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อาลัย พะสุนนท์
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ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ให้มี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อ เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อน
และหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 40 คน โรงเรี ยนธัญบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทดลองใช้ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ระยะเวลาที่
ใช้ในการทดลอง จํานวน 15 ชัว่ โมง แบบแผนการวิจยั The One Group Pretest – Posttest Design
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน
( อ 31203 ) 2) แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 3) แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า
t-test แบบ Dependent และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent
ผลการวิจยั พบว่า
1) แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่สร้างขึ้นมี
ประสิ ทธิภาพเท่ากับ 80.07/80.78 ซึ่งมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
2) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและ
หลังใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
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The purposes of this research were : 1) to develop and test the efficiency of English reading
comprehension exercises based on ASEAN community content to meet the efficiency criterion of 80/80,
2) to compare the ability in English reading comprehension of the tenth grade students before and after; this was
based on ASEAN community content, and 3) to study the satisfaction of the tenth grade students regarding
the exercises. The samples of this research were 40 tenth grade students studying during the first semester of
the academic year 2015 at Thanyaburi school, the secondary educational service area office 4. The duration of
the research implementation totaled 15 hours. The research design was the one group pretest – posttest.
The instruments of this research were ; 1) English Reading-Writing lesson plans (E31203),
2) the English reading comprehension exercises, 3) the English reading comprehension tests, 4) questionnaires
inquiring students’ opinion on the development of English reading comprehension based on ASEAN
community content. The data were statistically analyzed by statistical means, percentage, standard deviation,
t-test dependent and content analysis.
The results of this research revealed that:
1. The efficiency of the English reading comprehension exercises based on ASEAN community
content met the criterion of 80.07/80.78
2. Students' reading comprehension ability pretest and posttest outcome in English reading comprehension
exercises based on ASEAN community content the mean score on posttest was higher than pretest with statistically significant at
.05 level.

3. The tenth grade students revealed their positive opinion on the development of English
reading comprehension based on ASEAN community content at a high level; ( X = 4.34 , S.D. = 0.80 )
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและสํ าคัญของปัญหา
การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่ ในชีวติ ประจําวัน เนื่องจาก
เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการติดต่อสื่ อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู ้ การประกอบอาชีพ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่ งมิตรไมตรี และความร่ วมมือกับประเทศต่างๆ
นอกจากนั้นภาษายังช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นดีข้ ึน เรี ยนรู ้และเข้าใจความแตกต่าง
ของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู ้ต่างๆได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวสิ ัยทัศน์ในการดําเนินชีวติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 220)
กระทรวงศึกษาธิ การได้ตระหนักถึงความจําเป็ นและความสําคัญของภาษาอังกฤษ จึงได้จดั
รายวิชา ภาษาอังกฤษไว้ในหลักสู ตรการเรี ยนการสอน ในฐานะเป็ นภาษาต่างประเทศ ( Foreign
language) และหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25
51 ได้ระบุให้วชิ า
ภาษาอังกฤษจัดอยูใ่ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ที่จดั การเรี ยนการ
สอนที่มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องราวและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่ อสารในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม สามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปสู่ สังคมโลกได้ รู ้จกั
เชื่อมโยงความรู ้อนั เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู ้และเปิ ดโลกทัศน์ของตนใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในห้องเรี ยน ชุมชน และสังคมโลก เป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2551 :
1)
ในปี 2558 ประเทศไทยเข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยนหรื อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และการศึกษาได้ถูกกําหนดให้เป็ นกลไกหลักใน การพัฒนาศักยภาพของ
นักเรี ยน นักศึกษา ประชาชนให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน กระทรวงศึกษาธิ การ
ได้กาํ หนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพ เป็ นนโยบายที่ 2 คนไทยต้องเตรี ยมความพร้อมในการ
พัฒนาทักษะต่างๆ โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ ซึ่ งเป็ นภาษาราชการของอาเซี ยน และเป็ น
1

2
ภาษาสากลของโลก เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู ้ และติดต่อสื่ อสารกับชาวต่างชาติ ทั้งที่
เป็ นคนอาเซี ยนและคนในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก (สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, 2553 : 17 -18)
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษปั จจุบนั จึงต้องสอดคล้องกับนโยบายการเป็ นประชาคม
อาเซี ยน เพราะภาษาอังกฤษเป็ นภาษาราชการของอาเซี ยน และ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาํ คัญคือ การ
ปลูกฝังและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ไปพร้อมๆ กัน สามารถนําความรู้
ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวติ จริ ง และในบรรดาทักษะการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ทักษะ ทักษะการ
อ่านมีบทบาทเด่นชัดที่สุดต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ทุกแขนง และทุกระดับวัย เพราะ คนที่สามารถอ่าน
ภาษาอังกฤษได้ดีกว่า ย่อมสื บค้นและพัฒนาทุกด้านได้มากกว่า (บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ , 2549 : 1) ซึ่ง
สอดคล้องกับ จันทร์ เพ็ญ ชูแป้ น ( 2548 : 5) ได้กล่าวว่าการอ่านมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการดําเนิน
ชีวติ ของมนุษย์ เป็ นปั จจัยในการพัฒนาบุคคล ช่วยให้เกิดความงอกงาม สามารถรู ้จกั คิดและมีโลก
ทัศน์กว้าง แต่การจัดการเรี ยนสอนภาษาอังกฤษในปั จจุบนั ยังไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ทั้งนี้เพราะ
เด็กไทยส่ วนใหญ่ยงั มีระดับความสามารถในด้านการอ่านภาษาอังกฤษอยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของกรมวิชาการ (กรมวิชาการ.2540 : 17) พบว่าความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายอยูใ่ นระดับที่
ต้องปรับปรุ งแม้วา่ จะมีการปรับปรุ งหลักสู ตรภาษาอังกฤษให้ทนั สมัยสอดคล้องกับสภาพสังคม
และความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการ เทคโนโลยีต่างๆ แล้วก็ตาม สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540 :15) ได้
กล่าวถึง สาเหตุสาํ คัญประการหนึ่งที่ทาํ ให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษตํ่า คือ
นักเรี ยนขาดแรงจูงใจในการอ่าน ประกอบกับการที่ไม่สามารถอ่านคําศัพท์ หรื อไม่เข้าใจ
ความหมายของคําศัพท์ที่มีอยูใ่ นข้อความที่กาํ ลังอ่านจึงทําให้นกั เรี ยนไม่เข้าใจบทอ่านนั้นและยัง
รู ้สึกว่าการอ่านเป็ นเรื่ องยาก ลําบาก น่าเบื่อหน่ายมากยิง่ ขึ้น นอกจากนั้นการศึกษาสภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของ เกียรติชยั ยานะรังสี (2540) พบว่า ความสามารถในการอ่าน
ของนักเรี ยนไทยในระดับมัธยมศึกษา ยังอยูใ่ นระดับที่ไม่น่าพอใจนักโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้าน
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ กล่าวคือผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจเรื่ องที่อ่าน ไม่สามารถเรี ยบ
เรี ยงความคิดของตนเอง ให้เป็ นเรื่ องราวที่ต่อเนื่องได้
จากสภาพปั ญหาในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษดังกล่าว ครู ผสู ้ อนจึงควรจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนและให้นกั เรี ยน
ตระหนักถึงคุณค่าของการอ่านที่มีผลต่อการดํารงชีวติ ในสังคมซึ่ งสอดคล้องกับกรมวิชาการ
(2544: 1) ที่วา่ การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนต้องสอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของ
ภาษา การจัดการเรี ยนการสอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายทั้งกิจกรรมการฝึ กทักษะทาง
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ภาษาและกิจกรรมการฝึ กผูเ้ รี ยนให้รู้ถึงวิธีการเรี ยนภาษาด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย การฝึ กฝนเหล่านี้
จะนําไปสู่ การเป็ นผูเ้ รี ยนที่พ่ งึ ตนเองได้ และสามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวติ โดยใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็ นเครื่ องมือในการค้นคว้าหาความรู ้ ในการศึกษาต่อ รวมทั้งในการประกอบอาชีพซึ่ งเป็ น
จุดหมายสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้
นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม เรี ยนรู้ที่จะรับผิดชอบ และทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีการแสดง
ความคิดเห็นวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่ วมกับนักเรี ยนที่เรี ยนเก่งมีโอกาสช่วยเหลือนักเรี ยนที่เรี ยน
อ่อน ทําให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายและภูมิใจที่ได้ใช้ความสามารถของตนในการช่วยเหลือเพื่อน
ส่ วนนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนก็มีความเข้าใจในบทเรี ยนมากขึ้นซึ่ งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับการ
เรี ยนที่เรี ยกว่า การเรี ยนแบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) ซึ่ ง เป็ นรู ปแบบการสอนที่นาํ มาใช้กนั
เป็ นจํานวนมาก และใช้ในประเทศต่างๆอย่างกว้างขวางเช่นสหรัฐอเมริ กา อังกฤษ ออสเตรเลีย
นอร์ เวย์ และ อิสราเอล เป็ นต้น ปิ ยวรรณ ศิริรัตน์ (2543) และ เฮอร์ทซ์ ลาซารอวิทซ์, ไอวอรี่ ,
และ คอลเดอรอน (Hertz-Lazarowitz , Ivory, and Calderon. 1993) ที่พบว่าการสอนโดยใช้เทคนิค
แบบ CIRC ทําให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนตามคู่มือครู
มีกระบวนการทางความคิดซึ่ งนําไปสู่ ความคิดรวบยอดดีข้ ึนสามารถจัดลําดับขั้นตอนในการเขียน
เรื่ องกระชับและชัดเจนขึ้นรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเข้าใจความหมายของภาษาที่ซบั ซ้อนได้มากขึ้น
ด้วยนอกจากนี้ยงั แสดงออกถึงความเอาใจใส่ ในบทเรี ยนมากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์ในการทํางานแบบ
ร่ วมกันเป็ นกลุ่มมีทกั ษะทางสังคมในเชิงบวกเกิดความรู ้สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่ งเป็ นการ
พัฒนาตนเองในด้านการอยูร่ ่ วมกันในชีวติ ประจําวันได้ดียงิ่ ขึ้นด้วย วัฒนาพร ระงับทุกข์ ( 2542 :
38 ) กล่าวว่า การเรี ยนแบบร่ วมมือเป็ นวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรี ยน ให้แก่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนความคิดเห็น การแบ่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้รวมทั้ง
เป็ นกําลังใจแก่กนั และกันคนที่เรี ยนเก่งจะช่วยเหลือ ร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็กๆแต่ละกลุ่มที่
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู ้ความสามารถแตกต่างกันโดยที่แต่ละคนมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งใน
การเรี ยนรู ้และในความสําเร็ จของทั้งกลุ่มทั้งโดยการแลกเปลี่ยนคนที่เรี ยนอ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่ม
ไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรี ยนของตนเองเท่านั้นหากแต่ตอ้ งรับผิดชอบ ต่อการเรี ยนรู ้ของเพื่อน
สมาชิกทุกคนในกลุ่มความสําเร็ จของแต่ละบุคคลคือความสําเร็ จของกลุ่ม ดังจะเห็นการสนับสนุน
กิจกรรมการเรี ยนการสอนดังกล่าวนี้จากผลงานการวิจยั ของ เรวัต กาวีตะ๊ (2533), อารดา กันทะ
หงส์ (2546),กนิษฐา จีถม (2550) ที่ใช้กิจกรรมการต่อชิ้นส่ วน (Jigsaw) ซึ่ งพบว่าการจัดกิจกรรม
การสอนดังกล่าวมีส่วนส่ งเสริ มความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึน พัชรา
พลเยีย่ ม (2553) ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาชุดเกมประกอบการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิค เรี ยนด้วยช่วยกัน ( LT) ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1
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พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการเรี ยน จุราภรณ์ ปฐมวงษ์
(2553) ได้พฒั นาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจยั พบว่าเป็ นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศที่ดีในการ
เรี ยนการสอน นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นเพราะนักเรี ยนเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล กระบวนการกลุ่ม มีการฝึ กทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
การแสวงหาความรู ้ โดยมีการคิดแก้ปัญหาร่ วมกันในกลุ่มเพื่อนขณะปฏิบตั ิกิจกรรม มีการ
แสดงออกทางสังคมด้านการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามที่ดี ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ นอกจากนั้น สิ ริญา อินทร์นอก(2554) พบว่า การแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ที่เน้น
เทคนิค เค ดับเบิล้ ยู แอล พลัส ( KWL PLUS ) ต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ ของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 3 สู งขึ้น เพราะ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ เป็ นการทํางานกลุ่มที่นกั เรี ยนสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย ทําให้บรรยากาศในการเรี ยนเป็ นไปอย่างสนุกสนาน มีอิสระทางความคิด นักเรี ยน
จะช่วยเหลือกันเพื่อต้องการให้กลุ่มของตนได้รับรางวัล สอดคล้องกับแนวคิดของ จอห์นสัน และ
จอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994: 31-32) กล่าวว่า การดําเนินการจัดการ เรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยน
ที่มีความสามารถแตกต่างกันมาร่ วมกัน เรี ยนรู้เป็ นกลุ่มย่อย สมาชิกภายในกลุ่มจะศึกษา ทํางาน
ร่ วมกัน รับผิดชอบและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความสําเร็ จ ของกลุ่มซึ่ งกิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนในระดับชั้นเดียวกัน แต่มีความสามารถทาง ภาษาอังกฤษแตกต่างกันช่วยเหลือซึ่ งกัน และกัน
โดยผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถสู งได้มีโอกาสช่วยเหลือ เพื่อนที่มีความสามารถตํ่ากว่าให้เข้าใจเนื้อหา
ได้ดีข้ ึนเพราะใช้ ภาษาที่สื่อความหมายกันได้ง่าย และผูเ้ รี ยนกล้าที่จะซักถามในข้อ
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรี ยนธัญบุรีพบว่า กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับตํ่า ซึ่งจะเห็นได้จากคะแนนเฉลี่ยภาพรวม
ระดับโรงเรี ยนเปรี ยบเทียบ 2556 มีค่าเฉลี่ย 28..61 ปี การศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ย 29.17 (โรงเรี ยน
ธัญบุรี .2557:26) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรายวิชาการอ่านเพื่อความเข้าใจ กล่าวคือ เมื่อนําบทความ
หรื อ บทอ่านภาษาอังกฤษมาใช้สอนในห้องเรี ยนแล้วพบว่า นักเรี ยนใช้เวลาในการอ่านมาก โดย
นักเรี ยนใช้เวลานานในการแปลคําศัพท์จากบทอ่านเพื่อทําความเข้าใจเนื้อเรื่ องและเมื่ออ่านจบ
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่สามารถตอบคําถาม หรื อจับใจความสําคัญของเรื่ องที่อ่านได้ ส่ งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับตํ่าด้วย
ดังนั้นเพื่อให้การสอนการอ่านบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร และเพื่อแก้ปัญหา
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ตลอดจนช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่านของนักเรี ยน
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ให้ดีข้ ึน ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนของครู ให้ดีข้ ึน นักเรี ยนเห็นความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษและสร้างความรับผิดชอบ มีการทํางานร่ วมกันเพื่อความสําเร็ จของกลุ่ม ผูว้ จิ ยั จึงมี
ความสนใจในการนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เทคนิค STAD , Jigsaw , LT , CRIC ซึ่ งทั้ง 4 เทคนิค
นี้ เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีกระบวนการให้นกั เรี ยนทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
ย่อยโดยให้สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบมีจุดมุ่งหมายต่อกลุ่มร่ วมกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ (Aronson
et al., 1978; Bejarano,1997; Kagan, 1988; Johnson et al., 1981; Sharan, 1989, อ้างในสมศักดิ์ ภู่
วิภาดาวรรธน์ , 2544 : 3) กล่าวว่า การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือเป็ นแนวคิดที่อยูบ่ นพื้นฐานของรู ปแบบ
การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ที่สนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู้ และ นอกจากนั้นผูว้ จิ ยั ก็ได้สนใจนํา
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เทคนิค KWL- Plus มาใช้ร่วมกับการจัดการเรี ยนรู ้ท้งั 4 เทคนิคด้วย ทั้งนี้
เพราะรู ปแบบการเรี ยนรู ้เทคนิค KWL-Plus เป็ นรู ปแบบที่ คารร์ และ โอเกิล (Carr, E., and D.
Ogle.1987, 626-631.) พัฒนาขึ้นจากเทคนิค KWL (Ogle, D.,1986, 564-570.) คือใช้กระบวนการ
ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่ งที่รู้ ตั้งคําถามในสิ่ งที่ตนต้องการรู ้เพื่อหาคําตอบ โดยเพิ่มส่ วนการเขียน
แผนภาพความคิดและการสรุ ปเรื่ อง นอกจากนั้น รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบ KWL- Plus ยังส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการระดมสมอง และทํางานร่ วมกับกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก้ปัญหาร่ วมกัน
เป็ นการเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ตนต้องการรู ้ อันเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาให้เกิดปัญญา เกิดการเรี ยนรู้ที่
ยัง่ ยืน และมีความสุ ขในการเรี ยน
จากแนวคิด ทฤษฎี ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงได้สร้างแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรีให้ดีข้ ึน สาเหตุที่ใช้เนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
เพราะ ประเทศไทยในฐานะที่เป็ นผูน้ าํ ในการก่อตั้งประชาคมอาเซี ยน มีศกั ยภาพในการเป็ นแกนนํา
ในการสร้างประชาคมอาเซี ยนให้เข้มแข็ง และจะมีการส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้าน
อาเซี ยนศึกษา เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ดา้ นศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซี ยนด้วย
การศึกษา ด้วยการสร้างความเข้าใจในเรื่ องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน ความ
แตกต่างทางด้านชาติพนั ธุ์ หลักสิ ทธิ มนุษยชน ตลอดจนการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซี ยน จากเหตุผลดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าน่าจะเป็ นการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบั นักเรี ยนเกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกใน
ประชาคมอาเซี ยน ได้ดียงิ่ ขึ้น
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การนําเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนจะมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาได้เนื่องจากในส่ วนของเนื้อหาเกี่ยวกับสมาชิกในกลุ่มอาเซี ยน
10 ประเทศได้กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรพบว่าเนื้อหาดังกล่าวมีส่วนช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้นนอกจากนี้ในส่ วนของการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีกา รจัดการเรี ยนเป็ น
กลุ่มที่คละความสามารถ มีการแบ่งภาระงานรับผิดชอบให้แก่สมาชิกแต่ละคน เป็ นการเอื้ออํานวย
ให้ผเู ้ รี ยนมีการร่ วมมือกันในการทํากิจกรรมทางภาษากันเอง ช่วยส่ งเสริ มการแสดงออก การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังเช่นการศึกษาวิจยั ของ เรวัต กาวีตะ๊
(2533), อารดา กันทะหงส์
(2546),กนิษฐา จีถม (2550) ที่ใช้กิจกรรมการต่อชิ้นส่ วน (Jigsaw) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือพบว่าการจัดกิจกรรมการสอนดังกล่าวมีส่วนส่ งเสริ มความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึน พัชรา พลเยีย่ ม (2553) ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาชุดเกม
ประกอบการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิคเรี ยนด้วยช่วยกัน(LT)
ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นและมีความ
พึงพอใจต่อการเรี ยน จุราภรณ์ ปฐมวงษ์ ( 2553) ได้พฒั นาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจยั
พบว่าเป็ นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรี ยนการสอน นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สู งขึ้นเพราะนักเรี ยนเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และ กระบวนการ
กลุ่ม มีการฝึ กทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู ้ โดยมีการคิด
แก้ปัญหาร่ วมกันในกลุ่มเพื่อนขณะปฏิบตั ิกิจกรรม มีการแสดงออกทางสังคมด้านการเป็ นผูน้ าํ ผู ้
ตามที่ดี ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้า หลักการ แนวคิด และขั้นตอน การจัดการ
เรี ยนรู้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านโดยศึกษา ในเรื่ อง จิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งกล่าวถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ ครู ตอ้ งสังเกตความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเรี ยนเพราะนักเรี ยนแต่ละบุคคลมีความถนัดแตกต่างกันดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนต้องให้
เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคน นอกจากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
เรี ยนรู ้โดยการฝึ กฝนของ ธอร์ นไดค์ (Thorndike) ซึ่ งกล่าวถึง กฎแห่งการนําไปใช้ คือ การกระทําซํ้า
ๆ จะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดียงิ่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝึ ก ซึ่ งลักษณะของ
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แบบฝึ กที่ดีน้ นั ต้องคํานึงถึง ความสําคัญของแบบฝึ ก คือ ครู ผสู ้ อนต้องพยายามหาแบบฝึ กหรื อสร้าง
แบบฝึ ก ทีมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน ซึ่ งจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมี
ความสนใจยิง่ ขึ้น และ ในการสร้างแบบฝึ กนั้น ผูส้ ร้างแบบฝึ กต้องมีหลักในการสร้างแบบฝึ กด้วย
กล่าวคือ จะต้องสร้างให้เหมาะสมตามกระบวนการในการฝึ ก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดสําหรับผู้
ฝึ ก
นอกจากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ ดังนี้ 1. ทฤษฎีการอ่าน
เพื่อความเข้าใจของ แลพพ์ และฟลัด (Lapp and Flood, 1986: 5-6) กล่าวว่า ความเข้าใจในการอ่าน
เป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญที่สุดในการอ่าน ความเข้าใจในการอ่านได้มาจากการมีกระบวนการทาง
ความคิดในการแปลความ ตีความ จับใจความ โดยอาศัยความรู ้ความเข้าใจทางภาษาและจาก
ประสบการณ์เดิมของผูอ้ ่าน 2) ศึกษาทฤษฎีความสัมพันธุ์ เชื่อมโยงข้อมูลของ ธอร์นไดค์
( Thorndike Theory ) คือ การสอนในชั้นเรี ยนต้องกําหนดจุดมุ่งหมายให้ชดั เจน การตั้งจุดมุ่งหมาย
ให้ชดั เจนก็หมายถึงการตั้งจุดมุ่งหมายที่สังเกตการตอบ สนองได้และครู จะต้อง จัดแบ่งเนื้อหา
ออกเป็ นหน่วย ๆ ให้เขาเรี ยนทีละหน่วย เพื่อที่ผเู้ รี ยนจะได้เกิดความรู้สึกพอใจในผลที่เขาเรี ยน และ
ในแต่ละหน่วยนั้น ต้องเริ่ มจากสิ่ งที่ง่ายไปหาสิ่ งที่ยากเสมอ 3 . ฝ่ ายทฤษฎีการอ่านเชิงจิตวิทยา ของ
โคดดี้ (Coady. 1979: 18) และ ทฤษฎีประสบการณ์เดิม ของ และ อีสเตอร์โฮล์ด (Carrell &
Eisterhold, 1983, p. 553) ที่วา่ ข้อมูลใหม่ ความรู ้ใหม่ และความคิดใหม่ จะมีความหมายเมื่อสิ่ ง
เหล่านี้มีความสอดคล้องกับประสบการณ์เดิมซึ่ งมีอยูแ่ ล้วในสมอง เป็ นทฤษฎีที่นาํ ไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลความรู ้เก่ากับข้อมูลความรู ้ใหม่
นอกจากนั้นผูว้ จิ ยั ยังได้ศึกษาแนวคิดและขั้นตอนในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ 5
เทคนิค ดังต่อไปนี้ 1. การจัดการเรี ยนการสอนด้วยเทคนิค KWL- Plus 2. การจัดการเรี ยนการ
สอนด้วยเทคนิค STAD 3. การจัดการเรี ยนการสอนด้วยเทคนิค Jigsaw 4. การจัดการเรี ยนการ
สอนด้วยเทคนิค LT 5. การจัดการเรี ยนการสอนด้วยเทคนิค CIRC
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดด้านทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ และ จากการได้ศึกษา
ถึงโครงสร้างของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศใน 4 ด้าน คือ 1. สาระและมาตรฐานการเรี ยน 2.คุณภาพ
ผูเ้ รี ยน 3. มาตรฐานการเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ
อ่าน – เขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แล้ว ได้นาํ มาเป็ นข้อมูลในการสร้าง 1. แบบฝึ กการอ่าน
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ 3. การประเมินผล ดังรายละเอียด
1. แบบฝึ กการอ่าน ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
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1.1 วัตถุประสงค์ กําหนดวัตถุประสงค์ของแบบฝึ กทักษะการอ่านโดยศึกษา
โครงสร้างของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศใน 4 ด้าน คือ 1. สาระและมาตรฐานการเรี ยน 2. คุณภาพผูเ้ รี ยน
3. มาตรฐานการเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ ศึกษาถึงความต้องการ ความจําเป็ น ของผูเ้ รี ยน แล้วนํามา
กําหนดวัตถุประสงค์
1.2 แบบทดสอบก่อนเรี ยน จากการศึกษาความต้องการ การวิเคราะห์เนื้อหา ได้
นํามา สร้างแบบทดสอบก่อนเรี ยน
1.3 สร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 5 เล่ม
1.4 สร้างแบบทดสอบหลังเรี ยน
1.5 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ 5 แผน
2. ศึกษาขั้นตอนในการในการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่ งมีข้นั ตอนในการในการจัดการเรี ยนรู้ ดังนี้
2.1 ขั้นนําเสนอบทเรี ยน ( Pre-reading)
2.2 ขั้นระหว่างเรี ยน ( While-reading) มีข้นั ตอนในการจัดการเรี ยนการสอนรู้ตาม
หลัก และวิธีการ 5 เทคนิค คือ
1. KWL- Plus
2. STAD
3. JIGSAW
4. LT
5. CIRC
2.3 ขั้นหลังการอ่าน (Post – reading)
และผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งยึดวิธีการตาม หลักและทฤษฎี ซึ่งตัวแปร
เหล่านี้จะได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซี ยน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาแบบฝึ ก
การอ่ านเพือ่ ความเข้ าใจ
1. จิตวิทยาการเรี ยนรู ้กบั แบบฝึ ก
1.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล
1.2 การเรี ยนรู ้โดยการฝึ กฝน
ของธอร์นไดค์ (Thorn dike)
1.3 กฎแห่งการนําไปใช้
2. ลักษณะของแบบฝึ ก
2.1 ความสําคัญของแบบฝึ ก
2.2 หลักในการสร้างแบบฝึ ก

แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการอ่ านเพือ่
ความเข้ าใจ
1.การอ่านเพื่อความเข้าใจ
(Lapp and Flood)
2. วิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล
3. การอ่านเชิงจิตวิทยา (Coady)
4. ประสบการณ์เดิม ( Carrell and
Eisterhold)

แนวคิดและขั้นตอนในการจัดการ
เรียนการสอน 5 เทคนิค
1. KWL - Plus
2. STAD
3. Jigsaw
4. LT
5. CIRC

1.แบบฝึ กการอ่ าน
องค์ประกอบของแบบฝึ กทักษะ
การอ่าน
1. วัตถุประสงค์ (ผลการเรี ยนรู ้)
2. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. แบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 5 เล่ม
4. แบบทดสอบหลังเรี ยน
5. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 5 แผน
2. ขั้นตอนในการในการจัดการ
เรียนรู้
1. ขั้นนําเสนอบทเรี ยน
( Pre-reading)
2. ขั้นระหว่างเรี ยน
( While-reading)
มีข้ นั ตอนในการจัดการเรี ยนการ
สอนรู ้ตามหลัก และวิธีการ 5
เทคนิค คือ
1.KWL - Plus
2. STAD
3. Jigsaw
4. LT
5. CIRC
3. ขั้นหลังการอ่าน
(Post – reading)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
1

1. ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ
2. ความรู ้ เรื่ องอาเซียน
ที่เกิดจากการใช้แบบฝึ ก
ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ
3. ความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ ก
ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
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คําถามการวิจัย
1. แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประชาคม อาเซียน
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรื อไม่
2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หลังเรี ยนจากแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน
นักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสู งกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อยูใ่ นระดับใด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึ กและหาประสิ ทธิ ภาพของ แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สมมติฐานการวิจัย
1. ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป

1

11
ขอบเขตการวิจัย
ประชากร
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่เรี ยนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ( อ 31203 ) ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 325 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
/8 โรงเรี ยนธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ที่เรี ยนในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ( อ 31203 ) ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่ มมาหนึ่งห้องเรี ยน ด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย ( Simple
Random Sampling )
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรต้น คือ แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
2.2 ความรู ้เรื่ องอาเซี ยน
2.3 ความพึงพอใจต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน และเนื้อหาในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน (อ 31203 )
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการทดลอง
การวิจยั ครั้งนี้ใช้เวลาในการทดลองสัปดาห์ละ
สิ้ น 15 ชัว่ โมง ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558

3 ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลา 5 สัปดาห์รวมทั้ง

เนือ้ หาทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตรงตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผูว้ จิ ยั ได้ปรับสาระการเรี ยนรู ้เพื่อใช้ใน
การวิจยั โดยใช้หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง ASEAN แบ่งออกเป็ น 5 แผน ได้แก่
1. Basic Facts of ASEAN
1
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2. ASEAN Festivals
3. Thailand and ASEAN (Thailand’s Readiness for the AEC )
4. ASEAN News
5. Tourist Attractions in ASEAN
นิยามคําศัพท์ เฉพาะ
1. แบบฝึ ก การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประชาคม อาเซียน
หมายถึง บทอ่าน และ แบบฝึ กทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรี ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น รู ปแบบของแบบฝึ กพัฒนาการอ่านประกอบไป
ด้วยกิจกรรมการอ่าน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียนจํานวน 5 เรื่ อง ได้แก่ 1. Basic Facts of
ASEAN 2. ASEAN Festivals 3. Thailand’s Readiness for the AEC 4. ASEAN News และ
5. Tourist Attractions In ASEAN
2. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ หมายถึง การจัดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ซึ่งมีข้ นั ตอนในการในการจัดการเรี ยนรู้ ดังนี้
2.1 ขั้นนําเสนอบทเรี ยน ( Pre-reading)
2.2 ระหว่างเรี ยน ( While-reading) มีข้นั ตอนในการจัดการเรี ยนการสอนรู้ 5
เทคนิค คือ
2.2.1 การจัดการเรี ยนรู ้ เทคนิค KWL- Plus หมายถึง เนื้อหาสาระของ
เรื่ องที่จะศึกษาประเด็นคําถาม และผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้น
K เป็ น
ขั้นตอนการเตรี ยมความรู ้พ้ืนฐาน 2. ขั้น W เป็ นขั้นตอนการตั้งจุดมุ่งหมายการอ่านหรื อการเรี ยนรู ้
แล้วนํามาเขียนคําถามสิ่ งที่ตอ้ งการรู ้แล้วจึงเรี ยนรู ้หรื อหาคําตอบ 3. ขั้น L เป็ นขั้นตอนการเขียน
คําตอบหรื อบันทึกข้อมูล และ 4. ขั้น PLUS เป็ นขั้นตอนการเขียนสรุ ปและนําเสนอในรู ปของ
แผนผังหรื อข้อความที่สรุ ปไว้
2.2.2 การจัดการเรี ยนการสอน เทคนิค STAD หมายถึง การเรี ยนตาม
ขั้นตอนการเรี ยนแบบกลุ่มร่ วมมือ โดยใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ โดยมีนกั เรี ยนเรี ยนเป็ น
กลุ่มย่อยกลุ่มละ 4-5 คน ให้สมาชิกในกลุ่มมีระดับความสามารถทางการเรี ยนเรื่ อง คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น แตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน เรี ยนร่ วมกัน โดยนักเรี ยนจะมีคะแนนความรู้พ้ืนฐาน
ของแต่ละบุคคล เรี ยกว่า คะแนนฐาน (Base Score) การเริ่ มบทเรี ยนครู เป็ นผูส้ อน แล้วให้นกั เรี ยน
ฝึ กทักษะ โดยการฝึ กทักษะร่ วมกันเป็ นกลุ่ม มีการปรึ กษาและแก้ไขข้อผิดพลาดร่ วมกัน มีการแบ่ง
หน้าที่กนั ทําและต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่กนั ทุกครั้งในการเรี ยน สมาชิกของกลุ่มจะต้อง
1
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ช่วยเหลือกันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทเรี ยน หลังจบบทเรี ยนก็จะต้องทําแบบทดสอบเป็ นรายบุคคล
และนําคะแนนทดสอบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละคน โดยเน้นให้สมาชิกพยายามทําให้ดีที่สุด
เพราะคะแนนของสมาชิกแต่ละคนส่ งผลต่อคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มและรางวัลที่จะได้รับ ซึ่งคะแนน
ของสมาชิกแต่ละคนที่ทาํ ให้แก่กลุ่มจะได้จากคะแนนพัฒนาการ (Improvement Point) ของแต่ละ
คน
2.2.3 การจัดการเรี ยนการสอน เทคนิค Jigsaw หมายถึง หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นกลุ่ม โดยคละความสามรถ กลุ่มประมาณ 4 - 5 คน เรี ยกว่า กลุ่มบ้าน
แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ทาํ กิจกรรมเหมือนกันทุกกลุ่ม โดยมีหวั ข้อย่อยเท่ากับจํานวนสมาชิก
แต่ละกลุ่ม สมาชิกแบ่งเนื้อหาคนละหัวข้อ แล้วน าเนื้อหาที่ตนเองได้รับไปศึกษาร่ วมกับสมาชิก
กลุ่มอื่นที่ได้เนื้อหาเหมือนกัน เรี ยกว่า กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ หลังจากนั้นผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนกลับมาที่
กลุ่มบ้านกลุ่มเดิม เพื่ออธิ บายความรู ้ให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจ เมื่อจบบทเรี ยนจะมีการทดสอบ
รายบุคคลแล้วนําคะแนนของสมาชิกในกลุ่มบ้านมารวมกัน กลุ่มใดได้คะแนนรวมสู งสุ ด ครู มีการ
เสริ มแรงด้วยรางวัลหรื อกล่าวชมเชย
2.2.4 การจัดการเรี ยนการสอน เทคนิค LT หมายถึง การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน
เข้ากลุ่มโดยคละความสามารถ (เก่ง - ปานกลาง - อ่อน) กลุ่มละ 4 คน ศึกษาเนื้อหาสาระร่ วมกัน
โดยกําหนดบทบาทให้แต่ละคนมีหน้าที่ช่วยเหลือกลุ่มใน การเรี ยนรู้ เช่น สมาชิกคนที่ 1 : อ่านคา
สั่ง สมาชิกคนที่ 2 : หาคาตอบ สมาชิกคนที่ 3 : หาคาตอบ และ สมาชิกคนที่ 4 : จากนั้นกลุ่มสรุ ป
คําตอบร่ วมกันส่ งคําตอบเป็ นผลงานของกลุ่ม ผลงานกลุ่มได้คะแนนเท่าไร สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
นั้นจะได้คะแนนเท่ากันทุกคนในการทํากิจกรรม
2.2.5 การจัดการเรี ยนการสอน เทคนิค CIRC หมายถึง การจัดการเรี ยน
การสอนที่ผสู ้ อนจัดให้ผเู ้ รี ยนแบ่งเป็ นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4-6 คน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก
ที่มีความสามารถแตกต่างกัน เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้โดยการทํางานร่ วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และร่ วมกันรับผิดชอบงานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดเป็ นความสําเร็ จของกลุ่ม โดยมี
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบ่ง เป็ น 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นเตรี ยมความพร้อม 2. ขั้นสอน 3. ขั้นปฏิบตั ิ
กิจกรรม และ 4. ขั้นสรุ ปและประเมินผล
2.3 หลังการอ่าน (Post – reading)
3. ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านเพื่อความเข้าใจ หมายถึง คุณภาพของแบบฝึ กทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ซึ่ งเมื่อนักเรี ยนได้ฝึกทําแบบฝึ กหัดแล้วสามารถตอบคําถาม
ของแบบฝึ กหัดได้มากที่สุด ไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 80/80
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80 ตัวแรก หมายถึง เฉลี่ยร้อยละ ของคะแนนที่นกั เรี ยนได้จากการทําแบบฝึ กการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ได้ร้อยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง เฉลี่ยร้อยละ ของคะแนนที่นกั เรี ยนทั้งหมดทําแบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ได้ร้อยละ 80
4. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหมายถึง
การอ่านเนื้อเรื่ อง
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนในระดับ จับใจความสําคัญ สรุ ปความ ตีความ โดยใช้แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
5. ความรู ้เรื่ อง อาเซี ยน หมายถึง ความรู ้ที่เกิดจากการใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ 5 เรื่ อง คือ 1. Basic Facts of ASEAN 2. ASEAN Festivals 3. Thailand’s Readiness
for the AEC 4. ASEAN News และ 5. Tourist Attractions in ASEAN
6. ความพึงพอใจต่อ แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคม อาเซี ยน หมายถึง ความรู ้สึก ความคิดเห็น ความชอบ หรื อ ความพอใจในการเรี ยน
วิชาการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลองโดยศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อ
กิจกรรมและแบบฝึ กการอ่านว่ามีความเหมาะสมเพียงใด โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า
ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ ท (Likert,1986 :181) ซึ่ งสอบถามในด้านเนื้อหา ด้านรู ปแบบ และด้าน
กิจกรรม โดยใช้ระดับคะแนนเป็ นเครื่ องบ่งชี้ระดับความคิดเห็น
7. นักเรี ยน หมายถึง ผูท้ ี่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรี
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่กาํ ลังเรี ยนรายวิชา อ 31203 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2558
ความสํ าคัญของการวิจัย
1. ได้แบบฝึ กการอ่านเพื่อความเข้าใจที่มีประสิ ทธิ ภาพนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
2. เป็ นแนวทางในการพัฒนา การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค
KWL- Plus , STAD , Jigsaw, LT และ CIRC เพื่อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
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บทที่ 2
เอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
1.1 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
1.2 คุณภาพผูเ้ รี ยน
1.3 มาตรฐานการเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.4 โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน – เขียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ
2.1 ความหมายของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
2.2 รู ปแบบและแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เทคนิค KWL-Plus
3.1 ความหมายของการเรี ยนรู ้เทคนิค KWL-Plus
3.2 บทบาทหน้าที่ของครู และนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้เทคนิค KWL-Plus
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
4.1 ความหมายของแบบฝึ ก
4.2 ความสําคัญของแบบฝึ ก
4.3 ลักษณะของแบบฝึ กที่ดี
4.4 ประโยชน์ของแบบฝึ กทักษะ
4.5 ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึ กทักษะ
4.6 แนวคิดและจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึ กทักษะ
4.7 ประสิ ทธิ ภาพและการหาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของแบบฝึ กการอ่าน
5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ
5.1 ความหมายของการอ่าน
5.2 จุดมุ่งหมายในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
5.3 องค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจ
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5.4 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
5.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
5.6 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่าน
5.7 แผนการจัดการเรี ยนรู้
6. แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
5.1 ประวัติอาเซี ยน
5.2 ทิศทางอาเซี ยนกับการศึกษา
5.3 การศึกษาของไทยในกรอบอาเซี ยน
7. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
จากการทบทวนหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นําไปสู่ การพัฒนา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้ าหมาย
ของหลักสู ตรในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน และกระบวนการนําหลักสู ตรไปสู่ การปฏิบตั ิในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั ที่ชดั เจน เพื่อใช้เป็ นทิศทางในการจัดทํา
หลักสู ตร การเรี ยนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้กาํ หนดโครงสร้างเวลาเรี ยนขั้นตํ่าของแต่
ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ในแต่ละชั้นปี ไว้ในหลักสู ตรแกนกลาง และเปิ ดโอกาสให้สถานศึกษาเพิม่ เติม
เวลาเรี ยนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยน เกณฑ์
การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และมีความชัดเจนต่อการนําไปปฏิบตั ิ
เอกสารหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 นี้จดั ทําขึ้นสําหรับท้องถิ่น
และสถานศึกษาได้นาํ ไปใช้เป็ นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาและจัดการเรี ยน
การสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้
และทักษะที่จาํ เป็ นสําหรับการดํารงชีวติ ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู ้เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ มาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี้วดั ที่กาํ หนดไว้ในเอกสารนี้ช่วยทําให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ตอ้ งการในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่
ชัดเจนตลอดแนวซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่ วมกัน
พัฒนาหลักสู ตรได้อย่างมัน่ ใจทําให้การจัดทําหลักสู ตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็ น
เอกภาพยิง่ ขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่ องการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ และช่วย
แก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสู ตรในทุกระดับตั้งแต่
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ระดับชาติจนกระทัง่ ถึงสถานศึกษาจะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั ที่
กําหนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งเป็ นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุก
รู ปแบบ และครอบคลุมผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ าหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่คาดหวังได้ ทุก
ฝ่ าย ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่ วมรับผิดชอบ โดยร่ วมกันทํางาน
อย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ ส่ งเสริ มสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจน
ปรับปรุ งแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่ คุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดไว้
( กระทรวงศึกษาธิการ.2551)
ระดับการศึกษา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1.ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6 ) 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3) และ 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6) ซึ่ ง การศึกษา
ระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู ้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผูเ้ รี ยนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทกั ษะในการใช้วทิ ยาการและเทคโนโลยี
ทักษะกระบวนการคิดขั้นสู ง สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็ นผูน้ าํ และผูใ้ ห้บริ การ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ
การจัดเวลาเรียน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาํ หนดกรอบโครงสร้างเวลาเรี ยนขั้นตํ่าสําหรับ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ่ งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้ตามความ
พร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริ บทของสถานศึกษาและสภาพของผูเ้ รี ยน ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6) ให้จดั เวลาเรี ยนเป็ นรายภาค มีเวลาเรี ยน วัน
ละไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง คิดนํ้าหนักของรายวิชาที่เรี ยนเป็ นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชัว่ โมง ต่อภาคเรี ยน
มีค่านํ้าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)
สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด ซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังนี้
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สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผเู้ รี ยนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1.ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสารมีวฒั นธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วธิ ี การสื่ อสาร ที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่อนําไปสู่ การสร้างองค์ความรู้
หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาและมีการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชี วติ เป็ นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดําเนินชีวติ ประจําวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง การทํางาน และการอยู่
ร่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการ
รู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเป็ นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีดา้ น
ต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู้ การ
สื่ อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
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5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทํางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตาม
บริ บทและจุดเน้นของตนเอง
มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความสมดุล ต้องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุ ปัญญา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. ภาษาไทย
2. คณิ ตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุ ขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ได้กาํ หนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นเป้ าหมายสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐานการเรี ยนรู้ระบุสิ่งที่ผเู้ รี ยนพึงรู้ ปฏิบตั ิได้ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และ
ค่านิยม ที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ยงั เป็ นกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรี ยนรู ้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการ
อะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่ ง
รวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อ
ประกันคุณภาพดังกล่าวเป็ นสิ่ งสําคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณภาพตามที่มาตรฐานการเรี ยนรู ้กาํ หนดเพียงใด กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้
ผูเ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
แสวงหาความรู ้ ประกอบอาชีพ และศึกษา ต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องราว
และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไป
ยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้
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1.1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ใน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศไว้ดงั นี้
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร
ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารแสดงความรู ้สึกและความคิดเห็น ตีความ นําเสนอข้อมูลความคิดรวบยอดและความคิดเห็น
ในเรื่ องต่างๆและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู ้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ
โดยการพูดและการเขียน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนําไปใช้อย่างเหมาะสม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
นําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระที่ 3 ภาษากับความสั มพันธ์ กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้ อนื่
ภาษากับความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นการใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยง
ความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น เป็ นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของ
ตน
มาตรฐาน ต3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อและ
ื่น
เป็ นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
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สาระที่ 4 ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนและโลก
ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ชุมชน และสังคมโลก เป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก
1.2. คุณภาพผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6)
- ปฏิบตั ิตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งานต่างๆ คําชี้แจง คําอธิ บาย และคําบรรยายที่ฟังและ
อ่าน อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตาม
หลักการอ่าน อธิ บายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่
อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ สัมพันธ์กบั ประโยคและข้อความที่ฟัง
หรื ออ่าน จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ
อ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
- สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์
สถานการณ์ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจและสื่ อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือก
และใช้คาํ ขอร้อง คําชี้แจง คําอธิ บาย และให้คาํ แนะนํา พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาํ ลองหรื อสถานการณ์จริ ง
อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิ บาย เปรี ยบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง /ประเด็น /ข่าว /เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยาย
ความรู ้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว
/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
- พูดและเขียนนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่ องและประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจ พูดและเขียนสรุ ปใจความสําคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่ อง
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ท้งั ในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
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- เลือกใช้ภาษานํ้าเสี ยงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษาอธิ บาย/อภิปรายวิถีชีวติ ความคิดความเชื่อ และ
ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณี ของเจ้าของภาษา เข้าร่ วม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
-อธิ บาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวน คําพังเพย
สุ ภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยวิเคราะห์ /อภิปรายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวติ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนําไปใช้อย่างมีเหตุผล
- ค้นคว้า
/สื บค้น บันทึก สรุ ป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อื่น จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆและนําเสนอด้วยการพูดและการเขียน
- ใช้ภาษาสื่ อสารใน
สถานการณ์จริ ง /สถานการณ์จาํ ลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนสถานศึกษา
ชุมชน และสังคม
- ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น
/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุ ปความรู ้ /ข้อมูลต่างๆ
จากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็ นภาษาต่างประเทศ
- มีทกั ษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
(เน้นการฟัง -พูด-อ่าน-เขียน)สื่ อสารตามหัวเรื่ องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อม อาหาร เครื่ องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและ
นันทนาการ สุ ขภาพและสวัสดิการ การซื้ อ -ขาย ลมฟ้ าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริ การ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพท์ประมาณ
3,600—3,750 คํา (คําศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน)
- ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่ อความหมายตามบริ บทต่างๆ ในการสนทนาทั้งที่
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ตารางที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้ นที่ 4 ( ม. 4 – ม. 6 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
มาตรฐาน ต 1.1 เข้ าใจและตีความเรื่องทีฟ่ ังและอ่านจากสื่ อประเภทต่ างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่ างมีเหตุผล
ตัวชี้วดั
1.ปฏิบตั ิตามคําแนะนําในคู่มือ
การใช้งานต่างๆคําชี้แจง
คําอธิ บาย และคําบรรยายที่ฟัง
และอ่าน

ผู้เรียนรู้อะไร
คําศัพท์ สํานวนโครงสร้างภาษา
ที่ใช้ในคู่มือ การใช้งาน คํา
ชี้แจง คําอธิ บาย และคําบรรยาย
ช่วยให้ปฏิบตั ิตาม
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ผู้เรียนทําอะไรได้
1. ปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้งาน คํา
ชี้แจง คําอธิ บายและคําบรรยาย
2. อธิ บาย / เล่าขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน
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ตารางที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่4 ( ม. 4 – ม. 6 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ (ต่ อ)
ตัวชี้วดั
ผู้เรียนรู้อะไร
ผู้เรียนทําอะไรได้
2. อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว การอ่านออกเสี ยงตามหลักการ 1. อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และเทคนิค การอ่านออกเสี ยง ประกาศ โฆษณา บทร้อย
และบทละครสั้น (skit) ถูกต้อง อ่านข้อความ ข่าว ประกาศ
กรอง
ตามหลักการอ่าน
โฆษณา บทร้อยกรอง และ
2. พูดบทละครสั้นได้ถูกต้อง
บทละครสั้น
ตามหลักการอ่านออกเสี ยง
3. อธิ บายและเขีย น ประโยค 1. สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง
1. เขียนอธิบายถ่ายโอนสื่ อที่
และข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่ อ - กราฟ แผนภูมิ ตาราง
ไม่ใช่
ที่ไม่ใช่ความเรี ยง รู ปแบบต่าง - การ์ตูน
ความเรี ยงให้เป็ นประโยคและ
ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียน
- บทร้อยกรอง
ข้อความ
สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง
- ภาพสัญลักษณ์
2. เขียนอธิ บายถ่ายโอนประโยค
รู ปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กบั
- etc
และข้อความเป็ นสื่ อที่ไม่ใช่
ประโยคและ ข้อความที่ฟังหรื อ 2. รู ปแบบของสื่ อที่ไม่ใช่ความ ความเรี ยง
อ่าน
เรี ยงชนิดต่าง ๆ
3. ศัพท์ สํานวนภาษา
โครงสร้างประโยค
4. หลัก/วิธีการเขียนสรุ ปความ
4. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ เทคนิคการอ่านคําศัพท์ สํานวน 1. ฟังเรื่ องที่เป็ นบันเทิงคดีและ
ความ สรุ ปความ ตีความ และ โครงสร้างประโยคที่ใช้ในการ สารคดีแล้วจับใจความหรื อสรุ ป
แสดงความคิดเห็นจากการฟัง แสดงความคิดเห็น
ความได้
และอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและ การสรุ ปความและการใช้
2. อ่านเรื่ องที่เป็ นบันเทิงคดีและ
บันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผล เหตุผล การจับใจความสําคัญ สารคดีแล้วเขียนสรุ ปความ
และยกตัวอย่างประกอบ
วิเคราะห์ความ สรุ ปความ
ตีความ วิเคราะห์ แสดงความ
ตีความ และแสดงความคิดเห็น คิดเห็นพร้อมยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
ประกอบ
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ตารางที่ 2 สาระที่ 1 ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่ าวสาร แสดงความรู้ สึก และ
ความคิดเห็นอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวชี้วดั
1. สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ อง
ต่าง ๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์
สถานการณ์ ข่าว / เหตุการณ์
ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของ
สังคม และสื่ อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม

ผู้เรียนรู้อะไร
การรู ้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษาที่ใช้
ในการทักทาย การกล่าวลา
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
แทรกอย่างสุ ภาพ การชักชวน
เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่ องต่าง ๆใกล้ตวั
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าง /
เหตุการณ์ และประเด็นที่อยูใ่ น
ความสนใจของสังคม
2. เลือกและใช้คาํ ขอร้อง
ความหมายของคําศัพท์ สํานวน
ให้คาํ แนะนํา คําชี้แจง คําอธิ บาย คําขอร้อง คําแนะนํา ชี้แจง การ
ใช้คาํ กลุ่มคํา และประโยคที่
อย่างคล่องแคล่ว
เกี่ยวข้อง

ผู้เรียนทําอะไรได้
1. สนทนาและเขียนโต้ตอบกับ
ผูอ้ ื่นเกี่ยวกับเรื่ องใน
ชีวติ ประจําวันได้
2. เขียนเกี่ยวกับตนเองและ
บุคคลใกล้ตวั ประสบการณ์
เหตุการณ์และประเด็นที่อยูใ่ น
ความสนใจ

1. การพูดขอร้อง พูดแนะนํา
และชี้แจงผูอ้ ื่นในสถานการณ์
ต่าง ๆ
2. พูดตามสถานการณ์ที่จะใช้
คําแนะนํา คําขอร้อง คําชี้แจง
3. พูดและเขียนแสดง
1. รู ้และเข้าใจความหมายของ
พูด/เขียนบอกความต้องการ/
ความต้องการ เสนอตอบรับ
ประโยค โครงสร้าง พูดและ
แสดงความรู้สึก พูดเสนอและ
และปฏิเสธการให้ความ
เขียนแสดงความต้องการได้
ตอบรับ/ปฏิเสธ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จาํ ลอง ถูกต้องและเหมาะสมกับ
การให้ความช่วยเหลือใน
หรื อสถานการณ์จริ งอย่าง
สถานการณ์น้ นั ๆ
สถานการณ์จาํ ลองหรื อ
เหมาะสม
2. ภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ/ สถานการณ์จริ งอย่างเหมาะสม
ตอบรับและปฏิเสธการเสนอ
ความช่วยเหลือ

15

25

ตารางที่ 2 สาระที่ 1 ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร (ต่ อ)
ตัวชี้วดั
ผู้เรียนรู้อะไร
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ 1. รู้และเข้าใจคําศัพท์ สํานวน
ข้อมูล
บรรยาย อธิ บาย ภาษา ประโยค และโครงสร้างที่
เปรี ยบเทียบ และแสดงความ
ถูกต้อง ใช้ภาษาได้ถูกต้องและ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง /ประเด็น /
ข่าว /เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน เหมาะสมตามสถานการณ์น้ นั ๆ
2. ภาษาที่ใช้ในการขอและให้
อย่างเหมาะสม
ข้อมูล บรรยาย อธิบาย
เปรี ยบเทียบ แสดงความคิดเห็น
3. วิธีการพูดและเขียนเพื่อขอ
และให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิบาย
เปรี ยบเทียบ แสดงความคิดเห็น
5. พูดและเขียนบรรยาย
ความรู ้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่ อง
ต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์อย่างมี
เหตุผล

โครงสร้างทางภาษา ช่วยให้พดู
และเขียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน
การแสดงความรู ้สึก ความ
คิดเห็นและให้เหตุผลตาม
สถานการณ์

ผู้เรียนทําอะไรได้
1. พูดขอและให้ขอ้ มูล
2. เขียนบรรยาย อธิ บาย
เปรี ยบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์

1. พูดแสดงความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่ องต่างๆ กิจกรรม ประกาศ
ข่าว เหตุการณ์
2. เขียนแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ

ตารางที่ 3 สาระที่ 1 ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้ อมูลข่ าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่ างๆ โดยกา
พูดและการเขียน
ตัวชี้วดั
1.พูดและเขียนนําเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์
เรื่ องและประเด็นต่าง ๆ ตาม
ความสนใจของสังคม

ผู้เรียนรู้อะไร
หลักวิธีการพูด นําเสนอ หลัก
วิธีการเขียนย่อหน้า เรี ยงความ
บันทึกประจําวันและรายงาน
และคําศัพท์สาํ นวนที่เกี่ยวข้อง
เขียน/พูดนําเสนอข้อมูล
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ผู้เรียนทําอะไรได้
พูดและเขียนนําเสนอ ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์
ข่าว/เหตุการณ์เรื่ องและประเด็น
ต่าง ๆ

26
ตารางที่ 3 สาระที่ 1 ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร (ต่ อ)
ตัวชี้วดั
2. พูดและเขียนสรุ ปใจความสําคัญ/แก่นสาระที่ได้จาก
การวิเคราะห์เรื่ อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ

ผู้เรียนรู้อะไร
โครงสร้างประโยค
สํานวนภาษา และ
หลักไวยากรณ์ พูด
และเขียน สรุ ป
ใจความสําคัญได้
ถูกต้องตาม
สถานการณ์ หรื อ
เหตุการณ์

ผู้เรียนทําอะไรได้
1. พูดสรุ ปใจความ
สําคัญจากการ
วิเคราะห์ข่าว /
กิจกรรม /
เหตุการณ์ /ฯลฯ
2.เขียนสรุ ป
ใจความสําคัญจาก
การวิเคราะห์ข่าว /
กิจกรรม / เหตุการณ์
ฯลฯ

ตารางที่ 4 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้ าใจความสั มพันธ์ ระหว่ างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา และนําไปใช้ ได้
อย่ างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วดั

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทําอะไรได้

1. เลือกใช้ภาษา นํ้าเสี ยง
และกิริยาท่าทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล โอกาสและ
สถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

การใช้ภาษา นํ้าเสี ยงและกิริยา
ท่าทางที่เหมาะสมกับบุคคล
โอกาส และสถานที่ มารยาท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา

เลือกใช้ภาษาในการสื่ อสารตาม
สถานการณ์ได้ถูกต้องเหมาะสม
กับระดับบุคคล สถานที่และ
โอกาส

2. อธิ บาย/อภิปรายวิถีชีวติ
ความคิด ความเชื่อ และที่มา
ของขนบธรรมเนียม
และประเพณี ของเจ้าของภาษา

การรู ้ที่มาของขนบธรรมเนียม
และประเพณี ของเจ้าของภาษา
ช่วยให้อธิ บาย/อภิปรายวิถีชีวติ
ความคิดของเจ้าของภาษา

อธิ บายเกี่ยวกับวิถีชีวติ ความคิด
ความเชื่อและที่มาของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของ
เจ้าของภาษา

3. เข้าร่ วม แนะนํา และจัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม

ภาษาต่างประเทศในการเข้าร่ วม เข้าร่ วม ให้คาํ แนะนํา และจัด
แนะนําและจัดกิจกรรมทางภาษา กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ของ
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เจ้าของภาษาอย่างเหมาะสม
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ตารางที่ 5 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.2 เข้ าใจความเหมือนและความแตกต่ างระหว่ างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใช้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
ตัวชี้วดั
1. อธิ บาย/เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ
สํานวนคํา พังเพยสุ ภาษิต
และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาไทย
2. วิเคราะห์/อภิปราย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวติ
ความเชื่อและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับ
ของไทยและนําไปใช้อย่างมี
เหตุผล

ผู้เรียนรู้อะไร
ผู้เรียนทําอะไรได้
ความแตกต่างของโครงสร้าง
อธิ บายและเปรี ยบเทียบความ
ประโยคข้อความ สํานวน คํา
แตกต่างของประโยค ข้อความ
พังเพย สุ ภาษิตของ
สํานวน คําพังเพย สุ ภาษิตและ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
บทกลอนของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย
วิเคราะห์ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวติ ความ
เชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาและของไทย

วิเคราะห์ อภิปรายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวติ ความเชื่อและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย
อย่างมีเหตุผล

ตารางที่ 6 สาระที่ 3 ภาษากับความสั มพันธ์ กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้อนื่
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ ภาษาต่ างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้ กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้ อนื่ และเป็ น
พืน้ ฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิ ดโลกทัศน์ ของตน
ตัวชี้วดั
1. ค้นคว้า /สื บค้น บันทึก สรุ ป
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ และนําเสนอด้วยการพูด
และการเขียน

ผู้เรียนรู้อะไร
คําศัพท์ สํานวน
ภาษาต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้อื่น การค้นคว้า สื บค้น
บันทึก สรุ ปและแสดงความ
คิดเห็น
15

ผู้เรียนทําอะไรได้
นําเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริ งที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้อื่นที่ได้จากการค้นคว้า
สื บค้น บันทึก สรุ ป และแสดง
ความคิดเห็นด้วยการพูด/การ
เขียน

28
ตารางที่ 7 สาระที่ 4 ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ ภาษาต่ างประเทศในสถานการณ์ ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุ มชน และสั งคม
ตัวชี้วดั
1.ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์
จริ ง/สถานการณ์จาํ ลองที่เกิดขึ้น
ในห้องเรี ยน สถานศึกษา
ชุมชนและสังคม

ผู้เรียนรู้อะไร
คําศัพท์ สํานวนภาษา
โครงสร้างประโยคในการ
สื่ อสารตามสถานการณ์จริ ง/
สถานการณ์จาํ ลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรี ยน สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม

ผู้เรียนทําอะไรได้
ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์
จริ ง/
สถานการณ์จาํ ลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรี ยนสถานศึกษา ชุมชน
และสังคม เช่น การแนะนํา
สถานศึกษา บทละครสั้น หรื อ
พิธีการในเทศกาลต่าง ๆ

ตารางที่ 8 สาระที่ 4 ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ ภาษาต่ างประเทศเป็ นเครื่องมือพืน้ ฐานในการศึกษาต่ อ การประกอบ
อาชี พ และ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้กบั สั งคมโลก
ตัวชี้วดั
1. ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสื บค้น/ค้นคว้ารวบรวม
วิเคราะห์ และสรุ ปความรู ้/
ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่ อและ
แหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ
2. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรี ยน
ชุมชนและท้องถิ่น/
ประเทศชาติ เป็ น
ภาษาต่างประเทศ

ผู้เรียนรู้อะไร
คําศัพท์ สํานวนภาษา
โครงสร้างประโยคและวิธีการ
ในการสื บค้นข้อมูลจากสื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู้ในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ

ผู้เรียนทําอะไรได้
ใช้ภาษาต่างประเทศสื บค้น
รวบรวม วิเคราะห์ สรุ ปความรู้
จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่นาํ ไปใช้เพื่อ
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ

คําศัพท์ สํานวนภาษา
โครงสร้างประโยค ในการ
เขียนเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารข้อมูลของโรงเรี ยน
ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ

ใช้ภาษาต่างประเทศสื บค้น
รวบรวม วิเคราะห์ สรุ ปความรู้
จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่นาํ ไปใช้เพื่อ
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ
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เนื่องจากการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จดั การเรี ยนการสอนตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั นํามาจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานจํานวน 72
ชัว่ โมง และรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน จํานวน 40 ชัว่ โมง นักเรี ยนได้รับการพัฒนาทักษะการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ ไม่เพียงพอและครบถ้วนตามมาตรฐานและตัวชี้วดั และ วัตถุประสงค์ของ
หลักสู ตรสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรี ดังนั้นโรงเรี ยนธัญบุรีจึงจัดรายวิชา
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ดังนั้นโรงเรี ยนธัญบุรีจึงจัดรายวิชาภาษาอังกฤษ
อ่าน-เขียน เป็ นรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนและชุมชน โดยจัดทําผลการเรี ยนรู้
ซึ่ งกําหนดเป้ าหมาย คุณภาพ ของผูเ้ รี ยนเพิ่มเติม จากมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั ของหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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1.3 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิม่ เติม
รหัสวิชา อ 31203 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1
เวลา 40 ชัว่ โมง 1.0 หน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
การอธิ บาย/อภิปรายวิถีชีวติ ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณี
ของเจ้าของภาษา การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุ ปความรู้/
ข้อมูลต่างๆจากสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
การเผยแพร่ /
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็ นภาษาต่างประเทศ
โดยใช้กระบวนการปฏิบตั ิ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางภาษา เพื่อให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจ ใช้ภาษาในการสื่ อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เห็นคุณค่าของการเรี ยนภาษาต่างประเทศ มีนิสัยใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มีความ
กระตือรื อร้น มีนิสัยรักการทํางาน มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีสัมมาคารวะ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนวิชาภาษาต่างประเทศ
ผลการเรียนรู้
1. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุ ปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่าน
เรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้ขอ้ มูลบรรยาย อธิ บาย เปรี ยบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง /ประเด็น /ข่าว/
เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม
3.อธิ บาย/อภิปรายวิถีชีวติ ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณี ของ
เจ้าของภาษา
4. วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวติ ความเชื่อและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทยและนําไปใช้อย่างมีเหตุผล
5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุ ปความรู ้/ข้อมูลต่างๆ
จากสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
6. เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรี ยนรู ้
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1.4 โครงสร้ างหน่ วยการเรียนรู้
กําหนดสาระการเรี ยนรู ้ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม รหัส อ 31203
ตารางที่ 9 โครงสร้างหน่วยการเรี ยนรู ้
หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรี ยน

1

Your Personality

2
3
4

The Weather
Environment
Education

5
6

Famous People
Basic Facts of
ASEAN

สาระสําคัญ/
ความคิดรวบยอด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ลักษณะทางกายภาพของบุคคล
ความรู ้เกี่ยวกับสภาพอากาศ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
การศึกษากับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
ชีวประวัติบุคคลสําคัญ
ความสําคัญของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซี ยน

ASEAN Festivals

ประเพณี สาํ คัญของประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซี ยน
Thailand’s Readiness การเตรี ยมความพร้อมในการเข้า
for the AEC
สู่ ประชาคมอาเซี ยน
ASEAN News
เหตุการณ์สาํ คัญในอาเซียน
Tourist Attractions in สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของ
ASEAN
ประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน
รวมตลอดภาคเรี ยน

15

เวลา
(ชัว่ โมง)
5

นํ้าหนัก
คะแนน
15

5
5
5

15
15
15

5
3

15
5

3

5

3

5

3
3

5
5
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สรุ ปได้วา่ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ สามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางและใช้เป็ นข้อมูลในการทําการวิจยั ในหัวข้อที่ผวู ้ จิ ยั
สนใจได้เป็ นอย่างดี
2 .รู ปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
2.1. ความหมายของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(Cooperative Learning) มีผใู ้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
ราชบัณฑิตสถาน ( 2551) ได้ให้ความหมายว่าเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่ยดึ หลักให้
ผูเ้ รี ยนช่วยกันเรี ยนรู ้โดยพึ่งพากัน มีปฏิสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดใช้ทกั ษะทางสังคมในการทํางาน
ร่ วมกันมีการวิเคราะห์กระบวนการทํางานกลุ่มและมีการตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคล
Slavin (1990 : 8-9) กล่าวว่าการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือเป็ นการเรี ยนการสอนที่นกั เรี ยนมี
การแบ่งปั นแนวความคิดของแต่ละคนด้วยการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเพื่อที่จะเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆร่ วมกัน
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบในส่ วนของเนื้อหาการเรี ยนรู ้ของเพื่อนร่ วมกลุ่มและส่ วนของตนเองมีการ
ช่วยเหลือพึ่งพากันในกลุ่มเน้นที่เป้ าหมายและความสําเร็ จของกลุ่มซึ่ งกลุ่มจะสัมฤทธิ์ ผลได้ดีก็ต่อเมื่อ
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเรี ยนรู ้ได้ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
Sunyoung, J. (2003) ได้สรุ ปว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชดั เจนระหว่าง Cooperative
Learning กับ Collaborative Learning คือ เรื่ องโครงสร้างของงาน ได้แก่ Pre – Structure , Task –
Structure และ Content Structure โดย Cooperative Learning จะมีการกําหนดโครงสร้างล่วงหน้า
มากกว่ามีความเกี่ยวข้องกับงานที่มีการจัดโครงสร้างไว้เพื่อคําตอบที่จาํ กัดมากกว่าและมีการเรี ยนรู้ใน
ขอบข่ายความรู ้และทักษะที่ชดั เจน ส่ วน Collaborative Learning มีการจัดโครงสร้างล่วงหน้าน้อย
กว่าเกี่ยวข้องกับงานที่มีการจัดโครงสร้างแบบหลวมๆ ( ill – Structure Task) เพื่อให้ได้คาํ ตอบที่
ยืดหยุน่ หลากหลายและมีการเรี ยนรู้ในขอบข่ายความรู้และทักษะที่ไม่จาํ กัดตายตัวในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพการเรี ยนการสอนออนไลน์มกั นิยมใช้คาํ ว่า Collaborative learning Nagata and Ronkowski
(1998) ได้สรุ ปเปรี ยบว่า Collaborative Learning เป็ นเสมือนร่ มใหญ่ที่รวมรู ปแบบหลากหลายของ
Cooperative Learning จากกลุ่มโครงการเล็กสู่ รูปแบบที่มีความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มการทํางานที่
เรี ยกว่า Cooperative Learning กล่าวได้วา่ Cooperative Learning เป็ นชนิดหนึ่งของ Collaborative
Learning ที่ได้ถูกพัฒนาโดย Johnson and Johnson (1960) และ ยังคงเป็ นที่นิยมใช้แพร่ หลายใน
ปัจจุบนั

15

33
Blackcom (1992) กล่าวว่าการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเป็ นกลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็ จโดยผูเ้ รี ยนกลุ่มเล็ก
ๆที่มีความสามารถต่างกัน ใช้กิจกรรมการเรี ยนที่หลากหลาย
ในการปรับปรุ งความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาสมาชิกแต่ละคนในทีมจะไม่เพียงจะต้องมีความรับผิดชอบแต่ตอ้ งช่วยเหลือกัน ในกลุ่มซึ่ง
สร้างบรรยากาศของสัมฤทธิ์ ผลในการเรี ยนอีกด้วย
Penn State University College of Education (2004) ได้ให้คาํ จํากัดความของ Cooperative
Learningเป็ นการมุ่งเน้นโดยเบื้องต้นที่การทํากิจกรรมกลุ่มเป็ นแบบเฉพาะเจาะจงในชนิดของการ
ร่ วมมือซึ่ งนักเรี ยนจะทํางานร่ วมกันในกลุ่มเล็กในโครงสร้างของกิจกรรมทุกคนจะมีความรับผิดชอบ
ในงานของพวกเขาโดยทุกคนสามารถเข้าใจถึงการทํางานเป็ นกลุ่มเป็ นอย่างดี และการทํางานกลุ่ม
แบบ Cooperative นั้นจะมีการทํางานแบบเผชิญหน้า ( Face – to –face) และเรี ยนรู้เพื่อทํางานเป็ นทีม
สมพิศ แสงศิริรักษ์
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545 : 18-19) กล่าวว่าการ
เรี ยนแบบร่ วมมือหมายถึงกิจกรรมการเรี ยนเป็ นกลุ่มซึ่ งได้รับการจัดเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ระหว่าง
ผูเ้ รี ยนในกลุ่มโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จดั เป็ นโครงสร้างทางสังคมผูเ้ รี ยนจะรับผิดชอบการ
เรี ยนรู ้ของตนเองพอๆกับรับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของสมาชิกภายในกลุ่มที่นกั เรี ยนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ในการทํางานช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนความสําเร็ จของกันและกันโดยที่นกั เรี ยนแต่ละคนในกลุ่มจะ
มีความรับผิดชอบงานของตนการทํางานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละคนจะมีการตรวจสอบและนําผล
การทํางานเสนอในกมกลุ่มจะทําหน้าที่ช่วยเหลือว่าใครอ่อนด้านใดคนที่เก่งจะช่วยเหลือด้านนั้นซึ่ ง
จะทําให้การทํางนกลุ่มเข้มแข็งขึ้น
สมศักดิ์ ภู่วภิ าดาวรรธน์
(2544 : 3) กล่าวถึงการเรี ยนแบบร่ วมมือว่าเป็ นวิธีการเรี ยนที่มีการ
จัดกลุ่มการทํางานเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เพิม่ พูนแรงจูงใจในการเรี ยนการเรี ยนแบบร่ วมมือไม่ใช่
วิธีการจัดนักเรี ยนเข้ากลุ่มแบบธรรมดาแต่เป็ นการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างที่ชดั เจนกล่าวคือสมาชิก
แต่ละคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการเรี ยนรู ้และสมาชิกทุกคนจะได้รับการกระตุน้ ให้เกิด
แรงจูงใจเพื่อที่จะช่วยเหลือและเพิ่มพูนการเรี ยนรู ้ของสมาชิกในทีมดังนั้นการจัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่ม
ทํางานโดยทัว่ ๆ ไปจึงอาจไม่ใช่การเรี ยนแบบร่ วมมือเพราะมักพบว่านักเรี ยนที่เก่งเท่านั้นจะเป็ น
ผูจ้ ดั การให้เกิดผลงานในทีมสมาชิกคนอื่นๆอาจไม่มีโอกาสแสดงออกในการเรี ยนรู ้
ทิศนา แขมมณี
(2545 : 196) กล่าวว่าการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือคือการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มย่อยโดยมี
สามชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คนช่วยกันเรี ยนรู ้เพื่อไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่ม
พิมพันธ์ เดชะคุปต์
(2544 : 6) กล่าวว่าการเรี ยนแบบร่ วมมือเป็ นวิธีสอนแบบหนึ่งโดย
กําหนดให้นกั เรี ยนที่มีความสามารถต่างกันทํางานพร้อมกันเป็ นกลุ่มขนาดเล็กโดยทุกคนมีความ
รับผิดชอบงานตนเองและงานส่ วนรวมร่ วมกันมีปฏิสัมพันธ์กนั และกันมีทกั ษะทํางานกลุ่มเพื่อให้งาน
บรรลุเป้ าหมายส่ งผลให้เกิดความพอใจอันเป็ นลักษณะเฉพาะของกลุ่มแบบร่ วมมือ
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ไพฑูรย์ และคณะ (2550) ได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิด
จากการร่ วมมือร่ วมใจในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายซึ่งถือเป็ น
ความสําเร็ จของกลุ่ม เน้นการทํางานคละความสามารถของสมาชิก ดังนั้นการกระทําใด ๆ ของสมาชิก
ย่อมมีผลกระทบต่อกลุ่มและสมาชิกคนอื่น ๆ
จากความหมายของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือข้างต้น สรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนที่ผสู ้ อนจัดให้ผเู ้ รี ยนแบ่งเป็ นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4-6 คน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยการทํางานร่ วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่ วมกันรับผิดชอบงานในกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดเป็ นความสําเร็ จของกลุ่ม
คลีย ์ ( Kley. 1991 อ้างถึงใน วรรณทิพา รอดแรงค้า. 2540 : 101) ได้ทาํ ตารางเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างการเรี ยนเป็ นกลุ่มแบบเดิมกับการเรี ยนแบบร่ วมมือ
ซึ่ งเสนอไว้ดงั ตารางที่ 10
ตารางที่ 10 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการเรี ยนเป็ นกลุ่มแบบเดิมกับการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือ
การเรี ยนแบบร่ วมมือ
( Cooperative Learning )
1. มีการพึ่งพาอาศัยกับภายในกลุ่ม
2. สมาชิกเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อตนเอง
3. สมาชิกมีความสามารถแตกต่างกัน
4. สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเป็ นผูน้ าํ
5. รับผิดชอบร่ วมกัน
6. เน้นผลงานของกลุ่ม
7. สอนทักษะทางสังคม
8. ครู คอยสังเกตและแนะนํา
9. สมาชิกกลุ่มมีกระบวนการทํางานเพื่อ
ประสิ ทธิ ผลของกลุ่ม

การเรี ยนแบบดั้งเดิม
( Traditional Learning )
1. ขาดการพึ่งพากันระหว่างสมาชิก
2. สมาชิกขาดความรับผิดชอบในตนเอง
3. สมาชิกมีความสามารถเท่าเทียมกัน
4. มีผนู ้ าํ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพียงคนเดียว
5. รับผิดชอบเฉพาะตนเอง
6. เน้นผลงานของตนเองเพียงคนเดียว
7. ไม่เน้นทักษะทางสังคม
8. ครู ขาดความสนใจ หน้าที่ของกลุ่ม
9. ขาดกระบวนการในการทํางานกลุ่ม

ที่มา : คลีย ์ (Kley. 1991, อ้างถึงใน วรรณทิพา รอดแรงค้า 2540 : 101)
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2.2) รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
Johnson, Johnson and Stann (2000) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ที่ได้รับความนิยม
อย่างกว้างขวาง มีท้ งั หมด 8 รู ปแบบ ได้แก่
1. รู ปแบบแอลที (LT) หรื อ Learning Together
2. รู ปแบบเอ.ซี . (AC) หรื อ Academic Controversy
3. รู ปแบบเอส.ที.เอ.ดี (STAD) หรื อ Student-Team-Achievement- Divisions
4. รู ปแบบที.จี.ที (TGT) หรื อ Team-Games-Tournaments
5. รู ปแบบจี.ไอ (GI) หรื อ Group Investigation
6. รู ปแบบจิ๊กซอร์ (Jigsaw)
7. รู ปแบบที.เอ.ไอ (TAI) หรื อ Teams-Assisted-Individualization
8. รู ปแบบซี .ไอ.อาร์.ซี ( CIRC) หรื อ Cooperative Integrated Reading and
Composition
ทั้ง 8 รู ปแบบ ให้ผลกระทบในด้านบวกต่อสัมฤทธิ์ ผลทางการเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ
ไสว ฟักขาว (2547: http://www.drsawai.com/2/) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่ใช้
กันในปั จจุบนั มีหลายรู ปแบบ ตัวอย่างเช่น
1. รู ปแบบ Jigsaw เป็ นการสอนที่อาศัยแนวคิดการต่อภาพ ผูเ้ สนอวิธีการนี้คนแรก คือ
Aronson et.al (1978 ,pp. 22-25) ต่อมามีการปรับและเพิ่มเติมขั้นตอนให้มากขึ้น แต่วธิ ี การหลัก ยังคง
เดิม การสอนแบบนี้นกั เรี ยนแต่ละคนจะได้ศึกษาเพียงส่ วนหนึ่งหรื อหัวข้อย่อยของเนื้อหาทั้งหมด
โดยการศึกษาเรื่ องนั้นๆ จากเอกสารหรื อกิจกรรมที่ครู จดั ให้ ในตอนที่ศึกษาหัวข้อย่อยนั้น นักเรี ยนจะ
ทํางานเป็ นกลุ่มกับเพื่อนที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาหัวข้อย่อยเดียวกัน และเตรี ยมพร้อมที่จะกลับไป
อธิบายหรื อสอนเพื่อนสมาชิกในกลุ่มพื้นฐานของตนเอง
2. รู ปแบบ STAD (Student Teams-Achievement Division) Slavin ได้เสนอรู ปแบบ
การเรี ยนแบบเป็ นทีม (Student Teams Learning Method) ซึ่ งมี 4 รู ปแบบ คือ Student TeamsAchievement Divisions (STAD) และ Teams-Games-Tournaments (TGT) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่สามารถ
ปรับใช้กบั ทุกวิชาและระดับชั้น Team Assisted Individualization (TAI) เป็ นรู ปแบบที่เหมาะกับการ
สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ และ Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบ
ในการสอนอ่านและ การเขียน
3. รู ปแบบ LT (Learning Together) รู ปแบบ LT (Learning Together) นี้ Johnson &
Johnson เป็ นผูเ้ สนอในปี ค .ศ. 1975 ต่อมาในปี ค.ศ. 1984 เขาเรี ยกรู ปแบบนี้วา่ วัฏจักรการเรี ยนรู้
(Circles of Learning) รู ปแบบนี้มีการกําหนดสถานการณ์และเงื่อนไขให้นกั เรี ยนทําผลงานเป็ นกลุ่ม
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ให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปั นเอกสาร การแบ่งงานที่เหมาะสม และการให้รางวัล
กลุ่ม ซึ่งจอห์นสันและจอห์นสันได้เสนอหลักการจัดกิจกรรมการเรี ยนแบบร่ วมมือ ไว้วา่
1. สร้างความรู ้สึกพึ่งพากัน (Positive Interdependence) ให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรี ยน
2. จัดให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยน (Face-To-Face Interaction) ให้นกั เรี ยน
ทํางานด้วยกันภายใต้บรรยากาศของความช่วยเหลือและส่ งเสริ มกัน
3. จัดให้มีความรับผิดชอบในส่ วนบุคคลที่จะเรี ยนรู ้ (Individual Accountability)
เป็ นการทําให้นกั เรี ยนแต่ละคนตั้งใจเรี ยนและช่วยกันทํางาน ไม่กินแรงเพื่อน ครู อาจจัดสภาพการณ์
ได้ดว้ ยการประเมินเป็ นระยะ สุ่ มสมาชิกของกลุ่มให้ตอบคําถามหรื อรายงานผลการทํางาน สมาชิกทุก
คนจึงต้องเตรี ยมพร้อมที่จะเป็ นตัวแทนของกลุ่ม
4. ให้ความรู ้เกี่ยวกับทักษะสังคม (Social Skills) การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างดี
นักเรี ยนต้องมีทกั ษะทางสังคมที่จาํ เป็ น ได้แก่ ความเป็ นผูน้ าํ การตัดสิ นใจ การสร้างความไว้ใจ การ
สื่ อสาร และทักษะการจัดการกับข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
5. จัดให้มีกระบวนการกลุ่ม (Group Processing) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ประเมินการทํางานของสมาชิกในกลุ่ม ให้กาํ ลังใจซึ่ งกันและกัน และหาทางปรับปรุ งการทํางานกลุ่ม
ให้ดีข้ ึน
4. รู ปแบบ TAI (Team Assisted Individualization) TAI (Team Assisted
Individualization) คือ วิธีการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรี ยนแบบร่ วมมือ (Cooperative Learning)
และการสอนรายบุคคล (Individualization Instruction) เข้าด้วยกัน โดยให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือทํากิจกรรม
ในการเรี ยนได้ดว้ ยตนเองตามความสามารถของตนและส่ งเสริ มความร่ วมมือภายในกลุ่ม มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรี ยนรู ้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
5. รู ปแบบ TGT (Teams – Games -Tournaments) การจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ร่ วมมือตามรู ปแบบ TGT เป็ นการเรี ยนแบบร่ วมมือกันแข่งขันทํากิจกรรม โดยมีข้นั ตอนการจัด
กิจกรรมดังนี้
ขั้นที่
1 ครู ทบทวนบทเรี ยนที่เรี ยนมาแล้วครั้งก่อน ด้วยการซักถามและอธิ บาย ตอบ
ข้อสงสัยของนักเรี ยน
ขั้นที่
2 จัดกลุ่มแบบคละกัน (Home Team) กลุ่ม 3-4 คน
ขั้นที่
3 แต่ละทีมศึกษาหัวข้อที่เรี ยนในวันนี้จากแบบฝึ ก (Worksheet And Answer
Sheet) นัก เรี ยนแต่ละคนทําหน้าที่และปฏิบตั ิตามกติกาของ Cooperative Learning เช่น เป็ นผูจ้ ด
บันทึก ผูค้ าํ นวณ ผูส้ นับสนุน เมื่อสมาชิกทุกคนเข้าใจและสามารถทําแบบฝึ กหัดได้ถูกต้องทุกข้อ ทีม
จะเริ่ มทําการแข่งขันตอบปั ญหา
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ขั้นที่

4 การแข่งขันตอบปั ญหา (Academic Games Tournament)
6. รู ปแบบ GI (Group Investigation) GI (Group Investigation) พัฒนาโดย Sharanและ
คณะ เป็ นรู ปแบบการเรี ยนแบบร่ วมมือที่มีความซับซ้อนและกว้างมาก ปรัชญาของรู ปแบบ GI ก็คือ
ต้องการปลูกฝังการร่ วมมือกันอย่างมีประชาธิ ปไตย มีการกระจายภาระงานและสิ ทธิ ในการแสดง
ความคิดเห็นที่เท่าเทียมกันของสมาชิกในกลุ่ม GI มีการกระตุน้ บทบาทที่แตกต่างกันทั้งภายในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่ม
7. โปรแกรม CIRC (Cooperative Intergrated Reading and Composition) CIRC คือ
โปรแกรมสําหรับสอนการอ่าน การเขียนและทักษะทางภาษา (Language arts) ใช้กบั นักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นที่หลักสู ตรและวิธีการสอน โดยการพยายามนําการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือมาใช้ โปรแกรม CIRC พัฒนาขึ้นโดย Madden, Slavinและ Stevens ในปี 1986 นับว่าเป็ น
โปรแกรมที่ใหม่ที่สุดของวิธีการเรี ยนรู ้เป็ นทีม ซึ่ งเป็ นโปรแกรมการเรี ยนแบบร่ วมมือที่น่าสนใจยิง่
เนื่องจากเป็ นโปรแกรมการเรี ยนการสอนที่นาํ การเรี ยนแบบร่ วมมือมาใช้กบั การอ่านและการเขียน
โดยตรง
จึงสรุ ปได้วา่ การเรี ยนแบบร่ วมมือ เป็ น วิธีหนึ่งที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน พึ่งพาและเกื้อกูลกัน
สมาชิกกลุ่มมีการปรึ กษาหารื อและปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
สมาชิกได้รับการฝึ กฝนทักษะ
กระบวนการแสวงหาความรู ้ ทักษะกระบวนการกลุ่ม ส่ งเสริ มให้สมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าที่ที่ตอ้ ง
รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้
รวมทั้งมีการวิเคราะห์กระบวนการทํางานของกลุ่มเพื่อ
ประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพของการทํางานร่ วมกัน จึงนับว่าเป็ นวิธีเรี ยนที่ควรนํามาใช้ได้ดีกบั การเรี ยน
การสอนปั จจุบนั เพื่อ ให้การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังจะเห็นได้จากที่มีผู้
ศึกษาค้นคว้า และ ทําการวิจยั เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือหลายท่าน ที่ได้ทดลองใช้กบั
นักเรี ยนแล้วส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้น สรายุทธ จันทรสมบัติ (2548) ได้
ทําการวิจยั เพื่อศึกษาผลการใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและ
ศึกษาเจตคติของนักเรี ยนต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับนาฏศิลป์ ชั้นกลางปี ที่สาม
วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ดอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2547 ได้มาจากการสุ่ ม
อย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากจาก 2 ห้องเรี ยนรวมนักเรี ยน 48 คนจับฉลากได้มาจํานวน 1 ห้องเรี ยน
จํานวนนักเรี ยน 24 คนจากนั้นแบ่งนักเรี ยน 24 คนนี้ออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่เป็ นนักเรี ยนกลุ่มเก่งและ
นักเรี ยนกลุ่มอ่อนโดยเรี ยงตามระดับคะแนนสอบปลายภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2546 แล้วจึงแบ่ง
นักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มย่อยๆละ 4 คนประกอบด้วยนักเรี ยนเก่ง 2 คนและนักเรี ยนอ่อน 2 คนจํานวน
ทั้งสิ้ น 6 กลุ่มระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองทั้งสิ้ น 6 สัปดาห์ๆละ 4 คาบๆละ 50 นาทีรวม 24 คาบ
15

38
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองคือแผนการสอนอ่านโดยวิธีการเรี ยนแบบร่ วมมือแบบผสมผสานจํานวน
6 แผน, แบบสอบถามวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลองแบบอัตนัย 4
ข้อและปรนัย 30 ข้อ, แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษจํานวน 18 ข้อและแบบสังเกต
พฤติกรรมในการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนจํานวน 14 ข้อผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยวิธี CIRC
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจในเนื้อเรื่ องหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นักเรี ยนมีส่วนร่ วมกันภายในกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันช่วยเหลือกันมาก
ขึ้นมีความภูมิใจและพึงพอใจในผลงานของตัวเองและของกลุ่มเมื่อทํางานสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ได้ต้งั
ไว้จาก นอกจากนั้น สตีเว่นส์ และ คณะ (Stevens; et al.1987) ได้ศึกษาถึงผลการเรี ยนแบบร่ วมมือ
ในรู ปแบบผสมผสาน CIRC เปรี ยบเทียบกับการสอนแบบเก่าที่มีครู เป็ นศูนย์กลางเพื่อศึกษาผลของ
การเรี ยนเพื่อความเข้าใจการอ่านเรื่ องการอ่านคําศัพท์กลไกทางด้านภาษาและการสะกดคําวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนเกรด 3 และ 4 จํานวน 461 คนของโรงเรี ยนรอบนอกรัฐแมรี แลนด์ เป็ น
เวลา 12 สัปดาห์เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองคือแผนการสอนอ่านแบบดั้งเดิมกับแผนการสอนอ่าน
แบบชุดหลักสู ตรภาษาอังกฤษและภาษาสเปนแบบทดสอบรายบุคคลเกี่ยวกับการเขียนความหมาย
ของคําศัพท์ประโยคและอ่านออกเสี ยงคําให้ครู ฟังผลปรากฏว่านักเรี ยนที่เรี ยนแบบร่ วมมือในรู ปแบบ
ผสมผสานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้นดังนี้ผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจในการอ่าน
เรื่ องเพิ่มขึ้นที่ระดับ .19 การอ่านคําศัพท์เพิ่มขึ้นที่ระดับ .18 การสะกดคําเพิ่มขึ้นที่ระดับ .29 การใช้
ภาษาและกลไกทางด้านภาษาเพิ่มขึ้นที่ระดับ .24 ซึ่ งสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยวิธีการสอนแบบเดิมที่
มีครู เป็ นศูนย์กลาง และโฮลกวิน (Holguin. 1997) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องผลการเรี ยนแบบร่ วมมือต่อการ
เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองของนักเรี ยนเกรด 3 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนเกรด 3 จํานวน 20
คนโดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มควบคุม 10 คนและกลุ่มทดลอง 10 คนกลุ่มทดลองสอนโดยวิธีการเรี ยน
แบบร่ วมมือทุกวันวันละ 1 ชัว่ โมง 50 นาทีตลอดเวลา 6 เดือนโดยผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตามสมมติฐาน 3 ข้อ
คือทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองทักษะทางสังคมโดยใช้แบบทดสอบ
IDEA
Proficiency Test และศึกษาข้อมูลทักษะทางสังคมและการยอมรับนับถือตนเองโดยใช้แบบวัดเจตคติ
ต่อการเรี ยนแบบร่ วมมือและสิ่ งแวดล้อมทางด้านการอ่าน (CARE)
พิมกานต์ สิ งห์แก้ว (2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) พบว่า การใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ประกอบการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ช่วยให้การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้ดีข้ ึน และความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้น
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มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ประกอบการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เท่ากับ 4.73 ซึ่ งมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
มณฑนา คาหอมชื่น(2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบร่ วมมือ Cooperative Learning แบบ TAI, STAD และ TGT กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านคลองสว่างอารมณ์
ดําเนินการวิจยั โดยสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังการใช้แผน และประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยน การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าสถิติพ้นื ฐานได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงบนมาตรฐาน นาเสนอข้อมูลโดยใช้
ตารางประกอบคําบรรยาย ผลการศึกษา พบว่า นักเรี ยนทุกคนมีคะแนนทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน และมีคะแนนพัฒนาการผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 20 และมีความพึงพอใจในการใช้แผนการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ Cooperative Learning แบบ TAI, STAD และ
TGT
อรวรรณ ริ้ วไสว(2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง รายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การเรี ยน
แบบร่ วมมือ L T (Learning Together) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ LT (Learning
Together) โดยใช้การเรี ยนร่ วมมือก่อนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยนักเรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และ 2.ความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนแบบร่ วมมือ LT (Learning Together) สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที 3
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
จากผลการวิจยั งานวิจยั ทั้งในประเทศ และ งานวิจยั ในต่างประเทศพบว่าคะแนนหลังเรี ยน
ของกลุ่มทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองรวมทั้งมีเจตคติที่ดีสูงขึ้นด้านคะแนนก่อนและหลังเรี ยนของ
กลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน งานวิจยั ของนักการศึกษาหลายๆท่านดังที่กล่าวมาแล้วนั้นสรุ ปได้วา่ การ
เรี ยนการสอนแบบร่ วมมือช่วยพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนทั้งในด้านความสามารถในการเรี ยน
และพฤติกรรมทางสังคมทั้งยังส่ งเสริ มพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนทั้งพฤติกรรมส่ วนบุคคลและทางสังคม
ให้มีทิศทางเป็ นไปในด้านบวกและรู ้จกั การทํางานเป็ นทีมมุ่งมัน่ เพื่อความสําเร็ จของทีม
3. แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้ เทคนิค KWL-Plus
3.1. ความหมายทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เทคนิค KWL-Plus
Carr and Ogle (1987 : 626 - 631) อ้างใน วัชรี แก้วสาระ ( 2555) ให้ความหมายของการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค KWL- Plus ไว้ดงั นี้
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K (What do I know?) เป็ นขั้นตอนที่นกั เรี ยนตรวจสอบหัวข้อ เรื่ องว่าตนเองมี
ความรู ้เกี่ยวกับหัวข้อเรื่ องมากน้อยเพียงใด เป็ นการนําความรู ้เดิมมาใช้เพราะการเชื่อมโยงความรู ้ใหม่
กับความรู ้พ้ืนฐาน และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งสําคัญในการจัดกิจกรรมก่อนการอ่าน ซึ่ งเป็ น
การเตรี ยมนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้เนื้อหาใหม่ การบูรณาการระหว่างความรู ้พ้ืนฐานและเรื่ องที่นกั เรี ยน
จะอ่านช่วยให้นกั เรี ยนสามารถสร้างความหมายของบทอ่านได้ดีและผูอ้ ่านควรได้รับการกระตุน้
ความ รู ้พ้ืนฐานให้เหมาะสม ดังนั้นในขั้นตอนนี้ทฤษฎีประสบการณ์เดิมซึ่ งเป็ นทฤษฎีวา่ ด้วยหลักการ
นําความ รู ้พ้ืนฐาน ความรู ้เดิมและประสบการณ์เดิมมาใช้ในการเรี ยนการสอน จึงเป็ นทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องและมีความสําคัญมาก
W (What do I want to learn?) เป็ นขั้นตอนที่นกั เรี ยนจะต้องถามตนเองว่าต้องการรู ้
อะไรในเนื้อเรื่ องที่จะอ่านบ้าง ซึ่ งคําถามที่นกั เรี ยนสร้างขึ้นก่อนการอ่านนี้ เป็ นการตั้งเป้ าหมายในการ
อ่านและเป็ นการคาดหวังว่าจะพบอะไรในบทอ่านบ้าง
L1 (What did I learn?) เป็ นขั้นตอนที่นกั เรี ยนสํารวจว่าตนเองได้เรี ยนรู้อะไรบ้าง
จากบทอ่าน โดยนักเรี ยนจะหาคําตอบให้กบั คําถามที่ตนเองตั้งไว้ในขั้นตอน W และจดบันทึกสิ่ งที่
ตนเองเรี ยนรู ้ พร้อมกับสํารวจข้อคําถามที่ยงั หาคําตอบไม่ได้ เพื่อค้นหาคําตอบต่อไป
L2 (Mapping) เป็ นขั้นตอนที่นกั เรี ยนนําความรู้ที่ได้จากขั้นตอน K มาจัดกลุ่ม โดย
เขียนความคิดหลักไว้ตรงกลาง แล้วแตกสาขาความคิดรอง ความคิดย่อยเพื่ออธิ บายเพิ่มเติม
L3 (Summarizing) เป็ นขั้นตอนที่นกั เรี ยนสรุ ปเรื่ องราวจากแผนผังความคิดอีกครั้ง
หนึ่ง
เกียรติชยั ยานะรังษี (2540: 39) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิค
KWL -Plus เป็ นยุทธวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ เป็ นการสอนที่สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนนําเอา
ประสบการณ์เดิมมาช่วยในการตีความเนื้อเรื่ องที่อ่าน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการตั้งคําถาม
ทําให้ผเู ้ รี ยนมีจุดประสงค์ในการอ่าน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนในกลุ่ม
สุ วทิ ย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545: 88) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
เทคนิค KWL- Plus เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะกระบวนการอ่าน ซึ่ งสอดคล้อง
กับทักษะการคิดอย่างรู ้ตวั ว่าตนคิดอะไร มีวธิ ี คิดอย่างไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได้
และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนได้ โดยผูเ้ รี ยนจะได้รับการฝึ กให้ตระหนักใน
กระบวนการทําความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเข้าใจของตน มีการ
จัดระบบข้อมูลเพื่อดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ฆนัท ธาตุทอง (2551: 234) ได้ให้ความหมายของ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค KWLPlus ไว้วา่ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการอ่าน โดยกระบวนการทําความเข้าใจตนเอง มีการ
วางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง และมีการจัดระบบข้อมูล
จากความหมายข้างต้นจึงสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค KWL- Plus หมายถึง
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการอ่าน ทักษะการคิดอย่างรู ้ตวั การนําประสบการณ์เดิมของ
ผูเ้ รี ยนมาช่วยในการตีความเนื้อเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนในการตั้งคําถาม
วิไลวรรณ สวัสดิวงศ์ (2547: 77 - 78) อ้างถึงในCarr and Ogle (1987) ได้กล่าวถึงการนํา
เทคนิค KWL -Plus มาใช้เป็ นกลวิธีในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยผ่านการ
อ่าน ดังต่อไปนี้
1) เลือกเรื่ องหรื อบทความที่เหมาะสมกับระดับชั้นและระดับความสามารถในการอ่าน
ตามวัยของนักเรี ยน
2) สร้างแผนภูมิภาพ KWL (KWL- chart) บนกระดานและสร้างใบงานสําหรับนักเรี ยน
ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แผนภูมิภาพ KWL (KWL- chart)
K

W

L

(นักเรี ยนรู้อะไรบ้าง)

(นักเรี ยนต้องการรู ้อะไร)

(นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อะไร)

แผนผังมโนทัศน์

ในการดําเนินการสอนนั้นครู จะต้องกระตุน้ ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดระดมพลังสมอง
(Brainstorm) แลกเปลี่ยนความรู ้เพื่อดึงดูดความรู ้ท้งั หมดของนักเรี ยนเกี่ยวกับหัวข้อที่จะอ่าน โดยครู
ใช้คาํ ถามตะล่อม ( Prompting) กระตุน้ นักเรี ยนเพื่อให้อธิบายเหตุผลที่นกั เรี ยนมีความคิดเช่นนั้น
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บันทึกสิ่ งที่นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ในช่อง K (What do I know?) และแนะนํานักเรี ยนเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่
ของข้อมูลที่คาดว่าจะใช้
3) แนะนํานักเรี ยนเกี่ยวกับการตั้งคําถามเพื่อให้ได้มาซึ่ งคําตอบที่ตอ้ งการจากการอ่าน
นําคําถามที่ต้ งั ไว้ใส่ ลงในช่อง W (What do I want to learn?) คําถามเหล่านี้อาจได้มาจากการอภิปราย
หรื อการระดมความคิด คําถามควรมีหลากหลายเพื่อพัฒนาการคิด การจัดประเภทองค์ประกอบหลัก
ของข้อมูลที่คาดการณ์ไว้จะเป็ นการช่วยให้นกั เรี ยนมีวตั ถุประสงค์ในการอ่าน
4) ในขณะอ่านกระตุน้ นักเรี ยนให้แสวงหาคําตอบจากคําถามที่ต้งั ไว้ แสวงหาข้อมูลใหม่
เพิ่มเติมและเพิ่มคําถาม
5) หลังจากอ่านเรื่ องหรื อบทความ ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้อภิปรายผลการเรี ยนรู ้ที่ได้
จากการอ่านและเขียนลงในช่อง L
3.2) บทบาทหน้ าทีข่ องครู และนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ เทคนิค KWL-Plus
สามารถสรุ ปบทบาทหน้าที่ของครู และ นักเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้เทคนิค KWL-Plus
สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 12
ตารางที่ 12 บทบาทหน้าที่ของครู และนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้เทคนิค KWL-Plus
ขั้น

บทบาทครู

บทบาทนักเรี ยน

K

- ครู เลือกเรื่ องหรื อบทความที่เหมาะสม
กับระดับชั้นและระดับความสามารถใน
การอ่าน

- ตอบคําถาม และบันทึกสิ่ งที่นกั เรี ยนรู้

ตามวัยของนักเรี ยน กระตุน้ ให้นกั เรี ยน
แสดงความคิด โดยใช้คาํ ถามตะล่อม
เพื่อให้นกั เรี ยน
อธิบายเหตุผลและแนะนํานักเรี ยน
เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่คาด
ว่าจะใช้
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ตารางที่ 12 บทบาทหน้าที่ของครู และนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้เทคนิค KWL-Plus (ต่อ)
ขั้น

บทบาทครู

บทบาทนักเรี ยน

W

- แนะนํานักเรี ยนเกี่ยวกับการตั้งคําถาม
เพื่อให้ได้มาซึ่ งคําตอบที่ตอ้ งการจากการ
อ่าน

- อภิปรายและระดมความคิด แล้ว เขียน
คําถามที่ต้ งั ไว้ลงในช่อง W(What do I
want to learn?)

- กระตุน้ ให้นกั เรี ยนแสวงหาคําตอบจาก
คําถามที่ต้ งั ไว้ในขณะอ่าน

- อ่านเรื่ องหรื อบทความและตอบคําถาม
ที่ต้งั ไว้ รวมทั้งเพิม่ เติมคํา ถามใน
ประเด็นที่ตอ้ งการรู ้

L

- ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้อภิปรายผล - อภิปราย และเขียนบันทึกแนวคิด
การเรี ยนรู ้ที่ได้จากการอ่าน
ความรู ้ที่พบว่าน่าสนใจจากการอ่านลง
ในช่อง L (What did I learn)
- ครู แนะนําแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมแก่

นักเรี ยนในส่ วนที่นกั เรี ยนยังหาคําตอบ
ไม่ได้
Plus

- ค้นคว้าเพิม่ เติมคําถามบางคําถามที่ยงั
หาคําตอบไม่ได้จากการอ่านครั้งนี้

- ทบทวนรู ปแบบการเขียนแผนผังมโน - สร้างแผนผังมโนทัศน์ โดยเลือกข้อมูล
ทัศน์โดยให้นกั เรี ยนช่วยกันเลือกรู ปแบบ สําคัญที่ได้จากเรื่ องที่อ่าน
ที่เหมาะสมในการสรุ ปเรื่ องที่อ่าน
- สรุ ปข้อมูลโดยใช้โครงร่ างข้อมูลจาก
แผนผังมโนทัศน์ เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนได้
เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น โดยเขียน
รายละเอียดเฉพาะที่เป็ นใจความหลักเพื่อ
ขยายหัวข้อในแต่ละประเภท

สรุ ปจากการที่ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยวิธีสอนรู ปแบบต่างๆ แล้ว
พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึง
สนใจศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าใช้วธิ ี สอนด้วยรู ปแบบอื่นแล้วผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนจะสู งขึ้น
หรื อไม่ เมื่อได้ศึกษาถึงวิธีสอนรู ปแบบอื่นๆ แล้วเกิดสนใจในวิธีสอนแบบ KWL-Plus ซึ่ งรู ป แบบ
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การจัดการเรี ยนรู ้เทคนิค KWL-Plus เป็ นรู ปแบบการสอน ที่ คารร์ และ โอเกิล (Carr, E., and D.
Ogle.1987, 626-631.) พัฒนาขึ้นจากเทคนิค KWL (Ogle, D.,1986, 564-570.) การสอนแบบ KWLPLUS คือ เนื้อหาสาระของเรื่ องที่จะศึกษาประเด็นคําถาม และผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้
ศึกษาและสรุ ปนํามาเป็ นขั้นตอนในการจัดการเรี ยนรู้ในชั้นเรี ยน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้น K เป็ นขั้นตอนการเตรี ยมความรู้พ้ืนฐาน
2. ขั้น W เป็ นขั้นตอนการตั้งจุดมุ่งหมายการอ่านหรื อการเรี ยนรู ้ แล้วนํามาเขียนคําถามสิ่ งที่
ต้องการรู ้แล้วจึงเรี ยนรู ้หรื อหาคําตอบ
3. ขั้น L เป็ นขั้นตอนการเขียนคําตอบหรื อบันทึกข้อมูล
4. ขั้น Plus เป็ นขั้นตอนการเขียนสรุ ปและนําเสนอในรู ปของแผนผังหรื อข้อความที่สรุ ป
ไว้
จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้วา่ การสอนแบบ KWL-PLUS หมายถึง วิธีการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการคิด มีความต้องการเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่ตนคิด การตั้งคําถาม การ
สร้างผังความคิด และการสรุ ปความ ทั้งยังสามารถวางแผนโดยการตั้งเป้ าหมายว่าตนอยากจะทราบ
เรื่ องใด โดยมีกระบวนการที่เป็ นระบบ คือ 1. นําความรู ้เดิมมาเขียน 2. ตั้งเป้ าสิ่ งที่ยงั ไม่รู้และอยากรู้
3. บรรยายถึงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มาแล้ว และ 4. เขียนเป็ นแผนผังหรื อสรุ ปความรู้ที่ได้ท้ งั หมด(วิสิฏฐา
แรงเขตรการ, 2551 : 11-16) การจัดการเรี ยนรู ้เช่นนี้จะสามารถส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการ
ระดมสมอง และทํางานร่ วมกับกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก้ปัญหาร่ วมกัน เป็ นการเรี ยนรู้ในสิ่ งที่
ตนต้องการรู ้ อันเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาให้เกิดปั ญญา เกิดการเรี ยนรู ้ที่ยงั่ ยืน และมีความสุ ขใน
การเรี ยน และจากงานวิจยั ของ กรณ์ กรภัทร์ ชยั กุล และ จารุ ณี ปล่องบรรจง(2554 : บทคัดย่อ ) ได้ทาํ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม KWL-Plus สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ พิทยา 2 ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กเสริ มทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม KWL-Plus เรื่ อง “Around Your Life” มีประสิ ทธิ ภาพ 83.94/84.08
สู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดคือ 80/80 ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ผเู ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึ ก
เสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม KWL-Plus เรื่ อง “Around Your Life” อยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่ งสอดคล้องกับ พูนพิศมัย แย้มขยาย ( 2555: บทคัดย่อ ) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การศึกษา
ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้วธิ ีการ
สอนแบบ KWL - Plus. ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง
หลังเรี ยนโดยใช้วธิ ี การสอนแบบ KWL – Plus มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 คะแนนก่อนเรี ยนเท่ากับ 13.30 คะแนน หลังเรี ยนเท่ากับ 22.37 ความสามารถในการ
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อ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนโดยใช้วธิ ี สอนแบบ KWL – Plus สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 ในส่ วนของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า หลังเรี ยนโดยใช้วธิ ี สอนแบบ KWL – Plus มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนก่อนเรี ยนเท่ากับ 11.40 คะแนน หลังเรี ยนเท่ากับ 21.63 คะแนน
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังเรี ยนโดยใช้วธิ ีสอน
แบบ KWL – Plus ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อมรศรี แสงส่ องฟ้ า
(2545 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบความเข้าใจและแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดทะเลบก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับการ
สอนด้วยวิธี KWL – Plus กับการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนอ่าน KWL – Plus มีความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนอ่านตามคู่มือครู ภายใต้นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนอ่าน KWL – Plus
มีแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกับนักเรี ยนที่ได้รับการสอนอ่านตามคู่มือครู ภายใต้
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีสอนแบบ KWL-Plus แล้วผูว้ จิ ยั เห็นว่าเป็ น
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้น และยังเป็ นวิธีสอนที่
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทํางานเป็ นกลุ่ม เกิดการระดมความคิด และเกิดความมุ่งมัน่ ในการเรี ยน จึงน่าจะ
สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้
4. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการพัฒนาแบบฝึ กการอ่ านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้ าใจ
4.1. ความหมายของแบบฝึ ก
แบบฝึ กมีความจําเป็ นต่อการเรี ยนการสอนวิชาทักษะ การใช้แบบฝึ กพัฒนาการ
เรี ยนการสอนจะช่วยให้ครู และนักเรี ยนพบข้อบกพร่ องทางการเรี ยนการสอนและแก้ไขข้อบกพร่ อง
นั้น มีผกู ้ ล่าวถึงความหมายของแบบฝึ กไว้ ดังนี้
วราภรณ์ ระบาเลิศ (2552 : 34) กล่าวว่า แบบฝึ ก หมายถึงงานหรื อกิจกรรมที่ครู จดั ให้
นักเรี ยนได้ฝึกทักษะการปฏิบตั ิบ่อย ๆ จนเกิดความชํานาญมีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรี ยน
และสามารถนําความรู ้น้ นั ไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
สลาย ปลัง่ กลาง (2552 : 31-32) กล่าวว่า แบบฝึ ก หมายถึง สื่ อการเรี ยนการสอนที่ใช้
สําหรับให้ผเู ้ รี ยนฝึ กความชํานาญในทักษะต่าง จนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่ องที่ฝึกและสามารถนํา
ทักษะไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ ในที่น้ ีหมายถึง ข้อคําถามเกี่ยวกับการบวกและการลบจํานวนที่มี
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ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 จํานวน 12 ชุด ชุดละ 10 ข้อ เพื่อให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ได้ใช้
ฝึ กการคิดคํานวณด้านการบวกและการลบให้เกิดความชํานาญจนเป็ นทักษะ สามารถนําไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้
จารุ วรรณ เขียวอ่อน (2551 : 52) กล่าวว่า แบบฝึ ก หมายถึง สื่ อการสอนที่สร้างขึ้นสําหรับ
ให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความชํานาญในเรื่ องนั้น ๆ มากขึ้น
สมศรี อภัย (2552 : 21) กล่าวว่า แบบฝึ ก หมายถึง สื่ อการสอนที่ครู สร้างขึ้นเพื่อให้
นักเรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ และความชํานาญในเรื่ องนั้น ๆ มากขึ้น นักเรี ยนมี
ทักษะเพิ่มขึ้นสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
สรุ ปได้วา่ แบบฝึ ก หมายถึง สื่ อการสอนที่ครู สร้างขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิให้เกิด
ความรู ้ ความเข้าใจ และความชํานาญในเรื่ องนั้น ๆ มากขึ้น นักเรี ยนมีทกั ษะเพิ่มขึ้นสามารถนําไปใช้
ในการแก้ปัญหาในชีวติ ประจําวันได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของ
นักเรี ยนให้ดีข้ ึน
4.2. ความสํ าคัญของแบบฝึ ก
แบบฝึ ก เป็ นส่ วนหนึ่งของบทเรี ยน เพราะจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น
สามารถจดจําเนื้อหาในบทเรี ยนได้คงทน ดังนั้นแบบฝึ กจึงมีความสําคัญดังนี้
สุ นนั ทา สุ นทรประเสริ ฐ (2544 : 2) กล่าวถึงความสําคัญของแบบฝึ กว่าแบบฝึ กมี
ความสําคัญต่อผูเ้ รี ยนไม่นอ้ ย ในการที่จะช่วยเสริ มสร้างทักษะให้กบั ผูเ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้และ
เข้าใจได้เร็ วขึ้นชัดเจนขึ้น กว้างขวางขึ้น ทําให้การสอนของครู และการเรี ยนของนักเรี ยนประสบ
ผลสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ (2548 : 131) กล่าวถึงความสําคัญของแบบฝึ กว่า แบบฝึ กเป็ น
วิธีการสอนที่สนุก อีกวิธีหนึ่ง คือการให้นกั เรี ยนได้ทาํ แบบฝึ กมากๆสิ่ งที่จะช่วยให้นกั เรี ยนมี
พัฒนาการทางการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาวิชาได้ดีข้ ึน คือ แบบฝึ ก เพราะนักเรี ยนมีโอกาสนําความรู ้ที่เรี ยน
มาแล้ว มาฝึ กให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางยิง่ ขึ้น
จารุ วรรณ เขียวอ่อน (2551 : 52) กล่าวว่าแบบฝึ กทักษะมีความสําคัญต่อผูเ้ รี ยนไม่นอ้ ย
ในการที่จะช่วยเสริ มสร้างทักษะให้ผเู้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู้และเข้าใจเร็ วขึ้นชัดเจนขึ้นกว้างขวาง
สมศรี อภัย (2552 : 21) กล่าวว่า แบบฝึ กทักษะมีความสําคัญต่อนักเรี ยนในการที่จะช่วย
เสริ มสร้างทักษะให้นกั เรี ยนได้เกิดการเรี ยนรู้และเข้าใจเร็ วขึ้นชัดเจนขึ้นกว้างขวางขึ้น
สรุ ปได้วา่ แบบฝึ กมีความสําคัญต่อนักเรี ยนในการที่จะช่วยเสริ มสร้างทักษะให้นกั เรี ยน
ได้เกิดการเรี ยนรู ้และเข้าใจเร็ วขึ้น ชัดเจนขึ้น กว้างขวางขึ้น แบบฝึ กนอกจากจะช่วยให้นกั เรี ยนได้มี
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โอกาสฝึ กฝนทักษะ และทบทวนได้ดว้ ยตนเองแล้ว ยังช่วยให้ครู มองเห็นปั ญหาและข้อบกพร่ องใน
การสอน ทราบปั ญหา และข้อบกพร่ อง
จุดอ่อนของนักเรี ยน
เพื่อครู จะได้แก้ไขได้
ทันท่วงที นอกจากนี้ยงั ช่วยประหยัดเวลา แรงงาน ในการเตรี ยมการสอนของครู ตลอดจนช่วย
ประหยัดเวลาในการลอกโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยนด้วย
4.3..ลักษณะของแบบฝึ กทีด่ ี
ลักษณะของแบบฝึ กที่ดีน้ นั ต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับนักเรี ยนตลอดจนคํานึงถึง
จิตวิทยาเกี่ยวกับสิ่ งเร้าและการตอบสนองพัฒนาการของเด็ก
และลําดับขั้นของการ
เรี ยน นอกจากนั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับวัย และความสามารถของเด็กซึ่ งแบบฝึ กจะ
ประกอบด้วยคําชี้แจงและตัวอย่างสั้น ๆ ที่จะทําให้เด็กเข้าใจง่าย ใช้เวลาเหมาะสมและมีลกั ษณะที่
เกี่ยวข้องกับบทเรี ยนที่เรี ยนไปแล้ว นอกจากนี้แบบฝึ กควรมีหลายแบบเพื่อสร้างความสนใจและท้า
ทายให้แสดงความสามารถ
กรมวิชาการ (2545 : 146) กล่าวว่า แบบฝึ กที่ดีควรมีลกั ษณะดังนี้
1. เกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยนมาแล้ว
2. เหมาะสมกับระดับวัยหรื อความสามารถของนักเรี ยน
3. มีคาํ ชี้แจงสั้น ๆ ที่ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจวิธีทาํ ได้ง่าย
4. ใช้เวลาที่เหมาะสม
5. มีสิ่งที่นา้ สนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ
6. ควรมีขอ้ เสนอแนะในการใช้
7. มีให้เลือกทั้งตอบแบบจํากัดและแบบเสรี
8. ถ้าเป็ นแบบฝึ กทักษะที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนทําศึกษาด้วยตนเองแบบฝึ กทักษะนั้น
ควรมีหลายรู ปแบบ และให้ความหมายแก่ผฝู ้ ึ กทําด้วย
วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ ( 2549 : 78-97) ลักษณะของแบบฝึ กที่ดีควรประกอบด้วยสิ่ ง
ต่อไปนี้
1. เป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนเรี ยนมาแล้ว
2. เหมาะสมกับระดับวัย หรื อความสามารถของนักเรี ยน
3. มีคาํ ชี้แจงสั้นๆที่ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจวิธีทาํ ง่ายๆ
4. ใช้เวลาที่เหมาะสม คือไม่นานเกินไป
5. เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจและท้าทายในนักเรี ยนแสดงความสามารถ
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6. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเลือกทั้งแบบตอบอย่างจํากัด และตอบอย่างเสรี
7. มีคาํ สั่งหรื อตัวอย่างแบบฝึ กที่ไม่ยาวเกินไป และไม่ยากแก่การเข้าใจ
8. ควรมีหลายรู ปแบบ มีความหมายแก่นกั เรี ยนที่ทาํ แบบฝึ ก
9. ใช้หลักจิตวิทยา
10. ใช้สาํ นวนภาษาที่เข้าใจง่าย
11. ฝึ กให้คิดได้เร็ วและสนุกสนาน
12. ปลุกความสนใจหรื อเร้าใจ
13. เหมาะสมกับวัยและความต้องการ
14. สามารถศึกษาด้วยตนเองได้
วราภรณ์ ระบาเลิศ(2552 : 38) กล่าวว่า ลักษณะของแบบฝึ กทักษะที่ดีจะต้องเป็ นแบบฝึ กที่
ผูเ้ รี ยนเคยเรี ยนเนื้อหานั้นมาแล้วมีความเหมาะสมกับวัย มีคาํ ชี้แจงสั้นๆ เข้าใจง่ายใช้เวลาไม่นาน
เกินไปเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจและท้าทายเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเลือกทั้งแบบตอบอย่างจํากัดและตอบอย่าง
เสรี มีคาํ สัง่ หรื อตัวอย่างแบบฝึ กทักษะที่ไม่ยาวเกินไป และไม่ยากแก่การเข้าใจ มีหลายรู ปแบบ มี
ความหมายแก่ผเู ้ รี ยนที่ทาํ แบบฝึ กใช้ หลักจิตวิทยา ใช้สาํ นวนภาษาที่เข้าใจง่าย ฝึ กให้คิดได้เร็ วและ
สนุกสนาน และสามารถศึกษาด้วยตนเองได้
สลาย ปลัง่ กลาง (2552 : 33) กล่าว่า ลักษณะของแบบฝึ กทักษะที่ดีน้ นั สิ่ งสําคัญต้องเป็ น
สิ่ งที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนมาแล้วเนื้อหาต้องเหมาะสมกับวัย ใช้เวลาที่พอเหมาะ มีหลายรู ปแบบ ท้าทาย ใช้
รู ปแบบที่น่าสนใจและอื่น ๆ ซึ่ งผูส้ ร้างแบบฝึ กทักษะควรคํานึงถึงจิตวิทยาในการเรี ยนรู ้ของเด็กและ
แนวทางการใช้คาํ ถามให้เหมาะสม ไม่กาํ กวม ไม่ซ้ าํ ซ้อน จึงจะทําให้แบบฝึ กทักษะน่าสนใจ
สมศรี อภัย (2552 : 24) กล่าวว่าแบบฝึ กทักษะที่ดีควรมีลกั ษณะที่ปลุกเร้าความสนใจของ
นักเรี ยนมีความหมายในการฝึ ก ใช้จิตวิทยาและภาษาที่เหมาะสมกับวัย คํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง
สรุ ปได้วา่ ลักษณะที่ดีของแบบฝึ กเสริ มทักษะไว้ ดังนี้
1. เกี่ยวข้องกับบทเรี ยนที่เรี ยนมาแล้ว
2. เหมาะสมกับระดับวัยและความสามารถของผูเ้ รี ยน
3. มีคาํ ชี้แจงสั้น ๆ ที่ทาํ ให้เข้าใจวิธีทาํ ได้ง่าย
4. ใช้เวลาเหมาะสม คือ ไม่ใช้เวลานาน หรื อเร็ วเกินไป
5. เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ และท้าทาย ให้แสดงความสามารถ
4.4 . ประโยชน์ ของแบบฝึ ก
วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ (2549 : 78 – 97) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึ กทักษะ ดังนี้
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1. ทําให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น
2. ทําให้ครู ทราบความเข้าใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน
3. ครู ได้แนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนได้ดีที่สุด
ตามความสามารถของตนเอง
4. ฝึ กให้นกั เรี ยนมีความเชื่อมัน่ และสามารถประเมินผลงานของตนได้
5. ฝึ กให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานด้วยตนเอง
6. ฝึ กให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
7. คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะของ
ตนเองโดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงเวลาหรื อความกดดันอื่น ๆ
8. แบบฝึ กช่วยเสริ มให้ทกั ษะทางภาษาคงทน ลักษณะการฝึ กที่จะช่วยให้เกิดผล
ดังกล่าว ได้แก่ ฝึ กทันทีหลังจากเรี ยนเนื้อหา ฝึ กซํ้าๆ ในเรื่ องที่เรี ยน
จารุ วรรณ เขียวอ่อน (2551 : 53) กล่าวว่า แบบฝึ กทักษะช่วยทําให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยน
ได้ดียงิ่ ขึ้นเนื่องจากการได้ฝึกทันทีหลังจากเรี ยนเนื้อหา และฝึ กซํ้า ๆ ในเรื่ องที่เรี ยน นอกจากนี้ยงั ทํา
ให้ครู ทราบความเข้าใจของนักเรี ยนและใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้เหมาะสม
กับนักเรี ยนอีกด้วย
สมศรี อภัย (2552 : 22) กล่าวว่า จากประโยชน์ของแบบฝึ กทักษะเป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู้
นักเรี ยนได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองอย่างเต็มความสามารถของแต่ละ
บุคคลก่อให้เกิดความชํานาญในการแก้ปัญหา อีกทั้งเป็ นเครื่ องมือประเมินผลการเรี ยนและการสอน
ของครู
วราภรณ์ ระบาเลิศ (2552 : 38) กล่าวว่า ประโยชน์ของแบบฝึ กทักษะทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
บทเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น ครู ทราบความเข้าใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน และได้แนวทางในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีความเชื่อมัน่
สามารถประเมินผลงาน ทํางานด้วยตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้
ฝึ กทักษะโดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงเวลาหรื อความกดดันอื่นๆและช่วยเสริ มให้ทกั ษะทางภาษาคงทน โดย
ฝึ กทันทีหลังจากเรี ยนเนื้อหาฝึ กซํ้า ๆ ในเรื่ อง ที่เรี ยน
สรุ ปได้วา่ ประโยชน์ของแบบฝึ กทักษะว่าแบบฝึ กทักษะช่วยทําให้นกั เรี ยนเข้าใจ
บทเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้นเนื่องจากการได้ฝึกทันทีหลังจากเรี ยนเนื้อหา
และฝึ กซํ้าๆ ในเรื่ องที่เรี ยน
นอกจากนี้ยงั ทําให้ครู ทราบความเข้าใจของนักเรี ยนและใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการ
สอนให้เหมาะสมกับนักเรี ยนอีกด้วย
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ดังนี้

4.5. ขั้นตอนในการสร้ างแบบฝึ ก
สุ นนั ทา สุ นทรประเสริ ฐ (2544 : 14) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึ กทักษะ

1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เช่น
1.1 ปั ญหาที่เกิดขึ้นใจขณะทําการสอน
1.2 ปั ญหาการผ่านจุดประสงค์ของนักเรี ยน
1.3 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1.4 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2. ศึกษารายละเอียดในหลักสู ตร เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์และกิจกรรม
3. พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อ 1 โดยการสร้างแบบฝึ ก และเลือกเนื้อหา
ในส่ วนที่จะสร้างแบบฝึ กนั้น ว่าจะทําเรื่ องใดบ้าง กําหนดเป็ นโครงเรื่ องไว้
4. ศึกษารู ปแบบของการสร้างแบบฝึ กทักษะจากเอกสารตัวอย่าง
5. ออกแบบชุดฝึ กแต่ละชุดให้มีรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ
6. ลงมือสร้างแบบฝึ กทักษะในแต่ละชุด พร้อมทั้งข้อทดสอบก่อนและหลังเรี ยนให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
7. ส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
8. นําไปทดลองใช้ แล้วบันทึกผลเพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไขส่ วนที่บกพร่ อง
9. ปรับปรุ งจนมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่ต้งั ไว้
10. นําไปใช้จริ งและเผยแพร่ ต่อไป

วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ (2549 : 98) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบฝึ กทักษะ ดังนี้
1. ศึกษาปั ญหาและความต้องการ โดยศึกษาจากการผ่านจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2. วิเคราะห์เนื้อหาหรื อทักษะที่เป็ นปัญหา ออกเป็ นเนื้อหาหรื อทักษะย่อยๆ เพื่อใช้ใน
การสร้างแบบทดสอบและแบบฝึ ก
3. พิจารณาวัตถุประสงค์ รู ปแบบ และขั้นตอนในการใช้แบบฝึ ก เช่น จะนําแบบฝึ กไป
ใช้อย่างไร ในแต่ละชุดประกอบด้วยอะไรบ้าง
4. สร้างแบบทดสอบ ซึ่ งอาจเป็ นแบบทดสอบเชิงสํารวจ แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัย
ข้อบกพร่ อง แบบทดสอบความก้าวหน้าเฉพาะตอน โดยแบบทดสอบที่สร้างจะต้องสอดคล้องกับ
เนื้อหาหรื อทักษะที่วเิ คราะห์ในตอนที่ 2
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5. สร้างบัตรฝึ กหัด เพื่อใช้พฒั นาทักษะย่อแต่ละทักษะ ในแต่ละบัตรจะมีคาํ ถามให้
นักเรี ยนตอบ
6. สร้างบัตรอ้างอิง เพื่อใช้อธิ บายคําตอบหรื อแนวทางการตอบแต่ละเรื่ องการสร้างบัตร
อ้างอิงนี้อาจทําเพิม่ เติมเมื่อได้นาํ แบบฝึ กนั้นไปทดลองใช้แล้ว
7. สร้างแบบบันทึกความก้าวหน้า เพื่อใช้บนั ทึกผลการทดสอบหรื อผลการเรี ยนในแต่
ละเรื่ องแต่ละตอน สอดคล้องกับแบบทดสอบความก้าวหน้า
8. นําแบบฝึ กไปทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่ อง คุณภาพของแบบฝึ ก และคุณภาพของ
แบบทดสอบ
9. ปรับปรุ งแก้ไข
10. รวบรวมเป็ นชุดจัดทําคําชี้ แจง คู่มือใช้ สารบัญ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
4.6. แนวคิดและจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วกับการสร้ างแบบฝึ กทักษะ
การสร้างแบบฝึ กแต่ละเรื่ อง ผูส้ ร้างแบบฝึ กจะต้องศึกษาในเรื่ องจิตวิทยาการเรี ยนรู้
เพราะการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ข้ ึนอยูก่ บั ปรากฏการณ์ของจิตและพฤติกรรมที่ตอบสนอง โดยอาศัย
กระบวนการที่เหมาะสม การศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากข้อมูลที่นกั จิตวิทยาได้คน้ พบและทดลอง
เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึ กในส่ วนที่มีความสัมพันธ์ มีดงั นี้
สุ นนั ทา สุ นทรประเสริ ฐ (2544 : 4 - 5) กล่าวว่า การศึกษาในเรื่ องจิตวิทยาการเรี ยนรู้
เป็ นสิ่ งที่ผสู ้ ร้างแบบฝึ กมิควรละเลย เพราะการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ปรากฏการณ์ของจิต
และพฤติกรรมที่จะตอบสนองนานาประการ โดยอาศัยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นวิธีที่ดีที่สุด
การศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากข้อมูลที่นกั จิตวิทยาได้ทาํ การค้นพบ และทดลองไว้แล้ว สําหรับการ
สร้างแบบฝึ ก ในส่ วนที่มีความสัมพันธ์กนั มีดงั นี้
1. ธอร์ นไดค์ (ประสาท อิศรปรี ดา. 2547 : 217 - 219 ; อ้างอิงมาจาก Thorndike. 1874 1949 : unpaged) ได้อธิ บายกฎการเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญ คือ
1. กฎความพอใจ (Law of Effect)กฎนี้มีใจความว่า พันธะหรื อตัวเชื่อมระหว่างสิ่ งเร้า
และการตอบสนองจะเข้มแข็งหรื ออ่อนกําลังลง ย่อมขึ้นอยูก่ บั ผลต่อเนื่องหลังจากที่ได้ตอบสนองไป
แล้วกล่าวคือรางวัล จะมีผลให้พนั ธะระหว่างสิ่ งเร้าและการตอบสนองเข้มแข็งขึ้นส่ วนการลงโทษจะ
ไม่มีผลใดๆ ต่อความเข้มแข็งหรื อการอ่อนกําลังลงของพันธะระหว่างสิ่ งเร้าและการตอบสนองเลย
กฎข้อนี้เน้นที่การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัลหรื อการเสริ มแรง ธอร์นไดค์เชื่อว่า การเสริ มแรงหรื อ
รางวัลหรื อความสําเร็ จจะส่ งเสริ มการแสดงพฤติกรรมต่างๆ หรื อก่อให้เกิดการเรี ยนรู้ข้ ึน
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2. กฎการฝึ กหัด (Law of Exercise) กฎการฝึ กหัดได้แบ่งออกเป็ นกฎย่อย 2 กฎ คือ
2.1. กฎการได้ใช้ (Law of Use) มีใจความว่าพันธะหรื อตัวเชื่อมระหว่างสิ่ ง
เร้าและการตอบสนองจะเข้มแข็งเมื่อได้ทาํ บ่อย ๆ
2.2. กฎการไม่ได้ใช้ (Law of Disuse) มีใจความว่าพันธะหรื อตัวเชื่อม
ระหว่างสิ่ งเร้าและการตอบสนองจะอ่อนกําลังลง เมื่อไม่ได้ทาํ อย่างต่อเนื่อง มีการขาดตอนหรื อไม่ได้
ทําบ่อยๆ
3. กฎความพร้อม (Law of Readiness) กฎนี้มีใจความสรุ ปว่า “เมื่อบุคคลพร้อมที่จะ
ทําแล้วได้ทาํ เขาย่อมเกิดความพอใจ ”“เมื่อบุคคลพร้อมที่จะทําแล้วไม่ได้ทาํ เขาย่อมเกิดความไม่
พอใจ” “เมื่อบุคคลไม่พร้อมที่จะทําแต่ตอ้ งทํา เขาย่อมเกิดความไม่พอใจ”ความพร้อมตามความหมาย
นี้รวมถึงวุฒิภาวะทางกายวุฒิภาวะทางปั ญญา
ความรู ้พ้ืนฐานหรื อประสบการณ์เดิมและสภาพ
แรงจูงใจความพอใจเป็ นภาวะที่ตอ้ งการได้รับและจะไม่พยายามหลีกหนีความไม่พอใจเป็ นภาวะไม่
ต้องการได้รับและพยายามหลีกหนี
ดังนั้นผูส้ ร้างแบบฝึ กทักษะจึงต้องกําหนดกิจกรรมตลอดจนคําสั่งต่างๆ ในแบบฝึ กให้
ผูฝ้ ึ กได้แสดงพฤติกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ผสู ้ ร้างต้องการ
2. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ ซ่ ึ งมีความเชื่อว่าสามารถควบคุมบุคคลให้ทาํ ตาม
ความประสงค์ หรื อแนวทางที่กาํ หนดได้โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงความรู ้สึกทางจิตใจของบุคคล ผูน้ ้ นั ว่า
จะรู ้สึกนึกคิดอย่างไรเขาจึงได้ทดลองและสรุ ปได้วา่ บุคคลสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยการกระทําโดยมีการ
เสริ มแรงเป็ นตัวการเมื่อบุคคลตอบสนองการเร้าของสิ่ งเร้าควบคู่กนั ในช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่ งเร้านั้น
จะรักษาระดับหรื อเพิม่ การตอบสนองให้เข้มขึ้นการสร้างแบบฝึ กทักษะ จึงควรยึดทฤษฎีการเรี ยนรู้
ของ สกินเนอร์ ด้วยเพราะบุคคลจะเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยการกระทํา
3. วิธีการสอนของกาเย่ ซึ่ งมีความเห็นว่าการเรี ยนรู ้มีลาํ ดับขั้น และผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู้
เนื้อหาที่ง่ายไปหายาก
4. แนวคิดของบลูม ซึ่ งกล่าวว่า ธรรมชาติผเู ้ รี ยนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกันผูเ้ รี ยน
จะสามารถเรี ยนรู ้ เนื้อหาในหน่วยย่อยต่าง ๆ ได้โดยใช้เวลาเรี ยนที่แตกต่างกันดังนั้นการสร้างแบบ
ฝึ กทักษะจึงต้องมีการกําหนดเงื่อนไขที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทุกคนสามารถผ่านลําดับขั้นตอนของทุก
หน่วยการเรี ยนได้ ถ้านักเรี ยนได้เรี ยนตามอัตราการเรี ยนของตนก็จะทําให้นกั เรี ยนประสบ
ความสําเร็ จมากขึ้น
จากแนวคิดของนักจิตวิทยาที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้วา่ ในการสร้างแบบฝึ ก การอ่าน
เพื่อที่จะให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้น้ นั จะต้องอาศัยกฎการเรี ยนรู ้คือกฎความพร้อมผลที่ได้รับกฎแห่ง
ความพอใจจากการได้ทราบคะแนนหรื อคําตอบที่ตนเองทําได้เป็ นการสร้างความพึงพอใจให้แก่
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ผูเ้ รี ยนการเรี ยนรู้โดยการกระทําโดยมี การเสริ มแรงหรื อสิ่ งเร้าควบคูก่ นั ในช่วงเวลาที่เหมาะสมการ
สร้าง แบบฝึ กและให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ตามลําดับขั้นจากง่ายไปหายากจะทําให้นกั เรี ยนเกิดความคิดรวบ
ยอดสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ดว้ ยตนเองไม่ใช่ครู เป็ นคนบอกคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ดังนั้นการสร้างแบบฝึ กจึงต้องมีการกําหนดเงื่อนไขที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทุกคนสามารถผ่าน
ลําดับขั้นตอนของทุกหน่วยการเรี ยนได้ถา้ นักเรี ยนได้เรี ยนตามอัตราการเรี ยนของตนจะทําให้นกั เรี ยน
ประสบความสําเร็ จมากขึ้น
4. 7. ประสิ ทธิภาพและการหาค่ าดัชนีประสิ ทธิผลของแบบฝึ กการอ่าน
4.7.1. ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กการอ่าน
สมบัติ การจนารักพงศ์ (2548 : 49 -52) กล่าวถึง การหาประสิ ทธิ ภาพของนวัตกรรมไว้
ถึงการหาประสิ ทธิ ภาพนวัตกรรมทําได้โดยนํานวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนใน
ระดับชั้นที่ตอ้ งการแก้ปัญหา จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 นํานวัตกรรมที่สร้างขึ้นในครั้งแรกที่ผา่ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วไปทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพรายบุคคลโดยทดลองใช้กบั นักเรี ยน จํานวน 1–
3 คน พร้อมสอบถามความคิดเห็นปั ญหาในการใช้นวัตกรรม ภาษาและความต้องการเพิม่ เติมนําผล
การทดลองมาปรับปรุ งในสิ่ งต่อไปนี้แผนงาน ภาษาที่ใช้ให้เข้าใจง่ายขึ้นภาพ สี สัน ความสวยงาม
เป็ นต้น
ครั้งที่ 2 นํานวัตกรรมที่ผา่ นการปรับปรุ งแล้วไปทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่มเล็ก
โดยไปทดลองใช้ กับนักเรี ยนจํานวน 5 – 7 คน แล้วสอบถามความคิดเห็นปั ญหาและความต้องการนํา
ผลการทดสอบมาวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุ งในด้านเทคนิคต่าง ๆ
ครั้งที่
3 นํานวัตกรรมที่ผา่ นการปรับปรุ งแล้วไปทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพกลุ่มใหญ่กบั
นักเรี ยนที่ยงั ไม่เคยเรี ยนเนื้อหาในนวัตกรรมนี้มาก่อน จํานวน 1 ห้องเรี ยน หรื อ 25 – 30 คน ควร
ดําเนินการดังนี้
1. แบบแผนการทดลองนิยมใช้รูปแบบ One Group Pretest Posttest Design ซึ่ง
ทดลองกับนักเรี ยน 1 กลุ่ม มีการทดสอบก่อนเรี ยนก่อนที่จะใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ และทดสอบ
หลังจากใช้นวัตกรรมแล้ว ดังนี้
O1

X O2

โดย O1 เป็ นการทดสอบก่อนเรี ยน
X เป็ นการสอนโดยใช้ชุดฝึ ก
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O2 เป็ นการทดสอบหลังเรี ยน
2. การดําเนินการทดลองนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไปใช้ในการสอนจริ งกับนักเรี ยน
จํานวน 1 ห้องเรี ยน หรื อ 25 -30 คนโดยให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนก่อนใช้นวัตกรรมขณะ
ใช้นวัตกรรมให้นกั เรี ยนศึกษานวัตกรรมหรื อทํากิจกรรมทุกหัวข้อย่อยพร้อมทําแบบฝึ กหัดของแต่ละ
หัวข้อย่อยแล้วทําแบบทดสอบหลังเรี ยนนําคะแนน ในทุกหัวข้อที่บนั ทึกไว้มาวิเคราะห์ผล
กล่าวโดยสรุ ปว่าเกณฑ์ในการหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการเรี ยนการสอนขึ้นอยูก่ บั
ธรรมชาติของวิชาและเนื้อหาที่นาํ มาสร้างสื่ อนอกจากนี้ยงั ตั้งเกณฑ์เป็ นค่าความคลาดเคลื่อนไว้
เท่ากับร้อยละ 2.5 นั้นคือ ถ้าตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 90/90 เมื่อคํานวณแล้วค่าที่ถือว่าใช้ได้คือ 87.5/87.5 หรื อ
87.5/90 เป็ นต้น จะเห็นว่าการคํานวณหาประสิ ทธิ ภาพเป็ นผลรวมของการหาคุณภาพทั้งปริ มาณที่
เป็ นตัวเลขและเชิงคุณภาพที่แสดงเป็ นภาษาที่เข้าใจได้ ดังนั้น ผูว้ จิ ยั หาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ ก
ทักษะ โดยใช้เกณฑ์ 80/80 ซึ่ งเมื่อนักเรี ยนได้ฝึกทําแบบฝึ กหัดแล้วสามารถตอบคําถามของ
แบบฝึ กหัดได้มากที่สุด ไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง เฉลี่ยร้อยละ ของคะแนนที่นกั เรี ยนได้จากการทําแบบทดสอบของ
แบบฝึ กทักษะระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ได้ร้อยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง เฉลี่ยร้อยละ ของคะแนนที่นกั เรี ยนทั้งหมดทําแบบทดสอบขอ ง
แบบฝึ กทักษะหลังจากเรี ยนแบบฝึ กทักษะของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ได้ร้อยละ 80
4. 7. 2 . การหาค่ าดัชนีประสิ ทธิผล (Effectiveness Index : E.I.)
เผชิญ กิจระการ (2545 : 30-36) ได้กล่าวถึงการหาดัชนีประสิ ทธิ ผล ไว้ดงั นี้
ดัชนีประสิ ทธิ ผล (Effectiveness Index : E.I.) คือตัวเลขที่แสดงความก้าวหน้าใน การ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนโดยเปรี ยบเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนกับคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบหลังเรี ยนและคะแนนเต็มหรื อคะแนนสู งสุ ดกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรี ยน
เมื่อมีการประเมินสื่ อการสอนที่ผลิตขึ้นจะดูประสิ ทธิ ผลทางการสอนและการวัดผลและประเมินสื่ อ
การสอนนั้นตามปกติการประเมินความแตกต่างของค่าคะแนนใน 2 ลักษณะคือความแตกต่างของ
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและคะแนนทดสอบหลังเรี ยนหรื อเป็ นการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม การหาดัชนีประสิ ทธิ ผล มีสูตรดังนี้
กู๊ดแมน
, เฟรทเชอร์ และชไนเดอร์ (Goodman, Fletcher and Schneider, 1980 อ้างถึงใน
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ, 2546) ในการหาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผล (The Effectiveness Index : E.I.) ได้กล่าว
ไว้วา่ ดัชนีประสิ ทธิ ผล หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนโดยเทียบ
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คะแนนที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนกับคะแนนการทดสอบหลังเรี ยนและคะแนนเต็ม
หรื อคะแนนสู งสุ ดกับคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนเมื่อมีการประเมินสื่ อการสอนที่ผลิตขึ้นมาเรา
มักจะดูผลทางด้านการสอนและการวัดประเมินผลทางสื่ อนั้นโดยทัว่ ไปแล้วจะเป็ นการประเมินความ
แตกต่างของคะแนนใน 2 ลักษณะ คือความแตกต่างของคะแนนจากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนหรื อ เป็ นการทดสอบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทาง
ปฏิบตั ิส่วนมากมักจะเน้นที่ผลความแตกต่างที่แท้จริ งมากกว่าผลของความแตกต่างทางสถิติแต่ในบาง
กรณี การเปรี ยบเทียบเพียง 2 ลักษณะก็อาจจะยังไม่เพียงพอเช่นกรณี การทดลองใช้สื่อการสอนครั้ง
หนึ่ง ปรากฏว่ากลุ่มที่ 1 ได้คะแนน การทดสอบก่อนเรี ยน 18 % หลังเรี ยน 67% และกลุ่มที่ 2ได้
คะแนนการทดสอบก่อนเรี ยน 27 % หลังเรี ยน 74 % ซึ่ งเมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติปรากฏว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท้งั 2 กลุ่ม แต่เมื่อเปรี ยบเทียบ
คะแนนการทดสอบหลังเรี ยนระหว่างกลุ่ม ปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่ งไม่สามารถระบุได้วา่
เกิดขึ้นเพราะสิ่ งทดลอง (Treatment)นั้นหรื อไม่เนื่องจากการทดลองทั้งสองกรณี มีคะแนนพื้นฐาน
(คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน )แตกต่างกันซึ่ งจะส่ งผลถึงคะแนนการทดสอบหลังเรี ยนที่จะเพิ่มขึ้นได้
สู งสุ ดแล้วแต่ละกรณี (ชนิดา นนท์นภา. 2545 : 48 ; อ้างอิงมาจากGoodman, Fletcher and Schneider.
1980 : 30 – 34)
ฮอฟแลนด์
Hofland, อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด (2546 : 73-98) ได้เสนอ “ดรรชนี
ประสิ ทธิ ผล” (Effectiveness Index) ซึ่ งคํานวณได้จากการหาความแตกต่างของการทดสอบก่อนการ
ทดลองและการทดสอบหลังการทดลองด้วยคะแนนสู งสุ ดที่สามารถทําเพิ่มขึ้น ฮอฟแลนด์ เสนอว่า
ค่าความสัมพันธ์ของการทดลองจะสามารถกระทําได้อย่างถูกต้องแน่นอนต้องคํานึงถึงความแตกต่าง
ของคะแนนพื้นฐานและคะแนนที่สามารถทําได้สูงสุ ด ดัชนีประสิ ทธิ ผลจะเป็ นตัวชี้ถึงขอบเขตและ
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดของสื่ อเวบบ์ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนโดยใช้วธิ ี การ
3
แบบ ซึ่ งเพิ่มเติมจาก “ดัชนีประสิ ทธิ ผล”ของฮอฟแลนด์ โดย เวบบ์ ให้ความสนใจค่าเฉลี่ยร้อยละของ
คะแนนซึ่ งเรี ยกว่าวิธีการ Conventional โดยคํานวณจากการนําค่าคะแนนร้อยละของกลุ่มควบคุมผลที่
ได้จะแสดงถึงร้อยละที่เพิ่มขึ้น (หรื อลดลง) เปรี ยบเทียบกับคะแนนกลุ่มควบคุม ดัชนีประสิ ทธิ ผลมี
รู ปแบบในการหาค่า(เผชิญ กิจระการ. 2545 : 44 – 45) ดังนี้
ดัชนีประสิ ทธิผล = ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรี ยน – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน
( จํานวนนักเรี ยน x คะแนนเต็ม ) - ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน
หรื อ E.I =
P2 –P 1
100 – P 1
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เมื่อ E.I. แทน ค่าดัชนีประสิ ทธิ ผล
P1 แทน ผลรวมของคะแนนก่อนเรี ยนของทุกคน
P2 แทน ผลรวมของคะแนนหลังเรี ยนของทุกคน
total แทน ผลคูณของจํานวนนักเรี ยนกับคะแนนเต็ม
ดัชนีประสิ ทธิ ผลสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินผลสื่ อโดยเริ่ มจากการทดสอบ
ก่อนเรี ยนซึ่งเป็ นตัววัดค่าผูเ้ รี ยนมีพ้นื ฐานอยูใ่ นระดับใดรวมถึงการวัดทางด้านความเชื่อเจตคติและ
ความตั้งใจของผูเ้ รี ยนคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาแปลงให้เป็ นร้อยละและหาคะแนนสู งสุ ดที่
เป็ นไปได้ จากนั้นนํานักเรี ยนเข้ารับการทดลอง เสร็ จแล้วทําการทดสอบหลังเรี ยนแล้วนําคะแนนที่
ได้มาหาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลโดยหาผลต่างระหว่างผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรี ยนและผลรวม
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยนแล้วหารด้วยค่าที่ได้จากการทดสอบก่อนเรี ยนสู งสุ ดที่ผเู้ รี ยนสามารถทําได้
และผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน โดยทําให้อยูใ่ นรู ปร้อยละ
เมธา
พงศ์ศาสตร์ (2549 : 4) ได้กล่าวถึงการหาดัชนีประสิ ทธิ ผล ไว้ดงั นี้
ดัชนีประสิ ทธิ ผล
เป็ นค่าสถิติที่ใช้ในการประเมินสื่ อประกอบการเรี ยนการสอน ซึ่ งอาจ
เป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนต่างๆ แบบเรี ยนสําเร็ จรู ป แบบฝึ กทักษะ หรื อแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีสอนต่างๆ ก็ได้ ซึ่ งถือว่าเป็ นค่าที่แสดงความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนซึ่ง
เรี ยนรู ้จากสื่ อหรื อแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ผสู้ อนพัฒนาขึ้นมาด้วยกลวิธีสอนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเนื้อหาโดยมีสูตรในการ ดังนี้
ดัชนีประสิ ทธิผล = ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรี ยน – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน
( จํานวนนักเรี ยน x คะแนนเต็ม ) - ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน
E.I =
∑PosttestScore – ∑PretestScore
∑MaximumPossibleScore – ∑PretestScore
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับค่า
E.I.
1. E.I. เป็ นเรื่ องอัตราส่ วนของผลต่าง จะมีค่าสู งสุ ดเป็ น 1.00 ส่ วนตํ่าที่สุดไม่สามารถ
กําหนดได้ เพราะมีค่าตํ่ากว่า −1.00 ก็ได้ และถ้าเป็ นค่าลบแสดงว่าคะแนนผลสอบก่อนเรี ยนมากกว่า
หลังเรี ยน ซึ่ งมีความหมายว่าระบบการเรี ยนการสอนหรื อสื่ อไม่มีคุณภาพ
1.1 ถ้าผลสอบก่อนเรี ยนของนักเรี ยนทุกคนได้คะแนนรวมเท่าไรก็ได้ (ยกเว้นได้
คะแนนเต็มทุกคน) แต่ผลสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนทุกคนทําถูกหมดทุกข้อ (ได้คะแนนเต็มทุกคน )
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ค่า E.I. จะเป็ น 1.00 สรุ ปได้วา่ ถ้าหลังเรี ยนนักเรี ยนได้คะแนนเต็มทุกคน ค่า E.I.จะเป็ น 1.00 เสมอ
ไม่วา่ ผล การสอนก่อนเรี ยนจะได้เท่าไรก็ตาม (ยกเว้นได้คะแนนเต็มทุกคน ) หรื อกล่าวได้วา่ ผูเ้ รี ยนมี
ความก้าวหน้าในเรื่ องที่เรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 100 หรื อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนที่ตอ้ งการ
1.2 ถ้าผลสอบก่อนเรี ยนมากกว่าหลังเรี ยน ค่า E.I. จะเป็ นลบ ซึ่ งตํ่ากว่า −1.00 ก็ได้
ลักษณะเช่นนี้ถือได้วา่ ระบบการเรี ยนการสอนหลังการใช้สื่อล้มเหลว และเหตุการณ์เช่นนี้ไม่น่าจะ
เกิดขึ้น เพราะค่า E.I. ตํ่าหรื อเป็ นลบ แสดงว่าคะแนนหลังสอนตํ่ากว่าหรื อน้อยกว่าคะแนนก่อนสอน
และก่อนจะหาค่า E.I. ต้องหา E1/E2 มาก่อนค่า E2 คือ คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งเป็ นค่า
เดียวกับคะแนนหลังเรี ยนของการหาค่า E.I. ดังนั้นหากคะแนนหลังสอนตํ่ากว่าคะแนนก่อนสอน ค่า
E2 จะไม่ถึงเกณฑ์ที่กาํ หนด แต่ถา้ ปรับปรุ งแผนหรื อสื่ อก่อน จนทําให้ค่า E2 ถึงเกณฑ์หาค่า E.I. จะมี
ค่าสู ง
1.3 การแปลความหมายของค่า E.I. ไม่น่าจะแปลความหมายเฉพาะค่าที่คาํ นวณได้วา่
นักเรี ยนมีการพัฒนาขึ้นเท่าไรหรื อคิดเป็ นร้อยละเท่าไร แต่ควรจะดูขอ้ มูลเดิมประกอบด้วยว่าหลัง
เรี ยนนักเรี ยนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่าไร ในบางครั้งคะแนนหลังสอนเพิ่มขึ้นน้อยเป็ นเพราะว่ากลุ่มนั้นมี
ความรู ้เดิมในเรื่ องนั้นมากอยูแ่ ล้ว ค่า E.I. ในแต่ละกลุ่มไม่สามารถนํามาเปรี ยบเทียบกัน เพราะไม่ได้
เริ่ มจากจากรากฐานความรู ้ที่เท่ากัน ควรอธิ บายพัฒนาการเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
2. การแปลงผลค่า E.I. มักใช้ขอ้ ความไม่เหมาะสม ทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจความหมายของ
E.I. ผิดจากความเป็ นจริ ง เช่น E.I. มีค่าเท่ากับ 0.6240 ก็มกั จะกล่าวว่า “ค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลเท่ากับ
0.6240 ซึ่ งแสดงว่านักเรี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6240” ซึ่ งในความเป็ นจริ งค่า E.I. เท่ากับ 0.6240
เพราะคิดเทียบจากค่า E.I. สู งสุ ดเป็ น 1.00 ดังนั้น ถ้าคิดเทียบเป็ นร้อยละก็คือ คิดเทียบจากค่าสู งสุ ด
เป็ น 1.00 E.I. จะมีค่า 62.40 จึงควรใช้ขอ้ ความว่า “ค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.6240 แสดงว่า
นักเรี ยนมีความรู ้เพิม่ ขึ้น 0.6240 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 62.40”
3. ถ้าค่า E1/E2 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด และเมื่อหา E.I. ด้วย พบว่า มีการพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งที่ผวู ้ จิ ยั พอใจ หากคํานวณค่าความคงทนด้วยโดยใช้สูตร t-test (แบบ Dependent)
ก็ไม่ได้แปลว่าจะมีนยั สําคัญ (เพราะผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าหากสื่ อหรื อแผนการจัดการเรี ยนรู้มีคุณภาพผล
การเรี ยนหลังสอนเมื่อผ่านไประยะหนึ่ง เช่น เมื่อผ่านไป 2 สัปดาห์ กับผลการเรี ยนหลังเรี ยนจบ
จะต้องไม่แตกต่างกัน)
5. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการอ่ านเพือ่ ความเข้ าใจ
5.1. ความหมายของการอ่ าน
การอ่านไม่วา่ จะเป็ นภาษาแม่ ( Mother tongue ) ภาษาที่ 2 ( Second language ) หรื อ
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ภาษาต่างประเทศก็ตามหมายถึงการสื่ อความหมายระหว่างผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่านและในระหว่างที่อ่านจะมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิดที่เกิดขึ้น กล่าวคือ ผูเ้ ขียนจะใส่ รหัสความคิดหรื อความหมาย
ตามที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อและผูอ้ ่านจะถอดรหัสความคิดหรื อความหมายนั้นออกมาจนเป็ นที่เข้าใจ ดู
บิน (Dubin, 1982: 15) เอสกี (Eskey 1986: 6-7) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการอ่านไว้วา่ การอ่านเป็ น
กระบวนการที่สติปัญญาที่สมองจะทําหน้าที่ท้งั หมดในการตีความหมายของข้อความที่อ่าน โดย
สมองจะเริ่ มทํางานเมื่ออ่านรับข้อมูลที่ได้จากการอ่าน แล้วนําความรู ้เดิมที่สะสมไว้ในสมองมาช่วย
ในการตีความข้อมูลที่อ่าน ซึ่ งข้อมูลใหม่ที่ได้จะกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของความรู ้ในเรื่ องดังกล่าวที่มา
เพิ่มเติมขึ้น และสามารถนําไปใช้ในคราวต่อ ๆ ไป นอกจากนั้นการอ่านยังเป็ นกระบวนการในการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากเรื่ องที่อ่านกับข้อมูลเดิมที่มีอยูใ่ นตัวผูอ้ ่าน ดังนั้นการอ่านจึงมิใช่เป็ นการรับข้อมูล
เพียงอย่างเดียวแต่การอ่านเป็ นการเชื่อมโยงการตีความข้อมูลซึ่ งความสามารถในการตีความหรื อเดา
ความหมายจากสิ่ งที่อ่านนั้นขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์เดิมความรู ้ทางภาษา และทัศนคติของผูอ้ ่าน คาร์
เรลล์ (Carrell 1980: 553) และ การอ่านยังเป็ นกระบวนการ ทางภาษาศาสตร์ เชิงจิตวิทยา ซึ่ งผูอ้ ่าน
ต้องใช้ทกั ษะต่าง ๆ ในการอ่านเพื่อให้ได้ความหมายตามที่ผเู ้ ขียนต้องการ อีกทั้งผูอ้ ่านจะต้องมี
ความรู ้ดา้ นเสี ยง ทักษะด้านการภาษาสตร์ ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว และที่สาํ คัญคือ ยุทธวิธี
ในการแก้ปัญหา โลว์ (Low 1984: 301) นอกจากนี้นกั การศึกษาไทยยังได้ให้ความหมายของการอ่าน
ไว้หลายทัศนะ เอกริ นทร์ สี่ มหาศาล (2532 : 1) กล่าวว่า การอ่านเป็ นพฤติกรรมการสนทนาโต้ตอบ
ระหว่างผูอ้ ่านกับผูเ้ ขียนโดยสื่ อสารผ่านข้อเขียนที่ปรากฏเป็ นข้อความภาษาที่มีรูปแบบและ
จุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปแทนการพูดโดยตรง ผูอ้ ่านต้องมีความรู ้และความสามารถทางภาษาจึง
จะเข้าใจข้อความที่อ่านได้ รวมทั้งต้องมีความคิดและภูมิหลัง ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องอ่านเพื่อใช้
เป็ นสมมติฐานเบื้องต้นสําหรับการเดา และใช้เป็ นแนวทางการแสวงหาความรู ้ ความคิดของผูเ้ ขียน
แต่การที่ผอู ้ ่านจะเข้าใจสารได้มากน้อยเพียงไร นอกจากจะใช้ประสบการณ์เดิมในการรับรู ้แล้วผูอ้ ่าน
ต้องมีความสามารถในการใช้ความคิดเพื่อแปลความหมายสัญลักษณ์ หรื อ ตัวอักษรออกมาเป็ น
ถ้อยคํา และความคิดใหม่ที่แจ่มชัดสมบูรณ์ ด้วย มณี รัตน์ สุ กโชติรัตน์ ( 2547 : 18) และ สุ กญั ญา
เศรษฐรังสรรค์ (2533 : 14)
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ การอ่านเป็ นปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
ความคิด ผูอ้ ่านเป็ นผูร้ ับสารและตีความ โดยอาศัยความรู ้ดา้ นเสี ยง ทักษะด้านภาษาศาสตร์ ความรู้
เกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว รวมทั้งประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่ องนั้น ๆ ในการที่จะทําให้เกิดความ
เข้าใจในสิ่ งที่อ่าน หากขาดความรู ้ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งแล้วอาจทําให้การตีความหมาย
ผิดพลาดหรื อห่างไกลจากความเป็ นจริ งไปได้
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5.2. จุดมุ่งหมายในการอ่ านเพือ่ ความเข้ าใจ
วิลเฮล์ม (Wilhelm 2011: online) ได้สรุ ปไว้วา่ การอ่านเพื่อควาเข้าใจ คือ กระบวนการ
ที่ผอู ้ ่านสร้างความหมายจากการอ่าน อย่างกระตือรื อร้น (active constructor of meaning) กล่าวคือ
เป็ นการอ่านที่ผอู ้ ่านไม่ได้มีฐานะเป็ น ฝ่ ายรับความหมายในตัวบท ( text) หรื อข้อความที่อ่าน แต่
ผูอ้ ่านนั้นเองที่จะต้องเป็ นผูส้ ร้างความหมายระหว่างการอ่านซึ่ งเรี ยกว่ากระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์
ส่ งผ่านระหว่างกันระหว่างผูอ้ ่าน และ ตัวบท (transaction) ผูอ้ ่านจะต้องนําประสบการณ์ในชีวติ
ความรู ้เดิมอารมณ์ ความรู ้สึก ความต้องการหรื อเป้ าหมาย ในขณะที่อ่านนั้นเข้ามามีส่วนใน
กระบวนการสร้างความหมาย (meaning-making process) นัน่ จึงเป็ นที่มาว่า เหตุใดเมื่อเราอ่าน
ข้อความหรื อตัวบทใดตัวบทหนึ่งในเวลาที่แตกต่างหรื อในบริ บทที่ต่างกัน เช่นเคยอ่านเรื่ องนี้ในวัย
เด็กและมาอ่านซํ้าอีกครั้งในวัยผูใ้ หญ่ ความหมายและสิ่ งที่เกิดขึ้นภายในความคิดของเราจึงแตกต่าง
กันที่เป็ นเช่นนี้ก็ดว้ ยเรามีประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอันเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้การสร้าง
ความหมายหรื อความเข้าใจนั้นแตกต่างจากการอ่านในครั้งแรก
มิลเลอร์ (Miller 1982 : 12) ได้แบ่งจุดมุ่งหมายในการอ่านออกเป็ น 6 ประการ ดังนี้
1. อ่านเพื่อจับใจความสําคัญอย่างคร่ าวๆ
2. อ่านเพื่อจับใจความสําคัญ
3. อ่านเพื่อสํารวจรายละเอียด และ จับใจความสําคัญทัว่ ๆไป
4. อ่านเพื่อความเข้าใจอย่างละเอียด
5. อ่านเพื่อใช้วจิ ารณญาณติดตามข้อความที่อ่าน
6. อ่านเพื่อวิเคราะห์ขอ้ ความหรื อแนวคิดในเรื่ องที่อ่าน
ประภาศรี สี หอําไพ (2524 : 17) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ดงั นี้
1. อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
2. อ่านเพื่อได้เนื้อหาช่วยให้เกิดการเรี ยนรู้
3. เพื่อความเข้าใจตัวเองและผูอ้ ื่น
4. เพื่อสร้างจินตนาการ
5. ปลุกใจให้กล้าหาญต่อสู ้ชีวติ ต่อไปตามเรื่ องที่อ่าน
6. อ่านเพื่อวิจารณ์หรื อปฏิทศั น์หนังสื อ
สมบัติ จําปาเงินและสําเนียง มณี กาญจน์ (2539 : 11 – 12) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายหรื อ
จุดประสงค์ของการอ่านโดยย่อ มี 3 ประการดังนี้
1. อ่านเพื่อรู ้ อาจแบ่งออกเป็ น
1.1 เพื่อหาคําตอบในสิ่ งที่ตอ้ งการ
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1.2 อ่านเพื่อศึกษาหาความรู ้เรื่ องราวต่าง ๆ ทั้งโดยย่อและโดยละเอียด
1.3 อ่านเพื่อต้องการข่าวสาร ข้อเท็จจริ ง หรื อเพื่อตํารับตําราทัว่ ๆ ไป
1.4 อ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าเป็ นพิเศษ เพื่อต้องการประโยชน์เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
โดยเฉพาะ

1.5 อ่านเพื่อหาข้อมูลประมวลเข้าเอามาทําวิจยั เผยแพร่ ในหมู่นกั วิชาการ
อันจะเป็ นประโยชน์แก่ชาติในส่ วนร่ วม
2. อ่านเพื่อความสนุกสนานบันเทิงใจให้เกิดความเพลิดเพลิน เป็ นการพักผ่อน
คลายความเคร่ งเครี ยดจากงานประจํา ได้แก่ การอ่านหนังสื อประเภทบันเทิงคดี นวนิยายเรื่ องสั้น
หรื อเรื่ องระดับถึงขนาดเป็ นวรรณกรรมและวรรณคดีต่าง ๆ
3. อ่านเพื่อสังคม หรื อให้สังคมยอมรับ เรื่ องนี้เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวางแล้วว่าคน
รักหนังสื อ หรื อผูร้ ักการอ่านเป็ นคนที่น่าคบ อาจเข้ากับคนต่างชั้นต่างระดับได้ง่าย ยิง่ เป็ นคนที่มี
ความรู ้จริ ง ๆ จากการอ่านการฟังและไม่มีนิสัยเลวร้ายอย่างอื่น โดยเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัวทําให้
มีความรู ้กว้างขวาง มีทศั นะทันสมัย คุยกับใครๆก็รู้เรื่ องอาจแสดงความคิดเห็นให้เป็ นที่น่าเชื่อถือเป็ น
คนที่มีคุณค่าต่อหมู่คณะและต่อสังคมทั้งสังคมเฉพาะกลุ่มและสังคมในประชาชาติอีกด้วย
จากจุดมุ่งหมายของการอ่านที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าจุดมุ่งหมายในการอ่านของ
แต่ละคนแตกต่างกันออกไปขึ้นอยูท่ ี่วา่ ผูอ้ ่านต้องการอะไร เช่น อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน อ่านเพื่อ
ต้องการความรู ้ อ่านเพื่อเสริ มสร้างวิสัยทัศน์ของตนเอง หรื อ ต้องการข่าวสาร ข้อเท็จจริ ง ซึ่ งสิ่ งสําคัญ
ที่จะช่วยให้ผอู ้ ่านประสบความสําเร็ จในการอ่านคือ ผูอ้ ่านต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านทุกครั้ง
เพื่อให้การอ่าน บรรลุวตั ถุประสงค์ตามความต้องการ และพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่
ผูอ้ ่าน
จุดมุ่งหมายของการอ่าน (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2546 : 9) มีดงั ต่อไปนี้
1. อ่านเพื่อความรู ้ ได้แก่ การอ่านจากหนังสื อตําราทางวิชาการ สารคดีทาง
วิชาการ การวิจยั ประเภทต่าง ๆ หรื อการอ่านผ่านสื่ ออีเล็กทรอนิกส์ ควรอ่านอย่างหลากหลาย เพราะ
ความรู ้ในวิชาหนึ่งอาจนําไปช่วยเสริ มในอีกวิชาหนึ่งได้
2. อ่านเพื่อความบันเทิงได้แก่ การอ่านจากหนังสื อประเภทสารคดีท่องเที่ยว
นวนิยาย เรื่ องสั้น เรื่ องแปล การ์ ตูน บทประพันธ์ บทเพลง แม้จะเป็ นการอ่านเพื่อความบันเทิง แต่
ผูอ้ ่านจะได้ความรู ้ที่สอดแทรกอยูใ่ นเรื่ องด้วย
3. อ่านเพื่อทราบข่าวสารความคิด ได้แก่ การอ่านจากหนังสื อประเภทบทความ
บทวิจารณ์ ข่าว รายงานการประชุม ถ้าจะให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ งต้องเลือกอ่านให้หลากหลาย
ไม่เจาะจงอ่านเฉพาะสื่ อ ที่นาํ เสนอตรงกับความคิดของตน เพราะจะทําให้ได้มุมมอง ที่กว้างขึ้น ช่วย
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ให้มีเหตุผลอื่นๆมาประกอบการวิจารณ์วเิ คราะห์ได้หลายมุมมองมากขึ้น
4. อ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทางแต่ละครั้ง ได้แก่ การอ่านที่ไม่ได้เจาะจง แต่
เป็ นการอ่านในเรื่ องที่ตนสนใจ หรื ออยากรู้ เช่น การอ่านประกาศต่าง ๆ การอ่านโฆษณา แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ สลากยา ข่าวสังคม ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา การอ่านประเภทนี้มกั ใช้เวลาไม่นาน
ส่ วนใหญ่เป็ นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้และนําไปใช้ หรื อนําไปเป็ นหัวข้อสนทนา เชื่อมโยงการอ่าน
สู่ การวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ บางครั้งก็อ่านเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สรุ ปได้วา่ จุดมุ่งหมายในการอ่าน เพื่อจับใจความสําคัญของข้อความ เพื่อหา
ข้อเท็จจริ ง เพื่อความบันเทิง เพื่อหาความรู ้และประสบการณ์ และ เพื่อจะได้เป็ นคนทันต่อเหตุการณ์
และยังสนองต่อความต้องการทางธรรมชาติ คือ ความต้องการความรัก ความมัน่ คงในชีวติ ดังนั้น
ผูอ้ ่านจึงควรตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านทุกครั้งเพื่อให้การอ่าน บรรลุวตั ถุประสงค์ตามความต้องการ
และพัฒนาความสามารถให้แก่ผอู ้ ่าน
5.3. องค์ ประกอบของการอ่านเพือ่ ความเข้ าใจ
ความรู ้โดยทัว่ ไปอันก่อให้เกิดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจคือ
ความสามารถในการคิดและการแก้ไขปั ญหา และยังมีความสามารถอื่นๆ อีกที่จาํ เป็ นต่อการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจเช่นการมีความรู ้ในคําศัพท์พอเพียง และความ สามารถในการใช้ทกั ษะการถอดรหัสภาษา
ออกเป็ นความหมาย โดยใช้ตวั ชี้แนะบริ บท (Context Clues) ผูอ้ ่านที่มีความ สามารถจะทําความเข้าใจ
ข้อความตีละหน่วยความหมาย นั้นคือ กลุ่มคําที่ประกอบกันแล้วมีความหมายเป็ นหน่วย ซึ่ งจะมีความ
ยาวเท่าใดนั้นสามารถยืดหยุน่ ได้ตามความหมายที่ควรจะเป็ นและการกวาดสายตา นอกจากนี้ผอู ้ ่านที่
เก่งจะให้ความสนใจกับข้อความที่เกี่ยวข้องกับจุกมุ่งหมายในการอ่านของเขาและตัดข้อมูลที่ไม่
เกี่ยวข้องออก แฮร์ ริส และ ไซแปย์ ( Harris and Sipay 1979: 319) บอนด์ และ ทิงเกอร์ ( Bond and
Tinker 1979: 326-349) ได้กล่าวถึงการอ่านเพื่อความเข้าใจว่าขึ้นอยูก่ บั ความรู ้เดิมของผูอ้ ่าน การ
พัฒนาด้านคําศัพท์ และความสามารถในการตีความบทอ่านออกมาเป็ นแนวคิด ( Concept) ผูอ้ ่านต้อง
ใช้ความรู ้ทางคําศัพท์ที่ส่งั สมมาจากประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับคําหรื อกลุ่มคําซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของ
ความหมายดังนั้นจึงพอสรุ ปได้วา่ การอ่านต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจในด้านต่อไปนี้คือ
5.3.1 การเข้าใจความหมายของคํา ( Meaning Vocabulary) เป็ นพื้นฐานสําคัญของ
ความเข้าใจในการอ่าน เพราะการที่จะทําความเข้าใจระดับประโยค (
Sentence) การย่อหน้า
(Paragraph) ได้ ผูอ้ ่านต้องมีความสามารถในด้านความเข้าใจความหมายระดับคํามาก่อนธรรมชาติ
และความถูกต้องของความหมายนี้ข้ ึนอยูก่ บั องค์ประกอบต่อไปนี้
5.3.1.1 บริ บทที่คาํ นั้นปรากฏอยู่
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ผูอ้ ่าน

5.3.1.2 ทักษะในการเชื่อมโยงความเข้าใจสิ่ งใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิมของ

5.3.1.3 อารมณ์ ความเข้าใจ การยอมรับ และจุดประสงค์ของผูอ้ ่าน
5.3.2 การเข้าใจหน่วยความคิด (Thought Unit) หมายถึง กลุ่มคําที่เป็ นหน่วยความหมาย
ผูอ้ ่านต้องสามารถแบ่งอ่านเป็ นกลุ่มคําให้ได้ความหมายที่ต่อเนื่องกัน แทนที่จะอ่านทีละคํา ซึ่ งยากต่อ
การแปลความและทําความเข้าใจข้อความโดยรวม ผูอ้ ่านต้องมีพฒั นาการในการอ่านเป็ นหน่วย
ความคิดก่อนที่จะถึงขั้นการเข้าใจความหมายในระดับประโยคได้
5.3.3 การเข้าใจประโยค ( Sentence Comprehension) คือการพัฒนาความสามารถของ
ผูอ้ ่านขึ้นมาจากการทําความเข้าใจความหมายระดับหน่วยความคิดแล้วนําความหมายของแต่ละหน่วย
ความคิดมาสัมพันธ์เข้าด้วยกันจนได้ความหมายเป็ นประโยค
5.3.4 การเข้าใจย่อหน้า ( Paragraph Comprehension) ผูอ้ ่านจําเป็ นต้องมีความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคในย่อหน้ามาก่อน ซึ่ งการเข้าใจย่อหน้านี้หมายถึงความสามารถบ่งชี้
ประโยคอันเป็ นความหลักของย่อหน้าที่ขยายความต่อเนื่องกันได้จากองค์ประกอบของการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจดังกล่าว จะเห็นได้วา่ ผูอ้ ่านต้องมีความสามารถเข้าใจความหมายตั้งแต่ระดับคํา ไปจนถึง
ระดับย่อหน้า และเลยไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละย่อหน้าของเรื่ องโดยอาศัยความรู ้เกี่ยวกับ
ภาษา วัฒนธรรม และประสบการณ์เดิม มาเชื่อมโยงเข้ากับเรื่ องอ่านได้ รวมทั้งสามารถในการตีความ
จุดมุ่งหมายในการอ่านและการใช้กลวิธีที่เหมาะสมกับการอ่านแต่ละประเภท
อย่างไรก็ตามนักวิชาการบางท่านได้พิจารณาการอ่านเพื่อความเข้าใจแตกต่างจากที่กล่าว
ไปแล้ว แต่ยงั คงหลักการเดิมคือ ความเข้าใจในระดับง่ายไปสู่ ระดับสู ง ดังที่ เออร์ วนิ ( Irwin. 1991: 79) ได้กล่าวถึงการอ่านเพื่อความเข้าใจว่าเป็ นกระบวนการของการใช้ความรู ้เดิมทัศนคติ ความสนใจ
ความคาดหวัง ทักษะของผูอ้ ่านและสารที่ผเู ้ ขียนส่ งมา ในการตีความหมายที่ผเู ้ ขียนตั้งใจสื่ อ
ความหมายอย่างแท้จริ ง การอ่านเพื่อความเข้าใจประกอบด้วย . กระบวนการดังต่อไปนี้
1. กระบวนการอ่านในระดับจุลภาค ( Micro processes) คือ การแปลความจากแต่ละ
หน่วยความคิดในแต่ละประโยค และประเมินเพื่อตัดสิ นใจเลือกจดจําหน่วยความคิดดังนั้น
กระบวนการทําความเข้าใจย่อยที่เกี่ยวข้องจึงเป็ นการแบ่งกลุ่มคําเป็ นวลีหรื อหน่วยความคิดที่มี
ความหมาย (Chunking) และการเลือกจําหน่วยความคิดที่สาํ คัญ (Micro selection)
2. กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ ( Integrative Processes) เป็ นความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างวลี อนุประโยค และประโยค ซึ่ งอาจเกี่ยวข้องกันในด้านเป็ นเหตุเป็ นผลต่อกัน
15

63
โดยต้องอาศัยความสามารถบ่งชี้สรรพนามที่เชื่อมโยงซึ่ งกันและกัน ความเป็ นเหตุเป็ นผล การ
เรี ยงลําดับเหตุการณ์ และความสัมพันธ์แบบอื่นๆ ในแต่ละบริ บทของเรื่ อง
3. กระบวนการอ่านในระดับมหาภาค ( Macro processes) เป็ นสามารถสังเคราะห์และ
จัดเรี ยงแต่ละหน่วยความคิด เพื่อสรุ ปหรื อจัดระเบียบเพื่อลําดับความคิดภายในเรื่ องอย่างสัมพันธ์กนั
อันเป็ นประโยชน์ในการจดจําใจความสําคัญของเรื่ องได้ กระบวนการทําความเข้าใจย่อยที่เกี่ยวข้อง
จึงเป็ นการสรุ ปความ และการสร้างโครงสร้างข้อเขียนบทอ่าน
4. กระบวนการอ่านขยายความ ( Elaborative Processes) เป็ นความสามารถขยายหรื อ
ถ่ายโอนข้อมูลไปสู่ ความคิดของผูอ้ ่านเอง ผูอ้ ่านใช้ขอ้ คิดที่ได้จากเรื่ องเป็ นพื้นฐานการคิดขยายความ
ต่อออกไปจากเรื่ อง โดยที่ผเู ้ ขียนไม่ได้เสนอไว้ในบทอ่าน เป็ นกระบวนการที่ผอู ้ ่านใช้ความคิดใน
ระดับสู งที่ช่วยให้จดจําสิ่ งอ่านได้ดี
5. กระบวนการอภิปัญญา ( Metacognitive Processes) เป็ นกระบวนการที่ผอู้ ่านรู้ตวั เอง
ว่าเมื่อใดที่ตนเองยังไม่เข้าใจข้อมูลที่อ่าน และรู ้วธิ ี จะทําให้ตนเข้าใจบทอ่านนั้นให้ได้ ดังนั้น
กระบวนการย่อยที่จาํ เป็ นต้องนํามาเกี่ยวข้องก็คือ การเลือกสรร การประเมิน หรื อการคิดค้นกลวิธีเพื่อ
ควบคุมและกํากับความเข้าใจในการอ่าน
กระบวนการทําความเข้าใจในการอ่านทั้ง 5 กระบวนการ ไม่สามารถเกิดขึ้นตามลําพัง
เพียงกระบวนการเดียวได้ในสถานการณ์การอ่านหนึ่ง ๆ แต่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติพร้อมกันหลาย ๆ
กระบวนการใดจะเกิดขึ้นก่อนก็ได้ไม่เรี ยงลําดับแน่นอน ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมในการดึงมาใช้กบั
บทอ่านแต่ละบท และแต่ละกระบวนการต้องมีความสัมพันธ์กนั ด้วย กล่าวคือ กระบวนการหนึ่งจะ
สามารถทําให้การอ่านเพื่อความเข้าใจสําเร็ จได้ ผูอ้ ่านต้องใช้อีกกระบวนการหนึ่งหรื อหลาย ๆ
กระบวนการมาช่วยทําความเข้าใจขณะอ่าน
เอ็ดดี้ (Eddie. 1986 : 3-7) กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่าน ดังนี้
1. ความรู ้ในระดับการเขียน (Knowledge of the writing system) ผูอ้ ่านจะต้องมี
ความรู ้ในเรื่ องการผสมคํา และการสะกดคํา เพราะจะช่วยให้เข้าใจและจดจําคําได้
2. ความรู ้ในเรื่ องภาษา (Knowledge of the language ) ได้แก่ โครงสร้างของคํา
ลักษณะของคํา และการเรี ยบเรี ยงคํา จะช่วยให้การอ่านเป็ นไปอย่างราบรื่ น และเกิดความเข้าใจเร็ วขึ้น
3. ความสามารถในการตีความ (Ability to interpret) ได้แก่ การมองเห็น
ความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงกันของแต่ละประโยค แล้วตีความหมายที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อสาร
ออกมาให้ได้
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4. ความรู ้รอบตัวทัว่ ไป (Knowledge of the world) ผูอ้ า่ นเข้าใจสิ่ งที่อา่ นได้มาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของบทอ่าน และ โครงสร้างความรู ้เดิมของผูอ้ ่าน และนอกจากนี้ผอู ้ ่าน
ต้องมีความรู ้เกี่ยวกับประเภทของบทอ่านตลอดจนความรู ้ในเรื่ องวัฒนธรรมอีกด้วย เพราะผูอ้ ่าน
จําเป็ นต้องดึงความรู ้เหล่านั้นไปใช้ประกอบด้วย
5. เหตุผลในการอ่าน และ รู ปแบบการอ่าน (Reason for reading and reading style)
ผูอ้ ่านเปลี่ยนรู ปแบบไปตามจุดมุ่งหมาย หรื อ เหตุผลในการอ่าน เช่น การอ่านแบบผ่านๆ เพื่อกวาด
สายตาดูหวั ข้อข่าวที่สาํ คัญๆ หรื อ การอ่านแบบเอารายละเอียด
สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านนั้นประกอบไปด้วย
ประสบการณ์เดิมของผูอ้ ่านซึ่ งจะช่วยให้ผอู ้ ่านมีความเข้าใจเรื่ องที่อ่านได้ดีตลอดจนผูอ้ ่านต้องมี
ความรู ้ความสามารถด้านภาษาหมายถึง มีความรู ้เกี่ยวกับถ้อยคํา สํานวน คําพังเพย โวหาร และคํา
เปรี ยบเทียบซึ่ งจะช่วยให้ผอู ้ ่านตีความเนื้อเรื่ องที่อ่านได้ดี และมีอรรถรสในการอ่าน
5.4. การอ่ านเพือ่ ความเข้ าใจ
การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งใช้ทกั ษะการอ่านหลายทักษะรวมกัน
นํามาพัฒนาความสามารถในการทําความเข้าใจ ด้วยเหตุน้ ีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านดารอ่านหลายท่านจึงมี
ความคิดเห็นว่าในการสอนนักเรี ยนให้มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ถ้าวิเคราะห์และ
จําแนกพฤติกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจออกเป็ นส่ วน ๆ หรื อทักษะย่อย ๆ แล้วนําไปสอนนักเรี ยน
อย่างเป็ นลําดับขั้นตอนจะสามารถช่วยให้นกั เรี ยนประสบการณ์สาํ เร็ จในการอ่านได้ ดาลล์แมนน์
(Dallmann.1978:197) ผูเ้ ชี่ยวชาญในการอ่านได้พยายามอธิ บายและนําเสนอทักษะการอ่านเฉพาะที่
คิดว่าจําเป็ นต่อการอ่านเพื่อความสนใจ ซึ่ งทักษะที่ถูกจําแนกไส้อาจมีความแตกต่างในด้าน
รายละเอียด แต่จากความคิดเห็นจากหลาย ๆ ท่านมารวมกัน จะเป็ นประโยชน์ให้ครู ผสู ้ อนสามารถ
ตัดสิ นใจคัดเลือกหรื อจัดลําดับทักษะการอ่านเหล่านี้ไปใช้สอนกับนักเรี ยนของตนได้
รู บิน (Rubin 1991: 325-326) ได้จาํ แนกลักษณะที่ทาํ ให้ผอู ้ ่านประสบความสําเร็ จใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ดงั นี้
1. การให้เหตุผลเชิงอนุมาน ( Inferentiall Reasoning) คือการบ่งชี้หรื อบอก
ใจความสําคัญของเรื่ อง สรุ ป จําแนก เปรี ยบเทียบ เชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน
2. การเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย ( Meaningful Learning) โดยการเชื่อมโยงความรู้
ใหม่กบั แนวคิดที่มีอยูแ่ ล้วในสมองของผูอ้ ่าน กล่าวคือการเชื่อมโยงการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่เข้ากับความรู้
เดิม
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3. การคิดขยายความจากข้อมูลในบทอ่าน ( Think beyond the information Given)
เป็ นความสามารถในการสร้างความรู ้ใหม่จากพื้นฐานข้อมูลจากบทอ่าน หรื อหาวิธีการแก้ไขแนวอื่น
ๆ นอกเหนือจากที่มีในเนื้อเรื่ อง
4. การรู ้จกั เลือกให้ความสนใจกับข้อมูลที่สาํ คัญของเรื่ อง
การอ่านเพื่อความเข้าใจนั้นเกี่ยวข้องกับการคิด แต่การคิดนั้นมีหลายระดับ ดังนั้นการอ่านเพื่อทําความ
เข้าใจจึงมีหลายระดับด้วย การอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสู งรวมถึงการคิดในระดับสู งเช่นกัน สมิธ
(Smith, อ้างถึงใน Rubin 1991: 327-328) และ แลนเนียร์ และ เดวิส ( Lanier and Davis อ้างถึงใน
Dechant 1982: 313) มีความเห็นเช่นเดียวกันในการแบ่งทักษะ โดยแบ่งทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ออกเป็ น 4 ทักษะ ในแต่ละทักษะจะสะสมเพิม่ พูนเป็ นฐานไปสู่ ทกั ษะในระดับสู งขึ้นไปตามลําดับ
ต่อไปนี้
1. ทักษะการเข้าใจความหมายตามตัวอักษร ( Literal Comprehension Skill) เป็ น
ความสามารถในการทําความเข้าใจระดับตํ่า โดยใช้เพียงข้อมูลที่ปรากฏในบทอ่านอย่างชัดเจนเท่านั้น
และอาศัยทักษะการคิดในระดับตํ่าด้วยแต่ความรู ้ในระดับนี้มีความสําคัญและจําเป็ นเพราะพื้นฐานใน
การคิดในระดับสู งต่อไป ประกอบด้วยทักษะย่อยดังต่อไปนี้
1.การจดจําและระลึกข้อเท็จจริ งจากบทอ่าน
2. การหารายละเอียดของเรื่ อง
3. การลําดับเหตุการณ์
4. การจับใจความสําคัญ
5. การทําตามคําสัง่
6. การเรี ยบเรี ยงเนื้อหา
2.

ทักษะการตีความ (Interpretation Skill) เป็ นความสามารถในการคิดระดับสู ง
ผูอ้ ่านสามารถคิดข้อมูลที่ไม่ได้กล่าวไว้ชดั เจนโดยตรงในบทอ่านแต่มีตวั ชี้แนะเป็ นเงื่อนไขให้เท่านั้น
นอกจากนี้ผอู ้ ่านยังมีความสามารถแก้ไขปั ญหา (Problem – solving) กล่าวคือการอ่านเพื่อประยุกต์
ข้อมูลไปแก้ไขปั ญหาที่ได้ต้งั ไว้ ประกอบด้วยทักษะย่อยดังต่อไปนี้
2.1 การคาดคะเนความหมายของคําจากบริ บท
2.2 การหาใจความสําคัญ
2.3 การอนุมานความ
2.4 การสรุ ปความ
2.5 การสรุ ปอ้างอิง
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2.6 การตัดเรี ยบเรี ยงความคิดจากบทอ่านและเข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุและผล
2.7 การอุปมา
2.8 การคาดการณ์ล่วงหน้า
2.9 การเดา
3. ทักษะการอ่านวิเคราะห์วจิ ารณ์ (Critical Reading Skill) เป็ นการอ่านในระดับสู ง
เพราะเกี่ยวข้องกับการประเมินการลงความเห็นว่าถูกต้องให้คุณค่ากับสิ่ งที่อ่าน นอกจากนี้ยงั เป็ น
ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริ งและความคิดเห็นความคิดที่แต่งขึ้นและ
ความเป็ นจริ งและ ความสามารถในการมองเห็นว่าจ้อความใดเป็ นการโฆษณาชักจูงซึ่ งทั้งหมดต้อง
อาศัยการคิดอย่างวิเคราะห์วจิ ารณ์ (Critical Thinking) ด้วย ประกอบด้วยทักษะย่อยดังต่อไปนี้
3.1 การพิจารณาการตัดสิ น
3.2 การตรวจสอบคําโฆษณาชักจูง
3.3 การวิเคราะห์
3.4 การตรวจสอบความถูกต้อง
3.5 การตรวจสอบความลําเอียงและวัตถุประสงค์ของผูเ้ ขียน
4. ทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์ (Creative Reading Skill) เป็ นการใช้ทกั ษะการคิด
ระดับสู ง กล่าวคือ ผูอ้ ่านพยายามสร้างความรู ้ใหม่ หรื อแนวทางการแก้ไขใหม่นอกเหนือจากที่เสนอ
ไว้ในบทอ่าน ประกอบด้วยทักษะย่อยดังต่อไปนี้
4.1 การถ่ายโอน ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลในสถานการณ์
4.2 การสนองตอบอารมณ์
บาร์ เร็ ต (Barrett, อ้างถึงใน Dechant, 1982 : 313-314) ได้ระบุทกั ษะเฉพาะที่จาํ เป็ นในการ
อ่านตามระดับของความเข้าใจ ดังต่อไปนี้
1. ระดับความเข้าใจความหมายตามตัวอักษร ประกอบด้วยทักษะย่อย คือ การบ่งชี้
การจดจําและระลึกความคิดและข้อมูลหรื อสิ่ งที่เกิดขึ้นซึ่ งได้แจ้งไว้อย่างชัดเจนในบทอ่าน
2. ระดับการเรี ยบเรี ยงความคิดจากเรื่ อง ประกอบด้วยทักษะย่อย คือ การวิเคราะห์
หรื อการเรี ยบเรี ยงความคิดหรื อข้อมูลอันได้แจ้งไว้ในบทอ่าน รวมทั้งการจําแนก การทําโครงเรื่ อง
และการสรุ ปความ
3. ระดับการอนุมานความ เป็ นการบูรณาการเนื้อหาของบทอ่านเพื่อนําไปสู่ การ
อนุมานความเกี่ยวกับบทอ่านนั้นซึ่ งเกี่ยวข้องกับการคาดคะเนการอธิ บายความรวมกันซึ่ งมีการ
สังเคราะห์นอกเหนือไปจากเนื้อหาที่เสนอไว้ในบทอ่าน
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4. ระดับการประเมินเป็ นการประเมินเพื่อตัดสิ นเนื้อหาโดยใช้เกณฑ์ภายนอกหรื อ
ภายในอ้างอิง เกณฑ์ภายนอกอาจเป็ นเกณฑ์ของครู หรื อเกณฑ์ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่ อง
นั้น ส่ วนเกณฑ์ภายในอาจเป็ นประสบการณ์และความรู ้ส่วนตัวของผูอ้ ่านหรื อความเหมาะสมตามเหตุ
ตามผลภายในเรื่ องของบทอ่านเอง การประเมินประกอบด้วยการตัดสิ นลงความคิดเห็นว่าเป็ นเรื่ อง
จริ งหรื อเรื่ องแต่ง ข้อเท็จจริ งหรื อความคิดเห็นรวมทั้งการลงความคิดเห็นตัดสิ นในเรื่ องความ
พอเพียงของหลักฐานหรื อความถูกต้องความเหมาะสม มีคุณค่าเป็ นที่ตอ้ งการ ความสมบูรณ์ความ
ตรงและความน่าจะเกิดขึ้นจริ ง
5. ระดับความซาบซึ้ งเป็ นการรู ้ถึงเทคนิคทางภาษารู ปแบบของภาษาและรู ปแบบที่
ผูเ้ ขียนใช้กระตุน้ ผูอ้ ่านให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์รวมถึงการตอบสนองทางอารมณ์ต่อโครง
เรื่ อง(Plot) หรื อแนวของเรื่ อง ( Theme) การบ่งชี้ตวั ละครและเหตุการณ์ต่าง ๆ การมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อการใช้ภาษาของผูเ้ ขียนและการใช้จินตนาการ
ดาลล์แมนน์ และ คณะ ( Dallmann and other 1978: 197-201) ได้แบ่งทักษะเฉพาะที่
จําเป็ นในการอ่านตามระดับความเข้าใจดังนี้
1. ระดับความเข้าใจตามอักษรเกี่ยวข้องทักษะการทําความเข้าใจข้อมูลซึ่ งเสนอไว้ใ นบท
อ่านโดยตรง ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย คือ
1.1 การรู ้จกั ความหมายของคํา
1.2 การจับใจความสําคัญ
1.3 การหารายละเอียดที่สาํ คัญ
1.4 การอ่านเพื่อปฏิบตั ิตาม
2. ระดับการตีความหรื ออนุมานความเป็ นความสามารถเข้าใจความคิดที่อนุมาน
ออกมาจากเรื่ อง ซึ่ งไม่ได้แจ้งไว้ในเรื่ องโดยตรง ประกอบด้วย 3 ทักษะย่อย คือ
2.1 การสรุ ปความและการเรี ยบเรี ยงประกอบด้วยความสามารถในการเลือก
ใจความหลักและหารายละเอียดที่สาํ คัญและผูอ้ ่านต้องรู ้จกั ความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดและ
ใจความสําคัญรวมทั้งความสัมพันธ์กนั ในรายละเอียดด้วยกัน
2.2 การสรุ ปพาดพิงเป็ นทักษะที่ผอู ้ ่านต้องตัดสิ นใจเลือกข้อมูลจากบทอ่านว่ามี
เหตุผลพอเพียงที่จะเป็ นบทสรุ ปของเรื่ องได้
2.3 ระดับประเมินเป็ นทักษะที่ผอู ้ ่านต้องประเมินเนื้อหาในบทอ่านอย่างวิเคราะห์
วิจารณ์โดยอาศัยความรู ้เดิมเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ องนั้นเป็ นเกณฑ์และต้องอาศัยความสามารถในการ
เปรี ยบเทียบและประเมินด้วยนอกจากนี้ บุช และ เฮิบเนอร์ ( Bush and Huebner 1970: 99-110) ยังได้
แยกทักษะการอ่านเฉพาะตามลําดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยเช่นกัน ดังนี้
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1. ทักษะเกี่ยวกับคําศัพท์ (Meaningful Vocabulary Skill) ประกอบด้วยทักษะย่อยๆ คือ
1.1 จดจําศัพท์
1.2 วิเคราะห์
1.3 ความหมาย
1.4 การใช้พจนานุกรม
1.5 รากศัพท์
2. ทักษะเฉพาะในการทําความเข้าใจ ( Specific Comprehension Skill ) ประกอบด้วย
ทักษะดังต่อไปนี้
2.1 เชื่อมโยงเรื่ องที่อ่านกับประสบการณ์เดิม
2.2 เลือกใจความสําคัญ
2.3 หารายละเอียดที่สาํ คัญ
2.4 ติดตามและคาดคะเนลําดับเหตุการณ์
2.5 คาดการณ์ล่วงหน้า
2.6 มีความรู ้สึกประทับใจ
2.7 ตระหนักถึงอารมณ์และความรู ้สึก
2.8 ปฏิบตั ิตามคําสั่ง
2.9 ระบุ ประเมิน และใช้ขอ้ มูลที่มีความสอดคล้องกัน
2.10 สรุ ปความ
3. ทักษะการวิเคราะห์ระหว่างการอ่าน ( Analysis Skill during ) ประกอบด้วย ทักษะ
ย่อยๆ คือ
3.1 การบ่งชี้รูปแบบการเรี ยบเรี ยงเนื้อหาในย่อหน้าของผูเ้ ขียน
3.2 ประโยคใจความสําคัญ
3.3 คําใบ้บอกแนวของเรื่ อง
4. ทักษะการบ่งชี้รูปแบบของการเขียนของผูเ้ ขียน ( Determining Author’s pattern of
Writing Skill) ประกอบด้วยทักษะย่อยๆ คือ
4.1 บทนํา
4.2 ใจความสําคัญ
4.3 การอธิ บายประกอบ
4.4 บทสรุ ป
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5. ทักษะการประเมินเนื้อหา (Evaluating Content Skill ) ประกอบด้วยทักษะย่อยๆ คือ
5.1 ตีความข้อเท็จจริ ง
5.2 เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมเพื่อตัดสิ นใจความสําคัญ
6. ทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์ (Creative Reading Skill ) ประกอบด้วยทักษะย่อยๆ
6.1 ตีความจุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียน
6.2 ศึกษาทัศนะคติของผูเ้ ขียน
6.3 แยกแยะข้อเท็จจริ งออกจากเรื่ องแต่ง
6.4 ศึกษาการใช้คาํ โฆษณาชักจูง
7. ทักษะการสังเคราะห์หลังการอ่าน (Synthesis Skill after Reading ) ประกอบด้วย
ทักษะย่อยๆ คือ
7.1 เข้าใจความจริ งทัว่ ไป
7.2 เชื่อมโยงความคิดใหม่เข้ากับเหตุการณ์ทว่ั ไป
7.3 บูรณาการความคิดใหม่กบั ความคิดส่ วนตัว
7.4 รู ้จกั ประยุกต์ใช้ความรู ้ใหม่ตามความต้องการ
โดยสรุ ปแล้ว การอ่านเพื่อความเข้าใจมีหลายระดับ แต่ละระดับประกอบด้วยทักษะ
ย่อยๆ อีกมากแม้วา่ ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการอ่านเกี่ยวกับทักษะที่เป็ นองค์ประกอบใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทกั ษะส่ วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกัน
5.5. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการอ่ าน
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงทฤษฎีในการอ่านเพื่อความเข้าใจซึ่ งได้แก่ทฤษฎี
การจัดลําดับสําคัญของข้อความและการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อความอันเป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ แลพพ์ และ ฟลัด (Lapp and Flood, อ้างถึงใน พรทิพย์ สุ ทธิ พนั ธ์ (2529: 43) ได้
รวบรวมไว้ดงั นี้
1. ทฤษฎีเน้นการจัดลําดับใจความสําคัญ ทฤษฎีน้ ีเน้นการอ่านเป็ นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับหลักจิตวิทยา 2 ประการคือการรู ้ ข่าวสารและเมื่อรับข่าวสารแล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับ
ประสบการณ์เดิมแล้วเกิดเป็ นความรู ้ ใหม่โดยผูร้ ับข่าวสารแล้วจะนําไปเปรี ยบเทียบกับความรู ้เดิม
ของจริ งหรื อรู ปภาพถ้า ไม่ตรงกับข้อมูลดังกล่าวก็จะอ่านข้อความซํ้า ถ้าข่าวสารที่อ่านให้ความรู ้สึก
ในทางลบจะต้องใช้เวลาในการรับรู ้ นานกว่าข่าวสารที่ให้ความรู ้ สึ กในทางบวกจากนั้นสมองจะ
บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปร่ างของคําและความหมายของประโยคไว้
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2. ทฤษฎีการวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อความ ทฤษฎีน้ ีเน้นผูอ้ า่ นที่จะดึงข้อความที่มี
ความหมายคล้ายคลึงกับการเชื่อมโยงกันหรื อขจัดข้อความที่ไม่ตอ้ งการออกข้อความที่ได้รับการ
ปรับปรุ งแก้ไข แล้วจะมีความสัมพันธ์ในทางบวกนอกจากนี้ สุ มิตราอัง วัฒนกุล (2537: 179) ได้
กล่าวถึงทฤษฎีการอ่านเพื่อจับใจความไว้วา่ การอ่านเพื่อจับใจความเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่เกิดจากการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้าและการตอบสนองโดยให้การเสริ มแรงที่เหมาะสมในขณะที่ตอบสนองต่อสิ่ ง
เร้าจะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ ได้ดีข้ ึนดังนั้น การอ่านจึงเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ ที่มีการจัดลําดับไว้อย่าง
ต่อเนื่อง
3. ทฤษฎีการอ่านเชิงจิตวิทยา (Psycholinguistic Reading) การอ่านเป็ นกระบวนการ
ที่ซบั ซ้อนมิได้หมายถึงการรู ้ จักตัวอักษรหรื อคําเท่านั้นแต่เป็ นการทํากิจกรรมหลายอย่างในขณะที่
อ่านเช่นการค้นหาตัวอย่างการคาดหมายคําตอบไว้ล่วงหน้าการเดาเรื่ องการทดสอบว่าสิ่ งที่ผอู ้ ่านคิด
หรื อเดาล่วงหน้าไว้ก่อนถูกต้องกับเรื่ องจริ งหรื อไม่ถา้ ไม่ตรงตามการคาดหมายก็เปลี่ยนแนวการคิด
ใหม่ซ่ ึ งกระบวนการนี้จะดําเนินไปเรื่ อยๆจนกว่าจะอ่านเนื้อเรื่ องนั้นๆจบการอ่านตามแนว
ภาษาศาสตร์ เชิงจิตวิทยานั้นเป็ นกระบวนการอ่านที่ผอู ้ ่านต้องเป็ นผูก้ ระทํา และรู ้ จักเลือกสรร
ตลอดเวลาผูอ้ ่านต้องใช้ประสบการณ์เดิมความรู ้ทางโลกความรู ้ ทางภาษามาช่วยเน้นความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดกับภาษา วาวแวว โรงสะอาด (2530: 8) กล่าวว่าภาษาศาสตร์ ในเชิงจิตวิทยานั้นเป็ น
ศาสตร์ ที่พฒั นาการจากศาสตร์ 2 สาขาคือจิตวิทยาการรับรู ้ (Cognitive Psychology) และภาษาศาสตร์
(Linguistics)ซึ่ งช่วยให้รู้ เรื่ องกระบวนการอ่านนอกจาก นั้นยังเป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการของความคิดกับภาษาคือศึกษาว่าคนเราใช้ ภาษาได้อย่างไรภาษามีผลต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์อย่างไรเราเรี ยนรู ้ ภาษาได้อย่างไร กู๊ดแมน Goodman (1972 : 84) อธิ บายว่าเป็ น
กระบวนการทางภาษาศาสตร์ เชิงจิตวิทยาซึ่ งผูอ้ ่านสร้างความหมายอย่างดีที่สุดจากสิ่ งที่ผเู ้ ขียนได้
เรี ยบเรี ยงไว้ในบทอ่าน กู๊ดแมน (Goodman)เห็นว่าขั้นตอนการสร้างความหมายเกิดขึ้นโดยมี
พฤติกรรมดังต่อไปนี้
1. การสุ่ มตัวอย่าง (Sampling) คือ การที่ผอู ้ ่านเลือกใช้สิ่งของโดยนํามาจากข้อความ
ที่เขาอ่านและเลือกใช้ความรู ้ ทางภาษาศาสตร์ ของตนเพื่อหาความหมายจากข้อความที่อ่าน
2. การคาดคะเน (Prediction) หมายถึงการที่ผอู ้ ่านใช้ความรู ้ ทางด้านโครงสร้าง
ภาษาเพื่อคาดคะเนชนิดของคําที่จะพบต่อไปนี้ ในข้อความนั้นๆ
3. การทดสอบ (Testing) เมื่อผูอ้ ่านได้สุ่มตัวอย่างและคาดคะเนแล้วเขาจะทดสอบ
ว่าสิ่ งที่เขาคาดคะเนนั้นถูกต้องหรื อไม่โดยการทดสอบความหมายที่ได้ จากสิ่ งที่เขาอ่านกับ
ความหมายของข้อความรอบข้างที่ปรากฏอยูใ่ นข้อความนั้น
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4. การยํ้าเพื่อความมัน่ ใจ (Confirming) ขั้นนี้ผอู ้ ่านจะยํ้าเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าสิ่ ง
ที่เขาคาดคะเนนั้นให้ความหมายถูกต้อง
5. การแก้ ไขเมื่อจําเป็ น (Correcting when necessary) จะเกิดขึ้นเมื่อผูอ้ ่านทดสอบ
หรื อยํ้าเพื่อความเข้าใจแล้วพบว่าสิ่ งที่ตนคาดคะเนนั้นให้ความหมายไม่ถูกต้องก็จะย้อนกลับไปเลือก
ชี้นงานใหม่โคดี้ (Coady, 1979,pp.56-58) ได้ปรับทฤษฎีของ กู๊ดแมน ที่ใช้กบั ภาษาที่ 1 มาเป็ น
แบบจําลองที่ใช้กบั ภาษาที่ 2 โดยอธิ บายได้วา่ การอ่านในเชิงจิตวิทยาเกิดขึ้นได้ดว้ ยปฏิสัมพันธ์ของ
ปัจจัย 3 ประการดังต่อไปนี้
ความสามารถเชิงความคิด
ความรู ้ เดิม
กลวิธีกระบวนการ
แผนภูมิที่ 2 ภาพปั จจัยของการอ่านเชิงจิตวิทยา
การอ่านในเชิงวิทยาเกิดขึ้นด้วยปฏิสัมพันธ์ของปั จจัย 3 ประการดังนี้
1. ความสามารถเชิงความคิด (Conceptual abilities) เป็ นความสามารถทางสติปัญญา
เป็ นปั จจัยหนึ่งในการเรี ยนการอ่านภาษาอังกฤษ
2. ความรู ้ เดิม (Background knowledge) หมายถึงสิ่ งที่ผอู ้ ่านมีความรู ้ อยูบ่ า้ งแล้ว
ก่อนการอ่านเนื้อเรื่ องนั้นๆเช่นผูท้ ี่เคยมีพ้ืนฐานความรู ้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมเรื่ องราวของประเทศนั้นมา
ก่อนจะเข้าใจหรื อเรี ยนรู ้ ได้เร็ วกว่าผูท้ ี่ไม่เคยมีความรู ้เดิมเกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้มาก่อนความรู ้เดิมจะ
เสริ มความเข้าใจเนื้อเรื่ องถึงแม้จะขาดความรู ้ เรื่ องไวยากรณ์
3. กลวิธีกระบวนการ (Process strategies) หมายถึงองค์ประกอบของความสามารถ
ในการอ่าน เช่นความรู ้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยคําและหน่วยเสี ยงความรู ้เรื่ องพยางค์
หน่วยคํา ความรู ้ทางไวยากรณ์ตลอดจนความหมายของคํา และบริ บทกลวิธีกระบวนการเป็ น
องค์ประกอบย่อยของความสามารถในการอ่านกล่าวคือผูอ้ ่านจะเลือกใช้องค์ประกอบเหล่านี้ตาม
จุดมุ่งหมายที่ต่างกันเช่นเลือกใช้ความรู ้ เกี่ยวกับระบบเสี ยงในภาษาเพื่อฝึ กทักษะการฟังหรื อเลือกใช้
ความรู ้ เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างหน่วยเสี ยงกับตัวอักษรในการฝึ กทักษะการอ่านเป็ นต้น
จากองค์ประกอบของการอ่านในเชิงจิตวิทยาของ โคดี้ (Coady) ดังที่กล่าวมาแล้ว โคดี้
ได้เสนอแนะการสอนอ่านในภาษาที่สองว่าครู ควรให้ ความสําคัญกับการสอนกลวิธีในการทําความ
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เข้าใจสิ่ งที่อ่านการสอนอ่านไม่ควรใช้วธิ ี ใดเพียงวิธีเดียวเนื้อหาในบทอ่านที่นาํ มาใช้ควรจะเป็ นเรื่ องที่
น่าสนใจและมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้เดิมของผู ้ เรี ยนเพราะหากผู ้ อ่านมีความรู ้ทางด้านไวยากรณ์
น้อยจะสามารถนําความรู ้ เดิมที่เกี่ยวกับเนื้อหาในบทอ่านมาช่วยตีความและทําความเข้าใจเนื้อเรื่ องได้
4. ทฤษฎีประสบการณ์เดิม (Schema Theory) เป็ นการบรรยายเกี่ยวกับกลุ่มของความรู้
ซึ่ งประกอบด้วยโครงสร้างความรู ้ที่ผอู ้ ่านมีอยูเ่ ดิมแล้ว (

Schemata) หรื อ Frameworks หรื อ

Knowledge Structures ที่เรี ยงรายกันอยูเ่ ป็ นระดับชั้น จัดอยูเ่ ป็ นกลุ่มตามคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันและ
มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน โครงสร้างความรู ้เดิมเหล่านี้เปรี ยบเสมือนพิมพ์เขียว แผนงาน หรื อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งมี Schemes ทําหน้าที่ผนึกข้อความที่ผรู้ ับเข้าไปไว้ร่วมกัน
แม็คแคย์ (Mckay, 1987:18-20) รู บิน (Rubin, 1991:12) วิสาข์ จิตวัตร์ (2543:20) ได้
กล่าวโดยสรุ ปถึงทฤษฎีสกีมา (Scheme Theory) ว่าเป็ นทฤษฎีที่อธิ บายถึง
1. วิธีการจัดระเบียบความรู ้ใหม่เข้าในสมองของเรา
2. วิธีการรับเอาความรู ้ใหม่เข้าไปรวมกับความรู ้เดิม
3. วิธีกรแก้ไขความรู ้เดิมให้เหมาะสม
รู เมลฮาร์ ท ( Rumelhart, 1981 : 4) ให้ความหมายของประสบการณ์วา่ หมายถึง
โครงสร้างข้อมูลที่ใช้แทนความ หมายของแนวคิดกว้าง ๆ ที่เก็บสะสมไว้ในความทรงจํา โดยข้อมูลที่
เก็บสะสมไว้น้ นั อาจเป็ นแนวคิดเกี่ยวกับสิ่ งของ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งมีข้ นั ตอนย่อย ๆ จะ
ประกอบด้วยแนวความคิดย่อย ๆ และอธิ บาย แนวความคิดย่อย ๆ เหล่านั้นเพื่อให้เข้าใจระบบของ
การรวมแนวความคิดย่อย ๆ มาเป็ นแนวความคิดรวมหรื อความรู้
ในส่ วนของการอ่าน การใช้ทฤษฎีประสบการณ์เดิมเข้ามามีบทบาทในส่ วนของการ
ตีความสิ่ งที่อ่าน การทําความเข้าใจสิ่ งที่อ่าน เพราะประสบการณ์เดิมจะช่วยทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจ
โครงสร้างของข้อความที่มีความซับซ้อน เข้าใจเนื้อเรื่ องอย่างมีเหตุผล รู เมลฮาร์ ท ( Rumelhart. 1981 :
22) ได้อธิ บายว่า การที่มนุษย์จะเกิดความเข้าใจในการอ่านได้น้ นั ผูอ้ ่านจะต้องมีความรู ้ทางภาษาและ
ความรู ้ทวั่ ไปมา ช่วยในการทําความเข้าใจเนื้อเรื่ อง เพราะข้อเขียนต่าง ๆ เป็ นเพียงข้อมูลทางภาษา
เท่านั้น ผูอ้ ่านจะต้องพยายามสร้างความหมายขึ้นมาเองโดยนําประสบการณ์เดิมที่มีอยูเ่ ข้ามาสัมพันธ์
กับข้อเขียน
โครงสร้างประสบการณ์เดิมจะไม่มีการจบสิ้ น แต่จะคงมีไว้เพื่อสะสมข้อมูลใหม่ ตาม
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีโครงสร้างเป็ นแนวคิดของการเพิ่มพูนโครงสร้างลงไปในกระบวนการที่
เรี ยกว่า การเติมช่องว่าง ในโครงสร้างประสบการณ์เดิมจะมีช่องว่างอยู่ และช่องว่างนี้จะถูกเติมเต็ม
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ด้วยประสบการณ์ส่วนตัว และสิ่ งที่ได้มาจากการอ่านเมื่อช่องว่างมีความสมบูรณ์ความเข้าใจก็จะ
เกิดขึ้น นอกจากการเพิ่มพูนโครงสร้างจะก่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านแล้ว บางครั้งต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเดิมที่มีอยูใ่ ห้สามารถเข้ากับข้อมูลใหม่ดว้ ย เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์ในการ
ตีความ และทําให้เกิดโครงสร้างความรู ้ใหม่ ๆ ขึ้นจากทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิมนี้ จะทําให้
ครู ผสู ้ อนมีแนวทางในการสอนอ่านได้เข้าใจยิง่ ขึ้น คือ เมื่อครู ผสู ้ อนเตรี ยมให้นกั เรี ยนอ่านข้อความ
หรื อเนื้อเรื่ อง ครู จะต้องเข้ามามีบทบาทในการกระตุน้ ความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนให้เกิดขึ้น และเหมาะสม
กับสิ่ งที่อ่าน ในบางครั้งเรื่ องที่อ่านอาจจะเป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนไม่คุน้ เคย ครู ควรจะสร้างภูมิหลังที่จาํ เป็ น
ให้นกั เรี ยนก่อนที่จะสั่งให้นกั เรี ยนอ่านหรื อควรให้มีการอภิปรายร่ วมกัน เป็ นการกระตุน้
ประสบการณ์เดิม หรื อแนวคิดเพื่อให้นกั เรี ยนมีขอ้ มูลเล็กน้อยก่อนที่จะได้อ่านข้อมูลใหม่ ซึ่งจะเป็ น
การช่วยเหลือให้นกั เรี ยนสร้างโครงสร้างความรู ้ใหม่ข้ ึนมาได้ บลุม (Bloom. 1996 : 207)
คาร์ เรล (Carrell, 1987: 461-477 ) กล่าวว่า โครงสร้างความรู ้เดิม แบ่งออกได้ 2
ชนิด คือ
1.โครงสร้างความรู ้ดา้ นเนื้อหา ( Content Schema) คือ โครงสร้างเกี่ยวกับเนื้อหา
ที่ผอู ้ ่านมีพ้ืนฐานความรู ้เดิมมาก่อน เป็ นพื้นความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์ในชีวติ ของผูอ้ ่านเอง หรื อ
ความรู ้รอบตัวของผูอ้ ่านเป็ นตัวกําหนดโครงสร้างเชิงเนื้อหา ผูอ้ ่านแต่ละคนจะมีโครงสร้างความรู้ที่
ต่างกันไป โอล์ฮอสเซน และ โรลเลอร์ ( Ohlhausen and Roller, 1988: 70-88) โครงสร้างความรู้
ประเภทนี้เป็ นองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อความเข้าใจในการอ่านเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
โครงสร้างความรู ้ที่สัมพันธ์กบั ข้อความในเรื่ องทีอ่าน และพื้นฐานความรู ้ที่สัมพันธ์กบั ข้อความที่
อ่านจะช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจสิ่ งที่อ่านได้ดียงิ่ ขึ้น นอกจากนี้ Pritchaed (1990: 273-295) มีความเห็น
สอดคล้องในเรื่ องของเนื้อหาทางวัฒนธรรมกล่าวคือโครงสร้างความรู ้ดา้ นเนื้อหาได้รับอิทธิ พลมา
จากวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ เพื่อนําไปใช้ในการตีความหมายในการอ่านได้ ผูอ้ ่านจะใช้พ้นื ความรู้
เดิม บริ บททางสถานการณ์ และสิ่ งชี้แนะที่ผเู ้ ขียนกําหนดให้เพื่อใช้ในการตีความหมายของข้อความ
หากผูอ้ ่านไม่สามารถใช้พ้ืนความรู ้เดิมให้เหมาะสม อาจทําให้ผอู ้ ่านไม่สามารถเข้าใจเรื่ องที่กาํ ลังอ่าน
2 .โครงสร้างความรู ้ดา้ นรู ปแบบ ( Formal Schema) หมายถึง โครงสร้างของ
ข้อความในลักษณะต่าง ๆ เช่น ข้อความที่ให้ความรู ้เชิงสาธกโวหาร นิทาน นิยาย บท ความทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่ งโครงสร้างของภาษาในแต่ละเรื่ องไม่เหมือนกันถ้าผูอ้ ่านมีความรู ้สึกไวต่อโครงสร้าง
ของข้อความและนําพื้นความรู ้เหล่านั้นมาใช้ในขณะที่อ่านจะช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องที่อ่านได้มากขึ้น
เมเยอร์ (Meyer 1975: 110-115) ได้แบ่งโครงสร้างด้านรู ปแบบออกเป็ น 4 ชนิด คือ
1. โครงสร้างเรื่ องแบบบรรยาย ( Collection of Description) โครงสร้างเรื่ องชนิดนี้
เป็ นการบรรยายเรื่ องตามเวลาหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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2. โครงสร้างเรื่ องแบบเป็ นเหตุเป็ นผล ( Causation) ประกอบด้วยเหตุการณ์ที่เป็ น
เหตุเป็ นผลเรี ยงตามลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3. โครงสร้างเรื่ องแบบปั ญหาและการแก้ไข ( Problem / Solution) โครงสร้างเรื่ อง
แบบนี้เป็ นลักษณะของเหตุและผล ผสมกับปั ญหาและการแก้ไขปั ญหา
4. โครงสร้างเรื่ องเปรี ยบเทียบ (Comparison) เป็ นการจัดเนื้อหาแบบเปรี ยบเทียบสิ่ ง
ทีเหมือนกันหรื อต่างกัน
การกระตุน้ โครงสร้างความรู้
(Schema Activation) โครงสร้างความรู ้เรี ยงลําดับ
ความสําคัญ จากความรู ้ที่สาํ คัญมากที่สุดไปสู่ ความรู ้ที่สาํ คัญรองลงมาและรายละเอียดตามลําดับ
แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างความรู ้ (Schema Activation)
ข้อมูลที่สาํ คัญมากที่สุด

ระดับบน

ระดับล่าง

ข้อมูลที่สาํ คัญรองลงมา

ข้อมูลที่สาํ คัญรองลงมาที่สุด

รายละเอียด

รายละเอียด

ที่มา : วิสาข์ จัติวตั ร์ , การสอนอ่านภาษาอังกฤษ ( นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2543 : 27 )
เวลาที่อ่านเรื่ องผูอ้ ่านต้องใช้ความรู ้เดิมมาทําความเข้าใจกับเรื่ องที่อ่าน เกิดการ
กระตุน้ โครงสร้างความรู ้ข้ ึน โดยแบ่งขั้นตอนในการกระตุน้ โครงสร้างความรู ้ออกเป็ น 2 ลักษณะ
( วิสาข์ จัติวตั ร์ 2543: 27-28 )
1. กระตุน้ ข้อมูลระดับบนสู่ ระดับล่าง (Top – Down Activation) เมื่อผูอ้ ่านรู้
ข้อมูลในระดับบนเช่น โครงสร้างความรู ้เกี่ยวกับใบหน้าจะกระตุน้ ให้ผอู ้ ่านนึกถึง ปาก หู ตา คาง
จมูกซึ่ งเป็ นรายละเอียดของใบหน้า หรื อโครงสร้างความรู ้ยอ่ ย ๆ (Subschemata)
2. กระตุน้ ข้อมูลจากระดับล่างสู่ ระดับบน (Bottom – Up Activation) หมายถึ
โครงสร้างความรู ้ในระดับล่างช่วยกระตุน้ ให้ผอู ้ ่านนึกถึง โครงสร้างความรู ้ในระดับบน เช่น
โครงสร้างความรู ้เกี่ยวกับใบหน้า กระตุน้ ให้ผอู ้ ่านนึกถึงรู ปร่ างลักษณะของคน ๆ นั้น
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4.2. การสร้างโครงสร้างความรู ้ใหม่ (Restructuring Activation)
ในการอ่านข้อความนั้น ถ้าผูอ้ ่านมีประสบการณ์เดิมหรื อโครงสร้างความรู ้
เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านย่อมทําให้เข้าใจเรื่ องได้ง่ายขึ้นแต่ในบางครั้งผูอ้ ่านไม่มีโครงสร้างความรู ้เพียง
พอที่จะตีความเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ ๆ หรื อบางครั้งข้อมูลที่ใหม่สาํ หรบผูอ้ ่านอาจขัดกับโครงสร้าง
ความรู ้เดิมที่ผอู ้ ่านมีอยู่ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อ่านอาจสร้างความรู ้ข้ ึนมาใหม่โดย
1. สร้างโครงสร้างความรู ้ใหม่มาตีความข้อมูลเหล่านั้น
2. เปลี่ยนแปลงหรื อปรับโครงสร้างความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิมให้รับกับข้อมูลใหม่ ๆ ที่
อ่านพบ วิธีสร้างโครงสร้างความรู ้ใหม่น้ นั เราอาจสร้างเพิ่มขึ้นจากโครงสร้างความรู ้เดิมในบางครั้ง
โครงสร้างสร้างความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิมอาจแทรกแซงการอ่านข้อมูลใหม่ ๆ
ที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ พื้นความรู ้เดิมเป็ นโครงสร้างที่ถูกเก็บสะสมไว้ในระบบความจํา
และจะถูกกระตุน้ ให้นาํ ออกมาใช้ในการตีความการอ่านเมื่อได้รับข้อมูลใหม่ผอู ้ ่านที่ประสบ
ความสําเร็ จจะต้องสามารถนําโครงสร้างความรู ้มาใช้ให้เหมาะสมกับเรื่ องที่อ่านเพราะจะช่วยให้มี
ความเข้าใจสิ่ งที่อ่านได้ดียงิ่ ขึ้น
5.6) ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่าน
พรรณศรี ประทุมศิริ (2541: 9) ได้กล่าวว่า การสอนอ่านและการจัดกิจกรรมการอ่านมี
ข้อพิจารณา ดังนี้
1. ถ้าจะสอนให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้าใจความหมายในประโยค
นั้น และเข้าใจความหมายทั้งหมดในย่อหน้านั้น รวมทั้งความหมายของทั้งบทอ่านด้วย
2. ความเข้าใจทั้งหมดมาก่อนรายละเอียด เป็ นการเน้นให้ผอู ้ ่านอ่านเพื่อให้ได้ความ
เข้าใจทั้งหมดของเรื่ องที่อ่านเสี ยก่อน หลังจากนั้นก่อนลงรายละเอียดของเนื้อหา
3.ใช้บทอ่านที่พบในชีวติ จริ ง
4. การใช้ทกั ษะสัมพันธ์ ในการสอนทักษะการอ่านนั้นไม่ควรสอนข้าม แยกออก
จากการสอนทักษะอื่นโดยสิ้ นเชิงเพราะในชีวติ จริ งเมื่อเราได้พึงหรื ออ่านอะไรแล้วเรามักจะนําไปเล่า
ต่อหรื อเขียนให้อีกคนหนึ่งทราบ
สุ ภทั รา อักษรนุเคราะห์ (2530 : 25-26 ) กล่าวถึงขั้นตอนการสอนอ่าน การจัด
กิจกรรมการอ่าน ดังนี้
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1. ตั้งจุดประสงค์ ซึ่ งต้องกําหนดทั้งจุดประสงค์นาํ ทางและจุดประสงค์ปลายทาง
2. การดําเนินการสอน เป็ นการนําจุดประสงค์นาํ ทางมาสอนโดยใช้เทคนิคทําความ
กระจ่างในบริ บท ( Contextualization ) และการใช้ความรู ้ทางสังคมศาสตร์
3. การฝึ กอ่านเป็ นขั้นตอนที่ตรงกับจุดประสงค์ปลายทางที่กาํ หนดไว้โดยอาศัย
ความรู ้ทางภาษาศาสตร์ ที่ได้เรี ยนในขั้นที่ 2 มาใช้ตีความ จับใจความสําคัญ ตลอดจนรายละเอียดที่
จําเป็ นเมื่ออ่านจบแล้วสามารถคิดวิเคราะห์เนื้อเรื่ องได้
4. การถ่ายโอน ถือเป็ นการฝึ กการสื่ อสารที่นอกเหนือไปจากจุดประสงค์ปลายทาง
ที่วางไว้เพื่อให้นกั เรี ยนนําสิ่ งที่เรี ยนไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ถูกต้อง
1. การจัดกิจกรรมการสอนอ่าน
1.กิจกรรมก่อนการสอนอ่าน ( Pre – reading activities ) เป็ นการสร้างความสนใจ
ในเนื้อเรื่ องที่อ่านและปูพ้ืนความรู ้ในเรื่ องที่อ่าน ซึ่ งอาจจะจัดกิจกรรม เช่น ให้คาดคะเนเรื่ องที่อ่านให้
เดาความหมายของคําศัพท์จากบริ บท โดยดูจากประโยคข้างเคียง เป็ นต้น
2. กิจกรรมระหว่างอ่าน ( While – reading activities ) เป็ นกิจกรรมที่ผสู้ อน
นํามาใช้ฝึกทักษะการอ่านขณะที่อ่านเนื้อเรื่ อง ซึ่ งอาจจัดกิจกรรม เช่น ให้อ่านแบบเร็ ว ๆ หรื อ่านแบบ
หารายละเอียด เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง ให้ลาํ ดับเรื่ องซึ่ งทําในลักษณะของ “Strip Story” ให้
สรุ ปความโดยให้ผเู ้ รี ยนอนุมานจากเรื่ องที่อ่านทั้งหมดซึ่ งผูส้ อนอาจให้สรุ ปตั้งชื่อเรื่ องให้แปลกไปจา
เรื่ องเดิม
3. กิจกรรมหลังการอ่าน ( Post – reading activities ) ผูเ้ รี ยนสามารถ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน เช่น ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาและผูเ้ รี ยน
แฮร์ ริส และ ไซแปย์ (Harris and Sipay 1979: 36-37 ) กล่าวว่า การสอนการอ่าน
นั้น ครู ผสู ้ อนควรยึดหลักการสอน ดังต่อไปนี้
1. การสอนอ่านต้องพยายามสร้างกิจกรรมที่สมบูรณ์และท้าทาย
2. การสอนที่เป็ นระบบนั้น ต้องใช้ทกั ษะการอ่านที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น ชั้นประถมศึกษาฝึ กอ่านเพื่อพัฒนาคําศัพท์ ทักษะการค้นหาความหมาย เป็ นต้น
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3. กิจกรรมที่ใช้ในการสอนเด็กต้องเปิ ดโอกาสให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
กัน เช่น การฝึ กอ่านออกเสี ยงมากพอ ๆ กันการฝึ กอ่านในใจ การฝึ กเด็กอ่านด้วยตัวครู เป็ นผูฝ้ ึ กให้
ควรให้เด็กฝึ กอ่านด้วยตนเองอย่างละเท่า ๆ กันด้วย
4. บทเรี ยน – กิจกรรม ต้องสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพราะแต่ละคน
มีพ้ืนฐานความสามารถแตกต่างกัน
5. ต้องให้ความเอาใจใส่ ต่อเด็กที่มีปัญหา ต้องให้เวลา และช่วยพัฒนาการอ่าน
ของเด็กที่พฒั นาการช้ากว่าเด็กคนอื่น
6. ควรมีแผนงาน เพื่อสนับสนุนการอ่านของเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา
จากที่กล่าวถึงขั้นตอนการสอน การอ่าน จนถึงการจัดกิจกรรม สอนการอ่าน นั้น ต้อง
คํานึงถึงจุดประสงค์ กระบวนการสอน กลวิธี รวมถึงสื่ อการเรี ยนการสอน เพื่อให้เหมาะสมกันทั้ง
วิธีการสอนและตัวนักเรี ยนให้มากที่สุด การสร้างแผนการสอนอ่านนั้นมีอยูห่ ลากหลายวิธี ครู อาจเลือก
แนวการเขียนแผนการสอนที่คิดว่าเหมาะสมกับนักเรี ยน บทอ่าน และวัตถุประสงค์ในการสอน เพื่อให้
นักเรี ยนสามารถพัฒนาการอ่านภาอังกฤษอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. กระบวนการอ่ าน
แฮร์ ริส และ สมิธ (

Harris and Smith 1980: 36-42) กล่าวว่า กระบวนการอ่านเกิด

จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ่านและสาร โดยผ่านกระบวนการติดตามจุดมุ่งหมายของผูอ้ ่าน ซึ่ งใน
การปฏิสัมพันธ์น้ ีประกอบด้วยการดึงข้อมูลและการตอบสนองแนวความคิดสําหรับการดึงข้อมูลนี้
เกี่ยวข้องกับระบบเสี ยง ความหมาย และไวยากรณ์ของภาษาเขียน นัน่ คือความสอดคล้องของเสี ยง
สัญลักษณ์ ความหมายต่าง ๆ ของคํา และการเรี ยงลําดับคําในวลีและประโยค ขณะที่อ่านข้อความ
เหล่านั้นผูอ้ ่านจะตอบสนองความคิดโดยพยายามทําความเข้าใจและตัดสิ นสารที่อ่าน วิลเลียม (1988 :
24-29) มีความ เห็นคล้ายกันว่า การอ่านเป็ นกระบวนการปฏิสัมพันธ์และตีความหมายซึ่ งใน
กระบวนการนั้นเป็ นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ่านและสารที่อ่านเพราะเราไม่สามารถแยกสารและ
ผูอ้ ่านออกจากกันได้
จอห์น ( 1986: 13-15)

ได้สรุ ปว่า ในกระบวนการอ่านนั้น ระดับความหมายและ

โครงสร้างของเรื่ องขึ้นอยูก่ บั การที่ผอู ้ ่านเลือกสรรโครงสร้างความรู ้เดิมมาใช้ขณะที่อ่าน นักศึกษาจึงให้
ความสําคัญแก่โครงสร้างความรู ้เดิมของอ่าน กลวิธีในการอ่าน ความคิดเห็นของตนเองวัฒนธรรมที่
ปรากฏในข้อความที่อ่าน และโครงสร้างที่ใช้ในดารเรี ยบเรี ยงข้อความของสารที่อ่าน
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ดังนั้นความสามารถในการตีความ จึงขึ้นอยูก่ บั พื้นความรู้เดิมของผูอ้ ่านซึ่ งจะมีมากน้อย
ต่างกัน และมีผลทําให้รับรู ้เกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อความแตกต่างกันด้วย โดยในการตีความนั้นนัก
ทฤษฏีความรู ้เดิมเชื่อว่าเรื่ องที่ผอู ้ ่านรับเข้าไปในสมองจะต้องถูกเก็บรวบรวมอยูก่ บั โครงสร้างความรู้
เดิมที่มีอยูแ่ ล้วและลักษณะโครงสร้างความรู ้เดิมนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับโครงสร้างความรู ้ใหม่
ที่ผอู ้ ่านรับเข้าไป
2.1 กระบวนการอ่ านในระดับพืน้ ฐานไปสู่ กระบวนการอ่ านในระดับสู ง ( Bottom - Up
Model )
ข้อความหรื อประโยคในบทอ่านเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการอ่าน เรี ยกอีกอย่าง
หนึ่งว่า กระบวนการยึดเนื้อหาในบทอ่านเป็ นหลัก ( Text – based processing) กระบวนการนี้จะเริ่ ม
จากการเข้าใจตัวอักษร คําประโยค ไปจนถึงหน่วยของภาษาระดับข้อความหรื ออีกอย่างหนึ่งคือ
รู ปแบบการผลักดันข้อมูล ( data – driven model) (Carrell and Eisterhold 1988: 56-99) ผูอ้ ่านเริ่ มต้น
โดยการไขรหัสรับอิทธิ พลจากความรู ้ทวั่ ไป ซึ่ งผูอ้ ่านมีอยูแ่ ละไม่ได้กล่าวถึงการเดาความหมายจาก
บริ บทและกลวิธีสรุ ปใจความหลัก รู ปแบบการอ่านลักษณะนี้ผอู ้ ่านต้องไวต่อข้อความใหม่หรื อ
ข้อความที่แตกต่างจากเรื่ องที่คาดคิดไว้ก่อน การตีความหมายของการอ่านในรู ปแบบนี้เชื่อว่า
ความหมายซ่อนอยูใ่ นตัวอักษรซึ่ งรวมกันขึ้นเป็ นข้อความหรื อความหมาย ดังนั้นการสอนอ่านใน
ลักษณะนี้จึงต้องเน้นเกี่ยวกับส่ วนประกอบภาษา เช่น คําศัพท์ที่อยูใ่ นเรื่ องซึ่ งจะเป็ นตัวช่วยให้เข้าใจ
ความหมายของเรื่ อง
Model )

2.2 กระบวนการอ่ านในระดับสู งไปสู่ กระบวนการอ่ านในระดับพืน้ ฐาน (Top - Down

กระบวนการอ่านในระดับสู งไปสู่ กระบวนการอ่านในระดับพื้นฐาน เป็ นการใช้
ความรู ้หรื อประสบการณ์เดิมของผูอ้ ่านช่วยในการตีความ จึงอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นกระบวนการอ่านโดย
ยึดความรู ้สึก ( Knowledge – based processing) หรื อรู ปแบบการผลักดันความคิดรวบยอด
(conceptual – driven model) รู ปแบบนี้จะเน้นสร้างความหมายมากกว่าการถอดความจากตัวเรื่ อง
ภายใต้รูปแบบนี้การอ่านจึงหมายถึง การโต้ตอบระหว่างผูอ้ ่านและสาร ซึ่ งความหมายจะอยูท่ ี่ตวั
ผูอ้ ่าน ดังนั้นผูอ้ ่านต้องเป็ นผูส้ ร้างความหมายขึ้นมาโดยใช้พ้ืนความรู ้เดิม
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จากกระบวนการอ่านจากใจความหลักสู่ องค์ประกอบย่อยนี้ (Gunderson, 1991: 74-77 )
ได้แสดงทรรศนะว่าผูอ้ ่านจะเลือกตัวชี้แนะที่มีประโยชน์ที่สุดที่จาํ เป็ นต่อการคาดเดาเรื่ อง ดังนั้นการ
อ่านคําที่ผดิ ไปจากเรื่ อง ( miscues) ไม่ใช้สิ่งแสดงถึงการอ่านที่ดอ้ ยประสิ ทธิ ภาพและไม่ได้ทาํ ให้
ความหมายของประโยคเสี ยไป แต่เป็ นการแสดงว่าผูอ้ ่านกําลังทําความเข้าใจสิ่ งอ่าน อย่างไรก็ตาม ไซ
เบอร์ สเทน (Siberstein, 1987: 28-35) กลับมีความเห็นว่าการอ่านที่จะประสบความสําเร็ จได้น้ นั ไม่ได้
ใช้เฉพาะกระบวนการอ่านจากบนสู่ ล่างหรื อจากล่างสู่ บนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะต้องใช้ท้ งั 2
กระบวนการอย่างมีปฏิสัมพันธ์กนั
2.3 กระบวนการอ่ านแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Approach)
เกรบ (Grabe, 1991: 283 ) ได้ให้คาํ จํากัดความของแนวการสอนการอ่านแบบ
ปฏิสัมพันธ์ไว้ 2 ประการคือ
1. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ่านและบทอ่านถือว่าทักษะการอ่านเป็ นทักษะที่
ทําให้ตื่นตัวตลอดเวลา เนื่องจากผูอ้ ่านไม่เพียงพอแต่อ่านเพื่อดูดซึ มข้อมูลจากบทอ่านเท่านั้น แต่ยงั ใช้
ความรู ้เดิมทั้งหมดที่มีอยูม่ าตีความ ขยายความ เมื่อได้อ่านข้อมูลใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่เคยพบมาก่อนจากบท
อ่านการอ่านจึงเปรี ยบเสมือนบทสนทนาระหว่างผูอ้ ่านและบทอ่าน หรื อเป็ นการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูอ้ ่านและบทอ่านในขณะที่ผอู ้ ่านพยายามตีความจากบทอ่านโดยใช้ท้ งั ความรู ้ที่ได้จากบท
อ่านและความรู ้เดิมที่ผอู ้ ่านมีอยูแ่ ล้ว
2. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างทักษะการอ่านในระดับต่าง ๆ แนวการสอนแบบเก่า
เช่น แนวการสอนแบบจุลภาษา ( Sub-skill Approach) และแนวการสอนอ่านแบบฟัง – พูด ( Audio
Lingual Approach) เน้นความสําคัญของการสอนทักษะในระดับพื้นฐาน เช่น การสะกดคํา การหา
ความหมายของประโยค และข้อความในบทอ่าน ก่อนที่จะเรี ยนรู ้ทกั ษะในระดับสู ง เช่น การเดา
ความหมายจากบริ บท หรื อหาใจความหลัก ต่อมาแนวการสอนเปลี่ยนมาเน้นกระบวนการอ่าน
แบบมหภาษา (Whole Language Approach) ซึ่ งเน้นการสอนจากการหาความหมาย หรื อใจความหลัก
มากกว่าการสอนทักษะในระดับพื้นฐานเมื่อผูอ้ ่านเห็นความสําคัญของการสอนแบบมหภาษามากทํา
ให้มองข้ามความสําคัญของแนวการสอนอ่านแบบจุลภาษาที่เน้นทักษะย่อย ๆ นักวิจยั ด้านการอ่านได้
ให้ความหมาย ต่อคําว่า ปฏิสัมพันธ์ ( Interactive) ตามความหมายที่ใช้กนั ได้แก่ (1) กระบวนการ
(Process) (2) รู ปแบบ ( Model) และ (3) การปฏิสัมพันธ์กบั บทอ่าน ( Textual Interaction) (Carrell,
Devine and Eskey 1989 : 56)
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1. กระบวนการปฏิสัมพันธ์ (Interactive Process) เป็ นกระบวนการทางความคิดที่
ใช้ประสบการณ์เดิมทั้งในรู ปแบบภาษา และประสบการณ์เดิมในเรื่ องราวที่อ่านทําให้เกิดการ
คาดการณ์ต่อไปได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจในสิ่ งที่อ่าน (Coady 1979: 14-16)
2. รู ปแบบการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (
Interactive Model) ทักษะในทุกระดับมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกระบวนการและการแปลความหมายของบทอ่าน (Text) รู ปแบบการอ่านนี้เป็ นการใช้
ความรู ้เดิม (Background Knowledge)การคาดหวัง (Expectations) บริ บท(Context) และอื่น ๆ
3. การอ่านแบบปฏิสัมพันธ์เป็ นกระบวนการ ( Process) เชื่อมระหว่างข้อมูลของ
บทอ่าน (Text Interaction) กับข้อมูลที่ผอู ้ ่านนํามาจากบทอ่าน กล่าวคือ การอ่านไม่ใช่เป็ นเพียงการดึง
ข้อมูลจากบทอ่าน แต่การอ่านเป็ นการกระตุน้ ความรู ้ที่อ่านใช้ความคิดต่อข้อมูลใหม่จากบทอ่าน เออร์
วิน (Irwin 1991: 9) ได้สรุ ปจากการวิจยั ของนักจิตวิทยากลุ่มความรู ้ความเข้าใจซึ่ งศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์วา่ ในขณะที่เราอ่านนั้นมีกระบวนการต่าง ๆ เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
อย่างน้อย 5 กระบวนการ ดังต่อไปนี้
1. กระบวนการอ่านในระดับจุลภาค ( Microprocess) คือ กระบวนการซึ่ งผูอ้ ่าน
กวาดสายตาอ่านคําในบทอ่านแล้วจัดกลุ่มคําให้เป็ นวลีที่มีความหมาย ( Chunking) และคัดเลือกว่าจะ
จดจําหน่วยความคิดใด ในการจัดกลุ่มคํานี้ผอู ้ ่านต้องมีความรู ้เดิมเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาอังกฤษ
เป็ นอย่างดี ตัวอย่างเช่น นามวลี ( Noun Phrase) ประกอบด้วย คําบ่งชี้ ( Determiner) คําคุณศัพท์
(Adjective) และคํานาม เป็ นต้น
2. กระบวนการอ่านบูรณาการ ( Integrative Process) คือ กระบวนการซึ่ งผูอ้ ่านทํา
ความเข้าใจและอนุมานความสัมพันธ์ระหว่างอนุประโยค หรื อประโยคต่าง ๆ ในบทอ่านตัวอย่างเช่น
ผูอ้ ่านสามารถบอกได้วา่ คําสรรพนามนั้นใช้แทนคํานามใดที่กล่าวถึงมาก่อน และสามารถบอกได้วา่
คําเชื่อมประโยคต่าง ๆ มีหน้าที่เชื่อมข้อความที่เป็ นเหตุ เป็ นผลหรื อเชื่อมข้อความที่เป็ นการ
เปรี ยบเทียบ เป็ นต้น สรุ ปได้วา่ กระบวนการอ่านบูรณาการเป็ นขั้นตอนที่ผอู ้ ่านพยายามทําความเข้าใจ
ถึงความเชื่อมโยงหรื อความสัมพันธ์ของอนุประโยคหรื อประโยคในบทอ่าน
3. กระบวนการอ่านในระดับมหภาค ( Macro processes) กระบวนการที่ผอู ้ ่าน
สามารถสรุ ปใจความสําคัญจากบทอ่าน โดยการสังเคราะห์และจัดเรี ยบเรี ยงหน่วยความคิดจากบท
อ่านว่าหน่วยความคิดใดเป็ นใจความสําคัญ และหน่วยความคิดใดเป็ นรายละเอียด ซึ่ งต้องอาศัยความรู้
เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างของย่อหน้า ว่าเป็ นย่อหน้าแสดงการเปรี ยบเทียบย่อหน้าแสดงเหตุ
และผล หรื อเป็ นย่อหน้าแสดงการจําแนกประเภท เป็ นต้น
4. กระบวนการอ่านขยายความ ( Elaborative Processes) ในการอ่านเรื่ องนั้นนอกจาก
ผูอ้ ่านจะกวาดสายตาหากลุ่มหากลุ่มคําที่มีความหมาย หาความสัมพันธ์ของอนุประโยคหรื อประโยค
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และจับใจความสําคัญจากบทอ่านแล้ว ผูอ้ ่านอาจใช้ความคิดในการอนุมานความ ขยายความ หรื อ
ตีความที่นอกเหนือไปจากความตั้งใจของผูเ้ ขียน ซึ่ งเป็ นกระบวนการอ่านที่ผอู ้ ่านใช้ความคิดใน
ระดับสู งที่ช่วยให้จดจําสิ่ งที่อ่านได้ดี ซึ่ งประกอบด้วย
4.1 การทํานายความ (
Prediction) เมื่ออ่านนิยาย ผูอ้ ่านอาจเดาว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ต่อไป จากความรู ้ที่มีเกี่ยวกับลักษณะของตัวละครหรื อโครงสร้างเรื่ อง
4.2 การสร้างมโนภาพ (
Mental Imagery) ในขณะที่อ่านถ้าผูอ้ ่านเข้าใจเรื่ องและ
สร้างมโนภาพได้ตามเรื่ องที่อ่าน
4.3
การสนองตอบทางอารมณ์ ( Affective Responses) เมื่อผูอ้ ่านอ่านนวนิยาย
อาจมีอารมณ์คล้อยตาม หรื อวาดภาพว่าตนเองเป็ นตัวละครเอกในเรื่ อง การที่ผอู ้ ่านจะซาบซึ้งต่อบท
ประพันธ์ต่าง ๆได้น้ นั เนื่องจากสามารถทําความเข้าใจภาษาอุปมาอุปมัย หรื อความหมายโดยนัยของ
เรื่ องนั้นๆ
4.4 สนองตอบโดยใช้ความคิดในการระดับสู ง ได้แก่ การที่ผอู ้ ่านมีความ
สามารถในการประยุกต์ ( Application) การวิเคราะห์ ( Analysis) การสังเคราะห์ ( Synthesis) การ
ประเมิน (Evaluation)
5. กระบวนการอภิปัญญา ( Metacognitive Process) คือ กระบวนการที่ผอู ้ ่านมีความรู้
เกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจของตนเอง เช่น รู ้วา่ ตนเองเข้าใจอะไร หรื อไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับเรื่ องที่
อ่าน และสามารถควบคุมกระบวนการความรู ้ความเข้าใจของตนเองได้ เช่น รู ้วา่ การใช้กลวิธีใดมา
ช่วยให้เข้าใจบทอ่านได้ดีข้ ึน กระบวนการที่ผอู ้ ่านปรบกลวิธีในการอ่านของตนเพื่อควบคุมความ
เข้าใจการอ่าน เพื่อให้สามารถจําเรื่ องได้ในระยะเวลา เรี ยกว่า เป็ นการระมวลความแบบอภิปัญญา
กล่าวโดยสรุ ปกระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ถือว่าความรู ้เกี่ยวกับคําศัพท์และ
โครงสร้างทางภาษาเป็ นปั จจัยที่จาํ เป็ นสําหรับการอ่าน แต่ความเข้าใจยังขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างที่ผอู ้ ่านใช้ความรู ้และประสบการณ์เดิมในการคาดการณ์เดิมในการคาดการณ์ขอ้ ความที่อ่าน
ล่วงหน้าเพื่อสนับสนุนหรื อปฏิเสธการคาดการณ์น้ นั นอกจากนี้การอ่านที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องขึ้นอยู่
กับความรู ้และการใช้กลวิธีที่เหมาะสมซึ่ งจะทําให้ผอู ้ ่านสามารถค้นหา ประเมิน และเรี ยบเรี ยงสารที่
อ่านได้อย่างประสิ ทธิ ภาพ ( Brown 1990: 16-28) ทั้งนี้ตอ้ งอาศัยกระบวนการประมวลความจากล่าง
ขึ้นบน และแบบบนลงล่างในการจัดกิจกรรมการสอน เน้นการได้ความคิดรวบรวมยอดจากเรื่ องที่
อ่านโดยการจับใจความสําคัญของเรื่ องจากประสบการณ์เดิม จากการเดาความที่แวดล้อม จาก
ลักษณะงานเขียนของผูเ้ ขียน กระบวนการการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์จะทําให้ผอู ้ ่านมีความคงทนใน
การจําระยะยาวกับสิ่ งที่อ่านได้เป็ นอย่างดี
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5.7. แผนการจัดการเรียนรู้
1. ความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลัดดา ภูศรี โสม (2544 : 45) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้วา่ เป็ นการ
วางแผนจัดเตรี ยมรายละเอียดของการสอนที่ผสู ้ อนสามารถนําไปใช้ได้ทนั ทีและครู คนอื่นๆก็สามารถ
นําไปใช้เพื่อการสอนแทนได้ การสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้จึงคงจัดทําเป็ นหน่วยเล็กๆเพื่อสะดวก
ในการสอนแต่ละครั้ง โดยมีหวั ข้อรายละเอียดที่จาํ เป็ น
กรมวิชาการ (2545 : 73) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้วา่ คือผลของ
การเตรี ยมการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบโดยนําสาระและมาตรฐานการผลการ
เรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี หรื อรายภาค มาสร้างหน่วยการเรี ยน คําอธิ บายรายวิชาและกระบวนการเรี ยนรู้
โดยเขียนเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน
นิคม ชมพูหลง (2545 : 180) แผนการจัดการเรี ยนรู ้หมายถึงแผนการหรื อโครงการที่
จัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็ นการเตรี ยมการ
สอนอย่างมีระบบและเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ครู พฒั นาการจัดการเรี ยนการสอนไปสู่ จุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้และจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รุ จิร์ ภู่สาระ(2545 : 159)กล่าวว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้เป็ นเครื่ องมือแนวทางในการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนตามที่กาํ หนดไว้ในสาระการเรี ยนรู ้ของแต่ละกลุ่ม
สุ วทิ ย์ มูลคํา ( 2547 : 58)กล่าวว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้คือแผนการเตรี ยมการสอน
หรื อกําหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบและจัดทําไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยมี
การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆมากําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้งั ไว้
ยุพา ภาคํา (2550 : 47)ให้ความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู้ไว้วา่ แผนการจัด
การเรี ยนรู ้หมายถึง แผนการหรื อโครงการที่จดั ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิการสอน
ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งเป็ นการเตรี ยมการสอนอย่างมีระบบและเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ครู พฒั นา การ
จัดการเรี ยนการสอนไปสู่ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้จากที่นกั การศึกษาได้ให้
ความหมายไว้ขา้ งต้นพอจะสรุ ปได้วา่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้หมายถึงเครื่ องมือที่ครู ผสู ้ อนจัดทําขึ้นเพื่อ
ใช้เป็ นแผนใน การเตรี ยมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบซึ่ งจะช่วยให้ครู
สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปสู่ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
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2. ความสําคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ประดิษฐ์ ทองคําปลิว (2543 : 2) กล่าวว่า แผนการสอนมีความสําคัญในการสอน
และในการพัฒนาการเรี ยนการสอนหลายประการ คือ
1. แผนการสอน ช่วยให้ผสู ้ อนได้มีโอกาสศึกษาหลักสู ตร แนวการสอน การใช้สื่อ
วิธีการวัดและประเมินผล ศึกษาเอกสาร ตําราได้อย่างละเอียด ทุกแง่ทุกมุม ทําให้เกิดการพัฒนา
ตนเองของผูส้ อน
2. แผนการสอน ช่วยให้ผสู้ อนสามารถจัดเตรี ยมกระบวนการเรี ยนการสอนให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง รู ้จกั ใช้ทรัพยากรของโรงเรี ยนทรัพยากรในชุมชนหรื อ
ของท้องถิ่น
3. แผนการสอน เป็ นเครื่ องมือที่มีคุณภาพของผูส้ อนในการนําไปใช้สอนใ ห้
สอดคล้องกับบทเรี ยนสภาพของผูเ้ รี ยนระยะเวลาและสภาพการเรี ยนการสอนที่แท้จริ งในแต่ละภาค
เรี ยนแต่ละปี การศึกษาช่วยให้ครู สอนได้ครบถ้วนทันเวลาและช่วยให้มีความมัน่ ใจในการสอนมาก
4. แผนการสอน จะช่วยให้ผสู ้ อนใช้เป็ นข้อมูลหรื อหลักฐานอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
เที่ยงตรง เมื่อต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูน้ ิเทศ ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องว่าผูส้ อนได้ทาํ การสอน
เนื้อหาใด อย่างไร ใช้สื่ออุปกรณ์และทรัพยากรอะไรบ้าง
5. แผนการสอน จะใช้เป็ นคู่มือผูท้ ี่สอนแทนได้ เพราะถ้าจัดทําแผนการสอนมี
รายละเอียดที่ชดั เจน ผูท้ ี่สอนแทนก็สามารดําเนินกิจกรรมได้ แม้จะไม่สันทัดในวิชานั้น
6. แผนการสอน จะเป็ นเอกสารสําหรับใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาได้เป็ นอย่างดี
7. แผนการสอน จะเป็ นเอกสารที่แสดงถึงการพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพที่
แสดงว่างานสอนเป็ นงานที่จะต้องได้รับการฝึ กฝนโดยเฉเพาะ มีเครื่ องมือและเทคนิคที่จาํ เป็ นสําหรับ
ประกอบอาชีพด้วย
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546 : 201 – 215) ให้ความสําคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี้
1. ให้ผสู ้ อนสอนด้วยความมัน่ ใจเมื่อเกิดความมัน่ ใจในการสอนย่อมจะสอนด้วย
ความคล่องแคล่ว เป็ นไปตามลําดับขั้นตอนอย่างราบรื่ น ไม่ติดขัด เพราะได้เตรี ยมการทุกอย่างไว้
พร้อมแล้ว
2. ทําให้เป็ นการสอนที่มีคุณค่ากับเวลาที่ผา่ นไป เพราะผูส้ อนสอนอย่างมีแผนมี
เป้ าหมายและมีทิศทางในการสอน มิใช่สอนอย่างเลื่อนลอย ผูเ้ รี ยนจะได้รับความรู ้ ความคิด เกิดเจต
คติ เกิดทักษะ และเกิดประสบการณ์ใหม่ตามที่ผสู้ อนวางแผนไว้ ทําให้เป็ นการเรี ยนการสอนที่มี
คุณค่า
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3. ทําให้เป็ นการสอนที่ตรงตามหลักสู ตร ทั้งนี้เพราะในการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ผสู ้ อนต้องศึกษาหลักสู ตรทั้งด้านจุดประสงค์การสอน เนื้อหาสาระที่จะสอนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน การใช้สื่อการสอนการวัดและประเมินผล แล้วจัดทําออกแบบเป็ นแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้เมื่อผูส้ อนสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ก็ยอ่ มทําให้เป็ นการสอนที่ตรงตามจุดมุ่งหมายและ
ทิศทางของหลักสู ตร
4. ทําให้การสอนบรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าการสอนที่ไม่มีการวางแผน
เนื่องจากในการวางแผน การจัดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนต้องวางแผนอย่างรอบคอบให้ทุกองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้รวมทั้งการจัดเวลา สถานที่ รวมทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆซึ่งจะ
เอื้ออํานวยให้เกิดความรู ้ได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น
5. ทําให้ผสู ้ อนมีเอกสารเตือนความจําสามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางในการสอน
ต่อไปทําให้ไม่เกิดความซํ้าซ้อนและเป็ นแนวทางในการทบทวนหรื อการออกข้อทดสอบเพื่อวัดผล
ประเมินผลผูเ้ รี ยนได้
6. ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดีต่อผูส้ อนและต่อวิชาที่เรี ยนทั้งนี้เพราะผูส้ อนสอนด้วย
ความพร้อม เป็ นความพร้อมทั้งด้านจิตใจและความพร้อมทั้งด้านวัตถุความพร้อมทางด้านจิตใจคือ
ความมัน่ ใจในการสอน เพราะผูส้ อนได้เตรี ยมการสอนอย่างรอบคอบส่ วนความพร้อมทั้งด้านวัตถุ
คือการที่ผสู ้ อนได้เตรี ยมเอกสารหรื อสื่ อการสอนไว้อย่างพร้อมเพรี ยง เมื่อผูส้ อนเกิดความพร้อมใน
การสอน ย่อมสอนด้วยความกระจ่างแจ้ง ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทเรี ยน อัน
ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดีต่อผูส้ อนและต่อวิชาที่สอน
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาความสําคัญและประโยชน์ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้จากที่นกั การศึกษา
ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น พอจะสรุ ปได้วา่ แผนการจัดการจัดการเรี ยนรู้เป็ นคู่มือการสอนที่ครู ผสู้ อนจัดทํา
ขึ้นด้วยตนเองซึ่ งส่ งเสริ มให้ครู ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักสู ตร เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนการ
เลือกใช้สื่อและวิธีการสอน ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล ทําให้เกิดความสะดวกแก่ครู ผสู้ อน
และครู ผมู ้ าสอนแทน สามารถใช้ เป็ นหลักฐานแสดงข้อมูลด้านการจัดการเรี ยนการสอน และใช้เป็ น
ผลงานทางวิชาการแสดงถึงความเชี่ยวชาญได้
3. ลักษณะของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดี
อาภรณ์ ใจเที่ยง (พิไลวรรณ สถิตย์. 2548 : 30 ; อ้างอิงมาจาก อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2540
: 219) กล่าวว่า แผนการสอนที่ดีจะช่วยให้การเรี ยนการสอนประสบความสําเร็ จได้ดี ดังนั้น ผูส้ อนจึง
ควรทราบถึงลักษณะของแผนการสอนที่ดี ซึ่ งมีดงั นี้
1. สอดคล้องกับหลักสู ตรและแนวการสอน
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2. นําไปใช้สอนได้จริ งและมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เขียนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะกับผูเ้ รี ยนและเวลาที่กาํ หนด
4. มีความกระจ่างชัดเจน ทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจง่ายและเข้าใจตรงกัน
5. มีรายละเอียดมากพอที่ทาํ ให้ผอู ้ ่านสามารถนําไปใช้สอนได้
6. ทุกหัวข้อในแผนการสอนมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546 : 216) กล่าวถึง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีควรมีลกั ษณะการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิให้มากที่สุด โดยมีผสู้ อนเป็ น
ผูใ้ ห้คาํ แนะนําส่ งเสริ ม หรื อกระตุน้ ให้กิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนดําเนินการเป็ นไปตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ที่กาํ หนดไว้
2. เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนค้นพบคําตอบหรื อทําสําเร็ จด้วยตนเองโดย
ผูส้ อนต้องลดบทบาท จากผูบ้ อกคําตอบมาเป็ นผูค้ อยกระตุน้ ด้วยคําถามหรื อปั ญหาให้ผเู ้ รี ยนคิด
แก้ไขหรื อหาแนวทางไปสู่ ความสําเร็ จในการทํากิจกรรมด้วยตนเอง
3. เป็ นกิจกรรมที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนรับรู ้และเรี ยนรู ้อย่างเป็ นกระบวนการและสามารถนํา
กระบวนการไปใช้ได้จริ ง ในชีวติ ประจําวัน
4. เป็ นกิจกรรมที่ผสู้ อนได้ใช้นวัตกรรมการเรี ยนรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู้เหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู ้และผูเ้ รี ยน
5. เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มการใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ แหล่งการเรี ยนรู ้ใน
ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุพา ภาคํา (2550 : 51) แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ดีควรมีจุดมุ่งหมายชัดเจน สามารถวัด
ได้ มีสื่อและการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับเนื้อหาและความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ (2550 : 126-127) ได้กล่าวถึงลักษณะของแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ที่ดีวา่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ดีจะต้องช่วยให้การเรี ยนการจัดการเรี ยนรู ้ประสบผลสําเร็ จได้ดี
ดังนั้นผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ จึงควรทราบถึงลักษณะของแผนการเรี ยนรู ้ที่ดี ซึ่ งมีดงั นี้
1. สอดคล้องกับหลักสู ตและแนวการจัดการเรี ยนรู ้ของกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. นําไปใช้ได้จริ งและมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เขียนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและเวลาที่กาํ หนด
4. มีความกระจ่างชัดเจน ทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจง่ายและเข้าใจได้ตรงกัน
5. มีรายละเอียดมากพอที่ทาํ ให้ผอู ้ ่านสามารถนําไปใช้จดั การเรี ยนรู ้ได้
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ต่อไปนี้

นอกจากนี้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีควรมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีลกั ษณะ

3 ประการ

1. เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่มีกิจกรรมที่ผเู้ รี ยนเป็ นผูไ้ ด้ลงมือปฏิบตั ิให้มากที่สุด
โดยผูส้ อนเป็ นเพียงผูค้ อยชี้นาํ ส่ งเสริ มหรื อกระตุน้ ให้กิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนดําเนินการเป็ นไปตามความมุ่ง
หมาย
2. เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูค้ น้ พบคําตอบหรื อทําสําเร็ จด้วย
ตนเองโดยผูส้ อนพยายามลดบทบาทจากผูบ้ อกคําตอบมาเป็ นผูค้ อยกระตุน้ ด้วยคําถามหรื อปั ญหา ให้
ผูเ้ รี ยนคิดแก้หรื อหาแนวทางไปสู่ ความสําเร็ จในการทํากิจกรรมเอง
3. เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นทักษะกระบวนการใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่สามารถ
จัดหาได้ในท้องถิ่น หลีกเลี่ยงการใช้วสั ดุอุปกรณ์สาํ เร็ จรู ปราคาสู ง
ผูศ้ ึกษาค้นคว้าได้ศึกษาลักษณะของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีพอสรุ ปได้วา่ แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ดีควรมีจุดมุ่งหมายชัดเจน สามารถวัดได้ มีสื่อและการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับเนื้อหา
และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน

4. องค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540 : 218- 219) กล่าว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วยหัวข้อสําคัญ ดังต่อไปนี้
ส่ วนนํา
: รายวิชา/กลุ่ม ชั้น ชื่อหน่วยการเรี ยนรู้ หรื อชื่อแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ จํานวนเวลาสอน
1. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ /ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
2. สาระการเรี ยนรู้
3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
5. แหล่งการเรี ยนรู้
6. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
รุ จิร์ ภู่สาระ (2545 : 161) จําแนกส่ วนประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ดังนี้
1. สาระสําคัญ คือ ความคิดรวบยอดหรื อหลัก หรื อโครงสร้างของเนื้อหาที่ตอ้ งการ
ให้ผเู้ รี ยนได้รับหลังจากเรี ยนเรื่ องราวนั้นไปแล้ว ฉะนั้นเนื้อหาสาระจะถูกต้องครอบคลุมและชัดเจน
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2. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่วเิ คราะห์จากหลักสู ตรใน
คําอธิ บายรายวิชา เป็ นสิ่ งบอกให้ทราบว่าจะจัดการเรี ยนการสอนให้อยูใ่ นขั้นใดของทักษะ เช่น ขั้น
ความรู ้ ขั้นความจํา ความเข้าใจ นําไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และควรมีจุดประสงค์ยอ่ ย
เพื่อนําไปสู่ การเรี ยนรู ้ปลายทาง
3. เนื้อหา คือ เนื้อหาสาระที่ผสู้ อนต้องการให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
4. กิจกรรมการเรี ยนการสอน คือ การจัดสถานการณ์การเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู้ รี ยนบรรลุ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดไว้ ทั้งนี้ตอ้ งเน้นกระบวนการที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนคิดเป็ นทําเป็ น
แก้ปัญหาเป็ น ฝึ กปฏิบตั ิท้ งั งานกลุ่มและงานรายบุคคล ฉะนั้นกิจกรรมจะต้องเน้นให้ผเู้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง มีความสนใจ ความเหมาะสม และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
5. สื่ อการเรี ยนการสอน คือ เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการเรี ยนการ
สอน เพื่อให้การสอนบรรลุจุดประสงค์ได้ง่ายและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น สื่ อการเรี ยนการสอนจึงควรมีความ
น่าสนใจ ความประหยัดและช่วยให้เกิดการเรี ยนรู้ได้เร็ วขึ้น
6. การวัดและการประเมินผล คือ การประมาณค่าของสิ่ งต่างๆ เพื่อบอกคุณภาพของ
สิ่ งนั้นๆ เช่น การประเมิน การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เป็ นการบอกคุณภาพว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจมากน้อย
เพียงใด เพื่อจะได้ใช้ขอ้ มูลมากพอเพียงที่จะนํามาประกอบการวินิจฉัยได้ เป็ นต้นว่า แบบสังเกต
แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์และอื่นๆ การวัดและประเมินผลที่ดีควรจะมีความเที่ยงตรง ความเชื่อถือ
ได้ และความสามารถประยุกต์ได้
7. กิจกรรมเสนอแนะ คือ การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรี ยนการสอนในแต่ละ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เพื่อเพิม่ พูนความรู ้ให้แก่นกั เรี ยน โดยการจัดในโอกาสต่างๆนอกเวลาเรี ยน
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อซ่อมเสริ มและการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรักและเห็นคุณค่าของ
วิชาที่เรี ยน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545: 21 - 22) กล่าวถึง
องค์ประกอบการจัดทําแผนการเรี ยนรู ้วา่ แผนการเรี ยนรู้เป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนรู้ที่นาํ ไปสู่
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นตามเจตนารมณ์ ของหลักสู ตร องค์ประกอบของแผนการเรี ยนรู ้มี ดังนี้
1. สาระสําคัญ
2. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3. สาระการเรี ยนรู้
4. กิจกรรมการเรี ยนรู้
5. สื่ อ/แหล่งการเรี ยนรู้
6. การวัดและประเมินผล
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7. การบันทึกผลหลังสอน
รายละเอียดการเขียนในแต่ละองค์ประกอบมีดงั นี้
1. สาระสําคัญ หมายถึง ข้อความที่เป็ นแก่นของเนื้อหาสาระ หลักการ ข้อเท็จจริ ง
และแนวคิดต่างๆ ของเนื้อหาสาระในแผนการสอนนั้น ต้องเขียนให้สรุ ป กระชับ อาจเป็ นความเรี ยง
หรื อแยกเป็ นข้อ ๆ ก็ได้ วิธีเขียน ต้องเริ่ มด้วยส่ วนที่จาํ เป็ นและสําคัญที่สุดของเนื้อหาก่อนแล้วจึงตาม
ด้วยรายละเอียดที่สาํ คัญของเรื่ อง
2. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ หมายถึง พฤติกรรมที่คาดหวังของผูเ้ รี ยนหลังการสอนอาจ
เขียนแยกเป็ นจุดประสงค์ปลายทางและจุดประสงค์นาํ ทางก็ได้
3. สาระการเรี ยนรู้ เป็ นส่ วนที่ให้รายละเอียดที่เชื่อมโยงกับสาระสําคัญ และ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4. กิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นกิจกรรมหรื อประสบการณ์ต่างๆ ที่ผสู้ อนจัดให้ผเู้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์ที่กาํ หนดไว้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้นอกจากจะเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญแล้ว
ยังต้องคํานึงถึงวิธีจดั การเรี ยนรู ้ตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ รวมทั้งทักษะ/
กระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดว้ ย
5. สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู้ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ และแหล่งเรี ยนรู้ต่าง ๆ ที่ผสู้ อน
นํามาเป็ นเครื่ องมือช่วยให้ความรู ้แก่นกั เรี ยน
6. การวัดและประเมินผล เป็ นการตรวจสอบว่า ผูเ้ รี ยนบรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่
กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้การประเมิน ใช้วธิ ีการ เครื่ องมือ และเกณฑ์ที่หลากหลาย
ครอบคลุมด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ให้วดั ตรงตามสภาพจริ งที่
เกิดขึ้นด้วยความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
7. การบันทึกผลหลังสอน เป็ นการบันทึกผลการจัดการเรี ยนรู้ตามแผนการเรี ยนรู ้
ควรบันทึกในประเด็นต่อไปนี้
7.1 ปั ญหา/วิธีแก้ปัญหา
7.2 ข้อเสนอแนะ เป็ นกิจกรรมที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ในเวลาปกติ เช่นแบบฝึ กหัด
เพิ่มเติมหรื องานที่มอบหมายเพิ่มเติมอาจเป็ นงานเกี่ยวกับงานกลุ่ม โดยเน้นทักษะที่มีความเกี่ยวพัน
กับทักษะที่ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ในชั้นเรี ยน จะช่วยให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กฝนได้อย่างต่อเนื่องครู ผสู้ อน
ต้องตระหนักและตรวจสอบแผนการเรี ยนรู้ คือ องค์ประกอบทุกตอนต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กันตั้งแต่สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้เนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อ และการวัด
ประเมินผล รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาที่พบจึงจะถือได้วา่ เป็ นแผนการเรี ยนรู ้ที่ดีและสมบูรณ์
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5. ขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
ขั้นตอนการเขียนการจัดการเรี ยนรู้ (ยุพา ภาคํา. 2550 : 49 ; รุ จิร์ ภู่สาระ. 2545 : 159165 ; วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2542 : 83-136 และอาภรณ์ ใจเที่ยง. 2540 : 207-219) ได้กล่าวถึงขั้นตอน
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. การกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เป็ นการกําหนดให้ผเู้ รี ยนมีหรื อบรรลุซ่ ึงมีท้งั
ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ซึ่ งได้มาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง รวมทั้งแนวคิด ขอบเขตของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มาเป็ นกรอบในการ
จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่สมบูรณ์น้ นั ต้องเขียนให้ครบทั้ง 3 ด้าน
ดังนี้
1.1 ด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive) คือ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่เน้นความสามารถทาง
สมองหรื อความรอบรู ้ในเนื้อหาวิชาหรื อในทฤษฎี
1.2 ด้านทักษะ (Skill) คือ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิที่ตอ้ งลงมือทํา
1.3 จิตพิสัย (Affective) คือ จุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่เน้นคุณธรรมหรื อเจตคติหรื อ
ความรู ้สึกนึกคิด
2. การกําหนดแนวการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นการพิจารณาว่าการเรี ยนการสอนใน
แนวการเรี ยนรู ้น้ นั มีจุดเน้นหรื อสาระสําคัญอะไร จะต้องสอนเนื้อหาใดจึงจะครอบคลุมครบถ้วนจะ
เลือกใช้เทคนิคหรื อวิธีสอนใดในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จึงจะทําให้ผเู ้ รี ยนบรรลุจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้และจะใช้สื่อการสอนใดจึงจะสอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรม ที่กาํ หนด
3. การกําหนดการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย
3.1 การเขียนสาระสําคัญหมายถึง ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาหลักการ
วิธีการที่ตอ้ งการจะให้ผเู ้ รี ยนได้รับหลังจากเรี ยนเรื่ องนั้นๆ ทั้งในด้านความรู ้ความสามารถเจตคติ
สาระสําคัญจะเป็ นข้อความที่เขียนในลักษณะสรุ ปเนื้อหาเป้ าหมายอย่างสั้นๆจะเขียนเป็ นความเรี ยง
หรื อเขียนเป็ นข้อๆ ก็ได้
3.2 สาระการเรี ยนรู ้ หมายถึง รายละเอียดของเรื่ องที่จดั การเรี ยนการสอนให้
บรรลุ ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การเขียนสาระการเรี ยนรู ้ครู จะเขียนรายละเอียดทั้งหมดอยูใ่ น
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ก็ได้แต่หากรายละเอียดของเนื้อหาวิชามีมากควรเขียนเฉพาะหัวข้อเรื่ องเนื้อหา
นั้นๆไว้ ส่ วนรายละเอียดให้นาํ ไปไว้ในส่ วนท้ายของแผนการจัดการเรี ยนรู้ หรื อนําส่ วนที่เป็ นเนื้อหา
แยกไว้อีกเล่มต่างหาก
3.3 กิจกรรมการเรี ยนรู้ หมายถึง สภาพการเรี ยนรู้ที่กาํ หนดขึ้นเพื่อนนําผูเ้ รี ยน
ไปสู่ เป้ าหมายหรื อจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่กาํ หนด การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
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สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ดา้ นต่างๆจึงเป็ น
ความสามารถและทักษะของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
3.4 สื่ อการเรี ยนรู้ หมายถึง สิ่ งที่เป็ นพาหนะหรื อสื่ อที่ช่วยให้ผเู้ รี ยนสามารถ
พัฒนาความรู ้ ทักษะ และเจตคติ ให้บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4. การกําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล เป็ นกิจกรรมสําคัญที่สอดแทรกอยูท่ ุก
ขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนเริ่ มตั้งแต่ก่อนการเรี ยนการสอนจะเป็ นการประเมิน
เพื่อตรวจสอบความรู ้พ้ืนฐานของผูเ้ รี ยน ระหว่างการเรี ยนการสอนจะเป็ นการประเมินเพื่อปรับปรุ ง
ผลการเรี ยนและเพื่อให้ผเู้ รี ยนทราบผลการเรี ยนของตนเป็ นระยะๆและเมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอน
ในแต่ละรายวิชา /ภาคเรี ยน จะเป็ นการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนเพื่อตรวจสอบให้แน่ชดั ว่า
ผูเ้ รี ยนบรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดไว้
6. แนวคิดเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
6.1 ประวัติอาเซียน
อาเซี ยนหรื อ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (ASEAN : The
Association of South East Asian Nations) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ.2510 โดยประเทศผู ้
ก่อตั้งอาเซี ยน คือ ไทย อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และสิ งคโปร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2527 บรู ไน ดา
รุ สซาลาม ได้เข้ามาเป็ นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็ นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและ
ลาวเข้ามาเป็ นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุ ดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็ นสมาชิกอาเซี ยน เมื่อ
พ.ศ.2542 ปั จจุบนั อาเซี ยนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศ
ตลอดระยะเวลา 44 ปี ที่ผา่ นมา อาเซี ยนได้เกิดความร่ วมมือ รวมทั้งมีการวางกรอบ
ความร่ วมมือ เพื่อสร้างความเข็มแข็ง รวมถึงความมัน่ คงของประเทศสมาชิกทั้งด้านความมัน่ คง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และในปี พ.ศ. 2558 อาเซี ยนได้วางแนวทางก้าวไปสู่ ประชาคม
อาเซี ยนอย่างสมบูรณ์ ภายใต้คาํ ขวัญคือ "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม" (One
Vision, One Identity, One Community) โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 ประชาคม คือ ประชาคมการเมืองและ
ความมัน่ คงอาเซี ยน(ASEAN Political Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
(ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน (ASEAN
Socio-Cultural:ASCC)
โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ผูน้ าํ อาเซี ยนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอํา หัวหิน
ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซี ยน (ค.ศ. 2009-2015) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซี ยนภายในปี 2558
ซึ่ งประชาคมอาเซี ยนประกอบด้วยเสาหลัก3เสาดังต่อไปนี้
1.ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซี ยน (ASEAN Security Community – ASC)
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มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ดว้ ยดี มี
เสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่ วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมัน่ คงทั้งรู ปแบบเดิมและ
รู ปแบบใหม่ๆเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมัน่ คง
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทําให้
ภูมิภาคมีความเจริ ญมัง่ คัง่ และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้เพื่อความอยูด่ ีกินดีของประชาชน
ในประเทศอาเซี ยนโดย
2.1 มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี ของ สิ นค้า บริ การ การลงทุน เงินทุน การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและการลดปั ญหาความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางสังคมภายในปี 2020
2.2 ทําให้อาเซี ยนเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production
base)
2.3 ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซี ยนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนา
และช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่ วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซี ยน
2.4 ส่ งเสริ มความร่ วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและ
ตลาดทุน การปะกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพิน้ ฐานและการคมนาคม พัฒนาความ
ร่ วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับ
การศึกษาและการพัฒนาฝี มือแรงงาน กลุ่มสิ นค้าและบริ การนําร่ องที่สาํ คัญ ที่จะเกิดการรวมกลุ่มกัน
คือ สิ นค้าเกษตร / สิ นค้าประมง / ผลิตภัณฑ์ไม้ / ผลิตภัณฑ์ยาง / สิ่ งทอ / ยานยนต์ /อิเล็กทรอนิกส์ /
เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) / การบริ การด้านสุ ขภาพ, ท่องเที่ยวและการขนส่ งทางอากาศ
(การบิน) กําหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็ นปี ที่เริ่ มรวมตัวกันอย่างเป็ นทางการ โดยผ่อนปรนให้กบั ประเทศ
ลาว กัมพูชา พม่า และเวียตนาม สําหรับประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ทาํ Roadmap ทางด้าน
ท่องเที่ยวและการขนส่ งทางอากาศ (การบิน)
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน ( ASEAN Socio-Cultural Community –
ASCC) เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซี ยนอยูร่ ่ วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรมีสวัสดิการ
ทางสังคมที่ดีและมีความพร้อมสําหรับการเตรี ยมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน
นั้น ประเทศไทยในฐานะที่เป็ นผูน้ าํ ในการก่อตั้งสมาคมอาเซี ยน มีศกั ยภาพในการเป็ นแกนนําในการ
สร้างประชาคมอาเซี ยนให้เข้มแข็ง จึงได้มีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ การเป็ นประชาอาเซียน
โดยจะมุ่งเน้นเรื่ องการศึกษา ซึ่ งจัดอยูใ่ นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ที่จะมีบทบาทสําคัญที่จะ
ส่ งเสริ มให้ประชาคมด้านอื่น ๆ ให้มีความเข้มแข็ง เนื่องจากการศึกษาเป็ นรากฐานของการพัฒนาใน
ทุก ๆ ด้าน และจะมีการส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านอาเซี ยนศึกษา เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้
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ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซี ยนด้วยการศึกษา ด้วยการสร้างความเข้าใจ
ในเรื่ องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน
ความแตกต่างทางด้านชาติพนั ธุ์ หลักสิ ทธิ
มนุษยชน ตลอดจนการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างกันในประชาคมอาเซี ยน(สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2009, หน้า 1 )
สรุ ป สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุ งเทพฯ
เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2510 ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ คือ ไทย สิ งคโปร์ มาเลย์เซี ย พม่า ลาว
กัมพูชา เวียตนาม ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซี ย และ บรู ไน ดารุ สซาเล็มเพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจอันดี
ระหว่างประเทศในภูมิภาค ดํารงสันติภาพ เสถียรภาพและความมัน่ คงทางการเมือง สร้างสรรค์ความ
เจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม และการกินดีอยูด่ ีของประชาชน
บนพื้นฐานความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก
6.2. ทิศทางอาเซียนกับการศึกษา
ภัทรวิทย์ อยูว่ ฒั นะ (
2555 ) กล่าวว่า ปี 2558 ภูมิภาคเราจะก้าวเข้าสู่ ความเป็ น
ประชาคมอาเซี ยน หลายปี ที่ผา่ นมา เราได้ยนิ กระแสอาเซี ยนกันอย่างหนาหู แล้ว อาเซี ยนคืออะไร....
อาเซี ยนเริ่ มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่ งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยมีไทย มาเลเซี ย และ
ฟิ ลิปปิ นส์ แต่ก็ได้ถูกยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน "ปฏิญญากรุ งเทพ ” อาเซี ยน
ได้ถือกําเนิดขึ้น โดยมีรัฐสมาชิกเริ่ มต้น 5 ประเทศ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อความร่ วมมือในการเพิ่ม
อัตรา การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศสมาชิก และการรักษาไว้
ซึ่ งสันติภาพและความมัน่ คงในภูมิภาค โดยเปิ ดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่าง
สันติ หลังจาก พ.ศ. 2527 เป็ นต้นมา อาเซี ยนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี 10 ประเทศ ปั จจุบนั กฎบัตร
อาเซี ยนได้มีการลงนาม เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 ซึ่ งทําให้อาเซี ยนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรป
มากยิง่ ขึ้น เขตการค้าเสรี อาเซี ยนได้เริ่ มประกาศใช้ต้งั แต่ตน้ ปี พ.ศ. 2553 และกําลังก้าวสู่ ความเป็ น
ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งจะประกอบด้วย สามด้าน คือ ประชาคมอาเซี ยนด้านการเมืองและความมัน่ คง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน ในปี พ.ศ.2558
การศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของความร่ วมมือเฉพาะด้านของอาเซี ยน โดยความร่ วมมือ
ดังกล่าวมีพฒั นาการเป็ นลําดับอย่างช้าๆ ทั้งในเชิงบริ หารจัดการและสาระความร่ วมมือ โดยในการ
บริ หารจัดการนั้น มีความพยายามที่จะผลักดันให้ความร่ วมมือด้านการศึกษาของอาเซี ยน มีลกั ษณะที่
เป็ นทางการและมีผลในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบตั ิมากขึ้น ต่อมาเมื่ออาเซี ยนมีการปรับตัวในเชิง
โครงสร้างเพื่อให้ความร่ วมมือในด้านต่างๆ ของอาเซี ยนเข้มแข็งขึ้น ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรี
15

93
ศึกษาอาเซี ยนครั้งแรก คู่ขนานกับการประชุมสภาซี เมค ที่ประเทศสิ งคโปร์ และมีการจัดอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี การจัดการศึกษาในอาเซี ยนเป็ นรากฐานสําคัญในการสร้างความเข้มแข็ง และความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ทางเศรษฐกิจของอาเซี ยนและเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ การอุดมศึกษาในอาเซี ยน ได้กลายเป็ นภาค
ธุรกิจขนาดใหญ่และไร้พรมแดน เพื่อตอบสนองการเปิ ดเสรี การศึกษา ทั้งในกรอบอาเซียนและการค้า
โลก เป็ นผลให้เกิดกระแสการแข่งขันในการให้บริ การด้านการศึกษา การเสริ มสร้างความร่ วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันการอุดมศึกษาไปสู่ ความเป็ น
นานาชาติ และ World Class University ตามระบบ และรู ปแบบการจัดการศึกษาของยุโรปและ
อเมริ กา ทั้งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักภาษาหนึ่งในการเรี ยนการสอน เช่น ฟิ ลิปปิ นส์
สิ งคโปร์ มาเลเซี ย และในประเทศที่ใช้ภาษาท้องถิ่นเป็ นหลักเช่น ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เพื่อ
ตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดแรงงานในระดับชาติและภูมิภาค การ
ปรับตัวต่อกระแส การเปิ ดเสรี ทางการศึกษา กฎบัตรอาเซี ยน ฯลฯ แนวทางดังกล่าวก่อให้เกิดความ
ร่ วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในอาเซี ยนและประชาคมยุโรป ในลักษณะข้อตกลงที่
ทําร่ วมกันในระดับสถาบันต่อสถาบัน ทั้งในส่ วนของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยของ
ภาคเอกชน ในด้านการพัฒนาหลักสู ตร การพัฒนาสถาบันการศึกษาร่ วมกัน ในขณะเดียวกันการ
จัดตั้งเครื อข่ายมหาวิทยาลัยอาเซี ยน ได้ช่วยส่ งเสริ มความร่ วมมือในการพัฒนาคณาจารย์ นักวิชาการ
และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งระหว่างประเทศสมาชิก
ด้วยกันเอง และความร่ วมมือกับประเทศคู่เจราจาในอาเซี ยนบางประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ญี่ปุ่น
เกาหลี จีน อินเดีย รัสเซี ย และสหภาพยุโรป อีกด้วย
ถึงตอนนั้น อาเซี ยนได้ต้ งั เป้ าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรม และการจัดการศึกษา
ร่ วมกันในภูมิภาค บนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาค เพื่อป้ องกันสภาพไม่สมดุลจากการ
ไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวตั น์จากตะวันตก ปฏิญญาอาเซี ยนด้านการศึกษา ที่ผนู ้ าํ ให้
การรับรองในระหว่างการประชุม สุ ดยอดอาเซี ยน ซึ่ งเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซี ยนทั้ง 3 เสา
หลัก สะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบนพื้นฐานของ
เอกลักษณ์และความแตกต่าง การพัฒนาและประสานความร่ วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่าง
ชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในกรอบ ซี มีโออาเซี ยน และ ยูเนสโก
นอกจากนี้ ความร่ วมมือในการเปิ ดเสรี ดา้ นการศึกษา ยังเป็ นมาตรการรองรับสําคัญต่อ
เป้ าหมายการก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ่ งครอบคลุมการจัดทําความตกลงยอมรับร่ วมด้าน
การศึกษา ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสําคัญต่างๆ ควบคู่กบั การเปิ ดเสรี ดา้ นการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่ งกําหนดให้มีการยกเว้นข้อกําหนดเกี่ยวกับการขอวีซ่าสําหรับคนชาติอาเซี ยน
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การอํานวยความสะดวก ในการออกวีซ่า และใบอนุญาตทํางานสําหรับแรงงานมีฝีมือและผูเ้ ชี่ยวชาญ
สัญชาติอาเซี ยนอีกด้วย.
(http://www.thaipost.net)
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ((http://www.chinnaworn.com/) )บรรยาย พิเศษเรื่ อง "การ
เตรี ยมพร้อมด้านการศึกษาของไทย เพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘" ไว้วา่ ประเทศไทย
เป็ นผูน้ าํ ในการก่อตั้งสมาคมอาเซี ยน มีศกั ยภาพในการเป็ นแกนนําในการสร้างประชาคมอาเซี ยนให้
เข้มแข็ง ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ วสิ ัยทัศน์เดียว เอกลักษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพื่อความเจริ ญมัน่ คง
ของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจภายใต้การก่อตั้งนี้จะต้องยึดหลักสําคัญคือประชาคมการเมือง
และความมัน่ คงของอาเซี ยน ประชาคม เศรษฐกิจอาเซี ยน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของ
อาเซี ยน การศึกษานั้นจัดอยูใ่ นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งจะมีบทบาทสําคัญที่จะส่ งเสริ มให้
ประชาคมด้านอื่นๆมีความเข้มแข็ง เนื่องจากการศึกษาเป็ นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้านการ
เตรี ยมความพร้อมของการศึกษาไทยมีจุดมุ่งหมายดังนี้
1. การสร้างประชาคมอาเซี ยนด้วยการศึกษา ให้ประเทศไทยเป็ น Education Hub มี การ
เตรี ยมความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่จะมุ่งสร้างความตระหนักรู ้ของ
คนไทยในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให้ เป็ นคนของประชาคมอาเซี ยน พัฒนาสมรรถนะให้
พร้อมจะอยูร่ ่ วมกันและส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศด้าน การศึกษา โดยให้มีการร่ วมมือกัน
ใน ๓ ด้านคือ ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาการขยายโอกาสทางการศึกษาส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน
การบริ การและจัดการศึกษา
2. ขับเคลื่อนประชาคมอาเซี ยนด้วยการศึกษาด้วยการสร้างความเข้าใจในเรื่ องเกี่ยวกับ
เพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซี ยน ความแตกต่างทางด้านชาติพนั ธุ์ หลักสิ ทธิ มนุษยชน การส่ งเสริ ม
การเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่ อสารระหว่าง กันในประชาคมอาเซี ยน มี
การเพิ่มครู ที่จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเข้าไปในทุกระดับชั้นการศึกษา เพื่อให้นกั เรี ยนไทย
สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยงั มีการร่ วมมือกับภาคเอกชนในการรับ
อาสาสมัครเข้ามาสอนภาษาต่าง ประเทศ รวมถึงของประเทศต่างๆเพื่อการอยูร่ ่ วมกันด้วยความเข้าใจ
กันของประเทศในประชาคม
3. ส่ วนด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้น จะพัฒนาตามหลัก 3Nได้แก่ Ned Net โครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ NEIS ศูนย์กลางรวบรวม จัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษา NLC ศูนย์ เรี ยนรู ้แห่งชาติ เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้มีการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองตลอดเวลา มีวฒั นธรรม
การพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ การเป็ นพลเมืองอาเซี ยน การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข ความเอื้ออาทร โดยใช้
การศึกษาเป็ นกลไกในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ นักศึกษาที่จบจากอาชีวศึกษาจะต้องเป็ นแรงงานที่มี
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คุณภาพมีทกั ษะการทํางานร่ วมกันในประชาคมอาเซี ยน
นอกจากนี้ ยังต้องส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านอาเซี ยนศึกษา เป็ นศูนย์
การเรี ยนรู ้ดา้ นศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาไปสู่ ประชาคมอาเซี ยนและสากลต่อไป
อัญชลี ภู่ประเสริ ฐ (2556) กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิ การได้เตรี ยมความพร้อมด้าน
การศึกษาเพื่อการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ดังนี้
1.จัดให้มีหลักสู ตรอาเซียนศึกษา เพื่อให้คนไทยเข้าใจอาเซียน เข้าใจการอยูร่ ่ วมกัน
กับประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีวฒั นธรรมการกิน การอยู่ การดําเนินชีวติ ที่คล้ายคลึงกัน
2.ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยน
3.การแลกเปลี่ยน ICT เพื่อเชื่อมโยงภายในประชาคมอาเซี ยนกันได้ โดยได้มีการ
จัดตั้ง ASEAN University และ Cyber University เพื่อการเชื่อมโยง นอกจากนี้ยงั ได้เตรี ยมการเพื่อให้
มีการรับรองคุณวุฒิการศึกษาระหว่างกัน เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูเ้ รี ยน
4.การใช้ภาษาอังกฤษกระทรวงศึกษาธิ การได้ต้งั เป้ าหมายให้นกั เรี ยนที่จบชั้น ป.๖
สามา รถสื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษได้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
รวมทั้งจะต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู ้จากอินเทอร์ เน็ต และสื่ อการเรี ยนรู ้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น
โดยได้เร่ งผลักดันและดําเนินการในหลายด้าน เช่น
1. สร้างศูนย์อาํ นวยการเพื่อให้ครู เจ้าของภาษามาสอนภาษาในโรงเรี ยน
2. พัฒนาการเรี ยนการสอนแบบ English for Integrated Studies (EIS) โดยบูรณาการ
การสอนภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
3. พัฒนาห้องเรี ยนแห่งอนาคต (The Global Class) ซึ่งเป็ นห้องเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถเชื่อมโยงการเรี ยนการสอนได้อย่างหลากหลาย
4. การอบรมภาษาอังกฤษให้กบั ครู เพื่อให้ครู ยคุ ใหม่สามารถสื่ อสารเป็ น
ภาษาอังกฤษ และใช้ ICT ได้หลายโรงเรี ยนได้พฒั นาระบบการบริ หารการศึกษาเพื่อตอบสนอง
แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งโรงเรี ยนศรี วกิ รม์ซ่ ึ งได้พฒั นาทั้งด้าน
หลักสู ตรที่ส่งเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษในแผนการเรี ยน English Programme (EP) และแผนการเรี ยน
Intensive Programme (IP) ซึ่ งสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ โดยครู ต่างชาติ การบูรณาการ
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสู ตร International Primary Curriculum (IPC) ของประเทศ
อังกฤษ การส่ งเสริ ม ICT โดยจัดทํา IT Zone และใช้ Active Board ในการเรี ยนการสอน รวมทั้งจัด
อบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีให้แก่ครู จนทําให้ครู ทุกคนผ่านการทดสอบ MosCer (Power Point )
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นอกจากนี้ ยังมีการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทุกฝ่ ายของโรงเรี ยน
ต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตร IPCและการวัดและประเมินผล

ส่ งครู ศึกษาดูงานใน

สรุ ป ทิศทางอาเซี ยนกับการศึกษา เพื่อที่จะการสร้างประชาคมอาเซี ยนด้วย
การศึกษา ขับเคลื่อนประชาคมอาเซี ยนด้วยการศึกษาและส่ วนด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้น จะ
พัฒนาตามหลัก 3N ได้แก่ Ned Net โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ NEIS ศูนย์กลางรวบรวม
จัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา NLC ศูนย์ เรี ยนรู้แห่งชาติ เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้มี
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตลอดเวลา ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ทางเทคโนโลยี
และ สามารถสื่ อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อกลางในการติดต่อสื่ อสารเพื่อการเชื่อมโยงและสร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูเ้ รี ยน
6.3. การศึกษาของไทยในกรอบอาเซียน
กระทรวงศึกษาธิ การ ได้กาํ หนดกรอบและแนวทางในการปฏิบตั ิดา้ นการศึกษาของ
ไทย เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนใน ปี 2558 ที่จะถึงนี้ โดยกําหนดกรอบ
อาเซี ยนแนวทางการศึกษาไทยดังนี้
1. สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ดําเนินงานภายใต้กรอบรัฐมนตรี ศึกษาอาเซี ยน
กรอบประเทศอาเซี ยนกับประเทศคู่เจรจา เสริ มสร้างความตะหนักเกี่ยวกับอาเซี ยน และการจัดตั้ง
สถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หารการศึกษา
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงการ Education Hub School
และอยูร่ ะหว่างดําเนินโครงการ Spirit of ASEAN (Sister/Partner School และ Buffer School)
สําหรับกิจกรรมที่จะดําเนินการในปี 2554 คือการพัฒนาหลักสู ตรและสื่ อเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้ง
กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยน
3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาเลเซี ยอินโดนีเซี ย-ไทย การประชุมอย่างไม่เป็ นทางการระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการอุดมศึกษา และ
การจัดทํายุทธศาสตร์ ดา้ นการอุดมศึกษาอาเซี ยน
4. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้เกษตร
นานาชาติ จัดการเรี ยนการสอนบริ การสังคมร่ วมกับนักศึกษาสิ งคโปร์ โครงการแลกเปลี่ยนกับ
Institute Of Technical Education Collage Eastสิ งคโปร์ โครงการพัฒนาโรงเรี ยนเทคนิคลาว
แลกเปลี่ยนนักศึกษาทวิภาคีระดับ ปวส.กับบรู ไนฯ โรงเรี ยนพระราชทานฯ วิทยาลัยกําปงเฌอเตียล
กัมพูชา ร่ วมมือกับ SEAMEO SEAMOLEC ประเทศอินโดนีเซี ยจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. สํานักเลขาธิ การสภาการศึกษา จัดโครงการสัมมนาการวิจยั การศึกษาไทย15
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มาเลเซี ย บรรยายทางวิชาการเรื่ องความตะหนักเรื่ องการก้าวสู่ อาเซี ยน บรรยายเรื่ องการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชนและคนด้อยโอกาสให้กบั ผูแ้ ทนมาเลเซี ย โครงการพัฒนานโยบายการศึกษาสู่ อาเซี ยน:
กรณี ศึกษาไทย-ลาว-เวียดนาม โครงการความร่ วมมือไทย – ลาว โครงการความร่ วมมือไทย –
เวียตนาม
6. สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดศูนย์การ
เรี ยนรู ้ชุมชนให้ประเทศเพื่อนบ้าน อบรมเทคนิคการจัดนิทรรศการ การนําเสนอข้อมูล ส่ งเสริ ม
ความรู ้เรื่ องความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนในศูนย์วทิ ยาศาสตร์ ของประเทศเพื่อนบ้าน
7. สํานักบริ หารงานคณะกรรมการการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู ้เรื่ องอาเซี ยนแก่บุคลากร ใน สช.และโรงเรี ยนเอกชน สนับสนุนโรงเรี ยนเข้า
แข่งขันกีฬาประถมศึกษาอาเซี ยนครั้งที่ 3 ที่ประเทศอินโดนีเซี ย โครงการแลกเปลี่ยนนักเรี ยน
มัธยมศึกษาปี 2552 กับสิ งคโปร์ ร่ วมสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทยที่ประเทศ
เวียดนาม
8. สํานักงานเลขาธิ การคุรุสภา คุรุสภาได้เข้าร่ วมเป็ นภาคีองค์กรสมาชิกสภาครู
อาเซี ยน โดยร่ วมกับองค์กรครู ในกลุ่มประเทศอาเซี ยน 5ประเทศได้แก่ อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย
ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 ปั จจุบนั มีภาคีสมาชิก 23 องค์กรจาก 9 ประเทศ
9. เครื อข่ายมหาวิทยาลัยอาเซี ยน (AUN) ได้จดั กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใน
อาเซี ยน มีการพัฒนาหลักสู ตรและการประเมินหลักสู ตรในสาขาวิชาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิ การยังได้พิจารณาแนวทางการดําเนินงานตามปฏิญญา
อาเซี ยนด้านการศึกษาเพื่อกําหนดเป็ นนโยบายดังนี้
1. การเผยแพร่ ความรู ้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซี ยน เพื่อสร้างความตระหนักและ
เตรี ยมความพร้อม ของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน นักศึกษา และประชาชน
เพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยนภายในปี 2558
2. การพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยน นักศึกษาและประชาชน ให้มีทกั ษะที่เหมาะสม
เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยนเช่นความรู ้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชํานาญที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทาง
อุตสาหกรรมและการเพิม่ โอกาสในการหางานทําของประชาชน
3. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มการหมุนเวียนของนักศึกษาและครู
อาจารย์ ในอาเซี ยน รวมทั้งให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่ วมกันในอาเซี ยน การส่ งเสริ ม
ความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆและการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษา
15
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ทางไกล ซึ่ งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวติ การส่ งเสริ มและปรับปรุ งการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
และการฝึ กอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นต้นและขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่ งเสริ มและเพิ่มพูนความร่ วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
4. การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเปิ ดเสรี ทางการศึกษาในอาเซี ยน เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ประกอบด้วย การจัดทําความตกลงยอมรับด้านการศึกษา การพัฒนา
ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสําคัญต่างๆ เพื่อรองรับการเปิ ดเสรี การศึกษาควบคู่กบั
การเปิ ดเสรี ดา้ นการเคลื่อนย้ายแรงงาน
5. การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็ นทรัพยากรสําคัญในการก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้องค์กรหลักเตรี ยมจัดทําแผนการดําเนินงานและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรี ยมการรองรับในเรื่ องดังกล่าว โดยให้พิจารณาถึงระบบการศึกษาใน
อาเซี ยนและ นโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดความร่ วมมืออย่างแท้จริ งในอาเซี ยนต่อไป.
สรุ ปการศึกษาของไทยในกรอบอาเซี ยน นั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพเพื่อเปิ ดรับเสรี ภาพทางด้านแรงงาน
ทางด้านการศึกษาไทยและเพิ่มพูนความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
6. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ มีผใู ้ ห้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายท่าน ดังนี้
ณัฐสิ ทธิ์ วงค์ตลาด (นงลักษณ์ เชียรหอม. 2547 : 36 ; อ้างใน ณัฐสิ ทธิ์ วงค์ตลาด. 2544 :
10) กล่าวว่าความพึงพอในการทํางานหมายถึงความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน
และการที่บุคคลปฏิบตั ิงานด้วยความสุ ขจนเป็ นผลให้งานนั้นประสบความสําเร็ จสนองนโยบายและ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรในองค์กรทุกองค์กรไม่วา่ องค์กรใดก็ตามถ้ามีบุคคลที่ปฏิบตั ิงานด้วย
ความเต็มใจ มีความพึงพอใจ มีความสุ ข ทุกคน องค์กรนั้นจะพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
อัญชนา
สายสร้อย(2550 : 82) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าความพึงพอใจ
หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการทํางานหรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งด้วยความรู ้สึกชอบ อิ่มเอิบใจมีความสุ ขในการร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมและต้องการดําเนินกิจกรรม
นั้นสู่ สาํ เร็ จ
ลักขณา
สิ ริวฒั น์ (2549 : 132) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง
พฤติกรรมที่สนองความต้องการของมนุษย์และเป็ นพฤติกรรมที่นาํ ไปสู่ จุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้
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สรุ ปได้วา่
ความพึงพอใจ คือ สภาพของอารมณ์บุคคลที่มีต่อองค์ประกอบของงานและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลนั้นๆ
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ทฤษฎีที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็ นทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์
เกี่ยวกับลักษณะความต้องการ
ของมนุษย์ ซึ่ งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริ มความพึงพอใจของบุคคลได้อย่างเหมาะสม
ดังนี้ (สุ รางค์ โค้วตระกูล. 2546 : 111-118)
1. ทฤษฎีลาํ ดับขั้นของความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’ s Hierarchy of Needs) ถือ
เป็ นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับกันแพร่ หลาย มีขอ้ สมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 3 ประการ
1.1 ทุกคนมีความต้องการและความต้องการนี้มีอยูต่ ลอดเวลาและไม่มีสิ้นสุ ด
1.2 ความต้องการที่ได้รับผลตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรอีกต่อไป
ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็ นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรม
1.3 ความต้องการของคนจะมีลกั ษณะเป็ นลําดับขั้นจากตํ่าไปหาสู งตามลําดับ
ความสําคัญ กล่าวคือ เมื่อความต้องการในระดับตํ่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสู งก็
จะเรี ยกร้องให้ตอบสนอง มาสโลว์ ได้สรุ ปลักษณะของการจูงใจไว้วา่ การจูงใจจะเป็ นไปอย่างมี
ระเบียบลําดับขั้นของความต้องการ หรื อตามทฤษฎีของมาสโลว์ จะมีลกั ษณะตามลําดับจากตํ่าไปหา
สู ง 5 ขั้น ดังนี้
1.3.1 ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological Needs)เป็ นความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ เน้นสิ่ งจําเป็ นในการดํารงชีวติ ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม
ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อน ความต้องการทางเพศ ความต้องการทางด้านร่ างกายจะมีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการทางด้านร่ างกายยังไม่ได้รับการตอบสนองเลยในด้านนี้
โดยปกติแล้วองค์กรทุกแห่งมักตอบสนองความต้องการของแต่ละคนด้วยวิธีการทางอ้อมคือการ
จ่ายเงินค่าจ้าง
1.3.2 ความต้องการความปลอดภัยหรื อความมัน่ คง (Security Safety Needs) ถ้า
ความต้องการทางด้านร่ างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้วมนุษย์จะมีความต้องการในขั้นสู ง
ต่อไปคือ ความต้องการความปลอดภัย หรื อมีความมัน่ คงต่าง ๆ ความต้องการความปลอดภัยจะเป็ น
เรื่ องเกี่ยวกับการป้ องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการดํารงชีพ เช่น
ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน สถานะทางสังคม
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1.3.3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังจาก
ที่คนได้รับการตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการสู งขึ้นคือ ความต้องการทางด้าน
สังคมจะเริ่ มเป็ นสิ่ งจูงใจที่สาํ คัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการทางด้านนี้จะเป็ นความต้องการ
เกี่ยวกับการอยูร่ ่ วมกันและการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น และความรู้สึกว่าตนเองนั้น เป็ นส่ วน
หนึ่งของกลุ่มทางสังคมอยูเ่ สมอ
1.3.4 ความต้องการมีฐานะเด่นทางสังคม (Esteem or Status Needs) ความ
ต้องการขั้นต่อมาเป็ นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่ งต่าง ๆ ดังนี้ คือความมัน่ ใจในตนเองเรื่ อง
ความสามารถ ความรู ้ และความสําคัญของตนเอง รวมทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็ นที่ยอมรับ
ของบุคคลอื่น หรื ออยากให้คนอื่นยกย่องสรรเสริ ญในความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
1.3.5 ความต้องการที่จะประสบความสําเร็ จในชีวติ (Self – Actualization or Self
- Realization) เป็ นความต้องการในระดับสู งของมนุษย์ ก็คือ ความต้องการที่จะสําเร็ จในชีวติ ตาม
ความนึกคิด หรื อความคาดหวัง ทะเยอทะยานใฝ่ ฝัน ในขั้นนี้จะเกิดขึ้นและมักเป็ นความต้องการที่เป็ น
อิสระเฉพาะแต่ละคน ซึ่ งต่างก็มีความนึกคิดใฝ่ ฝันที่อยากได้รับความสําเร็ จในสิ่ งอันสู งส่ งในทัศนะ
ของตนเอง
2. ทฤษฎีที่เป็ นมูลเหตุทาํ ให้เกิดความพึงพอใจ (The Motivation Hygiene Theory)
(อรุ ณ สอนศีลพงษ์. 2546 : 47-49) กล่าวถึงปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน 2 ปั จจัย คือ
2.1 ปัจจัยกระตุน้ (Motivation Factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับการงานซึ่ งมีผลอให้เกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน เช่น ความสําเร็ จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือลักษณะของงาน
ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน
2.2 ปั จจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors)เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในการทํางาน
และมีหน้าที่ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เช่น เงินเดือน โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต
สถานะของอาชีพ สภาพการทํางาน เป็ นต้น
ในการปฏิบตั ิกิจกรรมใดๆก็ตาม การที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานจะเกิดความพึงพอใจต่อการ
ทํางานนั้นมากหรื อน้อย ขึ้นอยูก่ บั สิ่ งจูงใจในการทํางานที่มีอยู่ การสร้างสิ่ งจูงใจหรื อแรงกระตุน้ ให้
เกิดกับผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเป็ น เพื่อให้งานนั้นๆเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีนกั การศึกษา
สาขาต่าง ๆ ทําการศึกษาค้นคว้าและตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ดังนี้
ผลตอบแทน
ที่ได้รับ

ความพึงพอใจ
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน

แรงจูงใจ
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ภาพประกอบ 2 แผนภูมิความพึงพอใจนําไปสู่ ผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ที่มา : อรุ ณ สอนศีลพงษ์ (2546 : 47-49)
จากแนวคิดดังกล่าว ครู ผสู้ อนที่ตอ้ งการให้กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
บรรลุผลสําเร็ จ จึงต้องควรคําจึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์รวมทั้งสื่ ออุปกรณ์การเรี ยน การ
สอนที่เอื้ออํานวยต่อการเรี ยนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนให้มีแรงจูงใจในการทํา
กิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
2. ผลของการปฏิบตั ิงานนําไปสู่ ความพึงพอใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการปฏิบตั ิงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปั จจัยอื่น
ผลการปฏิบตั ิงานที่ดี จะนําไปสู่ ผลของการตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่ งในที่สุดจะนําไปสู่ การตอบสนอง
ความพึงพอใจผลของการปฏิบตั ิงานย่อมได้รับการตอบสนองในรู ปของรางวัลหรื อผลตอบแทน
ประกอบด้วยผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards)
โดยผ่านการรับรู ้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้ของผลตอบแทนที่ได้รับรู ้แล้ว
ความพึงพอใจย่อมเกิดขึ้น (ธีระพร ภาคมฤกษ์. 2548 : 67 ; อ้างอิงมาจาก สมยศ นาวีการ. 2521: 119)
จากแนวคิดพื้นฐานดังกล่าวเมื่อนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผลตอบแทนภายในหรื อรางวัลภายในเป็ นผลทางด้านความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนที่เกิดแก่ตวั ผูเ้ รี ยนเองเช่น
ความรู ้สึกต่อความสําเร็ จที่เกิดขึ้นเมื่อเอาชนะความยุง่ ยากต่างๆและสามารถดําเนินงานภายใต้ความ
ยุง่ ยากทั้งหลายได้สาํ เร็ จทําให้เกิดความภาคภูมิใจความมัน่ ใจตลอดจนได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น
ส่ วนผลของการตอบแทนภายนอกจะเป็ นรางวัลที่ผอู ้ ื่นจัดหาให้มากกว่าตนเองให้ตนเองเช่นการได้รับ
การยกย่องชมเชยจากครู ผสู ้ อน พ่อแม่ ผูป้ กครองหรื อแม้แต่การให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนใน
ระดับที่น่าพอใจ
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวข้างต้นพอสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจในการเรี ยนรู้
และ ผลการเรี ยนรู ้จะมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกคือผูเ้ รี ยนเกิดความพึงพอใจในการเรี ยน จะเกิดผลดี
ต่อ การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับที่น่าพึงพอใจและสิ่ งที่ครู ควร
คํานึงถึงในการจัดการเรี ยนการสอนคือการเสริ มสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความ
พึงพอใจ
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจ ในการนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เทคนิค
STAD , Jigsaw , LT , CRIC ซึ่ งทั้ง 4 เทคนิคนี้ พัฒนาขึ้นโดย Johnson and Johnson (2000 : 26)
และ Slavin (1990 : 54-69) เป็ นการจัดเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีรูปแบบกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งจะช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการของผูเ้ รี ยนใน
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ทุกๆ ด้าน สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และ ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนของนักเรี ยน สู งขึ้น และ ผูว้ จิ ยั สนใจในการนํา รู ปแบบ การ
จัดการเรี ยนรู ้เทคนิค KWL-Plus ซึ่ งเป็ นเทคนิคที่ คารร์ และ โอเกิล (Carr, E., and D. Ogle.1987,
626-631.) พัฒนาขึ้นจากเทคนิค KWL (Ogle, D.,1986, 564-570.) คือใช้กระบวนการ ระดม
ความคิดเกี่ยวกับสิ่ งที่รู้ ตั้งคําถามในสิ่ งที่ตนต้องการรู ้เพื่อหาคําตอบเชิงวิเคราะห์ โดยเพิ่มส่ วน
การเขียนแผนภาพความคิดและการสรุ ปเรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้เช่นนี้จะสามารถส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ท้งั ก่อนอ่าน ระหว่างอ่าน และหลังการอ่าน และเสริ มด้วยการสรุ ปสิ่ ง
ที่ได้เรี ยนรู ้หลังทํากิจกรรมการอ่านเสร็ จสิ้ น นอกจากนั้น เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบ KWL- Plus ยัง
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการระดมสมอง และทํางานร่ วมกับกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
แก้ปัญหาร่ วมกัน เป็ นการเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ตนต้องการรู้ อันเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาให้เกิด
ปั ญญา เกิดการเรี ยนรู ้ที่ยงั่ ยืน และมีความสุ ขในการเรี ยน สามารถสรุ ป ขั้นตอนการจัดการเรี ยน รู้
ในแต่ละเทคนิค ได้ดงั ต่อไปนี้
ขั้นตอนการจัดการเรียนเรียนรู้ เทคนิค KWL -Plus
ขั้นที่ 1 ระบุสิ่งที่นกั เรี ยนรู้หรื อสิ่ งที่นกั เรี ยนคิดว่ารู้ลงในช่อง K (Identify What we
want to know or Think you know – The K) ในขั้นนี้นกั เรี ยนจะระลึกว่านักเรี ยนรู ้อะไรมาบ้างหรื อคิด
ว่ารู ้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่ องที่จะอ่าน ซึ่ งครู อาจจะถามนักเรี ยนทีละคนเพื่อเชื่อมต่อรายละเอียดของเรื่ อง
จากความคิดของแต่ละคน และบันทึกสิ่ งที่นกั เรี ยนรู ้ไว้ในช่อง K – What we know
ขั้นที่ 2 ระบุวา่ นักเรี ยนต้องการรู ้อะไร ลงในช่อง W (Identify What we want to
know – The W) ขั้นนี้ครู หรื อนักเรี ยนถามเกี่ยวกับหัวข้อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล อาจเป็ นคําถามข้อมูลที่
ได้บนั ทึกไว้ในช่อง K หรื อเป็ นคําถามสิ่ งที่นกั เรี ยนสงสัยเกี่ยวกับเรื่ องที่จะอ่าน แล้วบันทึกคําถามลง
ในช่อง W – What we want to know
ขั้นที่ 3 จัดประเภทความรู ้และสิ่ งที่ตอ้ งการรู ้ (Categorize the K and W) แนะนํา
นักเรี ยนเพื่อตัดสิ นใจในการจัดประเภทรายการต่าง ๆ ของข้อมูลในช่อง K และช่อง W ประเภทของ
ข้อมูลที่นกั เรี ยนคาดว่าจะใช้ เช่น แบ่งเป็ นสถานที่ สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น การจัดระบบข้อมูลเป็ น
ขั้นตอนแรกที่จะทําให้นกั เรี ยนสามารถสรุ ปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและช่วยให้นกั เรี ยนมองเห็น
ข้อมูลที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มได้
ขั้นที่ 4 การอ่านบทความ (Read the Article) ในขณะที่นกั เรี ยนอ่านเรื่ องนักเรี ยนจะ
ค้นหาคําตอบและขยายความเข้าใจที่มีต่อเรื่ อง ครู ควรกระตุน้ การตั้งคําถามเพื่อตอบคําถามข้อมูลใหม่
บันทึกความรู ้ที่ได้ไว้ในช่อง L – What we have learned
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ขั้นที่ 5 ระบุขอ้ มูลใหม่ (Identify New Information) หลังการอ่านนักเรี ยนระบุขอ้ มูล
ใหม่ที่คน้ พบจากการอ่าน ข้อมูลที่ได้มาใหม่น้ ีนกั เรี ยนจะนําไปรวมกับประเภทของข้อมูลที่ได้จดั
ประเภทของข้อมูลไว้แล้ว หากมีความจําเป็ นอาจจัดประเภทของข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นที่ 6 สร้างแผนภูมิรูปภาพความคิด (Create a Concept Map) หลังจากที่นกั เรี ยน
ได้เติมข้อความในแผนภาพตาราง KWL สมบูรณ์แล้ว นักเรี ยนแต่ละคนหรื อแต่ละกลุ่มนําข้อมูลที่ได้
จัดประเภทไว้มาสร้างแผนภูมิรูปภาพความคิด ซึ่ งแผนภูมิรูปภาพความคิดนี้ จะช่วยให้นกั เรี ยนได้
มองเห็นภาพรวมของเรื่ องที่ได้อ่าน และช่วยสังเคราะห์และสรุ ปผลการเรี ยนรู ้จากการอ่านได้ดีข้ ึน
ขั้นที่ 7 ระบุสิ่งที่จะศึกษาต่อไปในอนาคต (Identify Further Investigation) หลังจาก
นักเรี ยนได้สร้างแผนภูมิความคิดเสร็ จสมบูรณ์ นักเรี ยนจะเกิดความกระจ่างชัดในสิ่ งที่นกั เรี ยนรู ้และ
ตัดสิ นใจที่จะเพิ่มข้อมูล สําหรับคําถามในช่อง W ที่ยงั ไม่สามารถหาคําตอบได้ ให้จดั เตรี ยมการอ่าน
เพื่อศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคต
ขั้นตอนการจัดการเรียนเรียนรู้ เทคนิค STAD
1. ขั้นเตรี ยม เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเลือกสมาชิกที่จะทําหน้าที่ต่าง ๆ
2. ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน เป็ นขั้นที่ครู กระตุน้ ความสนใจและความพร้อมของนักเรี ยน
3. ขั้นเสนอบทเรี ยน เป็ นขั้นที่ครู ดาํ เนินการสอนเนื้อหาในบทเรี ยน
4. ขั้นฝึ กทักษะ เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันทําแบบฝึ กหัด
5. ขั้นทดสอบหลังเรี ยน เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนทดสอบเป็ นรายบุคคล
6. ขั้นสรุ ปและประเมินผล เป็ นขั้นที่ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปบทเรี ยน ครู
ประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนโดยนําคะแนนสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคนมาเปรี ยบเทียบ
กับคะแนนฐาน
ขั้นตอนการจัดการเรียนเรียนรู้เทคนิค Jigsaw
ขั้นนํา
1. ครู แบ่งหัวข้อที่จะเรี ยนเป็ นหัวข้อย่อยเท่าจํานวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม จัดผูเ้ รี ยน
เข้ากลุ่มคละความสามารถ ( เก่ง-กลาง-อ่อน ) กลุ่มละ 4 คนและเรี ยกกลุ่มนี้วา่ กลุ่มบ้านของเรา
(Home Group)
ขั้นการเรียนรู้
2. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาสาระคนละ 1 ส่ วน
(เปรี ยบเสมือนได้ชิ้นส่ วนของภาพตัดต่อคนละ 1 ชิ้น) และหาคําตอบในประเด็นปัญหาที่ผสู้ อน
มอบหมายให้
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ขั้นศึกษากลุ่มย่ อย
3. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา แยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอื่นซึ่ งได้รับเนื้อหา
เดียวกัน ตั้งเป็ นกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ (expert group) ขึ้นมา ในกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ สมาชิกจะอ่านเอกสาร สรุ ป
เนื้อหาสาระ จัดลําดับขั้นตอนการนําเสนอ เพื่อเตรี ยมทุกคนให้พร้อมที่จะไปสอนหัวข้อนั้น ที่กลุ่ม
เดิมของตนเอง
4. สมาชิกกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ กลับไปสู่ กลุ่มบ้านของเรา
แต่ละกลุ่ม ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันอธิ บายให้เพื่อนในกลุ่มฟังทีละหัวข้อ มีการซักถามข้อสงสัย ตอบปั ญหา ทบทวนให้
เข้าใจชัดเจน
ขั้นการทดสอบย่ อย
5. ผูเ้ รี ยนทุกคนทําแบบทดสอบ นักเรี ยนแต่ละคนทําแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหา
ทั้งหมดทุกหัวข้อ แล้วนําคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็ นคะแนนกลุ่ม
ขั้นการยกย่ องกลุ่มทีป่ ระสบผลสํ าเร็จ
6. กลุ่มจะได้รับรางวัลเมื่อคะแนนถึงเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ รางวัลที่กาํ หนด ได้แก่
กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งมาก และกลุ่มยอดเยีย่ ม
มีข้ นั ตอน ดังนี้

ขั้นตอนการจัดการเรียนเรียนรู้ เทคนิค LT

1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มเท่าๆ กัน มีเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน
2. ผูส้ อนอธิ บายบทเรี ยนพร้อมทั้งทบทวนเนื้อหาที่เรี ยนมาแล้ว แล้วเปิ ดโอกาสให้มี
การถาม ตอบ เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม
3. ผูส้ อนแจกแบบฝึ กหัดให้แต่ละกลุ่มๆ ละ 1 ชุดเหมือนกันทุกกลุ่ม โดยผูเ้ รี ยนแบ่ง
หน้าที่กนั ทํางานตามแบบฝึ กหัดดังนี้
คนที่ 1 อ่านคําแนะนํา คําสั่ง หรื อขั้นตอนในการดําเนินงานว่ามีอะไรบ้าง
คนที่ 2 ฟังขั้นตอนและรวบรวมข้อมูล จดบันทึก
คนที่ 3 หาคําตอบ
คนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูล หรื อคําตอบ
4. แต่ละกลุ่มส่ งกระดาษคําตอบหรื อผลงานของกลุ่มเพียงชุดเดียว
5. ตรวจสอบให้คะแนนโดยผูส้ อน หรื อจากสมาชิกลุ่มอื่นก็ได้ แล้วนําคะแนนที่ได้
ของแต่ละกลุ่มมาพิจารณา กลุ่มที่ได้คะแนนสู งสุ ดถือว่าชนะและจะได้รับรางวัล
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ขั้นตอนการจัดการเรียนเรียนรู้เทคนิค CIRC
มีข้ นั ตอน ดังนี้
1. การสอนเริ่ มต้นจากครู เสมอ (Teacher Instruction)
2. การฝึ กปฏิบตั ิภายในทีม (Team Practice) นักเรี ยนทํางานในกลุ่มซึ่ งมีสมาชิก 4 –
5 คน โดยมีความสามารถแตกต่างกัน เรี ยนรู ้กนั จากที่ครู ได้มอบหมายให้โดยการใช้ Worksheet หรื อ
อุปกรณ์การฝึ กอื่น ๆ ขึ้นอยูก่ บั เนื้อหาที่เรี ยน นักเรี ยนจะได้ประเมินเพื่อนสมาชิกในกลุ่มซึ่งกันและ
กัน ( Control Practice )
3. นักเรี ยนได้ประเมินการเรี ยนรู้ของตนเอง (Individual Assessment) ในเรื่ องของ
ข้อความรู ้หรื อทักษะที่เขาได้รับในบทเรี ยน ( Free Practice )
4. คะแนนจากการประเมินนักเรี ยนแต่ละคน จะรวมเป็ นคะแนนของทีม (Team
Recognition) ทีมใดที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ จะได้รับใบประกาศนียบัตรหรื อรางวัลอื่น ๆ
ทีม (Teams)
หลังจากการแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มการอ่านแล้ว ครู จะกําหนดให้นกั เรี ยนจับคู่
กันแล้วแต่ละคู่จะถูกกําหนดให้เป็ นทีม ที่ประกอบด้วยสมาชิกอีกคู่หนึ่งที่มาจากกลุ่มการอ่านอื่น
ตัวอย่างเช่น ในทีมหนึ่งประกอบด้วยนักเรี ยนสองคนที่มาจากกลุ่มการอ่านที่เก่ง (Top Reading
Group) และนักเรี ยนอีกสองคนที่มาจากกลุ่มการอ่านที่อ่อนกว่า (Low Reading Group) ส่ วน
นักเรี ยนที่จดั ว่ามีปัญหาทางการอ่าน ก็ให้กระจายกันอยูใ่ นทีมต่าง ๆ มีกิจกรรมต่าง ๆ จํานวนหลาย
กิจกรรมที่จะต้องทํางานร่ วมกันแบบเป็ นคู่ ๆ แต่อย่างไรก็ตาม อีกคู่หนึ่งที่อยูใ่ นทีมเดียวกันสามารถ
ช่วยเหลือกันได้ นักเรี ยนในทีมจะใช้เวลาส่ วนใหญ่ทาํ งานที่เป็ นอิสระจากครู
การให้ คะแนน
คะแนนของนักเรี ยนได้จากการตอบคําถาม(Quizzes) การแต่งประโยค
(Composition) และสมุดรายงาน (Book Reports) โดยนํามารวมกันเป็ นคะแนนของทีม
• ทีมที่ทาํ คะแนนในทุกกิจกรรมได้ถึงเกณฑ์ 90% (กิจกรรมที่ได้รับในสัปดาห์
หนึ่ง ๆ) จะได้รับการประกาศว่าเป็ น “Super Team” และได้รับประกาศนียบัตร
• ทีมที่ทาํ คะแนนได้ 80 – 90% จะได้รับประกาศให้เป็ น “Great Team” และได้
รับใบประกาศนียบัตรในระดับรองลงมา
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้เลือก รู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดย
จัดลําดับจากรู ปแบบที่ง่ายไปสู่ การจัดการเรี ยนรู ้ที่มีข้นั ตอนการจัดกิจกรรมที่ยากขึ้น โดยนําเทคนิค
แต่ละเทคนิคมาใช้ในขั้นระหว่างเรี ยน ซึ่ งสรุ ปขั้นตอนในการในการจัดการเรี ยนรู้ ดังนี้
15

106

เทคนิค คือ

เรี ยน
ความคิด

1. ขั้นนําเสนอบทเรี ยน ( Pre-reading)
2. ขั้นระหว่างเรี ยน ( While-reading) มีข้นั ตอนในการจัดการเรี ยนการสอนรู้ 5
1. KWL - Plus
K – What we already know หมายถึง กิจกรรมนักเรี ยนรู ้อะไรมาแล้ว
W – What we want to know หมายถึง กิจกรรมนักเรี ยนต้องการรู ้อะไรเพิ่ม
L - What we have learned หมายถึง กิจกรรมนักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อะไรจากสิ่ งที่
Mapping หมายถึง กิจกรรมนักเรี ยนนําความรู ้ที่ได้จากขั้น 1-3 เขียนเป็ นแผนภาพ

2. STAD หมายถึง การจัดกิจกรรมการอ่านที่มีข้นั ตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยม เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเลือกสมาชิกที่จะทําหน้าที่ต่าง ๆ
2. ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน เป็ นขั้นที่ครู กระตุน้ ความสนใจและความพร้อมของนักเรี ยน
3. ขั้นเสนอบทเรี ยน เป็ นขั้นที่ครู ดาํ เนินการสอนเนื้อหาในบทเรี ยน
4. ขั้นฝึ กทักษะ เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันทําแบบฝึ กหัด
5. ขั้นทดสอบหลังเรี ยน เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนทดสอบเป็ นรายบุคคล
6. ขั้นสรุ ปและประเมินผล เป็ นขั้นที่ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปบทเรี ยน ครู
ประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนโดยนําคะแนนสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคนมาเปรี ยบเทียบ
กับคะแนนฐาน
3. JIGSAW หมายถึง การจัดกิจกรรมการอ่าน ที่อาศัยแนวคิดการต่อภาพ
1. ขั้นนํา
2. ขั้นการเรี ยนรู ้
3. ขั้นศึกษากลุ่มย่อย
4. ขั้นการทดสอบย่อย
5. ขั้นการยกย่องกลุ่มที่ประสบผลสําเร็ จ
4. LT หมายถึง การจัดกิจกรรมการอ่านที่มีข้นั ตอน ดังนี้
1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มเท่าๆ กัน มีเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน
2. ผูส้ อนอธิ บายบทเรี ยนพร้อมทั้งทบทวนเนื้อหาที่เรี ยนมาแล้ว แล้วเปิ ดโอกาสให้มี
การถาม ตอบ เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม
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3. ผูส้ อนแจกแบบฝึ กหัดให้แต่ละกลุ่มๆ ละ 1 ชุดเหมือนกันทุกกลุ่ม โดยผูเ้ รี ยนแบ่ง
หน้าที่กนั ทํางานตามแบบฝึ กหัดดังนี้
คนที่ 1 อ่านคําแนะนํา คําสั่ง หรื อขั้นตอนในการดําเนินงานว่ามีอะไรบ้าง
คนที่ 2 ฟังขั้นตอนและรวบรวมข้อมูล จดบันทึก
คนที่ 3 หาคําตอบ
คนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูล หรื อคําตอบ
4. แต่ละกลุ่มส่ งกระดาษคําตอบหรื อผลงานของกลุ่มเพียงชุดเดียว
5. ตรวจสอบให้คะแนนโดยผูส้ อน หรื อจากสมาชิกลุ่มอื่นก็ได้ แล้วนําคะแนนที่ได้
ของแต่ละกลุ่มมาพิจารณา กลุ่มที่ได้คะแนนสู งสุ ดถือว่าชนะและจะได้รับรางวัล
5. CIRC หมายถึง การจัดกิจกรรมการอ่านที่มีข้นั ตอน ดังนี้
1. การสอนเริ่ มต้นจากครู เสมอ (Teacher Instruction)
2.) การฝึ กปฏิบตั ิภายในทีม (Team Practice) นักเรี ยนทํางานในกลุ่มซึ่ งมีสมาชิก
4 – 5 คน โดยมีความสามารถแตกต่างกัน เรี ยนรู ้กนั จากที่ครู ได้มอบหมายให้โดยการใช้ Worksheet
หรื ออุปกรณ์การฝึ กอื่น ๆ ขึ้นอยูก่ บั เนื้อหาที่เรี ยน นักเรี ยนจะได้ประเมินเพื่อนสมาชิกในกลุ่มซึ่ งกัน
และกัน ( Control Practice )
3. นักเรี ยนได้ประเมินการเรี ยนรู้ของตนเอง (Individual Assessment) ในเรื่ อง
ของข้อความรู ้หรื อทักษะที่เขาได้รับในบทเรี ยน ( Free Practice )
4. คะแนนจากการประเมินนักเรี ยนแต่ละคน จะรวมเป็ นคะแนนของทีม (Team
Recognition) ทีมใดที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ จะได้รับใบประกาศนียบัตรหรื อรางวัลอื่น ๆ
3. หลังการอ่าน (Post – reading)
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั เรื่ อง “ การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4” โดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้เทคนิค
KWL- Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรี ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิงทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre - Experimental
Research ) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
4. วิธีการศึกษา
5. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
6. การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล
8. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
9. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ที่เรี ยนในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ( อ 31203 ) ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 325 คน
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่เรี ยนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ( อ 31203 ) ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 40 คน ได้มาโดย
การสุ่ มมาหนึ่งห้องเรี ยน ด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling ) จากทั้งหมด 10
ห้องเรี ยน
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น คือ แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ เทคนิคการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
2.2 ความรู ้เรื่ องอาเซี ยน
2.3 ความพึงพอใจต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน และเนื้อหาในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน (อ 31203 )
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
การวิจยั ครั้งนี้ใช้เวลาในการทดลองสัปดาห์ละ
สิ้ น 15 ชัว่ โมง ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558

3 ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลา 5 สัปดาห์รวมทั้ง

4. วิธีการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบก่อนทดลอง
( Pre - Experimental research) แบบกลุ่มเดี่ยว
สอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (The one-group pretest- posttest design) ( มาเรี ยม นิลพันธุ์ , 2555 :
201) ซึ่ งมีรูปแบบดังนี้
ตารางที่ 12 แบบแผนการวิจยั
สอบก่อน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่กาํ ลังเรี ยนอยูใ่ น
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนธัญบุรีจงั หวัดปทุมธานีใช้วธิ ี การสุ่ มแบบง่าย ( Simple
Random Sampling ) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยการสุ่ ม ( Sampling Unit ) โดยทําการสุ่ มตัวอย่าง
ห้องเรี ยนอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้มา 1 ห้องเรี ยน จากจํานวนทั้งหมด 10
ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน
T1 แทน การทดสอบก่อนเรี ยน
X
แทน แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน
T2 แทน การทดสอบหลังเรี ยน
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5. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ( อ 31203 ) จํานวน 5 แผน
2. แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับประชาคม
อาเซี ยน
3. แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจํานวน 30 ข้อ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนโดยใช้เทคนิค KWL- Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC
จํานวน 25 ข้อ มี 5 ตัวเลือก โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ 1. ด้านครู ผสู้ อน 2. ด้านเนื้อหา 3. ด้าน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน 4. ด้านการวัดผลและประเมินผล 5. ด้านประสบการณ์การเรี ยนรู ้
6. การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้
1. สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู
เรื่ อ้ ง การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรี
จํานวน 5 แผน แผนละ 3 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 15 ชัว่ โมง มีรายละเอียดในการสร้าง ดังนี้
่มสาระการเรี ยนรู้
1.1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัก51ราช
กลุ25
ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เ กี่ยวกับ หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เวลาเรี ยน การวัดผล และ
การประเมินผล (สํานักงานคณะกรรมการ
., 2551 : 4– 34)
1.2 ศึกษาสาระการเรี ยนรู ้และมาตรฐานการเรี ยกลุ
นรู่ม้ ของ
สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิเคราะห์ ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง (สํานักงาน
คณะกรรมการ
., 2551 :6 –22)
1.3 ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก51ราช 25
1.4 วิเคราะห์เนื้อหา สาระ
เรื่ องการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1.5 ดําเนินการ เขียนแผนการจัดการเรี ยนรูเ้ รื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรี ตามเนื้อหาสาระที่วเิ คราะห์ โดยจัดทําให้สอดคล้องกับสาระ มาตรฐาน การเรี
ตัวชี้วยดั นรู้
และสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง จํานวน 5 แผน แผนละ 3 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 15 ชัว่ โมง สร้าง

111
แบบทดสอบย่อยท้ายแผน สร้างสื่ อประกอบแผน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรี ยนรู้
และเวลาที่จะใช้สอนดัง ตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรี ยนรู ้ และเวลาที่จะใช้สอน
ที่
1
2
3
4
5

สาระการเรี ยนรู ้/เนื้อหา
Basic Facts of ASEAN
ASEAN Festivals
Thailand’s Readiness for the AEC
ASEAN News
Tourist Attractions in ASEAN
รวม

ชัว่ โมง
3
3
3
3
3
15

1.6 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
ธัญบุรี จํานวน 5 แผน ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในเรื่ อง
สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อ การวัด
และประเมินผล แล้วนํามาปรับปรุ ง ตามข้อเสนอแนะ ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 คน
1.7 นําข้อเสนอแนะต่างๆจากผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
ในเรื่ อง รายละเอียดกระบวนการเรี ยนรู้ในทุกขั้นตอนให้สอดคล้องเชื่อมโยงในแต่ละกิจกรรม
รายละเอียดการจัดทําใบงาน การเลือกใช้สื่อให้ตรงกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลและ นําแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อประเมินโดย
ใช้เกณฑ์ประเมินของ บุญชม ศรี สะอาด (2545 : 102-163) เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า( Rating
Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51
ค่าเฉลี่ย 3.51
ค่าเฉลี่ย 2.51
ค่าเฉลี่ย 1.51
ค่าเฉลี่ย 1.00

– 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับ ดีมาก
– 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับ ดี
– 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับ ปานกลาง
– 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับ พอใช้
– 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับ ควรแก้ไข
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1.8 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
ธัญบุรี จํานวน 5 แผน ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญและการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ ง
แก้ไขตามคําแนะนําให้เหมาะสม ชัดเจนขึ้น
1.9 นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
ธัญบุรี จํานวน 5 แผน ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วนําไปทดลองใช้ ( Try-out) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 25 58
โรงเรี ยนธัญบุรี อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อหาข้อบกพร่ องเกี่ยวกับเวลา สถานการณ์
ลักษณะกิจกรรม และปริ มาณเนื้อหาแล้วนําข้อบกพร่ องมาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปทดลองใช้กบั
กลุ่มใหญ่ต่อไปซึ่ งผูว้ จิ ยั ดําเนินการ ดังนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองใช้แบบภาคสนาม ( Field Try-out) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 25 58 โรงเรี ยน
ธัญบุรี อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน โดยคัดเลือกนักเรี ยนกลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งปาน
กลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 3 คน เพื่อหาความเหมาะสมของเวลาในการทํากิจกรรม ภาษาและสื่ อที่
ใช้ โดยนํามาแยกเป็ นกลุ่ม สาเหตุที่ใช้การทดลอง แบบภาคสนาม (Field Try-out) เพราะระยะเวลา
ในการทดลองเครื่ องมือมีจาํ กัด
1.10 นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
ธัญบุรี จํานวน 5 แผน ที่ปรับปรุ งแล้วไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/8
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนธัญบุรี อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 ห้องเรี ยน
จํานวนนักเรี ยน 40 คน
การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กการอ่ านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้ าใจ ทีม่ ี
เนือ้ หาเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน สํ าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
การศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4
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ตารางที่ 14 การศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
วัตถุประสงค์การวิจยั
1.เพื่อวิเคราะห์หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนธัญบุรี กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ
2.เพื่อศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีงานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
แบบฝึ ก และ การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ
3.เพื่อศึกษาความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาแบบฝึ กทักษะ
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
โดยการจัดการเรี ยนรู้
เทคนิค เทคนิค KWLPlus, STAD, Jigsaw, LT
และ CIRC ของนักเรี ยน
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4
4. เพื่อศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย/ เอกสาร

วิเคราะห์
หลักสู ตร

-หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
-หลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนธัญบุรี

ศึกษาเอกสาร

เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
แบบฝึ กเสริ มทักษะ และ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ

- การสัมภาษณ์ -หัวหน้ากลุ่มสาระ
- Focus Group ภาษาต่างประเทศ 1 คน
Discussion
- ครู ผสู้ อน
ภาษาต่างประเทศ
3 คน
- ผูเ้ ชี่ยวชาญ 1 คน

- ศึกษาเอกสาร เอกสารงานวิจยั เกี่ยวกับ
- ศึกษาแหล่ง ข้อมูลประชาคมอาเซี ยน
เรี ยนรู ้จริ ง

เครื่ องมือ/การวิเคราะห์
ข้อมูล
เอกสารหลักสู ตร / แบบ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)แล้ว
นําเสนอแบบพรรณนา
ความ
แบบสังเคราะห์งานวิจยั
/วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)แล้ว
นําเสนอแบบพรรณนา
ความ
แบบสัมภาษณ์ / ค่าร้อย
ละ (%) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
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วิธีการดําเนินการ
นําข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 คือ ขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐานมาใช้ในการ
พัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ซึ่ งประกอบด้วย ขั้นตอนย่อย 3
ขั้นตอน คือ 1. การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. การตรวจสอบคุณภาพและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
3. การปรับปรุ งแก้ไขแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
1. สังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 เพื่อนํามาเป็ น แนวทางในการพัฒนา
เค้าโครงแบบฝึ ก
เสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
2. กําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้และผลการเรี ยนรู้ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบฝึ ก
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยเรี ยงลําดับเนื้อหาก่อน-หลัง การจัดลําดับขั้นตอนของ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
3. สร้างแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ประกอบด้วย
3.1 คํานํา เพื่อบอกวัตถุประสงค์ของการพัฒนาแบบฝึ ก การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ แนะนํารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
3.2 วัตถุประสงค์ ของแบบฝึ ก การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เพื่อให้นกั เรี ยน
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและมีผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรี ยน
สู งขึ้น
3.3 คําชี้แจงในการใช้แบบฝึ ก
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน การแนะนําบทบาทของนักเรี ยนหรื อบทบาทของครู ผสู ้ อน
3.4 แบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ องการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 30 ข้อ
3
.5 เนื้อหาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซี ยน จํานวน 5 แผนการเรี ยน ได้แก่ 1. Basic Facts of ASEAN 2. ASEAN Festivals 3.
Thailand’s Readiness for the AEC 4. ASEAN News และ 5. Tourist Attractions In ASEAN
กิจกรรมในแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วยกิจกรรมการอ่านบทความ
การจับใจความสําคัญจากการอ่าน โดยแบบฝึ กแต่ละแผนการเรี ยน ประกอบด้วย ใบความรู ้
กิจกรรมการอ่าน การตอบคําถาม แบบประเมินความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ
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3.6 แบบทดสอบหลังเรี ยนเรื่ อง การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน เป็ นแบบปรนัย จํานวน 30 ข้อ
4. นําแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน ที่
พัฒนาขึ้นเสนออาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไข
การตรวจสอบคุณภาพและหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
1. นําแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ปรับปรุ งแล้ว ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้าน
แบบฝึ กด้านเนื้อหา และ ด้านการวัดและประเมินผล รวมจํานวน 3 คน ตรวจสอบ คุณภาพความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบฝึ กกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ นํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์
หาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC )
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ให้คะแนน + 1 หมายถึง แน่ใจว่าคุณลักษณะของชุดแบบฝึ กทักษะสอดคล้องกับ
จุดประสงค์
ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคุณลักษณะของชุดแบบฝึ กทักษะสอดคล้องกับ
จุดประสงค์หรื อไม่
ให้คะแนน - 1 หมายถึง แน่ใจว่าคุณลักษณะของชุดแบบฝึ กทักษะไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
ทั้งนี้ดชั นีความสอดคล้องที่ได้มีค่าเท่ากับ
1
2. นําแบบฝึ ก การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไป หา
ประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 ( 80/80 ) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนธัญบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการ หาประสิ ทธิ ภาพแบบภาคสนาม ( Field Try-out) นํามาปรับปรุ งแก้ไขรวบรวม
เป็ นชุดแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4/1
จํานวน 30 คนโดยเลือกนักเรี ยนที่ยงั ไม่ได้รับการฝึ กด้วยแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ หลังจากนั้นนําแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มาปรับปรุ งแก้ไข ได้ค่า
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ E1/E2 (80/80) แล้วรวบรวมเป็ นชุด เพื่อนํา ไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
การปรับปรุ งแก้ ไขแบบฝึ ก
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามคําแนะนํา
ของผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญ หลังจากนําแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
มาทดลองหาค่าประสิ ทธิ ภาพแล้ว ในทุกขั้นตอนจะนําแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
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เข้าใจ มาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมและเที่ยงตรงมากยิง่ ขึ้น สามารถสรุ ปขั้นตอนได้ ดัง
แผนภูมิที่ 5
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตําราเกี่ยวกับแบบฝึ กการอ่านเพื่อความเข้าใจ
กําหนดวัตถุประสงค์ (มฐ./ สมรรถนะสําคัญ,คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
สร้างแบบฝึ กการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เสนออาจารย์ผค้ วบคมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบและแก้ไข
เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุ งแก้ไข
หาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กการอ่านแบบภาคสนาม (Field Try-out) นํามาปรับปรุ งแก้ไข
รวบรวมเป็ นชุดแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน
ตารางที่ 15 สรุ ปวิธีการดําเนินการ การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพ
ของแบบฝึ ก
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซี ยน
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

พัฒนาแบบฝึ กเสริ มการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจโดยจัดการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิค KWL-Plus,
STAD , Jigsaw, LT และ
CIRC

-

-
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ตารางที่ 15 สรุ ปวิธีการดําเนินการ การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพ
ของแบบฝึ ก
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซี ยน
(ต่อ)
เครื่ องมือ/การ
วัตถุประสงค์
วิธีการ
กลุ่มเป้ าหมาย
วิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของ ประเมินแบบฝึ กการอ่าน อาจารย์ผคู ้ วบคุม
แบบประเมินแบบ
แบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความ วิทยานิพนธ์/
ฝึ ก/วิเคราะห์
ภาษาอังกฤษเพื่อความ เข้าใจ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแบบ เนื้อหา /หาค่า IOC
เข้าใจ
ฝึ ก ด้านเนื้อหาและ
การวัดและ
ประเมินผล
ทดลองใช้กบั
นักเรี ยนชั้น
แบบฝึ กเสริ ม
นักเรี ยน 40 คน (Field มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ทักษะการอ่าน
Try-out)
โรงเรี ยนธัญบุรีที่
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ความเข้าใจ/ E1/E2
สร้างแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้

ศึกษาข้อมูล
สังเคราะห์ขอ้ มูล

หลักสู ตรแกนกลาง ฯ วิเคราะห์เนื้อหา
หลักสู ตรสถานศึกษา
เนื้อหาเกี่ยวกับการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ

สร้างแผนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT
และ CIRC
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการจัดการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน ผูว้ จิ ยั ทําการศึกษาข้อมูลการจัดการเรี ยนการสอนตามแบบของ สตี
เว่นส์ ; และคณะ (Stevens; Madden; Slavin; and Farnish.1987 ) และ การจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ
KWL-Plus เป็ นรู ปแบบการสอนที่ คารร์ และ โอเกิล (Carr, E., and D. Ogle.1987, 626-631.)
พัฒนาขึ้นจากเทคนิค KWL (Ogle, D.,1986, 564-570.) แล้ว จัดทําแผนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยวิธีการดังกล่าว จํานวน 5 แผน ดังตารางที่ 16
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ตาราง 16 รายละเอียดของแผนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ชื่อหน่วย ชื่อแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มาตรฐาน
สาระสําคัญ
การ
การเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้
Basic Facts of ASEAN สาระที่ 1-4 เข้าใจและเห็นความสําคัญ

เวลา
(ชัว่ โมง)

นํ้าหนัก
คะแนน

3

5

3

5

Thailand’s Readiness for สาระที่ 1-4 การเตรี ยมความพร้อมในการ
the AEC
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน

3

5

ASEAN News

3

5

3

5

15

25

ของกลุ่มประชาคมอาเซี ยน

ASEAN Festivals

สาระที่ 1-4 ประเพณี สาํ คัญของประเทศ

ในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน

ASEAN

สาระที่ 1-4 ข่าว และ เหตุการณ์สาํ คัญใน

อาเซียน
Tourist Attractions in สาระที่ 1-4 สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของ
ASEAN
ประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน
รวม

ดําเนินการสร้างแผนการสอน ตามขั้นตอนการสอน ดังต่อไปนี้
1. สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่จดั การเรี ยนการสอนโดย เทคนิค KWL-Plus, STAD,
Jigsaw, LT และ CIRC มีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 ผลการ
เรี ยนรู ้ ขอบข่าย โครงสร้าง เนื้อหา คําอธิ บายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมและหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนธัญบุรีกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ และ ศึกษาเอกสารความรู ้เกี่ยวกับทิศทาง
อาเซี ยนกับการศึกษาไทย และ เอกสาร บทความ เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
1.2 . วิเคราะห์เนื้อหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 และกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ ของสาระที่ 1
ภาษาเพื่อการสื่ อสารตาม มาตรฐาน ต.1.1 เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่ อง
ที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆ และนําความรู ้มาใช้อย่างมีวจิ ารณญาณ มาตรฐาน ต 1.2 มี
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ทักษะในการสื่ อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแสดงความรู ้สึกและความคิดเห็นโดย
ใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และ มาตรฐาน ต 1.3 เข้าใจ
กระบวนการพูด การเขียนและการสื่ อสารข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ
ได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิ ทธิ ภาพและสุ นทรี ยภาพ
1.3 สร้างตารางกําหนดเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาใน ข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2
1.4 ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซี ยน โดยใช้เทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC ซึ่ง
เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ
1.5 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ
CIRC โดยกําหนดเนื้อหา ( Table of Content Specifications ) ที่ประกอบด้วย ชื่อเรื่ อง มาตรฐาน
การเรี ยนรู้ ผลการเรี ยนรู้ ดังรายละเอียดตารางที่ 17
ตารางที่ 17 วิเคราะห์เนื้อหาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
( Table of Content
Specifications )
Unit/ Lesson
Unit : ASEAN/
Lesson :
1.Basic Facts of
ASEAN
2. ASEAN Festivals
3. Thailand’s
Readiness for the
AEC
4. ASEAN News
5. Tourist Attractions
in ASEAN

Strand and Learning
Standard
Strand 1: Language for
Communication
F 1.1 Understanding of
and capacity to interpret
what has been heard and
read from various types
of media and ability to
express opinion with
proper reasoning
F 1.2 Endowment with
language communication
skills for exchange of
data and information;
efficient expression of

Learning Outcome

Objective

1.Students are able to
read and understand
about ASEAN countries
then identify the main
idea of the article
2. Students are able to
identify the meaning of
the vocabulary and
finding the main idea of
the article
3. Identify the main idea,
interpret and express
opinions from reading
feature articles and

-To be able to
read and
answer the
questions
-To be able to
rearrange the
events of the
text
-To be able to
interpret
meaning
based on the
reading text
-To be able to
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ตารางที่ 17 วิเคราะห์เนื้อหาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ( Table of Content Specifications ) (ต่อ)
Unit/ Lesson

Strand and Learning
Standard
feelings and opinions
F 1.3 Ability to present
data, information,
concepts and views
about various matters
through speaking and
writing

Learning Outcome

Objective

entertainment articles
write the
4.Students are able to
correct tense
identify the part of the
news and summarize the
main idea of News article
5. Students are able to
summarise the main
idea/theme identified
from analysis of matters,
activities situations in
accordance with their
interests.

1.6 นําเนื้อหาที่คดั เลือกไว้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คน คือ
1. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแบบฝึ ก 2. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนํามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC ) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าเนื้อหานั้นวัดตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ระบุไว้
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าเนื้อหานั้นวัดตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ระบุไว้
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าเนื้อหานั้นไม่ได้วดั ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ระบุไว้
นําเนื้อหาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านพิจารณาลงความเห็นและคํานวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ( IOC : Index of Item Objective Congruence) ซึ่ งได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ
0.92
1.7 ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ นําแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน ไปใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่า
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนได้ โดยสรุ ปขั้นตอน ดังแผนภูมิที่ 6
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนธัญบุรี
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
รู ปแบบการสอนแบบ KWL- Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC และศึกษาเอกสารอาเซียนกับการศึกษาไทย
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์หน่วยการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สาระการเรี ยนรู ้ เพื่อนํามาสร้าง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 4 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ KWL- Plus, STAD, Jigsaw, LT และ
CIRC จํานวน 15 ชัว่ โมง
ขั้นตอนที่ 5 นําเสนอแผนการเรี ยนรู ้ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบหาค่า IOC
ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 7 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558

แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้
แบบทดสอบความสามารถด้ านการอ่ านภาษาอังกฤษทีม่ ีเนือ้ หาเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
1. ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ศึกษาคําอธิ บายรายวิชาและจุดประสงค์เพื่อสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์
2. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ดา้ นการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยศึกษาหน้าที่ทางภาษาและเนื้อหาที่ปรากฏในบทเรี ยนเพื่อเป็ นแนวทางในการ
สร้างแบบทดสอบ
3. สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ดา้ นการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจให้ครอบคลุม
เนื้อหาและผลการเรี ยนรู ้
4. นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่สร้างขึ้นเสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแบบฝึ ก ด้านเนื้อหา และด้านการวัดและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (content validity) ความเหมาะสมของเนื้อหา ความ
ครอบคลุมของข้อความ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับตารางวิเคราะห์หลักสู ตร ผลการวิเคราะห์
รายข้อ ความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.35 – 0.65 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.35 – 0.70 แล้วนําไป
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ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา ปรับปรุ งจนได้แบบทดสอบที่สมบูรณ์ จํานวน 30 ข้อ แล้วนํา
ความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่าน
พิจารณาลงความเห็นและคํานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง ( IOC : Index of Item Objective
Congruence) ซึ่ งได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
5. นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขจากคําแนะนําแล้วไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนธัญบุรีจาํ นวน 30 คนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และเคยเรี ยนเนื้อหาเหล่านี้ไปแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าเกณฑ์การให้คะแนน
(Rubric) ที่ สร้างขึ้นสามารถนําไปใช้ได้หรื อไม่ โดยพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์จากผลคูณ
ของคะแนนแบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ได้สัมประสิ ทธิ์
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.92
6. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ได้หาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบทดสอบ
โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค ( Cronbach, L.J. : 1990).
2
n  ∑ si 
1−
α =
n − 1 
S t2 

เมื่อ α แทน สัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่
si2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็ นรายข้อ
st2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ

แทน จํานวนข้อคําถาม
7. เลือกแบบทดสอบที่เป็ นไปตามเกณฑ์มาจํานวน 30 ข้อ
8. นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.92 ไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งก่อนสอนและหลังสอน
ตารางที่ 18 เกณฑ์การแปลความหมายค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ
, 2543 : 185)
n

ความยากง่ายของแบบทดสอบ (p)
0.81-1.00
0.60-0.80
0.40-0.59
0.20-0.39
0-0.19

ความหมาย
ง่ายมาก (ควรปรับปรุ ง หรื อ ตัดทิ้ง)
ค่อนข้างง่าย (ดี)
ยากพอเหมาะ (ดีมาก)
ค่อนข้างยาก (ดี )
ยากมาก (ควรปรับปรุ ง หรื อ ตัดทิ้ง )

123
เกณฑ์การแปลความหมายค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
ค่าอํานาจจําแนก (r)
0.60-1.00
0.40-0.59
0.20-0.39
0.10-0.19
-1.00 - 0.09
สามารถสรุ ปขั้นตอนการ
ความเข้าใจได้ดงั แผนภูมิที่ 7

ความหมาย
อํานาจจําแนกดีมาก
อํานาจจําแนกดี
อํานาจจําแนกพอใช้
อํานาจจําแนกตํ่า (ควรปรับปรุ ง หรื อ ตัดทิ้ง )
อํานาจจําแนกตํ่ามาก (ควรปรับปรุ ง หรื อ ตัดทิ้ง )
สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างเครื่ องมือวัดผลการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
นําแบบทดสอบให้อาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ประเมินผลในตารางวิเคราะห์เพื่อ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC
นําแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ประเมินผลในตารางวิเคราะห์เพื่อ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
นําแบบทดสอบมาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
เลือกแบบทดสอบที่เป็ นไปตามเกณฑ์มาจํานวน 30 ข้อ
ใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนสอนและหลังสอน

แผนภูมิที่ 7 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการใช้แบบฝึ ก มาหาค่าเฉลี่ย
( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนโดยใช้สถิติ
ทดสอบแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน ( t-test แบบ Dependent) เพื่อหาค่าความต่างก่อนและหลังการใช้
แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ตารางที่ 19 ตารางกําหนดเนื้อหาแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ ( Table Test Specification )
Objectives

Text Type

Level of Test technique
knowledge
To understand Pictures and
M
M/C
the text in literal sentences
comprehension
To understand Pictures and
T,C
M/C
the text in
sentences
interpretive
comprehension
To identify the Pictures and
K,M
M/C
main idea of the sentences
articles
Level of knowledge

M = Mechanical
K = Knowledge
T = Transfer
C = Communication
Cr = Criticism
C/M = Multiple choices item test

No. of
item
2

Scoring

9

9

19

19

2
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สร้างแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้เทคนิค KWL- Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC
การสร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจต่ อการอ่ านภาษาอังกฤษ
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีข้ นั ตอน
สร้างดังนี้
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากหนังสื อทัศนคติของ ผศ.ศักดิ์
สุ นทรเสณี (2531 : 102-105) และวิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ของพวงรัตน์
ทวีรัตน์ (2540 : 106-108)
2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษ จํานวน 2 5 ข้อ และประเมิน
โดยใช้มาตราส่ วนประเมินค่า ( Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท (Likert’s Scale , อ้าง
ในสุ ภาภรณ์ กิ่งคํา, 2550 : 42) เป็ นระดับการประเมิน ดังนี้
5 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด
4 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มาก
3
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
2 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
น้อย
1 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
น้อยที่สุด
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค
KWL- Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC สามารถแปลผลออกมาเป็ นพฤติกรรม โดยใช้เกณฑ์
ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง

4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.60 – 3.40
1.80 – 2.59
1.00 – 1.79

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

3. นําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL -Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องตามจุดมุ่งหมาย ความถูกต้อง และ ความเหมาะสมของคําถามและรู ปแบบ
ของภาษาเพื่อนําไปปรับปรุ งแก้ไข ซึ่ งความพึงพอใจของนักเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.34,
S.D.=0.80)
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4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วนําผลการให้คะแนนของแบบสอบถามไปหาค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อโดยการแจก
แจงแบบ t-test
5. หาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งชุด โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach)
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดลองงานวิจยั เป็ นไปตามขั้นตอนผูว้ จิ ยั ได้
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
1. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2. จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเข้าใจกับนักเรี ยนถึงวิธีการดําเนินการทดลองจุดประสงค์
การทดลอง และ วิธีการประเมินผลการเรี ยน
3. ทําการทดสอบก่อนการเรี ยน (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจใช้เวลา 50 นาที
4. ดําเนินการสอนตามแผนการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
5. ทําการทดสอบหลังการเรี ยน (posttest) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมที่ใช้ทดสอบก่อน
การเรี ยน
6. ตรวจให้คะแนนการทดสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวิธีการสถิติได้แก่คะแนนเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ
8. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
1.1 นําข้อมูลเชิงปริ มาณที่ได้จากผลคะแนนของแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนมาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการเปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัด
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง t-test แบบ Dependent
1.2 นําข้อมูลเชิงปริ มาณที่ได้จากแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิค KWL- Plus, STAD,
Jigsaw, LT และ CIRC โดยใช้แบบฝึ กทักษะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนก่อนและหลัง
การทดลอง โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ของ ลิเคริ ท์ ( Likert’s Scale )ใน
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ( X ) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ระดับเพื่อทราบระดับความพึงพอใจของ
นักเรี ยน
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9. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การวิเคราะห์คุณภาพของหนังสื ออ่านเพิ่มเติมใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ส่ วนการหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ วิเคราะห์จากสู ตร
E1/E2 สถิติที่ใช้หาค่าความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ มี
ดังนี้
1.1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต โดยใช้สูตร (บุญชม ศรี สะอาด, 2546)
=

X

เมื่อ

X

∑X
N

แทน ค่าเฉลี่ย

∑ X แทน ผลรวมของคะแนน
N

แทน จํานวนผูเ้ รี ยน

1.1.2 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร (บุญชม ศรี สะอาด, 2546)
n∑ X 2 − (∑ X )

2

n(n − 1)
S.D.
=
เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

∑X
(∑ Χ )
2

แทน ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง

2

แทน กําลังสองของคะแนนรวม
n แทน จํานวนผูเ้ รี ยน

นําค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้ แล้วแปลความหมายของคะแนน
ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2546)
คะแนนเฉลี่ย 1.00
– 1.50 หมายความว่า เหมาะสม น้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.51
– 2.50 หมายความว่า เหมาะสม น้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.51
– 3.50 หมายความว่า เหมาะสม ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.51
– 4.50 หมายความว่า เหมาะสม มาก
คะแนนเฉลี่ย 4.51
– 5.00 หมายความว่า เหมาะสม มากที่สุด
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของหนังสื ออ่านประกอบตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สูตร
E1 / E2 (วุฒิชยั ประสารสอย, 2547)
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนทุกคนจากการทํากิจกรรม
หรื อแบบทดสอบระหว่างเรี ยน โดยนําคะแนนมารวมกันและคิดเฉลี่ยเป็ นร้อยละ 80
 ∑X 


 N 

 x 100
=
E1
A

E1

แทน ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ

∑ X แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
N แทน จํานวนผูเ้ รี ยน
A

80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนทุกคนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คิดเฉลี่ยเป็ นร้อยละ 80

E

E2

2

 ∑F


 N 

 x 100
=
B

แทน ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์

∑ F แทน คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรี ยน
B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรี ยน
N แทน จํานวนผูเ้ รี ยน
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (IOC) และหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดย
การหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ และเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนโดยใช้การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
2.1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ หรื อค่า
IOC (Index of Item-Objective Congruence) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยใช้สูตร (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
IOC

=

∑R
N
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แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
(Index of Item - Objective Congruence)
IOC

∑ R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ

แทน จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.1.2 หาค่าความเชื่อมัน่ ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งมีสูตรคํานวณ ดังนี้
คํานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบโดยวิธีของคูเดอร์
-ริ ชาร์ดสัน สู ตร KR-20
(เยาวดี วิบูลย์ศรี , 2545)
N

∑

เมื่อ

2
pq 
 k  σ t −

rtt = 


σ 2t
 k − 1 

rtt
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ แห่งความเที่ยงของแบบทดสอบ

คือ จํานวนข้อสอบ
p
คือ สัดส่ วนของผูต้ อบถูกในแต่ละข้อคําถาม
คือ สัดส่ วนของผูต้ อบผิดในแต่ละข้อคําถาม (q = 1 − p)
k

q

σ 2t

คือ ความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งหมด

คํานวณหาค่าความยากง่าย
(p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การวิเคราะห์ ความยากง่าย
เป็ นการวิเคราะห์รายข้อ ใช้สูตร (เยาวดี วิบูลย์ศรี , 2545)
p=

R
N

คือ ค่าความยากของข้อคําถามแต่ละข้อ
R
คือ จํานวนผูท้ ี่ตอบข้อคําถามนั้นถูก
N
คือ จํานวนผูเ้ ข้าสอบทั้งหมด
คํานวณหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การหาอํานาจจําแนก เป็ น
การดูความเหมาะสมของรายข้อว่า ข้อคําถามสามารถจําแนกกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้จริ ง หรื อ
จําแนกผูท้ ี่มีคุณลักษณะสู งจากผูม้ ีคุณลักษณะตํ่าได้ใช้สูตร (เยาวดี วิบูลย์ศรี , 2545)
เมื่อ

p

r=

เมื่อ

r
RU

RU − RL
N

คือ ค่าอํานาจจําแนก
คือ จํานวนนักเรี ยนในกลุ่มสู งที่ตอบถูก
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RL
N

คือ จํานวนนักเรี ยนในกลุ่มตํ่าที่ตอบถูก
คือ จํานวนนักเรี ยนในกลุ่มสู งหรื อกลุ่มตํ่า

2.2 สถิติที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนจากการทดสอบ
ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนโดยใช้การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) แบบ Dependent Sample วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สูตร (กาญจนา วัฒายุ, 2548)

∑D

n∑ D 2 − (∑ D ) 2

n −1
T =
df = n -1
D แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน
n แทน จํานวน คู่
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับประชาคม
อาเซี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรี อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้
นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการหาค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อแบบ
ฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรี อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ตอนที่ 1 ผลการหาค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้ อหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 1 คือ เพื่อพัฒนา และ หาประสิ ทธิ ภาพของแบบ
ฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรี อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผูว้ ิจยั มีข้ นั ตอนในการดาเนินการ
วิจยั ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน ซึ่ ง ผลการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับรู ปแบบ
เนื้อหา กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการวัดผลและประเมินผลของแบบฝึ กจากนักเรี ยนจานวน 17 คน ซึ่ ง
สาเหตุที่เก็บข้อมูลได้จากนักเรี ยนจานวน 17 คน เพราะว่าผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลในช่วงที่นกั เรี ยนสอบ
ปลายภาคเสร็ จแล้ว ข้อมูลที่เก็บได้จึงเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/8 ที่มาติดต่องานเพียง
บางส่ วน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน ตอนที่ 2 ความ
ต้องการเกี่ ยวกับรู ปแบบ เนื้ อหา กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และการวัดผลและประเมิ นผล ของแบบฝึ ก
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
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ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม นัก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรี จังหวัดปทุ มธานี จาแนกตามเพศ ความรู ้ เกี่ ยวกับการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ ประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่และร้อยละ ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 แสดงจานวนและร้อยละกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน
ข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม
2. นักเรี ยนรู ้จกั ทักษะการอ่าน
เพื่อความเข้าใจหรื อไม่
- ไม่รู้จกั
- รู้จกั
รวม
3.นักเรี ยนรู้จกั การจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้เทคนิค KWLPlus, STAD, Jigsaw, LT และ
CIRC
- ไม่รู้จกั
- รู้จกั
รวม
4. นักเรี ยนรู้จกั ประชาคม
อาเซี ยน หรื อไม่
- ไม่รู้จกั
- รู้จกั
รวม

จานวนนักเรี ยน

คิดเป็ นร้อยละ

2
15
17

11.76
88.24
100.00

0
17
17

0.00
100.00
100.00

2
15

11.76
88.24

17

100.00

0
17
17

0.00
100.00
100.00

จากตารางที่ 20 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีจานวนทั้งหมด 17 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.24 รองลงมาเป็ นเพศชาย จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.76
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ตามลาดับ มีนกั เรี ยนที่รู้จกั การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ
100.00 ไม่มี นักเรี ยนที่ไม่รู้จกั การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีนกั เรี ยนรู้จกั การเรี ยนรู้โดยใช้
เทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.24 รองลงมา
คือ นักเรี ยนไม่รู้จกั การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC
จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.76 ตามลาดับ และมีนกั เรี ยนรู้จกั ประชาคมอาเซียนจานวน 17 คน
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ไม่มีนกั เรี ยนที่ไม่รู้จกั ประชาคมอาเซี ยน
ตอนที่ 2 ความต้องการการเรี ยนรู้ของนักเรี ย นเกี่ยวกับแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้า ใจ ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ ประชาคมอาเซี ย นวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ค วามถี่ แ ละร้ อ ยละ
ดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการของนักเรี ยนเกี่ยวกับรู ปแบบ เนื้อหา กิจกรรมการ
เรี ยนรู้ และการวัดผลและประเมินผลของแบบฝึ กการอ่านเพื่อความเข้าใจ
รายการ
1. นักเรี ยนต้องการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับอะไรบ้างใน แบบฝึ กเสริ ม
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
1.1 ประวัติความเป็ นมาของประชาคมอาเซียน
1.2 เนื้อหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
1.3 รู ปแบบของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ
1.4 ประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิค KWLPlus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC
1.5 รู ปแบบและขั้นตอนของการจัดการเรี ยนการสอนโดย
ใช้เทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC
1.6 สื่ อการเรี ยนการสอนการจัดการเรี ยนรู้
1.7 กิจกรรมในการจัดเรี ยนรู ้

ร้อยละ

ลาดับที่

17.02
17.02

1
1

13.45

4

14.92

3

15.13
12.61
9.87

2
5
6

134
ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการของนักเรี ยนเกี่ยวกับรู ปแบบ เนื้อหา กิจกรรมการ
เรี ยนรู้ และการวัดผลและประเมินผลของแบบฝึ กการอ่านเพื่อความเข้าใจ(ต่อ)
รายการ
2. นักเรี ยนต้องการให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแบบฝึ กการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซี ยน ที่มีวธิ ี การดาเนินการอย่างไร
2.1 การศึกษาในห้องเรี ยนและห้อง Sound Lab
2.2 การสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
2.3 การศึกษาจากใบความรู้ที่ครู เตรี ยมให้
2.4 การสนทนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างเพื่อน
2.5 การรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาและขั้นตอนของการ
จัดการเรี ยนรู้เทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ
CIRC
2.6 การจัดกิจกรรมกลุ่มและการศึกษาค้นคว้าและ
การปฏิบตั ิร่วมกันภายในกลุ่ม
2.7 การจัดการเรี ยนรู้โดยครู ผสู้ อน
2.8 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยครู ร่วมกับผูเ้ รี ยน
2.9 การเชิญวิทยากรชาวต่างชาติให้ความรู ้เกี่ยวกับ
อาเซียน
2.10 อื่นๆ
3. นักเรี ยนต้องการให้มีการวัดและประเมินผลแบบฝึ กการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซี ยนอย่างไร
3.1 การทดสอบ
3.2 การตรวจชิ้นงาน (ชิ้นงานการปฎิบตั ิงานของ
นักเรี ยน)

ร้อยละ

ลาดับที่

12.30
11.48
9.84
10.66
9.84

1
2
4
3
4

10.66

3

9.02
10.66
9.84

5
3
4

5.74

6

18.71
16.17

2
4

135
ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการของนักเรี ยนเกี่ยวกับรู ปแบบ เนื้อหา กิจกรรมการ
เรี ยนรู้ และการวัดผลและประเมินผลของแบบฝึ กการอ่านเพื่อความเข้าใจ (ต่อ)
รายการ

ร้อยละ

ลาดับที่

3.3 การสอบถาม
3.4 การสัมภาษณ์
3.5 การสังเกตพฤติกรรมการฝึ กการปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่างๆ
3.6 การใช้แฟ้ มงาน
3.7 อื่นๆ

17.55
19.17
14.55

3
1
5

10.62
3.23

6
7

4. นักเรี ยนต้องการให้ใครเป็ นผูป้ ระเมิน
4.1 ประเมินตนเอง
4.2 ครู ผสู้ อน
4.3 เพื่อนประเมินเพื่อน
4.4 อื่นๆ

27.11
35.54
26.51
10.84

2
1
3
4

5. นักเรี ยนต้องการให้เอกสารและใบงานที่ครู จดั ให้มีรูปแบบ
เป็ นอย่างไร
5.1 มากด้วยเนื้อหาสาระ
5.2 นาเสนอเนื้ อหาพอเข้าใจ ตัวหนังสื ออ่านง่าย
5.3 มีรูปภาพประกอบและมีสีสันสวยงาม
5.4 มีกิจกรรมที่หลากหลาย
5.5 มีการอธิ บายขั้นตอนอย่างละเอียดทุกขั้น
5.6 มีแบบประเมินการพัฒนาหลังเรี ยน
5.7 อื่นๆ

18.85
21.06
21.06
15.96
8.87
9.76
4.43

2
1
1
3
5
4
6

จากตารางที่ 21 พบว่า ความต้องการการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนเกี่ ยวกับแบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ที่เป็ นอันดับที่ 1 คือ ประวัติความเป็ นมาของประชาคมอาเซี ยนและเนื้ อหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
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ประชาคมอาเซี ยน คิดเป็ นร้อยละ 17.02 รองลงมา คือ รู ปแบบและขั้นตอนของการจัดการเรี ยนการ
สอนเทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC คิดเป็ นร้อยละ15.13 ประโยชน์ของการ
จัดการเรี ยนรู้ เทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC คิดเป็ นร้อยละ 14.92 รู ปแบบของ
แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ คิดเป็ นร้อยละ 13.45 สื่ อการเรี ยนการสอนการจัดการ
เรี ยนรู้เทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC คิดเป็ นร้อยละ 12.61 และ กิจกรรมใน
การจัดเรี ยนรู้เทคนิค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC คิดเป็ นร้อยละ 9.87 ตามลาดับ
นักเรี ยนต้องการให้จดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน มีวธิ ี การดาเนิ นการที่เป็ นอันดับที่ 1 คือ การศึกษาในห้องเรี ยน
และห้อง Sound Lab คิดเป็ นร้อยละ 12.30 รองลงมา คือ การสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
คิดเป็ นร้อยละ 11.48 การสนทนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างเพื่อนการจัดกิจกรรมกลุ่มและการศึกษา
ค้นคว้าและการปฏิ บตั ิร่วมกันภายในกลุ่มและการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยครู ร่วมกับผูเ้ รี ยนคิ ด
เป็ นร้อยละ10.66 การศึกษาจากใบความรู ้ที่ครู เตรี ยมให้ การรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาและขั้นตอนของ
การจัดการเรี ยนรู ้ และการวิทยากรชาวต่างชาติให้ความรู ้ เกี่ยวกับอาเซี ยนคิดเป็ นร้อยละ 9.84 การ
จัดการเรี ยนรู้โดยครู ผสู้ อนคิดเป็ นร้อยละ 9.02 และอื่นๆคิดเป็ นร้อยละ 5.74
นักเรี ย นต้องการให้มีก ารวัดและประเมิ นผลในแบบฝึ กการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่ อความ
เข้าใจ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน เป็ นอันดับที่ 1 คือ การสัมภาษณ์คิดเป็ นร้อยละ 19.17
รองลงมา คือ การทดสอบคิดเป็ นร้อยละ 18.71 การสอบถามคิดเป็ นร้อยละ 17.55 การตรวจชิ้นงาน
(ชิ้นงานการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน) คิดเป็ นร้อยละ 16.17 การสังเกตพฤติกรรมการฝึ กการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆคิดเป็ นร้อยละ 14.55 การใช้แฟ้ มงานคิดเป็ นร้อยละ 10.62 และอื่นๆคิดเป็ นร้อยละ
3.23
นักเรี ยนต้องการให้ใครเป็ นผูป้ ระเมิน อันดับที่ 1 คือ ครู ผสู้ อนคิดเป็ นร้อยละ 35. 54
รองลงมา คือ ประเมินตนเองคิดเป็ นร้อยละ 27.11 เพื่อนประเมินเพื่อนคิดเป็ นร้อยละ 26.51 และ
อื่นๆคิดเป็ นร้อยละ10.84
นักเรี ยนต้องการให้มีรูปแบบเอกสารและใบงานที่ครู จดั ที่เป็ นอันดับที่ 1 คือ นาเสนอ
เนื้อหาพอเข้าใจ ตัวหนังสื ออ่านง่าย และมีรูปภาพประกอบและมีสีสันสวยงามคิดเป็ นร้อยละ 21.06
รองลงมา คือ มากด้วยเนื้ อหาสาระคิ ดเป็ นร้ อยละ 18.85 มีกิจกรรมที่หลากหลายคิดเป็ นร้ อยละ
15.96 มีแบบประเมินการพัฒนาหลังเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 9.76 มีการอธิ บายขั้นตอนอย่างละเอียดทุก
ขั้นคิดเป็ นร้อยละ 8.87 และอื่นๆคิดเป็ นร้อยละ 4.43
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ข้อเสนอแนะของความต้องการของนักเรี ยนเกี่ ยวกับรู ปแบบ เนื้ อหา กิ จกรรมการเรี ยนรู ้
และการวัดผลและประเมินผลของแบบฝึ ก ได้แก่ อยากให้มีกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้เด็กมีความ
กระตือรื อร้นที่จะตั้งใจเรี ยนเรื่ องอาเซียน และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อไปหาความรู ้นอกสถานที่ที่
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยน
จากการศึกษาความต้องการของนักเรี ยนเกี่ยวกับรู ปแบบ เนื้อหา กิจกรรมการเรี ยนรู ้และ
การวัดผลและประเมินผลของแบบฝึ กทักษะแล้วผูว้ จิ ยั จึงได้สร้างแบบฝึ กแล้วนาแบบฝึ กที่สร้างขึ้น
ทดลองใช้กบั นักเรี ยน 30 คน (Field Try - out) ซึ่ งมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรี ยน
2. เรี ยนจากแบบฝึ กตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. ทาแบบฝึ กหัดที่มีในแบบฝึ ก
4. ทดสอบหลังเรี ยน
5. นาผลมาวิเคราะห์ หาค่าประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2 : 80/80)
2) การหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบภาคสนาม
(Field Try-out)
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้เพื่อหาค่า
ประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 กับนัก เรี ย นที่ ไม่ใ ช่ กลุ่ มตัวอย่าง คื อ นัก เรี ย นระดับ ชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4/1
จานวน 30 คน (Field Group Try-out) โดยคัดเลือกนักเรี ยน เก่ง ปานกลาง อ่อน ดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มทดลอง
แบบฝึ กทักษะ
แบบทดสอบหลังเรี ยน

ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
E1

E2

80.22
-

80.00

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน

80
80

E1/ E2
80.22/80.00

จากตารางที่ 22 พบว่า แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 80.07/80.78 ซึ่ ง
ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
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ผูว้ จิ ยั นาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ไปใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 /8 จานวน 40 คน โดย
ดาเนิ นการทดสอบก่ อนเรี ย นด้ว ยแบบทดสอบการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อความเข้า ใจก่ อนเรี ย น
จากนั้นจึ งดาเนิ นการทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน ใช้ระยะเวลาในการทดลองแบบฝึ กทั้งหมด 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง ใน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โดยดาเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนการเรี ยนรู ้ ดัง
ตารางที่ 23
ตารางที่ 23 สรุ ปขั้นตอนในการดาเนิ นการทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ชื่อหน่วย
ชื่อแผนการเรี ยนรู ้
การเรี ยน
ASEAN Pre – test
Basic Facts about
ASEAN
ASEAN Festivals
Thailand’s Readiness
for the AEC
ASEAN News
Tourist Attractions in
ASEAN
Post – test

เทคนิค

สาระสาคัญ

-

จับ ใจความส าคัญ สรุ ป ความ ตี ค วาม
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่าน
(KWL PLUS ) เ ข้ า ใ จ แ ล ะ เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
ประชาคมอาเซียน
( STAD )
ประเพณี สาคัญของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน
( JIGSAW )
(LT)
( CIRC )
-

การเตรี ยมความพร้ อ มในการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน
ข่าว และ เหตุการณ์สาคัญในอาเซียน
สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน
จับ ใจความส าคัญ สรุ ป ความ ตี ค วาม
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่าน

เวลา
(ชัว่ โมง)
1
3
3
3
3
3
1

ผลการใช้ แ บบฝึ กการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้า ใจ ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ
ประชาคมอาเซี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า แบบฝึ กเรื่ องที่ 1 คือ Basic Facts
about ASEAN โดยใช้เทคนิค KWL PLUS ในการจัดการเรี ยนการสอน จากการใช้เทคนิค KWL
PlUS ทาให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในบทเรี ยน นักเรี ยนปรึ กษาหารื อ ว่ารู ้อะไรมาบ้างแล้ว อยากรู ้
อะไรอีก นอกจากนั้นนักเรี ยนยังสนใจเกี่ ยวกับความคล้ายคลึ งกันทางวัฒนธรรมของประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซี ยน เปรี ยบเทียบในแต่ละประเทศว่ามีความคล้ายคลึงกันในด้านใดบ้าง เช่น ลาว
มี ความคล้า ยคลึ ง กับ ไทย ทั้ง ทางด้า นภาษา และ การดาเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน แบบฝึ กเรื่ อ งที่ 2
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ASEAN Festivals โดยใช้เทคนิค STAD ในการจัดการเรี ยนการสอน นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้น
และ สนใจว่าในแต่ละประเทศนั้น มีประเพณี อะไรบ้างที่มีความสาคัญ และ นักเรี ยนรู ้จกั ประเพณี
อะไรบ้างในประเทศนั้น แบบฝึ กเรื่ องที่ 3 Thailand’s Readiness for the AEC โดยใช้เทคนิ ค
JIGSAW นักเรี ยนให้ความสนใจว่า ประเทศไทยมีจุดอ่อน และ จุดแข็ง อย่างไร ในการที่จะก้าวสู่
ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งนักเรี ยนสามารถแยกประเด็นที่เป็ นจุดอ่อน และ จุดแข็ง ได้ ในบทเรี ยนนี้ ครู
คอยให้คาแนะนาในเรื่ องของคาศัพท์ในแต่ละกลุ่ม แบบฝึ กเรื่ องที่ 4 ASEAN News โดยใช้เทคนิค
LT นักเรี ยนสามารถแยกส่ วนประกอบของข่าวได้ว่ามีอะไรบ้าง และ บอกได้ว่าเป็ นข่าวประเภท
ไหน และ นักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถบอกได้วา่ เป็ นข่าวเกี่ยวกับเรื่ องอะไร ครู ให้คาแนะนานักเรี ยน
ในเรื่ องของ คาศัพท์ ในแต่ละกลุ่ม เรื่ องที่ 5 Tourist Attractions in ASEAN โดยใช้เทคนิค CIRC
นัก เรี ย นให้ ค วามสนใจ และ กระตื อ รื อ ร้ นอยากรู ้ ว่า ในแต่ ล ะประเทศนั้น มี ส ถานที่ ท่ องเที่ ย ว
อะไรบ้างที่น่าสนใจ และ ที่ไหนบ้างที่รู้จกั ไม่รู้จกั และ อยากไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
โดยภาพรวม ผูว้ ิจยั สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนขณะเรี ยนและทาแบบฝึ ก พบว่า นักเรี ยน
ให้ความสนใจและ ตั้งใจเรี ยน เพราะ การใช้เทคนิคที่แตกต่างกันในแต่ละบทเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนไม่
เกิ ดความเบื่อหน่ าย เนื้ อหาที่เรี ยนเป็ นเรื่ องที่กาลังอยู่ในความสนใจ จึงทาให้นกั เรี ยนอยากพูดคุ ย
แลกเปลี่ยนความรู ้ หรื อตั้งคาถาม นักเรี ยนแบ่งหน้าที่ ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนเองภายในกลุ่ม และ
ให้ความร่ วมมือในการทางานกลุ่มเป็ นอย่างดี
ตอนที่ 3 ผลการประเมินผลและการปรับปรุ งแก้ไขแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ
ผูว้ จิ ยั ได้ประเมินผลการใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ โดยแบ่งการประเมินเป็ น 3 ตอน
ดังนี้
1. ประเมินค่าประสิ ทธิ ภาพแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน ด้วยแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2. เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้ อหา
เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
3. ศึ ก ษาความพึ งพอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อแบบฝึ กการอ่า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ
ความเข้าใจที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับ ประชาคมอาเซี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 24 ประเมินค่าประสิ ทธิ ภาพการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน ด้วยแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/8
การหา
ประสิ ทธิภาพ

จานวน

เกณฑ์ประสิ ทธิภาพ
E1/E2

ประสิ ทธิภาพ
E1/E2

ความหมาย

กลุ่มตัวอย่าง

40

80/80

80.07/80.78

ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 24 พบว่า แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 80.07/80.78 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
ตารางที่ 25 ตารางเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
กลุ่มทดลอง
จานวนนักเรี ยน
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
40
แบบทดสอบหลังเรี ยน

40

คะแนนเต็ม
30

X

15.35

S.D.
0.36

30

18.75

0.38

t-test

Sig.

8.24

.000

* p< .05
จากตารางที 25 พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้ อหา
เกี่ ยวกับ ประชาคมอาเซี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ก่อน
เรี ย นและหลังเรี ยน มี ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนการอ่ า นภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจ หลังเรี ยน ( X
=15.35, S.D. = 0.36) สู งกว่าก่อนเรี ยน ( X =18.75,S.D. = 0.38) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนด้วยแบบฝึ กการ
อ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้า ใจที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ ประชาคมอาเซี ย น ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จานวน 40 คน เป็ นนักเรี ยนชาย จานวน 6 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15 นักเรี ยนหญิงจานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 85 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้
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1.ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ ใน 4 ด้าน คือ ด้านครู ผสู ้ อนด้านเนื้ อหาด้านกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดา้ นการวัดและประเมินผล
และด้า นประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ของแบบฝึ กทัก ษะได้วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ค่ า สถิ ติ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่ งพบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดย
ใช้แบบฝึ กการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อเพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่าน โดยภาพรวม เห็ นด้วยใน
ระดับมาก ( X =4.34, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน ดังนี้ ลาดับที่ 1 ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( X =4.43, S.D. = 0.72) ลาดับที่ 2ด้านประสบการณ์
การเรี ยนรู้ ( X =4.41, S.D. = 0.68) ลาดับที่ 3ด้านครู ผสู้ อน ( X =4.35, S.D.= 0.85)ลาดับที่ 4ด้าน
เนื้ อหา ( X =4.31, S.D. = 0.88) และลาดับที่ 5 ด้านการวัดและประเมินผล ( X =4.22, S.D. = 0.87)
ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 4 ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ความพึงพอใจเป็ นรายด้าน ดังตารางที่ 26
ตารางที่ 26 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้วยแบบฝึ กการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แยกเป็ น 5 ด้าน
รายการประเมิน

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

ลาดับที่

1. ด้านครู ผสู ้ อน
1.1 ครู ช้ ีแจงชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แต่ละเทคนิคให้
นักเรี ยนเข้าใจอย่างชัดเจน

4.50

0.64

ระดับมากที่สุด

1

1.2 ครู จดั บางกลุ่มนักเรี ยนโดยคละความสามารถได้
อย่างเหมาะสม

4.40

0.87

ระดับมาก

4

1.3 ครู ให้คาปรึ กษาและอานวยความสะดวกแก่
นักเรี ยนในการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึง

4.03

0.86

ระดับมาก

8

1.4 ครู สร้างบรรยากาศในห้องเรี ยนเหมาะสมกับ
การเรี ยนรู ้ในแต่ละเทคนิค

4.50

0.84

ระดับมากที่สุด

2

1.5 ครู เสริ มแรงโดยให้รางวัลแก่กลุ่มที่ทาสาเร็ จ

4.42

0.90

ระดับมาก

3

1.6 ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็นใน
แต่ละกิจกรรมการเรี ยนรู ้

4.33

0.94

ระดับมาก

5
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ตารางที่

26

ศึ กษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แยกเป็ น 5 ด้าน (ต่อ)
รายการประเมิน

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

ลาดับที่

1.7 ครู ใช้คาถามระหว่างการเรี ยนการสอนที่กระตุน้
ให้นกั เรี ยนได้เกิดการคิดและอยากมีส่วนร่ วม

4.23

0.81

ระดับมาก

7

1.8 ครู สอดแทรกความคิดด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินยั

4.35

0.86

ระดับมาก

6

4.35

0.85

ระดับมาก

3

4.20

0.88

ระดับมาก

3

4.15

0.86

ระดับมาก

4

2.3 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของนักเรี ยน

4.43

0.87

ระดับมาก

2

2.4 เนื้อหาเรี ยงลาดับจากง่ายไปสู่ยาก

4.45

0.90

ระดับมาก

1

4.31

0.88

ระดับมาก

4

4.60

0.59

ระดับมากที่สุด

1

4.45

0.71

ระดับมาก

3

4.30

0.82

ระดับมาก

5

รวม
2. ด้านเนื้อหา
2.1 เนื้อหาตรงตามความสนใจและความต้องการของ
นักเรี ยน
2.2 การจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรี ยน

รวม
3. ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนเทคนิค KWL- Plus
ช่วยส่งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
3.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนเทคนิค STAD ช่วย
ส่งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
3.3 กิจกรรมการเรี ยนการสอนเทคนิค Jigsaw ช่วย
ส่งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 26 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แยกเป็ น 5 ด้าน (ต่อ)
รายการประเมิน
3.4 กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือเทคนิค
การเรี ยนรู ้แบบ LT ช่วยส่งเสริ มความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษ
3.5 กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือเทคนิค
การเรี ยนรู ้แบบ CIRC ช่วยส่งเสริ มความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษ
3.6 กิจกรรมการเรี ยนการสอนเทคนิค KWL-Plus,
STAD, Jigsaw, LT และ CIRC ช่วยส่งเสริ มความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น
รวม
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 การประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคลและกลุ่ม
4.2 นักเรี ยนทราบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองและกลุ่ม
4.3 การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหา ทักษะการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ
รวม
5. ด้านประสบการณ์การเรี ยนรู ้
5.1 นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ในแต่ละเทคนิคและส่งเสริ มความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
5.2 นักเรี ยนสามารถ จับใจความ ตีความ วิเคราะห์
เนื้อหาได้ดีข้ ึน
5.3 นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมกลุ่มร่ วมกัน
5.4 นักเรี ยนสามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การเรี ยนรู ้ของตนเอง

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

ลาดับที่

4.55

0.57

ระดับมากที่สุด

2

4.40

0.70

ระดับมาก

4

4.28

0.93

ระดับมาก

6

4.43

0.72

ระดับมาก

1

4.30

0.88

ระดับมาก

1

4.07

0.99

ระดับมาก

3

4.28

0.75

ระดับมาก

2

4.22

0.87

ระดับมาก

5

4.20

0.82

ระดับมาก

4

4.23

0.69

ระดับมาก

3

4.63

0.62

ระดับมากที่สุด

1

4.58

0.59

ระดับมาก

2
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ตารางที่ 26 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แยกเป็ น 5 ด้าน (ต่อ)
รายการประเมิน
รวม
รวมทั้งหมด

X

4.41
4.34

S.D.
0.68
0.80

ระดับความพึงพอใจ
ระดับมาก
ระดับมาก

ลาดับที่
2

จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การเรี ยนด้วย
แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
( X = 4.34, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก ถึง มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่าทุกด้านและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 4
ด้านครู ผสู ้ อน ในภาพรวมนักเรี ยนมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.35,
S.D. = 0.85) โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ครู ช้ ี แจงชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แต่ละเทคนิ คให้
นักเรี ยนเข้าใจอย่างชัดเจน ( X = 4.50, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ ครู สร้างบรรยากาศในห้องเรี ยน
เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ในแต่ละเทคนิ ค( X = 4.50, S.D. = 0.84) ครู เสริ มแรงโดยให้รางวัลแก่กลุ่มที่
ทาสาเร็ จ ( X = 4.42, S.D. = 0.90) ครู จดั กลุ่มนักเรี ยนโดยคละความสามารถได้อย่างเหมาะสม
( X =4.40, S.D. = 0.87) ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรมการเรี ยนรู ้
( X =4.33, S.D. = 0.94) ครู สอดแทรกความคิดด้านคุณธรรมจริ ยธรรม เช่น ความซื่ อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ ระเบียบวินยั ( X =4.35,S.D.=0.86) ครู ใช้คาถามระหว่างการเรี ยนการสอนที่กระตุน้ ให้
นักเรี ยนได้เกิดการคิดและอยากมีส่วนร่ วม ( X =4.23,S.D. =0.89) และครู ให้คาปรึ กษาและอานวย
ความสะดวกแก่นกั เรี ยนในการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึง ( X =4.03,S.D. =0.86)
ด้านเนื้ อหาในภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.31, S.D. =
0.88) โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ เนื้ อหาเรี ยงลาดับจากง่ายไปสู่ ยาก ( X =4.45, S.D.
=0.90) รองลงมาคือ เนื้ อหาเหมาะสมกับระดับของนักเรี ยน ( X =4.43, S.D. =0.87) เนื้ อหาตรงตาม
ความสนใจและความต้องการของนักเรี ยน( X =4.20, S.D. =0.88) และการจัดเนื้ อหาเหมาะสมกับ
เวลาเรี ยน ( X =4.15, S.D. =0.86)
ด้า นกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ นภาพรวมนัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก
( X =4.43, S.D. = 0.72) โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ กิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้
เทคนิ ค KWL- Plus ช่ วยส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ( X =4.60, S.D. =0.59)
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รองลงมาคือกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือเทคนิ ค LT ช่วยส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ( X =4.55, S.D. =0.59) กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิค STAD ช่วยส่ งเสริ ม
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ( X =4.45, S.D. =0.71 ) กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้
เทคนิค CIRC ช่วยส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านอังกฤษ ( X =4.40, S.D. = 0.70) กิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยใช้เทคนิค Jigsaw ช่วยส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ( X =4.30, S.D. =
0.82) และกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเทคนิ ค KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC ช่ วย
ส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น ( X =4.28, S.D. = 0.93)
ด้านการวัดและประเมินผลในภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
( X =4.22, S.D.=0.87) โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคลและกลุ่ม ( X =4.30, S.D. =0.88) รองลงมาคือการประเมินผลครอบคลุมเนื้ อหาทักษะ
การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( X =4.28, S.D.=0.75)และนักเรี ยนทราบผลการประเมินการเรี ยนรู้ ของ
ตนเองและกลุ่ม ( X =4.07, S.D.=0.99)
ด้านประสบการณ์การเรี ยนรู้ในภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
( X =4.41, S.D. = 0.68) โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
กลุ่มร่ วมกัน ( X =4.63, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ นักเรี ยนสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
เรี ยนรู้ของตนเอง ( X =4.58, S.D. = 0.59)นักเรี ยนสามารถจับใจความ ตีความ วิเคราะห์ เนื้ อหาได้ดี
ขึ้น ( X =4.23, S.D. = 0.69) นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือในแต่ละ
เทคนิคและส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ( X =4.20, S.D. = 0.82)
2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เนื้อหาของแบบฝึ กบางเรื่ องมีความยาก ครู ควรจึงต้องให้นกั เรี ยนหาศัพท์
ล่วงหน้า หรื อ ให้นกั เรี ยนเล่นเกมหาความหมายของคาศัพท์ก่อนเรี ยน
2. ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยน เพื่อ
ยกผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านของนักเรี ยนสู งขึ้น
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4” โดยเลือกใช้เทคนิค KWL- Plus, STAD,
Jigsaw, LT และ CIRC มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Pre - Experimental Research ) การวิจยั ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่ อ 1. พัฒนาแบบฝึ กและหาประสิ ทธิ ภาพของ แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความ
เข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4 /8
จํานวน 40 คน โรงเรี ยนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทดลองใช้ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง จํานวน 15 ชัว่ โมง แบบแผนการวิจยั The One Group – Pretest-Posttest
Design
การวิจยั ครั้งนี้ผสู ้ ร้างแบบฝึ กขึ้นใหม่ โดยสํารวจความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน ต่างๆ
และนํามาสังเคราะห์เป็ นแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยมีเนื้อหาให้นกั เรี ยนได้ศึกษา 5 เรื่ อง คือ 1
. Basic
Facts of ASEAN 2.ASEAN Festivals 3. Thailand’s Readiness for the AEC 4. ASEAN News และ
5. Tourist Attractions in ASEAN ซึ่งองค์ประกอบของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 4 ประกอบด้วยคํานํา คําชี้แจง
คําแนะนําในการใช้แบบฝึ กสําหรับครู ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ประกอบไปด้วย สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
สื่ อการเรี ยนรู้ การวัดและการประเมินผล และเกณฑ์การประเมิน สําหรับคําชี้แจงในการ
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ใช้แบบฝึ กสําหรับนักเรี ยน ประกอบไปด้วย จุดประสงค์ การเรี ยนรู ้ เนื้อเรื่ อง ใบความรู ้ แบบฝึ กหัด
แบบทดสอบ
แบบแผนการวิจยั คือ ทดลองแบบกลุ่มเดียว สอบก่อนและหลัง (The One Group – PretestPosttest Design) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( 𝑥𝑥̅ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ค่า
t-test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 80.07/80.78 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพที่ยอมรับได้ ซึ่ง
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
2. แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจํานวน 30 ข้อ30 ใช้ คะแนน
เวลา 60 นาที แบบทดสอบมีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.35 – 0.65 และค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่
ระหว่าง 0.35 – 0.70 มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.92
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนโดยใช้ รู ปแบบการสอนแบบ KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT และ CIRC
จํานวน 25 ข้อ มี 5 ตัวเลือก โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ 1.ด้านครู ผสู้ อน 2.ด้านเนื้อหา 3. ด้านกิจกรรม
การเรี ยนการสอน 4. ด้านการวัดผลและประเมินผล 5. ด้านประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.80
การดําเนินการทดลอง
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 /8 โรงเรี ยนธัญบุรี
ที่เรี ยนในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ( อ 31203 ) จํานวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย
( Simple Random Sampling ) 1 ห้องเรี ยน จากทั้งหมด 10 ห้องเรี ยน โดยใช้เวลาในการทดลองสัปดาห์
ละ 3 ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลา 5 สัปดาห์รวมทั้งสิ้ น 15 ชัว่ โมง ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ผูว้ จิ ยั
ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนจํานวน 50 ข้อ ใช้เวลาในการทดลอง 60 นาที ชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการเรี ยน และ วิธีการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ ก การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 4 จากนั้นทําการสอนจนครบ
5 เทคนิค คือ KWL-Plus , STAD , Jigsaw , LT และ CIRC จากนั้นผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทํา
แบบทดสอบหลังเรี ยน จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาที ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน
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กับแบบทดสอบก่อนเรี ยน และ ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อแบบ ฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
แล้วนําคะแนนไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติโดยการหาค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้เกณฑ์
80/80 จากสู ตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 2520: 135-139) เปรี ยบเทียบความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน โดยใช้สถิติ t-test วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 นําค่าระดับที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เปรี ยบเทียบแล้วนําไปแปลหาค่าระดับความพึงพอใจ
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ผลการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 4 พบว่าแบบฝึ กประกอบด้วย คํานํา คําชี้แจง คําแนะนํา
ในการใช้แบบฝึ ก สําหรับครู และนักเรี ยน แบบทดสอบหลังเรี ยน แบบฝึ กมีจาํ นวน 1 หน่วย แบ่งเป็ น 5
แผนการสอน คือ 1 .Basic Facts of ASEAN 2.ASEAN Festivals 3. Thailand’s Readiness for the AEC
4. ASEAN News และ 5. Tourist Attractions In ASEAN ค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.07/80.78
ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่ งยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
2. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถใน การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยนสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 4 สู งขี้น หลัง จากได้รับการจัดการเรี ยนรู้โดย
ใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็ น รายข้อ อยูใ่ นระดับมาก ถึง มากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็ น รายด้าน พบว่าทุกด้านและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งอธิ บายในแต่ละด้านได้ดงั นี้ ด้าน
ครู ผสู ้ อน ในภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.85) ด้านเนื้อหาใน
ภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.31, S.D. = 0.88) ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
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ภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.43, S.D. = 0.72) ด้านการวัดและประเมินผล
ในภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.22, S.D.=0.87) ด้านประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ในภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.41, S.D. = 0.68)
อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

1. จากผลการวิจยั ข้อที่ 1 พบว่า การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยมีเนื้อหา 1. Basic Facts of
ASEAN 2. ASEAN Festivals 3. Thailand’s Readiness for the AEC 4. ASEAN News และ 5. Tourist
Attractions in ASEAN ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 80.07/80.78 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพที่ยอมรับได้และ
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ แสดงว่าแบบฝึ กที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อ
ที่ 1 ซึ่ งอภิปรายได้ ดังนี้
ในการทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า แบบฝึ กเรื่ อง Basic Facts of ASEAN นักเรี ยนให้
ความสนใจเกี่ยวกับประวัติอาเซี ยน ความเป็ นมา และสนุกกับกิจกรรมกลุ่ม นักเรี ยนสามารถตอบคําถาม
เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของอาเซี ยนได้ดี และกล้าแสดงออกในการตอบคําถาม
ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะว่านักเรี ยนสนใจในประวัติความเป็ นมาของอาเซี ยนจึงทําให้นกั เรี ยนสามารถตอบคําถามได้ดี ซึ่ง
สอดคล้องกับคํากล่าวรู เมลฮาร์ ท (Rumelhart. 1981 : 22) ได้อธิ บายว่า การที่มนุษย์จะเกิดความเข้าใจใน
การอ่านได้น้ นั ผูอ้ ่านจะต้องมีความรู ้ทางภาษาและความรู ้ทว่ั ไปมา ช่วยในการทําความเข้าใจเนื้อเรื่ อง
เพราะข้อเขียนต่าง ๆ เป็ นเพียงข้อมูลทางภาษาเท่านั้น ผูอ้ ่านจะต้องพยายามสร้างความหมายขึ้นมาเอง
โดยนําประสบการณ์เดิมที่มีอยูเ่ ข้ามาสัมพันธ์กบั ข้อเขียน นอกจากนั้นนักเรี ยนยังสนใจเกี่ยวกับความ
คล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน เปรี ยบเทียบในแต่ละประเทศว่ามี
ความคล้ายคลึงกันในด้านใดบ้าง เช่น สาธารณะประชาชน ลาว มี ความคล้ายคลึงกับไทย ทั้งทางด้าน
ภาษา และ การดําเนินชีวติ ประจําวัน ซึ่ ง Pritchaed (1990: 273-295) กล่าวว่า โครงสร้างความรู้ดา้ น
เนื้อหาได้รับอิทธิ พลมาจากวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ เพื่อนําไปใช้ในการตีความหมายในการอ่านได้
ผูอ้ ่านจะใช้พ้นื ความรู ้เดิม บริ บททางสถานการณ์ และสิ่ งชี้แนะที่ผเู ้ ขียนกําหนดให้เพื่อใช้ในการ
ตีความหมายของข้อความ หากผูอ้ ่านไม่สามารถใช้พ้นื ความรู ้เดิมให้เหมาะสม อาจทําให้ผอู ้ ่านไม่
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สามารถเข้าใจเรื่ องที่กาํ ลังอ่าน ASEAN Festivals โดยใช้เทคนิค STAD นักเรี ยนให้ความสนใจ
กิจกรรมนี้ สนุกกับการทํางานกลุ่ม นักเรี ยนสามารถถาม – ตอบคําถามในเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณี ใน
อาเซี ยนได้ดี นอกจากนั้นนักเรี ยนยังมีความกระตือรื อร้น และ สนใจว่าในแต่ละประเทศนั้น มีประเพณี
อะไรบ้างที่มีความสําคัญ และ นักเรี ยนรู ้จกั ประเพณี อะไรบ้างในประเทศนั้น แบบฝึ กเรื่ อง Thailand’s
Readiness for the AEC โดยใช้เทคนิค Jigsaw นักเรี ยนให้ความสนใจว่า ประเทศไทยมีจุดอ่อน และ จุด
แข็ง อย่างไร ในการที่จะก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งนักเรี ยนสามารถแยกประเด็นที่เป็ นจุดอ่อน และ จุด
แข็ง ได้ ในบทเรี ยนนี้ครู คอยให้คาํ แนะนําในเรื่ องของคําศัพท์ในแต่ละกลุ่ม
แบบฝึ ก เรื่ อง ASEAN
News โดยใช้เทคนิค LT นักเรี ยนสามารถแยกส่ วนประกอบของข่าวได้วา่ มีอะไรบ้าง และ บอกได้วา่
เป็ นข่าวประเภทไหน และ นักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถบอกได้วา่ เป็ นข่าวเกี่ยวกับเรื่ องอะไร ซึ่งแสดงว่า
นักเรี ยนมีความเข้าใจในบทอ่าน สามารถแยกแยะประเด็นได้เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับและวัย
ของผูเ้ รี ยน โดยยึดความ สําคัญสู งสุ ดในกระบวนการปฎิรูปการเรี ยนรู ้ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มศักยภาพ สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองมีพฒั นาการ ครบ 4 ด้าน คือ ด้าน
ร่ างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา และรู ้จกั แสวงหาความรู ้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวติ บรุ นเนอร์ (Brunner,1963:1-54) และ แบบฝึ ก เรื่ อง Tourist Attractions In ASEAN
โดยใช้เทคนิค CIRC นักเรี ยนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่ องการท่องเที่ยว และ กระตือรื อร้นอยากรู ้วา่ ใน
แต่ละประเทศนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างที่น่าสนใจ และ ที่ไหนบ้างที่รู้จกั และ อยากไปเที่ยวที่
ไหนบ้าง นักเรี ยนยังสนุกกับการถาม ตอบคําถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่านักเรี ยน
สนใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซี ยนดังนั้นครู ผสู ้ อนจึงต้องศึกษาความ
ต้องการ ความสนใจของนักเรี ยนก่อนสร้างบทเรี ยนซึ่ งตรงกับ
โดยภาพรวม ผูว้ จิ ยั สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนขณะเรี ยนและทําแบบฝึ ก พบว่า นักเรี ยนให้
ความสนใจและ ตั้งใจเรี ยน เพราะ การใช้เทคนิคการสอนที่แตกต่างกันในแต่ละบทเรี ยน ทําให้นกั เรี ยน
ไม่เกิดความเบื่อหน่าย กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่เรี ยน จึงทําให้นกั เรี ยนอยากพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู ้ หรื อตั้งคําถาม เกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยน นักเรี ยนรู ้จกั แบ่งหน้าที่ ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของ
ตนเองภายในกลุ่ม และ ให้ความร่ วมมือในการทํางานกลุ่มเป็ นอย่างดี นักเรี ยนที่เรี ยนเก่งก็คอย
ช่วยเหลือ และ แนะนํานักเรี ยนที่เรี ยนอ่อน จึงทําให้เกิดความบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ซึ่ง
สอดคล้องกับ กับกรมวิชาการ (2551 : 1) ที่วา่ การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนต้องสอดคล้องกับ
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษา การจัดการเรี ยนการสอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมให้หลากหลาย
ทั้งกิจกรรมการฝึ กทักษะทางภาษาและกิจกรรมการฝึ กผูเ้ รี ยนให้รู้ ถึงวิธีการเรี ยนภาษาด้วยตนเองควบคู่
ไปด้วย การฝึ กฝนเหล่านี้ จะนําไปสู่ การเป็ นผูเ้ รี ยนที่พ่ งึ ตนเอง ได้ และสามารถเรี ยนรู้ได้ตลอดชีวติ โดย
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ใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือในการค้นคว้าหาความรู ้ ในการศึกษาต่อ รวมทั้งในการประกอบ
อาชีพซึ่ งเป็ นจุดหมายสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ที่เน้นให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม เรี ยนรู้ที่จะรับผิดชอบ และทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
นอกจากนี้ จากผลการทดลองใช้แบบฝึ ก พบว่า นักเรี ยนมีผลการเรี ยนดีข้ ึน นักเรี ยนที่เรี ยน
อยูใ่ นระดับปานกลางและอ่อนอาจจะใช้เวลาในการทําแบบฝึ กช้ากว่า แต่ก็เข้าใจเรื่ องที่เรี ยนได้มากขึ้น
โดยครู ตอ้ งอธิบายและแนะนํา ให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมทั้งเดี่ยวและกลุ่ม นักเรี ยนรู ้จกั ช่วยเหลือกัน
มากขึ้น นักเรี ยนให้ความร่ วมมือในการฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม ตั้งใจเรี ยนรู ้ บิลโลว์ (
Billow อ้างถึงใน
เตือนใจ ตรี เนตร, 2544: 7) กล่าวถึง ลักษณะของแบบฝึ กที่ดีน้ นั จะต้องดึงดูดความสนใจและสมาธิของ
ผูเ้ รี ยน เรี ยงลําดับจากง่ายไปหายากเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนฝึ กเฉพาะอย่าง ใช้ภาษาเหมาะสมกับวัย
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิหลังทางภาษาของผูเ้ รี ยน แบบฝึ กที่ดีควรจะเป็ นแบบฝึ กสําหรับผูเ้ รี ยนที่เรี ยนเก่ง
และซ่อมเสริ มสําหรับผูเ้ รี ยนที่เรี ยนอ่อนในขณะเดียวกัน นอกจากนี้แล้วควรใช้หลายลักษณะและมี
ความหมายต่อผูฝ้ ึ กอีกด้วย เมื่อพิจารณาเนื้อหาใน 5 เรื่ องแล้ว พบว่า แบบฝึ กการอ่านเพื่อความเข้าใจโดย
ใช้เทคนิค KWL- Plus ช่วยส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. ผลการวิจยั ข้อที่ 2 พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 4 สู งขี้น หลัง จากได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิ บายได้วา่
หลัง จากทดลองใช้ แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 4 นักเรี ยน
มีความสามารถใน การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ่ งยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า
เนื้อหาที่ผวู ้ จิ ยั เลือกมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นเรื่ องที่ทุกคนกําลังให้ความสนใจ อีกทั้งการใช้
เทคนิคที่หลากหลายส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยน
เมื่อได้ทาํ แบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นนักเรี ยนจึงให้ความสนใจ เกิดความเข้าใจ และ สามารถจับใจความสําคัญ
ของเนื้อหาได้จึงทําให้นกั เรี ยนตอบคําถามได้ถูกต้อง ดังเช่น วราภรณ์ ระบาเลิศ (2552 : 38) กล่าวว่า
ลักษณะของแบบฝึ กทักษะที่ดีจะต้องเป็ นแบบฝึ กที่ผเู ้ รี ยนเคยเรี ยนเนื้อหานั้นมาแล้วมีความเหมาะสมกับ
วัย มีคาํ ชี้แจงสั้นๆ เข้าใจง่ายใช้เวลาไม่นานเกินไปเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจและท้าทายเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
เลือกทั้งแบบตอบอย่างจํากัดและตอบอย่างเสรี มีคาํ สั่งหรื อตัวอย่างแบบฝึ กทักษะที่ไม่ยาวเกินไป และ
ไม่ยากแก่การเข้าใจ มีหลายรู ปแบบ มีความหมายแก่ผเู ้ รี ยนที่ทาํ แบบฝึ กใช้หลักจิตวิทยา ใช้สาํ นวนภาษา
ที่เข้าใจง่าย ฝึ กให้คิดได้เร็ วและสนุกสนาน และสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ สอดคล้องกับ รู เมลฮาร์ท
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(Rumelhart, 1981 : 22) ได้อธิ บายว่า การที่มนุษย์จะเกิดความเข้าใจในการอ่านได้น้ นั ผูอ้ ่านจะต้องมี
ความรู ้ทางภาษาและความรู ้ทวั่ ไปมา ช่วยในการทําความเข้าใจเนื้อเรื่ อง
ผลการประเมินด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สู งขึ้นอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ต้ งั ไว้วา่ ความสามารถทาง การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สู งขึ้นกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้
ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อ แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 อยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่นกั เรี ยนมีความพึงพอใจมากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ง คือด้านกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ โดย กิจกรรมการเรี ยนการสอน เทคนิค KWL- Plus ช่วยสร้างความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเป็ นอันดับที่หนึ่ง ด้านครู และนักเรี ยน ครู ช้ ีแจงชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แต่ละเทคนิคให้
นักเรี ยนเข้าใจอย่างชัดเจน ด้านเนื้อหา เนื้อหาเรี ยงลําดับจากง่ายไปสู่ ยาก กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ด้านการวัดผลประเมินผล นักเรี ยนมีความพอใจในการทํางานเป็ นรายบุคคลและกลุ่ม ด้าน
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกัน ความรู ้ก่อนและหลังได้รับ
ความรู ้ เรื่ องอาเซี ยนต่อการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึ ก การอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยนของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าแบบฝึ กที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความ
น่าสนใจจะส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาง่ายขึ้น สามารถสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องได้
ถูกต้อง ทําให้นกั เรี ยนเกิดความพึงพอใจและให้ความสนใจในบทเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน อธิบายได้วา่
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซี ยนโดยภาพรวม พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ เมื่อพิจารณาเป็ น ราย
ข้อ อยูใ่ นระดับมาก ถึง มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ น รายด้าน พบว่าทุกด้านและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ซึ่ง
ตรงกับแนวความคิด เกี่ยวกับ ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation theory) ของ มาสโลว์ ((Abraham
H.Maslow. 1954: 80 - 106)) ที่กล่าวไว้วา่ มนุษย์เป็ นผูท้ ี่มีความต้องการอยูเ่ สมอ และเป็ นการยากมากที่
มนุษย์จะมี ความพึงพอใจสู งสุ ด ยกเว้นภายในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เมื่อสิ่ งที่ตอ้ งการได้รับการ
ตอบสนองเป็ นที่พอใจแล้ว ถ้าจะมีความปรารถนาสิ่ งอื่นเข้ามาแทนที่จะเป็ นลักษณะนี้ไปเรื่ อย ๆ ดังนั้น
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคคล ซึ่ งจะพบว่ามักจะอยูค่ ู่กบั แรงจูงใจเสมอ ความพึงพอใจใน
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การเรี ยนการสอน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนใด ๆ ก็ตามเพื่อสนองความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนมีความเชื่อว่าผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูก้ าํ หนดว่าตนเองต้องการอะไร จึงจะสนองความพึงพอใจของตนเอง
ได้ ซึ่งแนวคิดนี้เป็ นแนวคิดหนึ่งทางด้านการสื่ อสารในแง่ที่ผเู้ รี ยนคือตัวจักรที่จะตัดสิ นใจโดยอาศัย
พื้นฐานความ ต้องการของตนเองเป็ นหลัก
ด้านเนื้อหา ในภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ เนื้อหาเรี ยงลําดับจากง่ายไปสู่ รองลงมาคือ เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของนักเรี ยน เนื้อหา
ตรงตามความสนใจและความต้องการของนักเรี ยนและการจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรี ยน
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ โดยเรี ยงลําดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือเทคนิคการเรี ยนรู ้แบบ KWL- Plus ช่วย
ส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ รองลงมาคือกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือเทคนิค
การเรี ยนรู ้แบบ LT ช่วยส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ
ร่ วมมือเทคนิคการเรี ยนรู ้แบบ
STAD
ช่วยส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือเทคนิคการเรี ยนรู ้แบบ CIRC ช่วยส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่าน
อังกฤษ กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือเทคนิคการเรี ยนรู ้แบบ Jigsaw ช่วยส่ งเสริ มความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือ ช่วยส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น
ด้านการวัดและประเมินผลในภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
โดย
เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลและกลุ่ม
รองลงมาคือการประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ และนักเรี ยนทราบผลการ
ประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเองและกลุ่ม
ด้านประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากโดย
เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกัน
รองลงมาคือ
นักเรี ยนสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเอง นักเรี ยนสามารถจับใจความ ตีความ
วิเคราะห์ เนื้อหาได้ดีข้ ึน นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือในแต่ละเทคนิค
และส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
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ข้ อเสนอแนะเพือ่ นําไปใช้
1.ครู ควรศึกษาแนวการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละเทคนิคให้เข้าใจก่อนการสอนเพื่อความ
ถูกต้อง แม่นยําในการนําเสนอเนื้อหา
2. เนื้อหาที่จะนํามาสอนต้องอยูใ่ นความสนใจของนักเรี ยนและไม่ยากเกินระดับความสามารถ
ของนักเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ครู ควรศึกษาเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบว่าเทคนิคการสอนใดใน 5 เทคนิค ที่ส่งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษมากที่สุด
2. ครู ควรเปลี่ยนแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซี ยน ให้เป็ นเนื้อหาในเรื่ องอื่นได้
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
1. นางจารุ รัตน์ เข็มลาย

2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วันวิสาข์ เพ็ชรรัตน์มุณี

ศึกษานิเทศก์สาํ นักงานการประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
99 หมู่ 16, ถนนวิภาวดีรังสิ ต, ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ดร. ประจําคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั

3. นางคนึง พูลสวัสดิ์

.

ครู ชาํ นาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวัดแสงสรรค์ หมู่ 6 ตําบลประชาธิ ปัตย์
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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แบบสอบถามความต้ องการแบบฝึ กทักษะ
(สํ าหรับนักเรียน)
เรื่ อง : ความต้องการในการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ในการตอบคําถามของนักเรี ยนครั้งนี้ไม่มีผลต่อการสอบได้หรื อตก ดังนั้นจึงขอความร่ วมมือในการ
ตอบตามความเป็ นจริ ง โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่
1 สภาพและข้อมูลมัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรี
ตอนที่
3 ข้อเสนอแนะ

ผูว้ จิ ยั
นางสาวอาลัย พะสุ นนท์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 สภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. ชื่อ –สกุล
.....................................................................................................................................................
2. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
3. กําลังศึกษาชั้น.....................................................................อายุ.....................................ปี
4. นักเรี ยนรู้จกั ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ หรื อไม่
1) ไม่รู้จกั
2) รู้จกั
5. นักเรี ยนรู ้จกั การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ หรื อไม่
1) ไม่รู้จกั
2) รู้จกั
6. นักเรี ยนรู ้จกั ประชาคมอาเซี ยน หรื อไม่
1) ไม่รู้จกั
2) รู้จกั
ตอนที่ 2 ความต้องการเกี่ยวกับรู ปแบบของแบบ การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล
1. นักเรี ยนต้องการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับอะไรบ้างใน แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน (โดยใส่ หมายเลขลําดับความสําคัญตามความ
ต้องการ)
1) ประวัติความเป็ นมาของประชาคมอาเซี ยน
2) เนื้อหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
3) รู ปแบบของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
4) ประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู ้ รู ปแบบ KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT,
CIRC
5) รู ปแบบและขั้นตอนของการจัดการเรี ยนการสอน

รู ปแบบ KWL-Plus,

STAD, Jigsaw, LT, CIRC
6) สื่ อการเรี ยนการสอนการจัดการเรี ยนรู ้

รู ปแบบ KWL-Plus,

STAD,

Jigsaw, LT, CIRC
7) กิจกรรมในการจัดเรี ยนรู้รูปแบบ KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT, CIRC
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2. นักเรี ยนต้องการให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน มีวธิ ี การดําเนินการอย่างไร

(นักเรี ยนใส่ หมายเลข

ลําดับตามความต้องการตามความสําคัญ)
1) การศึกษาในห้องเรี ยนและห้อง Sound Lab
2) การสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
3) การศึกษาจากใบความรู ้ที่ครู เตรี ยมให้
4) การสนทนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างเพื่อน
5) การรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาและขั้นตอนของการจัดการรู ปแบบ
KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT, CIRC
6) การจัดกิจกรรมกลุ่มและการศึกษาค้นคว้าและการปฏิบตั ิร่วมกันภายใน
กลุ่ม
7) การจัดการเรี ยนรู ้โดยครู ผสู ้ อน
8) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยครู ร่วมกับผูเ้ รี ยน
9) การเชิญวิทยากรชาวต่างชาติให้ความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยน
10) อื่น............................................................................
3. นักเรี ยนต้องการให้มีการวัดและประเมินผล แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน อย่างไร (นักเรี ยนใส่ หมายเลขลําดับตามความ
ต้องการตามความสําคัญ)
1. การทดสอบ
2. การตรวจชิ้นงาน (ชิ้นงานการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน)
3. การสอบถาม
4. การสัมภาษณ์
5. การสังเกตพฤติกรรมการฝึ กการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ
6. การใช้แฟ้ มงาน
7. อื่น (โปรดระบุ).......................................................
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4. นักเรี ยนต้องการให้ใครเป็ นผูป้ ระเมิน (นักเรี ยนใส่ หมายเลขลําดับตามความต้องการตาม
ความสําคัญ)
1. ประเมินตนเอง
2. ครู ผสู ้ อน
3. เพื่อนประเมินเพื่อน
4. อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................
5. นักเรี ยนต้องการให้เอกสารและใบงานที่ครู จดั ให้มีรูปแบบเป็ นอย่างไร (นักเรี ยนใส่
หมายเลขลําดับตามความต้องการตามความสําคัญ)
1. มากด้วยเนื้อหาสาระ
2. นําเสนอเนื้อหาพอเข้าใจ ตัวหนังสื ออ่านง่าย
3. มีรูปภาพประกอบและมีสีสันสวยงาม
4. มีกิจกรรมที่หลากหลาย
5. มีการอธิ บายขั้นตอนอย่างละเอียดทุกขั้น
6. มีแบบประเมินการพัฒนาหลังเรี ยน
7. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..................................
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แบบสัมภาษณ์
(แบบมีโครงสร้าง)
สําหรับ
1. ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
2. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
คําชี้แจง : แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็ นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธัญบุรี เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แบบ
ฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน ผูว้ จิ ยั จึงขอความ
อนุเคราะห์ โปรดให้คาํ สัมภาษณ์ตามความเป็ นจริ ง โดยแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่
1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ตอนที่
2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและความจําเป็ นของพัฒนาแบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนธัญบุรี
ตอนที่
3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
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ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
1. ชื่อ – สกุล ................................................................................................เพศ.................อายุ...............
2. ระดับการศึกษา
..............................................................................................................................................
3. ตําแหน่ง......................................................................ประสบการณ์ในการทํางาน.......................ปี
4. ประสบการณ์ในการศึกษา อบรม สัมมนา ที่เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยจัดรู ปแบบ KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT,CIRC
( ) ไม่มี
( ) มี เกี่ยวกับเรื่ อง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญ ความจําเป็ นเกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดรู ปแบบ KWL-Plus, STAD, Jigsaw, LT, CIRC
1. ท่านคิดว่าการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความสําคัญและความจําเป็ นอย่างไร
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ควรมีจุดประสงค์ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้เพื่อบรรลุตามผลการเรี ยนรู้
อย่างไร จึงจะเหมาะสมกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ท่านคิดว่า ควรมีเนื้อหาสาระอะไรบ้าง โครงสร้างหลักสู ตร/เวลา
เรี ยนควรจะเป็ นอย่างไร และควรใช้สื่อการเรี ยนรู้อะไรบ้าง
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...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ท่านคิดว่า ควรมีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ และควรมีการวัดและ
การประเมินอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน. การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1. ท่านมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 อย่างไรบ้าง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
คําชี้แจง

1.แบบประเมินนี้สร้างขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ในการตอบคําถามของนักเรี ยนครั้งนี้ไม่มีผลต่อการสอบได้หรื อตกและจะเก็บเป็ นความลับ ดังนั้นจึงขอ
ความร่ วมมือในการตอบตามความเป็ นจริ ง
2.โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่าง ตามระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนเพียงช่องเดียวใน
แต่ละข้อ ซึ่งมี 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ผูว้ จิ ยั
นางสาวอาลัย พะสุ นนท์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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1. ด้ านครู ผ้ สู อน
1.1 ครู ช้ ีแจงชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แต่ละเทคนิคให้นกั เรี ยน
เข้าใจอย่างชัดเจน
1.2 ครู จดั แบ่งกลุ่มนักเรี ยนโดยคละความสามารถได้เหมาะสม
1.3 ครู ให้คาํ ปรึ กษาและอํานวยความสะดวกแก่นกั เรี ยนในการ
เรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึง
1.4 ครู สร้างบรรยากาศในห้องเรี ยนเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ใน
แต่ละเทคนิค
1.5 ครู เสริ มแรงโดยการให้รางวัลแก่กลุ่มที่ทาํ สําเร็ จ
1.6 ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็นในแต่ละ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.7 ครู ใช้คาํ ถามระหว่างการเรี ยนการสอนที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยน
ได้เกิดการคิดและอยากมีส่วนร่ วม
1.8 ครู สอดแทรกความคิดด้านคุณธรรมจริ ยธรรม เช่น ความ
ซื่ อสัตย์ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินยั
2. ด้ านเนือ้ หา
2.1 เนื้อหาตรงตามความสนใจและความต้องการของนักเรี ยน
2.2 การจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรี ยน
2.3 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของนักเรี ยน
2.4 เนื้อหาเรี ยงลําดับจากง่ายไปสู่ ยาก
3. ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน
3.1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนเทคนิค KWL PLUS ช่วย
ส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
3.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนเทคนิค STAD ช่วยส่ งเสริ มความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
3.3 กิจกรรมการเรี ยนการสอนเทคนิค Jigsaw ช่วยส่ งเสริ ม
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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3.4 กิจกรรมการเรี ยนการสอนเทคนิค LT ช่วยส่ งเสริ มความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
3.5 กิจกรรมการเรี ยนการสอนเทคนิค CIRC ช่วยส่ งเสริ มความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
3.6 กิจกรรมการเรี ยนการสอนเทคนิค KWL-Plus, STAD,
Jigsaw, LT, CIRC ช่วยส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น
4. ด้ านการวัดและประเมินผล
4.1 การประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล และ
กลุ่ม
4.2 นักเรี ยนทราบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเองและ
กลุ่ม
4.3 การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหา การอ่านเพื่อความเข้าใจ
5. ด้านประสบการณ์การเรี ยนรู ้
5.1 นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ตามกิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละ
เทคนิคและส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
5.2 นักเรี ยนสามารถ จับใจความ ตีความ วิเคราะห์ เนื้ อหาได้ดี
ขึ้น
5.3 นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกัน
5.4 นักเรี ยนสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของ
ตนเอง
Adapted from www.edu.nu.ac.th. , www.edu.nu.ac.th.

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
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Pre – Post Test Subject : English Reading ( E 31203)
Time : 1 hour
Foreign Language Department
Thanyaburi School Pathumthani Province
By : Miss Arlai Pasunon
Instructions : 1.There are 30 items divided into:
- General knowledge about ASEAN
- Vocabulary related to ASEAN topics
- Reading comprehension
2. The multiple-choice test with four possible answers
3. Choose the best answers by marking (X) on choice a, b, c or d.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Directions : Choose the correct answer.
1.Which of the following is not a capital city of an ASEAN member state?
a. Bangkok
b. Beijing
c. Jakarta
d. Phnom Penh
2. What does AFTA stand for ?
a. ASEAN Free Trade Area.
b. ASEAN Free treat Area
c. ASEAN Freedom Tri Area
d. ASEAN Freedom Troika Area
3. Which one is incorrect ?
a. ASEAN aims to strengthen the cooperation in trade and economic development in
Southeast
Asia.
b. ASEAN's political objective is to form the image of Southeast Asia as a Zone of
Peace and
Neutrality.
c. ASEAN succeeded in expanding international trade and reducing trade with
countries outside
the region.
d. ASEAN succeeded in settling disputes between countries in the region.
4. Which of the following is not a purpose of the integration of ASEAN?
a. To develop the economy.
b. To jointly oppose foreign investment.
c. To promote political security.
d. To promote a better understanding between countries.
5. Thailand is a country which has many……………….. all over the year. A famous one,
which is held in November, is Loy Kratong.
a. festivals
b. customs
c. traditions
d. ceremonies
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6. I have never been out of the country. I would like to travel ……………….. once in my
life.
a. foreign
b. alone
c. abroad
d. over
7. The airline will offer a ……………… tour of the city while we have to wait for our next
flight.
a. sight-seeing
b. camping
c. cruising
d. flying
Directions : Read the passages and identify the topic and main idea.
His Majesty the Sultan's Birthday is one of the most important events in the
national calendar with activities and festivities taking place nationwide. Celebrated on
15th of July, this event begins with mass prayer throughout the country. On this occasion,
His Majesty the Sultan delivers a 'titah' or royal address followed by an official ceremony
held at the Istana NurulIman. The event is also marked by gathering in the four districts
where His Majesty meets and gets together with the citizens.
8. What is the topic of the passage?
a. Birthday
b. The Sultan’s Birthday
c. Activities and festivals
d. The National Day
9. What is the main idea of the passage ?
a. The celebration of Sultan’s birthday
b. The important events on 15th of July
c. How to celebrate the Sultan’s birthday
d. The most important events in the national calendar.

.
The ASEAN Flag represents a stable, peaceful, united and dynamic ASEAN.
The colors of the flag - blue, red, white and yellow - represent the main colors of the flags
of all the ASEAN Member States. Blue represents peace and stability. Red stands for
courage and dynamism. White shows purity and yellow symbolizes prosperity. The stalks
of padi represent the dream of the ASEAN Founding Fathers of an ASEAN consisting of
all the countries of Southeast Asia bound together in friendship and solidarity. The circle
represents the unity of ASEAN.
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10. What is the main idea of this passage ?
a. The meaning of the ASEAN Flag.
c. The circle represents the unity of ASEAN.
Member States.

b. The colors of the ASEAN flag.
d. The flags of all the ASEAN

The elephant is the national animal of Thailand and is an important part of Thai
culture and the Thai way of life. Elephants also play an important role in the
monarchy. The
flag of Thailand used to be a white elephant on a red background. In May 1998, the
Cabinet approved March 13 as Thai Elephant Day to raise and sustain public awareness of
the importance of elephants.
11. What is the topic of this passage ?
a. Thai elephant
b. Elephant
c. The national animal
d. Thai Elephant Day
12. Why is the elephant an important animal for Thailand ?
a. Because the elephant is the national animal of Thailand.
b. Because the elephant has an important role in the monarchy.
c. Because the elephant is part of Thai culture and the Thai way of life.
d. Because the elephant used to be the symbol of Thailand.
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Carabao
The national animal of the Philippines is the carabao, the Asian Water Buffalo.
The carabao (water buffalo) is still a very important animal used for working on the rice
fields.
The carabao is also used for pulling activities in the forest. If it’s not working, the water
buffalo can be seen resting, often at a place with water and mud.
www.aseancorner.blogspot.com
13. Why is the carabao important for the Philippines?
a. Because it is used for pulling activities on the rice fields.
b. Because it is the national animal.
c. Because it is an animal used for working on the rice fields.
d. Because it is a water and mud animal.

Baju Melayu is a traditional Malay outfit for men. The Muslim males in Malaysia wear
this traditional dress during festivals and wedding ceremonies. They usually wear
accompanying accessories like the songkok (black hat) and samping (extra piece of sarong
wrapped around the waist). The female version of the Baju Melayu is called the Baju
Kurung. Baju Kurung is the traditional dress for Muslim ladies in Malaysia. It is simple
and graceful, and covers most part of the wearer's body in compliance of the Islamic
teaching.
www.aseancorner.blogspot.com
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14. What is the main idea of the passage?
a. The Muslim traditional dress.
b. The Baju Kurung is simple and graceful.
c. The Baju Melayu is the traditional dress for Muslim ladies.
d. Muslim people will usually wear the traditional dress during festivals and wedding
gatherings.
Directions : Read the passage and answer the questions
Shwedagon Pagoda
The Shwedagon Pagoda, also known in English as the Great Dragon Pagoda
or the Golden Pagoda, is a 99-metre (325 ft) gold-covered pagoda and stupa located in
Yangon, Myanmar.
The pagoda lies to the west of Kandawgyi Lake, on Singuttara Hill,
dominating the skyline of the city. It is the most sacred Buddhist pagoda for the Burmese
with relics of the past four Buddhas enshrined within, namely the staff of Kakusandha, the
water filter of Konagamana, a piece of the coat of Kassapa and eight strands of hair of
Gautama, the historical Buddha.
Adapted from: http://en.wikipedia.org/wiki/Shwedagon_Pagoda
15. What is the passage about?
a. Traveling to Myanmar
b. Planning a trip to Myanmar.
c. An important landmark in Myanmar.
d. A Trip for 2 days and one 1 night to Cambodia.
Vang Vieng

Vang Vieng for many travelers is simply a piece of heaven on earth. Surrounded
by scenic landscape ranging from mountains to rivers and limestone cliffs to rice fields,
this small and scenic town offers a long list of interesting attractions. The Nam Song River
is where you will witness the famous tubing – and young travelers sitting in large inner
tubes floating down the river is a common sight in Vang Vieng.
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Actually it has become a large part of the reason why many young people come
here in the first place. The well-known Tham Poukham Cave features the ‘Blue Lagoon’, a
nice spot to swim and swing lazily on a rope, while Tham Norn is among one of the
biggest caves in Vang Vieng. If time allows, make a stop at the local market to catch a
glimpse of everyday life in a typical Lao rural area.
Adapted from: http://en.wikipedia.org/wiki/Vang Vieng
16. Why do young people like to come to Vang Vieng in the first place ?
a. Because this scenic town offers a long list of interesting attractions.
b. Because it is well known as a piece of heaven on earth.
c. Because it has the local market to catch a glimpse of everyday life in a typical rural
area.
d. All of the above are reasons why young people like to come to Vang Vieng.
17. What is the purpose of this passage ?
a. To promote Vang Vieng, one of the tourist attractions in Laos.
b. To tell about the scenic landscape and a long list of interesting attractions.
c. To tell about the amount of young people who come to visit Vang vieng.
d. To tell about the reason why young people come to visit Vang Vieng.
The Wai

The wai is unique to Thai culture. It is the most beautiful and graceful
manner of all Thai people.. It is indeed the most courteous way to address someone.. To
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make a wai, we place our palms together pointing all fingers upright and put them against
our chest to make a wai.
The wai can be performed in 5 different ways. Firstly, we can use a wai to
greet people. Secondly, we use a wai to pay respect to people., in particular, to the elderly
people, monk, nuns or even holy things like Buddha images. Thirdly, we use a wai to
thank people. We also use a wai to apologize to people. Lastly, we use a wai as a way to
take leave or to say good bye, as well.
In general, we do not show respect with a wai to younger people : however,
we have different ways of wai. The wai with elderly people, monks, nuns or high ranking
personnel as shown in the diagram below
Here are three different kinds of wai
1. To wai monks, we put our hands in front of wai against our chests, then
we bow our head down until our thumbs touch our forehead at the eyebrow level.
2. To wai high ranking or elderly people, our parents or teachers, we do it
the same way as for monks, but our thumbs will be at the nose position.
3. To wai people who are the same age or level, we do not bow our head
down, we just place our hands together pointing all fingers upright and put them against
our chest.
Resource from Sawasdee Magazine June, 2014
18. What is the Wai ?
a. Wai is the way to address someone.
b. Wai is the way to pay respect to people.
c. Wai is the most beautiful and graceful manner of Thai people.
d. All are correct.
19. What is the main idea of this passage?
a. How to do a Wai.
b. Wai is one way to greet people.
c. Three different kinds of Wai
d. Wai is the most beautiful and graceful manner of Thai people.
Directions : Read the passages about Lao Language then choose the best answer.
Lao (or Laotian) belongs to the Tai language family which also includes Thai.
The languages in the Tai family all share a common grammar and tone structure.
Lao is spoken not only in Laos but in Northeastern Thailand, an area called
“Isan”, and the language itself is often called “Isan” (or pha-sa Ee-san) in Thailand. The
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languages are basically the same but have some differences between them which
developed because of historical differences between the Isan area and Laos.
20. Which one is correct ?
a. Lao and Thai languages are Tai language family.
b. Isan language is not the same as Lao language.
c. Lao and Isan languages have the same historical.
d. Thai and Lao are not basically the same languages.
Directions : Read the passages about ASEAN Costumes then choose the best answer.
The female version of the baju melayu is called the baju kurung. Baju Kurung is the
traditional dress for the Muslim ladies in Malaysia. It is simple and graceful, and
covers most part of the wearer's body in compliance of the Islamic teaching.
The most popular and widely-recognized Vietnamese national costume is the Áo dài,
which is worn nowadays mostly by women, although men do wear Áo dài on special
occasions such as weddings and funerals. Áo dài is similar to the Chinese Qipao,
consisting of a long gown with a slit on both sides, worn over silk pants.

Bruneians wear traditional Malay costumes. Men wear baju Melayu. Brunei women
dress in brightly coloured apparels. The dresses usually cover their body from head
to toe. They wear a head scarf in public places and in government offices.

Lao women wear the silk skirts, blouses and scarves to attend important ceremonies.
Lao men wear salong, big large pants or the peasant pants.
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21. Which statement is incorrect ?
a. Bruneians ladies wear tradition costume by covering their body.
b. Baju Kurung is the traditional dress for the Muslim ladies in Malaysia.
c. The Áo dài, which is only worn nowadays by women.
d. Lao men and Lao women wear Laos tradition costume to join important
ceremonies.
Thai Basil

Centuries ago, the Thai people migrated from southern China to Siam (present
day Thailand), bringing influences of Chinese cuisine such as the art of stir-frying.
This skill, along with the unique Siamese vegetation including Thai basil, led to
the creation of many delicious dishes.
The deep green leaves of Thai Basil is stronger in flavor than Mediterranean basil
which keeps its flavor during the stir-frying process.
The aromatic smell of basil, enriched with herbs and spices, reflects the native
cuisine wonders of Thailand now enjoyed all around the world.
22. What is the main idea of this passage?
a. Thai cuisine
b. The art of stir-frying
c. The benefits of Thai basil in cooking
d. Thai people migrated from southern China to Siam
23. Why is Thai basil so famous ?
a. Because it has its strong taste
b. Because it has aromatic smell.
c. Because it leads people want to cook.
d. Because Thai people can keep it for long time .

187
24. Which statement is correct ?
a. Thai cuisine has been influenced by the Chinese.
b. Thai basil becomes famous all over the world.
c. Thai basil is stronger smell than Mediterranean basil.
d. a and b are correct.

Pad Thai
Considered the national dish of Thailand, this delicious frying sauce is
traditionally used with rice noodles plus any combination of bean sprouts, chicken,
shrimp or tofu.
Brought to the ancient capital Ayutthaya by Vietnamese traders in the mid1300s, this noodle-based dish quickly assimilated into the Siam community and grew in
popularity.
Today it is one of Thailand’s official national dishes after Prime Minister Luang
Phibunsongkhram adopted it for his Thai nationalism campaign during the 1930s.
25. Which statement is correct ?
a. Pad Thai originally is a Vietnamese dish.
b. Vietnamese traders brought Pad Thai to the ancient capital Ayutthaya.
c. Luang Phibunsongkhram adopted Pad Thai for his Thai nationalism campaign.
d. All are correct.
26. What is the main idea of this passage ?
a. Pad Thai is traditionally made of rice noodles.
b. Pad Thai is one of Thailand’s official national dishes.
c. Vietnamese traders brought Pad Thai to the ancient capital Ayutthaya.
d. Luang Phibunsongkhram adopted Pad Thai for his Thai nationalism campaign.
Directions : Match the head line with the suitable detail.
27. Thailand Hosts ASEAN Health Ministers Meeting.
28. THAILAND, LAOS TO SIGN CONTRACT FARMING MOU
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29. ASEAN Economic Community is coming in 2015
30. Education key to AEC success
a. Thailand will sign a memorandum of understanding (MOU) with Laos next week
for agricultural cooperation under a plan for farming contracts to bring products from
Laos to the Thai market.
b. Thailand may meet both crises and opportunities when the ASEAN Economic
Community is set up in a few years. But if Thais prepare well, the AEC would not affect
them that badly and they may even find opportunities.
c. The Thailand Ministry of Public Health held the 11th ASEAN Health Minister
Meetings (11th AHMM) and related meetings from 2-6 July 2012 in Phuket.
d. Without an education reform, the country cannot maximize AEC opportunities.
Any AEC benefits will be concentrated in the hands of the privileged few who are already
well prepared for change.
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ตารางที่ 26 วิเคราะห์เนื้อหา Table of Content Specification
Learning Outcome
Unit
Students are able to 1.Basic facts of
read and
ASEAN
understand about
the ASEAN countries
then identify the
main idea of the
article.

Text Structure/ Strategies
Reading Comprehension
- Read for main idea
- Summarize the article
Use KWL Plus Technique
KWL teaching Steps
Pre-reading
1. K (What do I know)
2. W (What do I want to learn?)
While-reading
3. L1 (What Did I learn?)
Post-reading
4. L2 (Mapping)
5. L3 (Summarizing)

Languages/Contents/Skills
1.Predict
2. Vocabulary
… association (n)
….economic (adj.)
….cooperation (n)
…. regional (adj)
…. transportation (n)
…. declaration (n)
…. organization (n)
…. initiative (n)
…. endeavor (n)
…. consensus (n)
3.Comprehension
3.1 Reading for detail
about Tourist Attractions in
ASEAN
3.2 Summarize
3.3 Individually Test

Activities/Tasks
Pre-reading
1. K (What do I know)
Warm - up
- Students’ background knowledge
- Match the vocabulary with the
correct definitions.
2. W (What do I want to learn?)
- Make the questions about what we
want to know
While-reading
3. L1 (What Did I learn?)
- Read the passage about Basic Facts
about ASEAN after that write about
what you’ve learned in column L
Post-reading
4. L2 (Mapping)
- Complete the Chart
- Why do you think tourist visit there?
5. L3 (Summarizing)
- summarize the story by writing as
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ตารางที่ 26 วิเคราะห์เนื้อหา Table of Content Specification (ต่อ)

Learning Outcome

Unit

- Students are 2. ASEAN
able to identify Festivals
the meaning of
the vocabulary
and finding the
main idea of the
article.

Text Structure/ Strategies

-Reading Comprehension
- Read for main idea
- Use STAD Technique.

Languages/Contents/Skills

1. Vocabulary
-Excellence(n)
-heritage.(n)
-honor(n)
STAD teaching Steps
-drumbeat(n)
1.Teacher Presentation:
-a common sight (n)
Instruction ( Pre-reading)
-mosques (n)
-converge (v)
2. Transition to Teams: (While -illuminated by (v)
– reading)
-approaching (v)
3. Team Study and
-awaited (v)
2. Skimming
Monitoring (Post-reading)
3. Scanning
4. Team Recognition

Activities/Tasks
the following topic or adding more
topics.

1.Teacher Presentation:
Instruction ( Pre-reading)
- Talk about Festival in Thailand
and the important
- Identify the meaning of new
vocabulary by matching the
vocabulary with the correct
definitions.
2. Transition to Teams: (While –
reading)
- Assign students to
heterogeneous teams a group of 4
- Read the passage 1
-True or False exercise
191191
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ตารางที่ 26 วิเคราะห์เนื้อหา Table of Content Specification (ต่อ)
Learning Outcome

Unit

Text Structure/ Strategies

Languages/Contents/Skills

Activities/Tasks

3. Team Study and Monitoring
(Post-reading)
- Group work by read the
passage again then work on
worksheet 4 by choosing the
appropriate word to fill in the
blanks
- Complete the table about
Famous Festivals in each ASEAN
country
- Every groups present their
answers
- Individually test
- Students in different teams
correct each other’s tests
4. Team Recognition
- Result of students of a team
as a group result.
- Reward as the respective
192
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ตารางที่ 26 วิเคราะห์เนื้อหา Table of Content Specification (ต่อ)
Learning Outcome

Unit

Text Structure/ Strategies

Languages/Contents/Skills

Activities/Tasks

certificates to the “Good Teams,
Great Teams and SUPER TEAMS.”

Students are able 3. Thailand’ s Reading Comprehension
to give the
Readiness for - Read for main idea
meaning of the
the AEC
- Use Jigsaw technique
new words and
identify the main
idea of the
article.
Jigsaw teaching steps
Pre – reading
-Preparation
-Learning Group (Home
group)

Vocabulary
. awareness
. impact
. entrepreneur
. perspective
. worrisome
. infrastructure
. institution
. transaction
. surplus
.administrative

Pre – reading
(Preparation)
- Telling the object of the
lesson
- Teacher asks students to think
about Thailand as a part of AEC
Learning Group (Home group)
- Teacher assigns students to
home groups of 5
- Teacher presents the new
vocabulary by matching the words
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ตารางที่ 26 วิเคราะห์เนื้อหา Table of Content Specification (ต่อ)
Learning Outcome

Unit

Text Structure/ Strategies

While- reading
- Expert group
- Exchange knowledge
( Home group )
Post – reading (Test stage)

Languages/Contents/Skills

2. Skimming
3. Scanning

Activities/Tasks

with correct meaning
- Teachers distributes the
different parts of the text to every
home team. And let students
study different part of the text.
While- reading ( Expert group )
2. Students who work on the
same text will move to a new
group (expert group)
and discuss their part of the text.
( worksheet 2 )
Exchange knowledge ( Home
group )
3. Students return to their “home
” team
4.Students work on worksheet 3
by choosing “True or False” in
their home group.
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ตารางที่ 26 วิเคราะห์เนื้อหา Table of Content Specification (ต่อ)
Learning Outcome

Unit

Text Structure/ Strategies

Languages/Contents/Skills

Activities/Tasks

Post – reading (Test stage)
5. Students work on worksheet 4
by choosing the appropriate word
to fill in the blanks
6. Students do Individually test
about the content that they have
learnt.
7. The group that has the highest
score will be rewarded.
- Students are 4. ASEAN
able to identify News
the part of news
and summarize
the main idea of
News article.

News
- Read for main idea
- Read for detail
Use LT Technique
LT teaching steps
Pre-reading
Positive
Interdependence(Everyone

1. Vocabulary
Different types of
newspaper and magazine
-a daily newspaper
-a Sunday newspaper
-a monthly magazine
-a woman’s magazine
-a TV guide a comic
-a local newspaper

Pre-reading
Positive Interdependence
(Everyone learns together)
- Teachers and students talk
about their favorite magazine and
news.
- Teacher distribute worksheet 1
to students to let them match
types of newspaper or magazine
195
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ตารางที่ 26 วิเคราะห์เนื้อหา Table of Content Specification (ต่อ)
Learning Outcome

Unit

Text Structure/ Strategies

learns together)
While-reading
(Group Processing)

Post-reading
Test

Languages/Contents/Skills

The part of news.
a. Headline
b. Byline
c. Lead paragraph
d. Body
e. Quotation
1. Vocabulary with their
meaning.
1.revealed
2.personnel
3.barrier
4.survey
5.established
6.integration
7.institution
8.budget
9 contrary
10.vocational

Activities/Tasks

with advertisements.
- Checks the answers with the
whole class.
- Match the vocabulary with the
correct definitions.
- Check the answer in the whole
class
While-reading
(Group Processing)
- Divided students into groups of
4 by following role as a leader,
explainer, recorder, and checker.
- Students read the information
about elements of a news article
then identify the parts of news.
-Students read passage 2 in
their own group to find out the
answer from worksheet 4
Post-reading
196
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ตารางที่ 26 วิเคราะห์เนื้อหา Table of Content Specification (ต่อ)
Learning Outcome

Unit

Text Structure/ Strategies

Students are able 5. Tourist
Reading Comprehension
to give
Attractions in
- Read for main idea
information
ASEAN
- Summarize the article
about ASEAN
Use CIRC Technique
Countries and
summarize the
Teacher preparation
main idea
Pre-reading (Team Practice)
accordance with
- ( Controlled Practice )

Languages/Contents/Skills

Activities/Tasks

2. Skimming
3. Scanning

- Every group reads passage 3
about “ASEAN and South Korea
Review Progress of Cooperation”
and write an article on worksheet
5
- Checks the answer in a whole
class and the group with the
highest score will be rewarded
Test
-Individually test

1. Vocabulary
…..attraction (n)
…..stunning (adj)
…..spectacular (n)
…..reunification (n)
…..unbearable (adj)
… ...masterpiece (n)
…...observation (n)

Teacher preparation
- Students work in group of 4 by
mixed ability ; Good, moderate
and weak students in rank of 1: 2
:1
- checks students’ background
knowledge
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ตารางที่ 26 วิเคราะห์เนื้อหา Table of Content Specification (ต่อ)
Learning Outcome

their interests

Unit

Text Structure/ Strategies

While –Reading ( Free
Practice )
Post – Reading.
- Testing
- Team Recognition

Languages/Contents/Skills

Activities/Tasks

…..abundance (n)
Pre-reading ( Team Practice )
….. monastery (n)
( Controlled Practice )
….extensive (adj)
- create 5 questions about
2.Comprehension
ASEAN for the other groups to
2.1 Reading for detail answer
about Tourist Attractions
- Match the vocabulary with
in ASEAN
their correct definitions.
3. Summarize
While –Reading ( Free Practice )
- Read the passage about
Tourist Attractions in
ASEAN countries then
complete the form
Post – Reading.
-Write their own passage about
Tourist Attraction in ASEAN least 5
sentences
Testing
-Do the test individually
198
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ตารางที่ 26 วิเคราะห์เนื้อหา Table of Content Specification (ต่อ)
Learning Outcome

Unit

Text Structure/ Strategies

Languages/Contents/Skills

Activities/Tasks

Team Recognition
Teacher gives a reward to the
winner group in front of class.
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะห์เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
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ตารางที่ 27 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของการวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการของนักเรี ยนเกี่ยวกับ
รู ปแบบเนื้อหากิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการวัดผลและประเมินผลของแบบฝึ ก การอ่าน
ภาษาอังกฤษ
รายการประเมิน
1. นักเรี ยนต้องการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับอะไรบ้างใน แบบฝึ ก
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
1.1 ประวัติความเป็ นมาของประชาคมอาเซียน
1.2 เนื้อหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.3 รู ปแบบของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ
1.4 ประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรูร้ ู ปแบบ KWLPlus, STAD, Jigsaw,LT, CIRC
1.5 รู ปแบบและขั้นตอนของการจัดการเรี ยนการ
สอนรู ปแบบ KWL-Plus, STAD, Jigsaw,LT, CIRC
1.6 สื่ อการเรี ยนการสอนการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ
KWL-Plus, STAD, Jigsaw,LT, CIRC
1.7 กิจกรรมในการจัดเรี ยนรูร้ ู ปแบบ KWL-Plus,
STAD, Jigsaw,LT, CIRC
2. นักเรี ยนต้องการให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแบบฝึ ก
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน มีวธิ ีการดําเนินการอย่างไร
2.1 การศึกษาในห้องเรี ยนและห้อง Sound Lab
2.2 การสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.3 การศึกษาจากใบความรู ้ที่ครู เตรี ยมให้
2.4 การสนทนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างเพื่อน

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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ความหมาย
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สอดคล้อง

มีความ
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ตารางที่ 27 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของการวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการของนักเรี ยนเกี่ยวกับ

รู ปแบบเนื้อหากิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการวัดผลและประเมินผลของแบบฝึ ก การอ่าน
ภาษาอังกฤษ(ต่อ)
รายการประเมิน
2.5 การรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาและขั้นตอนของการ
จัดการเรี ยนรู ร้ ู ปแบบ KWL-Plus, STAD, Jigsaw,LT,
CIRC
2.6 การจัดกิจกรรมกลุ่มและการศึกษาค้นคว้าและ
การปฏิบตั ิร่วมกันภายในกลุ่ม
2.7 การจัดการเรี ยนรู ้โดยครู ผสู ้ อน
2.8 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยครู ร่วมกับผูเ้ รี ยน
2.9 การเชิญวิทยากรชาวต่างชาติให้ความรู ้เกี่ยวกับ
อาเซียน
2.10 อื่นๆ
3. นักเรี ยนต้องการให้มีการวัดและประเมินผลแบบฝึ ก
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนอย่างไร
3.1 การทดสอบ
3.2 การตรวจชิ้นงาน (ชิ้นงานการปฏิบตั ิงานของ
นักเรี ยน)
3.3 การสอบถาม
3.4 การสัมภาษณ์
3.5 การสังเกตพฤติกรรมการฝึ กการปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่างๆ
3.6 การใช้แฟ้ มงาน

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

ความหมาย

มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง

มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 27 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของการวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการของนักเรี ยนเกี่ยวกับ

รู ปแบบเนื้อหากิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการวัดผลและประเมินผลของแบบฝึ ก การอ่าน
ภาษาอังกฤษ(ต่อ)
รายการประเมิน
3.7 อื่นๆ
4. นักเรี ยนต้องการให้ใครเป็ นผูป้ ระเมิน
4.1 ประเมินตนเอง
4.2 ครู ผสู ้ อน
4.3 เพื่อนประเมินเพื่อน
4.4 อื่นๆ
5. นักเรี ยนต้องการให้เอกสารและใบงานที่ครู จดั ให้มี
รู ปแบบเป็ นอย่างไร
5.1 มากด้วยเนื้อหาสาระ
5.2 นําเสนอเนื้อหาพอเข้าใจ ตัวหนังสื ออ่านง่าย
5.3 มีรูปภาพประกอบและมีสีสนั สวยงาม
5.4 มีกิจกรรมที่หลากหลาย
5.5 มีการอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดทุกขั้น
5.6 มีแบบประเมินการพัฒนาหลังเรี ยน
5.7 อื่นๆ

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
IOC
1
2
3
1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

ความหมาย
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 28 ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
รู ปแบบ เนื้อหา กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการวัดผลและประเมินผลของแบบฝึ กทักษะ
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับของ
นักเรี ยน
1.2 ความยากง่ายของคําศัพท์เหมาะสมกับระดับของ
นักเรี ยน
1.3 การจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรี ยน
1.4 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของนักเรี ยน
1.5 เนื้อหาเรี ยงลําดับจากง่ายไปสู่ยาก
2. ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ KWL-PLUS
ช่วยส่งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
2.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ STAD ช่วย
ส่งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
2.3 กิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ Jigsaw ช่วย
ส่งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
2.4 กิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ LT ช่วย
ส่งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
2.5 กิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ CIRC ช่วย
ส่งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
2.6 กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือ ช่วย
ส่งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น
3. ด้านการออกแบบบทเรี ยน
3.1 บทเรี ยนมีความเหมาะสมกับระดับของนักเรี ยน

คะแนนความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
2
3

IOC

1

1

1

1.00

1

1

0

0.67

1

1

1

1.00

1

0

1

0.67

1

1

1

1.00

ความหมาย
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

1.00

1

1

1

0.67

มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง

1.00

มีความ
สอดคล้อง

0.67

มีความ
สอดคล้อง

1

1

1

3.2 แบบฝึ กหัดเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน
0

1

1
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ตารางที่ 28 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
รู ปแบบ เนื้อหา กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการวัดผลและประเมินผลของแบบฝึ กทักษะ
(ต่อ)
คะแนนความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1
3.3 ขั้นตอนการสอนมีความชัดเจน

1

4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 การประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล และ กลุ่ม
4.2 นักเรี ยนทราบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองและกลุ่ม
4.3 การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหา การอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ
5. ด้านประสบการณ์การเรี ยนรู ้
5.1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละรู ปแบบช่วย
ส่งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
5.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละรู ปแบบช่วยให้
นักเรี ยนสามารถ จับใจความ ตีความ เนื้อหาได้ดีข้ ึน
5.3 กิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละรู ปแบบช่วยให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกัน
5.4 กิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละรู ปแบบช่วยให้
นักเรี ยนสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้
ของตนเอง
ค่า IOC

1
1
1

1
1
1

1

2
0

1
1
1

1
1
1

1

IOC

ความหมาย

0.67

มีความ
สอดคล้อง

1.00

มีความ
สอดคล้อง

1.00

มีความ
สอดคล้อง

1.00

มีความ
สอดคล้อง

1.00

มีความ
สอดคล้อง

1.00

มีความ
สอดคล้อง

1.00

มีความ
สอดคล้อง

1.00

มีความ
สอดคล้อง

3
1

1
1
1

1
1
1

1

0.92
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ตารางที่ 29 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัด
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ( ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน)
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

p
0.65
0.50
0.60
0.65
0.55
0.60
0.65
0.65
0.50
0.50
0.47
0.55
0.60
0.65
0.60
0.43
0.55
0.57
0.42
0.65
0.35
0.42
0.47
0.47
0.50

r
0.60
0.60
0.50
0.60
0.40
0.50
0.70
0.60
0.60
0.60
0.35
0.30
0.50
0.70
0.50
0.35
0.40
0.45
0.35
0.70
0.40
0.35
0.35
0.35
0.50

IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ความหมาย
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
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ตารางที่ 29 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัด
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ( ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน) (ต่อ)
26
27
28
29
30

0.42
0.42
0.65
0.57
0.42

0.65
0.35
0.70
0.45
0.65

Reliability(KR-20)
คะแนนเฉลีย่
ความแปรปรวน (Variance)

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.926807
16.075
69.41938

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
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ตารางที่ 30 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ข้อสอบ
∑R
ผลการประเมิน
ข้อที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1 ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 2 ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 3
1
+1
+1
+1
+3
2
+1
+1
+1
+3
3
+1
+1
+1
+3
4
+1
+1
+1
+3
5
+1
+1
+1
+3
6
+1
+1
+1
+3
7
+1
+1
+1
+3
8
+1
+1
+1
+3
9
+1
+1
+1
+3
10
+1
+1
+1
+3
11
+1
+1
+1
+3
12
+1
+1
+1
+3
13
+1
+1
+1
+3
14
+1
+1
+1
+3
15
+1
+1
+1
+3
16
+1
+1
+1
+3
17
+1
+1
+1
+3
18
+1
+1
+1
+3
19
+1
+1
+1
+3
20
+1
+1
+1
+3
21
+1
+1
+1
+3
22
+1
+1
+1
+3
23
+1
+1
+1
+3

IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ตารางที่ 30 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ต่อ)
24
25
26
27
28
29
30

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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T-Test

Pair 1

Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation
postest
pretest

18.75
15.35

40
40

2.447
2.293

Paired Samples Correlations
N
Correlation
Pair 1 postest& pretest
40
.395

Std. Error
Mean
.387
.363

Sig.
.012

Paired Samples Test
Paired Differences
Mean
Std. Std. Error 95% Confidence
Deviation Mean
Interval of the
Difference
Lower Upper
pos
test
Pair 1 pre
test

3.400

2.610

.413

2.565

4.235

t

8.240

df

Sig. (2tailed)

39

.000

211
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Reliability
Case Processing Summary
N
Valid
Cases

a

Excluded
Total

%
40

100.0

0

.0

40

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.545

25
Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Scale Variance if

Corrected Item-Total

Cronbach's Alpha if

Deleted

Item Deleted

Correlation

Item Deleted

a1

104.33

35.148

-.125

.566

a2

104.43

30.353

.364

.502

a3

104.80

35.138

-.124

.576

a4

104.33

33.917

-.003

.558

a5

104.40

31.118

.266

.518

a6

104.50

33.282

.040

.554

a7

104.60

30.862

.298

.513

a8

104.48

34.922

-.104

.573

b1

104.63

32.394

.143

.537

b2

104.68

30.071

.400

.497

b3

104.40

31.631

.225

.524

b4

104.38

33.830

-.004

.560

c1

104.43

31.276

.357

.510

c2

104.38

35.061

-.114

.568

c3

104.53

31.487

.265

.519

c4

104.28

32.563

.248

.526

c5

104.23

31.974

.342

.516

c6

104.55

30.715

.292

.513

d1

104.53

30.051

.390

.498

d2

104.75

32.808

.071

.550

d3

104.55

32.356

.198

.530

e1

104.63

30.394

.390

.500

e2

104.60

33.887

.029

.550

e3

104.20

33.549

.092

.543

e4

104.25

33.731

.076

.544
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ตารางที่ 31 ผลการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
No

Pre-test

Post-test

1

10

15

2

11

15

3

15

20

4

14

16

5

15

17

6

17

17

7

17

20

8

17

19

9

15

18

10

18

23

11

18

19

12

16

19

13

16

19

14

15

16

15

14

19

16

18

20

17

19

20

18

19

21

19

19

20

20

18

21
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ตารางที่ 31 ผลการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
21

17

20

22

18

21

23

15

18

24

18

20

25

16

20

26

15

21

27

14

23

28

13

23

29

12

18

30

13

18

31

13

16

32

14

23

33

15

18

34

14

18

35

13

16

36

13

18

37

15

21

38

13

15

39

14

16

40

18

23

∑ X = 614

∑ X = 750

X = 15.35

X = 18.75
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ตารางที่ 32 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
คนที่

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

คะแนน
ก่อน (X) หลัง(Y)

10
11
15
14
15
17
17
17
15
18
18
16
16
15
14
18
19
19
19
18
17
18

15
15
20
16
17
17
20
19
18
23
19
19
19
16
19
20
20
21
20
21
20
21

ผลต่าง
ลําดับที่
ของ
ของความ
คะแนน แตกต่าง
D = Y-X
5
25.625
4
20.5
5
25.625
2
10.75
2
10.75
0
1
3
15.375
2
10.75
3
15.375
5
25.625
1
5.375
3
15.375
3
15.375
1
5.375
5
25.625
2
10.75
1
5.375
2
10.75
1
5.375
3
15.375
3
15.375
3
15.375

เครื่ องหมาย
+
-

+25.625
+20.5
+25.625
+10.75
+10.75
+1
+15.375
+10.75
+15.375
+25.625
+5.375
+15.375
+15.375
+5.375
+25.625
+10.75
+5.375
+10.75
+5.375
+15.375
+15.375
+15.375

T
0*

ตารางที่
คนที่

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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32 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ต่อ)
คะแนน
ผลต่าง
ลําดับที่
เครื่ องหมาย
ของ
ของความ
ก่อน (X) หลัง(Y)
+
T
คะแนน แตกต่าง
D = Y-X
15
18
3
15.375
+15.375
18
20
2
10.75
+10.75
16
20
4
20.5
+20.5
15
21
6
30.75
+30.75
14
23
9
35.125
+35.125
13
23
10
40
+40
12
18
6
30.75
+30.75
13
18
5
25.625
+25.625
13
16
3
15.375
+15.375
14
23
9
35.125
+35.125
15
18
3
15.375
+15.375
14
18
4
20.5
+20.5
13
16
3
15.375
+15.375
13
18
5
25.625
+25.625
15
21
6
30.75
+30.75
13
15
2
10.75
+10.75
14
16
2
10.75
+10.75
18
23
5
25.625
+25.625
รวม
T+ = 721 T- = 0
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอย่างแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
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English Reading Comprehension Exercise Based on
ASEAN Community Content

For The Tenth Grade Students

Lesson Plan 1 : Basic Facts of ASEAN
By using KWL-Plus

By

Miss Arlai Pasunon

Thanyaburi School

The Secondary Education Sevice Area Office 4
( Pathumthani – Saraburi )

Taken photo from : http://www.lib.buu.ac.th/webaec/?page_id=15
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Introduction
The English reading exercises focusing on ASEAN Contents have been
created for teaching English Reading-Writing Subject (E 31203) for the tenth grade
students by using KWL- Plus technique, STAD technique, Jigsaw technique, LT technique
and CIRC technique
The English reading exercises focusing on ASEAN contents consist of 5
lessons:
Lesson 1: Basic Facts of ASEAN (KWL- Plus)
Lesson 2: ASEAN Festivals (STAD)
Lesson 3: Thailand and ASEAN (Jigsaw)
Lesson 4: ASEAN News (LT)
Lesson 5: Tourist Attractions in ASEAN (CIRC)
The objectives are
1) To develop English reading comprehension about the topic of ASEAN
2) To prepare students to live in the ASEAN Community.
3) To bring useful knowledge for daily life.
I hope that English reading exercises focusing on ASEAN contents are useful for
teachers and students for reading comprehension skill. And finally I hope this exercises
can be used as an educational tool for another subjects.

Ms. Arlai Pasunon
Teacher credit 2
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How to use KWL-Plus
K
means What we already know
W
means What we want to know
L
means What we have learned
PLUS – Mapping means summarize students knowledge
Teaching Steps
Step K – What we already know
Students write down on large chart in column K about what they already
know about the topic.
Step W – What we want to know
Students write their questions in column W about what they want to know
about the topic.
L - What we have learned
Students write down the answers about what they’ve learned in column L
and check which questions they haven’t answer yet.
PLUS – Mapping
Students summarize the story by writing down on the Mapping.

Taken photo from : http://www.uasean.com
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Content
Page
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Use of the exercise for teachers
Learning objective and behavioral objectives

1
2
3
4

Activity 1
Activity 2
Activity 3
Activity 4
Activity 5
Activity 6
Test
Answer Key
Lesson plan

8
9
10
11
12
13
14
17
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Use of the exercises for teachers
The English reading exercises focusing on ASEAN contents in English ReadingWriting
(E 31203) for grade 10 students at Thanyaburi School consist of 5 lessons:
Lesson 1: Basic Facts about ASEAN (KWL –Plus )
Lesson 2: ASEAN Festivals (STAD)
Lesson 3: Thailand and ASEAN (Jigsaw)
Lesson 4: ASEAN News (LT)
Lesson 5: Tourist Attractions in ASEAN (CIRC)
Composition of the exercises
Each unit includes:
1. Name of the unit
2. Introduction
3. Content
4. Directions for students
5. Objective: Learning objective and behavioral objectives
6. Reading passages and exercises
7. Test
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Taken photo from : http://www.uasean.com
Learning objective
Students are able to read and understand about the ASEAN countries then
identify the main idea of the article.
Behavioral Objectives
-To be able to read and answer the questions
-To be able to rearrange the events of the text
-To be able to interpret meaning based on the reading text
-To be able to write the correct tense

Taken photo from : http://www.uasean.com
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Basic Facts of ASEAN
The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was formed in 1967 by Indonesia,
Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand to promote political and economic
cooperation and regional stability. Brunei joined in 1984, shortly after its independence
from the United Kingdom, and Vietnam joined ASEAN as its seventh member in 1995.
Laos and Burma were admitted into full membership in July 1997 as ASEAN celebrated
its 30th anniversary. Cambodia became ASEAN’s tenth member in 1999.
The aims of The ASEAN Community, accelerate economic growth, social progress and
cultural development and promote peace and security in Southeast Asia.
The motto of ASEAN is “ One Vision, One Identity, One Community.”
ASEAN Cultural heritage
Cultural heritage has been taken since 46 years It was generally assumed that the
cultures of ASEAN countries were similar to each other. As follow,
Brunei : Brunei's culture has influenced from the Old Malay World.
Malaysia : Malays, Chinese, Indians and many other ethnic groups have lived together in
Malaysia for generations. All these cultures have influenced each other, creating a truly
Malaysian culture.
Myanmar : Myanmar culture inspired by ancient Indian tradition
Philippines : Philippines culture diversity. The people come from the Malay race that ‘s
why their culture similar to Malaysians and Indonesians but before, the first Europeans
brought a different culture from other Malay people. There are 150 languages over the
country and more than 7000 islands
Singapore : Singapore attracted migrants and merchants from China, the Indian subcontinent, Indonesia, the Malay Peninsula and the Middle East. They brought with them
their own cultures, languages, customs and festivals.
Thailand : The culture of Thailand has been influenced by Buddhism. But there have been
dominating influences of Hinduism as well as influences from its neighboring nations of
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Myanmar and Laos. Chinese and Indian culture has also had influences on the Thai
culture and cuisine.
Vietnam : Vietnamese is the custom of the ancestor culture. Vietnamese believe that the
soul of a dead person.
Cambodia : Theravada Buddhism is the official religion in Cambodia. Buddhists in
Cambodia earn merit by giving money, goods, and labor to the temple. Children often
look after the fruits trees and vegetable gardens inside their local wat, or temple. Boys can
earn merit by becoming temple servants or novice monks for a short time.
Laos : Laos people are open mind and friendly .Every visitors will receive a warm
welcome . Laos people has been influenced by Buddhism like Thailand.
Indonesia : Indonesia is rich cultural country and Indonesian art and culture conclude
with religion and age-old traditions from the time of early migrants. The Western
thoughts brought by Portuguese traders and Dutch colonists.
Adapted from: http://www.asean-china-center.org/english/2010-06/25/c_13368853.htm ,
http://www.asean-china-center.org/english/2010-06/25/c_13368853.htm

180
225
Activity 1

Warm –Up activity
Exercise 1 Background knowledge of ASEAN
Directions : What is the capital city of ASEAN countries ?

1………………………………

2 ………………………………

4………………………………..

5 ………………………………

7…………………………….

8 ………………………………….

3 ………………………………

6 ………………………………….

9……………………………………

10………………………………..
https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_the_Association_of_Southeast_Asian_
Nations
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Activity 2

Warm –Up activity
Exercise 2 Background knowledge of ASEAN
Directions : Match the information which is related to each country.
1. ………….A country with no sea territory

A. Philippines

2. ………….Tole Sap

B. Thailand

3. ………….Trekking in the hill of Sapa

C. Laos

4. …………. Irawadee plains

D. Indonesia

5. ………….Kampong-Ayer- Venice of East

E. Vietnam

6. ………….Most population in the region

F. Cambodia

7. ………….Main export goods is rice

G. Malaysia

8. ………… Banaue Rice Terrace

H. Brunei

9. ………….Petronas Tower

I. Singapore

10. ………….Important shipping routes of the world

J. Myanmar
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Activity 3
Vocabulary Practice
Pre-Reading
Objective: To identify the meaning of the vocabulary about ASEAN.
Directions: Match the vocabulary with the correct definitions.
……….1. association (n)
……….2.economic (adj.)
……….3.cooperation (n)
……….4. regional (adj)
……….5. assumed (v)
……….6. progress (n)
……….7. organization (n)
……….8 accelerate (v)
……….9. independence (adj)
………10. inspired (v)
……….11. migrant

A). being strong and able to survive alone.
B) to make someone want to do something.
C) to act or work together to achieve a common goal.
D) a group whose members work together for a shared
purpose.
E) relating to trade, industry and money.
F) to develop to a higher, better,.
G) relating to a particular part of a country.
H) a group of people united in an organization because of
their common interests.
I). begin to move more quickly or speed up.
J) to be someone you are not or to pretend to have different
name.
K) a person or animal that moves from one region, place, or
country to another.
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Activity 4
KWL-Plus steps
Directions :

1. Write down what you have known about the Basic Facts about ASEAN
in Column K (What we know)
2. Write down what you want to know about the Basic Facts about ASEAN
in Column W (Want to know)
3. Write down what you have learned about the Basic Facts about ASEAN
in Column L (What I Learned)

K
(What We Already Know)

W
(What We Want to Know)
1. How many countries are
there within the ASEAN
Community?
2. Which ASEAN country has
the largest population?
3……………………………………….

L
(What we Have Learned)
1.There are 10 countries
within the ASEAN
Community.
2. Indonesia has the largest
population.
3.
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Activity 5
Checking Vocabulary
Post-Reading
Directions: Choose the appropriate word to fill in the blanks.
cooperation
economic

formed
regional

migrants
influence

inspired
diversity

progress
accelerate

1. ASEAN was …………………… on 8 August 1961.
2. ARF is the abbreviation of ASEAN ………………….. forum.
3. ASEAN was formed to promote political and ...................... cooperation and regional
stability.
4. Singapore has the strongest …………………………… in ASEAN Nations.
5. Members look for ……………………… to improve services and support in both difficult and
good times.
6. They were ……………………… by a belief in a better future.
7. She is making good ……………………… with her studies.
8. There are ………………………. on finance, agriculture, industry, trade, and transportation.
9. Philippines is a land of culture …………………………
10. The driver ………………………. to pass the other car.
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Activity 6
Summarize
Directions: Read the passage about Basic Facts about ASEAN again, then
summarize the story by writing down on the Mapping.

ASEAN Background

The Aim of ASEAN

What I knew about ASEAN

ASEAN Cultural
heritage

Motto of ASEAN

186
231
Test

Name ………………………………………………………… Class 4/………………. No. …………..
Directions : Answer the following questions.
1. What does ASEAN stand for ?
a. Association of Southeast Asian Nations b. Accompany of Southeast Asian Nations
c. Accompany of South Asian Nations
d. Assembly of South East Asian Nations
2. What is the ASEAN Motto ?
a. One Vision, One Community, One Identity
b. One Community, One Vision, One Identity
c. One Vision, One Identity, One Community
d. One Identity, One Vision, One Community
3. Which of the following statements is wrong?
a. ASEAN was formed by 5 member countries
b. ASEAN was formed against the attract of communism
c. The secretariat is located in Indonesia
d. The ASEAN Declaration is the founding document of ASEAN.
4. Which one is not an objective of ASEAN ?
a. Cooperation in religious beliefs
b. Cooperation in economics
c. Cooperation in considering dispute settlement
d. Cooperation in the stability of the region
5. Which of the following statements about the ASEAN flag is incorrect?
a. The ASEAN flag is red with a blue circle in it
b. The ASEAN Flag is a symbol of Member States' unity and support for the principles
and endeavors of ASEAN
c. The ASEAN Flag is a means to promote greater ASEAN awareness and unity
d. The ASEAN flag consists of the colors blue, red, yellow and white
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6. Which country had influenced on the Thai culture and cuisine?
a. Cambodia, Laos
b. China, India
c. Vietnam, Philippines
d. Myanmar, Malaysia
7. In the following choices, who understands the benefits of ASEAN Education?
a. Jane studies the guidelines of occupations only in her country.
b. Surak studies the culture and language of his country only.
c. Suthep studies the economic situation of his country only.
d. Suphansa studies English for further education.
8. Which of the following statements is correct ?
a. Thai culture and cuisine had been influenced by Chinese, Laos and Indian.
b. Philippines culture is similar to Malaysians and Cambodian
c. There were migrants and merchants from China, the Indian, Indonesia, the Malay
Peninsula and the Middle East moved to live in Singapore.
d. All are correct.
9. Which of the following statements is correct?
a. Mimi is Burmese, she inspired by ancient Indian tradition.
b. Vietnamese believed in God and spirit.
c. The cultures of ASEAN countries were similar to each other.
d. a and c are correct.
10. Which country is your favorite ASEAN member? Why?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Answer Key
Activity 1
Exercise 1

Exercise 2

Activity 3

Activity 4
Activity 5

Activity 6
Post - test
1.a
2.a

1. Jakarta
2. Phnom Penh
5. Kuala Lumpur
4. Vientiane
7. Manila
8. Singapore
10. Bangkok
1. C
2. F
3. E
6. D
7. B
8. A

3. Bandar Seri Begawan
6. Naypyidaw
9. Hanoi
4. J
9. G

5. H
10. I

1. H
2. E
3. C
4. G
5. J
6. F
7. D
8. I
9. A
10. B
11. K
Available answer
1. formed
2. regional
3. economic
4. influence
5. cooperation
6. Inspired
7. progress
8. migrants
9. diversity
10. accelerated
Available answer
3.b

4.a

5.a

6. b

7.d

8.d

9.d

10.available answer
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ภาคผนวก ช
ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
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Unit Plan : ASEAN
Lesson plan 1 : Basic Facts of ASEAN Subject : English Reading - Writing (E 31203)
Technique Used : KWL PULS Time: 3 hrs.
Foreign Language Department Thanyaburi school Pathumthani Province
By : Miss Arlai Pasunon
Content standards
Standard 4: Language and Relationship with Community and the world.
Standard F 1.1: Using of foreign languages as basic tools for further education, livelihood
and exchange of learning with the world community
Key Content
The importance of ASEAN as a whole and relationship within ASEAN Community
countries
Lesson Content
Knowledge about basic facts about ASEAN
Learning Outcome
Students are able to Describe, compare and comment on the event/issue/news/read
appropriately.
Behavioral Objectives:
Students are able :
1. to understand the vocabulary related to the ASEAN Community.
2. to identify the main idea of the article about ASEAN.
3. to identify the details of the text about ASEAN.
4. to interpret the text about ASEAN
5. to summarize the text about ASEAN
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Topic / Content
Knowledge (K)
Knowledge about the Basic Facts of ASEAN.
Process (P)
Identify the main idea from the text about the history and basic facts of ASEAN.
Attitude (A) - Eagerness to learn
- Commitment to work
- Public mind
Work / Task
- Exercise about ASEAN Community and write in KWL chart.
Procedures ( KWL- Plus )
1. Lead in
1. Read the name of unit, the directions for the exercises for students, the
learning objective and the behavioral objectives.
2. Lead in students by telling the objectives of learning outcome
3.Teacher checks students’ background knowledge by asking students more
questions about ASEAN Community.
T : How many countries are there in ASEAN Nations?
SS : …………..
T : o.k. Can you tell me the 10 countries?
SS : Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapore, Laos, Cambodia, Myanmar,
Brunei, Philippines, Vietnam
T : What ASEAN country has the largest population?
SS : …………………
T : Great !!! Do you want to know more about ASEAN?
SS : ………………..
Then let students work in pairs to do a Warm –Up activity by completing
the capital city’s name of ASEAN countries.(Activity 1,exercise 1)
4. Teacher asks students to work in pairs then distributes activity 1 to students
and asks them to match the statements then, teacher checks answers with students.
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5. Teacher distributes activity 1, exercise 2 to students in order for students to
know the information about ASEAN which is related to each country. ( Activity 1,
exercise 2)
2. Pre – Reading
6. Teacher again asks students to work in group of 5 and distributes worksheet 2
to students to identify the meaning of the vocabulary about ASEAN by matching the
vocabulary with the correct meaning.
T : I would like you to work in group of 5 then help each other to work
on worksheet 2 by matching the vocabulary with the correct meaning.
After students finished the task, teacher asks the answers from every
groups.
7. Teacher posts a large chart on the classroom wall, divides it into three
columns, and labels them K (What We Already Know), W (What We Want to Know), and
L (What We Have Learned).
T : Everyone!!! Look at the chart on the classroom wall. There are three
columns: K means What We Already Know, W means “What We Want to Know”, and L
means “What We Have Learned”
8. Teacher distributes worksheet 3 to students
9. Teacher asks students to brainstorm what they already know about the topic
and write down what they have known about ASEAN Nations in column K (What We
Know)
10. Teacher asks every groups what they have written in Column K (What I know).
11. Teacher writes them on the chart.
( Sometimes students suggest information that isn’t correct; these statements
should be turned into questions and added to the W column)
T : I would like you complete the chart of what you know about ASEAN
Nations by writing in K: What We Already Know column (students can take the answer
from worksheet 1 to complete column K) For example : There are 10 countries in
ASEAN , Indonesia has the largest population O.k.!!!! Let’s start!!!.
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K (What We Already Know) W (What We Want to Know) L (What we Have Learned)
There are 10 countries
within ASEAN
Indonesia has the largest
population
And so on
12.Teacher asks students to make questions that they want to know and write
down in Column W (Want to know) Worksheet 3
13. Teacher asks students what they have written in Column W (Want to know)
and write on the wall chart. ( They continue to add questions to the W column during
the unit )
T: And now: What do you want to know about ASEAN? Write your
questions about ASEAN in the W (What We Want to Know) column. For example “ How
many countries are there within ASEAN Community?”
K (What We Already Know) W (What We Want to Know)
There are 10 countries

Indonesia has the largest
population
and so on

L (What we Have
Learned)

- How many countries are
there within the ASEAN
Community?
- Which ASEAN country has
the largest population?
and so on

3. While- Reading
14.Teacher distributes the passage about Basic facts about ASEAN
to students.
15.Teacher lets students read the passage about “Basic facts about ASEAN”
and let them find the answers in the passage.
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16. Teacher asks students to write the answers that they have written in Column
W (Want to know). If students have more questions they want to know, they can write
in Column W.
17. Teacher asks students to write down what they have learned from the
passage to Column L (Learned).
18. Teacher asks students to summarize orally by asking every groups of what
they have learned together and writes on the wall chart and also checks which
questions were left unanswered.
19. Teacher asks students to write down in Column L
T : Now I would like every group read the passage about “Basic Facts of
ASEAN. Help each other if someone has a problem. After that, write what you’ve
learned in column L of your chart.
K (What We Already Know) W (What We Want to
L (What we Have Learned)
Know)
There are 10 countries
- How many countries are - There are 10 countries in
there in ASEAN Nations?
ASEAN Nations.
Indonesia has the largest
- What ASEAN country has
- Indonesia has the largest
population
the largest population?
population.
and so on
and so on
and so on
4. Post-Reading
20. Teacher checks students understanding about the passage by giving them
worksheet 4
21. Teacher asks the answer from every groups by choosing one member from
each group to give the answer.
22. At the end of the lesson teacher summarizes students’ answers by asking
them to read the passage about basic facts of ASEAN again, then teacher distribute
worksheet 5 to students to summarize the story by writing down on the Mapping.
23. Teacher asks students to find the concept of the passage and note down in
Column L.
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It’s a useful summative evaluation for teacher and students as they can
evaluate their comprehension
24. Teacher checks students' understanding about the passage by asking them
to do the test individually.
Assessment Procedure
Method of Assessment
Material
1. Observe the working
1. Observation of
processes of each student working group form
group
2. Check the assignment
2. Worksheet , KWL chart

Evaluation Criteria
1. The quality level is not
lower than 2
2. Accurate 80% or more

The observation of group work Form
Instructions : The instructor assesses the work of each group of students by marking 
the boxes according to the performance that match the reality
Behavior Planning Sharing work Listening
Working Enthusiasm
of work responsibilities to the
together
opinions
Groups
of
members.
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1
2
3
4
5

Total

15
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Criteria scoring list behavior
Score 1
Need to be
Score 2
Score 3
The evaluation criteria
Score 5 – 8 Need to be
Score 9 – 12
Score 13 – 15

improve
Fair
Good
improve
Fair
Good

Sign …………………………………………
(
)
Instructor
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Comments

( Ms. Arlai Pasunon )
Instructor

( Mr. Somchay Songsripan )
Director

155

14
15
15
14
14
14
15
14
14
15

S.D.

2.9
3
3
2.9
2.9
2.9
3
2.9
2.9
3

0.32
0
0
0.32
0.32
0.32
0
0.32
0.32
0

The evaluation
criteria

2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
28
2.92
0.26
3

Total
(15)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30
3
0
1

�
X

Percentage
(100)

3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
29
2.96
0.19
2

Enthusiasm

3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
28
2.92
0.26
3

Working
together

3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
28
2.92
0.26
3

Listening to
the 0pinions of
members

Planning of
work

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
�
X
S.D.

Sharing work
responsibilities

Behavior
Group

The Observation of working group form

93.33
100
100
93.33
93.33
93.33
100
93.33
93.33
100

Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่ อ – สกุล
ทีอ่ ยู่
ทีท่ าํ งาน

นางสาวอาลัย พะสุ นนท์
93/182 หมู่ 3 ตําบลบึงยีโ่ ถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โรงเรี ยนธัญบุรี ตําบลประชาธิ ปัตย์ อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538

สําเร็ จการศึกษาครุ ศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาไทย
สถาบันราชภัฎกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

พ.ศ. 2551

สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา
สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

พ.ศ. 2554

ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาหลักสู ตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2538

รับราชการครู ตําแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3
โรงเรี ยนเขมราฐพิทยาคม อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี

ปัจจุบัน

รับราชการครู ตําแหน่งครู วิทยฐานะชํานาญการ
โรงเรี ยนธัญบุรี ตําบลประชาธิ ปัตย์ อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

