือ 1) ภาระงานที่
มอบหมายให้ปฏิบัติต้องมีระดับความยาก-ง่ายที่เหมาะสมกับผู้เรียน 2) การกำหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ที่ชัดเจน 3) การใช้กระบวนการสร้างความเข้าใจที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนก่อนเข้าสู่กระบวนการ
สร้างภาระงาน 4) ผู้เรียนต้องได้รับมอบหมายภาระงานที่ตอบสนองโดยตรงตามวัตถุประสงค์การเรียน
ที่กำหนด 5) การกระตุ้นให้ผู้เรียนทดลองดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 6) การสร้างความมั่นใจ
ว่าผู้เรียนได้มุ่งให้ความสนใจไปสู่การปฏิบัติภาระงานอย่างมีความหมายเป็นอันดับแรก 7) การสร้าง
โอกาสแก่ผู้เรียนในการฝึกการใช้รูปแบบของภาระงานอย่างเหมาะสม และ 8) ผู้เรียนจำเป็นต้อง
ประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ภ าระงานและประเมิ น ความก้ า วหน้ า ในการเรี ย นรู้ ข องตนเองเพื ่ อ สร้ าง
ความตระหนักต่อผลการปฏิบัติภาระงานของตนเอง นอกจากนี้กิจกรรมภาระงานยังส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้จากการนำความรู้และประสบการณ์ที่ตนมีมาใช้ร่วมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมา ย
ตลอดจนถึงการให้ความสำคัญต่อการสนทนาและการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Samuda &
Bygate, 2008: 36)
จากแนวคิ ดเกี ่ ยวกั บความสำคั ญ ของการสอนด้ วยกิ จกรรมภาระงาน
แสดงให้เห็นถึงผลของการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมผ่านการกำหนดเงื่อนไข
การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการใช้ทักษะ
สังคมในระหว่างปฏิบัติภาระงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนั กในตนเอง
และสามารถประเมินผลการปฏิบัติภาระงานด้วยตนเองได้
กิจกรรมภาระงานยังช่วยส่งเสริมการพัฒนะทักษะการอ่าน-เขียนแก่ผู้เรียน
ที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ Willis and Willis (2007: 33) ได้เน้นบทบาทของกิจกรรม
การอ่าน-เขียนในการสอนด้วยภาระงานที่เน้นการอ่าน-เขียนอย่างมีวัตถุประสงค์โดยพิจารณาภาระ
งานที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน และภาระงานนั้นมีความทันสมัยอันเป็นพื้นฐานในการช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Krashen (1985, อ้างถึงใน Skehan & Foster,
1999) ที่ใ ห้ความสำคัญ ต่อบทบาทของการทำความเข้าใจในบทอ่ านว่า เป็นแรงผลักดันที่ ด ี ต่ อ
การพัฒนาภาษาโดยผู้เรียนสามารถขยายขอบเขตการเรียนรู้ของผู้เรียนออกไป การเรียนรู้ในสิ่งที่
ไม่เข้าใจไม่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไม่เต็มศักยภาพ ทั้งนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ภาษาสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศได้แก่
ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานในการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Skehan &
Foster, 1999: 16) การใช้ภาระงานที่ตอบสนองต่อเนื้อหาบทเรียน (Task Response) และการสร้าง
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บทเรียน (Text Construction) เป็นผลจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายด้านได้แก่ สังคม วัฒนธรรม บริบท
ของสภาพแวดล้อม และประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีอยู่ในด้านการอ่านและการเขียน (Kobayachi &
Rinnert, 2008)
ดังนั้นกิจกรรมภาระงานจึงช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน
แก่ผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยพิจารณากิจกรรมภาระงานจากความสนใจ
ของผู้เรียนและความทันสมัยของกิจกรรมและเนื้อหา ความเข้าใจต่อบทอ่านจากการปฏิบัติกิจกรรม
ภาระงานเป็นแรงผลักดันที่ดีต่อผู้เรียนในการพัฒนาภาษา ปัจจัยที่สำคัญต่อการเรียนรู้ภาษา ได้แก่
สังคม วัฒนธรรม ตัวแปรของบริบทที่แวดล้อม และประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีทั้งในด้า นการอ่านและ
การเขียน
นอกจากนี้ กิจกรรมภาระงานยังช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
โดยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมภาระงานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการ
ออกแบบกิจกรรมภาระงานในการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการนั้นสอดคล้องกับการจัด
การเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพสูงสุดโดยตระหนักถึง
ความสำคัญของเจตคติที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใ จ
ในตนเองและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Ellis, 2004: 31) ข้อดีของกิจกรรมภาระงานในการจัดการเรียน
การสอน ได้แก่ ช่วยในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้จากผู้เรียนไปสู่ผู้เรียนโดยตรง สร้างโอกาส
ในการเรียนรู้และเข้าใจภาษาเป้าหมายในการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ที่ชัดเจนช่วยให้
การเรียนการสอนชัดเจนมากขึ้นและใช้เป็นกรอบงานในการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับ
สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งช่วยในการสร้างความสนใจและระบุความต้องการพื้นฐานของ
ผู้เรียนอย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้สอนยังเป็นมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือ
ในช่วงก่อนปฏิบัติภาระงานผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาเป้าหมายในการเรียนรู้และขยายขอบเขต
การเรียนรู้ไปสู่บริบทใหม่ ระหว่างปฏิบัติภาระงานผู้เรียนทำงานร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา
ผู้สอนให้การสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยมีบทบาทเป็นผู้ส นับสนุนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และ
ในขั้นประเมินผลผู้สอนมีบทบาทในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในตนเอง ช่วยให้ผู้เรียน
ค้นพบด้วยตนเองว่าบรรลุวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้หรือไม่ การเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับใด
(Willis & Willis, 2007: 21-29) นอกจากนี้ Avermaet and Gysen (2006: 43) ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมภาระงานว่าเป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนหาคำตอบของ
คำถาม “ทำไม?” โดยผ่านกระบวนการทางสังคม จากนั้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนจะขับเคลื่อน
ไปสู่การหาคำตอบของการใช้ภาษา ในคำถามของ “ภาษาอะไร ?” โดยผ่านกลไกการใช้ภาษาที่เรียนรู้
ร่วมกันซึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบจากการสำรวจความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนจัดเป็น
กรอบภาระงานสำหรับตอบคำถาม “ภาระงานใด?” ในการจัดกิจกรรมภาระงานที่เหมาะสมกับผู้เรียน
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และ สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตอบคำถาม “คุณภาพระดับใด?” ดังนั้นกิจกรรม
ภาระงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สอนพิจารณาเป็นอันดับแรกในการกำหนดวัตถุประสงค์การเรี ยน
การสอนมากกว่ากำหนดองค์ประกอบในการสอนภาษาที่เน้นระบบไวยากรณ์
ดังนั้น การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานจึงส่ งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
โดยผ่านกิจกรรมกลุ่มด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพสูงสุดโดยตระหนักถึงเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน เกิดความตระหนักในตนเอง และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้สอนมีบทบาทในการสนับสนุน
ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการการทำงานร่วมกัน
การจัดกิจกรรมการสอนด้วยการปฏิบัติภาระงานช่วยเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ แ ก่ผ ู้เรียน ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนคำนึงถึงหลักการสำคัญของ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากมุมมองของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
Dewey (1938/1963: 47-48, อ้างถึงใน Samuda & Bygate, 2008: 20-36) ให้ความเห็นในการจัด
การเรียนการสอนตามแนวประสบการณ์ต่อผู้เรียนว่าผู้สอนต้องแสวงหาช่องทางในการสนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว เมื่อดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
แล้วผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นได้รับการกระตุ้นผ่านกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้สอนสิ่งที่ควรพิจารณาในการจัดองค์ประกอบย่อยในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้แก่ ประสบการณ์จริงผู้เรียนที่ผู้เรียนมีอยู่ สาระของบทเรียน และประสบการณ์ของผู้สอน
ช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้ ในการสอนโดยมุ่งเน้นประสบการณ์
ของดิวอี้เป็นการสอนเพื่อเน้นการเพิ่มขยายความรู้หลังจากดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
พิจารณาขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน กล่าวคือ 1) การศึกษาสังเกตองค์ประกอบ
ของสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน 2) การส่งเสริมให้เกิดความรู้เกิดจากการสะสม
รวบรวม และ 3) การตัดสินค่าของการเรียนรู้โดยการรวมองค์ประกอบทั้งสองเข้าด้วยกันและสามารถ
นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ออกมาใช้เมื่อถูกกล่าวถึง ซึ่งต่างจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามแนวคิดของ Kolb ที่กำหนดขอบเขตการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เป็นรูปธรรม 2) การสะท้อนสิ่งที่ผู้เรียนสังเกตได้ 3) การสร้างแนวทางในการเรียนรู้ที่เป็นนามธรรม
และ 4) การมีส่วนร่วมโดยตรง นอกจากนี้ Kohonen (2001, อ้างถึงใน Samuda & Bygate, 2008:
26-27) ยังให้ความเห็นสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาโดยใช้ประสบการณ์ว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง มีความตั้งใจในการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความรู้ทักษะ และมีความ
ตระหนักในการเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความตระหนักในตนเอง 2) ความตระหนักในสถานการณ์
และกระบวนการ และ3) ความตระหนักในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นกรอบการเรียนรู้
เชิ ง ประสบการณ์ ใ นฐานะกระบวนการพั ฒนาที ่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการชี ้น ำและการให้ก ารสนั บสนุน
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้ห้องเรียนกับการปฏิบัติทางอ้อม
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จากแนวคิดข้างต้นจึง นำไปสู่ข้อสรุปว่า การสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
คำนึงถึงหลักการสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการจัดการเรียน
การสอนตามแนวประสบการณ์ สามารถเชื่อมโยงกับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เดิม และสร้างความ
ตระหนักต่อตนเองจากการทำกิจกรรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม ผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการสร้างกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมที่ออกแบบโดยใช้กรอบความรู้และประสบการณ์ที่มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานและการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นแนวคิด
ในการจัดการสอนทักษะภาษาที่ได้รับความนิยมสำหรับห้องเรียนภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ แม้ว่าการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียนให้
สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน โดยพิจารณาการเชื่อมโยงความรู้และ
ประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีอยู่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ส่วนแนวคิดของการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ ด้วยสื่อที่หลากหลายผ่านสื่อเนื้อหาและ
กระบวนการสอนตามวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นด้วยวัตถุประสงค์การจัด
การเรียนรู้ที่คล้ายคลึงกัน ผู้สอนจึงสามารถเชื่อมโยงวิธีการสอนทั้งสองแนวทางนี้เข้าด้วยกันเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนได้
1.1.1.4 การพัฒนาหลักสูตรการสอนอ่าน-เขียนโดยใช้การสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงานสำหรับผู้สอน
การสอนโดยใช้ ก ิ จ กรรมภาระงานช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาการสอนอ่ า น-เขี ย น
เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งเน้นการเชื่อมโยง
เนื้อหาในบทเรียนเข้ากับการใช้ภาษาในชีวิตจริงจึงช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ชัดเจนกว่า
การสอนแบบไวยากรณ์และการแปลในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา
ประเด็นปัญหาที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
อ่าน-เขียนไปสู่การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเนื่องจากการสอนภาษาอังกฤษแบบไวยากรณ์
และการแปลให้ความสำคัญกับเนื้อหาและผลที่ได้จากการเรียนใช้เชิงปริมาณโดยละเลยความรู้และ
กระบวนการได้องค์ความรู้ ในการสอนอ่านผู้สอนใช้การแปลเนื้อความในบทอ่านเป็นภาษาแม่
โดยเน้นการศึกษาคำศัพท์และไวยากรณ์ที่ปรากฎในบทอ่าน ในการอ่านเพื่อความเข้าใจผู้ตั้งคำถาม
จากบทอ่านส่วนผู้เรียนอ่านและตอบคำถามจากบทอ่าน คำถามที่ใช้ในการเพื่อความเข้าใจเป็นคำถาม
ในบทอ่าน ส่วนการสอนเขียน ผู้สอนมอบหมายงานเขี ยนจากการกำหนดหัวข้อที่ปรากฎในบทอ่าน
และเน้นการสอนไวยากรณ์ในการเขียนโดยยกตัวอย่างพร้อมกฎไวยากรณ์เป็นต้นแบบ หลังจากนั้น
ผู้เรียนเขียนงานโดยอาศัยความรู้จากกฎไวยากรณ์ที่เรียน (Larsen-Freeman, 2000: 15-21)
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ในขณะเดียวกัน การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานให้ความสำคัญการศึกษา
ภาษาเพื่อการนำไปใช้อย่างชัดเจน โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติร่วมกัน (Larsen-Freeman, 2000: 144) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาหลักสูตรการสอนจึงพิจารณาขั้นตอนการออกแบบหลักสูตร เนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ Willis and Willis (2007) กล่าวถึง
ขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรว่าควรเริ่มต้นจากการประเมินความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการพื้นฐานอาจเป็นความต้องการเฉพาะของผู้เรียน จากนั้นกำหนด
หัวข้อและเนื้อหาที่ผู้เรียนสนใจและต้องการเรียนเพื่อ เป็นการกำหนดภาระงานที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เมื่อสร้างชุดการเรียนตามลำดับความยากง่ายแล้ว จึงกำหนดเนื้อหาลงใน
หลักสูตรและใช้เป็นแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้โดยอิงกับความรู้ของผู้เรียน ผู้สอน และ
ผลการปฏิบัติภาระงาน หลังจากกำหนดภาระงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
แล้ว ผู้สอนสามารถเพิ่มเติมโครงสร้างไวยากรณ์หรือโครงสร้างภาษาที่ใช้ในวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ
เป็นเนื้อหาด้านภาษาของหลักสูตร มีการตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาด้านภาษากับกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อเพิ่มเติมส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ขึ้น จากนั้น นำไปใช้ในการจัด การเรียน
การสอน ในระหว่างดำเนินกิจกรรมผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรื อ
ให้สอดคล้องกับบริบท
นอกจากนี้ Willis (1996: 9-10) ยังให้ความสำคัญต่อปัจจัยหลักในการจัด
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นความแตกต่างของผู้เรียนและปัจจัยที่ทำให้ผู้เรียน
แตกต่างกัน ได้แก่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมาของผู้เรียน รูปแบบการเรียนรู้และแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ เจตคติ อายุและบุคลิกภาพ ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อผู้เรียนในด้านรู ปแบบการเรียนรู้และ
กลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย นเอง แม้ ว ่ า กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนทั ้ ง หมดไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ผ ู้ส อนสามารถปรับ กิจ กรรมการเรียนการสอนบางส่ วนได้ต ามความจำเป็ น
การเป็น “ผู้เรียนรู้ที่ดี” ในที่นี้ หมายถึงการเป็นผู้ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ดีมอี งค์ประกอบ ดังนี้ 1) แสวงหา
โอกาสในการเรียนรู้ และขยายขอบเขตการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 3) ตอบสนองการเรียนรู้ในเชิงบวก 4) สามารถวิเคราะห์
จำแนก และจดจำรูปแบบโครงสร้างภาษาเพื่อนำไปใช้ได้ 5) มีความพร้อมในการนำภาษาที่เรียนรู้
ไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง และ 6) ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
ได้ เช่นเดียวกับ Skehan and Foster (1999: 129) ที่ให้ความสำคัญของการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
ในฐานะรูปแบบของการสอนตามแนวการสืบค้นข้อมูล (Information-Processing Approach) โดยเน้น
หลั กการในการจั ดการเรี ยนการสอน 5 ขั ้ น คื อ 1) เลื อ กโครงสร้ า งของวั ต ถประสงค์ ก ารเรี ย นรู้
2) เลือกภาระงานที่ตอบสนองเกณฑ์ที่กำหนดอย่างชัดเจน 3) คัดสรรและจัดลำดับภาระงานเพื่อบรรลุ
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วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน 4) ขยายโอกาสในการในรูปแบบการสื่อสารโดยการสร้าง
ความสนใจแก่ผู้เรียน และ 5) ใช้กลไกการตรวจสอบ ร่วมกับหลักการในการจัดการเรียนการสอน
5 ขั้นคือ 1) เลือกโครงสร้างของวัตถประสงค์การเรียนรู้ 2) เลือกภาระงานที่ตอบสนองเกณฑ์ที่กำหนด
อย่างชัดเจน 3) คัดสรรและจัดลำดับภาระงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน
4) ขยายโอกาสในการในรูปแบบการสื่อสารโดยการสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน และ 5) ใช้กลไก
การตรวจสอบ
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเป็นการจัด
การเรียนการสอนที่ยึดพื้นฐานการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีความหมาย (Willis & Willis, 1996)
สอดคล้องกับแนวคิดในการสอนของ Prabhu (1987: 32, อ้างถึงใน Harmer, 2015: 60) ที่ใช้การสอน
ด้วยกิจกรรมภาระงานกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเน้นการปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ทักษะทางภาษาจาก
ภาระงานที่ปฏิบัติมากกว่าเป็นการเรียนรู้โครงสร้างภาษา เช่นเดียวกับแนวคิดของ Nunan (2006: 14)
ซึ่งเน้นจุดเด่นของการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน 6 ประการ คือ 1) การสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
มีฐานการจัดการเรียนการสอนจากการศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนในการคัดเลือกเนื้อหา
การเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 2) การจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ภาษา
เพื่อการสื่อสารผ่านกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเพื่อพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ภาษาเป้าหมาย
3) จัดการเรียนรู้ด้วยการนำเอกสารจริงมาใช้ในสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ 4) ส่งเสริมโอกาสใน
การเรียนรู้ภาษาด้วยการเน้นภาษาและกระบวนการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง 5) ส่งเสริมการใช้
ประสบการณ์ของผู้เรียนในฐานะที่เป็นองค์ประกอบการเรียนรู้ที่สำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
6) เชื่อมโยงการเรียนรู้ทักษะทางภาษาในห้องเรียนกับการนำภาษาที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน นอกจากนี้ Ellis (2009: 242) เน้นข้อ ดีของการสอนด้วย
กิจกรรมภาระงาน 7 ประการคือ 1) จัดการเรียนการสอนที่ให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้ “อย่างเป็น
ธรรมชาติ” ภายในห้องเรียน 2) เน้นการเรียนรู้อย่างมีความหมายมากกว่าการเรียนรู้จดจำรูปแบบ
ภาษาในการสื ่ อ สาร (Focus on Form) ด้ ว ยการใช้ ร ู ป แบบภาษาเป็ น กรอบในการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ
การนำไปใช้ 3) สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการใช้ข้อมูลนำเข้า (Input) ที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้
ภาษาเป้าหมาย 4) เป็นการสร้างแรงจูงใจภายในแก่ผู้เรียน 5) จัดการเรียนการสอนที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้สอนสามารถ
คัดเลือกและปรับเปลี่ยนตัวป้อนเพื่อการเรียนรู้และกำหนดทิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 6) ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างคล่องแคล่วโดยให้ความสำคัญต่อการความถูกต้องใน
การสื่อสารไปพร้อมกัน และ 7) สามารถใช้ร่วมกับการสอนแบบดั้งเดิมไปพร้อมกันได้
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ในการประเมินกิจกรรมการสอนด้วยภาระงานซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ
สำหรั บ ผู ้ ส อน Willis and Willis (2007: 171-173) เน้ น ความสำคั ญ ของการประเมิ น ในขั ้ น ตอน
หลังการดำเนินกิจกรรมในฐานะที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงผลการปฏิบัติภาระงานของผู้เรียน
อย่างชัดเจน ผู้สอนประเมินด้วยการรวบรวมผลการปฏิบัติภาระงานของผู้เรียนด้วยตนเองหรือผู้สอน
ร่วมกับผู้เรียนวิเคราะห์ผลการปฏิบัติภาระงานซึ่งเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในการปรับปรุง
แก้ไข การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
ที่ได้ปฏิบัติ นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติภาระงานอีกประการหนึ่ง
ได้แก่ ปัจจัยทางสังคมของผู้เรียน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมา
ของผู้เรียน ซึ่งแตกต่างจากผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (Kobayachi & Rinnert, 2008: 7-29)
จากการอภิปรายเกี่ยวกับ การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานมาแล้วข้างต้น
จะเห็นได้ว่า การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกัน วัตถุประสงค์หลัก
ของการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเป็นการพัฒนาทักษะภาษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยเหตุนี้จึงให้ความสำคัญต่อการสำรวจความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนในการกำหนดวัตถุประสงค์
ในการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาและสาระของหลักสูตร สำหรับงานวิจัยนี้ให้ความสนใจต่อการสอนด้วย
กิจกรรมภาระงานเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนะธรรมไทย
ภาคเหนือ การจัดการเรียนการสอนจึงเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทอ่านจริงในเนื้อหา
วัฒนธรรมไทยในแนวเรื่องที่หลากหลายที่เชื่อมโยงข้อมูล ที่ผู้อ่านได้รับจากการอ่านไปสู่การเขียน
ซึ่งเป็นการเขียนตามประเภทของเนื้อความที่ผู้เรียนพบในชีวิตประจำวัน และเป็นเอกสารที่ใช้ใน
การสื่อสารจริงหรือใกล้เคียงกับเอกสารจริง สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้นั้น เนื่องจากเป็น
การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร งานวิจัยนี้จึงประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยผู้เรียนต้องเข้าใจโครงสร้างเรื่อง คำศัพท์
สำนวน และลีลาในการนำเสนอในบทอ่าน
1.1.2 สภาพปัญหาด้านการสอนอ่าน-เขียนในฐานะภาษาต่างประเทศ
การสอนทักษะด้านการอ่าน-เขียนได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสอนอ่าน-เขียนสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศซึ่งมีการนำเสนอ
รูปแบบการเรียนการสอนอ่าน-เขียนที่หลากหลายเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาการอ่าน-เขียน
สำหรับผู้เรียนและแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน การสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอน การจัดทำสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนถึงการศึกษาเพื่อ
จัดสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
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ประเด็นปัญหาด้านวิธีสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ
ในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาการจัดการเรียนการสอน ผู้สอน
ยังไม่ประสบผลสำเร็จในการแสวงหารูปแบบการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้รับ
จากการอ่านไปสู่การเขียนด้วยรูปแบบการสอนที่ชัดเจน ซึ่งต่างจากการสอนอ่าน-เขียนสำหรับผู้เรียน
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ในรูปแบบการสอนอ่านเชิงปฏิสัมพันธ์ (Plakans, 2009) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Noom-ura (2013) ที่สำรวจความล้มเหลวในการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
โดยให้ความสนใจในประเด็นคุณภาพของผู้สอน แรงจูงใจของผู้เรียน หลักสูตรและสื่อประกอบ
การเรียนการสอน รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ อุปกรณ์การสอน จำนวนผู้เรียน
ใน 1 ห้องเรียน และเวลา ผลการสำรวจพบว่าครูไทยมีปัญหาในการสอนมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่
1) การสอนเขียนภาษาอังกฤษ 2) การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในชั้นเรียน 3) การเพิ่ม
ขยายขอบเขตการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 4) การสอนฟังและพูด และ 5) การใช้กิจกรรมเกมและเพลง
ประกอบการสอน ตามลำดับ นอกจากนี้ผู้สอนยังต้องการยกระดับไปสู่การสอนอ่าน การสอนเขียน
และการใช้จิตวิทยาในการสอนเพื่อพัฒนาการสอนของตนให้ดีขึ้น ในด้านผู้เรียนนั้นผลสำรวจชี้ให้เห็น
ว่าผู้เรียนมีความอดทนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษน้อย อันเป็นผลจากแรงจูงใจภายในของผู้เรียน
ผู้สอนควรได้รับการฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและพัฒนาผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้
ด้วยการนำตนเองและรักการแสวงหาความรู้อย่างต่อ เนื่องด้วยตนเอง นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ
ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล (2559) ในการสำรวจปัญหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตจังหวัดปทุมธานี จากการสำรวจความเห็นของผู้เรียนจำนวน
390 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้ แบบสอบถามสำรวจผู้เรียนที่ศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยชินวัตร พบว่าความเห็นของผู้เรียนด้านผู้สอน อยู่ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากการขาดผู้สอนที่มีป ระสิทธิภาพ วิธีการสอนของผู้สอนยังเน้นความจำ
มากกว่าการสร้างความเข้าใจ และการขาดความร่วมมือระหว่างผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยกัน
ส่วนประเด็นปัญหาด้านผู้เรียนในการเรียนการสอนอ่าน-เขียนพบว่าปัญหาที่สำคัญ
ได้แก่ ผู้เรียนขาดทักษะการใช้กลยุทธ์ในการอ่านและกระบวนการเขียน (มนัสวี ดวงลอย, 2558) ได้ระบุ
ปัญหาในการอ่านที่พบ คือ ผู้เรียนมีปัญหาในการอ่านเพื่อระบุหัวเรื่องมากที่สุด ส่วนการสำรวจปัญหา
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ (นทีธร นาคพรหม และคณะ, 2559) ได้ระบุปัญหาในการอ่านที่พบคือ โครงสร้างไวยากรณ์
การทำความเข้าใจบทอ่าน และคำศัพท์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณางานวิจัยที่ศึกษาปัญหาด้านการเขียน
จากงานวิจัยเรื่อง “Writing Problems of EFL Learners in Higher Education: A case study of
The Far Eastern University” ของ Rodsawang (2017) ได้ระบุปัญหาที่พบในการเขียนของผู้เรียน
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คือ โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม การใช้คำศัพท์ รูปแบบการเขียน และการฝึกปฏิบัติ เมื่อพิจารณา
ร่วมกับรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 1 การอ่านภาษาอังกฤษ
2 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 และการเขียนภาษาอังกฤษ 2 ในปีการศึกษา 2557-2560 ซึ่งแสดง
ผลการเรียนรู้ในเอกสาร มคอ.5 พบว่า การพัฒนาทักษะการอ่านที่เป็นปัญหา คือ การเรียนรู้คำและ
ความหมายจากบริบท การระบุชื่อเรื่องและใจความสำคัญ ส่วนในด้านการเขียนได้ระบุปัญหาที่พบคือ
การใช้โครงสร้างเรื่องและการใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ในการสอนเขียนพบว่าผู้เ รี ยน
ขาดโอกาสในการส่งเสริมทักษะการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ กล่าวคือ ผู้เรียนขาดโอกาสในการพัฒนา
ทักษะการเขียนโดยใช้ทักษะกระบวนการที่เรียนรู้การเขียนจากรูปแบบการอ่านไปสู่การเขียนอย่างมี
วัตถุประสงค์
จากข้อมูลดังกล่าวนำไปสู่ข้อสรุปถึงสภาพปัญหาในการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศโดยพบปัญหาด้านคุณภาพและคุณสมบัติของผู้สอนซึ่งควรแก้ปัญหา
ด้วยการพัฒนาผู ้ส อนให้ม ีค วามรู ้ในด้ านการจั ดการเรี ยนการสอนอ่ าน-เขียนภาษาอัง กฤษเพื่ อ
การสื่อสาร มีการสนับสนุนให้ผู้สอนแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่วนผู้เรียนนั้นประเด็นที่สำคัญ คือ ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะการอ่าน
และทักษะการเขียน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวโดยส่งเสริมให้ผู้สอนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ด้านกลยุท ธ์การสอน และใช้การจัดการเรียนการสอนที่เ น้ นผู้ เรี ยนเป็ นศูน ย์กลางและส่ ง เสริ ม
การมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น
1.1.2.1 ประเด็นปัญหาในการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้สอน
การสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็นภาษาต่างประเทศมีประเด็นปัญ หาที่แตกต่างจากในการสอนอ่าน-เขียนสำหรับผู้สอนที่ใช้
ภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาแม่ การใช้รูปแบบการสอนของผู้สอนเป็นประเด็น
อุปสรรคสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน
จากการสำรวจปั ญ หาด้ า นการสอนภาษาอั ง กฤษของผู ้ ส อนในระดั บ
อุดมศึกษา พบว่า การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
การจัดการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ กล่าวคือ เมื่อเรียนภาษาอังกฤษครบตามเนื้อหาแล้วผู้เรียน
ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง งานวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
อุดมศึกษาแสดงให้เห็นถึงปัญหาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่เกิดจากผู้สอน ได้แก่ ใช้รูปแบบ
การสอนภาษาในรู ป แบบ Presentation, Practice, Production ซึ ่ ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การเสริ ม
ความสามารถในการสื่อสารทางภาษาของผู้เรียน การสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยยังใช้รูปแบบ
ผู้สอนเป็นศูน ย์กลางโดยไม่ใ ห้ ความสำคัญ ต่อการเสริม ต่ อความรู ้และประสบการณ์ท ี่ผ ู้ เรี ย นมี
ในการสอนทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ รูปแบบ
การสอนของผู้สอนยังมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้นเนื้อหามากกว่าพัฒนาความสามารถ
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ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนส่วนมาก
ไม่เชื่อมโยงกับการนำความรู้ทางภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน (อารีย์ ปรีดีกุล, 2558) และเน้นความจำ
ของผู้ เ รี ย นมากกว่ า เน้ น การนำความรู ้ แ ละทั ก ษะทางภาษาไปใช้ ใ นชี ว ิ ต ประจำวั น (ปิ ย นุ ช
อุดมเกียรติสกุล, 2559)
ในการสอนทักษะการเขียนในประเทศไทยพบประเด็นการสอนที่น่าสนใจ
คือ ผู้สอนขาดการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้การสอนที่เน้นผลผลิตของผู้เรียนมากกว่ากระบวน
การสอน เนื่องจากการสอนทักษะการเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่ยากและซับซ้อน กระบวนการเขียน
ต้องใช้กระบวนการหลายขั้นตอนในการสร้างผลงานด้านการเขียน ผู้สอนจึงควรมีบทบาทในการสร้าง
แรงจู ง ใจและกำกั บ ติ ด ตามผู ้ เ รี ย นในการพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง (ชญาณ์ น ั น ท์
ปิติกรพวงเพชร, 2559) นอกจากนี้ งานวิจัยของ Addison and McGee (2010) กล่าวถึงการทิศทาง
และแนวโน้มในการสอนเขียนในระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย ในงานวิจัยชื่อ “Writing in High
School/Writing in College: Research Trends และ Future Directions” สำรวจโดยคณะกรรมการ
การศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยทำการสำรวจทุก 3-5 ปี พบว่าสถานประกอบการ
มีความต้องการผู้เรียนมีความรู้ด้านการเขียนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในสาระที่เรียนใน ผู้สอนจึงควร
เตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับความต้องการของผู้เรียน กล่าวคือในชั้นปีที่ 1 และ 2 ควรเป็น
การพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นในการเรี ย น เช่ น งานเขี ย นตามที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายในชั ้ น เรี ย น
การเขียนบทความ การเขียนสะท้อนคิด การเขียนบทความหรือบทคัดย่อ เป็นต้น ในชั้นปีต่อไปควร
เตรียมผู้เรียนในการเรียนรู้การเขียนในรูปแบบการสื่อสารหรือเรียนรู้รูปแบบการเขียนสำหรับ
การทำงานเฉพาะทาง ซึ่งผู้เรียนสามารถถ่ายโอนความรู้จากการเรียนในสองชั้นปีแรกไปสู่การเรียนใน
ลักษณะเฉพาะได้ (Addison & McGee, 2010: 164-165) การอ่าน-เขียนเป็นกระบวนของทักษะ
ภาษาเชิงปฏิสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ การสร้างงานเขียนที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมี
ความเข้าใจบทอ่านที่อ่านอย่างชัดเจน บทบาทของผู้สอนจึงจำเป็นในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้โอกาสผู้เรียนในการทำความเข้าใจบทอ่าน ในด้านคำศัพท์ โครงสร้าง
ประโยค และโครงสร้างเรื่องก่อนปฏิบัติการเขียน
จากประเด็นปัญหาข้างต้นนำไปสู่ข้อสรุปได้ว่า ประเด็นปัญหาในการสอน
อ่ า น-เขี ย นที ่ เ กิ ด จากผู ้ ส อนมาจากรู ป แบบการสอนและกระบวนการสอนเน้ น ความรู ้ ค วามจำ
กฎไวยากรณ์และเน้นผลผลิตมากกว่าการสอนโดยเน้นกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันนอกจากนี้ ยังขาดลำดับความยากง่ายในการสอนเขียนเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาทักษะ
การเขี ย นเฉพาะทาง เป็ น ผลให้ ก ารสอนอ่ า น-เขี ย นภาษาอั ง กฤษในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด ผู้วิจัย จึงได้พัฒนาแนวทางในการวิจัยการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารโดย
จัดลำดับการสอนเขียนจากการเรียนรู้คำศัพท์และสำนวน โครงสร้างเรื่อง และการเขียนตามรูปแบบ
ข้อเนื้อความเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
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1.1.2.2 ประเด็นปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่าน-เขียนของผู้เรียน
ประเด็นปัญหาในการสอนอ่าน-เขียนสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศที่ผ่านมายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการอ่านเพื่อการสื่อสาร
เนื่องจากผลของการสอนอ่าน-เขียนแบบดั้งเดิมและการสอนของผู้สอนเป็นผลให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ
เนื้อความในบทอ่านและไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการเขียนได้อย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ที่พบในการทำความเข้าใจบทอ่าน ได้แก่ การตีความบทอ่าน การรู้จักโครงสร้างเรื่อง การเรียนรู้คำ
และความหมายที่อยู่ในบทอ่าน เป็นต้น จากการสำรวจการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับมหาวิทยาลัย มีการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียน ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน (2556) พบปัญหาด้านการแปลความจาก
เนื้อหาบทอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เนื่องจากปัญหาการเรียนรู้คำศัพท์ที่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรี ยน
เช่นเดียวกับ นทีธร นาคพรหม, วรางคณา ภู่ศิริปัญโญ และ ศิวพร โสโต (2559) สำรวจปัญหา
การอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พบปัญหาด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ และความเข้าใจในการอ่าน ในขณะเดียวกัน กฤษณ์
ศรทัตต์, พิลานุช ภูษาวิโศธน์ และ พิมพ์ยุพา ประพันธ์ (2559) พบปัญหาด้านทักษะการเขียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกล่าวคือ ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้าน
คำศัพท์น้อย และขาดโอกาสในการพัฒนางานด้านการเขียน เป็นผลให้ผู้เรียนเกิดความท้อแท้ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ นอกจากนี้ Na Phuket and Bidin (2016) ศึกษาปัญหาการเขียนของ
นักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา พบปัญหาหลัก 3 ประเด็น คือ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ใช้
พจนานุกรมร่วมในการสร้างงานเขียนและความรู้ไวยากรณ์ยังไม่เพียงพอสำหรับสร้างงานเขียน
ความรู ้ ใ นภาษาเป้ า หมายของผู ้ เ รี ย นมี ไ ม่ เ พี ย งพอสำหรั บ สร้ า งงานเขี ย น และทั ศ นคติ ท ี ่ ม ี ต่ อ
ภาษาอังกฤษโดยมองว่าเป็นภาษาที่เรียนยาก เป็นผลให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาทักษะภาษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียน
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอีกปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการจัดการ
เรียนการสอน รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสื่อกลางระหว่างการเรียนรู้กับความรู้สึกของผู้เรียน
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างคงที่
ในการประมวล ทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาในการเรียนรู้ (Brown, 1994: 105) การศึกษาเกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนช่วยตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจั ด
การเรียนการสอนได้ดีขึ้นตามความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลา
ในการทำกิจกรรมเชิงตอบสนอง ซึ่งสอดคล้องตามความเห็นของ Harmer (1998: 79) อย่างไรก็ตาม
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แม้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ภาษามีบทบาทสำคัญ สภาพสังคม ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของผู้เรียนก็มีผลต่อความสนใจในการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนเช่นกัน ได้แก่ ความเชื่อใน
การเรียนรู้เพื่อมุ่งหวังผลสอบมากกว่าเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน (Che Musa et al., 2012)
เช่ น เดี ย วกั บ ความเห็ น ของ Ryder and Graves (1998: 273-280) ซึ ่ ง ให้ ค วามสำคั ญ ของการจัด
การเรี ย นการสอนว่ า ควรปรั บ การสอนไปสู ่ การเรีย นรู้ ป ระสบการณ์ ว ั ฒ นธรรมเพื ่ อ สร้ า งเสริม
การเรียนรู้สาระและทักษะการแก้ปัญหาเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการให้การสนับสนุนในผู้สอน
จากมุมมองที่หลากหลาย นอกจากนี้การสำรวจปัญหาการอ่านของ Milaghardan (2016) ต่อสาเหตุ
ของปัญหาในการอ่านของนักศึกษาประเทศอิหร่าน พบว่า ปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่ง คือ ขาดการฝึกฝน
การใช้ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เช่น การอ่านคร่าว ๆ การอ่านเพื่อหารายละเอียด การตีความ
เรื่องที่อ่าน และการเรียนรู้รูปแบบโครงสร้างหลักของเรื่องที่อ่าน เช่น Cause/Effect, Chronological
order of events, compare และ contrast เป็นต้น
จากผลการศึกษาและแนวคิดในการจัดเรียนการสอนข้างต้นนำไปสู่ข้อสรุปว่า
ประเด็น ปัญหาด้านการอ่าน-เขียนของผู้เรียนเนื่องมาจากประสบการณ์ทางภาษาที่แตกต่างกัน
รวมถึงรูปแบบการเรียนรู้ทางภาษาของผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกัน เป็นผลต่อการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่าน-เขียนของผู้เรียนแต่ละคน ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยส่งเสริมประสบการณ์ด้านการอ่านด้วยการจัด
สภาพแวดล้อมทางสังคมในการศึกษาบทอ่านร่วมกันและสร้างงานเขียนร่วมกัน ก่อนพัฒนาไปสู่
การสร้างงานเขียนของผู้เรียนด้วยตนเอง
1.1.2.3 ประเด็นปัญหาในด้านภูมิหลังของผู้เรียน
ผู้เรียนที่มีภูมิหลังแตกต่างกันมีผลต่อการทำความเข้าใจบทเรียนอ่าน
ต่างกัน เป็นผลให้การตีความของแต่ละบุคคลต่างกัน ความแตกต่างของผู้เรียนที่มีผลต่อการเรียนรู้
ทางภาษาเช่น ความรู้และประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียนมี สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และ
การดำเนินชีวิตที่ต่ างกัน เป็นต้น ผลของภูมิหลังที่แตกต่างทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจบทอ่านที่นำเสนอ
ในเรื่องที่ไม่คุ้นเคย หรือประสบปัญหาในการทำความเข้าใจเรื่องราวในบทอ่านที่ตนไม่คุ้นเคย
ความหลากหลายของสังคมวัฒนธรรมและสถาบันซึ่งเป็นภูมิหลั งของ
ผู้เรียนมีผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ
ปัญหาในการอ่านเพื่อความเข้าใจที่พบเป็นประเด็นหลักคือ การขาดการกระตุ้นความรู้พื้นฐานซึ่งเป็น
ความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียนมี โดยทั่วไปผู้สอนมักละเลยการนำความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียนมาใช้ในการส่งเสริม ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ผู้เรียนจะประสบปัญหาในการอ่านเมื่อได้
อ่านบทอ่านที่มีความยาวและเนื้อหาของบทอ่านมีความซับซ้อนขึ้น (Milaghardan, 2016)
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Mao (2012) ประยุกต์กิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม
ภาระงาน สำหรับนักศึกษาชาวจีน พบว่าประเด็นปัญหาหลักในการทำความเข้าใจบทอ่านของผู้อ่าน
คือ การหาความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยในบทอ่าน การทำความเข้าใจประเด็นหลักของเนื้อเรื่อง
รวมถึงการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน ในประเด็นการประยุกต์ใช้กิจกรรมภาระงานกับการอ่านเพื่อ
ความเข้ า ใจ พบว่ า ในขั ้ น ก่ อ นปฏิ บ ั ต ิ ภ าระงานซึ ่ ง เป็ น ขั ้ น นำเข้ า ข้ อ มู ล การกระตุ ้ น ความรู ้และ
ประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีช่วยเสริมสร้างจินตนาการและเชื่อมโยงไปสู่การทำความเข้าใจบทอ่านได้มาก
ขึ้น ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติกิจกรรมการอ่านได้มากขึ้น เช่นเดียวกับ Ajideh (2006) ที่ให้
ความสำคัญกับการกระตุ้นความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีในการทำความเข้าใจบทอ่านโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในขั้นก่อนปฏิบัติภาระงานซึ่งเป็นการนำเข้าของข้อมูลในการปฏิบัติกิจกรรมภาระงาน
Santikarn (2015) ศึกษาทัศนคติแรงจูงใจและการสนับสนุนจากบิดามารดา
ที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จำนวน 411 คน ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชา ENOII พบว่านักศึกษาชายได้รับการสนับสนุนสูงกว่านักศึกษาหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที ่ ร ะดั บ 0.05 ในขณะที่ ไม่พ บความแตกต่ างในเรื ่อ งเพศของนั กศึก ษาต่อ ทั ศนคติและแรงจูงใจ
ผลการวิจัยยังพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการสนับสนุนจากบิดามารดากับแรงจูงใจเชิงบวกใน
การเรียนภาษาอังกฤษ ผู้สอนและผู้ปกครองเพิ่มความสนใจในการสอนนักศึกษาเพศหญิง เนื่องจาก
นักศึกษาเพศหญิงและเพศชายมีความสนใจเท่ากัน นักศึกษาหญิงให้ความสนใจต่อกิจกรรมการสอน
ที่เน้นการอภิปรายหรื อ งานที ่ไ ด้รั บมอบหมายเชิ งปฏิ บัต ิการมากกว่ านักศึกษาชาย นอกจากนี้
ผู้ปกครองยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนักศึกษาชายและหญิงในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยให้
การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งในปัจจุบัน ซึ่งมีหลายช่องทางในการศึกษา
ภาษาอังกฤษ ทั้งในห้องเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถนำไปสู่ข้อสรุปว่า ภูมิหลังที่
แตกต่างกันของผู้เรียนมีผลต่อการเรียนรู้ทางภาษาที่แตกต่างกันและเป็นผลสืบเนื่องไปถึงการนำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีต่อการทำความเข้าใจบทอ่าน
เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้สอนทักษะการอ่าน-เขียนควรพิจารณาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีเป็นการสร้าง
แรงจูงใจแก่ผู้เรีย นในการทำความเข้าใจบทอ่านและเชื่อมโยงไปสู่การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยพิจารณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานโดยมุ่งเน้น
การเชื ่ อ มโยงความรู ้ แ ละประสบการณ์ ข องผู ้ เ รี ย น สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ตลอดจนถึงการเลือกใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน
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1.1.3 แนวทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน-เขียนและภาระงานในอดีต
การอ่าน-เขียนและการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเป็นกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น งานวิจัยจำนวนมากให้ความสนใจกับการพัฒนาทักษะภาษาแก่
ผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศร่วมกับการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรปซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
1.1.3.1 งานวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ กรอบอ้ า งอิ ง ความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรปกับการสอนอ่าน-เขียน
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common
European Framework of Reference for Language – CEFR) เป็ น กรอบความคิ ด หลั ก ที ่ ใ ช้ ใ น
การประเมินผลจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กรอบอ้างอิงนี้ใช้สำหรับระบุผลสัมฤทธิ์ท าง
การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการสอน และแสดงผลการประเมิน
การเรียนรู้ทางภาษาในระดับมาตรฐาน ในทวีปเอเชียมีหลายประเทศที่ใช้กรอบอ้างอิงนี้ในการประเมิน
สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนในทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
Foley (2019) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรปในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศในทวีปเอเซียตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่กำหนด ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น มาเลย์เซีย และจีน
พบว่าเกณฑ์อ้างอิงต้นแบบกำหนดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแต่ละระดับสูงทำให้
หลายประเทศปรับเกณฑ์อ้างอิงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับบริบทประเทศ
ของตน เช่น กรอบอ้างอิงสำหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย (A Framework of Reference
for English Language Education in Thailand – FRELE-TH) ปรับเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้อง
กับบริบทของประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ 10 ระดับ คือระดับพื้นฐาน (Basic user) ระดับ 1-4 เทียบเท่า
กับ A1-A2 ระดับใช้ภาษาได้อย่างอิสระ (Independent user) ระดับ 5-8 เทียบเท่ากับ B1-B2 และ
ระดับใช้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญ (Professional user) ระดับ 9-10 เทียบเท่ากับ C1-C2 ส่วนในประเทศ
ญี่ปุ่นปรับใช้ CEFR-J เนื่องจากระดับสมรรถนะของผู้สำเร็จระดับอุดมศึกษามีเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
สมรรถนะทางภาษาที่กำหนดไว้ในกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป เช่นเดียวกัน
CEFR-V ในประเทศเวียดนามซึ่งต้องปรับเกณฑ์ที่น ำไปใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาภาษาอังกฤษของ
คนเวียดนาม และ CEFR-M ในประเทศมาเลเซียที่ถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาประเทศซึ่งพบว่าสมรรถนะ
ของผู้เรียนยังไม่บรรลุตามความสามารถที่ระบุไว้ในแต่ละระดับของเกณฑ์ นอกจากนี้ ในประเทศจีน
มีเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะภาษาอังกฤษ (Standards of English Language Ability –CSE) ซึ่งใช้ใน
การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรปยังใช้ในแวดวงจำกัดโดยเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้ใหญ่ในบริบทของทวีปยุโรป
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Waluyo (2019) ใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
ในการวิ จ ั ย กรณี ศ ึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ โ ดยใช้ แ บบทดสอบเที ย บเคี ย งกั บ กรอบอ้ า งอิ ง
ในการแปรผลของความสามารถทางภาษา คือ แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailuk University – Test of English Proficiency (WU-TEP) ผลการวิจยั
พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 77.3 มีผลการทดสอบอยู่ในระดับพื้นฐาน (A1 และ A2) ซึ่งเทียบเท่า
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้สำหรับมัธยมต้นและมัธยมปลายในสังกัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษา
Khaokhaew (2012) ใช้ ก รอบอ้ า งอิ ง ความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรปเป็นเกณฑ์ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 6 ระดับ คือ A1, A2,
B1, B2, C1, และ C2 ในการศึกษากลยุทธ์การอ่านโดยใช้วิธีสอนตรงกับนักศึกษาไทยที่เรียนวิชาเอก
ภาษาอังกฤษในประเทศไทย
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Lahuerta (2018) ที่ใช้กรอบอ้างอิงความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรปเป็นประเมินเกณฑ์ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็น ภาษาต่างประเทศซึ่งเรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศสเปนโดยเก็บข้อมูลจาก
การสังเคราะห์งานเขียนเรียงความของผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ B2 จำนวน
121 คน และระดับ C1 จำนวน 121 คน พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน 5 ด้าน คือ เนื้อหา องค์ประกอบ
ภาษาที่ใช้ คำศัพท์และสำนวน และกลไกการเขียน ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมผู้เรียนที่อยู่ในระดับ
C1 มีผลงานการเขียนดีกว่าและสร้างงานเขียนได้ยาวกว่าผู้เรียนที่อยู่ในระดับ B2
จากงานวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า วแสดงถึ ง บทบาทของกรอบอ้ า งอิ ง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน
สำหรับใช้เป็นเกณฑ์การกำหนดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนและ
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ทางภาษามาตรฐาน
และทันสมัย
1.1.3.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน
การสอนอ่าน-เขียนเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำความเข้าใจภาระงานและการปฏิบัติ
ภาระงานให้ประสบความสำเร็จ งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ กิจกรรมภาระงานในการสอนอ่าน-เขียน
จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมความสามารถในการนำไปใช้ของผู้เรียน
กิ จ กรรมภาระงานเริ ่ ม เป็ น ที ่ ร ู ้ จ ั ก โดย Prabhu (1987) ใช้ ก ารสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนในอินเดีย เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง นอกห้องเรียนได้โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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แตกต่างจากการสอนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม เช่นเดียวกับ Willis (1996) ได้ออกแบบเพื่อกิจกรรม
การเรียนทางภาษาสำหรับผู้เรียน 6 กิจกรรม ได้แก่ Listing, Sorting and ordering, Comparing,
Problem solving, Sharing personal experience, และ Creative task ผ่ า นกระบวนการจั ด
การเรียนการสอน 3 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน ขั้นปฏิบัติภาระงาน และขั้นศึกษาภาษา
Larson-Freeman (2000: 144) ย้ ำ ถึ ง การใช้ ก ระบวนการปฏิ บ ั ต ิ ก ิ จ กรรมภาระงานโดยเน้ น
การทำความเข้าใจอย่างชัดเจนของผู้เรียนเพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรมในขั้นถัดไป ในกรณีที่ผู้เรียน
ไม่เข้าใจหรือผู้สอนไม่อธิบายให้ชัดเจนอาจเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมภาระงาน การตรวจสอบ
ถึงความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องปฏิบัติทั้งผู้เรียนและผู้สอน
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานได้รับความนิยมในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาสำหรับผู้สอนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศ งานวิจัยของ Li (1998) ใช้กจิ กรรม
ภาระงานในการเขี ย นจดหมายอิ เ ลคทรอนิ ค ส์ เ พื ่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นสำหรั บ ผู ้ เ รี ย นที ่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศโดยเป็นภาระงานด้านการเขียนที่หลากหลาย ทั้งในด้าน
วัตถุประสงค์การเขียน การอ่านจดหมาย และการศึกษาโครงสร้างเรื่องในจดหมาย ผลการวิจัยพบว่า
ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างสามารถเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้องขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกใช้คำศัพท์
ไวยากรณ์ แ ละโครงสร้ า งประโยค รวมถึ ง ใช้ ร ู ป แบบของเนื ้ อ ความในจดหมายอย่ า งเหมาะสม
ในขณะเดียวกันงานวิจัยของ Marashi and Dadari (2012) ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมภาระงานกับ
การเขียนและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุมในการสร้างกิจกรรม
ด้านการเขียนและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แบบทดสอบ PET เป็นเครื่องมือในการวัดประเมิน
ผลการวิจัยพบว่าหลังจากการเรียนด้วยกิจกรรมภาระงานในระยะเวลา 18 สัปดาห์ ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมการเขียนโดยกลุ่มทดลองมีคะแนนสูงขึ้น ส่วนงานวิจัยของ Hai-Yan (2014)
ได้ศึกษาเปรียบเทียบการสอนเขียนด้วยกิจกรรมภาระงานกับการสอนเขียนโดยใช้แนวการสอนแบบ
3 Ps ผลการวิจัยพบว่า การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานสามารถใช้กับห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีจำนวน
176 คน ได้ดีกว่าการเรียนด้วยรูปแบบ 3 Ps อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่
สิ ่ ง ที ่ ส ำคั ญ ในการกำกั บ การเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย น คื อ ผู ้ ส อน วิ ธ ี ก ำกั บ ติ ด ตามของผู ้ ส อน และ
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังแสดงว่าจากการเรียนด้วยกิจกรรม
ภาระงานเป็นผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างงานเขียนได้ดขี ึ้นและมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ Khodabandeh (2016) ศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้รูปแบบ
การสอน 4 รูปแบบ ต่อสัมฤทธิ์ผลในการเขียนประกาศรับสมัครงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้
การสอนแบบการสอนตรง การสอนแบบอ้ อ ม การสอนด้ ว ยกิ จ กรรมภาระงาน และการสอน
แบบให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองโดยใช้เนื้อหาวิชาการอ่านในสื่อมวลชน พบว่ากลุ่มที่สอนแบบการสอน
ตรงและกลุ่มที่สอนด้วยกิจกรรมภาระงานมีคะแนนสูงกว่าสองกลุ่มที่เหลือ แต่กลุ่มที่สอนด้วยกิจกรรม
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ภาระงานได้คะแนนสูงที่สุด เนื่องจากการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเป็นรูปแบบการสอนที่เน้น
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สามารถจัดได้ในสภาพแวดล้อม
ที่หลากหลาย
จากข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ งานวิ จ ั ย ที ่ น ำเสนอข้ า งต้ น แสดงถึ ง ความสนใจ
การจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมต่อการจัดการเรียนการสอนอ่านเขียนซึ่งผู้สอนต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อนำไปสู่กิจกรรมขั้นต่อไป การเรียนการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงานมี ก ิ จ กรรมที ่ห ลากหลายและมี สื ่อ ที่ ทั น สมัย มากขึ้ น ช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะการอ่า น-เขีย น
ของผู้เรียนได้โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสในการปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน
ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นผลให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเร็วขึ้น
1.1.3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภาระงานในการสอนในเนื้อหาวัฒนธรรม
และเนื้อหาเฉพาะ
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานร่วมกับเนื้อหาวัฒนธรรมเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการสอนภาษาที่สามารถเรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ประเด็นที่น่าสนใจคือ
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานร่วมกับการสอนเนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องยากและท้าทาย
สำหรับห้องเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศ เนื่องจากผู้สอน
ที่เชี่ยวชาญทักษะภาษาและเชี่ยวชาญวัฒนธรรมท้องถิ่นมีจำกัด เช่นเดียวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมภาระงานที่สอนในเนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานวิจัยของสุพรรณี อาศัยราช (2557) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนไวยากรณ์
ภาษาอั ง กฤษแบบเน้ น ภาระงานโดยใช้ เอกสารจริ ง ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมของเจ้ า ของภาษา
โดยพิจารณาบทบาทของการใช้เอกสารจริงมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความ
น่าสนใจ เนื้อหาสอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม ส่งเสริมความเข้าใจวัฒนธรรมกลุ่ม สามารถ
นำไปใช้ได้จริง และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ พบว่าผู้เรียนมีคะแนนเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าคะแนน
ก่อนเรียน และผู้เรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงาน
Da Silva and Fernandes (2016) ศึกษาการบูรณาการการสอนแปลกับ
กิจกรรมภาระงาน โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีในการพัฒนาสมรรถนะใน การแปลของ
ผู้เรียน กิจกรรมในเนื้อหาการสอนแปลเน้นความรู้เชิงวัฒนธรรมที่ผู้เรียนมีอยู่ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญใน
การแปลที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนใช้กิจกรรมกลุ่มเล็กและกิจกรรมคู่เพื่อให้ผู้เรีย น
ร่วมมือกันสืบค้นหาคำตอบ และสร้างประสบการณ์การแปลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แม้ว่า
ภาระงานที่มอบหมายสามารถดำเนินการได้ด้วยคนเพียงคนเดียวแต่การทำงานร่วมกันช่วยให้ผู้เรียน
สามารถคิดร่วมกัน อภิปราย และสืบค้นในเรื่องที่ได้รับมอบหมายได้ดีกว่า
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Chika (2015) ศึกษาผลจากการใช้กิจกรรมภาระงานกับการเรียนภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 2 ประการ คือ 1) การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานส่งเสริมการเรียน
ภาษาอังกฤษในห้องเรียนภาษาของผู้เรียน 2) การเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาดีขึ้นและสามารถเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของตนเอง ข้อดี
สองประการนี้ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีของผู้เรียนต่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมด้วยกิจกรรม
ภาระงาน จากการเรี ย นการสอนด้ ว ยกิ จ กรรมภาระงานพบว่ า ผู ้ เ รี ย นร้ อ ยละ 70 มี โ อกาสใช้
ภาษาอังกฤษในห้องเรียนมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม และร้อยละ 71.6 มีทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
Shaoqian and Baoshu (2013) ศึกษาการใช้กิจกรรมภาระงานกับการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประเทศจีนด้วยการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ
พิจารณางานวิจัยการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานและใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพด้วยการสังเคราะห์สถานการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศจีนตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2001-2011 จากงานวิจัยเชิงปริมาณพบว่างานวิจัยเกี่ยวกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
พบว่าในระยะ 10 ปีที่ผ่านมามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงานช่วยเสริมความสามารถของผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดี ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมภาระงานในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ปี
2001-2011 แม้ว่ามีแนวโน้มว่าการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
แต่ยังมีข้อเสนอแนะให้ผู้สอนปรับเนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการสอนภาษาอังกฤษ ในประเด็นหลัก
ต่อไปนี้ 1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนควรสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นของผู้เ รี ยน
2) การบูรณาการเนื้อหากับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานควรพิจารณาให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของผู้เรียน 3) การจัดสมดุลของวัตถุประสงค์การเรียนกับรูปแบบการสื่อสารโดยเน้นผู้เรียนเป็ นสำคัญ
4) การจัดภาระงานสำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ 5) การพัฒนา
แบบเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น และ 6) การเชื่อมโยงกิจกรรมภาระงานกับการสอน
สาระวิชาอื่น
Ramirez (2009) ทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาการนำกิจกรรม
ภาระงานไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอนเสริมในห้องเรียนภาษาอังกฤษในประเทศโคลอมเบีย
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในกรุงโบโกต้า ประเทศโคลอมเบีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมความตระหนักทางวัฒนธรรมของผู้เรียน ด้วยการปรับปรุงแบบเรียนทางภาษาให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาทักษะทางภาษาและมีความเข้าใจวัฒนธรรมทางตนเองไปพร้อมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
โดยเน้นเนื้อหาของบทเรียนเกี่ยวกับอาหาร พื้นที่ของเมือง ดนตรี ที่อยู่อาศัย วนอุทยานแห่งชาติ
สุภาษิตคำพังเพย เครื่องใช้ในบ้าน และเงินตรา ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรม
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มีความตระหนัก มีปฏิสัมพันธ์และมีความเชื่อที่ดีต่อชุมชนของตน นอกจากนี้ หลังเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มตัวอย่างมีความมั่นใจในการสื่อสารเพิ่มขึ้นรวมถึงเข้าใจวัฒนธรรมของภาษาเป้าหมายมากขึ้น
Huang and Wang (2008) ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ิ จ กรรมภาระงานการเรี ย น
ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในเทศกาลประจำปีของไต้หวัน เป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนให้มีโอกาสใช้ความรู้ในภาษากับสถานการณ์จริง กิจกรรมเทศกาลแข่งเรือมังกรเป็นกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารนอกห้องเรียน นอกเหนือจาก
การทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น การทำอาหาร และการทำกิจกรรมทางภาษาอื่น ๆ การสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้เช่นนี้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ในการใช้
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์จริง มีค วามกล้าในการแนะนำ ให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในวัฒนธรรมของตนเอง
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานร่วมกับการสอน
เนื้อหาวัฒนธรรมที่กล่าวมาแล้วแสดงให้เห็น ว่าแม้ว่าการสอนเนื้อหาวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัฒนธรรมท้องถิ่นมีปรากฎในงานวิจัยจำนวนจำกัด แต่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหา
วัฒนธรรมด้วยการปฏิบัติภาระงานร่วมกันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การเชื่อมโยงความรู้
ในภาษากับความรู้ในวัฒนธรรมท้องถิ่น ช่วยให้ เกิดความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น
เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความมั่นใจในการสื่อสาร
1.1.4 บริบทงานวิจัยในสถานศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีการศึกษา 2557 มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วัฒนธรรมและนำเสนอเนื้อหาด้วยภาษาอังกฤษ
คือ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สาระของรายวิชานี้เน้นธรรมชาติของการมี
ปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ข ้ า มวั ฒ นธรรมทั ้ ง ที ่ แ ตกต่ า งจากตนเองและวั ฒ นธรรมของตนเองที ่ เ ป็ น อุ ป สรรค
ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมซึ่งผู้เรียนจำเป็นต้องรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนและสามารถสื่อสารให้คน
ต่างวัฒนธรรมเข้าใจ แม้ว่าผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง-พูดในการนำเสนอเนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิ่น
แต่ทักษะการอ่าน-เขียนยังเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถใช้ ในการสื่อสารได้อย่าง
ชั ด เจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื ่ อ งจากในการจั ด การเรี ย นการสอนที ่ ก ำหนดในหลั ก สู ต รไม่ เ น้ น
การพัฒนาทักษะสัมพันธ์ด้านการอ่าน-เขียนแต่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพียงทักษะเดียว เช่น การอ่าน
การเขียน ทำให้ผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับกิจกรรมการสอนอ่าน-เขียนซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถสร้างงานเขียน
เพื่อการสื่อสารได้หลังจากอ่านบทอ่านในเวลาที่จำกัด และเมื่อนำข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปใช้ในเขียน
เพื่อการสื่อสารจึงไม่สามารถสื่อสารได้ชัดเจน ครบถ้วน และตรงตามวัตถุประสงค์ จากการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อ หาวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับกิจกรรมภาระงาน
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ในรายวิชานี้ จึงมีความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารที่พบในผู้เรียนที่เป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เช่น การหาความหมายของคำศัพท์ในบริบท
การระบุใจความหลัก การอ่านเพื่อหารายละเอียด และการเขียนเพื่อการสื่อสาร เช่น การเขียน
จดหมาย การเขียนโฆษณา การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวัฒนธรรม เป็นต้น
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า งานวิจัยด้านการอ่าน-เขียนที่ศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้ า ใจและการเขี ย นเพื ่ อ การสื ่ อ สารมี จ ำนวนจำกั ด อาจเนื ่ อ งจากผู ้ ว ิ จ ั ย ต้ อ งใช้ เ วลามาก
ในการเตรียมข้อมูล การสร้างเครื่องมือ และการเก็บข้อมูลซึ่งอาจกระทบเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ อื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัย เช่นเดียวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในการสอนภาษาอังกฤษซึ่งมีจำนวนจำกัด
ในการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี้ ม ุ่ ง ศึก ษาการใช้ ร ูป แบบการสอนอ่า น-เขี ยนเพื ่อ การสื ่อ สาร
ในเนื ้ อ หาวั ฒ นาธรรมไทยภาคเหนื อ ร่ ว มกั บ กิ จ กรรมภาระงานเพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถ
ในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเพิ่มพูน
ความสามารถในการสื่อสารด้วยการอ่าน-เขียน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติและ
นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง กรอบแนวคิดวิจัยเน้นกระบวนการนำเข้า กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
กิจกรรมภาระงาน และผลลัพธ์ ดังนี้

1. หลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง ปี พ.ศ. 2557
2. แนวทางการจัดการเรียน
การสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงาน
3. การสอนด้วยสาระวัฒนธรรม
ไทยภาคเหนือ
4. ทักษะและกลยุทธ์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
5. ทักษะและกลยุทธ์
ในการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
6. ผลการสำรวจความต้องการ
พื้นฐานของผู้เรียน

กระบวนการนำเข้า

กิจกรรมการสอน โดยเน้นภาระงาน
1. กำหนดจุดประสงค์ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ใช้เนือ้ หาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ
2. กำหนดกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมภาระงาน
2.1 การนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up) นำเข้าสูบ่ ทเรียนโดยทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผูส้ อนถึง
เป้าหมายในการเรียนในแต่ละแนวเรื่อง
2.2 ก่อนปฏิบตั ิภาระงาน (Pre-task) เตรียมผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกัน
2.3 การปฏิบตั ิภาระงาน (Task cycle) กิจกรรมภาระงาน (Task) กิจกรรมการวางแผน (Planning) และ
กิจกรรมรายงานภาระงาน (Report)
2.4 การวิเคราะห์ภาษา (Language Study) เผู้เรียนพิจารณารูปแบบของข้อความที่นำเสนอในแต่ละ
บทเรียน
2.5 กิจกรรมการเขียน (Writing Practice) เขียนภาษาอังกฤษในสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือแบบโครงงาน
2.6 การประเมินผลการเรียนรู้ (Evalation) ประเมินความรู้และความเข้าใจจากการอ่าน-เขียนโดยใช้เนือ้ หา
การอ่านเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเขียน
2.7 กิจกรรมเพิ่มขยาย (Extended activity) เน้นย้ำข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปสู่การเขียน
3. การวัดและประเมินผล
3.1. แบบฝึกหัดท้ายบท
3.2 แบบทดสอบก่อนและ
3.3 แบบสอบถาม
3.1.1 การอ่านเพือ่ ความเข้าใจ
หลังเรียน
ความคิดเห็นต่อ
3.1.2 การแสดงความคิดเห็น
3.2.1 การอ่านเพือ่ ความเข้าใจ
การเรียนการสอน
และตีความจากบทอ่าน
3.2.2 การตีความจากบทอ่าน
3.1.3 แบบฝึกเขียนเพื่อ
3.2.3 แบบฝึกเขียนเพื่อ
การสื่อสาร
การสื่อสาร

1.2 กรอบแนวคิดการวิจัย
ผลลัพธ์
1. ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจในเนือ้ หา
วัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ
2. ความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารใน
เนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ
3. ความสามารถ
ในการอ่าน-เขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในเนื้อหา
วัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ
4. ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อกิจกรรม
การจัดการเรียน
การสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงาน
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
2. เพื่อประเมินรูปแบบการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานสำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พัฒนาขึ้นโดย
2.1 ศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรียนและขนาด
ของผล (Effect Size) ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
2.2 ศึกษาความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสารก่อนและหลังเรียนและขนาด
ของผล (Effect Size) ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นต่อความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
2.3 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักศึกษาด้วยคะแนนก่อนและหลังเรียนรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานและขนาดของผล
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
1.4 คำถามวิจยั
ในการวิ จ ั ย รู ป แบบการสอนอ่ า น-เขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื ่ อ การสื ่ อ สารโดยใช้ เ นื ้ อ หา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดคำถามวิจัยดังนี้
1. รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
หรือไม่
2. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ ขนาดของผลของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีขนาดมากกว่าระดับปานกลางหรือไม่
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3. ความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสารสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ ขนาดของผลของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีขนาดมากกว่าระดับปานกลางหรือไม่
1.5 สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้กำหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้
1. ความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
2. ความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พัฒนาขึ้น หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
3. ความสามารถด้านการอ่าน-เขียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พัฒนาขึ้น หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน สูงกว่าระดับปานกลาง
1.6 ขอบเขตการวิจัย
ในการวิ จ ั ย รู ป แบบการสอนอ่ า น-เขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื ่ อ การสื ่ อ สารโดยใช้ เ นื ้ อ หา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดคำถามวิจัย
เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ คื อ นั ก ศึ ก ษาชั ้ น ปี ท ี ่ 4 สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 กลุ่มเรียน รวมทั้งสิ้น 60 คน
อายุระหว่าง 21-25 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ลงทะเบียนเรียนและ
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สอบผ่านในรายวิชาทักษะการอ่าน คือ การอ่านภาษาอังกฤษ 1 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 และรายวิชา
ทักษะการเขียน คือ การเขียนภาษาอังกฤษ 1 และการเขียนภาษาอังกฤษ 2
1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน เพศหญิงและ
เพศชาย อายุระหว่าง 21-25 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ มีผลการเรียนอยู่ในกลุ่มเก่ง ปานกลาง
อ่อน กลุ่มละ 10 คน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาคในการเรียนวิชาการอ่าน
ภาษาอั ง กฤษและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษรวมกั น ได้ แ ก่ วิ ช าการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ 1 การอ่ า น
ภาษาอังกฤษ 2 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 และการเขียนภาษาอังกฤษ 2 โดยผู้เรียนสอบผ่านใน
รายวิชาข้างต้นแล้ว กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุม่ อย่างง่าย (Simple random sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ผู้วิจัยกำหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ความสามารถในการอ่ านภาษาอั งกฤษเพื ่อ ความเข้ าใจของนั กศึ ก ษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางหลังการใช้ รูปแบบการสอน
อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วย
กิจกรรมภาระงาน
2.2.2 ความสามารถในการเขี ยนภาษาอั งกฤษเพื ่อ การสื ่อสารของนัก ศึ ก ษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏลำปางหลังการใช้รูปแบบการสอน
อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอน
ด้วยกิจกรรมภาระงาน
2.2.3 ความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางหลังการใช้รูปแบบการสอน
อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วย
กิจกรรมภาระงานความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอั ง กฤษ คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลำปางหลั ง ใช้ ร ู ป แบบการสอนอ่ า น-เขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงาน
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2.2.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางต่อ รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
3. ระยะเวลาในการทดลอง
ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาในการทดลองวันละ
3 ชั ่ ว โมง สั ป ดาห์ ล ะ 2 วั น ใช้ เ วลาสอนโดยรวมการทดสอบ 6 สั ป ดาห์ เป็ น เวลา 30 ชั ่ ว โมง
โดยทดสอบก่อน 2 ชั่วโมงและหลังเรียน 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาในการทดลองรูปแบบการสอน
34 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 29 มีนาคม 2562
1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น
การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ข้อตกลง
ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ รูปแบบการสอนและเนื้อหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จาก
การผลสังเคราะห์การสำรวจความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนร่วมกับผูส้ อนเป็นหลัก ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อสาร
สื่อสารด้วยเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือด้วยกิจกรรมภาระงานไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน
ในเวลาปกติ
2. ผลการเรียนจากการใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงสื่อ
การเรี ย นการสอน กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นการสอน และเอกสารประกอบการเรี ย นการสอน
ในรายวิชาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรมในปีการศึกษาต่อไป
1.8 ข้อจำกัดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารด้วย
กิจกรรมภาระงานในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือจากจำนวนประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่มีเพียง
กลุ่มเดียว คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จำนวน 30 คนที่ได้จากการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
เกณฑ์ประสิทธิภาพของรูปแบบ
การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อทักษะการเขียนเพื่อ
การสื่อสาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการวิจัย
ครั ้ ง นี ้ ก ำหนดประสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 ไว้ ท ี ่ 80/80 โดย 80 แรก (E1) เป็ น ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของ
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กระบวนการเรียนรู้ระหว่างเรียนซึ่งเป็น การประเมินพัฒนาการ (Formative Evaluation) เกิดจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ต่อเนื่องด้วยการทำแบบทดสอบท้ายบทคิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด
ส่วน 80 ถัดไป (E2) เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ซึ่งเป็นการประเมินสรุปผล (Summative Evaluation)
ซึ่งเป็น ผลการสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด เนื่องจาก การพัฒนาทักษะ
การอ่าน-เขียนต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาทักษะ
การอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร โดยในเวลา 3 ชั่วโมง แบ่งเป็น การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
(1 ชั่วโมง 30 นาที) และการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (1 ชั่วโมง 30 นาที) ซึ่งเป็น
การจัดการเรียนการสอนในเวลาจำกัด การจัดการเรียนการสอนกำหนดให้เสร็จสิ้นในระยะเวลา
30 ชั่วโมง โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของรูปแบบการสอนไม่เกินร้อยละ 5 โดยมีค่า
ต่ำกว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 2.5 และสูงกว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 2.5 หากค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้
ปรับปรุงสื่อและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและทดลองประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนซ้ำ
และหากค่าสูงกว่าเกณฑ์ให้ปรับค่าเกณฑ์ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556)
1.9 นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ โดยเนื้อหาสาระด้าน
วัฒนธรรมภาคเหนือที่สอดคล้องกับหัวเรื่อง แนวเรื่อง และสาระภาษา เนื้อหาของรูปแบบการสอน
ได้จากการสังเคราะห์หลักสูตร และการสำรวจความต้องการจากผู้เรียนร่วมกับความคิดเห็นของผู้สอน
โดยเทียบเคียงระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนกับการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
การประเมิ น ความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ ่ ม สหภาพยุ โ รป (Common European
Framework of References for Languages - CEFR) รู ป แบบการสอนใช้ ก ิ จ กรรมภาระงาน
ประกอบด้วยเนื้อหาด้านวัฒนธรรมไทยภาคเหนือที่พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจที่ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่กิจกรรมการเขียนในรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน จำนวน 10 หน่วยเรียน
โดยการจัดกระบวนการสอนที่เน้นภาระงาน มีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm Up) 2) ขั้นก่อนดำเนินกิจกรรมภาระงาน (Pre-Task) 3) ขั้นปฏิบัติ
กิ จ กรรมภาระงาน (Task Cycle) 4) ขั ้ น ศึ กษาภาษา (Language Study) 5) ขั ้ น ปฏิ บ ั ติ การเขียน
(Writing Practice) 6) ขั้นประเมินผลการเรียน (Evaluation) และ 7) ขั้นสร้างงานได้ด้ วยตนเอง
(Extended Activity) การประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหน่วยเรียนใช้แบบทดสอบท้ายบท ได้แก่
คำศัพท์ การอ่านเพื่อความเข้าใจ การแสดงความคิดเห็น และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
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2. ความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ หมายถึง ระดับคะแนนที่ได้จากการทำ
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับผู้เรียนโดยเปรียบเทียบระดับคะแนนหลังเรียน
กับคะแนนก่อนเรียน ประกอบด้วยจุลทักษะของการอ่าน ได้แก่ การวัดจุลทักษะการอ่านในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ ได้แก่ การอ่านเพื่อหาความหมายของคำในบริบท การอ่ านเพื่อระบุชื่อเรื่องและ
แนวคิดหลัก การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านเพื่อสรุปความ การอ่านเพื่อตีความ การอ่านเชิง
วิเคราะห์ และการเชื่อมโยงบทอ่านไปสู่การเขียน เป็นต้น คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบที่
พัฒนาขึ้นโดยมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่กำหนดไว้ในรูปแบบการสอน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ ข้อสอบอัตนัยแบบตอบสั้นสำหรับแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่
อ่าน จำนวน 10 ข้อ แบบทดสอบโครงสร้างเรื่องตามประเภทของเรื่องที่อ่าน จำนวน 10 ข้อ รวม 70 ข้อ
ใช้เวลา 80 นาที เนื้อหาแบบทดสอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยภาคเหนือในแนวเรื่อง 10 แนวเรื่อง คือ
ข้อมูลภาคเหนือโดยย่อ เทศกาลเข้าอินทขิล ขันโตก อาหารพื้นเมือง เรื่องเล่าและ ตำนาน จุลกฐิน
กิจกรรมทางศาสนาในเดือนมกราคม เทศกาลยี่เป็ง เทศกาลสงกรานต์ และบุคคลสำคัญในภาคเหนือ
3. ความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสาร หมายถึง ระดับคะแนนที่ได้จากการทำ
แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนเปรียบเทียบระดับคะแนนหลังเรียนกับ
คะแนนก่อนเรียน พฤติกรรมแสดงออกประเมินจากการทำแบบทดสอบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ เนื้อหา
ของแบบทดสอบเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ในชีวิต
จริง โดยกำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่านข้อความและเขียนตามสถานการณ์ที่กำหนด ใช้เนื้อหาจาก
บทอ่านคัดเลือกด้วยการสุ่ม จากเนื้อหาในบทเรียน สถานการณ์กำหนดให้ผู้เรียนเขียนข้อความ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความยาวของเนื้อความ 150 - 200 คำ ใช้เวลาใน
การทำแบบทดสอบการเขียนเพื่อการสื่อสาร 40 นาที เกณฑ์การประเมินทักษะการเขียน มีคะแนน
รวมทั้งสิ้น 20 คะแนน โดยพิจารณาให้คะแนนงานเขียนใน 5 ด้าน แต่ละด้านมีคะแนนเต็ม ด้านละ
4 คะแนน ดังนี้ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบของโครงสร้างเรื่อง ด้านคำศัพท์ ด้านโครงสร้างประโยค และ
ด้านกลไกการเขียน เกณฑ์การให้คะแนนด้านการเขียนปรับปรุงจากแนวการประเมินการเขียนของ
Brown and Abeywickrama (2010) ดำเนินการโดยผู้ตรวจแบบทดสอบจำนวน 3 คน ก่อนตรวจ
ให้คะแนนได้ทำข้อตกลงการร่วมกันในการให้คะแนน โดยความแตกต่างของระดับคะแนนที ่ให้
ต้องไม่ต่างกันเกิน 1 ระดับขั้นของการให้คะแนน จากนั้น นำคะแนนดิบที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน
การประเมิน (Creswell, 2014)
4. ความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร หมายถึง ระดับคะแนนที่ได้จาก
การทำแบบทดสอบของผู้เรียนในการหลังจากอ่านบทอ่านวัดความสามารถด้านการอ่าน-เขียนโดย
เปรียบเทียบระดับคะแนนหลังเรียนกับคะแนนก่อนเรียน ข้อสอบเป็นข้อสอบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ
เนื้อหาของแบบทดสอบเป็นการวัดความสามารถในการเขียนของผู้เรียนหลังจากอ่านเนื้อความ
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ในจดหมายเกี่ยวกับ การขอคำแนะนำและเขียนตอบเพื่ อให้คำแนะนำพร้อมให้เหตุผลแก่ผู้อ่าน
ความยาวของเนื้อความจดหมาย 150 - 200 คำ ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบการเขียนเพื่อการสื่อสาร
40 นาที เกณฑ์การประเมินทักษะการเขียน มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 20 คะแนน โดยพิจารณาให้คะแนน
งานเขียนใน 5 ด้าน แต่ละด้านมีคะแนนเต็ม ด้านละ 4 คะแนน ดังนี้ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบของ
โครงสร้างเรื่อง ด้านคำศัพท์ ด้านโครงสร้างประโยค และด้านกลไกการเขียน การให้คะแนนดำเนินการ
โดยผู้ตรวจแบบทดสอบจำนวน 3 คน ก่อนตรวจให้คะแนนได้ทำข้อตกลงการร่วมกันในการให้คะแนน
โดยความแตกต่างของระดับคะแนนที่ให้ ต้องไม่ต่างกันเกิน 1 ระดับขั้นของการให้คะแนน จากนั้น
นำคะแนนดิบที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนการประเมิน (Creswell, 2014) หลังจากนั้นนำมาแปลง
คะแนนให้เป็นคะแนนเต็ม 20 คะแนนด้วยการหารด้วยจำนวน 3
5. แบบสอบถามความคิดเห็น ต่อรูปแบบการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือ หมายถึง แบบวัดความคิดเห็นที่สร้างขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียน โดยพิจารณาความรู้สึกที่ดีต่อ รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
แบบสอบถามปลายปิดที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของ Likert โดยวัดค่าได้จากระดับคะแนน 5 ระดับและ
แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึ กษากลุ่มตัวอย่างที่รูปแบบการสอน
อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วย
กิจกรรมภาระงาน พิจารณา 7 ด้าน คือ 1) การอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน 2) เนื้อหาบทเรียน
3) กิจกรรมและขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภาระงาน 4) การเขียนเพื่อการสื่อสาร 5) สื่อและ
เอกสารประกอบการสอน 6) การวัดและประเมินผล และ 7) ประโยชน์ในการนำไปใช้
6. นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง ผู ้ เ รี ย นชั ้ น ปี ท ี ่ 4 สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน เพศหญิงและ
เพศชาย อายุระหว่าง 21-25 ปี มีภูมิลำเนาในภาคเหนือ ผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง
อ่อน กลุ่มละ 10 คน เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม คือ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชา กำหนดให้
คะแนนร้อยละ 0 - 49 จัดอยู่ในกลุ่มอ่อน จำนวน 10 คน ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 49-79 อยู่ในกลุ่ม
ปานกลาง จำนวน 10 คน และ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 80-100 อยู่ในกลุ่มเก่ง จำนวน 10 คน
ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 1 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 การเขียน
ภาษาอั ง กฤษ 1 และการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ 2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ จ ากการสุ ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple
Random Sampling)

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการศึกษา “ผลของการใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อ
การสื่อสารสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารด้านการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ การพัฒนาการเขียนจากการอ่านที่มีเนื้อหาสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ การสอน
ด้วยกิจกรรมภาระงาน และนำมาสร้างรูปแบบและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการอ่าน การเขียน และ
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน เพื่อนำแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย ดังมีประเด็นต่อไปนี้
2.1 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
2.1.1 ความหมายของการอ่านและการอ่านเพื่อความเข้าใจ
2.1.1.1 องค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจ
2.1.1.2 ลักษณะของบทอ่านสำหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจ
2.1.1.3 ทักษะและจุลทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
2.1.1.4 ทักษะการอ่านตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพ
ยุโรป
2.1.1.5 การวิเคราะห์รูปแบบของบทอ่านเพื่อถ่ายโอนไปสู่การเขียน
2.1.2 การสอนอ่านและกระบวนการสอนอ่านด้วยกิจกรรมภาระงาน
2.1.2.1 การสอนอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ
2.1.2.2 ความหมายของการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
2.1.2.3 ทฤษฎีเบื้องหลังการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อการสอนเพื่อ
การสื่อสาร
2.1.2.4 แนวทางการจัดกิจกรรมการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานที่เกี่ยวข้อง
กับการสอนอ่าน-เขียน
2.1.2.5 สัมฤทธิ์ผลจากการสอนอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน
2.2 การเขียนและการสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร
2.2.1 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2.2.1.1 ความหมายของการเขียนและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
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2.2.1.2 ทักษะการเขียนตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพ
ยุโรป รูปแบบและโครงสร้างของการเขียนเพื่อการสื่อสาร
2.2.1.3 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2.2.2 การสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร
2.2.2.1 องค์ประกอบในการสอนเขียน
2.2.2.2 กิจกรรมและขั้นตอนในการสอนเขียน
2.2.2.3 เกณฑ์ในการวัดประเมินผลการสอนเขียน
2.3 วิธีสอนภาษาที่เน้นเนื้อหากับการสอนภาษาในเนื้อหาวัฒนธรรม
2.3.1 ความหมายของการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระ
2.3.2 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระ
2.3.3 ข้อดีของการสอนที่เน้นเนื้อหาสาระ
2.3.4 การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระกับวัฒนธรรม
2.3.4.1 สาระหลักในการสอนวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
2.3.4.2 ข้อดีของการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสอนภาษาต่างประเทศ
2.3.4.3 ประเด็นวัฒนธรรมที่ควรสอนในภาษาต่างประเทศ
2.3.4.4 ทักษะที่ผู้สอนควรมีสำหรับผู้สอนสาระวัฒนธรรม
2.3.4.5 แนวทางการนำวัฒนธรรมไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
2.4 การพัฒนาโปรแกรม/หลักสูตร บทเรียน สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2.4.1 แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม/หลักสูตร บทเรียน สื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
2.4.2 การวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน
2.4.2.1 ความหมายของการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานในการจัดการเรียน
การสอน
2.4.2.2 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน
2.4.2.3 การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
2.4.3 การประยุกต์ใช้โปรแกรม/หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ที่พัฒนาแล้ว
2.4.4 การประเมินผลการนำหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนภาษอังกฤษไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
2.4.5 ขนาดของผลกับงานวิจัย
2.4.5.1 ความหมายของขนาดของผล
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2.4.5.2 ความสำคัญและประโยชน์ของขนาดของผล
2.4.5.3 ความหมายของค่า d ในขนาดของผลในงานวิจัย
2.4.5.4 การประยุกต์ใช้กับการวิจัย
2.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการสอนอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน
2.5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน
2.5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการสอนอ่าน-เขียนในเนือ้ หาวัฒนธรรม
2.5.3 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
การอ่านเป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นทั้ง
เครื่องมือในการเพิ่มพูนความรู้และผ่อนคลายเพื่อความเพลิดเพลิน สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
การอ่านเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากการฟังบรรยายในห้องเรียนและการทำกิจกรรม
การเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ แล้ว การอ่านยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำความเข้าใจ บริบทเฉพาะที่เฉพาะเจาะจง
(Grabe, 2009: 1-2) ความสำคัญของการอ่านเพื่อความเข้าใจที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการพัฒนารูปแบบการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียน
เพื่อการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือด้วยกิจกรรมภาระงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จุล
ทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการเชื่อมโยงข้อมูลที่ผู้อ่านได้รับ
จากบทอ่านไปสู่ทักษะการเขียน
2.1.1 ความหมายของการอ่านและการอ่านเพื่อความเข้าใจ
การอ่านเป็นกิจกรรมสำคัญในชีวิตประจำวัน ความหมายของการอ่านจึงสัมพันธ์กับ
การดำเนินชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมการอ่านเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการอ่านว่าเป็น
ในเชิงสังคม เชิงวิชาการ หรือเชิงวัตถุประสงค์เฉพาะ Grabe and Stoller (2002: 2-5) กล่าวถึง
การอ่านโดยทั่วไปว่า การอ่านเป็นความสามารถของผู้อ่านในการแสวงหาข้อมูลจากบทอ่าน และเป็น
การตีความจากบทอ่านอย่างเหมาะสม การอ่านยังเป็นดัชนีชี้ให้เห็นคุณภาพของความสามารถใน
การเรียนรู้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านบทอ่านที่ซ ับซ้อนมากขึ้นเป็นการแสดงให้เห็น ถึ ง
ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาและนำความรู้ไปใช้มากขึ้น การประสบความสำเร็จในการอ่าน
สำหรับผู้อ่านที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศอาศัยกระบวนการทำความเข้าใจบท
อ่านซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับ ซ้อน นอกจากนี้ผู้อ่านยังต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อให้
สามารถเข้าใจบทอ่านได้ง่ายและเร็วขึ้น การอ่านคล่องจึงเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ
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ในการอ่าน สามารถกล่าวได้ว่าการอ่านมีคุณลักษณะ ต่อไปนี้ 1) การอ่านเป็นกิจกรรมที่ดำเนินอย่างมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้กลยุทธ์การอ่านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด 2) การอ่านเป็นการใช้
ทักษะที่หลากหลายคู่ขนานกันไปในการทำความเข้าใจบทอ่าน 3) การอ่านที่สามารถกระทำได้เร็ว
ภายในเวลาที่กำหนดเป็นวิธีหนึ่งในการกำหนดความสามารถในการอ่านของผู้อ่าน และ 4) สำหรับ
ผู้อ่านที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ การอ่านไม่ให้ความสำคัญต่อบทอ่านและ
การตีความคำศัพท์ในบทอ่าน ซึ่งคำศัพท์และบทอ่านมีความหลากหลาย นอกจากนี้ การอ่านยัง
ต้องการกระบวนการสนับสนุนทั้งทักษะการอ่านและการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Grabe, 2009: 441)
การอ่านเป็นกิจกรรมเชิงรับที่ต้องใช้ทักษะกระบวนการในการทำความเข้าใจ สาระในการอ่านที่มี
ความยากและซับซ้อนมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการอ่าน เช่น การอ่านเชิงวิชาการ หรือการอ่านเชิง
สังคม เป็นต้น สาระของสิ่งที่อ่าน เช่น การอ่านเมนู การอ่านคู่มือนำเที่ยว การอ่านเอกสารเชิง
ประวัติศาสตร์ที่ต้องการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เป็นต้น แต่สำหรับการอ่านในระดับสูง
ผู ้ อ ่ า นต้ อ งการทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง กระบวนการในการทำความเข้ า ใจบทอ่ า น การตี ค วาม และ
การประเมินค่าภาษาเขียนในบทอ่าน การตีความสัญลักษณ์ ตลอดจนการทำความเข้าใจบทอ่านอย่าง
คล่องแคล่ว (Syrja, 2011: 102-103)
อย่างไรก็ตาม การอ่านไม่ได้เป็นกิจกรรมเชิงรับเสมอไป การอ่านเพื่อความเข้าใจ
เป็นกิจกรรมการอ่านที่สำคัญต่อการรับข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากการอ่านประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก
2 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ การถอดรหั ส (Decoding) หมายถึ ง การเรี ย นรู ้ค ำและความหมาย และ
การทำความเข้ า ใจ (Comprehension) หมายถึ ง การทำความเข้ า ใจโครงสร้ า งประโยค และ
การเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ที่ได้รับ อาจกล่าวได้ว่าการอ่านเกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อเขียนใน
รูปแบบของภาษาโดยตีความเป็นภาพหรือการสัมผัส การอ่านเป็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยตรง
ในขณะอ่านผู้อ่านใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการทำความเข้าใจได้แก่ การใช้กระบวนการภายใน
และกระบวนการภายนอก นอกจากนี้การอ่านยังเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้อ่าน
กับบทอ่าน โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นไม่เพียงเป็นการเรียนรู้ถ้อยคำหรือเรียนรู้เครื่องมือที่ปรากฎอยู่ใน
บทอ่านเท่านั้น แต่รวมถึงการใช้กระบวนการในการตัดสินและแสวงหาความหมายระหว่างการอ่าน
โดยผู้อ่านใช้กระบวนการคิดเพื่อประเมินความหมายของบทอ่าน ประเมินความคาดหวังที่จะรับจาก
การอ่าน และสิ่งที่ซึมซับจากการอ่าน กระบวนการอ่านที่ผู้อ่านสร้างขึ้นมักเกิดขึ้นภายในตัวผู้อ่านซึ่ง
ผู้อ่านมักเลือกกระบวนการในการอ่านด้วยตนเอง (Alderson, 2000: 1-22)
สำหรับ Spratt et al. (2005) ให้ความหมายของการอ่านว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ที่
ผู้อ่านตอบสนองต่อบทอ่านมากกว่าเป็นการสร้างผลผลิตในการอ่าน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับบทอ่านในระดับคำ ระดับประโยค และระดับบทอ่านทั้งหมดซึ่งผู้อ่านต้อง
เชื่อมโยงความรู้ทั้งหมดเพื่อทำความเข้ าใจต่อบทอ่าน สอดคล้องกับแนวคิดของ Alyousef (2005)
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ที ่ ใ ห้ ค วามหมายของการอ่ า นว่ า การอ่ า นเป็ น กระบวนการปฏิ ส ั ม พั น ธ์ (Interactive Process)
ซึ่งผู้อ่านใช้ความรู้และความเข้าใจเทียบเคียงเพื่อหาความหมายที่ค้นพบจากบทอ่านโดยความรู้ที่ใช้
ได้แก่ ความรู้ในภาษาและความรู้ จากประสบการณ์ที่ผู้อ่านมีก่อนอ่าน เช่นเดียวกับ Irwin (2007: 8)
ได้ให้ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจว่า เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยตรงที่ผู้อ่านสร้างขึ้น
จากทัศนคติส่วนตัว ความสนใจ ความคาดหวัง ทักษะ และความรู้และประสบการณ์เดิม เนื่องจาก
ผู้อ่านไม่สามารถรับความรู้ใหม่ทั้งหมดได้ ดังนั้น ผู้อ่านต้องใช้ทักษะการตีความและการถ่ายโอน
ความรู้ร่วมในขณะอ่าน
Harmer (1998: 68) เน้นถึงความสำคัญของการอ่านต่อการเรียนรู้ของผู้เรี ยน
ในลักษณะ4 ประการ คือ 1) การอ่านเป็นการเพิ่มพูนความรู้เชิงภาษาแก่ผู้อ่าน เมื่อผู้อ่านประทับใจใน
บทอ่าน เรื่องที่อ่านจะติดอยู่ในความทรงจำในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ภาษา ช่วยให้ผู้อ่าน
เกิดความคุ้นเคย 2) บทอ่านที่ดีเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้อ่านในการเขียน ในการเขียนผู้สอนจำเป็นต้องให้
ต้นแบบที่ดีแก่ผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการเขียน 3) การอ่านเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้เชิงภาษา
แก่ผู้เรียน เช่น คำศัพท์ โครงสร้างประโยค เครื่องหมายวรรคตอน และรูปแบบการเชื่อมโยงประโยค
เป็นต้น และ 4) บทอ่านที่ดีสามารถนำไปสู่การอภิปราย การตีความที่น่าติดตาม นำไปสู่การเพิ่มขยาย
โอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้บทเรียนมีความน่าติดตาม
Wallace (2001: 21) กล่ า วถึ ง ภาพรวมของการอ่ า นว่ า การอ่ า นเป็ น ภาพรวม
ใน 3 ด้าน ได้แก่ การปฏิบัติ (Practice) ผลผลิต (Product) และกระบวนการ (Process) โดยให้เหตุผล
ดังนี้ ในฐานะการอ่านเป็นการปฏิบัติเนื่องจากการอ่านเป็นการเชื่อมโยงไปสู่การเขียนเป็นกิจกรรมที่
ดำเนินอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่จำเป็นต้องเป็นการอ่านและเขียนในโรงเรียนหรือในการศึกษาเท่านั้น
การอ่ า นในฐานะเป็ น ผลผลิ ต เป็ น การพิ จ ารณารู ป แบบและความหมายในการบทอ่ า นร่ ว มกั บ
องค์ประกอบของแต่ส่วนที่มีความสัมพันธ์กัน และการอ่านในฐานะกระบวนการเป็นกิจกรรมที่มี
บทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของกระบวนการเขียนและเป็นกลยุทธ์ที่ผู้อ่านงาน
เขียนได้แสวงหาความหมายจากบทอ่าน
จากแนวคิดเกี่ยวกับการอ่านที่กล่าวมาสรุปความหมายของการอ่านได้ ว่า การอ่าน
เป็นกิจกรรมในชีวิตประจำวันและเป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ภาษา ช่วยเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้อ่าน อย่างไรก็ตาม การอ่านสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็นภาษาแม่แตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนการสอนอ่านสำหรับผู้เรียนที่ ใช้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศทั้งในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและวัตถุประสงค์การสอนอ่าน
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2.1.1.1 องค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจ
การอ่ า นมี อ งค์ ป ระกอบที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งเพื ่ อ ให้ ผ ู ้ อ ่ า นบรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์
ในการอ่านนอกจากผู้อ่านและบทอ่าน โดยพิจารณากระบวนการอ่าน บริบทของการอ่าน กิจกรรม
ในการอ่าน และกลยุทธ์ในการอ่าน ได้แก่ กระบวนการอ่าน องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
การสร้างแรงจูงใจ
Grabe & Stoller (2002: 22-43) เน้นถึงกระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจว่า
สามารถนำเสนอเชิงเปรียบเทียบ (Metaphorical models of reading) ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการสร้าง
ความเข้าใจหลักการอ่านที่เป็นสาระสำคัญเป็นพื้นฐานรูปแบบการอ่านทั้ง 3 รูปแบบ คือ 1) กระบวนการ
อ่านแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up model) 2) กระบวนการอ่านแบบบนลงล่าง(Top-down model)
และ 3) กระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive model) รูปแบบของกระบวนการอ่านแบบ
ล่างขึ้นบนเป็นกระบวนการอ่านที่เป็นกระบวนการอ่านที่เน้นการใช้กลไกในการอ่านได้แก่ การเรียนรู้
จดจำคำศัพท์ ความสามารถในการเชื่อมโยงตีความจากการสังเคราะห์รูปแบบของคำ กลุ่มคำ และ
อนุประโยคที่มีความเชื่อมโยงกันตามหลักไวยากรณ์ สำหรับรูปแบบของกระบวนการอ่า นแบบ
บนลงล่างเป็นกระบวนการอ่านที่อาศัยพื้นฐานการอ่านตามแนวภาษาศาสตร์จิตวิทยาโดยเน้น
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการอ่าน และกระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์เป็นการอ่านโดยยึด
การตีความร่วมกับการใช้ความรู้และประสบการเดิมที่ผู้อ่านมีอยู่ร่วมในกิจกรรมการอ่าน
กิจกรรมการอ่านตามรูปแบบบนลงล่างใช้กระบวนการ ดังนี้ 1) การตั้ง
สมมติฐานก่อนอ่าน (Hypothesising) 2) การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) และ 3) การยืนยันข้อมูลที่
ได้รับจากการอ่าน (Confirming information) สำหรับรูปแบบการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์เป็นรูปแบบ
การอ่านที่ใช้แนวคิดร่วมระหว่างการอ่านแบบล่างขึ้นบนและแบบบนลงล่าง ดังนั้น ในการอ่านตาม
แนวนี้จึงพิจารณาการพัฒนาทักษะการอ่านเร็วและอ่านคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการใช้
ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้อ่านในการทำความเข้าใจบทอ่าน เมื่อกระบวนการอ่านแบบ
ปฏิสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาแล้ว จะสามารถพัฒนาต่อไปถึงขั้นกระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ที่
ได้รับการปรับแต่ง (Modified interactive models) แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง
ตามแนวคิดนี้ ผู้อ่านสามารถเรียนรู้จดจำคำศัพท์โดยอัตโนมัติ รู้จักรูปแบบโครงสร้างประโยคโดยทันที
สามารถจำแนกความหมายของคำที ่ เ หมื อ นกั น ในบริ บ ทแตกต่ า งกั น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน ดั ง นั้ น
กระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ผู้อ่าน สภาพแวดล้อมทางสังคมของ
ผู้อ่าน การจัดการเรียนการสอน และบทอ่าน
Snow (2002) ให้ความสนใจกับองค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจ
3 ด้าน คือ ผู้อ่าน บทอ่าน และกิจกรรมในการอ่าน โดยองค์ประกอบทั้งสามด้านอยู่ในบริบทของ
สังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกัน ระหว่างดำเนินกิจกรรมการอ่านซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
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ก่อนอ่าน กิจกรรมระหว่างอ่าน และกิจกรรมหลังอ่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านโดยรวม
(Macrodevelopment process) กิจกรรมพัฒนาดังกล่าวช่วยให้พฤติกรรมของผู้อ่านพัฒนาในทางที่
ดีขึ้น โดยอาจเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมการอ่านได้แก่ กิจกรรมก่อน
การอ่าน ระหว่างการอ่าน หรือหลังการอ่าน การพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านการใช้ประสบการณ์เดิม
ของผู้อ่านที่มีอยู่กับการใช้บทอ่านที่ท้าทาย และการได้รับประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนอ่าน
โดยผ่านกิจกรรมการอ่าน
Ganji (2012) ให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การอ่ า นในฐานะเป็ น กระบวนการที่
ซับซ้อนได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายด้าน อันเป็นกระบวนการเชิงปฏิสัมพันธ์ และเป็นการกระทำของ
ผู้อ่านโดยตรง องค์ประกอบในการทำความเข้าใจบทอ่านต้องการความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์เดิม
ในการทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมที่ผู้อ่านมีอยู่แล้ว เช่นเดียวกันกับ Irwin (2007: 2-7) ซึ่งเน้นกระบวนการอ่านเพื่อความ
เข้ า ใจซึ ่ ง ประกอบด้ ว ยกระบวนการ 5 กระบวนการ ได้ แ ก่ 1) การทำความเข้ า ใจรู ป ประโยค
(Understanding Sentences) เป็นการทำความเข้าใจคำและกลุ่มคำที่มีความหมายสอดคล้องตาม
หลักไวยากรณ์ และสามารถเลือกส่วนสำคัญในบทอ่านเพื่อทำความเข้าใจบทอ่านและจดจำเรื่อง
ที่อ่านได้ 2) การเชื่อมโยงประโยค (Connecting Sentences) เป็นการทำความเข้าใจการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างอนุประโยคและประโยคในบทอ่านที่นำเสนอ 3) การเข้าใจภาพรวมของบทอ่าน
(Understanding the whole) เป็นการสร้างแนวคิดและคงความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากแนวคิดที่สร้าง
ขึ้นโดยใช้บริบทที่มีอยู่ การทำความเข้าใจภาพรวมที่ผู้เขียนนำเสนอช่วยในการทำความเข้าใจบทอ่าน
ได้ดี 4) การใช้กระบวนการสืบสวนสอบสวน (Elaborating) เป็นการตีความจากการคาดคะเนเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะอ่านก่อนกิจกรรมการอ่าน การแสวงหาความเชื่อมโยงของแนวคิดในบทอ่าน การใช้ความรู้
และประสบการณ์เดิม การใช้จินตนาการ และการใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ และ 5) การใช้
กระบวนการอภิปัญญาหรือการรู้ คิด (Metacognition) เป็นการใช้กระบวนการในการทำความเข้าใจ
บทอ่านอย่างรอบคอบช่วยในการจดจำระยะยาวได้แก่ การรับรู้สิ่งที่เข้าใจ/ไม่เข้าใจในบทอ่าน รู้วิธี
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการอ่าน สิ่งที่บ่งบอกถึงความสำเร็จในการใช้กระบวนการอภิปัญญา
ได้แก่ การใช้กระบวนการคัดสรร การประเมินค่า หรือการควบคุมกลยุทธ์ที่ใช้กระทำเป็นประจำใน
การอ่าน และการจดจำเป็นเวลานาน ดังนั้นการอ่านเพื่อความเข้าใจจึงมีองค์ประกอบของการเรียนรู้
เป็นกระบวนการที่มีผลต่อกันและกันในการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านการเรียนรู้ (Cognitive
Comprehension) จิ น ตนาการ (Imaginative Comprehension) และด้ า นอารมณ์ (Emotional
Comprehension)
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ปัญหาในการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
เป็นภาษาต่างประเทศ มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำความเข้าใจบทอ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
ทักษะการอ่านที่มีประสบการณ์พบคือ ในเบื้องต้นการเรียนรู้ทักษะการอ่านเริ่มด้วยการสะกดคำ หรือ
จดจำคำศัพท์อย่างเดียว ซึ่งไม่เพียงพอในการสร้างความเข้าใจบทอ่านและเนื้อหาในบทอ่าน ผู้สอนจึง
แสวงหาแนวทางเสริมทักษะการอ่านสำหรับผู้พัฒนาทักษะการอ่านที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็น
ภาษาต่างประเทศได้แก่ การกำหนดแนวทางที่เหมาะสมกับผู้เรียนในการฝึกฝนวิธีการอ่านเพื่อความ
เข้าใจด้วยตนเองหลังจากเรียนรู้กระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจร่วมกันในชั้นเรียน การส่งเสริม
การใช้ทักษะและจุลทักษะในการอ่านด้วยการฝึกระบุใจความสำคัญของเรื่องและรู้จักโครงสร้างเรื่อง
การใช้กระบวนการอภิปัญญาในการเรียนรู้กระบวนการอ่านที่เหมาะสมกับผู้อ่านด้วยตนเอง การตั้ง
คำถามและแสวงหาคำตอบจากบทอ่านด้วยกิจกรรมเสริมทักษะ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ในการใช้ทักษะกระบวนการ นอกจากนี้การสร้างบรรยากาศในการสอนอ่านที่ยืดหยุ่น ช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการอ่านเพิ่มขึ้น การเรียนรู้กระบวนการอ่านเหล่านี้จะไม่เกิด
ประสิทธิภาพถ้าผู้สอนไม่ใช้การปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ทักษะการสนทนาที่สร้างสรรค์ของผู้สอนช่วยส่งเสริมการเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการอ่านแก่
ผู้เรียน เช่น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้และข้อมูลที่ได้รับจากเนื้อหาบทอ่าน
การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้สืบเสาะหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การประเมินผู้เรียนจาก
ปฏิกิริยาเชิงปฏิสัมพันธ์ของผู้เรี ยนด้วยการตั้งคำถามที่กระตุ้นผู้เรียนให้แสวงหาคำตอบจากบทอ่าน
การส่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ เ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ อภิ ป รายโดยใช้ ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ท ี ่ ม ี อ ยู่
ประกอบการตัดสินใจ และการขยายความรู้ที่ได้รับด้วยการขอคำอธิบายเพิ่มเติมหรือถามคำถามที่
คาดว่าผู้เรียนรู้เรื่องนี้ อยู่แล้ว นอกจากบทบาทของผู้สอนในการส่งเสริมผู้เรียนในการอ่า นแล้ว
การกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับอ่านเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการอ่านเช่นกัน (Scull, 2010)
แนวคิดในการสอนอ่านนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Pardo (2004) ซึ่งเน้นถึงองค์ประกอบของการอ่าน
เพื่อความเข้าใจที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการอ่านของผู้เรียนได้แก่ ผู้อ่าน บทอ่าน บริบทของบท
อ่าน และปฏิสัมพันธ์ของผู้อ่าน ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจผู้สอนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญใน
การสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การส่งเสริมการทำ
ความเข้าใจบทอ่านโดยการแนะนำโครงสร้างเรื่อง การเป็นต้นแบบที่ดีในการเลือกบทอ่านที่เหมาะสม
กับผู้เรียนในการฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจด้วยตนเอง เป็นต้น
จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้างต้นจะเห็นว่า องค์ประกอบในการอ่านที่
สำคัญได้แก่ ผู้เรียน บทอ่าน และสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรมการอ่าน มีผลเชิงบวกต่อการเรียนรู้
ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน ดังนั้น การสอนอ่านเชิงปฏิสัมพันธ์นอกจากช่วยให้ผู้อ่าน
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พัฒนา จุลทักษะด้านการอ่านแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดผ่านกระบวนการตั้งคำถาม ตอบคำถาม
การเชื ่ อ มโยงความรู ้ แ ละประสบการณ์ เ ดิ ม ที ่ ผ ู ้ เ รี ย นมี รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม การใช้ ท ั ก ษะสั ง คม
ด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนในระหว่างทำกิจกรรมการอ่านในห้องเรียน
2.1.1.2 ลักษณะของบทอ่านสำหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจ
การทำความรู้จักบทอ่านมีความสำคัญต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจในด้าน
การประมวลข้อมูลจากการอ่านกล่าวคือ บทอ่านที่ดีช่วยให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงความคิด ความรู้
และประสบการณ์ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้อ่านเข้าใจบทอ่านได้ชัดเจนขึ้น
Grabe (2009: 40-43) เน้นถึงลักษณะสำคัญของบทอ่านที่มีผลต่อการอ่าน
เพื่อความเข้าใจโดยบทอ่านที่ดีต้องช่วยให้ผู้อ่านประมวลข้อมูลข่าวสารจากการอ่านโดยทันทีจาก
การจดจำคำศัพท์และความหมาย การเชื่อมโยงที่สัมพันธ์อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของคำ
กลุ่มคำ และอนุประโยค และการใช้แนวคิดนำเชิงสัญลักษณ์ ความเข้าใจบทอ่านของผู้อ่านไม่เพียง
เกี่ยวข้องกับข้อมูลนำเสนอที่เชื่อมโยงกันเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความหมายที่มีความหมายโดยตรง
ที่สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายของแนวคิดที่ได้รับจากการอ่านซึ่งมาจากข้อมูลนำเข้าของบทอ่านด้ว ย
นอกจากนี้ ลักษณะของบทอ่านสำหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจต้องช่วยให้ผู้อ่านสามารถ “เชื่อมโยง”
ไปสู่การตีความเพื่อเกิดความรู้หรือความคิดใหม่ที่ได้รับการกระตุ้นแล้ว ซึ่งเป็นการคงความเชื่อมโยง
ในเนื้อหากับเครือข่ายการตีความแนวคิดที่ตีความแล้ว ดังนั้น การสร้างบทอ่ านเพื่อความเข้าใจ
ควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้ 1) การเชื่อมโยงกับเครือข่ายในการอ่าน (Linkage to the network)
2) การทับซ้อนขององค์ประกอบในการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Overlab of elements) 3) การสกัดกั้น
ข้อมูลที่ความสำคัญน้อยกว่า (Suppression of less important information) 4) การสรุปความ
(Simple inferrencing) และ 5) สรุปความคิดรวบยอดด้วยการกำหนดโครงร่างใหม่ (Summary
restructuring)
นอกจากนี้ Grabe ได้ย้ำถึงลักษณะของบทอ่านที่ดีซึ่งช่วยส่งเสริมการอ่าน
เพื่อความเข้าใจใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการอ่านโดยเน้นบทอ่าน (text model) และรูปแบบ
การอ่านโดยเน้นสถานการณ์ (situation model) โดยรูปแบบของบทอ่านที่ดีช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านใช้
ความรู้เดิม ร่วมกับข้อมูลในบทอ่าน เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในการตีความบทอ่านอ ย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกัน รูปแบบการอ่านโดยใช้สถานการณ์ช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่านตีความ
บทอ่านอย่างอิสระตามวัตถุประสงค์ในการอ่านของผู้อ่าน ทั้งนี้ การเลือกใช้บทอ่านควรพิจารณา
วัตถุประสงค์ในการสื่อความหมายของผู้เขียน ระดับความสามารถในการอ่านของผู้อ่านที่แตกต่าง
วัตถุประสงค์ในการอ่านที่แตกต่าง และจุดเน้นในการอ่านที่แตกต่าง รูปแบบการอ่านโดยเน้นบทอ่าน
มีความเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้อ่านน้ อยต่างจากรูปแบบการอ่านโดยใช้
สถานการณ์ (Grabe, 2009: 46-47)
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อย่างไรก็ตาม แนวคิดของ Kinstch (2004: 1273-1275) ได้เน้นความ
เชื่อมโยงองค์ประกอบของบทอ่านในการพัฒนาทักษะการอ่านของผู้อ่าน ได้แก่ คำหรือกลุ่มคำ
การรวมคำหรือกลุ่มคำให้เป็นประโยค ย่อหน้า และเชื่อมโยงไปสู่ระดับใหญ่ขึ้น ได้แก่ บทตอนหรือ
บทที่ การนำเสนอบทอ่านที่ดีส ามารถส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดความทรงจำที่ดี โครงสร้างบทอ่า น
ประกอบด้วยรูปแบบโครงสร้างบทอ่านระดับกว้าง (Macrostructure) และรูปแบบโครงสร้างบทอ่าน
ระดับย่อย (Microstructure) รวมกันเรียกว่า Textbase เป็นการผสมผสานกันของบทอ่านในด้านคำ
และความหมาย รูปแบบโครงสร้างระดับย่อยเป็นเครือข่ายของแนวคิดนำที่เสนอความหมายของบท
อ่าน อาจเป็นการแปลความหมายจากคำศัพท์ไปสู่การกำหนดแนวคิดที่ได้จากบทอ่าน ส่วนรูปแบบ
โครงสร้างบทอ่านระดับกว้างเป็นการวางระบบของบทอ่านโดยภาพรวม ดังนั้น เรื่อง1 เรื่องจึงมี
แนวคิดนำหลายแนวคิดที่เชื่อมโยงอยู่ในเครือข่ายการตีความ แต่ถูกจัดกลุ่มอยู่ในหมวดเดียวกัน เช่น
การกำหนดสถานการณ์ ความซับซ้อน และการตัดสินใจแก้ปัญหา เป็นต้น รูปแบบการทำความเข้าใจ
บทอ่านตามสถานการณ์ (Situational model) ของผู้อ่านจำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบุคคล
ซึ่งมาจากความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนร่วมกับความสนใจและวัตถุประสงค์ในการอ่านของ
ผู้เรียน
เช่ น เดี ย วกั บ แนวคิ ด ของ Pardo (2004: 275) ซึ ่ ง ให้ ค วามสำคั ญ ของ
คุณลักษณะของบทอ่านที่ดีที่สามารถช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจบทอ่านได้ง่าย ลักษณะของบทอ่านที่
ดีเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ของผู้อ่านต่อบทอ่านที่ทำให้เกิดความเข้าใจในขณะอ่าน โครงสร้างของบท
อ่านซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาตามหมวดของวรรณกรรม คำศัพท์ การเลือกใช้คำหรือสำนวนเฉพาะตาม
ประเภทของบทอ่าน โครงสร้างเรื่องตามประเภทของบทอ่าน ระดับความยากง่ายที่ผู้อ่านสามารถอ่านได้
ปัจจัยด้านความตั้งใจของผู้เขียนมีส่วนในการกำหนดคุณลักษณะของบทอ่านเช่นกัน
นอกจากนี้ Savignon (1997: 232) เน้นถึงคุณลักษณะของบทอ่านสำหรับ
การอ่ า นเพื ่ อ ความเข้ า ใจที ่ แ ตกต่ า งกั น สำหรั บ ผู ้ อ ่ า นแต่ ล ะคนตามระดั บ การวิ เ คราะห์ บ ทอ่ า น
ให้สัมพันธ์กับความต้องการพื้นฐานหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของผู้เรียนและจุลทักษะที่กำหนดไว้
นอกจากทักษะในการอ่านและจุลทักษะในการอ่านแล้ว บทอ่านอาจกำหนดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับ
ผู้อ่าน เช่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ เป็นต้น รูปแบบของบทอ่านอาจเป็นบทอ่านในชีวิตประจำวัน เช่น
เมนูอาหาร ใบปลิว แผ่นพับ จดหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ รูปแบบของบทอ่านอาจถูกปรับด้านภาษา
หรือลีลาการเขียนโดยพิจารณาผู้อ่านเป็นหลัก เช่น วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ เป็นต้น
แนวคิดของ Ur (2004: 145) ได้เสริมความสำคัญต่อคุณลักษณะของบท
อ่านที่ส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยพิจารณาด้านคุณลักษณะในการสร้างแรงจูงใจต่อผู้อ่าน โดย
มีความท้าทายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอ่านอย่างมีวัตถุประสงค์ มีเนื้อหาใกล้เคียงกับความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน บทอ่านที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้ อ่าน 2 ประการ คือ เป็นการส่งเสริมให้ผู้อ่าน
อ่านอย่างมีวัตถุประสงค์และทำให้กิจกรรมการอ่านน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ
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จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของบทอ่านสำหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ชี้ให้เห็นว่า บทอ่านที่ดีช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบทอ่านอย่างชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ ในภาษากับข้อมูลที่
นำเสนอ ส่งเสริมให้ผู้อ่านเชื่อมโยงเนื้อหาในบทอ่านกับสถานการณ์ในการอ่านอย่างมีวัตถุประสงค์
และช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ เกิดความทรงจำที่ดี และเกิดแรงจูงใจในการอ่าน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่
พบจากการสังเคราะห์ คือ การทบทวนวรรณกรรมนี้ยังไม่ได้กล่ าวถึงเนื้อความด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
สำหรับผู้อ่าน ในการวิจัยนี้ จึงพิจารณาเลือกบทอ่านที่มีคุณลักษณะของบทอ่านที่สนับสนุนให้ผู้อ่าน
เกิดความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทอ่านในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือสำหรับผู้เรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริ มให้ผู้อ่านบรรลุวัตถุประสงค์ของการอ่านตามที่ได้
กำหนดไว้
2.1.1.3 ทักษะและจุลทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
การพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนช่วยส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในการทำความเข้าใจและเข้าถึง
บทอ่าน แนวทางในการพัฒนาทักษะและจุลทักษะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการทักษะการอ่านและ
เพิ่มขยายความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปเสริม เพิ่มพูน
ความรู้และความสามารถในรูปแบบที่หลากหลาย
Grabe and Stoller (2002: 19-20) เน้นถึงความสามารถการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน การทำความเข้าใจในบทอ่านจึงมีความซับซ้อนและ
หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาระงานในการอ่าน แรงจูงใจที่มีต่อกิจกรรมการอ่านและบทอ่าน
วัตถุประสงค์ในการอ่าน และความสามารถทางภาษาของผู้อ่านต่อบทอ่าน สำหรับกระบวนการอ่าน
เพื่อความเข้าใจแบ่งเป็น 2 ระดับใหญ่ ดังนี้ 1) ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจระดับล่าง ผู้สอนให้
ความสนใจกับทักษะการอ่าน 4 ประการ คือ การเรียนรู้คำและความหมาย การเรียนรู้โครงสร้าง
ประโยค การเรียนรู้จักคำและความหมาย และการใช้กระบวนการเรียนรู้จดจำเนื้อหาในบทอ่าน
2) ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูงมี 4 ประการ ได้แก่ การทำความเข้าใจรูปแบบของ
บทอ่ า นการใช้ ส ถานการณ์ ใ นการตี ค วามบทอ่ า น การใช้ ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ท ี ่ ผ ู ้ เ รี ย นมี
ในการทำความเข้าใจบทอ่าน และการจัดกระบวนการอ่านที่เหมาะสมสำหรับตนเอง
เช่นเดียวกับแนวคิ ดของ Alderson (2000: 7-13) ให้ความสำคั ญ กั บ
การใช้จุลทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจซึ่งผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนอ่านได้อย่างชัดเจน โดยให้รายละเอียดของระดับของความพอใจ (Level of Understanding)
สำหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจ ดังนี้ 1) สามารถระบุความสามารถของผู้อ่านต่อการอ่านเพื่อความ
เข้าใจได้อย่างชัดเจน 2) สามารถตีความเรื่องที่อ่านได้จากเนื้อเรื่องและความหมายที่ไม่ได้ระบุโดยตรง
ในเนื้อเรื่อง 3) เข้าใจประเด็นหลักของเรื่องที่อ่าน 4) เข้าใจรายละเอียดที่นำเสนอในเรื่อง และ
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5) เข้าใจประเด็นหลักและใจความหลักของเรื่องที่อ่าน ความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียนจึงเชื่อมโยง
กับการใช้จุลทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจซึ่งแบ่งเป็น 2 หมวด คือ เข้าใจวัตถุประสงค์ที่นำเสนอ
ในบทอ่าน และเข้าใจบทอ่านสามารถเชื่อมโยงความรู้ในบทอ่านออกไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา
ในช่องทางที่หลากหลาย
ในขณะเดียวกัน Munby (1978, อ้างถึงใน Alderson, 2000: 10-11)
ระบุองค์ประกอบของการใช้จุลทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจน 19 องค์ประกอบ ดังนี้
1) เรียนรู้จดจำคำและความหมายของคำที่พบในบทอ่านได้ 2) ระบุความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยใน
บทอ่านได้ด้วยการตีความ 3 ) เข้าใจข้อความในบทอ่านได้ด้วยการตีความแท้ไม่ระบุโดยตรงในบทอ่าน
4) เข้าใจข้อมูลที่นำเสนอในบทอ่านแม้ไม่ระบุโดยตรงในบทอ่าน 5) เข้าใจแนวคิดหลักที่นำเสนอในบท
อ่าน 6) สามารถประเมินค่าของข้อความที่นำเสนอในบทอ่านได้ 7) เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่าง
ประโยคที่นำเสนอในบทอ่าน 8) เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างข้อความในบทอ่านจากการสั งเกต
ความหมายคำเชื่อมโยงที่ใช้ในบทอ่าน 9) เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างข้อความในบทอ่านจาก
การสังเกตบทอ่านความหมายเชิงไวยากรณ์ของคำเชื่อมที่ใช้ในบทอ่าน 10) ตีความบทอ่านโดยการทำ
ความเข้าใจจากภาพรวม 11) รู้จักตัวบ่งชี้ที่ใช้ในระบบข้อความในบทอ่านที่อ่าน 12) ระบุประเด็นหลัก
ของเนื้อความในบทอ่าน 13) จำแนกใจความหลักออกจากรายละเอียดสนับสนุนที่นำเสนอในบทอ่าน
14) สามารถสรุปความได้หลังจากอ่านบทอ่าน 15) สามารถระบุประเด็นที่เชื่อมโยงกันในบทอ่านได้
16) สามารถระบุถึงสิ่งที่อ้างอิงในบทอ่านได้ 17) อ่านคร่าว ๆ เพื่อระบุชื่อเรื่องได้ 18) อ่านเพื่อระบุ
รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการได้ และ 19) สามารถสรุปเรื่องที่อ่านโดยใช้แผนผังหรือแผนที่ความ
คิดเห็นได้ จากการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้การพัฒนาจุลทักษะในการอ่านสามารถ
เป็นแนวทางสำหรับผู้อ่านในการพัฒนาตนเองได้
จากข้อมูลข้างต้ นจะเห็นว่าแนวคิดในการใช้จุลทักษะในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจช่วยส่งเสริมกิจกรรมการอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้แก่
การรู้จักคำและความหมายจากบริบทของเรื่อง การตีความเรื่องที่อ่านได้จากเนื้อเรื่องและความหมาย
ที่ไม่ได้ระบุโดยตรงในเนื้อเรื่ องการทำความเข้าใจรายละเอียดที่นำเสนอในเรื่อง การทำความเข้าใจ
ประเด็นหลักและใจความหลักของเรื่องที่อ่าน ระบุความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยในบทอ่านได้ด้วย
การตีความ การทำความเข้าใจความเชื่อมโยงของข้อความในบทอ่านโดยเรียนรู้และสังเกตคำเชื่อมที่
ใช้ในบทอ่าน การสรุปความได้หลังจากอ่าน การระบุถึงสิ่งที่อ้างอิงในบทอ่านได้ และการอ่านคร่าว ๆ
เพื่อระบุชื่อเรื่อง แนวคิดที่ได้ส ามารถนำไปใช้ในการพัฒนาจุลทักษะในการอ่านสำหรับผู้ อ ่ า น
ระดับอุดมศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศได้
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2.1.1.4 ทักษะการอ่านตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ได้รับ
การพิจารณาเป็น เกณฑ์ ประเมิน ความสามารถในการใช้ ภาษาเพื่ อ การสื ่อสารในหลายประเทศ
เนื่องจากมีการกำหนดเกณฑ์คุณภาพในแต่ละทักษะอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาทักษะการอ่านตาม
เกณฑ์ท ี่กำหนดสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการอ่านได้
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปมีระดับของ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 6 ระดับ คือ A1, A2, B1, B2, C1 และ C2 โดย A1 และ A2
อยู่ในระดับผู้ใช้ภาษาพื้นฐาน B1 และ B2 อยู่ในระดับผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ และ C1 และ C2 อยู่ใน
ระดับผู้ใช้ภาษาระดับคล่องแคล่ว สำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายควรอยู่ในระดับใช้
ภาษาอย่างอิสระ หรือ B1 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,
2562: 30-31) โดยบรรยายความสามารถด้านการอ่านของระดับ B1 ไว้ว่า “ผู้เรียนสามารถจับ
ใจความสำคัญของข้อความทั่ว ๆ ไปถ้าเป็นหัวข้อที่คุ้นเคยหรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลา
ว่าง” และในระดับ B2 ได้บรรยายความสามารถด้านการอ่านไว้ว่า “สามารถอ่านและทำความเข้าใจ
เนื้อหาในระดับยากขึ้นได้” ในขณะเดียวกันกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
ที่โรงเรียนนานาชาติบลูมเบอรี่ใช้กำหนดสมรรถนะด้านการอ่านของระดับ B1 และ B2 คือ ในระดับ
B1 สามารถอ่านบทอ่านที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ เข้าใจเนื้อหาบท
อ่านที่บรรยายเหตุการณ์ ความรู้สึก และความต้องการที่นำเสนอในจดหมายส่วนตัวได้ และในระดับ
B2 สามารถอ่ า นบทความและรายงานที ่ น ำเสนอปั ญ หาที ่ เ กี ่ ย วกั บ งานอาชี พ จากมุ ม มองของ
ผู้ปฏิบัติงานได้ รวมถึงเข้าใจงานวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วได้ (คงศักดิ์ สังฆมานนท์ และคณะ,
2562)
อย่ า งไรก็ ต าม เกณฑ์ ค วามสามารถที ่ บ รรยายไว้ ใ นกรอบมาตรฐาน
ดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับบริบทของคนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศ
กรอบอ้างอิงการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย (The Framework of Reference for English
Language Education in Thailand – FRELE-TH) ถูกกำหนดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับกรอบมาตรฐาน
CEFR (2001) ได้กรอบมาตรฐาน 10 ระดับ คือ ขั้นพืน้ ฐาน A1, A2 เทียบได้กับระดับ 1- 4 ของเกณฑ์
FRELE-TH ระดับใช้ภาษาอย่างอิสระ B1, B2 เทียบได้กับระดับ 5-8 ของเกณฑ์ FRELE-TH และ
ขั ้ น พื ้ นฐาน C1, C2 เที ย บได้ก ับ ระดั บ 9-10 ของเกณฑ์ FRELE-TH เมื ่ อ พิ จ ารณาความสามารถ
ด้านการอ่านสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับ 4-6 และผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาวิชาเอก
ควรอยู่ในระดับ 7 (Hiranburana et al., 2017) เกณฑ์ FRELE-TH ที่ปรับใหม่แบ่งย่อยเป็น 10 ระดับ
คือ A1, A1+, A2, A2+, B1, B1+, B2, B2+, C1 และ C2 มีรายละเอียดในส่ วนของทักษะการอ่าน
ของระดับ B1, B1+, B2, และ B2+ ดังนี้
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1. ระดับ B1 สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลจากบทอ่านที่เชื่อมโยงกับเนื้อหา
ที่ปฏิบัติงานหรือเนื้อหาบทเรียน และมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับดี
2. ระดั บ B1+ สามารถอ่ านและเข้ าใจข้ อ มูล ที่ น ำเสนอในบทอ่านที่
เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ปฏิบัติงานหรือเนื้อหาบทเรียน และมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เนื้อหาจำเพาะในบทอ่านในระดับดี
3. ระดับ B2 สามารถอ่านเนื้อความที่ซับซ้อนอย่างอิสระ ใช้พจนานุกรม
หรือสื่ออ้างอิงในการอ่านเมื่อจำเป็น
4. ระดับ B2+ สามารถอ่านเนื้อความที่ซ ับซ้อนอย่างอิสระ ปรับใช้
ความเร็วในการอ่านตามบทอ่านที่แตกต่างกันและใช้ความเร็วในการอ่านตามวัตถุประสงค์ของ
การอ่าน คัดสรร์ในการใช้สื่ออ้างอิงในการอ่านอย่างเหมาะสม
การจัดเกณฑ์ FRELE-TH สอดคล้องกับความเห็นของ Foley (2019)
ที่ศึกษาประเด็นการประเมินผลโดยใช้กรอบมาตรฐาน CEFR ในภูมิภาคเอเซียซึ่งกล่าวไว้ว่า ตัวแปร
ของบริบทท้องถิ่นเป็นประเด็นสำคัญในการปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เรียน
การปรับเกณฑ์นี้ช่วยให้ผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่ างประเทศสามารถบรรลุเกณฑ์
ที่ระบุในสมรรถนะที่สามารถปฏิบัติได้ (can-do statements) ที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน CEFR
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับที่กรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาของสหภาพยุโรปกับเกณฑ์การกำหนดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เป็น
ต้นฉบับมีมาตรฐานสูงและซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เกณฑ์ทักษะการอ่านของผู้เรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศ เมื่อพิจารณาบริบทท้องถิ่นมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
การกำหนดเกณฑ์ส มรรถนะที่ส ามารถปฏิบัติได้ของผู้เรียน กรอบมาตรฐาน FRELE-TH จึงเป็น
ทางเลือกหนึง่ ในการประเมินสมรรถนะทางภาษาของผู้เรียนไทย
2.1.1.5 การวิเคราะห์รูปแบบของบทอ่านเพื่อถ่ายโอนไปสู่การเขียน
การวิเคราะห์รูปแบบของบทอ่านเป็นแนวทางพื้นฐานในการสร้างความ
เข้าใจของผู้เรียนต่อบทอ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากบทอ่านไปใช้
ในการสื่อสารอย่างเหมาะสม การเรียนรู้แนวทางและหลักการวิเคราะห์บทอ่านช่วยให้ผู้อ่านทำความ
เข้าใจประเด็นที่นำเสนอในบทอ่าน วัตถุประสงค์ของผู้เขียน รูปแบบภาษาที่ใช้ และลีลาการนำเสนอ
ในบทอ่านเพือ่ การตอบสนองต่อบทอ่านที่เหมาะสม
แนวคิดเกี่ยวกั บการวิ เคราะห์ รู ปแบบของบทอ่ านเริ่ม เป็นที่ร ู้จ ั ก โดย
Swales (1990, อ้างถึงใน Flowerdew, 2015) ให้ความสำคัญต่อการศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบของ
บทอ่านในรูปแบบของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนบทคัดย่อของผู้เรียน
ในสาขาวิทยาศาสตร์ การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปแบบของบทอ่านได้พัฒนาไปสู่การศึกษาภาษา
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เพื่อการสื่อสาร และการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสอนโดยเน้นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองของผู้เรียน การสร้างงานเขียนที่ใช้ในชีวิตจริงและ
นำไปใช้ได้จริงตามสถานการณ์ที่กำหนด รวมถึงการกำกับดูแลเพื่อหนุนเสริมของผู้สอน
ในขณะเดี ย วกั น Alderson (2000: 63-65) ให้ ค วามเห็ น แนวคิ ด
ในการวิ เ คราะห์ ร ู ป แบบของบทอ่ า นสำหรั บ ผู ้ ส อนภาษาอั ง กฤษ โดยเน้ น ว่ า หั ว ข้ อ ที ่ ช ั ด เจน
มักสอดคล้องกับรูปแบบของบทอ่านเห็นได้จากในรูปแบบของบทอ่า นเชิ งอธิบ าย ( Expository
writing) เป็นการเขียนเชิงอธิบายกระบวนการและขั้นตอนมากกว่าใช้การเขียนเชิงพรรณนาซึ่ งเป็น
การเล่าเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ ทั้งนี้เนื่องจากองค์ประกอบของเนื้อความที่นำเสนอที่มีลักษณะ
แตกต่างกันเช่น โครงสร้างโดยรวมของบทอ่านการใช้คำศัพท์และสำนวนลีลาในการนำเสนอ และ
ลักษณะเฉพาะของเนื้อความ นอกจากนี้ในการทดสอบทางภาษาผู้สอนสามารถใช้บางส่วนของ
เนื้อความในบทอ่านมาใช้ในการทดสอบได้ ซึ่งควรครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในเนื้อความ รูปแบบ
ของบทอ่ า นที ่ใ ช้ ใ นการทดสอบการภาษาอั ง กฤษเพื ่ อการสื ่อ สารและอยู ่ในชีว ิ ต ประจำวัน เช่ น
ข่าวในหนังสือพิมพ์ ข้อความที่จดบันทึกหลังจากรับโทรศัพท์แล้ว ใบปลิวโฆษณา แผนที่ ข้อความ
ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตารางเดินรถ เป็นต้น รูปแบบของเนื้อความที่ปรากฎอยู่ในแบบทดสอบ
ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงความหลากหลายของเนื้อความที่สามารถพบในชีวิตประจำวัน ผู้สอน
สามารถมอบหมายงานด้วยการจดบันทึกสิ่งที่ผู้เรียนได้อ่านในแต่ละวัน โดยระบุชื่อเรื่องและเนื้อความ
ที่นำเสนอในบทอ่าน เพื่อเป็นการย้ำให้ผู้เรียนทราบว่ายังมีบทอ่านที่หลากหลายมากกว่าการอ่าน
บทเรียนในห้องเรียน
รูปแบบของบทอ่านที่ได้รับความสนใจในฐานะเครื่องมือในการถ่ายโอน
ไปสู่การเขียน การจำแนกรูปแบบของบทอ่านหรือโครงสร้างเรื่องจึงเป็นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียน
ก่อนสร้างงานเขียน เพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวมแนวคิดหลักก่อนปฏิบัติการเขียนโครงสร้างเรื่อง
แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ โครงสร้างเรื่องเชิงพรรณา (Narrative) และโครงสร้างเรื่องเชิงอธิบายเพื่อ
นำเสนอความคิดของผู้เขียน (Expository) เนื่องจาก ปัจจุบันการมีการแบ่งการวิเคราะห์รูปแบบของ
โครงสร้างเรื่องตามเนื้อหาที่นำเสนอจึงมีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โครงสร้างเนื้อหาของเรื่อง (Content
structure) โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบหลัก ได้แก่ 1) Collection writing เป็นการเขียนเพื่อ
รวบรวมแนวคิดให้เป็นหมวดหมู่หรือการจัดลำดับความคิด แนวคิด หรือเหตุการณ์ที่เชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน 2) Description writing เป็นรูปแบบการเขียนโดยจำแนกแต่ละส่วนให้สัมพันธ์กันโดย
เชื่อมโยงกันหัวข้อเดียวกัน 3) Causative Writing เป็นแนวคิดที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มีความ
เป็นเหตุและผลต่อกันและกัน 4) Problem-Solution writing เป็นการเขียนคล้ายคลึงกับ Causative
writing แต่มีเนื้อหานำไปสู่การแก้ปัญหา และ 5) Comparison เป็นการเขียนในมุมมองที่ตรงกันข้าม
(Meyer & Freedle, 1984, อ้างถึงใน Tirawanchai, 1996) อย่างไรก็ตาม Hiebert, Englert, and
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Brennen (1983, อ้ า งถึ ง ใน Tirawanchai, 1996) ได้ ร วมรู ป แบบการเขี ย นเป็ น 4 รู ป แบบคื อ
Description, Sequence, Enumeration และ Comparison-contrast โดยแบบแรก Description
เป็นการบรรยายลักษณะ หรือบุคลิกของคน สิ่งของ หรือเหตุการณ์ ส่วนแบบที่สอง Sequence
เป็นการระบุลำดับของเรื่อง เหตุการณ์ หรือกระบวนการ แบบที่สาม Enumeration เป็นรายการ
ของประเด็ น ที ่ เ ชื ่ อ มโยงกั บ หั ว ข้ อ หรื อ แนวคิ ด ที ่ น ำเสนออย่ า งจำเพาะเจาะจง ส่ ว นแบบที ่ สี่
Comparison-contrast เป็นรูปแบบการเขียนที่ใช้เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของ
สองสิ่งหรือมากกว่ า เช่นเดียวกัน Langan (2008) ซึ ่ งจั ดหมวดหมู ่ ข องรู ป แบบของข้ อ ความไว้
9 ป ร ะ เ ภ ท ค ื อ Exemplification, Description, Narration. Process, Cause and/or Effect,
Comparison and/or contrast, Definition, Division-classification, แ ล ะ Argumentation
ก่อนทำกิจกรรมการเขียนผู้เรียนทำกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนทุกครั้ง
การเรียนรู้รูปแบบของโครงสร้างเรื่องในการพัฒนาทักษะการอ่านช่วยให้
ผู้เรียนรู้จักจำแนกองค์ประกอบของเนื้ อความและเชื่ อมโยงไปสู่ก ารเขี ยนได้ จากการประเมิ น
การตระหนักรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างเรื่องและการจดจำงานเขียนที่ปรากฎอยู่ในโครงสร้างเรื่อง
ที่ได้เรียนมาของผู้เรียน พบว่า การเรียนรู้จดจำโครงสร้างเรื่องสัมพันธ์กับคุณภาพและปริมาณของ
การจดจำของผู้เรียน จากการทดลองพบว่า ผู้เรียนไม่เพียงจดจำใจความหลักของเรื่องแต่ยังสามารถ
จดจำแนวคิดอื่นที่นำเสนอในเรื่องได้เช่นกัน (Carrell, 1992)
จากสังเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็น ว่า การอ่านและการเขียนมีค วาม
เชื่อมโยงกัน การเรียนรู้รูปแบบของบทอ่านด้วยการทำความเข้าใจแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ด้วย
การส่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ เ รี ย นทำความเข้ า ใจบทอ่ า น รู ้ จ ั ก และจำแนกโครงสร้ า งเรื ่ อ งได้ เป็ น แนวทาง
ในการพัฒนางานเขียนได้อย่า งเป็นระบบ สามารถเลือกคำและสำนวนในการเขียนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมจากการอ่านงานเขียนที่ผู้อ่านทำความเข้าใจแล้ว และสามารถนำความรู้และความเข้าใจ
มาสร้างงานเขียนได้
2.1.2 การสอนอ่านและกระบวนการสอนอ่านด้วยกิจกรรมภาระงาน
กระบวนการสอนอ่านเป็นทักษะการรับรู้ข้อมูลจากบทอ่าน ผู้สอนสามารถแสวงหา
แนวทางที่หลากหลายในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะการอ่านของตนเอง
กระบวนการสอนอ่านด้วยกิจกรรมภาระงานเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้
Irwin (2007: 17-18) เสนอแนวทางในการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจตามแนว
ทฤษฎีการสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้วยตนเองของ Vygotsky โดยเน้นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นได้ดีเมื่อกระทำร่วมกันจากคณะทำงานที่มีความรู้น้อยสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยกัน และ
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สนับสนุนการในการทำภารกิจช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติ รูปแบบกิจกรรมดำเนิน
ตามแนวคิ ด กรอบการพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ เ น้ น พื ้ น ที ่ ร อยต่ อ พั น ธนาการ (Zone of proximal
development) ซึ่งเป็นการเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการมอบภารกิจในผู้เรียนร่วมกันเรียนรู้
ภายหลังจากผู้สอนอธิบาย สาธิตและให้แนวทางการดำเนินกิจกรรมแล้ว การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นจาก
การทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะสังคมและกระบวนการเรียนรู้ของแต่ล ะบุคคลไปใน
ขณะเดียวกัน
กรอบแนวคิดการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจของ Irwin เน้นแนวทางที่สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการอ่านที่เป็นรูปธรรม 10 ประการ คือ 1) การส่งเสริมให้เกิดความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของบทอ่านอย่างมีความหมาย กระบวนการปฏิสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นมี
ความเป็นไปได้อย่างชัดเจนต่อบทอ่าน โดยบทอ่านต้องน่าสนใจ สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของ
ผู้เรียนสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันการเรียนรู้อย่างมีความหมายนที่นี้ คือ ความรู้สึกนึกคิด
จินตนาการ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการอ่าน 2) บทอ่านที่จัดให้อ่านต้องน่าสนใจ มีคุณภาพ
ดี นำเสนอในหลายแง่มุม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 3 )การกระตุ้นผู้เรียนในการใช้กลไกการอ่าน
เพื่อความเข้าใจด้วยเหตุผลด้านกลไกการเรียนรู้ เหตุผลส่วนตัวและเหตุผลในการถ่ายโอนความรู้
4) การให้ผู้เรียนเลือกสื่อการเรียนรู้ตามความเป็นไปได้และสนั บสนุนให้อ่านมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
5) การกำหนดเวลาในการอภิปรายทั้งผู้อ่านและผู้เรียน 6) การสร้างบรรยากาศในการสืบค้นเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคำถาม พูดในประเด็นที่กำหนด และแก้ปัญหาจำแนกส่วนผิดถูกให้ชั ดเจน
7) การสอนกระบวนการอ่ า นเพื ่ อ ความเข้ า ใจด้ ว ยการอธิ บ าย ให้ ร ู ป แบบตั ว อย่ า ง และค่ อ ย ๆ
ถอยออกมาเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสกระทำด้วยตนเอง ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเมื่อผู้เรียนต้องการ
8) การให้ประสบการณ์กลุ่มที่ได้รับการชี้แนะในการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการของผู้เรียนและ
ส่งเสริมกระบวนการพูด 9) การสอนด้วยการเชื่อมโยงกิจกรรมและกลยุทธ์ในการอ่านกับการเขียน
และ 10) การตรวจสอบเพื่อความมั่นใจว่ากิจกรรมและวัฒนธรรมที่ใช้ในการสอนมีความสอดคล้อง
และเทียบเคียงกัน
การพัฒนาทักษะการอ่าน เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจพื้นฐานทางภาษา
เชิงรับสำหรับผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ
หลั ก การพื ้ น ฐานในการสร้ า งทั ก ษะการอ่ า นที ่ ผ ู ้ ส อนมั ก ใช้ ใ นการพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า น ได้ แ ก่
1) การสร้างความสนใจของผู้เรียนต่อบทเรียนด้วยคำถามที่เกี่ยวข้องกับบทอ่าน 2) การพัฒนากิจกรรม
การอ่านโดยเน้นกิจกรรมกระตุ้นการอ่าน 3) การเสริมความรู้ทางภาษาแก่ผู้เรียนในขณะอ่า น
ด้วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนสังเกตคำศัพท์และสำนวน โครงสร้างประโยคและโครงสร้างเรื่องที่นำเสนอ
ในขณะอ่าน 4) การใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจเช่น การสอนโดยเน้นวัตถุประสงค์
ในการอ่าน การสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน การสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่มเป็นต้น 5) บทบาทของ
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ผู้สอนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการอ่านด้วยตนเอง ด้วยการกำหนดเป้าหมายในการอ่าน
การตั้งคำถาม และการสังเกต 6) การกำหนดรูปแบบของกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยการให้ประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ การให้ผู้เรียนรายงานผลการอ่าน
ด้วยตนเอง การสังเกตด้วยตนเอง และการสะท้อนความคิด 7) การขยายความรู้หลังกิจกรรมการอ่าน
ด้ ว ยการอ่ า นเสริ ม 8) การกระตุ ้ น ให้ ผู ้เ รีย นค้ นคว้า เพิ ่ม เติ มหลั ง กิจ กรรมการอ่า นในห้ อ งเรียน
9) ฝึกการพัฒนาทักษะการฟังร่วมกับทักษะการอ่านด้วยการฟังการแสดงความคิดเห็น ฟังผู้สอน
ในฐานะต้นแบบ และรับผู้อ่านที่มีความเชี่ยวชาญด้านการอ่านมากกว่าเพื่อเป็นต้นแบบที่ดี และ
10) ใช้บทอ่านเสริมนอกเหนือจากการอ่านบทอ่านในชั้นเรียน (Williams, 1986)
Ven den Branden (2016) ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้สอนในการสอนอ่าน
ด้วยบทบทบาท 7 Cs กล่าวคือ 1) Care คือ เอาใจใส่และเข้าใจผู้เรียน 2) Challenge คือ ตั้งคำถาม
ท้าทายให้คิดและค้นคว้า 3) Clarify คือ อธิบายอย่างชัดเจน 4) Captive คือ แนะนำชื่อเรื่องและ
เนื้อเรื่องอย่างน่าสนใจ 5) Confer คือ ให้โอกาสผู้เรียนซักถาม 6) Consolidate คือ ตรวจสอบว่า
ผู้เรียนเข้าใจหรือไม่ และ 7) Control คือ กำกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
Hong-gin (2007) เน้นความสำคัญของการสอนอ่านด้วยกิจกรรมภาระงานโดย
พิจารณาการสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนในการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน กล่าวคือ ในขั้นก่อนปฏิบัติ
ภาระงานผู้สอนแนะนำกิจกรรมภาระงานที่ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติ ในขั้นวงจรภาระงานผู้สอนปฏิบัติ
กิจกรรมภาระงานด้วยการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน จากนั้น รายงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานให้
เพื่อนร่วมงานในขั้นศึกษาภาษา ผู้เรียนวิเคราะห์และประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติภาระงานกับ
เพื่อนร่วมชั้น ในขั้นปฏิบัติภาระงาน ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมภาระงานโดยผู้สอนควบคุมดูแล สำหรับ
การสอนอ่านด้วยกิจกรรมภาระงานผู้สอนเลือกบทอ่านที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของผู้เรียน กิจกรรมที่
มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติร่วมกันในรูปแบบของกิจกรรมคู่หรือกิจกรรมกลุ่ม เมื่อผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ผู้สอนจะลดบทบาทในการกำกับการเรียนรู้ลง ในการสอน
อ่านผู้สอนจำเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการทำกิจกรรมการอ่านด้วยตนเอง สิ่งที่ควร
คำนึงถึง คือ การใช้เวลากับกิจกรรมการอ่านมากเกินไปทำให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย ผู้สอนควรกำหนดเวลา
ในการทำกิจกรรมด้านการอ่านให้เหมาะสม โดยเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการอ่านด้วยตนเอ ง
รูปแบบของการปฏิบัติกิจกรรมภาระงานด้านการอ่านสามารถใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
Willis (1998) ที่ใช้การปฏิบัติกิจกรรมการภาระงานในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ กิจกรรม
การเขียนรายการ (Listing) กิจกรรมการระดมความคิดการจัดลำดับและการเลือก (Ordering and
sorting) กิจกรรมการจัดหมวดหมู่ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
กิจกรรมการเปรียบเทียบ (Comparing) เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการในการแสวงหา
ความเหมื อ นและความต่ า ง กิ จ กรรมการแก้ ป ั ญ หา (Problem Solving) เปิ ด โอกาสในการฝึ ก
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การให้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน และ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing personal
expenence) เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนพูดอย่างอิสระเกี่ยวกับตนเองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับเพื่อนร่วมชั้น นอกจากนี้ กิจกรรมศึกษาภาษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานยัง
เป็นการศึกษาโครงสร้างประโยคในบทอ่าน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สังเกตกฎการใช้ภาษาด้วยตนเอง
และสรุปร่วมกันหลังกิจกรรมการสอนผู้สอนมอบหมายงานด้วยการเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านมาแล้ว
จากการสังเคราะห์ข้างต้นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่นำเสนอนำไปสู่
ข้ อ สรุ ป ว่ า การสอนอ่ า นเพื ่ อ ความเข้ า ใจสามารถใช้ ร ่ ว มกั บ การสอนด้ ว ยกิ จ กรรมภาระงานได้
คุณลักษณะที่สอดคล้องกันของแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจสามารถ
ประยุกต์ใช้กับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน ได้แก่ บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การใช้สื่อและเอกสารประกอบ
การสอนเป็ น บทอ่ า นที ่ ใ ช้ ใ นชี ว ิ ต จริ ง นอกจากนี ้ บ ทบาทของผู ้ ส อนเป็ น องค์ ป ระกอบที ่ ส ำคั ญ
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระหว่างปฏิบัติภาระงาน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ครั้งนี้ กล่าวคือ ความสำคัญของบทบาทผู้เรียนกับผู้สอนในการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ
2.1.2.1 การสอนอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
การสอนอ่านสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
แตกต่างจากการสอนอ่านสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ การสอนอ่านสำหรับผู้เรียนที่
ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จนั้นมีองค์ประกอบสำคัญที่ผู้สอน
ควรพิจารณา ได้แก่ ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษา อายุ ประสบการณ์ และ ระดับความสำเร็จในการ
ใช้ภาษาที่สองของผู้เรียน รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Grabe (2009: 447-454) จำแนกความแตกต่างของผู้อ่านทั้งสองแบบ
6 ลักษณะ 1) ผู้อ่านที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศมีความรู้ด้านภาษาค่อนข้างจำกัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ด้านคำศัพท์และความหมายของคำ 2) ผู้อ่านที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศได้รับโอกาสในการฝึกฝนเพื่อต่อยอดความรู้น้อยกว่าผู้อ่านที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาแม่ 3) ผู้อ่านที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศมีประสบการณ์การความรู้เกี่ยวกับ
การอ่านที่แตกต่างกันเนื่องจากแต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน 4) ผู้อ่านที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศได้รับผลจากการถ่ายโอนความรู้ต่างกันเนื่องจากได้รับประสบการณ์
ที่หลากหลาย (ทักษะในการรับรู้ กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ในการอ่าน และความคาดหวังในการอ่าน)
5) ผู้อ่านที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใช้ความรู้ในการสรุปความและตีความเรื่องที่อ่าน
จากการนำความรู้และประสบการณ์เดิมมารวมด้วย และ 6) ผู้อ่านที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็น
ภาษาต่างประเทศใช้ประสบการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันในการตั้งสมมติฐานก่อนอ่าน
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การอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับผู้อ่านที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษา
ต่างประเทศต้องการทักษะและความรู้ ดังนี้ 1) ความสามารถในการตีความตัวอักษรเพื่อการเรียนรู้
คำศั พ ท์ ท ี ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 2) ความสามารถในการเข้ า ถึ ง ความหมายของคำ กลุ ่ ม คำ โดยทั น ที
3) ความสามารถในการดึงความหมายของระดับคำ กลุ่มคำ และอนุประโยคได้โดยทันทีในการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์เชิงความหมาย 4) ความสามารถในการผนึกความหมายในระดับอนุประโยค
เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเครือข่ายของความสัมพันธ์ให้เกิดความหมาย 5)ความสามารถในการเรียนรู้และ
จดจำความสั ม พั น ธ์ ข องสั ม พั น ธสารและข้ อ มู ล ที ่ น ำเสนอเพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในการอ่ า น
6) ความสามารถในการใช้กลยุทธ์ในการอ่านกับบทอ่านที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับที่ยากขึ้นและ
หลากหลายขึ้น 7) ความสามารถในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการอ่านและปรับตามความต้องการ
พื้นฐานที่กำหนด 8) ความสามารถในการอนุมานโดยใช้รูปแบบที่หลากหลายและกำกับควบคุมให้เกิด
ความเข้าใจตามแนวทางที่กำหนดในวัตถุประสงค์ของการอ่าน 9) ความสามารถในการดึงความรู้และ
ประสบการณ์เ ดิ ม มาใช้ต ามความเหมาะสม 10) ความสามารถในการประเมิ น บู ร ณาการ และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากบทอ่านตามรูปแบบการอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงสถานการณ์ 11) ความสามารถ
ในการคงกระบวนการเหล่านี้ไว้อย่างคล่องแคล่วตามช่วงเวลาที่ขยายออกไปและ 12) แรงจูงใจ
ในการดำเนินกิจกรรมการอ่านต่อไปและใช้บทอ่า นที่เหมาะสมตามแนวทางวัตถุประสงค์การอ่าน
ที่กำหนดไว้
ในการจั ด การสอนอ่ า นควรคำนึ ง องค์ ป ระกอบหลั ก การจั ด การเรี ย น
การสอนเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เช่น กำหนดจุลทักษะ
ในการอ่านที่ช่วยพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพตามที่ คาดหวัง กำหนดกิจกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้การอ่านเพื่อความเข้าใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น กำหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะหลัก ที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตร เป็นต้น
Grabe (2009) เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนอ่า น 8 ประการ
ดังนี้ 1) หลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ในกรอบของแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษสำหรับ ผู้อ่านที่ใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศที่สามารถบูรณาการทักษะหลักร่วมกับการต่อยอด
การฝึกฝนไปสู่การเขียนได้โดยมีพื้นฐานจาก การวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานในการจัดการเรียน
การสอน การกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายการเรี ย นรู ้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนและ
การทดสอบ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจ หลักสูตรอยู่ในกรอบที่เหมาะสม การให้การสนับสนุน
จากผู้ส อนที่ม ีประสิท ธิภาพ และเครื่องมือและแหล่ งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 2) สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ที่จำเป็นต้องน่าสนใจ หลากหลาย ดูดี ใช้ได้หลายครั้ง ผู้เรียนเข้าถึงสาระของบทอ่านได้ง่าย
และสามารถใช้ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี 3) ผู ้ อ ่ า นมี ท างเลื อ กหลายระดั บ ในการเลื อ กแหล่ ง การเรี ย นรู้
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4) การเชื่อมโยงระหว่างการสอนอ่านกับทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจต้องยกระดับความตระหนัก
ถึงวิธีการที่บทอ่านถูกนำมาใช้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ 5) บทเรียนในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจควรได้รับการกำหนดโครงสร้างให้เชื่อมโยงกันในช่วงกิจกรรมก่อนอ่าน ขณะอ่าน และหลังอ่าน
โดยกิจกรรมเหล่านี้ควรหลากหลาย 6) การสอนควรพัฒนาจากวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน
ในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้คำและความหมาย การเรียนรู้จดจำคำศัพท์ การฝึกฝนทักษะการอ่าน
เพื่อความเข้าใจที่รวมระหว่างไวยากรณ์ การระบุใจความหลักของเรื่องกับกระบวนการการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ โดยกลยุทธ์ที่ใ ช้ในการสอนไม่ควรแยกจากการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ ควรส่งเสริม
กลยุทธ์ในการอ่าน การอ่านคล่อง การพัฒนาไปสู่การอ่านเพิ่มขยาย การส่งเสริมแรงจูงใจในการอ่าน
และรวมการเรียนรู้ภาษาเข้ากับการเรียนสาระเนื้อหา 7) สร้างโอกาสสำหรับผู้เรียนในการประสบ
ความสำเร็จจากการอ่านเพื่อความเข้าใจในขณะอ่าน และ 8) มีความคาดหวังว่ามีกิจกรรมการอ่าน
ในห้องเรียนทุกวันและส่งเสริมให้มีการอ่านเป็นกิจวัตร
Ducker (2003) เสนอแนวทางการสอนอ่านสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่ า งประเทศซึ่ งแตกต่า งจากการสอนอ่า นสำหรั บผู ้ใช้ ภาษาอั งกฤษเป็ น ภาษาแม่
โดยพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะด้านการอ่านแก่ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา กล่าวคือ
ด้านกลยุทธ์ในการอ่าน กลยุทธ์ในการอ่านที่ผู้เรียนในระดับนี้ใช้ได้แก่ 1) ขั้นก่อนกิจกรรมการ อ่าน
กลยุ ท ธ์ ใ นการอ่ า นที ่ ใ ช้ ได้ แ ก่ การสำรวจก่ อ นอ่ า น การอ่ า นคู ่ ก ั บ เครื ่ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง การอ่ า น
วรรณกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย การใช้ประสบการณ์ทางภาษาในการทำความเข้าใจบทอ่าน
การอ่านเชิงปฏิสัมพันธ์ การตอบสนองต่อบทอ่านด้วยท่าทาง และการอ่านออกเสียง 2) ขั้นปฏิบัติ
กิจกรรมการอ่าน กลยุทธ์ในการอ่านที่ใช้ ได้แก่ การอ่านออกเสียงพร้อมกัน การอ่านเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การอ่านเป็นคู่ การอ่านคู่กับเครื่องบันทึกเสียง การอ่านวรรณกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
การอ่านเชิงปฏิสัมพันธ์ การตอบสนองต่อบทอ่านด้วยท่าทาง และการอ่านเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
และ 3) กิจกรรมหลังการอ่าน กลยุทธ์ในการอ่านที่ใช้ ได้แก่ การอ่านออกเสียงพร้อมกัน การอ่านเป็นคู่
การอ่านคู่กับเครื่องบันทึกเสียง การอ่านวรรณกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการอ่านออกเสียง
กระบวนการนำเข้าของข้อมูลเพื่อพัฒนาไปสู่ทักษะการอ่านและการเขียนเป็นกระบวนการที่ท้าทาย
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดระดับบทอ่าน i+1 ของ Krashen (1993, อ้างถึ งใน Ducker,
2003) โดย “i” ในที ่ น ี ้ เ ป็ น กระบวนการนำเข้ า ของข้อ มู ลที ่เ หมาะสมกั บ ผู ้ เ รี ยนเพื ่ อ พั ฒนาไปสู่
การเรียนรู้ที่เพิ่มขยายออกไป
นอกจากนี้ Ducker ยังให้ความสำคัญต่อบริบทวัฒนธรรมที่แตกต่างของ
ผู้เรียนว่า ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีส่งผลต่อการทำความเข้าใจบทอ่าน
ผู้สอนสามารถใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่ชัดเจน การตั้งคำถามเกี่ยวกับบทอ่าน และกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนที่ชัดเจน เพื่อลดปัญหาการทำความเข้าใจเรื่องต่างกัน นอกจากนี้ การเขียนเชิง
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ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับคำศัพท์ที่อ่าน เนื้อหาบทอ่าน ช่วยดึงดูดความสนใจผู้เรียนต่อบทอ่าน สิ่งที่ผู้สอน
ควรคำนึงในการสอนทักษะการอ่าน ได้แก่ 1) การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้เทียบเคียงกับ
บรรยากาศทางวัฒนธรรมของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างทางสังคม และเข้าใจแนวคิดหลักที่นำเสนอในบทอ่าน ผู้สอนอาจอนุญาตให้ผู้เรียนใช้ภาษา
ที่หนึ่งในการเรียนรู้บทอ่านได้ในกรณีที่จำเป็น 2) เนื้อบทเรียนในระดับที่ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจ
บทอ่านและจดจำเรื่องราวในบทอ่านได้ และ 3) ส่งเสริมให้ผู้อ่านขยายขอบเขตการเรียนรู้ด้วย
การอ่านด้วยตนเองโดยเรื่องที่อ่านต้องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องที่อ่านในบทเรียน
ในขณะเดี ย วกั น Koda (2009: 465-481) เสนอแนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ
องค์ประกอบที่มีผลต่อการอ่านของผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ ได้แก่ อายุ
ระดับความสำเร็จในการเรียนภาษาที่หนึ่ง สมรรถนะของภาษาอั งกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ
เช่ น คำศั พ ท์ แ ละความรู ้ ใ นภาษา ปริ ม าณของการนำเข้ า ด้ า นภาษาอั ง กฤษในฐานะเป็ น
ภาษาต่างประเทศ และการต่อยอดการเรียนรู้ภาษา ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเลือกสื่อและแหล่ง
การเรี ย นรู ้ ซ ึ ่ ง สามารถตั ด สิ น ใจโดยตอบคำถาม “Where – ที ่ ไ หน” “How-ด้ ว ยวิ ธ ี ใ ด” และ
“Why-เพราะเหตุใด” นอกจากนี้ กลไกการถ่ายโอนยังมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ภาษาสำหรับ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศเนื่องจากผู้เรียนเรียนรู้ภาษา 2 ภาษา ดังนั้น จึงควร
พิจารณา “involving-การเกี่ยวข้องเชื่อมโยง” ที่สองภาษามีความเชื่อมโยงกันและกัน การถ่ายโอน
ข้ามภาษาเป็นศูนย์กลางของการวิเคราะห์ตัวแปรเชื่อมโยงประสบการณ์และความรู้ที่มีในภาษาแม่
การถ่ายโอนความรู้ในภาษาได้รับการพิจารณาความรู้ที่มีอยู่ภายในซึ่งผู้เรียนใช้ในการตีความและ
เชื่อมโยงเพื่อหาความหมายในบทอ่าน
นอกจากนี้ Koda ยังเสนอแนวทางเพื่อสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการสอน
อ่านสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยพิจารณาองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่
1) การถ่ายโอนความรู้คำนึงถึงกระบวนการคิดแก้ปัญหาที่เกิดในขณะอ่านเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ใน
การอ่านสำหรับถ่ายโอนไปสู่การเขียน 2) ภาษาที่นำเสนอสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศเป็นส่วนที่ต้องการการปรับความตระหนักในภาษาเฉพาะและถอดรหัสไปสู่การอ่าน
ในภาษาที่สอง 3) ปริมาณการนำเข้า (Input) ด้านภาษาและกระบวนการเชิงประสบการณ์ที่จำเป็นใน
การสร้าง การยอมรับภาษาใหม่ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกับ ทักษะการถอดรหัสที่เหมือนหรือ
ต่างกัน และ 4) ผลสืบเนื่องของการทำงานด้านกระบวนการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ภาษาสำหรับ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ และเป็นทักษะการถอดความผลการอ่านที่หลากหลาย
ตามภูมิหลังด้านการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน
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ในขณะเดียวกัน Harmer (2015: 314-316) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจโดยส่งเสริมให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับบทอ่านโดยเสนอแนวคิดในการสอน
อ่าน 4 ประการ คือ 1) การใช้คำถามเพื่อประเมินผู้เรียนมากกว่าการใช้แบบทดสอบ การใช้คำถาม
เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่ อความเข้าใจสามารถใช้ก่อนการสอนอ่านเพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 2) การส่งเสริมให้ผู้อ่านเชื่อมโยงกับบทอ่านสามารถทำได้ด้วยการให้
ผู้อ่านคาดคะเนเรื่องที่จะอ่านจากภาพประกอบ ชื่อเรื่อง ตอบคำถาม หรือให้สำรวจบทอ่านก่อนอ่าน
ด้วยการอ่านข้ ามอย่างคร่าว ๆ 3) การใช้กลวิธีถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านโดยผ่านกิจกรรมที่
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เช่น การให้เติมข้อความจากเรื่องที่อ่าน การสร้างบทสนทนาจากเรื่องที่อ่าน
การเล่าเรื่องจากเรื่องที่อ่าน หรือให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากเรื่องที่อ่านเพื่อมั่นใจว่าผู้ อ่านเข้าใจบทอ่าน
ที่ได้อ่านแล้ว 4) การตั้งคำถามจากบทอ่านเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ คำถาม
ที่ใช้สามารถประเมินความสามารถในการคิดของผู้อ่านที่มีต่อบทอ่าน ได้แก่ การถามความคิดเห็นต่อ
บทอ่านหลังการอ่าน การขอให้ผู้อ่านสรุปความจากเรื่องที่อ่าน และการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
เป็นต้น และ 5) การใช้บทอ่านเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน เช่น กิจกรรมโต้วาที การใช้
บทบาทสมมติ หรือการทำกิจกรรมการเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ได้แก่ เขียนจดหมาย ตลอดจน
ถึงทำกิจกรรมสืบค้นเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบสารสนเทศ
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน
อ่านสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ นำไปสู่ข้อสรุปว่า การสอนอ่านสำหรับ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศให้ความสำคัญต่อความแตกต่างของผู้เรียน บทบาท
ของผู้สอน รูปแบบของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การออกแบบ
หลักสูตร และบทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียนมีช่วยส่งเสริมให้
เข้าใจบทอ่านมากขี้น ด้วยการเชื่อมโยงเดิมกับความรู้ในภาษาใหม่ร่วมกับความรู้ในสาระใหม่ที่ได้รับ
การคาดคะเน การตั้งสมมติฐาน และสรุปความจากบทอ่านช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทอ่านดีขึ้น ดังนั้น
การพิจารณาความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนร่วมกับการใช้ความรู้ในภาษาของผู้เรียนจึงช่วย
ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการอ่านตามวัตถุประสงค์การเรียน รู้
ที่กำหนดไว้
2.1.2.2 ความหมายของการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
กิจกรรมภาระงานในความหมายของการจัดการเรียนการสอนเป็นกิจกรรม
ที่พิจารณาถึงบทบาทและแนวทางการนำไปใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีวัตถุประสงค์
เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนแล้ว ความหมายของภาระงานเพื่อการจัดการเรียน
การสอนจึงใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนของผู้สอนแต่ละคน
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กิจกรรมภาระงาน (Task) เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ทักษะกระบวนการ (Richards et al., 1985) ผู้สอนเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนใช้ภาษาเกิดความเข้าใจ เลือกใช้ภาษา สร้างสรรค์ภาษา หรือมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาเป้าหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น
การใช้ภาษาอย่างมีความหมายมากกว่าการจดจำกฎไวยากรณ์ (Nunan, 1989)
สำหรับ Willis (1998) ได้ให้ความหมายของภาระงานว่า เป็นกิจกรรมที่
กำหนดจุดประสงค์การจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เน้นการสื่อสารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ทั้งผู้เรียน
และผู้สอนพึงพอใจต่อการปฏิบัติ กิจกรรมที่เน้นภาระงานเช่น การเปรียบเทียบ การหาความแตกต่าง
ของข้อความ การแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างการปฏิบัติในห้องเรียน เป็นต้น ดังนั้นภาระงานจึงเป็น
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เชื่ อมโยงผู้เรียนกับสาระในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
วัตถุประสงค์ตามความต้องการในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน ภาระงานจำเป็นต้องเป็น
เงื ่ อ นไขในการนำเข้ า ทางภาษาเพื ่ อ ให้ ผ ู ้ เ รี ย นสร้ า งความสามารถในการใช้ ภ าษาที ่ ช ั ด เจนตาม
สถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ภาษาที่กำหนดไว้
Willis (1996: 23) กล่ า วถึ ง ความสำคั ญ ของการสอนด้ ว ยกิ จ กรรม
ภาระงานว่าเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยกำหนดวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน
ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการระบุการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และการบรรลุวัตถุประสงค์การจัด
การเรียนการสอนที่กำหนดไว้ตามจริง
Ellis (2004: 30-33) ย้ำถึงการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานว่าเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียกการสอนโดยเน้นการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร ในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนผู้สอนจึงพิจารณาการออกแบบภาระงานในฐานะที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ทำให้เกิด
การสื่อสารโดยยึดหลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวมนุษยนิยม ซึ่งเน้นความสำเร็จของผู้เรียน
จากศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่โดยมีพื้นฐานจากทัศนคติที่มีต่อการเรียนการสอน การสอน
ตามแนวมนุษนยนิยมมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้วยการเอาใจใส่ การแบ่งปัน และการสร้าง
ความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย นอกจากนี้ Ellis ยังมองการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
ในฐานะที่เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการมากกว่าการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ในการเรียนรู้ด้วยปริมาณ และสิ่งสำคัญที่สุด คือ การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเป็นการสอน
ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อภิปัญญา อันเกิดจากการแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาจากความพยายามใน
การสร้างผลงานของผู้เรียนโดยผ่านการสืบค้น การอภิปราย และการใช้ทักษะสังคมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
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จากความหมายเกี่ยวกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานข้างต้น นำไปสู่
ข้อสรุปว่า การสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน หมายถึงกิจกรรมการจัดการการสอนได้รับการออกแบบ
อย่างมีวัตถุประสงค์ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และยึดหลักการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวมนุษยนิยม การจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต้องการองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่
ผู้สอน ผู้เรียน และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน องค์ป ระกอบเหล่านี้สัมพันธ์กันในลักษณะ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ในการออกแบบการเรียนการสอนผู้สอนควรกำหนด
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน วางแผนการดำเนินกิจกรรมและสื่อการเรียน
การสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนควรสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
เช่นเดียวกับการวัดประเมินผลการเรียนรู้ควรระบุตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และคำนึงถึง
ผลการนำไปใช้หลังจากการเรียนรู้เสร็จสิ้น
2.1.2.3 ทฤษฎีเบื้องหลังการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อการสอนเพื่อการสื่อสาร
การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยกิ จ กรรมภาระงานเป็ น รู ป แบบการจั ด
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารซึ่งมุ่งเน้นทักษะกระบวนการ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างเป็นระบบ
จุดเด่นของการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานคือ ภาระงานที่ใช้ในการเรียน
การสอนและมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารด้วยวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการไปสู่บรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นจริง และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงผู้สอนและผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในบทเรียน (Ellis, 2009)
Nunan (2004: 76-79) พิจารณาการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานในฐานะ
ที่เป็นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีแนวคิดพื้นฐานจากแนวคิดภาษาศาสตร์จิตวิทยาที่
นำเสนอแนวคิดนี้โดย Stephen Krashen ซึ่งเน้นสมมติฐานการเรียนรู้ทางภาษา (The acquisitionlearning hypothesis) ซึ่งมีพื้นฐานจากกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา 2 ส่วน ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
คือ การเรียนรู้ด้วยจิตใต้สำนึก (Subconcious acquisition) และการเรียนรู้ด้วยจิตสำนึก (Concious
acquisition) การเรียนรู้ด้วยจิตใต้สำนึกเกิดจากการผลักดันของกระบวนการเรียนการสอนและ
การกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยเน้นรูปแบบของภาษาเพื่อการสื่อสาร ทำให้เกิด
ความทรงจำและสามารถนำไปใช้ได้ กระบวนการเรียนรู้ทั้งสองกระบวนการไม่ได้ทำงานร่วมกันแต่มี
ผลต่อกันและกัน การนำแนวคิดในการสอนตามแบบสมมติฐานการเรียนรู้ในประเด็นนี้ของ Krashen
จึงเน้นการจัดโอกาสในการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ส่งเสริมการใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยจิตใต้สำนึกให้
มากด้วยการปฏิบัติ ผู้สอนควรสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
กับภาระงานการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารมากกว่าการฝึกและทำแบบฝึกหัดใช้ภาษาตามรูปแบบซึ่งเป็น
การเน้นย้ำการตีความการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานที่ชัดเจน นอกจากนี้การสอน
ด้วยกิจกรรมภาระงานมีขอบข่ายกว้างขวางสามารถนำไปสอนได้ในหลายวิชา
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สำหรั บ Richards (2006: 30-31) พิ จ ารณาการสอนด้ ว ยกิ จ กรรม
ภาระงานในฐานะที่สามารถนำไปใช้กับการสอนภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยเน้นการสร้างสรรค์ผลงานผ่านการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน จึงเป็น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้ ที่มีอยู่ ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จาก
การสร้างสรรค์ผลงานจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ภาระงานที่มอบหมายเน้นการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย และการปฏิบัติภาระงานต้องมีผู้เรียนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อเน้นการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
และทักษะปฏิสัมพันธ์
Willis and Willis (2007:5) เน้ น จุ ด เด่ น ของการสอนด้ ว ยกิ จ กรรม
ภาระงานซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการเรียนรู้ภาษาอย่างมีความหมายซึ่งเน้นแนวคิดในการจัด
การเรียนการสอน 3 ประการ คือ การสื่อสารอย่างมีความหมาย การใช้ภาษาอย่างมีความหมายใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย และรูปแบบของภาษาตามสถานการณ์ที่หลากหลาย ได้แก่ คำศัพท์ สำนวน
หรือการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาของผู้เรียน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่า การจัดการเรียน
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีแนวคิด
ทฤษฎีแ นวการสร้างสรรค์ความรู้เ ป็นฐาน วัตถุประสงค์หลักของการจัดการเรียนการสอนเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างการดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้
ที่ต้องการความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์เดิม ความสนใจ และแรงจูงใจในการเรียนการสอนให้ประสบ
ความสำเร็จ โดยตัวชี้วัดความสำเร็จในการเรียนรู้ไม่พิจารณาเฉพาะคะแนนหรือผลลัพธ์เท่านั้น
แต่พิจารณากระบวนการในการเรียนรู้ การสื่อสาร และทักษะสังคม ดังนั้นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ
ในการเรียนรู้จึงไม่ใช่เฉพาะผู้สอนเท่านั้น
2.1.2.4 แนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานที่เกี่ยวข้อง
กับการสอนอ่าน-เขียน
การจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน สามารถเชื่อมโยงการกับ
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายโดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีโอกาสคิด สร้างสรรค์และแก้ปัญหา รวมถึงเกิดทักษะสังคมจากการทำงานร่วมกัน
Pica et al. (1993) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการมอบหมายภาระงานไว้ 5 ประเภท ได้แก่
1) กิจกรรมสัมพันธ์เนื้อหา (Jigsaw Task) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วน
ในการเรียนรู้ด้วยการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อนำข้อมูลที่สัมพันธ์กันมารวม
หรือเชื่อมต่อกัน ผู้เรียนใช้ทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะในการทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การทำงานร่วมกันและตัดสินใจร่วมกัน
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2) กิจกรรมหาข้อมูลที่หายไป (Information Gap Task) ผู้เรียนร่วมกัน
หาข้อมูลที่หายไปจากภาระงานการสื่อสารในลักษณะนี้ผู้เรียนเรียนรู้การปฏิบัติตามคำสั่ง การรับฟัง
ข้อความ การทำงานร่วมกันและการตัดสินใจร่วมกัน
3) กิ จ กรรมการแก้ ป ั ญ หา (Problem-Solving Task) เป็ น กิ จ กรรมที่
ผู้เรียนทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย ผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาจะนำไปสู่
การเรียนรู้โดยผ่านทักษะกระบวนการทางการสื่อสาร กิจกรรมนี้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย และ
หาข้อสรุปร่วมกัน
4) กิจกรรมการตัดสินใจ (Decision-Making Task) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน
ร่วมกันตัดสินใจเพื่อหาข้อสรุปจากหลายทางเลือกที่ผู้สอนกำหนดไว้ ผู้เรียนร่วมกันพิจารณหาข้อสรุป
ร่วมกัน
5) กิ จ กรรมแลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น ( Opinion Exchange Task)
เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนหรือภาระงานที่เน้นการอภิปราย
จากประเด็นปัญหาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มักเน้นสถานการณ์ที่ใกล้เคียงหรือ
เป็นสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
Nunan (2004: 101-111) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ด้วยกิจกรรมภาระงานในลักษณะของการสร้างงาน (‘by product’ of the task) ซึ่งรวมรูปแบบ
การสนทนา ได้แก่ การยื่นข้อเสนอ การเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย การต่อรองอย่างมีความหมาย และ
การถ่วงเวลากับการป้องกันซึ่งในบางกิจกรรมเหมาะสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษในระดับต่างกันออกไป
การใช้ไวยากรณ์ในการสื่อสารแทรกอยู่ในบริบทของกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเห็นกลไกการทำงานได้
อย่างชัดเจน การเรียนรู้สามารถใช้การสาธิตเพื่อให้ผู้เรียนเห็นตัวอย่างและสามารถปฏิบั ติได้ ระหว่าง
ปฏิบัติภาระงานผู้สอนสามารถกำกับ ให้ตัวอย่าง และช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนรายบุคคลประสบปัญหา
กิจกรรมภาระงาน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนที่ 1 สร้างความเชื่อมโยงประสบการณ์ที่มี ด้วยการแนะนำ
คำศัพท์และสำนวนที่ผู้เรียนต้องใช้ในการปฏิบัติภาระงาน 2) ขั้นตอนที่ 2 ฝึกปฏิบัติภายในกรอบ
ภาระงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ โครงสร้าง และกลไกของเนื้อความไปใช้ในการปฏิบัติ
ภาระงานของตน 3) ขั้นตอนที่ 3 การฟังอย่างตั้งใจเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติภาระงาน 4) ขั้นตอนที่ 4
ให้ ค วามสำคั ญ กั บ โครงสร้ า งทางภาษาโดยผ่ า นกระบวนการใช้ ภ าษาเป้ า หมายเพื ่ อ การสื่ อสาร
5) ขั้นตอนที่ 5 ให้โอกาสในการปฏิบัติและฝึกฝนอย่างอิสระโดยใช้กิจกรรมเพิ่มขยาย และ 6) ขั้นตอน
ที ่ 6 แนะนำกิ จ กรรมภาระงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย น ได้ แ ก่ การอภิ ป รายและ
การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมภาระงาน
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่า การจัดการเรียน
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้เชิงภาษาและความรู้เชิงสังคม ในการวิจัยนี้
ผู้วิจัยมุ่งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการมอบหมายภาระงานในทักษะการอ่านและสร้างผลผลิต
ของการเรียนรู้ด้วยการเขียนซึ่งเป็นการถ่ายโอนความรู้จากข้อมูลในการอ่านไปสู่การเขียน
2.1.2.5 สัมฤทธิ์ผลจากการสอนอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน
ในการวัดประเมินผลความสำเร็จของการเรียนรู้จากการจัดการเรียน
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน ผู้สอนสามารถใช้การวัดประเมินผลที่หลากหลาย เน้นความชัดเจน
ข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับจากผู้เรียนสามารถใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และผู้สอนสามารถนำข้อมูลที่ได้
ไปปรับปรุงการสอนต่อไป
Brown (2014: 237-238) ย้ำถึงผลจากการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานที่
สถานศึกษานำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ การเรียนรู้ในสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ตลอดจนถึงการให้ความสำคัญต่อการสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริงของ
ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานจึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเทคนิ คการจัด
การเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย การแก้ปัญหา การเชื่อมโยงกิจกรรมในห้องเรียน
กับการนำไปใช้ในชีวิตจริง และประเมินผลการเรียนรู้โดยเน้นผลลัพธ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ในฐานะ
ผู้สอนจึงต้องออกแบบบทเรียน กิจกรรม และหลักสูตรที่เน้นการสื่อสารเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และปฏิบัติจนบรรลุถึงสมรรถนะในการสื่อสารวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนที่กำหนด
Van Den Branden (2006: 11-12) กล่าวถึงการประเมินผลการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอนด้วยภาระงานว่า ควรเป็นการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน สามารถ
กำหนดระดับความสำเร็จของผลงาน รวมถึงการอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนอย่างละเอียดชัดเจน
เหมาะสม โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้ 1) การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยพิจารณาสาเหตุของการเรียนและกลไกที่ต้องใช้ในการบรรลุภาระงาน
ที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้ 2) ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนกำหนดได้จากการสำรวจ
ความต้องการพื้นฐาน แรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย และการมีปฏิสัมพันธ์ในการดำเนินภาระงาน
เพื ่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ และ 3) การประเมิ น ความสามารถในการใช้ ภ าษาของผู ้ เ รียน
ในการดำเนินภาระงานในการชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมภาระงาน และสามารถดำเนิน
กิจกรรมที่ยากและซับซ้อนขึ้นได้หรือไม่
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Colpin and Gysen (2006: 151-173) นำเสนอหลักการสร้างแบบทดสอบ
ในการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยภาระงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนในการออกแบบ
และพัฒนาแบบทดสอบให้มีความตรงและความเชื่อมั่น แบบทดสอบสำหรับการเรียนการสอนด้วย
กิจกรรมภาระงานมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองการวัดประเมินความสามารถในการใช้ ภาษาของผู้เรียน
ในสถานการณ์เฉพาะอย่างชัดเจน แต่สำหรับแบบทดสอบที่เน้นผลลัพธ์ในการดำเนินกิจกรรม เช่น
ทักษะการพูด เป็นต้น การยืดหยุ่นในการประเมินขึ้นอยู่กับการเข้าถึงแบบทดสอบ ความมุ่งหวัง และ
จินตนาการของผู้สอบมากกว่าการยืดหยุ่นในการทดสอบทักษะการอ่าน ในการออกแบบข้อสอบ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เรียนได้ปฏิบัติ ผู้สอนควรออกแบบแบบทดสอบให้ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติในห้องเรียนแล้ว เนื่องจากผู้เรียนมีความคุ้นเคยและสามารถถ่ายโอน
ความรู ้ ท ี ่ ไ ด้ รั บ จากการปฏิ บ ัต ิ ม าสู ่ก ารตอบแบบทดสอบ สิ ่ ง ที ่ ผ ู ้ สอนควรคำนึ ง ในการออกแบบ
แบบทดสอบอีกประการหนึ่งคือ คำสั่งที่ใช้ในแบบทดสอบควรชัดเจน ไม่ควรคลุมเครือ แยกส่วนต่าง ๆ
ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสนของผู้เรียนในขณะทำแบบทดสอบ นอกจากนี้ ในการทดสอบ
ควรแจ้งเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนก่อนทำแบบทดสอบ
ดังนั้นในการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน การประเมินผลการเรียนรู้แต่ละ
วงจรของการสอนจึงมีความสัมพันธ์กันตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จากแนวคิดที่ได้ผู้วิจัยจึงนำมา
ออกแบบการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ท ั ้ ง ระหว่ า งเรี ย นและหลั ง เรี ย น เพื ่ อ ประเมิ น พั ฒ นาการ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งทักษะการอ่านและทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
2.1.2.6 แนวทางการวัดประเมินการอ่านแบบปรนัยและอัตนัย
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียน
โดยสามารถระบุความสามารถของผู้เรียนในการทำความเข้าใจบทอ่านที่กำหนดตามกรอบการวัด
และประเมิ น ผล สำหรั บ ผู ้ ส อนสามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด การเรี ย นการสอน เป็ น ข้ อ มู ล
ในการปรับปรุงการสอน และเป็นกรอบในการสอนและการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ในการวั ด ประเมิ น การอ่ า นในการสอนด้ ว ยกิ จ กรรมภาระงาน ผู ้ ส อน
พิจารณาระดับการวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้รูปแบบการประเมินระดับพัฒนา
ด้านการเรียนรู้การตามแนวคิดของ Bloom พัฒนาโดย Anderson และ Krathwohl (Brookart,
2010: 40-41) ให้ความสำคัญต่อระดับชั้นของการเรียนรู้และกิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน ไว้ 6 ข้อ
ได้แก่ 1) จำ (Remember) เกี่ยวกับการจำหรือการระลึกได้ 2) เข้าใจ (Understand) เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถของผู้เรียนในการสร้างความหมายใหม่จากการอ่านโดยผ่านกระบวนการตีความ
ยกตัวอย่างเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น จัดหมวดหมู่ สรุปความ อนุมาน เปรียบเทียบ และการอธิบาย
3) ประยุ ก ต์ ใ ช้ (Apply) หมายถึ ง การนำกระบวนการไปจั ด การหรื อ นำไปใช้ เ พื ่ อ แก้ ป ั ญ หา
4) วิเคราะห์ (Analyze) หมายถึง การจำแนกข้อมูลเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน
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และเพื ่ อ ศึ ก ษาภาพรวม กระบวนการที ่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ไ ด้ แ ก่ การจำแนกความแตกต่ า ง
การจัดระบบ และการควบคุมตามลักษณะเฉพาะ 5) ประเมิน (Evaluate) หมายถึงการตัดสินค่าของ
สื่อและวิธีการสอนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์การประเมิน กระบวนการที่ใช้ได้แก่
การตรวจเช็คและการวิจารณ์ และ 6) สร้างสรรค์ (Create)
Alderson (2000: 17) เน้นถึงการประเมินผลการอ่านเพื่อความเข้าใจโดย
มีพื้นฐานจากความรู้และประสบการณ์เดิมที่ผู้ อ่านมีโดยใช้รูปแบบการประเมินของ Barlett (1932)
ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการเรียนรู้และการแปลความหมายของบทอ่านโดยผ่านการกระตุ้น
ความรู้และประสบการณ์เดิม การใช้เครือข่ายของข้อมูลที่เก็บไว้ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวคัดกรองข้อมูลที่
ได้รับ กระบวนการอ่านแบบบนลงล่า งเน้นความสำคัญของความรู้และประสบการณ์เดิม รวมถึง
การควบคุมความรู้และประสบการณ์ของผู้อ่านโดยเมื่อผู้อ่านดำเนินกระบวนการอ่านจะบูรณาการ
ข้อมูลที่ได้รับจากบทอ่านกับความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วในบทอ่านที่อ่าน
จากข้อมูลข้างต้น ความรู้และประสบการณ์จึงมีผลต่ อการเรียนรู้ข้อมูลที่
ได้รับเช่นเดียวกับการเก็บข้อมูลไว้ ตามคำกล่าวของ Goodman (1967) กิจกรรมการอ่านเป็นเกม
การคาดคะเนเชิงภาษาศาสตร์จิตวิทยา- “Reading: A Psycholinguistic Guessing Game” โดย
กล่าวถึงการอ่านว่าเป็นการอ่านเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาความรู้ที่ผู้อ่านมีอยู่ใน
ทุกสาขาวิชา ในขณะอ่านผู้อ่านไม่เพียงเรียนรู้การอ่านด้วยการออกเสียง แต่ยังเรียนรู้เรื่องโครงสร้าง
ประโยคร่วมกับการเรียนรู้ความหมาย โดยใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนกับกิจกรรมการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ นอกจากความรู้และประสบการณ์ที่มีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ความรู้ด้านวัฒนธรรมของ
ผู้อ่านมีผลต่อการทำความเข้าใจบทอ่านเช่นกัน การจัดระบบความรู้และการกระตุ้นข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับมีผลต่อความรู้สึก ความสนใจ และทัศนคติของผู้อ่าน
Grabe (2009: 449-450) ย้ำถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมการวัดประเมินผล
การเรียนรู้ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับผู้อ่านที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
โดยเริ่มจากการประเมินในชั้นเรียน การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ และการประเมินทางเลือกด้วย
การปฏิบัติหรือการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐาน การสอบอย่างเป็นทางการสำหรับการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจด้วยข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชี้ให้เห็นความสามารถของผู้อ่านในสาระจำกัด
ตามที่ได้เรียนมา ผู้สอนสามารถวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการสำรวจด้วยแบบ
สำรวจการอ่านอย่างไม่เป็นทางการหรือการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด เมื่อเปรียบเทียบการประเมินแบบ
เปิดกับการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ เกณฑ์การประเมินที่ใช้กับ
คนจำนวนมาก การทำข้อสอบในเวลาจำกัด ข้อสอบต้องยุติธรรมและเป็นประโยชน์
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เช่ น เดี ย วกั บ Irwin (2007: 189-197) เสนอรู ป แบบกิ จ กรรมสำหรั บ
ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนได้แก่ การสังเกต กิจกรรมวินิจฉัยร่วมกับการจัดการเรียนการสอน
การเขียนบันทึกสะท้อนความเห็นต่อบทอ่าน การเติมคำในช่องว่างในภาพรวมของเรื่องในกิจกรรม
เรียนรู้โครงสร้างบทอ่าน การใช้กิจกรรม K-W-L เพื่อกระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมที่ผู้อ่าน
มีการจดบันทึกสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้เหตุการณ์เชื่อมโยงกันเป็นการวัดความเข้าใจ
ในการอ่านเช่นกัน นอกจากนี้ การวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจสามารถใช้การเล่าเรื่อง
จากเรื่องที่อ่าน การใช้เทคนิคสะท้อนความคิดและการประเมินแฟ้มสะสมผลงานของผู้อ่าน
Heaton (1975: 103- 124, 1990: 79- 94) เ ส น อ เ ท ค นิ ค ก า ร ส ร้ า ง
แบบทดสอบเพื ่ อ ประเมิ น ความสามารถในการอ่ า นเพื ่ อ ความเข้ า ใจ มี อ งค์ ป ระกอบที ่ ส ำคั ญ
ในการพิจารณา คือ การทดสอบคำศั พท์ การทดสอบคำศัพท์เ ป็ นการให้แ นวทางที่แ น่น อนต่ อ
การสร้างความสามารถในการอ่านสำหรับผู้เรียน เนื่องจากการรู้คำศัพท์เป็นการแสดงออกถึงความรู้
ในการเลือกใช้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะในบริบท และแสดงถึงความตระหนักของผู้อ่านในการใช้
คำในบริบททั่วไป แบบทดสอบที่นิยมใช้ในการทดสอบได้แก่
1) ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ แบ่งเป็น 2 แบบได้แก่ ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ
เนื้อความสั้น (Multiple choice items –Short texts) และข้อสอบปรนัยเลือกตอบแบบเนื้อความ
ยาวขึ้น (Multiple choice items – Longer texts) ข้อสอบปรนัยเลือกตอบเนื้อความสั้นแบ่งเป็น
3 รูปแบบย่อย ได้แก่ ข้อสอบปรนัยเลือกตอบรูปแบบที่ 1 มักใช้ในการสอบคำศัพท์ซึ่งนิยมใช้ข้อสอบ
ปรนัยเลือกตอบมากกว่าการวัดความเข้าใจในการอ่าน โดยมักเป็นการวัดความเข้าใจคำศัพท์ในบริบท
ของบทอ่าน ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ รูปแบบที่ 2 เป็นการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนจาก
โครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์ และข้อสอบปรนัยเลือกตอบ รูปแบบที่ 3 เป็นการประเมินความ
เข้าใจจากการอ่านบทอ่านสั้น ๆ สำหรับข้อสอบปรนัยเลือกตอบแบบเนื้อความยาวขึ้นสามารถ
ประเมินความเข้าใจในการอ่านได้มากขึ้น ในกรณีที่เป็นข้อสอบสำหรับประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน บทอ่านที่ใช้ในการทดสอบควรใกล้เ คียงกับบทอ่านที่ใช้ในการเรียนการสอนของผู้เรียน
และสัม พันธ์กับระดับความยากของบทอ่าน สำหรับการประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบวัด
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ (Progress test) สามารถใช้ตัวเลือก 3 ตัวเลือกได้ สิ่งที่พึงระวังคือ
ตัวลวง (Distractors) ควรมีความใกล้เคียงกัน ไม่ควรใช้ตัวเลือกที่โดดเด่นจนเห็นความผิดได้ชัดเจน
ตัวลวงควรอยู่ในระดับความรู้ที่ผู้เรียนรู้จักและอยู่ระดับเดียวกับตัวเลือกที่ถูกต้อง พึงระสึกเสมอว่า
ต้องมีตัวเลือกที่ถูกต้องเพียงตัวเดียวเท่านั้นและให้ความสำคัญแก่บริบทของข้อสอบ
2) ข้ อ สอบจั บ คู ่ (Matching test) เป็ น การประเมิ น ความสามารถของ
ผู้เรียนในการจำแนกคำที่ถูกแยกออกจากกัน ในการทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนข้อสอบจับคู่วัด
ความเร็วในการจดจำคำศัพท์ของผู้เรียน เป็นข้อสอบที่มีความสำคัญต่อการทดสอบคำศัพท์ในบริบท
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ควรมีคำชี้แจงที่ชัดเจนสำหรับผู้เรียนในการเลือกคำที่ถูกต้องจากในเรื่องที่อ่าน แบ่งเป็น ข้อสอบจับคู่คำ
(Word Matching) ผู้สอบต้องขีดเส้นใต้คำที่มีความหมายเหมือนกับคำที่อยู่ด้านซ้าย ข้อสอบจับคู่
ประโยค (Sentence Matching) ผู้สอบต้องจับคู่ประโยคในโจทย์กับประโยคในตัวเลือก เป็นการทดสอบ
ความจำในเวลาจำกั ด และข้ อ สอบจั บ คู ่ ภ าพและประโยค (Picture and Sentence Matching)
เป็นการทดสอบที่ให้ความสำคัญกับคำและความเข้าใจประโยคโดยใช้ภาพ แบ่งเป็น 3 รูปแบบได้แก่
รูปแบบที่ 1 เป็นการทดสอบโดยให้อ่านและจับคู่ภาพที่ตรงกับประโยคที่อ่าน รูปแบบที่ 2 เป็นการทดสอบ
โดยจับคู่ประโยคในตัวเลือกให้ตรงกับภาพที่ให้ และรูปแบบที่ 3 คล้ายกับการทดสอบผิด/ถูก ซึ่งผู้สอบ
เลือกคำตอบที่ถูกต้องในตัวเลือกให้ตรงกับภาพที่แสดง
3) ข้ อ สอบเลือ กตอบแบบผิ ด /ถู ก (True/False reading test) มี ค วาม
น่าเชื่อถือสูงสำหรับการทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจของผู้เรียน ข้อสอบชนิดนี้
เหมาะกั บ การทดสอบความก้ า วหน้ า ในการเรี ย นและสอบผลสั ม ฤทธิ ์ ใ นการเรี ย นของผู ้ เ รี ย น
ในการสอบแบบเลือกตอบ ผิด/ถูก สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความรู้และทักษะที่มีเพื่อตัดสินใจเลือก
คำตอบที ่ ถ ู กต้ อ งข้ อ เสี ยที่ พ บคื อ ข้ อ สอบชนิ ด นี้ มี ค วามเป็ น ไปได้ ในการส่ง เสริ มให้เ กิ ดการเดา
ในการสอบเนื่องจากโอกาสของการตอบถูกมี 50% และเมื่อตอบผิดจะถูกตัดคะแนน 50% ในขณะที่
ข้อสอบชนิดอื่นมีโอกาสตอบถูก 75% ดังนั้นในการเขียนควรใช้คำสั่งหรือคำชี้แจงที่กะทัดรัดชัดเจน
ใช้ ค ำที ่ เ รี ย บง่ า ยไม่ ท ำให้ ย ากเกิ น กว่ า จะเข้ า ใจ บางครั ้ ง ในการเขี ย นข้ อ สอบอาจไม่ ม ี ต ั ว เลื อ ก
True/False แต่อาจมีตัวเลือก Yes/No หรืออาจเพิ่มตัวเลือก Not stated หรือ Information not
given ในตัวเลือกได้ ข้อสอบแบบผิด/ถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรกเป็นข้อความสมบูรณ์
สำหรับทดสอบความเข้าใจโดยจัดเป็นชุดตามความถูกต้อง และอีกแบบหนึ่งเป็นการเลือกถูก/ผิด
โดยใช้บทอ่านที่คัดบางส่วนเพื่อวัดความเข้าใจในการอ่านซึ่งอาศัยการกวาดสายตาเพื่อเก็บข้อมูลจาก
การอ่าน
4) ข้ อ สอบเติ ม คำ (Completion items) เป็ น ข้ อ สอบที ่ เ หมาะสำหรั บ
การประเมินทักษะการอ่านในการวัดความเข้าใจบทอ่านที่ผู้อ่านได้อ่านแล้วและวัดความจำเรื่องที่อ่าน
ในบางครั้งอาจนำเสนอในรูปแบบคำถามปลายเปิด ข้อสอบเติมคำต้องการคำตอบที่ถูกต้องเพียง
คำตอบเดียวหรือจำกัดจำนวนคำของคำตอบที่ถูกต้อง คำถามที่ใช้ควรเป็นคำถามที่ตรงตามวัตถุประสงค์
และมีความชัดเจนเพื่อไม่ทำให้ยากต่อการให้คะแนนการเติมคำในช่องว่าง (Fill-in-blanks) ความกำหนด
ช่วงสำหรับเติมคำหลังจากให้อ่านบทอ่านแล้ว คำที่เลือกควรสัมพันธ์กับบทอ่าน โดยพิจารณาแก่นของ
เรื่อง ชื่อเรื่อง หรือไวยากรณ์ ข้อสอบเติมคำมี 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดแรกประกอบด้วยช่องว่างสำหรับเติม
ด้วยคำที่มีอยู่ในบทอ่าน และชนิดที่สองประกอบด้วยช่องว่างที่มีอยู่ในตัวบทอ่าน ผู้ทดสอบใช้เงื่อนงำ
ทางภาษาในการเติมส่ วนที่หายไป และในบางกรณีอาจผู้ทดสอบอาจทิ้งเงื่อนงำสำหรับเติมโดยวาง
ตัวอักษรของคำที่ต้องการเติมในช่องว่างไว้สำหรับผู้ทดสอบ นอกจากนี้ ผู้ทดสอบสามารถเสนอ
ตัวเลือกสำหรับเติมในช่องว่างได้
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5) โคลซ (Cloze procedure) มี ค วามแตกต่ า งจากเติ ม คำในช่ อ งว่ า ง
กล่าวคือ ข้อสอบแบบโคลซเป็นการกำหนดช่องว่างให้เติมอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดวัตถุประสงค์
ในการทดสอบอย่างชัดเจน ช่องว่างที่ละไว้สำหรับการสอบแบบโคลซมักกำหนดระหว่างคำที่ 5 ถึง 10
การทดสอบด้วยโคลซใช้ในการวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
แม่ โดยใช้หลักการเชิงจิตวิทยาตามแนวทางของกลุ่มเกสตอลที่ใช้หลักการของ “ความใกล้เคียง”
ของคำในการทดแทนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ดังนั้น การใช้โคลซจึงวัดความสามารถในการถอดรหั ส
ข้อความที่ “ถูกขัดจังหวะ” หรือ “ถูกทำให้มีหลายความหมาย” ด้วยการสร้างตัวทดแทนที่ยอมรับได้
มากที่สุดจากเงื่อนงำเชิงบริบทที่มีให้เลือก ความยาวของบทอ่านมีความยาวเท่ากับคำถามในการใช้ใน
ข้อสอบแบบตัวเลือก การออกแบบข้อสอบโคลซมีการให้คะแนน 2 แบบ คือ แบบแรกเป็นการให้
คะแนนคำตอบที่ยอมรับได้ และอีกแบบหนึ่งเป็นการให้คะแนนคำตอบที่ชัดเจน
ข้อสังเกตพบว่าข้อสอบแบบโคลซวัดความสามารถของผู้เรียนในด้าน
ความเข้าใจในการอ่านโดยทั่วไปมากกว่าความเข้าใจองค์ประกอบเฉพาะของบทอ่าน การทดสอบโคลซใช้
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในช่วงเวลาสั้น ๆ และใช้กับบางช่วงของการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
การทดสอบโคลซไม่ควรใช้เวลานาน ดังนั้น ในเวลา 15 นาทีสามารถใช้ข้อสอบโคลซที่ช่องว่าง 50
ช่องว่างได้ ในการสร้างข้อสอบโคลซจำเป็นต้องให้ผู้เรียนเห็นประโยคแรกหรือสองประโยคแรก
โดยไม่มีช่องว่าง ซึ่งเป็นการให้โอกาสผู้เรี ยนในการทำความเชื่อมโยงกับชื่อเรื่องและลีลาการนำเสนอ
ของบทอ่าน ไม่ควรเลือกบทอ่านที่ยากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวัดความก้าวหน้าในการเรียน
(Progress test) สิ่งที่สำคัญคือก่อนนำข้อสอบไปทดสอบกับผู้เรียน ผู้สอนควรทดลองทำข้อสอบด้วย
ตนเอง ในการให้คะแนนสำหรับโคลซใช้การนับคำที่ถูกต้องหรือคำที่ยอมรับได้ ผู้สอนอาจเฉลยคำตอบ
แก่ผู้เรียนหลังจากการทดสอบแล้ว การใช้โคลซเป็นการใช้เพื่อวัดระดับความยากง่ายในการอ่านของ
บทเรียน โดยเกณฑ์ที่ใช้กำหนดคือ ระดับคะแนนเฉลี่ยถ้าสูงกว่า 53% หมายถึง ผู้เรียนสามารถทำ
แบบทดสอบได้ด้วยตนเอง เรียกว่า “Independent level” ระดับคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 44-53%
หมายถึงบทอ่านนั้นมีความยากง่ายพอสมควร เหมาะสมแก่การเรียนการสอน เรียกว่า “Instructional
level” และระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 44%หมายถึงบทอ่านนั้นยากเกินไปไม่สามารถใช้ในการเรียน
การสอนได้เรียกว่า “Frustration level”
6) การอ่ า นโดยใช้ ท ั ก ษะผสมผสาน (Cursory reading) เป็ น การสอบ
การอ่านเพื่อความเข้าใจโดยอ้างอิงถึงทักษะในการอ่านผสมผสานได้แก่ การอ่านอย่างเร็ว การอ่าน
คร่าว ๆ และการอ่านเพื่อหารายละเอียดในบทอ่าน สำหรับทักษะการอ่านเร็วเป็นความสามารถ
ในการอ่านในเวลาจำกัด หมายถึงผู้สอบต้องทำความคุ้นเคยกับบทอ่านเป็นอย่างดี ส่วนการอ่านคร่าว ๆ
มีเกณฑ์สำหรับการอ่านและตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจจากบทอ่านที่ผู้สอบอ่าน ในการอ่านผู้สอบได้รับ
อนุญาตให้จดบันทึกแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปอ่านเนื้ อเรื่องอีกครั้ง ด้านการอ่านเพื่อหารายละเอียด

68
ของบทอ่านผู้สอบจะได้รับคำถามก่อนอ่าน ดังนั้นคำถามที่ใช้จึงเป็นตัวกำหนดทิศทางในการกำหนด
การอ่านเพื่อหาข้อมูลและเป็นการช่วยในการตอบคำถามแบบปลายเปิดมากกว่าสอบด้วยแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ
จากการสั ง เคราะห์ ง านวรรณกรรมที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งนำไปสู ่ ข ้ อ สรุ ป ว่ า
การทดสอบอ่านเพื่อความเข้าใจสามารถใช้แนวทางการวัดประเมินความรู้และความเข้าใจของผู้เรียน
ตามแนวทางของ Bloom ซึ่งได้รับการปรับปรุงตามแนวทางของ Anderson และ Brookart ได้แก่
จำ เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมิน และ สร้างสรรค์ การวัดประเมินผลการอ่านเชิงปฏิสัมพันธ์
มุ่งเน้นความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับบทอ่านร่วมกับความรู้และประสบการณ์เชิงวัฒนธรรมของ
ผู้อ่านในการทำความเข้าใจบทอ่าน สามารถวัดประเมินด้วยการเล่าเรื่องจากเรื่องที่อ่าน การใช้เทคนิค
สะท้อนความคิดและการประเมินแฟ้มสะสมผลงานของผู้อ่าน นอกจากนี้สามารถประเมินผลด้วย
การใช้แบบทดสอบต่าง ๆ ในการประเมิน ได้แก่ ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ แบบจับคู่ แบบเติมคำ
แบบผิดถูก แบบโครซ และการอ่านโดยใช้ทักษะผสมผสาน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ใช้การทดสอบ
การอ่านเชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบในการทดสอบ
ความรู้ของผู้อ่านในด้านคำศัพท์ โครงสร้างประโยค และความเข้าใจในบทอ่าน
2.2 การเขียนและการสอนเขียนเพื่อการสือ่ สาร
การเขียนและการอ่านเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
การรับรู้ข้อมูลด้วยการอ่านมักสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากการแสดงความสามารถของผู้เรียนด้วย
การเขียน สำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ งานเขียนเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึง
ความสามารถในการสื่อสารด้วยตัวอักษร การเขียนเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการสื่อสารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเขียนอย่างมีวัตถุประสงค์ การส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนแก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ ผู้สอนควรพิจารณาการจัดการเรียนการสอนเขียนโดยมุ่งจัดการเรียน
การสอนที่สามารถตอบสนองความต้องการในการนำไปใช้ในการสื่อสาร สามารถตอบสนองทักษะ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
2.2.1 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
การเขียนเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ผู้ เขียนสามารถแสดงออกอย่างชัดเจนในด้าน
ความคิดเห็น ความรู้สึก และมุมมองของตน การเขียนเพื่อการสื่อสารสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
การสื่อสารด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะทั้งด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจ การพัฒนาความสามารถของผู้เรีย นด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในการประกอบอาชีพและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเฉพาะทาง
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2.2.1.1 ความหมายของการเขียนและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
การเขียนเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้าน
การสื่อสารที่ชัดเจนของผู้เรียนทั้งในด้านการเลือกใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสม
ซึ่งเกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการที่ซับซ้อนในการสร้างผลผลิตด้านการเขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเขียนอย่างมีวัตถุประสงค์เช่นการเขียนเพื่อการสื่อสาร
Spratt et al. (2005: 26-27) ให้ความหมายของการเขียนว่า การเขียน
เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ภาษาในลักษณะของการสร้างสรรค์ผลงานด้านทักษะการเรียนรู้ภาษา
ผลงานการเขียนเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่แสดงให้เห็นด้วยการใช้ข้อความหรือสั ญลักษณ์
ในการสื่อสารด้วยการเขียนจำเป็นต้องเรียนรู้ตัวอักษรและเลือกใช้เพื่อการสร้างคำหรือกลุ่มคำ
อย่างเหมาะสมสำหรับสื่อสารด้วยการเชื่อมโยงกับข้อความในการสื่อสาร
เช่นเดียวกับ Campbell (1998: 2) ให้ความหมายของเขียนว่าเป็นนำ
ความรู้จากการอ่านมาเชื่อมโยงและนำเสนอด้วยการเขียน การเขียนเป็นการสะท้อนความรู้และ
ประสบการณ์ที่ผู้เขียนมีผ่านการเรียบเรียงอย่างเหมาะสม ในการสอนเขียนเน้นความถูกต้องของ
ผลงานด้านการเขียนและเน้นกระบวนการเขียน โดยการเขียนเน้นกระบวนการช่วยให้ผู้เรียนประสบ
ความสำเร็จในการเขียนมากกว่าการเขียนที่เน้ นความถูกต้องของผลงาน การสอนเขียนเป็นงานที่
ซับซ้อน ผู้สอนเขียนที่ประสบความสำเร็จในการสอนจะให้ความช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดความตระหนัก
ในการแก้ปัญหาด้านการเขียนที่ผิดพลาดและไม่ผิดพลาด รวมถึงเข้าใจว่าอะไรทำให้การเขียนของ
ผู้เรียนประสบความสำเร็จ
นอกจากนี้ Savignon (1991) ได้ให้คำจำกัดความการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในฐานะการสอนภาษาเพื่อพิจารณาวัตถุประสงค์หลักคือ การเขียนเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ การแจ้ง
ข้อมูล การตีความ การหาข้อตกลงร่วมกัน การเขียนเพื่อการสื่อสารมักเขียนในรูปแบบเฉพาะเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของผู้เขียน การเขียนเพื่อการสื่อสารจึงเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
สังคมของผู้เรียน วัตถุประสงค์ในการเขียน รวมถึงการใช้กลยุทธ์ในการเขียน
ในขณะเดียวกัน Reid (2001: 28-29) ให้ความหมายของการเขียนสำหรับ
ผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศว่า การเขียนเป็นกิจกรรมการสอนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน เช่น การคัดลายมือ การทำแบบฝึกหัดด้านไวยากรณ์ เป็นต้น การเขียนที่ดี
ไม่ควรมีข้อผิดพลาดในงานเขียนโดย เฉพาะอย่างยิ่ง ด้านโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ซึ่งเป็น
การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเน้นผลผลิตทางการศึกษา ต่อมาการเขียนสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศได้พัฒนาต่อไปสู่รูปแบบการเขียนเพื่อเน้นกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเขียนจากแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรี ยนเป็นสำคัญโดย
พิจารณากระบวนการ ขั้นตอน และแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อผู้อ่าน
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มากกว่าให้ความสำคัญต่อผลผลิต ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
มากกว่าการเขียนโดยเน้นความถูกต้องของไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ Marashi and Darari (2012) ได้พิจารณาการเขียนด้วยกิจกรรม
ภาระงานในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการเขียนเพื่อการสื่อสารว่า เป็นการเรียนรู้ภาษาที่ลดความ
ตึงเครียดแก่ผู้เรียน รูปแบบการสอนเขียนด้วยกิจกรรมภาระงานส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการระดม
ความคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการเขียนเพื่อการสื่อสาร
จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า การเขียนเป็น
กิจกรรมการสื่อสารที่ซับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ภาษาในลักษณะของการสร้างสรรค์
ในทักษะการเรียนภาษา การสอนเขียนเน้นผลผลิตและเน้นกระบวนการซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสอน
เขียนต่างกัน เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ผู้สอนเขียนควรคำนึงถึงการกำหนดโครงร่างในการเขียน
การเลือกใช้คำและโครงสร้างประโยคที่เหมาะสม รวมถึงการนำเสนอความคิดผ่านงานเขียน การเขียน
เพื่อการสื่อสารในการวิจัยครั้งนี้เป็นการเขียนเพื่อการสื่อสารในสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือใน
รูปแบบของเอกสารธุรกิจในชีวิตประจำวัน
2.2.1.2 การเขียนตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) เป็นเกณฑ์
ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับสากล เมื่อพิจารณาทักษะการเขียนตาม
เกณฑ์ที่กำหนดผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการเขียนตามวัตถุประสงค์ของการเขียนเพื่อการสื่อสารได้อย่างชัดเจน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,
(2562: 30-31) กำหนดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนที่สำเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเทียบกับเกณฑ์ระดับ B1 ซึ่งระบุความสามารถด้านการเขียนไว้ว่า
“ผู้เรียนสามารถเขียนใจความสำคัญของข้อความทั่ว ๆ ไป โดยเป็นเนื้อความเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย
หรือสนใจ สามารถบรรยายประสบการณ์ สามารถเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางใน
ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิดฝัน ความหวัง
พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได้” อย่างไรก็ตาม ข้อวิพากษ์ในการใช้เกณฑ์สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
ซึ่งพบว่ากรอบมาตรฐาน CEFR มีความยากและซับซ้อนในการใช้ จึงมีข้อเสนอให้ปรับจากกรอบ
มาตราฐาน CEFR (2001) มาเป็นกรอบอ้างอิงการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย (The Framework
of Reference for English Language Education in Thailand – FRELE-TH) โดยเปรียบเทียบกับ
กรอบมาตรฐาน CEFR (2001) (Hiranburana et al., 2017) เกณฑ์ FRELE-TH ที่ปรับใหม่แบ่งย่อย
เป็น 10 ระดับ คือ A1, A1+, A2, A2+, B1, B1+, B2, B2+, C1 และ C2 มีการจัดรายการคำศัพท์
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(Word Family List) เป็นรายการคำศัพท์ที่ผู้เรียนควรมีความรู้ในคำศัพท์ตามระดับความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ B1, B1+, B2 และ B2+ ดังนี้
1. ระดับ B1 สามารถในการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว
การทำงาน งานอดิเรกและควาสนใจ การเดินทาง และสถานการณ์ปัจจุบัน แต่มีความสามารถ
ในการเลือกใช้คำจำกัดทำให้ใช้คำซ้ำและมีปัญหาในการเลือกใช้คำในการนำเสนอผลงาน
2. ระดับ B1+ สามารถเลือกใช้คำในการสื่อสารได้หลากหลาย ชัดเจน
สามารถเลือกใช้คำในการโต้แย้งได้ สามารถสร้างรูปประโยคที่ซับซ้อนได้
3. ระดับ B2 สามารถใช้คำที่หลากหลายในการนำเสนอผลงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่ใช้คำซ้ำในการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และในการนำเสนอเรื่องทั่วไป
4. ระดับ B2+ สามารถนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับตนเองได้อย่างชัดเจนโดยใช้
คำศัพท์ได้หลากหลาย (Hiranburana et al., 2018)
นอกจากนี้ ในส่วนของทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ในระดับ B1, B1+,
B2 และ B2+ กำหนดเกณฑ์ความสามารถทางภาษา ดังนี้
1. ระดับ B1 สามารถเขียนเชื่อมโยงกับหัวข้อที่คุ้นเคยตามความสนใจของ
ผู้เรียนสามารถบรรยายให้เหตุผลสั้น ๆ ได้
2. ระดับ B1+ สามารถเขียนเชื่อมโยงกับหัวข้อที่คุ้นเคยและสามารถใช้
โครงสร้างเรื่องที่เหมาะสมได้
3. ระดับ B2 สามารถเขียนเรื่องที่ยาก มีความยาวมากขึ้น และเนื้อหา
ซับซ้อนขึ้น รวมถึงสามารถแก้ไขงานเขียนของตนในระหว่างผลิตงานได้
4. ระดับ B2+ สามารถเขียนเรื่องที่ได้รับมอบหมายได้ชัดเจนพร้อมทั้งมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตามความสนใจ สามารถสังเคราะห์ และประเมินข้อมูลได้ รวมถึง
สามารถให้เหตุผลโต้แย้งโดยใช้ข้อมูลสนับสนุนจากแหล่งที่หลากหลายได้
กรอบอ้างอิงการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทยที่ปรับเกณฑ์โดยใช้
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปเป็นหลักมีประโยชน์ในการช่วยกำหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเขียนเพื่อการสื่ อสาร เกณฑ์การประเมินที่ระบุไว้ในกรอบอ้างอิง
การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทยช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกใช้สื่อ
การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้มีความชัดเจนและเป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้
2.2.1.3 รูปแบบและโครงสร้างของการเขียนเพื่อการสื่อสาร
การเขียนเพื่อการสื่อสารเป็นเขียนที่เน้นกระบวนการในการเขียนโดย
รูปแบบการเขียนพิจารณาผู้อ่านเป็นสำคัญ รูปแบบของงานเขียนเป็นงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันโดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เฉพาะในการสื่อสาร
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Harmer (2015: 363-365) เน้นความสำคัญของโครงสร้างและเครื่องหมาย
วรรคตอนในการเขียนเพื่อการสื่อสารในแต่ละประเภทของเนื้อความ ซึ่งมีเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น
จดหมายธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ รายงาน และส่งตีพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งที่ควรคำนึง
ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร คือ ผู้เขียนควรตระหนักถึงรูปแบบและความเชื่อมโยงของเนื้อคว าม
รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเพื่อสื่อความอย่างชัดเจนและเหมาะสม การสอนเขียนเพื่อ
การสื่อสารแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การสอนเขียนแบบเน้นผลลัพธ์เป็นการสอนเขียนที่เน้นการเขียน
ตามรูปแบบของประเภทของเนื้อความแต่ละประเภท ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
และวิเคราะห์รูปแบบของเนื้อความแต่ละประเภท หลังจากนั้น ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเขียนโดย
ยึดต้นแบบเป็นแนวทางในการสร้างงานเขียน การเขียนในรูปแบบนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้โครงสร้างหลัก
ของงานเขียนแต่ละประเภท รวมถึงโครงสร้างประโยคและการเรียบเรียงความคิดอย่ างเป็นระบบ
ส่วนอีกประเภทคือการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ผู้เรียนเรียนโดยเน้นกระบวนการพัฒนาการใช้
ภาษา กระบวนการเขียนเริ่มจากการระดมความคิดเพื่อจุดประกายไปสู่การเขียน การอภิปรายและ
นำไปสู่การเขียน กิจกรรมการเขียนดำเนินตามลำดับ ดังนี้ 1) ตรวจสอบภาษาที่ใช้ในการเขียน
2) ตรวจสอบเครื่องหมายวรรคตอนและโครงสร้าง 3) ตรวจสอบการสะกดคำ 4) ตรวจสอบการใช้ซ้ำ
ที่ไม่จำเป็นของข้อมูลหรือคำที่ใช้ 5) จำลำดับเนื้อหาในระดับย่อหน้า 6) จดความคิดใหม่ ๆ ที่ต้องการ
เพิ่มเติมลงไป 7) เลือกความคิดที่ดีที่สุดสำหรับเป็นข้อสรุป 8) ปรับแต่งผลงานโดยเขียนความคิดที่ได้
ใหม่ และ 9) เขียนโครงร่างงานเขียนคร่าว ๆ วงจรของการเขียนแบบเน้นกระบวนการจึงสามารถ
โยกย้ายสลับที่ได้ วงจรกิจกรรมการเขียนแบบเน้นกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ วางแผน เขียนโครงร่าง
ปรับแต่งผลงาน และปรับแต่งผลงาน
Harmer (2012: 132) ย้ ำ ถึ ง ความสำคั ญ การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งของ
บทอ่านแต่ละประเภท การวิเคราะห์โครงสร้างช่วยให้ผู้เรียนเห็นตัวอย่างของบทอ่านที่หลากหลาย
ผู้สอนควรมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับโครงสร้างเรื่องแต่ละประเภท กิจกรรม
การเรียงประโยคหรือเนื้อความในบทอ่านช่วยส่งเสริมการใช้คำเชื่อมในระดับประโยคและในระดับ
ย่อหน้า
Ahn (2012) เน้นการสอนโดยใช้ประเภทของเนื้อความบทอ่านเป็นฐาน
สิ่งสำคัญสำหรับการสอนเขียนคือกระบวนการสอนและกระบวนการเสริมต่อความรู้ของผู้ส อน
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการเขียนอย่างเป็นขั้นตอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึง
รูปแบบของการใช้ภาษาตามประเภทของเนื้อความบทอ่านและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเขียน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่า รูปแบบของงาน
เขียนตามกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เขียนในการสื่อสารตามวัตถุประสงค์
และตามสภาพแวดล้อมในการสื่อสาร ในการวิจัยครั้งนี้ได้พิจารณาการเขียนตามแนวทางการสร้างสรรค์

73
การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยบริบททางสังคมผ่านกระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความมั่นใจสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารได้
2.2.1.4 ทักษะการเขียนเพือ่ การสื่อสาร
การสื่อสารด้วยการเขียนจำเป็นต้องมีองค์ประกอบและกลไกที่สำคัญ
สำหรับผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน รูปแบบการเขียน
ในฐานะการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีหลักการและข้อปฏิบัติที่โดดเด่นชัดเจน
Hyland (2003) เสนอแนวคิดการเขียนในฐานะเป็นการสร้ างสังคมโดย
ผู้เขียนเป็นสมาชิกของชุมชน ส่วนชุมชนเป็นส่วนประกอบของสังคมและเป็นกลุ่มสถาบันที่ประกอบด้วย
ผู้อ่านและผู้เขียน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานเขียนเป็นกิจกรรมทางสังคมและทำความเข้าใจร่วมกัน
ในฐานะกิจกรรมที่ต้องกระทำร่วมกันทั้งผู้อ่านและผู้เขียน การใช้ข้อ ความที่เขียนแสดงออกถึง
ความหมายและการได้รับการส่งเสริมในเชิงปฏิบัติ การจัดแสดงผลงานด้านการเขียน การประชุม
ร่วมกันของผู้เขียนเป็นการสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมทางสังคมที่ได้ทำความเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้ว
ในชุมชน การเขียนจึงเป็นการจัดระบบเข้าด้วยกันและเป็นรูปแบบพื้ นฐานในการปฏิบัติทางสังคม
ซึ่งกันและกัน การเขียนข้อความช่วยเชื่อมโยงสังคมเข้าด้วยกัน เป็นการช่วยยกระดับความรู้แก่สมาชิก
ในสังคม และเป็นการเปิดพื้นที่ในการแสดงพลังด้วยการรวมนักเขียนเข้าด้วยกัน ทักษะในการเขียน
ของผู้เขียนจึงเกิดจากความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้ เขียนที่มีอยู่ร่วมกับการได้รับความรู้ใหม่
ซึ่งเกิดจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับของผู้อื่นภายในกรอบงานการผลิตงานเขียน โดยยกระดับ
การตระหนักรู้ของตนเองจากการเชื่อมโยงผลงาน ด้วยการพิจารณารูปแบบ วัตถุประสงค์ และ
บทบาทของการมีส่วนร่วมในบริบททางสังคม ข้อควรระวังคือ การยอมรับทางสังคมเกิดขึ้นมากกว่า
ความถูกต้องในการนำเสนอผลงาน
Spratt et al. (2005: 27) กล่ า วถึ ง การสอนทั ก ษะการเขี ย นโดยเน้ น
องค์ประกอบสำคัญ 2 ด้านคือ การเขียนเพื่อการสื่อสารเฉพาะ และการเขียนเพื่อการสื่อสารโดยทั่วไป
จุ ล ทั ก ษะในการสอนเขี ย นในประเด็ น ที ่ ส ำคั ญ คื อ ความถู ก ต้ อ งของผลผลิ ต ได้ แ ก่ การสะกดคำ
การจัดวางรูปแบบการเขียน การใช้ภาษาที่ถูกต้อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม การวาง
โครงสร้างของงานเขียนให้เหมาะสม การเลือกใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม การใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อ ง และ
การใช้รูปแบบของย่อหน้าอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมถึงการเลือกข้อมูลข่าวสารและใช้ช่องทาง
การสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการรวบรวมและนำเสนอแนวคิด การจัดระบบความคิด และ
การนำเสนอในลีลาที่เหมาะสม
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นนำไปสู่ข้อสรุปว่า ทักษะการเขียนเพื่อ
การสื่อสารจำเป็นต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ในการเขียน นอกจากนี้สิ่งที่ควรพิจารณาประกอบคือ
ความถูกต้องในการนำเสนองานเขียนซึ่งประกอบด้วยจุลทักษะในการเขียนร่วมกับการเลือกใช้
ช่องทางในการนำเสนออย่างเหมาะสม ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถนำแนวคิดในการนำเสนองาน
เขียนของผู้เรียนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เขียนและผู้อ่าน
การเขียนโดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนในระยะยาว
2.2.2 การสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร
การเรียนการสอนอ่านและเขียนเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เกิดทักษะในการเรียนรู้ภาษา สำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศความสามารถ
ในการอ่านและเขียนเป็นการแสดงถึงคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียน ซึ่งแตกต่างจากผู้เรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่โดยการอ่านและการเขียนมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเป็นหลัก
2.2.2.1 องค์ประกอบในการสอนเขียน
ปัจจุบันมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย แต่สิ่งที่ผู้สอนทักษะการเขียน
สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานควรคำนึงคือ สื่อการเรียนการสอนด้าน
การเขียนควรเป็นสิ่งที่ไม่ไกลตัวผู้เรียน เมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการเขียนแล้วสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
Harmer (1998: 79) เสนอแนวคิดในการสอนเขียนสำหรับผู้ส อนที ่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศไว้ว่าสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ การสร้างแรงจูงใจใน
การสร้างงานเขียน การพัฒนาภาษา ลีลาการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน และการพัฒนาการเขียนในฐานะ
ทักษะภาษา การพัฒนาทักษะด้านการสอนเขียน ผู้สอนควรเริ่มจากการเขียนในชีวิตประจำวัน โดยให้
ฝึกบ่อย ๆ และฝึกเขียนในเรื่องที่หลากหลาย สำหรับการฝึกเขียนไม่ควรกำหนดเรื่องที่ยากเกิน
ความสามารถของผู้เรียน ปัจจัยสำคัญในการเลือกสื่อสำหรับสอนการเขียน คือ การเลือกสื่อที่อยู่ใน
ความสนใจของผู้เรียน
ในขณะเดียวกัน Polio and Williams (2009: 487) ได้ย้ำถึงปัจจัยที่สำคัญ
ในการเรียนรู้ด้านทักษะการเขียน ได้แก่ ปัจจัยด้านการรู้คิดของผู้เรียนที่เกิดขึ้นในขณะเขียน
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเขียนโดยเน้นความถูกต้องของรูปแบบในการนำเสนอ
ผลงานเขียน เริ่มจากการเขียนตามรูปแบบ การสืบค้น และการนำเสนองานเขียนของผู้เรียน ประเด็น
หลักที่ผู้เรียนได้รับนอกเหนือจากความสามารถในการเขียน คือ การให้ความใส่ใจต่อรูปแบบที่ถูกต้อง
การสังเกตอย่างมีจุดมุ่งหมาย และความพยายามในการนำเสนองานเขียนของผู้เรียน
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นอกจากนี้ Nunan (2010) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาสื่อสารสอนเขียน
เพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมภาระงานโดยเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง สื่อการสอน
ต้องมีความสมจริงและใกล้เคียงกับชีวิตจริงของผู้เรียนหรือสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ลำดับการสร้างสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการเขียน ได้แก่ 1) กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัด
การเรี ย นรู ้ เช่ น เขี ย นจดหมายแสดงความยิ น ดี เขี ย นการ์ ด อวยพร เขี ย นจดหมายสมั ค รงาน
เขียนจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น 2) รวบรวมตัวอย่างงานเขียนเพื่อให้ผู้เรียนเห็นตัวอย่างและ
สามารถทำได้ 3) วิเคราะห์องค์ประกอบทางภาษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานเองจากการศึกษา
ต้นแบบได้
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าการสร้างแรงจูงใจ
ในการสร้างงานเขียน การพัฒนาภาษา ลีลาการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน และการพัฒนาการเขียนใน
ฐานะทักษะภาษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาของผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียน การพิจารณาองค์ประกอบการในการพัฒนาทักษะการเขียน
จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้วิจัยนำมาพิจารณาประกอบการจัดการเรียนการสอนเขียน
2.2.2.2 กิจกรรมและขั้นตอนในการสอนเขียน
การจัดการเรียนการสอนทักษะการเขียน มีกิจกรรมการสอนเขียนและ
ขั้นตอนในการสอนต่างจากการสอนอ่าน แนวคิดในการจัดกิจกรรมการสอนเขียนในปัจจุบันให้
ความสำคัญต่อการเขียนที่เน้นทักษะกระบวนการมากกว่าเน้นผลผลิต
Harmer (1998: 70-85) เสนอแนวคิ ด ในการจั ด กิ จ กรรมและขั ้ น ตอน
การเขียนในรูปแบบบูมเมอแรงได้แก่ 1) ขั้น Engage เป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม โดยมักใช้ขั้น
Engage ก่ อ นเขี ย นเพื ่ อ เป็ น การทำความเข้ า ใจกั บ ผู ้ เ รี ย นก่ อ นทำกิ จ กรรมด้ ว ยการพู ด คุ ย หรื อ
การนำเสนอของผู้สอน 2) ขั้น Active เป็นการกระตุ้นผู้เรียนเพื่อไปสู่การดำเนินกิจกรรมการเขียน
อาจใช้ ข ั ้ น นี ้ ห รื อ หลั ง ขั ้ น นี ้ ไ ด้ และ 3) ขั ้ น Study ซึ ่ ง เป็ น ขั ้ น ทำความเข้ า ใจบทอ่ า น ขั ้ น ตอน
ในการดำเนินกิจกรรมการเขียนในรูปแบบบูมเมอแรงนี้ ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งอาจกลับมาดำเนินซ้ำได้
ตามเนื้อหาของบทเรียนและรูปแบบของแบบฝึก นอกจากนี้ Harmer (2015: 364-373) มีความเห็น
ว่าการสอนเขียนเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนยาวนานกว่าการสอนทักษะอื่น
ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับความรู้พื้นฐานของผู้เรียนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนก่อนดำเนิน
กิจกรรมการเขียน เช่น การระดมความคิด การตรวจสอบงานเขียนในด้านโครงสร้างไวยากรณ์
การสะกดคำ การเรียบเรียงความคิด เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ใช้เวลาในการจัดการเรียน
การสอนและผู้สอนต้องให้ความใส่ใจกับกระบวนการดังกล่าวเพื่อนำไปสู่ผลงานเขียนที่มีคุณภาพ
Harmer ได้เสนอแนวทางการสอนเขียนสำหรับการสอนเขียนที่ใช้โครงสร้างเรื่องเป็นฐานโดยใช้บท
อ่านในชีวิตประจำวันด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน กล่าวคือ 1) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของ
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เนื้อความ ด้วยการให้ผู้เรียนศึกษาโครงสร้างเรื่อง ลีลาการนำเสนอเรื่อง รวมถึงการใช้คำศัพท์ สำนวน
ร่วมกัน 2) ให้ผู้เรียนวางแผนการเขียนร่วมกันโดยผู้สอนให้คำแนะนำ 3) ให้ผู้เรียนเขียนโครงสร้างเรื่อง
และผู้สอนตรวจสอบ เน้นย้ำให้ผู้เรียนจดจำโครงสร้างเรื่องตามประเภทของเนื้อความที่นำเสนอในบท
อ่าน เพื่อนำไปใช้ในการสร้างงานเขียน 4) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบงานเขียน 5) ผู้สอน
มอบหมายให้สร้างงานเขียนด้วยตนเองหลังจากเรียนรู้กระบวนการเขียนจากกระบวนการกลุ่มแล้ว
อย่างไรก็ตาม กระบวนการเขียนยังคงอยู่ในกงล้อกระบวนการเขียน (The Writing Process Wheel)
กล่าวคือ การวางแผน (planning) การเขียนโครงร่าง (drafting) การตรวจสอบงานเขียน (editing)
และการเขียนใหม่หลังตรวจสอบงานเขียนแล้ว (rewriting) ในขั้นสุดท้าย (final version)
Ede (1992: 92-136) ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมการสอนเขียนตามแนว
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง เริ่มด้วยการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียน
ค้นพบตนเองจากการสืบค้นเพื่อการเขียนด้วยการอ่านเพื่อเพิ่มพูนแนวคิดของผู้เขียน จากนั้นเข้าสู่
กระบวนการก่อนเขียนได้แก่ 1) Freewriting เป็นการเขียนอย่างอิสระเพื่อประมวลความคิดโดย
ไม่ ค ำนึ ง ถึ ง กฎไวยากรณ์ใ นการเขี ย น 2) Looping เป็ น การขยายความจากขั ้ น เขี ย นอย่ า งอิสระ
โดยกำหนดหัวเรื่อง อ่านหัวเรื่องอีกครั้ง และปรับแต่งด้วยการเขียนเรื่องและสรุป จากนั้นทบทวน
อีกครั้ง 3) Brainstorming การระดมความคิดด้วยการเขียน ควรวิเคราะห์แนวคิดในการเขียน ขั้นนี้
ช่วยในการค้นพบตนเองและแนวทางในการนำเสนอเรื่อง สามารถใช้การระดมความคิดเป็นกิจกรรม
4) Clustering เป็ น การนำขั ้ น Looping และขั ้ น Brainstorming มารวมกั น เพื ่ อ หาแนวทาง
ในการนำเสนองานเขียน ในการ Clustering เลือกคำที่มีสาระสำคัญที่สุดของต้นประโยคหรือเป็น
คำสำคัญในประโยคออกมา จากนั้นขยายความจากคำสำคัญที่นำเสนอ สามารถใช้ผังมโนทัศ น์
เชื่อมโยงคำหรือกลุ่มคำเพื่อแสดงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สำหรับกระบวนการเขียนได้แก่ Drafting
เป็นขั้นตอนในการเขียนอย่างคร่าว ๆ ก่อนไปสู่ขั้นสุดท้าย แต่ผู้เรียนสามารถเขียนร่าง ๆ งานเขียนได้
หลายครั้งก่อนไปถึงขั้นทบทวน Revision
Ur (2004: 163-164) เน้นการเขียนตามสาระหรือการเขียนตามรูปแบบ
เฉพาะว่าวัตถุประสงค์ในการเขียนเป็นการเขียนเพื่อนำเสนอแนวคิดและเป็นการถ่ายทอดข่าวสารไปสู่
ผู้อ่าน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเขียน ผู้เขียนจำเป็นต้องให้ความสำคัญแก่รูปแบบที่นำเสนอ เช่น
การสะกดคำ ความเรียบร้อยของการสะกดคำ การเขียนอย่างถูกต้องเหมาะสม การเลือกใช้คำและ
เครื่องหมายวรรคตอน ผู้สอนต้องรักษาสมดุลระหว่างความถูกต้องกับสาระที่นำเสนอขณะกำหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้งานเขียนตามรูปแบบ เช่น การเขียนแนะนำ
หนังสือ การเขียนรายงาน การเขียนเล่าเรื่องบุคคล การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายธุรกิจ
เป็นต้น
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นอกจากนี้ Yan (2005) ย้ำถึงการสอนเขียนโดยใช้โครงสร้างเรื่องเป็นฐาน
ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ด้านการเขียนสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศ
โดยเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ Nunan (1999,
อ้างถึงใน Yan, 2005) โดยเชื่อมโยงการสอนเขียนไปสู่การนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น
การเขียนจดหมาย การเขียนบทบรรณาธิการ เป็นต้น แนวคิดในการสอนเขียนโดยใช้โครงสร้างเรื่อง
ยังเน้นให้ผู้เรียนศึกษาโครงสร้างเรื่องต้นแบบเพื่อนำไปสู่การเขียนด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างเรื่อง
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสร้างงานเขียนตามรูปแบบของโครงสร้างเรื่องต้นแบบ จากนั้น ผู้เรียนสร้าง
งานเขียนด้วยตนเองโดยมีจุดมุ่ งหมายทางสังคมและการสื่อสารในวัตถุประสงค์เฉพาะ แม้ว่าการสอน
โดยเน้นโครงสร้างเรื่องเป็นการส่งเสริมทักษะการเขียนของผู้เรียน แต่มีข้อโต้แย้งว่าเป็นการสอนเขียน
เชิงรับและไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้เรียน (Badger & White, 2000, อ้างถึงใน Yan, 2005)
อย่างไรก็ตาม การสอนเขียนโดยเน้นโครงสร้างเรื่องยังเป็นที่ยอมรับในฐานะที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักเลือกใช้คำและสำนวนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์และโครงสร้างเรื่องที่หลากหลาย และยังเป็น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนนำไปใช้ในสถานการณ์ที่เป็นจริงที่เทียบเคียงกับการเขียนโดยเน้นกระบวนการ
ขั้นตอนการสอนเขียนโดยเน้นโครงสร้างเรื่อง 6 ขั้นตอน กล่าวคือ 1) การเตรียมความพร้อมผู้เรียน
(Preparation) โดยผู ้ ส อนกระตุ ้ น และชี ้ น ำผู ้ เ รี ย นในการศึ ก ษาโครงสร้ า งเรื ่ อ งผ่ า นการกำหนด
สถานการณ์ไปสู่การเขียนเพื่อสร้างความคุ้นเคยแก่ผู้เรียนก่อนปฏิบัติ การเขียน 2) การเป็นต้นแบบ
และชักจูง (Modeling and reinforcement) ผู้สอนแนะนำต้นแบบของโครงสร้างเรื่องแก่ผู้เรียน
พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน จากนั้น วิเคราะห์โครงสร้างเรื่อง
และศึกษาแนวทางการเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใ นการเขียน 3) การวางแผนการเขียน
(Planning) เป็นการส่งเสริมการนำความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาใช้ด้วยการฝึกฝนและกำกับ
ผู้เรียนในด้านการฝึกฝนกลวิธีการเขียนของผู้เรียนโดยตรงด้วยการระดมความคิดผ่านกระบวนการวาง
แผนการเขียน การอภิปราย และการอ่านบทอ่านทีเ่ กี่ยวข้อง 4) เชื่อมโยงงานเขียน (Joint construction)
เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างงานเขียนด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการเขียน ได้แก่
การระดมความคิด การเขียนโครงร่าง และการทบทวนแก้ไข โดยเน้นโครงสร้างเรื่องที่กำหนด 5) สร้าง
งานเขียนด้วยตนเอง (Independent Contruting) เป็นการนำความรู้และทักษะการเขียนร่วมกับ
โครงสร้างเรื่องที่ฝึกฝนแล้วมาเขียนด้วยตนเอง ผู้สอนสามารถมอบหมายให้เขียนเป็นการบ้านเพื่อ
การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องได้ 5) ปรับแก้ (Revising) ผู้สอนสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนแก้ไข
ปรับปรุง หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบงานเขียน อภิปรายเกี่ยวกับผลงาน หรือประเมินผล
งานตนเองเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนางานเขียนต่อไป
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเขียนที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า การสอนเขียน
และกิจกรรมการสอนเขียน สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการและ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกับทักษะสังคมในระหว่างดำเนินกิจกรรม การเขียนด้วยวงจรกิจกรรม
ต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการเขียนอย่างมั่นใจและจดจำสาระได้ยาวนาน ในการวิจัยครั้งนี้
แนวทางในการคิดใช้กระบวนการกลุ่มในการสร้างผลงานของผู้เรียนโดยผ่านการสอนโดยใช้โครงสร้าง
เรื่อง ในขณะเดียวกันเน้นความถูกต้องของรูปแบบและโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์
2.2.2.3 เกณฑ์ในการวัดประเมินผลการสอนเขียน
การวั ด ประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนเป็ น องค์ ป ระกอบที ่ ส ำคั ญ
ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เป็นการประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน นอกจากนี้ยังเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนแก่ผู้สอนในการพัฒนาการเรียนการสอน
Heaton (1999: 101-107) เสนอแนวทางในการวัดประเมินผลการสอน
เขียนที่นิยมใช้ ได้แก่ การเขียนแบบควบคุม (Controlled Writing) สามารถทำได้ดังนี้ 1) Transformation
เป็นการถ่ายโอนข้อมูลด้วยการเรียบเรียงใหม่สำหรับผู้เรียนโดยใช้รูปแบบที่แน่นอนในการถ่ายโอน
ข้อมูล 2) Broken sentences ในการทดสอบความสามารถในการเขียน ผู้เรียนต้องเปลี่ยน เพิ่ม หรือ
ตัดทอนบางคำออก วัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการสร้างประโยคของผู้เรียน 3) Sentence
and paragraph completion แบบทดสอบนี้ต้องการวัดการบูรณาการทักษะการเขียนของผู้เรียน
มักสืบเนื่องจากทักษะการอ่าน 4) Form-filling เป็นแบบทดสอบที่ใกล้เคียงกับประสบการณ์จริงของ
ผู้เรียน มักใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในการทดสอบ เช่น ใบสมัคร แบบตอบรับ
เป็นต้น และ 5) Note and diaries การจดบันทึกประจำวันช่วยส่งเสริมการเขียนแบบอิสระ ผู้เรียน
อาจใช้การเขียนตามรูปแบบไวยากรณ์ที่กำหนด ชื่อเรื่อง หรือหัวข้อที่กำหนด ผู้เรีย นอาจใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการเขียนหรือสร้างผลงานได้ ส่วนการเขียนแบบอิสระ (Free writing) เป็นการสร้าง
แบบทดสอบแบบการเขียนแบบอิสระ ควรคำนึงถึงหลักการดังนี้ การเลือกหัวข้อ การพิจารณาภาระงาน
ตามสภาพจริง การเขียนอย่างมีวัตถุประสงค์ การคำนึงถึงผู้อ่าน และคำชี้แจงหรือคำสั่งที่ชัดเจน
Polio and Williams (2009: 501-504) เสนอรู ป แบบการประเมิ น ผล
ด้านการเขียนสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย โดยทั่วไป
มักเป็นการประเมินโดยภาพรวม (Large-scale testing) ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับสอนในการจัดเข้า
ชั้นเรียนและเป็นการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน ในการประเมินผู้ประเมินอาจใช้การประเมิน
งานเขียนเชิงปริมาณเพื่อดูภาพรวมของคุณภาพงาน อาจใช้ตารางการประเมินแบบแยกตามเรื่องซึ่งใช้
วิเคราะห์ในองค์ประกอบการเขียนที่หลากหลาย หรืออาจประเมินโดยใช้ข้อสอบปรนัยในการวัด
การเรียนรู้การใช้คำ การระบุการใช้คำผิด ในการสร้างข้อสอบเกี่ยวกับการเขียนผู้ทดสอบจำเป็นต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กำหนดทักษะที่ต้องการประเมิน สำหรับการเขียนในลักษณะโต้ตอบ
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มักพิจารณาหัวเรื่อง จำนวนภาระงาน ทางเลือกในการเขียนตอบและรูปแบบของภาระงานเขียน
ทางเลือกที่เสนอต้องสอดคล้องกับความตรงของแบบทดสอบ ในการให้คะแนนมักใช้ตารางกำหนด
เกณฑ์ให้คะแนน
Penaflorida (2002: 349) เสนอแนวทางการประเมิ น ผลการเขี ยนด้ ว ย
การเขียนบันทึก (Journal entries) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบของ
การสนทนาระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนซึ่งผู้เรียนสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้สอน สำหรับผู้เรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศอาจไม่คุ้นเคยกับการใช้รูปแบบการประเมินเช่นนี้ ข้อดีของการเขียน
บันทึกมีดังนี้ 1) ให้ข้อมูลจำเพาะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สอน เช่น ทักษะการเขียน กลยุทธ์ในการเขียน
ประสบการณ์ของผู้เรียนในและนอกโรงเรียน กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทัศนคติและความรู้สึก
เกี่ยวกับตนเอง ผู้สอน โรงเรียน ความสนใจ ความคาดหวัง จุดมุ่งหมาย 2) ส่งเสริมโอกาสในการสื่อสาร
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 3) ให้โอกาสผู้เรียนในการใช้ภาษาสำหรับการสื่อสารเฉพาะทางและการอ่าน
แบบส่วนตัว 4) เปิดโอกาสให้ผู้สอนได้ใช้ภาษาที่เป็นส่วนตัวในการสอนด้วยการเขียนโต้ตอบกับผู้เรียน
5) ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการด้วยการเขียนแบบเพิ่ม ขยาย 6) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและเน้น
การเรียนรู้การเป็นเจ้าของร่วมกัน การใช้แบบบันทึกเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนอาจใช้บันทึกการเรียนรู้ (Learning log) ประกอบการประเมินความก้าวหน้า
ในการเรียนของผู้เรียน โดยการประเมินเช่นนี้ต่างจากการประเมินโดยเขียนเรียงความซึ่งมีโครงสร้างงาน
เขียนซับซ้อนกว่า บันทึกการเรียนรู้ช่วยกำกับการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ปัญหาและความยากง่ายของบทเรียน ตลอดจนถึงความคิดเห็นที่ผู้เรียนมีต่อการเรียน โดยผู้สอน
ไม่จำเป็นต้องให้คะแนนบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่สามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนได้รับประโยชน์จาก
การเขียนมากน้อยเพียงใด
Brookhart (2010: 40-41) เน้ น ความสำคั ญ ของเกณฑ์ ก ารประเมิ น
การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยพัฒนาจากมิติการเรียนรู้ของ Bloom 6 ขั้นได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ
การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งได้รับการปรับใหม่ให้ทันสมัยโดย
Anderson and Krathwohl (2001) ได้แก่ จำ เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินผล และคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการเพิ่ม ขยายความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผู้ เรีย นโดย เน้นความสามารถ
ในการผลิตรวมถึงกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การสร้างความรู้ การวางแผน และการสร้าง
ผลผลิต
สำหรับแบบทดสอบเขียนซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย อัจฉรา วงศ์โสธร
(2544, 129-135) ย้ำถึงการให้คะแนนซึ่งเป็นการให้คะแนนอิงเกณฑ์ตามเนื้อหาโดยเปรียบเทียบ
ความสามารถที่ได้จากเนื้อหาหรือทักษะที่วัดโดยไม่เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้เข้าสอบกำหนดคะแนน
อิงเกณฑ์ตามเนื้อหามี 2 ขั้นตอนคือ 1) กำหนดขอบเขตของเนื้อหา ทักษะ ที่ระบุเป็นพฤติกรรม
ในการตอบข้อทดสอบของผู้รับการทดสอบ ขอบเขต และระดับของเนื้อหา ทักษะพฤติกรรมที่วัด
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สภาพแวดล้ อมของการสอบ ลักษณะของตัวกระตุ้น 2) กำหนดมาตราของการวัดโดยระบุระดับ
ความสามารถของผู้เข้ารับการทดสอบคะแนนอิงตามเกณฑ์ตามเนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบภาษาที่
กล่าวถึง ได้แก่ คะแนนความรู้แจ้ง และมาตราส่วนประมาณค่า โดยคะแนนความรู้แจ้งมักให้เป็น
เปอร์เซ็นของความถูกต้อ งโดยกำหนดเปอร์เซ็นต์ตามปริมาณความถูกต้องและกำหนดจุดตัดได้/ตก
โดยเปอร์เซ็นต์ที่ได้ต้องมาจากการวัดเนื้อหาที่กำหนด ข้อสอบเป็นตัวแทนของเนื้อหาหรือทักษะที่วัด
อย่างแท้จริง และข้อสอบต้องมีน้ำหนักความสำคัญเสมอกัน ส่วนมาตราส่วนประมาณค่าใช้อธิบาย
ความสามารถหรือการกระทำด้านใดด้านหนึ่ง หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบการเขียนเรียงความ
แบบจูงใจ (Persuasive Essay) โดยให้น้ำหนักคะแนนดังนี้ 1) คำนำ คะแนนระดับ 1 หมายถึง ผู้อ่าน
ไม่สามารถหาประเด็นสำคัญของเรื่องได้ คำนำคลุมเครือและไม่ต่อเนื่อง คะแนนระดับ 2 หมายถึง
ผู้อ่านพอที่จะหาประเด็นสำคัญของเรื่องที่เขียนได้ คำนำยังไม่นำไปสู่เนื้อเรื่องได้ คะแนนระดับ 3 -4
หมายถึง ผู้อ่านสามารถจับประเด็นได้แต่ภาษาที่ใช้ยังไม่ถูกต้อง คะแนนระดับ 4 หมายถึง เสนอ
ประเด็นได้อย่างชัดเจนไว้ท้ายย่อหน้า และกล่าวพาดพิงถึงแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป คำนำ
ให้จุดเน้นและแนวทางที่ไม่ซ้ำแบบใคร 2) ตัวเลือก คะแนนระดับที่ 1 หมายถึง ให้ข้อเท็จจริงที่ใช้
สนับสนุนแนวคิดของประเด็นน้อยมาก ไม่มีการขยายความเพื่อสนับสนุนข้อเขียน และไม่มีการเชื่อมโยง
ความคิดเข้าด้วยกัน คะแนนระดับที่ 2 หมายถึง มีข้อเท็จจริงสนับสนุนแนวคิดเล็กน้อย มีการเชื่อม
ความคิดบ้างเล็กน้อย คะแนนระดับที่ 3-4 หมายถึง ให้ข้อสนับสนุนแนวคิดอย่างผิวเผิน และไม่ค่อย
ต่อเนื่องกัน ยากต่อการเข้าใจและติดตาม เสนอข้อคิดเห็นซ้ำ ๆ กัน คะแนนระดับที่ 5 หมายถึง
เรียบเรียงความคิดและขยายความอย่างสละสลวยต่อเนื่อง ให้เหตุผลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า
3 ข้อ และสามารถเขียนได้แยกความคิดตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) บทสรุป คะแนนระดับที่ 1
หมายถึง การสรุปไม่สะท้อนถึงความคิดที่ประสงค์จะเสนอและถ้ามีการเสนอประเด็นในคำนำก็จะเป็น
การนำมาหลอกซ้ำไว้ คะแนนระดับที่ 2 หมายถึง การสรุปแสดงให้เห็นถึงความคิดที่เสนอเล็กน้อย
และมีการนำประเด็นที่เขียนไว้มากล่าวซ้ำอีก คะแนนระดับที่ 3 - 4 หมายถึง สามารถสรุปย่อความ
ใจความสำคัญและลงท้ายด้วยข้อความสรุปรวมที่มีการให้ข้อเสนอแนะไว้บ้าง คะแนนระดับที่ 5
หมายถึง การสรุปประมวลประเด็นสำคัญไว้ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้อ่านได้แนวคิดใหม่ ๆ
4) การใช้ภาษาอังกฤษ คะแนนระดับที่ 1 หมายถึง ไม่สามารถใช้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อความได้
มีวงศัพท์จํากัด ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและมีการสะกดตัวผิ ด ๆ ทำให้สื่อความไม่ได้ตามความ
ต้องการ ผู้เรียนไม่ได้ค้นคว้าจากเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ คะแนนระดับที่ 2 หมายถึง ใช้โครงสร้างและ
คำศัพท์ในวงจำกัดทำให้สื่อความหมายได้น้อยมาก คำศัพท์ที่ใช้มักผิดความหมายเพราะเปิดจาก
พจนานุกรมหรือลอกมาโดยขาดความเข้าใจ คะแนนระดับที่ 3-4 สามารถใช้โครงสร้างและคำศัพท์
เพื่อการสื่อความที่ต้องการได้พอเพียงทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ ยังมีการใช้ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรค
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ตอนไม่ถูกต้องอยู่บ้าง แต่ไม่ทำให้ข้อความที่เขียนผิดความหมายไป สามารถวางรูปแบบหัวเรื่อง
การแบ่งวรรคตอนตามระเบียบการเขียนได้ คะแนนระดับที่ 5 หมายถึง สามารถใช้โครงสร้างประโยค
ต่าง ๆ และมีวงคำศัพท์กว้างสามารถใช้ได้อย่างแม่นยำ สามารถสะกดคำและใช้เครื่องหมายวรรคตอน
ได้ถูกต้องเสนอการอ้างอิงไว้ได้อย่างถูกระเบียบวิธี
นอกจากนี้ Brown and Abeywickrama (2010: 283-285) ให้ข้อเสนอแนะ
เกี ่ ย วกั บ การประเมิ น การเขี ย นด้ ว ยเกณฑ์ ก ารประเมิ น แบบภาพรวม (Holistic scoring) และ
การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic scoring) ดังนี้ การประเมินแบบภาพรวมเป็นการให้คะแนนที่เป็น
ระบบโดยพิจารณาให้คะแนนจากความประทับใจที่ได้จากการพิจารณาผลงานโดยรวม ประเด็นสำคัญ
ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนที่สอดคล้องกับคุณภาพของงานตามระดับ
คะแนน องค์ประกอบของงานเขียน และโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ รวมถึงการเชื่อมโยง
สอดคล้องของเนื้อความในงานเขียน การประเมินแบบภาพรวมมีข้อดี คือ ใช้เวลาน้อย มีค่าความเที่ยง
ของผู้ตรวจให้คะแนนสูง มีหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นมาตรฐานที่สามารถตีความได้อย่างชัดเจน
มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของงานเขียนของผู้เขียน และสามารถใช้กับงานเขียนได้หลายรูปแบบ
แต่ยังมีข้อเสีย เช่น คะแนนต่างกันไม่มาก ไม่มีข้อมูลย้อนกลับจึงไม่สามารถวินิจฉัยข้อบกพร่องได้
ระดับคะแนนไม่สามารถใช้ได้กับทุกประเภทของงานเขียน และผู้ให้คะแนนต้องมีความเชี่ยวชาญ
ในขณะเดียวกัน การประเมินแบบแยกส่วนสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษามากกว่า
การประเมินแบบภาพรวมโดยกำหนดประเด็นในการประเมินงานเขียน 5 ประเด็น พร้อมคำอธิบาย
ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ เนื้อหา รูปแบบงานเขียน คำศัพท์ ไวยากรณ์และโครงสร้าง
และกลไกการเขียน ประเด็นการให้คะแนนเหล่านี้สามารถกำหนดรายละเอียดโดยผู้สอนหรือผู้ตรวจ
ให้สอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียนได้ตามความเหมาะสม การประเมินแบบแยกส่วนช่วย
ให้เห็นจุดอ่อนของงานเขียนที่ต้องปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
จากการทบทวนวรรณกรรมที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งนำไปสู ่ ข ้ อ สรุ ป ว่ า การวั ด
ประเมินผลการเรียนการสอนอ่านและเขียนสะท้อนให้ผู้สอนเห็นพัฒนาการ และความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนจากการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ผู้เรียน สำหรับแบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบอัตนัยซึ่ง
สามารถประเมินผลการตกลงร่วมกันของผู้ตรวจทั้งสอง คะแนนที่ได้มีความเป็นพหุคะแนนหารเฉลี่ย
ด้วยจำนวนผู้ให้คะแนนเพื่อให้ได้ค่าความเชื่อถือได้ของคะแนน
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2.3 วิธีการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระกับการสอนภาษาในเนื้อหาวัฒนธรรม
วิธีการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระได้รับความสนใจในการพัฒนาการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นโดยรูปแบบของการสอนใช้การสอนเนื้อหาร่วมกับการพัฒนาทักษะทางภาษาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระนอกจากสอนในเนื้อหาวิชา
แล้วยังเพิ่มพูนทักษะภาษาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งที่ผู้สอนนำไปพิจารณาประกอบการจัดการเรียน
การสอน ได้แก่ ความหมายของการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู้
2.3.1 ความหมายของการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระ
การสอนโดยเน้นเนื้อหาสาระเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ
รูปแบบการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยผู้เรียนสามารถเรียนเนื้อหาวิชาร่วมกับการเรียนภาษาโดย
กลไกสำคัญ คือ เนื้อหาหรือสาระของวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ดีรูปแบบหนึ่ง
Brinton, Snow, and Wesche (1989, อ้างถึงใน Cenoz, 2015) ให้คำจำกัดความ
ว่าเป็นการนำรูปแบบการสอนภาษาและเนื้อหามารวมเข้าด้วยกันโดยผ่านสื่อการสอนที่เน้นเนื้อหา
ในด้านภาษาให้ความสำคัญกับ รูปแบบของภาษา หน้าที่ภาษา และจุลทักษะ ผู้เรียนจึงสามารถเรียนรู้
เนื้อหาวิชาต่าง ๆ พร้อมกับการเรียนรู้ภาษา โดยอาศัยเนื้อหาของสาระวิชาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิด
การเรียนรู้ นอกจากนี้ Stoller (2008, อ้างถึงใน Cenoz, 2015) ยังพิจารณาการสอนภาษาที่เน้น
เนื้อหาสาระหมายถึงการสอนที่รวมทักษะภาษากับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เข้าด้วยกัน แม้ว่าจะให้
ความสำคัญของภาษาและเนื้อหาไม่เท่ากันก็ตาม
Harmer (2015: 78) ให้ความหมายของการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระว่าเป็น
การจัดการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาพร้อมกับการเรียนเนื้อหาวิชา แต่ให้
ความสำคัญกับเนื้อหาวิชามากกว่าเนื้อหาภาษา โดยผู้เรียนใช้ทักษะภาษาที่เรียนร่วมกับการเรียนรู้
เนื้อหา อาจกล่าวได้ว่าการสอนแนวนี้คล้ายกับการสอนภาษาเฉพาะกิจซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
ภาษามากกว่า
ในขณะเดี ย วกั น Richards (2006: 27) ให้ ค วามเห็ น ว่ า เป็ น การสอนภาษาที ่ มี
พื้นฐานจากความเชื่อว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการเชื่อมโยงความรู้
ทั้งหมดเข้าด้วยกันได้แก่ สมรรถนะทางภาษาและเนื้อหาบทเรียนซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ในการสื่อสารได้ โดยมีความเชื่อในการจัดการเรียนการสอน 3 ประการ ดังนี้ 1) การเรียนภาษาจะ
ประสบความสำเร็จมากขึ้นเมื่อใช้ภาษาเป็นสื่อในการทำความเข้าใจข้อมูลมากกว่าเป็นการรับข้อมูล
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โดยตรง 2) การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระสะท้อนความต้องการของผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ และ 3) เนื้อ หาที่เรียนสอดคล้องกับกรอบการเรียนรู้ซึ่งสามารถใช้
เชื่อมโยงเนื้อหากับการพัฒนาทักษะภาษาของผู้เรียนได้
Mahawatta (2013) ให้ความเห็นว่าการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระเป็นการสอน
ในลักษณะฝาแฝดหรือลักษณะควบคู่กล่าวคือเป็นโปรแกรมการสอนภาษาที่จัดระบบการสอนด้วย
เนื้อหาซึ่งสามารถจัดตามหัวข้อ แนวเรื่อง และ/หรือประเด็นของเรื่องมากกว่ามุ่งศึกษาประเด็นทาง
ภาษา วิธีการสอนเหมาะกับผู้เรียนที่ใช้ภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศซึ่งมีเนื้อหาเป็นสื่อเชื่อมโยง
ไปสู่การเรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยเพิ่มขยายกิจกรรมการเรียนเนื้อหาสาระผ่าน
การเรียนรู้ทักษะทางภาษาหรือเพื่อการเรียนรู้ภาษาเป้าหมาย จึงเป็นการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์หรือ
บริบทที่กำหนดทำให้เกิดการเรียนรู้ทักษะภาษาโดยอัตโนมัติ ด้านหลักการสอนและเทคนิคการสอน
มีความโดดเด่นกว่าการเรียนภาษาด้วยกิจกรรมภาระงาน กล่าวคือ การสอนภาษาที่เ น้นเนื้อหาสาระ
มุ ่ ง ประเด็ น การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการจั ด แนวเรื ่ อ ง หั ว ข้ อ และประเด็ น ต่ า ง ๆ เป็ น หลั ก แต่ ก ารสอน
ด้วยกิจกรรมภาระงานมีกิจกรรมที่ซับซ้อนกว่า เช่น การร่วมกันสร้างสรรค์ชิ้นงาน เป็นต้น ดังนั้น
การเรียนภาษาที่เน้นเนื้อหาจึงเป็นการเรียนร่วมกับการสร้างผลผลิตที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย
จากการทบทวนกวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่าการสอนภาษาที่เน้น
เนื้อหาสาระเป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทั้งทักษะภาษาและเนื้อหาบทเรียนภายใต้แนวคิดว่า เนื้อหา
ในบทเรียนเป็นเครื่องผลักดันให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากแนวคิ ดในการจัดการเรียนการสอนและ
คำจำกัดความข้างต้นสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นและพัฒนารูปแบบ
การสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน รวมถึงสอดคล้องกั บวัตถุประสงค์
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
2.3.2 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับ วิธีการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระเป็น
การจัดการเรียนการสอนที่รวมการสอนเนื้อหาวิชาเข้ากับการสอนภาษาตามความต้องการในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยผู้สอน กิจกรรมการเรียนการสอนพิจารณวัตถุประสงค์การเรียนรู้ สาระของเนื้อหาภาษา
บริบทในการจัดการเรียนการสอน การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ที่มีกับความรู้ใหม่ที่ไ ด้รับ
และการประเมินผลการเรียนรู้
Cenoz (2015) เน้นรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของการสอนภาษา
ที่เน้นเนื้อหาสาระโดยให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทางภาษาและเนื้อหาเท่ากัน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทำได้ในหลายรูปแบบได้แก่ การสอนด้วยการใช้ภาษาอัง กฤษเป็นสื่อ
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ในบางส่วนของบทเรียน การสอนด้วยภาษาแม่แต่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการสอนด้วย
การกลมกลืนเข้าด้วยกัน และการสอนโดยใช้สองภาษาคู่กัน ซึ่งแบบสุดท้ายพัฒนาไปสู่การสอนภาษา
เชิงบูรณาการกับเนื้อหาวิชา สำหรับการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระเป็นการจัดการเรียนการสอน
แบบทางเลือกที่ขึ้นอยู่กับบนโยบายของสถานศึกษาสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น
โดยอาจจัดการสอนให้เป็นการสอนแบบกลมกลืนภาษาและเนื้อหาโดยเน้นความสำคัญของเนื้อหา
มากกว่าภาษา หรือจัดให้เรียนภาษาเป็นหลักตามแนวเรื่องที่กำหนดในชั้นเรียนภาษา ส่วนมากมักเป็น
การสอนแบบเน้นเนื้อหา (Content-driven end) ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เนื้อหาและเรียนรู้
ภาษาร่วมกันในลักษณะกลมกลืนกับแนวเรื่องที่กำหนด
Grabe and Stoller (2002) ให้ความสำคัญกับการจัดบริบทของการจัดการเรียน
การสอนแก่ผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศด้วยการสอนภาษาโดยเน้นเนื้อหา
เป็นการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ เพิ่มแรงจูงใจ และสร้างความสนใจในการเรียนแก่ผู้เรียน รวมถึง
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อวัตถุ ประสงค์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเนื้อหาในบทเรียน
ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังเสนอแนวทางในการส่งเสริมการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระ 7 แนวทาง
คือ 1) การจัดบรรยากาศการสอนในห้องเรียนสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ผู้สอนควรใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาด้วยกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงภาษาที่เหมาะสม
กับเนื้อหาและให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปเชื่อมโยงกับวิชาอื่นที่เรียนโดยใช้เนื้อหา
เป็นฐานได้ 2) การจัดการเรียนการสอนเน้นบริบทของการเรียนรู้ ผู้สอนให้แนวทางในการใช้ทักษะ
ภาษากับการสอนเนื้อหาในฐานะข้อมูลนำเข้าเพื่อบูรณาการกับการสอนเนื้อหาและใช้แนวทาง
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีวัตถุประสงค์ 3) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้ใช้ความรู้ในภาษา
4) การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระให้ความสนใจกับการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรี ยนในการกระตุ้น
การรับรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด นอกจากนี้ยังเพิ่มขยาย
การเรียนรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของผู้เรียน 5) การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระ
เป็นการสอนที่ส่งเสริม การเรียนรู้ตามธรรมชาติ คือ ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันอาจใช้การสอน
ด้วยโครงงาน การเรียนมุ่งประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติจริง 6) การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระส่งเสริม
การเรียนรู้แบบยืดหยุ่น และสามารถปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลำดับกระบวนการ
ที่สอดคล้องและเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความต้องการพื้ นฐานและความสนใจของผู้เรียน และ
7) การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยกิจกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียนสร้างโอกาสแก่ผู้เรียนในการเลือกพัฒนาตนตามความสนใจของผู้เรียน
การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระสำหรับผู้เรียนภาษาในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ
ยังให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ในการจัดการเรียนการสอน เป็นการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Ryder and Graves (1998: 70) เน้นบทบาท
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สำคัญของความรู้เดิมของผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศต่อการเรียนรู้ภาษา
เนื่องจากผู้เรียนต้องใช้เวลาในการทบทวนและตีความความรู้เดิมเพื่อใช้ในการเรียนภาษาใหม่จึง
เหมาะสำหรับผู้สอนในการเลือกทำกิจกรรมก่อนเรียนที่ต้องการใช้ข้อมูลก่อนเรียนในลักษณะเช่ นนี้
ผู้เรียนอาจมีความรู้เดิมที่ใกล้เคียงกับความรู้ใหม่อยู่แล้วแต่ไม่สามารถนำความรู้ที่มีมาใช้ได้ช่วยให้
ผู้สอนสามารถเลือกกิจกรรมก่อนเรียนที่เหมาะสมได้
Cummins (2009: 176-177) เน้นความสำคัญของการใช้ความรู้และประสบการณ์
เดิมที่มีในการเรียนภาษาด้วยการเชื่อ มโยงและถ่ายโอนความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนโดยมี
พื้นฐานจากสมมติฐานการพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependence hypotheses) ร่วมกับความรู้เดิมของ
ผู้เรียน (Prior knowledge) ต่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็น
ภาษาต่างประเทศ โดยสมมุติฐานการพึ่งพาอาศัยกันมีบทบาทสำคัญในการดึงความสนใจผู้เรียนไปสู่
ความเป็นจริง ในการเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจึงเป็นข้อยืนยันที่สำคัญสำหรับ
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อการจัดเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน
หรือแตกต่างกัน เป็นผลต่อการสร้างแรงจูงใจต่อผู้เรียนในการเลือกใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษา
สำหรับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาการใช้วิธีการสอนสำหรับผู้สอนเพื่อ
กระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้พื้นฐานที่ใกล้เคียงกันขึ้นมาใหม่
ตามความจำเป็นที่ผู้เรียนพิจารณาด้วยตนเอง
ในขณะเดียวกัน Koda (2008) ให้ความสำคัญของกลไกการถ่ายโอนความรู้และ
ประสบการณ์สำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศในลักษณะที่เป็นเครื่องมือที่
“เกี่ยวข้องเชื่อมโยง” ระหว่างภาษาทั้งสองภาษา ได้แก่ วิธีการเชื่อมโยงที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ภาษาที่สอง วิธีการตรวจสอบผลของการรวมความรู้ทางภาษาที่สามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
การเรียนรู้ภาษาด้วยการเชื่อมโยงเป็นการผนวกความรู้ที่มีอยู่กับประสบการณ์เข้าด้วยกัน
นอกจากการจั ด การเรี ย นการสอนแล้ ว Horn (2011) เน้ น ถึ ง ความสำคั ญ ของ
การประเมินผลการเรียนรู้สำหรับการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระว่าวัตถุประสงค์ในการประเมินผล
การเรียนรู้ควรเป็นการประเมินเพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนใช้การประเมินในฐานะที่เป็นตัวชี้วัดผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนซึ่งสามารถนำผลการเรียนรู้ไปพัฒนาให้ต่อเนื่องได้ การประเมินที่ ดีควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
ทักษะทางภาษาร่วมกับความรู้ในเนื้อหาสำหรับสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ด้วยการกำหนดทิศทาง
ที่ชัดเจนในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และสามารถชี้นำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสมด้วยการประเมิน
โดยใช้ทักษะการประเมินจากผู้ร่วมชั้นเรียนและจากการประเมินตนเองของผู้เรียน นอกเหนือจาก
การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ และเนื้อหาบทเรียน
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่า การสอนภาษาที่เน้น
เนื้อหาสาระสามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง
ทักษะภาษาและเนื้อหาบทเรียนตามความเหมาะสมของแต่ละวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร
ผู ้ ว ิ จ ั ย พิ จ ารณาจุ ด เด่ น ของการสอนภาษาที ่ เ น้ น เนื ้ อ หาสาระโดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง บทบาทของ
กระบวนการนำเข้ า การแนะแนววิ ธ ี ก ารเรี ย นรู ้ แ ก่ ผ ู ้ เ รี ย น และการส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี โ อกาส
ในการวิเคราะห์ความรู้ที่ได้ จากช่องทางแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนำจุดเด่น
ดังกล่าวไปใช้ประกอบการออกแบบเนื้อหาเครื่องมือวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหัวเรื่อง การจัด
กิจกรรมการสอน รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้
2.3.3 ข้อดีของการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระ
การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับได้รับ
ความนิยมสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ และถูกนำไปใช้บูรณาการ
ทั้งทักษะทางภาษากับเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงการสร้างองค์ความรู้ทางภาษาเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะเนื้อหาวิชา
Horn (2011) ย้ ำ ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของการสอนภาษาที ่ เ น้ น เนื ้ อ หาสาระว่ า เป็ น
การสอนที่ช่วยผู้เรียนในการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการศึกษา โดยมีหลักฐานชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
การเรียนภาษาตามแนวคิดการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระเพิ่มขอบเขตการเรียนรู้ทางภาษาแก่
ผู้เรียนมากกว่าการเรียนไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว หรือการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารเพียงอย่างเดียว
องค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ที่ส่งเสริมให้การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระได้รับความนิยม ได้แก่
การส่งเสริมสมรรถนะทางภาษา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้เนื้อหา และ
การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาแบบผสมผสานเนื้อหากับภาษา
Chen (2010) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการสอนสำหรับการสอน
ภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระว่า ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยใช้หลักการเดียวกับการออกแบบการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจซึ่งให้ความสำคัญกับกระบวนการการเรียนรู้มากกว่าการสร้างชิ้นงาน
เพียงอย่างเดียว ต่างจากการเรียนภาษาด้วยกิจกรรมภาระงาน การออกแบบกิจกรรมการสอนช่วย
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ลักษณะพิเศษของการสอน 4 ประการ
กล่าวคือ 1) เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยชุดวิชาหลายชุดวิชาในตัวเอง 2) ให้ความสำคัญของ
กระบวนการเรียนรู้เท่ากับการสร้างผลงาน 3) หลักสูตรประกอบด้วยภาระงานหลายภาระงานโดย
มอบหมายให้ทำกิจกรรมแต่ละขั้นให้เสร็จสิ้น และ 4) แต่ละขั้นตอนกำหนดขั้นตอนตามลำดับขั้น
กิจกรรมอย่างชัดเจนจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
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Mahawatta (2013) เน้นถึงข้อดีของหลักการในการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระ
กับการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ ประเด็นหลัก คือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนขยายขอบเขตการเรียนรู้ ออกไปพร้อมกับการเรียนรู้ทางภาษา เนื้อหาในการจัด
การเรียนการสอนเป็นเนื้อหาส่งเสริมเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่จำเพาะเจาะจง สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Cenoz (2015) เกี่ยวกับข้อดีของการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระด้านการเรียนรู้ภาษาด้วย
การเพิ่มความรู้ของภาษาที่สองให้กับภาษาแรกของผู้เรียน เป็นการผสมผสานเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษา
ที่มีกับที่ได้เพิ่มใหม่ และด้านทักษะสังคม พิจารณาความหลากหลายของภาษาที่ผู้เรียนมีร่วมกับ
การเติมเต็มให้สมบูรณ์มากกว่าการทำให้กลมกลืน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อ
วัฒนธรรมของผู้เรียนคนอื่นที่เรียนร่วมกันได้ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
จากการสังเคราะห์งานเขียนที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่า การสอนภาษาที่เน้น
เนื้อหาสาระเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ในประเด็นที่สำคัญคือ
การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งทางภาษาและเนื้อหาเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้เรียน ขยายขอบเขต
การเรียนรู้ของผู้เรียนออกไป นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้พัฒนาทักษะสังคมจากการทำงานร่วมกัน และ
การแสวงหาความรู้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน
2.3.4 การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระกับวัฒนธรรม
การจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้สาระวัฒนธรรมไทยเป็นการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนภาษาด้วยการเน้นเนื้อหาสาระกับสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ การกำหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด การเรี ย นการสอน กิ จ กรรมการเรี ย การสอนและสื ่ อ การสอนพิ จ ารณา
ความต้องการการเรียนรู้ภาษาร่วมกับการใช้ความรู้ในสาระวัฒนธรรมไทยที่ผู้เรียนมีอยู่ในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่สำหรับผู้เรียน
Moran (2001: 109) กล่ า วถึ ง หลั ก ความเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมเฉพาะ
(Cullture-Specific Understanding) เป็นการรวมความรู้ เจตคติ ความคิด และความรู้สึกเข้าด้วยกัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดผู้เรียนไม่เพียงได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังพัฒนา
ความสามารถในการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยมีพื้นฐานอยู่ที่การให้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้
ต้องพัฒนาที่ผู้เรียนก่อนให้เกิดความตระหนักและเข้าใจวัฒนธรรมที่ตนเองมี ภาคภูมิใจในตนเอง มีสติ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความซาบซึ้งในวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิต
ไพสิฐ บริบูรณ์ (2555) ให้ความสำคัญของบทบาทการสอนวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
ความเป็นสากลในท้องถิ่น (Globalization) ว่าเป็นการเรียนการสอนและการพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ยึดทรัพ ยากรทางสังคมและวัฒนธรรมหรือต้นทุนทางอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นฐาน
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พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับบุคคลทั่วโลกได้
อย่างมีประสิท ธิภ าพ ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมปัจ จุบ ันต้อ งการ อย่างไรก็ตาม ปัญ หาที่พบคือ ผู้สอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีโอกาสไม่มากนักในการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างซึมซับ
เป็นผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจวัฒนธรรมในลักษณะรูปแบบตายตัวโดยเรียนรู้จากการเรียนรู้
ในหลักสูตรหรือตำรามากกว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ของเจ้าของภาษาโดยตรง
การเรียนรู้วัฒนธรรมตามแนวคิดระหว่างวัฒนธรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรม
ผ่านสัมพันธสารทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมากกว่าการศึกษาจากตำราหรือเอกสาร แต่เป็นการศึกษาจาก
สื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นในลักษณะผสมผสานเป็นผลให้เกิดความตระหนักถึงการเรียนรู้ภาษาในรูปแบบ
ของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและเกิดการพัฒนาศักยภาพในการใช้สัมพันธสารในการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมและระหว่างชาติของผู้เรียน แนวคิดนี้ส่งเสริมให้เกิดการสอนวัฒนธรรมควบคู่ไปกับ
การสอนภาษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และเกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมตนและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาไปพร้อมกัน
บุญพา คำวิเศษณ์ (2558) หาประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
วั ฒ นธรรม ประเทศกลุ ่ ม อาเซี ย นสำหรั บ มั ค คุ เ ทศก์ เพื ่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการอ่ า น
ภาษาอังกฤษของ ผู้เรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนฯ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียน กลุ่ม ตัวอย่างคือ ผู้เรียนสาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์จำนวน 38 คน ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศกลุ่มอาเซียนสำหรับมัคคุเทศก์จำนวน 8 บท แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศกลุ่มอาเซียนสำหรับมัคคุเทศก์ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศกลุ่มอาเซียน
สำหรับมัคคุเทศก์ ผลการวิจัย นี้1) บทเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศกลุ่มอาเซียน
สำหรับมัคคุเทศก์ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 74.00/76.30 กล่าวคือ มีคะแนนทดสอบรายบท
ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75 ร้อยละ 1 แต่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 2.5 ซึ่งถือว่า
บทเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับได้ ส่วนคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
75 แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 ดังนั้นแสดงว่าชุดการเรียนภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ประเทศกลุ ่ ม อาเซี ย น ที ่ ส ร้ า งขึ ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ท ี ่ ก ำหนดคื อ 75/75 2) ผลสั ม ฤทธิ์
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิตหลังการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วัฒนธรรมประเทศ
กลุ่มอาเซียนสำหรับมัคคุเทศก์สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียนภาษาอังกฤษ มัคคุเทศก์เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของประเทศกลุ่ มอาเซียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นิสิตมีระดับความคิดเห็นต่อ
บทเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศกลุ่มอาเซียน สำหรับมัคคุเทศก์ในระดับ ดี
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นอกจากนี้ Aritfani (2016) ได้พัฒนาสื่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้อหา
วั ฒ นธรรมอิ น โดนี เ ซี ยกั บ ผู ้ เรี ย นระดั บ มหาวิท ยาลั ย เพื ่ อ สร้ า งแบบเรีย นทางวั ฒ นธรรมโดยใช้
ภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันของผู้เรียน ใช้การสอนโดยเน้นจุลทักษะ
ในการสอนอ่านได้แก่ การอ่านคร่าว ๆ เพื่อระบุใจความสำคัญของบทอ่าน การอ่านเพื่อหารายละเอียด
การตีความและการสรุปความ ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการใช้กลวิธีในการอ่านแก่ผู้เรียนและเน้น
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านวัฒนธรรมศึกษา เนื้อหาบทเรียนที่พัฒนาขึ้น มี 15 บทเรียน มีแบบทดสอบ
8 ชุด กิจกรรมก่อนเรียนเป็นการกระตุ้นผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีใน
การเชื่อมโยงบทเรียน กิจกรรมระหว่างอ่านเป็นการอ่านโดยใช้แบบฝึกจับคู่ การเชื่อมโยงเหตุการณ์
ที่อ่านกับภาพ การสร้างประโยค และการเขียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่านโดยเน้นวัตถุประสงค์เพื่อ
การสื่อสาร และกิจกรรมหลังการอ่านเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ การทำความเข้าใจบทอ่านและ
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการอ่าน
จากแนวคิดในการสอนเนื้อหาวัฒนธรรมกับความเป็นสากลที่กล่าวมาข้า งต้น
นำไปสู่แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนสาระวัฒนธรรมด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ซึ่งช่วย
กระตุ้นความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ผู้เรียนมีอยู่มาบูรณาการกับการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งพั ฒนา
การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยภาคเหนือในการถ่ายทอดสู่ผู้ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างโดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด
ด้วยทักษะการอ่านและการเขียน
2.3.4.1 สาระหลักในการสอนวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
การสอนวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการเผยแพร่วัฒนธรรมที่สามารถสร้าง
ความรู้และความเข้าใจต่อสมาชิกในสังคมและผู้ที่สนใจอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยสามารถนำเสนอ
การสอนในรูปแบบของการเรียนรู้วัฒนธรรมและการสอนวัฒนธรรมตามจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน
ไพสิฐ บริบูรณ์ (2555) เสนอกรอบแนวคิดสำหรับการจัดการเรียนการสอน
วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเป็นสากล
ในท้องถิ่นได้แก่ การสอนเกี่ยวกับอาหาร โดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการสืบค้น การสอบถาม
การแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ และการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน เข้ากับ
การเรียนรู้ภาษา ตลอดจนถึงการสอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอื่น ๆ โดยผ่านการอ่านวรรณกรรม เพื่อให้
ผู้เรียนเข้าใจและเข้าถึงวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่รวมถึงการใช้สื่อจริง และสื่อที่หลากหลาย เช่น
การใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
Kaewsa-ard and Suwannoppharat (2015) กำหนดสาระหลักในการสอน
วัฒนธรรมไทยสำหรับบทเรียนภาษาอังกฤษโดยยึดแนวคิดในการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสาระ
ด้วยหลัก 6 T’s ตามแนวคิดของ Stoller and Grabe (1997) ได้แก่ แนวเรื่อง (Theme) เนื้อหา (Text)
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หัวเรื่องหรือชื่อเรื่อง (Topic) ภาระงาน (Task) การเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและให้ปฏิบัติซ้ำ (Thread
and Thread) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนในการเข้าสู่ความเป็นสากลในการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารและเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย 4 หน่วย เรียนหลัก คือ
อาเซียนศึกษา สารสนเทศ วัฒนธรรมไทย และความคิดเชิงสร้างสรรค์กับการสืบค้นในชีวิตประจำวัน
ทักษะการอ่านสำหรับพัฒนาผู้เรียนในบทเรียนนี้เป็นการอ่านเชิงวิชาการได้แก่ การพัฒนากลยุทธ์
ในการอ่าน การเติมส่วนที่หายไปให้สมบูรณ์ การหาความหมายของคำที่ไม่คุ้ นเคยจากบริบทของ
บทอ่าน การเขียนเพื่อเติมส่วนที่หายไป เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนเชื่อมโยงกันตามลำดับ
ความยาก-ง่าย และเป็นการเชื่อมโยงจากการอ่านไปสู่การเขียน
วิไลรัตน์ คิรินทร์ (2561) เน้นการพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นภาษาอังกฤษโดย
การบูรณาการกับรายวิชาวิธีสอนและวิธีวิจัยของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษโดยพิจารณาจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สภาพปัญหาชุมชน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การงานอาชีพ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังความตระหนักของต้นทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นของมรดกทางสังคมของ
ชุมชน รวมถึงส่งเสริมความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่งดำเนินตามกรอบเนื้อหาแนวทางการจัดทำ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2556 เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนเป็นการกำหนดหัวข้อเรื่อง
ขอบเขตเนื้อหา และประเด็นสำคัญที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม องค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเหล่านี้แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนและความภาคภูมิใจของชุมชนในการสืบสานให้ดำรงอยู่
ต่อไป
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่าสาระหลัก
สำหรับสอนวัฒนธรรรมได้ถูกนำเสนอในหลายประเด็น สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนได้ เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนภาษากับ
การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือเห็นได้ว่าผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนสาระในการจัดการเรียน
การสอนโดยพิจารณาบริบทของผู้เรียนร่วมด้วย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนำแนวคิดที่ได้ไปประกอบ
การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาที ่ เ น้ น เนื ้ อ หาสาระร่ ว มกั บ การสอนโดยใช้ ก ิ จ กรรมภาระงาน
เน้นการออกแบบภาระงาน แนวเรื่อง และการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคย
2.3.4.2 ข้อดีของการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสอนภาษาต่างประเทศ
การนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสอนภาษาต่างประเทศมีผลดีต่อ
การยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนในสืบสานและเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรมแก่ผู้อื่น เพิ่มพูน
ความสำนึกในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ
เป็นการเชื่อมโยงการพัฒนาภาษากับสาระวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่สู่สังคม
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วราพร พูลเกษ และคณะ (2558) นำพื้นฐานด้านวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นมาพัฒนาในสาระหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น ในชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อหาในการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน
วัฒนธรรมประเพณีและอาหารท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ต้องการเนื้อหา
เกี่ยวกับการต้อนรับนักท่องเที่ยว การแนะนำเกี่ยวกับที่พักโฮมสเตย์ แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน
โฮมสเตย์ วัฒนธรรมประเพณี และอาหารท้องถิ่น หลังการอบรมกลุ่มชุมชนหมู่ บ้ านโฮมสเตย์
มีความสามารถในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกว่าก่อนการอบรม และระดับ
ความพึงพอใจต่อการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด กลุ่มชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์มีความเห็นว่าได้รับ
ประโยชน์ในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากที่สุด
ในขณะเดียวกัน Liu and Fang (2017) เน้นว่าการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป็นการสร้างการรับรู้ (Perception) และการตระหนักรู้ (Awareness) ให้แก่ผู้เรียน โดยการรับรู้เป็น
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เรียนรู้ เป็นการเรียนรู้
วัฒนธรรมในขั้น รู้อะไร (Know-What) ส่วนการตระหนักรู้เป็นสภาวะที่แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ในเชิง
ลึกกว่าขั้นวิธีการ (Know-How) หรือรู้เหตุผล (Know-Why) เนื่องจากผู้เรียนสามารถอธิบายและให้
ภาพรวมที่ชัดเจนของการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมได้ การตระหนักรู้ในกรณีนี้จึงเป็นเครื่องมือ
สำคัญที่แสดงให้เห็นในเชิงพฤติกรรม มีความท้าทายต่อการจัดการเรียนการสอนและการเลือกใช้
ภาษาในการสื่อสาร
สอดคล้องกับงานเขียนของ Hofstede (2011) ที่ย้ำถึงข้อดีของการนำ
วัฒนธรรมมาใช้ในการเรียนการสอนว่าเป็นการเพิ่มพูนความสำนึกในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ ช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้
ภาษาที่สองในการสื่อสาร การดำเนินชีวิต มีทัศนคติที่ดี เข้าใจการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม นอกจากนี้
การนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการสอนอ่านและเขียนยังเป็นรูปแบบหนึ่งในการสื่อส ารเพื่อ
ประมวลและนำเสนอสาระวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่า การจัดการเรียน
การสอนวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมร่วมกับการสร้างค่านิยม
เสริมสร้างความสนใจ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่หรือใกล้สูญหายได้ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งใช้แนวคิดที่ได้เกี่ยวกับ
ประเด็นวัฒนธรรมไปใช้ในการสำรวจความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนในเนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวเรื่อง เนื้อหาบทอ่าน และรูปแบบของข้อความเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
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2.3.4.3 ประเด็นวัฒนธรรมที่ควรสอนในภาษาต่างประเทศ
การสอนวัฒนธรรมมีประเด็นที่ผู้สอนควรพิจารณาร่วมกับการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอน การกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู ้ เ รี ย น เพื ่ อ เป็ น กรอบในการกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนให้ ช ั ด เจนและมี
ประสิทธิภาพ
แนวคิดการสอนวัฒนธรรมมีส่วนสำคัญในจัดการเรียนการสอนภาษา
Kramsch (2013) จำแนกการเรี ย นรู ้ ว ั ฒ นธรรมตามแนวมนุ ษ ยนิ ย ม โดยแบ่ ง เป็ น วั ฒ นธรรม
‘ซีตัวใหญ่’ (“Big C” Culture) เป็นการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมในภาพรวม เน้นการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวรรณกรรมโดยสอดแทรกภาษาเป้าหมายในการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งเป็น
การเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป็น การยากสำหรับผู้เรียนในการทำความเข้าใจบทเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้เรียนที่เรียนวัฒนธรรมของภาษาเป้าหมาย เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารได้ลด
ความสำคัญลงแต่ยังคงแนวทางการสอนวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ภาษาในรูปแบบของ
การศึกษางานวรรณกรรมต่ าง ๆ อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้วัฒนธรรมแบบ ‘ซีตัวเล็ก’ (“Little C”
Culture หรือ “Small C” Culture) เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 80
โดยเน้นการเรียนรู้วัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน ได้แก่ พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน การกิน การพูดคุย
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และค่านิยม ตามแนวทางภาษาศาสตร์สังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับการเรียนรู้วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมซึ่งต้องทำความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาร่ วมกับการทำความเข้าใจ
ภาษาของเจ้าของภาษา การสอนวัฒนธรรมในรูปแบบของซีตัวเล็กจึงให้ประโยชน์ในการเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนในการสื่อสารและการงานอาชีพได้มากกว่าการเรียนรู้วัฒนธรรมแบบซีตัวใหญ่
ในปัจจุบัน การเรียนรู้วัฒนธรรมสมัยใหม่เน้นความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ใ ช้ภาษามากขึ้น การสอน
วัฒนธรรมในภาษาเป้าหมายจึงสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมผู้เรียนได้ และยัง
สามารถนำไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมตนเองร่วมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของภาษาเป้าหมายได้ในเวลา
เดียวกัน การเรียนรู้วัฒนธรรมเพียงวัฒนธรรมเดียวจึงเป็นการจำกัดความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้
ภาษาตามแนวคิดของการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความหลากหลายของผู้เรียนเป็นประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้ภาษา
และการนำความรู้ด้านภาษาไปใช้ในการสื่อสาร รวมถึงเป็นการลดทอนการทำความเข้าใจบทอ่านของ
ผู้เรียน วิธีการสอนอย่างมีประสิท ธิภาพสำหรับการสอนเนื้อหาสาระวัฒนธรรม 5 ประการ ได้แก่
1) เชื่อมโยงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานเช่น โครงงาน เป็นต้น 2) พัฒนาภาษาและ
วรรณกรรมผ่านการออกแบบหลักสูตร 3) ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้วยบริบทที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน 4) กิจกรรมการสอนส่งเสริมให้เกิดการคิดที่
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ซับซ้อนโดยเริ่มจากภาระงานที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ พัฒนาไปสู่ทักษะขั้นสูงที่
ซับซ้อนขึ้น และ 5) การเรียนการสอนดำเนินผ่านการสนทนาที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การใช้ภาษาและ
การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง (Morrison et al., 2011: 61-62)
การจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมในประเทศไทยมุ่งประเด็นการศึกษา
วัฒนธรรมโดยสอดแทรกในสาขามนุษยวิทยา ไทยศึกษา อาณาบริเวณศึกษา นิเวศวิท ยา และท้องถิ่น
ศึกษา การสอนวัฒนธรรมไทยได้รับการออกแบบในบริบทกระแสแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ ่ น วั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ และวั ฒ นธรรมไทยศึ ก ษาออกแบบการจั ด การเรี ย นการสอนโดย
นักวิชาการอื่นเป็นหลักได้แก่ สาขาภาษาไทย มานุษยวิทยา และคติชนวิทยา ซึ่งเป็นผลให้ยังไม่ก้าวไกล
ไปเป็นวัฒนธรรมศึกษาในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาในไทยได้รับการร่าง
สร้าง และเขียนโดยนักวิชาการในท้องถิ่นและในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่สนใจประเด็นท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งได้รับการพิจารณาในฐานะที่เป็นเครื่องมือเป็นแหล่งสร้างสรรค์สังคมไทยและ
สังคมท้องถิ่น (ฐิราวุฒิ เสนาคำ, 2552: 221-280)
Willis and Willis (2007: 316-317) เสนอแนวทางการสอนโดยใช้กิจกรรม
ภาระงานสำหรับการสอนวัฒนธรรมแก่ผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยพิจารณา
วัตถุประสงค์ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนขั้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียน
ซึ่งสามารถกระตุ้นด้วยการอภิปรายและกำหนดกิจกรรมการอ่านที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจาก
การแสดงความคิดเห็นและจากประสบการณ์ที่ผู้เรียนมี กิจกรรมการอ่านในลักษณะภาพต่อ (jigsaw)
ช่วยในการประมวลความรู้เดิมของผู้เรียน กิจกรรมการอ่านและจดบันทึกสะท้อนให้เห็นกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเช่นเดียวกับกิจกรรมการอภิปราย คุณลักษณะพิเศษของภาระงาน คือ ภาระงาน
เหล่านั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับภาษาที่ผู้เรียนใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมบทบาท
สมมติเพื่อให้ผู้เรียนได้เทียบเคียงกับประสบการณ์ที่ตนมีในการแก้ปัญหา กระบวนการที่สำคัญของ
กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยในการเรียบเรียงตามลำดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา สวมบทบาทที่ได้รับ
มอบหมาย ในขณะเดียวกันเรียนรู้การแก้ปัญหาในขณะสวมบทบาทสมมตินั้น
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาการใช้ความรู้และประสบการณ์ที่
ผู้เรียนมีในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ รูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ นอกจากนี้ สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมควรเป็นสื่อ
ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงสำหรับผู้สอนในการขยายความรู้ของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้นเช่น บทเรียนที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และสื่อที่หลากหลายเช่น เพลง ภาพยนตร์ งานเขียน เป็นต้น กิจกรรม
การเรียนการสอนสามารถกระตุ้นด้วยการอภิปรายและกำหนดกิจกรรมการอ่านที่สะท้อนให้เห็น
อย่างชัดเจนจากความคิดเห็นและประสบการณ์ที่ผู้เรียนมี กิจกรรมการอ่านในลักษณะภาพต่อ
(Jigsaw) ช่วยกระตุ้นในเกิดการเรียนรู้ในลักษณะร่วมมือร่วมใจและเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งพิจารณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
ที่ส่งเสริมการกระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมก่อนเรียน ร่วมกับการปฏิบัติภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายร่วมกัน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทั้งด้าน
ความรู้ในสาระวิชาและพัฒนาทักษะสังคมของผู้เรียน
2.3.4.4 ทักษะที่ควรมีสำหรับผู้สอนสาระวัฒนธรรม
การสอนสาระวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนโดยใช้สาระเป็นฐาน ผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมด้านทักษะการจัด
การเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้และประสบการณ์ในสาระที่สอน
Dubin and Olshtain (2000: 78-84) เน้ น ถึ ง บทบาทของผู้ ส อนใน
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติว่าผู้สอนต้อง เป็นผู้ที่มีทักษะการฟังที่ดีโดยการฟัง
อย่างเข้าใจลึกซึ้ง สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการต่อยอดการเรียนรู้
ผู้สอนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาควรมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาแก่
ผู้เรียน ควรมีความรู้ในการสังเกตและนำความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ควรใช้การสอนตาม
แนวมนุษยนิยมร่วมกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
หรือเติมเต็มทางเลือกในการเรียนรู้ มากกว่าระดับคะแนนในผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติและความคาดหวังต่อผู้เรียน ผู้เรียนและผู้สอนควรมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันโดยมุ่งเน้นการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารและเป็นสาระที่ผู้เรียนคุ้นเคย
Dai (2011) เน้นความสำคัญของการสอนวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการเรียนรู้
ภาษาในฐานะเป็นทักษะภาษาและทักษะทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นทักษะที่สัมพันธ์กันผ่านการพูดและ
การเขียน สำหรับการสอนวัฒนธรรมผ่านภาษาผู้สอนยังต้องให้ความสำคัญกับโครงสร้างไวยากรณ์
และรูปแบบการสอนที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนที่เป็นไม่ได้เป็นคนในท้องถิ่น ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้
การสอนภาษาผ่านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเชิงบวก โดยพิจารณาองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1) แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การจัดการเรียนรู้ซึ่งอาจเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจสำหรับผู้เรียน
2) กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางวัฒนธรรม กิ จกรรม
การจดบันทึกเกี่ยวกับประเด็นทางวัฒนธรรม การเลือกสรรสื่อที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง กิจกรรม
การคาดคะเนหรือพยากรณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีประกอบ
การคาดคะเน และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิจัยซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็ นระบบและ
เป็นการจัดการเรียนรู้อย่างมีวัตถุประสงค์ และ 3) ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในห้องเรียน นอกจากนี้ ผู้สอน
ควรมีทักษะสำคัญในการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรม 5 ด้านดังนี้ 1) ทักษะในการกระตุ้นความสนใจ
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ผู้เรียนซึ่งต้องใช้ทักษะในการสร้างความคุ้นเคยด้วยการพูดคุย ตั้งคำถาม ชวนอภิปราย และกระตุ้นให้
เกิดความอยากรู้ 2) ทักษะในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการนำตนเองจากการทำงานกลุ่มหรือ
ทำงานเป็นทีม 3) ทักษะในการส่งเสริมการอ่านเชิงวิทยาศาสตร์ โดยผู้สอนเตรียมแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียน บทบาทของผู้สอนจึงเริ่มตั้งแต่เลือกเนื้อหาบทอ่านอย่างใส่ใจ
กระตุ้นผู้เรียนให้ทำกิจกรรมการอ่านด้วยการอ่านเพื่อความเข้าใจ ส่งเสริมการอ่านเพื่อระบุประเด็น
ของเรื่องมากกว่าการอ่านคำต่อคำ กำกับติดตามกิจกรรมการอ่านของผู้เรียนตั้งแต่ก่อนปฏิบัติกิจกรรม
การอ่าน ระหว่างปฏิบัติกิจกรรมการอ่านและหลังปฏิบัติกิจกรรมการอ่าน 4) ทักษะในการปฏิสัมพันธ์
กับเนื้อหาวัฒนธรรมโดยผ่านวรรณกรรม โดยผู้สอนสามารถแก้ปัญหาความไม่คุ้นเคยด้านภาษาของ
ผู้เรียนด้วยการกระตุ้นผู้เรียนด้วยคำถามที่ส่งเสริมให้เกิดการคิด การคัดเลือกงานที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
คิด และเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน และ 5) ทักษะในการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในการศึกษา
และเปรียบเทียบวัฒนธรรม ผู้สอนควรระบุความเป็นอัตลักษณ์ (Identity) ของวัฒนธรรมตนเองก่อน
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาพของวัฒนธรรมตนเองอย่างชัดเจนและเชื่อมโยงเปรียบเทียบกับวัฒนธรรม
อื่น การส่งเสริมให้เห็นภาพวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของตนอย่างชัดเจนเป็นแนวทางในการแสดง
ความคิดเห็นผ่านงานเขียน ตอบคำถามที่เกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถเข้าใจกระแส
วัฒนธรรมโลกได้ Dai ยังมีความเห็นว่าการสอนวัฒนธรรมเป็นการสอนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ รวม
ทักษะทางภาษา ทักษะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเป็นวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
เข้าด้วยกัน บทบาทของผู้สอนในการสอนวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมากกว่าการเรียนวัฒนธรรมโดยเนื้อหา
Shrum and Glisan (2000: 89-90) กล่าวถึงความสำคัญของทักษะของ
ผู้สอนในการบูรณาการกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการใช้สื่อที่น่าสนใจในสาระวัฒนธรรม
เพื่อเสริมสร้างความน่าสนใจในการเรียนการสอน ได้แก่ ผลผลิตเกี่ยวกับวัฒนธรรม เช่น เรื่องเล่า
ตำนาน ภาพศิลป และของจริง การปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมได้แก่ การดำเนินชีวิต เป็นต้น ช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้และตระหนักถึงสาระวัฒนธรรมในเชิงลึกมากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมจากสภาพแวดล้อมที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันจัดและจากการมีปฏิสัมพันธ์อย่างมี
ความหมาย
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่า การสอนสาระ
วัฒนธรรมสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศนั้น ผู้สอนควรมีความรู้ใน
สาระวิชาที่สอนควรมีทักษะการจัดการเรียนการสอนและทักษะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทักษะในการบูรณาการ
และถ่ายทอดความรู้ในสาระเข้ากับเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ทักษะการฟังที่ดี ทักษะในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะในการสังเกตและนำความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้
ทักษะในการสร้างผลผลิตเกี่ยวกับวัฒนธรรมและทักษะในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
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วัฒนธรรม ในการวิจัยครั้งนี้ผู้สอนพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนสาระวัฒนธรรมด้วย
การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนกับการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียน ออกแบบการจัดการเรียน
การสอนทางวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันของผู้เรียน และส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2.3.4.5 แนวทางในการนำวัฒนธรรมไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้วั ฒนธรรมของประเทศตนและการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ท าง
วัฒนธรรมได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในหลายประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและประยุกต์
ความรู้ด้านวัฒนธรรมกับศาสตร์ต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งใช้การแทรกสาระวัฒนธรรม
ในการเรียนการสอนหลายสาขาวิชาเช่นเดียวกับการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารจึงพิจารณาสอดแทรก
สาระวัฒนธรรมในการเรียนรู้ภาษาพร้อมกับการเรียนรู้ภาษาเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
แนวทางการสื่อสารที่ใช้บริบทมากกว่าความรู้เชิงภาษาเพียงอย่างเดียว
Kirkpatrick (2007: 23-26) กล่าวถึงการนำความรู้ และประสบการณ์ ที่
ผู้เรียนมีเกี่ยวกับวัฒนธรรม (Content schema) มาผนวกกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของการดำเนิน
ชีวิต (Cultural convention) มาใช้ในการสอนภาษา เนื่องจาก การใช้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่น
ในการตอบสนองการปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ท างภาษาอาจทำให้ ผ ู ้ ใ ช้ ภ าษาสั บ สนหรื อ เกิ ดความผิ ด พลาด
ในการสื่อสารได้ นอกจากนี้ การถ่ายโอนความรู้เกี่ยวกับภาษา (Language transfer) ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่ง
ที่ควรพิจารณาในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาในปัจจุบัน ดังนั้น หลักสูตรการเรียนรู้ภาษา
ร่วมกับการใช้ความรู้เชิงวัฒนธรรมจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง คือ “World Englishes – ภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาโลก”
นอกจากนี้ รูปแบบที่ใช้ในการสอนวัฒนธรรมสามารถนำไปใช้ในการสอน
วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรม (Culture learning) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
วัฒนธรรม 6 ประการ คือ 1) เข้าใจวัฒนธรรมเฉพาะ 2) เข้าใจวัฒนธรรมโดยภาพรวม 3) มีศักยภาพ
4) มีการปรับตัว 5) มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ 6) เกิดการระบุตัวตนที่ชัดเจน ในการสอน
วัฒนธรรม (Teaching culture) สามารถใช้เทคนิคการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การวิพากษ์
การกลมกลื น กั บ วั ฒ นธรรม การจั ด โปรแกรมทางวั ฒ นธรรม การจั ด กิ จ กรรมบทบาทสมมติ
สถานการณ์ จ ำลองทางวั ฒนธรรม การปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง การสื บ ค้ น เชิ ง มนุ ษ ยวิ ทยา การจั ด กิ จ กรรม
ประสบการณ์ท างวัฒนธรรม การระบุค่านิยม ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ วรรณคดี ของจริง วัสดุเ ชิ ง
สถานการณ์จริง เป็นต้น Moran (2001: 6)
ผะอบ พวงน้อย และคณะ (2558) พัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร
และชุดสื่อการเรียนรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธโดยใช้หลักสูตร
และชุดสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้
ไปทดลองใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน
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ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติผู้เข้ ารับการศึกษาเรียนรู้
ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร คือ เป็นมัคคุเทศก์อาชีพชาวไทยนับถือศาสนาพุทธที่สนใจพัฒนาตนเอง
ด้านภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ มีความรู้อย่างต่ำระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าขึ้นไปดำเนินการวิจัยโดยใช้แผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest
Design คณะผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) หลังจากนั้น
คำนวณหาประสิทธิภาพของหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัด
การเรียนการสอน ชุดสื่อการเรียนรู้มีประสิท ธิภ าพทางภาคทฤษฎีเท่ากั บ 91.72/93.84 และมี
ประสิทธิภาพทางภาคปฏิบัติเท่ากับ 83.60/84.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการศึกษาเรียนรู้มีความแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ
.01
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่า การพัฒนา
หลักสูตรด้วยการแทรกสาระวัฒนธรรมในการเรียนการสอนเริ่มมีบทบาทต่อการเรียนการสอนโดย
พิจารณาความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้เพื่อ
รองรับกระแสความต้องการของสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างหลั กสูตรที่มีความทันสมัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนำแนวคิดนี้ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
โดยพิจารณาการกำหนดวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน การกำหนดเนื้อหาของบทอ่าน
การจัดลำดับเนื้อหาของบทอ่าน ตลอดจนบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการดำเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนด้านการอ่านและเขียนเป็นประเด็นหลัก
2.4 การพัฒนาโปรแกรม/หลักสูตร บทเรียน และสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาโปรแกรม/หลักสูตร บทเรียน และสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีบทบาท
สำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีความหมาย ตลอดจนเป็นการออกแบบเนื้อหา กิจกรรมการเรียน
การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนสอดคล้องกับความต้องการของสถานการณ์ปัจจุบัน
2.4.1 แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม/หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การพั ฒ นาโปรแกรม/หลั ก สูต ร บทเรี ย น สื ่ อ การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ
มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ แสวงหาแนวทางที ่ ท ั น สมั ย และเป็ น ต้ อ งการของผู ้ เ รี ย นและผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
ในการประกอบการตัดสินใจเลือก ออกแบบ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนเลือกสื่อและ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้
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ในด้ า นการพั ฒ นาสื ่ อ การสอนภาษาอั ง กฤษ Tomlinson (2001: 68-70)
เน้นหลักการพื้นฐานในการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 6 ประการ ดังนี้ 1) สื่อสารต้องเชื่อมโยง
ภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ 2) สื่อการเรียนการสอนที่ดีต้องส่งเสริมการสร้างหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้เรีย นในการเรียนรู้ และตอบสนองความต้องการของผู้ใ ช้
หลักสูตร 3) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่
ออกแบบแล้ ว 4) ตอบสนองความต้ อ งการในการจั ด การเรี ย นการสอนของผู ้ ส อนและผู ้ เ รี ย น
ในขณะเดียวกัน 5) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา รวมถึงพัฒนาตัวตนของผู้เรียน
และเพิ่มพูนการเรียนรู้ของผู้เรียน และ 6) ส่งเสริมการพัฒนาตนของผู้สอนไปพร้อมกับเรี ยนรู้
ภาษาเป้าหมาย
Tomlinson (2005) ยังให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสื่อการสอนสำหรับผู้เรียนที่
ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีความหลากหลายของวัฒนธรรมธรรมและบริบท
ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษให้สื่อสารคล่อง ถูกต้อง
ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับกลุ่ม
ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศด้วยกันมากกว่าสื่อสารกับผู้ที่เป็นเจ้าของภาษา
สื่อและบทเรียนที่ใช้ควรเป็นต้นแบบที่ดีในการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการนำไปใช้ในรูปแบบของ
การสื่อสารที่หลากหลาย สื่อในการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาควรสอนทั้งเนื้อหาสาระและภาษา
ไปพร้อมกันมากกว่าเน้นการสอนภาษาอังกฤษในบทเรียนซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน
ด้ ว ยการทวนย้ ำ การปฏิ บ ั ต ิ ซ ้ ำ การใช้ ค ำใหม่ ใ นความหมายเดิ ม การอธิ บ ายหรื อ ยกตั ว อย่ า ง
การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความตระหนักในการใช้ภาษาแก่ผู้เรียน
นอกจากนี้ Tomlinson (2017: 34- 38) ได้เน้นแนวทางในการนำสื่อการเรี ยน
การสอนไปใช้กับห้องเรียนกลุ่มใหญ่โดยคำนึงถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1) จัดบรรยากาศ
ห้องเรียนให้เป็นบรรยากาศการกระตุ้นเชิงบวก ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้เรียนต่อเนื้อหา
บทเรียน ทัศนคติ แรงจูงใจ ความตั้งใจ การใช้ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับผู้เรีย น เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 2) การสอนห้องเรียนกลุ่มใหญ่เป็นการเพิ่มโอกาสแก่ผู้เรียนใน
การเตรียมความพร้อมก่อนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกัน และ 3) ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจก่อ นปฏิบัติเดี่ยวหรือทำงานที่มอบหมาย
ด้วยตนเองเช่นเดียวกับแนวคิดของ Richards (2001: 145-167) ซึ่งเน้นกรอบแนวคิดในการวางแผน
และพัฒนาชุดการสอน โปรแกรมการสอน รูปแบบการสอน หรือหลักสูตรการสอนภาษา โดยมี
แนวคิดหลัก 6 ประการ คือ 1) กำหนดหลักการและเหตุผลในการพัฒนาชุดการสอน โดยกำหนด
ประเด็นคำถามเพื่อเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาชุดการสอน เช่น หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อใคร ?
หลักสูตรนี้เกี่ยวกับอะไร? หลักสูตรนี้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใด? 2) กำหนด
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ระดับความสามารถทางภาษาก่อนเรียนและประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียน 3) เลือกเนื้อหาสำหรับ
สอนโดยเน้นความรู้และผลลัพธ์ที่ผู้เรียนจะได้รับในเนื้อหาซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน
ของผู้เรียนเพื่อวางแผนเนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตร 4) กำหนดขอบข่ายและลำดับเนื้อหาของ
หลักสูตร 5) วางแผนโครงสร้างหลักสูตรโดยกำหนดโครงสร้างการสอนให้เน้นการพัฒนาผู้เรียนโดย
เน้นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใด เช่น สถานการณ์เป็นหลัก หัวข้อเป็นหลัก หน้าที่ทางภาษาเป็น
หลัก หรือเน้นกิจกรรมภาระงานเป็นหลัก และ 6) เตรียมขอบเขตของเนื้อหาในการเรียนการสอนและ
วางแผนการสอนตามลำดับความยากง่าย กรอบแนวคิดในการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการสอน
หลักสูตร หรือรูปแบบการสอนนี้ได้รับการพัฒนาจากแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของ Tylor (1949: 1)
ซึ่งให้ความสำคัญกับการกำหนดหลักการและเหตุผลในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 4 ประการ คือ
1) ต้องศึกษาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของผู้เรียน 2) กำหนดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3) กำหนดการประเมินประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
การจัดการเรียนการสอน และ 4) กำหนดวิธีการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจน
Nunan (1999: 79-84) เน้นถึงองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมการสอน
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน กล่าวคือ การแสวงหาคำตอบจากการวิเคราะห์ความต้องการ
พื้นฐานและเชื่อมโยงไปสู่วัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยสามารถอ้างถึงผลรวมที่ได้ทั้งด้านความรู้และ
ด้านเจตคติที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้สามารถระบุวัตถุประสงค์ที่
ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนบรรลุในการจัดการเรียนการสอน ผลการปฏิบัติภาระงานจากสถานการณ์จริง
ที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมาย การกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ เ น้ น ผลผลิ ต สามารถใช้ ข ้ อ มู ล จากผู ้ เ รี ย นได้ ด ้ ว ย
การสอบถามข้อ มูล จากผู ้ เ รี ย นเกี่ ย วกับ เหตุผ ลในการเรีย นภาษา หรื อ อาจได้ ข ้ อ มูล จากการใช้
กระบวนการทวนสอบเกี่ยวกับชนิดของวัตถุประสงค์ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การสอบถาม
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนที่ชัดเจนขึ้น ข้อมูลที่ได้รับเป็นแนวทางในการคัดเลือก
เนื ้ อ หาและกิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นการสอน และเป็ น การให้ ข ้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เป้าหมาย และกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงบทเรียนได้ดีขึ้น
Nunan (2010) ยังย้ำขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนในการออกแบบสื่อการสอน กล่าวคือ
ขั้นตอนที่ 1 สร้างเป้าหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาที่ชัดเจนหรือกำหนดกิจกรรมภาระงานที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมตัวอย่างของบทเรียนที่ใช้ในชีวิตจริง เช่น บทสนทนา บทอ่าน เป็นต้น ขั้นตอนที่ 3
วิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพจริงและระบุองค์ประกอบทางภาษาให้ชัดเจน ส่วนการพัฒนาชุดการสอน
มีขั้นตอนหลัก 8 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกภาระงานเป้าหมายหรือภาระงานที่ใช้ในชีวิต
จริง ขั้นตอนที่ 2 สร้างภาระงานที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ ขั้นตอนที่ 3 ฝึกปฏิบัติเชิง
ควบคุมหรือให้ทำแบบฝึกหัดเพื่อกระตุ้นผู้เรียน ขั้นตอนที่ 4 สร้างกิจกรรมภาระงานตามสภาพจริง
เพื่อซักซ้อมและกระตุ้นผู้เรียน ขั้นตอนที่ 5 เน้นการปฏิบัติตามรูปแบบของการสื่อสาร ขั้นตอนที่ 6
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สร้างโอกาสในการปฏิบัติอย่างอิสระด้วยกิจกรรมการสื่อสารหรือกิจกรรมกระตุ้นผู้เรียน ขั้นตอนที่ 7
สร้างภาระงานที่สะท้อนกิจกรรมภาระงานที่เป็นเป้าหมายหรือกิจกรรมภาระงานในชีวิตจริง และ
ขั้นตอนที่ 8 เน้นกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงกระบวนการประเมินตนเอง การสะท้อนความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมภาระงานที่ปฏิบัติ
นอกจากนี้ Jolly and Bolitho (2011: 127-130) ได้เน้นกรอบแนวคิดของการสร้าง
และพัฒนาสื่อการสอน 5 ประการ ดังนี้ 1) การสร้างสื่อการสอนจะมีประสิทธิภาพเมื่อสื่อที่สร้างขึ้น
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) ผู้สอนเป็นผู้ที่เข้าใจความต้องการพื้นฐาน
ของผู้เรียนมากที่สุดจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน 3) ผู้สอนทุกคนจำเป็นต้องมีข้อมูลเชิงลึกของผู้เรียนในการออกแบบสื่อและกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อนำไปสู่การคัดเลือกสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกระดับความยากง่ายของ
ภาษา การตัดสินเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์ผ่าน การสร้างความตะหนักในภาษา การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีทางภาษาในการจัดการเรียนการสอน และความเหมาะสมในการเลือกใช้บริบททางสังคม
วัฒนธรรมในการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน 4) ผู้สอนเรียนรู้ร่วมกันผู้เรียนในขณะสอน และ
5) การทดลองใช้ ส ื่ อ การสอนและการประเมิน สื ่อ และกิจ กรรมการเรี ยนการสอนเป็น สิ ่ งสำคัญ
ในการตัดสินคุณภาพของสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงต่อไป
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่าการพัฒนาหลักสูตร
โปรแกรมการสอน บทเรียนและสื่อการเรียนการสอนมีประเด็นหลักสำคัญที่ควรคำนึง คือ การกำหนด
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ภาษาที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดหัวข้อ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน
การสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน รวมถึง
การกำหนดรู ป แบบและเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผู ้ เ รี ย นให้ ส อดคล้ อ งซึ ่ ง กั น และกั น อย่ า งเหมาะสม
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพิจารณาการพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงานโดยเน้น
สาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ โดยเน้นแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของ Tylor (1949) เพื่อกำหนด
กรอบโครงสร้างของรูปแบบการสอนร่วมกับแนวคิดในการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการสอนภาษาของ
Tomlinson (2005, 2017) เพื่อออกแบบสื่อการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และรูปแบบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.4.2 การวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน
ผู้สอนต้องสำรวจข้อมูลพื้ นฐานของผู้เรียนเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานทำให้ได้ข้อมูลสำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการออกแบบ
การสอน และการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับจากการวิเคราะห์
ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนอันเป็นประโยชน์สำหรับผู้สอนในการตอบสนองความต้องการของ
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ผู้เรียนและผู้ท ี่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยในการกำหนดกรอบ
การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และกรอบการวัดประเมินผลการเรียนรู้อย่างชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ
การสำรวจและวิเคราะห์ความต้อ งการพื้ นฐานของผู ้เรียนเป็ นขั ้น ตอนสำคั ญ
ในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษากล่าวคือ เป็นการระบุความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ซึ่งเป็นการให้เหตุผลที่มีต่อโปรแกรมการสอน จุดประสงค์การเรียนรู้ได้จากการศึกษาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
เช่น การวิเคราะห์ภาระงาน ข้อมูลของผู้เรียน คุณลักษณะของผู้เรียนที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นต้น สาระของหลักสูตรได้จากคุณลักษณะของหลักสูตร ความยาวของหลักสูตรและความเหมาะสม
ในการกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ อาจขยายไปถึ ง รู ป แบบการสื ่ อ สารและวั ต ถุ ป ระสงค์
ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการตอบคำถามเกี่ยวกับระบบ
การศึกษา ผลการวิเคราะห์สามารถอ้างอิงถึงภาพรวมของการเรียนรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พัฒนาการของผู้เรียน จากการพิจารณาความต้องการพื้นฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้สอน
พึงรำลึกเสมอว่าหลักสูตรของผู้สอนและหลักสูตรของผู้เรียนหรือประเด็นที่กำหนดอาจแตกต่างกัน
วัตถุประสงค์หลักของการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประเด็นของ
ผู้สอนและผู้เรียนที่อาจเอนเอีย งเข้าหากัน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สอนอาจพิจารณาข้ อมูล
ในรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เป้าหมาย และกิจกรรมการเรียนการสอน (Nunan,
1999: 75-86)
นอกจากนี้ การสำรวจความต้องการพื้นฐานมีผลต่อการบริหารโปรแกรมการเรียน
การสอนในฐานะที่เป็นขั้นแรกในการยืนยันความสนใจของผู้เรียน เป็นการขจัดความไม่ชัดเจนออกไป
จากทัศนคติของผู้เรียน และช่วยชี้แนวทางในการจัดการโปรแกรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ให้มีความรับผิดชอบต่อผู้เรียนมากขึ้น รูปแบบการสำรวจความต้องการพื้นฐานในการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบทดสอบที่นำเสนอมาถูกพัฒนาโดยผู้สอนและฝ่ายบริหารของ
สถานศึกษาที่ให้ความสนใจมากกว่าตัวผู้เรียน การสำรวจเป็นการเข้าถึงความสนใจและความต้องการ
ของผู้เรียนร่วมไปกับการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมอย่างเป็นระบบช่วยในการคัดเลือกสื่อ
การเรียนการสอนและการปรับหลักสูตรเป็นอย่างดี (Savignon, 1997: 121-123)
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนช่วยในการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ตามความเป็นจริง การกำหนดคุณลักษณะของผู้เรียนที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
อาจเป็นข้อกำหนดที่กว้างเกินไป การสำรวจความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนเป็น การจัดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น ช่วยในการระบุให้เห็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพของผู้เรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาในการนำเข้าความรู้ให้แก่ผู้เรียน
อย่างเหมาะสมก่อนสำเร็จการศึกษา ในการออกแบบหลักสูตรเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้สิ่ง
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ที ่ ค วรพิ จ ารณาอี ก ด้ า นหนึ ่ ง คื อ แนวโน้ ม ในการจั ด การเรี ย นการสอนในปั จ จุ บ ั น การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ควรจัดในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในขณะนั้น (Dubin & Olshtain, 2000: 24-27)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่า การสำรวจและวิเคราะห์
ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนช่วยในการกำหนดกรอบการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ช่วยให้
ผู้สอนเข้าถึงความสนใจและความต้องการของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันผลการสำรวจ
ความต้องการพื้นฐานมีบทบาทในการควบคุมระบบการเรียนการสอนตามกรอบนโยบายสถานศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงพิจารณาผลของการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนในการจัด
การเรียนการสอน การออกแบบสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล
ที่มีฐานจากผลการวิเคราะห์การสำรวจความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน
2.4.2.1 ความหมายของการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานในการจัดการเรียน
การสอน
ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการเรียน
การสอนซึ่งผู้สอนใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยพิจ ารณา
องค์ประกอบหลายด้านในการออกแบบหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ตลอดจนถึงการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การรู้จักความหมายของการวิเคราะห์ความ
ต้องการพื้นฐานของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนควรทำความเข้าใจเป็นอันดับแรก
Samuda and Bygate (2008) ให้คำจำกัดความการวิเคราะห์ความต้องการ
พื้นฐานของผู้เรียน (Need analysis หรือ Need assessment) ว่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่ใช้งานเฉพาะ
ด้านโดยเน้นรูปแบบของเนื้อหารูปแบบของกิจกรรมภาระงาน กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร
เน้นการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานสำหรับการจัด
โปรแกรมการศึกษามุ่งพิจารณาเก็บข้อมูลจากผู้เรียน จากนั้นตีความข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดประเมินผล
กระบวนการวัดประเมินโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน จึงสามารถกล่าวได้ว่าการวิเคราะห์
ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนเป็นขั้นแรกในการพัฒนาหลักสูตร
อย่างไรก็ตาม หลักการสำคัญในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษามากกว่าเรียนรู้โครงสร้างภาษา
ในการกำหนดควรต้องการของผู้เรียนมักบรรยายในรูปของผลการปฏิบัติงานโดยระบุความสามารถ
ในการใช้ภาษาของผู้เรียนเมื่อผู้เรียนเรียนสำเร็จตามหลักสูตร ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำการวิเคราะห์
ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน และลูกจ้างสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง รูปแบบ
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การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการพื ้ น ฐานของ Munby (1978, อ้ า งถึ ง ใน Richards, 2001: 33-34)
เป็นแบบอย่างของการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานในการออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
และเน้นที่มิติของการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น 2 มิติ คือ กระบวนการที่ใช้เพื่อระบุสมรรถนะ
ในการระบุระดับเป้าหมายของความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียน และกระบวนการในการเปลี่ยน
ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปสู่การสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ชุดคุณลักษณะความต้องการพื้นฐาน
ในการสื่อสารของผู้เรียนจำแนกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ ข้อมูลที่สำคัญทาง
วั ฒ นธรรมเกี ่ ย วกั บ แต่ ล ะบุ ค คล ได้ แ ก่ ภาษาที ่ ใ ช้ ใ นฐานะภู ม ิ ห ลั ง ทางภาษา 2) วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการเรียน ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการศึกษา หรือในการประกอบอาชีพซึ่งเป็นภาษาเป้าหมาย
ที่ต้องการ 3) บรรยากาศการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาเป้าหมายที่ต้องใช้ในบรรยากาศเชิงกายภาพและ
บรรยากาศเชิงสังคมจิตวิทยา 4) ตัวแปรเชิงปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาษาเป้าหมายที่ใช้ 5) สื่อ สถานภาพของสื่อ และช่องทางในการสื่อการ
หมายถึงเครื่องมือในการสื่อสาร 6) ภาษาเฉพาะ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเฉพาะทางที่สามารถ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 7) ระดับเป้าหมาย ได้ แก่ ระดับของสมรรถนะที่ต้องการในการเรียน
ภาษาเป้าหมาย 8) ความสามารถในการสื่อสารที่คาดหมาย ได้แก่ กิจกรรมที่เน้นทักษะและจุลทักษะ
และ 9) ประเด็นหลัก ได้แก่ พฤติกรรมเฉพาะที่ต้องแสดงออกเพื่อการสื่อสารอย่างแท้จริง จากนั้น
ชุดคุณลักษณะความต้องการพื้นฐานที่กำหนดไว้จะถูกตีความและถ่ายทอดไปเป็นรายการทักษะภาษา
เฉพาะซึ่งผู้เรียนจำเป็นต้องมีตามหมวดหมู่ของความรู้และทักษะที่ Munby จัดไว้แล้ว รูปแบบของ
Munby ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นกระบวนการที่เป็นระบบและระบุวัตถุประสงค์
อย่างชัดเจนในการตอบคุณลักษณะที่ผู้เรียนต้องการ แต่รูปแบบนี้มีความเป็นนามธรรมและคลุมเครือ
ในการตีความทุกระดับที่กำหนด (Richards, 2001: 32-35)
เช่ น เดี ย วกั บ ความเห็ น ของ Dick et al. (2009: 22-23) ให้ความสำคัญ
ของการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการพื ้ น ฐานของผู ้ เ รี ย นในฐานะเป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์
ผลการปฏิบัติงานในการอบรมบุคลากรในองค์กร โดยในขั้นที่ 1เป็นการกำหนดมาตรฐานหรือ
จุดประสงค์ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงในฐานะที่เป็น “สถานภาพที่พึงประสงค์ -Desired status” ขั้นที่ 2
เป็นการตัดสินใจเลือกตามสถานภาพจริงซึ่งเป็นขั้น “ระดับจริงที่ปรากฎ- Existing level” ที่ปรากฏ
อยู่ในระดับของผลการปฏิบัติหรือจุดประสงค์ ขั้นที่ 3 เป็นการระบุช่องว่างระหว่างสถานภาพที่
พึงประสงค์กับระดับจริงที่ปรากฎเพื่อบรรยายความต้องการพื้นฐาน ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่าความ
ต้องการพื้นฐานคือช่องว่างระหว่างสถานภาพที่พึงประสงค์ของผู้เรียนกับระดับความรู้ความสามารถ
จริงที่ปรากฎ ซึ่งในการระบุความต้องการพื้นฐานเพื่อเติมเต็มช่องว่างในการเรียนรู้ของผู้เรี ยน
จำเป็นต้องบรรยายอย่ างละเอียดเนื่องจากช่องว่างที่ปรากฎเป็นผลของความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรอย่างแท้จริง หากการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการฝึกอบรมเป็นผลจาก
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การแก้ปัญหาด้านการปฏิบัติที่ดีที่สุดการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานจะถูกกลับมาใช้อีกครั้ง
เรี ย กว่ า “การประเมิ น ความต้ อ งการพื ้ น ฐานในการอบรม-Training need assessment” หรื อ
“การประเมินความต้องการพื้นฐานในการเรียนรู้ -Learning need assessment” ดังนั้นการประเมิน
ความต้องการพื้นฐานจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
ในขณะเดี ย วกั น Morrison et al. (2011: 32-36) ให้ ค วามหมายของ
การประเมินความต้องการพื้นฐานและการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานในลักษณะปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน การประเมินความต้องการพื้นฐานได้รับการพิจารณาในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับระบุ
ปัญหาประสิทธิภาพงานซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติภาระงาน จากนั้นจึงมีการการวิเคราะห์ความ
ต้องการพื้นฐานด้วยการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สาเหตุปัญหาในการปฏิบัติงาน การประเมินความต้องการพื้นฐานจึงเป็นเครื่องมือในการออกแบบเพื่อ
ระบุปัญหาที่พบในระหว่างปฏิบัติงานและเป็นผลให้เกิดการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
กระบวนการประเมินความต้องการพื้นฐานใช้ได้ดีในกลไกการทำงาน ดังนี้
1) ใช้ในการระบุความต้องการพื้นฐานต่องานเฉพาะเช่น กิจกรรมภาระงาน งานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านั้นเป็นผลจากการปฏิบัติงาน 2) ใช้ในการระบุความต้องการพื้นฐานที่มี
ความสำคัญมาก 3) ใช้ในการกำหนดเป็นลำดับแรกในการแสวงหาแนวทางแก้ไข และ 4) ใช้ในการให้
ข้อมูลพื้นฐานในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนี้ ความต้องการพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนยังสามารถ
จำแนกเป็น 6 ชนิด ได้แก่ 1) ความต้องการพื้นฐานเชิงฐานนิยม (Normative Needs) เป็นความต้องการ
พื้นฐานที่ถูกกำหนดโดยการเปรียบเทียบกลุ่มเป้าหมายต่อมาตรฐานระดั บชาติ เช่น ผลการสอบ
ระดับชาติ เป็นต้น ความต้องการพื้นฐานเชิงฐานนิยมเกิดขึ้นเมื่อผลการปฏิบัติงานของประชากร
กลุ ่ ม เป้ า หมายต่ ำ กว่ า ค่ า เฉลี ่ ย มาตรฐานที ่ ก ำหนด 2) ) ความต้ อ งการพื ้ น ฐานเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
(Comparative Needs) เป็นการเปรียบเทียบกลุ่มเป้าหมายกับกลุ่มเพื่อ นร่วมงาน กลุ่มองค์กรอื่น
หรือกลุ่มสถานศึกษาอื่นในฐานะเป็นกลุ่มตรงข้าม ความต้องการพื้นฐานเชิงเปรียบเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหา
เกิ ด ขึ ้ น ในการอบรมของกลุ ่ ม เป้ า หมาย 3) ความต้ อ งการพื ้ น ฐานเชิ ง ความรู ้ ส ึ ก (Felt Needs)
เป็นความต้องการหรือความปรารถนาของบุคคลที่มีในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของตนหรือของ
กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการเชิงความรู้สึกบ่งชี้ปัญหาระหว่างผลการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันหรือ
ระดับทักษะกับผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังหรือทักษะที่คาดหวัง ในการสำรวจความต้องการพื้ นฐาน
เชิงความรู้สึกผู้ออกแบบต้องระบุความต้องการพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
และความต้องการของบุคคลกับความต้องการที่ได้รับแรงจูงใจจากความรู้สึกอื่น ๆ มากกว่าการปรับปรุง
ผลการปฏิบัติงาน ความต้องการพื้นฐานเชิงความรู้สึกสามารถกำหนดได้จากการสั มภาษณ์และ
การแจกแบบสอบถาม 4) ความต้องการพื้นฐานแบบเร่งด่วน (Expressed Needs) เป็นความต้องการ
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พื้นฐานเชิงความรู้สึกที่นำไปสู่การปฏิบัติ ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ความสนใจ
อันดับแรกต่อความต้องการพื้นฐานแบบเร่งด่วนซึ่งช่วยในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของกลุ่มเป้าหมาย
หรือบุคคลเป้าหมาย ความต้องการพื้นฐานแบบเร่งด่วนเป็นการจัดลำดับความต้องการในการพัฒนา
ตามลำดับความต้องการมากน้อย 5) ความต้องการพื้นฐานเชิงคาดคะเนหรือเชิงอนาคต (Anticipated
or Future Needs) เป็ น กระบวนการการออกแบบการจั ด การเรี ย นการสอนที ่ ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการระบุการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความต้องการพื้นฐานเชิงคาดคะเนเป็นความรู้ที่ครู
จำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐานอย่างมีประสิทธิภาพในห้องเรียน หลักการ
สำคัญคือการระบุการคาดคะเนความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการอบรมที่เหมาะสม
ก่อนที่ผู้สอนจะเริ่มการสอนในปีนั้นและพัฒนาความยากง่ายตามลำดับการจัดการเรียนการสอน
ความต้องการพื้นฐานเชิงคาดคะเนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถาม
แต่เพิ่มเติมด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์หรือการเรียนรู้ที่ได้รับก่อนหน้านี้ อีกวิธีการหนึ่งใน
การรวบรวมข้อมูลคือการหาปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
และ 6) ความต้องการพื้นฐานเชิงวิพากษ์ต่อสถานการณ์เฉพาะ (Critical Incident Needs) เป็นความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นน้อยแต่ผลที่ตามมามีความสำคัญ เช่น การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่าง ๆ เป็นต้น
การตอบสนองความต้องการพื้นฐานเชิงวิพากษ์ต่อสถานการณ์เฉพาะมักใช้การวางแผนและการให้
การศึกษา การกำหนดความต้องการพื้นฐานเชิงวิพากษ์ต่อสถานการณ์ เฉพาะกระทำโดยการวิเคราะห์
ปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพซึ่งมักเป็นการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมด้านสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ
อาจระบุ ค วามต้ อ งการพื ้ น ฐานเชิ ง วิ พ ากษ์ ต ่ อ สถานการณ์ เ ฉพาะด้ ว ยการตั ้ ง ประเด็ น คำถาม
“ถ้า.จะเกิด.- What if” ประกอบการพิจารณา
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่า การประเมิน
ความต้องการพื้นฐานและการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร ข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานช่วยในการกำหนดวัตถุประสงค์
การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างบทเรียนและเอกสารประกอบการเรียน
การสอน การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยพิจารณาบทบาทของการประเมินความต้องการพื้นฐานและการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน
ในฐานะเป็นตัวป้อนที่สำคัญในการกำหนดกรอบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอ่านและ
เขียนด้วยสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือด้วยกิจกรรมภาระงาน
2.4.2.2 ขัน้ ตอนในการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน
การประเมินความต้องการพื้นฐานและการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน
ของผู้เรียนเป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนการวิเคราะห์
จำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแสวงหา
แนวทางที่เหมาะสมในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่ค้นพบในการพัฒนาผู้เรียน
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Morrison et al. (2011: 37-40) กล่าวถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการ
พื้นฐานโดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะที่ 2 เก็บรวบรวม
ข้อมูล ระยะที่ 3 วิเคราะห์ข้ อมูล และระยะที่ 4 เตรียมรายงานขั้ นสุ ดท้า ย โดยมีรายละเอี ย ด
การดำเนิ น งานของแต่ ล ะระยะดั ง นี ้ ระยะที ่ 1 วางแผนเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล หลั ง จากกำหนด
กลุ่มเป้าหมายแล้ว อันดับถัดไปเป็นการตัดสินใจเลือกชนิดของข้อมูลที่ต้องการสำหรับตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานแต่ล ะชนิดอย่างรอบคอบร่วมกับการใช้กลยุทธ์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
เพื่อช่วยในการตัดสินเลือกชนิดความต้องการพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์ ขั้นถัดไป
เป็นการตกลงใจเลือกผู้มีส่วนร่วมในการศึกษานี้ ขั้นสุดท้ายของระยะนี้ เป็นการเลือกวิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูล ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล พิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการแจกแบบสอบถาม
ออกไป ระยะที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล และระยะที่ 4 เตรียมรายงานขั้นสุดท้าย รายงานการประเมิน
ความต้องการพื้นฐานประกอบด้ วยการกล่า วถึ งวั ตถุประสงค์ข องการศึกษาครั้ งนี้ โดยภาพรวม
สรุปกระบวนการ สรุปด้วยตารางและบรรยายสั้น ๆ และการเขียนข้อเสนอแนะโดยมีพื้นฐานจาก
ข้อมูลที่ได้รับ
การวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนมีความสำคัญต่อการจัด
การเรียนการสอนในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ตามความเห็น
ของ Richards (2001: 57-67) เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของ
ผู้เรียนสามารถระบุถึงความต้องการพื้นฐานที่แตกต่างกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในการใช้ภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อตอบสนองกลไกทางภาษาที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์
ในการใช้ภาษา และการเลือกใช้ทักษะภาษาที่จะนำไปใช้ตามความจำเป็นโดยผ่านการวิเคราะห์จาก
แบบสอบถาม การสำรวจ และการสัมภาษณ์ ในการออกแบบการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน
กลุ่มเป้าหมายที่คำนึงถึงได้แก่ ผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ผู้สอน
ผู้เรียน นักการศึกษา นายจ้าง ผู้เชี่ยวชาญในการอบรมอาชีพ ผู้ปกครอง กลุ่มที่มีผลต่อการจัด
การเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และเจ้าหน้าที่ชุมชน การวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน
ของผู้เรียนมีความหลากหลายทั้งในด้านเนื้อหาและในด้านความต้องการของแต่ละกลุ่ม อย่างไรก็ตาม
บางสถานศึกษามอบหมายให้ผู้สอนมีหน้าที่สำรวจความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนอย่างไม่เป็น
ทางการและข้อมูลที่รวบรวมได้นำไปใช้ในการตีความให้ผลสำรวจมีความเป็นทางการเพิ่มขึ้น
อีกวิธีการหนึ่งในการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน คือ
กลวิธีประเมินสามเส้า (Triangular Approach) ซึ่งช่วยประกันความเชื่อมั่นต่อข้อมูลที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่อไปนี้ เช่น ตัวอย่างงานเขียนของผู้เรียน ข้อมูลผลการสอบของ
ผู้เรียน รายงานของผู้สอนเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้เรียนพบในระหว่างเรียน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล
ที่ได้รับจากผู้เรียนในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์งานเขียนเชิงวิชาการเกี่ยวกับ
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หนังสือที่ใช้สอน การสำรวจหรือทบทวนวรรณกรรม ตัวอย่างโปรแกรมงานเขียนจากสถานศึกษาอื่น
ตัวอย่างงานเขียนที่ได้รับมอบหมายของผู้เรียนชั้นปีที่ 1
กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สามารถกระทำด้วยวิธีการ 9 วิธี
ดังนี้ 1) แบบสอบถาม มีข้อดีคือ ง่ายต่อการเตรียม สามารถใช้ได้กับกลุ่มประชากรจำนวนมาก และ
ข้อมูลที่ได้รับง่ายต่อการคิดคำนวณและวิเคราะห์ แต่มีข้อเสียคือ ข้อมูลที่ได้รับไม่มีความชัดเจน
เพียงพอจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการสัมภาษณ์ การนำแบบสอบถามที่ออกแบบไว้มาทดลอง
ใช้ก่อนช่วยลดปัญหาความคลุมเครือของประเด็นคำถามและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) การประเมิน
ตนเอง มักใช้ในการประเมินความสามารถหรือความรู้ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของแบบสอบถามได้
3) การสัมภาษณ์ เป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่ าการใช้แบบสอบถามแม้ว่าจะใช้เวลาในการบริหาร
จัดการมากกว่าและใช้กับคนจำนวนน้อย การสัมภาษณ์สามารถกระทำก่อนออกแบบสอบถามเพื่อใช้
ในการกำหนดขอบเขตของการออกแบบสอบถามที่ชัดเจนและตรงประเด็น การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างช่วยกำหนดชุดคำถามที่ตรงประเด็น ในขณะเดียวกัน การสั มภาษณ์สามารถกระทำได้ทั้ง
การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 4) การประชุม เป็นรวบรวมข้อมูลที่มีปริมาณ
มากภายในระยะเวลาสั้น ๆ แต่ข้อมูลที่ได้รับอาจมาจากความรู้สึก จากความเป็นนามธรรม และ
สะท้ อ นความคิ ด ของสมาชิ ก ที ่ พ ู ด หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น มากกว่ า คนหลายคน 5) การสั ง เกต
เป็นการรวบรวมข้อมูลความต้องการพื้นฐานชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยทักษะในการสังเกตโดยผ่านการฝึกฝน
เฉพาะทางกล่ า วคื อ รู ้ ว ิ ธ ี ก ารสั ง เกตสิ ่ ง ที ่ ต ้ อ งการสั ง เกต และการใช้ ข ้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากการสั ง เกต
6) การรวบรวมตัวอย่างผลงานด้านภาษาจากผู้เรียน มุ่งประเมินการปฏิบัติ ด้านภาษาของผู้เรียน
ในการปฏิบัติภาระงานที่แ ตกต่า งและจัดทำเอกสารเกี่ ยวกับ ปัญ หาที ่พบซึ ่ง เป็ นประโยชน์ แ ละ
เป็นแหล่งอ้างอิงโดยตรงด้านข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานด้านการเรียนภาษาของผู้เรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถรวบรวมได้จากงานเขียนหรืองานพูด สถานการณ์จำลองหรือบทบาท
สมมติ การสอบเพื ่ อ วั ด ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการศึ ก ษา และผลสอบเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ 7) การวิ เ คราะห์
ผลการปฏิบัติงาน เป็นการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ผู้เรียนกระทำเพื่อแสดงทักษะภาษาออกมา
โดยเป็นภาษาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพในอนาคตหรืออยู่ในบรรยากาศที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษากับ
การประเมินคุณลักษณะทางภาษากับความต้องการภาระงาน เมื่อกำหนดภาระงานด้านภาษาแล้วจะ
กำหนดคุณลักษณะทางภาษาที่พึงประสงค์ในฐานะเป็นฐานในการออกแบบหลักสูตรภาษาและ
เครื่องมือในการฝึกอบรม 8) กรณีศึกษา เป็นการศึกษาผู้เรียนคนเดียวหรือกลุ่มเฉพาะที่ท ำงาน
ใกล้เคียงกันหรือมีประสบการณ์การศึกษาใกล้เคียงกันเพื่อกำหนดคุณลักษณะพึงประสงค์ต าม
สถานการณ์นั้น กรณีศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลที่อาจเติมเต็มข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากแหล่งอื่น
และ 9) วิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่ได้แก่ หนังสือ บทความในวารสาร รายงานและการสำรวจ บันทึก
และเอกสารที่จัดเข้าแฟ้มแล้ว
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนำไปสู่ข้อสรุปว่า ขั้นตอน
การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการพื ้ น ฐานเป็ น การวางแผนและดำเนิ น การตามแผนอย่ า งเป็ น ระบบ
กระบวนการในการวิเคราะห์เป็นประโยชน์ในการศึกษาเพื่อรองรับความต้องการพื้นฐานของผู้เรีย น
และผู้ที่เกี่ยวข้องกลไกในการวางแผนช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการที่จำเพาะเจาะจง
ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาความต้องการพื้นฐานของ
ผู้เรียนเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับพัฒนารูปแบบการสอนอ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารโดยใช้
สาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียน
การสอน รวมถึงการวัดประเมินผล
2.4.2.3 การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบ
การพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้เรียน การออกแบบ
หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานช่วยในการตั ดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรไปสู่
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกระบวนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างโปร่งใส
ชัดเจน
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายในการจัดการเรียน
การสอนซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้และเจตคติข องผู้เรียน ความคาดหวัง
ของผู ้ ส อนต่ อ การพัฒ นาผู้ เ รี ยน ผลสั ม ฤทธิ ์ ทางการเรี ยนที ่ ผู ้เ รี ย นได้ รั บจากการเรีย นการสอน
ซึ่งหมายถึงสมรรถนะของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้ รวมถึงการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง การกำหนดวัต ถุประสงค์เชิงเป้าหมายเป็นผล
จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน การออกแบบหลักสูตรจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงข้อมูล
จากผู้เรียนไปสู่การจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เรียนเป็นแนวทาง
ในการคัดเลือกเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งความต้อ งการของผู้เรียนอาจแตกต่างจาก
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน แนวทางในการกำหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนสามารถพิจารณาในประเด็นในการพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจน เช่น เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียน และเพื่อความสามารถทางสังคมของ
ผู้เรียน เป็นต้น ในการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถเน้นทักษะรวมที่หลากหลาย
ในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารซึ่งวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
พัฒนามาจากผู้ออกแบบหลักสูตร ผู้สอนที่มีประสบการณ์ และผู้ บริหารในสถานศึกษา (Nunan,
1988: 79-84) สอดคล้องกับความเห็นของ Samuda and Bygate (2008: 203) เน้นความสำคัญของ
การวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนว่าเป็น องค์ประกอบสำคัญในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีบทบาทต่อการออกแบบหลักสูตรในฐานะที่เป็นความต้องการพื้นฐานที่เป็น
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ภาษาเป้าหมายของผู้เรียนตามสถานการณ์จริงและความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนยังเป็นตัวกำหนด
รูปแบบในการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมายให้แก่ผู้เรียน
ในขณะเดี ย วกั น Dudley-Evans (2001:132-133) ให้ ค วามสำคั ญ ของ
การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการพื ้ น ฐานว่ า เป็ น กุ ญ แจสำคั ญ ในการกำหนดหลั ก สู ต ร โดยแบ่ ง ชนิ ด
ของการวิเคราะห์เป็น 4 ชนิด ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย เป็นการวิเคราะห์เพื่อหา
คำตอบเกี่ยวกับสถานการณ์เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน สิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนหรือต้องการ
ทำในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษารวมถึงภาษาที่ต้องการเรียน 2) การวิเคราะห์
สถานการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ เป็ น การวิ เ คราะห์ เ พื ่ อ หาคำตอบเกี ่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเรี ย น
3) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมักพิจารณาจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่พบ และ 4) การวิเคราะห์
สื่อหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะสอน
เช่นเดียวกับแนวคิดของ Richards (2001: 1-2) เน้นหลักการสำคัญใน
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้เรียน และสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยคำนึงถึง ความรู้ ทักษะ และค่านิยมของผู้เรียนที่เรียนในสถานศึกษา ประสบการณ์
ที่ผู้สอนควรจัดหาให้แก่ผู้เรียนในการสร้างเสริมสมรรถนะทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและ
ผู้สอนรวมถึงระบบการศึกษาที่ได้รับการวางแผนหรือออกแบบ และได้รับการประเมินแล้ว การนำ
ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจความต้องการพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรต้องพิจารณาบริบทที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการดำเนินการ ในกรณีที่มีหลักสูตรอยู่แล้วอาจพิจารณาประเด็นปัญหาที่พบซึ่งอาจต้องใช้
ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรค่อนข้างยาวนาน หรือในกรณีพัฒนาหลักสูตรใหม่
สิ่งที่ควรพิจารณาประกอบการดำเนินการได้แก่ มุมมองของผู้เรียนต่อหลักสูตรที่พิจารณาใหม่ว่า
สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ มุมมองของฝ่ายวิชาการว่าสนับสนุนความต้องการในการพัฒนา
ผู้เรียนในทัก ษะและความรู้ที่ต้องการหรือไม่ มุมมองของนายจ้างว่า มีการเตรียมพนักงานหรือ
อัตรากำลังพร้อมหรือไม่ และมุมมองของผู้สอนว่ามีความรู้และมีความพร้อมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการนั้นหรือไม่ โดยลำดับของการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน ได้แก่ บริบทหรือสภาพแวดล้อม
ภูมิหลัง วิธีการรวบรวมข้อมูล และผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน
Willis and Willis (2007: 196-198) ให้ความสำคัญต่อผลของการวิเคราะห์
ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนต่อการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในการกำหนดความรู้และทักษะที่ต้องการของผู้เรียนในการจัดการเรียน
การสอนซึ่งรวมถึงการตัดสินใจเลือกหัวข้อในการจัดการเรียนการสอน จากนั้นกำหนดกิจกรรมเฉพาะ
สำหรับผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งเป็นการกำหนดลำดับของภาระงานแก่ผู้เรียนโดยต้องสัมพันธ์กับ
บทเรียนโดยทั้งหมดรวมกันต้องอยู่ในหลั กสูตร การประเมินความยากง่ายของภาระงานและบทเรียน
ขึ้นอยู่กับความรู้ที่มีต่อผู้เรียน ความรู้ของผู้เรียนที่มีต่อประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงาน
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ในระดับที่เหมาะสม การประเมินช่วยในการกำหนดภาระงานและลำดับความยากง่ายของภาระงาน
และบทเรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เมื่อมีหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสมจึงนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ วงจรการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการ
พื้นฐานยังไม่จบเนื่องจากผู้สอนต้องพัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้สื่อมีความน่าสนใจ
และมีความท้าทายเพิ่มขึ้น กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่ต้องกระทำ
อย่างต่อเนื่อง เมื่อพบความต้องการในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความต้องการพื้นฐานและความเหมาะสมของสถานการณ์
จากการสั ง เคราะห์ ว รรณกรรมที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งนำไปสู ่ ข ้ อ สรุ ป ว่ า การนำ
ผลการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนมาใช้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอนโดยสามารถ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งพิ จารณาการนำ
ผลการประเมินความต้องการพื้นฐานและผลการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานไปปรับใช้ในการพั ฒนา
รูปแบบการสอนอ่านและเขียนด้วยสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือซึ่งจำเป็นต้องใช้ผลการวิเคราะห์
ความต้องการพื้นฐานในการกำหนดสาระการเรียนรู้ ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนที่ผู้ เรียน
ต้องการพัฒนาอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการอย่างชัดเจน
2.4.3 การประยุกต์ใช้โปรแกรม/หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
พัฒนาแล้ว
การพัฒนาโปรแกรม/หลักสูตร บทเรียน และสื่อการเรียนการสอนเป็นบทบาทที่
สำคัญของผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญ
ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน การศึกษาเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามกรอบการเรียนรู้ที่กำหนด
Richards (2001: 146-152) เน้ น การออกแบบและการวางแผนหลั ก สู ต รเพื่ อ
การนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ อันดับแรกคือกำหนดระดับ
นำเข้าและระดับความรู้ที่ได้รับเมื่อการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแล้ ว สิ่งที่จำเป็นในขั้นตอนนี้คือผู้สอน
ต้องรู้ระดับความรู้และความสามารถของผู้เรียนเมื่อเริ่มเรียนและระบุระดับความสามารถของผู้เรียน
ที่คาดหวังหลังจากผ่านกระบวนการการเรียนรู้ในกระบวนการแล้ว ในขั้นตอนการเลือกสาระของ
หลักสูตรซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบหลักสูตรผู้ สอนต้องระบุชุดความความต้องการพื้นฐาน
และสาระของความต้องการนั้นต้องครอบคลุมชุดวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ที่กำหนด โดยพิจารณา
ในประเด็นต่อไปนี้คือ องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในหน่วยเรียน การจัดลำดับการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
อย่างไร ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานเป็นตัวกำหนดสาระของหลักสูตร
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การอภิปรายและปรึกษาหารือในคณะผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญด้านการวางแผนซึ่ง
นำไปสู่กระบวนการวางแผนด้วยการระบุหัวเรื่อง หน่วยเรียน ทักษะที่ต้องการพัฒนา และหน่วยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดขอบเขตและลำดับ ผู้สอนควรคำนึงถึงขอบเขตของสาระที่ครอบคลุม
ในบทเรียน การต่อยอดสาระบทเรียนให้เชื่อมโยงกับแต่ละหัวข้อในบทเรียน
นอกจากนี้ Richards ให้ความสำคัญต่อการกำหนดลำดับของสาระเป็นสิ่งจำเป็น
ในการตัดสินใจออกแบบบทเรียน 6 ประการดังนี้ 1) จากง่ายไปหาซับซ้อนขึ้น 2) ลำดับก่อนหลัง
3) ความต้องการจำเป็น 4) ความรู้ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ก่อน 5) เรียนรู้จากภาพรวมไปสู่เรียนรู้เฉพาะส่วน
หรือเรียนรู้เฉพาะส่วนไปสู่เรียนรู้จากภาพรวม และ 6) ลำดับที่จัดในบทเรียนต้องมีความสัมพันธ์กัน
สำหรับการนำหลักสูตรไปใช้ ผู้สอนควรพิจารณากรอบของหลักสูตรร่วมกับการนำ
หลักสูตรไปใช้ ข้อควรคำนึงในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรไปใช้ ได้แก่ 1) หลักสูตรเน้นสถานการณ์
ซึ่งมุ่งพัฒนาการใช้ทักษะการพูด 2) หลักสูตรเน้นหัวเรื่องมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ในหัวเรื่องที่แตกต่างกัน
และเน้นการพูดเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านั้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ 3) หลักสูตรเน้นกลไกและบทบาทหน้าที่
มุ่งพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียน และ 4) หลักสูตรเน้นภาระงานโดยกำหนดกิจกรรมที่แตกต่างกัน
และภาระงานที่แตกต่างเพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในภาระงานนั้น ๆ นอกจากนี้ในการนำหลักสูตร
ที่ออกแบบไปใช้ควรคำนึงถึงความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับขอบเขตของเรื่อง การวิจัยและแนวคิด
ทฤษฎี การนำไปปฏิบัติ และแนวโน้มความเป็นไปได้ตามกระแสความนิยม
Bell and Gower (2011: 142-146) เน้นหลักการนำหลักสูตรไปใช้โดยคำนึงถึง
หลักการ 11 ประการ ต่อไปนี้ 1) ความยืดหยุ่นในการนำหลักสูตรและสื่อที่ออกแบบไปใช้ในการเรียน
การสอน 2) การถ่ายทอดจากบทเรียนไปสู่การใช้ภาษา 3) การเชื่อมโยงสาระ สามารถกระทำได้โดย
การเชื่อมโยงบทเรียนกับผู้เรียนรายบุ คคล เกณฑ์หลักในการประเมินบทเรียนควรเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้ภาษาได้ด้วยตนเองและสามารถสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้
4) การใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ 5) มีการวิเคราะห์จำแนกส่วน เช่น ส่วนโครงสร้างประโยค
ส่วนคำศัพท์ เป็นต้น 6) เน้นการทบทวน 7) ส่งเสริมให้มีการฝึกฝนด้วยตนเอง 8) บูรณาการทักษะ
จากการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและสร้างสรรค์ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ 9) แนวคิด
ในการจัดการเรียนการสอนมีดุลยภาพที่เหมาะสม 10) เรียนรู้ที่จะเรียน และ 11) ให้การยอมรับ
นับถือความเป็นมืออาชีพ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่า การพัฒนาหลักสูตร
สื่อการเรียนการสอน และการนำหลักสูตรที่ออกแบบหรือพัฒนาแล้วมาใช้เป็นการจัดการการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ วงจรการพัฒนาหลักสูตรเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนให้เกิดแรงจูงใจ
นอกจากนี้บทเรียน ลำดับของบทเรียน สื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนต่างมีบทบาทสำคัญในการ
พัฒนาหลักสูตรเช่นกัน
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2.4.4 การประเมินผลการนำหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
การประเมิ น ผลการนำหลั ก สู ต รและสื ่ อ การเรี ย นการสอนเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร บทเรียน และสื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สอนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินช่ วยสะท้อนข้อมูลและเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการตัดสินใจเพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป
Richards (2001: 286-303) กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการประเมิน ซึ่งเป็นวงจร
ที่สัมพันธ์กันระหว่างความต้องการพื้นฐาน สาระของหลักสูตร การวางแผนและการพัฒนา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในระหว่างการนำหลักสูตรไปใช้ ซึ่งสิ่งที่ผู้สอนควรพิจารณาในระหว่าง
การใช้หลักสูตรเป็นการหาคำตอบให้กับคำถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนได้แก่ หลักสูตรที่สอน
บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเกิดอะไรขึ้น
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการใช้หลักสูตรหรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ และเมื่อเปรียบเทียบ
กับหลักสูตรอื่นแล้วดีหรือไม่ การประเมินหลักสูตรเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวม
ในการเรียนการสอนที่เข้าใจปัญหาในการทำงาน เข้าใจกลไกการทำงาน การบรรลุความสำเร็จ
ในการตั้งคำถาม การตัดสินใจในความสำเร็จและปัญหาที่พบ
นอกจากนี้ Richards ได้เสนอแนวทางการประเมินหลักสูตรซึ่งประเมินโดยเน้น
ภาพรวมของหลักสูตร 12 ด้าน ได้แก่ 1) การออกแบบหลักสูตร 2) สาระของหลักสูตร 3) กระบวนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 4) สื่อการเรียนการสอน 5) การฝึกอบรมผู้สอน 6) ผู้เรียน 7) การกำกับ
ความคืบหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน 8) แรงจูงใจของผู้เรียน 9) สถานศึกษา 10) สภาพแวดล้อมของ
ผู้เรียน 11) การพัฒนาทีมงาน และ 12) การตัดสินใจ การประเมินยังแบ่งเป็ นการประเมินระหว่าง
เรียน และการประเมินหลังเรียน การประเมินระหว่างเรียนเป็นการพิจารณาการดำเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนและเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ข้อมูลที่ได้สามารถใช้ใน
การระบุปัญหาที่พบและนำมาปรับปรุงโปรแกรมการสอน การประเมินปัญหาเพื่อความประจักษ์แจ้ง
เป็นการประเมินเพื่อหาความแตกต่างที่ใช้อยู่หรือในระหว่างใช้โปรแกรมที่พัฒนาอยู่ สำหรับแสวงหา
ความเข้าใจเชิงลึกในการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ต่อโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น การประเมินนี้สามารถกระทำได้ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เรียนเป็นประจำ
เพื่อหาความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน หรืออาจใช้การสังเกต การเขียนบันทึก และอื่น ๆ การประเมิน
หลังเรียนเป็นการประเมินคุณค่าของหลักสูตร เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
การสอน ประสิทธิภาพของโปรแกรมหลังจากใช้แล้ว ในการกำหนดประสิทธิภาพของโปรแกรม
การสอนควรระบุเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ในการประเมินผู้สอนสามารถประเมินหลักสูตรโดยใช้
เครื่องมือ เช่น แบบทดสอบ การสัมภาษณ์ การประเมินผลงานเขียนของผู้เรียน บันทึกและบทความ
การบันทึกของผู้สอน บันทึกการเรียนรูข้ องผู้เรียน กรณีศึกษา การประเมินของผู้เรียน การสังเกต เป็นต้น
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ในขณะเดียวกัน Ellis (2011: 214-231) กล่าวถึงการประเมินหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานซึ่งสามารถประเมินทั้งทักษะรวมและจุลทักษะ
ในการเรียนภาษาโดยทักษะรวมซึ่งเป็นการประเมินการเรียนรู้ที่เห็นได้ชัดในแสดงผลการจัดการเรียน
การสอนด้วยการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน การประเมินทักษะ
รวม เป็นการแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน สำหรับการประเมินจุลทักษะ
เป็นการระบุขอบเขตที่แคบลงไป ในการประเมินสามารถจำเพาะเจาะจงในส่วนที่ต้องการประเมินได้
เช่น การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดพบว่าการประเมินทักษะรวมมีความ
เชื่อมโยงกับการสอนแบบล่างขึ้นบนและในขณะเดียวกันการประเมินจุลทักษะมีความเชื่อมโยง
การสอนแบบบนลงล่าง การประเมินทั้งสองแบบเป็นการสะท้อนให้เห็นการใช้สื่อประกอบการเรียน
การสอน การที่ผู้สอนนำหลักสูตรมาใช้ และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่า การประเมินหลักสูตรเป็น
การประกันประสิทธิภาพของหลักสูตรที่สร้างหรือพัฒนาโดยสามารถประเมินระหว่างเรียน เพื่อแสดง
พัฒนาการอย่างชัดเจน และประเมินหลังเรียน ข้อมูลหรือผลการประเมินเป็นหลักฐานและเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สมบูรณ์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยให้ความสำคัญต่อ
การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างเรียนเปรียบเทียบกับการประเมินหลังเรียนเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
2.4.5 ความหมายของขนาดของผลกับการวิจัยเชิงปริมาณ
ขนาดของผลหรือขนาดผลกระทบ (Effect Size) ได้รับการยอมรับและถูกนำไปใช้
ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยด้านต่าง ๆ เนื่องจาก สามารถบอกนัยสำคัญในทางปฏิบัติของ
ผลการวิจัยและสามารถอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามความเป็นจริง ในทางการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ขนาดของผลบอกถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ในการลงทุนด้านการศึกษา
ที่ผู้เรียนได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
2.4.5.1 ความหมายของขนาดของผล
ขนาดของผลบอกความต่างในการเปรียบเทียบความมีนัยสำคัญทางสถิติ
ของงานวิจัยที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยให้เห็นผลของการนำไปใช้ได้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น ขนาดของผลเป็นสถิติที่บ่งชี้ผลที่เกิดจากการนำไปใช้ในการวิจัยอย่างชัดเจนและ
สามารถเปรียบเทียบผลกับงานวิจัยที่ใช้รูปแบบเดียวกันได้
นักวิจัยและนักสถิติที่ให้ความสำคัญของขนาดของผลได้แก่ Cohen (1988:
8-9) อธิบายความหมายของขนาดของผลว่าเป็นการวัดเชิ งปริมาณที่แสดงผลที่ได้จากการนำไปใช้
ในการวิ จ ั ย ค่ า ที ่ ไ ด้ ม าจากการเปรี ย บเที ย บความต่ า งของค่ า เฉลี ่ ย ที ่ ไ ด้ ใ นการวิ จ ั ย สองกลุ่ ม
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ส่วน Nakagawa and Cuthill (2007) ให้ความหมายของขนาดของผล ไว้ 3 ประการ คือ 1) หมายถึง
ค่าที่ได้จากการประเมินค่าสูงสุดขอผลกระทบทางสถิติซ ึ่งหมายถึงผลกระทบทางสถิติ ( effect
statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของความต่าง ค่าประสิทธิภาพถดถอย ค่า Cohen’s d ค่าเฉลี่ยสหสัมพันธ์
เป็นต้น ซึ่งเป็นดัชนีหรือค่าของผลกระทบทางสถิติ 2) หมายถึงค่าที่แท้จริงที่ได้จากการคำนวณหาค่า
ของผลกระทบทางสถิติ และ 3) หมายถึง การตีความเทียบเคียงผลที่ได้จากค่าผลกระทบทางสถิติ
ซึ่งอาจหมายถึงผลที่ได้จากการปฏิบัติทางชีวภาพ หรือผลที่ได้จากการปฏิบัติและการบำบัดทางสุขภาพ
ในทางสังคมวิทยาและในทางวิทยาศาสตร์ ส่วน Creswell (2014) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าขนาดของ
ผลเป็นเครื่องมือในการเสริมน้ำหนักของการสรุปความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม หรือ
ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัยเชิงปริมาณ ค่าสถิติที่ใช้ในการคำนวณ
ประสิทธิภาพเชิงสหสัมพันธ์ ได้แก่ R2, eta2, omega2, Cohen’s d, Phi
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ (2553) ให้ความหมายของขนาดของผลตามแนวทาง
การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ว่า ขนาดของผลเป็นขนาดของผลที่เกิดจากตัวแปรต้น
(Independent Variable) ต่อตัวแปรตาม (Dependent Variable) ที่ได้จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
หรือเชิงความสัมพันธ์ เช่น ขนาดความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ ค่าสัมประสิทธิถดถอย
(Regression Coefficient) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) และค่า Cohen’s d
เป็นต้น ค่าขนาดของผลเป็นอิสระจากขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย Ronald Fisher ใช้ทดสอบสมมติฐาน
ศูนย์ (Null Hypothesis) ต่อมา ได้มีการนำไปใช้เพื่อทดสอบสมมติฐานทางเลือก ซึ่งต่อมากำหนด
ระดับควรมีนัยสำคัญที่ 0.05 และ 0.01 ภายหลังซึ่งเป็นที่นิยมต่อมา รายงานวิจัยที่รายงานขนาดของ
ผลหรือขนาดของผลถือว่าเป็นความมีนัยสำคัญในทางปฏิบัติ
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่า ขนาดของ
ผลเป็ น ขนาดของผลต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี ่ ย ขนาดของผลต่ า งระหว่ า งค่ า สั ด ส่ ว น หรื อ เป็ น ขนาด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิส ระกับตัวแปรตามซึ่งอยู่ในรูปค่ามาตรฐานและบอกให้ทราบถึ ง
ผลกระทบในเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นงานวิจัยนี้ ขนาดของผลจึงนำไปใช้ในการทดสอบขนาด
ของระดับมีนัยสำคัญทางสถิติเพื่อแปลความหมายความคุ้มค่าและประโยชน์ทางการศึกษา ได้แก่
ขนาดของผลของผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนของทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ขนาดของ
ผลของผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนของทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร และขนาดของผลของ
ผลการทดสอบก่อนและหลังงเรียนของทักษะการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร
2.4.5.2 ความสำคัญและประโยชน์ของขนาดของผล
ขนาดของผลมีประโยชน์ต่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ การวิจัยทางธุรกิจ และการวิจัยทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังเคราะห์
งานวิจัยเชิงปริมาณที่ศึกษาในเรื่องเดียวกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เพื่อให้มีความเป็นปรนัยและมี
ความน่าเชื่อถือได้มากที่สุด

115
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ (2553) เน้นประโยชน์ของขนาดของผลต่อการวิจัย
ด้วยเหตุผลว่าระดับการมีนัยสำคัญทางสถิติเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม โดยมีเหตุผล
ดังนี้ 1) ช่วยในการสื่อความหมายในการทดสอบสมมติฐานศูนย์อย่างชัดเจน 2) ช่วยขยายความหมาย
ของความมีนัยสำคัญทางสถิติที่แตกต่างกันอย่างชั ดเจน 3) ช่วยแสดงหน่วยความแตกต่างได้ชัดเจน
4) ช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อความแตกต่างทางสถิติ 5) ช่วยในการระบุขนาดของความแตกต่าง
ว่ามีมากน้อยเพียงใดเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวิจัยครั้งต่อไป 6) สามารถนำผลการวิจัยไปใช้
ในการวิ จ ั ย อภิ ว ิ เ คราะห์ 7) ผลการวิ เ คราะห์ เ ป็ น ประโยชน์ ในการสร้ า งองค์ ความรู้ 8) ช่ ว ยลด
ความคลาดเคลื่อนสำหรับการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (n<50) และ 9) ช่วยแก้ปัญหาความ
ไม่เหมาะสมในการทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้มาจาก
กลุ่มตัวอย่างประชากร ขนาดของผลยังมีความสำคัญต่อการวิจัยในปัจจุบัน ดังนี้ 1) หนังสือคู่มือ APA
(American Phonetics Association) กำหนดให้ง านวิ จั ยที ่ร ายงานความมี นั ยสำคัญ ทางสถิติให้
รายงานความมีนัยสำคัญทางปฏิบัติ เพราะการรายงานเฉพาะความมีนัยสำคัญทางสถิติให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลของการวิจัยไม่เพียงพอ และ 2) จำนวนวารสารชั้นนำในต่างประเทศมีข้อบังคับให้ผู้เขียน
บทความวิจัยต้องรายงานขนาดของผลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
สำเริง ไกยวงศ์ (2560) เน้นความสำคัญของขนาดของผลต่อการวิจัยเชิง
ปริมาณในฐานะที่แสดงให้เห็นผลเชิงประจักษ์โดยแสดงให้เห็นผลของการแทรกแซงหรือการทดลองมี
ผลกระทบมากกว่า 0 หรือไม่ และผลกระทบมีมากน้อยเพียงไร นอกจากนี้ สมาคมวิจัยทางการศึกษา
แห่งอเมริกา (American Research Association หรือ AERA) ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรายงาน
ผลการวิจัยว่า นักวิจัยควรรายงานขนาดของผลการทดสอบทางสถิติ ได้แก่ ขนาดของผลและดัชนี
ความไม่แน่นอนของขนาดของผลในเชิงคุณภาพเพื่อตอบคำถามวิจัย (AERA, 2006, อ้างถึงใน สำเริง
ไกยวงศ์, 2560) ทั้งนี้เพื่อแสดงนัยสำคัญทางปฏิบัติของผลของตัวแปรจัดกระทำ ขนาดของผลมี
ความสำคัญ 3 ประการ คือ 1) ทำให้นักวิจัยสามารถนำเสนอขนาดของผลในรูปของค่ามาตรฐานที่
สามารถเข้าใจโดยไม่ต้องคำนึงถึงมาตรวัดที่ใช้วัดตัวแปรตามแทนที่จะสื่อสารการมีนัยสำคัญทางสถิติ
เพียงอย่างเดียว 2) ขนาดของผลทำให้ผู้วิจัยสามารถเปรียบเทียบขนาดของผลของตัวแปรอิสระ
ตัวเดียวกันในงานวิจัยเรื่องหนึ่งกับงานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งที่ใช้ตัวแปรเดียวกัน และ 3) ขนาดของผลที่
ค้นพบจากงานวิจัยในอดีตสามารถนำมาใช้ในการวางแผนสำหรับงานวิจัยเรื่องใหม่ได้ นอกจากนี้
ขนาดของผลยังมีประโยชน์ 4 ประการ คือ 1) ขนาดของผลทำให้ทราบขนาดของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรและความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ทำการประเมินนั้น ซึ่งครอบคลุมถึงความสัมพันธ์
และงานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินขนาดของผลต่าง 2) ขนาดของผลทำให้นักวิจัยสามารถ
เปรียบเทียบขนาดของผลของตัวแปรตัวเดีย วกันในงานวิจ ัยเรื่ องหนึ่งกับงานวิจัยอีก เรื่อ งหนึ่ ง
3) ขนาดของผลสามารถนำไปคำนวณหาอำนาจทดสอบและขนาดตัวอย่างที่จำเป็นต้องใช้ในงานวิจัย
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และ 4) ขนาดของผลที่ได้จากการศึกษานำร่องสามารถใช้ในการคาดคะเนผลวิจัยที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ ผลการวิจัยจะมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ นักวิจัยควรวัด ตีความหมาย และรายงานขนาด
ของผลในงานวิจัยนั้น
เช่ น เดี ย วกั บ Nakawana and Cuthill (2007) ซึ ่ ง เน้ น ประโยชน์ ข อง
ขนาดของผลในการช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมุติฐานศูนย์และช่วยขยายความหมาย
ในการให้ข้อมูลของนัยสำคัญทางสถิติที่มากกว่าค่า p value ในการทดสอบสมมุติฐาน
ดังนั้น ขนาดของผลจึงมีประโยชน์ต่อการวิจัยด้านการสื่อความหมาย
ในการทดสอบสมมติฐานศูนย์อย่างชัดเจน ขยายความหมายในการให้ข้อมูลของนัยสำคัญทางสถิติ
ที่มากกว่าค่า p value ในการทดสอบสมมุติฐานและขนาดของผลยังมีความสำคัญต่องานวิจัยที่ต้อง
พิสูจน์สมมติฐานในด้านการแสดงขนาดหรือความสำคัญของผลการวิจัย รวมถึงการกำหนดข้อบังคับ
ให้ผู้เขียนบทความวิจัยต้องรายงานขนาดของผลเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ
2.4.5.3 ความหมายของค่า d ในขนาดของผลในงานวิจัย
การวิ เ คราะห์ ข นาดของผลในงานวิ จ ั ย เชิ ง ทดลองใช้ ด ั ช นี ม าตรฐาน
ในการวิจัยเพื่อแสดงค่าของผลของตัวแปรจัดกระทำต่อตัวแปรตาม ค่า d ที่ใช้ในการวิเคราะห์มีบทบาท
สำคัญในการกำหนดค่าดัชนีขนาดของผลที่มีต่อการจัดกระทำมีผู้ให้ความหมาย ดังนี้
สำเริง ไกยวงค์ (2560) ให้ความหมายของค่า d สำหรับกลุ่มวิจัยที่วัด
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยค่า d มาจาก Difference ซึ่งหมายถึงความแตกต่างหรือผลต่าง (Ellis,
2000, อ้างถึงใน สำเริง ไกยวงค์, 2560) ค่าดัชนีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (d) ของการวิจัยเชิงทดลอง
ใช้เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยที่กลุ่มทดลองหมายถึงกลุ่มตัวอย่างที่ถูก
แทรกแซงโดยนักวิจัยหรือได้รับการบำบัดซึ่งอาจมีมากกว่า 1 กลุ่มได้ ส่วนกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ไม่ได้
รับการจัดกระทำ ไม่ถูกแทรกแซง หรือไม่ได้รับการบำบัด ซึ่งคำนวณค่าดัชนีได้จากค่าเฉลี่ยที่แปลงใน
รูปของค่ามาตรฐาน สำหรับดัชนี Cohen’s d ค่า d ได้จากการหารผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (x1-x2) ด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานร่วม (Pooled standard deviation) หรือ
เป็นการเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็นร้อยละ
อย่างไรก็ตาม ค่า d ในดัชนีความแตกต่างมีหลายความหมายซึ่งอิงตาม
วัตถุประสงค์ในการหาค่าดัชนีความแตกต่าง สุพัฒน์ สุกมลสันต์ (2553) เน้นความสำคัญของสูตร
พื้นฐาน คือ
ขนาดของผล

=

[ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง]−[ค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม]
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ปัญหาที่พบจากการใช้สูตรพื้นฐานนี้ คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นค่าที่
ควรได้จากประชากรไม่ใช่ค่าจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น จึงมีการพัฒนาสูตรคำนวณหาขนาดของผลที่
แตกต่างกันสำหรับงานวิจัย เช่น สูตร Cohen’s d สูตร Glass’s  และสูตร Hedges’s g เป็นต้น
ค่าขนาดของผลถูกกำหนดไว้ตามแนวคิดของ Cohen (1988) และแนวคิด
ของ Hopkins (2002) จากระดับ 0.01 ถึง 0.90 (อ้างถึงใน สุพัฒน์ สุกมลสันต์, 2553) และถูกปรับ
เพิ่มถึงระดับ 2.0 (Sawilosky, 2009) มีความหมายของขนาดของผล ดังนี้
d = 2.0 หมายถึง ใหญ่มหึมา (huge)
d = 1.2 หมายถึง ใหญ่มาก
(very large)
d = 0.8 หมายถึง มาก
(large)
d = 0.5 หมายถึง ปานกลาง (medium)
d = 0.2 หมายถึง น้อย
(small)
d = 0.1 หมายถึง น้อยมาก
(very small)
นักวิจัยอาจเทียบเคียงขนาดของผลที่คำนวณได้กับความหมายตามเกณฑ์
แต่ ก ารแปลความหมายตามเกณฑ์ ค วรกระทำอย่ า งระมั ด ระวั ง การแปลความหมายของค่ า d
ควรพิจารณาความคุ้มค่าและประโยชน์มากกว่าขนาดของผลที่คำนวณได้ ในการแปลความหมายของ
ขนาดของผลค่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ค่ า Cohen’s d ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ใน
รูปแบบของร้อยละ ได้แก่ 1) ค่าร้อยละของพลวิจัยในกลุ่มทดลองทำคะแนนได้มากกว่าพลวิจัยในกลุ่ม
ควบคุม 2) ลำดับที่เมื่อคิดเป็นร้อยละแตกต่างกัน และ 3) ร้อยละของคะแนนของกลุ่มแตกต่างกัน
งานวิจัยที่ควรรายงานค่าของขนาดของผล ได้แ ก่ 1) งานวิจัยที่ศึกษา
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์ หรือระหว่างกลุ่มตัวอย่างด้วย t-test, ANOVA หรือ
ANCOVA เช่น งานวิจัยเชิงทดลอง เป็นต้น 2) งานวิจัยที่ศึกษาโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นไปได้ของเหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง 3) งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เช่น งานวิจัยเชิงความสัมพันธ์
ที่ใช้การวิจัยเชิงความสัมพันธ์อย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เป็นต้น
2.4.5.4 การประยุกต์ใช้ขนาดของผลกับการวิจัย
ขนาดของผลเป็นที่ยอมรับและปรากฎในงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เนื่องจากสามารถอธิบายผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานเชิงประจักษ์ซึ่งมากกว่าค่า
p-value โดย Cohen ได้ศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและดัชนีชี้วัดที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ Cohen’s d
และ Cohen’s 2
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2555) เสนอแนวทางในการนำขนาดของผลหรือขนาด
อิทธิพลตามแนวคิดของ Cohen ไปใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อความแม่นยำและความสะดวก
รวดเร็วในการใช้งานมากกว่าการใช้ชุดตารางสำเร็จที่พัฒนาขึ้น ซึ่งต้องใช้การแจกแจงค่าสถิติจาก
ตัวอย่าง (Sampling Distribution) ที่แตกต่างกันตามความต้องการของนักวิจัย ยิ่งจำนวนสถิติมากเท่าไร
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การใช้ตารางสำเร็จก็มีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน อิทธิพลที่ Cohen (1977, อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย,
2555) กำหนดไว้แยกเป็น 3 ระดับ คือ ขนาดเล็ก ปานกลาง และขนาดใหญ่ ตามประเภทของค่าอิทธิพล
ที่สำคัญรวม 6 ประเภท คือ 1) ขนาดอิทธิพลสำหรับการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม = d
2) ขนาดของผลสำหรับการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่ม = f 3) ขนาดของผลสำหรับ
การทดสอบไค-แสคว์ = w 4) ขนาดของผลสำหรับการทดสอบสหสัมพันธ์ = p 5) ขนาดของผล
สำหรับการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = q และ 6) ขนาดของผลสำหรับการทดสอบสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรง = f2
ทัศนีย์ ธาราพร (2556) ศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในงานโรงแรมของกลุ่มตัวอย่างขนาด 30 คน มีความแตกต่างของความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโรงแรมโดยความสามารถหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมที่
แสดงนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าอิทธิพลของความต่างของค่าคะแนนเท่ากับ 6.06 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก
ภรนุชนาฏ อรรถาเวช และ เสงี่ยม โตรัตน์ (2557) ศึกษาการพัฒนารายวิชา
ซ่อมเสริมภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางภาษาและแรงจูงใจในการเรียน
ของนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของรายวิชา
ซ่อมเสริมภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสมมีค่าเท่ากับ 72.13/71.30 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้แต่
ไม่ถึงเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้ และความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังจากที่เรียน
รายวิชาซ่อมเสริมภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน (p=0.05) และขนาดของผล เท่ากับ
0.93 ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขนาดของผลนำไปสู่
ข้อสรุปว่าขนาดของผลช่วยในการสื่อความหมายในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยฐานศูนย์อย่างชัดเจน
ค่าของขนาดของผลที่ได้แสดงความหมายของนัยสำคัญทางสถิติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และ
ผลการวิเคราะห์ขนาดของผลเป็นประโยสชน์ในการสร้างองค์ความรู้แก่ผู้เรียน ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้
จึงพิจารณาการใช้ขนาดของผลในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในประเด็นเปรียบเทียบความสามารถ
ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
และความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร กล่าวคือ เมื่อเรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียน
เพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมภาระงานในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือคะแนนหลังเรียนของผู้เรียน
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
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2.5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงานและสาระวัฒนธรรม
การทบทวนวรรณกรรมด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานและ
การสอนเนื้อหาวัฒนธรรม ผู้วิจัยพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ การพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน-เขียน
สัมฤทธิ์ผลของการสอนอ่าน-เขียน และการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานในเนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเด็นสำคัญดังกล่าวเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบการวิจัย การออกแบบเครื่องมือวิจัย และ
แนวคิดประกอบการดำเนินการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้
2.5.1 งานวิจยั เกี่ยวกับการสอนอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงานในการวิจัยครั้งนี้
พิจารณาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมภาระงานสำหรับกิจกรรมการสอนอ่าน-เขียนในประเด็น
สัมฤทธิ์ผลที่จากการพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงานและทัศนคติต่อการสอน
อ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน ดังนี้
2.5.1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลของการสอนอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานส่งเสริมทักษะการอ่าน-เขียนโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารและเชื่อมโยงผู้เรียนกับการนำไปใช้ในชีวิตจริง งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่สนับสนุนสัมฤทธิ์ผลจากการนำแนวคิดในการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเพื่อพัฒนาการอ่าน-เขียน
และความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนที่หลากหลาย
สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ และ บำรุง โตรัตน์ (2561 ) ศึกษารูปแบบ
การสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษและการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 49 คน ได้มาด้วยการสุ่ม
ห้องเรียน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนเพื่อการสื่อสาร แบบวัดทักษะ
สังคม และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบ
การสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.03/76.39 อยู่ในระดับดี ความสามารถในการอ่านเชิง
วิเคราะห์และการเขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายสูงขึ้นหลังจากเรียนด้วยรูปแบบ
การสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และผู้เรียนมีค วามคิดเห็นที่ดีต่อรูปแบบการสอน ทั้งนี้
เนื่องจากการปฏิบัติกิจกรรมภาระงานสมาชิกในกลุ่มได้ปฏิบัติโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ส่วนการให้
ข้อมูลย้อนกลับเป็นกิจกรรมใหม่สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างจากการเรียนด้วยวิธีดั้งเดิมทำให้ผู้เรียน
ไม่คุ้นเคย ในการวิจัยเน้นรู ปแบบการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารมากกว่าเนื้อหาของงานเขียนซึ่งผู้วิจัย
มุ่งหวังผลของการใช้กิจกรรมภาระงานกับการนำภาษาไปใช้ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
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จารุณี บิดร และคณะ (2559) ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงานโดยใช้เอกสารจริง
โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ 1) พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 75/75 2)
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ได้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นการปฏิบัติงานโดยใช้เอกสารจริง 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นการปฏิบัติงานโดยใช้เอกสารจริง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 5 ที่กำลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จำนวน 49 คน ได้มาด้ วย
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในกลุ่ม เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่ม ีต่ อ
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงานโดยใช้เอกสารจริง สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉ ลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้
แบบเน้นการปฏิบัติงานโดยใช้เอกสารจริงมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.94/76.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
75/75 2) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ได้เรียนด้วยการจั ดการเรียนรู้แบบเน้น
การปฏิบัติงานโดยใช้เอกสารจริง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และ
3) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงานโดยใช้เอกสารจริงเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรีย นรู้แบบเน้นการปฏิบัติงานโดยใช้
เอกสารจริ งส่ง เสริ ม การเรีย นรู้ ของผู ้เ รี ยนด้ว ยการปฏิบ ัต ิ ง านร่ ว มกั น ช่ ว ยให้ผ ู้ เรีย นเกิ ด ความ
กระตือรือร้น สนุกสนาน และเห็นประโยชน์จากการปฏิบัติงานโดยปฏิ บัติงานในภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย ได้แก่ ปฏิทินปฏิบัติงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การทำแผ่นพับแนะนำสถานที่ต่าง ๆ
และการเขียนเกี่ยวกับตนเอง นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้ดำเนินตามขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นเตรียมปฏิบัติงานเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนจากเอกสารจริงที่ใช้ในการจัด
การเรียนรู้ ขั้นระหว่างปฏิบัติงานเป็นการมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รั บ
มอบหมายและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้ปฏิบัติแล้ว และขั้นหลังการปฏิบัติงานเป็นการวิเคราะห์
ภาษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองต่อไป นอกจากกนี้ ลักษณะ
ของการปฏิบัติกิจกรรมภาระงานยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติภาระงานอย่างหลากหลายและภาระงาน
ที่ปฏิบัติใกล้เคียงกับชีวิตจริงของผู้เรียน นอกจากนี้ ผลจากการทดสอบหลังเรียนแสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน เนื่องจากผู้เรียนปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความเข้าใจผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลและมีปฏิสัมพันธ์กันในการใช้ภาษาเพื่อการปฏิบัติภาระงาน
ซึ่งช่วยในการพัฒนาทักษะทั้ง 4 และเชื่อมโยงทักษะทั้ง 4 เข้าด้วยกัน
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จิราพร กาฬสุวรรณ และคณะ (2557) ศึกษาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบยึดภาระงานเป็นฐานของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การสอนแบบยึดภาระงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เครื่องมือวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนจำนวน 9 แผน แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษจำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.47-0.70
ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.27-0.67 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบยึดภาระงานเป็นฐาน จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติทดสอบ ที ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 และนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อการสอนแบบยึดภาระงานเป็นฐานอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการสอนแบบ
ยึดภาระงานเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดความกระตือรือล้น และมีความมั่นใจในการอ่านมากขึ้น ด้านเนื้อหาในการจัดการเรียนมีความ
หลากหลาย เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ เนื้อหาเกี่ยวกับบทความวิจัย เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมเป็นผลให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านอย่างหลากหลาย มีความ
ยากง่ายคละกัน มีความยาวของบทอ่านพอเหมาะ และมีระยะเวลาในการสอนพอเพียง ในด้าน
การประยุกต์ใช้จากผลการประเมินผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทักษะทางภาษาอื่น ๆ เช่น
ทักษะการฟัง การพูด และการเขียน และทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการอ่านเพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกัน งานวิจัยของ Ahour and Zarei (2016) มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการสอนอ่านเพิ่มขยายต่อการเขียนอย่างถูกต้องโดยใช้กิจกรรมภาระงาน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับ Pre-intermediate จำนวน 36 คนอายุระหว่าง 17-25 ปี
ซึ่งกำลังศึกษาในสถาบันภาษาเอกชนในเมือง Tabriz และได้รับการทดสอบก่อนเรียนเพื่ อจัดกลุ่ม
ผู้เรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม ๆ ละ 12 คน ภาระงานของกลุ่มที่ 1
คือให้อ่านบทอ่านโดยให้เขียนสรุปความจากเรื่อ งที่อ่ าน และกลุ่มที่ 2 คือให้อ่านบทอ่านและ
ทำภาระงานคือ สรุป บทอ่ านด้ว ยวาจา กลุ ่ ม ควบคุม ไม่ ไ ด้ร ับ การสอนกิจ กรรมภาระงานและให้
ปฏิบัติการอ่านในบทเรียนทั่วไป ข้อมูลการวิจัยใช้ ANOVA และ post hoc test เพื่อแสดงให้เห็นว่า
กลุ่ม ทดลองปฏิ บั ต ิไ ด้ ดี ก ว่ ากลุ่ม ควบคุม เมื ่ อประเมิ นโดยใช้แบบทดสอบหลั ง เรีย น ผลการวิ จั ย
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนั ยสำคัญระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนที่เป็น
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ชาวอิหร่าน เนื่องจากผู้เรียนมีโอกาสในการทำกิจกรรมการอ่านและทำกิจกรรมการเขียนในรูปแบบ
ของโครงสร้างเรื่องที่หลากหลาย นอกจากนี้ หลังจากทำกิจกรรมการอ่านแล้วผู้เรียนเกิดความมั่นใจ
และเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปรวมถึงได้ฝึกเขียนอย่างถูกต้อง
Sari et al. (2018) ศึกษาการใช้กิจกรรมภาระงานกับการสอนโครงสร้าง
เรื่องสำหรับพัฒนาการสอนเขียนโดยการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีทั้ง สิ้น 232 คน ได้มาด้วยการสุ่ม
อย่างง่ายจากการจับสลาก เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอน การทดสอบหลังเรียน และเกณฑ์
การประเมินการเขียนโดยพิจารณาการเขียนประโยคหลัก การพัฒนาความคิด การจัดเนื้อหา ลำดับ
การนำเสนอ ไวยากรณ์ และกลไกการเขียน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย one-way ANOVA ผลการวิจัย
แสดงถึงความแตกต่างของผลการสอนด้วยการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยการใช้กิจกรรมภาระงาน
กับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษางานเขียน
เพื่อสร้างงานเขียนตามรูปแบบที่ให้ซึ่งเป็นการเน้นผลผลิตเพียงอย่างเดียว แต่การสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการผ่านกิจกรรม
การเขียน ได้แก่ การศึกษาโครงสร้างเรื่องร่วมกัน การวางแผน และการปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งเป็นการแสดง
ให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดความรู้และเกิดความเข้าใจในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมภาระงาน นอกจากนี้
ในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมการเขียนด้วยกิจกรรมภาระงานผู้เรียนได้เพิ่มขยายความรู้ที่ได้รับในระหว่าง
เรียน ได้สืบค้นข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุด และได้ย้ำความรู้ที่ได้รับผ่านการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ ใ นห้ อ ง จากการเปรี ย บเที ย บผลการทดสอบหลั ง เรี ย นพบว่ า กลุ ่ ม ทดลองที ่ ใ ช้ ก ารสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมภาระงานสามารถสร้ างงานเขียนที่ถูกต้องจากการศึกษา
ต้นแบบของงานเขียนที่ถูกต้อง และในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมภาระงานด้านการเขียนกลุ่มตัวอย่าง
ยังสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียนในกิจกรรมสุดท้ายของวงจรกิจกรรมภาระงาน
เพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจกับผลการเรียนรู้ของตนเอง
Smith (2018) ศึกษาการใช้การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานกับการเรียน
ภาษาอังกฤษในห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ
ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้กิจกรรมภาระงาน ออกแบบบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็น
ภาษาต่างประเทศและเพื่อประเมินผู้เรียนที่เรียนในห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงาน เป็นการวิจัยแบบผสผสาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักศึ กษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอั ง กฤษพื ้ น ฐาน (ENG 3101) ในปี ก ารศึ ก ษา 2016-2017 ในมหาวิ ท ยาลั ย Puerto Rico
ในเมื อ ง Mayaguez จำนวน 80 คน ได้ ม าด้ ว ยการสุ ่ ม อย่ า งง่ า ย เครื ่ อ งมื อ ในการวิ จ ั ย ได้ แ ก่
1) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 6 แผน โดยเน้นการพัฒนาไวยากรณ์ในทักษะการเขียน 2) ผลงาน
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จากการปฏิ บ ั ต ิ ภ าระของผู ้ เ รี ย น จำนวน 6 ชิ ้ น งาน 3) การสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น ของผู ้ เ รี ย น
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ผลงานของผู้เรียน ผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่าการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่ างกว้างขวาง
ในด้านสมรรถนะทางภาษาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติภาระงานของผู้เรียนทั้งการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน ทั้งนี้เนื่องจากการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานถูกออกแบบเพื่อตอบสนอง
การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ และภาษาที่ผู้เรียนต้องการใช้
นอกจากนี้ Madhkhan and Mousavi (2017) ศึกษาผลการใช้รูปแบบ
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจต่อนักศึกษาชาวอิหร่าน โดยศึกษาจาก
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 70 คน ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย Isfahan โดยแบ่งกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการโดยใช้การสอบจำนวน 20 ครั้ง โดยสอนอ่าน 4 รูปแบบ คือ
1) อ่านและคิด 2) อ่าน จดบันทึกและอภิปราย 3) อ่านและอภิปราย และ 4) อ่านและเขียน หลังจาก
การสอนมีการทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยเปรียบเทียบระหว่างการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานกับ
การสอนอ่านด้วยกิจกรรมดั้งเดิม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การประเมินผลการทดสอบจากการอ่านทั้ง
4 รู ป แบบตรวจสอบผลการประเมิ น โดยใช้ Tukey test เพื ่ อ หาพื ้ น ที ่ ท ี ่ แ ตกต่ า งอย่ า งชั ด เจน
ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานมีผลในเชิงบวกมากกว่าการสอน
ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ในการสอนอ่านรูปแบบที่ 2 ซึ่งเป็นการอ่านจดบันทึกและอภิปราย
พบว่า คะแนนของผู้เรียนด้วยการสอนโดยใช้กิจกรรมภาระงานมีคะแนนสูงกว่าอย่างชัดเจนในคะแนน
หลังเรียน การสอนโดยใช้กิจกรรมภาระงานช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์จริง โดยใช้สื่อจริง
ในชีวิตประจำวัน จุดประสงค์ในการสอนครั้งนี้คือ มุ่งให้ผู้สอนได้ปรับปรุงเทคนิคการสอนให้สอดคล้อง
กับผู้เรียนแทนการปรับสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในภายหลัง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การสอนอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงานต่างจากการเรียนการสอนด้วยวิธีดั้งเดิม การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ช่วยพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อการสอนเน้นการใช้สื่อจริงที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็นภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อตอบสนองการเรียนรู้
ของผู้เรียนทั้งด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ และภาษาที่ผู้เรียนต้องการใช้ ผู้วิจัยจึงนำ
แนวคิ ด ในการจั ด การเรี ย นการสอนไปพั ฒ นาความสามารถในการอ่ า น-เขี ย นของผู ้ เ รี ย นด้ ว ย
การประยุกต์ใช้กับรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารร่วมกับกิจกรรมภาระงาน
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2.5.1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับเจตคติต่อการสอนอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานนอกจากมีผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
แล้วยังมีผลดีต่อการสร้างเจตคติที่ดีและเสริมแรงจูงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นกัน งานวิจัย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนอกจากศึกษาผลของการใช้กิจกรรมภาระงานกับการเรียนรู้
เนื้อหาแล้วยังศึกษาทัศนคติและแรงจูงใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภาระงาน
Whanchit (2016) ศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
กิจกรรมภาระงานร่วมกับกิจกรรมโครงงานในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่
เรียนในภาคเรียนที่ 2/2015 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนจำนวน 70 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 35 คน
กลุ่มที่ 1 ทำกิจกรรมภาระงาน 5 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 ทำกิจกรรมโครงงานโดยกิจกรร มที่ทำอยู่ใน
ประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมตามที่แต่ละกลุ่มเรียนสนใจเช่น ประวัติบุคคล อาหาร ผู้สอนมีบทบาท
สำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการบรรยาย การให้คำแนะนำ การสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนรู้ และการให้ของเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างการปฏิบัติภาระงานกิจกรรม
โครงงานหลังทำกิจกรรมภาระงานแล้วผู้เรียนตอบคำถามในแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียน
มีแรงจูงใจในการสร้างผลงานด้านวัฒนธรรมที่ตนเองเลือก นอกจากนี้ ทักษะทางภาษายังพัฒนาขึ้น
โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ 3 ขั้นคือ การสืบค้น การเตรียมตัว และการนำเสนอ บทบาทของผู้สอน
ช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในด้านเนื้อหา ด้านการปฏิบัติ
และ การให้ข้อมูลย้อนกลับ ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยนี้คือ ผลงานของผู้เรียนจะดีกว่านี้ถ้าขยาย
เวลาในการปฏิบัติภาระงานและได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน จากการปฏิบัติกิจกรรมภาระงาน
ร่วมกับกิจกรรมโครงงานแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างชัดเจน
การปฏิบัติภาระงานร่วมกันส่งเสริมการคิดเพื่อแก้ปัญหา การทำงานด้วยการเก็บข้อมูลจากของจริง
ในชีวิตประจำวันในประเด็นวัฒนธรรมทำให้ผู้เรียนมีแรงจูง ใจในการปฏิบัติภาระงาน และการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นช่วยพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องมากกว่าทักษะทางภาษาในการสื่อสารเพียงอย่างเดียว
Ahmed and Bidin (2016) ศึกษาผลการใช้กิจกรรมภาระงานกับการสอน
ทักษะการเขียนสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย
โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ผู้ร่วมวิจัยเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาอังกฤษในศูนย์ภาษาที่
Malaysian University โดยเลือกนักศึกษาต่างประเทศที่มาเรียนในวิชา Intensive English ในเดือน
เมษายน 2015 ใช้การวิจัยกึ่งทดลองมีกลุ่มควบคุม 16 คนและกลุ่มทดลอง 14 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง
19-20 ปี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ใช้ paired sample t-test ในการทดสอบ
ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน ผลการทดสอบแสดงให้เห็น ว่าผู้เรียน
มีความสนใจกิจกรรมการสอนเขียนและการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานส่งเสริมความสามารถทาง
ภาษาของผู้เรียน นำไปสู่การเขียนคล่องและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนและ
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นอกห้องเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก การสอนด้วยภาระงานผู้เรียนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม จากผู้เรียน
อย่างเป็นระบบทำให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างผลงานและเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาในการเขียน
เช่นเดียวกับ Huang (2016) ศึกษาการนำวิธีการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
กับการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจในชั้นเรียนภาษาอังกฤษกับผู้เรียนในประเทศจีน วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเพื่อประเมินแรงจูงใจของผู้เรียนร่วมกับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย
ในการวิจัย คือ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย Guangdong จำนวน 29 คน ซึ่งมีอายุ
ระหว่ า ง 17-19 ปี กำลั ง ศึ ก ษาในโปรแกรมการศึ ก ษาแบบ 2+2 (เรี ย นที ่ บ ้ า น 2 ปี และเรี ยนที่
ต่างประเทศ 2 ปี) ในวิทยาลัยนานาชาติ โดยเรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นเวลา 80 นาที 3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ และเรียนในวิทยาลัยเป็นเวลา 6 เดือน ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ช่วงเวลา และแต่ละ
ช่วงเวลา ใช้วงจรกิจกรรมภาระงาน 8 ขั้นตอน กิจกรรมภาระงาน ได้แก่ การพูด การเติมส่วนหายไป
ให้สมบูรณ์ การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผล หลังจากเรียนแต่ละหน่วยแล้วผู้เรียนต้องเขียน
เรียงความโดยใช้คำศัพท์ใหม่ที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนจากนั้นส่งให้ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน เมื่อผู้สอน
ส่งงานคืน ให้ผู้เรียนแก้ไขและส่งกลับอีกครั้งโดยให้ผู้สอนประเมินความก้าวหน้า การรวบรวมข้อมูล
ใช้ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของผลงาน
รวมถึงแสดงให้เห็นถึงผลของแรงจูงใจที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเห็นได้จากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความสนใจ ความเพลิดเพลินและการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองรวมถึงทักษะการเรียนรู้
ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดและการเขียนซึ่งเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม
ผู้สอนพบปัญหาในระหว่างกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านการใช้ความเป็นเหตุเป็นผลจึงควร
ฝึกผู้เรียนในด้านการให้เหตุผลสนับสนุนเนื้อความที่เหมาะสม
Chung and Lee (2012) ศึกษาการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานกับการใช้
วรรณกรรมสำหรับเด็กด้วยการสอนอ่านที่ส่งเสริมให้ผู้อ่านตอบสนองต่อบทอ่านร่วมกับการสอน
ด้วยกิจกรรมภาระงานสำหรับนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในประเทศไต้หวัน โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินแรงจูงใจของผู้เรียนต่อการเรียนวรรณกรรมสำหรับเด็กให้ห้องเรีย น
ภาษาอังกฤษ โดยใช้นิยาย The Polar Express: Trip to the North Pole ร่วมกับการใช้บทภาพยนตร์
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไม่เป็นนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ที่กำลังศึกษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย Tainan ประเทศไต้ ห วั น จำนวน 50 คน การดำเนิ น การวิ จ ั ย โดยแบ่ ง นั ก ศึ ก ษา
เป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้อ่านกลุ่มละ 1 บท เรียบเรียงคำศัพท์ที่ ได้จาก
บทอ่าน และสรุปบทอ่าน นักศึกษายังได้รับมอบหมายให้ดูภาพยนตร์ที่ศูนย์สื่อการสอนและเขียน
ความคิดเห็นเป็นข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ได้รับมอบหมาย เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ 1) รายงานการเขียนและการรายงานปากเปล่า เป็นการสรุปคำศัพท์ที่สำคัญเกี่ยวกับเนื้อ
เรื่องและสรุปความเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านร่วมกับการดูภาพยนตร์ประกอบ 2) ใบความรู้ประกอบด้วย
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ใบงานและแบบประเมินหลังอ่าน เป็นแบบทดสอบเติมคำและแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบสำหรับ
การสอบกลางภาคและการเขียนเรียงความสำหรับการทดสอบปลายภาค โดยผู้เรียนต้องเข้าร่ วม
การประเมินทั้งกลางภาคและปลายภาค 3) ภาพยนตร์ใช้การฉาย DVD ประกอบการอ่านเป็นการศึกษา
ด้วยตนเองโดยมอบหมายให้ดูที่บ้านหรือดูที่ศูนย์สื่อการสอน 4) แบบประเมินความรู้ในเนื้อหา
ประกอบด้วยคำถาม 6 ประเด็น คือ ประเมินความรู้เกี่ยวกับใจความหลักในเรื่องและความคิดเชิง
วิเคราะห์เกี่ยวกับบทอ่านและภาพยนตร์ที่ชม และ 5) แบบประเมินตนเองเพื่อประเมินความเข้าใจ
เรื่องโดยรวม ประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เนื้อหา ความรู้ทางภาษา และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านซึ่งเป็นข้อมูลตอบสนองต่อเรื่องที่อ่าน ผลการวิจัยพบว่าการส่งเสริมให้
ผู้เรียนอ่านและตีความบทอ่านซึ่งเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
ตอบสนองต่อเรื่องที่อ่านเป็นการส่งเสริมความคิดเชิงวิเคราะห์และเป็นการส่งเสริมการสร้างสื่ อ
การเรียนการสอนซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวรรณกรรมและสร้างเสริมจินตนาการของผู้เรียน รวมถึง
ส่งเสริมการตอบสนองเชิงบวกแก่ผู้เรียนต่อการอ่านวรรณกรรมสำหรับเด็ก
จากงานวิจัยที่กล่าวข้างต้นนี้นำไปสู่ข้อสรุปว่า การจัดการเรียนการสอน
ด้วยกิจกรรมภาระงานสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน บรรยากาศการเรียนการสอนส่งเสริม
การการเรียนรู้ ส่งเสริมการตอบสนองเชิงบวก และมีความมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ผู้วิจัยได้นำแนวทางจากการจัดการเรียนการสอนของไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอน
อ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารด้วยกิจ กรรมภาระงานโดยพิจารณาการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างแรงจูงใจด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน และ
การสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
2.5.2 งานวิจยั เกี่ยวกับกิจกรรมภาระงานในเนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิน่
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานช่วยพัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน
และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างโอกาสการเรียนรู้ในเนื้อหาวัฒนธรรม
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้วัฒนธรรมของตนเอง
เพื่อให้สามารถสื่อสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างมั่นใจ
หริศักดิ์ พลตรี (2559) ศึกษาการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานกับความสามารถใน
การฟัง-พูดโดยพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานและสาระท้องถิ่น
สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษตามบทเรียน
ภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานและสาระท้องถิ่นที่สร้างขึ้ น และศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 30 คน ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
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ฟัง-พูด ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยได้แก่ 1) แบบสำรวจความต้องการหัวเรื่อง
ด้านสาระท้องถิ่น 2) บทเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานและสาระท้องถิ่น จำนวน 10 บทเรียน
3) แบบทดสอบความสามารถการฟัง -พูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน และ 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรี ยนภาษาอังกฤษที่เน้นสาระท้องถิ่น ทั้ง 10 บทเรียน ได้แก่
ลักษณะทั่วไปของจังหวัด สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวัด สถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งแวดล้อม ดอกไม้ประจำเมือง งานประเพณี การแต่งกายของชนเผ่าต่าง ๆ นิทาน
พื้นบ้าน ตำนานและเรื่องเล้า อาหารพื้นเมือง และบุคคลที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ใช้เวลาในการทดลอง
12 สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง มีการทดสอบก่อนเรียนก่อนการทดลองใช้บทเรียน
ภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานและสาระท้องถิ่นหลังจากนั้นมีการทดสอบหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติ t-test แบบจับคู่เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและ
หลังการใช้บทเรียน และค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้เรียน
ที ่ ม ี ต ่ อ บทเรี ย นภาษาอั ง กฤษที ่ เ น้ น ภาระงานและสาระท้ อ งถิ ่ น ต่ อ ความสามารถในการฟั ง -พู ด
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานและสาระ
ท้องถิ่นต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากับ 76.30/77.55 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากในการพัฒนาหลักสูตรได้ศึกษาทักษะทางภาษาตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา และตำราที่เกี่ยวข้อง 2) ความสามารถการฟัง -พูด
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังจากการใช้บทเรียนภาษอังกฤษที่เน้นภาระงานและสาระท้องถิ่นสูงกว่า
ก่อนการใช้บทเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เนื่องจากเนื้อหาในบทเรียนและคำศัพท์ที่ ใช้เป็น
การจำลองโครงสร้างภาษาและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงกิจกรรมที่ใช้สอดคล้องกับแนวคิด
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน 3 ขั้นหลัก คือ ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน ขั้นระหว่างทำ
ภาระงาน และขั้นเน้นภาษา ตลอดจนมีการทดลองรายบุคคล และทดลองกลุ่มเล็ก มีการปรับปรุง
ข้อบกพร่อง รวมถึงการพัฒนาบทเรียนจากเอกสารจริง เช่น แผนที่ แผ่นพับ สื่อสิ่งตีพิมพ์ ซึ่งช่วยให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติทางภาษากับชีวิตจริง และ 3) ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนภาษาอังกฤษที่เน้น
ภาระงานและสาระท้องถิ่นต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาอังกฤษในระดับดี
พลอยไพรินทร์ สโมทัย (2558) ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงาน เรื่อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ทดลองใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมภาระงาน เพื่อประเมินทักษะการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ เรื่องข้อมูลท้องถิ่นจังหวั ดกาญจนบุรี ประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่น
ในการทำงาน และศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้ า ใจ เครื ่ อ งมื อ ในการวิ จ ั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถามความต้ อ งการแบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า น
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ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ก่อนเรียน-หลังเรียน แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แผนการจัดการเรียนรู้
แบบประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน และแบบสอบถามความคิดเห็นที่
มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นว่าผู้เรียนและผู้สอนต้องการให้แบบฝึก ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจมีเนื้อหา
เกี่ยวกับลักษณะทั่วไป เทศกาลและประเพณี บุคคลสำคัญ อาหารพื้นเมืองในท้องถิ่น และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรูปแบบภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ มีกิจกรรมที่หลากหลาย
มีการเรียงเนื้อหาจากง่า ยไปยาก และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ได้แบบฝึกทักษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีค่าประสิทธิภาพ 82.33/80.56 ผลการทดลองใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนพบว่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.5
เนื่องจากผู้เรียนมีประสบการณ์และความรู้เดิมก่อนเรียน การกระตุ้นความรู้จากการทำแบบฝึก
ในบทเรียนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้เร็วขึ้น องค์ประกอบด้านกิจกรรมการเรียนการสอนอ่าน
แบบเน้นภาระงานเชื่อมโยงผู้เรียนกับสถานการณ์จริง บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนส่งเสริมการทำงาน
ร่วมกันของผู้เรียนและผู้สอน ส่งเสริมการแก้ปัญหาและความคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการทำงานอยู่ในระดับดี และผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอยู่ในระดับมาก
Kaikaew and Lornklang (2015) ศึกษาการใช้กิจกรรมภาระงานกับการสอนเขียน
โดยเน้นสาระวัฒนธรรมไทยและศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2014 ในโรงเรียนช่องแมววิทยคม จัง หวัดนครราชสีมา จำนวน 30 คน ได้มาด้วยการสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษ เกณฑ์การประเมินภาระงาน
เขียน และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
t-test ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยด้านการเขียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมภาระงานมี
คะแนนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.5 ผลการประเมินงานเขียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดี และ
ผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมภาระงานโดยเน้นวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้
เนื่องจากการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานโดยเน้นวัฒนธรรมไทยส่งเสริมโอกาสแก่ผู้เรียนในการใช้
ความรู้เดิม ประสบการณ์ที่มีในการสร้างผลงานเขียนของตน การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานยังช่วย
ส่งเสริมการทำงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอั งกฤษ
นอกจากนี้ ในระหว่างปฏิบัตภิ าระงานเขียนผู้เรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน และโครงสร้าง
ไวยากรณ์ในการเขียนระดับประโยคร่วมกับการปฏิบัติภาระงานเป็นกลุ่มซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้เรียนได้
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นผ่านกระบวนการเขียนเพื่อให้งานเขียนบรรลุตามเป้าหมาย
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นอกจากนี้ Boonteerarak and Wongnang (2017) สำรวจความต้องการพื้นฐาน
ของผู้เรียนเพื ่อ พัฒ นาและออกแบบชุด การเรียนภาษาอั งกฤษสำหรับล่ามแปลภาษาในเนื ้ อ หา
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้กิจกรรมภาระงานที่ตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น การตรวจสอบข้อมูลโดยใช้กลวิธีประเมินแบบสามเส้าด้วย
การเก็บข้อมลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้บริหารในท้องถิ่น สมาชิกในชุมชน
ท่าศาลา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกลุ่มเป้าหมายในการอบรม กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่วม แบบสอบถามและการประเมินความสามารถในการพูด
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แจ้งหัวเรื่องย่อยจำนวน 22 หัวเรื่องซึ่งอาจเป็นภาระงาน
ที่ผู้เข้าอบรมในอนาคตในฐานะล่ามแปลภาษาในเนื้อหาวัฒนธรรมต้องปฏิบัติ ได้แก่ อาหารพื้นเมือง
ผลไม้ประจำท้องถิ่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาและข้อปฏิบัติทางศาสนา ความอ่อนไหวทาง
วัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวต้องรู้ การสร้างกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น หัวเรื่องย่อยอยู่ในหมวดของ
หัวเรื่องหลัก 4 หัวเรื่อง คือ การรับรองและการดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การจัดกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น คำถามสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลแจก
ให้กับกลุ่มเป้าหมายในการอบรม 1 วันก่อนการทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
ผู้เข้ารับการอบรม ประเด็นคำถามใช้การประเมินเพื่อหาค่าความตรงโดยใช้ Content Validity Index
(CVI) ในการประเมินความสามารถในการพูดของกลุ่มเป้าหมาย เลือกคำถามที่มีค่าความตรงมากกว่า
0.67 ไปบรรจุในหลักสูตรของชุดการเรียน หลังจากนั้น สนทนากลุ่มร่วมกับกลุ่มเป้าหมายการวิจัยโดย
ใช้ภาษาไทยเพื่อหาประเด็นและข้อสรุป ประเด็นการสนทนากลุ่มที่ได้จากผู้บริหารของชุมชน ได้แก่
ความรับผิดชอบของล่ามต่อชุมชน และข้อมูลที่ได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศด้วยการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม คือ การบรรยายภูมิหลังเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การอธิบายข้อพึงระวังและหลีกเลี่ยงเชิงวัฒนธรรม การให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเดินทางในท้องถิ่น เป็นต้น 2) จัดหมวดหมู่ของหัวข้อย่อย 22 หัวข้อไว้ใน
หัวข้อหลักของหลักสูตรชุดการเรียน โดยคำนึงถึงประเด็นหลักในการจัดการเรียนรู้ 4 ประการ คือ
การกำหนดเนื้อหาในชุดการเรียนรู้ควรเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
การเน้นกิจกรรมที่โดดเด่นของพื้นที่ในเนื้อหา เช่น ประเพณีการตามหลัวหิงไฟพระเจ้าและการแข่งทำ
ลาบพื้นเมือง การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในเนื้อหาชุดการเรียน เช่น การนวด
แผนโบราณ การแกะสลักไม้แบบดั้งเดิม การทำดอกไม้ประดิษฐ์ และการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี
สำคัญของท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ 3) ประเมินภาพรวมของการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่าหัวเรื่องหลักทั้ง 4 หัวเรื่องเป็นแนวทางที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
แก่ผู้เข้ารับการอบรมและสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ข้อสรุปว่าการสอนกิจกรรมภาระงาน
ในเนื้อหาวัฒนธรรมสามารถบูรณาการกับการสอนในหลายรูปแบบ และผู้เรียนสามารถพัฒนา
หลายทักษะในหลายสาขาวิ ชา ผู้วิจัยนำแนวทางไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน-เขี ยน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมภาระงานร่วมกับเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนื อโดย
การสำรวจความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนและผู้สอน การออกแบบสื่อการสอนและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้สามารถนำไปใช้ได้จริง
2.5.3 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากงานวิจัยที่ได้ทบทวนมานี้ ได้ข้อสรุปในประเด็นต่อไปนี้ คือ แนวโน้มของ
งานวิจัยในปัจจุบัน จุดเด่นของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จุดด้อยของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการนำ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้
เมื่อพิจารณาด้านแนวโน้มของงานวิจ ัยแสดงให้เห็ นว่ า รูปแบบการสอนด้ ว ย
กิจกรรมภาระงานเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกิจกรรม
ที่ออกแบบไว้อย่างเป็นขั้น ตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถพัฒนาผู้เรียนไปสู่ทักษะที่เกี่ยวข้อง
ที่เชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ได้แก่ การพูดและการเขียน การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น กิจกรรมภาระงานช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะที่เชื่อมโยงจากการทำงาน
ร่วมกันก่อนปฏิบัติด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นและเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเป็น
การเพิ่มขยายการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทที่หลากหลายซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 จึงมีความเป็นไปได้ว่าการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเป็นแนวทางหนึ่ งในการพัฒนา
ทักษะทางภาษาของผู้เรียนที่เป็นที่ยอมรับในการพัฒนาผู้เรียนและสามารถพัฒนาทักษะการอ่านไปสู่
ทักษะที่หลากหลาย
เมื่อพิจารณาข้อดีของการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานพบว่า ผลของการใช้กิจกรรม
ภาระงานเน้ น การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการปฏิ บ ั ต ิ ภ าระงาน ช่ ว ยเพิ ่ ม พู น ทั ก ษะทางภาษาเป้ า หมายจาก
การปฏิบัติภาระงาน พัฒนาทักษะสังคมของผู้เรียนผ่านการทำงานร่วมกัน สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
ภาษาเป้าหมายและเนื้อหาบทเรียน ส่งเสริมการสืบค้นและสร้างสรรค์งาน และเสริมสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้เรียนในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ดังนั้น การสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงานจึงมีจุดเด่นในฐานะเป็นรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมั่นใจและ
สร้างสรรค์
อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยั งพบว่างานวิจัยดังกล่าวข้างต้น
ส่วนมากเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะเดี่ยว เช่น ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจเพียง
อย่างเดียว ทักษะการเขียนโดยเน้นการทำความเข้าใจโครงสร้างเรื่องหรือไวยกรณ์เพียงอย่างเดียว
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จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและการเขียนพบว่า มีงานมีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การสอนทักษะเดี่ยวในการสื่อสาร แต่งานวิจัยที่นำเสนอเกี่ยวกับทักษะสัมพันธ์ในรูปแบบของ
การอ่าน-เขียนยังพบในจำนวนจำกัด
จากข้อค้นพบในการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้เป็นแนวทางสำหรับผู้วิจัย
ในการออกแบบรูปแบบการสอนอ่า น-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือด้วยกิจกรรมภาระงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กล่าวคือ 1) กำหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน 2) ออกแบบเนื้อหาและรูปแบบการสอน
อ่ า น-เขีย นด้ ว ยกิจ กรรมภาระงานโดยใช้ผลการวิ เ คราะห์ความต้ องการพื้ น ฐานเป็ นข้อ มูลหลัก
ในการพัฒนารูปแบบการสอน 3) เลือกสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร
ในเนื้อหาวัฒนธรรมไทย 4) จัดลำดับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน 5) ออกแบบรูปแบบ
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพสื ่ อ และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และ 6) ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
เมื่อนำรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยออกแบบนี้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอาจช่วยเพิ่มระดับความสามารถ
ในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนสูงขึ้น สามารถนำความรู้ด้านการอ่าน-เขียน
ร่วมกับความรู้ในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือไปใช้ในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารได้จริง

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ผลของการใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อความสามารถ
ในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” เป็นการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) โดยรูปแบบของการวิจัย เป็นการวิจั ยแบบทดลอง
(Experimental Research) ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยเป็นแบบ One group pretest-posttest design
(Best & Kahn, 2006: 178) โดยมีจุดประสงค์ในการวิจัย คือ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนด้วยรูปแบบ
การสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอน
ด้วยกิจกรรมภาระงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เพื่อประเมินรูปแบบการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานสำหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พัฒนาขึ้นโดยพิจารณาในประเด็น ต่อไปนี้ 2.1) ศึกษา
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรียนและขนาดของผล (Effect Size) ของรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้นต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 2.2) ศึกษาความสามารถในการเขียนเพื่อ
การสื่อสารก่อนและหลังเรียนและขนาดของผล (Effect Size) ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นต่อความสามารถ
ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร 2.3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของผู้เรียนด้วยคะแนนก่อนและหลังเรียนรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
ใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานและขนาดของผล (Effect
Size) และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน การดำเนิน
การวิจัยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Needs Analysis)
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อนำผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การสอนโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น การสำรวจความต้องการพื้นฐานด้านความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารและสาระวัฒนธรรม
ไทยภาคเหนือที่ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ในปัจจุบัน
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอน
ขั้นตอนที่ 2 ใช้หลักการพัฒนารูปแบบการสอนโดยเน้นกระบวนการสื่อสารตามหน้าที่ของ
ภาษาด้วยการนำผลการสำรวจความต้องการมาออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงานร่วมกับการสอนสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้น นำรูปแบบ
การสอนที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินประสิทธิภาพ แล้วจึงนำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายก่อนนำไปใช้จริง
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือวัดประสิทธิภาพของสือ่
ขั้นตอนที่ 3 เป็นการนำรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนด้วยการประเมินผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน และสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อรูปแบบที่สร้างขึ้นเพื่อนำไป
ปรับปรุงรูปแบบการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานร่วมกับการสอนสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้รปู แบบการสอนและการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 4 เป็นการนำรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานร่วมกับการสอนสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
3.1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นำร่อง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนำร่องครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
3.1.1 กลุ่มตัวอย่างในการทดลองวิจัยนำร่องครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จำนวน 30 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
จำนวน 30 คน เพศหญิงและเพศชาย อายุระหว่าง 21-25 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ มีผลการสอบ
ปลายภาคในวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 1 วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 2 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 และ
การเขียนภาษาอังกฤษ 2 รวมกันและหาค่าเฉลี่ยของคะแนน 4 รายวิชาแล้ว จัดอยู่กลุ่มเก่ง ปานกลาง
อ่อน กลุ่มละ 10 คน เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม คือ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชา กำหนดให้
คะแนนร้อยละ 0-49 จัดอยู่ในกลุ่มอ่อน ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 49-79 อยู่ในกลุ่มปานกลาง และ
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 80-100 อยู่ในกลุ่มเก่ง การคัดเลือกโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก
โดยกำหนดให้กลุ่มทดลองนำร่องมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองรูปแบบ
การสอน กล่ า วคื อ ลงทะเบี ย นเรี ย นและสอบผ่ า นในรายวิ ช าการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ1 การอ่ า น
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ภาษาอังกฤษ 2 การเขียนภาษาอังกฤษ1 และการเขียนภาษาอังกฤษ 2 ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการทดลองใช้รูปแบบการสอนจริง
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองนำร่องใช้รูปแบบการสอน
3.1.2.1 ในการทดลองนำร่อง กลุ่ม 3 คนและกลุ่ม 10 คน ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน
กล่าวคือ มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ มีผลการศึกษาวิชาเอกอยู่ในกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน มีผลการสอบ
ปลายภาคในวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 1 วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 2 การเขียนภาษาอังกฤษ1 และ
การเขียนภาษาอังกฤษ 2 รวมกันและหาค่าเฉลี่ยของคะแนน 4 รายวิชา ผ่านการเรียนรายวิชาการ
อ่านภาษาอังกฤษ 1 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 และการเขียนภาษาอังกฤษ 2
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มทดลอง โดยใช้กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก
3.1.2.2 กลุ่มตัวอย่างทดลองนำร่อง กลุ่ม 3 คนและกลุ่ม 10 คน เป็นกลุ่มที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกัน กล่าวคือ 1) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2) มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ 3) มีคะแนนเฉลี่ยของวิชาการอ่ าน
ภาษาอังกฤษ และการเขียนภาษาอัง กฤษ ทั้ง 4 วิชา รวมกันและหาค่าเฉลี่ยของคะแนน 4 รายวิชา
จากนั้นจัดอยู่ในกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน และ 4) ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในรายวิชาการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 1 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 และการเขียนภาษาอังกฤษ 2
โดยคุณสมบัติของกลุ่มทดลองนำร่อง 3 คน และ 10 คน สอดคล้องกับคุณสมบัติของประชากร 30 คน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการนำรูปแบบไปใช้จริง และสอดคล้องกับคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างในการนำ
รูปแบบไปใช้
3.1.3 วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดำเนินการดังนี้
3.1.3.1 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยนำร่อง โดยกำหนดประชากรทั้งหมด
เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 60 คน ศึกษาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่ ภูมิลำเนาของกลุ่ม
ตัวอย่าง และการลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 1 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
การเขียนภาษาอังกฤษ 1 และการเขียนภาษาอังกฤษ 2
3.1.3.2 คัดเลือกนักศึกษาสำหรับการทดลองนำร่อง จำนวน 3 คน และ 10 คน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติสอดคล้องกับประชากรทั้งหมดในการวิจัย กล่าวคือ มีภูมิลำเนาอยู่ใน
ภาคเหนือ และลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ1 การอ่านภาษาอังกฤษ
2 การเขียนภาษาอังกฤษ1 และการเขียนภาษาอังกฤษ2 แต่เพิ่มเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ คะแนน
เฉลี่ยรวมของ 4 รายวิชาข้างต้น จัดอยู่ในกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยกลุ่ม 3 คน กำหนดเก่ง
ปานกลาง อ่อน ตามเกณฑ์อย่างละ 1 คน และกลุ่ม 10 คน กำหนด เก่ง 3 คน ปานกลาง 4 คน และ
อ่อน 3 คน
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3.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
3.2.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรม
ภาระงานร่วมกับการสอนสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
3.2.2 ตัวแปรตาม คือ
3.2.2.1 ผลของการใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน ได้แก่
- ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนด้วยคะแนนก่อน
และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน และศึกษาขนาดของผล (Effect Size)
- ความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนด้วยคะแนนก่อน
และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน และศึกษาขนาดของผล (Effect Size)
- ความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนด้วยคะแนน
ก่ อ นและหลั ง เรี ย นด้ ว ยรู ป แบบการสอนอ่ า น-เขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื ่ อ การสื ่ อ สารโดยใช้ เ นื ้ อ หา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานและศึกษาขนาดของผล (Effect Size)
3.2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางต่อรูปแบบการสอนอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโดยการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเอกสาร
และข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห์ในการสร้างรูปแบบการสอน และเมื่อพัฒนารูปแบบ
และหาค่าความเที่ยงในเนื้อหาแล้ว ได้ทดลองนำร่องกับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างในกลุ่ม 3 คน และกลุ่ม 10 คน และนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองนำร่องมาปรับปรุ งรูปแบบ
การสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือด้วยกิจกรรมภาระงาน แล้วจึง
นำมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้
ในการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 3 ชั่วโมง เป็นเวลา
30 ชั่วโมง โดยมีการสอบก่อนเรียน 2 ชั่วโมงและหลังเรียน 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาในการทดลอง
รูปแบบการสอน 34 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อเสร็จกระบวนการในวันเวลา
ที่กำหนด ได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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3.3 รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง แบบ One group Pretest-Posttest
Design โดยมีลักษณะการทดลอง ดังนี้
การทดสอบก่อนใช้รูปแบบ
การสอนอ่าน-เขียน
T1
โดย T1
X
T2

=
=
=

การสอนด้วยรูปแบบการสอน
อ่าน-เขียน
X

การทดสอบหลังใช้รูปแบบ
การสอนอ่าน-เขียน
T2

การทดสอบก่อนใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียน
การสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียน
การทดสอบหลังใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียน

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือในการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษในการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน จำนวน 10 บท
2. แบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษในทักษะการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ สำหรับใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
3.5 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตารางสำรวจความต้องการพื้นฐานในการพัฒนา
รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับกิจกรรมภาระงาน
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน โดยมีรายละเอียด
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือดังนี้
1. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษในการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
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ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือเพือ่ ใช้ในการวิจัยในระยะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ (Needs Analysis) วัตถุประสงค์ใน
การดำเนินการวิจัยในระยะแรก เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ
และโครงสร้างรูปแบบการสอนในขั้นต่อไป โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำรวจความต้องการพื้นฐาน
และวิเคราะห์ข้อมูล ในระยะนี้เป็นการรวมรวมข้อมูลเอกสาร ข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อ ง โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เ อกสารประกอบการพัฒนาเครื่อ งมื อได้แก่ รายวิชากำหนด
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิเคราะห์เนื้อหารายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร และเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
2. เพื่อสำรวจความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนร่วมกับความต้องการพื้นฐานของผู้สอน
ในการพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับทักษะการอ่าน เพื่อความเข้าใจ
ความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร และความรู้ในสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือที่ผู้เรียน
มีในปัจจุบัน
3. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนร่วมกับความต้องการพื้นฐานของผู้สอน
ในการพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นด้ า นทั ก ษะและจุ ล ทั กษะในการอ่ า นเพื ่ อ ความเข้ า ใจ ทั ก ษะการเขี ยนเพื่ อ
การสื่อสารและแนวเรื่องสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือที่จะนำไปจัดการเรียนการสอน สังเคราะห์สรุป
หลักการ และประเด็นสำคัญที่จะนำไปพัฒนารูปแบบ เพื่อทำการศึกษาต่อในระยะต่อไป
3.6 ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน (Needs Analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้
ได้รายละเอียดสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เพื่อนำมากำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และเพื่อมา
กำหนดโครงสร้างหลักสูตรในด้านความรู้ภาษาอังกฤษร่วมกับสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กำหนด
เนื้อหาตามภาระงานการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยได้ศึกษาจากแหล่งข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้องกล่าวคือ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี พ.ศ. 2557 โดยพิจารณาคำอธิบาย
รายวิชาทักษะการอ่าน รายวิชาทักษะการเขียน และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาระวัฒนธรรมไทย
จำนวน 5 รายวิชา
1.1 เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากเอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งได้ แ ก่ 1) ตาราง
การวิเคราะห์ข้อกำหนดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี พ.ศ. 2557 ในรายวิชาการอ่าน 1
และการอ่าน 2 โดยพิจารณาการอ่านเพื่อความเข้าใจและจุลทักษะในการอ่าน 2) ตารางการวิเคราะห์
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ข้อกำหนดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี พ.ศ. 2557 ในรายวิชาทักษะการเขียนเพื่อ
การสื่อสารโดยวิเคราะห์จากเอกสารและตำราเกี่ยวกับการสอนเขียน การเขียน เอกสารเผยแพร่
ประกอบการเรียนการสอนเขียน บทความวิจัย บทความทางวิชาการ และหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2557 ในรายวิชาการเขียน 1 และการเขียน 2 ที่พัฒนาทักษะการเขียน
ที่เชื่อมโยงกับทักษะการอ่านโดยใช้ หลักการวิเคราะห์โครงสร้างเรื่องในการพัฒนาหลักสูตร เพราะ
เป็นแนวทางไปสู่การสังเกต การวิเคราะห์ และเรียนรู้โครงสร้างเรื่อง เพื่อนำไปสู่ความสามารถ
ในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร 3) ตารางการวิเคราะห์ข้อกำหนดในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ปี พ.ศ. 2557 ในสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ จากการศึกษาเอกสาร ตำรา และงานเขียน
เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศร่วมกับ
การเรียนสาระวัฒนธรรมจำนวน 8 เล่ม 4) ตารางกำหนดแนวเรื่องและหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาระ
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือประกอบด้วยแนวเรื่อง หัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง และคำอธิบายหัวเรื่อง เพื่อนำ
รายละเอียดภาระงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารมาสร้างเป็นข้อกำหนด
ในการพัฒนาโครงสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในสาระวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือที่สอดคล้องกัน 5) กรอบอ้างอิงการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย (The Framework
of Reference for English Language Education in Thailand – FRELE-TH) ที่ถูกกำหนดขึ้นโดย
เปรียบเทียบกับกรอบมาตรฐาน CEFR (2001)
1.2 การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการสร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาของการสอน
อ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารโดย ศึกษาเนื้อหาของรายวิชาการอ่าน การเขียน และรายวิชาในสาระ
วัฒนธรรมไทย เพื่อนำรายละเอียดภาระงานมาจัดทำเป็นข้อกำหนดในการพัฒนาโครงสร้างรูปแบบ
การสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือที่สอดคล้องกัน
1.3 นำเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปหาประสิทธิภาพโดยการหาค่าประสิทธิภาพด้านความตรง
เชิ ง เนื ้ อ หา (Content Validity) ของตารางวิ เ คราะห์เ อกสารประกอบกิ จกรรมการจั ด การเรียน
การสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภาษา 1 ท่าน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวัฒนธรรม ไทย
ภาคเหนือ 1 ท่าน เป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้ประสานงานการศึกษาพื้นฐานภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏลำปาง และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 1 ท่าน เป็นประธานสาขาวิจัยและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง การหาค่าความตรงใช้การสัมภาษณ์ร่วมกับขอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงตาราง
วิเคราะห์เอกสารประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ
1.4 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนำแบบวิเคราะห์เนื้อหาที่สร้างขึ้นและหาค่าประสิทธิภาพ
จากนั้นวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอน วิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียนการสอน
และสร้างตารางสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษา
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1.5 นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมากำหนดเนื้อหาของบทเรียนโดยพิจารณาวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา ร่วมกับผลการวิเคราะห์ความต้องการพื้น ฐานของผู้เรียน เพื่อความ
หลากหลายของเนื้อหาในรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมภาระงาน การจัด
กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล ซึ่งรวบรวมจากตำรา เอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวน
ทั้งสิ้น 12 เล่ม
นำข้อมูลที่ได้ไปสร้างเครื่องมือสำหรับสำรวจข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ว่าเป็นข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนเพื่อ
การสื่อสารหรือไม่ โดยสรุปผลการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หลักสูตรรายวิชา และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย
แสดงด้วยตารางดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในเนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือด้วยกิจกรรมภาระงาน
แหล่งข้อมูล

เนื้อหา

หน้าที่และทักษะภาษา

1. หลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง
2. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ
2.1 เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการอ่าน 1
2.2 เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการอ่าน 2
2.3 เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการเขียน 1
2.4 เอกสารประกอบการ
สอนการเขียน 2
3. เอกสารประกอบการเรียน
การสอนในสาระวัฒนธรรม
ไทยภาคเหนือ

- เทศกาล
สำคัญทาง
ศาสนา
- ประเพณี
ทางศาสนา
- การดำเนิน
ชีวิตและ
ความเชื่อ
- อาหาร
พื้นบ้าน
- ตำนานและ
เรื่องเล่า
- ชีวประวัติ

- จุลทักษะในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ
- การเขียนจดหมาย
- การเขียนโฆษณา
- การเขียนตำราอาหาร
- การเขียนแผ่นพับ
- การเขียนใบปลิว
- การเขียนกำหนดการ
- การเขียนคำแนะนำแก่
นักท่องเที่ยว

กิจกรรมการสอน การประเมินผล
- การอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ
- การเขียนเพื่อ
การสื่อสาร
- การศึกษา
คำศัพท์
สำนวน และ
รูปแบบของ
ข้อความ
ประโยคทีใช้ใน
การสื่อสาร

- แบบฝึกท้ายบท
- แบบทดสอบ
หลังเรียน
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จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการสอนอ่าน-เขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงานจาก 3 แหล่งข้อมูลได้ลักษณะร่วมของข้อมูลเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การสอนและพัฒนาเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลความต้องการพื้นฐานของกลุ่มผู้เรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของตารางวิเคราะห์ข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้เชี่ย วชาญด้านเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ 1 ท่าน เป็นอาจารย์
ผู ้ ส อนภาษาอั ง กฤษและผู ้ ป ระสานงานการศึ ก ษาพื ้ น ฐานภาษาอั ง กฤษ คณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏลำปาง และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการเรียน 1
ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของตารางกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารูปแบบการสอนได้ความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.82 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.76 ซึ่งแสดงว่าตาราง
วิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นมีความตรงเชิงเนื้อหา
1.6 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสังเคราะห์เนื้อหาสำหรับจัดทำโครงสร้าง
เนื้อหา จากนั้น ออกแบบแบบสำรวจความต้องการพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ
การสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอน
ด้วยกิจกรรมภาระงานเพื่อเปรียบเทียบความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีกับความรู้ใหม่ที่ต้องการพัฒนาในด้าน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารโดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยพิจารณา
ในประเด็นต่อไปนี้คือ เพศ การศึกษา ชั้นปีที่กำลังศึกษา รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน คะแนนเฉลี่ย
ภูมิลำเนา และศาสนาของผู้เรียน
ตอนที่ 2 ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ เก็บรวมรวมข้อมูลความต้องการพื้นฐาน
ในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยเปรียบเทียบทักษะการอ่านที่มีอยู่แล้วกับทักษะ
การอ่านที่ตอ้ งการพัฒนา
ตอนที่ 3 ด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารเก็บรวมรวมข้อมูลความต้องการพื้นฐาน
ในการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารโดยเปรียบเทียบทักษะการเขียน
ที่มีอยู่แล้วกับทักษะการเขียนที่ต้องการพัฒนา
ตอนที ่ 4 แนวเรื ่ อ งและหั ว ข้ อ สำหรั บ สาระการสอนวั ฒ นธรรมไทยภาคเหนื อ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการพื ้ น ฐานในการเรี ย นรู ้ เ นื ้ อ หาสาระวั ฒ นธรรมไทยภาคเหนื อ
โดยเปรียบเทียบความต้องการพื้นฐานที่มีอยู่แล้วกับความรู้ที่ต้องการพัฒนา
ตอนที่ 5 คำถามและข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการเรียนการสอน
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สรุปผลการศึกษาขั้นตอนที่ 1
การวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานจาก 3 แหล่งคือ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำอธิบายรายวิชา และเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่าน
การพัฒนาทักษะการเขียน ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ และผู้ เรียน ได้ข้อมูล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
เพื ่ อ การสื ่ อ สารโดยใช้ เ นื ้ อ หาวั ฒ นธรรมไทยภาคเหนื อ ร่ ว มกั บ การสอนด้ ว ยกิ จ กรรมภาระงาน
ในการกำหนดความรู้และทักษะการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ด้านเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ผลการวิเคราะห์
ความต้องการพื้นฐาน ได้ข้อมูลความต้องการพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
แสดงผลการสำรวจความต้องการพื้นฐาน ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลสำรวจความต้องการพื้นฐานการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ความรู้
ความรู้ที่
รายการสำรวจความต้องการพื้นฐาน พื้นฐานที่มี ต้องการเพิ่ม ผลต่าง ลำดับความ
แล้ว
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
ค่าเฉลีย่
ต้องการ
̅ S.D 𝒙
̅ S.D
𝒙
การใช้กลไกถ่ายโอนความรู้สู่การเขียน 3.16 0.53 3.90 0.71 1.54
1
การใช้โครงสร้างไวยากรณ์
2.73 0.73 3.90 0.71 1.17
2
ในการแสวงหาความหมาย
การระบุกลไกในการนำเสนอเพื่อ
2.76 0.56 3.86 0.34 1.1
3
อนุมานเรื่องที่อ่าน
การจำแนกคำและความหมาย
3.26 0.44 4.00 0.64 0.74
4
อย่างเหมาะสม
การอ่านโดยใช้บริบทช่วยในการ
3.20 0.40 3.93 0.86 0.73
5
ตีความหมายของประโยคและอนุเฉท
โดยใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์
ประเมินผลด้วยการคาดเดา
การอ่านโดยหาความหมายด้วย
3.70 0.78 4.40 0.78 0.7
6
การสังเกตอุปสรรค ปัจจัย และรากคำ
ในการวิเคราะห์คำที่ไม่รู้จัก
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ตารางที่ 2 ผลสำรวจความต้องการพื้นฐานการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ต่อ)
ความรู้
ความรู้ที่
รายการสำรวจความต้องการพื้นฐาน พื้นฐานที่มี ต้องการเพิ่ม ผลต่าง ลำดับความ
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
แล้ว
ค่าเฉลีย่
ต้องการ
̅ S.D 𝒙
̅ S.D
𝒙
ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในบทอ่านจาก 3.03 0.61 3.23 0.43 0.7
6
ความรู้และประสบการณ์ที่เกีย่ วข้อง
การใช้เทคนิคการอ่านเพื่อหา
3.40 0.49 4.06 0.78 0.66
7
รายละเอียดจำเพาะ
การอ่านตีความโดยใช้ภาพ แผนภูมิ
2.83 0.37 3.46 0.58 0.63
8
ตารางช่วยในการทำความเข้าใจ
การอ่านข้ามคำที่ไม่จำเป็นเพื่ออ่านเนื้อ 3.16 0.53 3.73 0.44 0.57
9
เรื่องโดยมีวัตถุประสงค์ในการอ่าน
การเรียนรู้คำและความหมาย
3.33 0.60 3.70 0.46 0.37
10
ความรู้เกี่ยวกับระบบเสียง โครงสร้าง 2.56 0.50 4.13 0.34 0.2
11
ประโยค และสัมพันธสารในบทอ่าน
การใช้เทคนิคการอ่านสรุปความ
3.96 0.18 3.50 0.50 -0.46
12
ตารางที่ 2 ซึ่งแสดงผลสำรวจความต้องการพื้นฐานของการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
ผู้เรียนในส่วนของความรู้ที่ต้องการเพิ่ม พบว่าลำดับของความต้องการในการพัฒนาทักษะการอ่าน
เรียงตามลำดับ ดังนี้ การใช้กลไกการถ่ายโอนความรู้สู่การเขียน (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.54) การใช้
โครงสร้ า งไวยากรณ์ใ นการแสวงหาความหมาย (ผลต่ า งค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 1.17) การระบุ ก ลไก
ในการนำเสนอเพื่ออนุมานเรื่องที่อ่าน (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.1) การจำแนกคำและความหมาย
อย่างเหมาะสม (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.74) การอ่านโดยใช้บริบทช่วยในการตีความหมายของ
ประโยคและอนุเฉทโดยใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ประเมินผลด้วยการคาดเดา (ผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.73) ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในบทอ่านจากความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง (ผลต่าง
ค่ า เฉลี ่ ย เท่ า กั บ 0.7) การอ่ า นโดยหาความหมายด้ ว ยการสั ง เกตอุ ป สรรค ปั จ จั ย และรากคำ
ในการวิเคราะห์คำที่ไม่รู้จัก (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.7) การใช้เทคนิคการอ่านเพื่อหารายละเอียด
จำเพาะ (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.66) การอ่านตีความโดยใช้ภาพ แผนภูมิตารางช่วยในการทำความ
เข้าใจ (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.63) การอ่านข้ามคำที่ไม่จำเป็นเพื่ออ่านเนื้อเรื่องโดยมีวัตถุประสงค์
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ในการอ่าน (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.57) การเรียนรู้คำและความหมายอ่าน (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ
0.37) ความรู้เกี่ยวกับระบบเสียง โครงสร้างประโยค และสัมพันธสารในบทอ่าน (ผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.2) และการใช้เทคนิคการอ่านเพื่อสรุปความ (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ -0.46) ตามลำดับ
2. ด้ า นเนื ้ อ หาสาระเกี ่ ย วกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะความสามารถในการอ่ า น-เขี ย นเพื่ อ
การสื่อสารผลการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน ได้ข้อมูลความต้องการพื้นฐานในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารแสดงผลการสำรวจความต้องการพื้นฐาน ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการสำรวจความต้องการพื้นฐานทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ความรู้พื้นฐาน
ความรู้
ผลต่าง ลำดับ
รายการสำรวจความต้องการ
ที่มีแล้ว
ที่ต้องการเพิ่ม ค่าเฉลีย่ ความ
พื้นฐานการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ต้องการ
S.D
S.D
̅
̅
𝒙
𝒙
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและสะกด 2.83
0.37 4.16 0.37 1.33
1
คำอย่างถูกต้อง
เลือกลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับ 2.73
0.44 3.76 0.43 1.03
2
รูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร
เฉพาะทาง
ควบคุมกลไกการเขียนสามารถ
2.7
0.46 3.73 0.63 1.03
2
เขียนอย่างถูกต้อง
เลือกใช้โครงสร้างประโยคเพื่อ
3.00
0.64 3.80 0.40 0.80
3
การสื่อสารอย่างถูกต้อง
ตรวจสอบและปรับแก้งานเขียน
3.10
0.40 3.80 0.40 0.70
4
ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม
เลือกลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับ 2.83
0.37 3.43 0.50
0.6
5
ผู้อ่าน
จัดระบบโครงสร้างงานเขียนใน
3.36
0.55 3.86 0.34
0.5
6
ระดับย่อหน้าและระดับสูงกว่าย่อ
หน้าได้อย่างเป็นระบบ รวมถึง
สะท้อนข้อมูล/ความรู้ใหม่อย่าง
เหมาะสม
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จากตารางที่ 3 แสดงผลสำรวจความต้องการพื้นฐานของการเขียนเพื่อการสื่อสารของ
ผู้เรียนในส่วนของความรู้ที่ต้องการเพิ่ม พบว่าผลสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะการเขียน
เรียงตามลำดับผลต่างเฉลี่ย ดังนี้ ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและสะกดคำอย่างถูกต้อง (ผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.33) เลือกลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสารเฉพาะทาง (ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.03) ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและสะกดคำอย่างถูกต้อง (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ
1.03) เลือกใช้โครงสร้างประโยคเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้อง (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.80) ตรวจสอบ
และปรับแก้งานเขียนด้วยตนเองอย่างเหมาะสม (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.70) เลือกลีลาการเขียนให้
สอดคล้องกับผู้อ่าน (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.60) และจัดระบบโครงสร้างงานเขียนในระดับย่อหน้า
และระดับสูงกว่าย่อหน้าได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสะท้อนข้อมูลหรือความรู้ใหม่อย่างเหมาะสม
(ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.5) ตามลำดับ
3. ด้านสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ผลการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานได้ข้อมูล
ความต้องการพื้นฐานในสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือตามแนวเรื่อง (Theme) ในหัวข้อต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ผลสำรวจความต้องการพื้นฐานด้านสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
ความรู้
ผลต่าง ลำดับ
รายการประเมินความต้องการ ความรู้พื้นฐานที่มี
แล้ว
ที่ต้องการเพิ่ม ค่าเฉลี่ย ความ
พื้นฐานสาระวัฒนธรรมไทย
ต้องการ
ภาคเหนือ
S.D
̅
̅ S.D
𝒙
𝒙
อาหารพื้นบ้าน
3.23
0.67 4.26 0.73 1.03
1
ตำนานและเรื่องเล่า
3.63
0.49 4.43 0.67
0.8
2
ประเพณีทางศาสนา
3.10
0.60 3.63 0.49 0.53
3
เทศกาลสำคัญของภาคเหนือ
3.03
0.66 3.46 0.50 0.43
4
การดำเนินชีวิตและความเชื่อ
3.26
0.63 3.53 0.50 0.27
5
จากตารางที่ 4 แสดงผลสำรวจความต้องการพื้นฐานด้านการเรียนสาระวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือของนักศึกษาในส่วนของความรู้ที่ต้องการเพิ่ม พบว่า ผลสำรวจความต้องการในการเรียน
สาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือเรียงตามลำดับ ดังนี้ อาหารพื้นบ้าน (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.03)
ตำนานและเรื่องเล่า (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.8) ประเพณีทางศาสนา (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.53)
เทศกาลสำคัญของภาคเหนือ (ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.43) และการดำเนินชีวิตและความเชื่อ
(ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.27) ตามลำดับ
4. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานได้ข้อมูล
ความต้องการพื้นฐานในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ ต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 ผลสำรวจความต้องการพื้นฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ระดับ
ลำดับ
รายการประเมินความต้องการพื้นฐานด้าน
ความ
(𝒙̅ ) มาตรฐาน ความ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
คิดเห็น ต้องการ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมกลุ่ม
4.73
0.45
มากที่สุด
1
หรือคู่
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสามารถนำไปใช้ใน 4.60
0.50
มากที่สุด
2
ชีวิตประจำวัน
สื่อและกิจกรรมควรเชื่อมโยงกับเนื้อหาวัฒนธรรม
4.57
0.50
มากที่สุด
3
ไทยภาคเหนือ
สื่อและกิจกรรมควรมีความหลากหลายและน่าสนใจ 4.43
0.63
มาก
4
เอกสารประกอบการเรียนการสอนควรมีความ
4.40
0.67
มาก
5
หลากหลาย
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับ
4.17
0.87
มาก
6
ประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีอยู่
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนควรเปิดโอกาส
4.13
0.68
มาก
7
ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม
จากตารางที่ 5 แสดงผลสำรวจความต้องการพื้นฐานด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พบว่า ความเห็นต่อความต้องการในการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมกลุ่มหรือคู่ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.73
ค่ า เบี ่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กั บ 0.45) กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นการสอนสามารถนำไปใช้ ใ น
ชี ว ิ ต ประจำวั น (ค่ า เฉลี ่ ย เท่ า กั บ 4.60 ค่ า เบี ่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กั บ 0.50) สื ่ อ และกิ จ กรรม
ควรเชื่อมโยงกับเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.50) สื่อและกิจกรรมควรมีความหลากหลายและน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.63) เอกสารประกอบการเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่
ผู้เรียนมีอยู่ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.87) และกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.68) ตามลำดับ
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5. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานได้ข้อมูลความ
ต้องการพื้นฐานในด้านการประเมินผลการเรียนรู้ในหัวข้อ ต่อไปนี้
ตารางที่ 6 ผลสำรวจความต้องการพื้นฐานด้านการประเมินผลการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
รายการประเมินความต้องการพื้นฐาน
(𝒙̅ ) มาตรฐาน
ด้านการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนการสอน
การประเมินการอ่านใช้บทอ่านที่ใกล้เคียงกับ
ประสบการณ์ที่เกี่ยข้อง
การประเมินการเขียนเชื่อมโยงกับข้อมูลในบทอ่าน
ที่ได้อ่าน
เนื้อหาในการประเมินการเขียนเกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างเรื่องที่อ่านแล้ว
การประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
แบบทดสอบอ่านมีความยาวที่เหมาะสมกับผู้เรียน
แบบทดสอบอ่านส่งเสริมทักษะการคิด
แบบทดสอบเขียนใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน

4.57

0.57

ระดับ ลำดับ
ความ ความ
คิดเห็น ต้องการ
มากที่สุด
1

4.53

0.51

มากที่สุด

2

4.33

0.48

มาก

3

4.20

0.61

มาก

4

4.17

0.59

มาก

5

4.10
4.03
3.97

0.71
0.76
0.72

มาก
มาก
มาก

6
7
8

ตารางที่ 6 ผลสำรวจความต้องการพื้นฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พบว่า ความเห็นต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับมากที่สุด ดังนี้ การประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57) การประเมินการอ่านใช้บทอ่านที่ใกล้เคียงกับ
ชีวิตประจำวัน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51) การประเมินการเขียน
เชื่อมโยงกับข้อมูลในบทอ่านที่ได้อ่าน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48)
เนื ้ อ หาในการประเมิ น การเขี ยนเกี ่ ยวข้ องกั บ โครงสร้ า งเรื ่ องที่ อ ่ า นแล้ว (ค่ า เฉลี ่ย เท่ า กั บ 4.20
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61) การประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.59) แบบทดสอบอ่านมีความยาว
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71) แบบทดสอบอ่าน
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ส่งเสริมทักษะการคิด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.76) และ แบบทดสอบ
เขียนใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.97 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.22)
ตามลำดับ
6. ด้านความต้องการอื่น ๆ เป็นการสอบถามความคิดเห็นผู้เรียนเพิ่มเติมในแบบสอบถาม
ปลายเปิด มีความเห็น ดังนี้
6.1 บทอ่านไม่ควรยาวเกิน 1 หน้า
6.2 เนื้อหาบทอ่านไม่ยากเกินไปสำหรับผู้เรียนในการทำความเข้าใจบทอ่านด้วยตนเอง
สามารถอ่านและตีความได้โดยไม่ต้องใช้พจนานุกรมช่วยในการหาความหมาย โครงสร้างเรื่องไม่ควร
ซับซ้อน สามารถดำเนินกิจกรรมการอ่านได้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
6.3 ศัพท์และสำนวนในบทอ่านสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
จากนั้น สำรวจความต้องการพื้นฐานในการพัฒนาผู้เรียนของผู้สอนร่วมกับจัดสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) และการสัม ภาษณ์ เพื่อขอความคิดเห็นและแนวคิดจากผู้สอนซึ่งมี
ประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ผู้สอนรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 2 ท่าน
ผู้สอนรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ 1 ท่าน และผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาระวัฒนธรรมไทย
ได้แก่ รายวิชาไทยศึกษา จำนวน 2 ท่าน เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหา สื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ มีดังนี้
1. ด้ า นการสอนอ่ า นเพื ่ อ ความเข้ า ใจ ผลสำรวจและการสนทนากลุ ่ ม กั บ ผู ้ ส อน
เปรียบเทียบกับความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน แสดงด้วยตาราง ดังนี้
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนกับผู้สอนด้านทักษะการอ่าน
ลำดับของ
ลำดับของ
ทักษะด้านการอ่านที่ผู้สอน
ความต้องการ
ความต้องการ
ต้องการพัฒนา
ของนักศึกษา
ของผูส้ อน
การใช้กลไกถ่ายโอนความรู้สู่การเขียน
1
การระบุกลไกในการนำเสนอเพื่อ
1
อนุมานเรื่องที่อ่าน
การใช้โครงสร้างไวยากรณ์
2
การอ่านข้ามคำที่ไม่จำเป็นเพื่ออ่านเนื้อ
2
ในการแสวงหาความหมาย
เรื่องโดยมีวัตถุประสงค์ในการอ่าน
การระบุกลไกในการนำเสนอเพื่อ
3
การใช้เทคนิคการอ่านสรุปความ
3
อนุมานเรื่องที่อ่าน
การจำแนกคำและความหมาย
4
การใช้เทคนิคการอ่านเพื่อหา
4
อย่างเหมาะสม
รายละเอียดจำเพาะ
ทักษะด้านการอ่านที่ผู้เรียน
ต้องการพัฒนา
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนกับผู้สอนด้านทักษะการอ่าน (ต่อ)
ลำดับของ
ทักษะด้านการอ่านที่ผู้สอน
ความต้องการ
ต้องการพัฒนา
ของนักศึกษา
การอ่านโดยใช้บริบทช่วยในการ
5
การอ่านโดยใช้บริบทช่วยในการ
ตีความหมายของประโยคและอนุเฉท
ตีความหมายของประโยคและอนุเฉท
โดยใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์
โดยใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์
ประเมินผลด้วยการคาดเดา
ประเมินผลด้วยการคาดเดา
การอ่านโดยหาความหมายด้วยการ
6
การใช้กลไกการถ่ายโอนความรู้สู่การ
สังเกตอุปสรรค ปัจจัย และรากคำใน
เขียน
การวิเคราะห์ค่ำที่ไม่รู้จัก
ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในบทอ่านจาก
6
การใช้โครงสร้างไวยากรณ์ในการ
ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
แสวงหาความหมาย
การใช้เทคนิคการอ่านเพื่อหา
7
การเรียนรู้คำและความหมาย
รายละเอียดจำเพาะ
การอ่านตีความโดยใช้ภาพ แผนภูมิ
8
การอ่านตีความโดยใช้ภาพ แผนภูมิ
ตารางช่วยในการทำความเข้าใจ
ตารางช่วยในการทำความเข้าใจ
การอ่านข้ามคำที่ไม่จำเป็นเพื่ออ่าน
9
ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในบทอ่านจาก
เนื้อเรื่องโดยมีวัตถุประสงค์ในการอ่าน
ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การเรียนรู้คำและความหมาย
10
ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในบทอ่านจาก
ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับระบบเสียง โครงสร้าง
11
ความรู้เกี่ยวกับระบบเสียง โครงสร้าง
ประโยคและสัมพันธสารในบทอ่าน
ประโยคและสัมพันธสารในบทอ่าน
การใช้เทคนิคการอ่านสรุปความ
12
การอ่านโดยหาความหมายด้วยการ
สังเกตอุปสรรค ปัจจัย และรากคำใน
การวิเคราะห์คำที่ไม่รู้จัก
ทักษะด้านการอ่านที่ผู้เรียน
ต้องการพัฒนา

ลำดับของ
ความต้องการ
ของผู้สอน
5

6

7
8
9
10
11
12
13

จากตารางที่ 7 ความต้องการของผู้สอนไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
กล่าวคือ ความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน อันดับที่ 1 คือ การใช้กลไกการถ่ายโอนความรู้สู่การเขียน
อันดับที่ 2 คือ การใช้โครงสร้างไวยากรณ์ในการแสวงหาความหมาย อันดับที่ 3 คือ การระบุกลไก
ในการนำเสนอเพื่ออนุมานเรื่องที่อ่าน อันดับที่ 4 คือ การจำแนกคำและความหมายอย่างเหมาะสม
อันดับที่ 5 คือ การอ่านโดยใช้บริบทช่วยในการตีความหมายของประโยคและอนุเฉทโดยใช้โครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ประเมินผลด้วยการคาดเดา อันดับที่ 6 คือ การอ่านโดยหาความหมายด้วยการสังเกต
อุปสรรค ปัจจัย และรากคำในการวิเคราะห์คำที่ไม่รู้จักและความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในบทอ่านจาก
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ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อันดับที่ 7 คือ การใช้เทคนิคการอ่านเพื่อหารายละเอียดจำเพาะ
อันดับที่ 8 คือ การอ่านตีความโดยใช้ภาพ แผนภูมิ ตารางช่วยในการทำความเข้าใจ อันดับที่ 9 คือ
การอ่านข้ามคำที่ไม่จำเป็นเพื่ออ่านเนื้อเรื่องโดยมีวัตถุประสงค์ในการอ่าน อันดับที่ 10 คือ การเรียนรู้
คำและความหมาย อันดับที่ 11 คือ ความรู้เกี่ยวกับระบบเสียง โครงสร้างประโยค และสัมพันธสารใน
บท และอันดับที่ 12 คือ เทคนิคการอ่านสรุปความ ส่วนความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนของผู้สอน
อันดับที่ 1 คือ การระบุกลไกในการนำเสนอเพื่ออนุมานเรื่องที่อ่าน อันดับที่ 2 คือ การอ่านข้ามคำที่
ไม่จำเป็นเพื่ออ่านเนื้อเรื่องโดยมีวัตถุประสงค์ในการอ่ าน อันดับที่ 3 คือ การใช้เทคนิคการอ่านสรุป
ความ อันดับที่ 4 คือ การใช้เทคนิคการอ่านเพื่อหารายละเอียดจำเพาะ อันดับที่ 5 คือ การอ่านโดยใช้
บริบทช่วยในการตีความหมายของประโยคและอนุประโยคโดยใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ประเมินผล
ด้วยการคาดเดา อันดับที่ 6 คือ การใช้กลไกการถ่ายโอนความรู้สู่การเขียน อันดับที่ 7 คือ การใช้
โครงสร้างไวยากรณ์ในการแสวงหาความหมาย อันดับที่ 8 คือ การเรียนรู้คำและความหมาย อันดับที่ 9
คือ การอ่านตีความโดยใช้ภาพ แผนภูมิ ตารางช่วยในการทำความเข้าใจ อันดับที่ 10 คือ ความรู้
เกี่ยวกับคำศัพท์ในบทอ่านจากความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อันดับที่ 11 คือ ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบเสียง โครงสร้างประโยคและสัมพันธสารในบทอ่าน อันดับที่ 12 คือ ความรู้เกี่ยวกับระบบเสียง
โครงสร้างประโยคและสัมพันธสารในบทอ่าน และอันดับที่ 13 คือ การอ่านโดยหาความหมายด้วย
การสังเกตอุปสรรค ปัจจัย และรากคำในการวิเคราะห์คำที่ไม่รู้จัก
จากสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้สอนเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร กลุ่มผู้สอนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เนื่องจากปัญหาที่
พบจากการสอนอ่านในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาในอัตรามากกกว่าร้อยละ 50 ยังไม่เข้าใจ
ความหมายของสิ่งที่อ่าน กล่าวคือ นักศึกษาส่วนมายังไม่เข้าใจรูปแบบของข้อความ ที่อ่าน ขาดทักษะ
การอ่ า นคร่ า ว ๆ เพื ่ อ ระบุ ใ จความหลั ก ของเรื ่ อ ง การระบุ แ นวคิ ด หลั ก และแนวคิ ด สนั บ สนุ น
การตีความจากบทอ่าน และการอ่านคล่อง จึงควรเพิ่มการพัฒนาทักษะการอ่านโดยเน้นความเข้าใจ
ประเด็นหลักของบทอ่าน รู้จั กรูปแบบของข้อความ คำศัพท์และสำนวนที่เชื่อมโยงกับบทอ่ า น
ในชีวิตจริง เนื้อหาของบทอ่านสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
ผลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้สอนนำไปสู่ข้อสรุปร่วมกันสำหรับการสอน
อ่านเพื่อความเข้าใจ ดังนี้ การอนุมานเรื่องที่อ่าน การตีความเรื่อ งที่อ่าน การถ่ายโอนความรู้จาก
การอ่านไปสู่การเขียน การรู้จักรูปแบบของเนื้อความ การศึกษาโครงสร้างเรื่อง และการใช้บริบท
เพื่อหาความหมายของคำศัพท์และสำนวนในบทอ่านที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงที่ใช้ในการสื่อสาร
2. ด้านความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารผลสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์
ผู้สอนเปรียบเทียบกับความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน แสดงด้วยตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนกับผู้สอนด้านทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับของ
ลำดับของ
ทักษะด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารที่
ทักษะด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารที่
ความต้องการ
ความต้องการ
ผู้เรียนต้องการพัฒนา
ผู้สอนต้องการพัฒนา
ของนักศึกษา
ของผูส้ อน
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและสะกดคำ
1
เลือกลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับ
1
อย่างถูกต้อง
รูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร
เฉพาะทาง
เลือกลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับ
2
เลือกใช้โครงสร้างประโยคเพื่อ
2
รูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารอย่างถูกต้อง
เฉพาะทาง
ควบคุมกลไกการเขียนสามารถเขียน
2
เลือกลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับ
3
อย่างถูกต้อง
ผู้อ่าน
เลือกใช้โครงสร้างประโยคเพื่อ
3
จัดระบบโครงสร้างงานเขียนในระดับ
4
การสื่อสารอย่างถูกต้อง
ย่อหน้าและระดับสูงกว่าย่อหน้าได้
อย่างเป็นระบบ รวมถึงสะท้อนข้อมูล/
ความรู้ใหม่อย่างเหมาะสม
ตรวจสอบและปรับแก้งานเขียน
4
ตรวจสอบและปรับแก้งานเขียนด้วย
5
ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม
ตนเองอย่างเหมาะสม
เลือกลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับ
5
ควบคุมกลไกการเขียนสามารถเขียน
6
ผู้อ่าน
อย่างถูกต้อง
จัดระบบโครงสร้างงานเขียนในระดับ
6
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและสะกดคำ
7
ย่อหน้าและระดับสูงกว่าย่อหน้าได้
อย่างถูกต้อง
อย่างเป็นระบบ รวมถึงสะท้อนข้อมูล/
ความรู้ใหม่อย่างเหมาะสม

จากตารางที่ 8 พบว่าความต้องการของผู้สอนไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
กล่าวคือ ความต้องการของผู้เรียนอันดับ 1 คือ ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและสะกดคำอย่างถูกต้อง
อันดับที่ 2 คือ เลือกลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสารเฉพาะทาง และ
ควบคุมกลไกการเขียนสามารถเขียนอย่างถูกต้อง อันดับที่ 3 คือ เลือกใช้โครงสร้างประโยคเพื่อ
การสื่อสารอย่างถูกต้อง อันดับที่ 4 คือ ตรวจสอบและปรับแก้งานเขียนด้วยตนเองอย่างเหมาะสม
อันดับที 5 คือ เลือกลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับผู้อ่าน และอันดับที่ 6 คือ จัดระบบโครงสร้างงาน
เขียนในระดับย่อหน้าและระดับสูงกว่าย่อหน้าได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสะท้อนข้อมูล/ความรู้ใหม่
อย่างเหมาะสม ส่วนความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนของผู้สอน อันดับที่ 1 คือ เลือกลีลาการเขียน
ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสารเฉพาะทาง อันดับที่ 2 เลือกใช้โครงสร้างประโยคเพื่อ
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การสื่อสารอย่างถูกต้อง อันดับที่ 3 เลือกลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับผู้อ่าน อันดับที่ 4 จัดระบบ
โครงสร้างงานเขียนในระดับย่อหน้าและระดับสูงกว่าย่อหน้าได้อย่างเป็น ระบบ รวมถึงสะท้อนข้อมูล/
ความรู้ใหม่อย่างเหมาะสม อันดับที่ 5 ตรวจสอบและปรับแก้งานเขียนด้วยตนเองอย่างเหมาะสม
อันดับที่ 6 ควบคุมกลไกการเขียนสามารถเขียนอย่างถูกต้อง และอันดับที่ 7 ใช้เครื่องหมายวรรคตอน
และสะกดคำอย่างถูกต้อง
ผลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้สอนในรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ
ได้ความเห็นว่า ผู้เรียนในอัตรามากกว่าร้อยละ 50 ยังมีคะแนนความสามารถในการเขียนเพื่อ
การสื่อสารในระดับต่ำ พิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบปลายภาคซึ่งไม่อยู่ในระดับดี จากการวิเคราะห์
ของผู้สอน พบว่าผู้เรียนยังไม่ชำนาญในการเขียนตามรูปแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และขาด
โอกาสในการฝึกและพัฒนาทักษะการเขียนตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ควรเพิ่มเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับ
การนำไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เอกสารจริงเป็นต้นแบบ การใช้รูปแบบที่หลากหลาย เช่น การอธิบาย
การให้ข้อเสนอแนะ การบรรยายกระบวนการ รวมถึงการศึกษาเอกสารต้นแบบเพื่อนำไปสู่การเขียน
จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้สอนนำไปสู่ข้อสรุปร่วมกันสำหรับการสอน
เขียนเพื่อการสื่อสาร ดังนี้ การใช้เอกสารจริงเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเขียนในชีวิตจริง การศึกษา
โครงสร้างเรื่อง การเชื่อมโยงการอ่านไปสู่การเขียน และรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร ได้แก่
การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนเชิงอธิบาย การเขียนเชิงชักชวน เป็นต้น
3. ด้านเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ผลจากสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้สอน
เปรียบเทียบกับความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน แสดงด้วยตาราง ดังนี้
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนกับผู้สอนด้านเนื้อหาวัฒนธรรม
ทักษะด้านวัฒนธรรมไทย
ลำดับของ
ทักษะด้านวัฒนธรรมไทย
ลำดับของ
ภาคเหนือทีผ่ ู้เรียน
ความต้องการ
ภาคเหนือทีผ่ ู้สอน
ความต้องการ
ต้องการพัฒนา
ของนักศึกษา
ต้องการพัฒนา
ของผู้สอน
อาหารพื้นบ้าน
1
การดำเนินชีวิตและความเชื่อ
1
ตำนานและเรื่องเล่า
2
อาหารพื้นบ้าน
2
ประเพณีทางศาสนา
3
ตำนานและเรื่องเล่า
3
เทศกาลสำคัญของภาคเหนือ
4
เทศกาลสำคัญของภาคเหนือ
4
การดำเนินชีวิตและความเชื่อ
5
ประเพณีทางศาสนา
5
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จากตารางที่ 9 พบว่าความต้องการของผู้เรียน อันดับที่ 1 คืออาหารพื้นบ้าน อันดับที่ 2
คือ ตำนานและเรื่องเล่า อันดับที่ 3 คือ ประเพณีทางศาสนา อันดับที่ 4 คือเทศกาลสำคัญของ
ภาคเหนือ และอันดับที่ 5 คือการดำเนินชีวิตและความเชื่อ ส่วนความต้องการของผู้สอนบางประเด็น
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน กล่าวคือ ความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนอันดับที่ 1 คือ
การดำเนินชีวิตและความเชื่อ อันดับที่ 2 อาหารพื้นบ้าน อันดับที่ 3 ตำนานและเรื่องเล่า อันดับที่ 4
เทศกาลสำคัญของภาคเหนือ อันดับที่ 5 ประเพณีทางศาสนา
จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้สอนด้านเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
ผู้สอนวิเคราะห์ปัญหาที่พบในปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมโดยสังเกตจากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอชิ้นงานด้านวัฒนธรรมไทย แต่ยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ทางภาษากับวัตถุประสงค์ในการสื่อสารได้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการสอนวัฒนธรรม
ไทยกับการสื่อสารที่เป็นสากล ผู้สอนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเนื้อหาโดยกำหนดแนวเรื่อง
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน คือ ข้อมูลโดยสังเขปของภาคเหนือ อาหารการกิน ตำนาน
และเรื่องเล่า วิถีชีวิต วรรณกรรม ชีวประวัติของศิลปินร่วมสมัย และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น
เป็นต้น
ผลจากการสนทนากลุ่ มและการสั มภาษณ์ ง ผู ้สอนนำไปสู่ ข้ อ สรุ ปร่ว มกั นสำหรับ
การสอนเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ดังนี้ การใช้แนวเรื่องในการจัดการเรียนการสอนเนื้อหา
วัฒนธรรม เช่น อาหารพื้นบ้าน ตำนานและเรื่องเล่า เทศกาลสำคัญของภาคเหนือ วิถีชีวิต และ
ความเชื่อ และประเพณีทางศาสนา รวมถึงวรรณกรรมและชีวประวัติของศิลปินร่วมสมัย
4. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้สนทนากลุ่มสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์
ผู้สอนในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 1 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 การเขียน
ภาษาอังกฤษ 2 และวัฒนธรรมไทยศึกษา ได้ความต้องการของผู้สอนเปรียบเทียบกับความต้องการ
พื้นฐานของผู้เรียน แสดงด้วยตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนกับผู้สอนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ทักษะด้านกระบวนการ
ลำดับของ
ทักษะด้านกระบวนการจัดการ ลำดับของ
จัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียน ความต้องการ เรียนการสอนที่ผู้สอนต้องการ ความต้องการ
ต้องการพัฒนา
ของนักศึกษา
พัฒนา
ของผู้สอน
กิจกรรมการจัดการเรียน
1
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
1
การสอนเน้นกิจกรรมกลุม่
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
หรือคู่
กิจกรรมการจัดการเรียน
2
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
2
การสอนสามารถนำไปใช้ใน
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ผู้เรียน
ชีวิตประจำวัน
มีอยู่
สื่อและกิจกรรมควรเชื่อมโยง
3
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
3
กับเนื้อหาวัฒนธรรมไทย
เน้นกิจกรรมกลุ่มหรือคู่
ภาคเหนือ
สื่อและกิจกรรมควรมีความ
4
สื่อและกิจกรรมควรมีความ
4
หลากหลายและน่าสนใจ
หลากหลายและน่าสนใจ
เอกสารประกอบการเรียน
5
สื่อและกิจกรรมควรเชื่อมโยงกับ
5
การสอนควรมีความหลากหลาย
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
กิจกรรมการจัดการเรียนการ
6
เอกสารประกอบการเรียน
6
สอนเชื่อมโยงกับประสบการณ์
การสอนควรมีความหลากหลาย
ที่ผู้เรียนมีอยู่
กิจกรรมการจัดการเรียน
7
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า
7
การสอนควรเปิดโอกาสให้
เพิ่มเติม
ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม
จากตารางที่ 10 พบว่าความต้องการของผู้เรียนอันดับที่ 1 คือ กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนเน้นกิจกรรมกลุ่มหรือคู่ อันดับที่ 2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน อันดับที่ 3 สื่อและกิจกรรมควรเชื่อมโยงกับเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ อันดับที่ 4
สื่อและกิจกรรมควรมีความหลากหลายและน่าสนใจ อันดับที่ 5 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ควรมีความหลากหลาย อันดับที่ 6 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่
ผู้เรียนมีอยู่ และอันดับที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า
เพิ่มเติม ส่วนความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนของผู้สอน คือ อันดับที่ 1 กิจกรรมการจัดการเรียน
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การสอนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อันดับที่ 2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีอยู่ อันดับที่ 3 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมกลุ่มหรือคู่
อั น ดั บ ที ่ 4 สื ่ อ และกิ จ กรรมควรมี ค วามหลากหลายและน่ า สนใจ อั น ดั บ ที ่ 5 สื ่ อ และกิ จ กรรม
ควรเชื่อมโยงกับเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ อันดับที่ 6 เอกสารประกอบการเรียนการสอนควรมี
ความหลากหลาย และอันดับที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า
เพิ่มเติม
นอกจากนี ้ จากการสนทนากลุ ่ ม และการสั ม ภาษณ์ ผ ู ้ ส อนเกี ่ ย วกั บ สื ่ อ เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ความเห็นว่าควรเป็นการสอนที่ส่งเสริม
การปฏิบัติภาระงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และส่งเสริมทักษะการคิด เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่ศตวรรษ
ที่ 21
จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้สอนนำไปสู่ข้อสรุปร่วมกันสำหรับการสอน
อ่านเพื่อความเข้าใจ ดังนี้ สื่อและกิจกรรมเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีอยู่ ผู้เรียนสามารถ
นำไปใช้ใ นชีวิตจริง สื่อและกิจกรรมควรเชื่อมโยงกับเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมกลุ่มหรือคู่ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม
5. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้สอนในรายวิชา
การอ่านภาษาอังกฤษ 1 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
และวัฒนธรรมไทยศึกษาเปรียบเทียบกับความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน แสดงด้วยตาราง ดังนี้
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนกับผู้สอนด้านการประเมินผลการเรียนรู้
ลำดับของความ
การประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ ลำดับของความ
ต้องการของ
ที่ผู้เรียนต้องการ
ที่ผู้สอนต้องการ
ต้องการของผู้สอน
นักศึกษา
การประเมินผลการเรียนรู้
1
การประเมินผลการเรียนรู้
1
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนการสอน
การเรียนการสอน
การประเมินการอ่านใช้
2
การประเมินการอ่านใช้
2
บทอ่านที่ใกล้เคียงกับ
บทอ่านที่ใกล้เคียงกับ
ชีวิตประจำวัน
ชีวิตประจำวัน
การประเมินการเขียน
3
การประเมินผลการเรียนรู้
3
เชื่อมโยงกับข้อมูลใน
สอดคล้องกับเนื้อหา
บทอ่านที่ได้อ่าน
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความต้องการพืน้ ฐานของผู้เรียนกับผู้สอนด้านการประเมินผลการเรียนรู้ (ต่อ)
ลำดับของความ
การประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ ลำดับของความ
ต้องการของ
ที่ผู้เรียนต้องการ
ที่ผู้สอนต้องการ
ต้องการของผู้สอน
นักศึกษา
เนื้อหาในการประเมิน
4
การประเมินการเขียน
4
การเขียนเกี่ยวข้องกับ
เชื่อมโยงกับข้อมูลในบท
โครงสร้างเรื่องที่อ่านแล้ว
อ่านที่ได้อ่าน
การประเมินผลการเรียนรู้
5
แบบทดสอบอ่านมีความ
5
สอดคล้องกับเนื้อหา
ยาวที่เหมาะสมกับผู้เรียน
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
แบบทดสอบอ่านมีความ
6
เนื้อหาในการประเมิน
6
ยาวที่เหมาะสมกับผู้เรียน
การเขียนเกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างเรื่องที่อ่านแล้ว
แบบทดสอบอ่านส่งเสริม
7
แบบทดสอบเขียน
7
ทักษะการคิด
ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน
แบบทดสอบเขียนใกล้เคียง
8
แบบทดสอบอ่านส่งเสริม
8
กับชีวิตประจำวัน
ทักษะการคิด
จากตารางที่ 11 พบว่าความต้องการของผู้เรียน ดังนี้ อันดับที่ 1 การประเมินผล
การเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน อันดับที่ 2 การประเมินการอ่านใช้บทอ่านที่
ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน อันดับที่ 3 การประเมินการเขีย นเชื่อมโยงกับข้อมูลในบทอ่านที่ได้อ่าน
อันดับที่ 4 เนื้อหาในการประเมินการเขียนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเรื่องที่อ่านแล้ว อันดับที่ 5 การประเมิน
ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ อันดับที่ 6 แบบทดสอบอ่านมีความยาว
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน อันดับที่ 7 แบบทดสอบอ่านส่งเสริมทักษะการคิด และอันดับที่ 8 แบบทดสอบ
เขียนใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน ส่วนของต้องการของผู้สอน ดังนี้ อันดับที่ 1 การประเมินผล
การเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน อันดับที่ 2 การประเมินการอ่านใช้ บทอ่านที่
ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน อันดับที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ อันดับที่ 4 การประเมินการเขียนเชื่อมโยงกับข้อมูลในบทอ่านที่ได้อ่าน อันดับที่ 5
แบบทดสอบอ่านมีความยาวที่เหมาะสมกับผู้เรียน อันดับที่ 6 เนื้อหาในการประเมินการเขี ยน
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเรื่องที่อ่านแล้ว อันดับที่ 7 แบบทดสอบเขียนใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน และ
อันดับที่ 8 แบบทดสอบอ่านส่งเสริมทักษะการคิด
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จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับผู้สอนในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 1 การอ่าน
ภาษาอังกฤษ 2 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 และวัฒนธรรมไทยศึกษาเกี่ยวกับ
การประเมินผลการเรียนรู้ ได้ข้อเสนอแนะ คือ ควรเป็นการประเมินที่ผู้เรียนทราบข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
นำไปปรับปรุงผลการเรียนรู้ของตนเองเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่ศตวรรษที่ 21
จากการสำรวจความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนและผู้สอนเพื่อกำหนดกรอบเนื้อหาของ
รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาสาระวัฒนธรรมไทยร่วมกับการใช้กิจกรรมภาระงาน
มีประเด็นอภิปรายผลแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ ผลการสำรวจความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนร่วมกับ
การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้สอนพบว่า ความต้องการของผู้เรียนไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้สอน เนื่องจากผู้สอนมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนมาเป็ นเวลานานและเข้าใจปัญหา
ในการทักษะการอ่านของผู้เรียน จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม จึงได้เนื้อหาการสอนอ่าน ได้แก่
การอนุมานเรื่องที่อ่าน การตีความเรื่องที่อ่าน การสรุปความ การถ่ายโอนความรู้จากการอ่านไปสู่
การเขียน การรู้จักรูปแบบของเนื้อความ การศึกษาโครงสร้างเรื่อง และการใช้บริบทเพื่อหาความหมาย
ของคำศัพท์และสำนวนในบทอ่านที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงที่ใช้ในการสื่อสาร
ด้านทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ผลการสำรวจความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน
ร่วมกับการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ของผู้สอนพบว่า ความต้องการของผู้เรียนไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้สอน เนื่องจากผู้สอนมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานและ
เข้าใจปัญหาในการทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
จึงได้เนื้อหาการสอนเขียน ได้แก่ การใช้เอกสารจริงเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเขียนในชีวิตจริง การศึกษา
โครงสร้างเรื่อง การเชื่อมโยงการอ่านไปสู่การเขียน และรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร ได้แก่
การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนเชิงอธิบาย การเขียนเชิงชักชวน เป็นต้น
ด้านสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ผลการสำรวจความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน
ร่วมกับการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ของผู้สอนพบว่า ความต้องการของผู้เรียนสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้สอนในบางประเด็น เนื่องจากผู้สอนพิจารณาถึงลำดับความยากง่ายของเนื้อหาและใช้
แนวเรื่องในการกำหนดเนื้อหาบทเรียน จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มจึงได้เนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ ได้แก่ อาหารพื้นบ้าน ตำนานและเรื่องเล่า เทศกาลสำคัญของภาคเหนือ วิถีชีวิตและ
ความเชื่อ และประเพณีทางศาสนา รวมถึงวรรณกรรมและชีวประวัติของศิลปินร่วมสมัย
ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลการสำรวจความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนร่วมกับ
การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มของผู้สอนพบว่า ความต้องการของผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้สอนในบางประเด็น เนื่องจากผู้สอนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเชื่อมโยงการอ่านไปสู่
การเขียนจากเอกสารจริงและส่งเสริมการทำงานร่วมกันของผู้เรียน จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
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ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมภาระงานร่วมกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ได้แก่ สื่อและกิจกรรมเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีอยู่ ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง
สื่อและกิจกรรมควรเชื่อมโยงกับเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
เน้นกิจกรรมกลุ่มหรือคู่ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม
ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ผลการสำรวจความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนร่วมกับ
การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มของผู้สอนพบว่า ความต้องการของผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้สอนในบางประเด็น เนื่องจากผู้สอนให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้และ
การส่ ง เสริม ให้ ผ ู ้เ รี ย นนำไปใช้ ใ นชี ว ิต จริ ง ได้ จากการสัม ภาษณ์ และสนทนากลุ่ ม จึง ได้แ นวทาง
การประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียน
การสอน การประเมินการอ่านใช้บทอ่านที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน แบบทดสอบอ่านมีความยาวที่
เหมาะสมกับผู้เรียน การประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เนื้อหาใน
การประเมินการเขียนเกี่ยวข้องกั บโครงสร้างเรื่องที่อ่านแล้ว และควรมีข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียน
สรุป แนวคิดที่ได้จากการสำรวจความต้องการพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
ด้านทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ผลการสำรวจความต้องการพื้นฐานได้แนวทาง
ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ คือ การอนุมานเรื่องที่อ่าน การตีความเรื่องที่อ่าน การสรุปความ
การถ่ายโอนความรู้จากการอ่านไปสู่การเขียน การรู้จักรูปแบบของเนื้อความ การศึกษาโครงสร้างเรื่อง
และการใช้บริบทเพื่อหาความหมายของคำศัพท์และสำนวนในบทอ่านที่เชื่อมโยงกับชี วิตจริงที่ใช้
ในการสื่อสาร
ด้านทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ผลการสำรวจความต้องการพื้นฐานได้แนวทาง
การสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร คือ การใช้เอกสารจริงเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเขียนในชีวิตจริง การศึกษา
โครงสร้างเรื่อง การเชื่อมโยงการอ่านไปสู่การเขียน และรูปแบบการเขี ยนเพื่อการสื่อสาร ได้แก่
การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนเชิงอธิบาย การเขียนเชิงชักชวน เป็นต้น
ด้านเนื้อสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ผลการสำรวจความต้องการพื้นฐานสำหรับ
กำหนดแนวเรื่องในการจัดการเรียนการสอน คือ อาหารพื้นบ้าน ตำนานและเรื่องเล่า เทศกาลสำคัญ
ของภาคเหนือ วิถีชีวิตและความเชื่อ และประเพณีทางศาสนา รวมถึง วรรณกรรมและชีวประวัติของ
ศิลปินร่วมสมัย
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน ผลการสำรวจความต้อ งการพื้ น ฐานสำหรั บ สื ่อ และ
การจัดการเรียนการสอน คือ สื่อและกิจกรรมเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีอยู่ ผู้เรียนสามารถ
นำไปใช้ใ นชีวิตจริง สื่อและกิจกรรมควรเชื่อมโยงกับเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมกลุ่มหรือคู่ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม
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ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ผลการสำรวจความต้องการพื้นฐานสำหรับการประเมินผล
การเรียนรู้ คือ การประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน การประเมิน
การอ่านใช้บทอ่านที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน แบบทดสอบอ่านมีความยาวที่เหมาะสมกับผู้เรียน
การประเมินผลการเรียนรู้ส อดคล้องกับเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เนื้อหาในการประเมิน
การเขียนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเรื่องที่อ่านแล้ว และควรมีข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ผู้วิจัยนำข้อมูลความต้องการพื้นฐานจากผู้ เรียนและผู้สอนมาเป็นแนวทางในการกำหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานตามรูปแบบของ Willis and Willis (2007), Nunan
(2004) และ Richards (2005) ร่วมกับการสอนอ่านตามแนวคิดของ Grabe (2009), Irwin (2007)
และ Harmer (2015) การสอนเขียนตามแนวคิดของ Harmer (2015), Hyland (2007) และ Nunan
(2010) กำหนดเนื้อหาบทเรียน สื่อ ร่วมกับคัดเลือกเอกสารประกอบการสอนตามแนวคิดของ Grabe
(2009), Koda (2009) และ Harmer (2015) และใช้ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด ของ
Alderson (2000) และ Brown (2010) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยพัฒนากระบวนการอ่านที่เน้น
จุลทักษะในการอ่าน ได้แก่ การแสวงหาความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยจากบริบท การอ่านคร่าว ๆ
เพื่อระบุใจความสำคัญ การอ่านเพื่อหาแนวคิดหลักและรายละเอียดสนับสนุน การอ่านเพื่อระบุ
รายละเอียด และการอ่านเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งกิจกรรมการอ่านด้วยกิจกรรมภาระงานใช้เอกสาร
ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนในโอกาสที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารโดยพัฒนา
กระบวนการเขียนตามรูปแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ได้แก่
จดหมาย ใบปลิว โฆษณา แผ่นพับ ข่าวประชาสัมพันธ์ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ ตำราอาหาร ข้อเขียน
เชิงเสนอแนะ เรื่องเล่า และกำหนดการ
3. เพื่อใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือกับการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
โดยกำหนดแนวเรื่องในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ เทศกาลสำคัญ ประเพณี กิจกรรมทางศาสนา
ประวัติบุคคลสำคัญในท้องถิ่น ตำนาน เรื่องเล่า ข้อเสนอแนะ เมนูอาหารภาคเหนือ
4. เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างเรียนและประเมินความสามารถของ
ผู้เรียนก่อนเรียนเปรียบเทียบกับความสามารถของผู้เรียนหลังเรียน
จากการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องร่วมกับการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
นำไปสู่การกำหนดหัวข้อ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหาสำหรับการสอนอ่าน-เขียน
ด้วยกิจกรรมภาระงานในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือโดยผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์การจัด
การเรียนรู้สำหรับแต่ละหน่วยเรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนารูปแบบการสอนอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน 5 ขั้นตอนหลัก
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กล่าวคือ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน ขั้นปฏิบัติภาระงาน ขั้นวิเคราะห์ภาษา และ
ขั้นกิจกรรมหลังการอ่าน สำหรับบทเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 10 หน่วยเรียน ดังนี้
1. Introduction: Northern Thai Snap Shot วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยเรี ย นที ่ 1 คื อ
1) เพื่อฝึกทักษะการแสวงหาความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยจากบริบท 2) เพื่อใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจจากบทอ่านภาษาอังกฤษในเนื้อหาแนะนำภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่ อส่งเสริม
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หลังอ่านบทอ่าน และ 4) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงชักชวนด้ วย
การเขียนจดหมายธุรกิจหลังจากอ่าน
2. Khao Inthakhin – The City Pillar Ceremony วัตถุประสงค์ของหน่วยเรียนที่ 2 คือ
1) เพื่อฝึกทักษะการแสวงหาความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยจากบริบท 2) เพื่อใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจจากบทอ่านภาษาอังกฤษในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือในแนวเรื่องการบูชาเสาหลัก
เมืองเชียงใหม่ 3) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หลังอ่านบทอ่าน และ 4) เพื่อส่งเสริ มทักษะ
การเขียนเชิงอธิบายด้วยการเขียนแผ่นพับหลังจากอ่านบทอ่าน
3. Khantoke Dinner วัตถุประสงค์ของหน่วยเรียนที่ 3 คือ 1) เพื่อฝึกทักษะการแสวงหา
ความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยจากบริบท 2) เพื่อใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อความเข้าใจจากบทอ่าน
ภาษาอังกฤษในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือในแนวเรื่องโฆษณาร้านอาหาร 3) เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์หลังอ่านบทอ่าน และ 4) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงชักชวนด้วยการเขียน
โฆษณาหลังจากอ่านบทอ่าน
4. Northern Thai Recipes วั ต ถุ ป ระสงค์ข องหน่ว ยเรี ยนที ่ 4 คื อ 1) เพื ่ อ ฝึ ก ทักษะ
การแสวงหาความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยจากบริบท 2) เพื่อใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
จากบทอ่านภาษาอังกฤษในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือในแนวเรื่องตำราอาหารภาคเหนือ
3) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หลังอ่านบทอ่าน และ 4) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน
เชิงบอกกระบวนการด้วยการเขียนตำราอาหารภาคเหนือหลังจากอ่านบทอ่าน
5. Love Stories วัตถุประสงค์ของหน่วยเรียนที่ 5 คือ 1) เพื่อฝึกทักษะการแสวงหา
ความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยจากบริบท 2) เพื่อใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อความเข้าใจจากบทอ่าน
ภาษาอังกฤษในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือในแนวเรื่องตำนานรัก 3) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
เชิงวิพากษ์หลังอ่านบทอ่าน และ 4) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนด้วยการเขียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนาน
ความรักในภาคเหนือหลังจากอ่านบทอ่าน
6. Chula Kathin วัตถุประสงค์ของหน่วยเรียนที่ 6 คือ 1) เพื่อฝึกทักษะการแสวงหา
ความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยจากบริบท 2) เพื่อใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อความเข้าใจจากบทอ่าน
ภาษาอังกฤษในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือในแนวเรื่องกิจกรรมทางศาสนาที่ส่งเสริมความสามัคคี
3) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หลังอ่านบทอ่าน และ 4) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเชิง
บรรยายด้วยการเขียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาที่ส่งเสริมความสามัคคีหลังจากอ่านบทอ่าน
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7. January Religious Ceremonies วัตถุประสงค์ของหน่วยเรียนที่ 7 คือ 1) เพื่อ ฝึก
ทักษะการแสวงหาความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยจากบริบท 2) เพื่อใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
จากบทอ่านภาษาอังกฤษในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือในแนวเรื่องกิจกรรมทางศาสนาในเดือน
มกราคม 3) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หลังจากอ่านบทอ่าน และ 4) เพื่อส่งเสริ มทักษะ
การเขียนเชิงบรรยายด้วยการเขียนใบปลิวหลังจากอ่านบทอ่าน
8. Yee Paeng Festival วัตถุประสงค์ของหน่วยเรียนที่ 8 คือ 1) เพื่อฝึกทักษะการแสวงหา
ความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยจากบริบท 2) เพื่อใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อความเข้าใจจากบทอ่าน
ภาษาอังกฤษในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือในแนวเรื่องกำหนดการกิจกรรม 3) เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์หลังจากอ่านกำหนดการกิจกรรมการท่องเที่ยวในวันยี่เป็ง และ 4) เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเขียนเชิงบรรยายด้วยการเขียนกำหนดการกิจกรรมหลังจากอ่านบทอ่าน
9. Songkran Festival วัตถุประสงค์ของหน่วยเรียนที่ 9 คือ 1) เพื่อฝึกทักษะการแสวงหา
ความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยจากบริบท 2) เพื่อใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อความเข้าใจจากบทอ่าน
ภาษาอังกฤษในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือในแนวเรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม
วันสงกรานต์ 3) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หลังจากอ่านบทอ่าน และ 4) เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเขียนเชิงบรรยายด้วยการเขียนกำหนดการกิจกรรมหลังจากอ่านบทอ่าน
10. Chalearmchai Kositpipat วัตถุประสงค์ของหน่วยเรียนที่ 10 คือ 1) เพื่อฝึกทักษะ
การแสวงหาความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยจากบริบท 2) เพื่ อใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อความเข้าใจจาก
บทอ่านภาษาอังกฤษในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือในแนวเรื่องชีวประวัติ 3) เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์หลังจากอ่านบทอ่าน และ 4) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงบรรยายด้วยการเขียน
กำหนดการกิจกรรมหลังจากอ่านบทอ่าน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในสาระวัฒนธรรม
ไทยภาคเหนือด้วยกิจกรรมภาระงาน
พิจารณาการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้โดยกำหนดรูปแบบของ
การจัดการเรียนการสอน โครงสร้างเนื้อหา และการออกแบบรูปแบบภาษากิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินผลการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 โดยนำมาพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยการสร้างสื่อการเรียนการสอน การจัดทำแผนการสอนและ
การกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ได้ออกแบบไว้ การนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไป
ทดลองใช้ และการประเมินผลเพื่อปรับปรุงหลักสูตร โดยการวางแผนการจัดรูปแบบของรูปแบบ
ทั้งหมดเป็นภาพรวม ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนด้วยการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามผลการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานที่สรุปไว้ นำ
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สาระที่ได้มากำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื้อหา กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ ในที่นี้เป็นการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นแนวเรื่อง (Theme-based Curriculum) ร่วมกับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน (Task-based Instruction) โดยใช้การดำเนินการ
2 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นตอนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน และขั้นตอนการนำรูปแบบที่ได้
ไปทำการศึกษานำร่อง (Pilot Study) ก่อนจะนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
การสร้างเครื่องมือสำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือด้วยกิจกรรมภาระงาน ดำเนินการโดยนำผลการวิเคราะห์
ข้อมูลความต้องการพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาเครื่องมือที่ใช้สำหรับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับกรอบอ้างอิงการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย (The Framework
of Reference for English Language Education in Thailand – FRELE-TH) ถู ก กำหนดขึ ้ น โดย
เปรียบเทียบกับกรอบมาตรฐาน CEFR (2001) ในระดับ B1, B1+, B2, และ B2+ ตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เครื่องมือสำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบ
การเรียนการสอน สื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และแบบ
ประเมินความความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื้อหา และกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน
3. เพื่อวางแผนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร
ร่วมกับกิจกรรมภาระงาน
4. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และ
สื่อการสอน ที่เหมาะสมกับรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารร่วมกับกิจกรรมภาระงาน
5. เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีประเมินผลการเรียนรู้ และเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมิน
ผลการเรียนรู้
6. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอ่าน-เขียน
เพื่อการสื่อสารร่วมกับกิจกรรมภาระงานโดยการนำไปใช้ทดลองนำร่องกับกลุ่ม 3 คนและกลุ่ม 10 คน
ที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างในการทดลองจริง
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือสำหรับรูปแบบการสอน มีดังนี้
ระยะที่ 1 การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ดำเนินการโดยการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ประเด็นหลักที่ได้จากการศึกษาข้อมูลความต้องการพื้นฐานในการศึกษาวิจัยในขั้นตอน
ที่ 1 มากำหนดโครงสร้างตารางเป้าหมายการเรียนรู้และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของผู้เรียน จากนั้น
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ให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ในขั้นตอนนี้ได้โครงสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารร่วมกับกิจกรรม
ภาระงานซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ภาระงาน และสื่อการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ท้ายบทดำเนินการโดยใช้การกำหนดเนื้อหา
สาระของรูปแบบการสอน การกำหนดขอบเขตและความลุ่มลึกของเนื้อหา การบูรณาการและ
การเชื่อมโยงความรู้ การจัดลำดับความรู้ การเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ความต่อเนื่องและ
ความเชื่อมโยงของเนื้อหาแต่ละบท รวมถึงการกำหนดสัดส่วนเนื้อหาที่สัมพันธ์กันและมีความ
สมดุลย์กัน จากนั้น นำไปหาค่าประสิทธิภาพของโครงร่างรูปแบบการสอนและเนื้อหาโดยการขอให้
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องและความตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสม ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง เท่ากับ 0.88 มีค่าความสอดคล้องดี นอกจากนี้ยังใช้การสอบถามขอข้อเสนอแนะ
ด้วยวาจาเพิ่มเติม สามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ดังนี้
1. ผู้เรียนสามารถพัฒนาจุลทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจในการใช้เทคนิคการอ่าน
เพื่อหารายละเอียดจำเพาะ
2. ผู้เรียนสามารถพัฒนาจุลทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจการอ่านโดยใช้บริบทช่วย
ในการตีความหมายของประโยคและอนุเฉทโดยใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ประเมินผลด้วยการคาดเดา
3. ผู้เรียนสามารถพัฒนาจุลทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจในการใช้กลไกในการถ่าย
โอนความรู้สู่การเขียนและการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ในการแสวงหาความหมาย
4. ผู ้ เ รี ย นสามารถพั ฒ นาจุ ล ทั ก ษะด้ า นการอ่ า นเพื ่ อ ความเข้ า ใจในการระบุ ก ลไก
ในการนำเสนอเพื่ออนุมานเรื่องที่อ่าน
5. ผู้เรียนสามารถพัฒนาจุลทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจในการอ่านข้ามคำที่
ไม่จำเป็นเพื่ออ่านเนื้อเรื่องโดยมีวัตถุประสงค์ในการอ่าน
6. ผู้เรียนสามารถเชื่ อมโยงข้ อมูลจากบทอ่ านไปสู ่ก ารเขี ยนเพื ่อ การสื่ อสารอย่ า งมี
วัตถุประสงค์
7. ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อบทอ่านได้อย่างเหมาะสม
8. ผู้เรียนสามารถใช้รูปแบบของข้อความในการเขียนเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
9. ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์และสำนวนให้สอดคล้องกับ รูปแบบของข้อความได้อย่าง
เหมาะสม
ระยะที่ 2 กำหนดเนื้อหาโดยการศึกษาเนื้อหาและบทอ่านจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
หนังสือเทศกาลและประเพณี 12 เดือนของภาคเหนือ นิตยสารการท่องเที่ยว บทความที่นำเสนอใน
เว็บไซด์ เอกสารแผ่นพับและใบปลิวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและเทศกาลในภาคเหนือ 8 จังหวัด
จากนั้น คัดเลือกเนื้อหาและสื่อสำหรับนำมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนโดยกำหนดเกณฑ์
การคัดเลือกให้สอดคล้องกับสาระในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร ดังนี้
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1. เลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับหัวข้อเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน
ในระยะที่ 1
2. เลือกเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร
3. เลื อ กเนื ้ อ หาที ่ ส ามารถใช้ ใ นกิ จ กรรมภาระงานร่ ว มกั บ การสอนอ่ า น-เขี ย นเพื่ อ
การสื่อสารได้
4. เลือกเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
5. เลือกเนื้อหาที่ส ามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้โดยกำหนดเนื้อหา สื่อประกอบ
การเรียนการสอน ได้ 10 หัวข้อ ดังนี้
5.1 Introduction: Northern Thai Snap Shots
5.2 Khao Inthakhin-The City Pillar Ceremony
5.3 Khantoke Dinner
5.4 Northern Thai Recipes
5.5 Love Stories
5.6 Chula Kathin
5.7 January Religious Ceremony
5.8 Yee Paeng Festival
5.9 Songkran Festival
5.10 Chalermchai Kositpipat
ระยะที่ 3 กำหนดจุล ทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจจากเนื้อหาที่กำหนดโดยมี
แนวทางการกำหนดการพัฒนาจุลทักษะในการอ่านเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
การสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอน
ด้วยกิจกรรมภาระงาน ดังนี้
1. เลือกพัฒนาจุลทักษะด้านการอ่านที่สอดคล้องกับจุลทักษะที่ได้จากการวิเคราะห์
ความต้องการพื้นฐานในระยะที่ 1 และต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่กำหนดไว้
2. เลื อ กพั ฒ นาจุ ล ทั ก ษะด้ า นการอ่ า นที ่ ส ามารถนำไปใช้ ร ่ ว มกั บ กิ จ กรรมภาระงาน
ในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
3. เลือกพัฒนาจุลทักษะด้านการอ่านที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การเขียนเพื่อการสื่อสารได้
4. เลือกพัฒนาจุลทักษะด้านการอ่านที่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน
5. เลือกพัฒนาจุลทักษะด้านการอ่านที่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อบทอ่านได้อย่าง
เหมาะสม
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ระยะที่ 4 กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรมภาระงานโดยดำเนินการ
ตามรูปแบบการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน ดังนี้
1. การนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าสู่บทเรียนโดยทำความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนถึงเป้าหมายในการเรียนในแต่ละแนวเรื่องโดยพิจารณาปัจจัยนำเข้า
(Input) กล่าวคือ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อเข้าสู่สาระการเรียนในเนื้อหาที่กำหนด
กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน ได้แ ก่ การสนทนา การตอบคำถามเพื่อระดมความคิดและเชื่ อ มโยง
ประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีก่อนเรียนกับเนื้อหาที่กำหนดร่วมกับตอบคำถามหรือการฉายภาพประกอบ
การสนทนา ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนได้แนวคิดหลักและภาพรวมของบทเรียนเป็นการประมวลความรู้และ
ประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีก่อนเรียนในบทเรียน หลังจากการสนทนาและดูภาพประกอบ กิจกรรม
การแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเป็นกิจกรรมต่อไป ซึ่งเป็นการสำรวจความรู้ที่ผู้เรียนมีก่อนเรียน
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมทางภาคเหนือ และประสบการณ์ทางวัฒนธรรมภาคเหนือ
ที่ผู้เรียนเคยเข้าร่วมทำกิจกรรมมาก่อน เป็นการประเมินความรู้ก่อนเรียนของผู้เรียนและเป็นการสร้าง
ความคุ้นเคยต่อบทเรียนที่จะเรียนแก่ผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องน้อยหรือไม่มีประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องมาก่อน เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเริ่มต้นการเรียนรู้ไปพร้อมกัน กล่าวได้ว่า
เป็นการกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดความกระตือรือล้นในการเรียนรู้ที่จะ
เกิดขึ้น
2. ก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) ในขั้นตอนนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
ที่ชัดเจนร่วมกันซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจโดยใช้ปัจจัยนำเข้าในการจัดการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียน
ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้คำศัพท์ด้วยการคาดคะเนจากบริบทโดยคำศัพท์ที่ใช้ในกิจกรรมก่อน
ปฏิบัติภาระงานเป็นคำศัพท์ที่ใกล้เคียงกับบทอ่านซึ่งเป็ นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนก่อนปฏิบัติ
ภาระงานจริง นอกจากนี้กิจกรรมการอ่านคร่าว ๆ เพื่อสำรวจความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา
บทอ่านก่อนปฏิบัติภาระงาน เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นด้วยการแสวงหา
คำตอบจากคำถามก่อนอ่าน การแสดงความคิดเห็ นก่อนดำเนินกิจกรรมก่อนอ่าน และการระบุสิ่ง
ที่ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวบทอ่านร่วมกับการคาดคะเนความรู้ที่จะได้รับหลังกิจกรรม
การอ่าน (Willis & Willis, 2007)
3. การปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยกิจกรรมภาระงาน 3 ขั้นตอน
กล่าวคือ กิจกรรมภาระงาน (Task) กิจกรรมการวางแผน (Planning) และกิจกรรมรายงานภาระงาน
(Report) โดยได้ดำเนินกิจกรรม 3 ขั้นตอนตามลำดับ คือ ในกิจกรรมภาระงานได้กำหนดให้ผู้เรียน
เรียนร่วมกันเป็นกลุ่มโดยกำหนดกลุ่มละ 4 คน ในการปฏิบัติภาระงานด้านการอ่านจากบทอ่าน
ที่ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันในการศึกษาความหมายของคำศัพท์โดยใช้กระบวนการคาดเดาเพื่อหา
ความหมายจากบริบท ร่วมกันหาคำตอบที่ถูกต้องเหมาะสมจากบทอ่าน และตอบคำถามในบทอ่าน
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ด้วยการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ ซึ่งเป็นผลจากการเรี ยนรู้เพิ่มเติมจากการปฏิบัติภาระงานด้าน
การอ่าน เป็นการนำเข้าข้อมูลหรือความรู้ใหม่แก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการอ่านและการเรียนรู้ร่วมกัน
จากการปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และการวางแผนการเพื่อแสวงหาคำตอบที่เหมาะสม
ร่วมกัน โดยความรู้เหล่านี้เสริมเพิ่มเติมจากประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีอยู่แล้วให้เพิ่มพูนมากขึ้น ขั้นตอนนี้
ผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทในการสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
4. การวิเคราะห์ภาษา (Language Study) เป็นขั้นตอนในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจของผู้เรียน โดยในขั้นตอนนี้ผู้สอนชี้แนะผู้เรียนให้พิจารณารูปแบบของข้อความที่นำเสนอ
ในแต่ละบทเรียน รวมถึงศึกษาคำศัพท์ สำนวนและตัวอย่างการใช้คำศัพท์ และสำนวนใช้ในแต่ละ
รูปแบบของข้อความซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบทเรียน
5. กิจกรรมฝึกฝนการเขียน (Writing Practice) ซึ่งเป็นกิจกรรมหลังการอ่าน (Post reading)
ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนสร้างผลงานด้านการเขียนโดยผ่านกระบวนการกลุ่มและเรียนรู้ร่วมกั นจาก
การศึกษาคำศัพท์และสำนวน ตลอดจนรูปแบบของข้อความที่นำเสนอในแต่ละบท กิจกรรมด้านการเขียน
ตามแนวคิดของ Harmer (2015) ได้แก่ 1) ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของเนื้อความ การระดมความคิด
ในเรื่องที่จะเขียน 2) การวางแผนการเขียน 3) เขียนโครงร่างเรื่องที่จะเขียน 4) ตรวจสอบงานเขียน
และ 5) สร้างงานเขียนด้วยตนเอง ร่วมกับกิจกรรมเพิ่มขยาย (Extended Activity) ซึ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติมจากการอ่านบทอ่านนอกบทเรียนที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันและฝึกทักษะการเขียน
ด้วยการบันทึกย่อ (Note taking) จากการบันทึกประเด็นสำคัญจากข้อมูลที่อ่าน
ระยะที ่ 5 กำหนดวิ ธ ี ป ระเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ (Evaluation) เป็ น การประเมิ น ความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนหลังปฏิบัติภาระงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลังจากการเรียนเนื้อหาและการปฏิบัติ
กิจกรรมภาระงานในบทเรียน ประกอบด้วยการทดสอบคำศัพท์ การทดสอบความสามารถในการอ่าน
โดยเน้นจุลทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น
ต่อบทอ่าน และความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสารซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
ที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยเรียน
จากนั้น กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาในบทเรียน การเลือก
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทอ่านในแต่ละหน่วยเรียน
และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการเชื่อมโยงความสามารถในการอ่านไปสู่การเขียนเพื่อ
การสื่อสาร สรุปด้วยตารางกำหนดบทเรียน (Unit Specifications) ดังนี้

Unit/topic/time
1. Introduction:
Northern Thai
Snap Shot
3 hours

Aims
1. To train vocabulary
guessing in context
clues.
2. To train reading
comprehension in
content of northern Thai
culture
3. To encourage students’
critical thinking after
reading the passage.
4. To promote students’
skill in writing a
welcome letter.

Content/Function
1. Reading sub-skills:
- Use the context clues to
identify meaning.
- Locate information by
skimming, scanning and
summarizing.
- Use critical thinking skills
in reading.
- Recognize the writer’s
purpose in writing.
2. Language study
- A Welcome letter
organization and layout
- Expressions and
vocabulary use
3. Functions
Persuasive writing in a
welcome letter

Activity
Evaluation
Task-based Learning Process
Evaluation:
1. Warm up:
- Multiple choice
- Brainstorm and do a group discussion.
questions focus on
2. Pre-task:
vocabulary and
- Identify the meaning in context and to
reading
brainstorm the idea before reading.
comprehension
3. Task:
(15 points)
- Do group work to skim and scan the text
- Write a welcome
and share ideas.
letter. (10 points)
4. Language Focus
A welcome letter layout and expressions.
5. Writing Practice:
- Writing task process: Brainstorm to
complete a welcome letter
- A group work task: Use 5 steps of writing
process to compose a welcome letter.
6. Evaluation:
Do the evaluation exercise for the mini-test.
7. Extended Activity:
1) Practice Note-taking and listing for reading
2) Compose a welcome letter

Materials
1. Video Clips
2. Reading passages
3. A Welcome Letter

ตารางที่ 12 ตารางกำหนดเนื้อหาบทเรียนการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
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Unit/topic/time
2. Khao Inthakhin The City Pillar
Ceremony
3 hours

Aims
1. To train vocabulary
guessing in context
clues.
2. To train reading
comprehension in
content of northern Thai
culture
3. To encourage students’
critical thinking after
reading the passage.
4. To promote students’
skill in writing a
brochure.

Content/Function
1. Reading sub-skills:
- Use the context clues to
identify meaning.
- Locate information by
skimming, scanning and
summarizing.
- Use critical thinking skills
in reading.
- Recognize the brochure
format, style and
expressions.
2. Language study
A brochure organization
format, style and
expressions
3. Functions
An expository for
explanation in a brochure
writing

Activity
Evaluation
Task-based Learning Process
Evaluation:
1. Warm up:
- Multiple choice
- Brainstorm and do a group discussion.
questions focus on
2. Pre-task:
vocabulary and
- Identify the meaning in context and to
reading
brainstorm the idea before reading.
comprehension
3. Task:
(15 points)
Do group work to skim and scan the text and - Write a brochure.
share ideas.
(10 points)
4. Language Study
A brochure layout and expressions.
5. Writing Practice:
- Writing task: Brainstorm to complete a
brochure task
- A group work task: Use 5 steps of writing
process to write a brochure about city pillar
ceremony
6. Evaluation:
Do the evaluation exercise for the mini-test.
7. Extended Activity:
1) Practice Note-taking and listing for reading
2) Compose a brochure

Materials
1. Video Clips
2. Reading passages
3. Brochure samples

ตารางที่ 12 ตารางกำหนดเนื้อหาบทเรียนการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน (ต่อ)
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Unit/topic/time
Aims
3. Khantoke Dinner 1. To train vocabulary
3 hours
guessing in context
clues.
2. To train reading
comprehension in
content of northern Thai
culture
3. To encourage students’
critical thinking after
reading the passage.
4. To promote students’
skill in writing a
restaurant
advertisement.

Content/Function
1. Reading sub-skills:
- Use the context clues to
identify meaning.
- Locate information by
skimming, scanning and
making inference.
- Use critical thinking skills
in reading.
- Recognize the brochure
format, style and
expressions.
2. Language study
An advertisement
organization format, style
and expressions
3. Functions
A persuasive writing in
writing a restaurant
advertisement

Activity
Evaluation
Task-based Learning Process
Evaluation:
1. Warm up:
- Multiple choice
- Brainstorm and do a group discussion.
questions focus on
2. Pre-task:
vocabulary and
- Identify the meaning in context and to
reading
brainstorm the idea before reading.
comprehension
3. Task:
(15 points)
Do group work to skim and scan the text and - Write a restaurant
share ideas.
advertisement.
4. Language Study
(10 points)
An advertisement layout and expressions.
5. Writing Practice::
- Writing task: Brainstorm to complete an
unfinished restaurant advertisement task
- A group work task: Use 5 steps of writing to
write a restaurant advertisement
6. Evaluation:
Do the evaluation exercise for the mini-test.
7. Extended Activity:
1) Practice Note-taking and listing for reading
2) Compose an advertisement

Materials
1. Video Clips
2. Reading passages
3. Restaurant
advertisement
samples

ตารางที่ 12 ตารางกำหนดเนื้อหาบทเรียนการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน (ต่อ)
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Unit/topic/time
4. Northern Thai
Recipe
3 hours

Aims
Content/Function
1. To train vocabulary
1. Reading sub-skills:
guessing in context clues. - Use the context clues to
2. To train reading
identify meaning.
comprehension in
- Locate information by
content of northern Thai
skimming, scanning,
culture
reference and making
3. To encourage students’
inference.
critical thinking after
- Use critical thinking skills
reading the passage.
in reading.
4. To promote students’
- Recognize the recipe
skill in writing a recipe.
format and expressions.
2. Language study
A recipe organization
format, style and
expressions
3. Functions
A descriptive writing in
writing a recipe

Activity
Task-based Learning Process
1. Warm up:
- Brainstorm and do a group discussion.
2. Pre-task:
- Identify the meaning in context and to
brainstorm the idea before reading.
3. Task:
Do group work to skim and scan the text
and share ideas.
4. Language Study
A recipe layout and expressions.
5. Writing Practice:
- Writing task: Brainstorm to complete a
recipe task
- A group work task: Use 5 steps of writing to
write northern Thai food recipe
6. Evaluation:
Do the evaluation exercise for the mini-test.
7. Extended Activity:
1) Practice Note-taking and listing for reading
2) Compose a recipe

Evaluation
Evaluation:
- Multiple choice
questions focus on
vocabulary and
reading
comprehension
(15 points)
- Write a northern
Thai recipe.
(10 points)

Materials
1. Video Clips
2. Reading passages
3. Northern Thai
recipe samples

ตารางที่ 12 ตารางกำหนดเนื้อหาบทเรียนการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน (ต่อ)
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Unit/topic/time
5. Love Stories
3 hours

Aims
Content/Function
1. To train vocabulary
1. Reading sub-skills:
guessing in context clues. - Use the context clues to
2. To train reading
identify meaning.
comprehension in
- Locate information by
content of northern Thai
skimming, scanning,
culture
reference and making
3. To encourage students’
inference.
critical thinking after
- Use critical thinking skills
reading the passage.
in reading.
4. To promote students’
- Recognize the story
skill in writing a story.
organization and
expressions.
2. Language study
A story organization, style
and expressions
3. Functions
A recount story writing in
writing a tragedy love story

Activity
Evaluation
Task-based Learning Process
Evaluation:
1. Warm up:
- Multiple choice
- Brainstorm and do a group discussion.
questions focus on
2. Pre-task:
vocabulary and
- Identify the meaning in context and to
reading
brainstorm the idea before reading.
comprehension
3. Task:
(15 points)
Do group work to skim and scan the text
- Write a love story.
and share ideas.
(10 points)
4. Language Study
A story organization and expressions
5. Writing Practice:
- Writing task: Brainstorm to complete a story
organization chart task
- A group work task: Use 5 steps of writing to
write a love story
6. Evaluation:
Do the evaluation exercise for the mini-test.
7. Extended Activity:
1) Practice Note-taking and listing for reading
2) Compose a love story

Materials
1. Video Clips
2. Reading passages
3. Love stories

ตารางที่ 12 ตารางกำหนดเนื้อหาบทเรียนการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน (ต่อ)
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Unit/topic/time
6. Chula Kathin
3 hours

Aims
1. To train vocabulary
guessing in context
clues.
2. To train reading
comprehension in
content of northern Thai
culture.
3. To encourage students’
critical thinking after
reading the passage.
4. To promote students’
skill in writing a leaflet.

Content/Function
1. Reading sub-skills:
- Use the context clues to
identify meaning.
- Locate information by
skimming, scanning,
reference and making
inference.
- Use critical thinking skills
in reading.
- Recognize the leaflet
organization and
expressions.
2. Language study
A leaflet organization, style
and expressions
3. Functions
A descriptive writing in
writing a leaflet

Activity
Task-based Learning Process
1. Warm up:
- Brainstorm and do a group discussion.
2. Pre-task:
- Identify the meaning in context and to
brainstorm the idea before reading.
3. Task:
Do group work to skim and scan the text
and share ideas.
4. Language Study
A leaflet organization and expressions
5. Writing Practice:
- Writing task: Brainstorm to complete an
uncompleted leaflet task
- A group work task: Use 5 steps of writing to
write a leaflet
6. Evaluation:
Do the evaluation exercise for the mini-test.
7. Extended Activity:
1) Practice Note-taking and listing for reading
2) Compose a leaflet.

Evaluation
Evaluation:
- Multiple choice
questions focus on
vocabulary and
reading
comprehension
(15 points)
- Write a leaflet.
(10 points)

Materials
1. Video Clips
2. Reading passages
3. Religious activity
leaflets

ตารางที่ 12 ตารางกำหนดเนื้อหาบทเรียนการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน (ต่อ)
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Unit/topic/time
7. January
Religious
Ceremonies
3 hours

Aims
Content/Function
1. To train vocabulary
1. Reading sub-skills:
guessing in context clues. - Use the context clues to
2. To train reading
identify meaning.
comprehension in
- Locate information by
content of northern Thai
skimming, scanning,
culture.
reference and making
3. To encourage students’
inference.
critical thinking after
- Use critical thinking skills
reading the passage.
in reading.
4. To promote students’
- Recognize the press
skill in writing a press
release organization and
release.
expressions.
2. Language study
A press release
organization, style and
expressions
3. Functions
A descriptive writing in
writing a press release

Activity
Evaluation
Task-based Learning Process
Evaluation:
1. Warm up:
- Multiple choice
- Brainstorm and do a group discussion.
questions focus on
2. Pre-task:
vocabulary and
- Identify the meaning in context and to
reading
brainstorm the idea before reading.
comprehension
3. Task:
(15 points)
Do group work to skim and scan the text and - Write a press
share ideas.
release. (10 points)
4. Language Study
A press release organization and expressions
5. Writing Practice:
- Writing task: Brainstorm to complete a
press release task
- A group work task: Use 5 steps of writing to
write a press release
6. Evaluation:
Do the evaluation exercise for the mini-test.
7. Extended Activity:
1) Practice Note-taking and listing for reading
2) Compose a press release.

Materials
1. Video Clips
2. Reading passages
3. Press release
samples

ตารางที่ 12 ตารางกำหนดเนื้อหาบทเรียนการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน (ต่อ)
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Unit/topic/time
8. Yee Paeng
Festival
3 hours

Aims
Content/Function
1. To train vocabulary
1. Reading sub-skills:
guessing in context clues. - Use the context clues to
2. To train reading
identify meaning.
comprehension in
- Locate information by
content of northern Thai
skimming, scanning,
culture.
reference and making
3. To encourage students’
inference.
critical thinking after
- Use critical thinking skills
reading the passage.
in reading.
4. To promote students’
- Recognize a tour itinerary
skill in writing a tour
organization and
itinerary.
expressions.
2. Language study
A tour itinerary organization,
style and expressions
3. Functions
A descriptive writing in
writing a tour itinerary

Activity
Evaluation
Task-based Learning Process
Evaluation:
1. Warm up:
- Multiple choice
- Brainstorm and do a group discussion.
questions focus on
2. Pre-task:
vocabulary and
- Identify the meaning in context and to
reading
brainstorm the idea before reading.
comprehension
3. Task:
(15 points)
Do group work to skim and scan the text and - Write a tour
share ideas.
itinerary. (10 points)
4. Language Study
A tour itinerary organization and expressions
5. Writing Practice:
- Writing task: Brainstorm to complete a tour
itinerary task
- A group work task: Use 5 steps of writing to
write a tour itinerary
6. Evaluation:
Do the evaluation exercise for the mini-test.
7. Extended Activity:
1) Practice Note-taking and listing for reading
2) Compose a local tour itinerary.

Materials
1. Video Clips
2. Reading passages
3. A tour itinerary
samples

ตารางที่ 12 ตารางกำหนดเนื้อหาบทเรียนการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน (ต่อ)
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Unit/topic/time
9. Songkran
Festival
3 hours

Aims
Content/Function
1. To train vocabulary
1. Reading sub-skills:
guessing in context clues. - Use the context clues to
2. To train reading
identify meaning.
comprehension in
- Locate information by
content of northern Thai
skimming, scanning,
culture.
reference and making
3. To encourage students’
inference.
critical thinking after
- Use critical thinking skills
reading the passage.
in reading.
4. To promote students’
- Recognize a suggestion
skill in writing a
organization and
suggestion for tourists.
expressions.
2. Language study
A suggestion organization,
style and expressions
3. Functions
An explanation writing in
writing a suggestion for
tourists

Activity
Evaluation
Task-based Learning Process
Evaluation:
1. Warm up:
- Multiple choice
- Brainstorm and do a group discussion.
questions focus on
2. Pre-task:
vocabulary and
- Identify the meaning in context and to
reading
brainstorm the idea before reading.
comprehension
3. Task:
(15 points)
Do group work to skim and scan the text and - Write a suggestion
share ideas.
for tourists.
4. Language Study
(10 points)
A suggestion organization and expressions
5. Post Reading:
- Writing task: Brainstorm to give a suggestion
for tourists task
- A group work task: Use 5 steps of writing to
write a suggestion for tourists
6. Evaluation:
Do the evaluation exercise for the mini-test.
7. Extended Activity:
1) Practice Note-taking and listing for reading
2) Compose a suggestion letter for tourists.

Materials
1. Video Clips
2. Reading passages
3. A suggestion for
tourists samples

ตารางที่ 12 ตารางกำหนดเนื้อหาบทเรียนการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน (ต่อ)
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Unit/topic/time
10. Chalermchai
Kositpipat
3 hours

Aims
Content/Function
1. To train vocabulary
1. Reading sub-skills:
guessing in context clues. - Use the context clues to
2. To train reading
identify meaning.
comprehension in
- Locate information by
content of northern Thai
skimming, scanning,
culture.
reference and making
3. To encourage students’
inference.
critical thinking after
- Use critical thinking skills
reading the passage.
in reading.
4. To promote students’
- Recognize a biography
skill in writing a
organization and
biography.
expressions.
2. Language study
A famous person’s
biography organization,
style and expressions
3. Functions
A narrative writing in writing
a famous person’s
biography

Activity
Evaluation
Task-based Learning Process
Evaluation:
1. Warm up:
- Multiple choice
- Brainstorm and do a group discussion.
questions focus on
2. Pre-task:
vocabulary and
- Identify the meaning in context and to
reading
brainstorm the idea before reading.
comprehension
3. Task:
(15 points)
Do group work to skim and scan the text and - Write a biography.
share ideas.
(10 points)
4. Language Study
A biography organization and expressions
5. Post Reading:
- Writing task: Brainstorm to complete a
famous artist’s biography task
- A group work task: Use 5 steps of writing to
write a famous artist’s biography
6. Evaluation:
Do the evaluation exercise for the mini-test.
7. Extended Activity:
1) Practice Note-taking and listing for reading
2) Compose a person’s biography.

Materials
1. Video Clips
2. Reading passages
3. A famous
northern Thai
artist biography
samples

ตารางที่ 12 ตารางกำหนดเนื้อหาบทเรียนการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน (ต่อ)
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การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
การตรวจสอบความตรงของเนื้อหารูปแบบการสอนอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานมีขั้นตอน ดังนี้
1. หาค่าความตรงตามเนื้อ หาด้วยดั ชนีค วามสอดคล้อ งโดยผู้เ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน คือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภาษาอังกฤษ 1 ท่าน เป็นผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภาษาอังกฤษ 1 ท่าน เป็นผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและเป็นผู้ประสานงานวิชาพื้นฐาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 1 ท่าน
เป็นประธานสาขาวิจัยและประเมินผล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่านวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายละเอียดบทเรียน (Unit Specifications) ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง เท่ากับ 0.95 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้ 0.82 และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
เพิ่มเติมเพื่อนำข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพมาปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
2. ออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนโดยระบุสื่อที่เหมาะสมจะใช้ร่วมกับเอกสาร
กำหนดกิจกรรมที่ต้องใช้สื่อประกอบ โดยดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ออกแบบตามที่กำหนดไว้ 7 หัวข้อ ดังนี้
2.1 นำเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) เป็นกิจกรรมขั้นเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรีย น
กำหนดให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันด้วยการสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอนก่อนเรียน การดูวิดีทัศน์ การเปรียบเทียบ และการแก้ปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าก่อนเข้าสู่
เนื้อหาการปฏิบัติภาระงาน
2.2 ก่อนปฏิบัติภาระงานการอ่าน (Pre-task Reading) เป็นการสร้างความคุ้นเคย
ให้แก่ผู้เรียนกับเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ โดยเน้นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทอ่ าน
กำหนดให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันในการตอบคำถามจากการอ่านคร่าว ๆ การแสดงความคิดเห็น และ
การใช้ความคิดสร้างสรรค์
2.3 ปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน
ด้วยการตอบคำถามหลังการอ่าน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
2.4 วิ เ คราะห์ ภ าษา (Language Study) เป็ น กิ จ กรรมที ่ ก ำหนดให้ ผ ู ้ เ รี ย นศึ ก ษา
โครงสร้างของเรื่องที่อ่านโดยเน้นคำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่ นำเสนอในบทอ่าน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องตามแนวเรื่องที่อ่าน
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2.5 กิจกรรมหลังการอ่าน (Post Reading Task) เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ผู้เรียน
ทำกิจกรรมหลังการอ่านซึ่งเป็นการทำกิจกรรมภาระงานการเขียนโดยการทำงานกลุ่มซึ่งได้จาก
การอ่านบทอ่านและการสังเกตโครงสร้างเรื่องที่อ่าน รวมถึงการใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้าง
ประโยค เพื่อเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการเขียน
2.6 ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนด้วยการทำ
แบบทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคลหลังจากทำกิจกรรมภาระงานการอ่านและการเขียน โดยเน้น
คำศัพท์และการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยการอ่านจากบทอ่านที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเนื้อหาบทอ่าน
ที่ได้อ่านมาแล้ว รวมถึงการเขียนตามโครงสร้างเรื่อง
2.7 กิจกรรมเพิ่มขยาย (Extended Activity) เป็นการขยายความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
การอ่านและการเขียนด้วยการมอบหมายให้ผู้เรียนอ่านเพิ่มเติมด้วยตนเอง รวมถึงมอบหมายให้ผู้เรียน
สร้างงานเขียนด้วยตนเองหลังจากปฏิบัติภาระงานกลุ่มร่วมกัน
หลั ง จากนั ้ น จั ด ทำรู ป เล่ ม เอกสารและสื่ อ ประกอบการเรี ย นการสอนเพื ่ อ ใช้ ใ น
การจัดการเรียนการสอน
3. ทดลองใช้สื่อและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 3
4. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อประเมินประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอนและสื่อประกอบการเรียนการสอน
ระยะที่ 6 ดำเนินการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนและสื่อประกอบการเรียน
การสอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 คัดเลือกและปรับปรุงเนื้อหาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือเทศกาลและ
ประเพณี 12 เดือนของภาคเหนือ นิตยสารการท่องเที่ยว บทความที่นำเสนอในเว็บไซด์ เอกสาร
แผ่ น พั บ และใบปลิ ว ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมและเทศกาลในภาคเหนื อ 8 จั ง หวั ด ตลอดจน
สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ได้แก่ วิดีทัศน์ที่นำเสนอทางอินเตอร์เน็ทในเว็บไซด์ที่เ กี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ มาใช้เป็นเอกสารและสื่อประกอบการเรียนการสอน โดยกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกสื่อ
10 ประการ คือ
1. มีเนื้อหาและรูปแบบของข้อความที่สอดคล้องกับรายละเอียดบทเรียนที่กำหนดไว้
2. แนวเรื่องสอดคล้องกับแนวเรื่องเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ความรูใ้ นภาษาตรงตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
4. ทักษะภาษาตรงตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
5. สามารถดัดแปลงใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
6. สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
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7. มีความชัดเจน
8. มีความสะดวกในการใช้
9. มีความน่าสนใจ
10. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ขั้นที่ 2 สร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอนและสื่อประกอบการเรียนการสอน ตามแนวคิด
ของเสงี่ยม โตรัตน์ (2549) ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาบทเรียนเชิงคุณภาพด้วยการนำเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนและตารางกำหนดบทเรียนไปขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน คือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภาษาอังกฤษ 1 ท่าน เป็นผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภาษาอังกฤษ 1 ท่าน เป็นผู้สอนวิชาภาษาอั งกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและเป็นผู้ประสานงานวิชาพื้นฐาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 1 ท่าน
เป็นประธานสาขาวิจัยและประเมินผล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผู้เชี่ยวชาญ
ที่เป็นเจ้าของภาษา 1 ท่าน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 5 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน
การสอนภาษาอังกฤษ จากนั้น ดำเนินการสร้างแผนการสอนและกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมภาระงาน กำหนดโครงร่างเนื้อหาและกิจกรรม ดังนี้
1. ระบุหน่วยเรียนและหัวเรือ่ ง
2. กำหนดวัตถุประสงค์รายหน่วยที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน
3. เลือกเนื้อหาสาระและจัดสรรความสอดคล้องที่ต่อเนื่อง
4. เลือกและจัดระบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
5. ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
กำหนดรูปแบบของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแต่ละหน่วยเรียน ดังนี้
1. นำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up) รูปแบบกิจกรรมสนทนาและตอบคำถาม เพื่อระดม
ความคิดและเชื่อมโยงประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีก่อนเรียนกับเนื้อหาที่กำหนดร่วมกับตอบคำถามหรือ
การฉายภาพประกอบการสนทนา เป็นการประมวลความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีก่อนเรียน
ในบทเรียน ช่วยเตรียมความพร้อมด้วยการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน
2. ก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-tas k) รูปแบบกิจกรรมหาความหมายของคำศัพท์จาก
บริบทก่อนปฏิบัติภาระงานร่วมกับกิจกรรมการอ่านคร่าว ๆ เพื่อสำรวจความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาบทอ่านก่อนปฏิบัติภาระงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระตือรือล้นด้วยการแสวงหาคำตอบจาก
คำถามก่อนอ่าน และการแสดงความคิดเห็นก่อนปฏิบัติกิจกรรมการอ่าน
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3. ปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) ประกอบด้วยรูปแบบกิจกรรมภาระงาน 3 ขั้นตอน คือ
กิจกรรมภาระงาน (Task) กิจกรรมการวางแผน (Planning) และกิจกรรมรายงานภาระงาน (Report)
มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 กิจกรรมภาระงาน ปฏิบัติภาระงานด้านการอ่านจากบทอ่านด้วยกระบวนการ
ทำงานกลุ่มโดยใช้การอ่านคร่าว ๆ เพื่อหาใจความสำคัญ และอ่านละเอียดเพื่อหาคำตอบจากเรื่องที่อ่าน
3.2 กิจกรรมการวางแผน หาคำตอบจากบทอ่านด้วยการวางแผนการอ่านร่วมกัน
โดยใช้กิจกรรมการอ่านที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการทำงานกลุ่มร่วมกันของผู้เรียน
3.3 กิจกรรมรายงานภาระงาน ตรวจความถูกต้องของคำตอบ ร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่าน
และแสดงความคิดเห็นต่อบทอ่าน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเรื่องที่อ่าน
4. วิเคราะห์ภาษา (Language study) เป็นขั้นตอนในการพั ฒนาทักษะการอ่ า นเพื่ อ
ความเข้าใจของผู้เรียน โดยในขั้นตอนนี้ผู้สอนชี้แนะผู้เรียนให้พิจารณารูปแบบของข้อความที่นำเสนอ
ในแต่ละบทเรียน รวมถึงศึกษาคำศัพท์ สำนวนและตัวอย่างการใช้คำศัพท์ และสำนวนใช้ในแต่ละ
รูปแบบของข้อความซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบทเรียน
5. ฝึกฝนเขียน (Writing practice) เป็นรูปแบบกิจกรรมในขั้นหลังการอ่าน (Post reading)
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานด้านการเขียนโดยผ่านกระบวนการกลุ่มและเรียนรู้ร่วมกันจากการศึกษา
คำศัพท์และสำนวน ตลอดจนรูปแบบของข้อความที่นำเสนอในแต่ละบท กิจกรรมเขียน 5 ขั้น ดังนี้
5.1 ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของเนื้อความ ระดมความคิดในเรื่องที่จะเขียน
5.2 วางแผนการเขียน
5.3 เขียนโครงร่างเรื่องที่จะเขียน
5.4 ตรวจสอบงานเขียน
5.5 สร้างงานเขียน
6. ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนหลังปฏิบัติ
ภาระงานโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละหน่วยเรียนประกอบด้วยคำศัพท์ การอ่านเพื่อความเข้าใจ
การคิดวิเคราะห์ด้วยการแสดงความคิดเห็นต่อบทอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเนื้อหาที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยเรียน
7. กิจกรรมเพิ่มขยาย (Extended activity) เป็นกิจกรรมค้นคว้าเพิ่มเติมจากบทอ่านที่มี
เนื้อหาใกล้เคียงกันและฝึกทักษะการเขียนด้วยการบันทึกย่อ (Note taking) ข้อมูลที่อ่านและสร้าง
งานเขียนด้วยตนเอง
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ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเครื่องมือประเมินรูปแบบการสอนอ่าน - เขียนเพื่อการสื่อสารใน
เนื้อหาวัฒนธรรมไทย
เครื่องมือประเมินรูปแบบการสอนในการวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมิน
รูปแบบการสอน โดยพิจารณาประสิทธิภาพของสื่อและรูปแบบการสอนที่ใช้ เป็นประเมินประสิทธิภาพ
การสอนจริงของรูปแบบการสอนที่พัฒนาแล้ว
ในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานครั้งนี้ เครื่องมือเพื่อประเมิน
ประสิ ท ธิภ าพของรูป แบบการเรี ย นการสอนซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย 1) แบบทดสอบวั ด ความสามารถ
ในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น การดำเนินการสร้างเครื่องมือในการประเมินรูปแบบการสอน ดังนี้
ระยะที่ 1 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถของทักษะทางภาษาตามแนวคิดของอัจฉรา
วงศ์โสธร (2544) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบทดสอบ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ
ดังนี้
1. กำหนดวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบโดยคัดเลือกเนื้อหาหลักจากบทเรียนที่เรียน
ได้วัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ ดังนี้
1.1 ผู้เรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ สำนวน และรูปแบบของข้อความในบทอ่าน
1.2 ผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน
1.3 ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อบทอ่านหลังจากกิจกรรมการอ่าน
1.4 ผู้เรียนสามารถใช้ข้อมูลจากบทอ่านไปใช้ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
1.5 ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
2. กำหนดขอบข่ายของแบบทดสอบเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
และส่วนที่ 2 การเขียนเพื่อการสื่อสาร ดังนี้
2.1 การอ่าน แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ สอบคำศั พ ท์ เ กี ่ ย วกั บ เนื ้ อ หาวั ฒ นธรรมไทย จำนวน 20 ข้ อ
เป็นข้อสอบเลือกตอบ เกณฑ์การให้คะแนน ถูกให้ 1 ผิดให้ 0 คะแนน
ตอนที่ 2 ข้อสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยมีเนื้อหาให้อ่านจำนวน 2 บท
อ่าน กำหนดให้อ่านแล้วตอบคำถาม จำนวน 40 ข้อ รายละเอียด ดังนี้
1. คำศัพท์ในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยในบทอ่าน เป็นแบบทดสอบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก มี 10 ข้อ 10 คะแนน เกณฑ์ให้คะแนน ถูกให้ 1 ผิดให้ 0 คะแนน
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2. ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ได้แก่
2.1 แบบทดสอบปรนั ย เลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก จำนวน 30 ข้ อ
30 คะแนน เกณฑ์ให้คะแนน ถูกให้ 1 ผิดให้ 0 คะแนน
2.2 ความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน เป็นแบบทดสอบอัตนัยแบบตอบสั้น
จำนวน 10 ข้อ 20 คะแนนเกณฑ์ให้คะแนน คือ ไวยากรณ์ถูกต้องและสื่อความหมายในการสื่อสาร
ถูกต้อง ได้ 2 คะแนน ไวยากรณ์ถูกต้องบางส่วนแต่สื่อความหมายในการสื่อสารถูกต้อง ได้ 1 คะแนน
ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องและสื่อความหมายในการสื่อสารไม่ถูกต้องได้ 0 คะแนน หลังจากนั้นนำคะแนนดิบ
ที่ได้มาเฉลี่ยให้เท่ากับ 10 คะแนน
ตอนที่ 3 ข้อสอบรูปแบบเฉพาะตามประเภทของเนื้อความ เป็นแบบทดสอบ
เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะของเนื้อความ สำนวน และรูปแบบของเนื้อความในบทอ่านที่มีรูปแบบเฉพาะ
ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ได้จากการสุ่มเนื้อหารูปแบบของเนื้อความในเนื้อหาการสอน จำนวน
10 รูปแบบ ใน 10 หน่วยเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน
โดยเกณฑ์ให้คะแนน ถูกให้ 1 ผิดให้ 0 คะแนน
2.2 การเขียน เป็นการเขียนเพื่อการสื่อสารประเมินทักษะการอ่าน-เขียนกำหนด
สถานการณ์ให้อ่านจดหมายและเขียนจดหมายโต้ตอบ จำนวน 1 ข้อ วัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ
และแนะนำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามคำขอของผู้เขียน เกณฑ์การประเมินกำหนดให้
คะแนน 5 ด้าน ๆ ละ 4 คะแนน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบของโครงสร้างเรื่อง ด้านคำศัพท์และ
สำนวน ด้านโครงสร้างประโยค และด้านกลไกการเขียน รวม 20 คะแนน โดยมีวิธีตรวจประเมิน
ผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนดร่วมกันประเมินโดยผู้สอน คือ ผู้วิจัยและผู้ตรวจร่วม 2 คน รวม 3 คน
โดยผู้ตรวจร่วมมีคุณสมบัติเป็นผู้สอนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์ด้านการสอน
มากกว่า 5 ปี ผู้ให้คะแนนทั้งสามคนทำข้อตกลงร่วมกันในการให้คะแนน โดยผู้ให้คะแนนแต่ละคน
ต้องไม่มีความเห็นต่างกัน นำคะแนนที่ผู้ประเมินทั้งสามคนไปหาค่าความเชื่อถือได้ระหว่างการจัดอันดับ
(inter-rating relieability) คะแนนที่ได้มีความเป็นพหุคะแนนนำมาหารเฉลี่ยด้วยจำนวนผู้ให้คะแนน
(อัจฉรา วงศ์โสธร, 2544)
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจาก
การศึกษาทักษะการเขียน ได้ประยุกต์โดยกำหนดความรู้ออกเป็น 5 ด้าน แต่ละด้านมี 4 คะแนน และ
มีระดับคะแนนตามที่กำหนด รวมคะแนนในส่วนของการเขียน 20 คะแนน โดยมีรายละเอียดการให้
คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านเนื้อหา (Content)
4 คะแนน
2. ด้านรูปแบบของโครงสร้างเรื่อง (Organization)
4 คะแนน
3. ด้านคำศัพท์และสำนวน (Expression)
4 คะแนน
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4. ด้านโครงสร้างประโยค (Syntax)
4 คะแนน
5. ด้านกลไกการเขียน (Mechanics)
4 คะแนน
(Brown & Abeywickrama: 2010, 285)
ระยะที่ 2 สร้างตารางกำหนดเนื้อหาแบบทดสอบทักษะการอ่าน – เขียนเพื่อการสื่อสาร
ในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ โดยนำข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ความต้องการในระยะที่ 1
มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ และนำเนื้อหาความรู้ในรูปแบบของข้อความ ความรู้
ในภาษา และทักษะภาษาที่กำหนดไว้ในตารางกำหนดเนื้อหามาเป็นเนื้อหาในแบบทดสอบ
แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนเพื่อ
การสื่อสารตามสัดส่วนในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ทักษะความสามารถในการอ่าน-เขียน
เพื่อการสื่อสารโดยกำหนดสัดส่วนของแบบทดสอบ ดังนี้
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
1. แบบทดสอบคำศัพท์ในสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
20 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 20
2. แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ
40 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 50
3. แบบทดสอบรูปแบบของข้อความตามประเภทของเอกสาร 10 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 10
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
แบบทดสอบการเขียน
1 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 20
รวม
ร้อยละ 100
กำหนด ตารางเนื้อหาแบบทดสอบทักษะการอ่าน – เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้ อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแบบทดสอบ ดังนี้
1. รูปแบบของแบบทดสอบ (Mode)
2. วัตถุประสงค์ในการสอบ (Test Objective)
3. เนื้อหาหัวข้อที่สอบ (Test Content)
4. รูปแบบของข้อความตามประเภทของเอกสาร (Text Type)
5. วิธีการสอบ (Test Technique)
6. ระดับของความรู้และทักษะการใช้ภาษา (Level of Language Skills)
7. จำนวนข้อสอบและสัดส่วน (Number of item and Weight)
8. เกณฑ์การตัดสิน (Scoring Criteria)
9. เวลาในการทำข้อสอบ (Time)
การพัฒนาตารางวิเคราะห์เนื้อหาของแบบทดสอบทักษะการอ่าน – เขียนเพื่อการสื่อสาร
ในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เนื้อหาของข้อสอบการอ่าน และเนื้อหาของ
ข้อสอบการเขียนเพื่อการสื่อสารซึ่งพัฒนามาจากกิจกรรมภาระงานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงตามบทเรียน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Mode

Test Objectives

Reading 1.
1) To identify unfamiliar words
Vocabulary
by using the context clues
in Northern Thai culture
context.
2) To use appropriate word in
each sentence.
2. Reading 1) To choose correct definition
Comprehe
from the passage.
nsion
2) To locate specific details
from the passage.
3) To choose information from
the passage.
4) To express opinions after
reading the passage.

Part

M/C
Short
answer

1) Definition
2) Question
3) Sentence

1) Introducing the
restaurant
2) Restaurant
information
3) Love story
4) Story sequence

Test
Technique
M/C

Text Type

Northern Thai
1) Definition
ceremonies, ways of 2) Sentence
living, belief, and
famous artists

Test Content

1) Knowledge
transfer
2) Reading
comprehe
nsion
sub-skills
3) Critical
thinking

Knowledge
transfer

Level of
Language
Skill

40
items/
50
points

0/1
0/2

50
minutes

No. of
item/ Scoring Time
Weight Criteria
%
20
0/1
20
items/
minutes
20
points

ตารางที่ 13 ตารางกำหนดเนื้อหาแบบทดสอบทักษะการอ่าน-เขียนในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือด้วยกิจกรรมภาระงาน (Table of Test Content Specification)
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Test Objectives

Test Content

Text Type

To write a reply e-mail letter
in response

1) Giving suggestions an e-mail
2) Persuasive writing letter

3. Text
To choose suitable
1) Expressions use for Sentence
Organization expressions for each text type
communication
Concept
2) Text formation
and usage

Mode

Writing Writing

Part

Writing an
explanation
and giving
suggestion

Test
Technique

Communication
transfer

1) Knowledge
transfer
2) Communication
transfer

Level of
Language
Skill

No. of
item/
Weight
%
1)
Knowledg
e transfer
10
items/10
points
20 points
0/4

0/1

Scoring
Criteria

40
minutes

10
minutes

Time

ตารางที่ 13 ตารางกำหนดเนื้อหาแบบทดสอบทักษะการอ่าน-เขียนในเนือ้ หาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือด้วยกิจกรรมภาระงาน (Table of Test Content Specification) (ต่อ)
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ตารางที่ 14 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับ คุณภาพ
งานเขียน
4
1 เนื้อหา
นำเสนอลำดับของ
ความคิดอย่าง
ต่อเนื่องในเนื้อหา มี
รายละเอียดสนับสนุน
ข้อมูลที่นำเสนอ
เนื้อหามีความ
เชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค์ของการ
เขียน
2

3

รายละเอียด

3
ลำดับของความคิดใน
เนื้อหาส่วนมากมี
ความต่อเนื่อง
รายละเอียดสนับสนุน
ส่วนมากไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลที่นำเสนอ
เนื้อหาส่วนมากไม่
เชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค์ของการ
เขียน
รูปแบบ นำเสนอรูปแบบของ นำเสนอรูปแบบของ
ของ
โครงสร้างเรื่องในงาน โครงสร้างเรื่องในงาน
โครงสร้าง เขียนอย่างชัดเจน
เขียนส่วนมากชัดเจน
เรื่อง
และเหมาะสม
และรูปแบบของ
สอดคล้องกับ
โครงสร้างเรื่อง
วัตถุประสงค์ของการ ส่วนมากสอดคล้อง
เขียนประกอบด้วย
กับวัตถุประสงค์ของ
เกริ่นนำจดหมาย
การเขียน
เนื้อหา และปิดท้าย
จดหมาย
คำศัพท์ เลือกใช้คำและ
คำและความหมายที่
ความหมายอย่าง
ใช้จำนวนมาก
ถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับรูปแบบ
สอดคล้องกับรูปแบบ ของโครงสร้างเรื่อง
ของโครงสร้างเรื่อง
และวัตถุประสงค์ของ
และวัตถุประสงค์ของ การเขียน เลือกใช้
การเขียน ใช้คำศัพท์ คำศัพท์ที่หลากหลาย
ที่หลากหลายและ
และมีจำนวนมากที่
เหมาะสมกับเรื่อง
เหมาะสมกับเรื่อง

2
ลำดับของความคิดใน
เนื้อหาบางส่วนมีความ
ต่อเนื่อง รายละเอียด
สนับสนุนบางส่วน
สอดคล้องกับข้อมูลที่
นำเสนอ เนื้อหา
บางส่วนไม่เชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค์ของการ
เขียน

1
ลำดับของความคิด
ในเนื้อหาไม่ต่อเนื่อง
รายละเอียด
สนับสนุนไม่
สอดคล้องกับข้อมูล
ที่นำเสนอ เนื้อหาไม่
เชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค์ของ
การเขียน

นำเสนอรูปแบบของ
โครงสร้างเรื่องในงาน
เขียนบางส่วนชัดเจน
และรูปแบบของ
โครงสร้างเรื่อง
บางส่วนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการ
เขียน

นำเสนอรูปแบบของ
โครงสร้างเรื่องใน
งานเขียนไม่ชัดเจน
และรูปแบบของ
โครงสร้างเรื่องไม่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
การเขียน

คำและความหมายที่ใช้
บางคำไม่สอดคล้องกับ
รูปแบบของโครงสร้าง
เรื่องและวัตถุประสงค์
ของการเขียน เลือกใช้
คำศัพท์ในงานเขียนใน
ระดับพื้นฐาน

คำและความหมายที่
ใช้จำนวนมากไม่
สอดคล้องกับ
รูปแบบของ
โครงสร้างเรื่องและ
วัตถุประสงค์ของ
การเขียน เลือกใช้
คำศัพท์ในจำนวน
จำกัดในงานเขียน
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ตารางที่ 14 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)
ลำดับ คุณภาพ
งานเขียน
4
4 โครงสร้าง ใช้โครงสร้างประโยค
ประโยค อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามหลัก
ไวยากรณ์
5

กลไกการ ใช้เครื่องหมายวรรค
เขียน
ตอน การสะกดคำ
และกลไกการเขียน
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

รายละเอียด
3
มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์จำนวน
น้อยหรือน้อยมากใน
โครงสร้างประโยค

2
ใช้โครงสร้างประโยค
ไม่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์จำนวนมาก

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน การสะกดคำ
และกลไกการเขียน
จำนวนน้อยหรือน้อย
มาก

ใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน การสะกดคำ
และกลไกการเขียนไม่
ถูกต้องจำนวนมาก

1
มีข้อผิดพลาด
จำนวนมากที่ไม่
ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ใน
โครงสร้างประโยค
มีข้อผิดพลาด
จำนวนมากในการใช้
เครื่องหมายวรรค
ตอน การสะกดคำ
และกลไกการเขียน

ระยะที่ 3 หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานด้านรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและการสื่อสาร 1 ท่าน เป็นผู้สอนในรายวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมสำหรั บครู ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูและผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียน 1 ท่าน ซึ่งเป็นประธานสาขาการวิจัยและประเมินผล คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้เชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่านเพื่อประเมินความสอดคล้องและความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญ คือ เป็นการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในการวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์และครบถ้วนตามเนื้อหาที่กำหนด ซึ่งเป็น
คุณภาพของแบบทดสอบ แล้วนำไปหาประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ (IOC) เก็บข้อมูลโดยนำแบบทดสอบบที่ออกแบบแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินพร้อมทั้งขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแบบทดสอบ โดยใช้สูตร
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𝐼𝑖𝑘 =
เมื่อ

𝑛
𝑛
𝑁
(𝑁−1) ∑𝑛
𝑗=1 𝑋𝑖𝑗𝑘 −∑𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑋𝑖𝑗𝑘 +∑𝑗=1 𝑋𝑖𝑗𝑘

2(𝑁−1)𝑛

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 𝑖
ของข้อสอบข้อที่ 𝑘
𝑘 หมายถึง ข้อคำถามข้อที่ 1, 2, ..., 𝑘
𝑖
หมายถึง วัตถุประสงค์ข้อที่ 1, 2, ..., 𝑁
𝑗
หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาคนที่ 1, 2, ..., 𝑛
𝑋𝑖𝑗𝑘 หมายถึง ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาคนที่ 𝑗 ในข้อสอบที่
𝑘 วัตถุประสงค์ข้อที่ 𝑖 ซึ่งแยกประเมินเป็น 3 แบบ คือ ให้
ค่าเป็น “1” เมื่อผู้ประเมินเห็นว่าข้อสอบข้อนั้น ๆ วัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ข้อดังกล่าว ให้ค่าเป็น “0” เมื่อผู้ประเมินไม่
แน่ใจว่าข้อสอบนั้น ๆ วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ข้อดังกล่าว
และให้ค่าเป็น “-1” เมื่อผู้ประเมินเห็นว่า ข้อสอบนั้น ๆ ไม่ได้
วัดตรงตามวัตถุประสงค์ข้อดังกล่าว (Turner & Carlson,
2003: 165)
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบการอ่านเท่ากับ .88 และแบบทดสอบการเขียน
เท่ากับ 0.66 ซึ่งมีค่าความสอดคล้องเหมาะสม โดยค่าที่ยอมรับได้อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 (ไพศาล วรคำ,
2552: 254-258) ผลจากประเมินความสอดคล้องพบว่ามีข้อที่ไม่ผ่านการประเมิน โดยได้คะแนน
0 คะแนนจากผู ้ ประเมิ นทั้ ง 3 ท่ า น จึ ง นำแบบทดสอบมาปรั บตามข้อ เสนอแนะของผู้ ประเมิน
เพื่อนำไปใช้พัฒนาแบบทดสอบต่อไป
ระยะที่ 4 สร้างแบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วยแบบทดสอบเลือกตอบ
จำนวน 70 ข้อ แบ่งเป็นคำศัพท์ 20 ข้อ การอ่านเพื่อความเข้าใจ 40 ข้อ ประกอบด้วยแบบทดสอบ
การอ่าน 2 เรื่อง แต่ละเรื่องแบ่งเป็นคำศัพท์ในเรื่อง ความเข้าใจเรื่องที่อ่าน และความคิดเห็นต่อบท
อ่าน และรูปแบบของข้อความ 10 ข้อ โดยนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านวิเคราะห์ความสอดคล้องและ
คัดเลือกข้อที่มีดัชนีความสอดคล้องของการอ่านทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 และปรับแก้ตามความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในแบบทดสอบจริงต่อไป
ระยะที่ 5 นำแบบทดสอบส่วนที่ปรับปรุงแล้ว ไปให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี
ที่ 4 ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างให้นักศึกษาทดลอง
ทำแบบทดสอบเพื่อนำมาหาค่าอำนาจจำแนกและค่าความยากง่าย และหาค่าความเที่ยงภายในโดยใช้
สูตร KR 20 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมั่นระหว่าง 0-1.00 โดยกำหนดเกณฑ์ค่าความ
𝐼𝑖𝑘
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ยากง่าย คือ 0.20 – 0.80 ค่าความยากง่ายน้อยกว่า 0.20 ถือว่ายากเกินไป และค่าความยากง่าย
มากกว่า 0.80 ถือว่าง่ายเกินไป (มาเรียม นิลพันธุ์; 2558 น. 188) ในการทดสอบได้ ผลการทดสอบ
ดังนี้
1. ตอนที่ 1 การอ่าน
1.1 แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ คำนวณหาค่าความยาก-ง่าย
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel ได้ค่าความเชื่อมั่นภายใน Kuder-Richardson 20 เท่ากับ 0.78
เทียบตามเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง
0.20 – 0.80 คือ 0.59 ซึ่งมีความยากในระดับปานกลาง ส่วนมีค่าเฉลี่ยอำนาจจำแนก (d) อยู่ระหว่าง
0.20 – 0.30 คือ 0.20 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ (อัจฉรา วงศ์โสธร, 2544: 213) โดยปรับปรุงแบบทดสอบ
6 ข้อ ด้วยการแก้ไขตัวลวง
1.2 แบบตอบสั้นจำนวน 10 ข้อ คำนวณหาค่าความยาก-ง่ายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
Excel ศึกษาดัชนีความยากของข้อสอบรายข้อและความยากของข้อสอบโดยเฉลี่ย กำหนดเกณฑ์ค่า
ความยากง่าย คือ 0.20 – 0.80 ข้อที่ค่า IDiff ต่ำกว่า 0.20 ถือว่ายากเกินไป และข้อที่ค่า IDiff สูงกว่า
0.80 ถือว่าง่ายเกินไป (สุพัฒน์ สุกมลสันต์, 2547) ได้ค่าความยากโดยเฉลี่ย เท่ากับ 0.61 อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยใช้สูตร
IDiff
เมื่อ

=

𝑆𝐻 +𝑆𝐿 −[(𝑛𝑇 𝑥𝑚𝑖𝑛 ]
𝑛𝑇 (𝑥𝑚𝑎𝑥 −𝑥𝑚𝑖𝑛 )

𝑆𝐻
= คะแนนรวมรายข้อของกลุ่มที่ได้คะแนนสูง
𝑆𝐿
= คะแนนรวมรายข้อของกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำ
𝑛𝑇
= จำนวนผู้สอบทั้งหมดที่ใช้ในการวิเคราะห์
𝑥𝑚𝑎𝑥 = คะแนนสูงสุดที่ผู้สอบทำได้
𝑥min = คะแนนต่ำสุดที่ผู้สอบทำได้
IDiff = ดัชนีความยาก (Difficulty Index)
(Scannell & Tracy, 1975, อ้างถึงใน สุพัฒน์ สุกมลสันต์, 2547)

และค่าอำนาจจำแนก เท่ากับ 0.55 อยู่ในระดับที่สามารถจำแนกได้ โดยใช้สูตร

เมื่อ

𝑆𝐻 −𝑆𝐿

IDisc

=

𝑆𝐻
𝑆𝐿

= คะแนนรวมรายข้อของกลุ่มที่ได้คะแนนสูง
= คะแนนรวมรายข้อของกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำ

𝑛𝐻 (𝑥𝑚𝑎𝑥 −𝑥𝑚𝑖𝑛 )
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𝑛𝐻
= จำนวนผู้สอบที่อยู่ในกลุ่มสูง
𝑥𝑚𝑎𝑥 = คะแนนสูงสุดที่ผู้สอบทำได้
𝑥min = คะแนนต่ำสุดที่ผู้สอบทำได้
IDisc = ดัชนีอำนาจจำแนก (Discrimination Index)
(Scannell & Tracy, 1975, อ้างถึงใน สุพัฒน์ สุกมลสันต์, 2547)
2. ตอนที่ 2 การเขียน
ผู ้ ว ิ จ ั ย สร้ า งแบบทดสอบโดยกำหนดสถานการณ์ ใ ห้ อ ่ า นจดหมายอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์
(e-mail) ซึ่งเขียนโดยชาวต่างชาติเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการมาเที่ยวสงกรานต์ในภาคเหนือและ
ขอคำแนะนำเกี ่ ย วกั บ กิ จ กรรมท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมในภาคเหนื อ กำหนดให้ เ ขี ย นจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์โต้ตอบความยาวจำนวนคำ 150 - 200 คำ ใช้เวลาในการเขียน 40 นาที เกณฑ์การประเมิน
5 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบของโครงสร้างเรื่อง ด้านคำศัพท์ ด้านโครงสร้างประโยค และด้าน
กลไกการเขียน ให้คะแนนด้านละ 4 คะแนน รวมทั้งสิ้น 20 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารใช้เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนของ
Brown and Abeywickrama (2010) เมื่อสร้างแบบทดสอบและแบบประเมินแล้ว นำแบบทดสอบ
และเกณฑ์การให้คะแนนไปขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและปรับแก้ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
การตรวจให้คะแนนประเมินโดยผู้สอนและผู้ตรวจจำนวน 3 คนร่วมกันตรวจโดยเป็น
ผู้สอนประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์การสอนการเขียนภาษาอังกฤษมากกว่า 5 ปี
คะแนนที่ได้นำไปหาค่าความน่าเชื่อถือระหว่างการจัดอันดับซึ่งมีความเป็นพหุคะแนน นำมาหารเฉลี่ย
ด้วยจำนวนผู้ตรวจให้คะแนน 3 คน การพัฒนาแบบทดสอบการเขียนเพื่อการสื่อสารดำเนินการโดยนำ
แบบทดสอบการเขียนเพื่อการสื่อสารที่อยู่ในแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน
อ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 2 จำนวน 1 ข้อ ไปหาค่าความสอดคล้องของข้อสอบโดยผู้ประเมิน
3 คน ได้ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ .83 ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน คือ กำหนดระยะเวลา
ในการทำแบบทดสอบ เนื่องจากเป็นทักษะการเขียนต้องใช้เวลาในการคิดเลือกคำและข้อความที่
เหมาะสม รวมถึงการทำความเข้าใจก่อนเขียนจริง หลังจากนั้นนำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ทดลองที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจริง โดยทำร่วมกับ แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ ผลการทดลองนำ
ร่องครั้งที่ 1 ไปหาค่าความยากง่ายและอำนาจจำแนกสำหรับแบบทดสอบปรนัย คำนวณหาค่าความ
ยาก-ง่ายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel ได้ค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ 0.52 โดยความยากง่ายอยู่
ในระหว่าง 0.4 – 0.6 หมายความว่า แบบทดสอบมีความยากในระดับปานกลาง ค่าอำนาจจำแนก (d)
เท่ากับ 0.69 แบบทดสอบนี้สามารถจำแนกได้ ผู้วิจัยนำแบบทดสอบมาปรับปรุง จากการสอบถาม
นักศึกษาพบว่าคำสั่งในแบบทดสอบไม่ชัดเจน นักศึกษาไม่เข้าใจคำสั่งในแบบทดสอบเขียน จึงใช้เวลา
ทำแบบทดสอบเขียนนานกว่าเวลาที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยดำเนินการปรับปรุงโดยเพิ่มคำอธิบายให้ชัดเจนขึ้น
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หลังการทดสอบ ผู้วิจัยได้สอบถามกลุ่มทดลองเกี่ยวกับแบบทดสอบ โดยพิจารณา
ความยาก-ง่ายของแบบทดสอบ สัดส่วนของเวลาในการทำแบบทดสอบ คำสั่งในข้อสอบ รวมคำถาม
และตัวลวงในแบบทดสอบ จากนั้น ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบแบบเลือกตอบที่ต้องการและตามสัดส่วน
ที่กำหนดไว้ โดยเลือกข้อที่มีอำนาจจำแนกและค่าความยากง่ายพอเหมาะ นำไปใช้เป็นข้อสอบจริงที่
จะใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แบบทดสอบที่ปรับแก้ใหม่ คือ แบบวัดความสามารถด้านการอ่านเป็น
แบบทดสอบเลือกตอบ จำนวน 70 ข้อ แบ่งเป็นคำศัพท์ 20 ข้อ การอ่านเพื่อความเข้าใจ 40 ข้อ และ
โครงสร้างเรื่อง 10 ข้อ คะแนนด้านการอ่าน 80 คะแนน และแบบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อ
การสื่อสาร จำนวน 1 ข้อ คะแนนด้านการเขียน 20 คะแนน
การสร้ า งแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ เ รี ย นต่ อ รู ป แบบการสอนอ่ า น -เขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงาน
ในการสร้ า งแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ เ รี ย นต่ อ รู ป แบบการสอนอ่ า น -เขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการสอนอ่าน – เขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงานพัฒนาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการพื้นฐาน ระยะที่ 1 และองค์ประกอบของ
รูปแบบการสอน ได้แก่ เนื้อหาของวิชา เนื้อหาภาษา การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล ร่วมกับ
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการประเมินเอกสารและสื่อการสอนของ Jolly and Bolitho (2011) และ
Nunan (1999, 2010) นำมาสังเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าวเพื่อพัฒนาเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการสอน โดยแบ่งการประเมินเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการอ่านและการเขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน
จำนวน 12 ข้อ
2. ด้านเนื้อหาบทเรียน
จำนวน 10 ข้อ
3. ด้านกิจกรรมและขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภาระงาน
จำนวน 10 ข้อ
4. ด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
จำนวน 5 ข้อ
5. ด้านสื่อและเอกสารประกอบการสอน
จำนวน 5 ข้อ
6. ด้านการประเมินผลการเรียน
จำนวน 5 ข้อ
7. ด้านประโยชน์ในการนำไปใช้
จำนวน 5 ข้อ
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเกณฑ์แปลความหมายมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิด
การประเมินเจตคติของ Likert (Likert, 1932) แปลผลโดยใช้ค่ามัธยฐานเนื่องจากเป็นการให้ระดับ
ของคะแนนตามค่าของระดับความพึงพอใจ (Stevens, 1946) แสดงระดับของช่วงคะแนนโดยแบ่งให้
ทั้ง 5 ระดับมีช่วงอันตรภาคชั้นเท่ากัน ดังนี้
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4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 หาประสิทธิภาพของแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน โดยนำ
แบบประเมินที่ได้ไปหาค่าความตรงของเนื้อหากับแบบประเมินด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภาษา 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ 1 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผลการเรียน 1 ท่าน วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบ
ประเมิน ได้ค่าความตรงของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ (IOC) เท่ากับ 0.98 ซึ่งถือว่ามีค่าความสอดคล้อง
ดี นำไปใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนได้
ขั้นตอนที่ 4 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจ ดำเนินการโดยการนำ
แบบประเมินไปทดสอบกับกลุ่มนัก ศึกษาที่ทดลองใช้รูปแบบการสอนในการทดสอบนำร่อง ซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยหลังจากการทดลองใช้รูปแบบการสอนได้
ให้นักศึกษาทั้ง 30 คน ทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน วิเคราะห์ความเชื่อมั่น
ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.76 ซึ่งผู้วิจัย
นำไปปรับปรุงเพื่อให้เป็นแบบประเมินที่มีค่าความเที่ยงดี สามารถนำไปใช้ได้
ขั้นตอนที่ 4 การนำรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นไปศึกษาทดลองนำร่อง (Pilot Study)
การนำรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นไปศึกษาทดลองนำร่องกับกลุ่ม 3 คน และกลุ่ม 10 คน
มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น เพื่อนำผลที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนก่อนนำไปทดลองจริงโดยทดลองนำร่องกับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาวิ จ ั ย คื อ กลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ชั ้ น ปี ท ี ่ 4 หลั ก สู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยใช้เครื่องมือที่ได้มาจากการพัฒนา
ในขั้นตอนที่ 1 ระยะที่ 2 โดยมีการหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือเรียบร้อยแล้วมาใช้ทดลองนำร่ อง
ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. รูปแบบการสอนอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนื อ ร่ ว มกั บ การสอนด้ ว ยกิ จ กรรมภาระงาน ประกอบด้ ว ยเอกสารประกอบการสอน สื่ อ
ประกอบการสอน แบบฝึกหัด กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน
2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
ดำเนิ น การทดลองนำร่ อ งโดยใช้ ร ู ป แบบการสอนที ่ พ ั ฒ นาขึ ้ น ไปทดลองใช้ ก ั บ กลุ่ ม
นำร่องในกลุ่ม 3 คน และกลุ่ม 10 คน โดยแบ่งการทดลองเป็น 6 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเตรียมการและการจัดระบบสนับสนุน
ในการดำเนินการขั้นนี้การเตรียมการด้วยการขออนุญาตทดลองเครื่องมือวิจัยต่อคณบดี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อขอใช้สถานที่และขอใช้นักศึกษาในการทดลอง
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ดำเนินการเตรียมทรัพยากรที่ใช้ในการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน
การสอน สื่อการสอน ผู้สอน ห้องเรียน และระบบสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าเพิ่มเติม
และการทำกิจกรรมตามหน่วยเรียนที่ได้ทำแผนการสอนไว้
หลังจากนั้น ชี้แจงนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน
โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้นเลือกนักศึกษาโดยคละระดับเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน จำนวน 10 คน และ ใช้การจับสลากเพื่อคัดเลือกเป็นกลุ่มทดลองใช้สื่อการสอนขนาดเล็ก
โดยคละระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน จำนวน 3 คน จากนั้นแจ้งรายละเอียดการเรียนด้วยรูปแบบ
การอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเริ่มจากกลุ่มทดลองขนาดเล็ก 3 คนก่อน จากนั้นเว้นระยะระหว่ างกลุ่มเป็นเวลา 1 สัปดาห์เพื่อ
ประมวลผลข้อมูลและสรุปผล เพื่อหาข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้กับกลุ่มต่อไป
ระยะที่ 2 การทดสอบก่อนเรียน
ระยะทดสอบก่อนเรียนเป็นการใช้แบบทดสอบที่สร้างขึ้นในระยะที่ 2 และเป็นแบบทดสอบ
ที่ผ่านการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว โดยประเมินทุกด้านตามที่
กำหนดไว้ในแบบทดสอบ รวมถึงทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ระยะที่ 3 การดำเนินการทดลองนำร่อง
การทดลองนำร่องเป็นกระบวนการที่จำเป็นในการพัฒนารูปแบบการสอนโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ท ราบถึงปัญ หาและข้อ บกพร่อ งที ่ต้ อ งปรั บปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนที ่ผู้ วิจั ยพั ฒ นาขึ้ น
การจัดการทดลองนำร่องมีลักษณะ ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองนำร่องควรมีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มที่จะใช้ในการศึกษา
ทดลองมากที่สุด
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2. การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการสอน ควรมีลักษณะเดียวกับที่จะจัดกิจกรรม
การสอนกับกลุ่มตัวอย่างจริง
3. ควรมีการสอบถามข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มนำร่องเพื่อการนำไป
ปรับปรุงรูปแบบการสอน
4. การทดลองในกลุ ่ ม นำร่ อ งเป็ น การทดสอบเพื ่ อ ความมั ่ น ใจว่ า รู ป แบบการสอน
มีประสิทธิภาพพอที่จะนำไปใช้ได้
5. การทดลองในกลุ่มนำร่องจะทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการใช้รูปแบบการสอน
และช่วยให้สามารถเตรียมการแก้ไขสถานการณ์ได้ล่วงหน้า มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 จัดทรัพยากรและระบบสนับสนุน เช่น เอกสารและสื่อประกอบการเรียน
การสอน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ขั้นที่ 2 ทำความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างก่อนปฏิบัติการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ การนำเสนอ
การสอน และเงื่อนไขการอบรม
ขั้นที่ 3 ทำความคุ้นเคยกับสื่อและเอกสารประกอบการสอน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
แต่ละหน่วยเรียน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดประเมินผล แบบฝึกหัดท้ายบท และแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน
ขั้นที่ 4 อธิบายและเสนอกลวิธีการเรียน รูปแบบการสอนที่ใช้ในการอบรม เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยแก่ผู้เรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 5 ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบของการสอนด้วยกิจกรรมภาระ
งาน โดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนก่อนเข้าสู่เนื้ อหา
และภาษาที่เป็นเป้าหมาย ระหว่างเรกทำกิจกรรมขั้นนำเข้า ผู้เรียนจะได้รับปัจจัยนำเข้าที่กระตุ้น
ความสนใจโดยเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียนมีร่วมกับความรู้และประสบการณ์
ใหม่ที่จะได้รับซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในสิ่งที่จะเรียนต่อไป ในที่นี้เป็นการสนทนาโต้ตอบระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน การฉายวิดีทัศน์ การระดมความคิดเห็นของผู้เรียน การเปรียบเทียบ และการแก้ปัญหา
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับแนวการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานตามแนวคิดที่นำมาประยุกต์ใช้
2. ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน กิจกรรมขั้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคย
กับปัจจัยนำเข้าซึ่งเป็นเนื้อหาและภาษาเป้าหมายที่จะเรียน โดยส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
ภาษาเป้าหมายให้มากที่สุดตามหลักการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานซึ่งเป็นกิจกรรมการอ่าน ได้แก่
การพยากรณ์เรื่องที่จะอ่าน การหาความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย การตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
การแสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหา และการใช้ความคิดสร้างสรรค์
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3. ขั้นปฏิบัติภาระงาน แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ภาระงาน วางแผน และปฏิบัติ
ขั้นตอนนี้ปัจจัยนำเข้าคือเนื้อหาของบทอ่าน ภาษาและทักษะภาษาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิ บ ั ติ
โดยภาระงานของขั้นตอนนี้กำหนดให้นักศึกษาตอบคำถามหลังการอ่านด้วยการปฏิบัติ งานกลุ่มร่วมกัน
ในการอ่านและแสวงหาคำตอบร่วมกันจากกิจกรรมหลังการอ่าน เช่น การตอบคำถาม การแสดงความ
คิดเห็นต่อบทอ่าน และการอภิปราย โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คำแนะนำและสังเกตการณ์ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันเกิดจา ก
การเรียนรู้กับภาษาเป้าหมายและนำความรู้ที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มความมั่นใจ
ในการใช้ภาษาเป้าหมายให้แก่ผู้เรียน
4. ขั้นศึกษาภาษา แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ การศึกษาภาษาเป้าหมายและ
การฝึกปฏิบัติจากภาษาเป้าหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เ รียนรู้หลักไวยากรณ์ ของ
ภาษาเป้ า หมายที ่ ถ ู ก ต้ อ ง โดยผู ้ เ รี ย นได้ ท ดลองใช้ ภ าษาเป้ า หมายเพื ่ อ การสื ่ อ สารจากขั ้ น ที ่ 3
ด้วยการศึกษาโครงสร้างของรูปแบบของเนื้อความตามประเภทของเอกสาร ศึกษาคำศัพท์และสำนวน
ที่ใช้ในแต่ละบทอ่าน ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้ด้วยการสังเกตโครงสร้างของรูปแบบของข้อความ
ตามประเภทของเอกสาร การใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยค จากนั้นปฏิบัติงานกลุ่มด้วย
การช่วยกันร่วมกันเลือกใช้คำหรือข้อความที่เหมาะสมมาเติมข้อความของเรื่องให้สมบูรณ์ และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้เพิ่มขั้นด้วยการทำกิจกรรมขยายความรู้เพิ่มเติมจากการการจดบันทึกข้อความจากบท
อ่านภายนอกที่หลากหลาย
5. การปฏิ บ ั ต ิ ภ าระงานความสามารถในการอ่ า น-เขี ย นเพื ่ อ การสื ่ อ สาร
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมภาระงานขั้นนี้เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความมั่นใจในการใช้ภาษาเป้าหมายด้วยการเขียน ตามรูปแบบของเนื้อความตามแนวเรื่องที่กำหนด
ระยะที่ 4 การปฏิบัติภาระงานความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร
เป็นการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับจากบทอ่านมาสู่การปฏิบัติด้วยการนำความรู้ในรูปแบบ
ของเนื้อความตามแนวเรื่อง โครงสร้างเรื่อง คำศัพท์และสำนวนที่ได้เรียนรู้มาสร้างงานเขียนของ
ตนเอง การปฏิบัติภาระงานในขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และ
เกิดความมั่นใจในการสร้างงานเขียนจากความรู้ที่ได้เรียนรู้รว่ มกันอย่างมั่นใจ
ระยะที่ 5 ประเมินผลการเรียนแต่ละหน่วย
เป็นการประเมินพัฒนาการ (Formative Assessment) โดยวัดความสามารถในการเรียนรู้
แต่ละหน่วย แบ่งเป็นการประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ได้แก่ คำศัพท์เกี่ยวกับ
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือในบทอ่าน จำนวน 10 ข้อ การอ่านเพื่อความเข้าใจโดยเน้นจุลทักษะ
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ในการอ่าน จำนวน 5 ข้อ และการประเมินความสามารถในความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร
โดยกำหนดให้เขียนตามประเภทของข้อความ 1 ข้อ ผู้เรียนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภาระงานตาม
สถานการณ์ที่กำหนดด้วยตนเองหลังจากปฏิบัติร่วมกับสมาชิกในกลุ่มแล้ว โดยกำหนดความยาวด้วย
จำนวนคำของงานเขียน เนื่องจากเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน ผู้สอนจึงเป็นผู้ตรวจ
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินผลงานของตนเอง เพื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินของผู้ สอน
โดยเกณฑ์การให้คะแนน คือ เนื้อหา รูปแบบของโครงสร้างเรื่อง คำศัพท์ โครงสร้างประโยค และกลไก
การเขียน กำหนดให้คะแนนด้านละ 4 คะแนน รวมทั้งหมด 20 คะแนน คะแนนที่ได้หารด้วยจำนวน
2 เพื่อให้ได้คะแนนจริง 10 คะแนน รวมคะแนนทดสอบระหว่างเรียนบทละ 25 คะแนน
ระยะที่ 6 การทดสอบหลังเรียน
เป็นการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อเปรียบเทียบกับผลการเรียนรู้ทุกหน่วยเรียน การประเมิน
สรุปผล (Summative Assessment) ใช้แบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ
แล้วมาใช้ในการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ข้อสอบวัดทักษะการอ่านแบ่งเป็น
ข้อสอบคำศัพท์
จำนวน 20 ข้อ
ข้อสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ
จำนวน 40 ข้อ
ข้อสอบรูปแบบเฉพาะตามประเภทของข้อความ
จำนวน 10 ข้อ
โดยกำหนดให้เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ คำตอบถูกได้ 1 คะแนน และคำตอบผิดได้
0 คะแนน และแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านในส่วนของการอ่านเพื่อความเข้าใจ 10 ข้อ 20 คะแนน
โดยตอบถูก ได้ 2 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน หารเฉลี่ยคะแนน ได้ 10 คะแนนรวม จำนวน
70 ข้อ 80 คะแนน
ข้อสอบเขียน มี 1 ข้อ 20 คะแนน โดยพิจารณา 5 ด้าน 20 คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านเนื้อหา (Content)
4 คะแนน
2. ด้านรูปแบบของโครงสร้างเรื่อง (Organization)
4 คะแนน
3. ด้านคำศัพท์ (Expression)
4 คะแนน
4. ด้านโครงสร้างประโยค (Syntax)
4 คะแนน
5. ด้านกลไกการเขียน (Mechanics)
4 คะแนน
ข้อสอบด้านการเขียนมีคะแนนรวม 20 คะแนน โดยกำหนดสถานการณ์ให้อ่านจดหมาย
จากชาวต่างชาติเขียนมาขอคำแนะนำในการเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ในภาคเหนือและขอให้แนะนำ
บริษัทนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีโปรแกรมนำเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรม กำหนดความยาว 150 – 200 คำ
ซึ่งได้รับการทดสอบค่าความสอดคล้องของการใช้เกณฑ์การทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ได้ค่า
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ความสอดคล้อง เท่ากับ 1 ผู้วิจัยปรับปรุงการออกแบบทดสอบตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ คือ
กำหนดเวลาในการเขียนเพิ่มขึ้น จาก 30 นาที เป็น 40 นาที เพื่อให้ผู้เรียนมีเวลาทำความเข้าใจบท
อ่านก่อนปฏิบัติการเขียนได้ดีขึ้น วิธีตรวจประเมินผลงานตามเกณฑ์ และมีการประเมินโดยผู้สอนและ
ผู้ตรวจร่วม เป็นผู้สอนประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน โดยกำหนดให้มีประสบการณ์
ด้านการสอนเขียนภาษาอังกฤษมากกว่า 5 ปี รวม 3 คน นำคะแนนที่ได้จากผู้ตรวจ 3 คน ทำข้อตกลง
ร่วมกันตามเกณฑ์การให้คะแนน หลังจากมีความสอดคล้องในการตรวจ ผู้ตรวจจึงทำการตรวจ
คะแนนที่ ได้นำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ได้คะแนนกลาง ได้คะแนน 20 คะแนน เมื่อรวมกับข้อสอบ
การอ่านอีก 80 คะแนน เป็น 100 คะแนน
ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนกับกลุ่มนำร่อง กลุ่ม 3 คน
ผู้วิจัยได้นำรูปแบบการสอนอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน ไปทำการทดลองนำร่องกับกลุ่ม
ทดลองซึ่งไม่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แต่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือ
เป็ น นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต ชั ้ น ปี ท ี ่ 4 ปี ก ารศึ ก ษา 2561
กลุ่ม 3 คน และกลุ่ม 10 คน ตามลำดับ การเก็บข้อมูลแต่ละบทดำเนินการหลังจากเรียนรู้และปฏิบัติ
ร่วมกันแล้ว โดยกำหนดคะแนนหลังเรียนรายบท 25 คะแนน ในจำนวน 10 หน่วยเรียน ได้คะแนน
รวม 250 คะแนน การตรวจให้คะแนนผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนดำเนินการโดยใช้แบบทดสอบปรนัย
เลื อ กตอบสำหรั บ ทดสอบการอ่ า นเพื ่ อ ความเข้ า ใจ จำนวน 15 ข้ อ เกณฑ์ ใ ห้ ค ะแนนคื อ ถู ก
ได้ 1 คะแนน ผิด ได้ 0 คะแนน คะแนนที่ได้รวมกับการทดสอบด้วยแบบทดสอบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ
มีเกณฑ์ให้คะแนนรายด้าน ด้านละ 4 คะแนน ได้แก่ เนื้อหา รูปแบบของโครงสร้างเรื่อง คำศัพท์
โครงสร้างประโยค และกลไกการเขียน รวมทั้งสิ้น 20 คะแนน คะแนนที่ได้หารด้วยจำนวน 2 เพื่อให้
ได้ 10 คะแนน คะแนนทั้งหมดรวมกันได้ 25 คะแนน นำไปเทียบโดยใช้อัตราร้อยละเพื่อให้ได้คะแนน
ของผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนของผู้เรียน วัตถุประสงค์เพื่ อทดสอบประสิทธิภาพของสื่อและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน เมื่อได้อัตราร้อยละของผลรวมของคะแนนแบบฝึกหัดท้ายบท (E1) นำมา
เปรียบเทียบกับคะแนนกับร้อยละของผลคะแนนทดสอบหลังเรียน (E2) ซึ่งเป็นการประเมินสรุปผล
หลังเรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ E1/ E2 = 80/80 หรือไม่ โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนด้วย
รูปแบบการสอนอ่าน - เขียนเพื่อการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นมีจำนวนทั้งสิ้น 81 ข้อ แบ่งเป็นแบบทดสอบ
ทักษะการอ่าน จำนวน 70 ข้อ ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ ถูก ได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน และ
แบบทดสอบทักษะการเขียน จำนวน 1 ข้อ กำหนดเกณฑ์ให้คะแนนพิจารณา 5 ด้าน ๆ ละ 4 คะแนน
ได้แก่ เนื้อหา รูปแบบของโครงสร้างเรื่อง คำศัพท์ โครงสร้างประโยค และกลไกการเขียน รวมทั้งสิ้น
20 คะแนน ตรวจให้คะแนนโดยผู้ตรวจ 2 คน ทำข้อตกลงร่วมกันตามเกณฑ์การให้คะแนน หลังจากมี
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ความสอดคล้องในการตรวจ ผู้ตรวจจึงทำการตรวจ คะแนนที่ได้นำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ได้คะแนนกลาง
ด้วยการหารด้วยจำนวน 2 จากคะแนนดิบ 40 คะแนน ได้คะแนน 20 คะแนน เมื่อรวมกับข้อสอบ
การอ่านอีก 80 คะแนน เป็น 100 คะแนน
การจัดการเรียนการสอนดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามรูปแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนเปรียบเทียบการประเมินผล
การเรียนรู้หลังเรียนในอัตราร้อยละ การทดลองนำร่องในกลุ่ม 3 คน โดยการวิเคราะห์คะแนนการทำ
แบบทดสอบประจำบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

ตารางที่ 15 คะแนนการทำแบบทดสอบประจำบทเรียนจำนวน 10 บทและคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียนในการทดลองนำร่อง กลุ่ม 3 คน
คนที่
บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 บทที่ 9 บทที่ 10 คะแนนรวม ร้อยละ หลังเรียน
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
10 บท
คะแนน
เต็ม 25 เต็ม 25 เต็ม 25 เต็ม 25 เต็ม 25 เต็ม 25 เต็ม 25 เต็ม 25 เต็ม 25 เต็ม 25
เต็ม 100
1
20
20
20
22
22
18
17
20
21
20
200
82
80
2
19
18
18
22
20
19
21
20
20
21
198
80
75
3
21
21
20
22
22
20
21
20
21
20
208
83.2
78
รวม
60
59
58
66
64
57
63
60
62
61
606
233
ร้อยละ
80
78.66 77.33
88
85.33
76
84
80
82.66
81.33
80.8
77.67
E1/E2
80.8/77.67
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จากตารางที่ 15 ในขั้นการทดลองรูปแบบการสอนอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พบว่า นักศึกษาทำคะแนนจากแบบทดสอบประจำ
ท้ายบททั้ง 10 บท ได้คะแนนรวม 606 คะแนน จากคะแนนเต็ม 750 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.80
และนักศึกษาทำคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนรวม 233 จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.67 ดังนั้น ประสิทธิภาพของเอกสารและสื่อประกอบการเรียนการสอนรูปแบบ
การสอนอ่าน-เขียนเพื่อ การสื ่อสารในเนื้ อหาวัฒ นธรรมไทยภาคเหนื อมีค ่า เท่า กับ 80.8/77.67
แสดงให้เห็นว่าการประเมินพัฒนาการสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพแต่การประเมินผลสรุปยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน ผู้วิจัยปรับปรุงแบบทดสอบหลังเรียนด้ว ยการสอบถามความเห็นของผู้เรีย นต่ อ
แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยภาพรวมถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ คือ
80/80 ดังนั้น ถือว่าสื่อการสอนสามารถนำไปใช้ได้มีประสิทธิภาพที่ดี โดยที่นักศึกษาทั้งสามคน
ทำคะแนนแบบทดสอบท้ายบทในบทที่ 4 (Northern Thai Recipe) มีคะแนนท้ายบทมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 88 และบทที่ 6 (Chula Kathin) มีคะแนนท้ายบทน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 เมื่อพิจารณา
คะแนนท้ายบทในส่วนเฉลี่ย พบว่า ในบทอื่น ๆ นักศึกษาสามารถทำแบบฝึกหัดท้ายบทได้คะแนน
สูงกว่าร้อยละ 80 ในทุกบท ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสื่อการสอนมีคุณภาพดีพอที่จะนำไปใช้ในการทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างได้
ในด้านการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน หลังจากการทดลองนำร่อง
3 คน ได้สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเอกสารและสื่อประกอบการเรียนการสอนอ่าน-เขียน
เพื่อการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ พบว่า นักศึกษามีความเห็นว่ากิจกรรมภาระงานใน
ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงานใช้เวลานานเกินไป ควรรวมขั้นเตรียมความพร้อมและขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน
เข้าไว้ด้วยกัน และสื่อวิดีทัศน์ประกอบของบางหน่วยเรียนใช้เวลานานเกินไป ควรจำกัดเวลาไม่เกิน
5 – 10 นาที นอกจากนี้ คำศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ที่ปรากฎในบทอ่านเป็นคำศัพท์ที่นักศึกษาไม่คุ้นเคย
จึงควรปรับปรุงให้มีคำอธิบายหรือปรับให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจมากขึน้
ผลการทดลองให้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนกับกลุ่มนำร่องกลุ่ม 10 คน
ผู้วิจัยได้นำรูปแบบการสอนอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน ไปทำการทดลองนำร่องกับนักศึกษา
กลุ่มทดลองที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง กล่าวคือ เป็นนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 คน
ทำการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน – เขียนเพื่อการสื่อสารตามที่ได้ออกแบบการจัดการเรียน
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การสอนไว้ตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อและ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
การเก็บข้อมูลแต่ละบทดำเนินการหลังจากเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกันแล้ว โดยกำหนด
คะแนนหลังเรียนรายบท บทละ 25 คะแนน จำนวน 10 บท ได้คะแนนรวม 250 คะแนน การตรวจให้
คะแนนผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนดำเนินการโดยใช้แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ สำหรับทดสอบ
การอ่านเพื่อความเข้าใจ จำนวน 15 ข้อ เกณฑ์ให้คะแนนคือ ถูก ได้ 1 คะแนน ผิด ได้ 0 คะแนน
คะแนนที่ได้รวมกับการทดสอบด้วยแบบทดสอบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ มีเกณฑ์ให้คะแนนรายด้าน
ด้านละ 4 คะแนน ได้แก่ เนื้อหา รูปแบบของโครงสร้างเรื่อง คำศัพท์ โครงสร้างประโยค และกลไก
การเขียน รวมทั้งสิ้น 20 คะแนน คะแนนที่ได้ นำไปเทียบโดยใช้อัตราร้อยละเพื่อให้ได้คะแนนของ
ผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนของผู้เรียน วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสื่อและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน เมื่อได้อัตราร้อยละของผลรวมของคะแนนแบบฝึกหัดท้ายบท (E1) นำมา
เปรียบเทียบกับคะแนนกับร้อยละของผลคะแนนทดสอบหลังเรียน (E2) ซึ่งเป็นการประเมินสรุปผล
หลังเรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ E1/ E2 = 80/80 หรือไม่ โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนด้วย
รูปแบบการสอนอ่าน - เขียนเพื่อการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นมีจำนวนทั้งสิ้น 80 ข้อ แบ่งเป็นแบบทดสอบ
ทักษะการอ่าน จำนวน 70 ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ ถูก ได้ 1 คะแนน
ผิดได้ 0 คะแนน และแบบทดสอบแบบตอบสั้น 10 ข้อ ตามเกณฑ์การให้คะแนนถูกทั้งหมดได้ 2 คะแนน
ผิดทั้งหมดได้ 0 คะแนน
ผลการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจนำไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย
และค่าอำนาจจำแนก โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า สูตร KR20 ได้ค่าอำนาจจำแนก เท่ากับ 0.36
ค่าความยากง่าย เท่ากับ 0.60 ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง และแบบทดสอบทักษะการเขียน จำนวน
1 ข้อ กำหนดเกณฑ์ให้คะแนนพิจารณา 5 ด้าน ๆ ละ 4 คะแนน ได้แก่ เนื้อหา รูปแบบของโครงสร้าง
เรื่อง คำศัพท์ โครงสร้างประโยค และกลไกการเขียน รวมทั้งสิ้น 20 คะแนน ตรวจให้คะแนนโดย
ผู้ตรวจ 3 คน ทำข้อตกลงร่วมกันตามเกณฑ์การให้คะแนน หลังจากมีความสอดคล้องในการตรวจ
ผู้ตรวจจึงทำการตรวจ คะแนนที่ได้นำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ได้คะแนนกลางด้วยการหารด้วยจำนวน 3
จากคะแนนดิบ 40 คะแนน ได้คะแนน 20 คะแนน เมื่อรวมกับข้อสอบการอ่านอีก 80 คะแนน
เป็น 100 คะแนน ผลการทดสอบทักษะการเขียนนำไปวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกและค่าความยากง่าย
โดยคัดเลือกกลุ่มคะแนนสูง 25% และกลุ่มคะแนนต่ำ 25 % สำหรับการคำนวณข้อสอบอัตนัยตาม
สูตรของ Whitney and Sabers (1970, อ้างถึงใน สิรินธร สินจินดาวงศ์, 2547) ได้ค่าอำนาจจำแนก
เท่ากับ 0.76 และค่าความยากง่าย เท่ากับ 0.50 หมายถึง แบบทดสอบมีค่าความยากง่ายในระดับ
ปานกลาง ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 16 คะแนนการทำแบบทดสอบประจำบทเรียนจำนวน 10 บทและคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียนในการทดลองนำร่อง กลุ่ม 10 คน
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จากตารางที่ 16 ในขั้นการทดลองรูปแบบการสอนอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พบว่า นักศึกษาทำคะแนนจากแบบทดสอบประจำ
ท้ายบททั้ง 10 บท ได้คะแนนรวม 2,024 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
80.96 และนัก ศึกษาทำคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนรวม 814 จากคะแนนเต็ม
1000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.40 ดังนั้น ประสิทธิภาพของเอกสารและสื่อประกอบการเรียน
การสอนรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือมีค่าเท่ากับ
80.96/81.40 ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ดังนั้น ถือว่าสื่อการสอนสามารถ
นำไปใช้ได้มีประสิทธิภาพที่ดี โดยที่นักศึกษาทั้งสิบคนทำคะแนนแบบทดสอบท้ายบทในบทที่ 5
(Love Story) มีคะแนนท้ายบทมากที่สุดคิดเป็น ร้อ ยละ 86.8 และบทที่ 7 (January Religious
Ceremony) มีคะแนนท้ายบทน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76.4 เมื่อพิจารณาคะแนนท้ายบทในส่วนเฉลี่ย
พบว่า ในบทอื่น ๆ นักศึกษาสามารถทำแบบฝึกหัดท้ายบทได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 80 จำนวน 5 บท
และได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 80 จำนวน 5 บท ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าสื่อการสอนมีคุณภาพดีพอที่จะ
นำไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างได้
ในด้านการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือหลังจากการทดลองนำร่อง 10 คน ได้สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเอกสารและ
สื่อประกอบการเรียนการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ พบว่า
นักศึกษามีความเห็นว่ากิจกรรมภาระงานในขั้นก่อนปฏิบัติภาระงานเขียนมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ควรปรับ
ลดกิจกรรมภาระงานด้านการเขียนให้ลดความซับซ้อนลง และภาพในสื่อวิดีทัศน์ประกอบของบางหน่วย
เรียนไม่ชัดเจน ควรปรับปรุงให้มีง่ายต่อการทำความเข้าใจมากขึ้น
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อ
การสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
จากการทดลองกับกลุ่มทดลองนำร่องในกลุ่ม 3 คน และกลุ่ม 10 คน โดยทดลองกับ
กลุ่มนักศึกษาที่มีคุณสมบัติคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พบว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพในกลุ่ม 3 คน เท่ากับ 80.80/77.67 และกลุ่ม 10 คน เท่ากับ 80.96/81.40 โดยเฉลี่ย
ของสองกลุ่ม เท่ากับ 80.52/79.53 จึงสรุปได้ว่าเอกสารและสี่อประกอบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดี สามารถนำไปใช้ได้
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การทดลองใช้กับรูปแบบการสอนและการประเมินผล
การทดลองขั้นนี้ได้แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นตอนการนำรูปแบบการ
สอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงและขั้นตอนการประเมินคุณภาพการใช้รูปแบบการสอน ได้แก่
1. ขั้นตอนการนำรูปแบบการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการใช้รูปแบบการสอน
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ขั้นตอนการนำรูปแบบการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัย เพื่อดำเนินการทดลองใช้รูปแบบการ
สอนร่วมกับกลุ่มตัวอย่างจริง และเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการดำเนินการรู ปแบบการสอนและนำไป
วิเคราะห์หาประสิท ธิภ าพของรู ปแบบการสอนในระยะต่ อไป โดยกลุ่มเป้าหมายเป็ นนักศึ ก ษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 30
คน ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองใช้รูปแบบการสอนมาก่อน ใช้วิธีเลือกโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริงเป็น รูปแบบการสอนอ่าน - เขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระ
งาน ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพและการทดลองนำร่องมาเรียบร้อยแล้ว แบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบการสอนอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน โดยรวบรวม
ข้อมูลซึ่งแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและการจัดระบบสนับสนุน มีวธิ ีดำเนินการ ดังนี้
1. ขออนุญาตทำการศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลและใช้สถานที่จากคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2. เตรียมทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน ผู้สอน ห้องเรียน และระบบสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้า
เพิ่มเติม และการทำกิจกรรมตามหน่วยเรียนที่ได้ทำแผนการสอนไว้
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยที่พัฒนาขึ้นและหาประสิทธิภาพในขั้นตอนที่ 2 โดยมีการ
หาค่าความเที่ยง ค่าอำนาจจำแนก และค่าความยากง่าย
ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน โดยผู้วิจัยเป็น
วิทยากร และดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามลำดับ ดังนี้
1. การจัดทรัพยากรและระบบสนับสนุน ได้แก่ การเตรียมเอกสารและ
สื่อประกอบการเรียนการสอน การเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ การเตรียมห้องเรีย น วัสดุสนับสนุน
และการประชุมทำความเข้าใจระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน
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2. การทำความเข้ า ใจกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยการปฐมนิ เ ทศกิ จ กรรม
การเรียนการสอน การทำความเข้าใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การนำเสนอการสอน
วิทยากร และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน
3. การทำความคุ้นเคยกับสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
การชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วยเรียน การทำความเข้าใจเรื่องการประเมินผล การทำแบบฝึก
ท้ายบท การทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
4. การอธิบายและเสนอแนะกลวิธีการเรียน รูปแบบการสอนที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจและความคุ้นเคยแก่ผู้เรียน
5. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
5.1 แจ้งจุดประสงค์การจัดการเรียนการสอน
5.2 ทดสอบก่อนเรียน
5.3 นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน โดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา
ก่อนเข้าสู่เนื้อหาและภาษาที่เป็นเป้าหมาย ระหว่างทำกิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนักศึกษาจะได้รับ
ปัจจัยนำเข้าที่กระตุ้นความสนใจโดยเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียนมีร่วมกับความรู้
และประสบการณ์ใหม่ที่จะได้รับเป็นการเตรียมความพร้อมในสิ่งที่จะเรียนต่อไป ในที่นี้เป็นการสนทนา
โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน การฉายวิดีทัศน์ การระดมความคิดเห็นของผู้เรียน การเปรียบเทียบ
และการแก้ปัญหากิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับแนวการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานตามแนวคิดที่นำมา
ประยุกต์ใช้
2. ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน กิจกรรมขั้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาคุ้นเคยกับปั จจัยนำเข้าซึ่งเป็นเนื้อหาและภาษาเป้าหมายที่จะเรียนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์กับภาษาเป้าหมายให้มากที่สุดตามหลักการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานซึ่งเป็นกิจกรรม
การอ่าน ได้แก่ การพยากรณ์เรื่องที่จะอ่าน การหาความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย การตอบคำถาม
จากเรือ่ งที่อ่าน การแสดงความคิดเห็น และการแก้ปัญหา
3. ขั้นปฏิบัติภาระงาน แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ภาระงาน วางแผน
และปฏิบัติ ขั้นตอนนี้ปัจจัยนำเข้าคือเนื้อหาของบทอ่าน ภาษาและทักษะภาษาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติ
โดยภาระงานของขั้นตอนนี้กำหนดให้นักศึกษาตอบคำถามหลังการอ่านด้ วยการปฏิบัติ งานกลุ่ม
ร่วมกันในการอ่านและแสวงหาคำตอบร่วมกันจากกิจกรรมหลังการอ่าน ได้แก่ การตอบคำถาม
การแสดงความคิดเห็นต่อบทอ่าน และการอภิปราย โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คำแนะนำและสังเกตการณ์
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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อันเกิดจากการเรียนรู้กับภาษาเป้าหมายและนำความรู้ที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาการเรียน รู้และเพิ่ม
ความมั่นใจในการใช้ภาษาเป้าหมายให้แก่ผู้เรียน
4. ขั้นศึกษาภาษา แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือการศึกษาภาษา
เป้าหมายและการฝึกปฏิบัติจากภาษาเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์
ของภาษาเป้าหมายที่ถูกต้อง โดยผู้เรียนได้ทดลองใช้ภาษาเป้ าหมายเพื่อการสื่อสารจากขั้นที่ 3
ด้วยการศึกษาโครงสร้างของรูปแบบข้อความตามประเภทของเอกสาร ศึกษาคำศัพท์และสำนวนที่ใช้
ในแต่ละบทอ่าน ในขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้ด้วยการสังเกตโครงสร้างของรูปแบบของข้อความตาม
ประเภทของเอกสาร การใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยค จากนั้นปฏิบัติงานกลุ่มด้วย
การช่วยกันร่วมกันเลือกใช้คำหรือข้อความที่เหมาะสมมาเติมข้อความของเรื่องให้สมบูรณ์ และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้เพิ่มขั้นด้วยการทำกิจกรรมขยายความรู้เพิ่มเติมจากการการจดบันทึกข้อความจากบท
อ่านภายนอกที่หลากหลาย
5. การปฏิบัติภาระงานความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อ
การสื่อสารวัตถุประสงค์ของกิจกรรมภาระงานขั้นนี้เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาเป้าหมายด้วยการเขียนตามรูปแบบตามแนวเรื่องที่กำหนด
5.4 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและกิจกรรมการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
5.5 การประเมินผลงานด้านการเขียนของผู้เรียน
6. ดำเนิ น การทดสอบหลั ง เรี ย น โดยใช้ แ บบทดสอบที ่ ไ ด้
พัฒนาขึ้นและหาประสิทธิภาพแล้วมาใช้ในการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอน
7. การประเมิ น ความพึ ง พอใจของกลุ ่ ม เป้า หมายผู ้ เ ข้ า ร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยการประเมินใช้แบบประเมินที่พัฒนาขึ้นและหาประสิทธิภาพ เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในด้านต่าง ๆ และความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการสอนเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่อไป
2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการใช้รูปแบบการสอน
วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอน เพื่อหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นว่ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการนำไปใช้หรือไม่ และเพื่อนำข้อมูล
ที่ได้ไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และเหมาะสมกับการนำไปใช้โดยมีวิธีการดำเนินการเพื่อ
หาประสิทธิภาพของรูปแบบ ดังนี้
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1. การประเมิน ประสิ ทธิ ภ าพของเอกสารและสื ่อ ประกอบการสอนโดยใช้ เกณฑ์
ประสิท ธิภาพของเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน E1/E2 = 80/80 ซึ่งให้ถือค่าความ
คลาดเคลื่อนสำหรับการยอมรับหรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพของเอกสารการสอนไว้ร้อยละ 2.5-5
โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของรูปแบบการสอนไม่เกินร้อยละ 5 โดยมีค่าต่ำกว่า
เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 2.5 และสูงกว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 2.5 หากมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้
ปรับปรุงและทดลองประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนซ้ำ และหากค่าสูงกว่าเกณฑ์ให้ปรับเกณฑ์ขึ้น
ไปอีกหนึ่งขั้น (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556)
E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ระหว่างเรียนซึ่งเป็น การประเมิน
พัฒนาการ (Formative Evaluation) ที่จัดไว้ในชุดการสอนคิดเป็นร้อยละ จากการทำแบบฝึกหัด
และ/หรือประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนระหว่างเรียน ดังสูตรการคำนวณค่า ดังนี้
E1 =

(∑X⁄N)× 100
A

𝑥̅

หรือ

A

× 100

E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
∑x คือ คะแนนรวมจากการทำแบบฝึกหัดและ/หรือการประกอบกิจกรรม
การเรียน ระหว่างเรียน
A คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดและ/หรือกิจกรรมการเรียน
N คือ จำนวนผู้เรียน
E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการทำแบบทดสอบหลังเรียน เป็นการประเมิน
สรุ ป ผล (Summative Evaluation) เป็ น พฤติ ก รรมที ่ เ ปลี ่ ย นในตั ว ผู ้ เ รี ย นหลั ง การเรี ย นด้ ว ยชุ ด
การเรียนการสอน คิดเป็นอัตราส่วนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือประกอบกิจกรรม
หลังเรียน ดังสูตรการคำนวณค่า ดังนี้
𝐸2 =

(∑𝐹 ⁄𝑁)× 100
𝐵

หรือ

𝑥̅
𝐵

× 100

∑F คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนและ/
หรือกิจกรรมหลังเรียน
B คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนและ/หรือกิจกรรมหลังเรียน
N คือ จำนวนผู้เรียน
การคำนวณหาประสิทธิภาพโดยใช้สูตรข้างต้น ดำเนินการโดยนำคะแนนรวมแบบฝึกหัด
ท้ายบทและคะแนนสอบหลังเรียนมาเข้าตารางแล้วคำนวณหาค่า E1 และ E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์,
2556)
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2. การประเมินความสามารถในอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากคะแนน
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pretest and Posttest) โดยการใช้ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
ก่อนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนเพื่อให้ได้ค่า
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน และเปรียบเทียบการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
ใช้สูตรการคำนวณค่า t-test โดยมีข้อตกลงเบื้องต้น ดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสุ่มที่ได้รับการสุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 2) ค่าของตัวแปรตามที่
ได้มาแต่ละหน่วยนั้นเป็นอิสระต่อกัน 3) ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากร และ 4) กลุ่ม
ตัวอย่างมีขนาดน้อยกว่า 100
𝑡

=

𝑥̅ −𝜇
~𝑡𝑛−1
𝑆⁄√𝑛

(ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, 2552: 95)
3. การประเมินขนาดค่าอิทธิพลผลต่างของคะแนนผู้เข้าร่วมอบรมก่อนและหลัง
การเข้ารับการเรียนด้วยรูปแบบการสอน (Effect Size Approach) เพื่อประเมินระดับความแตกต่าง
ของความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษากลุ่มทดลองที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการทดลองจริงโดยการหาอิทธิพลความต่าง (Effect Size) ของผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ Paired Sample t-test ของกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบซ้ำ โดยใช้สูตร
𝑑 =

𝑟𝑥𝑦
√1 − 𝑟𝑥𝑦

เมื่อ
𝑟𝑥𝑦 = ค่าสหสัมพันธ์
(Furr, 2008, อ้างถึงใน สุพัฒน์ สุกมลสันต์, 2553)
โดยที่การวิเคราะห์ค่าใช้เกณฑ์ ดังนี้ หากอิทธิพลน้อยกว่า 0.2 ถือว่ามีค่าอิทธิพลต่ำ
ขนาดอิทธิพลตั้งแต่ 0.2 -0.8 ถือว่ามีค่าอิทธิพลปานกลาง และหากขนาดอิทธิพลมากกว่า 0.8 ขึ้นไป
แสดงว่ามีค่าอิทธิพลสูง (Cohen, 1977, อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555)
4. การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานโดยใช้
แบบประเมินความคิดเห็นของกลุ่มทดลองใช้แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจที่พัฒนาขึ้น
แปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ยด้วยการนำความถี่ของแต่ละระดับคูณกับคะแนนประจำของระดับนั้น ผลคะแนน
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ที่ได้นำมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนคน จากนั้น นำมาเทียบกับเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยของ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดการประเมินเจตคติของ Likert (Likert, 1932) แปลผล
โดยใช้ค่ามัธยฐานเนื่องจากเป็นการให้ระดับของคะแนนตามค่าของระดับความพึงพอใจ (Stevens,
1946) แสดงระดับของช่วงคะแนนโดยแบ่งให้ทั้ง 5 ระดับมีช่วงอันตรภาคชั้นเท่ากัน ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
ทดสอบด้วย One-sample t-test เมื่อเกณฑ์ 3.51 แทนระดับมาก และ 4.51
แทนระดับมากที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2539)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง “ผลของการใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
ใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อการเขียนเพื่อการสื่อสาร
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยผู้วิจั ยได้นำเสนอผลการวิจัยตามลำดับขั้นตอน
การวิจัย เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 นำเสนอผลการพัฒนารูปแบบการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อการเขียน
เพื่อการสื่อสาร สำหรับนัก ศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
ตอนที่ 2 ผลประเมินการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานสำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พัฒนาขึ้นโดย
2.1 นำเสนอผลการวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการอ่ า นเพื ่ อ ความเข้ า ใจ
ก่ อ นและหลั ง เรี ย น และขนาดของผล (Effect Size) ของรู ป แบบที ่ พ ั ฒ นาขึ ้ น ต่ อ ความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
2.2 นำเสนอผลการวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการเขี ย นเพื ่ อ การสื ่ อ สาร
ก่ อ นและหลั ง เรี ย น และขนาดของผล (Effect Size) ของรู ป แบบที ่ พ ั ฒ นาขึ ้ น ต่ อ ความสามารถ
ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
2.3 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักศึกษาด้วยคะแนนก่อนและหลั งเรียนรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานและขนาดของผล
ตอนที่ 3 นำเสนอผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ รูปแบบการสอน
อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วย
กิจกรรมภาระงานต่อการเขียนเพื่อการสื่อสาร
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อการเขียน
เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ใช้รูปแบบการสอนด้วย
กิ จ กรรมภาระงานตามแนวคิ ด Willis and Willis (2007) ร่ ว มกั บ การสอนอ่ า นตามแนวคิ ด ของ
Grabe (2009), Irwin (2007) และ Harmer (2015) การสอนเขียนตามแนวคิดของ Harmer (2015),
Hyland (2007) และ Nunan (2010) กำหนดเนื้อหาบทเรียน สื่อ ร่วมกับคัดเลือกเอกสารประกอบ
การสอนตามแนวคิดของ Grabe (2009), Koda (2009) และ Harmer (2015) และใช้การประเมินผล
การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Alderson (2000) และ Brown (2010)
ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของเอกสารและสื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ
ด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
ร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อ ทักษะการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร จากกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน โดยการหาค่าร้อยละ
ของคะแนนจากการทำแบบทดสอบท้ายบททั้ง 10 บท และค่าร้อยละของคะแนนการทำแบบทดสอบ
หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน ตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่วางไว้ตามลำดับ ดังนี้
1.1 การทดสอบก่อนการใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียน โดยใช้แบบทดสอบ
1.1.1 ข้อสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วยข้อสอบคำศัพท์เกี่ยวกับเนื้อ หา
วัฒนธรรมไทย การอ่านเพื่อความเข้าใจ และรูปแบบเฉพาะตามประเภทของเนื้อความ ใช้เวลาใน
การทดสอบ 80 นาที
1.1.2 ข้อสอบการเขียนเพื่อการสื่อสาร ประกอบด้วยแบบทดสอบการเขียน ใช้เวลา
ในการทดสอบ 40 นาที
1.2 ดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่พัฒนาไว้
1.3 ทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การอ่านและการเขียน
ส่วนที่ 1 การอ่าน จำนวน 70 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 คำศัพท์เกี่ยวกับ
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ จำนวน 20 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัยเลือกตอบ ข้อละ 1 คะแนน ตอนที่ 2
การอ่านเพื่อความเข้าใจ จำนวน 40 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัยเลือกตอบ ข้อละ 1 คะแนน และการตอบสั้น
10 ข้อ 10 คะแนน และตอนที่ 3 รูปแบบเฉพะของบทอ่านตามประเภทของเนื้อความ จำนวน 10 ข้อ
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เป็นข้อสอบปรนัยเลือกตอบ ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลาทำแบบทดสอบด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ
80 นาที
ส่วนที่ 2 การเขียน เป็นข้อสอบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ กำหนดสถานการณ์ ให้ผู้ทดสอบ
กำหนดสถานการณ์ให้อ่านจดหมายและเขียนจดหมายโต้ตอบ จำนวน 1 ข้อ วัตถุประสงค์เพื่อให้
คำแนะนำและแนะนำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามคำขอของผู้เขียน เกณฑ์ให้คะแนน 5 ด้าน
ด้านละ 4 คะแนน ได้แ ก่ ด้านวัตถุป ระสงค์ในการเขี ยน ด้านข้อมูลและรายละเอี ยดสนั บ สนุ น
ด้านรูปแบบของเนื้อความ การเลือกใช้คำ และด้านกลไกภาษาและไวยากรณ์ คะแนนรวม 20 คะแนน
การให้คะแนนด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารใช้ผู้ประเมิน 3 คน คือผู้สอนและผู้ตรวจร่วมซึ่งเป็นผู้สอน
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ โดยทั้งผู้สอนและผู้ตรวจร่วมมีข้อตกลงร่วมกันในเกณฑ์การให้คะแนน
นำคะแนนที่ผู้ประเมินทั้งสอนคนให้ไปหาค่าความเชื่อถือได้ระหว่างการจัดอันดับ คะแนนที่ได้มีความ
เป็นพหุคะแนน นำมาหารเฉลี่ยด้วยจำนวนผู้ให้คะแนน ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบการเขียนเพื่อ
การสื่อสาร 40 นาที
ผลคะแนนจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบทักษะการอ่ าน จำนวน 70 ข้อ 80 คะแนน และแบบทดสอบอัตนั ยสำหรับทั ก ษะ
การเขียน จำนวน 1 ข้อ 20 คะแนน คิดเป็น 100 คะแนน และกิจกรรมท้ายบทเรียนจำนวน 10 บทเรียน
บทเรียนละ 25 คะแนน คะแนนรวมทั้ง 10 บท คิดเป็น 250 คะแนน ผลรวมของคะแนนระหว่าง
เรี ย นเต็ ม 7500 คะแนน และผลรวมของคะแนนแบบทดสอบหลั ง เรี ย น เต็ ม 3000 คะแนน
ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้

บทที่ 1
คะแนน
เต็ม 25

20
22
21
20
20
22
22
22
21
18
22
22
21
18
20
22

18

คนที่

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

17

20

22
19
23
21
20
22
21
22
22
19
20
20
21
19
20
21

บทที่ 2
คะแนน
เต็ม 25

18

22
22
22
22
22
23
20
23
23
20
24
20
20
20
20
23

บทที่ 3
คะแนน
เต็ม 25

20

22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
18
22
20
20
21
22

บทที่ 4
คะแนน
เต็ม 25

22

22
20
22
22
20
23
23
20
23
20
22
20
20
20
22
23

บทที่ 5
คะแนน
เต็ม 25

18

18
18
20
20
23
21
20
22
22
22
18
21
21
18
16
22

บทที่ 6
คะแนน
เต็ม 25

18

21
21
21
21
21
22
21
21
22
20
18
20
20
19
19
22

บทที่ 7
คะแนน
เต็ม 25

22

20
23
23
20
22
22
20
21
21
21
22
22
22
23
20
23

บทที่ 8
คะแนน
เต็ม 25

22

22
23
23
20
22
23
20
21
21
21
20
20
22
20
20
22

บทที่ 9
คะแนน
เต็ม 25

18

22
23
20
22
23
23
24
22
20
20
20
20
21
21
20
22

บทที่ 10
คะแนน
เต็ม 25

196

211
213
217
210
215
223
213
216
217
202
204
207
208
198
204
221

10 บท
คะแนน
รวม 250

78.4

84.4
85.2
86.8
84
86
89.2
85.2
86.4
86.8
80.8
81.6
82.8
83.2
79.2
81.6
88.4

ร้อยละ

78

80
88
83
88
92
90
92
81
82
82
80
88
80
82
84
78

หลังเรียน
คะแนน
เต็ม 100

ตารางที่ 17 ค่าร้อยละของคะแนนการทำแบบทดสอบท้ายบทการอ่าน-เขียน จำนวน 10 บท และค่าร้อยละของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียกของกลุ่มตัวอย่าง 30 คน
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
คะแนน
รวม
ร้อยละ

คนที่

บทที 2
คะแนน
เต็ม 25
20
20
21
21
20
20
21
21
18
21
20
20
18
613

81.73

บทที 1
คะแนน
เต็ม 25
19
20
18
18
20
20
20
21
18
20
21
19
18
603

80.40

83.46

บทที 3
คะแนน
เต็ม 25
20
18
18
18
22
20
20
21
21
22
21
20
21
626
83.6

บทที 4
คะแนน
เต็ม 25
20
20
20
22
20
18
20
18
21
23
22
20
21
627
86

บทที 5
คะแนน
เต็ม 25
20
22
21
22
23
20
22
20
21
22
21
21
20
645
79.6
E1/E2

บทที 6
คะแนน
เต็ม 25
18
18
21
20
21
20
18
18
20
21
21
21
20
597
79.6

บทที 7
คะแนน
เต็ม 25
18
22
17
20
16
20
18
18
20
20
18
18
21
593
83.33

บทที 8
คะแนน
เต็ม 25
19
19
19
20
21
21
20
20
21
21
21
18
19
625
83.2

บทที 9
คะแนน
เต็ม 25
20
20
22
22
21
22
18
18
16
20
22
20
21
624
81.2

บทที 10
คะแนน
เต็ม 25
20
18
18
18
20
18
21
21
20
20
18
18
18
609
82.08

10 บท
คะแนน
รวม 250
194
197
195
201
204
199
198
196
196
210
205
195
197
6,156
77.6
78.8
78
80.4
81.6
79.6
79.2
78.4
78.4
84
82
80
83.6

ร้อยละ

82.53
82.08/82.53

หลังเรียน
คะแนนเต็ม
100
76
80
76
82
80
82
80
80
82
82
80
90
86
2,476

ตารางที่ 17 ค่าร้อยละของคะแนนการทำแบบทดสอบท้ายบทการอ่าน-เขียน จำนวน 10 บท และค่าร้อยละของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 30 คน (ต่อ)
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จากตารางที่ 17 พบว่าผลรวมของคะแนนจากทำแบบทดสอบประจำบทเรียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
ร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน จำนวน 10 บท ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน เท่ากับ
6,156 คะแนน จากคะแนนเต็ม 7500 คะแนน คิ ดเป็น ร้อยละ 82.08 และผลรวมของคะแนนจาก
การทำแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 2,476 จากคะแนนเต็ม 3000 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 82.53 ดังนั้น ประสิทธิภาพของเอกสารและสื่อประกอบการเรียนการสอนรูปแบบการสอน
อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วย
กิจกรรมภาระงาน มีค่าเท่ากับ 82.08/82.53 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
แสดงว่าเอกสารและสื่อประกอบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้ โดยมีระดับ “สูงกว่า
เกณฑ์” เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ตอนที่ 2 ผลประเมินการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
จากวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย และขนาดค่าอิทธิพลความต่างคะแนน (Effect Size) และเพื่อตอบคำถาม
วิจัยที่ตั้งไว้ว่า ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่านและเขียน
หลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอนมีคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนหรือไม่ โดยมี
นัยสำคัญทางสถิติอย่างไร และมีขนาดของผลความต่างของผลคะแนนเป็นอย่างไร ทำให้มีการวิเคราะห์
ผลความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างจึงมี 3 ประเด็น คือ
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
2. ค่านัยสำคัญทางสถิติของความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ
3. ขนาดของผลของคะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรียน
จากผลการวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการอ่ า น-เขี ย นเพื ่ อ การสื ่ อ สารในเนื ้ อ หา
วั ฒ นธรรมไทยภาคเหนื อ ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งซึ ่ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ หลั ก สู ตร
ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน โดยการให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน
80 ข้ อ แบ่ ง ออกเป็ น แบบทดสอบคำศั พ ท์ การอ่ า นเพื ่ อ ความเข้ า ใจ รู ป แบบของข้ อ ความตาม
ประเภทของเอกสาร การเชื่อมโยงสาระในบทอ่านไปสู่การเขียน มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 80 คะแนน
ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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ตารางที่ 18 คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียน
นักศึกษา สอบก่อน สอบหลัง ผลต่าง นักศึกษา สอบก่อน สอบหลัง ผลต่าง
คนที่
เรียน
เรียน
D
คนที่
เรียน
เรียน
D
(80)
(80)
(80)
(80)
1
31
64
33
16
50
79
29
2
39
70
31
17
30
65
35
3
44
69
25
18
47
68
21
4
42
72
30
19
44
69
25
5
46
74
28
20
46
69
23
6
46
78
32
21
52
74
22
7
49
76
27
22
46
71
25
8
46
78
32
23
44
68
24
9
37
67
30
24
37
66
29
10
44
67
23
25
36
71
35
11
28
63
35
26
40
65
25
12
48
73
25
27
41
66
25
13
43
71
28
28
41
64
23
14
49
71
22
29
43
72
29
15
42
74
32
30
50
69
19
จากตารางที ่ 18 พบว่ า ความสามารถในการอ่ า นเพื ่ อ ความเข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษา
กลุ่มตัวอย่างทุกคนสูงขึ้นหลังจากผ่านการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน จากการทำ
แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ค่าผลต่างสูงสุดมีค่าเท่ากับ
35 และ ต่ำสุดมีค่าเท่ากับ 19
การวิเคราะห์ผลค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยการวิเคราะห์ค่า t และหาค่า
ขนาดของผลของคะแนนก่อนการเรียนและหลังการเรียน ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้

216
ตารางที่ 19 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนต่างเฉลี่ย และค่าทดสอบ tด้านความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
การ
คะแนน คะแนน ส่วน
ผลต่าง
ค่า
Sig.
ทดสอบ
เต็ม เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย สหสัมพันธ์
t
df (1 tailed)
มาตรฐาน
ก่อนเรียน
80
42.70
5.97
27.40
.67
33.64 29 .0025
หลังเรียน
80
70.10
4.34
* p< 0.05
จากตารางที่ 19 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
หลังกิจกรรมการเรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน มีคะแนนเท่ากับ 70.10 สูงกว่า
คะแนนก่อนกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งมีค่าเท่ากับ 42.70 โดยผลต่างค่าเฉลี่ยก่อนและหลั ง
การเรียนการสอนเท่ากับค่าสถิติ t เท่ากับ 33.64 แสดงว่าความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ของกลุ่มตัวอย่างหลังกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ
0.05 (p < 0.05) จากการวิเคราะห์ขนาดของผลคะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังกิจกรรม
การเรียนการสอนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 1.17 ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้ว
ผู้เรียนมีความสามารถอยู่ที่ลำดับที่ 50 และหลังเรียนโดยเฉลี่ยแล้วผู้เรียนมีความสามารถอยู่ลำดับที่ 86
ซึ่งมีลำดับที่เพิ่มขึ้น 36 ลำดับ
2. ความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
เนื่องจากรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้ต้องการส่งเสริมทักษะการอ่าน-เขียนเพื่อ
การสื่อสารโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานตามรูปแบบที่กำหนดไว้ จึงดำเนินการ
วิเคราะห์โดยนำผลคะแนนในส่วนของการเขียนด้วยการพิจารณาผลของการทดสอบการเขียน จำนวน
1 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน นำคะแนนที่ได้จากการสอบก่อนและหลังการเรียนมาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
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ตารางที่ 20 คะแนนการเขียนเพื่อการสื่อสารก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน
นักศึกษา สอบก่อน สอบหลัง ผลต่าง นักศึกษา สอบก่อน สอบหลัง ผลต่าง
คนที่
เรียน
เรียน
D
คนที่
เรียน
เรียน
D
(20)
(20)
(20)
(20 )
1
10
16
6
16
10
16
6
2
12
18
6
17
10
14
4
3
8
14
6
18
8
16
8
4
10
16
6
19
8
12
4
5
8
18
8
20
8
12
4
6
12
14
2
21
10
14
4
7
10
16
6
22
10
14
4
8
8
12
4
23
12
14
2
9
8
15
7
24
8
14
6
10
12
15
3
25
8
15
7
11
8
17
9
26
8
17
9
12
10
15
5
27
10
15
5
13
8
12
4
28
8
16
8
14
8
12
4
29
8
10
2
15
8
10
2
30
10
12
2
จากตารางที่ 20 พบว่า ความสามารถในการเขีย นเพื ่อการสื่ อสารของนัก ศึ ก ษา
กลุ่มตัวอย่างทุกคนสูงขึ้นหลังจากการเรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร โดยมี
คะแนนเต็ม 20 คะแนนผลต่างสูงสุดมีค่าเท่ากับ 9 ต่ำสุดมีค่าเท่ากับ 2 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคน
มีผลคะแนนหลังกิจกรรมการเรียนการสอนสูงขึ้น
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนผลต่างเฉลี่ย และค่า
ทดสอบ t สำหรับการเขียนเพื่อการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง แสดงด้วยตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 21 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนผลต่างเฉลี่ย และค่าทดสอบ t สำหรับ
การเขียนเพื่อการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง
การ
คะแนน คะแนน ส่วน ผลต่าง
ค่า
t
df
Sig.
ทดสอบ
เต็ม เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย สหสัมพันธ์
(1 tailed)
มาตรฐาน
ก่อนเรียน
20
9.20
1.45
5.17
.26
12.69 29
.0025
หลังเรียน
20
14.37
2.13
* p< 0.05
จากตารางที่ 21 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
หลังกิจกรรมการเรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน มีคะแนนเท่ากับ 14.37 สูงกว่า
คะแนนก่อนกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งมีค่าเท่ากับ 9.20 โดยผลต่างค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการเรียน
การสอนเท่ากับค่าสถิติ t เท่ากับ 12.69 แสดงว่าความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสารของกลุ่ม
ตัวอย่างหลังกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
(Sig < 0.05) จากการวิเคราะห์ขนาดของผลของคะแนนการเขียนเพื่อการสื่อสารก่อนและหลังกิจกรรม
การเรียนการสอนของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 0.32 ซึ่งมีขนาดปานกลาง หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้ว
ผู้เรียนมีความสามารถอยู่ที่ลำดับที่ 50 และหลังเรียนโดยเฉลี่ยแล้วผู้เรียนมีความสามารถอยู่ลำดับที่ 62
ซึ่งมีลำดับที่เพิ่มขึ้น 12 ลำดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียน
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 30 คนด้วยการสุ่มชิ้นงาน
โดยพิจารณาในประเด็นหลัก 47 ประเด็น คือ 1) ข้อผิดพลาดในการใช้ตัวบ่งชี้ 2) ข้อผิดพลาด
ในการใช้คำเชื่อม 3) ข้อผิดพลาดในการใช้คำสรรพนาม 4) ข้อผิดพลาดในการใช้คำบุพบท 5) ข้อผิดพลาด
ในการใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของ 6) ข้อผิดพลาดในการใช้คำขยายกริยา 7) ข้อผิดพลาดในการใช้
คำคุณศัพท์ 8) ข้อผิดพลาดในการใช้รูปของคำ 9) ข้อผิดพลาดในการใช้การใช้กาล 10) ข้อผิดพลาด
ในการใช้ agreement 11) ข้อผิดพลาดในการใช้คำนาม 12) ข้อผิดพลาดในการใช้ there+is และ
there+are 13) ข้ อ ผิ ด พลาดในการใช้ ป ระโยคกรรมวาจก 14) ข้ อ ผิ ด พลาดในการใช้ ค ำถาม
15) ข้อผิดพลาดในการใช้รูปปฏิ เสธ 16) ข้อผิดพลาดในการใช้ประธานและกรรมของประโยค
17) ข้อผิดพลาดในการใช้อนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายคำนาม 18) วางตำแหน่างคำนามหลักผิด
19) ใช้คำซ้ำ 20) ข้อผิดพลาดในการใช้ประโยคคำสั่ง 21) Reported speech 22) โครงสร้างประโยค
ไม่สมบูรณ์ 23) โครงสร้างคู่ขนาน 24) ประโยคความรวม 25) ประโยคความซ้อน 26) ภาษาพูด
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27) เลือกคำผิด 28) ใช้คำฟุ่มเฟือย 29) ข้อผิดพลาดในการวางตำแหน่างของคำ 30) ประโยคที่รวมกัน
โดยขาดคำเชื่อม 31) การแปลงเป็นนาม 32) การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียบเรีย ง 33) ประโยค
เปรียบเทียบ 34) การเว้นช่องว่าง 35) การถ่ายทอดจากภาษาแม่ L1 (ภาษาไทย) ไปเป็นภาษาอังกฤษ
(L2) 36) ไม่ตรงประเด็น 37) ความหมายจำกัด 38) วางคำขยายผิดตำแหน่ง 39) คำขยายที่ไม่ได้
ขยายคำใดในประโยค 40) สับสนในการเลือกใช้คำที่มีความหมายเหมือนกัน 41) สับสนในการเลือกใช้
คำเนื่องจากคำมีความหมายเหมือนกัน 42) ใช้คำเกินความจำเป็นในการแปลคำที่มีความหมาย
เหมื อ นกั น 43) ใช้ ค ำศั พ ท์ ท ั ่ ว ไปกั บ คำเฉพาะ 44) เครื ่ อ งหมายวรรคตอน 45) Capitalization
46) การสะกดผิด และ 47) ข้อผิดพลาดอื่น ๆ แสดงด้วยตารางที่ 22 ดังนี้
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียน
ข้อผิดพลาดในโครงสร้างประโยค
1. ข้อผิดพลาดในการใช้ตัวบ่งชี้ (Determiners)
1.1 คำนำหน้านาม (Articles)
1.1.1 ละคำนำหน้านาม
1.1.2 ใช้คำนำหน้านามที่ไม่เจาะจงผิด
1.1.3 ใช้คำนำหน้านามที่เจาะจงด้วยคำนำหน้านามที่ไม่เจาะจง
1.1.4 ใช้คำนำหน้านามด้วยรูปแบบอื่น
1.1.5 ใช้ an แทน a
1.2 ใช้คำนำหน้านามอื่น
รวม
2. ข้อผิดพลาดในการใช้คำเชื่อม (conjunctions)
2.1 ใช้คำเชื่อมไม่เหมาะสม
2.2 ละคำเชื่อม
2.3 เลือกคำเชื่อมผิด
2.4 ใช้คำเชื่อมกับรูปกริยาที่ยังไม่ได้ผัน
รวม
3. ข้อผิดพลาดในการใช้คำสรรพนาม (pronouns)
3.1 เลือกคำสรรพนามที่เป็นประธานและสรรพนามที่เป็นกรรมผิด
3.2 เลือกคำสรรพนามสะท้อนตัวเอง (reflexive pronouns) ผิด

จำนวน
ร้อยละ
ข้อผิดพลาด

4
3
3
1
0
3
14

4
3
3
1
0
3
14

2
2
1
0
5

2
2
1
0
5

0
2

0
2
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียน (ต่อ)
ข้อผิดพลาดในโครงสร้างประโยค
3.3 สับสนในการใช้คำสรรพนามกับหน้าที่ของคำอื่น

จำนวน
ร้อยละ
ข้อผิดพลาด
0
0
รวม
2
2

4. ข้อผิดพลาดในการใช้คำบุพบท (preposition)
4.1 เลือกคำบุพบทผิด
4.2 ละคำบุพบท
4.3 ใช้คำบุพบทไม่เหมาะสม
4.4 ใช้บุพบทวลีไม่เหมาะสม
4.5 เลือกบุพบทวลีไม่ถูกต้อง
4.6 ละการใช้บุพบทวลี
รวม
5. ข้อผิดพลาดในการใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของ (possessive)
5.1 สับสนในการใช้คำคุณศัพท์ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของกับคำ
นำหน้านาม
5.2 ใช้คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของไม่เหมาะสม
5.3 เลือกใช้คำคุณศัพท์ทแี่ สดงความเป็นเจ้าของผิด
5.4 ละคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ
5.5 ใช้รูปแบบคำคุณศัพท์ทแี่ สดงความเป็นเจ้าของผิด
รวม
6. ข้อผิดพลาดในการใช้คำขยายกริยา (adverbs)
6.1 เลือกคำขยายกริยาผิด
6.2 ใช้คำขยายกริยาไม่เหมาะสม
6.3 ละคำขยายกริยา
6.4 สับสนในการใช้คำขยายกริยากับรูปแบบอื่น
6.5 ใช้คำขยายกริยาวลีไม่เหมาะสม
รวม
7. ข้อผิดพลาดในการใช้คำคุณศัพท์ (adjectives)
7.1 สับสนในการใช้คำคุณศัพท์กับคำนาม

0
0
2
0
0
1
3

0
0
2
0
0
1
3

0

0

0
2
0
0
2

0
2
0
0
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียน (ต่อ)
ข้อผิดพลาดในโครงสร้างประโยค
7.2 สับสนในการใช้คำคุณศัพท์กับคำขยายกริยา
7.3 ใช้คำคุณศัพท์โดยไม่ใช้ verb to be
7.4 ใช้คำคุณศัพท์ไม่เหมาะสม
7.5 ละคำคุณศัพท์กับวลีหรืออนุประโยค
7.6 ละคำคุณศัพท์
7.7 ใช้คำคุณศัพท์ขั้นเปรียบเทียบผิด
7.8 เลือกคำคุณศัพท์ผิด
7.9 สับสนในการใช้ much, many, และ great deal

จำนวน
ร้อยละ
ข้อผิดพลาด
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม
2
2

8. ข้อผิดพลาดในการใช้รูปของคำ (forms)
8.1 Gerund
8.2 Infinitive
8.3 Modal/Auxiliary
รวม
9. ข้อผิดพลาดในการใช้กาล (tenses)
9.1 Simple tense
9.1.1 การใช้ past tense แสดงสิ่งที่กระทำในปัจจุบันหรือไม่
ระบเวลาที่ชัดเจน
9.1.2 การใช้ present simple tense หรือ present
perfect แทน past tense
รวม
9.2 Past tense
9.2.1 ใช้ simple past tense แทน present perfect tense
9.2.2 ใช้ simple past แทน past perfect tense
9.2.3 ใช้ simple past continuous แทน present
continuous tense
9.3 Future tense

1
0
1
2

1
0
1
2

0

0

2

2

2

2

0
0

0
0

0

0
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียน (ต่อ)
ข้อผิดพลาดในโครงสร้างประโยค
9.3.1 ใช้รูปแบบ future tenses ผิด
9.4 ลำดับของกาล

จำนวน
ร้อยละ
ข้อผิดพลาด
2
2
0
0
รวม
2
2

10. ข้อผิดพลาดในการใช้ agreement
10.1 Subject-verb agreement
10.2 Determiner-noun agreement
10.3 Pronoun antecedent agreement
รวม
11. ข้อผิดพลาดในการใช้คำนาม (nouns)
11.1 รูปของคำนาม
11.1.1 สับสนในการใช้รูปของคำนามกับรูปแบบอื่น
11.1.2 สับสนในการใช้อนุประโยคของคำนาม (noun
clauses) กับบุพบทวลี
11.1.3 สับสนในการใช้นามวลีกับอนุประโยคที่เป็นคำนาม
11.1.4 ละการใช้คำนาม
11.2 จำนวน
11.2.1 ละท้ายนามที่เป็นพหูพจน์
11.2.2 ใช้ท้ายนามที่เป็นพหูพจน์ไม่เหมาะสม
รวม
12. ข้อผิดพลาดในการใช้ it+be และ there+be
12.1 ละการใช้ it
12.2 ละการใช้ there
12.3 สับสนในการใช้ there+is กับ there+are
12.4 ใช้ it และ there ผิด
12.5 ใช้ it ไม่เหมาะสม
12.6 สับสนในการใช้ there
รวม

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
1

0
1

4
0
5

4
0
5

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียน (ต่อ)
จำนวน
ร้อยละ
ข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดในโครงสร้างประโยค
13. ข้อผิดพลาดในการใช้ประโยคกรรมวาจก (voice)
13.1 ใช้กรรมวาจกไม่เหมาะสม
13.2 ใช้คำคุณศัพท์แทนในกรรมวาจก
รวม

0
0
0

0
0
0

รวม

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

รวม

0

0

รวม

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
0
2

2
0
2

0

0

14. ข้อผิดพลาดในการใช้คำถาม (questions)
14.1 คำถามในประโยค indirect speech
14.2 คำถามในประโยค direct speech
15. ข้อผิดพลาดในการใช้รปู ปฏิเสธ (negatives)
15.1 ใช้ No แทน not
15.2 ใช้โครงสร้างประโยคปฏิเสธมากเกินไป
15.3 ใช้ No/not กับส่วนขยายกริยาที่เป็นปฏิเสธ
15.4 สร้างข้อความที่เป็นปฏิเสธผิด เช่น Not...any more:
(no longer, nomore: not...either, nor... e.g.)
16. ข้อผิดพลาดในการใช้ประธานและกรรมของประโยค
16.1 ใช้กรรมไม่เหมาะสม
16.2 ละกรรมของประโยค
16.3 ละประธาน
16.4 ใช้ประธานซ้ำหลังตามคำสรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยค
17. ข้อผิดพลาดในการใช้อนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายคำนาม
17.1 เลือกคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคผิด
17.2 ละคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยค
17.3 ใช้คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคไม่เหมาะสม
17.4 สับสนในการใช้คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคกับ
สรรพนามอื่น

224
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียน (ต่อ)
ข้อผิดพลาดในโครงสร้างประโยค
17.5 สับสนในการใช้อนุประโยคที่ทำหน้าทีข่ ยายคำนามกับบุพบทวลี
รวม
18. วางตำแหน่งคำนามหลักผิด
รวม
19. ใช้คำซ้ำ
รวม
20. ประโยคคำสั่ง
รวม
21. Reported speech
รวม
22. โครงสร้างประโยคไม่สมบูรณ์
22.1 ประโยคไม่สมบูรณ์
22.2 ละประธาน
22.3 ละกรรมหรือส่วนขยาย
รวม
23. โครงสร้างคู่ขนาน
รวม
24. ประโยคความรวม
24.1 “And”
24.2 “But”
24.3 “Or” and “So”
รวม
25. ประโยคความซ้อน
25.1 นามวลี/นามานุประโยค
25.2 คุณศัพท์วลี/คุณานุประโยค
25.3 กริยาวิเศษวลี/วิเศษนานุประโยค
รวม

จำนวน
ร้อยละ
ข้อผิดพลาด
0
0
2
2
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
3
2
0
5
2
2

3
2
0
5
2
2

2
2
0
4

2
2
0
4

0
0
0
0

0
0
0
0
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียน (ต่อ)
ข้อผิดพลาดในโครงสร้างประโยค
26. ภาษาพูด
27. เลือกคำผิด

จำนวน
ร้อยละ
ข้อผิดพลาด
2
2
รวม
2
2
3
3
รวม
3
3

28. ใช้คำฟุ่มเฟือย
28.1 ใช้คำซ้ำ
28.2 ใช้คำไม่เหมาะสม
28.3 สับสนในการใช้คำที่ออกเสียงเหมือนกัน
28.4 ใช้คำผิดเนื่องจากใช้คำที่มีความหมายซับซ้อนมากกว่าใช้คำ
ธรรมดาทั่วไป
รวม
29. ตำแหน่งของคำ
29.1 วางตำแหน่งคำขยายกริยาผิด
29.2 วางตำแหน่งนามวลีผิด
29.3 วางตำแหน่งกรรมผิด
29.4 วางตำแหน่งประธานผิด
29.5 วางตำแหน่งคำคุณศัพท์ผิด
29.6 วางตำแหน่งคำกริยาแท้ผิด
29.7 วางตำแหน่งกริยาวลีผิด
29.8 วางตำแหน่งคำกริยาในคำถามตรงผิด
29.9 วางตำแหน่งตัวบ่งชี้ผิด
29.10 วางตำแหน่งบุพบทวลีผิด
29.11 วางตำแหน่งรูปแบบปฏิเสธผิด
29.12 วางตำแหน่ง past participle ผิด
รวม
30. ประโยคทีร่ วมกันโดยขาดคำเชื่อม
รวม

4
3
2

4
3
2

0
9

0
9

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
4
2
2

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
4
2
2
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียน (ต่อ)
ข้อผิดพลาดในโครงสร้างประโยค
31. การแปลงเป็นนาม
31.1 ใช้คำทั่วไปแทนการใช้ –ing
31.2 ละคำบุพบท by

จำนวน
ร้อยละ
ข้อผิดพลาด
0
0
0
0
0
0
รวม
0
0

32. การเปลี่ยนวิธีการเรียบเรียง
32.1 การเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธ
32.1.1 ใช้ no หรือ not โดยไม่มี do
32.1.2 ปฏิเสธซ้อน
32.2 การเปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม
32.2.1 Omission of the auxiliary
32.3 การเปลี่ยนโดยใช้ There
32.3.1 ใช้ is แทน are
32.3.2 การละ there
32.3.3 ใช้ it was แทน there was
33.4 ใช้อนุประโยคใจความรอง
รวม
33. ประโยคเปรียบเทียบ
34. การเว้นช่องว่าง
35. การถ่ายทอดจากภาษาแม่ L1 (ภาษาไทย) ไปเป็นภาษาอังกฤษ
(L2)
36. ไม่ตรงประเด็น
37. ความหมายจำกัด
38. วางคำขยายผิดตำแหน่ง
39. คำขยายที่ไม่ได้ขยายคำใดในประโยค
40. สับสนในการเลือกใช้คำที่มีความหมายเหมือนกัน
41. สับสนในการเลือกใช้คำเนื่องจากคำมีความหมายเหมือนกัน
42. ใช้คำเกินความจำเป็นในการแปลคำที่มีความหมายเหมือนกัน

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

3
0
0
0
0
2
0
2

3
0
0
0
0
2
0
2
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียน (ต่อ)
ข้อผิดพลาดในโครงสร้างประโยค
43. ใช้คำศัพท์ทั่วไปกับคำเฉพาะ
44. เครื่องหมายวรรคตอน
44.1 Commas
44.2 Periods
44.3 Colon
44.4 Semicolons
44.5 Quotation
45. Capitalization
46. การสะกดผิด
47. ข้อผิดพลาดอื่น ๆ

จำนวน
ร้อยละ
ข้อผิดพลาด
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม
3
3
3
3
7
7
0
0
รวมทั้งหมด
100
100

จากตารางที่ 22 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียนแสดงให้เห็นว่าในข้อผิดพลาด
ทั้ง 47 ประเด็น มีประเด็นข้อผิดพลาดที่มากที่สุด คือ ข้อผิดพลาดในการใช้ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ 14)
ใช้คำฟุ่มเฟือย (ร้อยละ 9) และการสะกดผิด (ร้อยละ 7)
ข้อผิดในการใช้ตัวบ่งชี้เป็นข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุดเนื่องจากผู้ใช้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศไม่คุ้นเคยกับการใช้ตัวบ่งชี้ที่นำหน้าคำนามในชีวิตประจำวันเป็นผลให้ใช้
ตัวบ่งชี้ผิด ละคำนำหน้านาม หรือใช้คำนำหน้านามที่เจาะจง (the) ด้วยคำนำหน้านามที่ไม่เจาะจง
(a/an)
ข้อผิดพลาดที่พบมากเป็นอันดับที่สอง คือ ใช้คำฟุ่มเฟือย เนื่องจากผู้ใช้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศไม่คุ้นเคยกับระบบภาษาอังกฤษในการสื่อความ เป็นผลให้อิทธิพล
ของภาษาแม่มีผลต่อการใช้ภาษาในการสื่อสาร
ข้อผิดพลาดที่พบมากเป็นอันดับที่สาม คือ การสะกดผิด เนื่องจากผู้ใช้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศขาดประสบการณ์การเขียนภาษาอังกฤษ เป็นผลให้ไม่คุ้นเคยกับระบบ
คำและความหมายของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร
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3. ความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จากวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร
ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย และขนาดค่าอิทธิพลความต่า งคะแนน (Effect Size) เพื่อตอบคำถาม
วิจัยที่ตั้งไว้ว่า ความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียน
หลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอนมีคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนฝึกอบรมหรือไม่ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติ
อย่างไร และมีขนาดของผลของคะแนนเป็นอย่างไร จึงดำเนินการวิเคราะห์ผลความสามารถใน
การอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง ใน 3 ประเด็น คือ
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร
2. ค่านัยสำคัญทางสถิติของความสามารถการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารก่อนและ
หลังเรียน
3. ขนาดของผลของคะแนนการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารก่อนและหลังเรียน
ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการสอน
อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วย
กิจกรรมภาระงานของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน โดยการให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบก่อนเรียน ทั้งหมด 2 ตอน
คือ ตอนที่ 1 การอ่าน แล่ะตอนที่ 2 การเขียน โดยแบบทดสอบการอ่านมีจำนวน 70 ข้อ 80 คะแนน
แบ่งออกเป็นแบบทดสอบคำศัพท์เกี่ยวกับเนื้อหาวัฒนธรรมไทย การอ่านเพื่อความเข้าใจ รูปแบบ
ของเนื้อความตามประเภทของเอกสาร การตอบแบบสั้น และตอนที่ 2 การเขียน จำนวน 1 ข้อ
เป็นแบบทดสอบการเขียนเพื่อการสื่อสาร คะแนน 20 คะแนน มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน และ
ทำแบบทดสอบเดียวกันอีกครั้งโดยการสลับข้อ หลังการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียน
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 23 คะแนนความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง
การเรียนด้วยรูปแบบสอนอ่าน-เขียนเพี่อการสื่อสาร
นักศึกษา
คนที่
1
2
3
4

สอบก่อน
เรียน
(100)
41
51
52
52

สอบหลัง
เรียน
(100)
80
88
83
88

ผลต่าง
D

นักศึกษา
คนที่

41
35
35
38

16
17
18
19

สอบก่อน
เรียน
(100)
60
40
55
52

สอบหลัง
เรียน
(100)
78
78
76
80

ผลต่าง
D
36
41
31
32
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ตารางที่ 23 คะแนนความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง
การเรียนด้วยรูปแบบสอนอ่าน-เขียนเพี่อการสื่อสาร (ต่อ)
นักศึกษา
คนที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สอบก่อน
เรียน
(100)
54
61
59
54
45
56
36
58
51
57
50

สอบหลัง
เรียน
(100)
90
92
92
81
82
82
80
88
80
82
84

ผลต่าง
D

นักศึกษา
คนที่

38
35
33
42
37
28
44
33
36
31
40

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สอบก่อน
เรียน
(100)
54
62
56
56
45
44
48
51
49
51
60

สอบหลัง
เรียน
(100)
76
82
80
82
80
80
82
82
80
82
86

ผลต่าง
D
32
30
32
28
37
44
32
29
33
39
26

จากตารางที่ 23 พบว่า ความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างทุกคนสูงขึ้นหลังจากผ่านการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน จากการทำ
แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนโดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ค่าผลต่างสูงสุดมีค่า
เท่ากับ 44 และต่ำสุดมีค่าเท่ากับ 26 การวิเคราะห์ผลค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดย
การวิเคราะห์ค่า t และขนาดของผลของคะแนนก่อนการเรียนและหลังการเรียน ได้ผลการวิเคราะห์
ดังนี้
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ตารางที่ 24 คะแนนเฉลี ่ ย ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน คะแนนต่ า งเฉลี ่ ย และค่ า ทดสอบ t ของ
ความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือของ
กลุ่มตัวอย่าง
การ คะแนน คะแนน ส่วน ผลต่าง
ค่า
t
df
Sig.
ทดสอบ เต็ม
เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย สหสัมพันธ์
(1 tailed)
มาตรฐาน
ก่อน
100
52
6.44
30.33
.38
25.71 29 .0025
เรียน
หลังเรียน 100 82.33
4.21
* p< 0.05
จากตารางที่ 24 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
เพื ่ อ การสื ่ อ สารหลั ง การฝึ ก อบรมเท่ า กั บ 82.33 สู ง กว่ า คะแนนก่ อ นเรี ย นซึ ่ ง มี ค ่ า เท่ า กั บ 52
โดยผลต่างเฉลี่ยก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเท่ากับค่าสถิติ t เท่ากับ
25.71 แสดงว่าความสามารถในการอ่าน-เขียนของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอน
อ่าน-เขียนสูงขึ้นกว่าก่อนการเรียนด้วยรูปแบบการสอนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (Sig<0.05)
เป็นไปตามสมมุติฐ านวิจัยข้อที่ 2 จากการวิเคราะห์ขนาดของผล (Effect Size) ของผลคะแนน
ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 0.48 ซึ่งมีขนาดปานกลาง
หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้เรียนมีความสามารถอยู่ที่ลำดับที่ 50 และหลังเรียนโดยเฉลี่ ยแล้วผู้เรียน
มีความสามารถอยู่ลำดับที่ 66 ซึ่งมีลำดับที่เพิ่มขึ้น 16 ลำดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างต่อรูปแบบการสอนอ่านเขียนเพื่อการสื่อสารและข้อเสนอแนะ
เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 คือ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีต่อรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
ร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน โดยนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ทำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการสอนหลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน จากนั้น นำข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐานของความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ด้าน คือ 1) ด้านการอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน 2) ด้านเนื้อหา
บทเรียน 3) ด้านกิจกรรมและขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภาระงาน 4) ด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
5) ด้านสื่อและเอกสารประกอบการสอน 6) ด้านการวัดและประเมินผล และ 7) ด้านประโยชน์ในการ
นำไปใช้ แสดงด้วยตารางที่ 25 ดังนี้
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ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
รายละเอียด
1) ด้านการอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน
1. รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
2. การเรียนรู้คำศัพท์และกลวิธีหาความหมายของคำจาก
บริบท
3. กิจกรรมประมวลความรู้และประสบการณ์ก่อนเรียน
4. การระดมความคิดก่อนกิจกรรมการอ่านเกีย่ วกับเนือ้ หา
ในบทอ่าน
5. การร่วมมือกันทำความเข้าใจบทอ่านในกิจกรรมภาระ
งานระหว่างเรียน
6. การใช้กระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยกิจกรรม
ภาระงาน
7. การแสดงความคิดเห็นต่อบทอ่านในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ
8. การเรียนรู้ทกั ษะภาษาและรูปแบบของบทอ่านจาก
การอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยกิจกรรมภาระงาน
9. การถ่ายโอนความรู้จากบทอ่านสู่การเขียนเพื่อ
การสื่อสารด้วยกิจกรรมภาระงาน
10. การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบทอ่าน
11. การประเมินผลการเรียนรูด้ ้วยแบบทดสอบท้ายบท
12. การสร้างผลงานด้านการเขียนด้วยการสื่อสารจาก
บทอ่านต้นแบบ
ค่าเฉลี่ยรวมด้านการอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน
2) ด้านเนื้อหาบทเรียน
1. เนือ้ หาวัฒนธรรมไทยมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับ
ความรู้ของผู้เรียน
2. เนื้อหาวัฒนธรรมไทยมีความยาวเหมาะสมกับเวลาเรียน
3. เนื้อหาวัฒนธรรมไทยเรียงจากง่ายไปหายาก
4. คำสั่งในบทอ่านมีความชัดเจน

ค่า
ค่ามัธยฐาน เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

4.00
4.00

-

มาก
มาก

4.00
4.00

-

มาก
มาก

4.50

-

มาก

5.00

-

มากที่สุด

4.50

-

มาก

4.00

-

มาก

4.00

-

มาก

4.00
4.00
4.00

-

มาก
มาก
มาก

4.16

.32

มาก

4.00

-

มาก

4.00
4.50
4.00

-

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน (ต่อ)
รายละเอียด
5. ภาระงานด้านการอ่านมีความชัดเจน
6. เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือมีความน่าสนใจ
7. เนือ้ หาในการศึกษาภาษาและรูปแบบของบทอ่าน
เหมาะสมกับผู้เรียน
8. เนื้อหาของกิจกรรมการเขียนเพื่อการสื่อสารมีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน
9. คำสั่งเนือ้ หาของกิจกรรมการเขียนเพื่อการสื่อสารมีความ
ชัดเจน
10. เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือสามารถนำไปเชื่อมโยง
กับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารได้
ค่าเฉลี่ยรวมด้านเนื้อหาบทเรียน
3) ด้านกิจกรรมและขั้นตอนเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภาระงาน
1. ขั้นตอนการเรียนรู้เป็นระบบ
2. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนชัดเจน เข้าใจง่าย
3. กิจกรรม Warm Up ส่งเสริมความสนใจในการเข้าสู่
บทเรียน
4. กิจกรรม Pre-task Reading นำไปสู่กระบวนการอ่าน
5. กิจกรรม Task cycle ช่วยพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และนำไปสู่การเขียนเพื่อการสือ่ สารได้
6. กิจกรรม Language Study ช่วยเป็นแนวทางในการทำ
ความเข้าใจรูปแบบของบทอ่านและนำไปสู่การเขียนเพื่อ
การสื่อสาร
7. กิจกรรม Post Reading Task ช่วยในการร่วมมือในการ
สร้างงานเขียนเพื่อการสื่อสารได้
8. กิจกรรม Evaluation ช่วยให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้
ด้านการอ่านเพือ่ ความเข้าใจและการเขียนเพือ่ การสื่อสาร
หลังเรียนในแต่ละหน่วยเรียน
9. กิจกรรม Extended Activity ช่วยในการสืบค้นและ
ขยายความรู้เกี่ยวกับสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือและ
รูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร

ค่า
ค่ามัธยฐาน เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.50
4.00
4.00
-

ระดับ
มาก
มาก
มาก

4.00

-

มาก

4.50

-

มาก

4.00

-

มาก

4.15

.24

มาก

4.00
4.00
4.00

-

มาก
มาก
มาก

4.00
4.00

-

มาก
มาก

4.50

-

มาก

4.00

-

มาก

5.00

-

มาก

4.00

-

มาก
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ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน (ต่อ)
รายละเอียด
10. กิจกรรมภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกันและเพิ่มพูนทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อ
การสื่อสารได้
ค่าเฉลี่ยรวมด้านกิจกรรมและขั้นตอนเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
ภาระงาน
4) ด้านการสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร
1. ขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการเขียนเชื่อมโยงกับการอ่าน
อย่างเป็นระบบ
2. การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารส่งเสริม
การพัฒนาความรู้ด้านประเภทของเนื้อความ
(Text Type) ที่เหมาะสม
3. การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารส่งเสริม
การเลือกใช้คำและสำนวนที่เหมาะสม
4. การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารส่งเสริมการ
ลำดับความคิดที่สอดคล้อง เป็นลำดับอย่างเหมาะสม
5. การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารส่งเสริมกลไก
การเขียนอย่างเหมาะสม เช่น การเลือกใช้คำศัพท์และ
สำนวนที่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อความ เป็นต้น
ค่าเฉลี่ยรวมด้านการสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร
5) ด้านสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
1. สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับบทเรียน
2. สื่อการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจบทเรียน
3. สื่อการสอนสอดคล้องกับเนือ้ หาในบทเรียน
4. เอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน
5. เอกสารประกอบการสอนเรียงลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรวมด้านสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
6) ด้านการวัดและประเมินผล
1. แบบทดสอบท้ายบทสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน

ค่า
ค่ามัธยฐาน เบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน
5.00
มากที่สุด

4.22

.41

มาก

4.00

-

มาก

4.00

-

มาก

4.00

-

มาก

4.50

-

มาก

4.00

-

มาก

4.10

.22

มาก

5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
4.87

.22

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

5.00

-

มากที่สุด
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ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน (ต่อ)
รายละเอียด
2. แบบทดสอบท้ายบทด้านการอ่านมีเนื้อหาไม่ยากเกินไป
3. แบบทดสอบท้ายบทด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารไม่ยาก
เกินไป
4. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
บทเรียน
5. เนือ้ หาในแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนใกล้เคียงกับ
ชีวิตประจำวัน
ค่าเฉลี่ยรวมด้านการวัดและประเมินผล

ค่า
ค่ามัธยฐาน เบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน
5.00
มากที่สุด
4.00
มาก
4.50

-

มาก

4.00

-

มาก

4.50

.50

มาก

4.50

-

มาก

5.00

-

มากที่สุด

5.00

-

มากที่สุด

4.00

-

มาก

5.00

-

มากที่สุด

4.70
4.38

.40
.30

มากที่สุด
มาก

7) ด้านประโยชน์ในการนำไปใช้
1. ท่านสามารถนำทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
2. ท่านสามารถนำทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจไปใช้ใน
การเพิ่มพูนทักษะการอ่านในชีวิตประจำวันได้
3. ท่านสามารถนำทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจไปใช้ใน
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้
4. ท่านสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการอ่านเพือ่ นำไปใช้กับ
ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
5. ท่านสามารถนำทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
ค่าเฉลี่ยรวมด้านประโยชน์ในการนำไปใช้
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน

จากตารางที่ 25 แสดงค่ามัธยฐานของความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอ่าน-เขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมภาระงานในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือทั้ง 7 ด้าน
มีค่าเฉลี่ยรวมของค่ามัธยฐานความพึงพอใจของผู้เรียน รวมทุกด้าน เท่ากับ 4.38 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .30 ความพึงพอใจรายด้านมีดังนี้ 1) ความพึงพอใจด้านสื่อและเอกสารประกอบ
การเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .22)
2) ความพึงพอใจด้านประโยชน์ในการนำไปใช้ (ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.70 และค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน เท่ากับ .40) 3) ด้านการวัดประเมินผล (ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐาน เท่ากั บ 4.50 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .50) 4) ด้านกิจกรรมและขั้นตอนเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภาระงาน (ค่าเฉลี่ย
ของค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.22 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .41) 5) ด้านการอ่าน-เขียนด้วย
กิจกรรมภระงาน (ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.16 และค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน เท่ากับ .32)
6) ด้านเนื้อหาบทเรียน (ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.15 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .24)
และ 7) ด้านการสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.10 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .22) ความพึงพอใจแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วย
กิจกรรมภาระงานในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ แบบทดสอบท้ายบท
สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) สามารถนำทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ไปใช้ในการเพิ่มพูนทักษะการอ่านในชีวิตประจำวันได้ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) สื่อการสอนมี
ความเหมาะสมกับบทเรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน
(ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) เอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน (ค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 5.00) สามารถนำทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้
(ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) สื่อการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจบทเรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00)
การใช้กระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยกิจกรรมภาระงาน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) กิจกรรม
ภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันและเพิ่มพูนทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อ
การสื่อสารได้ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) กิจกรรม Evaluation ช่วยให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ด้าน
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนเพื่อการสื่อสารหลังเรียนในแต่ละหน่วยเรียน (ค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 5.00) แบบทดสอบท้ายบทด้านการอ่านมีเนื้อหาไม่ยากเกินไป (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) และ
สามารถนำทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00)
ตามลำดับ
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วย
กิจกรรมภาระงานในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ในระดับมาก ได้แก่ การพัฒนาทักษะการเพื่อ
การสื่อสารส่งเสริมการลำดับความคิดที่สอดคล้องเป็นลำดับอย่างเหมาะสม (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50)
เอกสารประกอบการสอนเรียงลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50) สามารถนำ
ทักษะการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50) การร่วมมือกันทำความเข้าใจบท
อ่านในกิจกรรมภาระงานระหว่างเรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50) การแสดงความคิดเห็นต่อบทอ่าน
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50) เนื้อหาวัฒนธรรมไทยเรียงจากง่ายไปหายาก
(ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50) ภาระงานด้านการอ่านมีความชัดเจน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50) กิจกรรม
Language Study ช่วยเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจรูปแบบของบทอ่านและนำไปสู่การเขียน
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เพื่อการสื่อสาร (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
บทเรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50) คำสั่งเนื้อหากิจกรรมการเขียนเพื่อการสื่อสารมีความชัดเจน
(ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50) แบบทดสอบท้ายบทด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารไม่ยากเกินไป (ค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 4.00) คำสั่งในบทอ่านมีความชัดเจน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) ขั้นตอนการเรียนรู้ด้าน
การเขียนเชื่อมโยงกับการอ่านอย่างเป็น ระบบ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) กิจกรรม Task Cycle
ช่วยพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจและนำไปสู่การเขียนเพื่อการสื่อสารได้ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00)
การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านประเภทของเนื้อความ
(Text Type) ที่เหมาะสม (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนชัดเจนเข้าใจง่าย
(ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) กิจกรรม Pre-task Reading นำไปสู่กระบวนการอ่าน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ
4.00) กิจกรรม Post ReadingTask ช่วยในการร่วมมือในการสร้า งงานเขียนเพื่ อการสื่อสารได้
(ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาการอ่านเพื่อนำไปใช้กับทักษะการเขียนเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) การเรียนรู้ทั กษะภาษาและรูปแบบของ
บทอ่านจากการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยกิจกรรมภาระงาน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) การถ่ายโอน
ความรู้จากบทอ่านสู่การเขียนเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมภาระงาน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00)
การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบท้ายบท (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) การสร้างผลงานด้าน
การเขียนด้วยการสื่อสารจากบทอ่านต้นแบบ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) เนื้อหาวัฒนธรรมไทยมีความ
ยากง่ายเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) เนื้อหาในการศึกษาภาษาและ
รูปแบบของบทอ่านเหมาะสมกับผู้เรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อ
การสื่อสารส่งเสริมการเลือกใช้คำและสำนวนที่เหมาะสม (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) เนื้อหาใน
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) รูปแบบ
การเตรี ย มความพร้อ มก่ อนเรี ยน (ค่ า มั ธ ยฐาน เท่ า กั บ 4.00) การเรี ย นรู ้ค ำศัพ ท์ และกลวิธ ีหา
ความหมายของคำจากบริบท (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือสามารถ
เชื่อมโยงกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารได้ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) ขั้นตอนการเรียนรู้เป็นระบบ
(ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือมีความน่าสนใจ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00)
การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารส่งเสริมกลไกการเขียนอย่างเหมาะสม เช่น การเลือกใช้
คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อความ เป็นต้น (ค่ามัธยฐาน เท่ากั บ 4.00) กิจกรรม
Warm Up ส่ ง เสริ ม ความสนใจในการนำเข้ า สู ่ บ ทเรี ย น (ค่ า มั ธ ยฐาน เท่ า กั บ 4.00) กิ จ กรรม
Extended Activity ช่วยในการสืบค้นและขยายความรู้เกี่ยวกับสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือและ
รูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) การแสวงหาข้อมูลเพิ่ม เติมจากบทอ่าน
(ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) และ เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือมีความยาวเหมาะสมกับเวลาเรียน
(ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) ตามลำดับ
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รายละเอียดเปรียบเทียบลักษณะเด่นของแต่ละด้าน ลักษณะด้อย และลักษณะร่วมของ
ความพึงพอใจด้านการอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด 5 อันดับ
ได้แก่ แบบทดสอบท้ายบทสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) สามารถนำ
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจไปใช้ในการเพิ่มพูนทักษะการอ่านในชีวิตประจำวันได้ (ค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 5.00) สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับบทเรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) สื่อการสอน
สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) เอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับ
เนื้อหาบทเรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) สามารถนำทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจไปใช้ในการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) สื่อการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจบทเรียน (ค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 5.00)
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารส่งเสริม
กลไกการเขียนอย่างเหมาะสม เช่น การเลือกใช้คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมกับประเภทของ
เนื้อความ เป็นต้น (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) กิจกรรม Warm Up ส่งเสริมความสนใจในการนำเข้าสู่
บทเรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) กิจกรรม Extended Activity ช่วยในการสืบค้นและขยายความรู้
เกี่ยวกับสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือและรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ
4.00) การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบทอ่าน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) และ เนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือมีความยาวเหมาะสมกับเวลาเรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00)
ระดับความพึงพอใจร่วมกันระหว่างระดับมากที่สุดกับระดับต่ำที่สุด ได้แก่ กิจกรรมภาระ
งานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันและเพิ่มพูนทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ได้ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) กิจกรรม Evaluation ช่วยให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ด้านการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและการเขียนเพื่อการสื่อสารหลังเรียนในแต่ละหน่วยเรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00)
แบบทดสอบท้ายบทด้านการอ่านมีเนื้อหาไม่ยากเกินไป (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) และสามารถนำ
ทักษะการเขียนเพื่อการสื่ อสารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) สามารถนำ
ทักษะการอ่านไปใช้ใ นชีวิตประจำวันได้ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50) การพัฒนาทักษะการเพื่อ
การสื่อสารส่งเสริมการลำดับความคิดที่สอดคล้องเป็นลำดับอย่างเหมาะสม (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50)
การร่วมมือกันทำความเข้าใจบทอ่านในกิจกรรมภาระงานระหว่างเรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50)
การแสดงความคิดเห็นต่อบทอ่านในการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50) เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยเรียงจากง่ายไปหายาก (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50) ภาระงานด้านการอ่านมีความชัดเจน
(ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50) กิจกรรม Language Study ช่วยเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจรูปแบบ
ของบทอ่านและนำไปสู่การเขียนเพื่อการสื่อสาร (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50) แบบทดสอบก่อนและ
หลั ง เรี ย นสอดคล้ อ งกั บ เนื ้อ หาบทเรี ยน (ค่ า มั ธ ยฐาน เท่ า กั บ 4.50) เอกสารประกอบการสอน
เรียงลำดับเนื้ อหาอย่างเหมาะสม (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.50)คำสั่งเนื้อหากิจกรรมการเขียนเพื่อ
การสื ่ อ สารมี ค วามชั ด เจน (ค่ า มั ธ ยฐาน เท่ า กั บ 4.50) แบบทดสอบท้ า ยบทด้ า นการเขี ย นเพื่ อ
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การสื่อสารไม่ยากเกินไป (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) คำสั่งในบทอ่านมีความชัดเจน (ค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 4.00) ขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการเขียนเชื่อมโยงกับการอ่านอย่างเป็นระบบ (ค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 4.00) กิจกรรม Task Cycle ช่วยพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจและนำไปสู่การเขียนเพื่อ
การสื่อสารได้ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ด้านประเภทของเนื้อความ (Text Type) ที่เหมาะสม (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) ขั้นตอน
การจัดการเรียนการสอนชัดเจนเข้าใจง่าย (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) กิจกรรม Pre-task Reading
นำไปสู่กระบวนการอ่าน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) กิจกรรม Post ReadingTask ช่วยในการร่วมมือ
ในการสร้างงานเขียนเพื่อการสื่อสารได้ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาการอ่าน
เพื่อนำไปใช้กับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00)
การเรียนรู้ทักษะภาษาและรูปแบบของบทอ่านจากการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยกิจกรรมภาระงาน
(ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) การถ่ายโอนความรู้จากบทอ่านสู่การเขียนเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรม
ภาระงาน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบท้ายบท (ค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 4.00) การสร้างผลงานด้านการเขียนด้วยการสื่อสารจากบทอ่านต้นแบบ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ
4.00) เนื้อหาวัฒนธรรมไทยมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ
4.00) เนื้อหาในการศึกษาภาษาและรูปแบบของบทอ่านเหมาะสมกับผู้เรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ
4.00) การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารส่งเสริมการเลือกใช้คำและสำนวนที่เหมาะสม
(ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) เนื้อหาในแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน
(ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .51) การเรียนรู้คำศัพท์และกลวิธีหาความหมายของคำจากบริบท
(ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือสามารถเชื่อมโยงกับทักษะการเขียนเพื่ อ
การสื่อสารได้ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) ขั้นตอนการเรียนรู้เป็นระบบ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00)
และเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือมีความน่าสนใจ (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00)
ประเด็นคำถามปลายเปิดนักศึกษากลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนด้วยกิ จกรรมภาระงาน ดังนี้ 1) กิจกรรมภาระงานทำให้การเรียนด้านการอ่านไม่น่าเบื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในระหว่างเรียน 2) สื่อประกอบการสอนน่าสนใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่จะเรียนช่วยให้เข้าใจได้ง่ ายขึ้น
3) เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บางกิจกรรมทางศาสนาเป็นเรื่องที่
ไม่เคยรู้มาก่อน เช่น กิจกรรมตากธรรม์ ตานข้าวใหม่ เป็นต้น 3) เนื้อเรื่องใกล้ตัวและน่าสนใจ เช่น
ตำนาน เทศกาลยี่เป็ง เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 4) เนื้อเรื่องเกี่ยวกับศาสนาหรือพิธีกรรมทางศาสนา
บางเรื่องนักศึกษาไม่คุ้นเคย เช่น เข้าอินทขิล เนื่องจากมีเพียงที่เดียวในภาคเหนือที่มีกิจกรรมเช่นนี้
ทำให้ต้องใช้เวลานานในการทำความเข้าใจบทอ่าน 5) เวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อยเกินไปเมื่อ
ใช้เวลากับการอ่านมากจะทำให้เวลาในการเขียนไม่ เพียงพอ 6) บางเรื่องที่ไม่คุ้นเคยเป็นผลให้
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นักศึกษาการสร้างงานเขียนล่าช้า 7) เรื่องที่อ่านบางเรื่องช่วยเพิ่มเติมความรู้ในท้องถิ่นแก่นักศึกษา
เช่น การตานข้าวใหม่หิงไฟพระเจ้า เป็นต้น 8) ควรเพิ่มเติมการนำเสนอผลงานในแต่ละภาระงานเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการพูดในการนำเสนอผลงานหน้าห้อง
ทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดต่อ รูปแบบการสอน
อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอน
ด้วยกิจกรรมภาระงานต่อความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในระดับมาก ด้วย t-test จาก
การนำค่ามัธยฐานของความพึงพอใจแต่ละด้านไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความหมายมาตรประมาณค่า
ระดับความพึงพอใจที่กำหนดไว้ ที่ระดับมาก โดยยึดค่าเฉลี่ย 3.51 เป็นระดับของความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางเพื่อกำหนดนัยสำคัญทางสถิติของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ระดับนัยสำคัญที่ ระดับ .05
และทดสอบกับค่าระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.51 แสดงด้วยตาราง 26 ดังนี้
ตารางที่ 26 แสดงผลการทดสอบระดับความพึงพอใจด้วย t-test ของกลุ่มตัวอย่าง

ด้านการอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรม
ภาระงาน
ด้านเนื้อหาบทเรียน
ด้านกิจกรรมและขั้นตอน
การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภาระงาน
ด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ด้านสื่อและเอกสารประกอบ
การสอน
ด้านการวัดและประเมินผล
ด้านประโยชน์ในการนำไปใช้
รวมทุกด้าน

One-Sample Test
Test Value = 3.51
Sig.
t
df
(1-tailed)
6.98
11
.0005

Test Value = 4.51
Sig.
t
df (1-tailed)
-3.65
11
0.002

8.38
5.50

9
9

.0005
.0005

-4.71
-1.93

9
9

0.005
0.042

5.90
13.90

4
4

.0002
.0005

-4.100
3.90

4
4

0.009
0.004

4.42
5.82
50.9

4
4
45

.0005 -0.45
.0002
0.48
.0029 -10.46

4
4
6

0.048
0.328
0.438

จากตารางที่ 26 ผลการทดสอบความพึงพอของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ด้วยการทดสอบ
สมมติฐานความพึงพอใจในระดับมากที่ระดับ 3.51 และระดับมากที่สุดที่ระดับ 4.51 พบว่าผลของ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนทั้ง 7 ด้าน มีค่ามัธยฐานของความพึงพอใจในระดับมาก
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกด้าน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ผลของการใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อความสามารถ
ในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” เป็นการวิจัย
ในลั ก ษณะของการวิ จ ั ย และพั ฒ นา (Research and Development) โดยรู ป แบบของการวิ จั ย
เป็นการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยเป็นแบบ One group
pretest-posttest design โดยมีเป้าหมายในการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนโดยใช้
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย
5.1 วัตถุประสงค์ในการวิจยั
วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปางให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อประเมินรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปางที่พัฒนาขึ้นโดย
2.1 ศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรียน และขนาดของผล
(Effect Size) ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
2.2 ศึกษาความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสารก่อนและหลังเรียน และขนาดของผล
(Effect Size) ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นต่อความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
2.3 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักศึกษาด้วยคะแนนก่อนและหลังเรียนรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานและขนาดของผล
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
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5.2 เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบสำรวจข้อมูลความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนร่วมกับการสนทนากลุ่มของผู้สอน
โดยใช้ข้อมูลจาก 3 แหล่ง คือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 255 7 รายวิชา
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียน
ได้แก่ รายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 1 รายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 2 รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียน ได้แก่ รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ 1 รายวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษ 2 และรายวิชาไทยศึกษา ร่วมกับผลการศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนโดยใช้
แบบสอบถามความต้องการพื้นฐานด้านทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ด้านทักษะการเขียนเพื่อ
การสื่อสาร และด้านสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ร่วมกับการสนทนากลุ่มของผู้สอนในรายวิชา
ข้างต้น ได้แนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์การจัดการเรี ยนการสอน แนวเรื่อง เนื้อหา กิจกรรม
การจั ด การเรี ย นการสอน สื ่ อ และเอกสารประกอบการจั ด การเรี ย นการสอน และการวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.92 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
เท่ากับ 0.76
2. รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือด้วยกิจกรรมภาระงานที่พัฒนาขึ้น ได้รับการประเมินค่าความตรงตามเนื้อหาด้วยดัชนี
ความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภาษา 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 1 ท่าน รวม 3 ท่าน วิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของรายละเอียดบทเรียน (Unit Specification) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.95 ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค 0.82
3. แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในเนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือประกอบด้วยแบบทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 การอ่าน แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 คำศัพท์เกี่ยวกับเนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ จำนวน 20 ข้อ ตอนที่ 2 การอ่านเพื่อความเข้าใจ จำนวน 40 ข้อ และตอบสั้นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่าน จำนวน 10 ข้อ ตอนที่ 3 รูปแบบเฉพาะของบทอ่านตามประเภทของเนื้อความ จำนวน 10 ข้อ
ใช้เวลาทำแบบทดสอบด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ 80 นาที แบบทดสอบทักษะการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ ข้อสอบปรนัยเลือกตอบทั้งฉบับมีได้ค่า IOC เท่ากับ 0.88 ค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.30-0.85
ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.78
ส่วนที่ 2 การเขียนเป็นการประเมินทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารด้วยการเขียน
จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ตอบจดหมายเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการมาเที่ยวสงกรานต์ในภาคเหนือและ
แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคเหนือ เกณฑ์การประเมินให้คะแนนข้อละ 4 คะแนน
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รวม 20 คะแนนแบ่งเป็น 5 ด้าน ด้านละ 4 คะแนน คือ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบของโครงสร้างเรื่อง
ด้านคำศัพท์ ด้านโครงสร้างประโยค และด้านกลไกการเขียน รวม 20 คะแนน การให้คะแนนด้าน
การเขียนเพื่อการสื่อสารใช้ผู้ประเมิน 3 คน คือผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนและผู้ตรวจร่วมซึ่งเป็นผู้สอน
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ โดยทั้งผู้สอนและผู้ตรวจร่วมต้องไม่มีความคิดเห็นต่างกัน นำคะแนน
ที่ผู้ประเมินทั้งสามคนให้ไปหาค่าความเชื่อถือได้ระหว่างการจัดอันดับ คะแนนที่ได้มีความเป็น
พหุคะแนน นำมาหารเฉลี่ยด้วยจำนวนผู้ให้คะแนน การวิเคราะห์ความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่านในส่วนการเขียน ได้ค่า IOC เท่ากับ .83 แบบทดสอบทักษะการเขียนเพื่อการสื่ อสารมีค่า
อำนาจจำแนก 0.69 และค่าดัชนีความยากง่าย 0.52
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อรูปแบบการสอนจากการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักของรูปแบบการสอนอ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารโดยแบบสอบถาม
แบ่ ง เป็ น 7 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ด้ า นการอ่ า นเขี ย นด้ ว ยกิ จ กรรมภาระงาน 2) ด้ า นเนื ้ อ หาบทเรี ย น
3) ด้านกิจกรรมและขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภาระงาน 4) ด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
5) ด้านสื่อและเอกสารประกอบการสอน 6) ด้านการวัดและประเมินผล และ7) ด้านประโยชน์
ในการนำไปใช้ มีคำถามปลายเปิดให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบ
การสอนอ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร วิธีการประเมินใช้การมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.98 และมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์อัลฟ่า ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.76
5.3 วิธีดำเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้กำหนดกระบวนการและวิธีดำเนินการวิจัยตามหลักการที่ได้ศึกษา
และมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน
ดำเนินการโดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอน แบ่งออกเป็นการสำรวจความต้องการพื้นฐานด้านความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเพื่อการสื่อสาร และสาระวัฒนธรรม
ไทยภาคเหนือวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานด้านทักษะและจุลทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร และแนวเรื่องสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือที่ผู้เรียนต้องการพัฒนาที่
จะนำมาพัฒนารูปแบบการสอน การดำเนินการระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนา
รูปแบบการสอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทย
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ดำเนินการโดยใช้หลักการพัฒนารูปแบบการสอนโดยเน้นกระบวนการสื่อสารตามหน้าที่
ของภาษา ด้วยการนำผลการสำรวจความต้องการมาออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนด้วยกิจกรรม
ภาระงานร่วมกับการสอนสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด การพัฒนารูปแบบ
การสอนเป็นไปตามรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ตามรูปแบบของ Willis and Willis (2007),
Nunan (2004) และ Richards (2005) การสอนอ่ า นและเขี ย นตามแนวคิ ด ของ Harmer (2015)
การกำหนดเนื้อหาบทเรียน สื่อ และคัดเลือกเอกสารประกอบการสอนตามแนวคิดของ Grabe
(2009), Koda (2009) และ Harmer (2015) รวมถึ ง การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด ของ
Alderson (2000) และ Brown (2010)
ขั้นตอนที่ 3 นำรูปแบบที่สร้างไปใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบการสอนตามแนวทาง
การประเมินหลักสูตร ดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการและการจัดระบบสนับสนุน
โดยการขออนุญาตทำการศึกษาวิจัยกับคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเตรียม
ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน ผู้สอน
ห้องเรียน และ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าเพิ่มเติม และกิจกรรมในแต่ละหน่วย
เรียนที่กำหนดไว้ในแผนการสอน 2) การทดสอบก่อนเรียนด้วยการประเมินผลทั้งทักษะการอ่านและ
ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร และ 3) การดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบโดยการทำ
ความคุ้นเคยกับสื่อการสอนและเอกสารประกอบการสอน การชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละ
หน่วยเรียน การทำความเข้าใจเรื่องการประเมินผล การทำแบบฝึกหัดท้ายบท การทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน การอธิบายและเสนอแนะกลวิธีการเรียน รูปแบบการสอนที่ใช้ในรูปแบบ
การสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เพื่อสร้างความคุ้นเคยแก่ผู้เรียน
ต่อรูปแบบการเรียนด้วยกิจกรรมภาระงาน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยแจ้ งวัตถุประสงค์
การนำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมตามรูปแบบการสอนเน้นการปฏิบัติภาระงาน การทำแบบฝึกท้ายบท
การช่วยเหลือด้วยการหนุนเสริมแก่ผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน
และการประเมิ น ผลงานของผู ้ เ รี ย น 4) การทดสอบหลั ง เรี ย นด้ ว ยแบบทดสอบประเมิ น ทั ก ษะ
การอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร
ขั้นตอนการทดลองรูปแบบที่สร้างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน โดยให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้น จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ
การสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ จำนวน 10 หน่วยเรียนใช้เวลา
30 ชั่วโมง เมื่อดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนครบตามเนื้อหาที่กำหนด ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน
จากนั้นให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอ่าน -เขียน
เพื่อการสื่อสาร
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพรูปแบบการสอน
การประเมินคุณภาพรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในสาระวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือด้วยกิจกรรมภาระงานดำเนินการโดยการรวบรวมความคิดเห็นมาประเมินระดับความคิดเห็นที่
ผู้เรียนมีต่อรูปแบบการสอนในด้านต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนที่จะ
นำไปใช้ต่อไป
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในรูปแบบวิจัยและพัฒนา โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนารูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร ในเนื้อหา
วัฒนธรรมในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้เรียน
5.4 สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษารูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
ร่วมกับการใช้กิจกรรมภาระงานในครั้งนี้ สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 ได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนและสื่อการเรียนการสอน เท่ากับ 82.08/82.53
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2. การประเมินรูปแบบการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานสำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พัฒนาขึ้น ผลการประเมิน ดังนี้
2.1 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ที่ 0.05 มีค่าดัชนีขนาดของผล เท่ากับ 1.17 หมายถึงมีขนาดใหญ่มาก
2.2 ความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ที่ 0.05 มีค่าดัชนีขนาดของผล เท่ากับ 0.32 หมายถึงมีขนาดปานกลาง
2.3 ความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญที่ 0.05 มีค่าดัชนีขนาดของผล เท่ากับ 0.48 หมายถึงมีขนาดปานกลาง
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยรวมของค่ามัธยฐานความพึงพอใจของผู้เรียน รวมทุกด้าน เท่ากับ 4.38 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .30 ความพึงพอใจรายด้านมีดังนี้ 1) ความพึงพอใจด้านสื่ อและเอกสารประกอบ
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การเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .22)
2) ความพึงพอใจด้านประโยชน์ในการนำไปใช้ (ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.70 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ า กั บ .40) 3) ด้ า นการวั ด ประเมิน ผล (ค่ า เฉลี่ ย ของค่ ามัธ ยฐาน เท่ า กั บ 4.50 แล
ะค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .50) 4) ด้านกิจกรรมและขั้นตอนเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภาระงาน
(ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.22 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .41) 5) ด้านการอ่าน-เขียน
ด้วยกิจกรรมภระงาน (ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.16 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .32)
6) ด้านเนื้อหาบทเรียน (ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.15 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .24)
และ 7) ด้านการสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.10 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .22)
5.5 การอภิปรายผล
ผลการศึกษารูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง นำไปสู่การอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ข้อ ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการสอนและสื ่ อ การเรี ย นการสอนมี ค่ า
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.08/82.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ถือว่ารูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพยอมรับได้และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผลจากงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสรณบดินทร์ ประสานทรัพย์ และบำรุง โตรัตน์ (2561) ซึ่งพบว่าการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
ช่วยให้ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนของกลุ่มเป้ าหมายสูงขึ้นหลังจากเรียนด้วย
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.5 และผู้เรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อรูปแบบ
การสอน งานวิจัยของจารุณี บิดร พจมาน ชำนาญกิจและวัฒนา สุวรรณไตร (2559) ซึ่งพบว่า
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นเอกสารจริงส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยการปฏิบัติงานร่วมกัน ช่วยให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือล้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานอย่างหลากหลายและใกล้เคียงกับ
ชีวิตจริง และงานวิจัยของ Ahour and Zarei (2016) ซึ่งพบว่ากลุ่มทดลองปฏิบัติภาระงานด้าน
การเขียนได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง และการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเหมาะสมกับผู้เรียนในสภาพแวดล้อม
ของผู้เรียนที่เป็นผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศ
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สาเหตุที่ผลการวิจัยและสื่อการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1.1 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักการสร้างสื่อการเรียนการสอนของ
Tomlinson (2001: 8-23), Richards (2001: 145-167) และ Nunan (1999: 79-84) ในประเด็ น
ต่อไปนี้
1.1.1 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดำเนินการด้วยการวิเคราะห์ความต้องการ
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน สื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยกำหนดหลักการและ
เหตุผลในการพัฒนาชุดการสอนได้จากการศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา
2557 การวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนและผู้สอนเพื่อเชื่อมโยงไปสู่วัตถุประสงค์
การเรียนรู้ วางแผนเนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตร วางแผนโครงสร้างหลักสูตรโดยกำหนดโครงสร้าง
การสอนให้เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรม
ภาระงาน กำหนดขอบข่าย รูปแบบของกิจกรรม และลำดับเนื้อหา กำหนดวัตถุประสงค์หลักของ
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ 2) เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร 3) เพื่อใช้เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือกับการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน และ 4) เพื่อประเมิน
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างเรียนและประเมินความสามารถของผู้เรียนเปรียบเทียบ
กับความสามารถหลังเรียน
1.1.2 การจัดบริบทการสอนดำเนินการด้วยการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดย
เน้นแนวเรื่อง (Theme-based Curriculum) จำนวน 10 แนวเรื่อง คือ 1) Introduction: Northern
Thai Snap Short, 2 ) Khao Intaknin – The City Pillar Ceremany, 3 ) Khantoke Dinner,
4) Northern Thai Recipe, 5) Love Stories, 6) Chula Kathin, 7) January Religious Ceremonies,
8) Yee Paeng Festival, 9) Songkran Festival, แ ล ะ 10) Chalermchai Kositpipat ร ่ ว ม กั บ
การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ก ารสอนด้ ว ยกิ จ กรรมภาระงาน ( Task-based instruction)
ตามแนวคิ ด ของ Willis and Willis (2007) ประกอบด้ ว ย 7 หั ว ข้ อ ดั ง นี ้ 1) นำเข้ า สู ่ บ ทเรี ย น
(Warm up) 2) ก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) 3) ปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) 4) วิเคราะห์ภาษา
(Language study) 5) กิ จ กรรมหลั ง การอ่ า น (Post reading task) ซึ ่ ง เป็ น การฝึ ก ฝนการเขี ย น
(Writing practice) 6) ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ (Evaluation) และ 7) กิ จ กรรมเพิ ่ มขยายรูป แบบ
การสอนที ่ พ ั ฒ นาขึ ้ น ส่ ง เสริ ม การปฏิ บ ั ต ิ ง านร่ ว มกั น เป็ น กลุ ่ ม กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเน้ น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปราย และการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงผลงาน รวมถึง
การใช้เอกสารจริงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยใช้
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
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1.1.3 การกำหนดหลักการสอนอ่าน-เขียนใช้แนวคิดของ Grabe (2009), Irwin
(2007) และ Harmer (2015) กล่าวคือ 1) พัฒนาจุลทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจในการใช้
เทคนิคการอ่านเพื่อหารายละเอียดจำเพาะ 2) พัฒนาจุลทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจการอ่าน
โดยใช้ บ ริ บ ทช่ ว ยในการตี ค วามหมายของประโยคและอนุ เ ฉทโดยใช้ โ ครงสร้ า งทางไวยากรณ์
ประเมินผลด้วยการคาดเดา 3) พัฒนาจุลทักษะด้านการอ่ านเพื่อความเข้าใจในการใช้กลไกใน
การถ่ายโอนความรู้สู่การเขียนและการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ในการแสวงหาความหมาย 4) พัฒนา
จุ ล ทั กษะด้ า นการอ่า นเพื ่อ ความเข้ า ใจในการระบุ กลไกในการนำเสนอเพื่ อ อนุ มานเรื ่อ งที ่อ่าน
5) พัฒนาจุลทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจในการอ่านข้ามคำที่ไม่จำเป็นเพื่ออ่านเนื้อเรื่อง
โดยมีวัตถุประสงค์ในการอ่าน 6) เชื่อมโยงข้อมูลจากบทอ่านไปสู่การเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมี
วัตถุประสงค์ 7) แสดงความคิดเห็นต่อบทอ่านได้อย่างเหมาะสม 8) ใช้รูปแบบของข้อความในการเขียน
เพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และ 9) ใช้คำศัพท์และสำนวนให้สอดคล้องกับรูปแบบของข้อความ
ได้อย่างเหมาะสม
กำหนดการสอนเขียนตามแนวคิดของ Harmer (2015), Hyland (2009)
และ Nunan (2010) ร่ ว มกั บ การสอนด้ ว ยกิ จ กรรมภาระงานตามแนวคิ ด ของ Willis and Willis
(2007) ดังนี้
- กำหนดกระบวนการสอน 10 หน่ ว ยเรี ย น หน่ ว ยเรี ย นละ 1 เรื ่ อ ง
แต่ ล ะหน่ ว ยเรี ย นใช้ เ วลาในการจั ด การเรี ย นการสอน 3 คาบเรี ย น รวมทั ้ ง สิ ้ น 30 คาบเรี ย น
แต่ละหน่วยเรียนใช้กระบวนการสอนอ่านและเขีย นแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
กิจกรรมภาระงานในสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กล่าวคือ ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนของรูปแบบ
การสอนอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงานจากแนวคิดของ Willis และ Willis (2007) ตามหัวข้อ 7
ขั้นตอน ดังนี้
Warm Up กำหนดภูมิหลังของผู้เรียนด้านสาระวัฒนธรรมสำหรับรูปแบบ
การพัฒนาทักษะการอ่าน
Pre-task Reading ทบทวนและกระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียนก่อนไปสู่
รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่รูปแบบการพัฒนาทักษะการเขียน
Task Cycle พั ฒ นารู ป แบบทั ก ษะการอ่ า นเพื ่ อ เชื่ อ มโยงไปสู ่ ท ั ก ษะ
การเขียนด้วยวางแผนร่วมกันโดยการอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมความคิด และ
การตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบทอ่านเป็นฐาน
Language Study ผู้เรียนร่วมกันศึกษาโครงสร้างเรื่อง วิเคราะห์รูปแบบ
ของบทอ่าน คำศัพท์และสำนวน และลีลาการเขียน
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Post Reading Task เป็นกิจกรรมหลังการอ่านซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะการเขียน (Writing Practice) โดยใช้กระบวนการเขียน กล่าวคือ เชื่อมโยงการอ่านไปสู่กิจกรรม
การเขียนโดยผู้สอนทำความเข้าใจกับผู้เรียนในการสร้างงานเขียน จากนั้นกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างงาน
เขียนตามโครงเรื่องที่ศึกษา และทำความเข้าใจเรื่องที่อ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้โครงเรื่อง
เป็นแบบ โดยปฏิบัติตามกระบวนการเขียนทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาและวิ เคราะห์โครงสร้าง
รูปแบบของเนื้อความ 2) วางแผนการเขียน 3) เขียนโครงร่างของเรื่อง 4) ตรวจสอบงานเขียน และ
5) สร้างงานเขียนได้ด้วยตนเอง
Evalulation เป็นการประเมินความรู้และความเข้าใจจากการอ่าน-เขียน
โดยใช้เนื้อหาการอ่านเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเขียน เป็นการทบทวนข้ อมูลที่ได้รับจากการอ่าน ความรู้
ใหม่จากการอ่าน เพื่อย้ำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านไปสู่การเขียนด้วยตนเอง
Extended Activity เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างงานเขียนด้วยตนเอง
จากการสนับสนุนของผู้สอนและผู้เรียนปฏิบัติงานเขียนด้วยตนเอง โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน
ทำงานรายบุคคลด้วยการสร้างงานของตนเองโดยใช้รูปแบบและเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับงานที่ทำร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
1.1.4 การศึกษาทดลองนำร่อง ดำเนินการวิจัยนำร่องด้วยการทดลองนำร่องกับ
กลุ่ ม 3 คน และกลุ่ม 10 คน เพื่อทดลองและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
โดยเริ่มจากกลุ่มทดลองขนาดเล็ก 3 คนก่อน จากนั้น เว้นระยะระหว่างกลุ่มเป็นเวลา 1 สัปดาห์
เพื่อประมวลผลข้อมูลและสรุปผล หาข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้กับกลุ่มต่อไป
ทำการทดสอบก่อนเรียนและดำเนินการศึกษานำร่องตามกรอบของการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานที่
ออกแบบไว้ทั้ง 10 หน่วยเรียน หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างการวิจัยนำร่องทำแบบทดสอบหลังเรียน
เป็นการประเมินสรุปผล ผลการทดลองนำร่อง 3 คนได้ค่าดัชนีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.8/77.67
ปรับแก้ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เรียนหลังจากสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้แล้ว
ผลการทดลองนำร่อง 10 คนได้ค่าดัชนีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.96/81.40 ปรับแก้ตามความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้เรียนหลังจากสอบถามความคิดเห็นเพื่อนำไปใช้การกลุ่มตัวอย่างจริง
1.1.5 การประเมินผล ในงานวิจัยนี้ได้สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถของ
ทักษะทางภาษาตามแนวคิดของ Heaton (1990:79-94), Brown and Abeywickrama (2010: 285),
Irwin (2007: 189-197) และอัจฉรา วงศ์โสธร (2544) การประเมินผลแบ่งเป็นการประเมินพัฒนาการ
ซึ่งประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนและการประเมินสรุปผล ซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ
โดยคัดเลือกเนื้อหาหลักจากบทเรียนที่เรียน การประเมินพัฒนาการเป็นแบบประเมินท้ายบทเรียน
และการประเมินสรุปผล
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นอกจากนี้ แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจและแบบทดสอบการเขียนสร้าง
ขึ้นโดยใช้เนื้อหาจากการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนเป็นหลัก
หลังจาก ออกแบบแบบทดสอบแล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านวิเคราะห์ความสอดคล้องและปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน หลังจากนั้น นำแบบทดสอบที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย หาค่าอำนาจจำแนก
และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ หลังจากนั้นปรับแก้เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายจริง
1.2 การคัดเลือกเนื้อหา ดำเนินตามแนวคิดในการพัฒนาสื่อการสอนของ Nunan
(1999, 2010), Richards (2001: 146-152) และ Willis and Willis (2007: 196-198) ซึ่งพิจารณา
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือในการจัดการเรียนการสอนจากการสังเคราะห์เนื้อหาวัฒนธรรม
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2557 ร่วมกับสำรวจความต้องการพื้นฐานของ
ผู้เรียนและจัดสัมภาษณ์และอภิปรายกลุ่มกับผู้สอนในด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเพื่ อ
การสื่อสาร และวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ จากนั้น เลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับหัวข้อเนื้อหาที่ได้จาก
การวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 (ขั้นวิเคราะห์ความต้องการ) ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลือกเนื้อหาที่สามารถใช้
ในกิจกรรมภาระงานร่วมกับการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง
2. ประเมินรูปแบบการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานสำหรับนัก ศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมภาระงานของกลุ่มตัวอย่างสู ง กว่ า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรณบดินทร์ ประสานทรัพย์ และ บำรุง โตรัตน์
(2561), จารุณี บิดร และคณะ (2559), จิราพร กาฬสุวรรณ และคณะ (2557), Smith (2018), Sari,
et al. (2018) และ Madhkhan and Mousavi (2017)
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจอธิบายได้ ดังนี้
1. การกำหนดรูปแบบการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานสอดคล้องกับประเด็นรูปแบบ
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเป็นการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แนวการ
สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (Richards, 2005: 29) การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการไปสู่บรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นจริง และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงผู้สอนและผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในบทเรียน (Ellis, 2008)
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเน้นการเรียนรู้ภาษาอย่างมีความหมาย คือ การสื่อสารอย่ างมี

250
ความหมาย การใช้ภาษาอย่างมีความหมายในสถานการณ์ที่หลากหลาย และรูปแบบของภาษาตาม
สถานการณ์ที่หลากหลาย (Willis & Willis, 2007: 5)
2. การปฏิบัติภาระงานมีการให้ข้อมูลนำเข้าและโครงเรื่องในการปฏิบัติการเขียน
ขั้นตอนการศึกษาภาษาจากกิจกรรมภาระงานด้านการอ่านช่วยให้ ผู้เรียนเห็นตัวอย่างของบทอ่านที่
หลากหลายในการนำไปสู่การเขียน (Harmer, 2012: 132) การใช้สื่อการเรียนการสอนที่สมจริงและ
ใกล้เคียงกับชีวิตจริงซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Nunan, 2010) และมีการศึกษาโครงสร้างเรื่องต้นแบบเพื่อนำไปสู่การเขียนเพื่อให้ผู้เรียน
สร้างงานเขียนด้วยตนเองโดยมีจุดมุ่งหมายทางการสื่อสารในวัตถุประสงค์เฉพาะ (Yan, 2005)
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน ผลการวิจัย
พบว่าค่ามัธยฐานของระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 5.00 ในประเด็นต่อไปนี้ 1) แบบทดสอบท้ายบท
สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน 2) สามารถนำทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจไปใช้ในการเพิ่มพูน
ทักษะการอ่านในชีวิตประจำวันได้ 3) สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับบทเรียน 4) สื่อการสอน
สอดคล้ อ งกั บ เนื ้ อ หาในบทเรี ย น 5) เอกสารประกอบการสอนสอดคล้ อ งกั บ เนื ้ อ หาบทเรี ย น
6) สามารถนำทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ 7) สื่อการสอน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจบทเรียน 8) การใช้กระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยกิจกรรมภาระงาน
9) กิจกรรมภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันและเพิ่มพูนทักษะการอ่ านและ
การเขียนเพื่อการสื่อสารได้ 10) กิจกรรม Evaluation ช่วยให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ด้านการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและการเขียนเพื่อการสื่อสารหลังเรียนในแต่ละหน่วยเรียน 11) แบบทดสอบท้ายบท
ด้านการอ่านมีเนื้อหาไม่ยากเกินไป และ 12) สามารถนำทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
ผลการวิ จ ั ย นี ้ ส อดคล้อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ จิ ร าพร กาฬสุ ว รรณ และคณะ (2557)
ซึ่งผลการวิจัยพบว่าคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภาระงานนระดับมาก
เนื่องจากการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเป็นการสอนที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดความกระตือรือล้น เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลาย มีความยากง่ายคละกัน
มีความยาวของบทอ่านพอเหมาะ มีระยะเวลาในการสอนพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้กับทักษะ
ทางภาษาอื่น ๆ ได้ งานวิจัยของ Huang (2016) ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีคะแนนความก้าวหน้า
ในการเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพูดและการเขียน สามารถพัฒนาทักษะการเขียนในระดับ
ย่อหน้าและการเลือกใช้ค ำและความหมายที่เหมาะสมได้ดีขึ้น เรียนรู้และเลือกใช้คำใหม่ได้เพิ่มขึ้น
หลังจากปฏิบัติภาระงานด้านการเขียนที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เนื่องจากผลของ
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แรงจูงใจที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอน เห็นได้จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
สนใจ ความเพลิดเพลิน และการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง และงานวิจัยของ Kaikaew and Lornklang
(2015) ซึ่งผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านการเขียนของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ที่ 0.5 ผลการประเมินการเขียนอยู่ในระดับดี และผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ด้วยกิจกรรมภาระงานโดยเน้นวัฒนธรรมไทย เนื่องจากการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานในเนื้อหา
วัฒนธรรมไทยส่งเสริมการใช้ความรู้เดิมและประสบการณ์ที่มีในการสร้างงานเขียนของตนเอง ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอั งกฤษ นอกจากนี้ ในระหว่างปฏิบัติภาระงานเขียนผู้เรียน
ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภาระงานเป็นกลุ่ม
ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นผ่านกระบวนการเขียนเพื่อให้งานเขียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย
สาเหตุที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจากการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเป็นการสอนตาม
แนวมนุษยนิยมที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้วยการเอาใจใส่ การแบ่งปัน และการสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย รวมถึงเป็นการสอน
ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อภิปัญญา อันเกิดจากการแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาจากความพยายามใน
การสร้างผลงานของผู้เรียนโดยผ่านการสืบค้น การอภิปราย และการใช้ทักษะสังคมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Ellis, 2004: 30-33) การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเป็น รูปแบบการสอนที่เน้นการเรียนรู้
ภาษาอย่างมีความหมายโดยเน้นการจัดการเรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3 ด้าน คือ การสื่อสาร
อย่างมีความหมาย การใช้ภาษาในการสื่อสาร และรูปแบบของภาษาในการสื่อสาร Willis and Willis
(2007: 5) นอกจากนี้ การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้แนวการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองที่เน้นกระบวนการและวิธีดำเนินกิจกรรมเพื่อ
สร้างองค์ความรู้แก่ผู้เรียนโดยอาศัยสถานการณ์ เหตุการณ์ ความต้องการ ความสนใจ แรงจูงใจและ
ภูมิหลังของผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกัน Richards (2006: 30-31)
5.6 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง “ผลของการใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อความสามารถ
ในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภั ฏลำปาง” ผู้วิจัย
มีข้อค้นพบเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป 2 ประเด็น คือ จุดเด่นของงานวิจัยและแนวทาง
การจัดการกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้
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1. จุดเด่นของงานวิจัย ในการดำเนินการวิจัยพบจุดเด่นของงานวิจัย 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ด้านเครื่องมือวิจัย และ ด้านการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียน กล่าวคือ
1) ด้านเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือที่นำเสนอในบทอ่านใกล้เคียงกับประสบการณ์ของผู้เรียน
ที่นำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเชื่อ
2) ด้านเครื่องมือวิจัยในการวิจัยเป็นรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารซึ่งเน้นการใช้ทักษะ
สัมพันธ์ในการสื่อสาร การกำหนดเนื้อหาใช้สาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือที่ผู้เรียนคุ้นเคยและเพิ่ม
ขยายความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้วยการนำความรู้ในภาษาและคำศัพท์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ในการสื่อสาร มีการใช้ภาษาตรงตามการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันโดยเครื่องมือวิจัยที่ใช้มีการพัฒนา
เนื้อหาที่สอดคล้องกับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน มีการเลือกทักษะการอ่าน-เขียนสอดคล้องกับ
การนำไปใช้ในชีวิตจริง และมีแนวการพัฒนาเครื่องมือใช้กระบวนการคัดเลือกเครื่องมื อวิจัยโดยเลือก
กระบวนการทักษะสัมพันธ์จากกระบวนการอ่านไปสู่กระบวนการเขียน และ 3) ด้านการสร้างสรรค์
ผลงานของผู้เรียน ผลงานด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ผลงานที่กลุ่ม
ตัวอย่างสร้างเป็นผลจากการได้ฝึกปฏิบัติในห้องเรียนร่วมกันผ่านกระบวนการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และกระบวนการเขียนร่วมกัน หลังจากนั้นจึงปฏิบัติด้วยตนเองเป็นการเพิ่มขยายความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
จากจุดเด่นของงานวิจัยที่กล่าวมาทั้ง 3 ด้าน งานวิจัยนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร เข้าใจวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ และมี
เจตคติที่ดีต่อการใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมภาระงานโดยใช้เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
2. แนวทางการจัดการกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้
ในการวิจัยนี้เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเพิ่มขยายทักษะในการสื่อสารและ
ความรู้ของผู้เรียนโดยเริ่มจากการเรียนรู้ภาษาด้วยการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียน
คุ้นเคยกับเนื้อหาบทอ่านจากการปฏิบัติกิจกรรมภาระงาน หลังจากปฏิบัติกิจกรรมการอ่านร่วมกัน
แล้วผู้เรียนสามารถนำความรู้ในคำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างเรื่องไปใช้ในการสร้างผลงานด้าน
การเขียนเพื่อการสื่อสาร ผู้เรียนยังสามารถสืบค้นและสร้างงานเพิ่มเติมจากกิจกรรมเพิ่มขยาย
ที่กำหนดไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การใช้ภาษา
ในทักษะการอ่าน-เขียนซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในภาษาของผู้เรียนด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของกิจกรรมภาระงานจึงเป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียนในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งสามารถนำไปใช้จริงผ่านการนำเข้าของข้อมูล
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือที่ผู้เรียนคุ้นเคยร่วมกับการใช้ความรู้ในภาษาเพื่อการสื่อสาร รวมถึงสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานเขียนเพื่อการสื่อสารได้จริง นอกจากนี้ ผู้สอนยังใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
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การเรียนการสอนโดยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการส่งเสริม
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท้องถิ่น
จากข้อค้นพบข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน 2 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบ
การสอนไปใช้และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
5.6.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
ผลการใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประโยชน์ต่อ
ผู้สอน ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน โดยเฉพาะอย่ างยิ ่ง เป็นการสร้า งความมั่ นใจแก่ผ ู้ เ รี ย น
ในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง จากปัญหาที่พบในงานวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบนี้ไปใช้ 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย
เนื่องจากการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานเน้นการพัฒนาผู้เรียนในการสร้างสรรค์
ความรู้ด้วยตนเองการสอนอ่าน-เขียนจึงควรพิจารณาการใช้สื่อการสอนและปรับพื้นฐานความรู้
ของผู้เรียนก่อนปฏิบัติกรรมการภาระงาน ดังนี้
1.1 สื่อการสอน ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ ควรพิจารณาสื่อการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอ่านของผู้เรียนโดยเน้นความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีต่อเนื้อหา
บทอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาวัฒนาธรรมท้องถิ่นที่นำเสนอควรเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนส่วนมากรู้จัก
และคุ้นเคยในภาพรวมเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาบทอ่านได้ตรงกัน และสามารถเพิ่มเติม
ประเด็นเฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ ในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนได้
1.2 การปรับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน สิ่งที่จำเป็นในการเชื่อมโยงทักษะ
การอ่าน-เขียนสำหรับผู้เรีย นคือการตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านคำศัพท์และ
โครงสร้างประโยคเพียงพอหรือไม่เพื่อนำความรู้จากการอ่านไปใช้ในการเขียนสำหรับถ่ายทอดเนื้อหา
สาระวัฒนธรรมแก่ผู้อ่านในขั้นต่อไป ผู้สอนควรการเน้นย้ำและตรวจสอบความเข้าใจความหมาย
และหน้าที่ของคำในเนื้อความในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมการอ่านเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ไปใช้
อย่างเหมาะสมและใช้โครงสร้างประโยคอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. ด้านสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน การใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียน
ในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยด้วยกิจกรรมภาระงานที่ผู้สอนควรพิจารณา คือ รูปแบบของบทอ่าน เนื้อความ
ในบทอ่าน และการจัดโครงสร้างในการเขียน ดังนี้
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2.1 รูปแบบของการสอนในบทเรียนแต่ละตอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์พื้นฐานของผู้เรียนโดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติกิจกรรมภาระงาน การจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับแต่ละขั้นของกระบวนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานจึงเป็นสิ่งที่ผู้สอน
ควรพิ จ ารณาประกอบการจั ดการเรี ยนการสอน เช่ น การระดมความคิ ด และการสนทนาในขั้น
เตรียมความพร้อมก่อนเรียน การจัดกิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์ก่อนปฏิบัติกิจกรรมการอ่าน และสังเกต
โครงสร้างเรื่อง คำศัพท์และสำนวนในขั้นศึกษาภาษาเพื่อนำไปสู่การเขียน เป็นต้น
2.2 บทอ่านที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมภาระงานเน้นสื่อการสอน
การสอนที่เป็นเอกสารจริงและใช้ในชีวิตประจำวันจึงมีคำศัพท์และสำนวนที่ผู้เรียนบางคนไม่คุ้นเคย
ผู้สอนควรปรับเนื้อหาบทอ่านให้สอดคล้องกับระดับความรู้ในคำศัพท์ของผู้เรียนโดยพิจารณา
ความยากง่ายซึ่งผู้สอนสามารถปรับคำศัพท์ยากให้ง่ายลง อาจใช้ข้อความอธิบายโดยท้ายบทอ่าน
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อความได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ ผู้สอนยังสามารถปรับเนื้อหาบทอ่านที่ยาวเกินไป
ให้กระชับขึ้นหรือแทรกคำถามก่อนไปสู่บทอ่านบทถัดไป
2.3 โครงสร้างในการเขียน ในการสอนอ่าน-เขียนสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศ การฝึกเขียนโดยใช้ต้นแบบเป็นแนวทางที่ดีแนวทางหนึ่งในการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร การลดปัญหาการเขียนโดยใช้คำฟุ่มเฟือยอาจใช้ต้นแบบเพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝน เช่น
การฝึกเขียนจากตัวอย่างของคำศัพท์ สำนวน และรูปแบบการโครงสร้างประโยคที่เหมาะสมกับเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ในการเขียน การอธิบายเพิ่มเติม และการเพิ่มโอกาสในการใช้คำศัพท์และสำนวน
ในงานเขียนที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะสังคมแก่ผู้เรียน ในระหว่างเรียนผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันจากการทำ
กิ จ กรรมกลุ ่ ม เป็ นอย่ า งดี ในการจั ด การเรี ยนการสอน สิ ่ ง ที ่ ผู้ สอนควรคำนึ ง ในการจัด การสอน
ด้วยกิจกรรมภาระงาน ได้แก่
3.1 การตั้งคำถามนำ (Guided questions) คำถามนำที่ดีสะท้อนให้เห็นภาพรวม
ของรูปแบบของบทความต้นแบบ และคำถามนั้นช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพของบทอ่านที่นำมาใช้ใน
การสอนอ่าน
3.2 การตั้งคำถามวัดความเข้าใจในบทอ่าน ควรเป็นคำถามเกี่ยวกับการใช้
จุลทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การใช้กลยุทธ์ในการอ่านโดยคำถามเหล่านั้นต้องเชื่อมโยงกับ
จุลทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจตามลำดับความยากง่ายของคำถามที่ใช้
3.3 การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจไปสู่การอ่านเชิงคิดวิเคราะห์
สามารถทำได้ เ มื ่ อ ผู ้ อ ่ า นเข้ า ใจเนื ้ อ ความในบทอ่ า นจากการใช้ จ ุ ล ทั ก ษะในการอ่ า นและการใช้
กระบวนการอ่านที่เหมาะสม

255
5.6.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
จากการใช้รูปแบบการสอนในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลวิจัย
ไปใช้ครั้งต่อไป ดังนี้
1. การส่งเสริม ทักษะการอ่าน-เขียนในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือโดยใช้
รูปแบบการสอนแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการสืบค้น การสร้างชิ้นงานและการทำงานร่วมกัน
ของผู้เรียน
2. การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารจะตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของผู้เรียนมากขึ้น เมื่อผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นด้วยระบบสารสนเทศและนำข้อมูล
เชิงวัฒนธรรมที่ได้มาใช้ประกอบการพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียน
3. ควรศึกษาวิเคราะห์ทักษะการอ่าน-เขียนในระดับมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา (CEFR) พัฒนาวิจัยสื่อให้ตรงตามแนวกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นตามแนวกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา
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ผลการสังเคราะห์แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอน
1. ผลการสังเคราะห์ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
2. ผลการสังเคราะห์ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
3. ผลการสังเคราะห์สาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
4. กระบวนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานที่พัฒนาแล้ว
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ผลการสังเคราะห์ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
หลักสูตร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง
พ.ศ. 2557
1. ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
ใน
ชีวิตประจำวัน
2. ทักษะการอ่าน
เพื่อตีความ
จากเรื่องที่
อ่าน
3. ทักษะการอ่าน
เพื่อหา
รายละเอียด
จากเรื่องที่
อ่าน
4. ทักษะการอ่าน
เพื่อระบุ
ใจความ
สำคัญและชื่อ
เรื่อง
5. ทักษะการอ่าน
เพื่อสรุปความ

Grabe (2009)

Irwin (2007)

Harmer (2015)

1. ทักษะการสรุป
ความ
2. ทักษะการตั้ง
คำถาม
3. ทักษะการตอบ
คำถามและการตั้ง
ถามเพื่อคาดคะเน
จากการอ่าน
4. ทักษะการใช้
ความรู้และ
ประสบการณ์เดิม
5. การสร้างความ
เข้าใจในการอ่าน
6. ทักษะการทำความ
เข้าใจบทอ่านจาก
การใช้โครงสร้าง
บทอ่าน
7. การใช้ผังมโนทัศน์
ประกอบการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ
8. การตีความบทอ่าน

1. ทักษะการทำ
ความเข้าใจรูป
ประโยค
2. ทักษะการ
เชื่อมโยง
ประโยค
3. ทักษะการทำ
ความเข้าใจ
ภาพรวมของ
บทอ่าน
4. ทักษะการ
คาดคะเนจาก
บทอ่าน
5. การใช้
กระบวนการ
ในการ
แก้ปัญหาใน
การอ่าน

1. ทักษะการอ่าน
ข้ามเพื่อระบุ
ใจความหลัก
2. ทักษะการอ่าน
เพื่อหาข้อมูล
เฉพาะ
3. ทักษะการอ่าน
เพื่อความ
เพลิดเพลิน
4. ทักษะการอ่าน
ความเข้าใจโดย
ให้ความสนใจต่อ
รายละเอียดทาง
ภาษาหรือข้อมูล
ที่อ่าน

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดในการ
พัฒนาทักษะ
การอ่านเพื่อ
ความเข้าใจใน
ระดับจุลทักษะ
1. ทักษะการอ่าน
เพื่อระบุประเด็น
สำคัญและชื่อ
เรื่อง
2. ทักษะการ
เชื่อมโยงความรู้
และ
ประสบการณ์กับ
เรื่องที่อ่าน
3. ทักษะการอ่าน
เพื่อระบุ
วัตถุประสงค์ของ
ผู้เขียน
4. ทักษะการทำ
ความเข้าใจบท
อ่านจากการใช้
โครงสร้างเรื่อง
ในบทอ่าน
5. ทักษะการ
ตีความบทอ่าน
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ผลการสังเคราะห์ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง
พ.ศ. 2557
1. ทักษะการ
เขียนตาม
รูปแบบ
โครงสร้างเรื่อง
2. ทักษะการ
เขียนจดหมาย
ธุรกิจและ
บันทึกข้อความ
3. ทักษะการ
เขียนโดย
มุ่งเน้นการ
พัฒนาคำศัพท์
และโครงสร้าง
ประโยค
4. ทักษะการ
เขียนสรุป
ความ

Harmer (2015)
1. ทักษะการเขียน
เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตจริง
2. ทักษะการเขียน
เพื่อการสื่อสารใน
รูปแบบโครงสร้าง
เรื่องที่หลากหลาย
3. ทักษะการเขียน
เพื่อการสื่อสารให้
ความสำคัญกับ
เนื้อหา ผู้อ่าน
และตัวอย่างของ
ต้นแบบที่ชัดเจน
4. ทักษะการเขียน
เพื่อการสื่อสาร
ด้วยการศึกษา
จากต้นแบบของ
สร้างเรื่องที่
หลากหลายและ
การวิเคราะห์
โครงสร้างเรื่องที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ใน
การเขียน

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดในการ
พัฒนาทักษะ
Hyland (2007)
Nunan (2010)
การเขียนเพื่อ
การสื่อสาร
1. ทักษะการเขียน 1. ทักษะการเขียน 1. ทักษะการเขียน
เพื่อการสื่อสาร
เพื่อการสื่อสาร
เพื่อการสื่อสาร
เป็นกิจกรรมทาง
เน้นวัตถุประสงค์
ในรูปแบบที่
สังคม
ในการใช้ภาษา
หลากหลาย
2. การสอนทักษะ 2. การศึกษา
2. ทักษะการเขียน
การเขียนเน้น
โครงสร้างเรื่อง
เพื่อการสื่อสาร
การเชื่อมโยง
ต้นแบบเพื่อ
เน้นการนำไปใช้
ประสบการณ์
พัฒนาไปสู่งาน
ในชีวิตจริง
การเขียนไปสู่
เขียนของผู้เรียน 3. การสร้างความ
วัตถุประสงค์
3. การสร้างความ
เข้าใจโครงสร้าง
และผู้อ่านงาน
เข้าใจและกระตุ้น
เรื่องกับหน้าที่
เขียนที่
ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ของภาษาเพื่อ
หลากหลาย
รูปแบบของ
การสื่อสาร
3. การเขียนเพื่อ
โครงสร้างเรื่อง
4. การเชื่อมโยง
การสื่อสารเน้น
กับหน้าที่ของ
ประสบการณ์ใน
การเขียนอย่างมี
ภาษาเพื่อการ
ห้องเรียนกับ
วัตถุประสงค์
สื่อสาร
การนำไปใช้ใน
4. กิจกรรมการสอน 4. การเขียนเพื่อการ
ชีวิตจริง
เขียนเพื่อการ
สื่อสารที่เชื่อมโยง
สื่อสารใช้
ประสบการณ์
การศึกษาจาก
จากการเขียนใน
ต้นแบบ
ห้องเรียนโดยใช้
การเสริมต่อ
เอกสารจริงกับ
การเรียนรู้
การเขียนเพื่อการ
การสอนตรง
สื่อสารในชีวิตจริง
และเชื่อมโยงสู่
บริบทใหม่
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ผลการสังเคราะห์สาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
สาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
หลักสูตร
มหาวิทยาลัย
Brown
Savignon
Ur (2004)
ราชภัฏลำปาง
(2014)
(1997)
พ.ศ. 2557
1. ลักษณะทั่วไป 1. ความ
1. การใช้
1. ความเป็นทอง
ของวัฒนธรรม หลากหลาย
ภาษาเป้าหมาย ถิ่นของผู้เรียน
ท้องถิ่น
ของ
ในการให้ข้อมูล
ผ่านการเรียนรู้
2. สภาพทาง
วัฒนธรรมใน
เกี่ยวกับภูมิ
ภาษาอังกฤษ
สังคมและ
การเรียนรู้
หลังของ
2. ความ
ภูมิศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ท้องถิ่น
หลากหลาย
ภาคเหนือ
2. อัตลักษณ์
2. การอภิปราย
ของสังคม
3. วิถีชีวิต และ
ท้องถิ่นกับ
การแสดงความ
สังคม
วัฒนธรรม
การเรียนรู้
คิดเห็น หรือ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษ การให้ข้อมูล
และการ
ในบริบททาง
เกี่ยวกับ
สื่อสารผ่าน
สังคมที่
วัฒนธรรม
การใช้
หลากหลาย
ตนเองโดยใช้
ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ 3. ภาษาอังกฤษ
ในฐานะเป็น 3. การเรียนรู้
ในฐานะภาษา
ภาษาโลกที่
วัฒนธรรมหรือ
โลก
เป็น
วรรณกรรม
เอกลักษณ์
ท้องถิ่นโดยใช้
ของตนเอง
ภาษาอังกฤษ
ในแต่ละ
เป็นสื่อ
ท้องถิ่น

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดในการ
พัฒนาสาระ
วัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ
1. วัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่นำเสนอ
โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อ
2. การให้ข้อมูล การ
แสดงความ
คิดเห็น และการ
อภิปรายเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อ
3. การเรียนรู้
วรรณกรรม
ท้องถิ่นที่นำเสนอ
โดยใช้
ภาษาอังกฤษ
4. ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็นภาษา
โลก
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กระบวนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานทีพ่ ัฒนาแล้ว
Willis and Willis (2007)
1) ขัน้ Pre-task
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ผู้เรียน ด้วยการสนทนา อภิปราย
ตอบคำถาม ทบทวนคำศัพท์ก่อน
เข้าสู่กิจกรรมอ่าน
2) ขัน้ Task Cycle
- ปฏิบัติกิจกรรมภาระงานด้าน
การอ่านเพื่อความเข้าใจได้แก่ อ่าน
เพื่อระบุชื่อเรื่อง เรียนรู้คำศัพท์และ
โครงสร้างประโยค การพยากรณ์
เรื่องที่อ่านและการสรุปความ
- การวางแผนโดยผู้เรียน
ร่วมกันอภิปราย และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการแสวงหาคำตอบ
จากบทอ่าน
- การนำเสนอผลงานจากการ
ปฏิบัติภาระงาน เช่น
การตอบคำถาม การสรุป
ความ การใช้ผังและแผนภาพ
3) ขัน้ Language Focus
- ศึกษาภาษาโดยเน้นคำศัพท์
โครงสร้างประโยค สำนวนที่ใช้และ
ความหมาย
- การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ประเมินระหว่างเรียนและ
หลังเรียนแต่ละหน่วยเรียนและเมื่อ
จบหลักสูตร

Harmer (2015)
1) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ
ของเนื้อความ
ผู้เรียนศึกษาโครงสร้างเรื่อง
รูปแบบและลีลาการนำเสนอของ
เรื่อง รวมทั้งการใช้ สำนวน และ
โครงสร้างประโยคที่ใช้ รวมถึง
ร่วมกันวิเคราะห์บทอ่านด้วยการ
สังเกตรูปแบบ ลีลาการใช้คำและ
สำนวน การใช้คำศัพท์เฉพาะทาง
เพื่อหากลยุทธ์ในที่นำไปสู่การเขียน
2) ขัน้ วางแผนการเขียน
ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้าง
ผลงานที่กำหนดตามโครงเรื่องที่ได้
อ่านและร่วมกันเขียนเรื่องโดย
ผู้สอนให้คำแนะนำ
3) เขียนโครงร่างของเรื่อง
ผู้สอนตรวจสอบและย้ำเตือนให้
ผู้เรียนจดจำรูปแบบของโครงสร้าง
เรื่องตามประเภทของบทอ่านเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการนำไปใช้ใน
การเขียน
4) ตรวจสอบงานเขียน
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ตรวจสอบงานเขียน
5) สร้างงานได้ด้วยตนเอง
เมื่อผู้เรียนเข้าใจรูปแบบและ
โครงสร้างเฉพาะตามประเภทของ
เนื้อความแล้ว ผู้สอนมอบหมาย
งานเขียนให้สร้างงานได้ด้วยตนเอง

กระบวนการสอนที่พัฒนาแล้ว
1) ขัน้ Warm up
กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษารูปแบบ
เรื่อง โครงสร้างเรื่อง โครงสร้าง
ประโยค
2) ขัน้ Pre-task
ทบทวนความรู้ก่อนเรียน
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
แนะนำและทบทวน คำศัพท์
สำนวนที่ใช้ในบทอ่านร่วมกับการใช้
จุลทักษะในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ
3) ขัน้ Task Cycle
ทักษะการอ่านพัฒนาปฏิบัติ
ด้วยการอภิปราย ร่วมกันวางแผน
อ่านและตอบคำถาม และร่วมกัน
แสวงหาคำตอบจากบทอ่าน
4) ขั้น Language Focus
ร่วมกันศึกษาโครงสร้างเรื่อง
ศึกษาการ ใช้คำศัพท์ สำนวน
คำเชื่อมระหว่างย่อ หน้า และ
โครงสร้างประโยคในการเขียน
5) Writing Practice
ขั้นเขียนตามประเภทของเรื่อง
เขียนตามโครงสร้างเรื่องที่ศึกษา
แล้ว
6) ขัน้ Evaluation
ประเมินความรู้และความ
เข้าใจจากการอ่าน-เขียน
7) ขั้น Extended Activity
สร้างงานได้ด้วยตนเองด้วย
การสนับสนุนของผู้สอนและผู้เรียน
ปฏิบัติงานเขียนด้วยตนเอง

ภาคผนวก ค
ตัวอย่างสื่อการสอนและตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน

285
ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนการสอน

Unit 1
Introduction: Northern Thai Snap Shot
Warm Up
Look at the pictures about Chiang Mai. Then discuss with your friends to find
the answer for each question below.
1) Why do people call Chiang Mai “Rose of the North”?
2) What makes Chiang Mai people to have their own unique characters?

Chiang Mai
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Pre-task Reading
A. Using context clues is helpful for readers to understand the word meaning in the
text. It allows readers to gain meanings of unfamiliar words without using the dictionary.
Work in groups of four to choose the closest meaning of the underlined words
by using the context clues in each item.
1. The mountainous area is sometimes dangerous for travelling by car, and we have to
drive carefully.
a. containing many mountains
c. full of forests and hills
b. containing many bushes
d. less mountainous
2. Many visitors enjoyed the combination tour of local village visit and elephant ride.
They enjoyed both touching people living and getting new riding experience on the
elephant’s back.
a. deduction
c. reduction
b. mixture
d. separation
3. The destination route for our trip is the highest mountain of Thailand and we are all
happy to reach the place set for the end of a journey.
a. start point for travelling
c. place to rest while travelling
b. meeting point for journey
d. place set for the end of a journey
4. The predominant role over the villagers’ ways of living are weather and their religious
practice.
a. unique
c. common
b. most powerful
d. less powerful
5. Many tourists are impressed on distinctive decoration inside the building while in
other buildings around here are quite the same.
a. modern
c. clear and easy
b. obvious and different
d. similar
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6. His project is a testament to his hard-working, we can say that is a proof of his highly
devotion to his work.
a. reward
c. proof
b. work
d. price
7. The painting and the decoration in this ancient temple show the people’s dedication
or devotion to their religion many hundred years ago.
a. strong power
c. decoration
b. hate and dislike
d. loyalty love and care
8. John has a plan for his trekking tour program next year; it includes making a journey
on foot up the mountain, staying with villagers, and joining the hill tribe trail.
a. sailing
c. car racing
b. swimming
d. walking
9. There are many kinds of transportation for customers to come to our resort, such
as buses, cars and ships.
a. method of travelling
c. way to receive information
b. material for communication
d. form for exchanging money
10. As our company philosophy is to make customers feel like they are staying at
home, so we keep in mind for the idea to pay high attention to your request.
a. main style
c. extra service
b. basic treatment
d. principle belief
B. Work in groups of four to complete the list about what you have known and what
you want to know about Chiang Mai.
a) What I have known about Chiang Mai.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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b) What I want to learn more about Chiang Mai.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
C. Work in groups of four to find the appropriate answer for each question before you
read the passage below.
1. What is the writer’s main purpose of the first paragraph?
She wants to welcome the reader or the customer to her website.
2. What are main features which make Chiang Mai being called the “Rose of The North”?
Genuine culture, warm hospitality and good manner wildness adventure, and
unbeatable scenery.
3. How do ancient temples in Chiang Mai attract visitors to visit?
They welcome visitors to visit and have experience with arts, religious practice and
ways of living.
4. What activities which visitors do when they take their trip to the mountains in
Chiang Mai?
They go trekking to remote mountain villages, riding elephants, relaxing in plush,
isolated resorts and seeking out the wonderful waterfalls and breathtaking views
of the many national parks nearby.
5. What famous festivals are held in Chiang Mai annually?
They are Songkhran festival, Yi Peng festival and hill tribe New Year festival.
6. What is a well-known unique dinner held in Chiang Mai?
It is called “Khan Toke Dinner”.
7. How many ways of transportation can visitors make from Chiang Mai to nearby provinces?
There are 4 ways; bus, hired car, air plan and train.
8. What is the writer’s main purpose of the last paragraph?
She wants to persuade the reader or the customer to choose her company service.
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Task Cycle
Work in groups of four to read the passage and share idea with your group members.
Then do the exercise A and B individually. When you finish, share your answers to your
class.

Welcome to Chiang Mai and the northern provinces
Dear Friends:
Welcome to our website, www.chiangmaitrip.net. This letter is designed to
provide information about Chiang Mai and the north provinces in brief for you to make
decision before you choose our service.
The City of Chiang Mai, known as “Rose of The North”, lies at 300 m. elevation
in a vast mountainous area. It draws plenty of visitors to its charming combination of
genuine culture, warm hospitality and good manner, wilderness adventure and
unbeatable scenery. The meaning of "Chiang Mai" is "new city" and is also known as
one of the country's largest area in the north. It was founded as the capital of the
Lanna Kingdom in 1296 by King Meng Rai. Chiang Mai not only served as capital of the
kingdom, but also as its religious centre with a distinctive Lanna culture that predates
the great kingdoms of Sukhothai and Ayuthaya. North Thailand's predominant culture
is Lanna in origin and its people are proud of their northern roots. The region is home
to distinctly different food, architecture, music, arts, way of life, handicrafts, festivals,
classical dances and even language.
Chiang Mai has numerous ancient temples which welcome visitors to visit and
have experience with the real Lanna arts, religious practice and ways of living.
Since Chiang Mai was founded over 700 years ago successive Kings left their own mark
on the city by building temples. Many survived Temples are testament to both the
skills of the original builders and the dedication of the many artisans that followed to
maintain them for future generations. The Temples today still form an important part
in the lives of the Thai people and are in use daily.
Visitors may take their trips into the mountains- trekking to remote mountain
villages, riding elephants, relaxing in plush, isolated resorts and seeking out the
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wonderful waterfalls and breathtaking views of the many national parks nearby. In
addition, one particularly distinctive character of Northern Thailand is the presence of
the colourful and unique minority hilltribes which fascinates tourists with wearing their
own unique dress, speaking their own language, and eating their own food.
Chiang Mai also holds many attractive and enjoyable festivals which known
world-wide such as Songkhran festival, Yi Peng festival and hill tribe New Year festival.
These events provide countless opportunities for joyful participation and infinite
chances to learn about Chiang Mai’s religious observation and living practices. If you
like culture, Chiang Mai is the perfect destination for you!
Everybody knows Chiang Mai for its unique dinner style which called “Khan
Toke Dinner”. You can enjoy your dinner taste while watching the Northern Thai music
and dance performance. There are also many cooking schools for you to participate.
In the cooking school program, you can touch Chiang Mai people living by joining local
market tour in the early morning and doing your own cooking Thai and northern Thai
food.
There are variety types of transportation with safe and convenient trip for you
to choose which can be bus, hired car, air plan and train. From Chiang Mai, there many
are easily accessible routes to many Lanna provinces nearby. You can go east to visit
Mor Hom weaving factory in Phrae and ancient temples in Nan, go south to visit many
historical sites in Lampang and Lamphoon, go northwest to touch the nature and to
join unique activities in Mae Hong Son and go up north to Phayao and Chiang Rai to
visit the Goldern Triangle which is at the border of Thailand, Myanmar and Laos.
We thank you for choosing our website, www.chiangmaitrip.net, as your
resource. Our philosophy is simple we want you to leave Thailand with the feeling
that your time here has been truly fruitful and enjoyable. We believe that by truly
caring for the needs of our clients word will spread and pay dividends for our business
in the future. We look forward to welcoming you as our guest.
Sincerely,
Shelley Miller
S. Miller (Ms.)
Director General
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A. Reading comprehension sub-skills
Choose the best answer for each question below.
1. What is the main purpose of this letter?
a. To ask for information
c. To promote company service
b. To lecture students
d. To offer the discount
2. Who is this letter for?
a. A person who makes a business trip
b. A person who plans for his/her vacation
c. A person who continues his/her study
d. A person who looks for a new house
3. What kind of information does the reader get after reading this letter?
a. Places to eat in Chiang Mai in brief
b. Places to visit in Chiang Mai in brief
c. Things to do in Chiang Mai in brief
d. Things to sell in Chiang Mai in brief
4. According to the letter which is Chiang Mai location?
a. In a mountainous area in the north
b. In a mountainous area nearby Cambodia
c. In a central plantation area near the river
d. In a historical area nearby Laos
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5. Which features make Chiang Mai famous for many tourists worldwide?
a. Genuine culture, extreme weather condition, and unbeatable scenery
b. Smooth transportation, excellent seafood and unbeatable scenery
c. Unique dress up, seaside tour and adventure, and unbeatable scenery
d. Genuine culture, wildness adventure and unbeatable scenery
6. According to the passage, which culture area is the oldest one?
a. Sukhothai
c. Chiang Mai
b. Ayutthaya
d. Both Chiang Mai and Sukhothai
7. Why are temples in Chiang Mai related to people’s ways of living?
a. There are many monks around Chiang Mai
b. The temples are still parts of the people’s living
c. Many visitors frequently come for their sight seeing
d. Monks in ancient temples still live like past time
8. According to the letter, what make hilltribes in Chiang Mai are attractive for tourists?
a. They have their own ways of living.
b. They have their own business.
c. They are hardly seen daily.
d. They are kept in special area.
9. According to the writer, why is Chiang Mai the perfect destination for cultural tourists?
a. There are many ancient places for taking photos.
b. Tourists have their chances to participate.
c. Tourists can observe in distance.
d. There are many tickets to sell.
10. According to the letter, which are unique things in Khan Toke Dinner?
a. Dinning and watching the dance performance
b. Cooking and dinning special Thai food
c. Joining the food preparation and dancing
d. Watching and joining cooking performance
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11. In cooking school program, which activities are set for tourists?
a. Supermarket tour and buying local food
b. Local market tour and cooking own food
c. Local market tour and tasting local food
d. Supermarket tour and cooking Thai food
12. According to the letter, what is the relationship between the kings and the temples?
a. Every king needed people to build a temple for him.
b. After the king died, people built the temple for him.
c. Each king built the temple for his own funeral ceremony.
d. Each king built the temples to represent his religious devotion.
13. According to the letter, which route is not stated for the reader?
a. Go east to Phrae and Nan province.
b. Go northwest to Mae Hong Sorn
c. Go south to Lampang and Lamphun
d. Go southeast to Phayao and Chiang Rai
14. According to the letter, which element is important for the company business?
a. The commercial advertisement c. The customers’ impression
b. The letter sent to customers
d. The website design
15. After reading this letter, what does the company want the reader to do?
a. To recommend their friends to read more.
b. To forward the website to their friends.
c. To reply the letter.
d. To be the customer.
B. Critical reading questions
Work in a group of four to find the answer for each question below.
1. In your opinion, how is a welcome letter important for customers?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2. Is it appropriate for the writer to use local culture in Chiang Mai to attract visitors?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. What information should be added to make Chiang Mai more attractive for visitors?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. What other words can be used to convince the reader at the end of this letter?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. In your opinion, do you like this welcome letter? Why?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Language Study
A. The letter layout and organization
- The letter layout
A Welcome letter is a letter to welcome first-time prospective customers or
customers who may search for brief information as a guideline before they make their
decision to use the firm’s service. This kind of letter can be found in many kinds of
business, such as a tour guide business, a hotel business, a restaurant, etc. Here are
the elements of the Welcome Letter;
1. The subject title
The subject title draws readers’ attention to topic of the letter. It introduces
the subject in the first paragraph.
Example:
Welcome to Chiang Mai and the northern provinces
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2. Greeting
Formal letter writing uses the greeting with “Dear” to the readers.
Example:
Dear Friends

Dear Sir or Madam

3. Content
The letter content should be formal, informative, concise and accurate as
much as possible.
The first paragraph is important to set the tone of the letter and gives
impression for the writer and the company. In general, the writer introduces the firm
and states the purpose of writing the letter.
Example:
Welcome to our website, www.chiangmaitrip.net. This letter is
designed to provide information about Chiang Mai and the north provinces in
brief for you to make decision before you choose our service.
The middle paragraph is the main part of the letter and it is related to the
first paragraph. The writer needs to organize the middle paragraph to support details
of the main purpose to the letter. You can study more details in the letter organization
below.
The last paragraph of the letter is used in letter closing. Generally, the writer
thanks the readers for choosing or reading the letter. Encourage readers to make
decision after reading. The writer can also restate the most important point of the
letter or use a strong conclusion to persuade the reader.

296
Example:
We thank you for choosing our website, www.chiangmaitrip.net,
as your resource. Our philosophy is simple we want you to leave
Thailand with the feeling that your time here has been truly fruitful and
enjoyable. We believe that by truly caring for the needs of our clients
word will spread and pay dividends for our business in the future. We
look forward to welcoming you as our guest.
4. Complimentary close
The complimentary close or closing is used to state the ending of a formal
letter. Writer can also use “Sincerely”, “Yours Sincerely” or “Sincerely Yours” for the
closing.
Example:
Sincerely,

Yours Sincerely,

Sincerely Yours,

5. Signature
Formal signature needs hand written of the writer together with typed name
and the business title.
Example:
Shelley Miller
S. Miller (Ms.)
Director General
- Letter organization
A Welcome Letter is one of persuasive writing which convinces the reader to
accept a particular point of view or to take a specific action.
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Generally, each paragraph in the letter body consists of a topic sentence,
supporting details and the ending sentence relates to the topic. To compose a
Welcome Letter, in each paragraph writer needs to organize the content, as following;
1) The topic sentence; express your opinion or idea
2) Supporting details; provide sequence with facts to support the topic
sentence; statistic, quotation from experts or examples
3) The ending sentence; restate your opinion or idea relates to the topic
The letter layout below will be the guideline for you to compose the Welcome
Letter.

The subject title

Greeting
Content
The first paragraph
The middle paragraph
The last paragraph
Complimentary close
Signature

B. The expressions used in writing the Welcome Letter
- Expressions used in writing a Welcome Letter
Here are some expressions used in writing a Welcome Letter for you. Study
how they are used in the following purposes:
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1. To welcome the reader
Use the following expressions in the list to state that the writer welcome
readers:
- Welcome to our website, www.tourthailand.net.
- We are pleased to welcome you to our website.
- It is our pleasure to welcome you to our website.
- We are pleased to welcome you as a guest of our website.
- As the Manager of the company, I would like to personally welcome you
to website.
2. To state the purpose of the letter
The following expressions can be used to state the purpose to the letter:
- This letter is designed to provide information about Chiang Mai.
- We are delighted to provide you the information about visiting Chiang Mai.
- We are dedicated to provide you the information about visiting Chiang Mai
3. To convince the reader
To compose persuasive writing in a Welcome Letter, it is necessary for writer
to keep in mind about adding the following elements; state your own opinion clearly,
give brief reasons to support your opinion, back up your reasons with facts or opinions
and restate your opinion which relates to your main idea.
Use the quoting
- The City of Chiang Mai, known as “Rose of the North”, lies at 300 m.
elevation in a vast mountainous area.
- The meaning of "Chiang Mai" is "new city".
- Everybody knows Chiang Mai for its unique dinner style which called “Khan
Toke Dinner”.
Use facts and opinions
- Chiang Mai has numerous ancient temples.
- Chiang Mai also holds many attractive and enjoyable festivals which known
world-wide.
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- There are variety types of transportation with safe and convenient trip for
you to choose.
4. To end the letter
Restate the main purpose and address the closing remarks to convince the
reader, for example;
To thank the reader
- We thank you for choosing our website.
- Thank you again for your choice of our tour company.
To restate the main purpose
- Your satisfaction to choose our service is our goal.
- We want you to leave Thailand with the feeling that your time here has
been truly fruitful and enjoyable.
To convince and make a leave-taking
- We look forward to welcoming you as our guest.
- We look forward to serving you in the near future.

Post Reading Task
Writing practice
Work in groups of four to complete supporting details in each paragraph of a
Welcome Letter then share your work to class.
Welcome to Chiang Mai Culture Tour
Dear Friends,
It is our pleasure to welcome you to our website. We are delighted to provide
you the information about visiting Chiang Mai culture tour.
Chiang Mai is one of famous cities for culture tour in Thailand. _____________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Many ancient temples in Chiang Mai welcome visitors to participate and
observe way of living through religious practice. ________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Chiang Mai is also well-known for meals and cooking. ____________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
We thank you for choosing our website. Your satisfaction to choose our service
is our goal. We look forward to welcoming you as our guest in the near future.
Sincerely Yours,

Evaluation
Check your learning progress in reading comprehension ability and persuasive
letter writing ability by doing this section. There are 3 parts of the test which are;
a) a vocabulary test, b) a reading comprehension test, and c) a letter writing test.
A) Vocabulary test (10 points)
Choose the best meaning for each underlined word.
1. Everybody tells me that he is the unbeatable sport player, that is, nobody has won him.
a. the best
c. common
b. rare
d. the worst
2. There are many ancient temples in Chiang Mai, many of them age more than 200
years old.
a. modern
c. very old
b. new
d. recently
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3. Visitors enjoy travelling to the beautiful and peaceful villages in the remote area in
Chiang Mai. They spend more than 20 km to get there.
a. near
c. not so far
b. far in the distance
d. reachable
4. There are numerous beautiful places for visitors to come to Chiang Mai. They can
go many beautiful resorts, go up to the mountains or take photos of forests and
plantation areas.
a. small amount
c. a few
b. not much
d. many
5. Chiang Mai is well-known for its unique “Khan Toke Dinner” that is a traditional
dinner style there .
a. only one of its kinds
c. the first kind
b. the same kind
d. the twin
6. According to the fine climate and the beautiful location, Chiang Mai has its own
distinctive ways of living.
a. common look
c. often happening
b. different
d. usual
7. Chiang Mai is known as a place where there are a lot of hilltribes, the dressing
fascinates visitors to come and share experience of their ways of living.
a. bores
c. attracts
b. excites
d. attacks
8. This village is isolated from other villages because it is surrounded by many mountains.
a. socialized
c. surrounded
c. popular
d. separated
9. Transportation system to Chiang Mai is accessible, visitors can reach here by using
train, car and plane.
a. can be reached
c. impossible to reach
b. hard to make possible
d. difficult to get
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10. We are impressed of the fruitful recently fieldtrip, it encourages us many good
ideas to extend our project.
a. useless
c. unvaluable
b. useful
d. unused
B) Reading comprehension (5 points)
Read the Welcome letter below and choose the best answer for each question.
Dear Visitor,
Welcome to Thailand. Chiang Mai, located in the Northern part of Thailand, is
well-known as a prime tourist centre. There are numerous tourist attractions such as a
natural wonderland of forests and waterways, wooded hills and misty mountainous
area. There are small tribal villages in the remote areas, whose members extend a
friendly welcome and are happy to share their culture with you. Food in Chiang Mai is
also known well for their unique taste and style of eating, especially “Khan Toke
Dinner” in Chiang Mai. Many ancient temples and places in Chiang Mai welcome visitors
to explore their experience as well.
We specialize in arranging cultural trip for visitors to Chiang Mai. You can
observe, explore as well as experience the local culture with our professional and
local origin tour guides. We hope you would enjoy your fruitful trip with reasonable
price.
Please visit us for more information at www.northern-thailand.com or contact
us at the e-mail address, northern-thailand123@yahoo.com. We look forward to
welcoming your visit to Chiang Mai.
Sincerely,
Steven Fulop
Northern Thailand Tour
1. What kind of tour program does the tour company offer?
a. city tour
c. jungle tour
b. sport tour
d. culture tour
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2. How can customers contact this company?
a. by telephone
c. by e-mail
b. by fax
d. by person
3. Which words match the activity of culture tour in this letter?
a. shopping and playing sports
c. joining car racing and cooking
b. visiting ancient temples
d. practicing yoga and doing meditation
4. What is the main purpose of this Welcome letter?
a. To introduce his service
c. To offer the special tour
b. To promote the discount price d. To sell the course
5. What specialty does the company offer for customers?
a. A tour program with special guests
b. A promotion rate for the first 10 customers
c. A special price for the special events
d. A reasonable price with professional guides
C) Writing a Welcome Letter (10 points)
Write a Welcome letter to convince the readers to visit your province. Use the
format and the expression in writing a persuasive letter.

Extended Activity
a. Work in groups of four on taking note of the information which you get from the
websites in the list to complete the table below.
- www.tourismthailand.org/Where-to-Go/North
- www.lonelyplanet.com/thailand/northern-thailand
- http://thailand.sawadee.com/north_of_thailand/
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Provinces
Phrae

Famous Places

Famous activities

Lampang
Lamphun
Nan
Chiang Rai
Phayao
Mae Hong Sorn

b. Write a Welcome Letter to a foreign friend to convince he/she to visit your
hometown. Use information from the table above to provide some information about
attractive things to see and interesting activities to do there. Use the letter format and
expressions you have learned in this unit to compose the letter. Here are 10 steps to
write the letter for your practice.
Step 1: Analyse the topic
Step 2: Brainstorm the topic
Step 3: Preliminary plan
Step 4: Reading on the topic
Step 5: Refine your plan

Step 6: Write the first draft
Step 7: Additional reading for more details
Step 8: Redraft
Step 9: Edit for meaning and coherence
Step 10: Proof reading
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน
Number of Unit: Unit 1
Name of Unit:
Introduction: Northern Thai Snap Shot
Goals:
1. To train reading comprehension in content of the northern Thai culture
2. To encourage students’ reading comprehension ability.
3. To promote students’ skill in writing a welcome letter.
Unit objectives:
1. Students will be able to identify meaning of the unknown words from the
contexts.
2. Students will be able to improve their reading comprehension through
task-based reading activities.
3. Students will be able to share their opinions through the reading activities.
4. Students will be able to compose a welcome letter on their own.
Time: 3 hours
Theme/Topic:
Northern Thai snapshot; a welcome letter to provide brief information about
Chiang Mai and the 8 provinces in the top north of Thailand.
Text type/Form: A welcome letter in persuasive writing
Language skill/Content:
Reading sub-skills:
- Recognizing vocabulary from context clues
- Skimming and scanning
- Sharing opinions
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Writing skills:
- Recognizing a letter format
- Organizing a welcome letter
Writing: Text genre:
- A persuasive writing
Culture content:
- A brief information about Chiang Mai and 8 provinces in the north of Thailand
Teaching process:
Warm up
1. Teacher encourages students to look at the pictures and a video clip about
Chiang Mai and initiates them to make a brief discussion about Chiang Mai attraction
points.
2. Students do the group discussion and share their opinions about what makes
Chiang Mai province famous for cultural visit.
Pre-task
1. Teacher encourages students to work in groups of four to practice guessing
meaning of unknown words by using context clues.
2. Students do the group work to brainstorm what they have already known
about Chiang Mai. Then brainstorm with their group members about what they want
to know about Chiang Mai.
3. Teacher asks students to do the preview reading by skimming reading in each
paragraph.
Task Cycle
1. Teacher and students read the 1st paragraph together. After that teacher
separates the reading passage into 7 paragraphs. Students in group 1 do the group
work on 2nd paragraph, group 2 read the 3rd paragraph, and so on.
2. Then students do the jig saw reading activity. The group members have to
find the main idea and the supporting details. Then they make a list of the details to
support the main idea of the paragraph they have read.
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3. Students work together to complete the information they have got from
their reading on the board.
4. Teacher and students check the information on the board together, focusing
on the order of the welcome letter content in the text.
5. Students work in groups to reread the passage, do the reading
comprehension exercise and reflect their opinions after reading.
Language Focus
1. Teacher initiates students into the letter organization and the layout in the
language study section.
2. Teacher initiates students into the vocabulary and expressions used in the
welcome letter.
3. Teacher encourages students to find words and expressions use the in the
welcome letter.
Post reading: writing Practice
1. After studying the form and language use in the language study, students are
encouraged to analyze the form and expressions used in the reading part.
2. Students work in groups to plan their welcome letter under the teacher’s
supervision.
3. Students work in groups to do the letter draft under the teacher’s
supervision.
4. Teacher and students check the written work and give the feedback to the
writing work.
5. Students adjust their writing works according to the feedback.
Evaluation
1. Students do the reading comprehension test. (10 vocabulary practice
multiple choice items, 5 reading comprehension questions in 20 minutes time allowed
totally 10 points)
2. Students do the writing assessment. (1 welcome letter in 20 minutes time
allowed, totally 20 points; content, text organization, vocabulary, sentence structure
and mechanics)
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Extended Activity
1. Students do the group work to search for information and do the note-taking
for their individual welcome letter writing.
2. Students compose a welcome letter individually to welcome and convince
the reader to visit their hometown by using the 10-step of writing to check their writing
self-assessment.

ภาคผนวก ง
ตัวอย่างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพสือ่
1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
2. แบบประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอน
3. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียน
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
สำหรับทักษะการอ่าน-เขียนในสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
1. This test paper is aimed for use as Pre-test and Posttest for Reading-Writing in
Northern Thai Culture Content.
2. Total points of 100 points consist of 2 parts; part 1: reading and part 2: writing.
Time allowed is 90 minutes. 120 minutes.
Part I: Reading
A. Vocabulary (20 points)
Instruction: Choose the best meaning for each underlined word. (1-20)
1. People believe that to join the Inthakin Ceremony will bring them fertility; that is,
they will gain more income and good living.
a. wealth
c. non-productivity
b. infertility
d. shortage
2. You can use Facebook to reserve your seat now. It is our new alternative booking
for customers.
a. difference
c. similary
b. limit
d. option
3. At our restaurant, customers can choose to order set menu or a la carte menu.
a. whole price for the meal
c. fixed price for limited people
b. separate dishes
d. fixed price for limited set
4. During the holiday period, please make a reservation in advance because the seats
get booked out quickly.
a. before
c. at the same time
b. after
d. later
5. This restaurant is renowned for its good taste and fast service.
a. original
c. unknown
b. famous
d. common
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6. The customers enjoy having breakfast while watching the awe-inspiring scenery of
the sun rising over the lake.
a. boring
c. amusing
b. interesting
d. amazing
7. This northern Thai dish is spicy and it is accompanied by fresh local vegetables which
can be found around the area.
a. served with
c. cooked by
b. eaten by
d. paid with
8. People in this community are proud of their brave legend which has been passed
from generation to generation.
a. up-to-date story
c. current story
b. ancient story
d. critical story
9. It is a remarkable experience to visit Doi Ang Khang between December and February
for visiting villagers, taking pictures and so on.
a. common
c. typical
b. strange
d. special
10. These children are in sorrow because they have just lost their houses in a fire last
week.
a. guilty
c. sadness
b. happiness
d. confusion
11. Kathin ceremony is an annual activity which villagers join together to do merit.
a. once a year
c. once a month
b. once a week
d. everyday
12. There were many participants in the ceremony last year. There are more people
coming to join the ceremony this year.
a. people watching
c. people reporting
b. people taking parts
d. people taking care
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13. This activity is rarely seen because people in the village go to work in town.
a. sometimes
c. not often
b. always
d. usually
14. The main purpose of Poi Luang Ceremony is to celebrate the completion of temple
construction.
a. beginning
c. finishing
b. planning
d. pausing
15. People watch an extraordinary event in the sky. It has never happened in this area.
a. original
c. usual
b. common
d. unusal
16. We want to buy a one-way ticket to Bangkok but the agent offer a round-trip ticket
which is much cheaper.
a. a ticket to go only
c. a ticket to return only
b. a ticket which can be reused
d. a ticket to go and get back
17. It is illegal to squirt people with a hosepipe when playing water with Songkran
festival.
a. pour gently
c. hit strongly with water
b. spread gently
d. hit softly with water
18. The executive board tries to find the most effective resolution to the sale problems.
a. act of ending the difficulty
c. policy to start the work
b. plan to join together
d. team for special task
19. Government officers inspected the old building after the earthquack happened last
night.
a. collected pictures
c. took photos
b. interviewed
d. examined
20. He is a famous song composer, his songs have been sung by many popular singers.
a. music player
c. song writer
b. music agency
d. song collector
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B. Reading comprehension (40 points)
Passage 1
a) Vocabulary test
Choose the best meaning for each underlined word. (21-30)
21. As the main dish of this restaurant is Khao Soi, we are proud to recommend it.
a. the most important dish
c. the most expensive dish
b. common dish
d. general dish
22. The restaurant has a range of other traditional snacks and Northern dishes for
customers to choose.
a. special offered of
c. many kinds of
b. special cooked
d. limited types of
23. The food is wrapped in a banana leaf and kept in a basket.
a. shown
c. hid away
b. covered
d. taken away
24. The restaurant is well-known for its food taste and many customers make a long
queue to eat inside.
a. famous
c. general
b. common
d. usual
25. There are a lot of customers waiting for their meals at the canteen.
a. the restaurant
c. the meeting place
b. the rest area
d. the public parking lot
26. The shop decorates the area with antique products and old-fashioned furniture
and produces which are hardly seen these days.
a. out-of-date
c. old and valuable
b. modern
d. up to date
27. When you walk on the pathway downtown, beware of being bumped into by
people who are in rush to get to work.
a. bridge
c. highway
b. lane
d. pavement
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28. She will wait for me at the amusement park entrance and we will buy the tickets
to get inside.
a. fence
c. booth
b. gateway
d. stand
29. There variety of Thai dishes for customers to choose.
a. less choice
c. unprovided
b. limited price
d. a lot of
30. Although she made the reservation very late for the dinner, there were still 2 seats
available for her and her boyfriend.
a. fully booked
c. able to be bought
b. free of charge
d. fully locked
b) Reading comprehension
Instruction: Read the advertisement below and choose the best answer for each
question. (31-35)

Huen Phen Restaurant Chiang Mai
Why Huen Phen is special?
It has proudly served Lanna-style foods in Chiang Mai for more than 40 years
from generations to generations through its original tastes. It is a must to try these local
foods with international acclaims such as Hang Lay Curry, Northern-style Pounded
Jackfruit, Aeb Pla (Fish with Chili Paste and Herbs), and other delicious menus. They
have a huge selection of different northern Thai dishes available. You will surely be
impressed with this restaurant.
Huen Phen restaurant is famous for its Khao Soi noodle soup dish. During
lunch times, Khao Soi is the main dish that Huen Phen serves. There are also a wide
range of other traditional dishes such as jackfruit salad and sticky rice (40 Baht), and
‘Aeb Pla’ fish grilled with sweet basil and wrapped in a banana leaf (50 Baht). As
Huen Phen restaurant is well known, it can be quite busy with Thai and foreign
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guests during lunch hours, therefore customers need to be prepared to wait or arrive
early or make a call to book for the table. In the daytime the restaurant serves in an
open canteen style area at the front, and there are lots of customers around. In the
evenings Huen Phen changes into a romantic restaurant with low lighting and
antique decorations. It is a different part of the restaurant which can be reached by
walking down an outdoor landscaped pathway and an old entrance door. The menu
is also different in the evenings with more variety of central Thai dishes but Khao
Soi curry is still available.
How to get to Huen Phen?
Huen Phen is located right in the heart of Chiang Mai, within the old city walls,
right along Thanon Ratchamanka, and just south of Wat Chedi Luang.
Opening Hours: 8:30 – 16:00 and 17:00 – 22:00 daily
Location: 112 Rachamankha Road
Tel: +66 (0) 538 145 48
Source: https://www.justgola.com/a/huen-phen-1978058036
https://www.eatingthaifood.com/northern-thai-food-huen-phen-restaurant-chiang-mai/

31. According to the passage, which is the best description of “Khao Soi”?
a. It’s a kind of soup.
c. Its’ a kind of fried noodle.
b. It’s a kind of noodle soup.
d. It’s a kind of salad.
32. According to the advertisement, what does the writer infer about the lunch time
service?
a. There are more seats at noon.
b. Most seats are available at noon.
c. The indoor seats are fully booked.
d. Customers have to wait for their seats.
33. According to the advertisement, which statement is true?
a. The restaurant serves international food.
b. The restaurant is far from the local market.
c. The restaurant is well-known for its food taste.
d. The restaurant opens early morning on weekends.
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34. What is the main purpose of this advertisement?
a. To introduce a restaurant.
c. To explain a restaurant location
b To promote a new branch
d. To explain how it is famous
35. According to the advertisement, which information is not included?
a. Types of food served in the restaurant
c. The restaurant’s location
b. How to order the food
d. The service area for each time
c) Critical thinking questions (36-40)
Answer the questions below to express your opinions about the advertisement above
The scoring criteria is as following:
2 points for all correctness in grammar use, spelling and clear communication.
1 point for some errors occur in grammar use, spelling and clear communication.
0 point for no correctness in grammar use, spelling and clear communication.
36. Why is Khao Soi considered a famous northern Thai dish?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
37. Why do people think that it is important to eat traditional food when they visit
other provinces?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
38. According to the advertisement, why is the service area in the day time different
from in the evening?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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39. According to the advertisement, why does the restaurant provide many ways for
customers to contact?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
40. After reading this advertisement, what would you recommend this restaurant to
customer?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Passage 2
a) Vocabulary test
Choose the best answer for each question. (41-50)
41. After the singer finished singing her songs, he got a big applause from the audience.
a. performers
c. companies
b. concert workers
d. viewers
42. The government announcement brings people’s feeling of oppression about the
new tax law.
a. happiness
c. sadness
b. worried
d. relaxed
43. Tim’s girlfriend got angry at him because he broke his promise to come early for
her birthday party last night.
a. did not follow his words
c. followed the rule
b. keep his words
d. disagree with the agreement
44. The lovers made a vow to love each other forever. They also locked a love key at
the tower fence there.
a. separated
c. stayed away
b. kept closer
d. promised
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45. The young man was accused of stealing books but nobody found them in his bag.
a. blamed
c. asked
b. requested
d. proved
46. The English class was interrupted by the loud noise of the car accident.
a. continued
c. paused
b. maintained
d. delayed
47. Jane makes a lot of money from her business. She also owns many stores here.
Many people tell us that she is one of the millionaires in this area.
a. low income people
c. local people
b. common people
d. rich people
48. That young man spent a lot of money to win Jenny’s heart. After her refusal, he
got outraged at her.
a. angry and shocked
c. tired
b. a bit disappointed
d. surprised
49. The girl was criticized for her disgraceful manner in the class this morning.
a. pleasing
c. shocking
b. interesting
d. boring
50. The robber was killed for his robbery and burning villagers’ houses many years ago
in revenge.
a. in return
c. in addition
b. in advance
d. for reward
b) Reading comprehension
Choose the best answer for each question about the reading passage 2. (51-55)
Noi Jaiya, the musical play, was performed for the first time in Chiang Mai on
Jao Dararassamee’s (The consort of Phar Chula Chomklao Choyuhua, King Rama V)
birthday in around the year 1917. Later, Princess Artorntipayanipa in the reign of King
Rama V had this play performed in Suan Sunanta Palace, whereby it really impressed
the royal audience. Hence thereafter it became a highly renowned musical.
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In northern Thai, the word “Noi” is a name title to call a man who used to be
a novice but the word “Naan” is for a man who used to be a monk. “Noi Jaiya” a
young common man who has secretly fallen in love with “Wan Kaew” a maiden of
Baan Wua Lai, a millionaire’s daughter. Yet Wan Kaew’s parents had a plan to engage
her to “Sang Nanta”, a teak merchant from Baan Wang Sing Khum. Wan Kaew was
devastated to the agreement between her parents and Sang Nanta, so she arranged
to meet Noi Jaiya, her lover, to tell him about her oppression. Before the formal
engagement happened, the lovers made a vow to have a forever love at Huay Kaew
waterfall. When Sang Nanta heard the news about the lovers, he came to interrupt
them at the waterfall. The serious problem happened after Sang Nanta accused the
court that Wan Kaew’s parents broke the promise about the engagement. Finally, Wan
Kaew won a lawsuit and won the right to choose her own husband. Consequently, she
chose Noi Jaiya to marry her. Sang Nanta got disgraceful and became outraged at her
decision. One day the couple visited Huay Kaew waterfall, the place they made a
promise for their true love. While they enjoyed the waterfall atmosphere, Sang Nanta
followed them and shot Noi Jaiya dead in revenge there.
Source: http://happymytrip.blogspot.com/2010/10/noi-jaiya.html

51. Which is the best description for a man called “Noi Jaiya”?
a. He is a common man who used to be a monk.
b. He is a rich man who used to be a novice.
c. He is a rich man who used to be a monk.
d. He is a common man who used to be a novice.
52. Which event happens first?
a. Sang Nanta accused Wan Kaew.
b. Wan Kaew chose Noi Jaiya.
c. Noi Jaiya was shot dead.
d. The lover made a vow together.
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53. “When Sang Nanta heard the news about the lovers, he came to interrupt them
at the waterfall.” What does the underlined word refer to?
a. Wan kaew went to the waterfall alone
b. Wan Kaew met her lover at the waterfall
c. Wan Kaew’s parents went to the waterfall
d. Wan Kaew’s parents went to the waterfall
54. What did Sang Nanta accuse Wan Kaew’s parents of?
a. Avoiding to pay the debt
c. Trying to break the rules
b. Breaking the contract
d. Breaking the promise
55. According to the story, which is the best personality description of Wan Kaew?
a. persistent
c. revengeful
b. kind
d. compromised
c) Critical thinking questions (56-60)
Answer the questions below to express your opinions about the story above. The
scoring criteria is as following:
2 points for all correctness in grammar use, spelling and clear communication.
1 point for some errors occur in grammar use, spelling and clear communication.
0 point for no correctness in grammar use, spelling and clear communication.
56. If you were Wan Kaew, what would you do after Noi Jaiya’s death?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
57. Which part of the story would you like to change?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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58. What do you think about the arranged marriage?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
59. In your opinion, why does the arranged marriage still exist in some areas these days?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
60. What would you do to help your friend who was unhappy with his/her arranged
marriage?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
C. Text organization concept (10 points)
Instruction: Complete each item with appropriate word/words. (61-70)
61. A brochure layout should provide logical pathway to the ___________.
a. zones
c. pieces
b. panels
d. parts
62. One of effective techniques in writing the advertisement is the __________.
a. ADDY model
c. ADA model
b. AIDA model
d. ATT model
63. In writing a recipe, ___________ should be listed in the order for readers to follow.
a. the buget
c. the preparation
b. the serving
d. the materials
64. In writing a story, there are 6 elements; a story structure, characters, setting, plot,
______________ and resolution.
a. answer
c. quiz
b. question
d. conflict
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65. There are 4 elements in writing a leaflet; the main heading, ________, the text, and
the visual help.
a. the diagram
c. the subheading
b. the address
d. the description
66. It is our _______________ to welcome you to our website.
a. pleasure
c. pleasing
b. impression
d. importance
67. The most important step of cooking this dish is that it ____________ hot.
a. must served
c. must be served
b. must be
d. must served in
68. The three-day religious performance _____________ people’s belief and life style.
a. reflect
c. reflection
b. reflects
d. reflecting
69. After joining the village tour, we ______________ at a famous restaurant in this
area. Then we will go back to the city.
a. may have lunch
c. should have lunch
b. must have lunch
d. will have lunch
70. Chalermchai Kositpipat’s devotion to accomplish his goal in his religion art works
_______________ to follow his way of living and thinking.
a. makes people inspiration
c. attracts people’s interest
b. inspires people
d. inspires people’s attraction
Part 2: Writing (20 points)
Suppose you work in a tourist information service section in your hometown. Read an
e-mail from Anne Green from Canada asking for some suggestions in joining Songkran
festival in the north of Thailand. Write a reply e-mail to her. The e-mail content include;
1. Give 3 suggestions and clear explanations to support your suggestions.
2. Recommend a 3-day Songkran activities tour program in your hometown for her
together with a special offer for her to consider.
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The marking criteria are totally 20 points including; 1) content, 2) text
organization, 3) expression, 4) syntax, and 5) mechanics.
Dear Sir or Madam
My friends and I have a vacation plan to join Songkran festival in the north of
Thailand from 12-14 April. We have never been there before. First, could you provide
us some suggestions for our visiting; dressing, safety rules, accommodation, places to
visit, and so on?
Second, could you recommend a special cultural tour program for us to join?
Thank you for your kind attention.
Sincerely yours,

Anne Green
(Anne Green)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือและรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อความสามารถ
ในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การวิจัยเรื่อง “ผลของการใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรม
ไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนแบบเน้นภาระงานต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสาร
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” เป็นการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและ
พั ฒ นา (Research and Development) โดยรู ป แบบของการวิ จ ั ย เป็ น การวิ จ ั ย แบบทดลอง
(Experimental Research) ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยเป็นแบบ One group pretest-posttest design
โดยมีเป้าหมายในการวิจัย เพื ่อสร้ า งโมเดลการสอนอ่า นและเขียนโดยใช้เ นื้ อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือร่วมกับการสอนแบบเน้นภาระงานต่อการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารนักศึกษา
ชั้นปีท ี่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพื่อสร้างโมเดลการสอนกิจกรรมภาระงานร่วมกับการสอนโดยใช้สาระ
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80
คำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อรายการในการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 1 ฉบับ
ที่กำหนดว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือไม่ อย่างไร และหากท่า นมีข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไขข้อรายการในเครื่องมือ กรุณาระบุลงในช่องว่าที่กำหนด โดยมีเกณฑ์ก าร
พิจารณาความสอดคล้อง ดังนี้
+1 หมายถึง ข้อรายการในเครื่องมือที่กำหนด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
0 หมายถึง ท่านไม่แน่ใจว่าข้อรายการในเครื่องมือที่กำหนดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
-1 หมายถึง ข้อรายการในเครื่องมือที่กำหนด ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

325
1. ด้านหลักสูตร
ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

1
2

ความสอดคล้องของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์
ความสอดคล้องของหลักสูตรกับการพัฒนา
ผู้เรียน
ความเหมาะสมของเนื้อหา
ความเหมาะสมของสื่อประกอบการเรียนการสอน
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในบทเรียน
ความเหมาะสมของหลักสูตรกับระยะเวลา
ในการสอน
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ความเหมาะสมของหลักสูตรกับกิจกรรมการสอน
ด้วยกิจกรรมภาระงาน
ความสอดคล้องของตารางกำหนดเนื้อหากับ
หลักสูตร
ความสอดคล้องของตารางกำหนดแบบทดสอบ
กับหลักสูตร
ความเหมาะสมของการประเมินระหว่างเรียน
ความเหมาะสมของการประเมินก่อนและ
หลังเรียน
รวม

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ความ
สอดคล้อง
+1 0 -1

ข้อเสนอแนะ
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2. ด้านเนื้อหา ความรู้ ทักษะภาษา และกิจกรรมการเรียนการสอน
ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

1

เนื้อหาสอดคล้องกับสาระวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ
เนื้อหาสอดคล้องกับกิจกรรมการอ่าน-เขียนเพื่อ
การสื่อสาร
เนื้อหาในบทเรียนมีความยาก-ง่ายเหมาะสมกับ
ผู้เรียน
ความรู้เกี่ยวกับสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
เหมาะสมกับผูเ้ รียน
ความรู้ในทักษะภาษาในเนื้อหาเหมาะสมกับ
ผู้เรียน
กระบวนการสอนแต่ละขั้นตอนในกิจกรรมภาระ
งานเหมาะสมกับผู้เรียน
กิจกรรมการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย
ภาระงานและกิจกรรมสอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาระงาน
ภาระงานและกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจของผู้เรียน
ภาระงานและกิจกรรมด้านการอ่านเชื่อมโยงไปสู่
ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ภาระงานและกิจกรรมด้านการอ่าน-เขียนส่งเสริม
ทักษะสังคม
ภาระงานและกิจกรรมด้านการอ่าน-เขียนส่งเสริม
ทักษะการคิด
ความเหมาะสมของเนื้อหาบทที่ 1
ความเหมาะสมของเนื้อหาบทที่ 2

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

ความ
สอดคล้อง
+1 0 -1

ข้อเสนอแนะ
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ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

15
16
17
18
19
20
21
22

ความเหมาะสมของเนื้อหาบทที่ 3
ความเหมาะสมของเนื้อหาบทที่ 4
ความเหมาะสมของเนื้อหาบทที่ 5
ความเหมาะสมของเนื้อหาบทที่ 6
ความเหมาะสมของเนื้อหาบทที่ 7
ความเหมาะสมของเนื้อหาบทที่ 8
ความเหมาะสมของเนื้อหาบทที่ 9
ความเหมาะสมของเนื้อหาบทที่ 10
รวม

ความ
สอดคล้อง
+1 0 -1

ข้อเสนอแนะ

ความ
สอดคล้อง
+1 0 -1

ข้อเสนอแนะ

3. ด้านสื่อ กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล
ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

1
2

สื่อประกอบการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
สื่อประกอบการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
สื่อประกอบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
กับเนื้อหา
สื่อประกอบการเรียนการสอนมีความสะดวกใน
การใช้ประกอบการสอน
สื่อประกอบการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ
ขั้นตอนของกิจกรรมการสอนเป็นระบบ
ขั้นตอนของกิจกรรมการสอนไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย
ขั้นตอนของกิจกรรมการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การคิด
วิเคราะห์ การสืบค้น และการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร

3
4
5
6
7
8
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ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

9

ขั้นตอนของกิจกรรมการสอนด้วยภาระงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้และปฏิบัติด้วยการ
เขียนได้
คำสั่งในกิจกรรมการสอนด้วยภาระงานมีความ
ชัดเจน
กิจกรรมภาระงานที่มอบหมายเชื่อมโยงกับการ
สื่อสารที่นำไปใช้ได้ในการดำเนินชีวิต
การประเมินผลระหว่างเรียนครอบคลุมทักษะ
การอ่านและทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
การประเมินผลก่อนและหลังเรียนมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

10
11
12
13

ความ
สอดคล้อง
+1 0 -1

ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(________________________________________)
________/_____________/_____________
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับการสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อความสามารถในการอ่าน-เขียน
เพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผู้เรียนในงานวิจัย
“ผลของการใช้รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับ
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานต่อความสามารถในการอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึ กษาที่มีต่อ
รูปแบบการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับ
การสอนด้วยกิจกรรมภาระงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
แบบประเมินมี 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ประโยชน์ในการนำไปใช้
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
คำชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย ✓ที่ตรงกับระดับของความพึงพอใจของท่านต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยมีระดับคุณภาพของความพึงพอใจ ดังนี้
1 หมายถึง น้อยที่สุด
2 หมายถึง น้อย
3 หมายถึง ปานกลาง
4 หมายถึง มาก
5 หมายถึง มากที่สุด
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
1.1 การอ่าน-การเขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน
ข้อ

ประเด็นการประเมิน

1
2
3

รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
การเรียนรู้คำศัพท์และกลวิธหี าความหมายของคำจากบริบท
กิจกรรมประมวลความรู้และประสบการณ์ก่อนเรียน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ข้อ

ประเด็นการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

4

การระดมความคิดก่อนกิจกรรมการอ่านเกี่ยวกับเนื้อหา
ในบทอ่าน
5 การร่วมมือกันทำความเข้าใจบทอ่านในกิจกรรมภาระงาน
ระหว่างอ่าน
6 การใช้กระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยกิจกรรม
ภาระงาน
7 การแสดงความคิดเห็นต่อบทอ่านในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ
8 การเรียนรู้ทักษะภาษาและรูปแบบของบทอ่านจากการอ่าน
เพื่อความเข้าใจด้วยกิจกรรมภาระงาน
9 การถ่ายโอนความรู้จากบทอ่านสู่การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ด้วยกิจกรรมภาระงาน
10 การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบทอ่าน
11 การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบท้ายบท
12 การสร้างผลงานด้านการเขียนด้วยการสื่อสารจากบทอ่าน
ต้นแบบ
1.2 เนื้อหาบทเรียน
ข้อ
1
2
3
4
5
6

ประเด็นการประเมิน
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับ
ความรู้ของผู้เรียน
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยมีความยาวเหมาะสมกับเวลาเรียน
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยเรียงจากง่ายไปหายาก
คำสั่งในบทอ่านมีความชัดเจน
ภาระงานด้านการอ่านมีความชัดเจน
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือมีความน่าสนใจ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ข้อ

ประเด็นการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

7

เนื้อหาในการศึกษาภาษาและรูปแบบของบทอ่านเหมาะสม
กับผู้เรียน
8 เนื้อหาของกิจกรรมการเขียนเพื่อการสื่อสารมีความ
เหมาะสมกับผูเ้ รียน
9 คำสั่งเนื้อหาของกิจกรรมการเขียนเพื่อการสื่อสารมีความ
ชัดเจน
10 เนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือสามารถนำไปเชื่อมโยงกับ
ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
1.3 กิจกรรมการเรียนการสอน
ข้อ

ประเด็นการประเมิน

1
2
3

ขั้นตอนการเรียนรู้เป็นระบบ
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนชัดเจน เข้าใจง่าย
กิจกรรม Warm Up ส่งเสริมความสนใจในการเข้าสู่
บทเรียน
กิจกรรม Pre-task Reading นำไปสู่กระบวนการอ่าน
กิจกรรม Task cycle ช่วยพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ
กิจกรรม Language Study เป็นแนวทางในการทำความ
เข้าใจรูปแบบของบทอ่านและนำไปสู่การเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
กิจกรรม Post Reading Task กิจกรรมกระบวนการสร้าง
งานเขียนเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรม Evaluation ช่วยให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ดา้ น
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนเพื่อการสื่อสารหลัง
เรียนในแต่ละหน่วยเรียน

4
5
6

7
8

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ข้อ

ประเด็นการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

9

กิจกรรม Extended Activity ส่งเสริมการสืบค้นและเพิ่ม
ขยายความรู้เกี่ยวกับสาระวัฒนธรรมไทยภาคเหนือร่วมกับ
รูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร
10 กิจกรรมภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
และเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านและการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
1.4 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ข้อ

ประเด็นการประเมิน

1

ขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการเขียนเชื่อมโยงกับการอ่านอย่าง
เป็นระบบ
การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้ด้านรูปแบบของเนื้อความ (Text Type) ที่
เหมาะสม
การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารส่งเสริมการ
เลือกใช้คำและสำนวนที่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารส่งเสริมการลำดับ
ความคิดที่สอดคล้อง เป็นลำดับอย่างเหมาะสม
การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารส่งเสริมกลไกการ
เขียนอย่างเหมาะสม เช่น การเลือกใช้คำศัพท์และสำนวนที่
เหมาะสมกับรูปแบบของเนื้อความ เป็นต้น

2

3
4
5

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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1.5 สื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ข้อ

ประเด็นการประเมิน

1
2
3
4
5

สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับบทเรียน
สื่อการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจบทเรียน
สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน
เอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน
เอกสารประกอบการสอนเรียงลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ตอนที่ 2 ประโยชน์ในการนำไปใช้
ข้อ

ประเด็นการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

1. ท่านสามารถนำทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
2. ท่านสามารถนำทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจไปใช้ในการ
เพิ่มพูนทักษะการอ่านในชีวิตประจำวันได้
3. ท่านสามารถนำทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจไปใช้ในการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้
4. ท่านสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการอ่านเพื่อนำไปใช้กับ
ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
5. ท่านสามารถนำทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ภาคผนวก จ
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมิน
1. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการสอนอ่านและเขียนในเนื้อหา
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือด้วยกิจกรรมภาระงาน
3. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียน
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1. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (การอ่าน)
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ
Rater

Item
1
2
3

C1
1
1
1

Sum
Mean
IoC
1
2
3

2
2
2
Sum
Mean
IoC

1
2
3

3
3
3
Sum
Mean
IoC

1
2
3

4
4
4
Sum
Mean
IoC

1
2

5
5

C2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

Sum
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

336
3

5
Sum
Mean
IoC

1
2
3

6
6
6
Sum
Mean
IoC

1
2
3

7
7
7
Sum
Mean
IoC

1
2
3

8
8
8
Sum
Mean
IoC

1
2
3

9
9
9
Sum
Mean
IoC

1
2

10
10

1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

337
3

10
Sum
Mean
IoC

1
2
3

11
11
11
Sum
Mean
IoC

1
2
3

12
12
12
Sum
Mean
IoC

1
2
3

13
13
13
Sum
Mean
IoC

1
2
3

14
14
14
Sum
Mean
IoC

1
2

15
15

1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

338
3

15
Sum
Mean
IoC

1
2
3

16
16
16
Sum
Mean
IoC

1
2
3

17
17
17
Sum
Mean
IoC

1
2
3

18
18
18
Sum
Mean
IoC

1
2
3

19
19
19
Sum
Mean
IoC

1
2

20
20

1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

339
3

20
Sum
Mean
IoC

1
2
3

21
21
21
Sum
Mean
IoC

1
2
3

22
22
22
Sum
Mean
IoC

1
2
3

23
23
23
Sum
Mean
IoC

1
2
3

24
24
24
Sum
Mean
IoC

1
2

25
25

1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

340
3

25
Sum
Mean
IoC

1
2
3

26
26
26
Sum
Mean
IoC

1
2
3

27
27
27
Sum
Mean
IoC

1
2
3

28
28
28
Sum
Mean
IoC

1
2
3

29
29
29
Sum
Mean
IoC

1
2

30
30

1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

341
3

30
Sum
Mean
IoC

1
2
3

31
31
31
Sum
Mean
IoC

1
2
3

32
32
32
Sum
Mean
IoC

1
2
3

33
33
33
Sum
Mean
IoC

1
2
3

34
34
34
Sum
Mean
IoC

1
2

35
35

1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

342
3

35
Sum
Mean
IoC

1
2
3

36
36
36
Sum
Mean
IoC

1
2
3

37
37
37
Sum
Mean
IoC

1
2
3

38
38
38
Sum
Mean
IoC

1
2
3

39
39
39
Sum
Mean
IoC

1
2

40
40

1
3
1
1
1
0
1
2
0.666667
0.833333
1
0
1
2
0.666667
0.833333
1
0
1
2
0.666667
0.833333
1
0
1
2
0.666667
0.833333
1
0

-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-0.83333
-1
-1
-1
-3
-1
-0.83333
-1
-1
-1
-3
-1
-0.83333
-1
-1
-1
-3
-1
-0.83333
-1
-1

0
0

0
-1
0
-1

0
-1
0
-1

0
-1
0
-1

0
-1
0
-1

0
-1

343
3

40
Sum
Mean
IoC

1
2
3

41
41
41
Sum
Mean
IoC

1
2
3

42
42
42
Sum
Mean
IoC

1
2
3

43
43
43
Sum
Mean
IoC

1
2
3

44
44
44
Sum
Mean
IoC

1
2

45
45

1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1

0
-1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

344
3

45
Sum
Mean
IoC

1
2
3

46
46
46
Sum
Mean
IoC

1
2
3

47
47
47
Sum
Mean
IoC

1
2
3

48
48
48
Sum
Mean
IoC

1
2
3

49
49
49
Sum
Mean
IoC

1
2

50
50

1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

345
3

50
Sum
Mean
IoC

1
2
3

51
51
51
Sum
Mean
IoC

1
2
3

52
52
52
Sum
Mean
IoC

1
2
3

53
53
53
Sum
Mean
IoC

1
2
3

54
54
54
Sum
Mean
IoC

1
2

55
55

1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

346
3

55
Sum
Mean
IoC

1
2
3

56
56
56
Sum
Mean
IoC

1
2
3

57
57
57
Sum
Mean
IoC

1
2
3

58
58
58
Sum
Mean
IoC

1
2
3

59
59
59
Sum
Mean
IoC

1
2

60
60

1
3
1
1
0
1
1
2
0.666667
0.833333
0
1
1
2
0.666667
0.833333
0
1
1
2
0.666667
0.833333
0
1
1
2
0.666667
0.833333
1
1

-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-0.83333
-1
-1
-1
-3
-1
-0.83333
-1
-1
-1
-3
-1
-0.83333
-1
-1
-1
-3
-1
-0.83333
-1
-1

0
0

-1
0
0
-1

-1
0
0
-1

-1
0
0
-1

-1
0
0
-1

0
0

347
3

60
Sum
Mean
IoC

1
2
3

61
61
61
Sum
Mean
IoC

1
2
3

62
62
62
Sum
Mean
IoC

1
2
3

63
63
63
Sum
Mean
IoC

1
2
3

64
64
64
Sum
Mean
IoC

1
2

65
65

1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

348
3

65
Sum
Mean
IoC

1
2
3

66
66
66
Sum
Mean
IoC

1
2
3

67
67
67
Sum
Mean
IoC

1
2
3

68
68
68
Sum
Mean
IoC

1
2
3

69
69
69
Sum
Mean
IoC

1
2

70
70

1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

349
3

70
Sum
Mean
IoC

1
3
1
1

-1
-3
-1
-1

0
0

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบการอ่าน เท่ากับ 0.88
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (การเขียน)
ผู้เชีย่ วชาญ ข้อ
C1
C2
Sum
1
1
0
-1
-1
2
1
1
-1
0
3
1
1
-1
0
Sum
2
-3
-1
Mean
0.8333
-1
IoC
0.833333 -0.83333
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบการเขียน เท่ากับ 0.83
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85
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2. ค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อการสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือด้วยกิจกรรมภาระงาน
1) ด้านหลักสูตร
Rater

Item
1
2
3

C1
1
1
1

Sum
Mean
IoC
1
2
3

2
2
2
Sum
Mean
IoC

1
2
3

3
3
3
Sum
Mean
IoC

1
2
3

4
4
4
Sum
Mean
IoC

1

5

C2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1

Sum
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

351
2
3

5
5
Sum
Mean
IoC

1
2
3

6
6
6
Sum
Mean
IoC

1
2
3

7
7
7
Sum
Mean
IoC

1
2
3

8
8
8
Sum
Mean
IoC

1
2
3

9
9
9
Sum
Mean
IoC

1

10

0
1
2
0.666667
0.833333
1
0
1
2
0.666667
0.833333
1
0
1
2
0.666667
0.833333
1
1
1
3
1
1
1
0
1
2
0.666667
0.833333
1

-1
-1
-3
-1
-0.83333
-1
-1
-1
-3
-1
-0.83333
-1
-1
-1
-3
-1
-0.83333
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-0.83333
-1

-1
0
-1

0
-1
0
-1

0
-1
0
-1

0
0
0
0

0
-1
0
-1

0

352
2
3

10
10

1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1

Sum
Mean
IoC
1
2
3

11
11
11
Sum
Mean
IoC

1
2
3

12
12
12
Sum
Mean
IoC

-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.94
2) ด้านเนื้อหา
Rater

Item
1
2
3

C1
1
1
1

Sum
Mean
IoC
1
2

2
2

C2
1
1
1
3
1
1
1
1

Sum
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1

0
0
0
0

0
0

353
3

2
Sum
Mean
IoC

1
2
3

3
3
3
Sum
Mean
IoC

1
2
3

4
4
4
Sum
Mean
IoC

1
2
3

5
5
5
Sum
Mean
IoC

1
2
3

6
6
6
Sum
Mean
IoC

1
2

7
7

1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
0
-1
1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
0
-1
1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1

0
0

0
-1
0
-1

0
0
0
0

0
-1
0
-1

0
0
0
0

0
0

354
3

7
Sum
Mean
IoC

1
2
3

8
8
8
Sum
Mean
IoC

1
2
3

9
9
9
Sum
Mean
IoC

1
2
3

10
10
10
Sum
Mean
IoC

1
2
3

11
11
11
Sum
Mean
IoC

1
2

12
12

1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
0
-1
1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333
1
-1
1
-1

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
-1
0
-1

0
0

355
3

12
Sum
Mean
IoC

1
2
3

13
13
13
Sum
Mean
IoC

1
2
3

14
14
14
Sum
Mean
IoC

1
2
3

15
15
15
Sum
Mean
IoC

1
2
3

16
16
16
Sum
Mean
IoC

1
2

17
17

1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

356
3

17
Sum
Mean
IoC

1
2
3

18
18
18
Sum
Mean
IoC

1
2
3

19
19
19
Sum
Mean
IoC

1
2
3

20
20
20
Sum
Mean
IoC

1
2
3

21
21
21
Sum
Mean
IoC

1
2

22
22

1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
0
-1
1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333
1
-1
0
-1
1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333
1
-1
0
-1

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
-1
0
-1

0
-1
0
-1

0
-1

357
3

22
Sum
Mean
IoC

1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333

0
-1

ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.95
3) ด้านสื่อ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
Rater

Item
1
2
3

C1
1
1
1

Sum
Mean
IoC
1
2
3

2
2
2
Sum
Mean
IoC

1
2
3

3
3
3
Sum
Mean
IoC

1
2
3

4
4
4

C2

1
-1
0
-1
1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
0
-1
1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333
1
-1
1
-1
1
-1

Sum
0
-1
0
-1

0
0
0
0

0
-1
0
-1

0
0
0

358
Sum
Mean
IoC
1
2
3

5
5
5
Sum
Mean
IoC

1
2
3

6
6
6
Sum
Mean
IoC

1
2
3

7
7
7
Sum
Mean
IoC

1
2
3

8
8
8
Sum
Mean
IoC

1
2
3

9
9
9

3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
0
-1
1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
0
-1
1
-1
1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333
1
-1
1
-1
1
-1

0

0
-1
0
-1

0
0
0
0

0
0
0
0

-1
0
0
-1

0
0
0

359
Sum
Mean
IoC
1
2
3

10
10
10
Sum
Mean
IoC

1
2
3

11
11
11
Sum
Mean
IoC

1
2
3

12
12
12
Sum
Mean
IoC

1
2
3

13
13
13
Sum
Mean
IoC

3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1

-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1

ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.95
ค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการสอน เท่ากับ 0.95

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

360
3. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอ่าน-เขียนเพื่อ
การสื่อสารในเนื้อหาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือด้วยกิจกรรมภาระงาน
ด้านการอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน
Rater

Item
1
2
3

C1
1
1
1

Sum
Mean
IoC
1
2
3

2
2
2
Sum
Mean
IoC

1
2
3

3
3
3
Sum
Mean
IoC

1
2
3

4
4
4
Sum
Mean
IoC

1

5

C2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1

Sum
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

361
2
3

5
5
Sum
Mean
IoC

1
2
3

6
6
6
Sum
Mean
IoC

1
2
3

7
7
7
Sum
Mean
IoC

1
2
3

8
8
8
Sum
Mean
IoC

1
2
3

9
9
9
Sum
Mean
IoC

1

10

1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
0
-1
1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333
1
-1

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
-1
0
-1

0

362
2
3

10
10
Sum
Mean
IoC

1
2
3

11
11
11
Sum
Mean
IoC

1
2
3

12
12
12
Sum
Mean
IoC

0
-1
1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333
1
-1
0
-1
1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1

-1
0
-1

0
-1
0
-1

0
0
0
0

ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้านเนื้อหา
Rater

Item
1
2
3

C1
1
1
1

Sum
Mean
IoC
1
2
3

2
2
2
Sum

C2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3

Sum
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3

0
0
0
0

0
0
0
0

363
Mean
IoC
1
2
3

3
3
3
Sum
Mean
IoC

1
2
3

4
4
4
Sum
Mean
IoC

1
2
3

5
5
5
Sum
Mean
IoC

1
2
3

6
6
6
Sum
Mean
IoC

1
2
3

7
7
7
Sum

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3

-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

364
Mean
IoC
1
2
3

8
8
8
Sum
Mean
IoC

1
2
3

9
9
9
Sum
Mean
IoC

1
2
3

10
10
10
Sum
Mean
IoC

1
-1
1
-1
1
-1
0
-1
1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333
1
-1
0
-1
1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1

0
-1
0
-1

0
-1
0
-1

0
0
0
0

ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้านกิจกรรมภาระงาน
Rater

Item
1
2
3

C1
1
1
1

Sum
Mean
IoC
1

2

C2
1
1
1
3
1
1
1

Sum
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1

0
0
0
0

0

365
2
3

2
2
Sum
Mean
IoC

1
2
3

3
3
3
Sum
Mean
IoC

1
2
3

4
4
4
Sum
Mean
IoC

1
2
3

5
5
5
Sum
Mean
IoC

1
2
3

6
6
6
Sum
Mean
IoC

1

7

1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1

-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

366
2
3

7
7
Sum
Mean
IoC

1
2
3

8
8
8
Sum
Mean
IoC

1
2
3

9
9
9
Sum
Mean
IoC

1
2
3

10
10
10
Sum
Mean
IoC

1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
0
-1
1
-1
1
-1
2
-3
0.666667
-1
0.833333 -0.83333
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
3
-3
1
-1
1
-1

0
0
0

-1
0
0
-1

0
0
0
0

0
0
0
0

ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร
Rater

Item
1
2
3

C1
1
1
1

Sum

C2
1
1
1
3

Sum
-1
-1
-1
-3

0
0
0
0

367
Mean
IoC
1
2
3

2
2
2
Sum
Mean
IoC

1
2
3

3
3
3
Sum
Mean
IoC

1
2
3

4
4
4
Sum
Mean
IoC

1
2
3

5
5
5
Sum
Mean
IoC

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1

-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

368
ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอน
Rater

Item
1
2
3

C1
1
1
1

Sum
Mean
IoC
1
2
3

2
2
2
Sum
Mean
IoC

1
2
3

3
3
3
Sum
Mean
IoC

1
2
3

4
4
4
Sum
Mean
IoC

1
2
3

5
5
5
Sum

C2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3

Sum
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

369
Mean
IoC

1
1

-1
-1

ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้านการวัดและประเมินผล
Rater

Item
1
2
3

C1
1
1
1

Sum
Mean
IoC
1
2
3

2
2
2
Sum
Mean
IoC

1
2
3

3
3
3
Sum
Mean
IoC

1
2
3

4
4
4
Sum
Mean
IoC

1

5

C2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1

Sum
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

370
2
3

5
5
Sum
Mean
IoC

ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.98

1
1
3
1
1

-1
-1
-3
-1
-1

0
0
0

ภาคผนวก ฉ
ผลการทดสอบสมมติฐานระดับความพึงพอใจ

372
ผลการทดสอบสมมติฐานระดับความพึงพอใจด้านการอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงาน
ที่ระดับมาก (3.51) และระดับมากที่สุด (4.51)
1. ด้านการอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงานที่ระดับมาก (3.51)
One-Sample Test
Test Value = 3.51
95% Confidence
Interval of the
Difference

ด้านการอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรม
ภาระงาน

Sig. (1- Mean
tailed) Difference Lower Upper

t

df

6.98

11

.005

.65

.45

.86

ด้านการอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรมภาระงานทีร่ ะดับมากทีส่ ุด (4.51)
One-Sample Test
Test Value = 4.5
95% Confidence
Interval of the
Difference

t
ด้านการอ่าน-เขียนด้วยกิจกรรม
ภาระงาน

--3.65

Sig. (1- Mean
tailed) Difference Lower Upper

df
11

.002

-.34 -.55

-.14

373
2. ด้านเนื้อหาบทเรียนที่ระดับมาก (3.51)
One-Sample Test
Test Value = 3.5

t
ด้านเนื้อหาบทเรียน

8.38

95% Confidence
Mean Interval of the
Difference
Sig. (1- Differen
df tailed) ce Lower Upper
9

.005

.64

.46

.81

ด้านเนื้อหาบทเรียนที่ระดับมากที่สุด (4.51)
One-Sample Test
Test Value = 4.5

t
ด้านเนื้อหาบทเรียน

95% Confidence
Mean Interval of the
Difference
Sig. (1- Differen
df tailed) ce Lower Upper

-4.71

9 .0005

-.360 -.63

-.18

3. ด้านกิจกรรมและขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภาระงานที่ระดับมาก (3.51)
One-Sample Test
Test Value = 3.5

t
ด้านกิจกรรมและขั้นตอนการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมภาระงาน

5.51

95% Confidence
Mean Interval of the
Difference
Sig. (1- Differen
df tailed) ce Lower Upper
9

.005

.74

.44

1.04

374
ด้านกิจกรรมและขัน้ ตอนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภาระงานที่ระดับมากที่สุด (4.51)
One-Sample Test
Test Value = 4.51

t
ด้านกิจกรรมและขั้นตอนการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมภาระงาน

95% Confidence
Mean Interval of the
Difference
Sig. (1- Differen
df tailed) ce Lower Upper

-1.93

9 .0042

-.26

-.56

-.04

4. ด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ระดับมาก (3.51)
One-Sample Test
Test Value = 3.5

t
ด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร

5.95

95% Confidence
Mean Interval of the
Difference
Sig. (1- Differen
df tailed) ce Lower Upper
4

.002

.60

.31

.87

ด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ระดับมากที่สุด
One-Sample Test
Test Value = 4.51

t
ด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร

-4.10

95% Confidence
Mean Interval of the
Difference
Sig. (1- Differen
df tailed) ce Lower Upper
4

.007

-.41

-.69

-.13

375
5. ด้านสื่อและเอกสารประกอบการสอนที่ระดับมาก (3.51)
One-Sample Test
Test Value = 3.5

t
ด้านสื่อและเอกสารประกอบการสอน

13.90

95% Confidence
Mean Interval of the
Difference
Sig. (1- Differen
df tailed) ce Lower Upper
4

.005

1.39

1.11

1.67

ด้านสื่อและเอกสารประกอบการสอนที่ระดับมากที่สุด (4.51)
One-Sample Test
Test Value = 4.5

t
ด้านสื่อและเอกสารประกอบการสอน

3.9

95% Confidence
Mean Interval of the
Difference
Sig. (1- Differen
df tailed) ce Lower Upper
4

.0009

.39

.11

.67

6. ด้านการวัดและประเมินผลที่ระดับมาก (3.51)
One-Sample Test
Test Value = 3.5

t
ด้านการวัดและประเมินผล

4.43

95% Confidence
Mean Interval of the
Difference
Sig. (1- Differen
df tailed) ce Lower Upper
4

.006

.99

.37

1.61

376
ด้านการวัดและประเมินผลทีร่ ะดับมากทีส่ ุด (4.51)
One-Sample Test
Test Value = 4.51

t
ด้านการวัดและประเมินผล

-045

95% Confidence
Mean Interval of the
Difference
Sig. (1- Differen
df tailed) ce Lower Upper
4

.967

-.01

-.63

.61

7. ด้านประโยชน์ในการนำไปใช้ที่ระดับมาก (3.51)
One-Sample Test
Test Value = 3.51

t
ด้านประโยชน์ในการนำไปใช้

5.82

95% Confidence
Mean Interval of the
Difference
Sig. (1- Differen
df tailed) ce Lower Upper
4

.002

1.00

.57

1.60

ด้านประโยชน์ในการนำไปใช้ที่ระดับมากที่สุด (4.51)
One-Sample Test
Test Value = 4.51

t
ด้านประโยชน์ในการนำไปใช้

.48

95% Confidence
Mean Interval of the
Difference
Sig. (1- Differen
df tailed) ce Lower Upper
4

.66

.09

-.42

.61

ภาคผนวก ช
ตัวอย่างงานเขียนจากกิจกรรมภาระงานเขียนเพื่อการสือ่ สาร

378

379

380
ประวัติผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นางบุษราคัม อินทสุก
6 เมษายน 2507
จังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2529 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิชาโท การท่องเที่ยว คณะมนุษศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2544 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2530 – 2532 งานต้อนรับฝ่ายหน้า สมาคมวาย. เอ็ม.ซี.เอ.
เชียงใหม่ (สันติธรรม)
พ.ศ. 2332 – 2542 อาจารย์ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จ. ลำปาง
พ.ศ. 2542 – 2553 อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ. ลำปาง
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ. ลำปาง
616 หมู่ 8 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

