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The objectives of this research were to conduct a needs analysis for the
development of an instructional model based on the Pragmatics Theory to
enhance interpretative reading ability of undergraduate students, to design and
develop the instructional model, to implement the instructional model in the
classroom, and to evaluate the efficiency of the instructional model. The research
and development process was used to analyze the needs in developing the
model from documentary and individual sources in an attempt to define the
conceptual framework of the model. After that, the model was designed and
developed, based on the pragmatics theory, and tried with the sample group. The
sample group consisted of 30 Thai-major students who enrolled in THAI 3206
Interpretative Reading in the third semester of the 2015 academic year. The
research instruments comprised an interpretative reading proficiency test,
instructional management plans, and an opinion questionnaire. The data were
analyzed for mean, standard deviation, and t-test.
The study findings revealed that interpretative reading ability is so crucial
that students should practice to master. Instructors should demonstrate how to do
it first and then let their students practice by themselves. The constructed model
has two phases. The first phase comprises planning and preparing students to
learn. The second phase is organizing learning activities, which consists of three
major steps. The first step is the pre-reading activities, consisting of
understanding features of reading texts and demonstrating how to read
interpretatively. The second step is the main reading activities, consisting of
reading interpretatively by the students themselves, sharing ideas among group
members, and practicing interpretative reading. The third step is the post-reading
activity, comprising re-implementation for assessment. It is also found that the
overall posttest scores of the students after having implemented the model were
higher than the pre-test scores. For the quantitative assessment, it is found that
the posttest scores on the interpretative reading proficiency test of the students
were significantly higher than the pre-test scores at the .05 level. For the
qualitative assessment, it is revealed that the model could enhance the
interpretative reading ability of the students, enable them to think systematically,
and gain more diverse and rational opinions from group discussions.
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วิจยั จนสําเร็ จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบคุณเพือน ๆ สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน ทัJงกลุ่มหลักสู ตรและการนิ เทศ กลุ่ม
การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มการสอนสังคมศึกษา และกลุ่มการสอนภาษาไทย ทีได้ให้กาํ ลังใจในการ
เรี ยนและการทําวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด
คุ ณค่ า หรื อประโยชน์อนั เกิ ดจากวิทยานิ พ นธ์ ฉ บับนีJ ผูว้ ิจยั ขอน้อมบูช าแด่ พ ระคุ ณบิ ดา
มารดา ครู อาจารย์ทุกท่านทีคอยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผวู้ จิ ยั ประสบความสําเร็ จในวันนีJ
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
โลกปั จจุบนั เป็ นโลกแห่ งข้อมูลข่าวสาร (informational society) ไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดของ
โลกก็สามารถรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีผ่านสื อประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นวิทยุ
โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วารสาร หรื ออินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น เพราะฉะนัJนสิ งทีจําเป็ นอย่าง
หนึงสําหรับการดํารงชีวิตในปั จจุบนั ก็คือการอ่าน เพราะการอ่านเป็ นเครื องมือทีใช้ในการศึกษาหา
ความรู้ ตลอดจนเป็ นเครื องมือทีใช้ในการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารจากสื อประเภทต่าง ๆ เพือให้เป็ นผูท้ ีมี
ความรู้ ความสามารถ ทันสมัย ทันต่ อเหตุก ารณ์ และการเปลี ยนแปลงของโลกยุคปั จจุบ นั ดัง ที
นราวัลย์ พูลพิพฒั น์ (2529: 48) เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2536: 5) และศิริพร ลิมตระการ (2537ก: 46)
ได้กล่าวไว้วา่ การอ่านเป็ นปั จจัยสําคัญทีจะช่วยให้ผอู้ ่านได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ได้ทนั กับเหตุการณ์
ของโลกปั จ จุ บ ัน เพราะฉะนัJน ผู้ที มี ค วามสามารถในการอ่ า นสู ง ก็ จ ะสามารถใช้ก ารอ่ า นใน
การแสวงหาความรู้เพือรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารได้มากกว่าผูท้ ีมีความสามารถในการอ่านน้อย กล่าวคือ
ผูท้ ีมีความสามารถในการอ่านมากก็จะสามารถเข้าใจเนืJ อหา เรื องราว หรื อประเด็นสําคัญทีผูเ้ ขียน
ต้องการจะสื อสารได้มากกว่าผูท้ ีมีความสามารถในการอ่านน้อย ยิงมีความสามารถในการอ่านมาก
เท่าใดก็จะทําให้เข้าใจเนืJ อหา เรื องราว หรื อประเด็นสําคัญทีผูเ้ ขียนต้องการจะสื อมากขึJ นเท่านัJน
อย่างไรก็ตาม การอ่านเพียงเพือให้เข้าใจเนืJ อหา เรื องราว หรื อประเด็นสําคัญของสิ งทีอ่านยังไม่
เพียงพอต่อการดําเนิ นชี วิตในปั จจุบนั เนื องจากข้อมูลข่าวสารทีปรากฏในสื อประเภทต่าง ๆ นัJน
บางครัJ งผูเ้ ขียนไม่ไ ด้สือความหมายตามถ้อยคํา หรื อข้อความทีใช้ แต่ผูเ้ ขียนได้ซ่อนความเอาไว้
เพือให้ผอู้ ่านได้ขบคิดด้วยตัวเอง
การเขียนในลักษณะทีซ่ อนความไว้นJ ี ผูเ้ ขียนอาจจะมีเหตุผลบางประการหรื อขึJ นอยู่ก ับ
ลักษณะของสื อ เช่น โฆษณา ย่อมทีจะต้องใช้ภาษาทีมีลกั ษณะเชิญชวนให้ใช้สินค้าของตน ลักษณะ
ภาษาทีใช้จะต้องแสดงให้เห็นถึงสรรพคุณทีดีเลิศของสิ นค้าทีเมือผูซ้ Jื อสิ นค้าซืJ อไปใช้แล้วจะต้อง
ตอบสนองความต้องการของผูซ้ Jื อได้ หรื อการ์ ตูนล้อเลี ย นการเมื องตามหนัง สื อพิม พ์ชื อต่ า ง ๆ
ผูเ้ ขียนก็ตอ้ งใช้ภาษาทีไม่สือความหมายตรงไปตรงมา เพราะอาจจะไปกระทบหรื อพาดพิงถึงบุคคล
ทีนํามาล้อเลียน ดังนัJนผูเ้ ขียนจึงต้องใช้ภาษาทีแสดงความหมายโดยอ้อมหรื อใช้คาํ เปรี ยบเทียบหรื อ
ใช้คาํ ให้นอ้ ยแต่กินความมาก เพือให้ผอู้ ่านคิดเองว่าผูเ้ ขียนต้องการจะสื อความหมายหรื อบอกอะไร
1

2
ซึง วัลภา ศศิวมิ ล (2541: 6) ได้กล่าวว่า สาเหตุประการหนึงทีผูเ้ ขียนไม่นิยมส่ งสารถึงผูอ้ ่านโดยตรง
อาจจะเป็ นเพราะเรื องที เขี ย นนัJ นเป็ นเรื องที ผิ ด กฎหมาย ขัด ค่ า นิ ย มบางประการ หรื อทํา
ความเดื อดร้ อนเสื อมเสี ย ให้แก่ ผูอ้ ืนหรื อตนเองเนื องจากผูเ้ ขี ยนอาจจะเขียนถึ งเรื องราวเกี ยวกับ
บุคคลทีไม่อาจเขียนอย่างเปิ ดเผยจึงต้องเขียนออกมาในรู ปของสัญลักษณ์ เพราะฉะนัJนจึงเป็ นหน้าที
ของผูอ้ ่านทีต้องตีความเอง นอกจากนีJ วรวัฒน์ วัฒนธี รางกูล (2552: 2) ยังได้กล่าวเพิมเติมเกียวกับ
เหตุผลทีผูเ้ ขียนไม่นิยมส่ งสารถึ งผูอ้ ่านโดยตรงไว้อีกว่า การทีผูเ้ ขียนไม่ใช้ภาษาแบบตรง ๆ ใน
งานเขียนของตนเอง โดยเฉพาะงานเขียนประเภทเรื องสัJนในปั จจุบนั อาจจะเป็ นเพราะผูเ้ ขียนมี
ความเห็นว่า การทีจะส่ งสารถึ งผูอ้ ่านอย่างเปิ ดเผยนัJน นอกจากจะทําให้งานเขียนด้อยคุณค่าทาง
ศิลปะแล้ว ยังเป็ นการจํากัดสิ ทธิq ของผูอ้ ่านอีกด้วย
การตีความเป็ นการอ่านเพือค้นหาเจตนาหรื อจุดประสงค์ทีแท้จริ งทีผูเ้ ขียนต้องการจะสื อ
ความหมายให้ผูอ้ ่ า นได้รั บ รู้ ดัง ที พรวิภา ไชยสมคุ ณ (2548: 102) ได้ก ล่ า วว่า การอ่ า นตี ค วาม
หมายถึ ง การให้ความหมายหรื ออธิ บายความหมายทีผูเ้ ขียนต้องการสื อมายังผูอ้ ่านซึ งลึกซึJ งกว่า
ความหมายตามตัวอักษรในงานเขียน หากผูเ้ ขียนต้องการแสดงชัJนเชิ งทางการเขียนหรื อต้องการ
วิพากษ์วิจารณ์ เรื องสําคัญ บางครัJ งผูเ้ ขียนมักจะไม่แสดงความเห็ นอย่างตรงไปตรงมา แต่ผูอ้ ่า น
จะต้องค้นหาความหมายของสารทีซ่ อนเร้นเคลือบแฝงอยู่ สอดคล้องกับ วัลภา ศศิวิมล (2541: 5) ที
ได้กล่าวไว้ว่า การอ่านตีความ หมายถึง การพยายามทําความเข้าใจเกี ยวกับเนืJ อหาสาระของเรื อง
ได้แก่ แก่นเรื อง หรื อแนวคิด (theme) นํJาเสี ยงของผูเ้ ขียน (tone) ตลอดจนจุดประสงค์อืน ๆ ของ
ผูเ้ ขียนทีแอบแฝงอยูใ่ นงานเขียนนัJน ๆ เพือจะได้เข้าใจเจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียน แต่อย่างไรก็ตาม
การอ่านตีความไม่ใช่วา่ จะตีความตามความคิดของตนเองโดยไม่สนใจเนืJ อหาหรื อบริ บททีเกียวข้อง
กับเรื องทีอ่าน แต่การอ่านตีความต้องอาศัยบริ บทของเนืJ อหาทีอ่านนัJนเป็ นแนวทางในการตีความ
ด้วย ดังที ศิริพร ลิมตระการ (2544ข: 28) และเถกิง พันธุ์เถกิงอมร (2542: 2) ได้ระบุไว้วา่ การอ่าน
ตีความเป็ นการอ่านทีผูอ้ ่านจะต้องใช้ประสบการณ์ และความเข้าใจทีมีอยู่เพือพิจารณาตัดสิ นว่า
ผูเ้ ขียนมีจุดประสงค์อย่างไรและมีนJ าํ เสี ยงอย่างไร เนืองจากผูเ้ ขียนมิได้บอกไว้ตรง ๆ เป็ นหน้าทีของ
ผูอ้ ่านจะต้องตีความเอาเองและสรุ ปความซึงเป็ นความคิดใหม่ของผูอ้ ่านทีได้จากข้อความทีอ่านเป็ น
แนวทางในการสรุ ป
จากความหมายของการอ่านตีความดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ การอ่านตีความเป็ นการอ่าน
ทีมีความสําคัญอย่างยิงต่อการดําเนิ นชี วิตในสภาพสังคมทีมีขอ้ มูลข่าวสารอย่างหลากหลายและ
ข้อมูลข่าวสารบางอย่างไม่ได้สือความหมายออกมาโดยตรงดังทีได้กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนัJนหาก
ผูอ้ ่านมีความสามารถในการอ่านตีความแล้วย่อมทีจะทําให้รับสารทีผูเ้ ขียนต้องการสื อความหมาย
ได้ถูกต้องหรื อใกล้เคียงกับเจตนาหรื อจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนได้มากยิงขึJน
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นอกจากนีJการอ่านตีความยังมีความสําคัญต่อความสามารถในการอ่านขัJนสู ง หรื อทีเรี ยกว่า
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วย เพราะถ้าหากยังไม่สามารถอ่านเพือจับประเด็น
สําคัญ หรื อเข้าใจเรื องราวทีผูเ้ ขียนต้องการจะสื อสาร ตลอดจนไม่สามารถอ่านเพือบอกเจตนาที
แท้จริ งของผูเ้ ขียนได้แล้ว ย่อมเป็ นการยากทีจะใช้วิจารณญาณในการวินิจฉัย ประเมินค่าสิ งทีอ่าน
นัJนว่ามีคุณค่าหรื อประโยชน์อย่างไร ดังที สนิท ตัJงทวี (2528: 123) และอรษา บุญปั ญญา (2540: 10)
ได้กล่าวไว้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็ นการอ่านทีผูอ้ ่านต้องใช้สติปัญญาเข้าใจความคิดของ
ผูเ้ ขี ย น เข้า ใจวัต ถุ ป ระสงค์ข องผูเ้ ขี ย น สรุ ป ความคิ ด และจับ ใจความสํา คัญ ตลอดจนอธิ บ าย
ขยายความได้ นอกจากนีJยงั ต้องสามารถวิเคราะห์ความเป็ นเหตุเป็ นผล ความน่าเชือถือของเนืJอความ
ระบุได้ว่าส่ วนใดเป็ นข้อเท็จจริ งหรื อข้อคิดเห็น รวมทัJงประเมินค่าของสิ งทีอ่านได้ว่ามีประโยชน์
หรื อไม่ เพราะฉะนัJนการอ่านตีความจึงมีความสัมพันธ์กบั การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หากผูอ้ ่านมี
ความสามารถในการอ่านตีความอย่างดี กล่าวคือ สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์หรื อเจตนาทีแท้จริ ง
ของผูเ้ ขียนได้แล้ว ก็จะทําให้สามารถใช้สติปัญญาและประสบการณ์ เพือทําความเข้าใจ วินิจฉัย
ประเมินค่ า สิ งที อ่ านโดยอาศัยหลัก ความจริ ง และเหตุผลต่ อไปได้ เพือให้ถึ งขัJนการอ่ า นอย่า งมี
วิจารณญาณ
จากความสําคัญของการอ่านตีความดังกล่าวข้างต้นทําให้หน่ วยงาน องค์การ และสถาบัน
ต่าง ๆ ได้ให้ความสําคัญกับการอ่านตีความมากยิงขึJน เช่ น สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ด ํา เนิ นการจัดทํา โครงการประเมิ นผลนัก เรี ย นนานาชาติ PISA
(Programme for International Student Assessment) เพือเตรี ยมเยาวชนให้เป็ นพลเมืองทีมีคุณภาพ มี
ศักยภาพและมีความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคต ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถใช้ความรู้ใน
ชี วิตจริ ง สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ ซึ งจะทําให้เยาวชนสามารถดําเนิ นชี วิตและมี
ส่ วนร่ วมในสังคมทีวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นพืJนฐาน ทําให้บุคคลสามารถรับรู้และตัดสิ น
ประเด็ น ปั ญ หาของสั ง คมที เกิ ด จากผลกระทบของวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีอ ย่า งมี ค วามรู้
ความเข้าใจ โดยการจัดการศึกษาด้านการอ่านนัJน PISA ได้ให้ความสําคัญกับการอ่านเพือการเรี ยนรู้
มากกว่าการเรี ยนเพือการอ่าน นักเรี ยนจะไม่ถูกประเมินการอ่านธรรมดา (เช่น อ่านออก อ่านได้
คล่อง แบ่งวรรคตอนถูก ฯลฯ) เพราะถือว่านักเรี ยนจะต้องมีทกั ษะเหล่านัJนมาแล้วเป็ นอย่างดี แต่
PISA จะประเมินสมรรถภาพของนักเรี ยนในเรื องต่าง ๆ ได้แก่
1. ความสามารถที จะดึ งเอาสาระของสิ งที ได้อ่านออกมา “การเข้า ถึ งและค้นคืนสาระ”
(access and retrieve)
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2. ความเข้าใจข้อความทีได้อ่าน สามารถตีความ แปลความสิ งทีได้อ่าน คิดวิเคราะห์เนืJ อหา
และรู ปแบบของข้อความทีเกี ยวข้องกับสิ งต่าง ๆ ในชี วิตหรื อในโลกทีอยู่ “การบูรณาการและ
ตีความ” (integrate and interpret)
3. ความเข้าใจข้อความทีได้อ่าน สามารถตีความ แปลความสิ งทีได้อ่าน คิดวิเคราะห์เนืJ อหา
และรู ปแบบของข้อความทีเกียวข้องกับสิ งต่าง ๆ ในชีวติ หรื อในโลกทีอยู่ พร้อมทัJงความสามารถใน
การประเมิ นข้อ ความที ได้อ่า น และสามารถให้ค วามเห็ น หรื อ โต้แย้ง จากมุ ม มองของตน
“การสะท้อนและประเมิน” (reflect and evaluate)
นอกจากนีJ สถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีย งั ได้ก ํา หนดเกณฑ์
การจําแนกระดับความรู้และทักษะการอ่านไว้เป็ นระดับต่าง ๆ 5 ระดับ ดังนีJ (สถาบันส่ งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555: 3)
การอ่านระดับ 1 ถือว่าเป็ นการอ่านระดับตําทีสุ ด นักเรี ยนจะต้องอ่านแล้วรู้วา่ สิ งทีอ่านนัJน
เกียวกับอะไร สามารถบอกหรื อค้นสาระสําคัญได้เพียงอย่างเดียว สามารถเชือมโยงข้อเขียนทีได้
อ่านกับสิ งทีเกียวข้องกับชีวิตของตนได้นอ้ ย ไม่สามารถอ้างอิงหรื อเปรี ยบเทียบได้ถา้ ต้องมีการคิด
วิเคราะห์เพิมเติม
การอ่านระดับ 2 นักเรี ยนจะสามารถอ่านและบอกสาระได้ต่อเมือข้อความทีอ่านค่อนข้าง
เด่ นชัดตรงไปตรงมา สามารถอ้างอิงหรื อเปรี ยบเทียบ หรื อเชื อมโยงกับสิ งทีเคยรู้ ได้ในระดับตํา
ประเมินและวิเคราะห์ได้ในระดับพืJนฐาน หากนักเรี ยนมีความสามารถในระดับ 2 นีJ ถือว่านักเรี ยนมี
ความสามารถในการอ่านระดับพืJนฐานเท่านัJน แต่ถ้านักเรี ยนมีความสามารถการอ่านระดับ 3-5
แสดงว่านักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านระดับสู ง
การอ่านระดับ 3 นักเรี ยนจะต้องสามารถอ่านเข้าใจเนืJ อหาทีค่อนข้างยาก สามารถบอก
สาระสําคัญและตีความจากข้อความทีมีความซับซ้อนพอสมควร และมีจุดเน้นทีเด่นชัดหลายจุด
และสามารถเชือมโยงความรู้เข้ากับเรื องทีคุน้ เคยในชีวิตประจําวัน สามารถประเมิน และวิเคราะห์
รู ปแบบและสาระของสิ งทีได้อ่านได้ในระดับปานกลาง
การอ่านระดับ 4 นักเรี ยนจะต้องสามารถอ่านเข้าใจเนืJ อเรื องทียาก บอกตําแหน่งของสาระ
ต่าง ๆ ในเรื องทีได้อ่าน สามารถตีความและแปลความจากข้อเขียนทีค่อนข้างซับซ้อน สามารถ
ประเมิ นและวิเคราะห์ ทJ งั เนืJ อหาและรู ป แบบของการเขี ย น แล้วสะท้อนออกมาเป็ นปฏิ กิ ริย า
ตอบสนอง หรื อเป็ นแนวความคิดของตนเองโดยมีขอ้ เขียนทีอ่านเป็ นหลัก
การอ่านระดับ 5 นักเรี ยนจะต้องสามารถจัดการกับข้อเขียนสิ งทียากและซับซ้อน เช่ น
สามารถอ่านข้อเขียนทีมีสาระยาก ๆ และทีไม่ค่อยพบในข้อเขียนทัวไป แสดงให้เห็นว่าสามารถ
เข้าใจ แปลความตีความข้อเขียน สามารถอ้างอิงหรื อเชื อมโยงสาระทีอ่านกับวัตถุประสงค์หรื อ
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ภารกิจของตน และสามารถวิเคราะห์และประเมินการเขียนอย่างวิพากษ์วิจารณ์ สามารถคาดการณ์
หรื อสร้างสมมติฐานจากสิ งทีได้อ่าน และดึงเอาความรู้มาสร้างเป็ นแนวคิดของตนได้ แม้วา่ สิ งนัJน
จะไม่คุน้ เคยหรื อไม่ใกล้เคียงกับสิ งทีคาดหวังไว้ก็ตาม (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี, 2555: คําชีJแจง, 2)
จากระดับความรู้และทักษะการอ่านในระดับต่าง ๆ ข้างต้นจะเห็นได้วา่ ระดับการอ่าน 3 4
และ 5 ล้วนเกียวข้องกับการอ่านตีความทัJงสิJ น หากนักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านตีความมาก
ขึJนเท่าใดก็แสดงว่านักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านตามที PISA กําหนดไว้มากขึJนเท่านัJน
อย่างไรก็ตาม ในความเป็ นจริ งแล้วกลับพบว่า นักเรี ยนไทยยังมีความสามารถในการอ่าน
ไม่ถึงระดับ 1 ตามที PISA ได้กาํ หนดไว้ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,
2555: 3-4) กล่าวคือ เกือบจะไม่แสดงความสามารถตามที PISA ต้องการวัด นักเรี ยนอ่านได้ บางคน
อาจอ่านได้คล่อง แต่จะรู้ตามตัวอักษรทีได้อ่าน โดยอาจเข้าใจความหมายทีลึกกว่าความหมายตาม
ตัวอักษรไม่ได้หรื อไม่กระจ่าง ตีความและวิเคราะห์หรื อประเมินข้อความทีเกียวข้องกับสภาพการณ์
ในชีวิตหรื อในความเป็ นจริ งไม่ได้ ซึ งถือว่านักเรี ยนทีมีความชํานาญการอ่านไม่ถึงระดับ 1 ยังไม่
สามารถใช้ป ระโยชน์จากการอ่ า นในการดํา เนิ นชี วิตและยัง ไม่ อาจใช้ป ระโยชน์เพือการศึ ก ษา
เล่าเรี ยน ดังนัJนจึงอาจสรุ ปได้ว่านักเรี ยนทีมีการอ่านไม่ถึงระดับ 1 เป็ นนักเรี ยนทียังไม่สามารถ
แสดงทักษะเบืJองต้นของการอ่านตามนิยามของ PISA นันคือยังมีการอ่านไม่เพียงพอสําหรับทีจะใช้
ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้และทักษะในวิชาอืน ๆ และสําหรับการเป็ นประชาชนทีมีคุณภาพ
ในสังคมในอนาคต
สําหรับผลการประเมิน PISA ด้านการอ่าน ประจําปี 2555 นัJน สถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2556: 4-6, 14-16) ได้ระบุวา่ หลังจากทีประเทศไทยเข้าร่ วมโครงการ
มาตัJงแต่ปี 2543 ผลการประเมินลดลงในปี 2546 และปี 2549 แล้วค่อย ๆ ปรับตัวสู งขึJนในปี 2552
และปี 2555 ซึ งผลการประเมินในปี 2555 คะแนน PISA ด้านการอ่านของนักเรี ยนไทยอยูใ่ นอันดับ
ที 48 ได้ 441 คะแนน ค่ า เฉลี ย PISA อยู่ที 496 สู ง ขึJ นจากคะแนนการอ่ า นในปี 2552 ซึ งได้ 421
คะแนน เมือจําแนกตามระดับการอ่านพบว่า มีนกั เรี ยนไทยหนึ งในสาม (33%) ทีมีการอ่านตํากว่า
ระดับพืJนฐาน (ไม่ถึงระดับ 2) และมีนกั เรี ยนไทยประมาณสองในสาม (67%) ทีมีความสามารถใน
การอ่ า นตัJง แต่ ร ะดับ พืJ น ฐานขึJ นไป (ระดับ 2-4) ประเด็ น ที สํ า คัญ คื อ ไม่ มี นั ก เรี ยนไทยที มี
ความสามารถในการอ่านอยูใ่ นระดับสู ง (ระดับ 5 และ 6)
แม้ว่าผลการประเมินดังกล่าวจะประเมินความรู้และทักษะของนักเรี ยนไทยทีมีอายุ 15 ปี
ซึ งเป็ นนักเรี ยนในระดับการศึกษาขัJนพืJนฐาน แต่ก็ส่งผลต่อการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษา
เพราะเมือนักเรี ยนสําเร็ จการศึกษาในระดับการศึกษาขัJนพืJนฐานและเข้าเรี ยนต่อในระดับอุดมศึกษา
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นัก ศึ ก ษาจะต้องศึ ก ษาค้นคว้า หาความรู้ เพิมเติ ม ด้วยตนเองนอกเหนื อจากการเรี ย นในชัJนเรี ย น
เพราะฉะนัJนหากนัก ศึ ก ษาไม่ มี ท กั ษะในการอ่ า นก็ จะไม่ ส ามารถจับ ใจความสํา คัญ แปลความ
สรุ ปความ ตีความ หรื อใช้ความคิดวิเคราะห์ชJ นั สู งอืน ๆ ต่อไปได้ อันจะส่ งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิq
ทางการเรี ยนของนักศึกษา
สภาพปั ญหาของการอ่านตีความในระดับอุดมศึกษาทีผูว้ ิจยั พบก็คือ นักศึกษามีผลสัมฤทธิq
ทางการเรี ยนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งรายวิชาดังกล่าวเป็ น
รายวิชาเลือกในหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิตและครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชี ยงใหม่รวมทัJงเป็ นรายวิชาเลือกเสรี ของนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ โดยผูว้ ิจยั ได้รับผิดชอบสอนรายวิชานีJ มาตัJงแต่ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2556 จนกระทัง
ถึ ง ปั จจุ บ นั ตลอดระยะเวลาที ผูว้ ิจยั ได้รับ ผิดชอบสอน ผูว้ ิจยั พบว่านัก ศึ ก ษาที ลงทะเบี ย นเรี ย น
จํานวนทัJงสิJ น 71 คน มีคะแนนการสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยนอยู่ในระดับปานกลาง
(21-30 คะแนน) จํานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.02 รองลงมาคือมีคะแนนอยูใ่ นระดับมาก (31-40
คะแนน) จํา นวน 13 คน ระดับ น้อย (11-20 คะแนน) จํา นวน 8 คน และระดับ มากที สุ ด (41-50
คะแนน) จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.30 11.27 และ 1.41 ตามลําดับ และไม่มีนกั ศึกษาทีมี
คะแนนอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ นักศึกษาจะมีคะแนนการอ่านตีความอยู่ในระดับปานกลาง แต่ก็ยงั ไม่
น่ า พึง พอใจมากนัก สํา หรั บ การพัฒนาเยาวชนให้มี คุ ณภาพ มี ศ ัก ยภาพ และมี ค วามสามารถใน
การแข่ ง ขัน ได้ใ นอนาคต โดยเฉพาะอย่ า งยิ งนัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาไทย คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ งจะต้องออกไปเป็ นครู เพือถ่ายทอดความรู้ให้แก่นกั เรี ยนหลังจากที
สํา เร็ จการศึก ษาแล้ว ควรจะมี ค วามสามารถด้า นการอ่ า นตี ค วามอยู่ในระดับ มากหรื อมากที สุ ด
เพราะนอกจากจะทําให้ตนเองมีความสามารถในการอ่าน กล่าวคือ สามารถทีอ่านเพือสรุ ปความ
แปลความ และตีความ จนกระทังเข้าใจเจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนแล้ว ยังช่ วยให้ตนเองเป็ นผูท้ ีมี
ความคิดลึกซึJ ง รู้ จกั พินิจพิจารณาสิ งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ มีเหตุผล มองสิ งต่าง ๆ อย่างรอบด้าน
รวมทัJงสามารถศึกษาหาความรู้ เพิมเติมให้แก่ตนเองเพือเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชี พใน
อนาคตอีกด้วย
ปัจจัยหนึงทีส่ งผลต่อความสามารถด้านการอ่านของนักเรี ยนนักศึกษาก็คือการจัดการเรี ยน
การสอนของครู เนื องจากการจัดการเรี ย นการสอนรายวิช าที เกี ยวข้อ งกับ การอ่ า นในปั จจุ บ ัน
ครู ผสู้ อนส่ วนมากยังคงจัดการเรี ยนการสอนแบบทีครู ผสู้ อนป้ อนข้อมูลให้แก่ผเู้ รี ยน เน้นในด้าน
ความรู้ ความจํา และความเข้าใจในเนืJอเรื องเป็ นสําคัญ ซึงยังไม่เพียงพอทีจะช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
ได้คิดเป็ นและอ่านเป็ น นอกจากนีJครู ผสู้ อนยังไม่เปิ ดโอกาสให้ฝึกทักษะการอ่าน การทํางานร่ วมกัน
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และไม่มี การระดมสมอง ปรึ กษาหารื อเพือแก้ปั ญหาต่า ง ๆ ร่ วมกัน (ศิริรัตน์ นี ลคุ ปต์, 2526: 8;
สุ จริ ต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์, 2536: 6; ศรี สุดา จริ ยากุล, 2539: 135-136)
นอกจากนีJ จากการสัม ภาษณ์ และสอบถามอาจารย์ผูส้ อนรายวิช าการอ่ า นตี ค วามหรื อ
รายวิชาทีเกี ยวข้องกับการอ่านพบว่า ส่ วนใหญ่แล้วผูส้ อนยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและ
ตีความให้นกั ศึกษาฟั ง โดยไม่มีการบอกขัJนตอนหรื อวิธีการในการตีความ จากนัJนจึงให้นกั ศึกษา
ตีความงานเขียนด้วยตนเอง ซึงเมือถามคําตอบจากนักศึกษาก็ปรากฏว่าคําตอบนัJนตีความไม่ถูกต้อง
หรื อ ตี ค วามไม่ ใ กล้เคี ย งกับ จุ ดประสงค์หรื อเจตนาของผูเ้ ขี ย น หรื อหากมี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม เพื อให้
นั ก ศึ ก ษาตี ค วามงานเขี ย นร่ วมกั น ก็ ป รากฏว่ า นั ก ศึ ก ษาไม่ มี ก ารระดมสมองหรื อไม่ มี
การปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกัน เพื อตี ค วามงานเขี ย นที ให้อ่ า น (บุ ญ ทิ ว า สิ ริ ช ยานุ กูล , สั ม ภาษณ์ 15
พฤษภาคม 2558; วาทิต ธรรมเชืJอ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2558) นอกจากนีJผสู้ อนยังมีความเข้าใจ
เกี ยวกับการอ่านตีความไม่ถูกต้องมากนัก บางครัJงสอนไปในแนวการแปลความหมายมากกว่าจะ
ตีความ โดยเฉพาะอย่างยิงงานเขียนประเภทร้อยกรอง ครู ผสู้ อนมักจะแปลคําประพันธ์และตีความ
ตามความหมายที ปรากฏเท่ า นัJน ไม่ ไ ด้ตี ค วามให้ลึ ก ไปถึ ง จุ ด ประสงค์ข องผูเ้ ขี ย น (พัช ริ น ทร์
สุ ริยวงค์, สัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558) ปัญหาอีกประเด็นหนึงทีพบก็คือ สื อหรื องานเขียนทีนํามา
ให้นักศึกษาตีความ หากเป็ นงานเขียนประเภทร้อยแก้ว นักศึกษาสามารถตีความได้ถูกต้องหรื อ
ใกล้เคียงกับเจตนาของผูส้ ่ งสารมากกว่างานเขียนประเภทร้อยกรอง นอกจากนีJหากงานเขียนนัJนเป็ น
เรื องใกล้ต ัว ของนัก ศึ ก ษาหรื อ นัก ศึ ก ษามี ค วามคุ ้น เคย นัก ศึ ก ษาก็ จ ะสามารถตี ค วามได้ดี ก ว่ า
งานเขี ย นที เป็ นเรื องไกลตัว ของนั ก ศึ ก ษาหรื อเป็ นเรื องที ต่ า งกั บ วัฒ นธรรมของนัก ศึ ก ษา
(จรรยาลักษณ์ คันธะวงศ์, สัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558; วาทิต ธรรมเชืJ อ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม
2558)
จากปั ญหาทีพบดังกล่ าวข้างต้นจึงได้มีงานวิจยั หลายเล่ มทีได้ศึกษาเกี ยวกับวิธีการสอน
ใหม่ ๆ ทีจะสามารถส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนนักศึกษามีความสามารถด้านการอ่านเพิมมากขึJน เช่น วิธี
สอนแบบ SQ4R (ติJงเทา ลู่, 2555; เพลินพิศ สุ พพัตกุล, 2555; นงนุช ปั ญญาศรี , 2556) วิธีสอนแบบ
IAR (อดิเรก สารี พิมพ์, 2555) วิธีสอนทีประยุกต์ทฤษฎีสมองเป็ นฐาน (ยุวเรศ ราชานนท์, 2554;
รัตติกาล เทียงกระโทก, 2554; มธุ รดา ท่าช้าง, 2554; ถวิล ทํานุ, 2554) วิธีสอนเพือให้เกิดมโนคติ
(ยุพคิน ไชยรบ, 2554) วิธีสอนทีบูรณาการทฤษฎีสหบทและแนวการสอนอ่านโดยใช้วรรณกรรม
เป็ นฐาน (ธันยา พิทธยาพิทกั ษ์, 2553) เป็ นต้น
ในส่ วนของงานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับการอ่านตีความก็มีงานวิจยั หลายเล่ มทีได้ศึกษาหาวิธี
การสอนแบบต่าง ๆ เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการอ่านตีความ เช่น ใช้แบบฝึ กการอ่าน
ได้แ ก่ งานวิ จ ัย ของ ชนาฎ จัน ทะโก (2536) ใช้ บ ทเรี ยนโมดู ล ได้แ ก่ งานวิ จ ัย ของ พรอุ ม า
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พิชยะสุ นทร (2546) และรักตาภา ธนาวรรณิ ต (2549) ใช้บทเรี ยนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้แก่ งานวิจยั ของ วรวัฒน์ วัฒนธี รางกูร (2552) หรื อใช้บทเรี ยนออนไลน์ ได้แก่ งานวิจยั ของ
ดารกา วรรณวนิ ช (2552) ซึ งจะเห็นว่า งานวิจยั ดังกล่าวข้างต้นมุ่งพัฒนาสื อการเรี ยนการสอนเพือ
นํามาใช้แก้ปัญหาการอ่านตีความของนักเรี ยน แต่อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าความสามารถ
ด้า นการอ่ า นตี ค วามไม่ ไ ด้เกิ ด จากการใช้สื อการเรี ย นการสอนแต่ เ พีย งอย่า งเดี ย ว สื อการเรี ย น
การสอนอาจจะเป็ นปั จจัยหนึงทีช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจเกียวกับกระบวนการในการอ่านตีความ
มากขึJน แต่ถา้ หากมีวิธีการสอนทีเป็ นระบบหรื อมีลาํ ดับขัJนตอนทีจะช่วยให้ผเู้ รี ยนค่อย ๆ มีความรู้
ความเข้าใจเกียวกับกระบวนการอ่านตีความจนกระทังสามารถตีความได้ในทีสุ ดก็ยอ่ มทีจะทําให้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านตีความอย่างยังยืน
ทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ (pragmatics) เป็ นแนวคิ ด ในการศึ ก ษาภาษาแนวใหม่ ที ให้
ความสําคัญกับการใช้ภาษาโดยไม่คาํ นึงว่าการใช้นJ นั จะถูกไวยากรณ์หรื อไม่ แต่จะเน้นบทบาทของ
บริ บทในการตีความ ซึ งจะแตกต่างจากการศึกษาภาษาในสมัยก่ อน ๆ ทีจะศึกษาเพียงภาษาหรื อ
สามัตถิยะของภาษา (langua/competence) โดยจะศึกษาเกียวกับภาษาและกฎในการสร้างประโยคที
เป็ นไปตามไวยากรณ์ ข องภาษานัJน ๆ และละเลยคํา พูด หรื อการใช้ภาษา (parole/performance)
เนื องจากเป็ นลักษณะเฉพาะบุค คลของผูใ้ ช้ภาษา ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแน่ นอน และไม่สามารถ
ศึกษาได้ดว้ ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนัJนสิ งทีนักภาษาศาสตร์ ในสมัยนัJนศึกษาจึงติดอยูก่ บั
รู ปภาษาและกฎทีสร้างขึJนเพืออธิ บายลักษณะทีเกี ยวข้องกับรู ปภาษาเหล่านัJน ไม่ว่าจะเป็ นหน่ วย
เสี ยง หน่ วยคํา หรื อประโยค (กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธี รนุ ช โชคสุ วณิ ช, 2551: 1-2) แต่
วัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ ป็ นการศึ ก ษาเกี ยวกั บ การใช้ ภ าษาที สั ม พัน ธ์ ก ั บ บริ บท บริ บทจะเป็ น
ตัวกําหนดการใช้ภาษาในสถานการณ์การสื อสารต่าง ๆ ดังที Leech (1983: 6) และ Mey (2001: 6)
ได้กล่ าวไว้ว่า วัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาภาษาทีใช้ในการติดต่อสื อสารซึ งถูกกําหนดโดย
บริ บททางสังคมหรื อสถานการณ์การสื อสาร โดย Levinson (1983: 9) ได้อธิ บายขยายความเพิมเติม
ไว้ว่า วัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับบริ บททีผ่านกระบวนการ
กลายมาเป็ นคําไวยากรณ์ หรื อกล่าวอีกอย่างคือ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับบริ บท
ทีถูกถ่ายทอดในโครงสร้างของภาษา
นอกจากนีJ Verschueren (1999: 1) ยังได้กล่าวว่า วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาเกียวกับ
การใช้ภาษา เป็ นการศึกษาปรากฏการณ์ทางภาษาจากมุมมองของผูใ้ ช้ ส่ วน Morris (1971: 1) ได้
กล่าวว่า วัจนปฏิบตั ิศาสตร์เป็ นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์กบั ผูต้ ีความสัญลักษณ์
เพราะฉะนัJนจึงอาจกล่ า วโดยสรุ ปได้ว่า วัจนปฎิ บตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาเกี ยวกับการใช้ภาษาที
สัมพันธ์กบั บริ บท โดยบริ บทจะเป็ นตัวกําหนดการใช้ภาษาในสถานการณ์การสื อสารต่าง ๆ รวมทัJง
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วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ยงั เป็ นการศึกษาเกี ยวกับความหมายทีผูพ้ ูดหรื อผูส้ ่ งสารต้องการจะสื อสาร ผูฟ้ ั ง
หรื อผูร้ ับสารจะต้องตีความหมายจากถ้อยคําทีได้ยินหรื อได้อ่าน ดังที สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง (2552: 12) ได้กล่าวไว้วา่ วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาเกียวกับความหมายทีสื อสารโดยผูพ้ ูดหรื อผูเ้ ขียน
และความหมายทีตีความโดยผูฟ้ ังหรื อผูอ้ ่าน เป็ นเรื องของการวิเคราะห์ว่าผูพ้ ูดต้องการให้ถอ้ ยคําที
พูดออกไปสื อความหมายอะไรมากกว่าการวิเคราะห์ว่าคําและวลี ทีประกอบกันเป็ นถ้อยคํานัJนมี
ความหมายว่าอะไรในบริ บทและบริ บทมีอิทธิ พลต่อการใช้ภาษาเช่นไร รวมทัJงศึกษาเกียวกับการที
ผูร้ ับสารสามารถอนุมานได้อย่างไรว่า การทีผูพ้ ูดพูดเช่นนัJน ผูพ้ ูดต้องการสื อความหมายอะไรหรื อ
ที พู ด เช่ น นัJ นต้อ งการสื อความหมายอะไรเพิ มเติ ม มากกว่ า สิ งที พู ด ออกมา สอดคล้ อ งกั บ
กฤษดาวรรณ หงศ์ ล ดารมภ์ และธี ร นุ ช โชคสุ ว ณิ ช (2551: 11-16) ที ได้ใ ห้ ค วามหมายของ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ไว้วา่ วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นแนวทางหนึงในการศึกษาภาษาทีเน้นความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับผูใ้ ช้โดยให้ความสําคัญกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมทีมีผลต่อการใช้ภาษา
และกระบวนการทางปริ ชานทีทําให้ผใู้ ช้ภาษารับรู้และสามารถตีความเจตนาของผูพ้ ูด ยกตัวอย่าง
เช่นประโยคทักทายของคนไทยทีว่า “จะไปไหนคะ” “ไปไหนคะ” และ “ทําอะไรอยูค่ ะ” ตามปกติ
แล้ว คนไทยนิ ยมใช้ประโยคทัJง 3 ประโยคข้างต้นในการทักทายกัน ซึ งมักจะทําให้ชาวต่างชาติ
เข้าใจผิดอยู่เสมอว่าคนไทยชอบถามเรื องส่ วนตัวของผูอ้ ืนเพราะชาวต่างชาติจะตีความหมายของ
ถ้อ ยคํา ทัJง สามตามความหมายของคํา และวลี ที ประกอบกัน เป็ นถ้อ ยคํา เท่ า นัJน แต่ ไ ม่ เ ข้า ใจ
ความหมายในแง่ของการทักทายทีผูพ้ ูดคนไทยต้องการสื อสาร ซึ งคนไทยมักจะใช้ประโยคทัJง 3 นีJ
ในการทักทายเมือพบกันเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นสถานทีใด เวลาใด หรื อสถานการณ์ใดก็ตาม อีกทัJงผูพ้ ูด
ยังไม่ได้ตอ้ งการคําตอบทีแท้จริ งจากผูฟ้ ั งอีกด้วย เพราะฉะนัJนการกล่ าวถ้อยคําทัJงสามประโยค
ดังกล่าวข้างต้นจึงถื อว่าเป็ นการทักทาย (สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง, 2552: 1-2) แต่ถา้ ผูพ้ ูดกล่าวถ้อยคํา
เหล่านีJ ในสถานการณ์อืน ๆ ก็อาจจะเป็ นการถามทีต้องการให้ผรู้ ับสารตอบคําถามก็ได้ เช่น ภรรยา
ถามสามีว่า “จะไปไหนคะ” แล้วสามีตอบว่า “เปล่า” จากบทสนทนานีJ จะเห็นได้ว่า ประโยคทีว่า
“จะไปไหนคะ” ในสถานการณ์นJ ี ยอ่ มไม่ใช่คาํ ทักทาย แต่เป็ นคําถาม และสามีก็เข้าใจว่าเป็ นคําถาม
จึงตอบปฏิเสธคําถามว่าไม่ได้ไปไหน โดยตอบว่า “เปล่า” ทัJง ๆ ทีสามีกาํ ลังตัJงใจจะออกไปเทียว
ข้างนอก แต่ ก็ตอบว่า “เปล่ า ” และก็ไม่ กล้า ออกไปข้างนอก เพราะเข้า ใจว่าสิ งทีภรรยาต้องการ
สื อสารด้วยคําถามดังกล่ าวนัJน เป็ นการพูดดักคอมากกว่าจะเป็ นคําถามทีต้องการข้อมูลธรรมดา
ทัวไป นันคือสามีเข้าใจดีวา่ คําถามดังกล่าวไม่ใช่คาํ ถามทีต้องการคําตอบเท่านัJน แต่เป็ นคําถามทีสื อ
ความหมายมากกว่าการถามทีต้องการคําตอบ (สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง, 2552: 2)
เมือพิจารณาขอบข่ายของทฤษฎีวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ จากทัJงเอกสารและตําราภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยที เกี ยวข้อ งกับ วัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ ผู้วิ จ ัย พบว่ า หัว ข้อ ที ผู้เ ขี ย นทัJง ชาวไทยและ
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ชาวต่างประเทศกล่าวตรงกันมี 6 หัวข้อ ได้แก่ ตัวบ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน (presupposition)
ความหมายชีJ บ่ ง เป็ นนัย ในการสนทนา (conversational implicature) วัจ นกรรม (speech act)
หลักการความสุ ภาพ (politeness principle) และการวิเคราะห์บทสนทนา (conversation analysis)
(Levinson, 1983; Leech, 1983; Yule, 1996; Verschueren, 1999; Mey, 2001; ทรงธรรม อินทจักร,
2550; กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ ธี รนุช โชคสุ วณิ ช, 2551; สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง, 2552) โดยแต่
ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนีJ
1. ตัวบ่งบอก (deixis) เป็ นการใช้รูปภาษาทีความหมายไม่ได้ยึดติดกับรู ปแต่แปรไปตาม
บริ บทหรื อรู ปภาษาทีไม่สามารถกําหนดอย่างชัดเจนว่าความหมายคืออะไร เนืองจากความหมายผูก
กับ สถานการณ์ ใ นการใช้ เช่ น คํา สรรพนาม “ฉัน เธอ” คํา บอกเวลา “เมื อวานนีJ วันนีJ ปี หน้า ”
คํา บอกความใกล้ไ กลของสถานที “ทีนี ที นัน” และกริ ย าแสดงการเคลื อนไหว “ไป มา เอาไป
เอามา” รู ป ภาษาเหล่ า นีJ มี ค วามหมายหลากหลายขึJ นกับ ว่า สิ งที อ้า งถึ ง คื อ อะไร (กฤษดาวรรณ
หงศ์ลดารมภ์ และธี รนุช โชคสุ วณิ ช, 2551: 47) ยกตัวอย่างเช่น “พรุ่ งนีJ ฉนั จะพาเธอมาทีนีอีก เวลา
เดิมนะ” ประโยคนีJผอู้ ่านข้อความจะทราบได้อย่างไรว่า “พรุ่ งนีJ ” คือวันไหน “ฉัน” และ “เธอ” คือ
ใคร “ทีนี” คือสถานทีใด และ “เวลาเดิม” คือเวลาใด หากไม่มีบริ บทหรื อถ้อยคําอืนทีให้รายละเอียด
เพิ มเติ ม เช่ น สมชายพาสมหญิ ง ไปรับ ประทานอาหารกลางวันที ร้ า นอาหารแห่ ง หนึ งแล้วรู้ สึ ก
ประทับใจรสชาติของอาหาร ขณะทีขับรถออกมา สมชายก็พูดกับสมหญิงด้วยประโยคดังกล่าว เมือ
ผูอ้ ่ า นได้เห็ นบริ บ ทของข้อความก็ จะทราบได้ท นั ทีว่า “พรุ่ ง นีJ ” คื อ วันที ถัดจากวันทีสมชายพา
สมหญิงไปรับประทานอาหาร “ฉัน” คือ สมชาย “เธอ” คือ สมหญิง “ทีนี” คือ ร้านอาหารทีสมชาย
พาสมหญิงไปรับประทานอาหาร “เวลาเดิม” ก็คือเวลาทีสมชายนัดกับสมหญิง ซึ งอาจจะก่อนเวลา
12.00 นาฬิกา เนืองจากสมชายจะพาสมหญิงไปรับประทานอาหารกลางวัน ดังนัJนจึงต้องนัดเวลา
ก่อน 12.00 นาฬิกาเพือไปรับสมหญิงแล้วเดินทางไปยังร้านอาหารแห่ งนีJ เพราะฉะนัJนจะเห็นได้วา่
รู ปภาษาทีใช้เป็ นตัวบ่งบอกจะไม่มีความหมายทีกําหนดอย่างชัดเจนว่าหมายถึงอะไรต้องพิจารณา
จากสถานการณ์หรื อบริ บททีมีการใช้รูปภาษาเหล่านัJน
2. สภาวะเกิ ด ก่ อ น (presupposition) สภาวะเกิ ด ก่ อ นเป็ นความรู้ ที ได้จ ากการอนุ ม าน
(inference) หรื อการคาดการณ์ตามหลักเหตุผล เป็ นความรู ้ทีเป็ นภูมิหลัง (background knowledge)
หรื อความรู้ ร่วมกันของคู่ สนทนา (common knowledge, shared knowledge หรื อ mutual knowledge)
ของผูค้ นทุกคนทีอาจมีได้ทJ งั เหมือนกันและต่างกัน (สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง, 2552: 6-7) ซึ งตามปกติ
แล้วสภาวะเกิดก่อนมักไม่ได้แสดงในรู ปภาษาโดยตรงแต่ตอ้ งอาศัยบริ บทในการตีความ ยกตัวอย่าง
เช่น มีคนหนึงถามอีกคนว่า “เอาขยะออกไปหรื อยัง” แล้วได้คาํ ตอบว่า “เอาออกไปแล้ว ขยะสดเอา
ออกไปแล้ว วันนีJ วนั ศุกร์ ” สภาวะเกิ ดก่อนในสถานการณ์นJ ี คือ 1. มีการแยกขยะเป็ น 2 ประเภท
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ได้แก่ ขยะสดและขยะแห้ง 2. ผูเ้ ก็บขยะจะมาเก็บขยะทัJง 2 ประเภทคนละวัน 3. วันศุกร์ เป็ นวันที
ต้องเอาขยะสดออกไปไว้นอกบ้านเพราะคนเก็บขยะสดมาเก็บขยะสดทุกวันศุกร์ โดยสภาวะเกิ ด
ก่อนข้อ 1. กับ 2. เป็ นข้อมูลทีได้จากการอนุ มานหรื อคาดการณ์ตามหลักเหตุผล ส่ วนสภาวะเกิ ด
ก่อนข้อ 3. เป็ นสภาวะเกิดก่อนซึงเป็ นข้อมูลทีรู้กนั อยูแ่ ล้ว (สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง, 2552: 48)
3. ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยในการสนทนา (conversational implicature) ความหมายชีJ บ่ง
เป็ นนัยในการสนทนาจะช่วยในการพิจารณาเจตนาทีแท้จริ งของผูพ้ ูด เนื องจากการตอบคําถามใน
บางครัJ งเหมื อ นเป็ นการตอบที ไม่ ต รงประเด็ น แต่ เ มื อพิ จ ารณาตามหลัก การความร่ ว มมื อ ใน
การสนทนาแล้วจะทราบได้ว่า ผูต้ อบคํา ถามต้องการแสดงความหมายหรื อต้องการให้สิ งที พูด
ออกไปหมายความว่าอย่างไร เช่น มีคนถามว่า “เธอชอบเสืJ อตัวนีJไหม” แล้วมีผตู้ อบว่า “สี แดงแปร๊ ด
นีน่ะนะ” จากคําตอบนีJจะเห็นได้วา่ ผูต้ อบคําถามไม่ได้ใช้หลักการความร่ วมมือในการสนทนาโดย
ละเมิดหลักตรงประเด็น แต่ความจริ งแล้วผูต้ อบคําถามตัJงใจละเมิดหลักตรงประเด็นเพือให้ขอ้ ความ
ทีพูดแสดงหมายปฏิเสธว่า “ไม่ชอบเสืJ อตัวนีJ” แต่อย่างไรก็ตามเมือบริ บทเปลียนไป ความหมายชีJ บ่ง
เป็ นนัยก็จะแตกต่างกันไป เช่ น มีคนพูดว่า “รถคันนีJ สวยมาก ๆ เลย” อีกคนตอบว่า “สี แดงแปร๊ ด
นี น่ ะนะ” ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยจากคําตอบนีJ อาจจะตีความได้ว่า “ไม่ชอบรถคันนีJ ” แต่ถ้าเพิ ม
ข้อมูลบางอย่างให้แก่บทสนทนาว่า ผูพ้ ูดรู้วา่ ผูต้ อบเป็ นคนชอบสี แดง ความหมายก็คงจะเปลียนไป
เป็ นการตอบรั บ เห็ น ด้ว ย เพราะฉะนัJน การมี ค วามรู้ ร่ว มกัน ระหว่า งผูส้ ่ ง สารและผูร้ ั บ สารเป็ น
สิ งสําคัญในการทีจะเข้าใจความหมายชีJบ่งเป็ นนัยได้ถูกต้องตรงกัน
4. วัจนกรรม (speech act) วัจนกรรมเป็ นการกระทําทีเกิ ดขึJนเมือผูพ้ ูดหรื อผูเ้ ขียนกล่าว
ถ้อยคําใดถ้อยคําหนึงกับผูฟ้ ังหรื อผูอ้ ่านหรื อผูร้ ับสารในบริ บทใดบริ บทหนึง (สุ จริ ตลักษณ์ ดี ผดุง,
2552: 77) วัจนกรรมแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ วัจนกรรมตรงกับวัจนกรรมอ้อม วัจนกรรมตรง
คือ ถ้อยคํา ทีสื อความหมายตามรู ป ภาษาทีใช้หรื อตามถ้อยคําทีผูพ้ ูดพูด ส่ วนวัจนกรรมอ้อม คื อ
ถ้อยคําทีสื อความหมายไม่ตรงตามรู ปภาษาทีใช้ แต่ตอ้ งการให้แสดงความหมายอย่างอืน เช่น คน
หนึ งพูดประโยคว่า “ช่ วยหยิบนํJาปลาให้ฉันหน่ อยได้ไหม” แล้วก็มีคนส่ งนํJาปลาให้แก่ ผพู้ ูด จาก
ตัวอย่างนีJ จะเห็นได้วา่ ไม่มีขอ้ ความใดในประโยคทีแสดงว่าผูพ้ ูดกล่าวถ้อยคําขอร้องให้ผฟู้ ั งหยิบ
นํJาปลามาให้ แต่ประโยคทีพูดออกไปเป็ นรู ปประโยคคําถาม ซึ งผูฟ้ ังก็เข้าใจและคิดเองว่า ผูพ้ ูดคง
ไม่ได้ถามว่าตนเองมีความสามารถทีจะยกขวดนํJาปลาได้หรื อไม่ เพราะคงเป็ นเรื องทีแปลกหากคน
หนึ งคนจะไม่สามารถยกขวดนํJาปลาได้ ดังนัJนผูฟ้ ังจึงตีความคําพูดและอาศัยบริ บท ณ เวลานัJนว่า
ผูพ้ ดู กําลังทําอาหารหรื อทานอาหาร และต้องการนํJาปลาเพือปรุ งรสอาหารให้เค็มขึJน แต่ขวดนํJาปลา
อยูไ่ กลจึงพูดเพือให้ผฟู้ ังหยิบขวดนํJาปลามาให้
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5. หลักการความสุ ภาพ (politeness principle) ความสุ ภาพเป็ นการลดการคุกคามหน้าของ
ผูพ้ ดู ผูฟ้ ัง เนืองจากในการสื อสารผูพ้ ูดผูฟ้ ังต้องกระทําการหลายอย่างทีอาจทําให้ผพู้ ูดหรื อผูฟ้ ังต้อง
เสี ยหน้า ดังนัJนผูพ้ ดู หรื อผูฟ้ ังจึงพิจารณาอย่างรอบคอบในการใช้ภาษา ซึ งเรี ยกว่า มุมมองการรักษา
หน้า (face-saving view) หรื อ มุ ม มองการจัด การหน้า (face-meaning view) อย่า งไรก็ ต ามใน
การเลือกกลวิธีลดการคุกคามหน้า ซึ งเรี ยกว่า กลวิธีความสุ ภาพ (politeness strategies) ผูใ้ ช้ภาษา
ต้อ งพิ จ ารณาความเหมาะสมของสถานการณ์ เป็ นหลัก อันได้แก่ ลัก ษณะของการกระทํา ว่า มี
ความรุ นแรงหรื อไม่ในวัฒนธรรมนัJน ๆ อํานาจของผูฟ้ ังทีมีต่อผูพ้ ูดซึ งเกี ยวข้องกับสถานภาพทาง
สังคมของผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง และระยะห่างระหว่างผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง คือความสนิทสนมคุน้ เคยระหว่างผูพ้ ูด
กับ ผูฟ้ ั ง ซึ งมี ส่ วนกํา หนดการเลื อกใช้ก ลวิธี เมื อผูใ้ ช้ภาษาต้องทํา วัจนกรรมที มี ก ารคุ ก คามหน้า
(กฤษดาวรรณ หงศ์ล ดารมภ์ และธี ร นุ ช โชคสุ ว ณิ ช , 2551: 121-122) โดยการทํา ให้สุ ภ าพใน
ภาษาไทยอาจทําได้หลายวิธี เช่ น ใช้คาํ ลงท้ายหรื อใช้รูปประโยคคําถามแทนการใช้รูปประโยค
คําสังหรื อรู ปประโยคขอร้อง
6. การวิเคราะห์บทสนทนา (conversation analysis) สิ งทีนักวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ สนใจศึกษา
เป็ นหลักคือความหมายของผูพ้ ูดทีสรุ ปความได้จากบริ บททีกว้างกว่าระดับคําและประโยคโดย
ผนวกสถานภาพของผู้ใ ช้ภ าษาตลอดจนปั จ จัย ภายนอกมาเป็ นตัว กํา หนดด้ว ย นอกจากนัJ น
นักวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ ยงั สนใจวิเคราะห์ภาษาทีเกิ ดขึJนในสถานการณ์ จริ งหรื อใกล้เคียงกับสภาพ
ความเป็ นของมนุ ษ ย์มากทีสุ ด การมี ปฏิ สัมพันธ์ไม่ ได้มี เพีย งประโยคหรื อข้อความสัJน ๆ แต่จะ
ประกอบไปด้ว ยผลัด การสนทนาจํา นวนหลายผลัด และมี ผู้ร่ ว มสนทนามากกว่ า 1 คนขึJ น ไป
(ทรงธรรม อินทจักร, 2550: 176-177) เพราะฉะนัJนการจะเข้าใจความหมายของผูพ้ ูดและผูฟ้ ั งจึง
สามารถพิจารณาจากการผลัดกันพูด (turn-taking) จุ ดผลัดเปลี ยนผูพ้ ูดที เหมาะสม (transitional
relevance place- TRP) และการหาคู่วจั นกรรม (adjacency pairs)
องค์ป ระกอบต่ าง ๆ ของวัจนปฏิ บ ตั ิศ าสตร์ ที ได้กล่ าวมาข้า งต้นมี ส่วนช่ วยให้ผูฟ้ ั งหรื อ
ผูอ้ ่านสามารถตีความหมายทีแท้จริ งทีผูพ้ ูดหรื อผูเ้ ขียนต้องการจะสื อได้ ยกตัวอย่างเช่ น มีผถู้ ามว่า
“เวลากีโมงแล้ว” แล้วมีผตู้ อบว่า “เพลงชาติเพิงจบไป” เมือพิจารณาจากคําตอบแล้วจะเห็นว่าไม่มี
ถ้อยคํา ใดที แสดงว่า ผูต้ อบกํา ลัง ตอบคํา ถาม ผูถ้ ามจะต้องพิจารณาจากบริ บ ท สภาวะเกิ ด ก่ อ น
ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัย และวัจนกรรมเองว่า ทําไมผูต้ อบจึงพูดเช่นนัJน ซึ งเมือพิจารณาจากคําตอบ
แล้วจะเห็นว่าผูต้ อบใช้วจั นกรรมอ้อมในการสื อสาร คือ ไม่ได้ตอบว่าเวลากี โมง แต่ใช้ถอ้ ยคําอืน
เพือแสดงถึงเวลา คือ เวลาทีเปิ ดเพลงชาติ ซึ งผูถ้ ามจะต้องอาศัยสภาวะเกิดก่อน (ความรู้ทีมีร่วมกัน)
และความหมายชีJบ่งเป็ นนัยในการสนทนาว่าในประเทศไทยเวลาแปดโมงเช้าหรื อหกโมงเย็นมักจะ
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มีการเปิ ดเพลงชาติไทยตามสื อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ จากนัJนผูถ้ ามก็ตอ้ งอาศัยบริ บทว่า ณ เวลา
นัJนเป็ นเวลาเช้าหรื อเวลาเย็น จึงจะสามารถทราบคําตอบได้วา่ เวลาเท่าไร
ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ ง เช่ น อาจารย์เดินมาในห้องเรี ยนซึ งนักศึกษายังไม่ได้เปิ ดพัดลม
อาจารย์จึงพูดขึJนว่า “ทําไมวันนีJ อากาศร้อนจังเลย” เมือนักศึกษาได้ยินประโยคนีJ นักศึกษาจะต้อง
อาศัยความรู้ดา้ นวัจนกรรมแล้วว่า อาจารย์ใช้วจั นกรรมตรงหรื อวัจนกรรมอ้อม หากนักศึกษาคิดว่า
อาจารย์ใ ช้ว จั นกรรมตรง นัก ศึ ก ษาก็ อ าจจะตอบไปว่า “ค่ ะ /ครั บ ร้ อ นจริ ง ๆ ด้วย” แต่ ถ้า หาก
นักศึกษาอาศัยบริ บทและสภาวะเกิดก่อนช่วยในการพิจารณา คือ เห็นว่าในห้องยังไม่ได้เปิ ดพัดลม
และเห็นเหงือครู ออก นักศึกษาก็จะรู้วา่ ถ้อยคําทีครู พูดเป็ นวัจนกรรมอ้อมเพือต้องการให้นกั ศึกษา
เปิ ดพัดลม การสื อสารระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาในครัJงนีJก็จะประสบผลสําเร็ จ
ตั ว อย่ า งที ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น คงจะแสดงให้ เ ห็ น ชั ด เจนแล้ ว ว่ า ความรู้ ด้ า น
วัจนปฏิ บตั ิ ศาสตร์ มี ความสํา คัญต่อการตีค วามเป็ นอย่างยิง เพราะเป็ นสิ งทีช่ วยให้ผูส้ ่ งสารและ
ผูร้ ับสารสามารถติดต่อสื อสารกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดความเข้าใจทีตรงกันได้มากยิงขึJน
จากการศึกษาและสังเคราะห์งานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ในประเทศ
ไทย ผูว้ จิ ยั พบว่าสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
ประเภทที 1 งานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับกลวิธีการใช้ภาษาในลักษณะต่าง ๆ ของภาษาใดภาษา
หนึ ง เช่ น งานวิจยั ของ ชญาดา ธนวิสุท ธิq (2540) ทีทําวิจยั เรื องลักษณะทางสัท ศาสตร์ และ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ของภาษาทีแม่พูดกับลูกในภาษาไทย: การศึกษาเชิ งพัฒนาการต่อเนือง งานวิจยั
ของ สิ นี วณิ ชชานนท์ (2541) ทีทําวิจยั เรื องวัจนกรรมการสัญญาของเด็กไทย: การศึกษาเชิ ง
อภิวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ งานวิจยั ของ ธนพรรษ สายหรุ่ น (2542) ทีทําวิจยั เรื องกลวิธีการปฏิเสธใน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยทีเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ: การศึกษาการถ่ายโอน
ทางวัจนปฏิ บตั ิศ าสตร์ งานวิจยั ของ นวมินทร์ ประชานันท์ (2549) ที ทําวิจยั เรื องการถ่ า ยโอน
ทางวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ ในการตอบรับข้อร้ องเรี ยนของนักศึกษาไทยทีเรี ยนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในธุ รกิจการโรงแรม และงานวิจยั ของ ปาจารี ย ์ นิพาสพงษ์ (2550) ทีทําวิจยั เรื อง
ผลของประเภทการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพือแก้ไขข้อผิดต่อความสามารถทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ดา้ น
การพูดปฏิเสธของผูเ้ รี ยน
ประเภทที 2 งานวิจยั ทีศึกษาเปรี ยบเทียบกลวิธีการใช้ภาษาในลักษณะต่าง ๆ ของภาษาสอง
ภาษา เช่น งานวิจยั ของ ฮามัม สุ ปรี ยาดี (2548) ทีทําวิจยั เรื อง การศึกษาลักษณะวัจนกรรมทีปรากฏ
ในเว็บโฆษณาไทย-อินโดนีเซี ย ตามแนววัจนปฏิบตั ิศาสตร์ งานวิจยั ของ ดนยา รักศีล (2551) ทีทํา
วิจยั เรื อง กลวิธี และรู ป แบบภาษาทีใช้ใ นการขอร้ องในภาษาเยอรมันและภาษาไทย: การศึ กษา
วัจ นปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เปรี ย บต่ า ง และงานวิจยั ของ จิ น ดารั ต น์ ธรรมรงวุท ย์ (2553) ที ทํา วิจ ัย เรื อง
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ข้อบกพร่ องเชิ งวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ ในการสื อสารระหว่างวัฒนธรรม: กรณี ศึกษาการใช้ภาษาไทย
ของผูพ้ ดู ชาวอเมริ กนั และชาวจีน
ประเภทที 3 งานวิจยั ทีศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในลักษณะต่าง ๆ โดยใช้แนวคิด
ทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นหลักในการวิเคราะห์ เช่น งานวิจยั ของ เนาวนิจ สิ ริผาติวิรัตน์ (2544) ที
ทํา วิ จ ัย เรื อง ภาษาชัก จู ง ในโฆษณาทางโทรทัศ น์ : การศึ ก ษาภาษาระดับ ข้อ ความตามแนว
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ งานวิจยั ของ วรรณริ นทร์ วินิจกิ จเจริ ญ (2547) ทีทําวิจยั เรื อง การใช้ภาษาเพือ
สร้ า งอารมณ์ ข ันในเพลงตลกคํา เมื อง: การศึ ก ษาตามแนวอรรถศาสตร์ แ ละวัจ นปฏิ บ ัติศ าสตร์
งานวิจยั ของ นิภาวรรณ มันทะเล (2550) ทีทําวิจยั เรื อง การใช้แนวความคิดวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เพือ
ตีความนวนิยายไทยเรื องข้างหลังภาพของศรี บูรพา งานวิจยั ของ นภัทร อังกูรสิ นธนา (2551) ทีทํา
วิจยั เรื อง การศึกษาเปรี ยบเทียบวัจนกรรมอ้อมในบทสนทนาในนวนิ ยายไทยต่างสมัย: ตามแนว
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ และงานวิจยั ของ จันจิรา จุลาภา (2552) ทีทําวิจยั เรื อง การวิเคราะห์ประโยคบอก
เล่ าเชิ งวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ และรู ปแบบการเขียนหนังสื อธรรมะ: กรณี ศึกษางานเขียนชุ ดธรรมะ
ประยุกต์สาํ หรับคนรุ่ นใหม่ของ ว.วชิรเมธี
งานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ดงั กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็ นการวิจยั ในสาย
อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลจากบุคคลและ
เอกสาร โดยการศึกษาจากบุคคลจะใช้วิธีการสัมภาษณ์หรื อให้ตอบแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้างขึJน
ส่ วนการศึกษาจากเอกสารจะศึกษาจากงานเขียนลักษณะต่าง ๆ บทพูดในเพลง บทโฆษณาในสื อ
ประเภทต่าง ๆ บทสนทนาในนวนิยาย บทสนทนาในละครโทรทัศน์ และการถอดคําพูดจากรายการ
ประเภทต่ าง ๆ ทีออกอากาศทางสื อมวลชน เป็ นต้น ทฤษฎี ทางวัจนปฏิ บตั ิ ศาสตร์ ทีนํามาใช้ใ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนใหญ่แล้วจะใช้ทฤษฎีวจั นกรรม นอกจากนีJยงั อาจใช้ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัย
ในการสนทนา (conversational implicature) หลัก การร่ ว มมื อ ในการสนทนา (the cooperative
principle) ร่ วมวิเคราะห์ดว้ ย สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลนัJนมีทJ งั การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและ
คุณภาพ แต่ส่วนใหญ่จะใช้การวิเคราะห์เนืJ อหา เนืองจากเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพทีศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร
สําหรับงานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับทฤษฎี วจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ ในต่างประเทศ ผูว้ ิจยั พบว่าได้มี
การศึกษาอย่างแพร่ หลายและหลายลักษณะมากกว่าประเทศไทย ซึ งนอกจากจะมีการศึกษาวิจยั ใน
สายอัก ษรศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ และศิ ล ปศาสตร์ ยังมี ก ารศึ ก ษาวิจยั ทางด้า นศึก ษาศาสตร์ หรื อ
ครุ ศาสตร์ ดว้ ย เช่น งานวิจยั ของ Chia-Ning Liu (2007) Feng Jing (2007) Heidi E. Vellenga (2008)
Etienne Tchoutezo (2010) Mallon-Gerland, S. (2010) Tahnee Bucher Barbosa da Silva (2012)
Aufa Fauzul (2013) MaryLynn Patton (2014) ซึ งเป็ นงานวิจยั ทีศึกษาเกี ยวกับการนําทฤษฎี
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วัจนปฏิบตั ิไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาทีสองเพือยืนยันว่าวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ สามารถที
จะสอนได้ และควรจะมีการนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนสอนในรายวิชาทีเกียวข้องกับภาษา
จากการศึ ก ษางานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ งทฤษฎี ว ัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ ทJ ัง ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ผูว้ จิ ยั คิดว่าหากมีการนําทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนจะ
สามารถทําให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านตีความมากยิงขึJน กอปรกับยังไม่พบงานวิจยั เรื องใด
ทีนําทฤษฎีวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนอ่านตีความ เพราะฉะนัJนผูว้ ิจยั จึง
สนใจที จะพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี ว ัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อเสริ มสร้ า ง
ความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ซึ งจะทํา ให้ นัก ศึ ก ษามี
ความสามารถในการอ่านตีความมากยิงขึJน รวมทัJงสามารถใช้ความสามารถด้านการอ่านตีความเพือ
แสวงหาความรู้ ใ หม่ ๆ เพิ มพู น ให้ แ ก่ ต ัว เองทัJง ในการเรี ย น การดํา เนิ น ชี วิ ต ประจํา วัน และ
การประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการอ่านระดับสู ง
ต่อไปได้ อันจะทําให้เป็ นบุคคลทีมีคุณภาพสําหรับสังคมและประเทศชาติต่อไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

หลักการของรู ปแบบการเรียนการสอน
1. การจัดการเรี ยนการสอนทีให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้เกียวกับลักษณะของบทอ่านและวิเคราะห์
ความหมายของถ้อยคําโดยพิจารณาจากบริ บทจะทําให้นกั ศึกษาสามารถตีความเจตนาทีแท้จริ งของ
ผูเ้ ขียนได้
2. การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นจะทําให้นกั ศึกษามีมุมมองทาง
ความคิดทีหลากหลายเกียวกับการตีความ
3. การทีผูส้ อนอธิบายให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาก่อนทีจะให้นกั ศึกษาได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมทัJง
กิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดียวจะทําให้นกั ศึกษาเกิดความเข้าใจเกียวกับขัJนตอนและวิธีการอ่าน
ตีความได้ดียงขึ
ิ Jน

วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
1. นักศึกษาสามารถตีความเจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนได้โดยการวิเคราะห์ลกั ษณะของบท
อ่านและการวิเคราะห์ความหมายของถ้อยคําโดยพิจารณาจากบริ บท
2. นักศึกษามีมุมมองทางความคิดทีหลากหลายจากการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น
และสามารถเลือกแนวคิดทีดีทีสุ ดเป็ นข้อสรุ ปในการตีความ
3. นักศึกษาสามารถตีความเจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนจากบทอ่านประเภทต่าง ๆ ได้

ขั/นตอนการเรียนการสอน
ระยะที 1 การวางแผนและเตรี ยมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
ระยะที 2 ขัJนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชัJนเรี ยน มี 3 ขัJนตอนดังนีJ
1. ขัJนก่อนอ่าน
1.1 เรี ยนรู ้ลกั ษณะบทอ่าน
1.2 ให้เครื องมือผ่านการสาธิต
2. ขัJนระหว่างอ่าน
2.1 อ่านพินิจด้วยตนเอง
2.2 ครืJ นเครงแลกความเห็น
2.3 ใช้เป็ นเป็ นลองฝึ กหัด
3. ขัJนหลังอ่าน
3.1 ปฏิบตั ิซJ าํ เพือประเมิน

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
1. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในชัJนเรี ยน โดยจะต้องสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การตอบคําถามหรื อการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็ นในชัJนเรี ยน
2. การทําแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรี ยนรู ้ ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้นกั ศึกษาจะต้องทดสอบ
ท้ายหน่ วยการเรี ยนรู ้เพือเป็ นการวัดว่านักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับเนืJอหาในหน่วยการ
เรี ยนรู ้นJ ันมากน้อยเพียงใด
3. การทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน คะแนนทีได้
จากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนจะเป็ นสิ งทีแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ
โดยรวมเกียวกับเนืJอหาทีได้เรี ยนเพิมมากขึJนมากน้อยเพียงใด

แผนภาพที 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

1. ความสามารถในการอ่ านตีความ
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1.1 ความสามารถในการอ่าน
ตีความร้อยแก้ว
1.2 ความสามารถในการอ่าน
ตีความร้อยกรอง
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาทีมี
ต่ อรู ปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์
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คําถามการวิจัย
การวิ จ ัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มีคาํ ถามของการวิจยั
ดังนีJ
1. ข้อมูลพืJนฐานความต้องการจําเป็ น (needs analysis) ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิตมีอะไรบ้าง
2. การออกแบบและการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (design and development) ตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิตเป็ นอย่างไร
3. การทดลองใช้ รู ปแบบการเรี ยนการสอน (implementation) ตามทฤษฎี ว ัจนปฏิ บ ัติ ศาสตร์
เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตเป็ นอย่างไร
4. การประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพรู ปแบบการเรี ยนการสอน (evaluation) ตามทฤษฎี
วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เพือเสริ ม สร้ า งความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
บัณฑิตเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
การวิ จ ัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มีวตั ถุประสงค์ดงั นีJ
1. เพือศึกษาวิเคราะห์ค วามต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต
2. เพือออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี วจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ เพือ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
3. เพือทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี วจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้ าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
4. เพือประเมินประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
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สมมติฐานการวิจัย
การวิ จ ัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มีสมมติฐานการวิจยั
ดังนีJ
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถใน
การอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต สามารถเสริ มสร้างให้นกั ศึกษามีความสามารถ
ในการอ่านตีความหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
2. นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตมีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เพือเสริ ม สร้ า งความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
บัณฑิตอยูใ่ นระดับมาก
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จ ัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนด
ขอบเขตของการวิจยั ดังนีJ
1. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที ใช้ใ นการวิ จ ัย ครัJ งนีJ ได้แ ก่ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี สาขาวิ ช า
ภาษาไทย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา THAI 3206
การอ่านตีความ ภาคเรี ยนที 3 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 2 ห้อง รวมทัJงสิJ น 60 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา THAI 3206 การอ่า น
ตีความ ภาคเรี ยนที 3 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้อง รวมทัJงสิJ น 30 คน ซึ งได้มาด้วยการสุ่ มแบบ
กลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้วธิ ีการจับสลาก
2. ขอบเขตด้ านตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
2.2.1.1 ความสามารถในการอ่านตีความร้อยแก้ว

19
2.2.1.2 ความสามารถในการอ่านตีความร้อยกรอง
2.2.2 ความคิ ด เห็ น ของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ที มี ต่ อ รู ป แบบการเรี ย น
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
3. ขอบเขตด้ านเนือ/ หา
เนืJ อหาวิชาทีใช้ใ นการทดลองเป็ นไปตามประมวลการสอนรายวิช า THAI 3206
การอ่านตีความ ตามหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ทีได้กาํ หนดให้นักศึกษามีความสามารถในการอ่านตีความ
งานเขี ย นที เป็ นร้ อยแก้วและงานเขี ย นที เป็ นร้ อยกรอง ดัง นัJนผูว้ ิจ ัย จึ ง ได้ก าํ หนดบทอ่ า นที เป็ น
ร้อยแก้วและบทอ่านทีเป็ นร้อยกรองจากการศึกษาข้อมูลพืJนฐานในขัJนตอนที 1 การศึกษาข้อมูล
พืJนฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (needs analysis) ดังนีJ
1. บทอ่านร้อยแก้ว ได้แก่
1.1 คําคม
1.2 เรื องขําขัน
1.3 โฆษณา
1.4 เรื องสัJน
2. บทอ่านร้อยกรอง ได้แก่
2.1 คําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดีไทย
2.2 บทกวีซีไรต์
4. ขอบเขตด้ านระยะเวลาทีใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครัJงนีJ ใช้เวลาดําเนินการทดลองทัJงสิJ น 15 สัปดาห์ โดยจัดการเรี ยนการสอน
สัปดาห์ละ 2 ครัJง ครัJงละ 3 ชัวโมง เริ มตัJงแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2559
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเกี ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
ผูใ้ ช้ภาษาโดยคํานึ งถึ งบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมทีมีผลต่อการใช้ภาษา เป็ นการวิเคราะห์ว่า
ผูพ้ ดู ต้องการให้ถอ้ ยคําทีพูดออกไปสื อความหมายว่าอะไร รวมทัJงศึกษากระบวนการทางปริ ชานที
ทําให้ผใู้ ช้ภาษารับรู้และสามารถตีความเจตนาของผูพ้ ูดได้วา่ การทีผูพ้ ูดพูดเช่นนัJน ผูพ้ ูดต้องการสื อ
ความหมายอะไรหรื อต้องการสื อความหมายอะไรเพิมเติมมากกว่าสิ งทีพูดออกมา ซึ งในงานวิจยั นีJ
ได้เ ลื อ กใช้เนืJ อหาของทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติศ าสตร์ 4 หัวข้อ มาใช้ใ นการพัฒนารู ป แบบการเรี ย น
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การสอน เนืองจากทัJง 4 หัวข้อนีJ เป็ นสิ งทีจําเป็ นสําหรับการตีความงานเขียนทุกประเภททัJงร้อยแก้ว
และร้อยกรอง ได้แก่
1. ตัวบ่งบอก (deixis) จะทําให้ทราบว่าใครเป็ นผูพ้ ดู พูดเมือไร เวลาใด ทีไหน
2. สภาวะเกิ ดก่ อน (presupposition) เป็ นความรู้ ทีได้จากการอนุ มาน (inference) หรื อ
การคาดการณ์ ตามหลัก เหตุ ผ ล เป็ นความรู้ ที เป็ นภูมิ หลัง (background knowledge) หรื อความรู้
ร่ วมกัน (common knowledge, shared knowledge หรื อ mutual knowledge) ของคู่สนทนา
3. ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยในการสนทนา (conversational implicature) จะทําให้ทราบ
เจตนาทีแท้จริ งของผูพ้ ดู โดยการพิจารณาจากรู ปประโยคทีผูพ้ ดู แสดงออกมา
4. วัจนกรรม (speech act) จะแสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูพ้ ูดและผูฟ้ ัง และแสดง
ให้เห็นว่าผูส้ ่ งสารมีเจตนามีเจตนารมณ์หรื อวัตถุประสงค์ในการส่ งสารอย่างไร
2. แนวคิดในการจัดการเรี ยนรู้ ของ Brock and Nagasaka หมายถึง ขัJนตอนการจัด
การเรี ยนการสอนเพือให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ที Brock and Nagasaka ได้
นําเสนอไว้ 4 ขัJนตอน ซึ งผูว้ ิจยั ได้นาํ มาใช้เป็ นแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ในครัJงนีJ
1. See คื อ การที ครู ใ ห้ ผู้เ รี ย นได้เ ห็ น ภาษาที อยู่ใ นบริ บ ทต่ า ง ๆ รวมทัJง ให้ ผู้เ รี ย น
ตระหนั ก ในบทบาทหน้ า ที ของวัจ นปฏิ บ ั ติ ศ าสตร์ และครู อธิ บายเกี ยวกั บ หน้ า ที ของ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ในสถานการณ์การสื อสารลักษณะต่าง ๆ
2. Use คือ การทีครู ให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมเกียวกับการใช้ภาษาในบริ บทต่าง ๆ เพือให้
ผูเ้ รี ยนได้เลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์
3. Review คือ การทีครู ทบทวน ส่ งเสริ ม และกล่าวถึงความสามารถด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
ในประเด็นต่าง ๆ ทีได้สอนไปแล้ว
4. Experience คื อ การทีครู ให้ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ และสัง เกตบทบาทหน้า ที
ของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ทีมีต่อการสื อสาร
3. รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี วั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร์ หมายถึ ง แบบแผนใน
การจัดการเรี ยนการสอนอ่านตีความทีผูว้ ิจยั ใช้ทฤษฎีวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ มาเป็ นแนวคิดในการจัด
การเรี ยนการสอน ซึ งมี 2 ระยะ ระยะที 1 เป็ นการวางแผนและเตรี ยมการเรี ยนรู้ของนักศึกษา และ
ระยะที 2 เป็ นขัJนการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนในชัJนเรี ยน ประกอบด้วย 3 ขัJนตอนใหญ่ ๆ
ได้แก่ ขัJน ตอนที 1 ขัJนก่ อนอ่ า น ประกอบด้วย ขัJนเรี ย นรู้ ล ัก ษณะบทอ่ า น ขัJนให้เครื องมื อผ่า น
การสาธิ ต ขัJนตอนที 2 ขัJนระหว่างอ่าน ประกอบด้วย ขัJนอ่านพินิจด้วยตนเอง ขัJนครืJ นเครงแลก
ความเห็น ขัJนใช้ให้เป็ นลองฝึ กหัด และขัJนที 3 ขัJนหลังอ่าน ประกอบด้วย ขัJนปฏิบตั ิซJ าํ เพือประเมิน
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4. ความสามารถในการอ่ านตีความ หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการทีจะเข้าใจ
ถึงเจตนา จุดประสงค์ และความคิดทีแท้จริ งของผูเ้ ขียน ซึ งวัดได้จากแบบทดสอบทีผูว้ ิจยั สร้างขึJน
โดยใช้แนวคิดด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ได้แก่ ตัวบ่งบอก (deixis) สภาวะเกิ ดก่อน (presupposition)
ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยในการสนทนา (conversational implicature) และวัจนกรรม (speech act)
เป็ นเกณฑ์
5. ความคิดเห็นทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง ความรู้สึกนึ กคิดของนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญญาบั ณ ฑิ ต ที มี ต่ อ ความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เพือเสริ ม สร้ า งความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
บัณ ฑิ ต ในด้า นเนืJ อ หาสาระ ด้า นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ด้า นสื อการเรี ย นการสอน
ด้านประโยชน์และความพึงพอใจทีได้รับ ซึ งวัดได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนทีผูว้ จิ ยั สร้างขึJน
6. นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หมายถึง ผูเ้ รี ยนในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา THAI 3206 การอ่า น
ตีความ ในภาคเรี ยนที 3 ปี การศึกษา 2558

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การวิ จ ัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ในครัJงนีJ ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ทีเกียวข้องเพือกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังต่อไปนีJ
1. แนวคิดทฤษฎีเกียวกับวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
1.1 ความหมายของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
1.2 ความแตกต่างระหว่างวายกสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
1.3 ขอบข่ายของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
2. แนวคิดทฤษฎีเกียวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2.1 ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2.2 องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2.3 ประเภทของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2.4 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
2.5 การจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock and Nagasaka
3. แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการอ่านตีความ
3.1 ความหมายของการอ่านตีความ
3.2 ความสามารถในการอ่านตีความ
3.3 ข้อควรคํานึงในการอ่านตีความ
3.4 ลักษณะของข้อเขียนทีต้องใช้การอ่านแบบตีความ
3.5 ปัจจัยทีมีผลต่อการอ่านตีความ
4. เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
4.1 งานวิจยั ทีเกียวข้องกับวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
4.1.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.1.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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4.2 งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนอ่านตีความ
4.2.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.2.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
รายละเอียดวรรณกรรมทีเกียวข้องในแต่ละหัวข้อมีดงั ต่อไปนีJ
แนวคิดทฤษฎีเกียวกับวัจนปฏิบัติศาสตร์
ความหมายของวัจนปฏิบัติศาสตร์
ทรงธรรม อิ น ทจัก ร (2550: 1) ได้ก ล่ า วว่า วัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ ป็ นศัพ ท์บ ัญ ญัติ ม าจาก
ภาษาอัง กฤษว่า pragmatics มี ร ากศัพ ท์ม าจากคํา ว่า pragma ในภาษากรี ก หมายถึ ง การกระทํา
(action) หรื อ กิ จ กรรม (activity) ดัง นัJน จึ ง อาจกล่ า วในเบืJ อ งต้น ได้ว่ า วัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ ป็ น
การศึกษาเกียวกับการกระทําหรื อการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์โดยใช้ภาษาเป็ นเครื องมือ
ความหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ เป็ นการให้คาํ จํากัดความโดยพิจารณาจากรู ปคํา ซึ ง
อาจจะยัง เป็ นความหมายที ไม่ ค รอบคลุ ม หรื อสื อความหมายได้ย งั ไม่ ชัดเจน แต่ หากศึ ก ษาจาก
เอกสารตํา ราต่ า ง ๆ ทีเกี ยวข้องกับ วัจนปฏิ บ ตั ิ ศาสตร์ ทJ งั ในประเทศและต่ างประเทศจะพบว่า มี
การให้ความหมายของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ไว้ 2 แนวทาง
แนวทางแรกกล่ า วว่า เป็ นการศึก ษาเกี ยวกับ ความหมายที ผูพ้ ูดหรื อผูส้ ่ ง สารต้องการจะ
สื อสาร ผูฟ้ ังหรื อผูร้ ับสารจะต้องตีความหมายจากถ้อยคําทีได้ยินหรื อได้อ่าน นักภาษาศาสตร์ ทีให้
ความหมายไปในแนวทางนีJ ได้แก่ Verschueren (1999: 1) ซึ งได้กล่าวว่า วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ น
การศึก ษาเกี ยวกับ การใช้ภาษา เป็ นการศึ ก ษาปรากฏการณ์ ท างภาษาจากมุม มองของผูใ้ ช้ ส่ วน
Morris (1971: 1) ได้กล่าวว่า วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์
กับผูต้ ีความสัญลักษณ์ สอดคล้องกับ สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง (2552: 1) ทีกล่าวว่าวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ น
เรื องเกียวกับการศึกษาความหมายทีสื อสารโดยผูพ้ ดู (หรื อผูเ้ ขียน) และตีความโดยผูฟ้ ัง (หรื อผูอ้ ่าน)
อีกทัJงเป็ นเรื องของการวิเคราะห์ ว่า ผูพ้ ูดต้องการให้ถ้อยคํา ทีพูดออกไปสื อความหมายว่าอะไร
มากกว่าการวิเคราะห์วา่ คําและวลีทีประกอบกันเป็ นถ้อยคํานัJนมีความหมายอะไร
แนวทางทีสอง นักภาษาศาสตร์ บางกลุ่มมองว่าวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาเกี ยวกับ
การใช้ภาษาทีสัมพันธ์กบั บริ บท บริ บทจะเป็ นตัวกําหนดการใช้ภาษาในสถานการณ์ การสื อสาร
ต่าง ๆ เช่น Levinson (1983: 9) ได้กล่าวว่า วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับบริ บททีผ่านกระบวนการกลายมาเป็ นคําไวยากรณ์ หรื อกล่าวอีกอย่างคือ เป็ นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับบริ บททีถูกถ่ายทอดในโครงสร้างของภาษา ส่ วน Horn and Ward
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(2004: xi) ได้กล่าวว่า วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาความหมายของถ้อยคําทีขึJนอยูก่ บั บริ บทซึ ง
แตกต่างจากความหมายตามรู ปคํา นอกจากนีJ Leech (1983: 6) และ Mey (2001: 6) ยังได้กล่าวไว้
อย่างสอดคล้องกันว่า วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาภาษาทีใช้ในการติดต่อสื อสารซึ งถูกกําหนด
โดยบริ บททางสังคมหรื อสถานการณ์ การสื อสาร เช่ นเดียวกับ กฤษดาวรรณ หงส์ ลดารมภ์ และ
ธีรนุช โชคสุ วณิ ช (2551: 11-16) ทีได้ให้ความหมายของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ไว้วา่ วัจนปฏิบตั ิศาสตร์
เป็ นการศึกษาภาษาทีเน้นความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับผูใ้ ช้โดยให้ความสําคัญกับบริ บททางสังคม
และวัฒ นธรรมที มี ผ ลต่ อ การใช้ภ าษาและกระบวนการทางปริ ช านที ทํา ให้ผูใ้ ช้ภ าษารั บ รู้ แ ละ
สามารถตีความเจตนาของผูพ้ ดู
อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั เห็นว่าความหมายของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ที Yule (1996: 3) ได้กล่าวไว้
นัJนเป็ นความหมายทีน่าจะครอบคลุมมากทีสุ ด โดยเขาได้กล่าวถึงความหมายของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
ออกเป็ น 4 ลักษณะดังนีJ
1. วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาความหมายของผูพ้ ูด กล่าวคือวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ เป็ น
การศึกษาความหมายทีสื อสารโดยผูพ้ ูดหรื อผูเ้ ขียน และความหมายทีตีความโดยผูฟ้ ั งหรื อผูอ้ ่าน
เป็ นเรื องของการวิเคราะห์ ว่า ผูพ้ ูดต้องการให้ถ้อยคํา ที พูดออกไปสื อความหมายอะไรมากกว่า
การวิเคราะห์วา่ คําและวลีทีประกอบกันเป็ นถ้อยคํานัJนมีความหมายว่าอะไร
2. วั จ นปฏิ บั ติ ศาส ตร์ เป็ นก ารศึ ก ษ าเกี ย วกั บ ความหมาย ในบริ บท กล่ าวคื อ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์เป็ นการศึกษาทีเกียวข้องกับการตีความว่าผูใ้ ช้ภาษาต้องการหมายความว่าอย่างไร
ในบริ บทนัJน ๆ และบริ บทมีอิทธิ พลต่อการใช้ภาษาอย่างไร เป็ นการพิจารณาว่าการทีผูพ้ ูดจะพูด
อย่างไรก็ตอ้ งเลือกใช้ถอ้ ยคําให้เหมาะสมว่าจะพูดกับใคร ทีไหน เมือไร หรื อในสถานการณ์เช่นไร
3. วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาเกี ยวกับการสื อความหมายทีมากกว่าการพูด กล่าวคือ
วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เป็ นการศึ ก ษาเกี ยวกับ การที ผูฟ้ ั ง หรื อผูร้ ั บ สารสามารถอ้า งอิ ง สิ งที ผูพ้ ูดหรื อ
ผูส้ ่ งสารพูดเพือทีจะตีความความหมายทีแท้จริ งได้อย่างไร และศึกษาว่าการทีผูพ้ ูดพูดเช่นนัJน ผูพ้ ูด
ต้องการสื อความหมายอะไรหรื อทีพูดเช่นนัJนต้องการสื อความหมายอะไรเพิมเติมมากกว่าสิ งทีพูด
ออกมา
4. วัจนปฏิ บตั ิ ศาสตร์ เป็ นการศึ กษาเกี ยวกับข้อความทีแสดงถึ งความสัมพันธ์ กล่ า วคื อ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์เป็ นการศึกษาเกียวกับการทีผูพ้ ดู ตัดสิ นใจว่าควรจะพูดหรื อไม่พดู แค่ไหน อย่างไร
ซึ งสิ งทีจะทําให้ผูพ้ ูดตัดสิ นใจพูดหรื อไม่พูดอยู่ทีความใกล้ชิดระหว่างผูพ้ ูดกับผูฟ้ ั ง ไม่ว่าจะเป็ น
ความใกล้ชิดทางเครื อญาติ ความใกล้ชิดทางสังคม ความคิดหรื อประสบการณ์ทีมีร่วมกัน
จากความหมายของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ทีนักภาษาศาสตร์ ได้ให้คาํ จํากัดความไว้ขา้ งต้นจะ
เห็ นได้ว่า วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาเกี ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับผูใ้ ช้ภาษาโดย
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คํานึ งถึ งบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมทีมีผลต่อการใช้ภาษา เป็ นเรื องของการวิเคราะห์ว่าผูพ้ ูด
ต้องการให้ถอ้ ยคําทีพูดออกไปสื อความหมายอะไรในบริ บทและบริ บทมีอิทธิ พลต่อการใช้ภาษา
เช่ นไร รวมทัJงศึกษากระบวนการทางปริ ชานทีทําให้ผใู้ ช้ภาษารับรู้และสามารถตีความเจตนาของ
ผูพ้ ดู ได้วา่ การทีผูพ้ ูดพูดเช่นนัJน ผูพ้ ูดต้องการสื อความหมายอะไรหรื อต้องการสื อความหมายอะไร
เพิมเติมมากกว่าสิ งทีพูดออกมา
ความแตกต่ างระหว่างวากยสั มพันธ์ อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบัติศาสตร์
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ได้ถือกําเนิดขึJนในวงการภาษาศาสตร์ ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 1970 และ
มีนกั ภาษาศาสตร์ หลายคนได้หันมาให้ความสนใจและศึกษาวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ กนั อย่างแพร่ หลาย
ในฐานะทีวัจนปฏิ บตั ิเป็ นสาขาหนึ งของภาษาศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม เนื องจากความหมายของ
วัจนปฏิ บ ัติ ศาสตร์ มี ขอบเขตที ค่ อนข้างกว้างและครอบคลุ มประเด็ นอื น ๆ จึ งทําให้ ว จั นปฏิ บ ัติ ศาสตร์
มีความเกี ยวข้องกับศาสตร์ แขนงอืน ๆ ของภาษาศาสตร์ เช่ น สัทวิทยา (phonology) วากยสัมพันธ์
(syntax) อรรถศาสตร์ (semantics) การวิเคราะห์สัมพันธสาร (discourse analysis) และภาษาศาสตร์
สังคม (sociolinguistics) เป็ นต้น
แม้ ว่ า วัจ นปฏิ บ ั ติ ศ าสตร์ จะมี ค วามเกี ยวข้ อ งกั บ ศาสตร์ แขนงอื น ๆ ก็ ต าม แต่
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ก็มีวิธีการศึกษาทีแตกต่างจากศาสตร์ แขนงอืน ๆ ของภาษาศาสตร์ ดังที Yule
(1996: 4) ได้ก ล่ า วไว้ว่า วากยสั ม พัน ธ์ (syntax) เป็ นการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งรู ป ภาษา
(linguistic forms) คือจะศึกษาว่ารู ปภาษาเหล่านัJนเรี ยงลําดับกันอย่างไรจึงจะถูกรู ปแบบ (wellformed) การศึกษาลักษณะนีJ จะไม่นาํ สถานที การอ้างถึงสิ งต่าง ๆ ในโลก (reference) และรู ปภาษา
ทีผูใ้ ช้ (user) ใช้ เข้ามาพิจารณาร่ วมด้วย ส่ วนอรรถศาสตร์ (semantics) เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งรู ป ภาษาและสิ งต่ า ง ๆ ในโลก นันคื อ ศึ ก ษาว่ า คํา เชื อมโยงกับ สิ งต่ า ง ๆ ได้อ ย่ า งไร
การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์เป็ นการพยายามทีจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการอธิ บายด้วยคําพูด
กับเหตุการณ์ ต่า ง ๆ ทีเกิ ดขึJ นจริ งหรื อไม่จริ งในโลกโดยไม่สนใจว่าใครเป็ นผูอ้ ธิ บาย สําหรั บ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ (pragmatics) นัJน เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปภาษาและผูใ้ ช้รูปภาษา
เหล่ า นัJน ซึ งวัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เท่ า นัJน ที จะนํา ผูใ้ ช้ภ าษาเข้า ไปเป็ นส่ ว นหนึ งของการวิเ คราะห์
ประโยชน์ของการศึกษาภาษาตามแนววัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ ก็คือผูฟ้ ั งจะสามารถบอกความตัJงใจที
แท้จ ริ ง ของผู้พู ด สมมติ ฐ านของผู้พู ด จุ ด มุ่ ง หมายหรื อ เป้ าหมายของผู้พู ด และประเภทของ
การกระทํา เช่น การขอร้อง ซึงผูพ้ ดู แสดงอออกมาขณะทีพูด
นอกจากนีJ ทรงธรรม อิ นทจักร (2550: 5-7) ก็ ได้กล่ าวถึ งความแตกต่ างของวัจนปฏิ บ ัติ ศาสตร์
กับศาสตร์ แขนงอืน ๆ ของภาษาศาสตร์ ไว้ว่า ในอดีตเมือนักภาษาศาสตร์ จะศึกษาเกี ยวกับภาษา

26
มัก จะพิ จ ารณาเพี ย งสิ งที ปรากฏในรู ป ภาษาเท่ า นัJ น เช่ น วากยสั ม พัน ธ์ จ ะวิ เ คราะห์ เ ฉพาะ
การเรี ย งลํา ดับ องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ของประโยคตามหลัก ไวยากรณ์ ข องภาษานัJน ๆ ในขณะที
อรรถศาสตร์ จะวิเคราะห์ความหมายของคําซึ งประกอบกันขึJนเป็ นรู ปประโยคว่าถูกต้องตามหลัก
อรรถศาสตร์ (logic) และเงื อนไขความเป็ นจริ ง (truth condition) หรื อไม่ ซึ งหากไม่ เ สริ ม
การวิเคราะห์ดงั กล่าวด้วยแนวทางด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เช่น ไม่พิจารณาตัวผูพ้ ูด-ผูฟ้ ั งและบริ บท
ไปด้วยอาจทําให้ไม่สามารถเข้าใจการสื อสารหรื อการใช้ภาษาของมนุ ษย์ได้ครบวงจร ยกตัวอย่าง
เช่ น ประโยคทีว่า “She sent me a card from her holiday” หากวิเคราะห์ดว้ ยแนวคิดด้าน
วากยสั ม พัน ธ์ จ ะพบว่า ประโยคนีJ ใช้รู ป แบบถู ก ต้อ งตามหลัก ไวยากรณ์ (grammatical wellformedness) และเป็ นประโยคความเดียวเนื องจากมีการผันกริ ยาแท้เพียง 1 แห่ ง โดย “she” เป็ น
ประธานของประโยคและทําหน้าทีแสดงกิ ริยา to sent ส่ วน “card” ทําหน้าทีเป็ นกรรมตรง “me”
เป็ นกรรมรอง จากนัJนเมือนําแนวคิดด้านอรรถศาสตร์ ซึงจะเน้นเกียวกับการสื บค้นความหมายตาม
รู ปภาษา (sense) และการอ้างถึง (reference) มาใช้ จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า “sent” มีความหมาย
ตามรู ปภาษาคือ แปลว่า ส่ ง ในรู ปอดีตและสามารถใช้ได้กบั กรรมทีเป็ นทัJงคนและสิ งของ ส่ วนคํา
ว่า “card” มีความหมายตามรู ปภาษาทีหลากหลาย เช่น กระดาษแผ่นเล็ก ๆ ไปรษณี ยบัตร หรื อ บัตร
เครดิต แต่ความหมายทีน่าจะเป็ นไปได้มากทีสุ ดเมือพิจารณาร่ วมกับองค์ประกอบอืน ๆ ในประโยค
คือ ไปรษณี ยบัตร เพราะเป็ นสิ งทีคนนิ ยมส่ งถึงกันขณะเดินทางท่องเทียวในช่ วงวันหยุดพักผ่อน
ส่ วนคําว่า “holiday” หมายถึ ง การหยุดพักผ่อน ซึ งมักจะกิ นระยะเวลานานมากกว่าการหยุดสุ ด
สัปดาห์ เมือพิจารณาในแง่ของการอ้างถึง เช่น “she” ทีกล่าวถึงนีJ เป็ นคําสรรพนามบุรุษที 2 ใช้อา้ ง
ถึงบุคคลทีเป็ นเพศหญิงและเป็ นเอกพจน์ และ “me” เป็ นคําสรรพนามบุรุษที 1 ใช้อา้ งถึงตัวผูพ้ ูด แต่
ก็ไ ม่ ส ามารถรู้ ไ ด้เลยว่า บุ รุษ สรรพนามทัJง สองคํา นีJ บ่ ง ชีJ ถึง บุ ค คลใดบ้า งเพราะไม่ มี สิ งใดในรู ป
ประโยคทีจะช่ วยบ่งบอกได้ หากพิจารณาในแง่ของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ก็จะพบว่า ประโยคนีJ เป็ น
ประโยคบอกเล่าและเป็ นการสื อเจตนา (intentionality) บางอย่าง ซึ งในกรณี นJ ี เป็ นการแจ้งให้ทราบ
ข้อมูลและแสดงทัศนคติในแง่ บวกของผูพ้ ูด การส่ งข่าวคราวให้ผอู้ ืนทราบเป็ นการแสดงว่าผูส้ ่ ง
ระลึกถึงและมีความปรารถนาดีต่อผูพ้ ูด แต่หากมีขอ้ มูลเพิมเติมว่าผูท้ ีถูกอ้างถึงด้วยบุรุษสรรพนาม
“she” และผูพ้ ูดประโยคนีJเคยเป็ นคู่รักกันมาก่อน ซึ งในขณะนีJ “she” กําลังเดินทางท่องเทียวอยูก่ บั
คู่รักใหม่ เราอาจวิเคราะห์ ได้ว่า ประโยคนีJ แสดงถึ ง ทัศ นคติ ใ นแง่ ล บและความเศร้ า ใจของผูพ้ ูด
เป็ นต้น
ส่ ว น อัจ ฉรา เพ่ ง พานิ ช (2551: 2-4) ได้ ส รุ ปความแตกต่ า งระหว่ า งวากยสั ม พัน ธ์
อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ไว้ดงั ตารางที 1
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ตารางที 1 ความแตกต่างระหว่างวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
วากยสั มพันธ์
1. คือความสัมพันธ์ของรู ปคํา

อรรถศาสตร์
1. คือการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของเครื องหมาย
ทีใช้ในภาษากับความเป็ นจริ ง
เช่น
• refugees; entry / exit
• diplomats; left / right
2. ตัJงอยูบ่ นพืJนฐานของ
2. ตัJงอยูบ่ นพืJนฐานของ
กฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับของ หลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับ
ของภาษา
ภาษา
3. กฎเกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์ 3. อรรถศาสตร์ อาจจะ
มักจะเป็ นกฎ ตายตัวทียึดถือกัน ตีความหมายของคําหรื อ
มา
ประโยคโดยไม่ตอ้ งคํานึงถึง
ปริ บทก็ได้

4. สามารถอธิบายไวยากรณ์
โดยอาศัยกฎเกณฑ์ทีแยกแยะ
และตายตัวได้

5. บางครัJงไวยากรณ์ก็มี
กฎเกณฑ์และการสื อ
ความหมายทีเป็ นนามธรรม

วัจนปฏิบัติศาสตร์
1. คือการศึกษาถึงการใช้ภาษา
ในสถานการณ์ทีเป็ นจริ งโดย
ต้องพิจารณาผูพ้ ดู ผูฟ้ ัง และ
ปริ บท

2. ตัJงอยูบ่ นพืJนฐานของหลัก
ในการสนทนา
3. การตีความหมายของภาษา
ทีใช้ในความหมายของ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์นJ นั ไม่ยดึ
กฎเกณฑ์ทีปฏิบตั ิกนั มา เป็ น
ประเพณี อย่างเคร่ งครัด การใช้
ภาษาทีแท้จริ งนัJนจะถือเอา
จุดประสงค์ของการสนทนา
เป็ นหลัก
4. ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวทีจะ
อธิบายการใช้ภาษาได้ ทัJงนีJ
เพราะการใช้ภาษาต้องอาศัย
ปริ บทเป็ นเครื องช่วยใน
การตีความ
5. เกียวกับการใช้ภาษาทีเป็ น
รู ปธรรมซึงเราจะตีความได้โดย
อาศัยเหตุการณ์และเวลาที
คําพูดนัJน ๆ เกิดขึJน
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ตารางที 1 ความแตกต่างระหว่างวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ (ต่อ)
วากยสั มพันธ์
6. สามารถอธิบายไวยากรณ์ใน
ประโยคได้โดยไม่ตอ้ งอาศัย
ปริ บท
7. ไวยากรณ์เกียวโยงกับคํา
และความหมายของประโยค

อรรถศาสตร์

วัจนปฏิบัติศาสตร์
6. ไม่สามารถอธิบายการใช้
ภาษาได้โดยไม่อาศัยปริ บท
7. เกียวข้องกับคําพูด ระหว่าง
ผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง และความ
ต่อเนืองของข้อความ

ขอบข่ ายเนือ/ หาของวัจนปฏิบัติศาสตร์
เมือพิจารณาขอบข่ายของทฤษฎีวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ จากทัJงเอกสารและตําราภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยทีเกียวข้องกับวัจนปฏิบตั ิศาสตร์พบว่า หัวข้อทีผูเ้ ขียนทัJงชาวไทยและชาวต่างประเทศ
กล่าวตรงกันมี 6 หัวข้อ ได้แก่ ตัวบ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน (presupposition) ความหมายชีJบ่ง
เป็ นนัยในการสนทนา (conversational implicature) วัจนกรรม (speech act) หลักการความสุ ภาพ
(politeness principle) และการวิ เ คราะห์ บ ทสนทนา (conversation analysis) (Levinson, 1983;
Leech, 1983; Yule, 1996; Verschueren, 1999; Mey, 2001; ทรงธรรม อินทจักร, 2550; กฤษดาวรรณ
หงศ์ลดารมภ์ และธี รนุ ช โชคสุ วณิ ช, 2551; สุ จริ ตลักษณ์ ดี ผดุ ง, 2552) ซึ งองค์ประกอบต่าง ๆ
เหล่านีJ ใช้ในการวิเคราะห์เจตนาทีแท้จริ งของผูพ้ ูดหรื อผูเ้ ขียนในลักษณะทีแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง
เช่น หากเป็ นการพูดหรื อการเขียนธรรมดา สิ งทีผูฟ้ ังหรื อผูอ้ ่านจะต้องนําใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
ตัว บ่ ง บอก (deixis) สภาวะเกิ ด ก่ อ น (presupposition) ความหมายชีJ บ่ ง เป็ นนัย ในการสนทนา
(conversational implicature) และวัจนกรรม (speech act) หากเป็ นการสนทนาหรื อเป็ นบทสนทนา
สิ งทีผูฟ้ ั งหรื อผูอ้ ่านจะต้องนํามาใช้ในการวิเคราะห์เพิมเติมนอกเหนื อจากองค์ประกอบทีได้กล่าว
มาแล้วก็คือ หลักการความสุ ภาพ (politeness principle) และการวิเคราะห์บทสนทนา (conversation
analysis) จึงจะทําให้ตีความเจตนาของผูพ้ ดู หรื อผูเ้ ขียนได้อย่างถูกต้อง
งานวิจยั ในครัJงนีJ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้เพียง 4 หัวข้อ ได้แก่ ตัวบ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน
(presupposition) ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยในการสนทนา (conversational implicature) และวัจนกรรม
(speech act) มาเป็ นแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
เนื องจากหัวข้อทัJง 4 หัวข้อนีJ สามารถใช้ได้ในงานเขียนทุกประเภท โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียด
ดังนีJ
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1. ตัวบ่งบอก (deixis)
ความหมายของตัวบ่งบอก
ตัว บ่ ง บอก เป็ นศัพ ท์ บ ัญ ญัติ เ พื อให้ ใ ช้ แ ทนคํา ว่ า deixis (ศัพ ท์ภ าษาศาสตร์ ฉบับ
ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน, 2546: 24) ซึ งเป็ นคํา ที มาจากภาษากรี ก มี ค วามหมายว่ า การชีJ (pointing,
indicating) (Yule, 1996: 9; Archer, Aijmer and Wichmann, 2012: 26; สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง, 2552:
13) ในทางภาษาศาสตร์นอกจากจะใช้คาํ ว่า deixis แล้ว ยังมีการใช้คาํ อืนอีกหลายคํา ได้แก่ deictics,
deictic expressions, indexicals, indexical expressions นอกจากนีJ ยงั มี ผูใ้ ช้ค าํ อืนเพือแทนคําว่า
deixis อีก เช่น รู ปภาษาแสดงการบ่งชีJ (deictics หรื อ deictic expressions) อย่างไรก็ตาม ในทีนีJ จะใช้
คําว่า ตัวบ่งบอก ตามทีศัพท์ภาษาศาสตร์ได้บญั ญัติไว้เพือจะได้เป็ นแนวทางเดียวกัน
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธี รนุ ช โชคสุ วณิ ช (2551: 47-48) ได้อธิ บายเกี ยวกับ
ตัวบ่งบอกไว้ว่า ความหมายของรู ปภาษาบางรู ปไม่ได้ยึดติดกับรู ปแต่แปรไปตามบริ บท รู ปภาษา
เช่นนีJไม่สามารถกําหนดอย่างชัดเจนว่าความหมายคืออะไร เนืองจากความหมายผูกกับสถานการณ์
ในการใช้ ทําให้รูปภาษาเหล่านีJ มีความหมายหลากหลายขึJนกับว่าสิ งทีอ้างถึงคืออะไร ตัวอย่างของ
รู ป ภาษาเหล่ า นีJ เช่ น คํา สรรพนาม “ฉัน เธอ” คํา บอกเวลา “เมื อวานนีJ วัน นีJ ปี หน้า ” คํา บอก
ความใกล้ไกลของสถานที “ทีนี ทีนัน” รวมทัJงกริ ยาแสดงการเคลือนไหว “ไป มา เอาไป เอามา”
ด้วยเหตุทีตัวบ่งบอกมีความหมายแปรไปตามบริ บทเพราะฉะนัJนการตีความตัวบ่งบอก
เหล่านีJ จึงขึJนอยู่กบั บริ บทของถ้อยคํา เช่ น “ผมรักคุณ” จะเข้าใจได้ก็จะต้องรู้ว่า “ผม” และ “คุณ”
หมายถึงใคร “ผม” คือผูท้ ีกล่าวถ้อยคํานัJนในขณะนัJน “คุณ” คือผูท้ ีเป็ นผูร้ ับฟั งถ้อยคําดังกล่าวใน
ขณะนัJน (สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง, 2552: 13) หรื อสมมติวา่ มีชายคนหนึงนังตกปลาอยูท่ ีริ มฝังนํJาสักพัก
หนึงเขาเห็นขวดใบหนึงลอยนํJามา ในขวดนัJนมีกระดาษเสี ยบอยู่ เมือเขาหยิบกระดาษขึJนมาอ่าน เขา
พบข้อความว่า “จงมาหาฉันพรุ่ งนีJ ทีนี” เขาจะทราบได้อย่างไรว่า คําว่า “ฉัน” ในข้อความหมายถึง
ใคร “พรุ่ งนีJ ” ทีพูดหมายถึงเวลาใด เขาจะแน่ใจได้อย่างไรว่าหมายถึงวันรุ่ งขึJน (วันถัดจากวันทีเขา
พบข้อความ) ในเมื อเขาไม่รู้ว่าข้อความนัJนถูก บันทึก ไว้ตJ งั แต่ เมือใด และคํา ว่า “ที นี ” หมายถึ ง
สถานทีริ มฝังนํJาทีเขานังตกปลาอยูห่ รื อไม่ คําต่าง ๆ เหล่านีJ คือรู ปบ่งชีJ ซึงต้องอาศัยการตีความในแต่
ละสถานการณ์ทีมีการใช้ นอกจากนีJ เขาคงจะสงสัยอีกว่าบุคคลทีเขียนข้อความมีความสัมพันธ์แบบ
ใดกับเขา เนืองจากในรู ปภาษาทีสังเขาได้ก็ยอ่ มแสดงว่ามีสถานภาพทางสังคมสู งกว่า (กฤษดาวรรณ
หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช โชคสุ วณิ ช, 2551: 47)
จากที กล่ า วมาข้า งต้น จึ ง อาจกล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่า ตัว บ่ ง บอก คื อ รู ป ภาษาที ไม่ ไ ด้มี
ความหมายยึดติดกับรู ปแต่แปรไปตามบริ บทหรื อสถานการณ์ในการใช้ การทีจะทราบความหมาย
ของตัวบ่งชีJตอ้ งพิจารณาว่าสิ งทีอ้างถึงคืออะไร
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ประเภทของตัวบ่งบอก
ตัวบ่งบอกสามารถแบ่งได้หลายประเภทดังนีJ (Levinson, 2004: 112-121; กฤษดาวรรณ
หงศ์ล ดารมภ์ และธี ร นุ ช โชคสุ ว ณิ ช , 2551: 49-57; สุ จ ริ ต ลัก ษณ์ ดี ผ ดุ ง , 2552: 16-35; อัจ ฉรา
เพ่งพานิช, 2551: 27)
1. ตัว บ่ ง บอกบุ รุ ษ (person deixis) ตัว บ่ ง บอกบุ รุ ษ คื อ ถ้ อ ยคํา ที สามารถบ่ ง ชีJ
ลักษณะเฉพาะเกี ยวกับผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร เช่ น บอกเพศ บอกจํานวน บอกสถานภาพทางสังคม
หรื อความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร ดังที สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง (2552: 16) ได้
กล่ า วไว้ว่ า ตัว บ่ ง บอกบุ รุ ษที มี อ ยู่ใ นทุ ก ภาษาคื อ ตัว บ่ ง บอกบุ รุ ษ ที เป็ นผู้พู ด (speaker) และ
ตัวบ่ ง บอกบุ รุษ ที เป็ นผูร้ ั บ สาร (addressee) ของแต่ ล ะถ้อ ยคํา ที เกิ ด ขึJ น ตัวบ่ ง บอกบุ รุษ สามารถ
บ่งชีJให้เห็นหลาย ๆ ลักษณะทีบ่งชีJเฉพาะเกียวกับผูพ้ ดู และผูร้ ับสาร เช่น บอกเพศ บอกจํานวน บอก
สถานภาพทางสังคม บอกความสัมพันธ์ทางสังคม และความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผูพ้ ูดและผูร้ ับ
สาร นอกจากนีJในบางครัJงยังบอกถึงสิ งต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นระหว่างผูพ้ ูดและบุคคลทีสามหรื อผูท้ ี
ถูกอ้างถึงได้ดว้ ย
ตั ว บ่ ง บอกบุ รุ ษในภาษาไทยส่ วนมากแล้ ว จะเป็ นคํ า สรรพนามประเภท
บุรุษสรรพนาม ซึ งสามารถบอกลัก ษณะเฉพาะต่ าง ๆ ดังที กล่ า วไว้ข ้างต้นได้ ตามปกติ แล้วใน
ภาษาไทยมีการแยกเพศของสรรพนามบุรุษที 1 อย่างชัดเจน นันคือ “ผม กระผม”สําหรับบุรุษที 1
เพศชาย และ “หนู ดิฉนั ” สําหรับบุรุษที 1 เพศหญิง ซึ งเป็ นคําทีใช้พูดกับบุคคลทัวไปในสังคม และ
ใช้คาํ ว่า “กระหม่อม” สําหรับบุรุษที 1 เพศชาย คําว่า “หม่อมฉัน” สําหรับบุรุษที 1 เพศหญิง ซึ งเป็ น
คํา ที ใช้ พู ด กั บ พระมหากษัต ริ ย์ห รื อพระราชวงศ์ เป็ นต้น (สุ จริ ตลั ก ษณ์ ดี ผ ดุ ง , 2552: 18)
เพราะฉะนัJนผูฟ้ ังเมือได้ยินผูใ้ ช้คาํ ว่า “ผม กระผม กระหม่อม” ก็จะสามารถอนุมานได้ว่า ผูพ้ ูดต้อง
เป็ นเพศชาย และหากมีผใู้ ช้คาํ ว่า “หนู ดิฉัน หม่อมฉัน” ผูฟ้ ั งก็จะอนุ มานได้ว่าผูพ้ ูดเป็ นเพศหญิง
นอกจากนีJหากผูส้ ่ งสารใช้คาํ ว่า “กระหม่อม” กับ “หม่อมฉัน” ก็สามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสารได้ กล่าวคือ คําทัJงสองคําในภาษาไทยแสดงถึงความเคารพนอบน้อม
ของผูส้ ่ งสารทีมีต่อผูร้ ับสาร และเป็ นคําทีใช้สําหรับพระมหากษัตริ ยเ์ ท่านัJนซึ งในสังคมไทยไทยถือ
ว่าเป็ นสถานภาพทางสังคมทีสู งทีสุ ด ดังนัJนหากผูส้ ่ งสารใช้คาํ ทัJงสองนีJ ก็ย่อมแสดงว่าสถานภาพ
ทางสังคมของผูร้ ับสารสู งกว่าผูส้ ่ งสาร เป็ นต้น
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นตัวอย่างของตัวบ่งบอกบุรุษทีสามารถบอกเพศและสถานภาพ
ทางสังคมของผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ส่ วนตัวอย่างของตัวบ่งบอกทีบอกจํานวนของผูส้ ่ งสารและ
ผูร้ ับสารได้ก็คือ ในภาษาไทยจะมีคาํ ว่า “ดิฉนั ฉัน” สําหรับผูห้ ญิง และคําว่า “ผม กระผม” สําหรับ
ผูช้ าย ซึ งคําเหล่านีJ แสดงให้เห็นถึงสรรพนามบุรุษที 1 เอกพจน์ แต่หากผูส้ ่ งสารใช้คาํ ว่า “เรา” ก็จะ
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แสดงให้เห็นถึงสรรพนามบุรุษที 1 พหูพจน์ เป็ นต้น (สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง, 2552: 17) เพราะฉะนัJน
หากมีผใู้ ช้คาํ ว่า “เรา” ผูฟ้ ังก็จะสามารถอนุมานได้วา่ ผูพ้ ูดไม่ได้หมายความถึงเพียงเฉพาะแต่ตนเอง
(ผูพ้ ดู ) เท่านัJน แต่ยงั หมายความรวมถึงบุคคลอืนทีร่ วมอยูใ่ นเหตุการณ์นJ นั ด้วย
2. ตัวบ่งบอกเวลา (time deixis หรื อ temporal deixis) ตัวบ่งบอกเวลา คือ ถ้อยคําที
สามารถแสดงให้เห็นถึงเวลาทีสัมพันธ์กบั เวลาทีมีการกล่าวถ้อยคําหรื อเวลาทีมีการเขียนข้อความที
ใช้ในการสื อสาร โดยจะมีตวั ผูพ้ ดู เป็ นศูนย์กลางของตัวบ่งชีJ กล่าวคือ ใช้เวลาทีผูพ้ ูดกล่าวถ้อยคํานัJน
เป็ นศูนย์กลางของเวลา เช่ น คําว่า “เมือวานซื น เมือวานนีJ วันนีJ วันพรุ่ งนีJ มะรื นนีJ ” หากวันนีJ เป็ น
วันที 1 มกราคม เมือวานนีJก็ตรงกับวันที 31 ธันวาคม เมือวานซื นก็คือวันที 30 ธันวาคม วันพรุ่ งนีJ ก็
คือวันที 2 มกราคม มะรื นนีJก็เป็ นวันที 3 มกราคม เป็ นต้น
สุ จริ ตลักษณ์ ดี ผดุ ง (2552: 21-22) ได้กล่ าวไว้ว่า ตัวบ่ งบอกเวลาจะปรากฏอยู่ใ น
ไวยากรณ์ของภาษาต่าง ๆ ได้ 3 แบบ คือ
1. ตัวบ่งบอกเวลาปรากฏอยูใ่ นรู ปของระบบคําระบุเฉพาะ (demonstrative system)
ซึงจะเหมือนกับทีพบในเรื องของตัวบ่งบอกสถานที ได้แก่ this, that, นีJ นัJน โน้น
2. ตัวบ่งบอกเวลาปรากฏอยู่ในรู ปของกาล (tense) ซึ งจะสัมพันธ์กบั คํากริ ยา เช่ น
ปัจจุบนั กาลบ่งชีJเวลาเดียวกับเวลาของการกล่าวถ้อย อดีตกาลบ่งชีJเวลาทีเกิดขึJนก่อนการกล่าวถ้อย
3. ตัวบ่งบอกเวลาปรากฏอยู่ในหน่ วยศัพท์ ซึ งจะมีล ักษณะแสดงเรื องเวลาอยู่ใ น
ความหมายของหน่วยศัพท์นJ นั ๆ เช่น now, there, today, ตอนนีJ ตอนนัJน วันนีJ ฯลฯ
นอกจากนีJตวั บ่งบอกเวลามักจะเกียวข้องกับปัจจัย 2 ประการคือ
1. วงจรในธรรมชาติ เช่ น เรื องของกลางวัน กลางคืน การนับ เวลาทางจันทรคติ
ฤดูกาล และปี ตัวบ่งบอกเหล่านีJสามารถใช้ได้ทJ งั การใช้นบั จํานวนหรื อปริ มาณ โดยเปรี ยบเทียบกับ
ศูนย์กลางของตัวบ่งชีJ
2. การใช้ตามแบบปฏิทินเพือบอกเวลาทีสมบูรณ์โดยเปรี ยบเทียบกับการเริ มต้นของ
เวลาทีสมบูรณ์ตามปฏิทิน
ตัวบ่งบอกในภาษาไทยสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. ใช้วงจรธรรมชาติรวมกับการใช้คาํ ระบุเฉพาะ เช่น วันนีJ วันนัJน เดือนนีJ เดือนนัJน
ปี นีJ ปี นัJน ฯลฯ
2. ใช้หน่ วยศัพท์ทีมีลกั ษณะแสดงเรื องเวลาอยู่ในความหมายรวมกับการใช้คาํ ระบุ
เฉพาะ เช่น เดี‹ยวนีJ ขณะนีJ ขณะนัJน ตอนนีJ ตอนนัJน เวลานีJ เวลานัJน ฯลฯ
3. ใช้เวลาตามแบบปฏิทินหรื อตามนาฬิกาเป็ นตัวอ้างอิง เช่ น เมือเช้านีJ ตอนเทียง
เมือวันจันทร์ ตอน 8 โมงเช้า วันอาทิตย์ที 29 สิ งหาคม 2547 ฯลฯ
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ตัว บ่ ง บอกเวลาเหล่ า นีJ สามารถใช้ แ สดงถึ ง ความหมายที เกี ยวข้อ งกับ เวลาได้
ยกตัวอย่างเช่ น “เดี‹ยวนีJ ฉันออกกําลังกายทุกวัน” คําว่า “เดี‹ยวนีJ ” ถือว่าเป็ นเวลาทีใกล้ตวั ผูพ้ ูดหรื อ
เป็ นช่วงเวลาทีรวมจุดเวลาของการกล่าวถ้อยคํานัJนและถือว่าเป็ นสิ งทีกําลังเกิดขึJนอยูใ่ นปั จจุบนั แต่
หากพูดว่า “ตอนนัJน ฉันยังเด็กยังไม่รู้ประโยชน์ของการออกกําลังกาย” คําว่า “ตอนนัJน” ถือว่าเป็ น
เวลาทีไกลตัวผูพ้ ูดหรื อเป็ นช่วงเวลาทีไม่รวมจุดเวลาทีมีการกล่าวถ้อยคํานัJน ๆ และบอกถึงเวลาใน
อดีตทีได้เกิดขึJนแล้ว หรื อหากมีผพู้ ดู ว่า “ถ้าฉันอยากหุ่ นดีถึงตอนนัJนฉันจะออกกําลังกายเอง” คําว่า
“ตอนนัJน” บ่งบอกถึงเวลาในอนาคตทียังไม่เกิดขึJน เป็ นต้น
อีกตัวอย่างหนึงก็คือ ถ้ามีผกู้ ล่าวว่า “เจอกันวันศุกร์ นะ” ผูร้ ับสารก็จะต้องพิจารณาว่า
ถ้อยคํานีJ พูดในวันใด หากพูดในวันศุกร์ ก็จะต้องหมายถึงวันศุกร์ ของอาทิตย์ถดั ไปคือ วันศุกร์ หน้า
ไม่ใช่ วนั ศุกร์ ทีกําลังพูดถ้อยคํานีJ เพราะถ้าเป็ นการพูดในวันศุกร์ และต้องการให้หมายถึงวันศุกร์ ที
กําลังกล่าวถ้อยคํานีJ จะต้องใช้คาํ ว่า “วันนีJ ” ไม่ใช่ ชือวัน แต่หากผูส้ ่ งสารต้องการให้มีความหมาย
ชัดเจนว่าหมายถึงวันศุกร์ ของอาทิตย์ต่อไป ส่ วนใหญ่ก็จะต้องมีคาํ ว่า “หน้า” ปรากฏร่ วมด้วย เช่ น
“เจอกันวันศุกร์หน้านะ” เป็ นต้น
3. ตัวบ่งบอกสถานที (place deixis หรื อ spatial deixis) ตัวบ่งบอกสถานที คือ ถ้อยคําที
แสดงสถานทีทีสัมพันธ์กบั สถานทีของผูร้ ่ วมในการสนทนา โดยทัวไปจะชีJ บอกสถานทีอยู่โดย
อ้างถึงสถานทีอยูข่ องผูส้ ่ งสารเป็ นสําคัญแต่บางครัJงก็ชJ ีบอกสถานทีอยูข่ องผูร้ ับสาร
ถ้อยคําทีใช้เป็ นตัวบ่งบอกสถานทีในภาษาไทยทีพบมากทีสุ ดมี 4 ชนิด ดังนีJ
1. คําสรรพนามระบุเฉพาะ (demonstrative pronoun) ได้แก่ “ทีนี ทีนัน ทีโน่น นีJ นัJน
โน้น” โดย “ทีนี” หมายถึง สถานทีใกล้ตวั ผูพ้ ดู “ทีนัน” และ “ทีโน่น” หมายถึง สถานทีไกลตัวผูพ้ ูด
โดย “ทีโน่ น” หมายถึง สถานทีไกลกว่า “ทีนัน” สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง (2552: 26) ได้กล่าวว่า แม้ว่า
สรรพนามระบุ เฉพาะ (demonstrative pronoun) จะจัดระบบในลักษณะตรงไปตรงมาตามมิ ติ
ความใกล้ไกล เช่ น “นีJ ” หมายถึงสิ งของทีอยู่ใกล้ผูพ้ ูดในเวลาทีส่ งสาร ส่ วน “นัJน” ก็จะหมายถึ ง
สิ งของอยู่ไกลจากผูพ้ ูดในเวลาทีส่ งสาร แต่ในความเป็ นจริ งอาจมีการปรับเปลียนจาก “นัน นัJน”
เป็ น “นี นีJ” เพือแสดงความเข้าอกเข้าใจเป็ นหนึงเดียวกัน และจาก “นี นีJ ” เป็ น “นัน นัJน” เพือแสดง
ความห่างไกลทางความรู้สึก หรื อทีเรี ยกว่า ตัวระบุเฉพาะเพือผลทางอารมณ์ความรู้สึก (empathetic
deixis) หรื อระยะทางจิตวิทยา (psychological distance) (Yule, 1996: 13) เช่ น “รุ ้ งกิ นนํJานี สวย
จริ ง ๆ” “ฉันไม่ชอบกลินนํJาหอมนันเลย” นอกจากนีJ ในบางครัJงอาจจะมีการเปลียนสภาพกลายเป็ น
กลาง (neutralized) เกิ ดขึJนในเรื องมิติใกล้ไกล เมือความใกล้ไกลนัJนไม่ใช่ สิงสําคัญในขณะนัJน ๆ
เช่น ผูพ้ ดู ทีกําลังค้นหาบางอย่างในลิJนชัก อาจจะพูดว่า “นีไงเจอแล้ว” หรื อ “นันไงเจอแล้ว” ซึ งไม่มี
ความแตกต่างของคําว่า “นี” และ “นัน” ในแง่ของมิติใกล้ไกลจากผูพ้ ดู
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2. คําคุ ณศัพท์ระบุเฉพาะ ได้แก่ “นีJ ” สุ จริ ตลักษณ์ ดี ผดุ ง (2552: 27) ได้กล่ าวว่า
คําคุณศัพท์ระบุเฉพาะ เมือใช้รวมกับคําทีไม่ใช่ตวั บ่งบอกก็อาจจะทําให้ได้คาํ บอกสถานทีทีซับซ้อน
ได้ในอีกระดับหนึง เช่น “นีJ ” คู่กบั คําว่า “ด้าน” ในประโยค “ด้านนีJ ของกล่อง” เนืองจากกล่องเป็ น
สิ งทีมีดา้ นในตัวเอง ก็จะหมายถึงด้านหนึงของกล่องทีอยูใ่ กล้กบั ตัวผูพ้ ดู แต่ในประโยค “ด้านนีJ ของ
ต้นไม้” ก็จะหมายถึงด้านใดด้านหนึงของต้นไม้ ทัJง ๆ ทีต้นไม่ไม่มีดา้ นในตัวเอง แต่เป็ นด้านทีผูพ้ ูด
สามารถมองเห็นได้จากจุดทีผูพ้ ดู อยูใ่ นขณะทีพูดถ้อยคํานีJ
3. คํากริ ยาแสดงการเคลือนที (motion verb) บางคํา ได้แก่ “ไป มา” สุ จริ ตลักษณ์
ดีผดุง (2552: 27) กล่าวว่า คํากริ ยาแสดงการเคลือนที (motion verb) บางคําจะมีความหมายแสดง
การบ่งบอก เช่ น คําว่า “ไป มา” เช่ น “เขาจะมาทีบ้านฉัน” หมายความว่า เขากําลังจะเคลือนทีจาก
จุดใดจุดหนึ งมายังจุดทีผูพ้ ูดอยู่ในขณะทีส่ งสาร หรื อ “เขากําลังจะไป” หมายความว่า เขากําลังจะ
เคลื อนทีออกไปจากจุดทีผูพ้ ูดอยู่ใ นขณะที ส่ ง สาร นอกจากนีJ คาํ กริ ย า “ไป มา” อาจมี การใช้ใ น
ลักษณะทีแสดงถึงการให้ความสําคัญกับผูฟ้ ังมากกว่าผูพ้ ดู เช่น “ฉันกําลังจะมา” หมายความว่าผูพ้ ูด
กําลังเคลื อนทีจากจุดใดจุดหนึ งไปยังทีทีผูร้ ับสารอยู่ในขณะทีมีการส่ งสาร ดังนัJนคําว่า “มา” จึง
สามารถหมายความถึง การเคลือนทีจากจุดใดจุดหนึงไปยังจุดทีผูพ้ ดู หรื อผูฟ้ ังอยูใ่ นขณะส่ งสารก็ได้
4. ตัวบ่งบอกเวลา ในภาษาไทยสามารถใช้ตวั บ่งบอกเวลาเพือบ่งบอกสถานทีได้
เช่ น “เดิ นไปแค่สิบนาทีก็เจอร้ านอาหารแล้ว” หรื อ “หรื อไม่ตอ้ งไปส่ งหรอกเดิ นไป 5 นาทีก็ถึง
แล้ว” ประโยคทัJง สองประโยคนีJ มี ตวั บ่ ง บอกเวลา คื อ “สิ บ นาที ” “5 นาที ” ซึ งสามารถบ่ ง ชีJ ถึ ง
ระยะทางไปยังสถานทีทีผูส้ ่ งสารต้องการไปว่าไม่ไกลเท่าใด เพราะใช้เวลาไม่นาน เป็ นต้น
4. ตัวบ่งบอกสัมพันธสาร (discourse deixis) ตัวบ่งบอกสัมพันธสาร คือ ถ้อยคําทีใช้
เกริ นนําส่ วนของสัมพันธสารหรื ออ้างอิงสัมพันธสารทีมีมาก่อนหรื อทีกําลังจะตามมา เช่ น ตามที
กล่าวถึ งมาแล้ว ในตอนต่อไป เคยได้ยินเรื องนีJ ไหม เป็ นต้น (Levinson, 2004: 118-119; Archer,
2012: 27)
สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง (2552: 30-31) ได้กล่าวถึงลักษณะการใช้ตวั บ่งบอกสัมพันธสาร
ในภาษาไทยไว้ 2 ประการ ได้แก่
1. ใช้ตวั บ่งบอกเวลา การบ่งบอกเวลามีก ารใช้คาํ ว่า “อาทิตย์ทีแล้ว วันนีJ ชัวโมง
ต่อไป” ในการบ่งบอกสัมพันธสารก็มีการใช้คาํ ว่า “ในบททีแล้ว ในหัวข้อนีJ ในบทต่อไป” กล่าวคือ
ส่ วนของสัมพันธสารทีมาข้างหน้าถือว่าเกิดขึJนก่อนในแง่ของเวลา ส่ วนสัมพันธสารทีมาทีหลังก็ถือ
ว่าเกิ ดขึJนทีหลังในแง่ของเวลา ดังนัJนจึงสามารถใช้ตวั บ่งบอกเวลาเป็ นตัวบ่งบอกสัมพันธสารได้
ด้วย
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2. ใช้ตวั บ่งบอกสถานที ตัวบ่งบอกสถานทีโดยเฉพาะคําว่า “นีJ” และ “นัJน” สามารถ
ใช้เป็ นตัวบ่งบอกสัม พันธสารได้ เช่ น ในบทนีJ เรื องนัJนน่ าสนใจมาก นี เป็ นตัวอย่างของการทํา
ความดี ฯลฯ
การใช้ตวั บ่งบอกสัมพันธสารบางครัJงอาจทําให้เกิดความสับสนกับเรื องการอ้างตาม
(anaphora) ซึ งแท้จริ ง แล้วการใช้ตวั บ่ ง บอกสัม พันธสารกับ การอ้า งไม่ ใ ช่ สิ งเดี ย วกัน กล่ า วคื อ
การอ้างตามจะเป็ นการใช้สรรพนามเพืออ้างถึง (refer) สิ งทีอ้างถึง (referent) สิ งเดียวกันกับทีได้พูด
ถึงมาก่อนแล้ว เช่น “สมชายเป็ นเด็กดีดงั นัJนเขาจึงได้รับคําชมจากบุคคลต่าง ๆ รอบข้าง” ในตัวอย่าง
นีJ “สมชาย” และ “เขา” หมายถึง คนคนเดียวกัน (same referent) โดยคําว่า “เขา” ใช้อา้ งตามคํานาม
ทีมาข้างหน้า คือ “สมชาย” และ “เขา” ก็ใ ช้อา้ งถึ ง บุค คลคนเดี ย วกับที “สมชาย” อ้างถึ ง นันคื อ
เมือใดทีสรรพนามนัJนใช้อา้ งถึงบุคคลเดียวหรื อสิ งเดียวกับทีข้อความเฉพาะทีมาข้างหน้าอ้างถึง ก็
ถือว่าสรรพนามนัJนเป็ นการอ้างตาม (anaphoric) แต่เมือใดทีสรรพนามหรื อตัวบ่งบอกนัJนใช้อา้ งถึง
ข้อความเฉพาะหรื อใช้อา้ งถึงส่ วนใดส่ วนหนึงของสัมพันธสารก็ถือว่าสรรพนามหรื อตัวบ่งบอกนัJน
เป็ นตัวบ่งบอกสัมพันธสาร
5. ตัวบ่งบอกทางสังคม (social deixis) ตัวบ่งบอกทางสังคม คือ ถ้อยคําทีแสดงให้เห็น
ความสัม พันธ์ ข องสถานภาพทางสัง คมหรื อบทบาททางสัง คมของผูพ้ ูด ผูฟ้ ั ง และบุ ค คลอื น ๆ
(Levinson, 2004: 119; Archer, Aijmer and Wichmann, 2012: 27) ตัวอย่างของตัวบ่งบอกทางสังคม
ในภาษาไทย คือ คําสรรพนามและคําเรี ยกขาน ซึ งต้องใช้ให้เหมาะสมกับสถานภาพทางสังคมของ
ผูพ้ ดู ผูฟ้ ัง และความสนิทสนม
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธี รนุ ช โชคสุ วณิ ช (2551: 56) ได้กล่าวว่า ในอดีต
ตัวบ่งบอกทางสังคมมักถูกจัดเป็ นประเภทเดียวกับตัวบ่งบอกบุคคล แต่นกั ภาษาศาสตร์ ในปั จจุบนั
เห็นว่าตัวบ่งบอกทางสังคมมีลกั ษณะพิเศษและควรแยกออกเป็ นประเภทต่างหาก เช่น สรรพนาม
“กู” ในภาษาไทย นอกจากจะบ่งชีJบุรุษแล้วยังบ่งชีJ วา่ ผูพ้ ูดเป็ นเพศชายและมีความสนิทสนมกับผูฟ้ ัง
(ยกเว้นในการด่าซึงผูพ้ ดู อาจไม่รู้จกั ผูฟ้ ัง) หรื อคําว่า “อาตมา” เป็ นคําทีบ่งบอกว่าผูพ้ ูดเป็ นพระภิกษุ
เป็ นต้น
นอกจากนีJ อัจฉรา เพ่งพานิ ช (2551: 27) ยังได้กล่าวเพิมเติมไว้ว่า ตัวบ่งบอกบุรุษที
หนึ งในภาษาอัง กฤษมีเพียงคํา เดี ย วคื อคํา ว่า I แต่ตวั บ่ ง บอกบุ รุษที แสดงถึ งผูฟ้ ั งนัJนแตกต่ างกัน
ออกไปตามฐานะทางสังคมของผูฟ้ ัง ส่ วนในภาษาไทยนัJน ตัวบ่งบอกฐานะทางสังคมจะชัดเจนมาก
ทัJงตัวบ่งบอกทีอ้างถึงผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง ดังตารางที 2
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ตารางที 2 ตัวบ่งบอกทีแสดงถึงความสัมพันธ์ทางสังคมของผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง
ตัวบ่ งบอกทีแสดงถึงผู้พูด
ข้าพระพุทธเจ้า

ตัวบ่ งบอกทีแสดงถึงผู้ฟัง
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า

ใต้ฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
อาตมา

ใต้ฝ่าพระบาท
โยม สี กา

ดิฉนั ผม (กระผม)
ฉัน / เค้า
ผม / หนู / ชือตัวผูพ้ ดู

พระคุณเจ้า
เธอ / ตัวเอง
พ่อ แม่ หรื อบรรดาญาติ
ทัJงหลาย

ความสั มพันธ์ ทางสั งคม
ผูพ้ ดู พูดกับพระเจ้าอยูห่ วั หรื อ
พระราชินี
ผูพ้ ดู พูดกับสมเด็จพระราช
ชนนี
ผูพ้ ดู พูดกับพระราชวงศ์
พระพูดกับพุทธศาสนิกชนชาย
และหญิง
ผูพ้ ดู พูดกับพระสงฆ์
ผูพ้ ดู และผูฟ้ ังสนิทกันมาก
ผูพ้ ดู อาวุโสน้อยกว่าบรรดา
ญาติ

จากตารางที 2 ข้างต้นจะเห็นได้ว่าถ้อยคําทีผูพ้ ูดใช้แทนตัวเองเพือพูดกับผูฟ้ ั งนัJน
สามารถบ่งบอกฐานะทางสังคมระหว่างผูพ้ ูดผูฟ้ ั งได้อย่างชัดเจนโดยไม่ตอ้ งใช้คาํ อืนใดมาอธิ บาย
ฐานะทางสังคมของตนเอง
นอกจากนีJ ตัวบ่งบอกทางสังคมยังรวมถึงถ้อยคําทีแสดงความสุ ภาพ (honorifics)
ในภาษาด้วย ซึงในภาษาไทยจะมีการกําหนดการใช้รูปคําทีแน่นอน เช่น คําว่า “ครับ” เป็ นคําลงท้าย
แสดงความสุ ภ าพของผูช้ าย และ “ค่ ะ ” เป็ นคํา ลงท้า ยแสดงความสุ ภ าพของเพศหญิ ง เป็ นต้น
(กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช โชคสุ วณิ ช, 2551: 56)
2. สภาวะเกิดก่อน (Presupposition)
ความหมายของสภาวะเกิดก่อน
สภาวะเกิดก่อน เป็ นศัพท์บญั ญัติทีราชบัณฑิตยสถานได้กาํ หนดขึJนมาเพือใช้แทนคําว่า
presupposition (ศัพท์ภาษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 64) Yule (1996: 25) ได้กล่าวไว้
ว่า สภาวะเกิดก่อน คือ สิ งทีผูพ้ ดู รู้ก่อนทีจะพูดออกมา ซึ ง สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง (2552: 47) ได้อธิ บาย
เพิมเติมไว้ว่า สภาวะเกิ ดก่อนเป็ นสิ งทีเป็ นภูมิหลังทีผูพ้ ูดรู้อยู่แล้วและมักจะละไว้ในฐานทีเข้าใจ
โดยถือว่าเป็ นภูมิหลังทีผูร้ ับสารก็น่าจะรู้อยูแ่ ล้วเช่นกัน โดยทัวไปแล้วภูมิหลังนีJ จดั เป็ นสิ งที ผูพ้ ูด
และผูร้ ั บ สารมี ค วามรู้ ร่วมกันอยู่แล้ว (common knowledge หรื อ shared/mutual/background
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knowledge) จึงไม่ตอ้ งกล่าวออกมาเป็ นถ้อยคํา อย่างไรก็ตาม ในบางครัJงของบางสถานการณ์หรื อ
บางบริ บท ภูมิหลังนีJจะเป็ นสิ งทีผูพ้ ูดถือเอาว่าเป็ นสิ งทีรู้กนั อยูแ่ ล้วจึงไม่ได้กล่าวออกมาเป็ นถ้อยคํา
และหลายครัJ ง ทีผูฟ้ ั งอาจจะไม่มีค วามรู้ เรื องภูมิหลังนัJน ๆ แต่ผูฟ้ ั งก็ส ามารถอนุ มาน (inference)
ภูมิหลังเรื องเดียวกันนีJ ได้จากถ้อยคําทีผูพ้ ูดกล่าวออกมา เช่น ถ้าผูพ้ ูดกล่าวถ้อยคําว่า “พีชายของฉัน
เพิงแต่งงาน” กับผูร้ ับสาร ในขณะทีผูพ้ ูดกล่าวถ้อยคํานีJ มีสภาวะเกิ ดก่อนคือ “ฉันมีพีชาย”แต่ผรู้ ับ
สารซึ งไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยว่าผูพ้ ูดมีพีชายก็สามารถอนุ มานสภาวะเกิ ดก่อนเดียวกันได้จาก
ถ้อยคําทีผูพ้ ูดกล่าวออกมา กล่าวคือ ผูร้ ับสารสามารถอนุ มานได้ว่า “ผูพ้ ูดมีพีชาย” สอดคล้องกับ
ชลธิชา บํารุ งรักษ์ (2550: 101-102) ทีได้กล่าวไว้วา่ สภาวะเกิดก่อนเป็ นความรู้ทีผูพ้ ูดใช้เป็ นพืJนฐาน
ในการเปล่งถ้อยคํา กล่าวคือ ก่อนทีผูพ้ ูดจะเปล่งถ้อยคําจะต้องพิจารณาว่าโลกจริ ง ๆ เป็ นอย่างไร มี
สภาพอย่างไร ผูฟ้ ั งมีพJืนฐานเกี ยวกับสิ งทีกําลังจะกล่ าวมากน้อยเพียงใด และลักษณะภาษาและ
ถ้อยคําทีพูดออกไปจะสะท้อนให้เห็นพืJนฐานความรู้ส่วนนีJ รวมทัJงผูพ้ ูดอาจใช้สภาวะเกิ ดก่อนนีJ
เพือให้รายละเอียดหรื อข้อมูลแก่ผฟู้ ังทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น “ศิริมาเช่าบ้านอยูก่ บั น้องสาว” สภาวะ
เกิ ดก่ อนของประโยคนีJ คือ “มีบุคคลหนึ งชื อศิริมา” และ “บุคคลทีชื อศิริมานัJนมีน้องสาว” หรื อ
ประโยค “ผมไม่อยากเชือเลยว่าเค้าจะติดสิ นบนเจ้าหน้าที” สภาวะเกิดก่อนทีพบในถ้อยคํานีJ คือ “เขา
ติดสิ นบนเจ้าหน้าที” หรื อมีผกู้ ล่าวว่า “ลูกชายผมอายุ 2 ขวบ” แม้วา่ ผูฟ้ ังไม่เคยทราบมาก่อนว่าผูพ้ ูด
มีลูกแล้ว ผูฟ้ ั งก็จะทราบได้จากถ้อยคําทีได้ยินนีJแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้รายละเอียดนีJแก่เราโดยตรงก็
ตาม เป็ นต้น
ส่ วน กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธี รนุช โชคสุ วณิ ช (2551: 35-36, 43-44) ไม่ได้ใช้
คําว่า สภาวะเกิดก่อน แต่ใช้คาํ ว่า มูลบท แทน และได้กล่าวไว้วา่ มูลบทเป็ นความรู้ทีเป็ นภูมิหลังที
แอบแฝงในการใช้ภาษา ความรู้นJ ี มกั เป็ นความรู้ทีผูพ้ ูดผูฟ้ ังมีร่วมกัน จึงเรี ยกมูลบทว่าความรู้ทีผูพ้ ูด
ผูฟ้ ั งมีร่วมกัน (mutual knowledge between s and h) นอกจากนีJ ยงั ได้กล่าวไว้ว่า มูลบทเป็ น
มโนทัศน์ทีคาบเกี ยวระหว่างอรรถศาสตร์ และวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ โดยทีวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ ไม่ได้
สนใจเพียงรู ปภาษาหรื อความหมายทีแฝงในรู ปหรื อโครงสร้างภาษาทีใช้เท่านัJน แต่สนใจเพิมเติมว่า
ถ้อยคํานัJน ๆ สื ออะไร ในการตีความเราต้องอาศัยข้อมูลเกียวกับผูพ้ ดู ผูฟ้ ัง ความเชือของคนในสังคม
ธรรมเนียมการปฏิบตั ิต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านีJทาํ ให้เรามีขอ้ จํากัดในการใช้ภาษา เป็ นสิ งทีเรี ยกว่า มูลบท
ทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ มูลบทประเภทนีJ ไม่ได้เขียนไว้หรื อแสดงไว้อย่างแจ่มชัดเมือเราสื อสารและ
มนุ ษ ย์ไ ม่ ไ ด้เ รี ย นรู้ ม ัน ภายในหนึ งวัน แต่ ไ ด้ม าโดยการสะสมประสบการณ์ ที แปรไปตาม
วัฒนธรรม ความรู้ เกี ยวกับ ธรรมเนี ยมการปฏิ บ ตั ิที แฝงอยู่เบืJองหลัง ถ้อยคําเป็ นสิ งทีสําคัญมาก
สําหรับการตีความ โดยปกติความรู้เช่นนีJ จะเป็ นสิ งทีเราไม่พูดออกมานอกจากมีความจําเป็ นอะไร
บางอย่าง เช่น ถ้าเราพูดถึงคนชือสมศักดิq เราไม่จาํ เป็ นต้องบอกผูท้ ีเราสนทนาด้วยว่า บุคคลทีเราพูด
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ถึงเป็ นผูช้ ายหรื อเป็ นใคร ถ้าสมศักดิq เป็ นคนทีเรารู้จกั ดี แต่ถา้ เกิดมีผหู้ ญิงชือสมศักดิqซึงโดยปกติจะ
ใช้เป็ นชือผูช้ าย เราคงต้องบอกผูท้ ีเราสนทนาว่าบุคคลทีเรากล่าวถึงเป็ นผูห้ ญิงถ้าผูท้ ีสนทนาด้วยไม่
รู้จกั เขา หรื อในข้อความทีว่า “ห้ามทิJงสิ งใด ๆ หรื อบ้วนนํJาลาย นํJามูก นํJาหมากลงบนถนน ทางเท้า
ฝ่ าฝื นปรับไม่เกิน 2,000 บาท” ข้อความนีJ แฝงข้อกําหนดเบืJองต้นหลายประการทีเป็ นทียอมรับของ
คนในสังคม เช่น
1. คนในสัง คมนีJ (คนไทย) นิ ย มทิJ ง ขยะบนถนนและทางเท้า (ซึ งน่ า จะหมายถึ ง ที
สาธารณะทัวไป)
2. คนไทยนิยมบ้วนนํJาลาย นํJาหมาก และสังนํJามูกบนถนนและทางเท้า
3. คนไทยกินหมาก (ปัจจุบนั ก็ยงั กินอยู่ ไม่เช่นนัJนคงไม่มีความจําเป็ นจะต้องระบุไว้)
4. มีการรณรงค์ไม่ให้มีพฤติกรรมเช่นนีJโดยใช้การขู่ (ถ้าไม่ทาํ ตามจะต้องถูกปรับ)
มูล บทเหล่ า นีJ ไ ม่ไ ด้แฝงอยู่ในรู ป ภาษาโดยตรงแต่ ตอ้ งอาศัยบริ บ ทในการตีค วาม จึ ง
เรี ยกว่า มูลบททางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ (pragmatic presupposition)
จากทีกล่าวมาข้างต้นอาจสรุ ปได้วา่ สภาวะเกิดก่อน คือ ความรู้ทีได้จากการอนุมานหรื อ
การคาดการณ์ ตามหลักเหตุผล และเป็ นความรู้ ทีผูพ้ ูดและผูฟ้ ั งมี ร่วมกันโดยไม่จาํ เป็ นต้องกล่ า ว
ออกมา
ชนิดของสภาวะเกิดก่อน
สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง (2552: 42-44) ได้แบ่งประเภทของสภาวะเกิดก่อนออกเป็ น 3 ชนิด
ดังนีJ
1. สภาวะเกิ ดก่อนชนิ ดบอกการดํารงอยู่ (existential) การทีประโยคระบุคุณลักษณะ
ให้แก่ให้แก่สิงใดสิ งหนึงก็หมายความว่า ต้องมีสภาวะเกิดก่อนแสดงการดํารงอยูข่ องสิ งนัJน ๆ เช่น
ประโยคทีว่า “รถของสมศักดิq สี เทาดํา” สภาวะเกิ ดก่อนซึ งบอกการดํารงอยู่คือ สมศักดิq มีรถยนต์
หรื อประโยค “ลูกสาวคุ ณสิ เรี ย มสวยมาก” สภาวะเกิ ดก่ อนซึ งบอกการดํารงอยู่คือ คุ ณสิ เรี ยมมี
ลูกสาว
2. สภาวะเกิ ดก่อนชนิ ดบอกสิ งทีเป็ นจริ ง (factive) สภาวะเกิ ดก่อนชนิ ดบอกสิ งทีเป็ น
จริ งจะเกิ ดกับประโยคหลักทีต้องมีขอ้ ความตามมา โดยประโยคหลักจะบอกคุณสมบัติหรื อบอก
ความสัมพันธ์ทีเกี ยวข้องกับสิ งทีเป็ นจริ งหรื อสิ งทีเกิ ดขึJนจริ ง ส่ วนมากแล้วมักจะเป็ นประโยคทีมี
ภาคแสดงซึ งใช้คาํ กริ ยา เช่น ดีใจ เสี ยใจ โกรธ เข้าใจ แปลกใจ ประหลาดใจ ภูมิใจ ยกตัวอย่างเช่ น
“สมศักดิqเสี ยใจทีสุ นขั ของเขาตาย” ประโยคหลักคือ สมศักดิqเสี ยใจ ข้อความตามมาซึ งเป็ นสิ งทีเป็ น
จริ ง คือ สุ นัข ของเขาตาย หรื อในประโยค “ผมประหลาดใจทีแม่ นJ าํ สายนีJ ไ หลจากทิ ศ ใต้ไ ปทิ ศ
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เหนือ” ประโยคหลักคือ ผมประหลาดใจ ข้อความตามมาซึ งเป็ นจริ งคือ แม่นJ าํ สายนีJ ไหลจากทิศใต้
ไปทิศเหนือ เป็ นต้น
3. สภาวะเกิ ด ก่ อ นชนิ ด บอกประเภท (categorical) สภาวะเกิ ด ก่ อ นประเภทนีJ ไม่
สามารถตัดสิ นได้ว่าจริ ง หรื อ เท็จ เช่ น “อนุสาวรี ยป์ ระชาธิ ปไตยฉลาด” การทีจะบอกว่าประโยค
ดังกล่าวจริ งหรื อเท็จก็คงจะตอบได้โดยใช้ค่าความจริ งทีสาม คือ ไม่จริ ง และ ไม่เท็จ หรื อ ค่าศูนย์
นันเอง เพราะภาคแสดง “ฉลาด” จะใช้ได้ก็ต่อเมือต้องมีสภาวะเกิ ดก่อนเป็ นสิ งใดสิ งหนึงทีจะต้อง
เป็ นเรื องเกี ยวกับการมี ม นั สมอง มีค วามคิ ดและจิ ตใจเข้า มาเป็ นตัวกํา หนดด้วย ดัง นัJนประโยค
ดังกล่าวจึงไม่สามารถใช้ค่าความเป็ นจริ งวิเคราะห์ได้ ต้องกําหนดค่าความจริ งทีสาม คือ ไม่จริ งและ
ไม่ เ ท็จ กล่ า วอี ก นัย หนึ งคื อ ประธานของประโยคจะเป็ นตัว กํา หนดแวดวง (domain) การใช้
ภาคแสดง (predicate) จึงจัดเป็ นสภาวะเกิดก่อนบอกประเภท
คุณสมบัติของสภาวะเกิดก่อน
สุ จริ ตลักษณ์ ดี ผดุ ง (2552: 45-46) กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธี รนุ ช โชคสุ วณิ ช
(2551: 39-41) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของสภาวะเกิดก่อนไว้ 2 ประการ ดังนีJ
1. สภาวะเกิ ดก่อนยังคงอยู่แม้ว่าข้อความจะถูกปฏิเสธ หรื อทีเรี ยกว่า การคงอยู่ภายใต้
การปฏิเสธ (constancy under negation) ยกตัวอย่างเช่น
1. ฉันดีใจทีสมศรี มางานเลีJยงรุ่ น มีสภาวะเกิดก่อน คือ สมศรี มางานเลีJยงรุ่ น
2. ฉันไม่ดีใจทีสมศรี มางานเลีJยงรุ่ น มีสภาวะเกิดก่อน คือ สมศรี มางานเลีJยงรุ่ น
จากตัวอย่างจะเห็นได้วา่ มีการพรรณนาเหตุการณ์ทีเกิดขึJน คือ สมศรี มางานเลีJยงรุ่ น
โดยปรากฏในตําแหน่ งเนืJ อความของอนุ พากย์รอง และอนุ พากย์หลักประกอบด้วยกริ ยาประเภท
factive verb ทีสื อว่าเหตุการณ์ในอนุพากย์รองเกิ ดขึJนจริ ง ดังนัJนใน 2. แม้วา่ กริ ยาหลักในประโยค
จะอยูใ่ นรู ปปฏิเสธ สภาวะเกิดก่อนก็ยงั คงเดิม
2. สภาวะเกิ ดก่อนสามารถยกเลิกได้ (defeasibility) แม้ว่าสภาวะเกิ ดก่อนจะยึดติดกับ
รู ปภาษาและคงอยู่เมือมีการปฏิเสธ แต่สภาวะเกิ ดก่อนก็สามารถถูกยกเลิกได้ ซึ งอาจขึJนอยู่กบั 1.
ข้อมูลเพิมเติมทีผูพ้ ูดมีมากขึJน 2. เจตนาของผูพ้ ูดในการสื อสาร และ 3. ความเชือหรื อความรู้ทีเป็ น
สากล เช่น
1. ฉันเสี ยใจจริ ง ๆ ฉันลืมเอาหนังสื อมาให้เธอ
2. ฉันไม่มีหนังสื อ
3. เสี ยใจจริ ง ๆ ฉันลืมเอาหนังสื อมาให้เธอ...ฉันล้อเล่น นีไง หนังสื อ
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จากตัวอย่างจะเห็ นได้ว่า 1. มีสภาวะเกิ ดก่ อนคือ 2. ฉันไม่มีหนังสื อ แต่เมือผูพ้ ูดมี
เจตนาเป็ นการล้อเล่นและได้ให้ขอ้ มูลเพิมเติมทีขัดกับข้อมูลในข้อ 1. ถ้อยคําใน 3. จึงไม่มีสภาวะ
เกิดก่อนตามข้อ 2. หรื อสภาวะเกิดก่อนตามข้อ 2. สามารถถูกยกเลิกได้
หรื ออีกตัวอย่างหนึง
1. พรศรี ร้องไห้ก่อนทําวิทยานิ พนธ์เสร็ จ สภาวะเกิดก่อน คือ พรศรี ทาํ วิทยานิ พนธ์
เสร็ จ
2. พรศรี ตายก่อนทําวิทยานิพนธ์เสร็ จ สภาวะเกิดก่อน คือ พรศรี ทาํ วิทยานิพนธ์เสร็ จ
(ใช่หรื อไม่)
จากตัวอย่าง 1. จะเห็นว่าเป็ นไปตามคุณสมบัติของสภาวะเกิ ดก่อนดังกล่าวข้างต้น
แต่ตวั อย่างในข้อ 2. แสดงให้เห็นชัดว่าสภาวะเกิดก่อนเป็ นปั ญหาต่อการวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์
ทียึดติดกับรู ปภาษาเพียงอย่างเดียว ถ้าคําเชื อม “ก่อน” สื อว่าสิ งทีตามมาได้เกิ ดขึJนแล้ว ตัวอย่างนีJ
แสดงให้เห็นว่าคําสรุ ปนัJนไม่เป็ นจริ ง ประโยคดังกล่าวไม่ได้กาํ หนดว่าพรศรี ทาํ วิทยานิ พนธ์เสร็ จ
แม้วา่ รู ปภาษาจะสื อความเช่นนัJน เพราะผูอ้ ่านผูฟ้ ั งทราบดีว่าเมือพรศรี ตายก็แสดงว่าเขาไม่ได้ทาํ
วิทยานิพนธ์เสร็ จ เพราะฉะนัJนสภาวะเกิดก่อนจึงเป็ นสิ งทียกเลิกได้ และสาเหตุทีทําให้สภาวะเกิ ด
ก่อนถูกยกเลิกก็เนืองจากความเชือหรื อความรู้ทีเป็ นสากล
3. ความหมายชีJบ่งเป็ นนัยในการสนทนา (conversational implicature)
ความหมายของความหมายชีJบ่งเป็ นนัยในการสนทนา
ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยในการสนทนาเป็ นศัพท์บญั ญัติทีราชบัณฑิตยสถานได้กาํ หนด
ขึJ นมาใช้ แ ทนคํา ว่ า conversational implicature ในภาษาอัง กฤษ (ศั พ ท์ ภ าษาศาสตร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 21) สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง (2552: 54-56) ได้อธิ บายไว้วา่ แนวคิดเกี ยวกับ
ความหมายชีJบ่งเป็ นนัยในการสนทนานีJ Paul H. Grice นักปรัชญาภาษาธรรมดา (ordinary language
philosophy) เป็ นผูน้ าํ เสนอแนวคิดเรื องหลักการความร่ วมมือ (co-operative principle, cooperative
principle-CP) และหลักต่าง ๆ (maxims) ทีเกียวข้องกับการสนทนาเพืออธิ บายว่าผูพ้ ูดและผูร้ ับสาร
สามารถเข้าใจความหมายชีJบ่งเป็ นนัยทีสื อสารกันในการสนทนาได้อย่างไร ซึ งการนําเสนอแนวคิด
หลักการความร่ วมมือและหลักอืน ๆ ทีสัมพันธ์กนั ก็เพืออธิ บายสิ งทีเกิ ดอยู่เป็ นประจําในการพูด
และการตีความเกี ยวกับความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยในการสนทนา เช่ น เมือน้องชายเดินเข้ามาในบ้าน
พร้อมกับกาแฟเย็นหนึงถึง พอเห็นพีชายนังอยูห่ น้าบ้านก็พดู ว่า
น้องชาย : อ้าว ไม่รู้วา่ อยูเ่ ลยไม่ได้ซJือมาฝาก
พีชาย : แค่คิดถึงก็ขอบใจมากล้นแล้ว

40
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ตามความรู้สึกของพีชายแล้ว เขาไม่ได้รู้สึกตามนัJนจริ ง ๆ
และไม่ได้ตJ งั ใจจะขอบใจจริ ง ๆ และน้องชายก็เข้าใจว่าพีชายไม่ได้หมายความตามนัJนจริ ง ๆ แต่
พีชายพูดอย่างนัJนเพือเป็ นการบอกถึ งลักษณะพฤติกรรมและนิ สัยของน้องชาย นันคือ พีชายพูด
ถ้อยคําทีไม่จริ งเพือสื อถึงความหมายเป็ นนัยทีเป็ นจริ งอย่างอืน ซึ ง Grice อธิ บายว่า การทีผูพ้ ูดพูด
อย่างนีJเพราะ ผูพ้ ดู ปฏิบตั ิตามหลักความร่ วมมือและหลักความร่ วมมือนีJเองเป็ นกลไกทําให้ผรู้ ับสาร
ต้องพยายามค้นหาตีความถ้อยคําในระดับทีอยูล่ ึกกว่าถ้อยคําทีพูดออกมา
ส่ วน Horn (2004: 3) ได้กล่าวไว้ว่า ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยในการสนทนา หมายถึง
ความหมายทีผูพ้ ูดต้องการจะให้หมายความถึง โดยไม่ปรากฏในส่ วนใดส่ วนหนึงทีผูพ้ ูดพูดออกมา
คือ เป็ นสิ งทีผูพ้ ูดตัJงใจทีจะสื อสารออกมามากกว่าสิ งทีเขาพูด เช่ นเดียวกับ Archer (2012: 47) ที
กล่าวว่า ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยในการสนทนา คือ ความหมายทีอยูเ่ บืJองหลังของถ้อยคําทีผูพ้ ูดพูด
ออกมา
จากที กล่ า วมาข้า งต้น อาจสรุ ปได้ว่ า ความหมายชีJ บ่ ง เป็ นนัย ในการสนทนา คื อ
การค้นหาตีความความหมายของถ้อยคําในระดับทีอยูล่ ึกกว่าถ้อยคําทีพูดออกมา ซึ งความหมายทีลึก
ลงไปนีJอาจจะเป็ นความหมายทีต่างไปจากความหมายตามถ้อยคําทีพูดหรื ออาจจะเป็ นความหมายที
เพิมเติมขึJนมาจากถ้อยคําทีพูดนัJนก็ได้ (สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง, 2552: 54, 58)
ประเภทของความหมายชีJบ่งเป็ นนัย
Archer (2012: 48-49) Mey (2001: 46-52) กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธี รนุ ช
โชคสุ วณิ ช (2551: 69-74) สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง (2552: 65-67) ได้แบ่งประเภทของความหมายชีJ บ่ง
เป็ นนัยออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ความหมายชีJ บ่ ง เป็ นนัย จากรู ป ภาษาหรื อ ความหมายชีJ บ่ ง เป็ นนัย ตามแบบแผน
(conventional implicature) เป็ นความหมายตามแบบแผนทีติดมากับการใช้หน่ วยคําศัพท์ต่าง ๆ
เหล่านัJนอยูแ่ ล้ว ยกตัวอย่างเช่น
1. นักเรี ยนทุกคนสอบได้
2. นักเรี ยนบางคนสอบได้
หากมีผกู้ ล่าวถ้อยคําใน 1. ผูฟ้ ังก็ตีความได้ใน 2. นันคือ 2. เป็ นความหมายทีอนุมาน
ได้จาก 1. โดยมีคาํ ว่า “ทุกคน” ทีเอืJอต่อการตีความเช่นนีJ ความหมายของ “ทุกคน” รวมความหมาย
ของ “บางคน” แนวคิดนีJ เรี ยกว่า ความหมายทีอนุมานได้จากระดับชัJน (scalar implicature) ซึ งผูใ้ ช้
ภาษาใช้ในชี วิตประจําวัน หากผูใ้ ช้ภาษาเลือกรู ปทีสู งในระดับ แสดงว่ารู ปทีตํากว่ารวมอยูด่ ว้ ย แต่
ถ้าเลือกรู ปทีตํากว่ากว่าแสดงว่ารู ปทีสู งกว่าไม่เกียวข้อง
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อีกตัวอย่างหนึ ง เช่ น “นักการเมืองบางคนไม่เคยคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน” จาก
ถ้อยคํา นีJ การใช้ บางคน แทน ทุ ก คน ในตัวอย่า ง แสดงเห็ นว่า รู ป ที เข้มข้นกว่า หรื อสู ง กว่า ใน
ระดับชัJน คือ ทุกคน ใช้ไม่ได้ในกรณี นJ ี
2. ความหมายชีJบ่งเป็ นนัยจากการสนทนา (conversational implicature) เป็ นความหมาย
ทีได้จากการอนุมานความหมายของถ้อยคําในระดับทีลึกมากกว่าทีผูพ้ ดู กล่าวออกมา เช่น
ก : คืนนีJไปดูหนังกันมัJย
ข : พรุ่ งนีJมีสอบ
หากตีความทางอรรถศาสตร์ก็จะได้ความหมายตามรู ปประโยค ดังนีJ
ก : เวลาหลังจากขณะทีกําลังพูดกันนีJ ซึงเป็ นเวลากลางคืนของวันทีมีเหตุการณ์
การพูดเกิดขึJน คุณมีความสนใจทีจะไปดูหนังกับฉันหรื อไม่
ข : เวลาหลังจากขณะทีกําลังพูดกันนีJ ซึงเป็ นวันหลังจากวันทีมีเหตุการณ์การพูด
เกิดขึJน ฉันมีการสอบ
จากความหมายดัง กล่ า วข้า งต้น ไม่ส ามารถอธิ บ ายได้ว่าจริ ง ๆ แล้วคํา พูดของ ก
ไม่ใช่ การถามคําถามธรรมดา แต่เป็ นการเชิ ญชวนและคําตอบของ ข ไม่ใช่ การบอกเล่าถึงสิ งทีไม่
เกียวข้อง แต่เป็ นการปฏิเสธคําเชิญชวนของ ก ทัJง ๆ ทีในคําพูดนีJ ไม่มีคาํ ใดทีใช้ในความหมายของ
การปฏิเสธ แต่หากตีความทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์อาจพูดใหม่ได้วา่
ก : เวลาหลังจากขณะทีกําลังพูดกันนีJ ซึงเป็ นเวลากลางคืนของวันทีมีเหตุการณ์
การพูดเกิ ดขึJน คุณมีความสนใจทีจะไปดูหนังกับฉันหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ได้สนใจเพียงแค่
คุณจะตอบคําถามนีJ ว่าคุณสนใจหรื อไม่สนใจ แต่ฉันอยากให้คุณไปกับฉัน และฉันคิดว่าคุณจะมี
เวลาไปดูหนังกับฉัน ฉันไม่รู้วา่ คุณมีอะไรอย่างอืนทีต้องทํา
ข : เวลาหลังจากขณะทีกําลังพูดกันนีJ ซึงเป็ นวันหลังจากวันทีมีเหตุการณ์การพูด
เกิ ดขึJน ฉันมีการสอบและเพราะการสอบนีJ ทาํ ให้ฉันไม่สามารถไปดูหนังกับคุณได้ เพราะฉันต้อง
อ่ า นหนัง สื อ เตรี ย มสอบซึ งเป็ นการกระทํา ที ใช้เวลาและเพราะการไปดู หนัง จะเกิ ด ขึJ นในเวลา
ใกล้เคียงกับทีการสอบจะเกิดขึJน
ข้อความทีว่า “อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ได้สนใจเพียงแค่คุณจะตอบคําถามนีJ วา่ คุณสนใจ
หรื อไม่สนใจ แต่ฉนั อยากให้คุณไปกับฉัน และฉันคิดว่าคุณจะมีเวลาไปดูหนังกับฉัน ฉันไม่รู้วา่ คุณ
มีอะไรอย่างอืนทีต้องทํา” ใน ก และข้อความ “และเพราะการสอบนีJ ทาํ ให้ฉนั ไม่สามารถไปดูหนัง
กับคุณได้ เพราะฉันต้องอ่านหนังสื อเตรี ยมสอบซึ งเป็ นการกระทําทีใช้เวลาและเพราะการไปดูหนัง
จะเกิดขึJนในเวลาใกล้เคียงกับทีการสอบจะเกิดขึJน” ใน ข คือสิ งทีได้จากการตีความ เป็ นความหมาย
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ทีอนุมานได้จากถ้อยคํา ก และ ข ไม่มีอะไรในโครงสร้างหรื อรู ปภาษาทีบอกว่าจะต้องตีความแบบ
นีJ แต่จากประสบการณ์การใช้ภาษาในสังคมจะทําให้ตีความได้และมักจะเกิดขึJนโดยอัตโนมัติ
กล่ า วโดยสรุ ปก็ คื อ ความหมายชีJ บ่ ง เป็ นนั ย ในการสนทนา (conversational
implicature) จะเกิดในถ้อยคําทีเป็ นบทสนทนา และจะเกิดขึJนโดยการปฏิบตั ิตามหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
หลักการ แต่ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยตามแบบแผน (conventional implicature) ไม่จาํ เป็ นต้องเกิดใน
ถ้อยคําทีเป็ นบทสนทนาและไม่ตอ้ งมีบริ บทอืนใดมาช่วยในการตีความ จัดเป็ นความหมายชีJ บ่งเป็ น
นัยทีติดมากับคําคํานัJน
หลักในการให้ความร่ วมมือในการสนทนา (cooperative principle)
Leech (1983: 8) Yule (1996: 37) Mey (2001: 72) Horn (2004: 7) Archer (2012: 51)
ชลธิ ชา บํารุ งรักษ์ (2550: 100-101) กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ธี รนุ ช โชคสุ วณิ ช (2551: 74-76)
และ สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง (2552: 56) ได้กล่าวถึงหลักในการให้ความร่ วมมือในการสนทนาไว้ดงั นีJ
1. หลักด้านคุ ณภาพ (quality) ประกอบด้วยสองหลักย่อยภายใต้หลักใหญ่ว่า “จงให้
ข้อมูลทีถูกต้องตามความเป็ นจริ ง”
1.1 อย่าพูดในสิ งทีคุณเชือว่าผิด
1.2 อย่าพูดในสิ งทีคุณขาดหลักฐาน
หลักด้านคุณภาพว่าด้วยเรื องความจริ งใจเป็ นหลัก ผูร้ ่ วมสนทนาจะต้องเลือกพูดแต่
สิ งทีเป็ นความจริ งหรื อเชือว่าเป็ นความจริ ง
2. หลัก ด้า นปริ ม าณ (quantity) หมายถึ ง ปริ ม าณของข้อ มู ล ที จํา เป็ นในการสื อสาร
ประกอบด้วยหลักย่อยสองหลัก
2.1 จงให้ขอ้ มูลเท่าทีจําเป็ น
2.2 จงอย่าให้ขอ้ มูลเกินความจําเป็ น
3. หลัก ด้า นความสัม พันธ์ (relation) ประกอบด้วยหลัก ข้อเดี ย ว คื อ “จะพูดในสิ งที
เกียวข้อง” หลักด้านความสัมพันธ์เน้นเรื องการทําให้การสนทนาตรงประเด็น บางครัJงมีผเู้ รี ยกหลัก
นีJวา่ หลักด้านความเกียวข้อง เพราะการสนทนาควรจะสัมพันธ์กบั หัวข้อทีกําลังพูดคุยกันอยู่
4. หลักด้านลักษณะ (manner) หลักนีJ ไม่เกี ยวกับเนืJ อหาของสิ งทีพูดเท่ากับวิธีการสื อ
เนืJ อหานัJน ๆ ประกอบด้วยหลักย่อย 4 หลัก ภายใต้หัวข้อหลักใหญ่คือ “จงพูดอย่างแจ่มแจ้งและ
ชัดเจน”
4.1 หลีกเลียงคําพูดทีคลุมเครื อ
4.2 หลีกเลียงการพูดทีกํากวม
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4.3 จงพูดให้กระชับ
4.4 จงพูดให้เป็ นลําดับขัJนตอน
หลักการข้างต้นสรุ ปได้วา่ ผูพ้ ดู ควรให้ขอ้ มูลทีเพียงพอ เกิดความเข้าใจไม่มากหรื อน้อย
เกิ นไป (หลักด้านปริ มาณ) ผูพ้ ูดควรพูดความจริ ง (หลักด้านคุณภาพ) พูดในสิ งทีเกี ยวข้อง (หลัก
ด้านความสัมพันธ์) และพูดอย่างชัดเจน เป็ นลําดับไม่คลุมเครื อ (หลักด้านลักษณะ)
การปฏิบตั ิตามหลักการสนทนา
สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง (2552: 58-60) ได้กล่าวว่า โดยทัวไปแล้ว เมือเวลาทีผูพ้ ูดปฏิบตั ิตาม
หลักการสนทนา ความหมายชีJบ่งเป็ นนัยในการสนทนาจะไม่เกิดขึJน แต่หากไม่ปฏิบตั ิตามหลักการ
สนทนาเมือใด ความหมายชีJบ่งเป็ นนัยในการสนทนาจะเกิดขึJนทันที ดังตัวอย่างต่อไปนีJ
1. การปฏิบตั ิตามหลักคุณภาพ
1. ภรรยา : พรุ่ งนีJไปเดินเทียวจตุจกั รกันมัJย
สามี : ไปซิถา้ อากาศดี แต่ไม่ไปนะ ถ้าฝนตก
2. ภรรยา : พรุ่ งนีJไปเดินเทียวจตุจกั รกันมัJย
สามี : ถ้าฝนตกก็ไม่ไป
คําตอบของสามีในตัวอย่าง 1. เป็ นการตอบตามความเป็ นจริ งทีจะเกิ ดขึJนในแต่ละ
สถานการณ์ เป็ นการตอบทีครอบคลุม และจะไม่ก่อให้เกิดปั ญหาในอนาคตถ้าฝนตกหรื อฝนไม่ตก
ในวันรุ่ งขึJน แต่การตอบในข้อ 2. ทีไม่ได้ให้ขอ้ มูลทีแน่ นอนว่า ถ้าฝนไม่ตกจะได้ไปหรื อไม่ได้ไป
เท่ากับว่าสามีตอบคําถามในสิ งทีไม่มีหลักฐานเพียงพอ และเป็ นการตอบในสิ งทีไม่ตรงคําถาม นัน
คือ สามีปฏิบตั ิตามหลักคุณภาพในข้อ 1. และไม่ปฏิบตั ิตามหลักคุณภาพในข้อ 2.
2. การปฏิบตั ิตามหลักปริ มาณ
1. สามี : กุญแจรถอยูท่ ีไหนคุณ
ภรรยา : ในลิJนชักทีโต๊ะเครื องแป้ งค่ะ
2. สามี : กุญแจรถอยูท่ ีไหนคุณ
ภรรยา : ก็ปกติ คุณเก็ บทีไหนล่ ะ โต๊ะเครื องแป้ งก็มีอยู่โต๊ะเดี ยวในห้อง ก็ใ น
ลิJนชักโต๊ะเครื องแป้ งน่ะซี
ทัJงสามีและภรรยาในตัวอย่างที 1. ปฏิบตั ิตามหลักการความร่ วมมือในการถามและ
การตอบคําถาม เมือสามีถามว่า “กุญแจรถอยู่ทีไหน” ภรรยาก็ตอบสัJน ๆ ได้ใจความกระชับตรง
คําถาม แต่การตอบในตัวอย่างที 2. เป็ นการตอบทีมากเกิ นความจําเป็ น จนกลายเป็ นการประชด
ประชัน นันคือ ภรรยาปฏิบตั ิตามหลักปริ มาณในข้อ 1. และไม่ปฏิบตั ิตามหลักปริ มาณในข้อ 2.
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3. การปฏิบตั ิตามหลักด้านความสัมพันธ์
1. สามี : โทรศัพท์ดงั
ภรรยา : ช่วยรับหน่อย กําลังอาบนํJาค่ะ
2. สามี : โทรศัพท์ดงั
ภรรยา : กําลังอาบนํJา
ถ้อยคําในตัวอย่างข้อ 1. เป็ นการปฏิ บตั ิตามหลัก ในกรณี ทีภรรยาไปรับโทรศัพท์
ไม่ ไ ด้ก็ พูดขอให้ส ามี ไ ปรั บ แทน พร้ อมทัJง บอกเหตุ ผลด้วยว่า ทํา ไมจึ ง ไปรั บ ไม่ ไ ด้ แต่ ใ นข้อ 2.
การทีภรรยาตอบแต่ว่า “กําลังอาบนํJา” เป็ นถ้อยคําทีไม่สัมพันธ์และดูเหมือนจะเป็ นการพูดคนละ
เรื องกับถ้อยคําของสามี นันคือ ภรรยาตอบตรงประเด็นในข้อ 1. และตอบไม่ตรงประเด็นในข้อ 2.
4. การปฏิบตั ิตามหลักด้านลักษณะ
1. สามี : จะหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้ านีทํายังไง
ภรรยา : ก็ใส่ ขา้ วลงไป แล้วก็ใส่ นJ าํ ให้ท่วมข้าวสักสองเซนติเมตร
2. สามี : จะหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้ านีทํายังไง
ภรรยา : ก็ใส่ นJ าํ แล้วก็ใส่ ขา้ วลงไป แล้วก็ใส่ นJ าํ ให้ท่วมข้าว
การตอบของภรรยาในข้อ 1. เป็ นการตอบทีละลําดับขัJนตอนก่ อน-หลังไปทีละขัJน
เป็ นการปฏิบตั ิตามหลักด้านลักษณะทีว่าด้วยการพูดตามลําดับขัJน แต่การตอบของภรรยาในข้อ 2.
นัJน ไม่เป็ นไปตามลําดับ กล่าวคือเมือให้ใส่ นJ าํ ก่อนแล้วจึงใส่ ขา้ ว ก็อาจจะต้องเทนํJาทิJง เพราะใส่
มากเกินไป และก็คงจะเทนํJาทิJงลําบากเพราะใส่ ขา้ วลงไปแล้ว หรื ออาจจะต้องเติมนํJาเพิมอีกเพราะ
ใส่ นJ าํ น้อยเกิ นไป และไม่มีปริ มาณของข้าวเป็ นมาตรฐานก่อนเติมนํJา การตอบของภรรยาในข้อ 1.
จัด เป็ นการปฏิ บ ัติ ตามหลัก ด้า นลัก ษณะ แต่ ก ารตอบในข้อ 2. ไม่ เป็ นการปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก ด้า น
ลักษณะ
อย่างไรก็ดี การปฏิ บตั ิตามหลักในการสนทนาก็ทาํ ให้เกิ ดความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยได้
เช่นกัน เช่น
ก : มีนJ าํ แข็งไหม
ข : ตูเ้ ย็นอยูใ่ นครัว
ตัวอย่างนีJ ถ้อยคําของ ข สื อความหมายชีJบ่งเป็ นนัยว่า “ก สามารถไปหยิบนํJาแข็งได้จาก
ตูเ้ ย็นทีอยูใ่ นครัว” ผูร้ ับสารสามารถตีความหมายทีผูพ้ ูดต้องการสื อสารโดยการปฏิบตั ิตามหลักการ
สนทนาได้ ทัJงนีJ เพราะแม้จะดูเหมือนว่าผูพ้ ูดตอบไม่ตรงคําถาม แต่เมือผูร้ ับสารมีความเชื อหรื อมี
สมมติฐานว่า ผูพ้ ูดให้ความร่ วมมือในการสนทนา และแน่ นอนว่าผูร้ ับสารเองก็สามารถเชื อมโยง
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ความสัมพันธ์ระหว่าง “นํJาแข็ง” และ “ตูเ้ ย็น” ได้ ผูร้ ับสารจึงสามารถตีความหมายของความหมาย
ชีJบ่งเป็ นนัยได้ถูกต้อง
การไม่ปฏิบตั ิตามหลักการสนทนา
สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง (2552: 56) ได้กล่าวไว้ว่า Grice แบ่งการไม่ปฏิบตั ิตามหลักเป็ น 2
ประเภทคือ การไม่ปฏิบตั ิตามหลักทีไม่ก่อให้เกิดความหมายชีJ บ่งเป็ นนัย แต่เป็ นการไม่ปฏิบตั ิตาม
หลักทีผูพ้ ดู ตัJงใจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด หรื ออาจเป็ นการโกหก ทีเรี ยกว่า การละเมิดหลัก (violating
a maxim) กับการไม่ปฏิบตั ิตามหลักทีก่อให้เกิดความหมายแบบมีนยั (flouting a maxim) ดังนีJ
1. การไม่ปฏิ บตั ิตามหลักทีไม่ก่อให้เกิ ดความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยหรื อการละเมิดหลัก
(violating a maxim) การละเมิดหลักเกิดขึJนเมือผูพ้ ดู ไม่ปฏิบตั ิตามหลักการสนทนาอย่างชัดเจนทัJงนีJ
ด้วยความตัJงใจทีจะก่ อให้เกิ ดการเข้าใจผิดหรื อด้วยความตัJงใจทีจะเบียงเบนประเด็นความสนใจ
หรื อด้วยความไม่ตอ้ งการให้เกิดปัญหาหรื อการรับผิดชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนีJ
1.1 การละเมิดหลักปริ มาณ
คุณแม่ : ลูกอาบนํJา เก็บทีนอนแล้วใช่ไหม
ลูกชาย : ตืนปุ๊ บ อาบนํJา แต่งตัวลงมาเลยครับ
การถามคําถามของคุณแม่ขา้ งต้นถามถึ งเรื อง อาบนํJาและการเก็บทีนอนของ
ลูกชาย แต่ลูกชายตอบว่า ทําเรี ยบร้อยแล้วทัJงการอาบนํJาและการแต่งตัว และจงใจไม่ตอบเกียวกับ
“การเก็บทีนอน” จัดเป็ นการตัJงใจทีจะทําให้คุณแม่เข้าใจผิดว่า เรี ยบร้อยแล้วเหมือนกับการอาบนํJา
และการแต่งตัว เป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามหลักปริ มาณ
1.2 การละเมิดหลักคุณภาพ
ลูกค้า
: ทีร้านนีJมีพิมเสนนํJาขายไหมคะ
พนักงานขาย : ทีร้าน 7-11 มีค่ะ
จากตัวอย่างเมือลูกค้าถามหาพิมเสนนํJากับพนักงานขาย แล้วพนักงานขายที
ร้ านแห่ ง นีJ บ อกชื อร้ านอื นว่า มี ขายพิม เสนนํJาที ลูก ค้าต้องการ โดยไม่ตอบว่าทีร้ านของตนเองมี
หรื อไม่มีสินค้านัJน และโดยความเป็ นจริ งทีร้านของตนเองก็มีพิมเสนนํJาขายอยูด่ ว้ ย การตอบชือร้าน
อืนก็ทาํ ให้ลูกค้าเข้าใจว่าทีร้านนีJไม่มีสินค้าดังกล่าว จัดเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามหลักคุณภาพ นันคือให้
ข้อมูลทีไม่จริ ง จะโดยตัJงใจหรื อด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
1.3 การละเมิดหลักความสัมพันธ์
ภรรยา : แหวนเพชรวงนีJสวยมากจริ ง ๆ
สามี : หนังสื อเล่มนีJก็ดีนะ
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ถ้อ ยคํา ของสามี ใ นตัวอย่า งเป็ นถ้อ ยคํา “เรื องหนัง สื อ” จัดเป็ นถ้อ ยคํา ที ไม่
สัมพันธ์กบั ถ้อยคําของภรรยาทีพูดขึJนก่อนเกียวกับ “เรื องแหวนเพชร” เลย เป็ นการพูดทีไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักความสัมพันธ์ เป็ นการละเมิดหลักความสัมพันธ์ซึงน่ าจะเป็ นการจงใจพูดเพือเบียงเบน
ความสนใจของภรรยา
1.4 การละเมิดหลักลักษณะ
พีชาย : ใครกินขนมในตูเ้ ย็นหมด
น้องชาย : ก็คงมีใครกินไปนันแหละ
น้องชายในตัวอย่า งตอบคํา ถามของพีชายทีถามว่า “ใครกิ นขนมหมด” โดย
จงใจจะทําให้เข้า ใจว่า ใครก็ ไม่รู้กิ นขนมหมด ทัJง ๆ ทีน้องชายเองก็รู้ว่า ใครคือคนคนนัJน และ
เป็ นไปได้วา่ อาจจะเป็ นตัวน้องชายเองทีกินขนมในตูเ้ ย็นหมดไป นันคือ เป็ นความจงใจของน้องชาย
ทีพูดคลุมเครื อให้เกิดการเข้าใจผิด เป็ นความจงใจไม่ปฏิบตั ิตามหลักลักษณะ
2. การไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามหลัก ที ก่ อ ให้ เ กิ ด ความหมายแบบมี นั ย (flouting a maxim)
การละเมิดหลักแบบมีนยั เกิ ดขึJนเมือผูพ้ ูดไม่ปฏิบตั ิตามหลักข้อใดข้อหนึ งหรื อหลายข้อพร้ อมกัน
โดยชัดเจนอย่างจงใจด้วยความตัJงใจทีจะให้เกิดความหมายชีJบ่งเป็ นนัย ซึงแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 การละเมิดหลักโดยละเมิดหลักหนึ งเพือรักษาอีกหลักหนึ ง เช่ น การให้ขอ้ มูล
มากเกินไปหรื อน้อยเกินไปเพือรักษาหลักคุณภาพ เช่น
คุณแม่ : ใครทําแก้วแตก
คุณพ่อ : ถ้าไม่ใช่ยายแดง ก็ตอ้ งเป็ นยายน้อย แต่ไม่น่าจะเป็ นยายน้อยนะ
จากตัวอย่างจะเห็ นได้ว่า คุ ณพ่อไม่ปฏิ บตั ิตามหลักปริ มาณ นันคือ ให้ขอ้ มูล
มากเกิ นไป แต่ก็เพือรักษาหลักคุณภาพ นันคือ พยายามให้ขอ้ มูลทีเป็ นจริ ง ซึ งคุณพ่อนัJนพยายาม
ปฏิบตั ิตามหลักการความร่ วมมือ แต่ดว้ ยเหตุผลบางประการทําให้คุณพ่อให้ขอ้ มูลมากเกินไป ซึ งก็
คือเกิด การขัดกันระหว่างความพยายามให้ขอ้ มูลทีเป็ นจริ งตามหลักคุณภาพ แต่ก็ไปขัดกับการให้
ข้อมูลมากเกินไปตามหลักปริ มาณ ดังนัJนคุณแม่ก็จะต้องพยายามค้นหาความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยของ
คํา ตอบของคุ ณพ่อว่า คุ ณพ่อได้ใ ห้ค วามร่ วมมื อในการสนทนาตามหลักการความร่ วมมื อ และ
การตอบของคุณพ่อเป็ นความพยายามทีจะให้ขอ้ มูลทีเป็ นจริ ง แต่ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนทีคุณพ่อจะ
ตอบได้อย่างสัJน ๆ ว่า “แดงเป็ นคนทําแก้วแตก” จึงเลือกทีจะตอบคําถามยาวเกินความจําเป็ น ทําให้
เกิดการขัดกันระหว่างหลักคุณภาพและหลักปริ มาณ และเป็ นเหตุให้ผฟู้ ังต้องค้นหาความหมายชีJ บ่ง
เป็ นนัยของถ้อยคํานีJ
2.2 การละเมิ ดหลัก แบบมี นัย โดยการใช้หลักให้เป็ นประโยชน์ แบ่ งออกเป็ น 4
ประเภท ดังนีJ
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2.2.1 การละเมิดหลักแบบมีนยั โดยการใช้ประโยชน์จากหลักคุณภาพ
สมศักดิq : นายกฯ ไปวันเดียว พม่ายอมเปิ ดด่านแล้วเหรอ
สมชัย : สงสัย นายกฯ จะยกประเทศไทยให้เขาไปแล้วมัJง
ทัJงสมศักดิq และสมชัยต่างก็รู้ว่าถ้อยคําของสมชัยเป็ นสิ งทีไม่เป็ นจริ ง
และสมศักดิqก็รู้วา่ สมชัยไม่มีเจตนาจะหลอกตนเอง และการสนทนานีJ ก็เป็ นการพูดคุยทีทัJงสองฝ่ าย
ต่างก็ปฏิบตั ิตามหลักการความร่ วมมือ จึงเป็ นหน้าทีของสมศักดิqทีจะต้องค้นหาความหมายชีJ บ่งเป็ น
นัยทีสมชัยต้องการสื อสาร นันคือ สมชัยคงต้องการหรื อตัJงใจสื อสารบางสิ งบางอย่างตีความได้
อย่างแรกคือ ไม่มีทางทีใครจะยกประเทศไทยไปให้กบั ใคร เป็ นความหมายปฏิเสธถ้อยคําทีกล่าว
ออกมา แต่ ถ้อยคํา นีJ ของสมชัย ก็ เป็ นถ้อยคํา ที สัม พัน ธ์ ก ับ ถ้อยคํา ของสมศัก ดิq ดัง นัJน สมศัก ดิq จึ ง
สามารถตีความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยอย่างทีสองของสมชัยได้ว่า เป็ นการพูดเหน็บแนมนันเอง และ
สมศักดิqยงั อาจจะตีความหมายชีJบ่งเป็ นนัยอย่างทีสามได้อีกว่า สมชัยไม่ค่อยชอบท่านนายกฯ เท่าไร
นัก
2.2.2 การละเมิดหลักแบบมีนยั โดยการใช้ประโยชน์จากหลักปริ มาณ
ก. เด็กก็เป็ นเด็กวันยังคํา
ข. ถ้าเขาจะมาก็มาล่ะนะ
ค. อะไรจะเกิดมันก็ตอ้ งเกิด
จากตัวอย่างข้างต้นเป็ นการกล่ าวถ้อยคําทีเรี ยกว่า “ประพจน์ซJ าํ ความ
(tautology)” และดูเหมือนจะไม่ได้สือสารความหมายอะไรเลย แต่จริ ง ๆ แล้วตัวอย่างทัJงหมดแม้จะ
ใช้ค ํา ที ซํJากัน แต่ ก ารกล่ า วถ้อ ยคํา ลัก ษณะนีJ ถ้า พิ จ ารณาจากการไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามหลัก จัด เป็ น
การละเมิดหลักโดยการใช้ประโยชน์จากหลักปริ มาณ โดยทัวไปในการกล่าวถ้อยคําออกมา ผูพ้ ูด
ย่อมต้องการสื อสารบางสิ งบางอย่าง การทีผูพ้ ูดเจตนาใช้การพูดเยินเย้อซํJาความลักษณะนีJ ก็เพราะ
ผูพ้ ดู ต้องการสื อสารอะไรบางอย่าง เช่น ในข้อ ก. อาจตีความได้วา่ “เมือยังเป็ นเด็กก็มีความคิดและ
การกระทําเหมื อนเด็ก เป็ นเรื องปกติ ธ รรมดา ไม่มี ประโยชน์ทีจะต้องกังวลหรื อเสี ย ใจกับสิ งที
เกิ ดขึJนนัJน” ข้อ ข. อาจจะตีความได้ว่า “ผูพ้ ูดเกิ ดความรําคาญกับการกระทําหรื อการพูดบางอย่าง
ของคนบางคน ซึ งเป็ นการพูดทีต้องการสื อสารว่า อยู่เฉย ๆ เถอะ อย่าไปกังวลหรื อหงุดหงิด ไม่มี
ประโยชน์อะไร ไม่ว่าเขาจะมาหรื อไม่มา เราก็ทาํ อะไรไม่ได้” และในข้อ ค. อาจจะตีความได้ว่า
“ปลงเสี ยเถอะ อย่าคิดมาก”
2.2.3 การละเมิดหลักแบบมีนยั โดยการใช้ประโยชน์จากหลักความสัมพันธ์
รัศมี : เธอว่าอาจารย์สุจริ ตลักษณ์เป็ นยังไง
ดารา : ฉันว่า เราไปห้องสมุดกันดีกว่า
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จากบทสนทนาการทีดาราไม่ตอบคําถามของรัศมี แต่กลับกล่าวชักชวน
รัศมีให้ไปห้องสมุดด้วยกันเป็ นการละเมิดหลักความสัมพันธ์ แต่เป็ นการละเมิดหลักแบบมีนยั โดย
ใช้ประโยชน์จากหลักความสัมพันธ์ เพราะเมือดาราตอบคํา ถามทีไม่ สัมพันธ์หรื อเกี ยวเนื องกับ
คําถามของรัศมี ทําให้รัศมีตอ้ งคิดต่อไปถึงสิ งทีดาราเจตนาทีจะสื อสาร นันก็คือ เป็ นไปได้วา่ ขณะที
ดาราตอบคําถามดังกล่าว ดาราเห็นว่าผูท้ ีถูกกล่าวถึงหรื อผูท้ ีดารารู้วา่ อาจจะนําเรื องทีทัJงสองพูดไป
เล่าต่อยืนอยู่ใกล้ ๆ นันเอง เท่ากับการสื อสารจริ ง ๆ ทีดาราตัJงใจจะบอกรัศมีอาจจะเป็ น “ระวังนะ
อย่าเพิงพูดอะไรเกี ยวกับอาจารย์สุจริ ตลักษณ์ตอนนีJ เพราะอาจารย์กาํ ลังเดินมา หรื อเพราะมีคนที
ดารารู้วา่ จะนําเรื องไปบอกต่อได้อยูใ่ กล้ ๆ”
2.2.4 การละเมิดหลักแบบมีนยั โดยการใช้ประโยชน์จากหลักลักษณะ
นักข่าว : ท่านคิดว่านายกฯจงใจซุกหุ น้ หรื อเปล่าครับ
ร.ม.ต. : ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญของเราเป็ นของใหม่ อะไร ๆ ก็เพิงเริ ม
ใช้เ ป็ นครัJ งแรก มัน ก็ ต้อ งให้เ วลาคิ ด เวลาพิ จ ารณา ไม่ ว่า ใครก็ ไ ม่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ม าก่ อ น
ความเข้าใจการตีความก็อาจจะไม่ตรงกันได้
การตอบคําถามอย่างยืดยาวของท่านรัฐมนตรี น่าจะจัดเป็ นการไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักลัก ษณะ เป็ นการละเมิ ดหลัก แบบมี นัย โดยการใช้ป ระโยชน์จากหลัก ลัก ษณะในข้อที
เกียวกับ “การพูดให้กระชับ” และอาจจะรวมทัJงข้อทีเกียวกับ “การหลีกเลียงความคลุมเครื อ” ด้วย
ถ้อยคํา ของรัฐมนตรี เป็ นการกล่ า วถ้อยคํา ทีมี ก ารชีJ บ่ง เป็ นนัย ที นัก ข่ าวน่ า จะตี ค วามได้ว่า “ไม่ มี
ความคิดเห็น ไม่กล้าออกความคิดเห็นเกียวกับเรื องทีนักข่าวถาม” หรื อ “ไม่อยากออกความคิดเห็น”
นอกจากการไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามหลัก ที จัด เป็ นการละเมิ ด หลัก (violation) และ
การละเมิ ดหลัก แบบมี นัย (flout) โดยการใช้ป ระโยชน์จากหลักข้อใดข้อหนึ ง (exploitation of a
maxim) ซึ งก่ อให้เกิ ดความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยในการสนทนาแล้ว ยังมีการไม่ปฏิ บตั ิตามหลักการ
สนทนาอีกหลายประเภท ได้แก่
1. การฝ่ าฝื นหลักการสนทนา (infringing a maxim) เป็ นการทีผูพ้ ูดไม่ปฏิบตั ิตาม
หลักการสนทนา แต่ไม่มีเจตนาจะสื อความหมายชีJ บ่งเป็ นนัย และไม่มีเจตนาจะหลอกหรื อโกหก
หากแต่เป็ นเพราะผูพ้ ดู พูดภาษานัJน ๆ ได้ไม่ดีพอ หรื อเพราะผูพ้ ูดอยูใ่ นสภาวะตืนเต้นตกใจ หรื อเมา
หรื อเป็ นเพราะผูพ้ ดู มีปัญหาเรื องการรับรู้
2. การเลือกไม่ปฏิบตั ิตามหลักการสนทนา (opting out of a maxim) เป็ นการที
ผูพ้ ูด เลื อ กที จะไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามหลัก การสนทนา หรื อ ไม่ เ ต็ม ใจจะให้ค วามร่ วมมื อ ตัว อย่า งเช่ น
การเลื อกไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามหลัก การสนทนาด้ว ยเหตุ ผลทางจริ ย ธรรม หรื อทางศี ล ธรรม หรื อทาง
กฎหมาย หรื อทีสําคัญก็คือผูพ้ ูดเลื อกไม่ปฏิ บตั ิตามหลักการสนทนาเพราะไม่ตอ้ งการก่ อให้เกิ ด
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การชีJ บ่ ง เป็ นนัยที ผิด หรื อไม่ ตอ้ งการให้ตีค วามเป็ นความไม่ร่วมมื อ หรื อไม่ ต้องการก่ อให้เกิ ด
ความเสี ย หายต่ อบุ ค คลอื น เช่ น การพูดของแพทย์ หรื อการพูดของพระภิ ก ษุ หรื อการพูด ของ
เจ้าหน้าทีตํารวจทีกําลังสื บสวนคดีสาํ คัญ ฯลฯ
3. การแขวนหลักการสนทนาไว้ชวคราว
ั
(suspending of a maxim) เป็ นการไม่
ปฏิบตั ิตามหลักแบบชัวคราวในบางสถานการณ์ เช่น ให้ขอ้ มูลไม่หมดเพราะมีขอ้ ห้าม (taboo) บาง
ประการเกี ยวกั บ การพู ด เป็ นต้น การไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามหลัก การสนทนาประเภทนีJ มัก จะเป็ น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรมแตกต่างกันไป
4. วัจนกรรม (speech act)
ความหมายของวัจนกรรม
คําว่า วัจนกรรม เป็ นศัพท์บญั ญัติทีราชบัณฑิตยสถานได้กาํ หนดให้ใช้แทนคําว่า speech
act (ศัพท์ภาษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 93-95) กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ
ธี รนุ ช โชคสุ วณิ ช (2551: 74-76) ได้อธิ บายว่า ผูบ้ ุกเบิกแนวคิดเรื องวัจนกรรมคือ John Austin
นักปรัชญาภาษาสํานักภาษาธรรมดา (ordinary language philosophers) เขามีแนวคิดว่า ผูพ้ ูดไม่ได้
เพียงใช้ภาษาเพือสื อความแต่ยงั ใช้ภาษาเพือกระทําสิ งต่าง ๆ วัจนกรรมเป็ นเรื องของการใช้ภาษา
ไม่ใช่เรื องพิสูจน์ความเป็ นจริ งเท็จ เขาแบ่งถ้อยคําออกเป็ น 2 ประเภท คือ ถ้อยคําแสดงความจริ งเท็จ
(constatives) คือ ถ้อยคําทีใช้พรรณนาหรื อบอกเล่า และสามารถตัดสิ นค่าความจริ งได้ กับ ถ้อยคํา
บ่งการกระทํา (performatives) คือ ถ้อยคําทีไม่ได้ใช้เพียงพรรณนาแต่การกล่าวถ้อยคําถือว่าเป็ น
การกระทําสิ งใดสิ งหนึ ง ไม่สามารถตัดสิ นค่าความจริ งเท็จไม่ได้ Austin (1962, อ้างถึ งใน กฤษดาวรรณ
หงศ์ลดารมภ์ และธี รนุช โชคสุ วณิ ช, 2551: 74-76) ได้อธิ บายความแตกต่างของถ้อยคําทัJงสองโดย
ยกตัวอย่างถ้อยคํา “เขากําลังวิง” กับถ้อยคํา “ฉันขอโทษ” ในกรณี แรกประเด็นอยูท่ ีว่าบุคคลทีผูพ้ ูด
กล่ าวถึ ง กํา ลัง วิงจริ งหรื อไม่ หากเขาวิงจริ ง ข้อความนัJนก็ เป็ นความจริ ง ในขณะทีประเด็นของ
ถ้อยคํา “ฉันขอโทษ” ไม่ได้อยู่ทีการตัดสิ นความจริ งเท็จแต่อยู่ทีการทีผูพ้ ูดซึ งเป็ นผูท้ าํ ผิดพูดคําว่า
ขอโทษ และได้รับการให้อภัย Austin สรุ ปว่า นี เป็ นทางหนึงทีอาจจะยืนยันความแตกต่างระหว่าง
ถ้อยคําแสดงความจริ งเท็จกับถ้อยคําบ่งการกระทําซึงเป็ นความแตกต่างระหว่างการพูดกับการทํา
ส่ วน ชลธิชา บํารุ งรักษ์ (2550: 98) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกียวกับวัจนกรรมไว้วา่ มนุษย์ใช้
ภาษาเพือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามความประสงค์ของตนเอง ซึ งภาษาทีใช้ก็แสดงบทบาทและทํา
หน้าทีหลายประการ ทัJงถ่ายทอดข้อมูล ขอรายละเอียดข้อมูล ขอร้อง ตักเตือน ข่มขู่ และให้สัญญา
เป็ นต้น กิ จ กรรมที แสดงออกด้ว ยภาษานีJ เรี ย กว่ า วัจ นกรรม ซึ งวัจ นกรรมจะแสดงให้ เ ห็ น
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งผูพ้ ูด และผูฟ้ ั ง และแสดงให้เ ห็ น ว่า ผูส้ ่ ง สารมี เจตนาหรื อ วัตถุ ป ระสงค์ใ น
การส่ งสารอย่า งไร เช่ น เราอาจมีวตั ถุ ป ระสงค์เพือขอร้ องให้เพือนช่ วยซืJ อหนังสื อเรี ยนให้ เรา
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จําเป็ นต้องใช้ภาษาเป็ นสื อเพือให้สนองความตัJงใจนีJ และลักษณะทางภาษาทีแสดงการขอร้องมักอยู่
ในรู ปของประโยคคําสัง ได้แก่ “ซืJอหนังสื อให้ดว้ ยนะ” หรื ออาจแสดงการขอร้องแบบสุ ภาพโดยใช้
รู ปประโยคคําถาม เช่ น “ช่ วยซืJ อหนังสื อให้หน่ อยได้ไหม” ประโยคทัJงสองนีJ ต่างทําหน้าทีเพือให้
เกิ ดพฤติกรรมหรื อการกระทําไปในทางใดทางหนึ ง วัจนกรรมในลักษณะนีJ เรี ยกว่า วัจนปฏิ บตั ิ
(illocutionary act) ซึ งเป็ นผลอันเนื องมาจากแรงผลักทีมีชือว่า พลังวัจนกรรมปฏิบตั ิ (illocutionary
force)
นอกจากนีJ สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง (2552: 77) ยังได้กล่าวไว้วา่ วัจนกรรม (speech act) เป็ น
การกระทําทีเกิ ดขึJนเมือผูพ้ ูดหรื อผูเ้ ขียน (speaker/writer-S) กล่าวถ้อยคําใดถ้อยคําหนึง (utteranceU) กับผูฟ้ ังหรื อผูอ้ ่าน (hearer/reader-H) หรื อผูร้ ับสารในบริ บทบริ บทหนึง (context-C) ตัวอย่างเช่น
เมืออาจารย์เดินเข้าไปในห้องเรี ยนและพูดว่า “ห้องนีJร้อนจัง” นักศึกษาทีนังอยูใ่ นห้องก็รีบลุกขึJนไป
ลดอุณหภูมิเครื องปรับอากาศ หรื อไม่ก็ลุกขึJนไปเปิ ดหน้าต่างให้เปิ ดกว้างกว่าเดิม จากตัวอย่างนีJ จะ
เห็นได้ว่า อาจารย์ทีเดินเข้าไปในห้องเรี ยนไม่ได้กล่าวถ้อยคําขอร้องหรื อคําสัง เพียงแต่พูดขึJนมา
ลอย ๆ ว่า “ห้องนีJ ร้อนจัง” แต่ถอ้ ยคํานีJ ก็ทาํ ได้มากกว่าเป็ นแค่เสี ยงบ่นเรื องความร้อนในห้องเรี ยน
กล่าวคือ ถ้อยคําทีอาจารย์กล่าวออกมาทําหน้าทีแสดงการกระทํา ซึ งก็คือการสังหรื อการขอร้องไป
พร้อม ๆ กับการกล่าวถ้อยคํา สอดคล้องกับ Yule (1996: 47) ทีกล่าวว่า วัจนกรรม คือ ถ้อยคําที
ก่อให้เกิดการกระทํา
จากทีกล่ าวมาข้างต้นจึงอาจสรุ ปได้ว่า วัจนกรรม คือ การกระทําทีถ่ายทอดทางคําพูด
หรื อคําพูดทีสามารถแสดงให้เห็นถึงความตัJงใจทีจะกระทําสิ งใดสิ งหนึงตามทีได้พดู ไว้
ลักษณะเด่นของวัจนกรรม
การทีจะระบุว่าถ้อยคําใดเป็ นการกล่ าวถ้อยบ่งการกระทํา หรื อเป็ นวัจนกรรมปฏิ บตั ิ
หรื อเป็ นวัจนกรรม อาจจะใช้เกณฑ์ต่อไปนีJในการพิจารณา (Yule, 1996: 48-49; Vanderveken and
Kubo, 2001: 3; Sadock, 2004: 54-55; กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธี รนุช โชคสุ วณิ ช, 2551: 9697; สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง, 2552: 85-86)
1. ถ้อ ยคํา ทุ ก ถ้อ ยคํา ไม่ เ พี ย งแต่ บ อกถึ ง ข้อ ความที อ้า งถึ ง แต่ ย ัง ใช้ เ พื อก่ อ ให้ เ กิ ด
การกระทํา นันคือเป็ นการกระทําผ่านภาษา
2. ถ้อยคําหนึง ๆ สามารถตีความได้วา่ ประกอบด้วยการกระทํา 3 ประเภท
1. วัจนกรรมตรงตามคํา (locutionary act) คือ พฤติการณ์ของการพูดทีสัมพันธ์กบั
คํา พู ด กล่ า วคื อ เป็ นการกล่ า วถ้อ ยคํา ที ประกอบด้ว ยเสี ย ง ซึ งสามารถสื อความหมายได้ต าม
กฎไวยากรณ์และความหมายของคําในภาษานัJน และบางทีก็มีค่าทางความจริ งด้วย ตัวอย่างเช่น

51
ก. คุณถูกไล่ออก
ข. ผมจะใช้เงินคืนคุณเดือนหน้า
2. วัจนกรรมปฏิบตั ิ (illocutionary act) คือ การกระทําทีผูพ้ ูดตัJงใจจะให้ประสบผล
ในการพูดบางสิ งบางอย่าง โดยพลัง (force) หรื อความตัJงใจของผูพ้ ูดจะเป็ นไปตามแบบแผน หรื อ
สิ งทีปฏิบตั ิกนั ในสังคมนัJน เมือได้ยินหรื อได้รับรู้ถอ้ ยคํานัJน เราจึงสามารถใช้ถอ้ ยคําในข้อ ก. ใน
สังคมของคนไทยเพือเปลียนสถานภาพของผูฟ้ ังจากผูท้ ี “เคยมีงานทํา” เป็ นผูท้ ี “ว่างงาน” ได้ หรื อ
เมือผูพ้ ูดกล่าวถ้อยคําในข้อ ข. ในสังคมไทยก็หมายความว่า ผูพ้ ูดได้ให้คาํ มันเกี ยวกับสิ งทีเขาจะ
กระทําในอนาคต กล่าวคือ การกระทําทีผ่านถ้อยคําในข้อ ก. คือการกระทําการไล่คนออกจากงาน
ส่ วนพลังวัจนกรรมปฏิบตั ิ คือ ความตัJงใจทีจะไล่ผฟู้ ังออกจากงาน และการกระทําทีผ่านถ้อยคําใน
ข้อ ข. คือ การกระทําการสัญญา ส่ วนพลังวัจนกรรมปฏิบตั ิ คือ ความตัJงใจทีจะรับผิดชอบใช้เงินคืน
ให้แก่ผฟู้ ัง
3. ผลวัจนกรรม (perlocutionary act) คือ การกระทําทีเป็ นประสิ ทธิ ผล (effect) จาก
การกล่าวถ้อยคําใดถ้อยคําหนึ ง ซึ งอาจจะอยู่นอกเหนือจากสิ งทีปฏิบตั ิกนั ตามแบบแผนโดยทัวไป
ในสังคมนัJน ๆ เช่ น การกล่าวถ้อยคําในข้อ ก. ภายใต้เงือนไขเหมาะสม ก็จะมีผลลัพธ์ทีทําให้ผฟู้ ั ง
สู ญเสี ย งานที เขาทํา อยู่ไ ป และในขณะเดี ย วกันก็ อาจจะมี ผลลัพ ธ์ ที ทํา ให้ผูฟ้ ั ง รู้ สึ ก ท้อแท้ หมด
กําลังใจ และอาจถึงฆ่าตัวตายได้ นันคือ ผลวัจนกรรมทีเป็ นผลจากการกล่าวถ้อยคําในข้อ ก. อาจจะ
เป็ นประสิ ทธิ ผลทีตรงกับความตัJงใจตามวัจนกรรมปฏิ บตั ิ ได้แก่ การทีผูฟ้ ั งไม่มีงานทํา หรื อเป็ น
ประสิ ทธิ ผลทีไม่ตรงกับทีตัJงใจไว้ก็ได้ เช่ น ผูฟ้ ั งไปกระโดดตึกตาย หรื อผูฟ้ ั งดีใจทีไม่ตอ้ งลาออก
เอง เพราะไม่ชอบงานนัJนอยูแ่ ล้ว และจะไม่ได้เงินชดเชยถ้าลาออกเอง แต่เมือถูกไล่ออกก็จะได้เงิน
ชดเชย วัจนกรรมทีเป็ นผลจากการกล่าวถ้อยคําในข้อ ข. อาจจะเป็ นประสิ ทธิ ผลทีตรงกับความตัJงใจ
ตามวัจนกรรมปฏิบตั ิ ได้แก่ การทีผูฟ้ ั งให้เงินยืมแก่ผพู้ ูด หรื อเป็ นประสิ ทธิ ผลทีไม่ตรงกับทีผูพ้ ูด
ตัJงใจจะให้เกิดก็ได้ เช่น ผูฟ้ ังต่อว่าผูพ้ ดู ว่า ครัJงทีแล้วทียืมไปยังไม่ได้ใช้คืนเลย จะมาขอยืมอีก
3. แต่ละวัจนกรรมมี เงื อนไขกํา หนดอยู่ ซึ งเรี ย กว่า เงื อนไขความเหมาะสม (felicity
conditions) เงือนไขความเหมาะสมทีจะทําให้วจั นกรรมต่าง ๆ บรรลุผลตามทีควรจะเป็ นนัJน Austin
ได้นาํ เสนอไว้ 4 เงือนไขด้วยกัน คือ
1. เงื อนไขการเตรี ยมการ (preparatory condition) ซึ งกล่ า วถึ ง บุ ค คลและ
สถานการณ์ทีถูกต้อง เหมาะสม รวมทัJงต้องมีขJ นั ตอนกระบวนการทีดําเนินการและมีผลลัพธ์ตาม
ประเพณี ทีถือปฏิบตั ิกนั มา
2. เงือนไขการปฏิบตั ิการ (executive condition) ซึ งกล่าวถึงการปฏิบตั ิตามขัJนตอน
กระบวนการต่าง ๆ ต้องถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน
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3. เงื อนไขความซื อสั ตย์ (sincerity condition) ซึ งกล่ า วว่า บุ ค คลจํา เป็ นต้องมี
ความคิด ความรู้สึก และเจตนา หรื อความตัJงใจทีเหมาะสม บุคคลในทีนีJ หมายความถึงทัJงผูพ้ ูดและ
ผูร้ ับสาร
4. เงือนไขการดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็ จ (fulfillment condition) ซึ งกล่าวว่าเมือ
พฤติการณ์นJ นั มีผลทีแน่นอน เหมาะสม บุคคลทีเกียวข้องก็จะต้องปฏิบตั ิตาม
เงื อนไขทัJง 4 ข้อดัง กล่ า วนีJ สามารถอธิ บ ายให้เข้าใจมากยิงขึJ น ในสถานการณ์ ที
สมศักดิqกล่าวถ้อยคําแสดงการขอโทษปรี ชาทีเขาทําหนังสื อของปรี ชาขาด
สมศักดิq : “ผมเสี ยใจทีผมทําหนังสื อของคุณขาด”
1. เงือนไขการเตรี ยมการ
: สมศักดิqเชือว่า การทําหนังสื อขาดไม่ใช่สิง
ทีปรี ชาชอบ
2. เงือนไขการปฏิบตั ิการ
: สมศักดิqจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อสิ งทีตัวเอง
ทําโดยการขอโทษ
3. เงือนไขความซือสัตย์
: สมศักดิqเชือว่า สิ งทีตัวเองกล่าวขอโทษนัJน
เป็ นการกระทําทีผิด
4. เงือนไขการดําเนินการให้บรรลุผล : สมศักดิqขอโทษปรี ชา
ประเภทของการกล่าวบ่งการกระทํา
Yule (1996: 52) กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธี รนุช โชคสุ วณิ ช (2551: 98-99) ได้
กล่าวว่า Austin แบ่งการกล่าวบ่งการกระทําออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. การกล่าวบ่งการกระทําอย่างชัดเจน (primary/explicit performative) การกล่าวบ่ง
การกระทําอย่างชัดเจนมีกริ ยาทีแสดงวัจนกรรมปรากฏอยูแ่ ละแสดงให้เห็นชัดเจนว่าผูพ้ ูดต้องการ
แสดงการกระทํา อะไร เช่ น กริ ย า สั ญ ญา ในถ้อ ยคํา “หนู สั ญ ญาว่า จะตื นนอนแต่ เ ช้า ” แสดง
การสัญญา “ห้ามเดินลัดสนาม” คําว่า ห้ามแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าถ้อยคํานีJ เป็ นคําสัง หรื อ “ฉัน
ขอถามเธอว่าเธอมีแฟนแล้วหรื อยัง” แสดงการถามเนืองจากมีกริ ยาแสดงวัจนกรรมถาม และมีคาํ ว่า
ขอ ซึงเน้นว่าผูพ้ ดู ต้องการได้ขอ้ มูลจากผูฟ้ ัง
2. การกล่าวบ่งการกระทําอย่างไม่ชดั เจน (secondary/implicit performative) การกล่าว
บ่งการกระทําอย่างไม่ชดั เจนไม่มีกริ ยาแสดงวัจนกรรม หากพิจารณาในระดับผิว มีลกั ษณะคล้าย
ประโยคบอกเล่าธรรมดา เช่น ถ้อยคํา “มีจระเข้อยูใ่ นฟาร์ม” ซึงอาจจะเป็ นการเตือน ขู่ หรื อเชิญชวน
(ต้องสังเกตนํJาเสี ยงและหน้าตาของผูพ้ ูด) โดยทีไม่มีกริ ยาเตือน ขู่ เชิญชวน ปรากฏอยู่ ความหมาย
ของถ้อยคํานีJจึงมีหลากหลายขึJนกับบริ บท เช่น มีจระเข้อยูใ่ นฟาร์ ม ระวังหน่อยนะ (เตือน) มีจระเข้
อยูใ่ นฟาร์ม อย่าทําเป็ นปากดีไป (ขู่) มีจระเข้อยูใ่ นฟาร์ม ดูสิ ตัวเบ้อเริ มเลย (เชิญชวนให้ดู)
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ส่ วน สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุ ง (2552: 80-82) ได้แบ่งการกล่าวบ่งการกระทําออกเป็ น 3
ประเภท ได้แก่
1. การกล่ า วบ่ ง การกระทํา แบบอภิ ภ าษา (metalinguistics performative) จัด เป็ น
ตัวอย่า งของการกล่ า วบ่ งการกระทํา ทีชัดเจนที สุ ดเนื องจากมี กริ ยาบ่ งการกระทํา ทีชัดเจนอยู่ใ น
ถ้อยคํา เช่น ผมขออภัย ผมขอสัญญา ผมขอคัดค้าน ผมขอประท้วง ผมขอปฏิเสธ ผมขอรับรอง ผม
ขอถอนคําพูด ผมขอประกาศ ผมขอยกเลิก ผมขอขอบคุณ ผมขอยืนยัน ฯลฯ
2. การกล่ า วบ่ ง การกระทํา แบบพิ ธี ก าร (ritual performative) เป็ นการกล่ า วบ่ ง
การกระทํา ที จะต้อ งมี เ งื อนไขที เหมาะสม (felicity conditions) เพื อให้ ก ารกล่ า วถ้อ ยคํา นัJน ๆ
ก่อให้เกิดการกระทําทีเป็ นผลสําเร็ จตามแบบพิธีการ เช่ น ศาลขอตัดสิ น ข้าพเจ้าขอเปิ ดการสัมมนา
ข้า พเจ้า ขอประกาศ ฯลฯ การกล่ า วบ่ ง การกระทํา แบบพิ ธี ก ารตามตัว อย่ า งข้า งต้น จะต้อ ง
ประกอบด้วย ผูก้ ล่ า วถ้อยคํา ที เหมาะสม ในสถานการณ์ ที เหมาะสม รวมทัJง องค์ป ระกอบและ
ขัJนตอนการกระทําทีเหมาะสม ซึ งการกล่าวบ่งการกระทําแบบพิธีการนีJ มักจะขึJนอยูก่ บั วัฒนธรรม
และธรรมเนียมประเพณี ปฏิบตั ิของแต่ละสังคม
3. การกล่าวบ่งการกระทําแบบร่ วมมือ (collaborative performative) เป็ นการกล่าวบ่ง
การกระทําทีอาจจะไม่จาํ เป็ นต้องมีเงือนไขทีเหมาะสม แต่จะต้องประกอบด้วยความร่ วมมือของ
ผูร้ ับฟั ง การกล่าวบ่งการกระทําแบบนีJ จึงจะเกิ ดการกระทําทีประสบผลตามถ้อยคําทีกล่าวออกไป
เช่น ผมขอต่อสิ บเอาหนึง ผมว่าต่อยกันดีกว่า ผมขอเดิมพันมุมแดง ฯลฯ จากตัวอย่างถ้าฝ่ ายตรงข้าม
หรื อคู่กรณี ไม่ร่วมมือ คือ ไม่รับคําท้าทาย หรื อไม่รับพนัน การกล่าวบ่งการกระทํานัJน ๆ ก็จะไม่เกิด
การกระทําทีประสบผลตามถ้อยคําทีกล่าวออกไป
ประเภทของวัจนกรรม
จากการศึ ก ษาของ Searle (1975, อ้า งถึ ง ใน กฤษดาวรรณ หงศ์ล ดารมภ์ และธี ร นุ ช
โชคสุ วณิ ช, 2551: 103-105) ทําให้ได้ขอ้ สรุ ปว่าการตัดสิ นว่าถ้อยคําเป็ นวัจนกรรมประเภทใดไม่ได้
ขึJนกับว่าถ้อยคํานัJนมีกริ ยาแสดงวัจนกรรมหรื อไม่ Searle ชีJ ให้เห็นว่าจริ ง ๆ แล้วถ้อยคําจํานวนมาก
ไม่มีกริ ยาแสดงวัจนกรรมแต่ผใู้ ช้ภาษาก็ตดั สิ นได้ไม่ยากว่าถ้อยคําเหล่านัJนแสดงวัจนกรรมอะไร
นอกจากนีJ Searle ยังได้กล่ าวว่า ถ้อยคําทัJงหลาย รวมทัJงถ้อยคําแสดงความจริ งเท็จ ล้วนแต่เป็ น
ถ้อยคําบ่งการกระทํา ด้วยเหตุนJ ี จึงกล่าวได้ว่าจํานวนของวัจนกรรมมีเท่า ๆ กับจํานวนของถ้อยคํา
(อย่า งไรก็ตามวัจนกรรมต่ าง ๆ ทีมี เป็ นจํา นวนมากนัJนมี ลกั ษณะบางอย่างร่ วมกันและสามารถ
จําแนกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท ได้แก่ (Leech, 1983: 105-107; Yule, 1996: 53-54; Mey,
2001: 119-124; Archer, 2012: 39; สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง, 2552: 89-91)
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1. การกล่ า วความจริ ง (representatives) วัจนกรรมประเภทนีJ เป็ นการพรรณนาหรื อ
บรรยายเหตุการณ์หรื อสภาพ เป็ นวัจนกรรมทีผูพ้ ูดทําให้ตนเองผูกมัดอยู่กบั ความเป็ นจริ ง (truth)
ของถ้อยคํานัJน ๆ เช่ น การยืนยัน (asserting) การสรุ ป (concluding) การบรรยายหรื อการพรรณนา
(describing) การคาดการณ์ (anticipating) ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น
ผมขอยืนยันว่า เขาทํางานนีJดว้ ยตัวเอง
ผมขอสรุ ปว่า การจัดงานนีJประสบผลสําเร็ จเป็ นทีน่าพอใจ
ผมขออธิบายเรื องนีJดว้ ยตนเอง
2. การกล่ าวชีJ นาํ (directives) วัจนกรรมประเภทนีJ เป็ นการทีผูพ้ ูดพยายามกําหนดให้
ผูฟ้ ังกระทําบางสิ งบางอย่าง เช่ น การสัง (ordering) การขอร้อง (requesting) การถาม (questioning)
การแนะนํา (suggesting) ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น
ครู ขอสังให้นกั เรี ยนทําการบ้าน
ผมขอร้องให้คุณไปจากทีนี
คุณจะไปจากทีนีเมือไหร่
3. การกล่ า วผู ก พัน (commissives) วัจ นกรรมประเภทนีJ เป็ นการที ผู้พู ด สั ญ ญา
รับประกัน หรื อทําการกระทําบางอย่างซึ งแสดงว่าผูพ้ ูดผูกมัดตัวเองต่อการกระทําในอนาคต เช่ น
การสัญญา (promising) การรับประกัน (warranting) การสาบาน (swearing) การข่มขู่ (threatening)
การยืนข้อเสนอหรื อการเสนอตัว (offering) การพนันและการรับคําท้าพนัน (gambling and betting)
ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น
ผมสัญญาจะรักคุณตลอดไป
ผมขอบอกให้คุณระวังตัวไว้
ผมขอรับใช้พอ่ แม่พีน้องทุกคนอย่างซือสัตย์
4. การกล่ า วแสดงออก (expressive) วัจ นกรรมประเภทนีJ เป็ นการแสดงอารมณ์
ความรู้สึกหรื อทัศนคติของผูพ้ ดู เช่น การขอโทษ (apologizing) การขอบคุณ (thanking) การต้อนรับ
(welcoming) และการแสดงความยินดี (congratulating) ยกตัวอย่างเช่น
ดิฉนั ขอบคุณมากทีกรุ ณาให้โอกาสดิฉนั
ดิฉนั ขอแสดงความเสี ยใจด้วย
พวกเราขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี
5. การกล่าวประกาศ (declaratives) วัจนกรรมประเภทนีJเป็ นการทีผูพ้ ูดกล่าวถ้อยคําทีมี
ผลทําให้เกิดการเปลียนแปลงบางสิ งบางอย่าง จัดเป็ นการกระทําทีผูพ้ ูดต้องการให้ผอู้ ืนได้รับรู้ เช่น
การขับออกจากศาสนา หรื อสังคมของชุมชน หรื อ การควําบาตร (excommunicating) การประกาศ
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สงคราม (declaring war) การตัJงชื อ (christening) การไล่ออกจากงาน (firing from employment)
การคัดค้าน (objecting) การแต่งตัJง (appointing) ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น
พวกเราขอเลิกคบกับคุณ
ผมขอประกาศสงครามกับยาเสพติด
ผมขอไล่คุณออกจากงาน
นอกจากการแบ่งประเภทวัจนกรรมโดยใช้กริ ยาบ่งการกระทําเป็ นเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
แล้ว Searle ได้เสนอแนวคิดการแบ่งวัจนกรรมโดยเน้นทีความจําเป็ นทีจะต้องวิเคราะห์วจั นกรรม
นัJน ๆ ในสถานการณ์ทางสังคมทีเกียวข้องด้วย และแบ่งวัจนกรรมออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. วัจนกรรมตรง (direct speech acts) คือ การทีผูพ้ ูดใช้รูปประโยค (sentence form) ที
สัม พันธ์ กบั วัตถุ ป ระสงค์ (Yule, 1996: 55) เช่ น ต้องการบอกเล่ า หรื อถ่ า ยทอดข้อมูล ก็ ใช้รูป
ประโยคบอกเล่า หาก ต้องการขอรายละเอียดหรื อข้อมูลก็ใช้รูปประโยคคําถาม เช่นเดียวกันกับหาก
ต้อ งการทํา ให้เกิ ดการกระทํา อย่า งใดอย่า งหนึ งก็ ใ ช้รู ป ประโยคคํา สั ง เป็ นต้น ยกตัว อย่า งเช่ น
(ชลธิชา บํารุ งรักษ์, 2550: 99)
ฉันบอกเขาว่าฉันขายรู ปเขียนทีเขาให้ไปเสี ยแล้ว
อาจารย์สงให้
ั เราทําการบ้านให้เสร็ จภายในอาทิตย์หน้า
ฉันขอร้องให้เขาซืJอหนังสื อให้
นารี เตือนให้สุรียพ์ ดู จาให้สุภาพ
ภาณี ถามว่าใครมาเมือวานนีJ
2. วัจนกรรมอ้อม (indirect speech acts) คือ การทีผูพ้ ูดใช้รูปประโยค (sentence) ทีไม่
สัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ (Yule, 1996: 55) ผูฟ้ ังต้องตีความเอาเองว่าผูพ้ ดู มีวตั ถุประสงค์อย่างไรโดย
ต้องอาศัยบริ บท ณ เวลาและสถานการณ์นJ นั ๆ มาช่วยในการพิจารณา ยกตัวอย่างเช่ น (ชลธิ ชา
บํารุ งรักษ์, 2550: 100)
ร้อนจังเลย
(รู ปประโยคเป็ นประโยคบอกเล่า แต่แสดง
วัจนกรรมการออกคําสังให้เปิ ดแอร์หรื อพัดลม
ให้)
ครู ยงั ไม่รู้จกั ชือเธอเลย
(รู ปประโยคเป็ นประโยคบอกเล่า แต่แสดง
วัจนกรรมการตัJงคําถามว่าชืออะไร)
ชัJนพนันเลยว่าเขาต้องมาทีนีอีก (รู ปประโยคมีกริ ยาแสดงปรากฏแต่แสดง
วัจนกรรมการแสดงความคิดเห็น)
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ซืJอหนังสื อให้หน่อยได้มJ ยั

(รู ปประโยคเป็ นประโยคคําถาม แต่แสดง
วัจนกรรมการขอร้อง)
จากทีกล่าวมาข้างต้นอาจกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า วัจนกรรมใดจะเป็ นวัจนกรรมตรงหรื อ
วัจนกรรมอ้อมสามารถพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างรู ป ประโยค (form) แลหน้าที ของ
ประโยค (function) กล่ า วคื อ วัจ นกรรมตรงจะใช้รู ป ประโยคของถ้อ ยคํา ที ทํา หน้า ที ตรงตาม
รู ปประโยค และวัจนกรรมอ้อมจะใช้รูปประโยคของถ้อยคําทีทําหน้าทีไม่ตรงตามรู ปประโยค
หั ว ข้อ ทัJง 4 หั ว ข้อ ที ได้ก ล่ า วมาข้า งต้น ได้แ ก่ ตัว บ่ ง บอก (deixis) สภาวะเกิ ด ก่ อ น
(presupposition) ความหมายชีJ บ่ งเป็ นนัยในการสนทนา (conversational implicature) และวัจนกรรม
(speech act) ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพือเสริ มสร้างความสามารถ
ในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต เนืองจากหัวข้อทัJง 4 หัวข้อนีJ มีความสําคัญต่อ
การตีความสารเป็ นอย่างยิง รวมทัJงเป็ นสิ งทีผูร้ ับสารหรื อผูอ้ ่านจะต้องนํามาพิจารณาเสมอไม่วา่ จะ
เป็ นการอ่านงานเขียนประเภทร้อยแก้วหรื องานเขียนประเภทร้อยกรอง
แนวคิดทฤษฎีเกียวกับรู ปแบบการเรียนการสอน
ความหมายของรู ปแบบการเรียนการสอน
จากการศึกษาความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีนักการศึกษาได้อธิ บายไว้พบว่า
นักการศึก ษาต่า งก็ ให้ความหมายไปในทํานองเดี ย วกัน แต่ อาจจะกล่ า วถึ ง รายละเอีย ดมากน้อย
แตกต่างกัน เช่น Joyce, Weil and Calhoun (2009: 24) ได้กล่าวไว้ว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน
หมายถึง การอธิ บายสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนรู้และพฤติกรรมของครู เมือนํารู ปแบบการเรี ยน
การสอนไปใช้ ส่ วน Anderson (1997: 521) กล่ า วว่า รู ปแบบการเรี ย นการสอน หมายถึ ง
กระบวนการออกแบบการเรี ยนรู้เรื องใดเรื องหนึ งเพือให้บรรลุผล ประกอบด้วยหลักการซึ งต้อง
ระบุแนวคิดทฤษฎีพJืนฐาน วัตถุประสงค์และข้อมูลอืน ๆ ทีสนับสนุนให้การใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนประสบความสําเร็ จ
ในส่ วนของนัก การศึ ก ษาไทยก็ ไ ด้ใ ห้ค วามหมายของรู ป แบบการเรี ย นการสอนไว้ใ น
ทิศทางเดียวกัน เช่น ทิศนา แขมมณี (2554: 221) ได้กล่าวไว้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง
สภาพลักษณะของการเรี ยนการสอนทีครอบคลุมองค์ประกอบสําคัญซึ งได้รับการจัดไว้อย่างเป็ น
ระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรื อความเชื อต่าง ๆ โดยประกอบด้วย
กระบวนการ หรื อขัJนตอนสําคัญในการเรี ยนการสอน รวมทัJงวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที
สามารถช่วยให้สภาพการเรี ยนการสอนนัJนเป็ นไปตามทฤษฎี หลักการหรื อแนวคิดทียึดถือ และ
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รู ปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรื อยอมรับว่ามีประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้เป็ นแบบแผนใน
การเรี ยนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะของรู ปแบบนัJน ๆ สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์
(2555: 68) ทีได้กล่าวไว้ว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน/รู ปแบบการสอน คือ แบบแผนการดําเนิ น
การสอนทีได้รับการจัดระบบอย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี/หลักการเรี ยนรู้ หรื อการสอนที
รู ป แบบนัJนยึดถื อ และได้รับ การพิสู จ น์ ทดสอบว่า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถช่ วยให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด
การเรี ยนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะรู ปแบบนัJน ๆ โดยทัวไปแบบแผนการดําเนินการสอนดังกล่าวมัก
ประกอบด้วยทฤษฎี/หลักการทีรู ปแบบนัJนยึดถือ และกระบวนการสอนทีมีลกั ษณะเฉพาะอันจะนํา
ผูเ้ รี ยนไปสู่ จุดมุ่งหมายเฉพาะทีรู ปแบบนัJนกําหนด ซึ งผูส้ อนสามารถนําไปใช้เป็ นแบบแผนหรื อ
แบบอย่างในการจัดและดําเนิ นการสอนอืน ๆ ทีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเช่ นเดียวกันได้ ส่ วน ชนาธิ ป
พรกุล (2552: 36) ได้กล่าวไว้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง แบบแผนการดําเนินการสอนที
จัดเป็ นระบบ สอดคล้องกับหลักการเรี ยนรู้ มีการพิสูจน์หรื อทดสอบว่ามีประสิ ทธิ ภาพ สามารถช่วย
ให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
ดังนัJนจึงกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง การจัดองค์ประกอบทาง
การเรี ยนรู้อย่างเป็ นระเบียบแบบแผน ซึ งอาจจะประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอน หรื อข้อมูลอืน ๆ ทีจะสนับสนุนให้การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนประสบ
ความสําเร็ จ และจะต้องได้รับการพิสูจน์หรื อทดสอบก่อนว่ามีประสิ ทธิภาพก่อนทีจะนําไปใช้จริ ง
องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนการสอน
การที จะพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนนัJนจะต้อ งมี ก ารศึ ก ษาค้น คว้า หาความรู้ จ าก
เอกสารและตําราต่าง ๆ ทีเกี ยวข้องกับแนวคิดหรื อทฤษฎีทีจะนํามาใช้พฒั นาเป็ นรู ปแบบการเรี ยน
การสอน ซึ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึJนนัJนจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ
คือ 1. หลักการซึ งกําหนดโดยผูพ้ ฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอน 2. วัตถุประสงค์ 3. ขัJนตอน
การสอน และ 4. การจัดสิ งแวดล้อมในการเรี ยนรู้หรื อกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีมีขJ นั ตอนอย่าง
ต่อเนือง สามารถสะท้อนให้เห็นแนวคิดทฤษฎีทีนํามาพัฒนาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอน (Gunter,
Estes and Schwab, 1990: 67-68) ดังที Anderson (1997: 521) ได้กล่าวไว้วา่ รู ปแบบการเรี ยน
การสอน ประกอบด้วย หลักการโดยมีแนวคิดหรื อทฤษฎี พJืนฐาน วัตถุ ประสงค์ และกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนทีสนับสนุนให้การใช้รูปแบบเกิดผลสัมฤทธิq ส่ วน Kemp, Morrison and Ross
(1998: 4-5) ได้กล่ าวถึงองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีแตกต่างจากทีได้กล่าวมา
ข้างต้น โดยได้ระบุวา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนประกอบด้วยการอธิ บายสภาพปั ญหา วัตถุประสงค์
เนืJอหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน และวิธีการวัดและประเมินผล
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ในส่ วนของนักการศึกษาไทยก็ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้
เช่ น เดี ย วกัน โดย ทิ ศ นา แขมมณี (2554: 222) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า รู ปแบบการเรี ยนการสอนมี
องค์ประกอบสําคัญ ดังนีJ
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความเชื อทีเป็ นพืJนฐานหรื อเป็ นหลักของ
รู ปแบบการสอนนัJน ๆ
2. มีการบรรยายและอธิ บายสภาพหรื อลักษณะของการจัดการเรี ยนการสอนทีสอดคล้อง
กับหลักการทียึดถือ
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ
ให้สามารถนําผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายของระบบหรื อกระบวนการนัJน ๆ
4. มีการอธิ บายหรื อให้ขอ้ มูลเกี ยวกับวิธีสอนและเทคนิ คการสอนต่าง ๆ อันจะช่ วยให้
กระบวนการเรี ยนการสอนนัJน ๆ เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
จากการศึ ก ษาองค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของการศึ ก ษา
ดังกล่าวข้างต้น สามารถทีจะสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษาได้ดงั ตารางที 3
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ตารางที 3 การสังเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน

การจัดสิ งแวดล้อมใน
การเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

ขั/นตอนการสอน

วัตถุประสงค์

แนวคิดทฤษฎี
พืน/ ฐาน

หลักการ

นักวิชาการ

สภาพปัญหา

องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนการสอน

Gunter, Estes
and Schwab
(1990)
Anderson
(1997)
Kemp,
Morrison and
Ross (1998)
ทิศนา
แขมมณี
(2554)
จากคําอธิ บายองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของนักการศึกษาทัJง
ชาวต่างประเทศและชาวไทยสรุ ปได้ว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่มี องค์ประกอบ 4
ประการ คือ 1. ปรัชญา หลักการ แนวคิด หรื อทฤษฎี ซึ งเป็ นพืJนฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอน 2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน 3. ขัJนตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยน
การสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ 4. วิธีการวัดและประเมินผลทีใช้ในรู ปแบบการเรี ยน
การสอน
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ประเภทของรู ปแบบการเรียนการสอน
จากการศึ กษาเอกสารและตํา ราต่าง ๆ พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนสามารถแบ่งได้
หลายประเภทแล้วแต่เกณฑ์ทีนํามาใช้เป็ นหลักในการแบ่ง โดยอาจจะแบ่งตามลักษณะของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน แบ่งตามลักษณะพฤติกรรมทีต้องการให้เกิดกับผูเ้ รี ยน หรื อแบ่งตามประเภทของ
ทักษะทีต้องการให้เกิดกับผูเ้ รี ยน เช่น Saylor, Alexander and Lewis (1981: 271-293) แบ่งรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนเป็ น 5 ประเภท ได้แก่
1. รู ปแบบทีเกียวข้องกับเนืJ อหา (subject matter/disciplines) เช่น การบรรยาย การอภิปราย
ซักถาม การสื บสอบความรู้ เป็ นต้น
2. รู ปแบบทีเกียวกับสมรรถภาพหรื อเทคโนโลยี (competencies/technology) เช่น บทเรี ยน
แบบโปรแกรม และแบบฝึ กทักษะ เป็ นต้น
3. รู ปแบบทีเกี ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของมนุ ษย์หรื อกระบวนการ (human traits
process) เช่น บทบาทสมมติ สถานการณ์จาํ ลอง เป็ นต้น
4. รู ป แบบที เกี ยวกั บ บทบาทในสั ง คมหรื อกิ จ กรรม (social function/activities) เช่ น
รู ปแบบการพัฒนากิ จกรรมในชุ มชน รู ปแบบการสื บสอบเป็ นกลุ่ม รู ปแบบการอภิปรายซักค้าน
เป็ นต้น
5. รู ปแบบที เกี ยวกั บ ความสนใจแล ะความต้ อ งการหรื อกิ จกรรม (interest &
needs/activities) เช่น รู ปแบบการเรี ยนรู้โดยอิสระ รู ปแบบการสอนเพือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
(synectics) เป็ นต้น
ส่ วน Joyce, Weil and Calhoun (2009: 25-34) ได้แบ่งรู ปแบบการเรี ยนการสอนออกเป็ น 4
ประเภท ได้แก่
1. กลุ่มทีเน้นการประมวลผลข้อมูล (the information processing family) รู ปแบบการเรี ยน
การสอนในกลุ่มนีJ เน้นการค้นหาและประมวลผลข้อมูล ให้รู้ปัญหาและหาคําตอบของปั ญหา และ
ให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาความคิดและสร้างมโนทัศน์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนในกลุ่มนีJ บางรู ปแบบเน้น
ให้ผูเ้ รี ยนสร้ างมโนทัศน์และทดสอบสมมติฐาน บางรู ปแบบมุ่งทีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
บางรู ปแบบมุ่งส่ งเสริ มความสามารถทางสติปัญญา ตัวอย่างรู ปแบบการสอนในกลุ่มนีJ เช่น รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนมโนทัศน์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบสื บสอบทางวิทยาศาสตร์ รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนกลยุทธ์การจํา เป็ นต้น
2. กลุ่มทีเน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (the social family) รู ปแบบการเรี ยนการสอนในกลุ่มนีJ
มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลอืนและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้น
การใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา เน้นการมีส่วนร่ วมกับผูอ้ ืนโดยใช้หลักการประชาธิ ปไตย
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ตัวอย่างรู ปแบบการเรี ยนการสอนในกลุ่ มนีJ เช่ น รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบสื บสอบทาง
สังคมศาสตร์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบการสื บสอบเป็ นกลุ่ม เป็ นต้น
3. กลุ่มทีเน้นการพัฒนาบุคคล (The personal family) รู ปแบบการเรี ยนการสอนในกลุ่มนีJ
มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีทศั นคติ และค่านิยมทีดีงาม มีความเข้าใจตนเองดีขJ ึน มีความรับผิดชอบต่อ
การกระทําตนเอง และมีความสามารถในการสร้างสรรค์ ตัวอย่างรู ปแบบการเรี ยนการสอนในกลุ่ม
นีJ เช่น รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบไม่สงการ
ั
รู ปแบบการฝึ กความตระหนักรู้ เป็ นต้น
4. กลุ่มทีเน้นการปรับพฤติกรรม (The behavioral systems family) รู ปแบบการเรี ยน
การสอนในกลุ่มนีJ มุ่งพัฒนาพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนและทักษะในการปฏิบตั ิ ทฤษฎีพJืนฐานทีรองรับ
รู ปแบบการสอนในกลุ่มนีJ ได้แก่ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมหรื อการปรับพฤติกรรม ตัวอย่าง
รู ปแบบการเรี ยนการสอนในกลุ่มนีJ เช่น รู ปแบบการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จาํ ลอง รู ปแบบการเรี ยน
การสอนแบบรู้แจ้งและแบบโปรแกรม เป็ นต้น
ทิศนา แขมมณี (2554: 224-271) แบ่งรู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ น 5 ประเภท ดังนีJ
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นการพัฒนาด้านพุทธิ พิสัย (cognitive domain) รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนในกลุ่มนีJ เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีมุ่งช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในเนืJอหาสาระต่าง ๆ ซึงเนืJอหาสาระนัJนอาจอยูใ่ นรู ปของข้อมูล ข้อเท็จจริ ง มโนทัศน์ หรื อความคิด
รวบยอด เช่น รู ปแบบการเรี ยนการสอนมโนทัศน์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ Gagné
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยการนําเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า รู ปแบบการเรี ยนการสอนเน้น
ความจํา รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ผงั กราฟิ ก เป็ นต้น
2. รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (affective domain) รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนในกลุ่ มนีJ เป็ นรู ปแบบทีมุ่งช่ วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความรู้ สึก เจตคติ ค่านิ ยม
คุณธรรม และจริ ยธรรมทีพึงประสงค์ ซึ งเป็ นเรื องทียากแก่การพัฒนาหรื อปลูกฝัง การจัดการเรี ยน
การสอนตามรู ปแบบการสอนทีเพียงช่ วยให้เกิ ดความรู้ความเข้าใจมักไม่เพียงพอต่อการช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดเจตคติทีดีได้ จําเป็ นต้องอาศัยหลักการและวิธีการอืน ๆ เพิมเติม เช่น รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของ Bloom รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยการซักค้าน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ เป็ นต้น
3. รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain)
รู ปแบบการเรี ยนการสอนในกลุ่มนีJ เป็ นรู ปแบบทีมุ่งช่ วยพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนในด้าน
การปฏิบตั ิ การกระทํา หรื อการแสดงออกต่าง ๆ ซึ งจําเป็ นต้องใช้หลักการ วิธีการทีแตกต่างไปจาก
การพัฒนาทางด้านจิตพิสัยหรื อพุทธิ พิสัย รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีสามารถช่ วยให้ผเู้ รี ยนเกิ ด
การพัฒนาทางด้านนีJ เช่ น รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิ บตั ิ ของ
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Simpson รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของ Harrow รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะ
ปฏิบตั ิของ Davies เป็ นต้น
4. รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (process skills) ทักษะ
กระบวนการเป็ นทักษะทีเกี ยวข้องกับวิธีดาํ เนินการต่าง ๆ ซึ งอาจเป็ นกระบวนการทางสติปัญญา
เช่ น กระบวนการสื บสอบแสวงหาความรู้ หรื อกระบวนการคิดต่าง ๆ เช่ น การคิดวิเคราะห์
การอุปนัย การนิ รนัย การใช้เหตุผล การสื บสอบ การคิดริ เริ มสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็ นต้น หรื ออาจเป็ นกระบวนการทางสังคม เช่น กระบวนการทํางานร่ วมกัน เป็ นต้น
ปั จจุบนั การศึกษาให้ความสําคัญในเรื องนีJ มาก เพราะถื อเป็ นเครื องมือสําคัญในการดํารงชี วิต
ตัวอย่างรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านกระบวนการ เช่น รู ปแบบการเรี ยน
การสอนกระบวนการสื บสอบและแสวงหาความรู้เป็ นกลุ่ม รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการ
คิดอุป นัย รู ป แบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิ ดสร้ า งสรรค์ รู ปแบบการเรี ย นการสอน
กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ Torrance เป็ นต้น
5. รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นการบูรณาการ (integration) รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ในกลุ่มนีJ เป็ นรู ปแบบทีพยายามพัฒนาการเรี ยนรู้ดา้ นต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้
การบูรณาการทัJงทางด้านเนืJ อหาสาระและวิธีการ รู ปแบบในลักษณะนีJ กาํ ลังได้รับความนิยมอย่าง
มาก เพราะมีความสอดคล้องกับหลักทฤษฎี ท างการศึกษาทีมุ่งเน้นการพัฒนารอบด้าน หรื อ
การพัฒนาเป็ นองค์รวม ตัวอย่างรู ปแบบการเรี ยนการสอนในลักษณะนีJ เช่ น รู ปแบบการเรี ยน
การสอนทางตรง รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยการสร้างเรื อง รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามวัฏจักร
การเรี ยนรู้ 4 MAT รู ปแบบการเรี ยนการสอนของการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ เป็ นต้น
จากแนวคิ ด ในการจัด ประเภทรู ป แบบการเรี ย นการสอนดัง กล่ า วสรุ ป ได้ว่า การแบ่ ง
ประเภทของรู ปแบบการเรี ยนการสอนของนักการศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกันขึJนอยูก่ บั เกณฑ์
ทีใช้ในการแบ่งโดยอาจจะแบ่งตามลักษณะพฤติกรรมทีต้องการให้เกิดหลังจากใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนนัJน ๆ เช่ น รู ป แบบการสอนที เน้น การประมวลผลข้อ มู ล รู ป แบบการสอนที เน้น
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รู ปแบบการสอนทีเน้นการปรับพฤติกรรม เป็ นต้น หรื อแบ่งตามวัตถุประสงค์
ของรู ป แบบการเรี ย นการสอน เช่ น รู ป แบบการเรี ย นการสอนที เน้น การพัฒนาด้า นพุท ธิ พิ สั ย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นการพัฒนา
ด้านทักษะพิสัย เป็ นต้น
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การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
นักการศึกษาได้อธิบายแนวทางการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้ ดังนีJ
Joyce and Weil (1986: 12-14) อธิบายแนวทางการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนสรุ ปได้
ว่าการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนจะต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีดา้ นจิตวิทยาการเรี ยนรู้
และจะต้องมีการศึกษาวิจยั เพือทดสอบทฤษฎี รวมทัJงตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบทีพัฒนาขึJน
ทิศนา แขมมณี (2545: 199-201) ได้กล่าวถึงขัJนตอนในการพัฒนารู ปแบบการสอน สรุ ปได้
ดังนีJ
1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนให้ชดั เจน
2. ศึกษาหลักการ/ทฤษฎีทีเกียวข้อง เพือกําหนดองค์ประกอบและเห็นแนวทางในการจัด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรู ปแบบ
3. ศึกษาสภาพการณ์และปัญหาทีเกียวข้องเพือให้คน้ พบองค์ประกอบทีสําคัญทีจะช่วยให้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนมีประสิ ท ธิ ภาพเมื อนําไปใช้จริ ง และป้ องกันปั ญหาซึ งอาจจะทําให้
รู ปแบบนัJนขาดประสิ ทธิภาพ
4. กํา หนดองค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นการสอน โดยพิจารณาว่า มีปั จจัย ใดที
สามารถช่วยให้รูปแบบฯบรรลุเป้ าหมาย หรื อจุดมุ่งหมาย
5. จัด กลุ่ ม องค์ป ระกอบ โดยนํา องค์ป ระกอบที กํา หนดไว้ม าจัด หมวดหมู่ เพื อ
ความสะดวกในการดําเนินการขัJนต่อไป
6. จัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ผูส้ ร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอนต้องพิจารณาว่า
องค์ประกอบใดเป็ นเหตุและเป็ นผลต่อกัน และจัดลําดับองค์ประกอบให้ถูกต้อง เหมาะสม
7. จัดผังจําลององค์ประกอบ โดยการสร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ โดย
แสดงให้เห็นความเชือมโยงขององค์ประกอบเหล่านัJน
8. ทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน เพือศึกษาผลทีเกิดขึJน
9. ศึกษาผลทีเกิ ดขึJนจากการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนว่าได้ผลตามเป้ าหมาย
หรื อใกล้เคียงกับเป้ าหมายมากน้อยเพียงใด
10. ปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยนําผลการทดลองใช้ในการปรับปรุ งรู ปแบบให้
มีประสิ ทธิภาพยิงขึJน
จากแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ ในการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนจะต้องเป็ นไปอย่างเป็ นระบบ มีการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ
เพือใช้เป็ นพืJนฐานในการกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน รู ปแบบการเรี ยน
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การสอนทีพัฒนาขึJนต้องได้รับการตรวจสอบ พิสูจน์ เพือยืนยันว่ามีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถ
ส่ งผลให้ผเู้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีต้องการ
การจัดการเรียนการสอนวัจนปฏิบัติศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brock and Nagasaka
Brock and Nagasaka (2005: 17-26) ได้เขียนบทความเรื อง Teaching Pragmatics in the
EFL Classroom? SURE You Can! เพื อเส นอ แน ะ แน วคิ ดใ นก ารจั ด ก าร เรี ย นก าร ส อ น
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์สาํ หรับผูเ้ รี ยนภาษาทีสองไว้วา่ ครู ควรจะประยุกต์ใช้ S. U. R. E. เพือทีจะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนภาษาทีสองมีความสามารถด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์เพิมมากขึJน ซึงมีรายละเอียดดังนีJ
See คือ ขัJนทีครู ให้ผเู้ รี ยนได้เห็นภาษาทีอยูใ่ นบริ บทต่าง ๆ รวมทัJงให้ผเู้ รี ยนตระหนักถึง
บทบาทหน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ทีมีต่อการสื อสาร และเป็ นขัJนทีครู ตอ้ งอธิ บายเกียวกับหน้าที
ของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ในสถานการณ์การสื อสารลักษณะต่าง ๆ ให้ผเู้ รี ยนทราบ ซึ ง Brock and
Nagasaka ได้อธิบายเพิมเติมว่า ผูเ้ รี ยนหลายคนอาจจะไม่รู้วิธีการทีจะร้องขออย่างสุ ภาพ โดยอาจจะ
ใช้คาํ เพียงคําเดียว เช่น “repeat” เพือร้องขอให้ครู ทาํ สิ งใดสิ งหนึงซํJาอีกครัJง เพราะฉะนัJน เมือครู ได้
ยินผูเ้ รี ยนพูดเช่นนีJ ครู จึงควรฝึ กให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้การพูดร้องขอในรู ปแบบต่าง ๆ เพือให้ผเู้ รี ยนได้
ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญของวัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ ซึ งการใช้ภ าษาสุ ภ าพนัJน ต้องอาศัย ทฤษฎี ข อง
Brown and Levinson สําหรับกิจกรรมเพือให้ผเู้ รี ยนเกิดความตระหนักเกียวกับวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
นัJน Brock and Nagasaka ได้กล่าวว่า ในขัJนแรกครู ตอ้ งถามผูเ้ รี ยนเกียวกับการร้องขอทีพวกเขาใช้วา่
พวกเขาพูดว่าอย่างไรในกรณี ทีพูดกับเพือนและพูดกับครู จากนัJนครู จึงแนะนําวิธีการทีสุ ภาพใน
การร้องขอ
Indirect : I forgot my pencil. /My pencil’s broken.
Direct : Lend me a pencil.
Polite : Could I borrow a pencil, please? /Would you mind lending me a pencil?
Familiar : It’d be terrific if I could borrow your pencil.
หลังจากนัJน ครู อธิ บายและยกตัวอย่างการใช้ภาษาทีสุ ภาพ แล้วให้ผเู้ รี ยนฝึ กการใช้ภาษาที
สุ ภาพโดยการทําแบบฝึ กหัด
1. Polite : Ask a classmate to lend you his/her ruler. Measure this paper and write
the width along with the classmate’s name here.
2. Familiar : Ask a classmate to lend you 10 dollars. Write his/her name here
___________________________________________________________
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3. Indirect : Ask a classmate to lend you his or her pencil. Write his/her name here
___________________________________________________________
4. Polite : Ask a classmate to sign his/her name
จากนัJนครู และผูเ้ รี ยนควรอภิปรายร่ วมกันเกียวกับการใช้ภาษาทีสุ ภาพและเหมาะสมเพือหา
ข้อ สรุ ป เกี ยวกับ แบบฝึ กหั ด ทัJง 4 ข้อ เพื อให้ ม ันใจว่ า ผู้เ รี ย นตระหนัก ถึ ง บทบาทหน้ า ที ของ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์
Use คือ ขัJนทีครู พฒั นากิ จกรรมต่าง ๆ ขึJนมาเพือให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสใช้ภาษาในบริ บท
ต่าง ๆ (ทัJงสถานการณ์ จาํ ลองและสถานการณ์ จริ ง) ซึ งจะทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถเลื อกใช้ภาษาได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ การสื อสารนัJน ๆ โดย Brock and Nagasaka ได้อธิ บายเพิมเติมว่า
จุดประสงค์ของการสอนภาษาคือการพัฒนาความสามารถในการสื อสารของผูเ้ รี ยนดังนัJนผูเ้ รี ยนจึง
ต้องมีโอกาสในการใช้ภาษาเพือสื อสาร โดยครู อาจจะแบ่งกลุ่มหรื อให้ผเู้ รี ยนจับคู่กนั เพือฝึ กการใช้
ภาษา หรื ออาจจะใช้การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร หรื อการพูดตามบทสนทนาสัJน ๆ ที
ครู กาํ หนด เพือให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสได้ฝึกฝนการใช้ภาษาและพัฒนาความสามารถด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
ของตนเอง Brock and Nagasaka ได้ยกตัวอย่างว่า ถ้าเราอยากรู้เกียวกับรายละเอียดเกียวกับกระเป๋ า
ของเพือนว่าเก่ าหรื อซืJ อมาตอนทีเขาลดราคาหรื อไม่ เราก็มี วิธีการพูด เพือให้ทราบรายละเอีย ด
ต่าง ๆ โดยทีไม่ตอ้ งถามตรง ๆ โดยครู อาจสร้างบทสนทนาสัJน ๆ ให้ผเู้ รี ยนสังเกต หลังจากทีครู ให้
ผูเ้ รี ยนสังเกตบทสนทนาแล้ว ครู ให้ผเู้ รี ยนจับคู่เพือฝึ กพูดบทสนทนาสัJน ๆ ดังต่อไปนีJ
1. A: I really like your handbag.
B: This old thing? It’s about to fall apart.
2. A: Wow! What a great car!
B: Yeah, I love it, even if I did pay too much for it.
วิธีการอืนทีจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาความสามารถด้านวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ ก็ คือการแสดง
บทบาทสมมติ โดยครู อาจจะแบ่งกลุ่มนักเรี ยนเป็ นกลุ่มละ 4 คน สมาชิกคนหนึงได้รับบทบาทให้ยืม
หนังสื อ สมาชิกคนอืน ๆ ในกลุ่มได้รับบทบาทเป็ นพีชาย เพือน หรื อครู จากนัJนแต่ละคนก็จะแสดง
บทบาทสมมติหน้าชัJนเรี ยนตามสถานการณ์ทีกําหนดโดยใช้ภาษาทีเหมาะสมกับบทบาทหน้าทีของ
ตนเอง ผูเ้ รี ยนคนอืน ๆ มีหน้าทีสังเกตเกียวกับการใช้ภาษาและกลวิธีการใช้ภาษาเพือติดต่อสื อสารที
ส่ งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
Review คือ ขัJนทีครู ตอ้ งทบทวน ส่ งเสริ ม และพูดถึงขอบข่ายเนืJ อหาของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
ในประเด็นต่าง ๆ ทีได้สอนไปแล้ว ซึ ง Brock and Nagasaka ได้อธิ บายเพิมเติมว่า บรรยากาศ
การเรี ยนการสอนทีมีครู เป็ นผูอ้ ธิ บายความรู้หรื อเนืJ อหาหน้าชัJนเรี ยน โอกาสทีผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู้
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หรื อทบทวนความรู้ เกี ยวกับ วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ มีน้อยมาก อี ก ทัJง การเรี ย นการสอนภาษาที สอง
โอกาสทีผูเ้ รี ยนจะได้ใช้ภาษาทีสองมีอยูอ่ ย่างจํากัด ดังนัJนครู ควรทีจะหลีกเลียงการใช้ภาษาทีหนึ ง
ในการจัดการเรี ยนการสอน แต่ควรทีจะให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกใช้ภาษาทีสองในชัJนเรี ยน เช่น การร้องขอ
การเปิ ดประเด็นในการพูด การปิ ดประเด็นในการพูด การปฏิเสธ การขอโทษ และการอธิ บาย ซึ งจะ
ทําให้ผเู้ รี ยนพัฒนาความรู้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์อย่างแท้จริ ง ยกตัวอย่างเช่น ในการเริ มต้นบทเรี ยน
หรื อการเริ มกิจกรรมใหม่ ครู สามารถทีจะเลือกใช้ภาษาได้อย่างหลากหลาย ดังตัวอย่างข้างล่าง ซึ ง
จะทําให้ผเู้ รี ยนเห็นว่าความรู้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ และสถานการณ์การสื อสารมีความเชือมโยงกัน
อย่างไร
ตัวอย่างการเปิ ดประเด็นในการพูด
Indirect : It’s time to get started.
Direct : Sit down now.
Polite : Would you sit down, please?
Familiar : Boys and girls, it would be helpful if you could take a seat.
ตัวอย่างการร้องขอ
Indirect : It’s cold in here./I’m freezing/
Direct : Close/Shut the windows.
Polite : Could you close the windows, please?/Would you mind closing the
windows?
Familiar : Be a dear and close the windows./Would you close the window for
us?
Experience คือ ขัJนทีครู ให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกใช้ประสบการณ์ และสังเกตบทบาทหน้าทีของ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ทีมีต่อการสื อสาร Brock and Nagasaka ได้อธิ บายเพิมเติมว่า วีดิทศั น์ ภาพยนตร์
รายการโทรทัศ น์ และสื อโสตทัศ น์อืน ๆ เป็ นแหล่ ง ที ให้ป ระสบการณ์ แก่ ผูเ้ รี ย นได้เป็ นอย่า งดี
รวมทัJงผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์การใช้ภาษาในบริ บทต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี ผูส้ อนอาจให้ผูเ้ รี ย น
สัง เกตการใช้ภาษาของตัวละครในสถานการณ์ ต่าง ๆ แม้ว่า สถานการณ์ อาจจะไม่ส มจริ ง แต่ ก็
สามารถให้ประสบการณ์เกี ยวกับการติดต่อสื อสารในสถานการณ์และบริ บทต่าง ๆ ได้ นอกจากนีJ
ผูส้ อนอาจจะช่วยให้ประสบการณ์ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ แก่ผเู้ รี ยนโดยการเชิญเจ้าของภาษามาใน
ชัJนเรี ยน ซึงผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู้ลกั ษณะการใช้ภาษาและกริ ยาท่าทางต่าง ๆ ขณะทีมีการติดต่อสื อสาร
กับเจ้าของภาษา
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จากแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ของ Brock and Nagasaka ดังกล่าว
ข้างต้น จะเห็นว่าเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนพูด แต่ผวู้ ิจยั เห็นว่าสามารถทีจะนํามาดัดแปลงให้เข้า
กับการสอนอ่านได้ เนืองจากขัJนตอนแรก See เป็ นการให้ผเู้ รี ยนได้เห็นภาษาทีใช้ในบริ บทต่าง ๆ ก็
สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การอ่านได้ โดยการให้ผูเ้ รี ยนได้เห็ นภาษาทีใช้ในงานเขียนประเภท
ต่าง ๆ ขัJนตอนที 2 Use เป็ นขัJนทีให้ผเู้ รี ยนได้ทดลองใช้ภาษาโดยการทํากิจกรรมต่าง ๆ เพือส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านวัจนปฎิบตั ิศาสตร์ ก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การอ่านได้ โดยการให้ผเู้ รี ยนได้
อ่านเพือทําความเข้าใจเนืJ อหาจากเรื องทีอ่านผ่านการใช้ภาษาลักษณะต่าง ๆ ตามประเภทของงาน
เขียน ขัJนตอนที 3 Review เป็ นขัJนทีครู สรุ ป ทบทวน ความรู้เกียวกับวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ทีได้สอนไป
แล้ว ซึ งก็ส ามารถนํา มาประยุก ต์ใช้โดยการให้ค รู และผูเ้ รี ยนช่ วยกันสรุ ป เนืJ อหาสาระหรื อสรุ ป
เจตนาที แท้จริ ง ของผูเ้ ขี ย นโดยพิจารณาจากภาษาและบริ บ ทต่ า ง ๆ ที ปรากฏในงานเขี ย น และ
ขัJนตอนที 4 Experience คื อ ขัJนที ครู ใ ห้ป ระสบการณ์ แก่ ผูเ้ รี ยนเพิมเติ ม ก็ ส ามารถนํามาใช้ใ น
การอ่านได้โดยการให้ผูเ้ รี ยนทดลองอ่านงานเขียนด้วยตนเองอีกครัJงเพือให้เกิ ดความเข้าใจอย่าง
แท้จริ ง
แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการอ่านตีความ
ความหมายของการอ่านตีความ
ในการเขี ยนประเภทต่ า ง ๆ ผูเ้ ขี ยนมัก จะมี เจตนาอย่างใดอย่า งหนึ งเสมอ เช่ น ต้องการ
บอกเล่ าเรื องราวต่าง ๆ ทีเกิ ดขึJ น เล่ า ประสบการณ์ ทีตนเคยประสบ อธิ บ ายเหตุผลเพือให้เข้าใจ
ตรงกันมากขึJน เป็ นต้น บางครัJงผูเ้ ขียนก็อาจบอกตรง ๆ ในเนืJ อความ แต่บางครัJงผูเ้ ขียนก็ไม่ได้บอก
ไว้ตรง ๆ ทิJงให้ผอู้ ่านคิดด้วยตนเองว่าผูเ้ ขียนต้องการจะบอกว่าอย่างไร พฤติกรรมทีผูอ้ ่านต้องคิด
ด้วยตนเองนีJ เรี ยกว่า การอ่านตีความ ดังที อารี ยา หุตินทะ และ นันทวัลย์ สุ นทรภาระสถิตย์ (2557)
ได้กล่าวไว้วา่ การอ่านตีความคือการอ่านขัJนสู ง มีวตั ถุประสงค์เพือหาความหมายทีผูเ้ ขียนซ่ อนเร้น
ไว้ เป็ นความหมายทีไม่ได้ปรากฏอย่างตรงไปตรงมา ผูอ้ ่านต้องพิจารณาความหมายของถ้อยคําทัJง
ความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย พิจารณาภาพพจน์และความสัมพันธ์ระหว่างถ้อยคํา
ต่าง ๆ ค้นหานํJาเสี ยงและท่าทีของผูเ้ ขียน นอกจากนีJในระดับทีลึกขึJน การตีความยังเป็ นการพิจารณา
ภาพรวมการอธิ บ ายขยายความจากความหมายที ซ่ อนเร้ น ซึ งอาจเป็ นการประเมิ นค่ า พิจารณา
ผลกระทบของข้อเขียนทีมีต่อความรู้สึกนึกคิดของผูค้ น ซึ งต้องอาศัยประสบการณ์ทJ งั จากการอ่าน
และจากการใช้ชีวิต เช่ นเดี ยวกับ ศิวกานท์ ปทุมสู ติ (2542: 45) ทีได้กล่าวว่า การอ่านตีความ คือ
การอ่ า นที ต้องใช้ค วามขบคิ ดวินิจฉัยหรื อค้นหาความหมายที แท้จริ ง หรื อสารทีแท้จริ งที ผูเ้ ขี ย น
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ต้องการส่ งถึ งผูอ้ ่านหรื อผูร้ ับสาร ดังนัJนเรื องราวทีจะต้องใช้วิธีการอ่านแบบตีความก็คือเรื องทีมี
ลักษณะซ่อนหรื อแฝงความหมายทีแท้จริ งไว้ในสารทีปรากฏหรื ออาจจะกล่าวได้วา่ ความอันปรากฏ
ตามความหมายของคําทีเขียนไว้นJ นั ไม่ตรงกับความหมายทีแท้จริ งนันเอง โดยทัวไปเนืJ อความอัน
เป็ นสารทีแท้จริ งมักซ่ อนอยูใ่ นรู ปของสัญลักษณ์ภาษาหรื อบุคลาธิ ษฐาน หรื อบางครัJงอาจซ่ อนอยู่
ในสํานวนโวหารและกลวิธีแต่งทีแยบยลอืน ๆ สอดคล้องกับ พรวิภา ไชยสมคุ ณ (2548: 102) ที
กล่าวว่า การอ่านตีความ หมายถึง การให้ความหมายหรื ออธิ บายความหมายที ผูเ้ ขียนต้องการสื อ
มายังผูอ้ ่ านซึ งลึ กซึJ งกว่าความหมายตามตัวอักษรในงานเขี ยน หากผูเ้ ขีย นต้องการแสดงชัJนเชิ ง
ทางการเขียนหรื อต้องการวิพากษ์วิจารณ์เรื องสําคัญ บางครัJงผูเ้ ขียนมักจะไม่แสดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา แต่ผอู้ ่านจะต้องค้นหาความหมายของสารทีซ่ อนเร้นเคลือบแฝงอยู่ โดยผูอ้ ่านจะต้อง
อาศัยความรู้และประสบการณ์ของตนเองมาช่วยในการตีความ ดังที สมพร มันตะสู ตร แพ่งพิพฒั น์
(2534: 39) ได้กล่าวว่า การอ่านตีความ หมายถึง ความสามารถในการอ่านทีผูอ้ ่านสามารถอธิ บายสิ ง
ทีอ่านออกมาอย่างได้สารหรื อสาระครบถ้วน โดยอาศัยความรู้ ความเชื อ ความเข้าใจ ความสนใจ
และประสบการณ์ของผูอ้ ่านเป็ นสําคัญ
ส่ วน โกชัย สาริ กบุตร (2521: 20) ได้กล่าวไว้วา่ การอ่านตีความเป็ นการอ่านทีผูอ้ ่านจะต้อง
ใช้สติปัญญาแทงทะลุสิงทีได้อ่านได้ทJ งั หมด คือ สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์และท่าทีของผูเ้ ขียน
การเข้าใจความหมายของข้อเขียนอย่างเดียวไม่เป็ นการเพียงพอ แต่จะต้องอ่านให้รู้แจ่มแจ้งในทุก ๆ
ความคิดทีผูเ้ ขียนแสดงออกมา นันคือ หลังจากอ่านแล้ว ผูอ้ ่านควรทําได้ทJ งั การวิเคราะห์เจตนาของ
ผูเ้ ขียน การสรุ ปความคิด จับความสําคัญ และการอธิ บายขยายความ สอดคล้องกับ อนงค์ บุญเลิศ
(2538: 63-64) ทีกล่าวว่า การอ่านตีความ เป็ นการอ่านทีผูอ้ ่านต้องใช้สติปัญญามองทะลุบทอ่านโดย
ต้องสามารถจับเจตนาของผูเ้ ขียนหรื อท่าทีของผูเ้ ขียนได้ สรุ ปใจความได้ สรุ ปประเด็นสําคัญและ
สรุ ปความคิดได้ อธิบายขยายความได้และวิเคราะห์วจิ ารณ์ได้
สิ งทีควรจะพิจารณาในการตีความเพือให้เข้าใจความหมายทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนนัJน วัลภา
ศศิวิมล (2541: 5) ได้กล่าวไว้วา่ ผูอ้ ่านจะต้องพยายามทําความเข้าใจเกียวกับเนืJ อหาสาระของเรื อง
ซึงได้แก่ แก่นเรื อง หรื อแนวคิด (theme) นํJาเสี ยงของผูเ้ ขียน (tone) ตลอดจนจุดประสงค์อืน ๆ ของ
ผูเ้ ขียนทีแอบแฝงอยูใ่ นงานเขียนนัJน ๆ เพือจะได้เข้าใจเจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียน แต่อย่างไรก็ตาม
การอ่านตีความไม่ใช่วา่ จะตีความตามความคิดของตนเองโดยไม่สนใจเนืJ อหาหรื อบริ บททีเกียวข้อง
กับเรื องทีอ่าน แต่การอ่านตีความต้องอาศัยบริ บทของเนืJ อหาทีอ่านนัJนเป็ นแนวทางในการตีความ
ด้วย ดังที มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2537: 28) และ เถกิง พันธุ์เถกิงอมร (2542: 2) ได้ระบุ
ไว้วา่ การอ่านตีความเป็ นการอ่านทีผูอ้ ่านจะต้องใช้ประสบการณ์และความเข้าใจทีมีอยูเ่ พือพิจารณา
ตัดสิ นว่าผูเ้ ขียนมีจุดประสงค์อย่างไรและมีนJ าํ เสี ยงอย่างไร เนืองจากผูเ้ ขียนมิได้บอกไว้ตรง ๆ เป็ น
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หน้าทีของผูอ้ ่านจะต้องตีความเอาเองและสรุ ปความซึงเป็ นความคิดใหม่ของผูอ้ ่านทีได้จากข้อความ
ทีอ่านเป็ นแนวทางในการสรุ ป
จากที กล่ า วมาข้า งต้น อาจสรุ ป ได้ว่า การอ่ า นตี ค วาม คื อ การอ่ า นที ต้อ งใช้ส ติ ปั ญ ญา
ประสบการณ์ และความเข้า ใจที มี อ ยู่เ พื อพิ จ ารณาเจตนาที แท้จ ริ ง ของผู้เ ขี ย นว่ า ต้อ งการสื อ
ความหมายว่า อะไร โดยอาจจะพิจารณาจากแก่ นเรื องหรื อแนวคิด (theme) นํJาเสี ย งของผูเ้ ขี ย น
(tone) ตลอดจนจุดประสงค์อืน ๆ ของผูเ้ ขียนทีแอบแฝงอยูใ่ นงานเขียนนัJน ๆ โดยใช้ขอ้ ความทีอ่าน
เป็ นแนวทางในการสรุ ป
ความสามารถในการอ่านตีความ
การอ่านตีความเป็ นการพิจารณาถึงเจตนาทีแท้จริ งของผูส้ ่ งสาร ซึ งก่อนทีจะตีความได้นJ นั
จะต้องอาศัยการอ่านประเภทอืน ๆ ก่อน เช่น การอ่านจับใจความสําคัญ การอ่านแปลความ การอ่าน
ขยายความ จึงจะสามารถตีความเจตนาทีแท้จริ งของผูส้ ่ งสารได้อย่างถูกต้องนอกจากนีJ ยงั ต้องอาศัย
องค์ประกอบอืน ๆ ร่ วมด้วย เช่น ภูมิหลัง ประสบการณ์ทีผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านมีร่วมกัน อายุ เพศ ฯลฯ
จึงจะสามารถตีความได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงกับเจตนาของผูส้ ่ งสาร
การที จะวัด ว่า บุ ค คลใดมี ค วามสามารถในการอ่ า นตี ค วามมากน้อยเพี ย งใดนัJน จะต้อ ง
พิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ทีจะส่ งผลให้ผอู้ ่านสามารถตีความได้ เช่ น มีความสามารถใน
การอ่านจับใจความ การอ่านแปลความ การสรุ ปความ ฯลฯ ดังที มาลินี ชํานาญศิลป์ (2540: 85-87)
ได้กล่าวถึงความสามารถในการอ่านตีความไว้ว่า ผูอ้ ่านต้องการทราบว่า ข้อความหรื อเรื องทีอ่าน
นัJน ๆ มีความหมายทีแท้จริ งว่าอย่างไร สามารถอธิบายถึงเจตนาและความคิดของผูแ้ ต่งได้ ตลอดจน
สามารถสรุ ปความคิด จับใจความสําคัญ และอธิ บายขยายความได้ สอดคล้องกับ William (1986: 3)
ทีกล่าวถึงความสามารถในการอ่านตีความว่า ผูอ้ ่านจะต้องสามารถบอกจุดมุ่งหมายของเรื องทีอ่าน
ได้ นอกจากนีJจะต้องเข้าใจวิธีการเรี ยบเรี ยงเนืJอหา เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประโยคต่าง ๆ และ
สามารถติดตามความคิดของผูเ้ ขียนได้
ส่ ว น เถกิ ง พัน ธุ์ เถกิ ง อมร (2542: 38) ได้แสดงความคิ ดเห็ น เกี ยวกับ ความสามารถใน
การอ่านตีความว่า ผูอ้ ่านจะต้องสามารถเข้าถึงความมุ่งหมายทีแท้จริ งของผูเ้ ขียน โดยผูอ้ ่านจะต้องมี
ความรู้ ความชํานาญ และความสามารถในการแปลความ จับใจความสําคัญ และการสรุ ปความ
ตลอดจนสามารถเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของข้อความได้ดว้ ย เช่นเดียวกับที สนิท ตัJงทวี (2536:
123) ได้ ก ล่ า วว่ า ผู้อ่ า นต้อ งใช้ ส ติ ปั ญ ญาแทงทะลุ สิ งที อ่ า นได้ทJ ัง หมด คื อ สามารถเข้า ใจ
วัตถุประสงค์และท่าทีของผูเ้ ขียน สามารถทีจะสรุ ปความคิด จับใจความสําคัญ และอธิ บายขยาย
ความได้
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จากทีกล่ าวมาข้างต้นนัJนจะเห็นได้ว่า การวัดความสามารถในการอ่านตีความนัJนจะต้อง
พิจ ารณาว่า ผูอ้ ่ า นสามารถเข้า ใจจุ ด มุ่ ง หมายหรื อ วัตถุ ป ระสงค์ข องผูเ้ ขี ย นได้ม ากน้อ ยเพี ย งใด
นอกจากนีJ ยงั จะต้องมีความสามารถในการจับใจความสําคัญ แปลความ สรุ ปความ และขยายความ
ได้ดว้ ย จึงจะถือว่ามีความสามารถในการอ่านตีความ
สําหรับความคิดเห็ นของนักวิชาการชาวต่างประเทศนัJนได้ระบุพฤติกรรมทีจะแสดงถึ ง
ความสามารถในการอ่านตีความไว้อย่างชัดเจน เป็ นข้อ ๆ ดังเช่ น Ruddell (1974, อ้างถึงใน ภาณี
อัตโสภณ, 2523: 26) ได้กล่าวไว้วา่ ในการอ่านตีความผูอ้ ่านควรจะมีความสามารถในด้านต่อไปนีJ
1. การสังเกต เปรี ยบเทียบ และบอกข้อเท็จจริ งทีผูเ้ ขียนมิได้กล่าวไว้โดยตรง
2. การเรี ยงลําดับเหตุการณ์
3. การรู้จกั เหตุผล
4. การจับใจความสําคัญ
5. การคาดการณ์ล่วงหน้า
6. การแยกข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น ความจริ ง หรื อความเพ้อฝัน
7. การรู้จกั ลักษณะนิสัยของตัวละคร
8. การรู้จุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียน
ส่ วน Dallmann and Others (1978: 198) ได้กล่าวถึงความสามารถในการอ่านตีความว่า
จะต้องประกอบด้วยทักษะดังนีJ
1. การสรุ ปและรวบรวมเรื องทีอ่าน
2. การรู้ความหมายโดยทัวไปของเรื อง
3. การคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า
4. การเข้าใจสํานวนภาษา
5. การเปรี ยบเทียบ
6. การชีJอุปนิสัยของบุคคลในเรื อง
สําหรับ Dechat (1982: 314) ได้กล่าวถึงความสามารถในการอ่านตีความไว้วา่ ผูอ้ ่านจะต้อง
มีความสามารถดังนีJ
1. สามารถอนุมาน สรุ ปความ รู้ความหมายทัวไปของเรื อง
2. เข้าใจความหมายของสํานวนโวหารของผูแ้ ต่ง
3. เก็บรายละเอียดทีเป็ นนัยสําคัญของเรื องทีอ่านได้
4. คาดคะเนผลทีจะเกิดตามมาภายหลังได้

71
นอกจากนีJ Miller (1990: 5) ยังได้กล่าวถึงความสามารถในการอ่านตีความไว้วา่ ผูอ้ ่านควร
จะมีความสามารถในด้านต่อไปนีJ
1. ตอบคําถามทัว ๆ ไปจากเรื องทีอ่าน
2. อนุมานและสรุ ปความ
3. ค้นหาความหมายโดยนัย
4. คาดคะเนสิ งทีจะเกิดขึJนภายหลัง
5. ชีJอารมณ์และวัตถุประสงค์ของผูแ้ ต่ง
6. สรุ ปย่อเรื อง
7. เข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุและผล
8. เปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
9. จับใจความสําคัญ
จากทีกล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสังเคราะห์ความสามารถในการอ่านตีความได้ดงั ตารางที
4
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ตารางที 4 การสังเคราะห์ความสามารถในการอ่านตีความ

เข้ าใจความสั มพันธ์ ของเหตุ
และผล
เปรียบเทียบความสั มพันธ์
ระหว่ างประโยคหรือข้ อความ
คาดเหตุการณ์ ล่วงหน้ า

อธิบายเจตนาและความคิดของ
ผู้เขียน

เข้ าใจอารมณ์ และวัตถุประสงค์
ของผู้แต่ง

อธิบายขยายความ

สรุ ปความ/ย่ นย่ อเรืองให้ ได้
ใจความกะทัดรัด

แปลความหมาย

นักวิชาการ

จับใจความสํ าคัญ

ความสามารถในการอ่ านตีความ

เถกิง
พันธุ์เถกิงอมร
(2542)
สนิท ตัJงทวี
(2536)
มาลินี
ชํานาญศิลป์
(2540)
William (1986)
Ruddell (1974)
Dallmann and
Others (1978)
Dechat (1982)
Miller (1990)

จากทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าสิ งทีแตกต่างกันระหว่างนักวิชาการชาวไทยกับ
นักวิชาการชาวต่างประเทศก็คือ การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยนักวิชาการชาวไทยไม่ได้ระบุวา่
เป็ นความสามารถในการอ่านตีความ แต่นกั วิชาการชาวต่างประเทศเห็นว่าเป็ นองค์ประกอบหนึ ง
ของความสามารถในการอ่านตีความ ส่ วนองค์ประกอบอืนมีความคิดเห็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน
ดังนัJนจึงอาจสรุ ปได้วา่ ความสามารถในการอ่านตีความ ได้แก่ ความสามารถในการทีจะเข้าใจถึง
เจตนา จุดประสงค์ และความคิดทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนซึงซ่อนไว้ในงานเขียน
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ข้ อควรคํานึงในการอ่านตีความ
การตี ค วามนัJ น อาจจะแตกต่ า งกัน ได้ต ามความคิ ด เห็ น ของแต่ ล ะบุ ค คล แต่ เ พื อให้
การตี ค วามนัJน มี เ หตุ ผ ล ถู ก ต้อ งที สุ ด ก่ อ นการอ่ า นผูอ้ ่ า นจึ ง ควรคํา นึ ง ถึ ง สิ งต่ อ ไปนีJ (โกชัย
สาริ กบุตร, 2521: 57-58)
1. ความคิดนึกของแต่ละบุคคล อาจจะมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงดังนีJ คือ
1.1 เป็ นความคิดของคนคนเดียว คนอืนไม่จาํ เป็ นต้องเห็นด้วย
1.2 เป็ นความคิดของของส่ วนใหญ่ในยุคนัJน
1.3 ทันสมัยในยุคนัJนแต่จะล้าสมัยในยุคต่อมา
1.4 เหลวไหลไร้สาระในยุคนัJน แต่กลับน่าเชือถือศรัทธาในยุคต่อมา
1.5 เป็ นความคิดฝันหรื อจิตนาการในยุคนัJน แต่เป็ นความจริ งในยุคต่อมา
1.6 เป็ นความจริ งในยุคนัJน แต่เป็ นสิ งทีเกินจริ งหรื อไม่ในยุคต่อมา
1.7 เป็ นความคิดทีทันสมัย และเป็ นจริ งตลอดมา
1.8 เป็ นความเท็จตลอดมา
ดังนัJนจะเห็ นได้ว่าการเกิ ดแนวความคิดนัJนมีหลากหลาย ผูอ้ ่านจึงต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ และประการสําคัญจะต้องคํานึ งถึ งสมัยทีวรรณกรรมเล่ มนัJน ๆ เกิ ดด้วย เพราะแนวคิด
ค่านิ ยมของผูแ้ ต่งแต่ละยุคสมัยนัJนย่อมแตกต่างกันออกไป เนื องจากอิทธิ พลของสิ งแวดล้อม และ
สังคม ผูอ้ ่านจึงต้องนําประกอบในการตีความด้วย
2. วรรณกรรมของชนชาติใดสมัยใดก็ตาม ย่อมสอดแทรกขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ
บรรยากาศของคนชาติ นJ ันไว้ด้วย ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องแต่ ล ะชาติ ย่อมมี ผลกระทบต่ อ
การแสดงความคิดเห็นของผูแ้ ต่งด้วย
3. วรรณกรรมต่าง ๆ ไม่ใช่ หนังสื อสอนศีลธรรมเสมอไป ทัJงนีJ ขJ ึนอยู่กบั เจตนาของผูแ้ ต่ง
ผูอ้ ่านจึงจําเป็ นจะต้องอ่านและตีความให้เข้ากับรู ปแบบ และเจตนาของผูแ้ ต่งด้วยเพราะฉะนัJนจึง
จําเป็ นต้องจับเจตนาของผูแ้ ต่งให้ได้ เพราะผูแ้ ต่งอาจจะมีเจตนาเพียงบอกเล่าบางทีอาจจะสังสอน
บางทีแฝงแนวคิดต่าง ๆ ไว้
4. การอ่านข้อเขียนใด ๆ เกียวข้องกับสติปัญญาของผูอ้ ่านด้วย ผูอ้ ่านทีมีความรู้มีสติปัญญา
มีประสบการณ์มาก อ่านแล้วก็เกิดแง่คิดได้มาก ผูท้ ีประสบการณ์นอ้ ย ความรู้นอ้ ยอ่านแล้วเกิดแง่คิด
ได้น้อย เพราะฉะนัJนในการอ่านข้อเขียนเรื องเดี ยวกัน ผูอ้ ่านอาจจะเกิ ดความคิดเห็ นแตกต่างกัน
ออกไป แต่อาจจะแก้ไขด้วยการอ่านหลาย ๆ ครัJงใช้เหตุผล และมีทศั นะทีกว้าง
นอกจากนีJ โกชัย สาริ ก บุตร (2521: 34-35) ยัง ได้ก ล่ า วถึ ง สิ งที ควรพิจารณาในการอ่ า น
ตีความ โดยผูอ้ ่านจะต้องพิจารณาข้อความทีอ่านในประเด็นต่าง ๆ ดังนีJ
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1. คําและประโยคมีความหมายชัดเจนถูกต้องหรื อไม่
2. มีความกํากวมหรื อไม่
3. ขัดแย้งตัวเองหรื อไม่
4. มีการสรุ ปหรื อไม่
5. คําพูดรัดกุม หรื อกว้างขวาง
6. อ้างอิง หรื อประยุกต์มาจากหลักการใด
7. เป็ นจริ ง เชือถือได้หรื อไม่
8. มีความยุติธรรม หรื อ มีอคติ
9. มีการพิสูจน์มาแล้วหรื อยัง
10. มีขอ้ ตกลง หรื อ มีขอบเขตแค่ไหน
11. มีการให้คาํ จํากัดความ ถูกต้อง ชัดเจนหรื อไม่
12. มีเหตุผล หรื อหลักฐานอะไรมาประกอบ และได้รับการยอมรับแล้วหรื อไม่
จะเห็นว่าการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ขา้ งต้นนัJน ผูอ้ ่านจะต้องอ่านอย่างรอบคอบวิเคราะห์ และใช้
วิจารณญาณอย่างลึกซึJ งเป็ นการอ่านอย่างวิเคราะห์ก่อน
ส่ วน สุ นีย ์ สิ นธุเดชะ (2523: 143-144) ได้กล่าวถึงข้อควรคํานึงในการอ่านตีความไว้ดงั นีJ
1. ทําความเข้าใจกับเรื องทีอ่านตีความ โดยจับจุดสําคัญ ประเด็นความคิดของผูเ้ ขียนได้
2. พิจารณาหาเหตุผลอย่างรอบคอบ นํามาประมวลเข้ากับ ความคิดของตนเองพิจารณา
ข้อความนัJนควรจะเกียวกับเรื องใด
3. ทําความเข้าใจกับถ้อยคําบางคําทีเห็นว่า คํานัJนมีความสําคัญของใจความนัJนจะละเว้นคํา
นัJนไม่ได้ และดูบริ บทของคํานัJนด้วย จะเข้าใจความหมายของคํายิงขึJน
4. ต้องระวังว่า การตีความไม่ใช่ การวิจารณ์ ฉะนัJนจึงไม่ใช่ ขอ้ คิดเห็นว่าดีหรื อไม่ดี ชอบ
หรื อไม่ชอบ คงพิจารณาว่าข้อความนัJนบอกประเด็นสําคัญอะไร
5. การเรี ยบเรี ยงถ้อยคําในการตีความ ต้องให้ผอู้ ืนเข้าใจอย่างกระจ่างชัด
6. ต้องคํานึ งว่าการตีความต่างจากถอดความคําประพันธ์ การถอดคําประพันธ์ หมายถึ ง
จะต้องเรี ยบเรี ยงจากถ้อยคําของบทประพันธ์เดิมมาเป็ นร้ อยแก้ว โดยครบทัJงคํา ครบทัJงความและ
ครบทัJงสรรพนาม แต่การตีความนัJน จะจับเอาแต่ใจความสําคัญ หรื อความคิดของผูเ้ ขียนทีบ่งบอก
ไว้ในข้อความ หรื อสารนัJน ๆ
จากทีกล่าวมาข้างต้นอาจะสรุ ปได้วา่ การอ่านตีความเพือพิจารณาเจตนาหรื อจุดประสงค์ที
แท้จริ งของผูเ้ ขียนนัJน ผูอ้ ่านจะต้องคํานึ งถึงสิ งต่าง ๆ ทีจะส่ งผลต่อการอ่านตีความ ไม่ว่าจะเป็ น
การพิจารณาเรื องของการใช้ถ้อยคําสํานวนหรื อการพิจารณาจากบริ บทอืน ๆ ทีเกี ยวข้องกับเรื อง

75
เช่ น ภูมิหลังของผูแ้ ต่ง ภูมิหลังทางสังคม ตลอดจนอายุ เพศ วัย ประสบการณ์ ของผูอ้ ่าน ซึ งสิ ง
ต่าง ๆ เหล่านีJ จะส่ งผลให้การตีความของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ยิงผูอ้ ่านมีประสบการณ์ ใน
การอ่านมากเพียงใด การตีความก็จะใกล้เคียงกับตรงกับจุดประสงค์หรื อเจตนาของผูแ้ ต่งมากขึJ น
เท่านัJน
ลักษณะของข้ อเขียนทีต้ องใช้ การอ่านแบบตีความ
ศศิธร ธัญลักษณานันท์ (2542: 175-182) ได้กล่าวไว้วา่ การแปลความเป็ นการอ่านทีเหมาะ
กับข้อเขียนแบบรรยายหรื อเล่าเรื องตามความเป็ นจริ งหรื ออธิ บายข้อเท็จจริ ง เช่น งานเขียนประเภท
ตํารา เพราะข้อเขียนลักษณะนีJ ผเู้ ขียนไม่มีเจตนาจะซ่ อนเร้นสิ งใดไว้ แต่การอ่านแบบตีความเป็ น
การอ่านทีต้องใช้สติปัญญา หรื อความสามารถทางสมองมองทะลุ สารเพือค้นคว้าหาสิ งทีผูเ้ ขียน
ซ่อนเอาไว้ ดังนัJนข้อเขียนทีจะต้องใช้การอ่านแบบนีJจึงมีลกั ษณะดังต่อไปนีJ
1. เป็ นข้อเขียนทีใช้คาํ ทีมีความหมายโดยนัยหรื อความหมายแฝง ซึ งหมายถึงความหมาย
ในเชิงเปรี ยบเทียบหรื อความหมายทีชักนําความคิดให้เกียวโยงไปคิดถึงสิ งอืน เช่น
ทุกคนพร้อมทีจะยอมตาย เพราะเขาเป็ นมือขวาของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
อาจตีความได้วา่ เพราะเขาเป็ นคนใกล้ชิดของผูว้ ่าราชการจังหวัด เขาจึงมีอิทธิ พลทีทํา
ให้ทุกคนพร้อมทีจะทําตามทีเขาสัง
ความเป็ นผูเ้ ปล่าประโยชน์เป็ นของแพงทีสุ ด แต่เป็ นของหาง่าย
ข้อ เขี ย นนีJ มี ด้ว ยกัน 2 ประโยค คื อ ความเป็ นผูเ้ ปล่ า ประโยชน์ เ ป็ นของหาง่ า ย กับ
ความเป็ นผูเ้ ปล่ า ประโยชน์เป็ นของแพงที สุ ด ประโยคแรกเป็ นข้อเขี ย นที เป็ นการบอกเล่ า ตาม
ความเป็ นจริ ง จึงไม่จาํ เป็ นต้องตีความ ส่ วนประโยคที 2 จําเป็ นต้องตีความจึงจะทราบความหมายที
แท้จริ งของผูเ้ ขียน ซึงอาจตีความได้วา่ การทําตัวเป็ นคนไม่มีประโยชน์นJ นั นับว่าเป็ นการสู ญเสี ยสิ ง
ต่าง ๆ ไปอย่างมากมาย เช่น เสี ยเวลา เสี ยค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าเสืJ อผ้า ค่าอาหาร ฯลฯ สิ งทีสู ญเสี ยไปนัJน
ถ้านําเอามารวมกันเข้าก็จะพบได้วา่ เป็ นจํานวนมหาศาล ซึงถ้าคิดเป็ นเงินก็นบั ว่าแพงมาก
2. เป็ นข้อเขียนทีมีการเปรี ยบเทียบ หรื อใช้โวหารเชิงเปรี ยบเทียบ เช่น
เธอคือแก้วในดวงใจฉัน
อาจตีความได้วา่ ผูเ้ ขียนรักและทะนุ ถนอมเธอผูน้ J นั มาก เพราะโดยปกติแก้วเป็ นวัสดุที
เปราะบางซึ งแตกหรื อเสี ยหายได้ง่าย จึงจําเป็ นต้องใช้อย่างเบามือ ฉะนัJนการทีผูเ้ ขียนนํามาเป็ นคํา
เปรี ยบเทียบจึงทําให้ตีความได้วา่ เป็ นความรักแบบทะนุถนอม ไม่ใช่ รักแบบเทิดทูน หรื อไม่ใช่รัก
แบบลืมหูลืมตา
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มาดแม้นจะหาดวง
วิเชียรช่วงเท่าคีรี
หาดวงพระสุ ริยศ์ รี
ก็จะได้ดุจดังใจ
จะหาโฉมให้เหมือนนุช
จนสุ ดฟ้ าสุ ราลัย
ตายแล้วและเกิดใหม่
ไม่ได้เหมือนเจ้านฤมล
(รัชกาลที 2: พระราชนิพนธ์เรื องรามเกียรติq ตอนบทพากย์กาพย์นางลอย)
ข้อเขียนนีJ ตดั ตอนมาจากพระราชนิ พนธ์บ ทพากย์กาพย์นางลอย เป็ นตอนที พระราม
ครํ าครวญกับ ศพนางสี ดา จากการที ผูป้ ระพัน ธ์ ไ ด้เปรี ย บเที ย บไว้ว่า หากจะให้พ ระรามไปหา
ดวงแก้วทีมีขนาดใหญ่โตเท่าภูเขา หรื อจะให้ขJ ึนไปเอาดวงอาทิตย์ก็สามารถทําได้ แต่จะให้ ไปหา
คนทีเหมือนกับนางสี ดาคงไม่สามารถหาได้ แม้จะตายแล้วและเกิดใหม่กีชาติ ๆ ก็ไม่สามารถทีจะ
หาได้ ฉะนัJนจากการเปรี ยบเทียบดังกล่าวจึงทําให้ตีความได้วา่ พระรามรัก อาลัย และเสี ยดายนาง
สี ดาอย่างยิงและไม่อาจจะหาหญิงสาวคนใดมาทดแทนนางได้เลย
3. เป็ นข้อเขียนทีใช้สัญลักษณ์ หมายถึงข้อเขียนทีผูเ้ ขียนกล่าวถึงสิ งหนึ งแทนอีกสิ งหนึ ง
เช่น
โลกมีแก้วและทรายประกอบกัน
อาจตีความได้วา่ ในสังคมมนุษย์นJ นั ย่อมมีทJ งั คนดีและคนเลว (แก้วเป็ นสัญลักษณ์แทน
คนดี ทรายเป็ นสัญลักษณ์แทนคนเลว)
กาลครัJ งหนึ ง มี นกอิ น ทรี ฝูง หนึ งบิ น มากลางอากาศ ขณะเดี ย วกันก็ มี ฝูง นกกระจิ บ
นกกระจอกอีกฝูงบินตามมาติด ๆ พร้อมกับส่ งเสี ยง ซึ งเป็ นธรรมชาติของมัน ทําให้นกอินทรี ตวั
หนึ งในฝูง ทนไม่ ไ ด้ จึ ง เอาปี กทัJง สองข้า งมาปิ ดหู เป็ นเหตุ ใ ห้น กอิ น ทรี ต ัว นัJน ตกลงมาถึ ง แก่
ความตาย
อาจตี ค วามได้ว า้ บุ ค คลซึ งเป็ นผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ของสั ง คมนัJน หากไม่ ย อมรั บ ฟั ง
ความคิดเห็ นของบุคคลชัJนผูน้ ้อยบ้าง อาจทําให้การบริ หารงานของตนล้มเหลวหรื อประสบกับ
ความวิบตั ิไ ด้ (นกอินทรี เป็ นสัญลักษณ์ แทนผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ส่ วนนกกระจิ บนกกระจอกเป็ น
สัญลักษณ์แทนผูน้ อ้ ย หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาระดับล่าง)
จากที กล่ า วมาข้า งต้นอาจจะสรุ ป ได้ว่า ข้อ เขี ย นที ผูอ้ ่ า นจะต้องใช้ก ารอ่ า นแบบตี ค วาม
จะต้อ งเป็ นข้อเขี ย นที มี ก ารใช้ค าํ ที มี ค วามหมายไม่ ต รงตามตัว อัก ษร อาจจะเป็ นการใช้ค าํ ที มี
ความหมายโดยนัย ความหมายแฝง หรื อความหมายนัยประหวัด หรื ออาจเป็ นข้อเขียนทีมีการใช้
โวหารเชิงเปรี ยบเทียบ หรื อใช้โวหารสัญลักษณ์
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ปัจจัยทีมีผลต่ อการอ่านตีความ
การอ่านตีความเป็ นการอ่านทีต้องใช้สติปัญญา ความคิด วิจารณญาณ ในการทําความเข้าใจ
สิ งทีอ่านให้ถ่องแท้เพือจะได้สามารถเข้าใจเจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียน ซึ งการทีจะเข้าใจเนืJ อหาที
อ่านมากน้อยเพียงใดนัJนขึJนอยูก่ บั องค์ประกอบต่าง ๆ ดังที บุญเหลือ เทพยสุ วรรณ (2523, อ้างถึงใน
กาญจนา วิชญาปกรณ์, 2534: 175-176) ได้กล่าวถึงปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการอ่านตีความไว้ดงั นีJ
1. รู ปแบบของวรรณกรรม วรรณกรรมแต่ละชนิดมีรูปแบบแตกต่างกัน จึงมีขอ้ จํากัดและ
ลักษณะเฉพาะไปตามวิธีการ และแนวนิ ยมในการแต่ง การเข้าใจรู ปแบบของวรรณกรรมนับเป็ น
กรอบจํากัดอย่างหนึงทีจะช่วยให้การพินิจสารมีหลักเกณฑ์ทีแน่นขึJน
2. ภูมิ หลัง ทางสัง คม ได้แก่ สภาพสัง คมสมัย ที แต่ ง หรื อปรากฏวรรณกรรมเรื องนัJน ๆ
ขึJนมาเป็ นครัJงแรก และสภาพภูมิหลังทีวรรณกรรมเรื องนัJนนํามาบรรยายผูกเป็ นเรื อง เป็ นฉาก เป็ น
เหตุการณ์ขJ ึนมา คําว่าภูมิหลังทางสังคมนีJ หมายรวมถึงสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเชื อ
วัฒนธรรม ประเพณี ค่ า นิ ย ม ศาสนา ตลอดจนสภาพความเป็ นอยู่ การเมื อง การปกครองด้ว ย
การทราบภูมิหลังทางสังคมจะเป็ นประโยชน์ในแง่นาํ มาศึกษาทําความเข้าใจสภาพสังคมทีปรากฏ
ในเรื อง ตลอดจนพฤติกรรม ความคิดของตัวละครได้ง่ายขึJน และการพินิจจะมีนJ าํ หนักแห่ งเหตุผล
และความจริ งอย่างแจ่มชัด
3. ภูมิหลังเกียวกับผูแ้ ต่ง ภูมิหลังของประวัติผแู้ ต่งช่วยให้การตีความพินิจสารแคบและลึก
ขึJน เพราะถ้าผูอ้ ่านทราบชีวประวัติของผูแ้ ต่ง จะช่วยให้ทราบทัJงทัศนคติ บุคลิก ความคิดของผูแ้ ต่ง
รวมทัJงสภาพสังคมในสมัยนัJน มาเป็ นข้อมูลประกอบการพินิจสารทีปรากฏในชิJนงานนัJน ๆ ยิงขึJน
สามารถแยกแยะได้ว่า ส่ วนใดเป็ นข้อเท็จจริ ง ส่ วนใดเป็ นทัศนะของผูเ้ ขี ยน ผูเ้ ขี ยนต้องการสื อ
ออกมาด้วยจุดประสงค์ใด
ส่ วน อนงค์ บุญเลิศ (2538: 66-68) และ มาลินี ชาญศิลป์ (2540: 110-111) ได้กล่าวไว้ว่า
การตีความอาจจะแตกต่างกันไป เนืองจากสาเหตุต่อไปนีJ
1. ความสามารถของแต่ล ะบุ คคล ทัJงนีJ หมายถึ ง สติ ปัญญาของบุค คลทีอ่า นด้วย คนที มี
สติปัญญาเฉี ยบแหลม อาจจะเข้าใจง่ายและรวดเร็ ว รวมทัJงการพิจารณาเหตุผล ว่าสิ งใดควรจะเป็ น
อย่างไร เช่ น ถ้าอ่ านข้อความว่า “โอษฐ์นางดังใบไม้อ่อน” แล้วพิจารณาว่าผูห้ ญิงคนนีJ ปากสวย
หรื อไม่ ปากสี อะไร ผูอ้ ่านอาจจะตอบตามประสบการณ์ของตน บางคน อาจจะตอบว่า สี เขียว สี
เหลือง สี ชมพู แต่เมือพิจารณาตามเหตุผลแล้ว น่าจะเป็ นสี ชมพู เป็ นต้น
2. วัย ทัJงนีJเพราะความรู้สึกนึกคิด ความซาบซึJ ง ความสนใจ ตลอดจนความรู้ ย่อมแตกต่าง
กันไปตามวัย ต่ า ง ๆ กัน ทัJง ๆ ที เป็ นเรื องเดี ย วกัน จะเห็ นได้จ ากการเลื อกประเภทและรสของ
หนัง สื อแตกต่ า งกันไปตามความยากง่ า ย ในเยาว์วยั ถ้า เคยอ่ า นหนัง สื อเรื องใดก็ ตาม อาจจะมี
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ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด อย่า งหนึ ง เมื อเติ บ โตขึJ น กลับ มาอ่ า นอี ก ในเรื องเดี ย วกัน จะเห็ น ว่า ความคิ ด
ความซาบซึJง แตกต่างไป
3. ประสบการณ์ บุคคลแต่ละคนย่อมมีประสบการณ์ทีแตกต่างกันจึงทําให้ผลจากการอ่าน
แตกต่ า งกัน ไป คนที ไม่ เ คยประสบกับ เหตุ ก ารณ์ ใ ดก็ จ ะเข้า ใจและซาบซึJ งน้ อ ยกว่ า คนที มี
ประสบการณ์ เ รื องนัJน มาแล้ว หรื อ หากได้ป ระสบกับ เหตุ ก ารณ์ ใ ดเมื อได้อ่ า นเรื องที ตรงกับ
ประสบการณ์ของตน ก็จะสามารถตีความข้อความนัJน ๆ ได้เป็ นอย่างดี เช่น ผูท้ ีเคยตกอยูใ่ นความรัก
ย่อมเข้าใจเรื องเกียวกับความรักได้ดีกว่าผูท้ ีไม่เคยมีความรัก เป็ นต้น
4. ความเข้าใจความหมายของถ้อยคํา สํานวน ผูท้ ีเข้าใจในถ้อยคํา สํานวน จะตีความได้
ลึกซึJ งและถูกต้องมากกว่าผูท้ ีไม่รู้ความหมายของคํา สํานวน นอกจากนีJ การเข้าใจในถ้อยคํา สํานวน
ยังเป็ นเรื องทีเกี ยวกับประสบการณ์ ของผูอ้ ่านด้วย เช่ น ถ้าอ่านข้อความ ในหนังสื อระเด่ นลันได
กล่ าวถึงบทชมโฉมนางประแดะไว้ว่า “สองแก้มกัลยาดังลูกยอ” ผูอ้ ่านจะต้องทําความเข้าใจ คํา
ลูกยอ หมายถึงอะไร ซึ งคงจะไม่ได้หมายความถึงการยกยอ น่ าจะหมายถึง พืชชนิ ดหนึ ง และเมือ
ตีความถ้อยคําได้ จึงจะตีความเนืJ อหาว่าแก้มนางประแดะมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร หรื อสํานวนทีว่า
“พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา” ถ้อยคํา สํานวน ไม่ยาก แต่ผูอ้ ่านต้องใช้ความคิดว่าลักษณะของ
บุคคลผูน้ J ี เป็ นอย่างไร และจะตีความนํJาเสี ยงต่อไปได้วา่ ผูเ้ ขียนมีนJ าํ เสี ยงประชดประชัน เป็ นต้น
5. ความเข้าใจในการทีจะหาเรื องอืน ๆ มาเปรี ยบเทียบ หรื อรู้จกั ลากข้อความทีใกล้เคียงกัน
เกียวข้องกัน ไม่ว่าไปตามตัวอักษร มาเปรี ยบเทียบหรื อมาเป็ นแนวทางให้คิด หรื อเป็ นแนวทางใน
การตีความ ไม่วา่ จะเป็ นการตีความตามตัวอักษร ตีความตามเนืJอหา หรื อตีความตามนํJาเสี ยงก็ตาม
เช่ น ในกรณี ทีตีความ สํานวน สุ ภาษิต คําพังเพย ถ้าตีความตามตัวอักษร จะไม่ได้ความ เป็ นต้นว่า
“นํJาขึJนให้รีบตัก” ถ้าตีความตามตัวอักษร คือ ให้ไปตักนํJาตอนนํJาขึJน แต่ถา้ ตีความตามเนืJ อหา และ
ผูต้ ีความมีประสบการณ์เรื องนํJาขึJน ก็จะตีความได้วา่ “เมือมีโอกาสก็รีบทํา”
6. ความสามารถในการใช้ถอ้ ยคําบรรยายข้อความของการตีความ บางคนอ่านเข้าใจเรื องดี
ทัJงหมด แต่ไม่สามารถบรรยายให้ดีดงั ทีตนรู้และเข้าใจได้ บางคนตีสํานวนว่า “มือไม่พายอย่าเอา
เท้ารานํJา” บางคนจะตีความว่า “ไม่ทาํ แล้วอย่าขวางผูอ้ ืน” แต่บางคนจะตีความว่า “ไม่ทาํ แล้วอย่า
ถ่วงผูอ้ ืน” ความหมายของคําว่า “ขวาง” กับ “ถ่วง” นัJนต่างกัน ต้องพินิจพิจารณาให้ดีวา่ ควรจะใช้
คําใด จึงจะถูกต้อง เหมาะสมกว่ากัน
นอกจากนีJ ชมัยพร แสงกระจ่ าง (2545: 887-888) ได้แสดงความคิ ดเห็ นว่า ผูอ้ ่านจะ
สามารถตีความงานเขียนได้ จะต้องทําความเข้าใจในเรื องต่าง ๆ ดังต่อไปนีJเป็ นพืJนฐาน ได้แก่
1. ขนบวรรณคดี คือ การนิยมปฏิบตั ิตาม ๆ กันมาในเรื องของการเสนอสาร ซึงแต่ละสังคม
ย่อมมีขนบประเพณี ในการสื อสารแตกต่างกันไปแล้วแต่ขนบประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม
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นัJน ๆ การสร้ างงานโดยมีขนบประเพณี นJ ี เป็ นเรื องทีอาจเกิ ดขึJนโดยจงใจหรื อไม่ก็ได้ แต่เมือได้
เกิ ดขึJ นแล้ว คนรุ่ นหลังย่อมจะยึดถื อมากบ้างน้อยบ้าง โดยจงใจบ้าง ยกตัวอย่างเช่ น ในวรรณคดี
ตะวันตก นักประพันธ์หรื อกวีเคยอ้างเทพเจ้าในตํานานกรี กและบุคคลในคัมภีร์ไบเบิล กวีอืน ๆ
ย่อมทําตามกันต่อ ๆ มา ทัJงนีJ เพราะผูอ้ ่านและผูเ้ ขียนทําความเข้าใจกันโดยอาศัยสิ งเหล่านีJ และใน
บทละครไทยก็มีการตัJงต้นคํากลอนด้วยคําว่า “เมือนัJน” หรื อ “บัดนัJน” ตามฐานะของผูท้ ีจะเอ่ยชื อ
ถึงต่อไป หรื อใช้การเปรี ยบผิวหน้าของหญิงสาวกับดวงจันทร์ เป็ นต้น
2. พืJนหลังของเหตุการณ์ นอกจากต้องทําความเข้าใจเรื องขนบวรรณคดีแล้ว ผูอ้ ่านควรจะ
ทําความเข้าใจเรื องของพืJนหลังของเหตุการณ์ทีเกิดขึJนในหนังสื อเล่มใดเล่มหนึงด้วย คําว่าพืJนหลัง
ของเหตุ ก ารณ์ ใ นที นีJ ก็ คื อ การพิ จ ารณาความเป็ นไปของยุค สมัย ที หนัง สื อ เรื องนัJน ได้แ ต่ ง ขึJ น
พืJนหลังของเหตุการณ์ นับเป็ นประเด็นสําคัญไม่ น้อยทีจะช่ วยให้ผูอ้ ่านไม่ไขว้เขวในการตีความ
ยกตัวอย่างเช่น ในยุคสมัยหนึงผูห้ ญิงนิยมกินหมากและมีฟันดํา ความสวยของผูห้ ญิงอยูท่ ีฟันดํานัJน
แต่ในยุคสมัยต่อมาฟันดํากลับกลายเป็ นของน่ ารังเกียจเพราะดูสกปรก เป็ นต้น สิ งเหล่านีJ เป็ นเรื อง
ของรายละเอียดทีจะมองข้ามเรื องยุคสมัยไปไม่ได้เลย
3. ความรู้ ด้านอืน ๆ นอกจากขนบวรรณคดี และพืJนหลังของเหตุการณ์ แล้ว ผูอ้ ่านควรมี
ความรู้อืน ๆ ประกอบด้วย เช่น ความรู้ในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์ เพือว่าใน
กรณี ทีมีเรื องราวทีเกียวกับศาสตร์ ดงั กล่าว ผูอ้ ่านจะได้นาํ ศาสตร์ ทีเรี ยนรู้นJ นั มาช่วยในการพิจารณา
แต่ไม่ได้หมายความว่าผูอ้ ่านจะต้องเป็ นผูเ้ ชียวชาญในเรื องของความรู้ดงั กล่าวอยู่ตลอดเวลา เพียง
แค่เมือสังเกตได้ว่าในกรณี ทีเรื องราวมีศาสตร์ ใดศาสตร์ หนึ งเข้ามาเกี ยวข้อง ผูอ้ ่านก็น่าจะใฝ่ หา
ความรู้เพิมเติมได้ ไม่วา่ จะเป็ นจากห้องสมุดหรื อจากผูร้ ู้ผมู้ ีประสบการณ์ เพือให้การตีความเป็ นไป
อย่างถูกต้อง
4. ประสบการณ์ร่วมในชี วิต พืJนฐานสําคัญประการหนึ งทีผูอ้ ่านกับผูเ้ ขียนมีร่วมกันและ
เป็ นประโยชน์อย่างยิงสําหรับการตีความก็คือ ประสบการณ์ร่วมของความเป็ นชีวิต เรื องราวต่าง ๆ
ทีได้พบเห็ นในชี วิต ตลอดจนภาวะการเติบโตและการเปลี ยนแปลงของอารมณ์ คือพืJนฐานของ
ประสบการณ์ชีวติ ทีสําคัญยิง คนทีมีวยั สู งและมีประสบการณ์ในชีวิตด้วยกันย่อมสื อความหมายใน
ชีวติ ด้วยกันได้ แต่หากผูอ้ ่านมีอายุนอ้ ยจะต้องระมัดระวังเป็ นอย่างยิงกับประสบการณ์ชีวิตทีเขาไม่
เคยประสบและจะต้องค้นคว้าหาประสบการณ์ดงั กล่าวเพิมเติม โดยอาจจะค้นคว้าจากผูร้ ู้หรื อจาก
แหล่งความรู้เพือให้การตีความเป็ นไปอย่างเหมาะสม ข้อน่าสังเกตสําหรับเรื องประสบการณ์ร่วมก็
คือ ผูอ้ ่านต้องระมัดระวังการตีความประสบการณ์ทีเกิ ดจากความประทับใจร่ วมกันสู งมาก เพราะ
หากเป็ นกรณี ทีผูเ้ ขียนเขียนด้วยอคติ ผูอ้ ่านก็จะเกิ ดอคติตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่ น ผูเ้ ขียนเกลียด
ผูห้ ญิงและผูอ้ ่านก็เกลียดผูห้ ญิงด้วย
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จากทีกล่าวมาข้างต้นสามารถสังเคราะห์แนวคิดของผูร้ ู้ผเู้ ชียวชาญเกียวกับปัจจัยทีมีอิทธิ พล
ต่อการอ่านตีความได้ดงั ตารางที 5
ตารางที 5 การสังเคราะห์ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการอ่านตีความ
บุญเหลือ เทพยสุ วรรณ
1. รู ปแบบของ
วรรณกรรม
2. ภูมิหลังทางสังคม
3. ภูมิหลังเกียวกับผูแ้ ต่ง

1.

2.
3.
4.

5.

6.

อนงค์ บุญเลิศ และ
มาลินี ชาญศิลป์
ความสามารถของแต่
ละบุคคล
วัย
ประสบการณ์
ความเข้าใจใน
ความหมายของถ้อยคํา
สํานวน
ความเข้าใจในการทีจะ
หาเรื องอืน ๆ มา
เปรี ยบเทียบ หรื อรู ้จกั
ลากข้อความที
ใกล้เคียงกัน เกียวข้อง
กัน มาเปรี ยบเทียบ
หรื อมาเป็ นแนวทางให้
คิด
ความสามารถในการ
ใช้ถอ้ ยคําบรรยาย
ข้อความของการ
ตีความ

1.
2.
3.
4.

ชมัยพร แสงกระจ่ าง

ผู้วิจยั สั งเคราะห์

ขนบวรรณคดี
พืJนหลังของเหตุการณ์
ความรู ้ดา้ นอืน ๆ
ประสบการณ์ร่วมใน
ชีวิต เรื องราวต่าง ๆ ที
ได้พบเห็นในชีวิต
ตลอดจนภาวะ
การเติบโตและ
การเปลียนแปลงของ
อารมณ์

1. ปั จจัยด้านผูอ้ ่าน
1.1 ความรู ้
ความสามารถ
ส่ วนบุคคล
1.2 วัย
1.3 ประสบการณ์
1.4 ความรู ้ความเข้าใจ
ในความหมายของ
ถ้อยคําสํานวน
1.5 ความเข้าใจใน
การทีจะหาเรื อง
อืน ๆ มา
เปรี ยบเทียบหรื อ
รู ้จกั ลากข้อความที
ใกล้เคียงกัน
เกียวข้องกันมา
เปรี ยบเทียบหรื อมา
เป็ นแนวทางให้คิด
1.6 ความสามารถใน
การใช้ถอ้ ยคําเพือ
อธิบายข้อความ
ทีจะตีความ
2. ปั จจัยด้านงานเขียน
2.1 รู ปแบบหรื อขนบ
ของงานเขียน
2.2 ภูมิหลังทางสังคม
2.3 ภูมิหลังเกียวกับ
ผูแ้ ต่ง
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จากตารางสังเคราะห์ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการอ่านตีความข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัยที
มีอิทธิ พลต่อการอ่านตีความมี 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้านผูอ้ ่าน และปั จจัยด้านภาษาและงานเขียน โดย
ปั จจัยด้านผูอ้ ่าน ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถส่ วนบุคคล วัย ประสบการณ์ และความเข้าใจ
ในการที จะหาเรื องอื น ๆ มาเปรี ย บเที ย บหรื อ รู้ จ ัก ลากข้อ ความที ใกล้เ คี ย งกัน เกี ยวข้อ งกัน มา
เปรี ยบเทียบหรื อมาเป็ นแนวทางให้คิด ส่ วนปั จจัยด้านภาษาและงานเขียน ประกอบด้วย ความรู้
เกี ยวกับ รู ป แบบหรื อขนบของงานเขี ย น ความรู้ ค วามเข้า ใจในความหมายของถ้อยคํา สํา นวน
ภูมิหลังทางสังคม ภูมิหลังเกี ยวกับผูแ้ ต่ง ความสามารถในการใช้ถอ้ ยคําเพืออธิ บายข้อความทีจะ
ตีความ
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยทีเกียวข้ องกับวัจนปฏิบัติศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ทัJงงานวิจยั ภายในประเทศ
และงานวิจยั ของต่างประเทศเพือจะได้ทราบว่ามีการวิจยั เกียวกับวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ มากน้อยเพียงใด
และมีการทําวิจยั ในประเด็นใดแล้วบ้าง ซึงผูว้ จิ ยั จะได้นาํ เสนอดังรายละเอียดต่อไปนีJ
งานวิจัยในประเทศ
จากการศึ กษางานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับวัจนปฏิ บ ตั ิศาสตร์ ส ามารถจํา แนกงานวิจยั ทีศึ กษา
เกียวกับวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ในประเทศไทยออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 1. งานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับ
กลวิธี ก ารใช้ภ าษาในลัก ษณะต่ า ง ๆ ของภาษาใดภาษาหนึ ง 2. งานวิ จ ัย ที ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
กลวิ ธี ก ารใช้ภ าษาในลัก ษณะต่ า ง ๆ ของภาษาสองภาษา และ 3. งานวิ จ ัย ที ศึ ก ษาวิ เ คราะห์
กลวิธีการใช้ภาษาในลักษณะต่าง ๆ โดยใช้แนวคิดทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นหลักในการวิเคราะห์
โดยงานวิจยั ในแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนีJ
ประเภทที 1 งานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับกลวิธีการใช้ภาษาในลักษณะต่าง ๆ ของภาษาใดภาษา
หนึ ง เช่ น งานวิจยั ของ ชญาดา ธนวิสุท ธิq (2540) ทีทําวิจยั เรื องลักษณะทางสัท ศาสตร์ และ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ของภาษาทีแม่พูดกับลูกในภาษาไทย: การศึกษาเชิ งพัฒนาการต่อเนื อง โดยมุ่ง
ศึกษาภาษาทีแม่พูดกับลูกในภาษาไทยของแม่จาํ นวน 6 คน เป็ นการศึกษาเชิ งพัฒนาการต่อเนื อง
ทัJงหมด 5 ช่วงอายุของลูก คือ แรกเกิด 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยเปรี ยบเทียบกับ
ภาษาทีแม่พูดกับผูใ้ หญ่ในสถานการณ์ ธรรมชาติทีบ้าน ลักษณะสําคัญของภาษาแม่ 2 ลักษณะที
ศึกษาคือ 1. ลักษณะทางด้านเสี ยง โดยเฉพาะลักษณะสัทสัมพันธ์ หรื อเสี ยงซ้อน อันได้แก่ การใช้
เสี ยงสู ง-ตํา ความสัJน-ยาวของหน่วยความ ความเร็ วในการพูด และความดัง-ค่อยในการพูด และ 2.
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ลักษณะทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ อันได้แก่ วัจนกรรมเพือการสื อสาร ในแง่ของลักษณะทางเสี ยง ใช้
การวิเคราะห์ลกั ษณะทางสัทสัมพันธ์ทางกลสัทศาสตร์ อันได้แก่ ค่าความถีมูลฐาน พิสัยความถีมูล
ฐาน ค่าระยะเวลาของพยางค์ ค่าระยะเวลาของหน่ วยความ จํานวนพยางค์ต่อหน่ วยความ และค่า
ความเข้มของเสี ยง ผลการเปรี ยบเทียบภาษาทีแม่พูดกับลูกกับภาษาทีแม่พูดกับผูใ้ หญ่ พบว่าภาษาที
แม่พดู กับลูกใช้ระดับเสี ยงทีสู งกว่า ช่วงพิสัยกว้างกว่า ใช้เวลาในการพูดในหนึงหน่วยความสัJนกว่า
ความยาวเฉลียต่อหนึ งพยางค์ยาวกว่า และจํานวนคําต่อหนึ งหน่วยความน้อยกว่าภาษาทีแม่พูดกับ
ผูใ้ หญ่ เมือดูการเปลียนแปลงของลักษณะสัทสัมพันธ์ตามช่ วงอายุ พบลักษณะการเปลียนแปลงที
เด่ น คือ ช่ วงแรกเกิ ด แม่จะใช้ระยะเวลาในการพูดทัJงในพยางค์และหน่ วยความมาก นอกจากนีJ
จํานวนคําในหน่วยความยังมากกว่าช่วงอายุอืน ในขณะทีช่วง 6 เดือน มีการใช้ระดับเสี ยงทีสู ง และ
ช่วงพิสัยทีกว้างกว่าช่วงอายุอืนในช่วง 12 เดือน ลักษณะทางสัทสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีลกั ษณะคล้าย
กับ ในภาษาที แม่ พูด กับ ผูใ้ หญ่ การวิเ คราะห์ ก ารแปรที เกิ ดจากตัวแปรทางอายุต่ อ ลัก ษณะทาง
สัทสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าการแปรของลักษณะทางสัทสัมพันธ์ทุก
ลั ก ษณะตามอายุ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ในแง่ ข องลั ก ษณะทาง
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ พบว่ามีกริ ยาแสดงการกระทําด้วยการกล่าวถ้อย 24 ประเภท ได้แก่ บอก บรรยาย
อธิ บาย นับ เรี ยก ถาม สัง ขอร้อง ตําหนิ เตือน ขู่ ห้าม ชักชวน อุทาน ร้องเพลง ปลอบ กล่อม ชม
หยอกล้อ บ่น รําพึง ทักทาย ส่ งผลัด และรักษาผลัด กริ ยาแสดงการกระทําด้วยการกล่าวถ้อยแบ่ง
ออกได้เป็ นวัจนกรรม 5 ประเภท คือ การบอก การถาม การสัง การแสดงอารมณ์ความรู้สึก และ
การจัดการปฏิ สัม พันธ์ การแสดงอารมณ์ ความรู้ สึก พบมากทุ ก ช่ วงอายุ ยกเว้นในช่ วง 12 เดื อน
ในช่วง 6 เดือน แม่ใช้วจั นกรรมทีเป็ นการแสดงอารมณ์และความรู้สึกโดยเฉพาะการหยอกล้อมาก
ทีสุ ด ในขณะทีการบอกและการสัง พบมากในการพูดกับลูกช่ วงอายุ 12 เดือน แม่ใช้การถามมาก
เมือลูกอยูใ่ นช่วงแรกเกิด และ 3 เดือน
สิ นี วณิ ชชานนท์ (2541) ได้ทาํ วิจยั เรื องวัจนกรรมการสัญญาของเด็กไทย: การศึกษาเชิ ง
อภิวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาความเข้าใจ และความรู้ทางอภิวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
เกียวกับวัจนกรรมการสัญญาของเด็กไทยโดยได้ทาํ การทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 45 คน แบ่งออกเป็ น
3 กลุ่ ม คื อ เด็กอายุ 6 ขวบ 8 ขวบ และ 11 ขวบ จํานวน 45 คน ซึ งคัดเลื อกจากการจับสลากที
โรงเรี ยนสมถวิล มีปั จจัย 3 ปั จจัยทีนํามาพิจารณาในการศึกษานีJ คือ อายุ เงื อนไขในการสัญญา
(เงือนไขความปรารถนาของผูฟ้ ัง และเงือนไขความจริ งใจของผูพ้ ูด) และรู ปภาษา (คําว่า "สัญญา"
และรู ปแสดงอนาคตกาล) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ซึงเป็ นเรื องสัJน
ประกอบการ์ตูนจํานวนแปดเรื อง และคําถามเพือทดสอบความรู ้เชิงอภิวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ทีเกียวกับ
วัจ นกรรมการสัญ ญา การศึ ก ษานีJ มี ส มมติ ฐานว่า 1. ความสามารถในการอธิ บ ายวัจ นกรรม
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การสัญญาของเด็กไทยพัฒนาตามอายุ 2. เด็กเข้าใจเงือนไขความจริ งใจของผูพ้ ูดได้ดีกว่าเงือนไข
ความปรารถนาของผูฟ้ ั ง และ 3. เด็ก เข้า ใจถ้อยสัญ ญาที มี ค าํ ว่า สัญญาได้ดีก ว่า ถ้อ ยสัญญาที ใช้
รู ปแสดงอนาคตกาล ผลการวิจยั มีทJ งั ทีสอดคล้องและขัดแย้งกับสมมติฐาน กล่ าวคือ ความรู้ เชิ ง
อภิวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ของเด็กไทยเพิมขึJนตามอายุ โดยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.05)
ส่ วนสมมติฐานทีเหลือไม่มีความแตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ธนพรรษ สายหรุ่ น (2542) ได้ทาํ วิจยั เรื องกลวิธีการปฏิเสธในภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ไทยทีเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ: การศึกษาการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ของกลวิธีการปฏิเสธของนักศึกษาไทยที
เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ ข้อมูลทีใช้ในการวิเคราะห์ได้มาจากการตอบแบบสอบถาม
ที เป็ นการเติ ม ข้อ ความที เว้น ว่า งไว้ใ นบทสนทนาให้ส มบู ร ณ์ (DCT) ของกลุ่ ม ตัว อย่า งที เป็ น
นักศึกษาอเมริ กนั และนักศึกษาไทย จํานวนกลุ่มละ 50 คน ผลการวิจยั พบว่า กลวิธีการปฏิเสธของ
นักศึกษาไทยมีความแตกต่างจากกลวิธีการปฏิเสธของนักศึกษาอเมริ กนั กล่าวคือ นักศึกษาไทยนิยม
ใช้ก ลวิธี ก ารปฏิ เ สธแบบอ้อ ม และใช้ค าํ กล่ า วแสดงความลัง เลในการปฏิ เ สธการขอร้ อ งและ
การปฏิเสธข้อเสนอ ในขณะทีนักศึกษาอเมริ กนั มักใช้การปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนีJ
นัก ศึ ก ษาไทยนิ ย มใช้ค ํา กล่ า วแสดงว่ า ไม่ เ ป็ นปั ญ หา เช่ น "ไม่ เ ป็ นไร" หรื อ "ทํา เองได้" ใน
การปฏิเสธข้อเสนอมากกว่านักศึกษาอเมริ กนั และยังพบว่า นักศึกษาไทยให้ความสําคัญกับการเพิม
ความหนักแน่ นในคํากล่ าวขอโทษและขอบคุ ณมากกว่านักศึกษาอเมริ กนั ส่ วนการถ่ายโอนทาง
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ นJ นั ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาไทยทีเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
แสดงการปฏิเสธในภาษาอังกฤษคล้ายคลึงกับทีใช้ในภาษาแม่ของตน ซึ งแตกต่างจากทีนักศึกษา
อเมริ กนั ใช้ลกั ษณะดังกล่าวได้แก่ 1. การนิยมเพิมความหนักแน่นในคํากล่าวขอโทษ 2. การนิยมใช้
คํากล่าวแสดงความลังเล 3. การใช้รูปแบบ "ได้ แต่..." ในคํากล่าวแสดงความเห็นเชิงบวก 4. การใช้
คํา กล่ า วให้เหตุ ผลโดยใช้ข ้อมู ล เกี ยวกับ ครอบครั ว 5. การนิ ย มเพิมความหนัก แน่ น ในคํา กล่ า ว
ขอบคุณ และ 6. การใช้คาํ กล่าวตักเตือนลูกจ้าง นอกจากนีJ ยงั พบว่า สถานภาพทางสังคมระหว่าง
ผูป้ ฏิเสธกับผูข้ อร้องหรื อผูใ้ ห้ขอ้ เสนอนัJนมีบทบาทต่อการเลือกใช้กลวิธีการปฏิเสธของนักศึกษา
ไทยทัJงในปริ บทภาษาแม่และปริ บทภาษาอังกฤษ เช่น เมือผูป้ ฏิเสธมีสถานภาพทางสังคมตํากว่าคู่
สนทนา นักศึกษาไทยมักเลือกใช้คาํ กล่าวให้เหตุผล คํากล่าวแสดงความกังวล คํากล่าวขอโทษ และ
คํากล่าวแสดงความเห็นเชิงบวกมากขึJน ในขณะทีสถานภาพทางสังคมนีJ จะมีบทบาทไม่มากนักต่อ
การเลือกใช้กลวิธีการปฏิเสธของนักศึกษาอเมริ กนั
นวมิ นทร์ ประชานันท์ (2549) ได้ท าํ วิจยั เรื องการถ่ า ยโอนทางวัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ ใ น
การตอบรับข้อร้องเรี ยนของนักศึกษาไทยทีเรี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในธุ รกิ จ
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การโรงแรม โดยผูว้ ิจยั ระบุว่า ผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษในฐานะเป็ นภาษาทีสองหรื อภาษาต่างประเทศ
มัก จะมี ก ารตอบข้อร้ องเรี ยนอย่างไม่เพีย งพอหรื อไม่เหมาะสมในบางครัJ ง เมื อเปรี ย บเทีย บกับ
เจ้าของภาษา การศึกษาในครัJงนีJ จึงมุ่งทีจะสํารวจและเปรี ยบเทียบการใช้กลวิธีทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
และการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ในการตอบข้อร้องเรี ยนในธุ รกิ จการโรงแรม การศึกษาใน
ครัJงนีJ จะตรวจสอบความสามารถในการสื อสารระหว่างวัฒนธรรมทีมีผลต่อการตอบข้อร้องเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนคนไทยทีเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศซึ งมีความสามารถในภาษาทีแตกต่าง
กัน 2 ระดับ โดยยึดการตอบของผูท้ ีพูดอังกฤษเป็ นภาษาแม่และผูท้ ีพูดภาษาไทยเป็ นภาษาแม่เป็ น
หลักในการศึกษา การศึกษาในครัJงนีJ ใช้พนักงานโรงแรม จํานวน 120 คน เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยแบ่ง
ออกเป็ นพนัก งานโรงแรมที พูดภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาแม่ 30 คน (NE) พนัก งานโรงแรมที พูด
ภาษาไทยเป็ นภาษาแม่ 30 คน (NT) พนักงานโรงแรมคนไทยทีเป็ นนักศึกษาทีเรี ยนภาษาอังกฤษ
โดยมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับตํา (EFLL) 30 คน และพนักงานโรงแรมคนไทยทีเป็ น
นักศึกษาทีเรี ยนภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับสู ง (EFLH) 30 คน ผูใ้ ห้
ข้อมูลภาษาจะตอบข้อร้องเรี ยน 10 เหตุการณ์จากแบบสอบถามแบบบทสนทนาปลายเปิ ด (DCT)
ซึ งนํา มาจากสถานการณ์ ที เกิ ด ขึJ นกั บ โรงแรมทัวประเทศไทย การตอบที ได้จ ากการตอบ
แบบสอบถามจะนํามาเข้ารหัสตามกลวิธีการขอโทษ (apology taxonomy) ทีพบในการศึกษาระยะที
2 ของการศึกษาในครัJงนีJ หลังจากนัJนนําข้อมูลมาวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบตามความถีของรู ปภาษา
ทีปรากฏของผูใ้ ห้ข ้อมูลทัJง 4 กลุ่ ม นอกจากนีJ ยงั ศึก ษาขอบเขตของการถ่ ายโอนทางวัจนปฏิ บ ตั ิ
ศาสตร์ ด้วยการนํา เอาการตอบข้อร้ องเรี ยนของพนัก งานโรงแรมคนไทยทีเป็ นนักศึ ก ษาที เรี ย น
ภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับตํา (EFLL) และพนักงานโรงแรมคนไทยที
เป็ นนัก ศึ ก ษาที เรี ย นภาษาอัง กฤษโดยมี ค วามสามารถในการใช้ภ าษาในระดับ สู ง (EFLH) มา
เปรี ยบเทียบกับการตอบของพนักงานโรงแรมทีพูดภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ (NE) และพนักงาน
โรงแรมทีพูดภาษาไทยเป็ นภาษาแม่ (NT)
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีการใช้กลวิธีในการตอบข้อร้องเรี ยน 12 กลวิธี โดยพนักงาน
โรงแรมที พู ด ภาษาไทยเป็ นภาษาแม่ (NT) ใช้ สู ง ที สุ ด รองลงมาคื อ พนัก งานโรงแรมที พู ด
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ (NE) พนักงานโรงแรมคนไทยทีเป็ นนักศึกษาทีเรี ยนภาษาอังกฤษโดยมี
ความสามารถในการใช้ภาษาในระดับสู ง (EFLH) และพนักงานโรงแรมคนไทยทีเป็ นนักศึกษาที
เรี ยนภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับ ตํา (EFLL) ตามลําดับ กลวิธีทาง
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ทีใช้มากทีสุ ด 3 อันดับแรกของทุกสถานการณ์ คือ การเสนอการชดเชย (offering
repair) การแสดงการขอโทษ (expression of apology) และการรั บ ทราบความรั บ ผิ ด ชอบ
(acknowledgement of responsibility) ตามลําดับ นอกจากนีJยงั พบความเหมือนและความแตกต่างใน
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กลวิธีทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ของแต่ละกลวิธีอีกด้วย ในด้านการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ พบ
การถ่ายโอนทัJงในการตอบของพนักงานโรงแรมคนไทยทีเป็ นนักศึกษาทีเรี ยนภาษาอังกฤษโดยมี
ความสามารถในการใช้ภาษาในระดับ ตํา (EFLL) และพนัก งานโรงแรมที เป็ นนัก ศึ ก ษาที เรี ย น
ภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับสู ง (EFLH) อย่างไรก็ตาม การถ่ ายโอน
ในทางลบของพนักงานโรงแรมคนไทยทีเป็ นนักศึกษาทีเรี ยนภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถใน
การใช้ภาษาในระดับสู ง (EFLH) ปรากฏชัดเจนกว่าพนักงานโรงแรมคนไทยทีเป็ นนักศึกษาทีเรี ยน
ภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับตํา (EFLL) ผลการศึกษาแสดงให้เห็ น
โอกาสในการสร้างการสื อสารข้ามวัฒนธรรมและมีนยั ต่อการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาที 2 (L2) ในปริ บทการสื อสารข้ามวัฒนธรรมในธุรกิจการโรงแรม
ปาจารี ย ์ นิพาสพงษ์ (2550) ได้ทาํ วิจยั เรื องผลของประเภทการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพือแก้ไข
ข้อผิดต่อความสามารถทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ดา้ นการพูดปฏิเสธของผูเ้ รี ยน ซึ งงานวิจยั เรื องนีJ ทาํ ขึJน
เพื อศึ ก ษาผลของการใช้ข ้อ มู ล ป้ อนกลับ 2 แบบ ได้แ ก่ ข้อ มู ล ป้ อนกลับ แบบชัด เจน (explicit
feedback) และข้อมูลป้ อนกลับแบบโดยนัย (prompts) ต่อพัฒนาการทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ดา้ น
การตอบปฏิเสธของผูเ้ รี ยน วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ การศึกษาผลของข้อมูลป้ อนกลับทัJงสอง
แบบต่อ 1. ความสามารถในการปฏิเสธ 2. ความตระหนักเชิงวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ดา้ นการปฏิเสธ และ
3. ความเชือมันในการใช้คาํ ปฏิเสธอย่างเหมาะสมของผูเ้ รี ยน กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วยนักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ ชัJนปี ที 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 39 คน ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้ถูกแบ่ง
ออกเป็ นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน โดยใช้ผลการทดสอบความสามารถด้านการตอบปฏิเสธก่อนเข้า
ร่ วมการวิจยั (pre-test) โดยทัJงหมดได้ถูกจับคู่คะแนนเพือแบ่งเข้ากลุ่มวิจยั 3 กลุ่ม กลุ่มทดลองกลุ่ม
ที 1 ได้รับข้อมูลป้ อนกลับแบบชัดเจน กลุ่มทดลองกลุ่มที 2 ได้รับข้อมูลป้ อนกลับโดยนัย ส่ วนกลุ่ม
ควบคุมได้รับข้อมูลป้ อนกลับหลังการสอน (delayed feedback) หลังเข้าร่ วมกิ จกรรมการเรี ยน
การสอนนาน 10 สัปดาห์ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เข้าร่ วมการทดสอบวัดผลหลังการเรี ยน (immediate
post-test) อันประกอบด้วยข้อสอบพูดตอบปฏิเสธ ข้อสอบวัดความตระหนักเชิงวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
ด้านการปฏิเสธ และแบบวัดระดับความเชือมัน นอกจากนีJ ผเู้ ข้าร่ วมการวิจยั ยังเข้าร่ วมการทดสอบ
หลังการเรี ยนครัJงที 2 (delayed post-test) ในอีก 13 สัปดาห์ต่อมาเพือติดตามผลระยะยาวของการให้
ข้อมูลป้ อนกลับต่อความสามารถทางการปฏิ เสธของผูเ้ รี ยน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มทีได้รับข้อมูล
ป้ อนกลับโดยนัยมีพฒั นาการด้านการตอบปฏิเสธมากทีสุ ด โดยได้คะแนนจากข้อสอบพูดมากกว่า
กลุ่มข้อมูลป้ อนกลับแบบชัดเจนและกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึงความแตกต่างระหว่าง
กลุ่ มมีความชัดเจนมากขึJ นในการทดสอบครัJ งสุ ดท้าย ผลการวิจยั ยังพบว่า กลุ่ มข้อมูลป้ อนกลับ
โดยนัยพัฒนาระดับความตระหนักเชิ งวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ มากกว่ากลุ่ มอืน ๆ อย่างมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ ในขณะทีกลุ่มควบคุมมีพฒั นาการทางความเชือมันสู งทีสุ ด การวิเคราะห์ผลจากงานวิจยั เรื องนีJ
ชีJประโยชน์ของการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ โดยเฉพาะข้อมูลป้ อนกลับโดยนัยในการเรี ยนการสอนวิชา
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์
ประเภทที 2 งานวิจยั ทีศึกษาเปรี ยบเทียบกลวิธีการใช้ภาษาในลักษณะต่าง ๆ ของภาษาสอง
ภาษา เช่น งานวิจยั ของ ฮามัม สุ ปรี ยาดี (2548) ทีทําวิจยั เรื อง การศึกษาลักษณะวัจนกรรมทีปรากฏ
ในเว็บ โฆษณาไทย-อิ นโดนี เซี ย ตามแนววัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ โดยมี ค วามมุ่ ง หมายเพือ 1. ศึ ก ษา
ประเภทของวัจน กรรม กล่าวคือ ศึกษาการใช้วจั นกรรมทีปรากฏในเว็บไซต์โฆษณาภาษาไทยและ
ภาษาอินโดนีเซีย และศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้วจั นกรรมทีปรากฏในเว็บไซต์โฆษณาภาษาไทยและ
ภาษาอิ น โดนี เ ซี ย 2. ศึ ก ษาการใช้ ว จั นกรรมตรงและวัจ นกรรมอ้อ ม กล่ า วคื อ ศึ ก ษาการใช้
วัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อมทีปรากฏในเว็บไซต์โฆษณาภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซี ย และ
ศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้วจั นกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อมทีปรากฏในเว็บไซต์โฆษณาภาษาไทย
และภาษาอินโดนี เซี ย ข้อมูลทีใช้ในการศึกษาได้จากการรวบรวมโฆษณาแบบแถบประกาศจาก
เว็บไซต์ทีเป็ นภาษาไทยและภาษาอินโดนี เซี ย ระหว่า งวันที 15 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ถึ งวันที 15
มกราคม พ.ศ. 2547 บทโฆษณาทีใช้ในการศึกษามีจาํ นวนทัJงสิJ น 611 บท ประกอบด้วยโฆษณาแบบ
แถบประกาศภาษาไทย จํานวน 283 บท และโฆษณาแบบแถบประกาศภาษาอินโดนี เซี ย จํานวน
328 บท
จากการศึ ก ษาพบวัจ นกรรมที ใช้ใ นโฆษณาแบบแถบประกาศทัJง ภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซีย โดยเรี ยงตามลําดับปริ มาณการใช้ จํานวน 5 ประเภท ได้แก่ 1. การกล่าวความจริ ง ซึ งใช้
ถ้อยคําการยืนยันและการแนะนํา 2. การกล่าวชีJ นาํ ซึ งใช้ถอ้ ยคําเชิ ญชวน 3. การกล่าวผูกพัน ซึ งใช้
ถ้อยคําการเสนอ 4. การกล่าวประกาศ ซึงใช้ถอ้ ยคําการแจ้งให้ทราบ และ 5. การกล่าวแสดงออก ซึ ง
ใช้ถ้อยคําการแสดงความประหลาดใจ ในส่ วนของข้อแตกต่าง การใช้วจั นกรรมในโฆษณาแบบ
แถบประกาศภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียพบว่า ในโฆษณาแบบแถบประกาศภาษาอินโดนีเซี ยมี
การใช้ว จั นกรรมการกล่ า วชีJ นํา ซึ งใช้ถ้อ ยคํา การสั ง วัจ นกรรมการกล่ า วผูก พัน ซึ งใช้ถ้อ ยคํา
การประกัน และวัจนกรรมการกล่าวแสดงออก ซึ งใช้ถอ้ ยคําการแสดงการต้อนรับ แต่ไม่พบการใช้
วัจนกรรมทัJง 3 ประเภทนีJ ในโฆษณาแบบแถบประกาศในภาษาไทย ในขณะเดี ยวกันพบการใช้
วัจนกรรมการกล่ าวแสดงออก ซึ งใช้ถ้อยคําการแสดงความเสี ยใจในโฆษณาแบบแถบประกาศ
ภาษาไทย แต่ไม่พบการใช้วจั นกรรมประเภทนีJ ในโฆษณาแบบแถบประกาศภาษาอินโดนี เซี ย จาก
การศึกษาการใช้วจั นกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อมในโฆษณาแบบแถบประกาศภาษาไทยและภาษา
อินโดนี เซี ยพบว่า มีการใช้วจั นกรรมตรงมากกว่าวัจนกรรมอ้อม พบวัจนกรรมตรงทีใช้ในโฆษณา
แบบแถบประกาศทัJงภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย 5 ประเภท ได้แก่ 1. ประโยคบอกเล่าเพือแสดง
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เจตนาการกล่าวความจริ ง 2. ประโยคคําสังเพือแสดงเจตนาการกล่าวชีJ นาํ 3. ประโยคบอกเล่าเพือ
แสดงเจตนาการกล่าวผูกพัน 4. ประโยคบอกเล่าเพือแสดงเจตนาการกล่าวประกาศ และ 5. ประโยค
อุทานเพือแสดงเจตนาการกล่าวแสดงออก จากผลการศึกษา ไม่พบข้อแตกต่างในการใช้วจั นกรรม
ตรงในโฆณาแบบแถบประกาศทัJงภาษาไทยและภาษาอินโดนี เซี ย ในส่ วนวัจนกรรมอ้อมนัJนพบ
การใช้วจั นกรรมอ้อม 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประโยคคําถามเพือแสดงเจตนาการกล่ าวชีJ นาํ และ 2.
ประโยคคําถามเพือแสดงเจตนาการกล่ า วผูกพัน ในขณะเดี ยวกัน ไม่พ บข้อแตกต่า งของการใช้
วัจนกรรมอ้อมในโฆษณาแบบแถบประกาศทัJงภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย
ดนยา รั ก ศี ล (2551) ได้ท ํา วิ จ ัย เรื อง กลวิ ธี แ ละรู ป แบบภาษาที ใช้ ใ นการขอร้ อ งใน
ภาษาเยอรมันและภาษาไทย: การศึกษาวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เปรี ยบต่าง งานวิจยั นีJ มุ่งศึกษากลวิธีและ
รู ปแบบภาษาทีใช้ในการขอร้องในภาษาเยอรมันและภาษาไทย โดยพิจารณาปัจจัยหลักสองประการ
ทีมีผลต่อการเลื อกใช้กลวิธีและรู ปแบบภาษาในการขอร้ อง อันได้แก่ ปั จจัยด้านสถานภาพทาง
สังคมของผูพ้ ูดและผูฟ้ ัง และปั จจัยด้านสถานการณ์ความยากง่ายของเรื องทีขอร้อง ผูว้ ิจยั ใช้วิธีเก็บ
ข้อมูลโดยการสอบถามจากผูบ้ อกภาษาจํานวน 160 คน ซึ งเป็ นอาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทือบิงเง่น (Universität Tübingen)
ประเทศเยอรมนี ในการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้จดั ทําแบบสอบถามเกี ยวกับการขอความช่ วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เป็ นภาษาเยอรมันและภาษาไทย จํานวน 240 ชุ ด และศึกษาวิเคราะห์ขอ้ ความ
แสดงการขอร้องจํานวนทัJงสิJ น 2400 ข้อความ จากการวิจยั พบว่า กลวิธีการขอร้องทีนิ ยมใช้มาก
ทีสุ ดทัJงในภาษาเยอรมันและภาษาไทย คือ การขอร้องอย่างตรงไปตรงมาโดยใช้ขอ้ ความประกอบ
คําขอร้อง และพบว่าคนไทยมักใช้ขอ้ ความประกอบการขอร้องมากกว่าคนเยอรมัน นอกจากนัJนยัง
พบว่า ปัจจัยทีมีผลชัดเจนต่อการเลือกใช้กลวิธีและรู ปแบบภาษาในการขอร้องในภาษาเยอรมัน คือ
ปั จ จัย ด้า นความยากง่ า ยของเรื องที ขอร้ อ ง ในขณะที การเลื อ กใช้ก ลวิ ธี แ ละรู ป แบบภาษาใน
การขอร้ องในภาษาไทยนัJนได้รับ อิทธิ พลจากปั จจัยด้านสถานภาพทางสังคมของผูพ้ ูดและผูฟ้ ั ง
มากกว่าอย่างชัดเจน
จินดารัตน์ ธรรมรงวุทย์ (2553) ได้ทาํ วิจยั เรื อง ข้อบกพร่ องเชิ งวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ ใน
การสื อสารระหว่า งวัฒนธรรม: กรณี ศึ ก ษาการใช้ภาษาไทยของผูพ้ ูด ชาวอเมริ ก ัน และชาวจี น
งานวิจยั นีJ มีวตั ถุ ประสงค์ 2 ประการ คือ 1. ศึกษาประเภทของข้อบกพร่ องในการสื อสารระหว่าง
วัฒนธรรม และ 2. อธิบายสาเหตุของข้อบกพร่ องในการสื อสารทีพบในงานวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูล 2 วิธีร่วมกัน ได้แก่ 1. จดบันทึก ข้อบกพร่ องในการสื อสารจากสถานการณ์ จริ ง และ 2.
สัมภาษณ์ผบู้ อกภาษาชาวอเมริ กนั และชาวจีนทีสามารถใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศได้อย่าง
คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด จํานวน 18 คน จากข้อมูลทีพบ ผูว้ ิจยั สามารถจําแนกข้อบกพร่ องในการใช้
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ถ้อยคําภาษาไทยทีปรากฏในการสื อสารระหว่างชาวอเมริ กนั กับชาวไทย และระหว่างชาวจีนกับ
ชาวไทย ออกเป็ น 3 ประเภทหลัก คือ 1. ข้อบกพร่ องด้านกฎเกณฑ์การใช้ภาษา 2. ข้อบกพร่ องด้าน
การสื อเจตนา และ 3. ข้อบกพร่ องด้านการตีความเจตนา เมือพิจารณาผลการวิจยั ร่ วมกับแนวคิดเรื อง
“จุดมุ่งหมายวัจนกรรม” ของ Searle (1975) พบว่า เราสามารถจําแนกข้อบกพร่ องด้านการสื อเจตนา
ออกเป็ น 2 ประเภทย่อย คือ การสื อเจตนาผิดแบบข้ามกลุ่มวัจนกรรม และการสื อเจตนาผิดแบบไม่
ข้ามกลุ่มวัจนกรรม ในขณะเดียวกัน เราสามารถจําแนกข้อบกพร่ องด้านการตีความเจตนาออกเป็ น 2
ประเภทย่อยเช่นกัน คือ การตีความเจตนาผิดแบบข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม และการตีความผิดแบบ
ไม่ขา้ มจุดมุ่งหมายวัจนกรรม การจําแนกประเภทย่อยตามแนวคิดเรื องจุดมุ่งหมาย วัจนกรรมแสดง
ให้เห็ นว่า ข้อบกพร่ องเชิ ง วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ ใ นการสื อสารระหว่า งวัฒนธรรมที มี แนวโน้ม ส่ ง
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ระหว่า งบุค คลมากทีสุ ด คื อ ข้อบกพร่ องทีเกี ยวข้องกับจุ ดมุ่ง หมาย
วัจนกรรม “การกล่าวแสดงออก” ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า มีมโนทัศน์ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
สังคมทัJงหมด 4 มโนทัศน์ทีส่ งอิทธิพลให้เกิดข้อบกพร่ องในการสื อสารระหว่างชาวอเมริ กนั กับชาว
ไทย และระหว่างชาวจีนกับชาวไทย โดยข้อบกพร่ องในการสื อสารระหว่างชาวอเมริ กนั กับชาวไทย
มีแนวโน้มว่ามักจะเกี ยวข้องกับมโนทัศน์เรื องระยะห่ างทางอํานาจ และวัฒนธรรมบริ บทสู ง-ตํา
ขณะทีข้อบกพร่ องในการสื อสารระหว่างชาวจีนกับชาวไทยมักเกี ยวข้องกับมโนทัศน์เรื องความ
สุ ภาพกับอุปลักษณ์เรื อง “หน้า” ส่ วนมโนทัศน์ทีส่ งผลให้เกิดข้อบกพร่ องในการสื อสารระหว่างชาว
อเมริ กนั กับชาวไทย และระหว่างชาวจีนกับชาวไทยคือมโนทัศน์เรื อความเกรงใจ
ประเภทที 3 งานวิจยั ทีศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในลักษณะต่าง ๆ โดยใช้แนวคิด
ทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นหลักในการวิเคราะห์ เช่น งานวิจยั ของ เนาวนิจ สิ ริผาติวิรัตน์ (2544) ที
ทํา วิ จ ัย เรื อง ภาษาชัก จู ง ในโฆษณาทางโทรทัศ น์ : การศึ ก ษาภาษาระดับ ข้อ ความตามแนว
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายทีจะศึกษาว่าโฆษณาทางโทรทัศน์มีการใช้ภาษาอย่างไรบ้าง
ในการชัก จูง ผูช้ มให้รับ รู้ จดจํา และเชื อถื อในสิ นค้า และการใช้ภาษาดัง กล่ า วแสดงให้เห็ นถึ ง
ลักษณะภาษาระดับข้อความทีปรากฏในโฆษณาทางโทรทัศน์ในภาษาไทยอย่างไร ข้อมูลทีใช้ใน
การศึกษาเป็ นบทโฆษณาทีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 และช่อง 9 ช่วงเวลา
19.30-21.30 น. ระหว่างเดื อนเมษายน-มิถุนายน พุทธศักราช 2543 รวมทัJงสิJ น 287 บทโฆษณา
ผลการศึกษาพบว่า บทโฆษณาทางโทรทัศน์มีกลวิธีการชักจูงผูช้ ม 3 กลวิธี คือ 1. กลวิธีการชักจูง
ด้วยรู ป ลัก ษณ์ ทางภาษา 2. กลวิธีก ารชัก จูง ด้วยวาทศิ ลป์ และ 3. กลวิธี การชักจูงด้วยวัจนกรรม
กลวิธีดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่าภาษาโฆษณาเป็ นภาษาชักจูง กล่าวคือ บทโฆษณามีลกั ษณะการใช้
ภาษาใกล้เคียงกับภาษาทีใช้จริ งในชีวติ ประจําวันเนืองจากเป็ นการจําลองเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในชีวติ ประจําวันมานําเสนอ ขณะเดียวกัน บทโฆษณาใช้กลวิธีการชักจูงหลากหลายลักษณะซึ งทํา
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ให้โ ฆษณาก้า วพ้นจากการทํา หน้า ที ให้ข ้อมู ล พืJน ฐานเกี ยวกับ สิ นค้า อาทิ ชื อ คุ ณสมบัติ ราคา
สถานทีจําหน่าย ไปสู่ การสื อความหมายแฝงทีเกาะเกียวอยูก่ บั สิ นค้าทีนําเสนอในบทโฆษณา
วรรณริ นทร์ วินิจกิจเจริ ญ (2547) ได้ทาํ วิจยั เรื อง การใช้ภาษาเพือสร้างอารมณ์ขนั ในเพลง
ตลกคําเมือง: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ โดยวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ครัJงนีJ คือ 1. เพือศึกษาการใช้ภาษาเพือสร้างอารมณ์ขนั ในเพลงตลกคําเมืองตามแนวอรรถศาสตร์
และวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ และ 2. เพือเปรี ยบเทียบลักษณะการใช้ภาษาเพือสร้างอารมณ์ขนั ในเพลง
ตลกคําเมืองของ วิทูรย์ ใจพรหม บุณศรี รัตนัง และ เทพธารา ปั ญญามานะ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการ
วิจยั คือ บทพูดจํานวน 660 บทในเพลงตลกคําเมืองทีเผยแพร่ ในระหว่างปี พ.ศ. 2535-2545 ของ
วิทูรย์ ใจพรหม 402 บท บุญศรี รัตนัง 162 บท และเทพธารา ปั ญญามานะ 96 บท เครื องมือทีใช้ใน
การวิจยั คือ เกณฑ์การใช้ภาษาตามแนวอรรถศาสตร์ 9 ลักษณะและเกณฑ์การใช้ภาษาตามแนว
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 4 ลักษณะ ผลการวิจยั พบว่า 1. จากบทพูดในเพลงตลกคําเมือง 660 บท มีการใช้
ภาษาเพือสร้างอารมณ์ขนั 542 ครัJง เป็ นการใช้ภาษาตามแนวอรรถศาสตร์ 142 ครัJง เป็ นการใช้ภาษา
ตามแนววัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 400 ครัJง ในการใช้ภาษาเพือสร้างอารมณ์ขนั ตามแนวอรรถศาสตร์ พบ
การใช้ค วามหมายตามบริ บ ทมากที สุ ด รองลงมา คื อ การใช้ค าํ พ้อ งเสี ย ง คํา พ้อ งความหมาย
ความหมายประจํา รู ป คําเกิ ดคู่ กนั คําร่ วมกลุ่ ม และคํา แย้ง ความหมาย พบน้อยที สุ ด คือ การใช้
คํา หลายหน้า ที ไม่ พ บเลย คื อ การใช้ค าํ ขัด กัน ส่ วนการใช้ภาษาเพือสร้ า งอารมณ์ ข ันตามแนว
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ พบการใช้ความหมายบ่งชีJ เป็ นนัยมากทีสุ ด รองลงมา คือ การใช้การเป็ นไปตาม
คาด วัจนกรรมตรง วัจนกรรมความหมายนัย หลักการร่ วมมือในการสนทนาด้านคุณภาพ วัจนกรรม
อ้อม หลัก การร่ วมมื อในการสนทนาด้า นปริ มาณและวัจนกรรมตามตัวอัก ษร พบน้อยที สุ ด คื อ
การใช้หลักการร่ วมมือในการสนทนาด้านความสัมพันธ์ ไม่พบเลย คือ การใช้หลักการร่ วมมือใน
การสนทนาด้า นลัก ษณะ 2. ในการใช้ภาษาเพือสร้ า งอารมณ์ ข ัน ในเพลงตลกคํา เมื อ งตามแนว
อรรถศาสตร์ของ วิทูรย์ ใจพรหม มีการใช้ความหมายประจํารู ป ความหมายตามบริ บท คําพ้องเสี ยง
คํา พ้อ งความหมาย คํา แย้ง ความหมาย คํา หลายหน้ า ที และคํา เกิ ด คู่ ก ัน มากที สุ ด เทพธารา
ปัญญามานะ มีการใช้คาํ ร่ วมกลุ่มเพียงคนเดียว บุญศรี รัตนัง ไม่พบการใช้ภาษาลักษณะใดมากเป็ น
พิเศษ ในการใช้ภาษาเพือสร้างอารมณ์ขนั ในเพลงตลกคําเมืองตามแนววัจนปฏิบตั ิศาสตร์ วิทูรย์
ใจพรหม มี ก ารใช้ ว จั นกรรมอ้อ ม หลัก การร่ ว มมื อ ในการสนทนาด้า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
ความหมายบ่ งชีJ เป็ นนัยและการเป็ นไปตามคาดมากที สุ ด บุญศรี รั ตนัง มี ก ารใช้วจั นกรรมตรง
วัจนกรรมตามตามตัวอักษรและวัจนกรรมความหมายนัยมากทีสุ ด เทพธารา ปั ญญามานะ มีการใช้
หลักการร่ วมมือในการสนทนาด้านความสัมพันธ์มากทีสุ ด
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วรพร ได้สกุล ชู (2547) ได้ท าํ วิจยั เรื อง การใช้ป ระโยคคํา ถามในวัจนกรรมอ้อม โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ 4 ประการ คื อ 1. เพื อศึ ก ษารู ป แบบและหน้า ที ของประโยคคํา ถามแบบอ้อมใน
ภาษาไทย 2. เพือเปรี ยบเทียบหน้าทีและกลวิธีการใช้ประโยคคําถามแบบอ้อมจากละครโทรทัศน์
และแบบสอบถาม 3. เพือศึกษาการใช้ประโยคคําถามแบบอ้อมของกลุ่มตัวอย่างตามปั จจัยด้านเพศ
อายุ และสถานภาพทางสัง คมของคู่ ส นทนา และ 4. เพือศึ ก ษาการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพทาง
การสื อสารของตัวอย่างประชากรเกี ยวกับการใช้ประโยคคําถามแบบอ้อม ในการดําเนิ นงานวิจยั
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากบทสนทนาในละครโทรทัศน์ จํานวน 2 เรื อง และจากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาจากตัวอย่างประชากรเพศชายและหญิงในช่วง 3 อายุ ได้แก่ ช่วงอายุ 2030 ปี ช่วงอายุ 31-40 ปี และช่วงอายุ 41-50 ปี ขึJนไป กลุ่มละ 30 คน ซึ งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยเพศ
ชาย 15 คน และเพศหญิง 15 คน รวมจํานวนทัJงสิJ น 90 คน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
อัตราส่ วนร้อยละ และการทดสอบความมีนยั สําคัญทางสถิติของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียด้วย
ค่า t (t-test) ผลการวิเคราะห์รูปแบบประโยคคําถามแบบอ้อมจากข้อมูลโทรทัศน์และแบบสอบถาม
พบว่า รู ปประโยคคําถามแบบตอบรับ-ปฏิ เสธเป็ นรู ปแบบทีพบมากทีสุ ด รองลงมาคือ ประโยค
คําถามแบบให้ตอบเนืJ อความ ส่ วนประโยคคําถามแบบให้เลือกตอบ พบการใช้น้อยมาก สําหรับ
หน้าทีของรู ปประโยคคําถามแบบอ้อมซึงจําแนกตามกลุ่มความหมาย ได้แก่ หน้าทีแสดงการปฏิเสธ
หน้าทีแสดงอารมณ์และความรู้สึก หน้าทีแสดงความต้องการให้ผฟู้ ังปฏิบตั ิตามความต้องการของ
ผูพ้ ดู หน้าทีบอกกล่าว หน้าทีเน้นความสุ ภาพ หน้าทีให้ทางเลือกแก่ผฟู้ ัง และหน้าทีทักทาย จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลละครพบว่า หน้าทีแสดงอารมณ์และความรู้ สึกเป็ นหน้าทีทีพบมากทีสุ ด ต่างจาก
ข้อมูลแบบสอบถามพบการใช้หน้าที ให้ทางเลื อกแก่ ผูฟ้ ั งมากทีสุ ด เมื อพิจารณาการใช้ประโยค
คําถามแบบอ้อมในแต่ละวัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรมการกล่าวแสดงออก วัจนกรรมการกล่าวชีJ นาํ
วัจ นกรรมการกล่ า วผูก พัน และวัจ นกรรมการกล่ า วแสดงความรู้ สึ ก พบวัจ นกรรมการกล่ า ว
ความจริ งมีการใช้ประโยคคําถามแบบอ้อมเพือทําหน้าทีต่าง ๆ มากทีสุ ด นอกจากนีJ ยงั พบว่า หน้าที
เพือเน้นความสุ ภาพเป็ นหน้าทีทีพบการใช้ในทุกวัจนกรรม ผลการศึกษาปั จจัยทีคาดว่ามีอิทธิ พลต่อ
การเลื อ กใช้ป ระโยคคํา ถามแบบอ้อม อาทิ ปั จจัย ด้า นเพศ อายุ และสถานภาพทางสั ง คมของ
คู่สนทนาพบว่า ปั จจัยด้านสถานภาพทางสังคมของคู่สนทนามีแนวโน้มทีจะมีผลต่อการเลื อกใช้
ประโยคคํา ถามแบบอ้อมมากที สุ ด เมื อพิจารณาการประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพทางการสื อสารด้วย
รู ปประโยคคําถามแบบอ้อมจากกลุ่ มตัวอย่างประชากรพบว่า โดยทัวไปกลุ่มตัวอย่างประเมินให้
การใช้ประโยคคําถามแบบอ้อมมีประสิ ทธิภาพทางการสื อสารในระดับปานกลาง
นิ ภาวรรณ มันทะเล (2550) ได้ทาํ วิจยั เรื อง การใช้แนวความคิดวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ เพือ
ตีความนวนิยายไทยเรื องข้างหลังภาพของศรี บูรพา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาลักษณะการสื อสาร
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ทีเป็ นสาเหตุของความสัมพันธ์รักทีล้มเหลวระหว่างกี รติตวั ละครเอกหญิงและนพพรตัวละครเอก
ชายในนวนิ ยายเรื องข้างหลังภาพ ของศรี บูรพาโดยอิงหลักการสนทนาทีเรี ยกว่า “หลักความ
ร่ วมมือ” ของ Paul Grice นักภาษาศาสตร์ ชาวอังกฤษ และแนวคิดด้านวัจนกรรมของ Austin and
Searle การเก็บข้อมูลได้จากบทสนทนาระหว่างนพพรและกีรติในบทที 3-6, 9-10, 12, 18, 19 และ
จดหมายทีกีรติเขียนตอบนพพรในบทที 14 ของนวนิยายข้างหลังภาพ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า
การละเมิดหลักการสนทนาหรื อหลักความร่ วมมือเสนอโดย Paul Grice ของทัJงคู่สนทนากีรติและ
นพพร เป็ นสาเหตุของความไม่สมหวังในความรักของทัJงสองฝ่ าย กีรติละเมิดหลักความร่ วมมือ 3
ข้อ ได้แก่ การละเมิดกฎปริ มาณ คือ การกล่าวข้อความทีมีเนืJ อหามากหรื อน้อยกว่าเจตนาของผูพ้ ูด
พบจํานวน 3 ข้อความในบทที 18 และบทที 19 กีรติละเมิดกฎปริ มาณเพือเลียงการตอบคําถามและ
เพือการพูดประชด การละเมิดกฎความสัมพันธ์ คือ การกล่าวข้อความทีไม่สัมพันธ์กบั เจตนาหรื อ
หัวข้อสนทนาขณะนัJนพบจํานวน 4 ข้อความในบทที 10 และบทที 12 กีรติละเมิดกฎความสัมพันธ์
เพือเลียงการตอบคําถาม การละเมิดกฎคุณลักษณะคือ การกล่าวข้อความทีมีความหมายไม่ชดั เจน
คลุมเครื อพบจํานวน 1 ข้อความในบทที 12 กี รติละเมิดกฎคุณลักษณะเพือเลียงการตอบคําถาม
นพพรละเมิดหลักความร่ วมมือ 1 ข้อ ได้แก่ การละเมิดกฎคุณภาพ คือ การกล่าวข้อความทีไม่จริ ง
พบจํานวน 2 ข้อความในบทที 5 และบทที 9 นพพรละเมิดกฎคุณภาพเพือกล่าวคําเท็จ นอกจากนีJ ผล
การศึกษาอิงแนวคิดวัจนกรรมพบว่าผลวัจนกรรมของวัจนกรรมปฏิบตั ิปรากฏในจดหมายของกีรติ
เขียนตอบนพพรเป็ นสาเหตุข องโศกนาฏกรรมรักระหว่างนพพรและกี รติ อีกด้วย ข้อความใน
จดหมายทีกีรติเขียนตอบนพพรมีใจความทีก่อให้เกิดผลของวัจนกรรมสองประเภท คือ วัจนกรรม
การกล่าวชีJ นาํ หมายถึง การกล่าวถ้อยคําของผูพ้ ูดทีมีจุดมุ่งหมายให้ผฟู้ ั งกระทําการอย่างใดอย่าง
หนึงตามเจตนาของผูพ้ ดู พบจํานวน 5 ข้อความ ในบทที 14 วัจนกรรมการกล่าวแสดงออก หมายถึง
การกล่าวถ้อยคําเพือแสดงสภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึก ตลอดจนถึงทัศนคติของผูพ้ ูด พบจํานวน 1
ข้อความ ในบทที 14
นภัทร อังกูรสิ นธนา (2551) ได้ทาํ วิจยั เรื อง การศึกษาเปรี ยบเทียบวัจนกรรมอ้อมในบท
สนทนาในนวนิยายไทยต่างสมัย: ตามแนววัจนปฏิบตั ิศาสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาประเภท
และความหมายของวัจนกรรมอ้อม รวมทัJงเปรี ย บเทีย บประเภทวัจนกรรมอ้อมที ปรากฏในบท
สนทนาในนวนิยายต่างสมัยโดยเก็บข้อมูลจากนวนิยายไทย จํานวน 24 เรื อง ผลการวิจยั พบประเภท
ของวัจ นกรรม 11 ประเภท คื อ วัจ นกรรมขอร้ อ ง วัจ นกรรมการสั ง วัจ นกรรมการบอกเล่ า
วัจนกรรมการถาม วัจนกรรมการแนะนํา วัจนกรรมการเตื อน วัจนกรรมการทักทาย วัจนกรรม
การสัญญา วัจนกรรมการโต้แย้ง วัจนกรรมการแสดงความรู้สึกในแง่ลบ และวัจนกรรมการบริ ภาษ
แต่ไม่พบประเภทของวัจนกรรมอ้อม 3 ประเภท คือ วัจนกรรมการขอบคุ ณ วัจนกรรมการแสดง
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ความยินดี และวัจนกรรมการขู่ การเปรี ยบเทียบประเภทวัจนกรรมอ้อมทีปรากฏในนวนิยายทัJง 4
ช่ วงเวลาพบว่า วัจนกรรมการบริ ภาษ วัจนกรรมโต้แย้ง วัจนกรรมการแสดงความรู้ สึกในแง่ ลบ
วัจ นกรรมการขอร้ อ ง วัจ นกรรมการสั ง วัจ นกรรมการถาม และวัจ นกรรมการเตื อ น ปรากฏ
วัจนกรรมอ้อมในนวนิ ยายทัJง 4 ช่ วงเวลา ในขณะทีวัจนกรรมการแนะนําปรากฏวัจนกรรมอ้อม
ในนวนิยายเพียง 3 ช่ วงเวลา คือ ใน นวนิ ยายช่ วงที 2-4 เท่านัJน ส่ วนวัจนกรรมการทักทายปรากฏ
วัจนกรรมอ้อมในนวนิ ย ายเพีย ง 2 ช่ วงเวลา คือ ในนวนิ ย ายช่ วงที 1 และช่ วงที 4 อย่า งไรก็ ตาม
วัจนกรรมการบอกเล่ าและวัจนกรรมการสัญญาปรากฏวัจนกรรมอ้อมในนวนิ ยายเพียงช่ วงเวลา
เดียวเท่านัJน คือ ในนวนิยายช่วงที 3 สุ ดท้าย วัจนกรรมการขอบคุณ วัจนกรรมการแสดงความยินดี
และวัจนกรรมการขู่ ไม่ปรากฏวัจนกรรมอ้อมในนวนิยายทัJง 4 ช่วงเวลา
รัชนียญ
์ า กลินนํJาหอม (2551) ได้ทาํ วิจยั เรื องอุปลักษณ์ทีนักการเมืองไทยใช้ : การศึกษา
ตามแนวอรรถศาสตร์ ป ริ ช านและวัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อวิเ คราะห์ ถ้อ ยคํา
อุปลักษณ์ทีนักการเมืองไทยใช้ซึงสะท้อนมโนอุปลักษณ์เกียวกับการเมืองและวิเคราะห์หน้าทีของ
มโนอุปลักษณ์ทีนักการเมืองไทยใช้ในวาทกรรมการเมืองประเภทต่าง ๆ ข้อมูลทีใช้ในการศึกษา
ได้แก่ คําปราศรัยหาเสี ยง การอภิปรายเพือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็ นรายบุคคล การสัมภาษณ์
และรายการ "นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน" การวิเคราะห์ถอ้ ยคําอุปลักษณ์ทีนักการเมืองไทยใช้
สะท้อนมโนอุปลักษณ์ เกี ยวกับการเมือง 9 มโนอุปลักษณ์ ได้แก่ 1. [การเมือง คือ การต่อสู้] 2.
[การเมือง คือ การเดินทาง] 3. [การเมือง คือ การแข่งขัน] 4. [การเมือง คือ ครอบครัว] 5. [การเมือง
คือ การรักษาโรค] 6. [การเมือง คือ การแสดง] 7. [การเมือง คือ ธุ รกิจ] 8. [การเมือง คือ การดูแล
และทํา นุ บ าํ รุ ง ] และ 9. [การเมื อง คื อ เกม] มโนอุ ป ลัก ษณ์ เ หล่ า นีJ สะท้อ นให้เ ห็ นมุ ม มองของ
นักการเมืองต่อการเมืองในมิติต่างกัน กล่าวคือ การเมืองเป็ นเรื องของความรุ นแรง การเมืองต้องมี
การวางกลยุทธ์เพือช่วงชิงชัยชนะ การเมืองคือการเดินทางทีนักการเมืองนําประชาชนไปสู่ จุดหมาย
การเมืองเป็ นการแข่งขันทีมีกติกา การเมืองเป็ นเรื องความสัมพันธ์แบบคนในครอบครัว การเมือง
ต้องการผูเ้ ชี ยวชาญเฉพาะทาง การเมืองเป็ นการแสดงบทบาท การเมื องเป็ นเรื องผลประโยชน์
การเมื อ งคื อ การดู แ ลประชาชน และการเมื อ งเป็ นเรื องของชัJน เชิ ง และเล่ ห์ เ หลี ยม ตามลํา ดับ
ผลการศึกษาเรื องหน้าทีของมโนอุปลักษณ์พบว่า มโนอุปลักษณ์ทีนักการเมืองไทยใช้ทาํ หน้าที 3
ด้าน คือ 1. ด้านการถ่ายทอดความคิด ได้แก่ การอธิ บายความและการเปลียนมุมมองใหม่ 2. ด้าน
บุคคลสัมพันธ์ ได้แก่ การนําเสนอภาพ ด้านบวกของตนเองและ การนําเสนอภาพด้านลบของฝ่ าย
ตรงข้าม และ 3. ด้านสัมพันธภาพ ได้แก่ การลําดับความและการเชือมโยงความ เมือพิจารณาหน้าที
ของมโนอุปลักษณ์ตามแนวคิดของ Charteris-Black (2005) พบว่า มโนอุปลักษณ์ทีนักการเมืองใช้
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อาจมีผลทางความคิดและความเชือสามประการ คือ การเมืองเป็ นเรื องของนักการเมืองผูน้ าํ เป็ นทีพึง
และประชาชนเป็ นผูพ้ ึงพา และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นคนของหัวหน้าพรรค
จันจิรา จุลาภา (2552) ได้ทาํ วิจยั เรื อง การวิเคราะห์ประโยคบอกเล่าเชิงวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
และรู ปแบบการเขียนหนังสื อธรรมะ: กรณี ศึกษางานเขียนชุดธรรมะประยุกต์สาํ หรับคนรุ่ นใหม่ของ
ว.วชิ รเมธี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือวิเคราะห์การใช้ประโยคบอกเล่าแสดงเจตนาต่าง ๆ ตามแนว
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์และรู ปแบบของการเขียนหนังสื อธรรมะ กรณี ศึกษางานเขียนชุดธรรมะประยุกต์
สําหรับคนรุ่ นใหม่ของ ว.วชิรเมธี ข้อมูลทีใช้ในการวิจยั คือ งานเขียนชุดธรรมะประยุกต์สําหรับคน
รุ่ นใหม่ ของ ว.วชิรเมธี ในปี 2550 มีจาํ นวน 8 เล่ม กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน 188 ตอน มาจากการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เป็ นการศึกษาแบบเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า การใช้
ประโยคบอกเล่ า ตามแนววัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ ป็ นไปตามเงื อนไขวัจ นกรรมของ Searle ที
ประกอบด้วยเงือนไข 4 ประการ คือ เงือนไขบอกเนืJอความ เงือนไขบอกปั จจัยพืJนฐาน เงือนไขบอก
ความจริ งใจ และเงือนไขบอกสาระสําคัญ จากเงือนไข 4 ประการ พบว่า แสดงเจตนาได้ 5 เจตนา
คือ เจตนาบอกเล่า คาดคะเน แนะนํา เตือน และอธิบาย ซึ งการแสดงเจตนา 5 เจตนามีการปรากฏรู ป
ภาษาแสดงเจตนา 5 รู ปภาษา คือ รู ปภาษาทีใช้แสดงเจตนาบอกเล่า คาดคะเน แนะนํา เตือนและ
อธิ บาย ส่ วนรู ปแบบการเขียนหนังสื อธรรมะหรื อสารคดีศาสนา มีส่วนประกอบสําคัญ 5 ส่ วน คือ
การตัJงชือเรื อง ความนํา ความเชือม เนืJ อเรื อง และความจบ ผลการวิจยั พบว่า ด้านการตัJงชือเรื องมี 6
แบบ ได้แก่ แบบชีJ นาํ เนืJ อหา แบบสําบัดสํานวน แบบคนคุน้ เคย แบบคําถาม แบบชวนฉงน และ
แบบอืน ๆ ซึ งพบการตัJงชือเรื องแบบชีJ นาํ เนืJ อหามากทีสุ ด ด้านการเขียนความนํามี 11 แบบ ได้แก่
แบบอ้างอิงข่าว แบบบรรยาย แบบพรรณนา แบบสรุ ปความสําคัญ แบบคําถาม แบบสุ ภาษิตหรื อ
บทกวี แบบให้คาํ จํากัดความ แบบเรื องเล่า แบบใช้อญั พจน์ (คําอ้าง) แบบเขียนถึงผูอ้ ่านโดยตรง
และแบบอ้างถึงภูมิหลัง ซึ งพบการเขียนความนําแบบคําถามมากทีสุ ด ด้านการเขียนความเชือมมี 3
แบบ ได้แก่ ความเชือมด้วยภาษา ความเชือมด้วยเนืJอหา และความเชือมด้วยภาษาและเนืJ อหา ซึ งพบ
การเขียนความเชือมด้วยเนืJ อหามากทีสุ ด ด้านการเขียนเนืJ อเรื องมีทJ งั หมด 4 แบบ ได้แก่ แบบลําดับ
เรื องตามความสําคัญหรื อความน่าสนใจของเรื อง แบบลําดับเรื องตามเหตุการณ์ทีเกิดขึJน แบบลําดับ
เรื องตามรายละเอียดกับบทสรุ ป และแบบลําดับเรื องจากคําถามไปสู่ คาํ ตอบ ซึ งพบการเขียน
เนืJ อเรื องแบบลําดับเรื องตามรายละเอียดกับบทสรุ ปมากทีสุ ด และด้านการเขียนความจบมี 4 แบบ
ได้แก่ แบบสรุ ปความ แบบคาดไม่ถึง แบบคลีคลายประเด็น และแบบให้คิดต่อ ซึ งพบการเขียน
ความจบแบบสรุ ปความมากทีสุ ด
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งานวิจัยต่ างประเทศ
จากการศึ ก ษางานวิ จ ัย ต่ า งประเทศที เกี ยวข้อ งกับ วัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ พ บว่ า งานวิ จ ัย
ต่างประเทศส่ วนใหญ่จะศึกษาเกี ยวกับการนําวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาทีสอง ดังรายละเอียดต่อไปนีJ
Bollobás (2007) ได้ทาํ วิจยั เรื อง งานประพันธ์ทีมีประสิ ทธิ ภาพ/การอ่านทีมีประสิ ทธิ ภาพ:
ความเข้าใจทีเกี ยวข้องกับทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ในการตีความทียึดถือทฤษฎีทีเบียงเบนไปจาก
ทฤษฎี เดิ มของวรรณกรรมอเมริ ก ัน โดยพบว่าการกล่ า วบ่ง บอกการกระทํา (performative) ได้
กลายเป็ นแนวความคิ ดทีใช้ก ันทัวไปในการศึ ก ษาวรรณกรรม เนื องจากงานประพันธ์เป็ นสิ งที
นําเสนอเรื องราวหรื อความคิดผ่านตัวภาษาการนําเสนอเรื องราวหรื อความคิดของผูเ้ ขียนนัJน ผูเ้ ขียน
ได้ใช้ทJ งั วิธีการการจําลองเหตุการณ์และวิธีการสร้างเรื องราวขึJนมาเอง เพือเปิ ดเผยความเป็ นจริ งทีมี
อยู่แ ล้วหรื อ สร้ า งความเป็ นจริ ง ใหม่ ใ ห้เกิ ด ขึJ น นอกจากงานประพัน ธ์ แ ล้ว การอ่ า นยัง ถื อ เป็ น
การกล่ าวบ่งบอกการกระทํา เนื องจากการอ่านนําไปสู่ การตีความทีไม่เคยปรากฏมาก่ อน ความ
เข้า ใจในการอ่ า นที เกี ยวข้อ งกับ ทฤษฎี ว ัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ ส ามารถช่ ว ยอธิ บ ายการตี ค วามที
เปลียนแปลงไปจากเดิม โดยงานประพันธ์ของ Henry James สองชิJนคือ The Beast in the Jungle
และ In the Cage ได้ถูกนํามาใช้ในการวิจยั เพือแสดงให้เห็นว่าสภาวะเกิดก่อนหรื อความรู้ทีผูพ้ ูด
และผูฟ้ ังมีร่วมกันทีปรากฏในบทสนทนาส่ งผลให้ผอู้ ่านตีความเรื องทัJงสองอย่างไร ผลการอ่านและ
ตีความใหม่ในเรื อง The Beast in the Jungle พบว่า เรื องนีJเป็ นเรื องของผีของคนรักร่ วมเพศที
แสดงออกโดยการใช้สัญญะทีว่างเปล่า ส่ วนในเรื อง In the Cage เป็ นเรื องของพนักงานส่ งโทร
เลขทีอยูใ่ นโลกทีเธอสร้างขึJนมานอกเหนือจากโทรเลขทีส่ งผ่านมือเธอออกไป ซึ ง James ได้ช่วยให้
ผูอ้ ่านงานของเขาตีความได้อย่างหลากหลายโดยการใช้สภาวะเกิดก่อนหรื อความรู้ทีผูพ้ ูดและผูฟ้ ังมี
ร่ วมกันทีปรากฏในบทสนทนาในการสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในเรื อง
Chia-Ning (2007) ได้ท ํา วิ จ ัย เรื อง วัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ ใ นการสอนภาษาต่ า งประเทศ:
ผลกระทบของการวิธี ส อนและเทคโนโลยีที มี ต่อ การขอร้ อ งของผูเ้ รี ย นภาษาอัง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาเพือค้นหาประสิ ทธิ ผลของการสอนวัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์ ทีมีต่อการพูดขอร้องของผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (EFL) ในระดับ
วิท ยาลัย ในประเทศไต้หวัน ผูว้ ิจยั ได้ใ ช้ก ารวิจยั ทัJง เชิ ง คุ ณภาพและปริ ม าณเพื อหาว่า การสอน
วัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ มี ผ ลดี ต่ อ ความสามารถในการพูด ขอร้ อ งของผูเ้ รี ย นภาษาอัง กฤษในฐานะ
ภาษาต่ า งประเทศหรื อไม่ และเพื อเปรี ยบเที ย บประสิ ทธิ ผลที เกี ยวข้ อ งกั บ การสอน
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 2 วิธี คือ การเผชิญหน้ากันในการทํากิจกรรมในชัJนเรี ยนและการสื อสารโดยใช้
คอมพิวเตอร์ เป็ นสื อกลางผ่า นทางอี เมล์และ WebCT การดํา เนิ นการวิจยั มี การแบ่ ง ห้องเรี ย น
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นักศึกษาระดับอุดมศึกษาชาวไต้หวัน จํานวน 118 คน ในรายวิชา “ภาษาอังกฤษเพือการท่องเทียว”
ออกเป็ น 3 ห้อง ซึ งทัJงสามห้องนีJ ประกอบไปด้วย 1. กลุ่มควบคุม ประกอบด้วยนักศึกษาไต้หวัน
จํานวน 40 คน ซึ งเป็ นกลุ่มทีไม่มีการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ แต่ได้รับการสอนตามคู่มือครู 2. กลุ่ม
ทดลองทีมีการสอนโดยผูส้ อน (TI) ประกอบด้วยนักศึกษาไต้หวัน จํานวน 36 คน ซึ งผูเ้ รี ยนได้เรี ยน
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ในชัJนเรี ยนแบบเผชิญหน้า (face-to-face) และ 3. กลุ่มทดลองทีใช้การสื อสารโดย
มีคอมพิวเตอร์เป็ นสื อกลาง (CMC) ประกอบด้วยนักศึกษาไต้หวัน จํานวน 42 คน ซึ งผูเ้ รี ยนได้เรี ยน
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ผ่านทางอีเมล์และ ใช้ WebCT ในการอภิปรายกับคู่ของตัวเอง (partners) ทีอยู่
มหาวิทยาลัย Texas A&M นักศึกษาในแต่ละกลุ่มได้รับการแบ่งกลุ่มโดยการสุ่ ม ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่าการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ มีผลดีต่อผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศทัJงใน
กลุ่มทดลองทีมีการสอนโดยผูส้ อนและกลุ่ มทีใช้การสื อสารโดยมีคอมพิวเตอร์ เป็ นสื อกลาง โดย
ผูเ้ รี ยนมีผลการทดสอบหลังเรี ยนในการเติมเต็มบทสนทนา (discourse completion task) ดีกว่า
ผูเ้ รี ยนทีไม่ได้เรี ยน นอกจากนีJ ผลการศึกษายังชีJ ให้เห็ นว่าเทคโนโลยีเป็ นเครื องมือทีมีคุณค่าใน
การสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
Vellenga (2008) ได้ท าํ วิจยั เรื อง ประสิ ทธิ ผลของการสอนและวัจนปฏิ บตั ิ ศาสตร์ ขา้ ม
วัฒนธรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาประสิ ทธิ ผลของการสอนโดยใช้เนืJ อหาวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
ข้ามวัฒนธรรม โดยจัดการสอนเรื องการขอร้องและการปฏิเสธให้แก่ผเู้ รี ยนภาษาอังกฤษในระดับ
ลางขัJนสู งทีกําลังเรี ยนอยูใ่ นหนึงในสี ของสถาบันทีทําการสอนคือ โปรแกรมภาษาอังกฤษขัJนสู งใน
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริ กา จํานวน 2 แห่ ง ในมหาวิทยาลัยในประเทศลิทวั เนี ย 1 แห่ ง
และมหาวิทยาลัยในประเทศญีปุ่ น 1 แห่ ง การสอนทัJงหมดแบ่งออกเป็ นสี ช่ วง ใช้เวลา 6 ชัวโมง
และใช้วิธี ก ารสอนแบบบู ร ณาการซึ งมี ก ารใช้นวัต กรรมต่ า งๆ จากงานวิจ ัย ที ผ่า นมาทางด้า น
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ขา้ มวัฒนธรรม ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลภาษา และวิธีการสอนภาษาทีสอง ผูเ้ รี ยนที
เข้าร่ วมการวิจยั (n=148) และผูส้ อนทีเข้าร่ วมการวิจยั (n=8) ได้ตอบแบบสอบถามเกียวกับประชากร
ซึ งรวมถึ ง ข้อ มูล เกี ยวกับ เพศ อายุ และประสบการณ์ ใ นการเรี ย นภาษาที ผ่า นมา และมี ก ารวัด
ความสามารถทางวัจนปฏิ บตั ิ โดยใช้ก ารทดสอบก่ อนเรี ย นและหลัง เรี ย นโดยใช้ก ารเติมเต็มบท
สนทนาแบบเลื อ กตอบที ออกแบบสํ า หรั บ การศึ ก ษาครัJ งนีJ โดยเฉพาะ (k=18) นอกจากนีJ ยัง มี
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัJงเชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ การประเมินความรู้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิและการวัด
ความสามารถในการใช้ภาษาของผูเ้ รี ยนแต่ละคน รวมถึงการสังเกตโดยการเยียมชัJนเรี ยน การเขียน
ตอบของนักศึกษา และการสัมภาษณ์ผสู้ อนมาสนับสนุ นการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ผลการศึกษา
ชีJ ใ ห้เห็ นว่า ผูเ้ รี ย นในประเทศญี ปุ่ นได้รับ ประโยชน์จากการสอนวัจนกรรมโดยตรงซึ งมี ผลการ
ทดสอบอยู่ใ นระดับปานกลาง (d=0.38) จากการทํา แบบทดสอบการเติ มเต็มบทสนทนาแบบ
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เลือกตอบ (DCT) ในขณะทีผูเ้ รี ยนในพืJนทีอืนมีผลการทดสอบในระดับตํา นอกจากนีJ ลักษณะของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคน เช่น เพศ ยังมีผลต่อความสามารถด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ และการเปิ ดรับภาษาอืน ๆ
ผ่านการสอนในชัJนเรี ยนและการเรี ยนในต่างประเทศ
Tchoutezo (2010) ได้ ท ํา วิ จ ั ย เรื อง การสอนและการพัฒ นาการได้ รั บ ความรู้ ท าง
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ของภาษาทีสอง: การศึกษาความสามารถทางการสื อสารเกียวกับภาษาศาสตร์ เชิง
สังคม โดยมีจุดประสงค์ในการการศึกษาเพือศึกษาการรับรู้และทัศนคติของผูส้ อนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาที สองต่ อการสอนวัจ นปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ ใ นชัJนเรี ย นภาษาที สอง และศึ ก ษาผลของการสอน
วัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ การดํา เนิ น การวิ จ ัย ใช้วิ ธี ก ารวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ และใช้ก ารสํ า รวจการสอน
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ การสัมภาษณ์เชิ งลึก และการสังเกตการณ์ชJ นั เรี ยน เก็บรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับ
ภูมิหลังและการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ของผูส้ อนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง (ESL) ทีเข้าร่ วม
การวิจยั ผลการศึกษาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีวิธีการทีหลากหลายทีผูส้ อนนํามาบูรณาการใน
การสอนวัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ ใ นชัJน เรี ย นภาษาที สอง นอกจากนีJ ข้อ มู ล ที ได้ย งั แสดงให้เ ห็ น ถึ ง
ประโยชน์ข องการบูรณาการการสอนวัจนปฏิ บ ตั ิ ศาสตร์ ความลํา บากที ผูส้ อนประสบระหว่า ง
การบู ร ณาการการสอนวัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ และวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ที ผู้ส อนใช้ ใ นการประเมิ น
ความสามารถทางด้า นวจนปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ ข องผู้เ รี ยน โดยสรุ ปแล้ว ผู้ส อนเชื อว่ า การสอน
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์มีผลด้านบวกและผูเ้ รี ยนทีผ่านการเรี ยนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ มีผลการเรี ยนดีขJ ึนและ
พัฒนาความสามารถทางการสื อสารของพวกเขาให้ดีขJ ึนได้
Barbosa da Silva (2012) ได้ทาํ วิจยั เรื อง การนําวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ ไปใช้ในชัJนเรี ยน
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง โดยมีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพือสังเกตความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถทางภาษาและความสามารถทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที
สอง (ESL) และ 2. เพือศึกษาว่าการสอนมีผลต่อการพัฒนาความรู้ทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน
เหล่านัJนหรื อไม่ ความสามารถทางวัจนปฎิบตั ิศาสตร์ มีการวัดโดยใช้การเติมเต็มบทสนทนาแบบ
เลือกตอบ (MCDTs) และการเขียนเติมเต็มบทสนทนา (WDCTs) ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ในครัJงนีJ ได้แก่
ผูเ้ รี ย นภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาที สองที เป็ นผูใ้ หญ่ จํา นวน 39 คน ซึ งกํา ลัง เรี ย นอยู่ใ นโปรแกรม
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program - IEP) และในชัJนเรี ยนภาษาอังกฤษใน
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย West Virginia โดยเริ มแรกผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้ทาํ แบบทดสอบ
ความสามารถทางภาษาและแบบทดสอบความรู้ทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ก่อนเรี ยน จากนัJน มีการแบ่ง
ผูเ้ ข้า ร่ วมการวิจยั ออกเป็ นสองกลุ่ ม คือกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บเที ยบ กลุ่ ม ทดลองจะได้รับ
การสอนโดยตรงเกี ยวกับวัจนกรรม 5 ประเภท (การขอร้ อง การปฏิ เสธ การขอโทษ การชมเชย
การเสนอแนะ) เป็ นเวลาสี ชัวโมงและความรู้ ท างด้า นวัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ ใ นประเด็นอื น ๆ เป็ น
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ระยะเวลาสองสัปดาห์ ในขณะทีกลุ่มเปรี ยบเทียบจะได้เรี ยนบทเรี ยนในหัวข้ออืนโดยปราศจาก
การแทรกแซงในระยะเวลาเท่ากัน มีการจัดการทดสอบความรู้ทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ หลังเรี ยนทัJง
สองกลุ่ ม ผลการทดสอบปรากฏว่า ความสามารถทางภาษาและความรู้ ทางวัจนปฏิ บ ตั ิ ศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับกลาง การวิเคราะห์ค วามแปรปรวนร่ วมแสดงให้เห็ นว่ากลุ่ ม
ทดลองมีผลการเรี ยนทีดีกว่ากลุ่ มเปรี ยบเทียบอย่างเห็ นได้ชดั ทัJงผลการทดสอบหลังเรี ยนและผล
การทดสอบหลังเรี ยน กลุ่มทดลองได้รับประโยชน์จากการสอนซึ งใช้วิธีการบูรณาการการสอน
และผลจากการสอนดังกล่าวยังคงมีต่อเนืองมาหนึ งสัปดาห์ดว้ ย ผลของการวิจยั ครัJงนีJ ช่วยให้เข้าใจ
ทักษะการสื อสารและความสามารถในการสื อสารข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
ทีสอง และแสดงให้เห็ นว่าการสอนวัจนปฏิ บตั ิ ศ าสตร์ ไม่ เพียงแต่ มีค วามสําคัญแต่ย งั ก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อความสามารถในการใช้ภาษาในทุกระดับ
Patton (2014) ได้ทาํ วิจยั เรื อง การสอนวัจนปฏิบตั ิศาตร์ ในชัJนเรี ยนทีใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาที สอง โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จ ัย แบบผสมผสานโดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาว่ า มี ก ารสอน
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ในภาษาปลายทาง (target language) อย่างไรในชัJนเรี ยนทีใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาทีสองและศึกษาการรับรู้ของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนในชัJนเรี ยนทีใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง
ผูส้ อนในชัJนเรี ยนทีใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสองในการศึกษาครัJงนีJ คือผูส้ อนในโรงเรี ยนสอน
ภาษาเอกชนในระดับกลางถึ งระดับสองในแคลิ ฟอร์ เนี ยตอนใต้ จํานวน 2 คน และผูเ้ รี ยนในชัJน
เรี ยนทีใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสองในการวิจยั ครัJงนีJ คือ นักเรี ยนอายะระหว่าง 18 ถึง 40 ปี ที
เรี ยนกับผูส้ อนหนึ งในสองคนนีJ มีการสัมภาษณ์ผสู้ อนทัJงสองคนโดยใช้การบันทึกการสัมภาษณ์
แบบกึงมีโครงสร้าง นอกจากนีJยงั มีการให้ผสู้ อนอีกจํานวน 4 คนตอบแบบสํารวจเพือศึกษาการรับรู้
ต่อการสอนและประเมิ นวัจนปฏิ บ ตั ิศ าสตร์ รวมถึ งภูมิหลัง ทางการศึก ษาของผูส้ อนทัJง 4 คนนีJ
ผูเ้ รี ยนได้ตอบแบบสอบถามเพือศึกษาความเชือและความคิดเห็นต่อการเรี ยนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ของ
พวกเขา นอกจากนีJ ยังมีการสนทนากลุ่มกับนักเรี ยนกลุ่มดังกล่าวเพือสัมภาษณ์และบันทึกไว้เพือให้
ได้ขอ้ มูลมากยิงขึJน ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ทีบันทึกไว้ถูกนํามาวิเคราะห์และนําข้อมูลเชิงปริ มาณที
ได้จากการสํารวจและการแจกแบบสอบถามจะถูกนํามาใช้สนับสนุนข้อมูลดังกล่าว การศึกษาครัJงนีJ
มีวตั ถุประสงค์เพืออธิ บายว่าผูส้ อนในชัJนเรี ยนทีใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสองสอนและประเมิน
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์อย่างไรในชัJนเรี ยนทีใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง และเพือศึกษาเหตุผลทีพวก
เขาใช้วิธี ก ารสอนเหล่ า นีJ และประเมิ นด้ว ยวิธี เหล่ า นีJ ใ นส่ วนที เกี ยวข้องกับ การอบรมการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาทีสอง (TESOL) ในเรื องวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ การศึกษานีJ เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้พูดแสดงความคิดเห็ นเกี ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมทีสอนและทีไม่ได้สอนเป็ นภาษา
ปลายทาง รวมถึงการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์เป็ นภาษาปลายทาง ผลการศึกษาชีJ ให้เห็นว่า การศึกษา
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การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาทีสองของผูส้ อนส่ วนใหญ่ละเลยเรื องวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ และ
การขาดการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ทาํ ให้ผสู้ อนไม่สามารถแปลงทฤษฎีไปสู่ การปฏิบตั ิได้ จุดเน้น
ของการวิจยั ครัJงนีJ ไม่ได้มุ่งเน้นว่าควรมีการสอนวัจนปฎิบตั ิศาสตร์ หรื อไม่ แต่ควรหารื อกันว่าจะ
เพิมวัจนปฏิบตั ิศาสตร์เข้าไปในหลักสู ตรของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาทีสองได้อย่างไร
จากการศึกษางานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ จะเห็ นได้ว่า งานวิจยั ในประเทศ
ส่ วนใหญ่จะเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลจากบุคคลและเอกสาร โดยการศึกษาจากบุคคลจะ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์หรื อให้ตอบแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้างขึJน ส่ วนการศึกษาจากเอกสารจะศึกษา
จากงานเขียนลักษณะต่าง ๆ บทพูดในเพลง บทโฆษณาในสื อประเภทต่าง ๆ บทสนทนาในนวนิยาย
บทสนทนาในละครโทรทัศ น์ และการถอดคํา พูดจากรายการประเภทต่า ง ๆ ทีออกอากาศทาง
สื อมวลชน เป็ นต้น ทฤษฎีทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ทีนํามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนใหญ่แล้วจะ
ใช้ทฤษฎี วจั นกรรม นอกจากนีJ ย งั อาจใช้ความหมายชีJ บ่ งเป็ นนัย ในการสนทนา (conversational
implicature) หลักการร่ วมมือในการสนทนา (the cooperative principle) ร่ วมวิเคราะห์ดว้ ย สําหรับ
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล นัJ น มี ทJ ัง การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง ปริ มาณและคุ ณ ภาพ แต่ ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้
การวิเคราะห์เนืJ อหา เนื องจากเป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพทีศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ส่ วนงานวิจยั ใน
ต่ า งประเทศนัJน ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นการศึ ก ษาเกี ยวกับ การนํา วัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ ไ ปใช้ใ นการจัด
การเรี ยนการสอนเพือศึกษาผลทีเกิดจากการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ แก่ผเู้ รี ยนทีเรี ยนภาษาทีสอง ซึ ง
ผลจากการศึกษาพบว่า การสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ แก่ผเู้ รี ยนทําให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถในการใช้
ภาษามากยิงขึJน
งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการจัดการเรียนการสอนอ่านตีความ
ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษางานวิจยั ทัJง ในประเทศและต่ างประเทศที ศึ ก ษาเกี ยวกับ การจัดการเรี ย น
การสอนอ่านตีความเพือนํามาเป็ นข้อมูลในทําวิจยั โดยจะได้นาํ เสนอรายะเอียดดังต่อไปนีJ
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับการอ่านตีความสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ งานวิจยั เชิ ง
สํารวจและงานวิจยั เชิ งทดลองทีมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ ประการที 1 คือ ศึกษาผลสัมฤทธิq ทาง
การเรี ยน และประการที 2 หาประสิ ทธิ ภาพของนวัตกรรมทีผูว้ ิจยั สร้างขึJน เช่ น แบบฝึ ก บทเรี ยน
โมดูล และบทเรี ยนออนไลน์ เป็ นต้น ดังรายละเอียดต่อไปนีJ
จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องกับการอ่านตีความประเภทที 1 ทีเป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ
พบว่ า มี ง านวิ จ ัย เพี ย ง 1 เล่ ม คื อ งานวิ จ ัย ของ พรรณทิ พ ย์ ตัน เถา (2539) ที ทํา วิ จ ัย เรื อง
การเปรี ยบเทียบกลวิธีการอ่านตีความบทร้อยกรองภาษาไทยของนักเรี ยนชัJนมัธยมศึกษาปี ที 6 ทีมี
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ความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน การวิจยั ครัJงนีJ มีวตั ถุประสงค์เพือ ศึกษากลวิธีการอ่านตีความ
บทร้อยกรองภาษาไทยของนักเรี ยนชัJนมัธยมศึกษาปี ที 6 ทีมีความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน
ตัว อย่ า งประชากรเป็ นนั ก เรี ยนชัJ นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 6 จํา นวน 478 คน ผู้วิ จ ัย สร้ า งแบบวัด
ความสามารถในการอ่านตีความบทร้อยกรองภาษาไทยขึJน 1 ฉบับ ซึ งมีค่าความเทียง 0.83 นํามา
ทดสอบกลุ่มตัวอย่างประชากร แล้วแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มทีมีความสามารถสู ง ปานกลาง และ
ตํา โดยการจัดตําแหน่งเปอร์ เซ็นไทล์ ได้นกั เรี ยนกลุ่มทีมีความสามารถสู ง 148 คน กลุ่มปานกลาง
185 คน และกลุ่มตํา 145 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามการใช้กลวิธีการอ่านตีความ
บทร้ อ ยกรองภาษาไทยที ผู้วิ จ ัย สร้ า งขึJ น ซึ งมี ค่ า ความเที ยง 0.78 ผู้วิ จ ัย ได้ร วบรวมข้อ มู ล จาก
แบบสอบถามมาหาค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบการใช้กลวิธี
การอ่านตีความบทร้อยกรองของนักเรี ยนทัJง 3 กลุ่ม ด้วยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจยั
สรุ ปได้ดงั นีJ
1. นักเรี ยนชัJนมัธยมศึกษาปี ที 6 ใช้กลวิธีในการอ่านตีความในระดับน้อย เมือพิจารณา
กลวิธีแต่ละด้านพบว่า ใช้กลวิธีดา้ นการใช้เทคนิ คต่าง ๆ ช่ วยในการอ่านอยู่ในระดับมาก แต่ใช้
กลวิธีดา้ นการทําให้เกิดความกระจ่างชัดและเข้าใจง่ายในการอ่าน ด้านการค้นหาความสัมพันธ์ของ
เนืJอเรื อง และด้านการตรวจสอบความเข้าใจอยูใ่ นระดับน้อย
2. การใช้กลวิธีดา้ นการใช้เทคนิคต่าง ๆ ช่วยในการอ่าน ระหว่างกลุ่มทีมีความสามารถสู ง
และตําแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05 แต่ ก ารใช้ก ลวิ ธี ด้า นการทํา ให้ เ กิ ด
ความกระจ่ างชัดและเข้าใจง่ า ยในการอ่ าน ด้า นการค้นหาความสัม พันธ์ ข องเนืJ อเรื อง และด้า น
การตรวจสอบความเข้าใจของทัJง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05
งานวิจยั ประเภทที 2 ที เป็ นงานวิจยั เชิ ง ทดลองเพือพัฒนาผลสัม ฤทธิq ทางการเรี ย นด้า น
การอ่านตีความของนักเรี ยนโดยใช้นวัตกรรมประเภทต่าง ๆ ทีผูว้ ิจยั สร้ างขึJนนัJนมีหลายเล่ ม เช่ น
งานวิจยั ของ ชนาฎ จันทะโก (2536) ทีทําวิจยั เรื อง การศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิq ทางการอ่าน
ตีความของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาการศึกษาชัJนสู ง ทีเรี ยนโดยใช้และไม่ใช่ แบบฝึ ก
การอ่าน โดยมีความมุ่งหมายเพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิq ทางการอ่านตีความระหว่างนักศึกษาทีเรี ยน
โดยใช้แ บบฝึ กและไม่ ใ ช้แ บบฝึ กการอ่ า น ประชากรที ใช้ใ นการศึ ก ษาค้น คว้า ได้แก่ นัก ศึ ก ษา
ระดับชัJนประกาศนี ยบัตรวิชาชี พการศึกษาชัJนสู ง ชัJนปี ที 2 วิชาเอกพละศึกษา วิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดสุ พรรณบุรี ประจําภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2535 จํานวน 80 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ ม
อย่างง่ายจากกลุ่มประชากรจํานวน 60 คน แบ่งเป็ นกลุ่ มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน
เครื องมือทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัJงนีJ ผูว้ ิจยั สร้างขึJนเองประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิq
ทางการเรี ยน แบบฝึ กการอ่านตีความและแผนการสอน แบบทดสอบมีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ

100
จํานวน 60 ข้อ มีค่าความยากอยูร่ ะหว่าง 0.37 – 0.74 ค่าอํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง 0.37 – 0.63 มีค่า
ความเทียง 0.99 แบบทดสอบและแบบฝึ กมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80.40/80.83 ผูว้ ิจยั
ดํา เนิ น การทดลองด้ว ยตนเอง ใช้เ วลาในการทดลองเป็ นระยะเวลา 3 สั ป ดาห์ สถิ ติ ที ใช้ใ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลคือการทดสอบที (t - test) ผลการวิจยั ปรากฏว่า
1. ผลสัมฤทธิq ทางการอ่านตีความภายหลังการทดลองทัJงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมสู ง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิqทางการอ่านตีความภายหลังกรทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ส่ วนงานวิจยั ที พัฒนาผลสัม ฤทธิq ทางการเรี ย นด้า นการอ่ านตี ค วามของนัก เรี ย นโดยใช้
บทเรี ยนโมดูลนัJนมีงานวิจยั ของ พรอุมา พิชยะสุ นทร (2546) ทีได้ทาํ วิจยั เรื อง การสร้างบทเรี ยน
โมดูลวิชาภาษาไทย เรื องการอ่านตีความ สําหรับนักเรี ยนชัJนมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนสาธิ ตแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสร้างและ
หาประสิ ท ธิ ภาพของบทเรี ยนโมดู ลวิช าภาษาไทย เรื องการอ่ านตี ความ สําหรับนักเรี ยนชัJน
มัธยมศึกษาปี ที 4 เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิq ก่อนและหลังเรี ยนวิชาภาษาไทยเรื องการอ่านตีความ
ของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนโมดูล และเพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนโมดูล
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัJนมัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2546 โรงเรี ยนสาธิ ตแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยการสุ่ มนักเรี ยนเก่ง ปานกลาง และอ่อน จาก
การเรี ยงลําดับคะแนนสอบวิชาภาษาไทย (ท 44010) อย่างละ 5 คน 3 แผนการเรี ยน คือ แผนวิทย์คณิ ต และศิลป-คณิ ต, ศิลป์ ภาษา ห้องละ 15 คน รวมเป็ นกลุ่มตัวอย่างทัJงสิJ น 45 คน ทําการทดลอง
โดยเรี ยนบทเรี ยนโมดูล 3 หน่วยใช้เวลาในการทดลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที
เป็ นเวลา 10 วัน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1. บทเรี ยนโมดูลวิชาภาษาไทยเรื องการอ่าน
ตีความ จํานวน 3 หน่วย 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิq ทางการอ่านตีความก่อนและหลังการเรี ยน
บทเรี ยนโมดูล 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนโมดูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์หาความยากง่าย (P) และค่าอํานาจจําแนก (r) ใช้สูตร KR-20 หาค่า
ความเชื อมันของแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิq ทางการเรี ย นใช้สัม ประสิ ท ธิq แอลฟา (Alpha) ของ
Cronbach หาค่าความเชือมันของแบบวัดความคิดเห็นใช้สูตร E1/E2 หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน
โมดูลและใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิq ทางการอ่านตีความก่อนและหลัง
เรี ยนบทเรี ยนโมดูล ผลการวิจยั พบว่า
1. บทเรี ยนโมดูลวิชาภาษาไทย เรื องการอ่านตีความ มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 83.12/81.28
ซึงอยูใ่ นเกณฑ์ดี
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2. ผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนบทเรี ยนโมดูลวิชาภาษาไทย เรื องการอ่านตีความของนักเรี ยน
หลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนโมดูลสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3. นักเรี ยนมีความเห็นด้วยมากต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนโมดูลทีผูว้ จิ ยั สร้างขึJน
และงานวิจยั ของ รักตาภา ธนาวรรณิ ต (2549) ทีทําวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนโมดูลวิชา
ภาษาไทยเรื องการอ่านตีความของนักเรี ยนชัJนมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์ อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีจุดมุ่งหมายเพือสร้างบทเรี ยนโมดูล วิชาภาษาไทย เรื องการอ่าน
ตีความสําหรับนักเรี ยนชัJนมัธยมศึกษาปี ที 4 และเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านตีความของ
นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนโมดูล กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัJนมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนยอแซฟ
อุปถัมภ์ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2548 โดยการสุ่ มแบบ
แบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) เลือกมา 1 ห้องเรี ยน จํานวน 44 คน ใช้เวลาในการทดลอง 16
คาบ คาบละ 50 นาที เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บทเรี ยนโมดูลเรื องการอ่าน
ตีความ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความวิชาภาษาไทย และแบบทดสอบประเมินผล
บทเรี ยนโมดูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ t-test for dependent sample ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมี
ความสามารถในการอ่านตีความวิชาภาษาไทยหลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .01
สําหรับงานวิจยั ทีพัฒนาผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนด้านการอ่านตีความของนักเรี ยนโดยใช้
บทเรี ย นออนไลน์นJ ัน มีง านวิจยั ดารกา วรรณวนิ ช (2552) ที ทํา วิจยั เรื อง การศึ ก ษาผลสัม ฤทธิq
ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย เรื อง ทักษะการอ่านตีความ ของนักเรี ยนชัJนมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีเรี ยน
ด้วยบทเรี ย นออนไลน์ (e-learning) โดยมี จุดมุ่ง หมายเพือพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์ เรื อง ทัก ษะ
การอ่านตีความ สําหรับนักเรี ยนชัJนมัธยมศึกษาที 1 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพือ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย เรื อง ทักษะการอ่านตีความ ระหว่างกลุ่มทีเรี ยน
ผ่า นบทเรี ย นออนไลน์ กับ กลุ่ ม ที สอนแบบปกติ กลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้ใ นการวิจ ัย เป็ นนัก เรี ย นชัJน
มัธยมศึกษาทีปี ที 1 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) จํานวน 2 ห้องเรี ยน สุ่ มอย่างง่ ายเป็ นกลุ่ มทดลอง (เรี ยนผ่านบทเรี ยน
ออนไลน์) 1 ห้องเรี ยน จํานวน 45 คน และเป็ นกลุ่มควบคุม (สอนปกติ) 1 ห้องเรี ยน จํานวน 45 คน
แบบแผนการทดลองเป็ นแบบ randomized control group pretest posttest design ใช้เวลาใน
การทดลอง 10 คาบ คาบละ 50 นาที เครื องมื อ ที ใช้ ใ นการวิ จ ัย ได้ แ ก่ บทเรี ยนออนไลน์
แผนการสอนแบบปกติ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยน เรื อง ทักษะการอ่านตีความ
สถิ ติ ที ใช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ สถิ ต พืJ น ฐาน และทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ t-test for
independent sample ผลการวิจยั พบว่า
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1. บทเรี ยนออนไลน์ เรื อง ทักษะการอ่านตีความ มีประสิ ทธิภาพ 83.44/82.67
2. นักเรี ยนทีเรี ยนผ่านบทเรี ยนออนไลน์กบั นักเรี ยนทีได้รับการสอนปกติมีผลสัมฤทธิq ทาง
การเรี ยนวิชาภาษาไทย เรื อง ทักษะการอ่านตีความ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
โดยกลุ่มทีเรี ยนผ่านบทเรี ยนออนไลน์มีผลสัมฤทธิqทางการเรี ยนสู งกว่า
นอกจากนีJ ยัง มี ง านวิ จ ัย ของ ดารุ ณี ถึ ง ลาภ (2552) ที ทํา วิจ ัย เรื อง การสร้ า งและหา
ประสิ ท ธิ ภาพสื อประกอบการสอนแบบผสมผสานวิช าการอ่ า นตี ค วาม (EN202) หลัก สู ต ร
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยการวิจยั นีJ มีวตั ถุประสงค์เพือสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพสื อ
ประกอบการสอนแบบผสมผสานวิชาการอ่านตีความ (EN202) หลักสู ตรปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ก่อนและหลังการเรี ยนโดยใช้สือ
ประกอบการสอนแบบผสมผสานทีสร้างขึJน และเพือสํารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อสื อ
ประกอบการสอนแบบผสมผสาน โดยมีสมมติฐานของการวิจยั ดังนีJ สื อประกอบการสอนแบบ
ผสมผสาน วิชาการอ่านตีความ (EN202) ทีสร้างขึJนมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิq
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยสื อสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และ
ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนด้วยสื อประกอบการสอนทีสร้างขึJน อยูใ่ นระดับมาก เครื องมือ
ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบเรี ยนทีมีสือผสมทีเป็ นบทเรี ยนบนเว็บ แบบทดสอบ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน และแบบประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชียวชาญ โดยกระบวนการทดลองใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ซึ งทดลองกับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการอ่านตีความ จํานวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า
สื อประกอบการสอนที สร้ า งขึJ นมี ประสิ ท ธิ ภาพ 80.2/80.46 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที กําหนด.
ผลสัมฤทธิqทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อสื อทีสร้างขึJนอยูใ่ นระดับมาก
ส่ วน วรวัฒน์ วัฒนธี รางกูร (2552) ได้ทาํ วิจยั เรื อง การศึกษาผลการเรี ยนรู้ทีพัฒนาทักษะ
การอ่านตีความ และการเขียนสรุ ปความด้วยบทเรี ยนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง สําหรับ
นักเรี ยนชัJนมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยมีวตั ถุประสงค์ 1. เพือศึกษาผลการเรี ยนรู้ทีพัฒนาทักษะการอ่าน
ตีความ และการเขียนสรุ ปความ ด้วยบทเรี ยนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรี ยนชัJน
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 3 โดยกํา หนดเกณฑ์เฉลี ยร้ อ ยละ 80/80 2. เพือศึ ก ษาสภาพความสามารถของ
นัก เรี ยนด้า นทัก ษะการอ่ า นตี ค วาม และการเขี ย นสรุ ปความ กลุ่ ม เป้ าหมายคื อ นัก เรี ยนชัJน
มัธยมศึกษาปี ที 3/2 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์สํานักงานเขตพืJนทีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต
4 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2551 จํานวน 36 คน การดําเนิ นการวิจยั ครัJงนีJ ใช้รูปแบบการวิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการ ประกอบด้วยวงจรปฏิบตั ิการ 3 วงจร เครื องมือทีใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
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คือ 1. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บทเรี ยนและแผนการจัดการเรี ยนรู้จาํ นวน 15
แผน 2. เครื องมือทีใช้สะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู้ ได้แก่ แบบประเมินผลงานนักเรี ยน แบบทดสอบ
ท้ายวงจร แบบสังเกตการณ์สอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน แบบประเมิน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ และแบบวิเคราะห์ผลงานนักเรี ยน สถิติทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลีย ( × )
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (percentagc) ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการจัดการเรี ย นรู้ ที พัฒนาทัก ษะการอ่ า นตี ค วาม และการเขี ย นสรุ ป ความ พบว่า
นักเรี ยนมีคะแนนเฉลียร้อยละ 85.05 และมีจาํ นวนนักเรี ยนทีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90.27 ซึ งสู งกว่า
เกณฑ์ทีกําหนด
2. ผลการศึกษาสภาพความสามารถของนักเรี ยนด้านทักษะการอ่านตีความ และการเขียน
สรุ ปความ พบว่า
2.1 ทัก ษะการอ่ า นตี ค วาม นัก เรี ย นสามารถอ่ า นตี ค วามบทเรี ย นสู่ หลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผล และสามารถใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงในการแก้ปัญหา สถานการณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีระดับความสามารถทีพัฒนาขึJนใน
แต่ละวงจรตามลําดับ
2.2 ทักษะการเขียนสรุ ปความ นักเรี ยนสามารถเขียนสรุ ปความจากเนืJอเรื องทีอ่าน เขียน
สรุ ปความโดยใช้แผนภาพความคิ ดได้ เขีย นสรุ ปความจากการอภิ ปรายแสดงความคิ ดเห็ นและ
การแก้ปัญหาสถานการณ์ได้ โดยมีระดับความสามารถทีพัฒนาขึJนในแต่ละวงจรตามลําดับ
งานวิจัยต่ างประเทศ
Mason, Scirica and Salvi (2006) ได้ทาํ วิจยั เรื อง ผลลัพธ์ของความเห็นเกียวกับการสร้าง
ความหมายและการสอนตี ค วามเรื องเล่ า โดยศึ ก ษาความเห็ นของนัก เรี ย นในสองมิ ติ เกี ยวกับ
การสร้างความหมายในกระบวนการอ่านและความเห็นเกียวกับการถ่ายทอดและการดําเนินการ ใน
เรื องความเห็ นเกี ยวกับ การถ่ า ยทอดนัJน ผูอ้ ่ า นต้อ งทํา ความเข้า ใจความหมายที ผูเ้ ขี ย นตัJง ใจสื อ
ในขณะทีความคิดเห็ นเกี ยวกับ การดําเนิ นการนัJน ผูอ้ ่ านจะต้องทําหน้า ทีเป็ นผูส้ ร้ า งความหมาย
โดยตรง ความเห็นของนักเรี ยนนีJได้มาจากการหาค่าเฉลียของแบบสอบถามและจากการตรวจสอบ
ผลลัพธ์ของความเห็นต่อเรื องทีอ่านและการตีความ ในการศึกษาครัJงแรกได้ศึกษาจากนักเรี ยนชัJน
มัธยมศึกษาปี ที 5 จํานวน 52 คน โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความเห็นต่อการดําเนินการของ
นักศึกษามีผลต่อการตีความเรื องทีอ่านในทางบวกซึ งอยู่ในรู ปแบบของการตอบสนองรายบุคคล
และตามแก่นเรื อง ส่ วนการศึกษาครัJงทีสอง เป็ นการศึกษาจากนักเรี ยนชัJนมัธยมศึกษาปี ที 1 และชัJน
มัธยมศึกษาปี ที 5 จํานวน 202 คน ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นต่อการดําเนินการมีผลต่อเรื องที
อ่าน การตอบสนองการตีความตามแก่นของเรื องและเป็ นรายบุคคล และต่อการสร้างความหมาย
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ทัJงหมด นอกจากนีJ ยังแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ในทางบวกของการสอนตีความทีเฉพาะเจาะจงดีกว่า
การสอนแบบไม่เจาะจง และระดับชัJนยังมีผลต่อเรื องทีอ่านและการตีความอย่างมีนยั สําคัญ สุ ดท้าย
คือความแตกต่ างในเรื องการแสดงออกของนักเรี ยนยัง มีส่ วนสัมพันธ์ก ับประเภทของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายทีนักเรี ยนเข้าศึกษาด้วย
Muzzillo (2007) ได้ทาํ วิจยั เรื อง จากการอ่านออกเสี ยงสู่ การตีความแบบออกเสี ยง: ผลลัพธ์
ของคําพูดต่อการเล่าเรื องใหม่ของนักเรี ยนชัJนมัธยมศึกษา ซึ งการวิจยั นีJ ได้ศึกษากับนักเรี ยนชัJน
มัธยมศึกษาปี ที 5ทีเรี ยนวิชาวรรณกรรมโลก ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดกลางของเขตตะวันตก
ตอนกลาง กลุ่มตัวอย่างทีได้มาใช้วธิ ีการสุ่ ม โดยกลุ่มหนึงได้ตีความแบบออกเสี ยงเรื องสัJนจํานวน 1
เรื อง โดยให้เตรี ยมตัวและแจ้งวัตถุประสงค์ทีชัดเจน และกลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ งได้แลกเปลียน
ความคิดเห็นและเขียนตอบคําถามเรื องสัJนเรื องเดียวกัน จากนัJนนักเรี ยนทัJงหมดได้เขียนเล่าเรื อง
ใหม่ซึงจะถูกวิเคราะห์เพือหากลยุทธ์ในการเล่าเรื องใหม่และความแตกต่างทีเด่นชัดของทัJงสองกลุ่ม
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการในการจัดประเภท จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทัJงสองดังกล่าวมี
ความแตกต่างอย่างชัดเจน 5 ประเภท จากทัJงหมด 11 ประเภท คือ ความขัดแย้ง ความคิด เค้าโครง
เรื อง จินตภาพ และความรู้สึกร่ วม นอกจากนีJ นักเรี ยนทีตีความร้อยแก้วแบบออกเสี ยงจําเรื องราวที
อ่านในแต่ละประเภทนัJนไม่ค่อยได้ เนื องจากกระบวนการแลกเปลียนความคิดเห็นและกระบวน
การเขี ย นค่ อนข้า งเป็ นกระบวนการที ใช้เป็ นประจํา ในชัJนเรี ย นวิช าวรรณกรรมอยู่แล้ว ดัง นัJน
การตีความแบบออกเสี ยงจึงค่อนข้างใช้ได้ดีในชัJนเรี ยน
Ajayi (2012) ได้ท าํ วิจ ัย เรื อง “วีดิ ท ัศ น์ ” การอ่ า นและรู ป แบบการเรี ย นรู้ ที ผสมผสาน:
การศึกษานักเรี ยนทีเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง/การอ่านเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน การ
ตีความเรื องซิ นเดอเรลล่าจากมุมมองทางสังคมประวัติศาสตร์ ของนักเรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
ค้น หาว่า ผูเ้ รี ย นที พูด ภาษาสเปนที เรี ย นภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาที สองหรื อ เรี ย นการอ่ า นเขี ย น
ภาษาอังกฤษใช้ประสบการณ์ทางสังคมประวัติศาสตร์และแหล่งการเรี ยนรู้ทีผสมผสานของพวกเขา
เป็ นสื อกลางในการตีความและอธิ บายเรื องซิ นเดอเรลล่ าอย่างไร โดยให้นักเรี ยนกลุ่ มตัวอย่างที
ศึ ก ษาอยู่ ใ นชัJ น ประถมศึ ก ษาปี ที 3 จํา นวน 18 คน ตี ค วามวี ดิ ท ัศ น์ แ ละทํา ความเข้า ใจเรื อง
ซิ นเดอเรลล่ าใหม่ดว้ ยการวาดภาพและเขียนประโยค ผลการศึกษาชีJ ให้เห็นว่า 1. ควรบรรจุเรื อง
ซิ นเดอเรลล่าในหลักสู ตรการเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง/การอ่านเขียนภาษาอังกฤษเพือ
วัตถุประสงค์ให้เกิดความรู้ทางสังคมและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 2. ผูส้ อนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที
สอง/การอ่านเขียนภาษาอังกฤษสามารถใช้แนวทางการสะท้อนความคิดด้วยตนเอง (self-reactive
approach) เพือช่ วยให้เกิ ดการตีความเชิ งวิพากษ์ในการอ่านเรื องเกี ยวกับทีเป็ นทีนิ ยมทีเกี ยวกับ
วัฒนธรรม และ 3. การเปลียนกรอบความเข้าใจ (reconceptualizing) ในห้องเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ น
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ภาษาทีสอง/การอ่านเขียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาทีเป็ นพืJนทีทางสัญญะ (semiotic spaces)
ทีได้นกั เรี ยนได้ตีความวิดีทศั น์ในแหล่ งการเรี ยนรู้ ทีหลากหลายและอย่างเป็ นกระบวนการ โดย
เปลียนนักเรี ยนเป็ นผูบ้ ริ โภคและวีดิทศั น์เป็ นผูผ้ ลิตตามระบบการสื อสาร
Huang and Wang (2012) ได้ทาํ วิจยั เรื อง การใช้ประโยชน์จากการเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐานในชัJนเรี ยนการตีความภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเรื องความไปไปได้ใน
การใช้ประโยชน์จากวิธีการเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (problem-based learning - PBL) ใน
ชัJนเรี ยนการตีความอังกฤษในมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน การใช้วิธีการสอนแบบปั ญหาเป็ น
ฐานคือวิธีการสอนโดยให้ผเู้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางซึ งช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนวิชาต่างๆ และซึ มซับความรู้
จากการทําวิจยั แบบเดียวและแบบกลุ่มซึงแตกต่างจากวิธีการสอนโดยการสอนแบบการบรรยายเป็ น
ฐาน ในการเรี ยนการสอนทางการแพทย์ การเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นวิธีการเรี ยนการสอนที
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและผูส้ อนใช้วิธี ก ารนีJ บ่ อ ยครัJ งเพื อพัฒ นาความสามารถของนัก ศึ ก ษาในสาย
การแพทย์ในการแก้ไขปั ญหาทีซับซ้อนซึ งรวมถึงปั ญหาทีมีหลายแง่มุมผ่านวิธีการทีมีขอ้ จํากัด ใน
การเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ ในชัJนเรี ยนการตีความภาษาอังกฤษซึ งเป็ นวิชาทียากมากวิชา
หนึ ง นัก ศึก ษาในชัJนไม่ เพียงต้องมี ความรู้ ด้านภาษาอย่างเพียงพอ แต่ต้องมีท กั ษะการตีค วามที
แม่นยําทัJงในภาษาต้นฉบับ (source language) และภาษาฉบับแปล (target language) คณะผูว้ ิจยั ได้
ทดลองใช้วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในชัJนเรี ยนการตีความภาษาอังกฤษเป็ นเวลา 1 ภาค
การศึ ก ษาเพือหาความเป็ นไปได้ใ นการใช้ป ระโยชน์อย่างแท้จริ ง โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก
ความสําเร็ จในการใช้วิธีการเรี ยนการสอนแบบปั ญหาเป็ นฐานในการเรี ยนการสอนทางการแพทย์
งานวิจยั ครัJงนีJประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ 1. ทัศนคติของนักศึกษา 2. ความพึงพอใจของนักศึกษา 3.
แรงจูงใจของนักศึกษา และ 4. ผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนด้วยตนเองของนักศึกษา มีการศึกษาตัวแปร
ดังกล่าวโดยใช้การวิเคราะห์ทีมุ่งเน้นเชิงคุณภาพ ผลการวิจยั หลักๆ ชีJ ให้เห็นว่านักศึกษามีทศั นคติ
เชิงบวกต่อวิธีการใช้ปัญหาเป็ นฐานซึ งมีผลต่อแรงจูงใจในการเรี ยนรู้และยังเป็ นการยกระดับทักษะ
การตีความภาษาอังกฤษเป็ นอย่างยิง
Levine (2014) ได้ทาํ วิจยั เรื อง การตีความให้สามารถเข้าใจง่ายโดยใช้กลวิธีผลกระทบเป็ น
ฐาน โดยกล่าวไว้วา่ ผูอ้ ่านงานวรรณกรรมทีมีประสบการณ์มกั จะสามารถระบุประเด็นต่าง ๆ ของ
เรื องทีอ่านได้ดีกว่าผูท้ ีเริ มอ่านวรรณกรรมซึ งสิ งทีเห็นเด่ นชัดคือการตีความเกี ยวกับวรรณกรรม
นัJน ๆ และการสร้างความหมายเชิงภาพพจน์และการอนุมานเกียวกับแก่นของเรื องจากวรรณกรรม
เหล่านัJน การศึกษากึงทดลองในครัJงนีJ พบว่า สมมติฐานทีว่าสามารถช่วยให้ผทู้ ีเริ มอ่านวรรณกรรม
ตีความงานวรรณกรรมทีอ่านได้โดยการวาดภาพและการฝึ กตีความเรื องทีอ่านในชี วิตประจําวัน
การฝึ กตีความโดยใช้กลวิธีผลกระทบเป็ นฐานในทุก ๆ วันช่วยให้ผทู้ ีฝึ กสามารถแก้ปัญหาเกียวกับ
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การตีความเพือพัฒนาจากการย่อความทัวๆไปไปสู่ การตีความเชิงภาพพจน์ได้ การเรี ยนรู้การตีความ
โดยใช้กลวิธีผลกระทบเป็ นฐานนัJนเกียวข้องกับการบ่งชีJ ภาษาในงานวรรณกรรมว่าความรู้สึกของ
ผูอ้ ่านเป็ นเรื องเกี ยวกับผลกระทบหรื อผลลัพธ์จากการใช้เหตุผลต่อภาษานัJน และจากนัJนจะเกิ ด
การอธิ บ ายหรื อแสดงให้เห็ นถึ ง การให้เหตุ ผลเหล่ า นัJน ในการเข้า ร่ วมในการสอนนัก เรี ย นชัJน
มัธยมศึกษาปี ที 6 โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นฐานเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตเมื องที มี ผลสัม ฤทธิq ทางการศึ ก ษาตําและมี ฐานะยากจนมากแห่ ง หนึ งโดยใช้ก ารแก้ปั ญหา
เกียวกับการตีความจากเรื องทีอ่าน และอีกห้องเรี ยนหนึงเป็ นการตีความเรื องทีอ่านโดยไม่ใช้วิธีการ
ดัง กล่ าว จากการวิเคราะห์ง านเขี ย นตี ความก่ อนและหลังเรี ยนและวิธี การคิ ดและออกเสี ย งจาก
นักเรี ย นทัJงสองกลุ่ มพบว่า นักเรี ยนกลุ่ มทีได้เข้าร่ วมโดยใช้วิธีก ารแก้ปัญหาเกี ยวกับการตีความ
สามารถสื อความหมายจากการดีความได้ในขณะทีกลุ่มเปรี ยบเทียบไม่สามารถทําได้ ผลการศึกษา
ชีJให้เห็นว่าการสอนทีถ่ายถอดโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาเกียวกับการตีความโดยใช้ผลกระทบนัJนช่วย
ให้ผทู้ ีเริ มอ่านวรรณกรรมสามารถอ่านตีความเรื องทีอ่านได้
จากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการอ่านตีความข้างต้นจะเห็นได้วา่ งานวิจยั
ในประเทศส่ วนใหญ่เป็ นการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมทีนํามาใช้พฒั นาความสามารถในการอ่าน
ตีความ เช่ น แบบฝึ กทัก ษะ บทเรี ยนโมดูล บทเรี ยนออนไลน์ (e-learning) เป็ นต้น กลุ่ มตัวอย่า ง
ส่ วนใหญ่จะเป็ นนักเรี ยนชัJนมัธยมศึ ก ษาตอนปลาย มีง านวิจยั เพีย งเล่ ม เดี ย วที กลุ่ ม ตัวอย่า งเป็ น
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี การวิเคราะห์ขอ้ มูลก็จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ โดยใช้สถิ ติ
บรรยายและสถิติอนุมานเพือสรุ ปผลการวิจยั ส่ วนงานวิจยั ในต่างประเทศมีทJ งั งานวิจยั เชิงปริ มาณ
และเชิงคุณภาพ โดยงานวิจยั เชิงปริ มาณจะศึกษาเช่นเดียวกับงานวิจยั ในประเทศ กล่าวคือ จะศึกษา
เกี ยวกับการใช้นวัตกรรมเพือพัฒนาความสามารถในการอ่านตีความของนักเรี ยนนักศึกษา เช่ น
การใช้วิธีสอนแบบปั ญหาเป็ นฐาน การใช้วิดีทศั น์ ฯลฯ ส่ วนงานวิจยั เชิงคุณภาพจะเป็ นการศึกษา
เกี ยวกับ ปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที มี ผลต่ อ ความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของผูเ้ รี ย น กลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้
ส่ วนมากก็จะเป็ นนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จากทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ายังไม่มีการนําทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ มาใช้ในการวิจยั
ทางด้านการศึกษาและการวิจยั เกี ยวกับการอ่านตีความยังคงมีการวิจยั ในระดับชัJนมัธยมศึกษาเป็ น
ส่ วนใหญ่ มีการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพียงเล่มเดียว แต่ก็เป็ นการวิจยั
และพัฒนานวัตกรรมทีใช้พฒั นาความสามารถในการอ่านตีความ ยังไม่มีงานวิจยั เกียวกับการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนอ่า นตีค วามมาก่ อน ดังนัJนผูว้ ิจยั จึง สนใจทีจะพัฒนารู ป แบบการเรี ย น
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิต

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จ ัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มีวตั ถุประสงค์เพือ
1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เพือเสริ ม สร้ า งความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
บัณฑิต
2. ออกแบบและพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
3. ทดลองใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
4. ประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติศ าสตร์ เพื อ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ตามกระบวนการวิจยั และพัฒนา
(research and development) ซึงมีขJ นั ตอนในการวิจยั 4 ขัJนตอน ดังนีJ
ขัJนตอนที 1 การศึกษาข้อมูลพืJนฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (needs
analysis)
ขัJนตอนที 2 การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (design and development)
ขัJนตอนที 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน (implementation)
ขัJนตอนที 4 การประเมินประสิ ทธิภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอน (evaluation)
โดยการดําเนินการวิจยั ในแต่ละขัJนตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนีJ
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ขั/นตอนที 1 การศึกษาข้ อมูลพืน/ ฐานสํ าหรับการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน (needs analysis)
วัตถุประสงค์
เพือศึกษาข้อมูลพืJนฐานเกียวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความใน
ระดับ อุ ด มศึ ก ษา เพื อนํา มาใช้เ ป็ นข้อ มู ล ในการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เพือเสริ ม สร้ า งความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
บัณฑิต
วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาข้อมูล เกี ยวกับรายวิช าการอ่านตี ความทีสอนในหลักสู ตรระดับอุดมศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ จํานวน 7 แห่ง ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. มหาวิทยาลัยกําแพงเพชร
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยศึ ก ษาจากคํา อธิ บ ายรายวิช า วัต ถุ ป ระสงค์ และเนืJ อ หารายวิช าตามที หลัก สู ต ร
กําหนด เพือจะได้ทราบถึ ง วัตถุ ประสงค์ในการจัดการเรี ยนการสอน เนืJ อหาในการจัดการเรี ย น
การสอน และวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชาการอ่านตีความของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ
2. สัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนในระดับอุดมศึกษาทีสอนรายวิชาการอ่านตีความหรื อรายวิชาที
เกี ยวข้อ งกับ การอ่ า นตี ค วาม จํา นวน 10 คน เกี ยวกับ วัต ถุ ป ระสงค์ เนืJ อ หาในการจัด การเรี ย น
การสอน วิธีการวัดและประเมินผล ตลอดจนสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนอ่านตีความใน
ระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ จํานวน 10 แห่ง ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
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8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โดยมีเกณฑ์ทีใช้ในการคัดเลือกดังนีJ
1. เป็ นอาจารย์ผสู้ อนรายวิชาการอ่านตีความหรื อรายวิชาทีเกียวข้องกับการอ่านตีความ
ในระดับอุดมศึกษา
2. มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนรายวิช าการอ่ า นตี ค วามหรื อ รายวิ ช าที เกี ยวข้อ งกับ
การอ่านตีความในระดับอุดมศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
3. สัม ภาษณ์ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาไทย มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
เชี ยงใหม่ จํานวน 40 คน เกียวกับสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
และความต้อ งการในการจัด การเรี ย นการสอนรายวิช าการอ่ า นตี ค วาม โดยนัก ศึ ก ษาที ใช้ใ น
การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
3.1 นักศึกษาทีเคยเรี ยนรายวิชาการอ่านตีความ จํานวน 10 คน
3.2 นักศึกษาทีไม่เคยเรี ยนรายวิชาการอ่านตีความ จํานวน 30 คน แบ่งเป็ น
3.2.1 นักศึกษาชัJนปี ที 1 จํานวน 10 คน
3.2.2 นักศึกษาชัJนปี ที 2 จํานวน 10 คน
3.2.3 นักศึกษาชัJนปี ที 3 จํานวน 10 คน
4. นํา ผลการศึ ก ษาสภาพปั ญหาการสอนอ่ า นตี ค วามที พบมาวิเคราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกับ
เป้ าหมายและคํา อธิ บ ายรายวิ ช า THAI 3206 การอ่ า นตี ค วาม ในหลัก สู ต รครุ ศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) เพือกําหนดเป็ นวัตถุประสงค์และแนวทาง
ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถ
ในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
เครืองมือทีใช้ ในการศึกษา
เครื องมือทีใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืJนฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎีวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต มีดงั นีJ
1. แบบบันทึกข้อมูลเกี ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความใน
ระดับอุดมศึกษา
2. แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนระดับอุดมศึกษาเกียวกับสภาพปั ญหาและความคิดเห็นใน
การจัดการเรี ยนการสอนอ่านตีความ
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3. แบบสัม ภาษณ์ นัก ศึ ก ษาเกี ยวกับ สภาพปั ญ หาและความคิ ด เห็ น ในการจัด การเรี ย น
การสอนรายวิชาอ่านตีความ
ขั/นตอนการสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการศึกษา
1. แบบบันทึกข้อมูลเกี ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความใน
ระดับอุดมศึกษา
1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวข้องกับการสร้างแบบบันทึกข้อมูล
1.2 กําหนดประเด็นทีจะศึกษาจากเอกสารแล้วออกแบบและสร้ างแบบบันทึกข้อมูล
เกียวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความในระดับอุดมศึกษา
1.3 นําแบบบันทึกข้อมูลเกียวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
ในระดับอุดมศึกษาเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความชัดเจน ความถูกต้อง
และความเหมาะสมของภาษาทีใช้ รวมถึ ง ความครอบคลุ ม ของเนืJ อหาและวัตถุ ป ระสงค์ข อง
การศึกษาเพือนําข้อเสนอแนะมาดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข
1.4 นําแบบบันทึกข้อมูลเกียวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
ในระดับอุดมศึกษามาปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอให้ผเู้ ชียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเทียงตรงของเนืJอหา (content validity) และนําความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ
1.00
1.5 นําแบบบันทึกข้อมูลเกียวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
ในระดับอุดมศึกษาทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปใช้บนั ทึกข้อมูลต่อไป
2. แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนระดับอุดมศึกษาเกียวกับสภาพปั ญหาและความคิดเห็นใน
การจัดการเรี ยนการสอนอ่านตีความ
2.1 ศึ ก ษาหลัก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ที เกี ยวข้อ งกับ การสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ จ าก
เอกสารและตําราต่าง ๆ
2.2 สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ อ าจารย์ผูส้ อนระดับ อุ ด มศึ ก ษาเกี ยวกับ สภาพปั ญ หาและ
ความคิดเห็นในการจัดการเรี ยนการสอนอ่านตีความ
2.3 นํา แบบสั ม ภาษณ์ อ าจารย์ผู้ส อนระดับ อุ ด มศึ ก ษาเกี ยวกั บ สภาพปั ญ หาและ
ความคิดเห็ นในการจัดการเรี ยนการสอนอ่านตีค วามเสนอต่ ออาจารย์ที ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพือ
ตรวจสอบความชัดเจน ความถูกต้อง และความเหมาะสมของภาษาทีใช้ รวมถึงความครอบคลุมของ
เนืJอหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพือนําข้อเสนอแนะมาดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข
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2.4 นํา แบบสั ม ภาษณ์ อ าจารย์ผู้ส อนระดับ อุ ด มศึ ก ษาเกี ยวกั บ สภาพปั ญ หาและ
ความคิดเห็นในการจัดการเรี ยนการสอนอ่านตีความมาปรับปรุ งแก้ไข แล้วเสนอให้ผเู้ ชี ยวชาญ 5
ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเทียงตรงของเนืJ อหา (content validity) และนําความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี ยวชาญมาวิเคราะห์ค่ าดัชนี ค วามสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency: IOC)
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
2.5 นํา แบบสั ม ภาษณ์ อ าจารย์ผู้ส อนระดับ อุ ด มศึ ก ษาเกี ยวกั บ สภาพปั ญ หาและ
ความคิดเห็นในการจัดการเรี ยนการสอนอ่านตีความทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปใช้สัมภาษณ์ต่อไป
3. แบบสัม ภาษณ์ นัก ศึ ก ษาเกี ยวกับ สภาพปั ญ หาและความคิ ด เห็ น ในการจัด การเรี ย น
การสอนรายวิชาอ่านตีความ
3.1 ศึ ก ษาหลัก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ที เกี ยวข้อ งกับ การสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ จ าก
เอกสารและตําราต่าง ๆ
3.2 สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ นัก ศึ ก ษาเกี ยวกับ สภาพปั ญ หาและความคิ ด เห็ นในการจัด
การเรี ยนการสอนรายวิชาอ่านตีความ
3.3 นําแบบสัมภาษณ์นกั ศึกษาเกียวกับสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจัดการเรี ยน
การสอนรายวิช าอ่า นตี ค วามเสนอต่ ออาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เพือตรวจสอบความชัดเจน
ความถู ก ต้อ ง และความเหมาะสมของภาษาที ใช้ รวมถึ ง ความครอบคลุ ม ของเนืJ อ หาและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพือนําข้อเสนอแนะมาดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข
3.4 นําแบบสัมภาษณ์นกั ศึกษาเกียวกับสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจัดการเรี ยน
การสอนรายวิ ช าอ่ า นตี ค วามมาปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขแล้ว เสนอให้ ผู้เ ชี ยวชาญ 5 ท่ า น ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเทียงตรงของเนืJ อหา (content validity) และนําความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
มาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency: IOC) ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
3.5 นําแบบสัมภาษณ์นกั ศึกษาเกียวกับสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจัดการเรี ยน
การสอนรายวิชาอ่านตีความทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปใช้สัมภาษณ์ต่อไป
ผลลัพธ์ ทคาดหวั
ี
ง
1. ทราบวัตถุประสงค์ เนืJ อหาในการจัดการเรี ยนการสอน และวิธีการวัดและประเมินใน
รายวิชาการอ่านตีความของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
2. ทราบสภาพปั ญหาปั จจุบนั ในการจัดการเรี ยนการสอนอ่านตีความสําหรับนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิต

112
3. ทราบความต้องการของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาการอ่านตีความ
ตารางที 6 สรุ ปวิธีดาํ เนินการในขัJนตอนที 1
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เป้าหมาย

เครืองมือ

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
1. ศึกษา
ศึกษาเอกสาร ข้อมูลเกียวกับ แบบวิเคราะห์ การวิเคราะห์
ข้อมูลเกียวกับ
รายวิชาการ ข้อมูลเกียวกับ เนืJอหา
รายวิชา
อ่านตีความที สภาพการจัด (content
analysis)
การอ่าน
สอนในระดับ การเรี ยน
ตีความทีสอน
การสอน
อุดมศึกษา
ในหลักสู ตร
จาก
รายวิชา
ระดับปริ ญญา
มหาวิทยาลัย การอ่าน
บัณฑิต
ต่าง ๆ จํานวน ตีความใน
ระดับ
7 แห่ง
อุดมศึกษา

ผลทีได้
-วัตถุประสงค์
ในการจัด
การเรี ยน
การสอน
-เนืJ อหาทีใช้
ในการจัด
การเรี ยน
การสอน
-วิธีการวัด
และ
ประเมินผล
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ตารางที 6 สรุ ปวิธีดาํ เนินการในขัJนตอนที 1 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

2. ศึกษา
สัมภาษณ์
ข้อมูลเกียวกับ (interview)
รายวิชา
การอ่าน
ตีความ และ
สภาพปัญหา
ในการจัด
การเรี ยน
การสอนอ่าน
ตีความจาก
อาจารย์ผสู้ อน
ในระดับ
อุดมศึกษา

เป้าหมาย

เครืองมือ

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
การวิเคราะห์
อาจารย์ผสู้ อน แบบ
เนืJอหา
รายวิชา
สัมภาษณ์
อาจารย์ผสู้ อน (content
การอ่าน
analysis)
ตีความหรื อ ในระดับ
รายวิชาที
อุดมศึกษาที
เกียวข้องกับ สอนรายวิชา
การอ่าน
การอ่าน
ตีความหรื อ
ตีความใน
ระดับ
รายวิชาที
อุดมศึกษา
เกียวข้องกับ
การอ่าน
ตีความ

ผลทีได้
-วัตถุประสงค์
ในการจัด
การเรี ยน
การสอน
-เนืJ อหาทีใช้
ในการจัด
การเรี ยน
การสอน
-วิธีการวัด
และ
ประเมินผล
-สภาพปัญหา
ในการจัด
การเรี ยน
การสอนอ่าน
ตีความ

114
ตารางที 6 สรุ ปวิธีดาํ เนินการในขัJนตอนที 1 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

3. ศึกษา
สัมภาษณ์
ข้อมูลเกียวกับ (interview)
สภาพปัจจุบนั
ในการจัด
การเรี ยน
การสอนอ่าน
ตีความ และ
ความต้องการ
ในการจัด
การเรี ยน
การสอนอ่าน
ตีความจาก
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต

เป้าหมาย

เครืองมือ

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
แบบ
นักศึกษา
การวิเคราะห์
ระดับปริ ญญา สัมภาษณ์
เนืJอหา
บัณฑิต
นักศึกษา
(content
สาขาวิชา
ระดับปริ ญญา analysis)
บัณฑิต
ภาษาไทย
เกียวกับสภาพ
คณะ
ครุ ศาสตร์
ปัญหาใน
มหาวิทยาลัย การจัด
การเรี ยน
ราชภัฏ
การสอน
เชียงใหม่
รายวิชา
การอ่าน
ตีความและ
ความต้องการ
ในการจัด
การเรี ยน
การสอน
รายวิชา
การอ่าน
ตีความ

ผลทีได้
- สภาพปัญหา
ในการจัด
การเรี ยน
การสอน
รายวิชา
การอ่าน
ตีความ
สําหรับ
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต
- ความ
ต้องการของ
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต
เกียวกับ
การจัด
การเรี ยน
การสอน
รายวิชา
การอ่าน
ตีความ
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ขั/นตอนที 2 การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน (design and development)
วัตถุประสงค์
เพื อออกแบบและหาประสิ ทธิ ภ าพของร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เพือเสริ ม สร้ า งความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
บัณฑิต
วิธีดําเนินการ
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที เกี ยวข้อ งกับ การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน ทฤษฎี
วัจนปฏิ บตั ิ ศ าสตร์ และการจัดการเรี ย นการสอนวัจนปฏิ บ ตั ิ ศาสตร์ ตามแนวคิ ดของ Brock and
Nagasaka เพื อนํ า มาเป็ นแนวคิ ดในก ารพั ฒ นารู ปแบบก ารเรี ยนก ารสอนตามทฤ ษ ฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์
2. นําข้อมูลทีได้จากการศึกษาแนวคิดเกี ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน สภาพการเรี ยน
การสอนอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต สาระสําคัญของทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
และการจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brock and Nagasaka มากําหนด
เป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
3. ออกแบบและพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ ต าม
องค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ได้แก่
1. หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
3. ขัJนตอนในการจัดการเรี ยนการสอน
4. การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
4. จัดทําเอกสารประกอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ ได้แก่
คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและแผนการจัดการเรี ยนรู้ แล้วนําเสนอต่ออาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือพิจารณาแก้ไข
5. นําร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนและเอกสารประกอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนไปให้
ผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความเหมาะสม โดยใช้การสนทนา
กลุ่ม (focus group) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผูเ้ ชียวชาญดังนีJ
1. เป็ นผู้เ ชี ยวชาญด้า นหลัก สู ต รและการสอน การสอนภาษาไทย การสอนอ่ า น
การสอนอ่านตีความ ภาษาศาสตร์ หรื อวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
2. สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต หรื อ มี ต าํ แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต ํากว่ า ผูช้ ่ ว ย
ศาสตราจารย์
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3) มีประสบการณ์ดา้ นการสอนไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
6. ปรับ ปรุ ง แก้ไขร่ างรู ปแบบการเรี ย นการสอนและเอกสารประกอบรู ปแบบการเรี ย น
การสอนตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ แล้วให้ผเู้ ชียวชาญทัJง 5 ท่าน ตรวจสอบรู ปแบบการเรี ยน
การสอนอีกครัJงเพือรับรองรู ปแบบการเรี ยนการสอน
7. นํารู ปแบบการเรี ยนการสอนทีผ่านการรับรองจากผูเ้ ชียวชาญไปทดลองใช้
8. พัฒนาเครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลเกียวกับการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนจากเอกสาร ประเด็นการสนทนากลุ่มสําหรับผูเ้ ชี ยวชาญ แบบประเมิน
ความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอน แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านตีความ แบบสอบถามความคิดเห็ นของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตทีมีต่อรู ปแบบ
การเรี ย นการสอน และประเด็ นการสั ม ภาษณ์ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณ ฑิ ต เกี ยวกับ รู ป แบบ
การเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
เครืองมือทีใช้ ในการศึกษา
เครื องมือทีใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนและรวบรวมข้อมูล มีดงั นีJ
1. แบบบันทึกข้อมูลเกียวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนจากเอกสาร
2. ประเด็นการสนทนากลุ่ ม สําหรั บ ผูเ้ ชี ยวชาญเกี ยวกับ รู ปแบบการเรี ย นการสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต
3. แบบประเมินความเหมาะสมรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
4. แผนการจัดการเรี ยนรู้
5. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความ
6. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิต
7. ประเด็นการสัมภาษณ์นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตเกียวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน
และการเรี ยนรู้ ต ามรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว ัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อเสริ มสร้ า ง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
ขั/นตอนการสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการศึกษา
1. แบบบันทึกข้อมูลเกียวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนจากเอกสาร
1.1 ศึกษาเอกสารตําราเกียวกับการสร้างแบบบันทึกข้อมูลจากเอกสาร
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1.2 กําหนดประเด็นการบันทึกข้อมูลจากเอกสารและสร้ างแบบบันทึกข้อมูลเกี ยวกับ
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนจากเอกสาร
1.3 นําแบบบันทึกข้อมูลเกียวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนจากเอกสารเสนอ
ต่ออาจารย์ทีปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เพือตรวจสอบความถู กต้องและความเหมาะสมของภาษาที ใช้
รวมถึงความครอบคลุมของเนืJอหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพือนําข้อเสนอแนะมาดําเนินการ
ปรับปรุ งแก้ไข
1.4 นําแบบบันทึกข้อมูลเกี ยวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนจากเอกสารไป
ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอให้ผเู้ ชี ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเทียงตรงของ
เนืJ อหา (content validity) และนําความคิดเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index of Item-Objective Congruency: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
1.5 นําแบบบันทึ กข้อมูลเกี ยวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนจากเอกสารที
ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปใช้บนั ทึกข้อมูล
2. ประเด็นการสนทนากลุ่มของผูเ้ ชี ยวชาญเกียวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เพือเสริ ม สร้ า งความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
บัณฑิต มีวธิ ีสร้างดังนีJ
2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวข้องกับการสนทนากลุ่ม
2.2 กําหนดประเด็นการสนทนากลุ่มให้ครอบคลุ ม ตรงตามเนืJ อหาและวัตถุประสงค์
ของการสนทนากลุ่ ม ตามขอบข่ า ยที ได้ก าํ หนดไว้ โดยประเด็น การสนทนากลุ่ ม ประกอบด้ว ย
ประเด็นคํา ถาม 4 ประเด็น ได้แก่ องค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นการสอน ขัJนตอนการจัด
การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน และกระบวนการนํารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนไปใช้
2.3 นําประเด็นการสนทนากลุ่มเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความชัดเจน และความเหมาะสมของภาษาทีใช้ รวมถึงความครอบคลุมของเนืJ อหา
และวัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่มเพือนําข้อเสนอแนะมาดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข
2.4 นํา ประเด็ น การสนทนากลุ่ ม ที ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว เสนอให้ ผูเ้ ชี ยวชาญ 5 ท่ า น
ตรวจสอบความถูกต้องของเนืJ อหาและความเทียงตรงเชิ งโครงสร้ าง (construct validity) โดยใช้
การหาค่าเฉลียความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง ซึ งกําหนดไว้วา่ จะต้องมีค่าเฉลียตัJงแต่ 3.50 ขึJนไป ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.90
2.5 นําประเด็นการสนทนากลุ่ มมาปรับปรุ ง แก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชี ยวชาญเพือ
นําไปใช้ในการสนทนากลุ่มต่อไป
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3. แบบประเมิ นความเหมาะสมของรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี วจั นปฏิ บ ัติ
ศาสตร์เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มีขJ นั ตอน
ในการสร้างเครื องมือดังนีJ
3.1 ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลัก การเกี ยวกับ การประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบ
การเรี ยนการสอนเพื อนํา มากํา หนดกรอบแนวทางและประเด็ น ในการสร้ า งแบบประเมิ น
ความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
3.2 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้ครอบคลุมตาม
ขอบข่ายทีกําหนดไว้
3.3 นําแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีสร้างขึJนเสนอต่อ
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความชัดเจน ความถูกต้อง และความเหมาะสมของ
ภาษาทีใช้ เพือนําข้อเสนอแนะมาดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข
3.4 นําแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
เสนอให้ผเู้ ชียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเทียงตรงเชิงเนืJ อหา (content validity)
และนําความคิดเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective
Congruency: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
3.5 นํา แบบประเมิ นความเหมาะสมของรู ป แบบการเรี ย นการสอนมาปรั บ ปรุ ง และ
แก้ไ ขสํา นวนภาษาให้สื อความหมายชัด เจนยิ งขึJ น ตามคํา แนะนํา ของผูเ้ ชี ยวชาญเพื อนํา ไปใช้
รวบรวมข้อมูลต่อไป
4. แผนการจัดการเรี ยนรู้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ มีจาํ นวนทัJงสิJ น 7 แผน แต่ละแผน
การจัดการเรี ยนรู้ประกอบด้วย ชือแผนการจัดการเรี ยนรู้ เวลาเรี ยน สาระสําคัญ เนืJ อหา จุดประสงค์
กิจกรรมการเรี ยนรู้ สื อการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล และบันทึกผลการสอน มีขJ นั ตอนใน
การสร้างดังนีJ
4.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และหลักการเกียวกับการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
4.2 ศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555) รายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ เพือกําหนดเนืJ อหาทีนํามาจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ตาม
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
4.3 จัดทําโครงสร้างรายวิชาและประมวลการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ
จากนัJนเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามหน่วยการจัดการเรี ยนการสอนทีได้กาํ หนด
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4.4 นํา แผนการจัด การเรี ย นรู้ ที พัฒ นาขึJ น เสนออาจารย์ที ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื อ
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและความเหมาะสมของภาษาที ใช้เ พื อนํา ข้อ เสนอแนะมาดํา เนิ น การ
ปรับปรุ งแก้ไข
4.5 นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอให้ผเู้ ชียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความเทียงตรงเชิงเนืJอหา (content validity) และนําความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญมา
วิ เ คราะห์ ค่ า ดั ช นี ความสอดคล้ อ ง (Index of Item-Objective Congruency: IOC) ได้ ค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้องตัJงแต่ 0.80-1.00
4.6 นํา แผนการจัด การเรี ย นรู้ จํา นวน 1 แผน ไปทดลองใช้ก ับ นัก ศึ ก ษาสาขาวิช า
ภาษาไทย คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เพือตรวจสอบความเหมาะสมของการนําไปใช้ และพิจารณาข้อดีและข้อจํากัดเพือนํามาปรับปรุ ง
แก้ไข
4.7 สรุ ปผลและนํา ข้อ มู ล ทัJง หมดมาปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขแผนการจัด การเรี ยนรู้ ใ ห้ มี
ความสมบูรณ์ยงขึ
ิ Jน
5. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่ า นตี ค วาม เป็ นแบบทดสอบที ประกอบด้ว ย
ข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และข้อสอบอัตนัย จํานวนทัJงหมด 35 ข้อ โดยมีขJ นั ตอน
การสร้างดังนีJ
5.1 ศึกษาเอกสารและตําราทีเกี ยวข้องกับการสร้ างแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านตีความ ตลอดจนหลักสู ตรรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
5.2 กําหนดจุดมุ่งหมายและกรอบความคิดในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านตีความ
5.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความตามขอบข่ายเนืJ อหาทีกําหนด
ดังตารางที 7
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ตารางที 7 การกําหนดจํานวนข้อสอบของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความ
เนือ/ หา
1. เรื องขําขัน
2. โฆษณา
3. คําคม
4. เรื องสัJน
5. คําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดี
6. บทกวีซีไรต์
รวม

จํานวนข้ อสอบ
ปรนัย
10
6
8
6
30

จํานวนข้ อสอบ
อัตนัย
15
10
25

รวม
10
6
15
10
8
6
55

5.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความทีพัฒนาขึJนเสนอให้อาจารย์ที
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื อตรวจสอบความถู ก ต้อ งและความเหมาะสมของภาษาที ใช้ รวมทัJง
ความครอบคลุ ม ของเนืJ อหาและวัตถุ ป ระสงค์ข องการศึ ก ษาเพื อนํา ข้อเสนอแนะมาดํา เนิ นการ
ปรับปรุ งแก้ไข
5.5 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความมาปรับปรุ งแก้ไข แล้วเสนอให้
ผูเ้ ชี ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาและความเทียงตรงเชิ งเนืJ อหา (content
validity) และนําความคิดเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of ItemObjective Congruency: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตัJงแต่ 0.60-1.00
5.6 ทดลองใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความกับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เพือดูความเหมาะสมของการใช้ภาษาและเวลาทีใช้ในการทําแบบทดสอบ
5.7 นํา แบบทดสอบมาวิเคราะห์ ด้วยวิธี ก ารทางสถิ ติเพือหาค่ า ความยากง่ า ยและค่ า
อํา นาจจําแนก โดยข้อสอบปรนัย ชนิ ดเลื อกตอบ 4 ตัวเลื อก คํา นวณจากสู ตร KR-20 (Kuder–
Richardson 20) ส่ วนข้อสอบอัตนัย คํานวณจากสู ตรของ Whitney and Sabers (1970, อ้างถึงใน
ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิ ทธิq , 2548: 109-115) แล้วคัดเลือกข้อสอบทีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80
และมีค่ า อํา นาจจําแนก ตัJงแต่ 0.20 ขึJนไปไว้ ทํา ให้ไ ด้จาํ นวนข้อสอบปรนัย แบบเลื อกตอบ 4
ตัวเลือกและข้อสอบอัตนัย จํานวน 35 ข้อ ดังตารางที 8
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ตารางที 8 จํานวนข้อสอบของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความ
เนือ/ หา
1. เรื องขําขัน
2. โฆษณา
3. คําคม
4. เรื องสัJน
5. คําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดี
6. บทกวีซีไรต์
รวม

จํานวนข้ อสอบ
ปรนัย
4
3
5
3
15

จํานวนข้ อสอบ
อัตนัย
10
10
20

รวม
10
6
15
10
8
6
35

5.8 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ
เพือหาค่าความเชือมันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความ โดยข้อสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก คํานวณจากสู ตร KR-20 (Kuder–Richardson 20) ได้ค่าความเชื อมันเท่ากับ
0.61 ส่ วนข้อสอบอัตนัย คํา นวณโดยใช้สู ตรสั ม ประสิ ท ธิq แอลฟา (Alpha coefficient) ได้ค่ า
ความเชือมันเท่ากับ 0.86
5.9 ปรั บปรุ ง แก้ไ ขและจัดทํา แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่า นตีค วามฉบับ
สมบูรณ์เพือนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
6. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิ ต จะสอบถามความคิดเห็ นของนักศึกษาทีมี ต่อความเหมาะสมของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ในด้านเนืJอหาสาระ กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื อการเรี ยนการสอน
ประโยชน์และความพึงพอใจทีได้รับ โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนีJ
ระดับคะแนน 5 หมายถึง นัก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ มากที สุ ดต่ อ การใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนในรายการนัJน
ระดับคะแนน 4 หมายถึง นัก ศึ ก ษามี ค วามคิ ดเห็ น ในระดับ มากต่ อการใช้รูป แบบ
การเรี ยนการสอนในรายการนัJน
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ระดับคะแนน 3 หมายถึง นัก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ ปานกลางต่ อ การใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนในรายการนัJน
ระดับคะแนน 2 หมายถึง นัก ศึ ก ษามี ค วามคิ ดเห็ นในระดับ น้อยต่ อการใช้รูป แบบ
การเรี ยนการสอนในรายการนัJน
ระดับคะแนน 1 หมายถึง นัก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ น้ อ ยที สุ ด ต่ อ การใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนในรายการนัJน
โดยผูว้ จิ ยั ได้นาํ มาหาค่าเฉลียและให้ความหมายดังนีJ
ค่าเฉลีย 4.50 - 5.00 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็ นในระดับมากที สุ ดต่อการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
ค่าเฉลีย 3.50 - 4.49 หมายถึง นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ มากต่ อ การใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
ค่าเฉลีย 2.50 - 3.49 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับปานกลางต่อการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
ค่าเฉลีย 1.50 - 2.49 หมายถึง นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ น้ อ ยต่ อ การใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
ค่าเฉลีย 1.00 - 1.49 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็ นในระดับน้อยทีสุ ดต่อการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
สําหรับขัJนตอนในการสร้างมีดงั นีJ
6.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทีเกี ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามทีมีลกั ษณะ
เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)
6.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตทีมีต่อรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน โดยจะสอบถามความคิดเห็นเกียวกับเนืJอหาสาระ กิจกรรมการเรี ยนการสอนตาม
รู ปแบบ สื อประกอบรู ปแบบ และประโยชน์และความพึงพอใจทีได้รับ จํานวนทัJงหมด 20 ข้อ
6.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีสร้างขึJนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือ
ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและนําข้อเสนอแนะมาดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข
6.4 นํา แบบสอบถามความคิ ดเห็ น ที ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้วเสนอให้ผูเ้ ชี ยวชาญ 5 ท่ า น
ตรวจสอบความถูกต้องและความเทียงตรงเชิ งเนืJ อหา (content validity) และนําความคิดเห็ นของ
ผูเ้ ชียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency: IOC) ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00

123
6.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุ งแก้ไขตามข้อแนะนําของผูเ้ ชี ยวชาญ แล้ว
จัดทําแบบแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนฉบับจริ งเพือนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
7. ประเด็นการสัมภาษณ์นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตเกียวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน
และการเรี ยนรู้ ต ามรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว ัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อเสริ มสร้ า ง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มีขJ นั ตอนในการสร้างดังนีJ
7.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกียวกับการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน ขัJนตอนการสัมภาษณ์ เพือนํามากําหนดกรอบแนวทางและประเด็นใน
การสร้างประเด็นการสัมภาษณ์
7.2 สร้างประเด็นการสัมภาษณ์ ให้ครอบคลุม ตรงตามเนืJ อหาและวัตถุประสงค์ของ
การสัมภาษณ์ ซึ งประเด็นการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยประเด็นคําถาม 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตทีมีต่อองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน และข้อคิดเห็น
อืน ๆ ทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
7.3 นํา ประเด็น การสั ม ภาษณ์ ที สร้ า งขึJ นเสนอต่ อ อาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เ พื อ
ตรวจสอบความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสมของภาษาทีใช้ รวมถึงความครอบคลุมของเนืJ อหาและ
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์เพือนําข้อเสนอแนะมาดําเนินการปรับปรุ ง แก้ไข
7.4 นําประเด็นการสัมภาษณ์ทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอให้ผเู้ ชี ยวชาญจํานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องของเนืJ อหาและความเทียงตรงเชิ งโครงสร้าง (construct validity) โดยใช้
การหาค่าเฉลียความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง ซึ งกําหนดไว้วา่ จะต้องมีค่าเฉลียตัJงแต่ 3.50 ขึJนไป ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.86
7.5 นํา ประเด็ นการสั ม ภาษณ์ ม าปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามคํา แนะนํา ของผูเ้ ชี ยวชาญ เพื อ
นําไปใช้จริ งต่อไป
ผลลัพธ์ ทคาดหวั
ี
ง
1. ได้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถ
ในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตทีมีประสิ ทธิภาพ
2. ได้คู่มือประกอบการใช้รูป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี วจั นปฏิ บ ตั ิ ศาสตร์ เพือ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตและหน่ วยการจัด
การเรี ยนการสอน
3. ได้เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีมีประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย
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1. แบบบันทึกข้อมูลเกียวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนจากเอกสาร
2. ประเด็นการสนทนากลุ่มสําหรับผูเ้ ชียวชาญเกียวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต
3. แบบประเมินความเหมาะสมรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
4. แผนการจัดการเรี ยนรู้
5. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความ
6. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ที มี ต่ อ รู ป แบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
7. ประเด็ น การสั ม ภาษณ์ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต เกี ยวกับ รู ป แบบการเรี ย น
การสอนและการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
จากขัJนตอนการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนและเครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล
สามารถนํามาสรุ ปเป็ นขัJนตอนได้ดงั ตารางที 9
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ตารางที 9 สรุ ปวิธีดาํ เนินการในขัJนตอนที 2
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษา
แนวคิด
ทฤษฎี ที
เกียวข้องกับ
การพัฒนา
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์ และ
การจัด
การเรี ยน
การสอน
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์ตาม
แนวคิดของ
Brock and
Nagasaka

วิธีการ

เป้าหมาย

เครืองมือ

ศึกษาเอกสาร เอกสารและ
(documentary) ตําราที
เกียวข้อง
เกียวกับ
การพัฒนา
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์ และ
การจัด
การเรี ยน
การสอน
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์ตาม
แนวคิดของ
Brock and
Nagasaka

แบบบันทึก
ข้อมูล
เกียวกับ
การพัฒนา
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนจาก
เอกสาร

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
การวิเคราะห์
เนืJอหา
(content
analysis)

ผลทีได้
แนวคิดใน
การพัฒนา
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์

126
ตารางที 9 สรุ ปวิธีดาํ เนินการในขัJนตอนที 2 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

2. เพือกําหนด สังเคราะห์
กรอบแนวคิด (synthesis)
ในการพัฒนา
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน

เป้าหมาย
ข้อมูลทีได้
จากการศึกษา
แนวคิด
เกียวกับ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน
สภาพ
การเรี ยน
การสอนอ่าน
ตีความของ
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต
สาระสําคัญ
ของทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์ และ
การสอนอ่าน
ตีความ

เครืองมือ

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
การวิเคราะห์
เนืJอหา
(content
analysis)

ผลทีได้
กรอบแนวคิด
ในการพัฒนา
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน
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ตารางที 9 สรุ ปวิธีดาํ เนินการในขัJนตอนที 2 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เป้าหมาย

3. เพือกําหนด สังเคราะห์
องค์ประกอบ (synthesis)
ต่าง ๆ ของ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน

กรอบแนวคิด
ในการพัฒนา
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์

สร้าง
(construct)

องค์ประกอบ
ของรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎีวจั น
ปฏิบตั ิศาสตร์
สําหรับ
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต

4. เพือจัดทํา
เอกสาร
ประกอบ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์

เครืองมือ

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
การวิเคราะห์
เนืJอหา
(content
analysis)

การวิเคราะห์
เนืJอหา
(content
analysis)

ผลทีได้
องค์ประกอบ
ของรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์
สําหรับ
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต
- คู่มือ
ประกอบ
การใช้
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน
- แผน
การจัด
การเรี ยนรู้

128
ตารางที 9 สรุ ปวิธีดาํ เนินการในขัJนตอนที 2 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
5. เพือ
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนและ
เอกสาร
ประกอบ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน

วิธีการ

เป้าหมาย

สนทนากลุ่ม ผูเ้ ชียวชาญ
(focus group) จํานวน 5
ท่าน

6. เพือรับรอง ประเมิน
รู ปแบบ
(check list)
การเรี ยน
การสอนโดย
ผูเ้ ชียวชาญ

รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน

เครืองมือ
ประเด็น
การสนทนา
กลุ่มสําหรับ
ผูเ้ ชียวชาญ
เกียวกับ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์เพือ
เสริ มสร้าง
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความของ
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต
แบบประเมิน
ความ
เหมาะสมของ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
การวิเคราะห์
เนืJอหา
(content
analysis)

ค่าเฉลีย ( × )
ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) และ
การวิเคราะห์
เนืJอหา
(content
analysis)

ผลทีได้
ความ
เหมาะสมของ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนและ
เอกสาร
ประกอบ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน

ประสิ ทธิภาพ
ของรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน
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ตารางที 9 สรุ ปวิธีดาํ เนินการในขัJนตอนที 2 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เป้าหมาย

เครืองมือ

7. เพือทดลอง
ใช้รูปแบบ
การเรี ยน
การสอน
รายบุคคลและ
กลุ่มย่อย
8. เพือพัฒนา
เครื องมือทีใช้
ใน
การรวบรวม
ข้อมูล

ทดลองใช้
(field tryout)

นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิตที
ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง

แผนการจัด
การเรี ยนรู้
ตามรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน

8.1 ศึกษา
เอกสารที
เกียวข้องกับ
การพัฒนา
เครื องมือทีใช้
ใน
การรวบรวม
ข้อมูลชนิด
ต่าง ๆ
8.2 สร้าง
เครื องมือทีใช้
ใน
การรวบรวม
ข้อมูลชนิด
ต่าง ๆ

เอกสาร

เครื องมือทีใช้
ใน
การรวบรวม
ข้อมูลชนิด
ต่าง ๆ

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
ค่าเฉลีย ( × )
ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

การวิเคราะห์
เนืJอหา
(content
analysis)

ผลทีได้
ประสิ ทธิภาพ
ของรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน

ข้อมูลแนวคิด
ทฤษฎีที
เกียวข้อง
กับการพัฒนา
เครื องมือทีใช้
ใน
การรวบรวม
ข้อมูลชนิด
ต่าง ๆ
เครื องมือทีใช้
ใน
การรวบรวม
ข้อมูลชนิด
ต่าง ๆ
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ตารางที 9 สรุ ปวิธีดาํ เนินการในขัJนตอนที 2 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ
8.3 ตรวจสอบ
ความ
เทียงตรงของ
เนืJอหา
(content
validity) โดย
การสอบถาม

8.4 หา
ประสิ ทธิภาพ
และคุณภาพ
เครื องมือทีใช้
ใน
การรวบรวม
ข้อมูลโดย
การทดสอบ

เป้าหมาย

เครืองมือ

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
แบบประเมิน ค่าดัชนีความ
ผูเ้ ชียวชาญ
จํานวน 5
ค่า
สอดคล้อง
ท่าน
ดัชนีความ
(Index of
สอดคล้อง
Itemobjective
และ
การวิเคราะห์ Congruency:
เนืJอหา
IOC)
(content
analysis)
นักศึกษา
เครื องมือทีใช้ ค่าเฉลีย ( × )
ระดับ
ใน
ส่ วนเบียงเบน
ปริ ญญา
การรวบรวม มาตรฐาน
บัณฑิต
ข้อมูล
(S.D.) และ
สาขาวิชา
การวิเคราะห์
ภาษาไทย
เนืJอหา
คณะ
(content
มนุษยศาสตร์
analysis)
และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่ที
ไม่ใช่
กลุ่มเป้ าหมาย

ผลทีได้
เครื องมือทีใช้
ใน
การรวบรวม
ข้อมูลได้รับ
การตรวจสอบ
ความ
เทียงตรง
โดย
ผูเ้ ชียวชาญ
ประสิ ทธิภาพ
และคุณภาพ
ของเครื องมือ
ทีใช้ใน
การรวบรวม
ข้อมูล
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ขั/นตอนที 3 การทดลองใช้ รูปแบบการเรียนการสอน (implementation)
วัตถุประสงค์
เพื อทดลองใช้รูป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เ พื อเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครัJงนีJ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ
ภาคเรี ยนที 3 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 2 ห้อง รวมทัJงสิJ น 60 คน
กลุ่ มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ
ภาคเรี ยนที 3 ปี การศึก ษา 2558 จํา นวน 30 คน ซึ งได้ม าด้วยการสุ่ ม แบบกลุ่ ม (cluster random
sampling) โดยใช้วธิ ีการจับสลาก
แบบแผนการวิจัย
การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึJนเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (experimental
research) แบบการวิจยั ก่อนมีแบบวิจยั แบบทดลอง (pre-experimental design) แบบกลุ่มเดียวสอบ
ก่อนและสอบหลัง (one-group pretest-posttest design) (ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ม.ป.ป.: 80-81)
ดังนีJ
O1

X

O2

O1 คือ การทดสอบก่อนเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความ
X คือ การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึJน
O2 คือ การทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความ
เนือ/ หาทีใช้ ในการทดลอง
เนืJ อหาวิชาทีใช้ในการทดลองเป็ นไปตามประมวลการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่าน
ตีความ ตามหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีได้กาํ หนดให้นกั ศึกษามีความสามารถในการอ่านตีความงานเขียนที
เป็ นร้ อยแก้วและงานเขียนทีเป็ นร้ อยกรอง ดัง นัJนผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดบทอ่า นทีเป็ นร้ อยแก้วและ
บทอ่านทีเป็ นร้อยกรองจากการศึกษาข้อมูลพืJนฐานในขัJนตอนที 1 การศึกษาข้อมูลพืJนฐานสําหรับ
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (needs analysis) ดังนีJ
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1. บทอ่านร้อยแก้ว ได้แก่
1.1 คําคม
1.2 เรื องขําขัน
1.3 โฆษณา
1.4 เรื องสัJน
2. บทอ่านร้อยกรอง ได้แก่
2.1 คําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดีไทย
2.2 บทกวีซีไรต์
ระยะเวลาทีใช้ ในการทดลอง
การทดลองใช้รูป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เ พื อเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ครัJงนีJ ใช้เวลาดําเนินการทดลอง
ทัJงสิJ น 15 สัปดาห์ ไม่นบั รวมสัปดาห์สอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน โดยจัดการเรี ยน
การสอนสัปดาห์ละ 2 ครัJง เริ มตัJงแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2559
ขั/นตอนการดําเนินการทดลอง
ผู้วิ จ ัย นํ า รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี ว ัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อเสริ มสร้ า ง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ทีสร้างขึJนไปใช้กบั นักศึกษาที
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั มีวธิ ีดาํ เนินการดังนีJ
1. ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ เพือขอความอนุ เคราะห์ในการทดลองใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
2. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความทดสอบนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรี ยน
3. ดํา เนิ น การทดลองใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตโดยการจัดการเรี ยน
การสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีกําหนดไว้
4. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความทดสอบนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง หลังเรี ยน
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5. สอบถามความคิดเห็ นของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิตทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
6. สัม ภาษณ์ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณ ฑิ ตที เรี ย นด้วยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตาม
ทฤษฎี วจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ เกี ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการเรี ย น
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิต
จากขัJนตอนการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี วจั นปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เพือ
เสริ มสร้ างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต สามารถสรุ ปเป็ น
ลําดับขัJนตอน ดังตารางที 10
ตารางที 10 สรุ ปวิธีดาํ เนินการในขัJนตอนที 3
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เป้าหมาย

เพือทดลองใช้
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์เพือ
เสริ มสร้าง
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความของ
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต

1. นํา
แบบทดสอบ
วัด
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความ
ทดสอบ
นักศึกษาที
เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อน
เรี ยน

นักศึกษา
ระดับ
ปริ ญญา
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่ ที
เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง

เครืองมือ

การวิเคราะห์
ผลทีได้
ข้ อมูล
แบบทดสอบ การตรวจให้ คะแนนจาก
วัด
คะแนน
การทํา
ความสามารถ
แบบทดสอบ
ในการอ่าน
วัด
ตีความ
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความก่อน
เรี ยนของ
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต
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ตารางที 10 สรุ ปวิธีดาํ เนินการในขัJนตอนที 3 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เป้าหมาย

เครืองมือ

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
1. ตรวจให้
คะแนนการ
ทําใบงานและ
แบบฝึ กหัด
2. สังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การอภิปราย
ในชัJนเรี ยน

2. ทดลองใช้
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนโดย
การจัดการ
เรี ยนการสอน
ตามแผน
การจัด
การเรี ยนรู้ที
กําหนดไว้

นักศึกษา
ระดับ
ปริ ญญา
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่ ที
เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง

แผนการ
จัดการเรี ยนรู้

3. นํา
แบบทดสอบ
วัด
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความ
ทดสอบ
นักศึกษาที
เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง หลัง
เรี ยน

นักศึกษา
ระดับ
ปริ ญญา
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่ ที
เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง

แบบทดสอบ การตรวจให้
วัด
คะแนน
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความ

ผลทีได้
ข้อมูลผลการ
ใช้รูปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎีวจั น
ปฏิบตั ิศาสตร์
เพือ
เสริ มสร้าง
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความของ
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต
คะแนนจาก
การทํา
แบบทดสอบ
วัด
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความหลัง
เรี ยนของ
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต
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ตารางที 10 สรุ ปวิธีดาํ เนินการในขัJนตอนที 3 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เป้าหมาย

4. สอบถาม
ความคิดเห็น
ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิตทีมีต่อ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์

นักศึกษา
ระดับ
ปริ ญญา
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่ ที
เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง

เครืองมือ

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
แบบสอบถาม ค่าเฉลีย ( × )
ความคิดเห็น ส่ วนเบียงเบน
ของนักศึกษา มาตรฐาน
ระดับปริ ญญา (S.D.)
บัณฑิตทีมีต่อ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์

ผลทีได้
ระดับความ
คิดเห็นของ
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิตทีมีต่อ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์
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ตารางที 10 สรุ ปวิธีดาํ เนินการในขัJนตอนที 3 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เป้าหมาย

เครืองมือ

5. สัมภาษณ์
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิตทีเรี ยน
ด้วยรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์
เกียวกับ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนและ
การเรี ยนรู้
ตามรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์

นักศึกษา
ระดับ
ปริ ญญา
บัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่ ที
เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง

แบบ
สัมภาษณ์
นักศึกษา
เกียวกับ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนและ
การเรี ยนรู้
ตามรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
การวิเคราะห์
เนืJอหา
(content
analysis)

ผลทีได้
ความคิดเห็น
ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิตทีมีต่อ
การเรี ยนด้วย
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์
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ขั/นตอนที 4 การประเมินประสิ ทธิภาพรู ปแบบการเรียนการสอน (evaluation)
วัตถุประสงค์
เพือประเมินประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ให้สามารถนําไปใช้
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
วิธีดําเนินการ
1. เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตก่อน
และหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถ
ในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
2. ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที มี ต่ อ รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เพือเสริ ม สร้ า งความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
บัณฑิต
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
1.1 หาค่าเฉลีย ( × ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสามารถใน
การอ่านตีความของกลุ่มทดลองทัJงก่อนและหลังการทดลอง
1.2 หาค่าเฉลีย ( × ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิตทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ตที เรี ย นด้วยรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎี วจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ เกี ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้
ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่าน
ตีความของนักศึก ษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต โดยใช้วิธี การเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ให้เป็ นหมวดหมู่ แล้วนําเสนอในรู ปแบบของการพรรณนาความ
ผลลัพธ์ ทคาดหวั
ี
ง
1. ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
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ตารางที 11 สรุ ปวิธีดาํ เนินการในขัJนตอนที 4
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เพือประเมิน วิเคราะห์
ประสิ ทธิภาพ ข้อมูลเชิง
ของรู ปแบบ ปริ มาณ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์เพือ
เสริ มสร้าง
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความของ
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต

เป้าหมาย

เครืองมือ

- คะแนน
การทํา
แบบทดสอบ
วัด
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความ
- ความคิดเห็น
ของนักศึกษา
ทีมีต่อรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน

คอมพิวเตอร์
และ
โปรแกรม
วิเคราะห์
ข้อมูลทาง
สถิติ

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
ค่าเฉลีย ( × )
ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ผลทีได้
ประสิ ทธิภาพ
ของรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์เพือ
เสริ มสร้าง
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความของ
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต
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ตารางที 11 สรุ ปวิธีดาํ เนินการในขัJนตอนที 4 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เป้าหมาย

การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิง
คุณภาพ

ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต
เกียวกับความ
คิดเห็นทีมีต่อ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนและ
การเรี ยนรู้ตาม
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์เพือ
เสริ มสร้าง
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความของ
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต

เครืองมือ

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
การวิเคราะห์
เนืJอหา
(content
analysis)

ผลทีได้
ประสิ ทธิภาพ
ของรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์เพือ
เสริ มสร้าง
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความของ
นักศึกษา
ระดับปริ ญญา
บัณฑิต
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ขั/นตอนที 1
การศึกษาข้อมูลพืน/ ฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน

ขั/นตอนที 2
การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน

ขั/นตอนที 3
การทดลองใช้ รูปแบบการเรียนการสอน

ขั/นตอนที 4
การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน

1. ศึกษาข้อมูลเกียวกับรายวิชาการอ่านตีความทีสอนใน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ โดย
ศึกษาจากคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ และเนืJอหารายวิชา
ตามทีหลักสูตรกําหนด เพือจะได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ใน
การจัดการเรี ยนการสอน เนืJอหาในการจัดการเรี ยนการสอน
และวิธีการวัดและประเมินในรายวิชาการอ่านตีความของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
2. สัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนในระดับอุดมศึกษาทีสอนรายวิชา
การอ่านตีความหรื อรายวิชาทีเกียวข้องกับการอ่านตีความ ไม่
น้อยกว่า 1 ภาคเรี ยน จํานวน 10 คน เกียวกับวัตถุประสงค์
เนืJอหาในการจัดการเรี ยนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล
ตลอดจนสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนอ่านตีความใน
ระดับอุดมศึกษา โดยคัดเลือกจากอาจารย์ผสู้ อนระดับอุดมศึกษา
ทัวประเทศ
3. สัมภาษณ์นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 40 คน เกียวกับ
สภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
และความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่าน
ตีความ
4. นําผลการศึกษาสภาพปั ญหาการสอนอ่านตีความทีพบมา
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายและคําอธิบายรายวิชา THAI
3206 การอ่านตีความ ในหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (5 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) เพือกําหนดเป็ น
วัตถุประสงค์และแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์เพือเสริ มสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้องเกียวกับ
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
และการสอนอ่านตีความ
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอน
3. ออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์
4. จัดทําเอกสารประกอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ได้แก่ คูม่ ือประกอบการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนและหน่วยการจัดการเรี ยนการสอน แล้ว
นําเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือพิจารณาแก้ไข
5. นําร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนและเอกสารประกอบ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนไปให้ผเู้ ชียวชาญตรวจสอบ โดยใช้
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) พร้อมทัJงปรับปรุ งแก้ไขตาม
คําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
6. ให้ผเู้ ชียวชาญตรวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนอีกครัJง
เพือรับรองรู ปแบบการเรี ยนการสอน
7. ทดลองใช้ (Field Tryout) รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีผ่าน
การรับรองจากผูเ้ ชียวชาญทัJงรายบุคคลและกลุ่มย่อย
8. พัฒนาเครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล
- แผนการจัดการเรี ยนรู้
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความ
- แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิตทีมีตอ่ รู ปแบบการสอน
- ประเด็นการสัมภาษณ์นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
เกียวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน

1. ทดสอบความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาก่อน
เรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความ
2. ดําเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ โดยมีขJนั ตอนดังนีJ
ขัJนก่อนอ่าน
1. เรี ยนรู้ลกั ษณะบทอ่าน
2. ให้เครื องมือผ่านการสาธิต
ขัJนระหว่างอ่าน
3. อ่านพินิจด้วยตนเอง
4. ครืJ นเครงแลกความเห็น
5. ใช้ให้เป็ นลองฝึ กหัด
ขัJนหลังอ่าน
6. ปฏิบตั ิซJ าํ เพือประเมิน
3. ทดสอบความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาหลัง
เรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความ
4. สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิตทีมีตอ่ รู ปแบบการเรี ยนการสอน
5. สัมภาษณ์นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตทีเรี ยนด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เกียวกับ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์เพือเสริ มสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต

1. เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิตก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์เพือเสริ มสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต
2. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีตอ่ รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์เพือเสริ มสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นและการสัมภาษณ์

แผนภาพที 2 กรอบดําเนินการวิจยั

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มีวตั ถุประสงค์เพือ
1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เพือเสริ ม สร้ า งความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
บัณฑิต
2. ออกแบบและพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
3. ทดลองใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
4. ประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติศ าสตร์ เพื อ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
โดยผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ตามกระบวนการวิจยั และพัฒนา (research and development)
ซึงมีขJ นั ตอนในการวิจยั 4 ขัJนตอน ดังนีJ
ขัJนตอนที 1 การศึกษาข้อมูลพืJนฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (needs
analysis)
ขัJนตอนที 2 การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (design and development)
ขัJนตอนที 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน (implementation)
ขัJนตอนที 4 การประเมินประสิ ทธิภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอน (evaluation)
หลังจากทีได้ดาํ เนินการวิจยั ตามขัJนตอนดังกล่าวแล้ว ผูว้ ิจยั จะได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์
ออกเป็ น 4 ตอนดังนีJ
ตอนที 1 ผลการศึกษาข้อมูลพืJนฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตอนที 2 ผลการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตอนที 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ตอนที 4 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอน
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ตอนที 1 ผลการศึกษาข้ อมูลพืน/ ฐานสํ าหรับการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
การวิ จ ัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อ
เสริ มสร้ า งความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณ ฑิ ต ผู้วิ จ ัย ได้
ดําเนิ นการตามกระบวนการวิจยั และพัฒนา (research and development) โดยในขัJนตอนแรก คือ
การศึ ก ษาข้อ มู ล พืJ น ฐานสํ า หรั บ การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน (needs analysis) ซึ งมี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาข้อมูลพืJนฐานเกียวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนวิชาการอ่านตีความใน
ระดับ อุ ด มศึ ก ษา เพื อนํา มาใช้เ ป็ นข้อ มู ล ในการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เพือเสริ ม สร้ า งความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
บัณฑิต ซึ งการดําเนินงานในขัJนตอนนีJ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทัJงเอกสาร ตํารา และ
หนังสื อ รวมทัJงศึกษาข้อมูลจากบุคคลต่าง ๆ ทีเกี ยวข้อง เพือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ โดยจะได้นาํ เสนอดังต่อไปนีJ
ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี ยวกั บ รายวิช าการอ่ า นตี ค วามที สอนในหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏต่ าง ๆ
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลเกี ยวกับรายวิชาการอ่านตีความทีสอนในหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ จํานวน 7 แห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย มหาวิทยาลัย
กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยศึกษาจาก
คํา อธิ บายรายวิช า วัตถุ ป ระสงค์ และเนืJ อหารายวิช าตามทีหลัก สู ตรกําหนด เพือจะได้ทราบถึ ง
วัตถุประสงค์ในการจัดการเรี ยนการสอน เนืJ อหาในการจัดการเรี ยนการสอน และวิธีการวัดและ
ประเมินผลในรายวิชาการอ่านตีความของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เครื องมือทีใช้ในการศึกษา คือ แบบ
บันทึกข้อมูลเกียวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความในระดับอุดมศึกษา
ผลจากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (สุ คนธ์ธา พุ่มเมือง, 2559) และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2558) มีคาํ อธิ บายรายวิชา
การอ่ า นตี ค วามเหมื อ นกันโดยกํา หนดไว้ว่า “ความหมาย หลัก การ และกระบวนการอ่ า นเพื อ
การตี ค วาม ฝึ กอ่ า นตี ค วามวรรณกรรมทัJง ร้ อ ยแก้ว และร้ อ ยกรอง” ส่ ว นมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช (กิตติพฒั น์ เพ็ชรทองนะ, 2559) ก็มีคาํ อธิ บายเช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กํา แพงเพชรและมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ พิ บู ล สงคราม เพี ย งแต่ เ พิ มคํา ว่ า “ศึ ก ษา” เป็ น “ศึ ก ษา
ความหมาย หลักการ และกระบวนการอ่านเพือการตีความ ฝึ กอ่านตีความวรรณกรรมทัJงร้อยแก้ว
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และร้ อ ยกรอง” แต่ มี บ างมหาวิ ท ยาลัย ที ได้ เ พิ มรายละเอี ย ดหรื อเนืJ อ หาบางประการ เช่ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2558) ได้เขียนคําอธิ บายไว้ว่า “ศึกษา
หลักการและกระบวนการอ่านเพือการตีความ การอ่านตีความกับการสร้างความเข้าใจในการสื อสาร
ฝึ กอ่ า นตี ค วามวรรณกรรมทัJง ร้ อ ยแก้ว และร้ อ ยกรอง” ส่ ว นมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เลย (พิ ช ญา
สกุลวิทย์, 2556) ได้กาํ หนดคําอธิ บายรายวิชาไว้วา่ “ศึกษาความหมาย หลักการและกระบวนการ
อ่า นเพือตี ค วาม ฝึ กอ่ า นวรรณกรรมทัJง ร้ อยแก้วและร้ อยกรอง โดยพิจารณาบริ บ ทของบทอ่ า น
จุดประสงค์ของผูป้ ระพันธ์ ความคิดหลัก ความคิดแทรก ความหมายตรง ความหมายโดยนัย และ
นํJาเสี ยงของบทอ่านแล้วนําแก่นขององค์ความรู้ทีตีความได้มาวางแผนเลือกสรรไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชี วิตจริ ง” รวมทัJงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย (บุญทิวา สิ ริชยานุ กุล, 2555) ได้กาํ หนดคําอธิ บาย
รายวิชาไว้วา่ “ศึกษาความหมาย หลักการ และกระบวนการอ่านเพือการตีความ ฝึ กอ่านวรรณกรรม
ทัJง ร้ อยแก้วและร้ อยกรอง เช่ น บทปลุ ก ใจ บทบรรณาธิ ก าร บทความ บทบรรยาย บทสนทนา
นวนิ ย าย เรื องสัJ น บทละคร บทกวี นิ พ นธ์ โดยพิ จ ารณาบริ บ ทของบทอ่ า น จุ ด ประสงค์ข อง
ผูป้ ระพันธ์ ความคิดหลัก ความคิดแทรก ความหมายตรง ความหมายโดยนัย และนํJาเสี ยงของเรื อง”
จากที กล่ า วมาข้า งต้น จึ ง อาจสรุ ป ได้ว่า ประเด็ น สํา คัญ ที กํา หนดในคํา อธิ บ ายรายวิช า
การอ่านตีความของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ได้แก่ ความหมายของการอ่านตีความ หลักการและ
กระบวนการอ่านตีความ รวมทัJงให้ฝึกอ่านตีความวรรณกรรมทัJงร้อยแก้วและร้อยกรอง
ในส่ ว นของวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการจัด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าการอ่ า นตี ค วามหรื อ
จุ ดมุ่ ง หมายของรายวิช าพบว่า มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เลย (พิ ช ญา สกุล วิท ย์, 2556) ได้ก าํ หนด
จุดมุ่ งหมายของรายวิชาไว้ว่า “เพือให้นัก ศึก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจเกี ยวกับการอ่ า นอย่างพินิจ
พิจารณาทัJงวรรณกรรมประเภทร้ อยแก้วและร้อยกรอง และเพือให้มีความรู้ความเข้าใจ พิจารณา
จุดประสงค์และความหมาย (concept) ของผูป้ ระพันธ์ทJ งั ความหมายตรงและความหมายทีแฝงอยู”่
ส่ วนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (สุ คนธ์ธา พุ่มเมือง, 2559) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช (กิตติพฒั น์ เพ็ชรทองนะ, 2559) ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ไว้ตรงกันดังนีJ
1. เพือให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกับความหมายและหลักการในการอ่านตีความ
2. เพือให้นกั ศึกษาสามารถอ่านตีความวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชา
3. เพื อให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถนํา ความรู้ ที ได้ จ ากการอ่ า นตี ค วามมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจําวันได้
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งราย (บุ ญทิ วา สิ ริช ยานุ กุล , 2555) ได้ก าํ หนดจุ ดมุ่ ง หมายของ
รายวิชาไว้ดงั นีJ
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1. เพือให้ทราบถึงความหมาย หลักการ และกระบวนการของการอ่านตีความ
2. เพือให้สามารถอ่านและอธิ บายจุดประสงค์และความคิดของผูเ้ ขียนทีอยู่ในงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ ได้ตรงตามทีผูเ้ ขียนต้องการสื อ
3. เพือให้สามารถนําทักษะการอ่านตีความไปใช้พฒั นาคุณภาพชีวติ
4. เพือให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการตีความสารได้ถูกต้องแม่นยํา
จากทีกล่ าวมาข้างต้นจะเห็ นได้ว่า การกําหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิช าการอ่ า นตี ค วามของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มี ค วามสอดคล้อ งกับ เนืJ อ หาที กํา หนดไว้ใ น
คํา อธิ บ าย จึ ง ทํา ให้ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เป็ นไปในทํา นองเดี ย วกัน คื อ มุ่ ง ให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับความหมายและหลักการในการอ่านตีความ รวมทัJงสามารถ
ตีความวรรณกรรมทัJง ร้ อยแก้วและร้ อยกรองเพือให้ทราบถึ งจุ ดประสงค์ในการเขีย น ตลอดจน
สามารถนําความรู้ทีได้จากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
สําหรับเนืJ อหาในการจัดการเรี ยนการสอนนัJน ผูว้ ิจยั พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ ง
ได้กาํ หนดเนืJ อหาทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนแตกต่างกันออกไป แต่ก็มีเนืJ อหาบางประการที
ตรงกัน ซึงก็คือส่ วนทีเกียวข้องกับความรู้เบืJองต้นเกียวกับการอ่าน ความรู้เบืJองต้นเกียวกับการอ่าน
ตีความ และการฝึ กอ่านตีความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ ดังตารางที 12
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ตารางที 12 การสังเคราะห์เนืJอหาทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
1. ความหมายและ
ประเภทของ
การอ่าน
1.1 ความหมาย
ของการอ่าน
1.2 ประเภทของ
การอ่าน
1.3 ความหมาย
ของการอ่านตีความ
1.4 จุดมุ่งหมาย
ของการอ่านตีความ
1.5 ประเภทของ
การอ่านตีความ
2. หลักการใน
การอ่านตีความ
2.1 ความรู ้
พืJนฐานในการอ่าน
ตีความ
2.2 ขัJนตอนใน
การอ่านตีความ
3. ความหมายและ
ประเภทของ
วรรณกรรม
3.1 ความหมาย
ของวรรณกรรม
3.2 ประเภทของ
วรรณกรรม
4. การอ่านตีความ
บทความ
4.1 ความหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
1. ความหมายและ
ประเภทของ
การอ่าน
1.1 ความหมาย
ของการอ่าน
1.2 ประเภทของ
การอ่าน
1.3 ความหมาย
ของการอ่านตีความ
1.4 จุดมุ่งหมาย
ของการอ่านตีความ
1.5 ประเภทของ
การอ่านตีความ
2. หลักการในการ
อ่านตีความ
2.1 ความรู ้
พืJนฐานในการอ่าน
ตีความ
2.2 ขัJนตอนใน
การอ่านตีความ
3. ความหมายและ
ประเภทของ
วรรณกรรม
3.1 ความหมาย
ของวรรณกรรม
3.2 ประเภทของ
วรรณกรรม
4. การอ่านตีความ
บทความ
4.1 ความหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย
1. ความสําคัญของ
การอ่านตีความ
1.1 ความหมาย
ของการอ่าน
1.2 ความสําคัญ
ของการอ่าน
1.3 ปั ญหาใน
การอ่านตีความ
2. หลักพืJนฐานใน
การอ่านตีความ
2.1 การอ่านจับ
ใจความ
2.2 การอ่าน
ขยายความ
2.3 การอ่านอย่าง
ใช้วจิ ารณญาณ
2.4 การ
เข้าใจอวัจนสาร
3. กระบวนการอ่าน
ตีความ
3.1 เจตนาของ
ผูเ้ ขียน
3.2 การสํารวจ
ความหมาย
3.3 นํJาเสี ยง
3.4 สัญลักษณ์
3.5 พืJนหลังของ
เหตุการณ์
3.6 รู ปแบบและ
กลวิธี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
1. ความรู ้พJนื ฐาน
เกียวกับการอ่าน
ตีความ
2. สิ งทีควรพิจารณา
ในการอ่านตีความ
3. ข้อแนะนําในการ
อ่านตีความ
3.1 การเข้าใจ
ความหมาย
3.2 ความหมาย
โดยตรง ความหมาย
แฝง
3.3 โวหาร/
สัญลักษณ์
3.4 รู ปแบบคํา
ประพันธ์
3.5 ภูมิหลังของ
วรรณกรรม
4. ฝึ กตีความจาก
ข้อเขียนหลากชนิด
4.1 บทปลุกใจ
4.2 บท
บรรณาธิการ
4.3 บทความ
4.4 บทบรรยาย
4.5 บทสนทนา
4.6 นวนิยาย
4.7 เรื องสัJน
4.8 บทละคร
4.9 บทกวีนิพนธ์

ผู้วจิ ยั สังเคราะห์
1. ความรู ้พJนื ฐาน
เกียวกับการอ่าน
1.1 ความหมาย
ของการอ่าน
1.2 ประเภทของ
การอ่าน
1.3 ความสําคัญ
ของการอ่าน
2. ความรู ้พJืนฐาน
เกียวกับการอ่าน
ตีความ
2.1 ความหมาย
ของการอ่านตีความ
2.2 จุดมุ่งหมาย
ของการอ่านตีความ
2.3 ประเภทของ
การอ่านตีความ
2.4 ขัJนตอนใน
การอ่านตีความ
2.5 สิ งทีควร
พิจารณาในการอ่าน
ตีความ
2.6 ปั ญหาใน
การอ่านตีความ
2.7 ข้อแนะนําใน
การอ่านตีความ
3. การอ่านตีความ
งานเขียนประเภท
ต่าง ๆ
3.1 บทปลุกใจ
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ตารางที 12 การสังเคราะห์เนืJอหาทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ (ต่อ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
ของบทความ
4.2 ประเภทของ
บทความ
5. การอ่านตีความ
บทเพลง
5.1 ประเภทของ
เพลง
5.2 เนืJอหาของ
เพลง
6. การอ่านตีความ
เรื องสัJน
6.1 องค์ประกอบ
ของเรื องสัJน
6.2 ประเภทของ
การตีความเรื องสัJน
7. เกร็ ดความรู ้
เกียวกับวรรณคดี
7.1 จักรวาล
7.2 ภพภูมิ
7.3 เทพ
7.4 สัตว์
หิ มพานต์
8. การตีความบทกวี
นิพนธ์
8.1 กวีนิพนธ์
โบราณ
8.2 กวีนิพนธ์
ร่ วมสมัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ของบทความ
4.2 ประเภทของ
บทความ
5. การอ่านตีความ
บทเพลง
5.1 ประเภทของ
เพลง
5.2 เนืJอหาของ
เพลง
6. การอ่านตีความ
เรื องสัJน
6.1 องค์ประกอบ
ของเรื องสัJน
6.2 ประเภทของ
การตีความเรื องสัJน
7. เกร็ ดความรู ้
เกียวกับวรรณคดี
7.1 จักรวาล
7.2 ภพภูมิ
7.3 เทพ
7.4 สัตว์
หิ มพานต์
8. การตีความบทกวี
นิพนธ์
8.1 กวีนิพนธ์
โบราณ
8.2 กวีนิพนธ์
ร่ วมสมัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วจิ ยั สังเคราะห์
เลย
เชียงราย
3.7 ความรู ้อืน ๆ
3.2 บท
4. การพิจารณาการ
บรรณาธิการ
อ่านตีความ
3.3 บทความ
4.1 ความคิด
3.4 บทบรรยาย
หลัก
3.5 บทสนทนา
4.2 ความคิด
3.6 บทละคร
แทรก
3.7 บทเพลง
4.3 ความคิด
3.8 สารคดี
เสริ ม
3.9 เรื องสัJน
4.4 การถ่ายทอด
3.10 นวนิยาย
4.5 แนวการ
3.11 กวีนิพนธ์
พิจารณาความ
ถูกต้องในการอ่าน
ตีความ
4.6 ข้อคิดสําคัญ
ในการอ่านตีความ
5. การตีความงาน
เขียนประเภทต่าง ๆ
5.1 เรื องสัJน
5.2 นวนิยาย
5.3 สารคดี
5.4 ร้อยกรอง
6. การอ่านตีความ
ตีบท
6.1 ความหมาย
ของการอ่านตีความ
ตีบท
6.2 ข้อควรคํานึง
ในการอ่านตีบท
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จากตารางที 12 จะเห็นว่า เนืJ อหาในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ มีความแตกต่างกันในเนืJ อหาบางส่ วน โดยอาจจะมีการนําเนืJ อหาบาง
ประการทีมีความสําคัญและจําเป็ นต่อการอ่านตีความมาสอนเพือให้เป็ นความรู้พJืนฐานแก่นกั ศึกษา
เช่น ความรู้เกียวกับการอ่าน ความรู้ความเกียวกับวรรณคดีวรรณกรรม รวมถึงเกร็ ดความรู้เกียวกับ
วรรณคดี เป็ นต้น แต่เนืJ อหาหลักทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่ ความหมาย ความสําคัญ
หลักการ และกระบวนการอ่านตีความ การตี ความวรรณกรรมทีเป็ นร้ อยแก้วและร้ อยกรอง ซึ ง
เป็ นไปตามคําอธิบายรายวิชาทีได้กาํ หนดไว้
ส่ วนวิธีการวัดและประเมิ นผลในรายวิชาการอ่านตี ความนัJน ผูว้ ิจยั พบว่า มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏแต่ละแห่ งได้กาํ หนดวิธีการวัดและประเมินผลเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะแบ่งการวัด
และประเมินผลออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ ๆ ได้แก่ ส่ วนที 1 คือ การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค/
ระหว่างภาค และการสอบปลายภาค ส่ วนที 2 คือ การเข้าชัJนเรี ยน การมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
การตอบคํา ถาม หรื อการแสดงความคิ ด เห็ นในชัJน เรี ย นหรื อ ในกลุ่ ม และส่ วนที 3 คื อ การทํา
แบบฝึ กหัด การนํา เสนอผลการศึ ก ษาค้น คว้า ตามที ได้รั บ มอบหมาย (พิช ญา สกุล วิท ย์, 2556;
กิตติพฒั น์ เพ็ชรทองนะ, 2559; สุ คนธ์ธา พุม่ เมือง, 2559; บุญทิวา สิ ริชยานุกุล, 2555)
ผลการสั มภาษณ์ อาจารย์ ผ้ ูสอนในระดับอุดมศึ กษาทีสอนรายวิชาการอ่ านตีความหรื อรายวิชาที
เกียวข้ องกับการอ่านตีความ
การเก็บข้อมูลจากอาจารย์ผสู้ อนในระดับอุดมศึกษาทีสอนรายวิชาการอ่านหรื อรายวิชาที
เกี ยวข้องกับการอ่านตีความ ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์อาจารย์ผูส้ อนในระดับอุดมศึกษาทีสอนรายวิชา
การอ่านตีความหรื อรายวิชาทีเกี ยวข้องกับการอ่านตีความ จํานวน 10 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต่าง ๆ ทัวประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบุ รี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยสัมภาษณ์ เกี ยวกับวัตถุ ประสงค์ เนืJ อหาใน
การจัดการเรี ยนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล ตลอดจนสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอน
อ่ า นตี ค วามในระดับ อุ ด มศึ ก ษา โดยมี เ กณฑ์ใ นการคัดเลื อ ก คื อ 1. เป็ นอาจารย์ผูส้ อนรายวิช า
การอ่ า นตี ค วามหรื อ รายวิ ช าที เกี ยวข้อ งกับ การอ่ า นตี ค วามในระดับ อุ ด มศึ ก ษา และ 2. มี
ประสบการณ์ ในการสอนรายวิช าการอ่า นตี ความหรื อรายวิชาที เกี ยวข้องกับการอ่ านตี ความใน
ระดับ อุ ด มศึ ก ษา ไม่ น้อ ยกว่า 1 ภาคเรี ย น เครื องมื อ ที ใช้ ได้แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ อ าจารย์ผูส้ อน
ระดับอุดมศึกษาเกียวกับสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจัดการเรี ยนการสอนอ่านตีความ
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ผลการสัมภาษณ์พบว่า ในประเด็นของวัตถุประสงค์ในการสอนอ่านตีความ อาจารย์ผสู้ อน
รายวิชาการอ่านตีความหรื อรายวิชาทีเกี ยวข้องกับการอ่านตีความมีความเห็นว่า การอ่านตีความมี
ความสําคัญเป็ นอย่างมากเพราะในปัจจุบนั เป็ นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารทําให้มีขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ อยู่
เป็ นจํานวนมาก หากรับสารโดยไม่ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์หรื อตีความถึงเจตนาทีแท้จริ งแล้วอาจทํา
ให้รับข้อมูลข่าวสารผิดพลาดได้ ดังนัJนจึงควรส่ งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่าน
ตีความ (กษมา สุ รเดชา, สัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2558) นอกจากการอ่านตีความจะทําให้รับสารได้
อย่างถูกต้องแล้ว การอ่านตีความยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา เพราะการอ่านตีความเป็ น
การอ่านในระดับสู งทีต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพือเข้าใจ
เนืJ อหาสาระ สัญญะ หรื อสารทีผูเ้ ขียนต้องการจะสื อได้อย่างลึกซึJ งหรื อเข้าใจเรื องได้หลายแง่มุม
(วาทิต ธรรมเชืJ อ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2558; ปาริ ชาต กัณฑาทรัพย์, สัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม
2558, บุญทิวา สิ ริชยานุกุล, สัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558) นอกจากนีJ วิชาการอ่านตีความจะทําให้
นักศึกษามีโลกทัศน์ทีกว้างไกลมากขึJน ตลอดจนสามารถนําความรู้ทีได้ไปใช้ตีความสารประเภท
ต่าง ๆ แล้วนําความรู้เหล่านัJนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง (พิชญา สกุลวิทย์, สัมภาษณ์
16 พฤษภาคม 2558)
ในประเด็นของสื อหรื อเนืJอหาทีควรจะนํามาสอนในรายวิชาการอ่านตีความ อาจารย์ผสู้ อน
รายวิช าการอ่ า นตี ค วามหรื อ รายวิช าที เกี ยวข้อ งกับ การอ่ า นตี ค วามมี ค วามเห็ น ว่า ควรจะมี ทJ ัง
งานเขี ย นที เป็ นร้ อยแก้ว และร้ อยกรอง โดยงานเขี ย นประเภทร้ อยแก้ว อาจจะใช้ข่ า ว บทเพลง
บทความ สารคดี เรื องสัJน นวนิยาย บทละคร ฯลฯ ส่ วนงานเขียนร้อยกรอง อาจจะใช้บทร้อยกรอง/
กวีนิพนธ์ ซึงอาจจะนํามาจากวรรณคดีโบราณหรื อวรรณกรรมร่ วมสมัย (วาทิต ธรรมเชืJอ, สัมภาษณ์
17 พฤษภาคม 2558; พิชญา สกุลวิทย์, สัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2558; กษมา สุ รเดชา, สัมภาษณ์ 19
พฤษภาคม 2558; ปาริ ชาต กัณฑาทรัพย์, สัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2558; บุญทิวา สิ ริชยานุ กุล,
สัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558)
สําหรับการวัดและประเมิ นผลนัJน อาจารย์ผูส้ อนรายวิชาการอ่านตีค วามหรื อรายวิชาที
เกียวข้องกับการอ่านตีความมีความเห็นว่า ควรจะมีการวัดและประเมินในหลาย ๆ ด้าน เช่น วัดจาก
การมีส่วนร่ วมในชัJนเรี ยน วัดจากการทําแบบฝึ กหัดหรื อใบงานหรื อมอบหมายงานให้นกั ศึกษาหา
บทอ่านประเภทต่าง ๆ ทีตนเองสนใจแล้วตีความ เพือฝึ กให้นกั ศึกษามีความชํานาญในการตีความ
มากยิงขึJน และวัดจากผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยน (พิชญา สกุลวิทย์, สัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2558;
ปาริ ช าต กัณ ฑาทรั พ ย์, สั ม ภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2558; บุ ญ ทิ ว า สิ ริ ชยานุ กุ ล , สั ม ภาษณ์ 15
พฤษภาคม 2558) โดยการวัดผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนนัJน นอกจากจะวัดความสามารถในการอ่าน
ตีความแล้ว ควรวัดความสามารถในการเขียนอธิ บายความคิดของตนเองออกมาเป็ นคําตอบด้วย
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เพราะนักศึกษาบางคนสามารถตีความได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถทีจะกลันกรองความคิดนัJนออกมา
เป็ นภาษาเขียนได้ ดังนัJนจึงต้องมีการวัดความสามารถในการเขียนเพือถ่ายทอดความคิดด้วย (วาทิต
ธรรมเชืJอ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2558)
เมือผูว้ ิจยั ได้สอบถามเกี ยวกับปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
อาจารย์ผูส้ อนรายวิช าการอ่า นตีค วามหรื อรายวิช าที เกี ยวข้องกับ การอ่า นตีค วามมีค วามเห็ นว่า
ส่ วนใหญ่แล้วผูส้ อนยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและตีความให้นกั ศึกษาฟัง โดยไม่มีการบอก
ขัJนตอนหรื อวิธีการในการตีความ จากนัJนจึงให้นกั ศึกษาตีความงานเขียนด้วยตนเอง ซึ งเมือถาม
คําตอบจากนักศึกษาก็ปรากฏว่าคําตอบนัJนตีความไม่ถูกต้องหรื อตีความไม่ใกล้เคียงกับจุดประสงค์
หรื อเจตนาของผูเ้ ขียน หรื อหากมีการแบ่งกลุ่มเพือให้นกั ศึกษาตีความงานเขียนร่ วมกันก็ปรากฏว่า
นัก ศึ ก ษาไม่ มี ก ารระดมสมองหรื อไม่ มี ก ารปรึ ก ษาหารื อร่ วมกันเพือตี ค วามงานเขี ย นที ให้อ่า น
(บุญทิวา สิ ริชยานุ กุล, สัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558; วาทิต ธรรมเชืJ อ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม
2558) นอกจากนีJ ผสู้ อนยังมีความเข้าใจเกียวกับการอ่านตีความไม่ถูกต้องมากนัก บางครัJงสอนไป
ในแนวการแปลความหมายมากกว่า จะตี ค วาม โดยเฉพาะอย่า งยิงงานเขี ย นประเภทร้ อยกรอง
ครู ผสู้ อนมักจะแปลคําประพันธ์และตีความตามความหมายทีปรากฏเท่านัJน ไม่ได้ตีความให้ลึกไป
ถึงจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน (พัชริ นทร์ สุ ริยวงค์, สัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558) ปั ญหาทีเกิดจากตัว
ผูเ้ รี ยนก็คือผูเ้ รี ยนมีจาํ นวนมากทําให้ยากทีจะเข้าไปอธิ บายให้เกิดความเข้าใจเป็ นรายบุคคลได้ แต่
ประเด็นทีสําคัญทีสุ ดก็คือ ผูเ้ รี ยนไม่มีนิสัยรักการอ่าน ไม่เห็นความสําคัญของการอ่าน อ่านน้อย ทํา
ให้ขาดคลัง คําศัพ ท์ รวมทัJงขาดทัก ษะการคิดวิเคราะห์และการเขีย นอธิ บ ายความคิดของตนเอง
(บุ ญ ทิ ว า สิ ริ ช ยานุ กุ ล , สั ม ภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558; ปาริ ช าต กัณ ฑาทรั พ ย์, สั ม ภาษณ์ 19
พฤษภาคม 2558; วาทิต ธรรมเชืJ อ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2558; พิชญา สกุลวิทย์, สัมภาษณ์ 16
พฤษภาคม 2558; กษมา สุ รเดชา, สัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2558; กษมา สุ รเดชา, สัมภาษณ์ 19
พฤษภาคม 2558) ปั ญหาอีกประเด็นหนึ งทีพบก็คือ สื อหรื องานเขียนทีนํามาให้นักศึกษาตีความ
หากเป็ นงานเขียนประเภทร้อยแก้ว นักศึกษาสามารถตีความได้ถูกต้องหรื อใกล้เคียงกับเจตนาของ
ผูส้ ่ ง สารมากกว่า งานเขี ย นประเภทร้ อยกรอง นอกจากนีJ หากงานเขีย นนัJนเป็ นเรื องใกล้ตวั ของ
นักศึกษาหรื อนักศึกษามีความคุน้ เคย นักศึกษาก็จะสามารถตีความได้ดีกว่างานเขียนทีเป็ นเรื องไกล
ตัวของนักศึกษาหรื อเป็ นเรื องทีต่างกับวัฒนธรรมของนักศึกษา (จรรยาลักษณ์ คันธะวงศ์, สัมภาษณ์
15 พฤษภาคม 2558; วาทิต ธรรมเชืJอ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2558)
ในส่ วนของวิธีการสอนอ่านตีความ อาจารย์ผสู้ อนรายวิชาการอ่านตีความหรื อรายวิชาที
เกี ยวข้องกับการอ่านตีความมีความเห็นว่า ในการจัดการเรี ยนการสอน ผูส้ อนควรจะอธิ บายหลัก
และกระบวนการอ่านตีความให้ชดั เจน จากนัJนจึงให้นกั ศึกษาพิจารณาบทอ่านและทําความเข้าใจ
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เกียวกับคําศัพท์ก่อน จากนัJนจึงให้อ่านเพือทําความเข้าใจเนืJ อหาทัJงหมด เมือนักศึกษาเข้าใจแล้วก็
ให้นัก ศึ ก ษาได้ฝึ กการตี ค วาม โดยผูส้ อนเป็ นผูท้ ี คอยให้ ค ํา ชีJ แนะและกระตุ ้น ให้นัก ศึ ก ษาคิ ด
(ปาริ ชาต กัณฑาทรัพย์, สัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2558; วาทิต ธรรมเชืJ อ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม
2558) รวมทัJงควรมีกิจกรรมทีหลากหลายสําหรับการตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ ตลอดจนควร
ให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสในการอภิปรายร่ วมกันเกียวกับการตีความภายในกลุ่มเพือจะได้แลกเปลียน
ความคิดเห็ นระหว่างกันอันจะทําให้ได้มุมมองหรื อแนวคิดใหม่ ๆ ทีแตกต่างจากตนเอง (พิชญา
สกุลวิทย์, 2556)
ผลการสั มภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่
เกียวกับ สภาพปั ญหาในการจัด การเรี ยนการสอนรายวิช าการอ่ า นตีค วามและความต้ อ งการใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
นอกจากผูว้ ิจยั จะได้สัม ภาษณ์ อาจารย์ผูส้ อนในระดับอุ ดมศึกษาทีสอนรายวิชาการอ่า น
ตีความหรื อรายวิชาทีเกียวข้องกับการอ่านตีความแล้ว ผูว้ ิจยั ยังได้สัมภาษณ์นกั ศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 40 คน เกี ยวกับสภาพปั ญหาใน
การจัดการเรี ย นการสอนรายวิชาการอ่านตี ความและความต้องการในการจัดการเรี ย นการสอน
รายวิชาการอ่านตีความ โดยนักศึกษาทีใช้ในการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาทีเคย
เรี ยนรายวิชาการอ่านตีความ จํานวน 10 คน และนักศึกษาทีไม่เคยเรี ยนรายวิชาการอ่านตีความ
จํานวน 30 คน แบ่งเป็ น นักศึกษาชัJนปี ที 1 จํานวน 10 คน นักศึกษาชัJนปี ที 2 จํานวน 10 คน และ
นักศึกษาชัJนปี ที 3 จํานวน 10 คน เครื องมือทีใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์นกั ศึกษาเกียวกับสภาพปั ญหา
และความคิ ดเห็ นในการจัดการเรี ย นการสอนรายวิช าอ่ า นตี ค วาม โดยจะสัม ภาษณ์ ใ นประเด็น
เกี ยวกับผูส้ อน/วิธีการสอน บทอ่าน และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยน ซึ งในประเด็นของ
ผูส้ อนและวิธีสอนนัJนสามารถสรุ ปได้ดงั นีJ
1. ผูส้ อนควรจะมีการทบทวนเรื องการอ่านจับใจความก่อนทีจะสอนเรื องการอ่านตีความ
2. ผูส้ อนควรจะอธิ บ ายอย่า งละเอี ย ดเกี ยวกับ วิธี ก ารในการตี ค วามหรื อวิธี ก ารคิ ดที จะ
นําไปสู่ การตีความ
3. ผูส้ อนควรจะบอกเทคนิ ค หรื อวิธีก ารการตี ค วามสารประเภทต่า ง ๆ ว่าหากเป็ นสาร
ประเภทนีJควรจะมีวธิ ีการตีความหรื อมีวิธีการพิจารณาอย่างไรจึงจะทําให้ตีความสารประเภทนัJน ๆ
ได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น
4. ผูส้ อนควรจะยกตัวอย่างการตีความให้มาก ๆ และควรจะยกตัวอย่างหรื อแสดงวิธีการ
ตีความสารประเภทต่าง ๆ เพือนักศึกษาจะได้เกิดความเข้าใจมากยิงขึJน
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5. การตีความขึJนอยูก่ บั ประสบการณ์ของแต่ละคน ดังนัJนคําตอบของแต่ละคนจึงแตกต่าง
กัน ซึ งบางครัJ งอาจทํา ให้นัก ศึ ก ษาบางคนเกิ ด ความสงสัย ว่า ทํา ไมคํา ตอบของตนจึ ง ไม่ ถู ก ต้อ ง
เพราะฉะนัJนผูส้ อนจึงต้องสามารถอธิบายได้วา่ ทําไมจึงต้องตีความเช่นนัJน
ในประเด็นของบทอ่านสามารถสรุ ปได้ดงั นีJ
1. บทอ่ า นบางบทมี ค วามกํา กวมทํา ให้เ กิ ด ความเข้า ใจผิด หรื อ คิ ด ไปอี ก แบบหนึ งได้
เพราะฉะนัJนบทอ่านทีนํามาสอนควรจะมีความชัดเจนและสามารถตีความได้ตรงกัน
2. บทอ่านควรจะเรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก และควรเป็ นข้อความหรื อเรื องสัJน ๆ ไม่ยาว
จนเกินไป หรื ออาจจะเริ มตัJงแต่หนึงประโยค หลาย ๆ ประโยค และเป็ นเรื องราวไปตามลําดับ
3. ในระยะแรก ผูส้ อนควรจะนํา บทอ่ า นที สัJน ๆ มาให้เรี ยนก่ อนและจึ งนํา บทอ่ า นที มี
ความยาวและซับซ้อนมาให้เรี ยน
ส่ วนประเด็นของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิqทางการเรี ยนนัJนสรุ ปได้ดงั นีJ
1. ข้อสอบควรมีบทอ่านหลากหลายประเภท แต่ไม่ควรยาวจนเกินไป เพราะอาจทําให้เกิด
ความสับสนและใช้เวลาในการอ่านมากจนเกินไป
2. ข้อ สอบควรมี ร ะดับ ความยากง่ า ยกับ ระดับ ของผู้เ รี ย น และไม่ ค วรมี บ ทอ่ า นมาก
จนเกินไปเพราะจะใช้เวลามากในการทําแบบทดสอบ
3. ข้อสอบไม่ควรคําตอบหลายคําตอบหรื อตอบได้หลายอย่าง
4. ข้อสอบต้องเป็ นข้อสอบที เน้นการคิ ดวิเคราะห์ ไม่ วดั เพีย งแค่ ระดับ ความรู้ ค วามจํา
เท่านัJน และควรมีทJ งั ข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัยเพือทีจะได้วดั ผลสัมฤทธิqได้รอบด้าน อีกทัJงควรมี
ข้อสอบปรนัยมากกว่าอัตนัย
5. ข้อสอบควรวัดทัJง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บ ัติ ซึ งจะทํา ให้ท ราบถึ ง ความสามารถใน
การอ่านตีความของนักศึกษาได้อย่างแท้จริ ง
6. การถ่ า ยทอดความคิ ดออกมาเป็ นคํา ตอบนัJนทํา ได้ย าก บางครัJ งทราบคํา ตอบแต่ ไ ม่
สามารถทีจะถ่ายทอดความคิดนัJนออกมาด้วยการเขียนได้
สํา หรั บความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิช าการอ่ า นตี ค วามนัJน ผูว้ ิจยั ได้
สอบถามนักศึกษาใน 3 ประเด็น ได้แก่ ความต้องการด้านผูส้ อน/วิธีการสอน ด้านความต้องการบท
อ่าน และความต้องการด้านข้อสอบวัดผลสัมฤทธิq ผลการสอบถามปรากฏผลดังตารางที 13
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ตารางที 13 ความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความของนักศึกษา
รายการ
1. ความต้ องการด้ านผู้สอน/วิธีสอน
1.1 ต้องการให้ผสู้ อนอธิ บายขัJนตอนการอ่านตีความก่อนลงมือ
ปฏิบตั ิ
1.2 ต้องการให้ผสู้ อนสาธิ ตวิธีการตีความก่ อนให้นกั ศึกษาลง
มือปฏิบตั ิ
1.3 ต้อ งการให้ ผูส้ อนจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยให้
นักศึกษาทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
1.4 ต้อ งการให้ ผู้ส อนจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที เปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นซึ งกันและ
กัน
2. ความต้ องการด้ านบทอ่าน
2.1 ต้องการเรี ยนตีความคําคม
2.2 ต้องการเรี ยนตีความเรื องขําขัน
2.3 ต้องการเรี ยนตีความโฆษณา
2.4 ต้องการเรี ยนตีความเรื องสัJน
2.5 ต้องการเรี ยนตีความคําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดี
2.6 ต้องการเรี ยนตีความบทกวีซีไรต์
3. ความต้ องการด้ านข้ อสอบวัดผลสั มฤทธิ9ทางการเรียน
3.1 ต้อ งการให้มี ก ารทดสอบก่ อนเรี ย นและหลัง เรี ย นในทุ ก
หน่วยการเรี ยนรู้
3.2 ต้องการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนแบบปรนัยเพียง
อย่างเดียว
3.3 ต้องการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนแบบอัตนัยเพียง
อย่างเดียว
3.4 ต้องการข้อสอบวัดผลสัม ฤทธิq ทางการเรี ย นที มี ทJ งั ปรนัย
และอัตนัย

×

S.D.

การแปล
ความหมาย

4.80

.46

มากทีสุ ด

4.73

.55

มากทีสุ ด

3.85

.73

มาก

4.20

.64

มาก

4.58
4.58
4.40
4.30
4.35
4.15

.50
.63
.67
.85
.89
1.00

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.12

.82

มาก

4.17

.81

มาก

3.40

1.10

ปานกลาง

4.18

.95

มาก
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จากตารางที 13 แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ นักศึกษา
ต้องการให้ผูส้ อนอธิ บ ายขัJนตอนการอ่ านตี ความก่ อนลงมื อปฏิ บตั ิ และต้องการให้ผูส้ อนสาธิ ต
วิธี การตี ค วามก่ อนให้นักศึ กษาลงมือปฏิ บ ตั ิใ นระดับ มากที สุ ด ค่า เฉลี ยเท่า กับ 4.80 และ 4.73
ตามลําดับ ในด้านของบทอ่าน นักศึกษาต้องการให้สอนเกี ยวกับการตีความคําคมและเรื องขําขัน
มากทีสุ ด โดยมีค่าเฉลี ยเท่ากัน คือ 4.58 ส่ วนด้านข้อสอบวัดผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยน นักศึกษามี
ความเห็นในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อทีว่าต้องการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนแบบอัตนัย
เพียงอย่างเดียวเท่านัJนทีนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการสอนอ่านตีความทีพบกับเป้าหมายและคําอธิบายรายวิชา THAI
3206 การอ่ านตีความ ในหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555)
รายวิชา THAI 3206 การอ่า นตี ค วาม เป็ นรายวิชาเลื อกกลุ่ ม การใช้ภาษาในหลักสู ตร
ครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี ) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เป็ นรายวิชาทีพัฒนาขึJนมาเพือให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีการอ่านตีความ รวมทัJงสามารถตีความจุดประสงค์ ความคิดหลัก ความคิดเสริ ม และนํJาเสี ยง
ของผูเ้ ขี ย นซึ งไม่ ไ ด้บ อกไว้โดยตรงจากวรรณกรรมและงานเขี ย นประเภทต่ า ง ๆ อัน จะทํา ให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกับสิ งทีอ่านอย่างชัดเจนและมีความคิดทีแยบยล ลึกซึJ งมากยิงขึJน
โดยมี ค าํ อธิ บ ายรายวิช าว่า “หลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารอ่ า นตี ค วาม การตี ค วามเพือให้เ ข้า ใจ
จุดประสงค์ ความคิดหลัก ความคิดเสริ ม และนํJาเสี ย งของผูเ้ ขี ยนจากวรรณกรรมและงานเขีย น
ประเภทต่าง ๆ”
ในส่ วนของจุดมุ่งหมายของรายวิชานัJนได้กาํ หนดไว้ดงั นีJ
1. เพือให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีเจตคติทีดีต่อการอ่านตีความ
2. เพือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการอ่านตีความ
และตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านตีความ
3. เพื อให้ นัก ศึ ก ษาสามารถใช้ ค วามคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ค่ า สิ งที อ่ า นเพื อระบุ
จุดประสงค์ ความคิดหลัก ความคิดเสริ ม และนํJาเสี ย งของผูเ้ ขี ยนจากวรรณกรรมและงานเขีย น
ประเภทต่าง ๆ
4. เพือให้นกั ศึกษามีความสามารถในการอ่านตีความและสามารถถ่ายทอดความคิดของตน
ให้ผอู้ ืนรับรู้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. เพือให้นกั ศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ทีดีและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
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การวัดและประเมินผลแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ ส่ วนแรกเป็ นการวัดพฤติกรรมด้าน
ความรู้ ประกอบด้วยการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ส่ วนทีสองเป็ น
การวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ประกอบด้วย การเข้าชัJนเรี ยนและการส่ งงานทีได้รับมอบหมาย การมี
ส่ วนร่ วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็ นในชัJนเรี ยน ส่ วนที 3 เป็ นการวัดพฤติกรรมด้าน
ทัก ษะพิ สั ย ประกอบด้ ว ย การทํา แบบฝึ กหั ด การทํา งานกลุ่ ม หรื องานที ได้ รั บ มอบหมาย
และการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
จากข้อ มู ล ดัง กล่ า วข้า งต้น จะเห็ น ได้ ว่ า ในประเด็ น ของคํา อธิ บ ายรายวิ ช านัJ น แม้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่จะมีการเขียนคําอธิ บายรายวิชาทีแตกต่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อืน ๆ แต่ สาระสํา คัญโดยรวมไม่ แตกต่ า งกัน กล่ า วคื อ นักศึ กษาจะต้องเรี ย นรู้ เกี ยวกับ หลักการ
ตี ค วามหรื อกระบวนการตี ค วามรวมทัJง จะต้อ งฝึ กตี ค วามจากงานเขี ย นประเภทต่ า ง ๆ ซึ ง
ประกอบด้ว ยงานเขี ย นร้ อ ยแก้ว และงานเขี ย นร้ อ ยกรอง ดัง นัJน จึ ง กล่ า วได้ว่า สาระสํา คัญ ของ
การเรี ยนรายวิชาการอ่านตีความของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอืน ๆ
คือ ประกอบด้วย การเรี ยนรู้เกี ยวกับหลักการและกระบวนการอ่านตีความ รวมทัJงมีการฝึ กตีความ
จากงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทัJงทีเป็ นร้อยแก้วและร้อยกรอง
สํา หรั บ จุ ด ประสงค์ใ นการเรี ย นนัJน มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ ไ ด้เ ขี ย นขึJ น เพื อให้
สอดคล้อ งกับ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาที ประกอบด้ว ย 5 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ด้า นความรู้ ด้า นทัก ษะทางปั ญ ญา ด้า นทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรั บ ผิ ด ชอบ และด้า นทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข การสื อสารและการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงทําให้มีจุดประสงค์ในการเรี ยน 5 ข้อ ซึงมากกว่ามหาวิทยาลัยอืน ๆ แต่จุดประสงค์ทJ งั
5 ข้อนัJนก็ครอบคลุ มเนืJ อหาสาระสําคัญตามคําอธิ บายทีกําหนดไว้ คือ จะต้องให้นักศึกษาเข้าใจ
เกียวกับหลักการและวิธีการอ่านตีความ ดังปรากฏในจุดประสงค์ขอ้ 2 และสามารถตีความงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ ทัJงร้อยแก้วและร้อยกรองได้ ดังปรากฏในจุดประสงค์ขอ้ 3
ส่ วนเนืJ อหาที ใช้ใ นการจัดการเรี ย นการสอนรายวิช าการอ่ า นตี ค วามนัJน ในคํา อธิ บ าย
รายวิชาการอ่านตีความของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไม่ได้กาํ หนดเนืJอหาทีใช้ในการสอนรายวิชาการอ่าน
ตีค วามไว้อย่า งชัดเจน เพีย งแต่ระบุ ว่า นักศึ กษาต้องตีค วามงานเขี ยนทัJง ร้ อยแก้วและร้ อยกรอง
ยกเว้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงรายเท่านัJนทีได้ระบุประเภทงานเขียนทีนักศึกษาต้องฝึ กตีความลง
ไปในคําอธิ บ ายรายวิชา ดัง นัJนมหาวิท ยาลัยที ไม่ ไ ด้ก าํ หนดประเภทของงานเขี ยนในคําอธิ บ าย
รายวิชา ผูส้ อนจะต้องกําหนดเนืJ อหาด้วยตนเองว่าจะให้นกั ศึกษาฝึ กตีความจากงานเขียนร้อยแก้ว
และงานเขียนร้ อยกรองประเภทใดบ้าง ด้วยเหตุดงั กล่าวผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดเนืJ อหาทีใช้ในการจัด
การเรี ยนการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ โดยใช้ขอ้ มูลทีได้จากการศึกษาเอกสาร
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การสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนรายวิชาการอ่านตีความ และการสอบถามความต้องการของนักศึกษา มา
เป็ นแนวทางในการกําหนดเนืJอหาทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ในส่ วนของการวัดและประเมินผลนัJน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กาํ หนดแนวทางใน
การวัดและประเมินไว้ 3 ส่ วน ได้แก่ การวัดผลด้านพุทธิ พิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยอืน ๆ โดยการวัดผลด้านพุทธิ พิสัย ประกอบด้วย การทดสอบท้ายบท/หน่วย การสอบ
กลางภาค การสอบปลายภาค การวัดผลด้านทักษะพิสัย ได้แก่ การทําแบบฝึ กหัด การทํางานกลุ่ม
การทํา งานที ได้รับ มอบหมาย และการวัดผลด้า นจิ ตพิสัย ประกอบด้วย การเข้า ชัJนเรี ย น การมี
ส่ วนร่ วมในการอภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็นในชัJนเรี ยน
ข้อมูลทีได้จากการเปรี ยบเทียบสภาพปั ญหาการสอนอ่านตีความทีพบกับเป้ าหมายและ
คําอธิบายรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ ในหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5
ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ ิจยั
จะได้มาใช้ใ นการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนอ่ า นตี ความเพือเสริ ม สร้ า งความสามารถใน
การอ่านตีความสําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตต่อไป
ตอนที 2 ผลการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
การดําเนิ นการวิจยั ในขัJนตอนที 2 คือ การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎีวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต ซึ งการดําเนิ นงานในขัJนตอนนีJ มีวตั ถุประสงค์เพือออกแบบและหาประสิ ทธิ ภาพ
ของร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี วจั นปฏิ บตั ิ ศาสตร์ เพือเสริ มสร้ างความสามารถใน
การอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต ซึ งผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตามขัJนตอนต่อไปนีJ
เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที เกี ยวข้อ งกับ การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน ทฤษฎี
วัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ และการจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brock and
Nagasaka เพื อนํ า มาเป็ นแนวคิ ดในก ารพั ฒ นารู ปแบบก ารเรี ยนก ารสอนตามทฤ ษ ฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์
2. นําข้อมูลทีได้จากการศึกษาแนวคิดเกี ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน สภาพการเรี ยน
การสอนอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต สาระสําคัญของทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
และการจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brock and Nagasaka มากําหนด
เป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
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3. ออกแบบและพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ ต าม
องค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ได้แก่ หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ขัJนตอนในการจัดการเรี ยนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
4. จัดทําเอกสารประกอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ ได้แก่
คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและแผนการจัดการเรี ยนรู้ แล้วนําเสนอต่ออาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือพิจารณาแก้ไข
5. นําร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนและเอกสารประกอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนไปให้
ผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความเหมาะสม โดยใช้การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group)
6. ปรับ ปรุ ง แก้ไขร่ างรู ปแบบการเรี ย นการสอนและเอกสารประกอบรู ปแบบการเรี ย น
การสอนตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ แล้วให้ผเู้ ชียวชาญตรวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนอีก
ครัJงเพือรับรองรู ปแบบการเรี ยนการสอน
7. นํารู ปแบบการเรี ยนการสอนทีผ่านการรับรองจากผูเ้ ชียวชาญไปทดลองใช้
8. พัฒนาเครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลเกียวกับการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนจากเอกสาร ประเด็นการสนทนากลุ่มสําหรับผูเ้ ชี ยวชาญ แบบประเมิน
ความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอน แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านตีความ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตทีมีต่อรู ปแบบการ
สอน และประเด็นการสัมภาษณ์นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตเกียวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน
และการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
จากขัJนตอนการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จะได้นาํ เสนอผลการศึกษาเป็ น 3 ตอน ดัง
รายละเอียดต่อไปนีJ
ผลการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที เกี ยวข้ องกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน ทฤษฎี
วัจนปฏิบัติศาสตร์ และการจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิบัติศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brock and
Nagasaka
การที จะพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนนัJน ผูพ้ ฒ
ั นาจะต้อ งศึ ก ษาข้อ มู ล ต่ า ง ๆ เพื อ
นํามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยจะต้องศึกษาเกี ยวกับวิธีการหรื อขัJนตอนใน
การพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอน รวมทัJง ศึ ก ษาเกี ยวกับ แนวคิ ดหรื อทฤษฎี ที จะนํา มาใช้ใ น
การพัฒ นาเป็ นรู ป แบบการเรี ย นการสอน เพื อให้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนที พัฒ นาขึJ น นัJน มี
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ประสิ ทธิ ภาพและนําไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ซึ งผูว้ ิจยั จะได้นาํ เสนอผลศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที
เกียวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ดงั ต่อไปนีJ
ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกียวกับการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
จากการศึกษาความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีนักการศึกษาได้อธิ บายไว้พบว่า
นักการศึก ษาต่า งก็ ให้ความหมายไปในทํานองเดี ย วกัน แต่ อาจจะกล่ า วถึ ง รายละเอีย ดมากน้อย
แตกต่างกัน เช่น Joyce, Weil and Calhoun (2009: 24) ได้กล่าวไว้ว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน
หมายถึง การอธิ บายสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนรู้และพฤติกรรมของครู เมือนํารู ปแบบการเรี ยน
การสอนไปใช้ ส่ ว น Anderson (1997: 521) กล่ า วว่ า รู ป แบบการเรี ยนการสอน หมายถึ ง
กระบวนการออกแบบการเรี ยนรู้เรื องใดเรื องหนึ งเพือให้บรรลุผล ประกอบด้วยหลักการซึ งต้อง
ระบุแนวคิดทฤษฎีพJืนฐาน วัตถุประสงค์และข้อมูลอืน ๆ ทีสนับสนุนให้การใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนประสบความสําเร็ จ ส่ วนของนักการศึกษาไทยก็ได้ให้ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนไว้
ในทิศทางเดี ยวกัน เช่ น ทิศนา แขมมณี (2554: 221) ได้กล่าวไว้ว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน
หมายถึง สภาพลักษณะของการเรี ยนการสอนทีครอบคลุมองค์ประกอบสําคัญซึ งได้รับการจัดไว้
อย่างเป็ นระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรื อความเชือต่าง ๆ โดยประกอบด้วย
กระบวนการ หรื อขัJนตอนสําคัญในการเรี ยนการสอน รวมทัJงวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที
สามารถช่วยให้สภาพการเรี ยนการสอนนัJนเป็ นไปตามทฤษฎี หลักการหรื อแนวคิดทียึดถือ และ
รู ปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรื อยอมรับว่ามีประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้เป็ นแบบแผนใน
การเรี ย นการสอนให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์เฉพาะของรู ป แบบนัJน ๆ สอดคล้องกับ ชนาธิ ป พรกุล
(2552: 36) ที ได้กล่ าวไว้ว่า รู ป แบบการเรี ยนการสอน หมายถึ ง แบบแผนการดําเนิ นการสอนที
จัดเป็ นระบบ สอดคล้องกับหลักการเรี ยนรู้ มีการพิสูจน์หรื อทดสอบว่ามีประสิ ทธิ ภาพ สามารถช่วย
ให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
ดังนัJนจึงกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง การจัดองค์ประกอบทาง
การเรี ยนรู้อย่างเป็ นระเบียบแบบแผน ซึ งอาจจะประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอน หรื อข้อมูลอืน ๆ ทีจะสนับสนุนให้การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนประสบ
ความสําเร็ จ และจะต้องได้รับการพิสูจน์หรื อทดสอบก่อนว่ามีประสิ ทธิภาพก่อนทีจะนําไปใช้จริ ง
ในส่ วนองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนนัJน Gunter, Estes and Schwab (1990:
67-68) และ Anderson (1997: 521) ได้กล่าวไว้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึJนนัJนจะต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1. หลักการซึ งกําหนดโดยผูพ้ ฒั นารู ปแบบการเรี ยน
การสอน 2. วัตถุประสงค์ 3. ขัJนตอนการสอน และ 4. การจัดสิ งแวดล้อมในการเรี ยนรู้หรื อกิจกรรม
การเรี ยนการสอนทีมีขJ นั ตอนอย่างต่อเนือง สามารถสะท้อนให้เห็นแนวคิดทฤษฎีทีนํามาพัฒนาเป็ น
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รู ป แบบการเรี ย นการสอน เช่ นเดี ย วกับ ทิ ศ นา แขมมณี (2554: 222) ทีได้ก ล่ า วไว้ว่า รู ป แบบ
การเรี ยนการสอนมีองค์ประกอบสําคัญ ดังนีJ
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความเชื อทีเป็ นพืJนฐานหรื อเป็ นหลักของ
รู ปแบบการสอนนัJน ๆ
2. มีการบรรยายและอธิ บายสภาพหรื อลักษณะของการจัดการเรี ยนการสอนทีสอดคล้อง
กับหลักการทียึดถือ
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ
ให้สามารถนําผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายของระบบหรื อกระบวนการนัJน ๆ
4. มีการอธิ บายหรื อให้ขอ้ มูลเกี ยวกับวิธีสอนและเทคนิ คการสอนต่าง ๆ อันจะช่ วยให้
กระบวนการเรี ยนการสอนนัJน ๆ เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
เพราะฉะนัJนจึงอาจกล่าวได้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนจะต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการ
คือ 1. ปรัชญา หลักการ แนวคิด หรื อทฤษฎี ซึ งเป็ นพืJนฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน 3. ขัJนตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน และ 4. วิธีการวัดและประเมินผลทีใช้ในรู ปแบบการเรี ยนการสอน
สําหรับขัJนตอนในการพัฒนารู ปแบบการสอนนัJน ทิศนา แขมมณี (2545: 199-201) ได้
กล่าวไว้วา่ จะต้องปฏิบตั ิดงั นีJ
1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนให้ชดั เจน
2. ศึกษาหลักการ/ทฤษฎีทีเกี ยวข้อง เพือกําหนดองค์ประกอบและเห็นแนวทางในการจัด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรู ปแบบ
3. ศึกษาสภาพการณ์และปั ญหาทีเกียวข้องเพือให้คน้ พบองค์ประกอบทีสําคัญทีจะช่วยให้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนมีประสิ ท ธิ ภาพเมื อนําไปใช้จริ ง และป้ องกันปั ญหาซึ งอาจจะทําให้
รู ปแบบนัJนขาดประสิ ทธิภาพ
4. กําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยพิจารณาว่ามีปัจจัยใดทีสามารถ
ช่วยให้รูปแบบฯบรรลุเป้ าหมาย หรื อจุดมุ่งหมาย
5. จัดกลุ่มองค์ประกอบ โดยนําองค์ประกอบทีกําหนดไว้มาจัดหมวดหมู่ เพือความสะดวก
ในการดําเนินการขัJนต่อไป
6. จัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ผูส้ ร้ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนต้องพิจารณาว่า
องค์ประกอบใดเป็ นเหตุและเป็ นผลต่อกัน และจัดลําดับองค์ประกอบให้ถูกต้อง เหมาะสม
7. จัดผังจําลององค์ประกอบ โดยการสร้ างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ โดย
แสดงให้เห็นความเชือมโยงขององค์ประกอบเหล่านัJน
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8. ทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน เพือศึกษาผลทีเกิดขึJน
9. ศึกษาผลทีเกิ ดขึJ นจากการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนว่าได้ผลตามเป้ าหมาย
หรื อใกล้เคียงกับเป้ าหมายมากน้อยเพียงใด
10. ปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยนําผลการทดลองใช้ในการปรับปรุ งรู ปแบบให้
มีประสิ ทธิภาพยิงขึJน
จากแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ ในการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนจะต้องเป็ นไปอย่างเป็ นระบบ มีการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ
เพือใช้เป็ นพืJนฐานในการกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน รู ปแบบการเรี ยน
การสอนทีพัฒนาขึJนต้องได้รับการตรวจสอบ พิสูจน์ เพือยืนยันว่ามีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถ
ส่ งผลให้ผเู้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีต้องการ
ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกียวกับวัจนปฏิบัติศาสตร์
จากการศึ ก ษาเอกสารตํา ราต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้องกับ วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ ทJ งั ในประเทศและ
ต่างประเทศจะพบว่า มีการให้ความหมายของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ไว้ 2 แนวทาง
แนวทางแรกกล่ า วว่า เป็ นการศึก ษาเกี ยวกับ ความหมายที ผูพ้ ูดหรื อผูส้ ่ ง สารต้องการจะ
สื อสาร ผูฟ้ ั งหรื อผูร้ ับสารจะต้องตีความหมายจากถ้อยคําทีได้ยินหรื อได้อ่าน หรื อกล่าวได้ว่าเป็ น
การศึกษาเกี ยวกับปรากฏการณ์ทางภาษาหรื อการใช้ภาษาทีพิจารณาจากมุมมองของผูใ้ ช้ กล่าวคือ
เป็ นการศึกษาความหมายทีสื อสารโดยผูพ้ ูด (หรื อผูเ้ ขียน) และตีความโดยผูฟ้ ัง (หรื อผูอ้ ่าน) อีกทัJง
เป็ นเรื องของการวิเคราะห์ว่า ผูพ้ ูดต้องการให้ถอ้ ยคําทีพูดออกไปสื อความหมายว่าอะไรมากกว่า
การวิเคราะห์ว่าคําและวลีทีประกอบกันเป็ นถ้อยคํานัJนมีความหมายอะไร (Verschueren, 1999: 1;
Morris, 1971: 1; สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง, 2552: 1)
แนวทางทีสอง นักภาษาศาสตร์ บางกลุ่มมองว่าวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาเกี ยวกับ
การใช้ภาษาทีสัมพันธ์กบั บริ บท บริ บทจะเป็ นตัวกําหนดการใช้ภาษาในสถานการณ์ การสื อสาร
ต่าง ๆ ความหมายของถ้อยคําจะขึJนอยูก่ บั บริ บทซึ งแตกต่างจากความหมายตามรู ปคํา ดังนัJนทฤษฎี
วัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ จึ ง เป็ นการศึ ก ษาภาษาที เน้ น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาษากับ ผู้ใ ช้ โ ดยให้
ความสําคัญกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมทีมีผลต่อการใช้ภาษาและกระบวนการทางปริ ชานที
ทําให้ผใู้ ช้ภาษารับรู้และสามารถตีความเจตนาของผูพ้ ูด (Levinson, 1983: 9; Horn and Ward,
2004: xi; Leech, 1983: 6; Mey, 2001: 6; กฤษดาวรรณ หงส์ลดารมภ์ และธี รนุช โชคสุ วณิ ช, 2551:
11-16)
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อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั เห็นว่าความหมายของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ที Yule (1996: 3) ได้กล่าวไว้
นัJนเป็ นความหมายทีน่าจะครอบคลุมมากทีสุ ด โดยเขาได้กล่าวถึงความหมายของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
ออกเป็ น 4 ลักษณะดังนีJ
1. วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาความหมายของผูพ้ ูด กล่าวคือวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ เป็ น
การศึกษาความหมายทีสื อสารโดยผูพ้ ูดหรื อผูเ้ ขียน และความหมายทีตีความโดยผูฟ้ ั งหรื อผูอ้ ่าน
เป็ นเรื องของการวิเคราะห์ ว่า ผูพ้ ูดต้องการให้ถ้อยคํา ที พูดออกไปสื อความหมายอะไรมากกว่า
การวิเคราะห์วา่ คําและวลีทีประกอบกันเป็ นถ้อยคํานัJนมีความหมายว่าอะไร
2. วั จ นปฏิ บั ติ ศาส ตร์ เป็ นก ารศึ ก ษ าเกี ย วกั บ ความหมาย ในบริ บท กล่ าวคื อ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์เป็ นการศึกษาทีเกียวข้องกับการตีความว่าผูใ้ ช้ภาษาต้องการหมายความว่าอย่างไร
ในบริ บทนัJน ๆ และบริ บทมีอิทธิ พลต่อการใช้ภาษาอย่างไร เป็ นการพิจารณาว่าการทีผูพ้ ูดจะพูด
อย่างไรก็ตอ้ งเลือกใช้ถอ้ ยคําให้เหมาะสมว่าจะพูดกับใคร ทีไหน เมือไร หรื อในสถานการณ์เช่นไร
3. วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาเกี ยวกับการสื อความหมายทีมากกว่าการพูด กล่าวคือ
วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เป็ นการศึ ก ษาเกี ยวกับ การที ผูฟ้ ั ง หรื อผูร้ ั บ สารสามารถอ้า งอิ ง สิ งที ผูพ้ ูดหรื อ
ผูส้ ่ งสารพูดเพือทีจะตีความความหมายทีแท้จริ งได้อย่างไร และศึกษาว่าการทีผูพ้ ูดพูดเช่นนัJน ผูพ้ ูด
ต้องการสื อความหมายอะไรหรื อทีพูดเช่นนัJนต้องการสื อความหมายอะไรเพิมเติมมากกว่าสิ งทีพูด
ออกมา
4. วัจนปฏิ บตั ิ ศาสตร์ เป็ นการศึ กษาเกี ยวกับข้อความทีแสดงถึ งความสัมพันธ์ กล่ า วคื อ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์เป็ นการศึกษาเกียวกับการทีผูพ้ ดู ตัดสิ นใจว่าควรจะพูดหรื อไม่พดู แค่ไหน อย่างไร
ซึ งสิ งทีจะทําให้ผูพ้ ูดตัดสิ นใจพูดหรื อไม่พูดอยู่ทีความใกล้ชิดระหว่างผูพ้ ูดกับผูฟ้ ั ง ไม่ว่าจะเป็ น
ความใกล้ชิดทางเครื อญาติ ความใกล้ชิดทางสังคม ความคิดหรื อประสบการณ์ทีมีร่วมกัน
จากความหมายของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ทีนักภาษาศาสตร์ ได้ให้คาํ จํากัดความไว้ขา้ งต้นจะ
เห็ นได้ว่า วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาเกี ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับผูใ้ ช้ภาษาโดย
คํานึ งถึ งบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมทีมีผลต่อการใช้ภาษา เป็ นเรื องของการวิเคราะห์ว่าผูพ้ ูด
ต้องการให้ถอ้ ยคําทีพูดออกไปสื อความหมายอะไรในบริ บทและบริ บทมีอิทธิ พลต่อการใช้ภาษา
เช่ นไร รวมทัJงศึกษากระบวนการทางปริ ชานทีทําให้ผใู้ ช้ภาษารับรู้และสามารถตีความเจตนาของ
ผูพ้ ดู ได้วา่ การทีผูพ้ ูดพูดเช่นนัJน ผูพ้ ูดต้องการสื อความหมายอะไรหรื อต้องการสื อความหมายอะไร
เพิมเติมมากกว่าสิ งทีพูดออกมา
เมือพิจารณาขอบข่ายของทฤษฎีวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ จากทัJงเอกสารและตําราภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยทีเกียวข้องกับวัจนปฏิบตั ิศาสตร์พบว่า หัวข้อทีผูเ้ ขียนทัJงชาวไทยและชาวต่างประเทศ
กล่าวตรงกันมี 6 หัวข้อ ได้แก่ ตัวบ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน (presupposition) ความหมายชีJบ่ง
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เป็ นนัยในการสนทนา (conversational implicature) วัจนกรรม (speech act) หลักการความสุ ภาพ
(politeness principle) และการวิเ คราะห์ บ ทสนทนา (conversation analysis) (Levinson, 1983;
Leech, 1983; Yule, 1996; Verschueren, 1999; Mey, 2001; ทรงธรรม อินทจักร, 2550; กฤษดาวรรณ
หงศ์ล ดารมภ์ และธี ร นุ ช โชคสุ ว ณิ ช , 2551; สุ จ ริ ต ลัก ษณ์ ดี ผ ดุ ง , 2552) โดยแต่ ล ะหัว ข้อ มี
รายละเอียดโดยสรุ ปดังนีJ
1. ตัวบ่งบอก (deixis) เป็ นการใช้รูปภาษาทีความหมายไม่ได้ยึดติดกับรู ปแต่แปรไปตาม
บริ บทหรื อรู ปภาษาทีไม่สามารถกําหนดอย่างชัดเจนว่าความหมายคืออะไร เนืองจากความหมายผูก
กับสถานการณ์ในการใช้ เช่น คําสรรพนาม “ฉัน เธอ คําบอกเวลา เมือวานนีJ วันนีJ ปี หน้า” คําบอก
ความใกล้ไ กลของสถานที “ที นี ทีนัน” และกริ ย าแสดงการเคลื อนไหว “ไป มา เอาไป เอามา”
รู ปภาษาเหล่ า นีJ มีความหมายหลากหลายขึJ นกับว่าสิ งทีอ้างถึ งคื ออะไร (กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
และธี รนุ ช โชคสุ วณิ ช, 2551: 47) ยกตัว อย่า งเช่ น “พรุ่ ง นีJ ฉัน จะพาเธอมาที นี อี ก เวลาเดิ ม นะ”
ประโยคนีJผอู้ ่านข้อความจะทราบได้อย่างไรว่า “พรุ่ งนีJ ” คือวันไหน “ฉัน” และ “เธอ” คือใคร “ทีนี”
คือสถานทีใด และ “เวลาเดิม” คือเวลาใด หากไม่มีบริ บทหรื อถ้อยคําอืนทีให้รายละเอียดเพิมเติม
เช่ น สมชายพาสมหญิงไปรับประทานอาหารกลางวันทีร้ านอาหารแห่ งหนึ งแล้วรู้ สึกประทับใจ
รสชาติของอาหาร ขณะทีขับรถออกมา สมชายก็พูดกับสมหญิงด้วยประโยคดังกล่าว เมือผูอ้ ่านได้
เห็นบริ บทของข้อความก็จะทราบได้ทนั ทีว่า “พรุ่ งนีJ ” คือ วันทีถัดจากวันทีสมชายพาสมหญิงไป
รับประทานอาหาร “ฉัน” คือ สมชาย “เธอ” คือ สมหญิง “ทีนี” คือ ร้านอาหารทีสมชายพาสมหญิง
ไปรั บ ประทานอาหาร “เวลาเดิ ม ” ก็ คื อเวลาที สมชายนัดกับ สมหญิ ง ซึ งอาจจะก่ อนเวลา 12.00
นาฬิกา เนื องจากสมชายจะพาสมหญิงไปรับประทานอาหารกลางวัน ดังนัJนจึงต้องนัดเวลาก่ อน
12.00 นาฬิ กาเพือไปรับสมหญิงแล้วเดิ นทางไปยังร้ านอาหารแห่ งนีJ เพราะฉะนัJนจะเห็ นได้ว่า
รู ปภาษาทีใช้เป็ นตัวบ่งบอกจะไม่มีความหมายทีกําหนดอย่างชัดเจนว่าหมายถึงอะไรต้องพิจารณา
จากสถานการณ์หรื อบริ บททีมีการใช้รูปภาษาเหล่านัJน
2. สภาวะเกิ ด ก่ อ น (presupposition) สภาวะเกิ ด ก่ อ นเป็ นความรู้ ที ได้จ ากการอนุ ม าน
(inference) หรื อการคาดการณ์ตามหลักเหตุผล เป็ นความรู ้ทีเป็ นภูมิหลัง (background knowledge)
หรื อความรู้ ร่ วมกั นของคู่ สนทนา (common knowledge, shared knowledge หรื อ mutual knowledge)
ของผูค้ นทุกคนทีอาจมีได้ทJ งั เหมือนกันและต่างกัน (สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง, 2552: 6-7) ซึ งตามปกติ
แล้วสภาวะเกิดก่อนมักไม่ได้แสดงในรู ปภาษาโดยตรงแต่ตอ้ งอาศัยบริ บทในการตีความ ยกตัวอย่าง
เช่น มีคนหนึงถามอีกคนว่า “เอาขยะออกไปหรื อยัง” แล้วได้คาํ ตอบว่า “เอาออกไปแล้ว ขยะสดเอา
ออกไปแล้ว วันนีJ วนั ศุกร์ ” สภาวะเกิ ดก่อนในสถานการณ์นJ ี คือ 1. มีการแยกขยะเป็ น 2 ประเภท
ได้แก่ ขยะสดและขยะแห้ง 2. ผูเ้ ก็บขยะจะมาเก็บขยะทัJง 2 ประเภทคนละวัน 3. วันศุกร์ เป็ นวันที
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ต้องเอาขยะสดออกไปไว้นอกบ้านเพราะคนเก็บขยะสดมาเก็บขยะสดทุกวันศุกร์ โดยสภาวะเกิ ด
ก่อนข้อ 1. กับ 2. เป็ นข้อมูลทีได้จากการอนุ มานหรื อคาดการณ์ตามหลักเหตุผล ส่ วนสภาวะเกิ ด
ก่อนข้อ 3. เป็ นสภาวะเกิดก่อนซึงเป็ นข้อมูลทีรู้กนั อยูแ่ ล้ว (สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง, 2552: 48)
3. ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยในการสนทนา (conversational implicature) ความหมายชีJ บ่ง
เป็ นนัยในการสนทนาจะช่วยในการพิจารณาเจตนาทีแท้จริ งของผูพ้ ูด เนื องจากการตอบคําถามใน
บางครัJ งเหมื อ นเป็ นการตอบที ไม่ ต รงประเด็ น แต่ เ มื อพิ จ ารณาตามหลัก การความร่ ว มมื อ ใน
การสนทนาแล้วจะทราบได้ว่า ผูต้ อบคํา ถามต้องการแสดงความหมายหรื อต้องการให้สิ งที พูด
ออกไปหมายความว่าอย่างไร เช่น มีคนถามว่า “เธอชอบเสืJ อตัวนีJไหม” แล้วมีผตู้ อบว่า “สี แดงแปร๊ ด
นีน่ะนะ” จากคําตอบนีJจะเห็นได้วา่ ผูต้ อบคําถามไม่ได้ใช้หลักการความร่ วมมือในการสนทนาโดย
ละเมิดหลักตรงประเด็น แต่ความจริ งแล้วผูต้ อบคําถามตัJงใจละเมิดหลักตรงประเด็นเพือให้ขอ้ ความ
ทีพูดแสดงหมายปฏิเสธว่า “ไม่ชอบเสืJ อตัวนีJ” แต่อย่างไรก็ตามเมือบริ บทเปลียนไป ความหมายชีJ บ่ง
เป็ นนัยก็จะแตกต่างกันไป เช่ น มีคนพูดว่า “รถคันนีJ สวยมาก ๆ เลย” อีกคนตอบว่า “สี แดงแปร๊ ด
นี น่ ะนะ” ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยจากคําตอบนีJ อาจจะตีความได้ว่า “ไม่ชอบรถคันนีJ ” แต่ถ้าเพิ ม
ข้อมูลบางอย่างให้แก่บทสนทนาว่า ผูพ้ ูดรู้วา่ ผูต้ อบเป็ นคนชอบสี แดง ความหมายก็คงจะเปลียนไป
เป็ นการตอบรับเห็ นด้วย เพราะฉะนัJนการมีความรู้ ร่วมกันระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารเป็ นสิ ง
สําคัญในการทีจะเข้าใจความหมายชีJบ่งเป็ นนัยได้ถูกต้องตรงกัน
4. วัจนกรรม (speech act) วัจนกรรมเป็ นการกระทําทีเกิ ดขึJนเมือผูพ้ ูดหรื อผูเ้ ขียนกล่าว
ถ้อยคําใดถ้อยคําหนึ งกับผูฟ้ ังหรื อผูอ้ ่านหรื อผูร้ ับสารในบริ บทใดบริ บทหนึ ง (สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง,
2552: 77) วัจนกรรมแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ วัจนกรรมตรงกับวัจนกรรมอ้อม วัจนกรรมตรง
คือ ถ้อยคํา ทีสื อความหมายตามรู ป ภาษาทีใช้หรื อตามถ้อยคําทีผูพ้ ูดพูด ส่ วนวัจนกรรมอ้อม คื อ
ถ้อยคําทีสื อความหมายไม่ตรงตามรู ปภาษาทีใช้ แต่ตอ้ งการให้แสดงความหมายอย่างอืน เช่น คน
หนึ งพูดประโยคว่า “ช่ วยหยิบนํJาปลาให้ฉันหน่ อยได้ไหม” แล้วก็มีคนส่ งนํJาปลาให้แก่ ผพู้ ูด จาก
ตัวอย่างนีJ จะเห็นได้วา่ ไม่มีขอ้ ความใดในประโยคทีแสดงว่าผูพ้ ูดกล่าวถ้อยคําขอร้องให้ผฟู้ ั งหยิบ
นํJาปลามาให้ แต่ประโยคทีพูดออกไปเป็ นรู ปประโยคคําถาม ซึ งผูฟ้ ังก็เข้าใจและคิดเองว่า ผูพ้ ูดคง
ไม่ได้ถามว่าตนเองมีความสามารถทีจะยกขวดนํJาปลาได้หรื อไม่ เพราะคงเป็ นเรื องทีแปลกหากคน
หนึ งคนจะไม่สามารถยกขวดนํJาปลาได้ ดังนัJนผูฟ้ ังจึงตีความคําพูดและอาศัยบริ บท ณ เวลานัJนว่า
ผูพ้ ดู กําลังทําอาหารหรื อทานอาหาร และต้องการนํJาปลาเพือปรุ งรสอาหารให้เค็มขึJน แต่ขวดนํJาปลา
อยูไ่ กลจึงพูดเพือให้ผฟู้ ังหยิบขวดนํJาปลามาให้
5. หลักการความสุ ภาพ (politeness principle) ความสุ ภาพเป็ นการลดการคุกคามหน้าของ
ผูพ้ ดู ผูฟ้ ัง เนืองจากในการสื อสารผูพ้ ูดผูฟ้ ังต้องกระทําการหลายอย่างทีอาจทําให้ผพู้ ูดหรื อผูฟ้ ังต้อง
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เสี ยหน้า ดังนัJนผูพ้ ดู หรื อผูฟ้ ังจึงพิจารณาอย่างรอบคอบในการใช้ภาษา ซึ งเรี ยกว่า มุมมองการรักษา
หน้ า (face-saving view) หรื อมุ ม มองการจัด การหน้ า (face-meaning view) อย่ า งไรก็ ต ามใน
การเลือกกลวิธีลดการคุกคามหน้า ซึ งเรี ยกว่า กลวิธีความสุ ภาพ (politeness strategies) ผูใ้ ช้ภาษา
ต้อ งพิ จ ารณาความเหมาะสมของสถานการณ์ เป็ นหลัก อันได้แก่ ลัก ษณะของการกระทํา ว่า มี
ความรุ นแรงหรื อไม่ในวัฒนธรรมนัJน ๆ อํานาจของผูฟ้ ังทีมีต่อผูพ้ ูดซึ งเกี ยวข้องกับสถานภาพทาง
สังคมของผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง และระยะห่างระหว่างผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง คือความสนิทสนมคุน้ เคยระหว่างผูพ้ ูด
กับ ผูฟ้ ั ง ซึ งมี ส่ วนกํา หนดการเลื อกใช้ก ลวิธี เมื อผูใ้ ช้ภาษาต้องทํา วัจนกรรมที มี ก ารคุ ก คามหน้า
(กฤษดาวรรณ หงศ์ล ดารมภ์ และ ธี รนุ ช โชคสุ ว ณิ ช , 2551: 121-122) โดยการทํา ให้สุ ภ าพใน
ภาษาไทยอาจทําได้หลายวิธี เช่ น ใช้คาํ ลงท้ายหรื อใช้รูปประโยคคําถามแทนการใช้รูปประโยค
คําสังหรื อรู ปประโยคขอร้อง
6. การวิเคราะห์บทสนทนา (conversation analysis) สิ งทีนักวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ สนใจศึกษา
เป็ นหลักคือความหมายของผูพ้ ูดทีสรุ ปความได้จากบริ บททีกว้างกว่าระดับคําและประโยคโดย
ผนวกสถานภาพของผู้ใ ช้ภ าษาตลอดจนปั จ จัย ภายนอกมาเป็ นตัว กํา หนดด้ว ย นอกจากนัJ น
นักวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ ยงั สนใจวิเคราะห์ภาษาทีเกิ ดขึJนในสถานการณ์ จริ งหรื อใกล้เคียงกับสภาพ
ความเป็ นของมนุ ษ ย์มากทีสุ ด การมี ปฏิ สัมพันธ์ไม่ ได้มี เพีย งประโยคหรื อข้อความสัJน ๆ แต่จะ
ประกอบไปด้ว ยผลัด การสนทนาจํา นวนหลายผลัด และมี ผู้ร่ ว มสนทนามากกว่ า 1 คนขึJ น ไป
(ทรงธรรม อินทจักร, 2550: 176-177) เพราะฉะนัJนการจะเข้าใจความหมายของผูพ้ ูดและผูฟ้ ั งจึง
สามารถพิจารณาจากการผลัดกันพูด (turn-taking) จุ ดผลัดเปลี ยนผูพ้ ูดที เหมาะสม (transitional
relevance place- TRP) และการหาคู่วจั นกรรม (adjacency pairs)
องค์ป ระกอบต่ าง ๆ ของวัจนปฏิ บ ตั ิศ าสตร์ ที ได้กล่ าวมาข้า งต้นมี ส่วนช่ วยให้ผูฟ้ ั งหรื อ
ผูอ้ ่านสามารถตีความหมายทีแท้จริ งทีผูพ้ ูดหรื อผูเ้ ขียนต้องการจะสื อได้ ยกตัวอย่างเช่ น มีผถู้ ามว่า
“เวลากีโมงแล้ว” แล้วมีผตู้ อบว่า “เพลงชาติเพิงจบไป” เมือพิจารณาจากคําตอบแล้วจะเห็นว่าไม่มี
ถ้อยคํา ใดที แสดงว่า ผูต้ อบกํา ลัง ตอบคํา ถาม ผูถ้ ามจะต้องพิจารณาจากบริ บ ท สภาวะเกิ ด ก่ อ น
ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัย และวัจนกรรมเองว่า ทําไมผูต้ อบจึงพูดเช่นนัJน ซึ งเมือพิจารณาจากคําตอบ
แล้วจะเห็นว่าผูต้ อบใช้วจั นกรรมอ้อมในการสื อสาร คือ ไม่ได้ตอบว่าเวลากี โมง แต่ใช้ถอ้ ยคําอืน
เพือแสดงถึงเวลา คือ เวลาทีเปิ ดเพลงชาติ ซึ งผูถ้ ามจะต้องอาศัยสภาวะเกิดก่อน (ความรู้ทีมีร่วมกัน)
และความหมายชีJบ่งเป็ นนัยในการสนทนาว่าในประเทศไทยเวลาแปดโมงเช้าหรื อหกโมงเย็นมักจะ
มีการเปิ ดเพลงชาติไทยตามสื อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ จากนัJนผูถ้ ามก็ตอ้ งอาศัยบริ บทว่า ณ เวลา
นัJนเป็ นเวลาเช้าหรื อเวลาเย็น จึงจะสามารถทราบคําตอบได้วา่ เวลาเท่าไร
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อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เจตนาทีแท้จริ งของผูพ้ ูดหรื อผูเ้ ขียนไม่จาํ เป็ นต้องใช้ทุกหัวข้อ
ของวัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เสมอไป ขึJ นอยู่ก ับ ลัก ษณะของสาร เช่ น หากเป็ นการพูดหรื อการเขี ย น
ธรรมดา สิ งทีผูฟ้ ังหรื อผูอ้ ่านจะต้องนําใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ตัวบ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน
(presupposition) ความหมายชีJ บ่ งเป็ นนัยในการสนทนา (conversational implicature) และวัจนกรรม
(speech act) หากเป็ นการสนทนาหรื อเป็ นบทสนทนา สิ งทีผูฟ้ ั งหรื อผูอ้ ่านจะต้องนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์เพิมเติมนอกเหนือจากองค์ประกอบทีได้กล่าวมาแล้วก็คือ หลักการความสุ ภาพ (politeness
principle) และการวิเคราะห์บทสนทนา (conversation analysis) จึงจะทําให้ตีความเจตนาของผูพ้ ูด
หรื อผูเ้ ขียนได้อย่างถูกต้อง
งานวิจยั ในครัJงนีJ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้เพียง 4 หัวข้อ ได้แก่ ตัวบ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน
(presupposition) ความหมายชีJ บ่ งเป็ นนัยในการสนทนา (conversational implicature) และวัจนกรรม
(speech act) มาเป็ นแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี วจั นปฏิบตั ิศาสตร์
เนืองจากหัวข้อทัJง 4 หัวข้อนีJมีความสําคัญต่อการตีความสารเป็ นอย่างยิง รวมทัJงเป็ นสิ งทีผูร้ ับสาร
หรื อผูอ้ ่านจะต้องนํามาพิจารณาเสมอไม่วา่ จะเป็ นการอ่านงานเขียนประเภทร้อยแก้วหรื องานเขียน
ประเภทร้อยกรอง
ผลการศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นการสอนวัจ นปฏิบั ติศ าสตร์ ต ามแนวคิ ด ของ Brock and
Nagasaka
Brock and Nagasaka (2005: 17-26) ได้เขียนบทความเรื อง Teaching Pragmatics in the
EFL Classroom? SURE You Can! เพื อเส นอ แน ะ แน วคิ ดใ นก ารจั ด ก าร เรี ย นก าร ส อ น
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์สาํ หรับผูเ้ รี ยนภาษาทีสองไว้วา่ ครู ควรจะประยุกต์ใช้ S. U. R. E. เพือทีจะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนภาษาทีสองมีความสามารถด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์เพิมมากขึJน ซึงมีรายละเอียดดังนีJ
See คือ ขัJนทีครู ให้ผเู้ รี ยนได้เห็นภาษาทีอยูใ่ นบริ บทต่าง ๆ รวมทัJงให้ผเู้ รี ยนตระหนักถึง
บทบาทหน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ทีมีต่อการสื อสาร และเป็ นขัJนทีครู ตอ้ งอธิ บายเกียวกับหน้าที
ของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ในสถานการณ์การสื อสารลักษณะต่าง ๆ ให้ผเู้ รี ยนทราบ ซึ ง Brock and
Nagasaka ได้อธิบายเพิมเติมว่า ผูเ้ รี ยนหลายคนอาจจะไม่รู้วิธีการทีจะร้องขออย่างสุ ภาพ โดยอาจจะ
ใช้คาํ เพียงคําเดียว เช่น “repeat” เพือร้องขอให้ครู ทาํ สิ งใดสิ งหนึงซํJาอีกครัJง เพราะฉะนัJน เมือครู ได้
ยินผูเ้ รี ยนพูดเช่นนีJ ครู จึงควรฝึ กให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้การพูดร้องขอในรู ปแบบต่าง ๆ เพือให้ผเู้ รี ยนได้
ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญของวัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ ซึ งการใช้ภ าษาสุ ภ าพนัJน ต้องอาศัย ทฤษฎี ข อง
Brown and Levinson สําหรับกิจกรรมเพือให้ผเู้ รี ยนเกิดความตระหนักเกียวกับวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
นัJน Brock and Nagasaka ได้กล่าวว่า ในขัJนแรกครู ตอ้ งถามผูเ้ รี ยนเกียวกับการร้องขอทีพวกเขาใช้วา่
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พวกเขาพูดว่าอย่างไรในกรณี ทีพูดกับเพือนและพูดกับครู จากนัJนครู จึงแนะนําวิธีการทีสุ ภาพใน
การร้องขอ หลังจากนัJนครู อธิบายและยกตัวอย่างการใช้ภาษาทีสุ ภาพ แล้วให้ผเู้ รี ยนฝึ กการใช้ภาษา
ทีสุ ภาพโดยการทําแบบฝึ กหัด จากนัJนครู และผูเ้ รี ยนควรอภิปรายร่ วมกันเกี ยวกับการใช้ภาษาที
สุ ภาพและเหมาะสมเพือหาข้อสรุ ปเกียวกับแบบฝึ กหัดทัJง 4 ข้อ เพือให้มนใจว่
ั าผูเ้ รี ยนตระหนักถึง
บทบาทหน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
Use คือ ขัJนทีครู พฒั นากิ จกรรมต่าง ๆ ขึJนมาเพือให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสใช้ภาษาในบริ บท
ต่าง ๆ (ทัJงสถานการณ์ จาํ ลองและสถานการณ์ จริ ง) ซึ งจะทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถเลื อกใช้ภาษาได้
เหมาะสมกับ สถานการณ์ ก ารสื อสารนัJน ๆ โดย Brock and Nagasaka ได้อ ธิ บ ายเพิ มเติ ม ว่า
จุดประสงค์ของการสอนภาษาคือการพัฒนาความสามารถในการสื อสารของผูเ้ รี ยนดังนัJนผูเ้ รี ยนจึง
ต้องมีโอกาสในการใช้ภาษาเพือสื อสาร โดยครู อาจจะแบ่งกลุ่มหรื อให้ผเู้ รี ยนจับคู่กนั เพือฝึ กการใช้
ภาษา หรื ออาจจะใช้การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร หรื อการพูดตามบทสนทนาสัJน ๆ ที
ครู กํ า หนด เพื อให้ ผู้เ รี ยนมี โ อกาสได้ ฝึ กฝนการใช้ ภ าษาและพัฒ นาความสามารถด้ า น
วัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ ข องตนเอง Brock and Nagasaka ได้ย กตัว อย่ า งว่ า ถ้า เราอยากรู้ เ กี ยวกั บ
รายละเอียดเกี ยวกับกระเป๋ าของเพือนว่าเก่าหรื อซืJ อมาตอนทีเขาลดราคาหรื อไม่ เราก็มีวิธีการพูด
เพือให้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ โดยทีไม่ตอ้ งถามตรง ๆ โดยครู อาจสร้างบทสนทนาสัJน ๆ ให้ผเู้ รี ยน
สังเกต หลังจากทีครู ให้ผเู้ รี ยนสังเกตบทสนทนาแล้ว ครู ให้ผเู้ รี ยนจับคู่เพือฝึ กพูดบทสนทนาสัJน ๆ
นอกจากนีJ ยัง มี วิธี ก ารอื นที จะช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นพัฒ นาความสามารถด้า นวัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ ก็ คื อ
การแสดงบทบาทสมมติ โดยครู อาจจะแบ่งกลุ่มนักเรี ยนเป็ นกลุ่ มละ 4 คน สมาชิ กคนหนึ งได้รับ
บทบาทให้ยมื หนังสื อ สมาชิกคนอืน ๆ ในกลุ่มได้รับบทบาทเป็ นพีชาย เพือน หรื อครู จากนัJนแต่ละ
คนก็ จะแสดงบทบาทสมมติหน้าชัJนเรี ย นตามสถานการณ์ ทีกําหนดโดยใช้ภาษาที เหมาะสมกับ
บทบาทหน้าทีของตนเอง ผูเ้ รี ยนคนอืน ๆ มีหน้าทีสังเกตเกียวกับการใช้ภาษาและกลวิธีการใช้ภาษา
เพือติดต่อสื อสารทีส่ งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
Review คือ ขัJนทีครู ตอ้ งทบทวน ส่ งเสริ ม และพูดถึงขอบข่ายเนืJ อหาของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
ในประเด็นต่าง ๆ ทีได้สอนไปแล้ว ซึ ง Brock and Nagasaka ได้อธิ บายเพิมเติมว่า บรรยากาศ
การเรี ยนการสอนทีมีครู เป็ นผูอ้ ธิ บายความรู้หรื อเนืJ อหาหน้าชัJนเรี ยน โอกาสทีผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู้
หรื อทบทวนความรู้ เกี ยวกับ วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ มีน้อยมาก อี ก ทัJง การเรี ย นการสอนภาษาที สอง
โอกาสทีผูเ้ รี ยนจะได้ใช้ภาษาทีสองมีอยูอ่ ย่างจํากัด ดังนัJนครู ควรทีจะหลีกเลียงการใช้ภาษาทีหนึ ง
ในการจัดการเรี ยนการสอน แต่ควรทีจะให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกใช้ภาษาทีสองในชัJนเรี ยน เช่น การร้องขอ
การเปิ ดประเด็นในการพูด การปิ ดประเด็นในการพูด การปฏิเสธ การขอโทษ และการอธิ บาย ซึ งจะ
ทําให้ผเู้ รี ยนพัฒนาความรู้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์อย่างแท้จริ ง ยกตัวอย่างเช่น ในการเริ มต้นบทเรี ยน
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หรื อการเริ มกิ จกรรมใหม่ ครู สามารถทีจะเลือกใช้ภาษาได้อย่างหลากหลาย ซึ งจะทําให้ผเู้ รี ยนเห็น
ว่าความรู้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์และสถานการณ์การสื อสารมีความเชือมโยงกันอย่างไร
Experience คือ ขัJนทีครู ให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกใช้ประสบการณ์ และสังเกตบทบาทหน้าทีของ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ทีมีต่อการสื อสาร Brock and Nagasaka ได้อธิ บายเพิมเติมว่า วีดิทศั น์ ภาพยนตร์
รายการโทรทัศ น์ และสื อโสตทัศ น์อืน ๆ เป็ นแหล่ ง ที ให้ป ระสบการณ์ แก่ ผูเ้ รี ย นได้เป็ นอย่า งดี
รวมทัJงผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์การใช้ภาษาในบริ บทต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี ผูส้ อนอาจให้ผูเ้ รี ย น
สัง เกตการใช้ภาษาของตัวละครในสถานการณ์ ต่าง ๆ แม้ว่า สถานการณ์ อาจจะไม่ส มจริ ง แต่ ก็
สามารถให้ประสบการณ์เกี ยวกับการติดต่อสื อสารในสถานการณ์และบริ บทต่าง ๆ ได้ นอกจากนีJ
ผูส้ อนอาจจะช่วยให้ประสบการณ์ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ แก่ผเู้ รี ยนโดยการเชิญเจ้าของภาษามาใน
ชัJนเรี ยน ซึงผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู้ลกั ษณะการใช้ภาษาและกิริยาท่าทางต่าง ๆ ขณะทีมีการติดต่อสื อสาร
กับเจ้าของภาษา
จากแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ของ Brock and Nagasaka ดังกล่าว
ข้างต้น จะเห็นว่าเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนพูด แต่ผวู้ ิจยั เห็นว่าสามารถทีจะนํามาดัดแปลงให้เข้า
กับการสอนอ่านได้ เนืองจากขัJนตอนที 1 See เป็ นการให้ผเู้ รี ยนได้เห็นภาษาทีใช้ในบริ บทต่าง ๆ ก็
สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การอ่านได้ โดยการให้ผูเ้ รี ยนได้เห็ นภาษาทีใช้ในงานเขียนประเภท
ต่าง ๆ ขัJนตอนที 2 Use เป็ นขัJนทีให้ผเู้ รี ยนได้ทดลองใช้ภาษาโดยการทํากิจกรรมต่าง ๆ เพือส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านวัจนปฎิบตั ิศาสตร์ ก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การอ่านได้ โดยการให้ผเู้ รี ยนได้
อ่านเพือทําความเข้าใจเนืJ อหาจากเรื องทีอ่านผ่านการใช้ภาษาลักษณะต่าง ๆ ตามประเภทของงาน
เขียน ขัJนตอนที 3 Review เป็ นขัJนทีครู สรุ ป ทบทวน ความรู้เกียวกับวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ทีได้สอนไป
แล้ว ซึ งก็ส ามารถนํา มาประยุก ต์ใช้โดยการให้ค รู และผูเ้ รี ยนช่ วยกันสรุ ป เนืJ อหาสาระหรื อสรุ ป
เจตนาที แท้จริ ง ของผูเ้ ขี ย นโดยพิจารณาจากภาษาและบริ บ ทต่ า ง ๆ ที ปรากฏในงานเขี ย น และ
ขัJนตอนที 4 Experience คื อ ขัJนที ครู ใ ห้ป ระสบการณ์ แก่ ผูเ้ รี ยนเพิมเติ ม ก็ ส ามารถนํามาใช้ใ น
การอ่านได้โดยการให้ผูเ้ รี ยนทดลองอ่านงานเขียนด้วยตนเองอีกครัJงเพือให้เกิ ดความเข้าใจอย่าง
แท้จริ ง
หลังจากทีผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ทฤษฎี วจั นปฏิบตั ิศาสตร์ และการจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brook
and Nagasaka ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผูว้ ิจยั จึงนํามากําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนดังแผนภาพต่อไปนีJ
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การศึกษาข้ อมูลพืน/ ฐานเกียวกับสภาพการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา การอ่ าน
ตีความในระดับอุดมศึกษา
1. ศึกษาข้อมูลเกียวกับรายวิชาการอ่าน
ตีความในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
2. สัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนใน
ระดับอุดมศึกษาทีสอนรายวิชาการอ่าน
ตีความหรื อรายวิชาทีเกียวข้องกับการอ่าน
ตีความ
3. สัมภาษณ์นกั ศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เกียวกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาการอ่านตีความ

ทฤษฎีวจั นปฏิบัตศิ าสตร์
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับผูใ้ ช้ภาษาโดยคํานึงถึงบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมทีมี
ผลต่อการใช้ภาษา เป็ นการวิเคราะห์ว่าผูพ้ ูดต้องการให้ถอ้ ยคําทีพูด
ออกไปสื อความหมายอะไรในบริ บทและบริ บทมีอิทธิพลต่อการใช้
ภาษาเช่นไร รวมทัJงศึกษากระบวนการทางปริ ชานทีทําให้ผใู้ ช้ภาษา
สามารถตีความเจตนาของผูพ้ ูดได้ว่าการทีผูพ้ ูดพูดเช่นนัJน ผูพ้ ูด
ต้องการสื อความหมายอะไรหรื อต้องการสื อความหมายอะไร
เพิมเติมมากกว่าสิ งทีพูดออกมา (Leech : 1983; Levinson : 1983;
Yule : 1996; Verchueren : 1999; Mey : 2001; Horn : 2004; Malden
: 2004; ทรงธรรม : 2550; กฤษดาวรรณ และ ธีรนุช : 2551;
สุจริ ตลักษณ์ : 2552)
งานวิจยั นีJได้เลือกใช้องค์ประกอบของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 4
ประการ ได้แก่
ตัวบ่ งบอก (Deixis) ตัวบ่งบอกในข้อความจะทําให้ทราบว่าใคร
เป็ นผูพ้ ูด พูดเมือไร เวลาใด ทีไหน
สภาวะเกิดก่ อน (Presupposition) เป็ นความรู้ทีได้จากการ
อนุมาน (inference) หรื อการคาดการณ์ตามหลักเหตุผล เป็ นความรู้ที
เป็ นภูมิหลัง (background knowledge) หรื อความรู้ร่วมกัน (common
knowledge, shared knowledge หรื อ mutual knowledge) ของ
คู่สนทนา
ความหมายชี/บ่งเป็ นนัยในการสนทนา (Conversational
Implicature) การพิจารณาเจตนาทีแท้จริ งของผูพ้ ูดโดยพิจารณาจาก
รู ปประโยคทีผูพ้ ูดแสดงออกมา
วัจนกรรม (Speech Act) วัจนกรรมแสดงให้เห็นปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผูพ้ ูดและผูฟ้ ัง และแสดงให้เห็นว่าผูส้ ่งสารมีเจตนามี
เจตนารมณ์หรื อวัตถุประสงค์ในการส่งสารอย่างไร

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนวัจนปฏิบัตขิ อง
Brock and Nagasaka
Brock and Nagasaka (2005) ได้เสนอแนะแนวคิด
การเรี ยนการสอนเพือช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถ
ด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ไว้ดงั นีJ
See คือ การทีครู ให้ผเู้ รี ยนได้เห็นภาษาทีอยูใ่ น
บริ บทต่าง ๆ รวมทัJงให้ผเู้ รี ยนตระหนักในบทบาท
หน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ และครู อธิบายเกียวกับ
หน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ในสถานการณ์การสื อสาร
ลักษณะต่าง ๆ
Use คือ การทีครู ให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมเกียวกับการ
ใช้ภาษาในบริ บทต่าง ๆ เพือให้ผเู้ รี ยนได้เลือกใช้ให้
ถูกต้องตามสถานการณ์
Review คือ การทีครู ควรทบทวน ส่งเสริ ม และ
กล่าวถึงความสามารถด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ใน
ประเด็นต่าง ๆ ทีได้สอนไปแล้ว
Experience คือ การทีครู ควรให้ผเู้ รี ยนได้รับ
ประสบการณ์และสังเกตบทบาทหน้าทีของวัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์ ทีมีต่อการสื อสาร

แนวคิดเกียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง การจัด
องค์ประกอบทาง การเรี ยนรู้อย่างเป็ นระเบียบแบบแผน
ซึ งอาจจะประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน หรื อข้อมูลอืน ๆ ที
จะสนับสนุนให้การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ประสบความสําเร็ จ และจะต้องได้รับการพิสูจน์หรื อ
ทดสอบก่อนว่ามีประสิ ทธิภาพก่อนทีจะนําไปใช้จริ ง
รู ปแบบการเรี ยนการสอนส่วนใหญ่มีองค์ประกอบ
4 ประการ คือ
1. ปรัชญา หลักการ แนวคิด หรื อทฤษฎี ซึ งเป็ น
พืJนฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
3. ขัJนตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
4. วิธีการวัดและประเมินผลทีใช้ในรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน

การวิจยั เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์

แผนภาพที 3 กรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
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ผลการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
หลังจากทีผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ แล้ว ขัJนตอนต่อไปก็คือ การนํากรอบแนวคิดมากําหนดเป็ นองค์ประกอบต่าง ๆ
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนและจัดทําเอกสารประกอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนีJ
ผล การออกแบบรู ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี วจั นปฏิ บตั ิศ าสตร์ โดยนํา กรอบ
แนวคิ ดที ได้จากขัJนตอนที 1 มากํา หนดเป็ นองค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ของรู ป แบบการเรี ย นการสอน
ได้แก่ 1. หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน 2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน 3.
ขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอน และ 4. การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน โดย
องค์ประกอบแต่ละส่ วนมีรายละเอียดดังนีJ
1. หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นพืJนฐานความเชือในการจัดการเรี ยนการสอน
ของรู ป แบบการเรี ย นการสอน ซึ งผู้วิ จ ัย มี พJื น ฐานความเชื อว่ า ทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ แ ละ
การจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brock and Nagasaka จะทําให้นกั ศึกษา
มีความสามารถในการอ่านตีความสู งขึJ น ดังนัJนผูว้ ิจยั จึงได้นาํ สาระสําคัญของทฤษฎี วจั นปฏิ บตั ิ
ศาสตร์ และการจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brock and Nagasaka มา
กําหนดเป็ นหลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี วจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ซึ งได้หลักการ
สําคัญ 3 ประการ คือ
1. การจัด การเรี ย นการสอนที ให้นัก ศึ ก ษาเรี ย นรู้ เ กี ยวกับ ลัก ษณะของบทอ่ า นและ
วิเคราะห์ความหมายของถ้อยคําโดยพิจารณาจากบริ บทจะทําให้นกั ศึกษาสามารถตีความเจตนาที
แท้จริ งของผูเ้ ขียนได้
2. การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นจะทําให้นกั ศึกษามี
มุมมองทางความคิดทีหลากหลายเกียวกับการตีความ
3. การที ผูส้ อนอธิ บ ายให้ค วามรู้ แ ก่ นัก ศึ ก ษาก่ อนที จะให้นัก ศึ ก ษาได้ล งมื อ ปฏิ บ ัติ
กิ จกรรมทัJงกิ จกรรมกลุ่มและกิ จกรรมเดียวจะทําให้นกั ศึกษาเกิ ดความเข้าใจเกี ยวกับขัJนตอนและ
วิธีการอ่านตีความได้ดียงขึ
ิ Jน
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทีใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ได้แก่ ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ และแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brock
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and Nagasaka เพือนําไปสู่ การกําหนดหลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ดังทีกล่าวข้างต้น
สามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ดงั นีJ

170

ทฤษฎีวจั นปฏิบัตศิ าสตร์
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์เป็ นการศึกษาเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับผูใ้ ช้ภาษาโดยคํานึงถึงบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมทีมีผลต่อการใช้ภาษา
เป็ นการวิเคราะห์วา่ ผูพ้ ดู ต้องการให้ถอ้ ยคําทีพูดออกไปสื อความหมายอะไรในบริ บทและบริ บทมีอิทธิ พลต่อการใช้ภาษาเช่นไร รวมทัJงศึกษา
กระบวนการทางปริ ชานทีทําให้ผใู ้ ช้ภาษาสามารถตีความเจตนาของผูพ้ ดู ได้วา่ การทีผูพ้ ดู พูดเช่นนัJน ผูพ้ ดู ต้องการสื อความหมายอะไรหรื อต้องการสื อ
ความหมายอะไรเพิมเติมมากกว่าสิ งทีพูดออกมา (Leech : 1983; Levinson : 1983; Yule : 1996; Verchueren : 1999; Mey : 2001; Horn : 2004;
Malden : 2004; ทรงธรรม : 2550; กฤษดาวรรณ และ ธี รนุช : 2551; สุ จริ ตลักษณ์ : 2552)
งานวิจยั นีJได้เลือกใช้องค์ประกอบของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 4 ประการ ได้แก่
ตัวบ่ งบอก (Deixis) ตัวบ่งบอกในข้อความจะทําให้ทราบว่าใครเป็ นผูพ้ ดู พูดเมือไร เวลาใด ทีไหน

สภาวะเกิดก่ อน (Presupposition) เป็ นความรู ้ทีได้จากการอนุมาน (inference) หรื อการคาดการณ์ตามหลักเหตุผล เป็ นความรู ้ทีเป็ นภูมิหลัง
(background knowledge) หรื อความรู ้ร่วมกัน (common knowledge, shared knowledge หรื อ mutual knowledge) ของคูส่ นทนา
ความหมายชี/บ่งเป็ นนัยในการสนทนา (Conversational Implicature) การพิจารณาเจตนาทีแท้จริ งของผูพ้ ดู โดยพิจารณาจากรู ปประโยคทีผูพ้ ดู
แสดงออกมา
วัจนกรรม (Speech Act) วัจนกรรมแสดงให้เห็นปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง และแสดงให้เห็นว่าผูส้ ่งสารมีเจตนามีเจตนารมณ์หรื อ
วัตถุประสงค์ในการส่งสารอย่างไร
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ ของ Brock and Nagasaka
Brock and Nagasaka (2005) ได้เสนอแนะแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนเพือช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ไว้ดงั นีJ
See คือ การทีครู ให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นภาษาทีอยูใ่ นบริ บทต่าง ๆ รวมทัJงให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงบทบาทหน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ และการอธิ บาย
เกียวกับหน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ในสถานการณ์การสื อสารลักษณะต่าง ๆ
Use คือ การทีครู ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมเกียวกับการใช้ภาษาในบริ บทต่าง ๆ เพือให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์

Review คือ การทีครู ตอ้ งทบทวน ส่งเสริ ม และกล่าวถึงขอบข่ายเนืJอหาของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ ทีได้สอนไปแล้ว
Experience คือ การทีครู ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกใช้ประสบการณ์และสังเกตบทบาทหน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ทีมีต่อการสื อสาร

หลักการของรู ปแบบการเรี ยน
การสอน
1. การจัดการเรี ยนการสอนทีให้
นักศึกษาเรี ยนรู ้เกียวกับลักษณะของ
บทอ่านและวิเคราะห์ความหมาย
ของถ้อยคําโดยพิจารณาจากบริ บท
จะทําให้นกั ศึกษาสามารถตีความ
เจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนได้
2. การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้
อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นจะ
ทําให้นกั ศึกษามีมุมมองทาง
ความคิดทีหลากหลายเกียวกับการ
ตีความ
3. การทีผูส้ อนอธิ บายให้ความรู ้
แก่นกั ศึกษาก่อนทีจะให้นกั ศึกษาได้
ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมทัJงกิจกรรม

แผนภาพที 4 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทฤษฎีทีใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนกับหลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
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2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาให้นกั ศึกษาเกิ ด
การเปลียนแปลงพฤติกรรมตามหลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ซึ งวัตถุประสงค์ในครัJงนีJ ก็
คือ ต้องการให้นกั ศึกษาสามารถตีความเจตนาของผูเ้ ขียนได้โดยพิจารณาจากบริ บทหรื อถ้อยคําที
ปรากฏในข้อความ ดังนัJนผูว้ ิจยั จึงได้นาํ สาระสําคัญของหลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนมา
กําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนได้ดงั นีJ
1. นักศึกษาสามารถตีความเจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนได้โดยการวิเคราะห์ความหมาย
ของถ้อยคําโดยพิจารณาจากบริ บท
2. นั ก ศึ ก ษามี มุ ม มองทางความคิ ด ที หลากหลายจากการอภิ ป รายแลกเปลี ยน
ความคิดเห็นและสามารถเลือกแนวคิดทีดีทีสุ ดเป็ นข้อสรุ ปในการตีความ
3. นักศึกษาสามารถตีความเจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนจากบทอ่านประเภทต่าง ๆ ได้
จากวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น สามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหลักการ
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนกับวัตถุประสงค์ได้ดงั นีJ
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หลักการของรู ปแบบการเรียน
การสอน
1. การจัดการเรี ยนการสอนที
ให้นกั ศึกษาเรี ยนรู้เกียวกับ
ลักษณะของบทอ่านและวิเคราะห์
ความหมายของถ้อยคําโดย
พิจารณาจากบริ บทจะทําให้
นักศึกษาสามารถตีความเจตนาที
แท้จริ งของผูเ้ ขียนได้
2. การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษา
ได้อภิปรายแลกเปลียนความ
คิดเห็นจะทําให้นกั ศึกษามี
มุมมองทางความคิดทีหลากหลาย
เกียวกับการตีความ
3. การทีผูส้ อนอธิบายให้
ความรู้แก่นกั ศึกษาก่อนทีจะให้
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
ทัJงกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรม
เดียวจะทําให้นกั ศึกษาเกิดความ
เข้าใจเกียวกับขัJนตอนและวิธีการ
อ่านตีความได้ดียงขึ
ิ Jน

วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ
การเรียนการสอน
1. นักศึกษาสามารถตีความ
เจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนได้โดย
การวิเคราะห์ลกั ษณะของบทอ่าน
และการวิเคราะห์ความหมายของ
ถ้อยคําโดยพิจารณาจากบริ บท
2. นักศึกษามีมุมมองทาง
ความคิดทีหลากหลายจากการ
อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น
และสามารถเลือกแนวคิดทีดีทีสุ ด
เป็ นข้อสรุ ปในการตีความ
3. นักศึกษาสามารถตีความ
เจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนจากบท
อ่านประเภทต่าง ๆ ได้

แผนภาพที 5 ความสอดคล้องระหว่างหลักการกับวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
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3. ขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอน
ขัJนตอนการเรี ยนการสอนเป็ นการให้ขอ้ มูลเกียวกับวิธีสอนหรื อเทคนิ คการสอนต่าง ๆ
ทีจะทําให้กระบวนการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ ง
การกํา หนดขัJน ตอนการเรี ย นการสอนนัJน ผูว้ ิจ ัย ได้นํา หลัก การและวัตถุ ป ระสงค์ข องรู ป แบบ
การเรี ยนการสอนมาวิเคราะห์แล้วกําหนดขัJนตอนต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบเพือให้เป็ นไปตามหลักการ
และวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยขัJนตอนการเรี ยนการสอนทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึJ น
แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนีJ
ระยะที 1 การวางแผนและเตรี ยมการเรี ยนรู้ของนักศึกษา ระยะนีJเป็ นการเตรี ยมการของ
ครู ก่อนจัดการเรี ยนการสอนเพือให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ โดยครู จะต้องกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้
เนืJ อหา กิ จกรรมการเรี ยนการสอน สื อการเรี ยนการสอน และวิธีการวัดและประเมินผล ตลอดจน
การให้ความรู้พJนื ฐานด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์แก่นกั ศึกษา ซึงผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการดังนีJ
1. การกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยน
การสอนมี วตั ถุ ป ระสงค์เพือให้นักศึ ก ษาสามารถตีค วามงานเขี ย นประเภทต่า ง ๆ ได้ ซึ งการจะ
ตีความเจตนาของผูเ้ ขียนได้นJ นั จะต้องพิจารณาจากลักษณะของงานเขียนประเภทต่าง ๆ เป็ นอันดับ
แรก เนื องจากงานเขีย นแต่ล ะประเภทมีวิธีการเขียนทีแตกต่างกัน ดังนัJนการเข้าใจลักษณะของ
งานเขียนแต่ละประเภทจึงช่วยให้นกั ศึกษาสามารถตีความเจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนได้ นอกจากนีJ
นักศึกษายังต้องพิจารณาความหมายของถ้อยคําทีปรากฏในข้อความหรื อบริ บทนัJน ๆ ด้วย จึงจะทํา
ให้นักศึกษาสามารถตีความได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุผลดังกล่ า ว ผูว้ ิจยั จึงได้ก าํ หนดจุดประสงค์
การเรี ยนรู้ไว้ดงั นีJ
1. นัก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้า ใจเกี ยวกับ ลัก ษณะงานเขี ยนประเภทต่า ง ๆ ได้แก่
เรื องขําขัน โฆษณา คําคม เรื องสัJน คําประพันธ์โบราณ และคําประพันธ์สมัยใหม่
2. นัก ศึ ก ษาสามารถตี ค วามงานเขี ย นที เป็ นร้ อ ยแก้ ว และร้ อ ยกรองได้ ได้แ ก่
เรื องขําขัน โฆษณา คําคม เรื องสัJน คําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดี (ใช้เป็ นตัวแทนงานเขียนทีใช้
คําประพันธ์โบราณ) และบทกวีซีไรต์ (ใช้เป็ นตัวแทนคําประพันธ์สมัยใหม่)
2. การกําหนดเนืJอหา เนืJอหาทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนีJ
ส่ วนที 1 เป็ นเนืJ อหาเกี ยวกับทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ซึ งเป็ นเนืJ อหาทีผูส้ อนต้องให้
นักศึกษาเรี ยนรู้ก่อนฝึ กตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทัJงร้อยแก้วและร้ อยกรอง โดยหัวข้อของ
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ทีผูว้ จิ ยั เห็นว่าจะสามารถช่วยให้นกั ศึกษาสามารถตีความได้ตรงตามเจตนา
ของผูเ้ ขียนนัJน ได้แก่ ตัวบ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน (presupposition) ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัย
ในการสนทนา (conversational implicature) และวัจนกรรม (speech act) ดังนัJนเนืJ อหาแรกทีควรจะ
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ให้นัก ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ก็ คื อ ความหมายของทฤษฎี วจั นปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ แ ละหัวข้อ ต่ า ง ๆ ของทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ โดยเน้น 4 หัวข้อดังกล่าวข้างต้น
ส่ วนที 2 เป็ นเนืJ อหาทีนํามาให้นกั ศึกษาฝึ กอ่านตีความ โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลทีได้
จากการศึกษาในขัJนตอนที 1 การศึกษาข้อมูลพืJนฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนมา
พิจารณาว่าเนืJ อหาใดทีเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
ทําให้ได้เนืJ อหาทัJงหมด 5 เรื อง แบ่ง ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ บทอ่ านที เป็ นร้ อยแก้ว
ประกอบด้วย เรื องขําขัน โฆษณา คําคม และเรื องสัJน และบทอ่านทีเป็ นร้ อยกรอง ประกอบด้วย
คําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดี และบทกวีซีไรต์
3. การกําหนดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละ
ครัJงจะดําเนินการตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึJน โดยรายละเอียดการจัดการเรี ยน
การสอนในแต่ละขัJนได้กล่าวไว้ในระยะที 2 การจัดการเรี ยนการสอนในชัJนเรี ยน
4. การกําหนดสื อการเรี ยนการสอน
สื อการเรี ย นการสอนเป็ นสิ งที สํา คัญ มากสํา หรั บ การจัด การเรี ย นการสอนตาม
รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาขึJน เนืองจากสื อการเรี ยนการสอนจะช่วยให้นกั ศึกษาเกิด
ความเข้า ใจเกี ยวกับ การตีค วามงานเขี ย นแต่ล ะประเภทมากยิงขึJ น ดัง นัJนผูว้ ิจยั จึ ง ได้กาํ หนดสื อ
การเรี ยนการสอนซึงจะต้องใช้ในการสอนแต่ละครัJงดังต่อไปนีJ
1. เรื องขําขัน โฆษณา คําคม เรื องสัJน คําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดี และบทกวี
ซีไรต์ ทีใช้ในขัJนตอนการสาธิต โดยในแต่ละประเภทจะต้องจัดเตรี ยมไว้ 2 เรื อง
2. ใบความรู้เกี ยวกับลักษณะของเรื องขําขัน โฆษณา คําคม เรื องสัJน คําประพันธ์
โบราณ คําประพันธ์ สมัยใหม่ ซึ งครู จะต้องใช้ป ระกอบในการอธิ บายหรื อการอภิ ปรายร่ วมกับ
นักศึกษาเพือเป็ นความรู้พJนื ฐานให้แก่นกั ศึกษา
3. ใบงาน เรื อง การตีความเรื องขําขัน โฆษณา คําคม เรื องสัJน คําประพันธ์คดั สรร
จากวรรณคดี และบทกวีซีไรต์
4. แบบฝึ กหัด เรื อง การตี ค วามเรื องขํา ขัน โฆษณา คําคม เรื องสัJน คํา ประพันธ์
คัดสรรจากวรรณคดี และบทกวีซีไรต์
5. แบบทดสอบประจําหน่วยแต่ละหน่วย
5. การกําหนดวิธีการวัดและประเมินผล ในส่ วนของการวัดและประเมินผลนัJน ผูว้ ิจยั
ได้กาํ หนดวิธีการวัดและประเมินผลดังนีJ
1. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาในการตอบคําถามหรื อการมี
ส่ วนร่ วมในการอภิปรายในชัJนเรี ยน
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2. การตรวจใบงานทีนักศึกษาทําในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้
3. การตรวจแบบฝึ กหัดทีนักศึกษาทําในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้
4. การตรวจแบบทดสอบประจําหน่วย
ระยะที 2 ขัJนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในชัJนเรี ยน ระยะนีJ เป็ นการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนในชัJนเรี ยน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ขัJนตอนใหญ่ ๆ ดังนีJ
1. ขัJนก่ อนอ่าน ขัJนตอนนีJ มีจุดมุ่งหมายเพือเตรี ยมความรู้ เดิ ม กระตุ น้ ให้นักศึกษานํา
ความรู้เดิมทีมีอยูม่ าใช้ทาํ ความเข้าใจบทอ่าน โดยมีขJ นั ตอนการเรี ยนการสอนย่อยดังนีJ
1.1 เรี ยนรู้ลกั ษณะบทอ่าน ขัJนตอนนีJ ครู และนักศึกษาร่ วมกันอภิปรายความรู้ทวไป
ั
เกียวกับลักษณะของบทอ่านทีเรี ยน เช่น องค์ประกอบ โครงสร้าง ลักษณะการใช้ภาษา เป็ นต้น
1.2 ให้เครื องมื อผ่า นการสาธิ ต ขัJนตอนนีJ ครู ส าธิ ตวิธี การอ่ า นโดยใช้ค วามรู้ ด้า น
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ช่วยในการตีความให้นักศึกษาดูเป็ นตัวอย่าง ได้แก่ การใช้ตวั บ่งบอก (deixis)
สภาวะเกิ ด ก่ อ น (presupposition) ความหมายชีJ บ่ ง เป็ นนั ย ในการสนทนา (conversational
implicature) วัจนกรรม (speech act)
2. ขัJนระหว่างอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็ นขัJนตอนทีให้นกั ศึกษาอ่านอย่างอิสระ โดยครู คอยให้
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เมือนักศึกษาต้องการ ซึงมีขJ นั ตอนการเรี ยนการสอนย่อยดังนีJ
2.1 อ่านพินิจด้วยตนเอง ขัJนตอนนีJ ครู แจกบทอ่านอีก 1 เรื อง ให้นักศึกษา แล้วให้
นักศึกษาแต่ละคนอ่านบทอ่านด้วยตนเองตามวิธีการทีครู สาธิ ต โดยครู คอยให้ความช่ วยเหลือใน
ด้านต่าง ๆ เมือนักศึกษาต้องการ
2.2 ครืJ นเครงแลกความเห็น ขัJนตอนนีJครู ให้นกั ศึกษารวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 5 คน เพือ
อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นในการตีความบทอ่าน จากนัJนให้แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการตีความ
ของตนเองทีละกลุ่ม เมือนําเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ครู และนักศึกษาทัJงชัJนร่ วมกันอภิปรายเกียวกับ
ผลการตีความของแต่ละกลุ่มเพือหาข้อสรุ ปทีเป็ นไปได้ในการตีความบทอ่านทีได้อ่านไป
2.3 ใช้ให้เป็ นลองฝึ กหัด ขัJนตอนนีJ ครู ให้นกั ศึกษาทําแบบฝึ กหัดเกี ยวกับบทอ่านที
ได้อ่าน
3. ขัJนหลัง อ่ า น ขัJนตอนนีJ เป็ นขัJนประเมิ นความเข้าใจในการอ่ า นของนัก ศึ ก ษาโดย
การทําแบบทดสอบ โดยมีขJ นั ตอนย่อยดังนีJ
3.1 ปฏิ บตั ิซJ าํ เพือประเมิน ขัJนตอนนีJ ครู ให้นักศึกษาเลื อกบทอ่านตามความสนใจ
ของตนเองคนละ 1 เรื อง จากบทอ่ า นที ครู เ ตรี ย มให้ โดยใช้วิธี ก ารที ได้เ รี ย นมา เพื อประเมิ น
ความสามารถในการอ่านตีความประจําหน่วย
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จากหลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้นาํ มากําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน หลังจากนัJนจึงได้ก าํ หนดขัJนตอนการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ดังสามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ดงั นีJ
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หลักการของรูปแบบการเรียน
การสอน
1. การจัดการเรี ยนการสอนทีให้
นักศึกษาเรี ยนรู้เกียวกับลักษณะของบท
อ่านและวิเคราะห์ความหมายของถ้อยคํา
โดยพิจารณาจากบริ บทจะทําให้นกั ศึกษา
สามารถตีความเจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียน
ได้
2. การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้
อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นจะทําให้
นักศึกษามีมุมมองทางความคิดที
หลากหลายเกียวกับการตีความ
3. การทีผูส้ อนอธิบายให้ความรู้แก่
นักศึกษาก่อนทีจะให้นกั ศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบตั ิกิจกรรมทัJงกิจกรรมกลุ่มและ
กิจกรรมเดียวจะทําให้นกั ศึกษาเกิดความ
เข้าใจเกียวกับขัJนตอนและวิธีการอ่าน
ตีความได้ดียงขึ
ิ Jน

วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการเรียน
การสอน
1. นักศึกษาสามารถตีความเจตนาที
แท้จริ งของผูเ้ ขียนได้โดยการวิเคราะห์
ลักษณะของบทอ่านและการวิเคราะห์
ความหมายของถ้อยคําโดยพิจารณาจาก
บริ บท
2. นักศึกษามีมุมมองทางความคิดที
หลากหลายจากการอภิปรายแลกเปลียน
ความคิดเห็นและสามารถเลือกแนวคิดทีดี
ทีสุ ดเป็ นข้อสรุ ปในการตีความ
3. นักศึกษาสามารถตีความเจตนาที
แท้จริ งของผูเ้ ขียนจากบทอ่านประเภท
ต่าง ๆ ได้

ขั/นตอนการเรียนการสอน
ระยะที 1 การวางแผนและเตรี ยมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
ระยะนีJเป็ นการเตรี ยมการของครู ก่อนจัดการเรี ยนการสอนเพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ โดยครู จะต้องกําหนด
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนืJอหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื อการเรี ยนการสอน และวิธีการวัดและประเมินผล
ตลอดจนการให้ความรู ้พJืนฐานด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์แก่นกั ศึกษา
ระยะที 2 ขัJนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชัJนเรี ยน
ระยะนีJเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชัJนเรี ยน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ขัJนตอนใหญ่ ๆ ดังนีJ
1. ขัJนก่อนอ่าน ขัJนตอนนีJ มีจุดมุ่งหมายเพือเตรี ยมความรู ้เดิม กระตุน้ ให้นกั ศึกษานําความรู ้เดิมที มีอยูม่ าใช้
ทําความเข้าใจบทอ่าน โดยมีขJนั ตอนการเรี ยนการสอนย่อยดังนีJ
1.1 เรี ยนรู ้ลกั ษณะบทอ่าน ขัJนตอนนีJ ครู และนักศึกษาร่ วมกันอภิปรายความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับลักษณะของ
บทอ่านทีเรี ยน เช่น องค์ประกอบ โครงสร้าง ลักษณะการใช้ภาษา เป็ นต้น
1.2 ให้เครื องมือผ่านการสาธิ ต ขัJนตอนนีJ ครู สาธิ ตวิธีการอ่านโดยใช้ความรู ้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ให้
นักศึกษาดูเป็ นตัวอย่าง ได้แก่ การใช้ตวั บ่งบอก (Deixis) สภาวะเกิดก่อน (Presupposition) ความหมายชีJบ่งเป็ น
นัยในการสนทนา (Conversational Implicature) วัจนกรรม (Speech Act)
2. ขัJนระหว่างอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็ นขัJนตอนทีให้นกั ศึกษาอ่านอย่างอิสระ โดยครู คอยให้ความช่วยเหลือใน
ด้านต่าง ๆ เมือนักศึกษาต้องการ ซึ งมีขJนั ตอนการเรี ยนการสอนย่อยดังนีJ
2.1 อ่านพินิจด้วยตนเอง ขัJนตอนนีJครู แจกบทอ่านอีก 1 เรื อง ให้นกั ศึกษา แล้วให้นกั ศึกษาแต่ละคนอ่าน
บทอ่านด้วยตนเองตามวิธีการทีครู สาธิ ต โดยครู คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เมือนักศึกษาต้องการ
2.2 ครืJ นเครงแลกความเห็น ขัJนตอนนีJ ครู ให้นกั ศึกษารวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 5 คน เพืออภิปรายแลกเปลียน
ความคิดเห็นในการตีความบทอ่าน จากนัJนให้แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการตีความของตนเองทีละกลุ่ม เมือ
นําเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ครู และนักศึกษาทัJงชัJนร่ วมกันอภิปรายเกียวกับผลการตีความของแต่ละกลุ่มเพือหา
ข้อสรุ ปทีเป็ นไปได้ในการตีความบทอ่านทีได้อ่านไป
2.3 ใช้ให้เป็ นลองฝึ กหัด ขัJนตอนนีJครู ให้นกั ศึกษาทําแบบฝึ กหัดเกียวกับบทอ่านทีได้อา่ น
3. ขัJนหลังอ่าน ขัJนตอนนีJเป็ นขัJนประเมินความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษาโดยการทําแบบทดสอบ โดยมี
ขัJนตอนย่อยดังนีJ
3.1 ปฏิบตั ิซJ าํ เพือประเมิน ขัJนตอนนีJครู ให้นกั ศึกษาเลือกบทอ่านตามความสนใจของตนเองคนละ 1 เรื อง
จากบทอ่านทีครู เตรี ยมให้ โดยใช้วิธีการทีได้เรี ยนมา เพือเป็ นการประเมินความสามารถในการอ่านตีความ
ประจําหน่วย

แผนภาพที 6 ความสอดคล้องระหว่างหลักการ วัตถุประสงค์ และขัJนตอนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
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ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์เป็ นการศึกษาเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับผูใ้ ช้ภาษาโดยคํานึงถึงบริ บททางสังคมและ
วัฒนธรรมทีมีผลต่อการใช้ภาษา เป็ นการวิเคราะห์วา่ ผูพ้ ูดต้องการให้ถอ้ ยคําทีพูดออกไปสื อความหมายอะไรในบริ บทและ
บริ บทมีอิทธิ พลต่อการใช้ภาษาเช่นไร รวมทัJงศึกษากระบวนการทางปริ ชานทีทําให้ผใู ้ ช้ภาษาสามารถตีความเจตนาของผู ้
พูดได้วา่ การทีผูพ้ ูดพูดเช่นนัJน ผูพ้ ูดต้องการสื อความหมายอะไรหรื อต้องการสื อความหมายอะไรเพิมเติมมากกว่าสิ งทีพูด
ออกมา (Leech : 1983; Levinson : 1983; Yule : 1996; Verchueren : 1999; Mey : 2001; Horn : 2004; Malden : 2004; ทรง
ธรรม : 2550; กฤษดาวรรณ และ ธี รนุช : 2551; สุ จริ ตลักษณ์ : 2552)
งานวิจยั นีJได้เลือกใช้องค์ประกอบของวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ 4 ประการ ได้แก่
ตัวบ่ งบอก (Deixis) ตัวบ่งบอกในข้อความจะทําให้ทราบว่าใครเป็ นผูพ้ ูด พูดเมือไร เวลาใด ทีไหน
สภาวะเกิดก่อน (Presupposition) เป็ นความรู ้ทีได้จากการอนุมาน (inference) หรื อการคาดการณ์ตามหลักเหตุผล เป็ น
ความรู ้ทีเป็ นภูมิหลัง (background knowledge) หรื อความรู ้ร่วมกัน (common knowledge, shared knowledge หรื อ mutual
knowledge) ของคู่สนทนา
ความหมายชี/บ่งเป็ นนัยในการสนทนา (Conversational Implicature) การพิจารณาเจตนาทีแท้จริ งของผูพ้ ูดโดย
พิจารณาจากรู ปประโยคทีผูพ้ ูดแสดงออกมา
วัจนกรรม (Speech Act) วัจนกรรมแสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูพ้ ูดและผูฟ้ ั ง และแสดงให้เห็นว่าผูส้ ่ งสารมีเจตนา
มีเจตนารมณ์หรื อวัตถุประสงค์ในการส่ งสารอย่างไร

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนวัจนปฏิบัติศาสตร์ ของ Brock and Nagasaka
Brock and Nagasaka (2005) ได้เสนอแนะแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนเพือช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถด้าน
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ไว้ดงั นีJ
See คือ การทีครู ให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นภาษาทีอยูใ่ นบริ บทต่าง ๆ รวมทัJงให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงบทบาทหน้าทีของ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ และการอธิบายเกียวกับหน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ในสถานการณ์การสื อสารลักษณะต่าง ๆ
Use คือ การทีครู ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมเกียวกับการใช้ภาษาในบริ บทต่าง ๆ เพือให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกใช้ให้ถูกต้องตาม
สถานการณ์
Review คือ การทีครู ตอ้ งทบทวน ส่ งเสริ ม และกล่าวถึงขอบข่ายเนืJอหาของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ ที
ได้สอนไปแล้ว
Experience คือ การทีครู ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกใช้ประสบการณ์และสังเกตบทบาทหน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ทีมีต่อ
การสื อสาร

ขั/นตอนการเรียนการสอน
ระยะที 1 การวางแผนและเตรี ยมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
ระยะนีJเป็ นการเตรี ยมการของครู ก่อนจัดการเรี ยนการสอนเพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ โดยครู จะต้องกําหนด
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนืJอหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื อการเรี ยนการสอน และวิธีการวัดและประเมินผล
ตลอดจนการให้ความรู ้พJืนฐานด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์แก่นกั ศึกษา
ระยะที 2 ขัJนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชัJนเรี ยน
ระยะนีJเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชัJนเรี ยน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ขัJนตอนใหญ่ ๆ ดังนีJ
1. ขัJนก่อนอ่าน ขัJนตอนนีJ มีจุดมุ่งหมายเพือเตรี ยมความรู ้เดิม กระตุน้ ให้นกั ศึกษานําความรู ้เดิมที มีอยูม่ าใช้ทาํ ความ
เข้าใจบทอ่าน โดยมีขJนั ตอนการเรี ยนการสอนย่อยดังนีJ
1.1 เรี ยนรู ้ลกั ษณะบทอ่าน ขัJนตอนนีJ ครู และนักศึกษาร่ วมกันอภิปรายความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับลักษณะของบทอ่านที
เรี ยน เช่น องค์ประกอบ โครงสร้าง ลักษณะการใช้ภาษา เป็ นต้น
1.2 ให้เครื องมือผ่านการสาธิ ต ขัJนตอนนีJ ครู สาธิ ตวิธีการอ่านโดยใช้ความรู ้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ให้นกั ศึกษาดู
เป็ นตัวอย่าง ได้แก่ การใช้ตวั บ่งบอก (Deixis) สภาวะเกิดก่อน (Presupposition) ความหมายชีJบ่งเป็ นนัยในการสนทนา
(Conversational Implicature) วัจนกรรม (Speech Act)
2. ขัJนระหว่างอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็ นขัJนตอนทีให้นกั ศึกษาอ่านอย่างอิสระ โดยครู คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
เมือนักศึกษาต้องการ ซึ งมีขJนั ตอนการเรี ยนการสอนย่อยดังนีJ
2.1 อ่านพินิจด้วยตนเอง ขัJนตอนนีJครู แจกบทอ่านอีก 1 เรื อง ให้นกั ศึกษา แล้วให้นกั ศึกษาแต่ละคนอ่านบทอ่าน
ด้วยตนเองตามวิธีการทีครู สาธิ ต โดยครู คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เมือนักศึกษาต้องการ
2.2 ครืJ นเครงแลกความเห็น ขัJนตอนนีJ ครู ให้นกั ศึกษารวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 5 คน เพืออภิปรายแลกเปลียนความ
คิดเห็นในการตีความบทอ่าน จากนัJนให้แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการตีความของตนเองทีละกลุ่ม เมือนําเสนอครบทุก
กลุ่มแล้ว ครู และนักศึกษาทัJงชัJนร่ วมกันอภิปรายเกียวกับผลการตีความของแต่ละกลุ่มเพือหาข้อสรุ ปทีเป็ นไปได้ใน
การตีความบทอ่านทีได้อ่านไป
2.3 ใช้ให้เป็ นลองฝึ กหัด ขัJนตอนนีJครู ให้นกั ศึกษาทําแบบฝึ กหัดเกียวกับบทอ่านทีได้อา่ น
3. ขัJนหลังอ่าน ขัJนตอนนีJเป็ นขัJนประเมินความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษาโดยการทําแบบทดสอบ โดยมี
ขัJนตอนย่อยดังนีJ
3.1 ปฏิบตั ิซJ าํ เพือประเมิน ขัJนตอนนีJครู ให้นกั ศึกษาเลือกบทอ่านตามความสนใจของตนเองคนละ 1 เรื อง จากบท
อ่านทีครู เตรี ยมให้ โดยใช้วิธีการทีได้เรี ยนมา เพือเป็ นการประเมินความสามารถในการอ่านตีความประจําหน่วย

แผนภาพที 7 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ทฤษฎีทีนํามาใช้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนกับขัJนตอนการเรี ยนการสอน
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4. การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
การวัดและประเมิ นผลเป็ นขัJนตอนที จะชีJ ให้เ ห็ นถึ ง ผลที เกิ ดขึJ น จากการใช้รู ป แบบ
การเรี ยนการสอน เป็ นการแสดงให้เห็ นว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนนัJนสามารถทําให้นกั ศึกษา
เปลี ยนแปลงพฤติกรรมตามหลักการและวัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน นอกจากนีJ
การวัดและประเมินผลไม่ควรทีจะวัดพฤติกรรมด้านพุทธิ พิสัยหรื อด้านความรู้เพียงอย่างเดียว ควร
จะวัดพฤติก รรมด้า นอื น ๆ ร่ วมด้วย ได้แก่ พฤติก รรมด้า นทัก ษะพิสัยหรื อด้า นการปฏิ บ ตั ิ และ
พฤติกรรมด้านจิตพิสัย ดังนัJนผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดวิธีการวัดและประเมินผลไว้ดงั นีJ
1. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในชัJนเรี ยน โดยจะต้องสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการตอบคําถามหรื อการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นในชัJนเรี ยน
2. การทําแบบทดสอบท้ายหน่ วยการเรี ยนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้นกั ศึกษาจะต้อง
ทดสอบท้ายหน่วยการเรี ยนรู้เพือเป็ นการวัดว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกับเนืJ อหาในหน่วย
การเรี ยนรู้นJ นั มากน้อยเพียงใด
3. การทํา แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่า นตี ค วามก่ อนเรี ย นและหลัง เรี ย น
คะแนนทีได้จากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนจะเป็ นสิ งทีแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจโดยรวมเกียวกับเนืJอหาทีได้เรี ยนเพิมมากขึJนมากน้อยเพียงใด
จากทีได้กล่าวมาข้างต้นนัJนเป็ นกระบวนการในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิ ต ที ผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นาขึJ น ซึ งแสดงให้เห็ นว่า รู ป แบบการเรี ย นการสอนที พัฒนาขึJ นมานัJน มี
ความสั ม พัน ธ์ แ ละสอดคล้อ งกัน อย่ า งเป็ นลํา ดับ เริ มตัJง แต่ ก ารกํา หนดแนวคิ ด ทฤษฎี ที ใช้ใ น
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพือนํามากําหนดเป็ นหลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
จากนัJนจึงกําหนดวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน หลังจากทีกําหนดวัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนแล้วจึงกําหนด
ขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอนเพือให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที
กําหนดขึJน โดยขัJนตอนในการจัดการเรี ยนการสอนต้องมีความเชือมโยงเกียวข้องกับแนวคิดทฤษฎี
ทีนํามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนด้วย หากจะสรุ ปเป็ นแผนภาพเพือแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
สามารถแสดงได้ดงั แผนภาพต่อไปนีJ
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ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
ตัวบ่ งบอก (Deixis) ตัวบ่งบอกในข้อความจะทําให้ทราบ
ว่าใครเป็ นผูพ้ ูด พูดเมือไร เวลาใด ทีไหน
สภาวะเกิดก่อน (Presupposition) เป็ นความรู ้ทีได้จาก
การอนุมาน (inference) หรื อการคาดการณ์ตามหลักเหตุผล
เป็ นความรู ้ทีเป็ นภูมิหลัง (background knowledge) หรื อ
ความรู ้ร่วมกัน (common knowledge, shared knowledge
หรื อ mutual knowledge) ของคู่สนทนา
ความหมายชี/บ่งเป็ นนัยในการสนทนา (Conversational
Implicature) การพิจารณาเจตนาทีแท้จริ งของผูพ้ ูดโดย
พิจารณาจากรู ปประโยคทีผูพ้ ูดแสดงออกมา
วัจนกรรม (Speech Act) วัจนกรรมแสดงให้เห็น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูพ้ ูดและผูฟ้ ั ง และแสดงให้เห็นว่าผูส้ ่ ง
สารมีเจตนามีเจตนารมณ์หรื อวัตถุประสงค์ในการส่ งสาร
อย่างไร
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ของ
Brock and Nagasaka
See คือ การทีครู ให้ผเู้ รี ยนได้เห็นภาษาทีอยูใ่ นบริ บทต่าง ๆ
รวมทัJงให้ผเู้ รี ยนตระหนักถึงบทบาทหน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
และการอธิบายเกียวกับหน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ในสถานการณ์
การสื อสารลักษณะต่าง ๆ
Use คือ การทีครู ให้ผเู้ รี ยนทํากิจกรรมเกียวกับการใช้ภาษาใน
บริ บทต่าง ๆ เพือให้ผเู้ รี ยนได้เลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์
Review คือ การทีครู ตอ้ งทบทวน ส่งเสริ ม และกล่าวถึงขอบข่าย
เนืJอหาของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ ทีได้สอนไปแล้ว
Experience คือ การทีครู ให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกใช้ประสบการณ์และ
สังเกตบทบาทหน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ทีมีตอ่ การสื อสาร

หลักการของรู ปแบบการเรียน
การสอน
1. การจัดการเรี ยนการสอนทีให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้
เกียวกับลักษณะของบทอ่านและวิเคราะห์ความหมายของ
ถ้อยคําโดยพิจารณาจากบริ บทจะทําให้นกั ศึกษาสามารถ
ตีความเจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนได้
2. การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้อภิปรายแลกเปลียน
ความคิดเห็นจะทําให้นกั ศึกษามีมุมมองทางความคิดที
หลากหลายเกียวกับการตีความ
3. การทีผูส้ อนอธิบายให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาก่อนทีจะ
ให้นกั ศึกษาได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมทัJงกิจกรรมกลุ่มและ
กิจกรรมเดียวจะทําให้นกั ศึกษาเกิดความเข้าใจเกียวกับ
ขัJนตอนและวิธีการอ่านตีความได้ดียงขึ
ิ Jน

ความสามารถในการอ่านตีความร้อยแก้ว
ความสามารถในการอ่านตีความร้อยกรอง

วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการเรี ยน
การสอน
1. นักศึกษาสามารถตีความเจตนาทีแท้จริ งของ
ผูเ้ ขียนได้โดยการวิเคราะห์ลกั ษณะของบทอ่านและ
การวิเคราะห์ความหมายของถ้อยคําโดยพิจารณาจาก
บริ บท
2. นักศึกษามีมุมมองทางความคิดทีหลากหลายจาก
การอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นและสามารถ
เลือกแนวคิดทีดีทีสุ ดเป็ นข้อสรุ ปในการตีความ
3. นักศึกษาสามารถตีความเจตนาทีแท้จริ งของ
ผูเ้ ขียนจากบทอ่านประเภทต่าง ๆ ได้

ขั/นตอนการเรียนการสอน
ระยะที 1 การวางแผนและเตรี ยมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
ระยะที 2 ขัJนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชัJน
เรี ยน
ระยะนีJเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชัJนเรี ยน
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ขัJนตอนใหญ่ ๆ ดังนีJ
1. ขัJนก่อนอ่าน
1.1 เรี ยนรู ้ลกั ษณะบทอ่าน
1.2 ให้เครื องมือผ่านการสาธิ ต
2. ขัJนระหว่างอ่าน
2.1 อ่านพินิจด้วยตนเอง
2.2 ครืJ นเครงแลกความเห็น
2.3 ใช้ให้เป็ นลองฝึ กหัด
3. ขัJนหลังอ่าน
3.1 ปฏิบตั ิซJ าํ เพือประเมิน

แผนภาพที 8 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
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ผลการจัดทําเอกสารประกอบรู ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
หลังจากทีผูว้ ิจยั ได้ออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ แล้ว
ผูว้ ิจยั ได้จดั ทําเอกสารประกอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ได้แก่ คู่มือ
ประกอบการใช้รูป แบบการเรี ย นการสอนและแผนการจัดการเรี ย นรู้ โดยคู่ มือประกอบการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนประกอบด้วย
1. แนวคิดทฤษฎีทีใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
2. หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
3. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
4. ขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอน
5. การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
6. คําอธิบายรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ
7. จุดมุ่งหมายของรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ
8. โครงการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ
สํา หรั บ การกํา หนดโครงการสอนรายวิช า THAI 3206 การอ่ า นตี ค วาม ผูว้ ิจ ัย ได้นํา
คําอธิ บายรายวิช า THAI 3206 การอ่ านตีความ ซึ งเป็ นรายวิชาเอกเลื อกในหลักสู ตรครุ ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาวิเคราะห์เพือให้ทราบถึงเนืJ อหาทีต้อง
นํามาใช้จดั การเรี ยนการสอน อีกทัJงยังได้นาํ ข้อมูลทีได้จากการศึกษาข้อมูลพืJนฐานในขัJนตอนที 1
มาประกอบในการพิจารณาจัดทําหน่ วยการจัดการเรี ย นการสอนร่ วมด้วย ทําให้ไ ด้ง านเขี ย นที
จะต้อ งนํา มาให้ นัก ศึ ก ษาฝึ กตี ค วาม 6 ประเภท ได้แ ก่ เรื องขํา ขัน โฆษณา คํา คม เรื องสัJ น
คํา ประพัน ธ์ จ ากวรรณคดี และบทกวี ซี ไ รต์ จากนัJน ผู้วิ จ ัย จึ ง ได้ก ํา หนดชื อหน่ ว ยการเรี ยนรู้
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ จํานวนชัวโมงทีใช้สอน สื อการเรี ยนการสอน ดังปรากฏผลในตารางที 14

182
ตารางที 14 โครงการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ
สัปดาห์
ที
1

หน่ วย
การเรียนรู้

2

1
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์
น่ารู้

จํานวน จุดประสงค์ การเรียนรู้
ชัวโมง
3
1. เพือทดสอบ
ความสามารถใน
การอ่านตีความของ
นักศึกษาก่อนเรี ยน
3

1. เพือให้นกั ศึกษา
เข้าใจเกียวกับ
การจัดการเรี ยน
การสอนและการวัด
และประเมินผลใน
รายวิชาการอ่าน
ตีความ
2. เพือให้นกั ศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์

เนือ/ หา

1. การจัดการเรี ยน
การสอน และการวัด
และประเมินผล
รายวิชาการอ่าน
ตีความ
2. แนวคิดเกียวกับ
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์
3. ขอบข่ายของทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์
4. แนวคิดเกียวกับ
ตัวบ่งบอก (Deixis)
5. แนวคิดเกียวกับ
สภาวะเกิดก่อน
(Presupposition)
6. แนวคิดเกียวกับ
ความหมายชีJ บ่งเป็ น
นัยในการสนทนา
(Conversational
Implicature)
7. แนวคิดเกียวกับ
วัจนกรรม (Speech
Act)

กิจกรรมการเรียน สือการเรียนการสอน
การสอน
แบบทดสอบวัด
ความสามารถใน
การอ่านตีความของ
นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต
1. การบรรยาย
1. แผนบริ หาร
2. การอภิปราย
การสอนรายวิชา
การอ่านตีความ
2. เอกสารสําหรับครู
ใช้ในการบรรยาย
เรื อง แนวคิด ทฤษฎี
และขอบข่ายของ
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์
3. ใบความรู้ เรื อง
แนวคิดเกียวกับ
ตัวบ่งบอก (Deixis)
4. ใบความรู้ เรื อง
แนวคิดเกียวกับ
สภาวะเกิดก่อน
(Presupposition)
5. ใบความรู้ เรื อง
แนวคิดเกียวกับ
ความหมายชีJ บ่งเป็ น
นัยในการสนทนา
(Conversa-tional
Implicature)
6. ใบความรู้ เรื อง
แนวคิดเกียวกับ
วัจนกรรม (Speech
Act)
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ตารางที 14 โครงการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ (ต่อ)
สัปดาห์
ที
3-4

หน่ วย
การเรียนรู้
2
พินิจดูเรื อง
ขําขัน

จํานวน จุดประสงค์ การเรียนรู้
ชัวโมง
6
1. เพือให้นกั ศึกษา
บอกลักษณะของเรื อง
ขําขันได้
2. เพือให้นกั ศึกษา
ตีความหมายจากเรื อง
ขําขันได้

เนือ/ หา

5-6

3
รู้เท่าทัน
โฆษณา

6

1. เพือให้นกั ศึกษา
บอกลักษณะของ
โฆษณาได้
2. เพือให้นกั ศึกษา
ตีความหมายจาก
โฆษณาได้

1. ลักษณะของ
โฆษณา
2. การตีความโฆษณา

การสอนตาม
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์

7-8

4
พิจารณา
ภาษาคําคม

6

1. เพือให้นกั ศึกษา
บอกลักษณะของ
คําคมได้
2. เพือให้นกั ศึกษา
ตีความหมายจาก
คําคมได้

1. ลักษณะของคําคม
2. การตีความคําคม

การสอนตาม
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์

1. ลักษณะของเรื อง
ขําขัน
2. การตีความเรื อง
ขําขัน

กิจกรรมการเรียน
การสอน
การสอนตาม
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์

สือการเรียนการสอน
1. ใบความรู้ เรื อง
ลักษณะของเรื อง
ขําขัน
2. เรื องขําขันทีใช้ใน
ขัJนตอนการสาธิต
3. ใบงาน เรื อง
การตีความเรื อง
ขําขัน
4. แบบฝึ กหัด เรื อง
การตีความเรื อง
ขําขัน
5. แบบทดสอบ
ประจําหน่วยที 2
1. ใบความรู้ เรื อง
ลักษณะของโฆษณา
2. โฆษณาทีใช้ใน
ขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนทีให้
นักศึกษาฝึ กตีความ
ด้วยตนเอง
3. แบบทดสอบ
ประจําหน่วยที 3
1. ใบความรู้ เรื อง
ลักษณะของคําคม
2. คําคมทีใช้ใน
ขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนทีให้
นักศึกษาฝึ กตีความ
ด้วยตนเอง
3. แบบทดสอบ
ประจําหน่วยที 4

184
ตารางที 14 โครงการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ (ต่อ)
สัปดาห์
ที
9-10

หน่ วย
การเรียนรู้
5
ระดมคิด
วินิจ
เรื องสัJน

จํานวน จุดประสงค์ การเรียนรู้
เนือ/ หา
ชัวโมง
6
1. เพือให้นกั ศึกษา
1. ลักษณะของ
บอกลักษณะของ
เรื องสัJน
เรื องสัJนได้
2. การตีความเรื องสัJน
2. เพือให้นกั ศึกษา
ตีความหมายจาก
เรื องสัJนได้

กิจกรรมการเรียน
การสอน
การสอนตาม
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์

11-12

6
ตีความ
คําประพันธ์
คัดสรรจาก
วรรณคดี

6

1. เพือให้นกั ศึกษา
บอกลักษณะของ
คําประพันธ์ไทย
โบราณได้
2. เพือให้นกั ศึกษา
ตีความหมายจาก
คําประพันธ์คดั สรร
จากวรรณคดีได้

1. ลักษณะของ
คําประพันธ์ไทย
โบราณ
2. การตีความ
คําประพันธ์คดั สรร
จากวรรณคดี

การสอนตาม
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์

13-14

7
ความหมาย
บ่งชีJ จาก
บทกวีซีไรต์

6

1. เพือให้นกั ศึกษา
บอกลักษณะของ
คําประพันธ์สมัยใหม่
ได้
2. เพือให้นกั ศึกษา
ตีความหมายจาก
บทกวีซีไรต์ได้

1. ลักษณะของ
คําประพันธ์สมัยใหม่
2. การตีความบทกวี
ซีไรต์

การสอนตาม
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์

สือการเรียนการสอน
1. ใบความรู้ เรื อง
ลักษณะของเรื องสัJน
2. เรื องสัJนทีใช้ใน
ขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนทีให้
นักศึกษาฝึ กตีความ
ด้วยตนเอง
3. แบบทดสอบ
ประจําหน่วยที 5
1. ใบความรู้ เรื อง
ลักษณะของ
คําประพันธ์ไทย
โบราณ
2. คําประพันธ์จาก
วรรณคดี ทีใช้ใน
ขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนทีให้
นักศึกษาฝึ กตีความ
ด้วยตนเอง
3. แบบทดสอบ
ประจําหน่วยที 6
1. ใบความรู้ เรื อง
ลักษณะของ
คําประพันธ์
สมัยใหม่
2. บทกวีซีไรต์ทีใช้
ในขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนทีให้
นักศึกษาฝึ กตีความ
ด้วยตนเอง
3. แบบทดสอบ
ประจําหน่วยที 7

185
ตารางที 14 โครงการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ (ต่อ)
สัปดาห์
ที
15

หน่ วย
การเรียนรู้

จํานวน จุดประสงค์ การเรียนรู้
ชัวโมง
3
1. เพือทดสอบ
ความสามารถใน
การอ่านตีความของ
นักศึกษาหลังเรี ยน

เนือ/ หา
ทดสอบหลังเรี ยนด้วย
แบบทดสอบวัด
ความสามารถใน
การอ่านตีความของ
นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต

กิจกรรมการเรียน สือการเรียนการสอน
การสอน
แบบทดสอบวัด
ความสามารถใน
การอ่านตีความของ
นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต

หลังจากทีได้กาํ หนดโครงการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ แล้ว ผูว้ ิจยั ได้
ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายชัวโมงตามหน่วยการจัดการเรี ยนรู้ทีได้กาํ หนดข้างต้น ทํา
ให้ได้แผนการเรี ยนรู้ จํานวน 7 แผน แต่ละแผนจะประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนีJ
1. ชือแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. จํานวนคาบเรี ยน
3. สาระสําคัญ
4. จุดประสงค์การเรี ยนรู้
5. สาระการเรี ยนรู้
6. ภาระงาน/ชิJนงาน
7. กิจกรรมการเรี ยนรู้
8. สื อและอุปกรณ์การเรี ยนรู้
9. แหล่งการเรี ยนรู้
10. การวัดและประเมินผล
11. บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
ผลการตรวจสอบคุ ณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนและเอกสารประกอบรู ปแบบการเรี ยน
การสอน
หลังจากทีผูว้ ิจยั ได้ออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการสอนแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาํ รู ปแบบการเรี ยน
การสอนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพือพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องก่อน จากนัJนจึงนําไป
ให้ผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 5 ท่า น ตรวจสอบความเหมาะสมของรู ป แบบการเรี ยนการสอน โดยใช้
การสนทนากลุ่ม (focus group) ผูเ้ ชียวชาญให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรจะเรี ยงลําดับวัตถุประสงค์ให้
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ตรงกันในทุกหัวข้อ และใช้ภาษาให้กระชับ ไม่เยินเย้อ เพือจะได้เกิ ดความเข้าใจทีตรงกัน จากนัJน
ผูว้ ิจยั จึ ง นํา ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญมาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข แล้วนํา ไปให้ผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนอีกครัJ งหนึ งเพือรับรองรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้แบบประเมิ น
ความเหมาะสมของรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต แล้วนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้ก ารหาค่า เฉลี ย ซึ งกําหนดไว้ว่า จะต้องมีค่า เฉลี ยตัJงแต่ 3.50 ขึJ นไป ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลได้
ค่าเฉลียโดยรวมเท่ากับ 4.86 แสดงว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมากทีสุ ด
สามารถนําไปใช้จดั การเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รายละเอียดปรากฏดังตารางที 15
ตารางที 15 ผลการตรวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอน
รายการประเมิน
1. หลักการของรู ปแบบการเรียนการสอน
1.1 หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์มีความสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดพืJนฐาน
1.2 หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ
2.1 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์มีความสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดพืJนฐาน
2.2 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์มีความสอดคล้องกับหลักการ
2.3 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิ ศาสตร์มีความสอดคล้องกับเนืJ อหา
2.4 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์มีความสอดคล้องกับขัJนตอนการจัดกิจกรรม
2.5 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผล

×

S.D.

การแปล
ความหมาย

5.00

0.00

มากทีสุ ด

4.80

0.44

มากทีสุ ด

4.80

0.44

มากทีสุ ด

4.80

0.44

มากทีสุ ด

5.00

0.00

มากทีสุ ด

5.00

0.00

มากทีสุ ด

4.80

0.44

มากทีสุ ด
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ตารางที 15 ผลการตรวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
รายการประเมิน
3. ขั/นตอนการเรียนการสอน
3.1 ขัJนตอนการเรี ยนการสอนมีความสอดคล้องกับทฤษฎีและ
แนวคิดพืJนฐาน
3.2 ขัJนตอนการเรี ยนการสอนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.3 ขัJนเรี ยนรู้ลกั ษณะบทอ่านส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกียวกับลักษณะของงานเขียนแต่ละประเภท
3.4 ขัJนให้เครื องมือผ่านการสาธิตช่วยให้นกั ศึกษามีความเข้าใจ
เกียวกับขัJนตอนและวิธีการอ่านตีความ
3.5 ขัJนอ่านพินิจด้วยตนเองช่วยให้นกั ศึกษาได้ใช้ความคิดใน
การวิเคราะห์ความหมายของถ้อยคําโดยพิจารณาจากบริ บท
3.6 ขัJนครืJ นเครงแลกความเห็นเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษา
ได้อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นกับผูอ้ ืน
3.7 ขัJนครืJ นเครงแลกความเห็นช่วยให้นกั ศึกษามีมุมมองทาง
ความคิดทีหลากหลายมากยิงขึJน
3.8 ขัJนใช้ให้เป็ นลองฝึ กหัดช่วยให้นกั ศึกษาได้ทบทวนขัJนตอน
และวิธีการอ่านตีความอันจะส่ งผลให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
3.9 ขัJนปฏิบตั ิซJ าํ เพือประเมินทําให้ผสู้ อนสามารถประเมิน
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาได้
4. การวัดและประเมินผล
4.1 การวัดและประเมินผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์มีความสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิด
พืJนฐาน
4.2 การวัดและประเมินผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

×

S.D.

การแปล
ความหมาย

4.80

0.44

มากทีสุ ด

5.00
4.80

0.00
0.44

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

4.80

0.44

มากทีสุ ด

4.80

0.44

มากทีสุ ด

5.00

0.00

มากทีสุ ด

5.00

0.00

มากทีสุ ด

5.00

0.00

มากทีสุ ด

4.80

0.44

มากทีสุ ด

4.80

0.44

มากทีสุ ด

4.60

0.54

มากทีสุ ด

4.86

0.16

มากทีสุ ด
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จากตารางที 15 แสดงว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
(× = 4.86, S.D. = 0.16) ในทุกด้าน สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้
หลังจากทีผูเ้ ชี ยวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาํ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ไปทดลองใช้กบั นักศึกษาชัJนปี ที 4 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ งมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ใน
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 50 คน
ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรี ย นการสอนครัJ งที 1 พบว่า นัก ศึก ษายังไม่เข้าใจวิธีก าร
วิเคราะห์ขอ้ ความทีอ่านโดยใช้ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ไม่สามารถตอบคําถามได้วา่ ข้อความนัJน ๆ
หมายความว่าอย่างไรหรื อข้อความนัJน ๆ ต้องใช้หัวข้อใดของทฤษฎี วจั นปฏิ บ ตั ิศ าสตร์ มาเป็ น
เครื องมื อ ในการวิเคราะห์ ผูว้ ิจ ัย จึ ง ต้องอธิ บ ายวิธี ก ารนํา ทฤษฎี วจั นปฏิ บ ัติศ าสตร์ เข้า มาใช้ใ น
การอ่านตีความและสาธิ ตวิธีการวิเคราะห์ขอ้ ความโดยใช้ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ให้ละเอียดมาก
ยิงขึJน
ผลการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปทดลองใช้ครัJงที 2 พบว่า นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ข้อความทีอ่านโดยใช้ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ได้ถูกต้องมากยิงขึJน แต่ยงั ตีความโดยใช้ความรู้สึก
ของตนเองเข้า มาประกอบ ไม่ ไ ด้ส นใจหรื อนํา ข้อ มู ล ที ได้ จ ากการวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ท ฤษฎี
วัจนปฏิ บตั ิ ศาสตร์ ม าใช้ใ นการตีค วาม ผูว้ ิจยั จึง ต้องอธิ บ ายและสาธิ ตให้นัก ศึกษาเห็ นว่าจะต้อง
เชือมโยงข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์มาสู่ การตีความให้ได้
ผลการทดลองครัJ งที 3 พบว่า นัก ศึ ก ษาสามารถวิเคราะห์ ข ้อ ความที อ่ า นโดยใช้ท ฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ และสามารถเชือมโยงข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ในการตีความได้ถูกต้อง
มากยิงขึJน
สํา หรั บ การตรวจสอบคุ ณภาพของแผนการจัดการเรี ย นรู้ นJ ัน หลัง จากที ผูว้ ิจยั ได้จดั ทํา
แผนการจัดการเรี ยนรู้แล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาํ แผนการจัดการเรี ยนรู้เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนทีจะนําไปให้ผเู้ ชี ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เหมาะสมโดยใช้การหาค่าเฉลีย ซึ งกําหนดไว้วา่ จะต้องมีค่าเฉลียตัJงแต่ 3.50 ขึJนไป ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่าได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.87 แสดงว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมากสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนได้ ซึงมีรายละเอียด ดังตารางที 16
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ตารางที 16 ผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้
รายการประเมิน
1. องค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบถ้วนตามรู ปแบบ
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้มีลาํ ดับขัJนตอนทีเป็ น
ระบบ
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
2.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู้เขียนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
2.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู้มีความชัดเจนสามารถวัดและประเมิน
ได้
2.3 จุดประสงค์การเรี ยนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
3. เนือ/ หา
3.1 เนืJอหาสาระตรงตามหลักสู ตรหรื อประมวลการสอน
3.2 เนืJอหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
3.3 เนืJอหาสาระมีการจัดลําดับอย่างเหมาะสม
4. การเรียนการสอน
4.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู้
4.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับเนืJ อหาสาระ
4.3 กิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นไปตามลําดับขัJนตอนของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
5. สื อการเรียนการสอน
5.1 สื อการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
5.2 สื อการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับเนืJอหาสาระ
5.3 สื อการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้
5.4 สื อการเรี ยนการสอนเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนระดับอุดมศึกษา

×

S.D.

การแปล
ความมาย

5.00

0.00

มากทีสุ ด

5.00

0.00

มากทีสุ ด

4.40
4.60

0.54
0.54

มาก
มากทีสุ ด

4.40

0.54

มาก

5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

5.00

0.00

มากทีสุ ด

5.00
4.80

0.00
0.44

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

5.00
5.00
5.00
4.80

0.00
0.00
0.00
0.44

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
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ตารางที 16 ผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ (ต่อ)
รายการประเมิน
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
6.1 เครื องมือทีใช้วดั ผลมีความเหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู้
6.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรี ยนรู้
รวม

×

S.D.

การแปล
ความมาย

5.00
4.80

0.00
0.44

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

5.00

0.00

มากทีสุ ด

4.87

0.07

มากทีสุ ด

จากตารางที 16 แสดงว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสุ ด
(× = 4.87, S.D. = 0.07) สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เมื อผู้เ ชี ยวชาญได้ต รวจสอบคุ ณ ภาพของแผนการจัด การเรี ย นรู้ แ ล้ว ผู้วิ จ ัย จึ ง นํา
แผนการจัด การเรี ย นรู้ ไ ปทดลองใช้ก ับ นัก ศึ ก ษาชัJนปี ที 4 สาขาวิช าภาษาไทย คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ งมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2557 จํานวน 50 คน เพือตรวจสอบความเป็ นไปได้ในการนําไปใช้จริ ง ผลการทดลองครัJงที 1 พบว่า
นักศึกษาใช้เวลาทํากิจกรรมในแต่ละขัJนตอนนานเกินไป ผูว้ ิจยั จึงต้องใช้วิธีการกําหนดเวลาในแต่
ละขัJนตอนเพือไม่ให้นกั ศึกษาใช้เวลานานจนเกินและใช้วิธีการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาทํากิจกรรมด้วย
ความกระตือรื อร้น เมือได้ขอ้ มูลจากการทดลองใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ครัJงที 1 แล้ว ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ
ข้อมูลทีได้จากการทดลองใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ครัJงที 1 มาปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้เพือ
นําไปทดลองใช้ครัJงที 2 ซึ งผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ครัJงที 2 พบว่า นักศึกษาใช้เวลา
ในการทํากิ จกรรมน้อยลง และนักศึกษาให้ขอ้ มูลว่าใบงานและแบบฝึ กหัดมีจาํ นวนมากเกินไปทํา
ให้ใช้เวลานานและไม่สามารถคิดได้อย่างละเอียดลึกซึJ ง ดังนัJนผูว้ ิจยั จึงลดจํานวนแบบฝึ กหัดและ
ใบงานลง แล้วนําไปทดลองใช้ในครัJงที 3 ผลปรากฏว่า นักศึกษาสามารถทําใบงานและแบบฝึ กหัด
ได้เสร็ จทันเวลาและมีความถูกต้องมากยิงขึJน
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ตอนที 3 ผลการทดลองใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
หลังจากทีผูว้ ิจยั ได้ออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามขัJนตอนทีได้กาํ หนด
ไว้ในขัJนตอนที 2 เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นาํ รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึJนไปทดลองใช้
กับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ ภาคเรี ยนที 3 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 30 คน
ซึงได้มาด้วยการสุ่ มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้วิธีการจับสลาก ใช้เวลาดําเนินการ
ทดลองทัJงสิJ น 15 สัปดาห์ ไม่นบั รวมสัปดาห์สอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน โดยจัด
การเรี ยนการสอนสัปดาห์ละ 2 ครัJง เริ มตัJงแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2559
สําหรับขัJนตอนในการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนนัJน ผูว้ ิจยั ได้เริ มดําเนินการโดย
ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพือขอความอนุ เคราะห์ในการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎีวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต เมือได้รับอนุญาตจากคณบดีคณะมนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความไปให้นกั ศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ทีเป็ นกลุ่มอย่าง ทําก่อนเรี ยน จากนัJนจึง
ดํา เนิ น การทดลองใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต โดยการจัดการเรี ยนการสอน
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีกําหนดไว้ จํานวน 7 แผน เมือสอนครบทัJง 7 แผนแล้ว จึงให้นกั ศึกษา
ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความหลังเรี ยน รวมทัJงสอบถามความคิดเห็นของ
นัก ศึ ก ษาที มี ต่อรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี วจั นปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ นอกจากนีJ ผูว้ ิจยั ยัง ได้
สัมภาษณ์นกั ศึกษาเพือสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกียวกับการเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์เพือนําข้อมูลทีได้มาปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนต่อไป
ผลการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปทดลองใช้กบั นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่าน
ตีความหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ดังตารางที 17
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ตารางที 17 คะแนนความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตก่อนและ
หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
จํานวนนักศึกษา

คะแนนเต็ม

30

35

คะแนนก่อนเรียน
×
S.D.
19.68
3.90

คะแนนหลังเรียน
×
S.D.
21.70
4.19

จากตารางที 17 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาหลังทดลอง
ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ สูงกว่าก่อนทดลองใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
ตารางดังกล่าวข้างต้นเป็ นตารางทีแสดงถึงความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น ซึ งเป็ นคะแนนที ได้จ ากการทํา แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านตีความทีประกอบด้วยงานเขียนประเภทร้อยแก้วและงานเขียนประเภท
ร้อยกรอง ซึ งเมือจําแนกคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนตามประเภทของงานเขียนปรากฏผลดัง
ตารางที 18
ตารางที 18 คะแนนความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตก่ อนและ
หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนจําแนกตามประเภทของงานเขียน
ประเภทงานเขียน

คะแนนเต็ม

ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง

26
9

คะแนนก่อนเรียน
×
S.D.
15.58
3.22
4.08
1.23

คะแนนหลังเรียน
×
S.D.
16.93
3.22
4.76
1.57

จากตารางที 18 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมีคะแนนความสามารถใน
การอ่านตีความร้อยแก้วและร้อยกรองหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
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ตอนที 4 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพรู ปแบบการเรียนการสอน
การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอนนัJน ผูว้ ิจยั จะนําข้อมูลที ได้จากการ
ดําเนิ นงานในขัJนตอนที 3 มาใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยในขัJนตอนนีJ ผูว้ ิจยั ได้แบ่ ง การวิเคราะห์ ข ้อมูล ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การวิเคราะห์ ข ้อมูล เชิ ง
ปริ มาณและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ซึ งข้อมูลทัJง 2 ส่ วนนีJ จะเป็ นข้อมูลทีแสดงให้เห็นว่า
รู ป แบบการเรี ยนการสอนที ผู้วิ จ ัย พัฒ นาขึJ นสามารถนํา ไปใช้ ไ ด้อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล โดยการวิเคราะห์ในแต่ละส่ วนจะได้นาํ เสนอดังรายละเอียดต่อไปนีJ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ในส่ ว นนีJ ผู้วิ จ ัย จะได้นํา เสนอข้อ มู ล ที ได้จ ากการเปรี ยบเที ย บ
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และ
การศึก ษาความคิ ดเห็ นของนัก ศึก ษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตทีมี ต่อรู ป แบบการเรี ย นการสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ซึงมีรายละเอียดดังนีJ
ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิ ตจะนําเสนอผลการเปรี ยบเทีย บออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนที 1 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนน
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต ส่ วนที 2 ผลการเปรี ยบเทียบ
คะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยแก้วของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต และส่ วนที 3
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยกรองของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต ดังรายละเอียดต่อไปนีJ
ส่ วนที 1 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต จากการทีผูว้ ิจยั ได้ให้นกั ศึกษาทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความ
ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น แล้ว นํา ข้อ มู ล ที ได้ม าวิ เ คราะห์ โ ดยใช้วิ ธี ก ารทางสถิ ติ เ พื อทดสอบ
ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ปรากฏผลดังตารางที 19
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ตารางที 19 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิตก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การทดสอบ จํานวน คะแนนเต็ม
30
35
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
30
35
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05

×
19.68
21.70

S.D.
3.90
4.19

t-test
3.887*

sig
.001

จากตารางที 19 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมีคะแนนความสามารถใน
การอ่านตีความหลังเรี ยน (× = 21.70, S.D. = 4.19) สู งกว่าก่อนเรี ยน (× = 19.68, S.D. = 3.90)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ส่ วนที 2 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยแก้วของนักศึกษา
ระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ต ในส่ วนนีJ ผูว้ ิจยั จะได้นํา เสนอผลการทดสอบความแตกต่ า งของคะแนน
ความสามารถในการอ่านตีความร้อยแก้วของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ผลปรากฏดังตารางที 20
ตารางที 20 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยแก้วของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต
การทดสอบ จํานวน คะแนนเต็ม
30
26
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
30
26
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05

×
15.58
16.93

S.D.
3.22
2.98

t-test
3.031*

sig
.005

จากตารางที 20 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมีคะแนนความสามารถใน
การอ่านตีความร้อยแก้วหลังเรี ยน (× = 16.93, S.D. = 2.98)สู งกว่าก่อนเรี ยน (× = 15.58, S.D. =
3.22) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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ส่ ว นที 3 ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนความสามารถในการอ่ า นตี ค วามร้ อ ยกรองของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต นอกจากผูว้ จิ ยั จะได้ทดสอบความแตกต่างของคะแนนความสามารถ
ในการอ่านตีความร้อยแก้วของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแล้ว ผูว้ ิจยั ยัง
ได้ทดสอบความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยกรองของนักศึกษาด้วย
ซึงปรากฏผลดังตารางที 21
ตารางที 21 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่า นตีความร้ อยกรองของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิต
การทดสอบ จํานวน คะแนนเต็ม
30
9
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
30
9
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05

×
4.08
4.76

S.D.
1.23
1.57

t-test
2.830*

sig
.008

จากตารางที 21 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมีคะแนนความสามารถใน
การอ่านร้อยกรองหลังเรี ยน (× = 4.76, S.D. = 1.57) สู งกว่าก่อนเรี ยน (× = 4.08, S.D. = 1.23)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ผลการศึ ก ษาความคิด เห็น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาบัณ ฑิต ทีมีต่ อ รู ปแบบการเรี ย น
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
หลังจากทีผูว้ ิจยั ได้ทดลองสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบทัJง 7 แผนตามทีกําหนดไว้
ผูว้ ิจ ัย ได้ส อบถามความคิ ด เห็ น ของนัก ศึ ก ษาเกี ยวกับ การจัดการเรี ย นการสอนโดยใช้รูป แบบ
การเรี ย นการสอนที ผูว้ ิจยั พัฒนาขึJ น จากนัJนนํา ข้อมูล ที ได้จากการสอบถามความคิ ด เห็ นมาหา
ค่าเฉลีย ( × ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏผลดังตารางที 22
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ตารางที 22 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
รายการประเมิน
1. ด้ านเนือ/ หาสาระ
1.1 เนืJอหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักศึกษา
1.2 เนืJอหาสาระมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน
1.3 เนืJอหาสาระทีได้เรี ยนสามารถนําไปเป็ นพืJนฐานใน
การเรี ยนรู้ขJ นั สู งต่อไป
1.4 เนืJอหาสาระมีความเป็ นปัจจุบนั และทันสมัย
รวมด้ านเนือ/ หาสาระ
2. ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีลาํ ดับขัJนตอนทีชัดเจน
2.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนทําให้เข้าใจเนืJอหาได้ง่าย
2.3 กิจกรรมการเรี ยนการสอนช่วยให้เข้าใจขัJนตอนและ
เห็นแนวทางในการอ่านตีความได้ชดั เจน
2.4 กิจกรรมการเรี ยนการสอนส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้
แลกเปลียนความรู้ความคิด
2.5 กิจกรรมการเรี ยนการสอนส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามี
โอกาสแสดงความคิดเห็น
2.6 กิจกรรมการเรี ยนการสอนส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผูส้ อนและนักศึกษา
รวมด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน

×

S.D.

การแปล
ความหมาย

4.45

.50

มาก

4.34
4.72

.67
.52

มาก
มากทีสุ ด

4.38
4.47

.67
.41

มาก
มาก

4.45
4.03
4.21

.63
.82
.67

มาก
มาก
มาก

4.41

.62

มาก

4.52

.73

มากทีสุ ด

4.38

.82

มาก

4.33

.57

มาก
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ตารางที 22 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ (ต่อ)
รายการประเมิน
3. ด้ านสื อการเรียนการสอน
3.1 สื อการเรี ยนการสอนช่วยให้เข้าใจเนืJอหาได้มาก
ยิงขึJน
3.2 สื อการเรี ยนการสอนเหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
รวมด้ านสื อการเรียนการสอน
4. ด้ านประโยชน์ และความพึงพอใจทีได้ รับ
4.1 การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบช่วยพัฒนาความสามารถใน
การอ่านตีความของนักศึกษาให้ดียงขึ
ิ Jน
4.2 การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบทําให้นกั ศึกษามีมุมมองทาง
ความคิดทีหลากหลายยิงขึJน
4.3 การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบช่วยให้นกั ศึกษาเป็ นคนมีเหตุมี
ผลมากขึJน
4.4 การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบทําให้นกั ศึกษาเรี ยนรู้การ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
4.5 การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบช่วยให้นกั ศึกษากล้าแสดง
ความคิดเห็นมากยิงขึJน
รวมด้ านประโยชน์ และความพึงพอใจทีได้ รับ
รวม

×

S.D.

การแปล
ความหมาย

4.14

.63

มาก

4.31

.66

มาก

4.22

.57

มาก

4.41

.73

มาก

4.52

.57

มากทีสุ ด

4.52

.57

มากทีสุ ด

4.41

.62

มาก

4.48

.63

มาก

4.47
4.39

.45
.38

มาก
มาก

จากตารางที 22 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมเกียวกับการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึJนอยูใ่ นระดับมาก (× = 4.39, S.D. = .38)
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
เนืJ อหาสาระ (× = 4.47, S.D. = .41) ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน (× = 4.33, S.D. = .57) ด้าน
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สื อการเรี ยนการสอน (× = 4.22, S.D. = .57) และด้านประโยชน์และความพึงพอใจทีได้รับ (× =
4.47, S.D. = .45)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพได้จากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตทีเรี ยน
ด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ โดยได้สัมภาษณ์เกียวกับองค์ประกอบ
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ ผลการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน และข้อคิ ดเห็ นอื น ๆ เกี ยวกับ รู ป แบบการเรี ย นการสอน จากนัJนจึง นํา ข้อมูล ที ได้จาก
การสัม ภาษณ์ ม าเปรี ย บเที ย บ วิเคราะห์ และสั ง เคราะห์ ใ ห้เป็ นหมวดหมู่ ซึ งผลการวิเ คราะห์ มี
รายละเอียดดังนีJ
1. ด้านองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการเรี ยนการสอนทีนําทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
มาพัฒนาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนนัJน นักศึกษามีความเห็นว่า การนําทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
มาพัฒนาเป็ นรู ป แบบการเรี ยนการสอนที มุ่ง ให้นักศึ กษาตี ความเจตนาทีแท้จริ ง ของผูเ้ ขีย นโดย
พิจารณาจากบริ บ ทนัJน ทํา ให้ส ามารถตี ค วามได้ถู ก ต้อง ชัดเจนมากยิงขึJ น และช่ วยให้ก าํ หนด
ขอบเขตในการตี ค วาม ทํา ให้ตีค วามได้ต รงประเด็น รวมทัJง ช่ วยให้ส ามารถอธิ บ ายเหตุ ผ ลใน
การตีความได้ ดังตัวอย่างต่อไปนีJ
“ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการตีความ
ได้ดี ช่วยกําหนดกรอบการตีความให้ไม่ฟุ้งจนเกินขอบเขต และช่วย
ให้ตีความได้ตรงประเด็นมากขึJน”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 1
“การนําทฤษฎี วจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ มาใช้ในการตีความนัJนทําให้
เกิ ดผลดี เพราะช่ วยในการจํากัดขอบเขตในการตีความให้สามารถ
ตีความได้ตรงประเด็นมากขึJน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 2
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“ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ทาํ ให้ตีความได้ง่ายขึJน เนืองจากทําให้
รู้ เรื องราวในข้อความที ตี ค วามอย่า งละเอี ย ดนํา ไปสู่ ก ารตี ค วามที
ถูกต้อง ไม่ออกนอกประเด็น”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 3
“การนํา ทฤษฎี วจั นปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ ม าใช้ใ นการตี ค วามช่ ว ยให้
สามารถตีความได้ง่ายขึJน ชัดเจนขึJน สามารถอ้างอิงอธิ บายเหตุผลใน
การตีความได้”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 4
โดยสรุ ปแล้ว นักศึกษามีความเห็นว่าการนําทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ มาพัฒนาเป็ นรู ปแบบ
การเรี ย นการสอนนัJนทํา ให้นัก ศึ ก ษาสามารถตี ค วามได้ถู ก ต้อ ง ตรงประเด็ นมากยิงขึJ น ทํา ให้
นัก ศึ ก ษามี ค วามเห็ นว่า หลัก การของรู ปแบบการเรี ย นการสอนที มุ่ ง ให้นัก ศึ ก ษาเรี ย นรู้ เกี ยวกับ
ลัก ษณะของบทอ่ า นและวิเคราะห์ ค วามหมายของถ้อ ยคํา โดยพิ จารณาจากบริ บ ทนัJนเป็ นสิ งที
เหมาะสม และวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีมุ่งให้นกั ศึกษาสามารถตีความเจตนาที
แท้จริ งของผูเ้ ขียนได้โดยการวิเคราะห์ความหมายของถ้อยคําจากบริ บท สอดคล้องกับหลักการของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแล้ว ส่ งผลให้นกั ศึกษาตีความได้ถูกต้องมากยิงขึJน ดังตัวอย่างต่อไปนีJ
“การตีความโดยพิจารณาจากบริ บทจะทําให้สามารถตีความได้
ตรงประเด็นขึJ น เพราะในบริ บทจะมีขอ้ ความทีนําไปสู่ การตีความ
เรื องนัJน ๆ”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 5
“การตีความโดยพิจารณาจากบริ บทช่ วยให้สามารถตีความได้ดี
ขึJ น เพราะบริ บ ทโดยรอบมัก จะมี ค ํา ตอบอยู่ห รื อทํา ให้ ส ามารถ
คาดคะเนคําตอบได้”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 6
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“การตี ค วามโดยพิจารณาจากบริ บ ทช่ วยให้เราได้พิจารณาหา
คําตอบของการตีความได้ง่ายขึJน”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 7

2. ด้านการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนนัJนทีเริ มจากการสนทนา
ร่ วมกันระหว่างผูส้ อนกับนักศึกษาเกียวกับลักษณะของงานเขียน จากนัJนผูส้ อนสาธิ ตวิธีการตีความ
ให้นัก ศึ ก ษาดู เ ป็ นตัว อย่า ง แล้ว จึ ง ให้นัก ศึ ก ษาทํา ใบงานด้ว ยตนเอง หลัง จากนัJน ให้นัก ศึ ก ษา
แบ่งกลุ่มเพืออภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นเกี ยวกับการตีความของตนเองทีละคนเพือคัดเลือก
คําตอบทีดีทีสุ ดของกลุ่ม แล้วออกมานําเสนอหน้าชัJนเรี ยน แล้วจึงให้นกั ศึกษาทําแบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบประจํา หน่ ว ย นัก ศึ ก ษามี ค วามเห็ น ว่ า ขัJน ตอนในการจัด การเรี ยนการสอนมี
ความเหมาะสมเนืองจากทําให้เรี ยนรู้ความคิดของคนอืน ได้มุมมองความคิดใหม่ ๆ ทีตนเองไม่เคย
คิดมาก่อน และขัJนตอนดังกล่าวนําไปสู่ การตีความได้ ดังตัวอย่างต่อไปนีJ
“มี ก ารจัด รู ป แบบกาเรี ย นการสอนที เหมาะสม โดยเริ มจาก
การสาธิ ต ก่ อ นการทํา ใบงาน และมี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม เพื อแลกเปลี ยน
ความคิดเห็นในการทําใบงาน ประกอบกับการทําแบบฝึ กหัดทีช่ วย
ทบทวนความรู้ความเข้าใจ และมีการนําเสนอความคิดของแต่ละคน
ก่ อ นที จะทํา แบบทดสอบ ทํา ให้ เ กิ ด ความคิ ด รวบยอดเกี ยวกั บ
การตีความเรื องนัJน ๆ ได้ดียงขึ
ิ J น”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 8
“ขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอนมีค วามเหมาะสม เนื องจาก
เป็ นการเรี ยนแบบแลกเปลียนความคิดเห็นซึ งกันและกัน ทําให้เกิ ด
มุมมองใหม่ ๆ ในการตีความทีหลากหลายมากยิงขึJน”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 9
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“ขัJนตอนการจัด การเรี ย นการสอนมี ค วามเหมาะสม เพราะมี
การลําดับกิ จกรรมต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ คือ ครู สาธิ ตให้ดูก่อน ให้
ลงมื อ ทํา เองทัJง เดี ยวและกลุ่ ม มี แ บบฝึ กหัด ให้ท ํา นํา เสนอ และ
ทดสอบ”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 10
“การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบมีความเหมาะสม เพราะ
การเรี ยนมีความสมบูรณ์ทJ งั ในเรื องของการลงมือปฏิบตั ิ แลกเปลียน
เรี ยนรู้ การทํางานเดียวและการทํางานกลุ่ม และสุ ดท้ายมีการทดสอบ
ความรู้หลังเรี ยนว่ามีความรู้มากน้อยเพียงใด”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 11
3. ด้านผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนนัJน นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนทําให้นักศึกษาสามารถตีความได้ดียิงขึJนอยู่ในระดับมาก และสามารถพัฒนา
ความคิดให้คิดอย่างเป็ นระบบ มีเหตุผลมากยิงขึJน ดังตัวอย่างต่อไปนีJ
“การใช้ รู ปแบบการเรี ยนการสอนสามารถเสริ มสร้ าง
ความสามารถในการอ่านตีความของข้าพเจ้าได้ในระดับดี ข้าพเจ้า
สามารถนําเอาทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ไปใช้ได้ในชีวิตจริ งในการที
จะตีความบางเรื องทีสื อความหมายลึกซึJ ง ไม่สามารถเข้าใจได้โดย
ทันที เช่น กวีนิพนธ์ซีไรต์ เป็ นต้น”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 12
“การใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบนีJ ทํา ให้ มี ค วามรู้ แ ละ
ทักษะในการตีความได้รวดเร็ วและถูกต้องเพิมมากขึJน”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 13
“การใช้รูปแบบการเรี ย นการสอนช่ วยให้ส ามารถนําไปใช้ใ น
การคิดอย่างเป็ นระบบ มีความเป็ นเหตุเป็ นผล”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 14
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“การใช้ รู ปแบบการเรี ยนการสอนช่ ว ยให้ ตี ค วามได้ แ ละ
ครอบคลุมเนืJอหาได้ทJ งั หมด”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 15
“เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป ทําให้
นักศึกษาตีความได้ถูกต้องตามขัJนตอน”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 16
4. ในส่ วนของข้อคิดเห็นอืน ๆ ทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนนัJน นักศึกษามีขอ้ คิดเห็น
ว่าการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึJนทําให้เกิดแนวความคิดที
หลากหลาย มองโลกได้กว้างขึJน และการทํางานเป็ นกลุ่มทําให้เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู้ความคิด
ของแต่ละคน ทําให้เข้าใจวิธีคิดของคนอืน ดังตัวอย่างต่อไปนีJ
“การทํางานโดยใช้ระบบกลุ่มก็ดีอีกแบบ จะได้เรี ยนรู้วา่ เพือนคิด
แบบไหน ทําขัJนตอนใดบ้างถึงได้ขอ้ ความออกมาแบบนีJ ส่ วนการทํา
แบบทดสอบแบบเดี ยวจะทํา ให้ เ รามี ค วามมุ่ ง มันและฝึ กคิ ด ให้
รอบคอบ”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 17
“การเรี ย นการสอนในครัJ งนีJ มี ทJ งั ความสนุ ก สนานและได้รั บ
ความรู้เกียวกับหลักการตีความเพือใช้เป็ นแนวทางในการตีความและ
ยังสามารถเป็ นความรู้พJนื ฐานเรื องการตีความเพือนําไปใช้ในรายวิชา
อืน ๆ ในอนาคตได้”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 7
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“รู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นสิ งทีทําให้ได้แลกเปลียนวิธีคิด
ได้แนวคิดทีหลากหลาย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการคิดของตน
เพราะรู ปแบบการเรี ยนการสอนทําให้มีความเข้าใจ จัดลําดับความคิด
เป็ นขัJนตอนได้ และกระบวนการกลุ่มเป็ นการทําให้มองโลกได้กว้าง
ขึJน มีการแลกเปลียนความคิดซึงกันและกันได้เป็ นอย่างดี”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที 18
จากการวิเคราะห์ ข ้อมูลเชิ งคุ ณภาพดัง ที กล่ าวมาแล้วข้า งต้นแสดงให้เห็ นว่า นัก ศึ กษามี
ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างมาก เนื องจากทําให้นกั ศึกษาสามารถตีความ
ได้ถูกต้องและตรงประเด็นมากยิงขึJน นอกจากนีJ ยงั ทําให้นกั ศึกษามีมุมมองทางความคิดใหม่ ๆ ที
แตกต่างจากความคิดของตนเอง ส่ งผลให้นกั ศึกษามีมุมมองทางความคิดทีกว้างไกลมากยิงขึJน และ
ทีสําคัญก็คือทําให้นกั ศึกษาได้พฒั นาความคิดของตนเองให้เป็ นระบบและมีเหตุผลมากยิงขึJน

บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มีวตั ถุประสงค์เพือ
1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เพือเสริ ม สร้ า งความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
บัณฑิต
2. ออกแบบและพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
3. ทดลองใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
4. ประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติศ าสตร์ เพื อ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
การดํา เนิ น การเพือให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ดัง กล่ า วข้า งต้น ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการวิจยั ตาม
กระบวนการวิจยั และพัฒนา (research and development) ซึงมีขJ นั ตอนในการวิจยั 4 ขัJนตอน ดังนีJ
ขัJนตอนที 1 การศึกษาข้อมูลพืJนฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (needs
analysis) เป็ นการศึกษาข้อมูลพืJนฐานเกียวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
ในระดับ อุ ดมศึ ก ษา เพือนํา มาใช้เป็ นข้อมูล ในการพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เพือเสริ ม สร้ า งความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
บัณฑิต โดยผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทัJงเอกสาร ตํารา และหนังสื อ รวมทัJงศึกษาข้อมูล
จากบุคคลต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เพือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
ขัJนตอนที 2 การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (design and development)
เป็ นขัJนตอนทีผูว้ จิ ยั ได้นาํ ผลทีได้จากขัJนตอนที 1 มากําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน จากนัJนจึงออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี วจั นปฏิ บตั ิศาสตร์
ตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน พร้อมทัJงได้จดั ทําเอกสารประกอบรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ และพัฒนาเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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เพือให้อาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ และผูเ้ ชี ยวชาญได้ตรวจสอบ จากนัJนจึง ได้นํา ร่ า งรู ป แบบ
การเรี ยนการสอนและเอกสารประกอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนมาปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา
ของผูเ้ ชียวชาญ แล้วจึงนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปทดลองใช้
ขัJนตอนที 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน (implementation) เป็ นขัJนตอนทีนํา
รู ป แบบการเรี ย นการเรี ย นการสอนที ผูว้ ิจ ัย ได้พ ฒ
ั นาขึJ นไปทดลองใช้ก ับ กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้แ ก่
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชี ยงใหม่ ที
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ ภาคเรี ยนที 3 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 30 คน
ซึงได้มาด้วยการสุ่ มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้วธิ ีการจับสลาก ดําเนินการวิจยั โดย
ใช้การวิจยั เชิ งทดลอง (pre-experimental design) แบบกลุ่มเดี ยว วัดก่ อน-หลัง (the one-group
pretest-posttest design) เนืJอหาทีใช้ในการทดลองประกอบด้วยบทอ่านทีเป็ นร้อยแก้ว ได้แก่ คําคม
เรื องขํา ขัน โฆษณา และเรื องสัJน ส่ ว นบทอ่ า นที เป็ นร้ อ ยกรอง ได้แก่ คํา ประพันธ์ ค ดั สรรจาก
วรรณคดีไทย และบทกวีซีไรต์ ใช้เวลาดําเนินการทดลองทัJงสิJ น 15 สัปดาห์ ไม่นบั รวมสัปดาห์สอบ
กลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน โดยจัดการเรี ยนการสอนสัปดาห์ละ 2 ครัJง เริ มตัJงแต่เดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559
ขัJนตอนที 4 การประเมินประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอน (evaluation) เป็ นขัJนตอน
ประเมินประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ให้สามารถนําไปใช้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยในขัJนตอนนีJ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
การวิเคราะห์เชิ งปริ มาณและการวิเคราะห์เชิ งคุณภาพ ซึ งการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณจะเปรี ยบเทียบ
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตก่ อนและหลังการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของ
นัก ศึ ก ษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต และศึ กษาความคิ ดเห็ นของนัก ศึ กษาที มี ต่อรู ป แบบการเรี ย น
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ส่ ว นการวิเ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณภาพจะวิเ คราะห์ ข ้อมู ล ที ได้จ ากการสั ม ภาษณ์
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
ผลจากการดํา เนิ น การวิ จ ัย ตามขัJน ตอนดัง กล่ า วสามารถสรุ ป อภิ ป รายผล และมี
ข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนีJ
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สรุ ปผลการวิจัย
การวิ จ ัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อ
เสริ ม สร้ า งความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นีJ
1. การศึกษาข้อมูลพืJนฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลทีเป็ นเอกสารและแหล่งข้อมูลบุคคลเพือจะได้ทราบถึงสภาพการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาการอ่านตีความในระดับอุดมศึกษา ผลจากการศึกษาปรากฏดังนีJ
1.1 ผลจากการศึก ษาข้อมูลจากเอกสารพบว่า คําอธิ บายรายวิช าการอ่ านตีความของ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ต่ า ง ๆ มี ทJ ัง ส่ ว นที เหมื อ นและต่ า งกัน แต่ ป ระเด็ น สํา คัญ ที เหมื อ นกัน ทุ ก
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ความหมายของการอ่านตีความ หลักการและกระบวนการอ่านตีความ รวมทัJง
ให้ฝึกอ่านตีความวรรณกรรมทัJงร้อยแก้วและร้อยกรอง
ในส่ วนของการกําหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่าน
ตีความของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ พบว่า มุ่งให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกับความหมาย
และหลักการในการอ่านตีความ รวมทัJงสามารถตีความวรรณกรรมทัJงร้อยแก้วและร้อยกรองเพือให้
ทราบถึ งจุดประสงค์ในการเขียน ตลอดจนสามารถนําความรู้ ทีได้จากการอ่านมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้
สํา หรั บเนืJ อหาในการจัดการเรี ย นการสอน ผูว้ ิจยั พบว่ามี ความแตกต่า งกันเพีย ง
บางส่ วน แต่เนืJอหาหลักทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่ ความหมาย ความสําคัญ หลักการ
และกระบวนการอ่านตีความ การตีความวรรณกรรมทีเป็ นร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ งเป็ นไปตาม
คําอธิบายรายวิชาทีได้กาํ หนดไว้
วิธี ก ารวัดและประเมิ นผลในรายวิช าการอ่ า นตี ค วาม ผูว้ ิจยั พบว่า มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏจะแบ่งการวัดและประเมินผลออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ ๆ ได้แก่ ส่ วนที 1 คือ การทดสอบย่อย
การสอบกลางภาค/ระหว่างภาค และการสอบปลายภาค ส่ วนที 2 คือ การเข้าชัJนเรี ยน การมีส่วนร่ วม
ในการอภิปราย การตอบคําถาม หรื อการแสดงความคิดเห็นในชัJนเรี ยนหรื อในกลุ่ม และส่ วนที 3
คือ การทําแบบฝึ กหัด การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามทีได้รับมอบหมาย
1.2 ผลจากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งบุคคลพบว่า อาจารย์ผสู้ อนรายวิชาการอ่านตีความ
หรื อรายวิชาทีเกียวข้องกับการอ่านตีความมีความเห็นว่า การอ่านตีความมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก
เพราะในปั จจุบนั เป็ นยุคแห่ งข้อมูลข่าวสารทําให้มีขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก หากรับ
สารโดยไม่ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์หรื อตีความถึงเจตนาทีแท้จริ งแล้วอาจทําให้รับข้อมูลข่าวสาร
ผิดพลาดได้ นอกจากนีJ การอ่านตีความยังช่ วยพัฒนาทัก ษะการคิ ดของนัก ศึกษา เพราะการอ่า น
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ตีความเป็ นการอ่านในระดับสู งทีต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพือ
เข้าใจเนืJ อหาสาระ สัญญะ หรื อสารทีผูเ้ ขียนต้องการจะสื อได้อย่างลึกซึJ งหรื อเข้าใจเรื องได้หลาย
แง่มุม ยิงไปกว่านัJนวิชาการอ่านตีความจะทําให้นกั ศึกษามีโลกทัศน์ทีกว้างไกลมากขึJน ตลอดจน
สามารถนําความรู้ทีได้ไปใช้ตีความสารประเภทต่าง ๆ แล้วนําความรู้เหล่านัJนไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง
สื อหรื อเนืJอหาทีควรจะนํามาสอนในรายวิชาการอ่านตีความควรจะมีทJ งั งานเขียนที
เป็ นร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยงานเขียนประเภทร้อยแก้ว อาจจะใช้ข่าว บทเพลง บทความ สารคดี
เรื องสัJน นวนิ ยาย บทละคร ฯลฯ ส่ วนงานเขียนร้ อยกรอง อาจจะใช้บทร้อยกรอง/กวีนิพนธ์ โดย
อาจจะนํามาจากวรรณคดีโบราณหรื อวรรณกรรมร่ วมสมัย
สําหรับการวัดและประเมินผลนัJนควรจะมีการวัดและประเมินในหลาย ๆ ด้าน เช่น
วัดจากการมี ส่ วนร่ วมในชัJนเรี ย น วัด จากการทํา แบบฝึ กหัดหรื อใบงานหรื อมอบหมายงานให้
นักศึกษาหาบทอ่านประเภทต่าง ๆ ทีตนเองสนใจแล้ว และวัดจากผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยน โดย
การวัดผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนนัJน นอกจากจะวัดความสามารถในการอ่า นตีความแล้ว ควรวัด
ความสามารถในการเขียนอธิบายความคิดของตนเองออกมาเป็ นคําตอบด้วย
ปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ อาจารย์ผสู้ อนรายวิชา
การอ่านตีความหรื อรายวิชาทีเกี ยวข้องกับการอ่านตีความมีความเห็นว่า ส่ วนใหญ่แล้วผูส้ อนยังคง
ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและตีความให้นกั ศึกษาฟัง จากนัJนจึงให้นกั ศึกษาตีความงานเขียนด้วย
ตนเอง หรื อหากมีการแบ่งกลุ่มเพือให้นกั ศึกษาตีความงานเขียนร่ วมกันก็ปรากฏว่านักศึกษาไม่มี
การระดมสมองหรื อไม่มีการปรึ กษาหารื อร่ วมกันเพือตีความงานเขียนทีให้ นอกจากนีJ ผสู้ อนยังมี
ความเข้าใจเกี ยวกับการอ่านตีความไม่ถูกต้องมากนัก บางครัJงสอนไปในแนวการแปลความหมาย
มากกว่าจะตีความ ครู ผูส้ อนมักจะแปลคําประพันธ์และตีความตามความหมายทีปรากฏเท่านัJน
ไม่ได้ตีความให้ลึกไปถึงจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน ปั ญหาทีเกิดจากตัวผูเ้ รี ยนก็คือผูเ้ รี ยนมีจาํ นวนมาก
ทําให้ยากทีจะเข้าไปอธิบายให้เกิดความเข้าใจเป็ นรายบุคคลได้ แต่ประเด็นทีสําคัญทีสุ ดก็คือ ผูเ้ รี ยน
ไม่มีนิสัยรักการอ่าน ไม่เห็นความสําคัญของการอ่าน อ่านน้อย ทําให้ขาดคลังคําศัพท์ รวมทัJงขาด
ทักษะการคิดวิเคราะห์และการเขียนอธิ บายความคิดของตนเอง ปั ญหาอีกประเด็นหนึ งทีพบก็คือ
สื อหรื องานเขียนทีนํามาให้นกั ศึกษาตีความ หากเป็ นงานเขียนประเภทร้อยแก้ว นักศึกษาสามารถ
ตี ค วามได้ถู ก ต้อ งหรื อ ใกล้เ คี ย งกับ เจตนาของผู้ส่ ง สารมากกว่ า งานเขี ย นประเภทร้ อ ยกรอง
นอกจากนีJหากงานเขียนนัJนเป็ นเรื องใกล้ตวั ของนักศึกษาหรื อนักศึกษามีความคุน้ เคย นักศึกษาก็จะ
สามารถตีความได้ดีกว่างานเขียนทีเป็ นเรื องไกลตัวของนักศึกษาหรื อเป็ นเรื องทีต่างกับวัฒนธรรม
ของนักศึกษา
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ในประเด็นของวิธีการสอนอ่านตีความนัJน อาจารย์ผสู้ อนรายวิชาการอ่านตีความ
หรื อรายวิ ช าที เกี ยวข้อ งกั บ การอ่ า นตี ค วามมี ค วามเห็ น ว่ า ผู้ส อนควรจะอธิ บ ายหลัก และ
กระบวนการอ่ า นตี ค วามให้ชัดเจน จากนัJน จึ ง ให้นัก ศึ ก ษาพิ จารณาบทอ่ า นและทํา ความเข้า ใจ
เกี ยวกับคําศัพท์ก่อน แล้วให้อ่านเพือทําความเข้าใจเนืJ อหาทัJงหมด เมือนักศึกษาเข้าใจแล้วก็ให้
นักศึกษาได้ฝึกการตีความ โดยผูส้ อนเป็ นผูค้ อยให้คาํ ชีJ แนะและกระตุน้ ให้นกั ศึกษาคิด รวมทัJงควร
มีกิจกรรมทีหลากหลายสําหรับการตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ ตลอดจนควรให้นกั ศึกษาได้มี
โอกาสในการอภิปรายร่ วมกันเกี ยวกับการตีความภายในกลุ่ มเพือจะได้แลกเปลี ยนความคิดเห็ น
ระหว่างกันอันจะทําให้ได้มุมมองหรื อแนวคิดใหม่ ๆ ทีแตกต่างจากตนเอง
ส่ ว นผลการสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ เกี ยวกับสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่าน
ตีความและความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความพบว่า ในประเด็นของ
ผูส้ อนและวิธีสอน นักศึกษามีความเห็นดังนีJ
1. ผูส้ อนควรจะมีการทบทวนเรื องการอ่านจับใจความก่อนทีจะสอนเรื องการอ่าน
ตีความ
2. ผูส้ อนควรจะอธิ บายอย่างละเอียดเกียวกับวิธีการในการตีความหรื อวิธีการคิดที
จะนําไปสู่ การตีความ
3. ผูส้ อนควรจะบอกเทคนิคหรื อวิธีการการตีความสารประเภทต่าง ๆ ว่าหากเป็ น
สารประเภทนีJ ควรจะมีวิธีการตีความหรื อมีวิธีการพิจารณาอย่างไรจึงจะทําให้ตีความสารประเภท
นัJน ๆ ได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น
4. ผูส้ อนควรจะยกตัวอย่างการตีความให้มาก ๆ และควรจะยกตัวอย่างหรื อแสดง
วิธีการตีความสารประเภทต่าง ๆ เพือนักศึกษาจะได้เกิดความเข้าใจมากยิงขึJน
5. การตีความขึJนอยู่กบั ประสบการณ์ของแต่ละคน ดังนัJนคําตอบของแต่ละคนจึง
แตกต่า งกัน ซึ งบางครัJง อาจทําให้นัก ศึก ษาบางคนเกิ ดความสงสัยว่าทําไมคําตอบของตนจึ งไม่
ถูกต้อง เพราะฉะนัJนผูส้ อนจึงต้องสามารถอธิบายได้วา่ ทําไมจึงต้องตีความเช่นนัJน
ในประเด็นของบทอ่าน นักศึกษามีความเห็นดังนีJ
1. บทอ่านบางบทมีความกํากวมทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรื อคิดไปอีกแบบหนึงได้
เพราะฉะนัJนบทอ่านทีนํามาสอนควรจะมีความชัดเจนและสามารถตีความได้ตรงกัน
2. บทอ่านควรจะเรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก และควรเป็ นข้อความหรื อเรื องสัJน ๆ
ไม่ ย าวจนเกิ น ไป หรื อ อาจจะเริ มตัJง แต่ ห นึ งประโยค หลาย ๆ ประโยค และเป็ นเรื องราวไป
ตามลําดับ
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3. ในระยะแรก ผูส้ อนควรจะนําบทอ่านทีสัJน ๆ มาให้เรี ยนก่อนและจึงนําบทอ่าน
ทีมีความยาวและซับซ้อนมาให้เรี ยน
ส่ วนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิqทางการเรี ยน นักศึกษามีความเห็นว่า
1. ข้อสอบควรมีบทอ่านหลากหลายประเภท แต่ไม่ควรยาวจนเกินไป เพราะอาจทํา
ให้เกิดความสับสนและใช้เวลาในการอ่านมากจนเกินไป
2. ข้อสอบควรมีระดับความยากง่ายกับระดับของผูเ้ รี ยน และไม่ควรมีบทอ่านมาก
จนเกินไปเพราะจะใช้เวลามากในการทําแบบทดสอบ
3. ข้อสอบไม่ควรคําตอบหลายคําตอบหรื อตอบได้หลายอย่าง
4. ข้อ สอบต้องเป็ นข้อสอบที เน้นการคิ ด วิเ คราะห์ ไม่ วดั เพีย งแค่ ร ะดับ ความรู้
ความจําเท่านัJน และควรมีทJ งั ข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัยเพือทีจะได้วดั ผลสัมฤทธิq ได้รอบด้าน อีก
ทัJงควรมีขอ้ สอบปรนัยมากกว่าอัตนัย
5. ข้อสอบควรวัดทัJงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ซึ งจะทําให้ทราบถึงความสามารถ
ในการอ่านตีความของนักศึกษาได้อย่างแท้จริ ง
6. การถ่ายทอดความคิดออกมาเป็ นคําตอบนัJนทําได้ยาก บางครัJงทราบคําตอบแต่
ไม่สามารถทีจะถ่ายทอดความคิดนัJนออกมาด้วยการเขียนได้
สําหรับความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ นักศึกษา
ต้องการให้ผูส้ อนอธิ บ ายขัJนตอนการอ่ านตี ความก่ อนลงมื อปฏิ บตั ิ และต้องการให้ผูส้ อนสาธิ ต
วิธีการตีความก่อนให้นกั ศึกษาลงมือปฏิบตั ิ ในด้านของบทอ่าน นักศึกษาต้องการให้สอนเกียวกับ
การตีความคําคมและเรื องขําขันมากทีสุ ด ส่ วนด้านข้อสอบวัดผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยน นักศึกษา
ต้องการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนทีมีทJ งั ปรนัยและอัตนัยและต้องการให้มีการทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในทุกหน่วยการเรี ยนรู้
1.3 ผลการเปรี ยบเที ย บสภาพปั ญ หาการสอนอ่ า นตี ค วามที พบกับ เป้ าหมายและ
คําอธิบายรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ ในหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5
ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) พบว่า ในประเด็นของคําอธิ บายรายวิชา แม้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ยงใหม่จะมีการเขียนคําอธิ บายรายวิชาทีแตกต่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอืน ๆ แต่สาระสําคัญ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน คือจะประกอบด้วยการเรี ยนรู้เกียวกับหลักการและกระบวนการอ่านตีความ
รวมทัJงมีการฝึ กตีความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทัJงทีเป็ นร้อยแก้วและร้อยกรอง
สําหรับจุดประสงค์ในการเรี ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ได้เขียนขึJนเพือให้
สอดคล้อ งกับ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาที ประกอบด้ว ย 5 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม ด้า นความรู้ ด้า นทักษะทางปั ญญา ด้านทัก ษะความสั มพันธ์ ระหว่า งบุ คคลและความ
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รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่
จุดประสงค์ทJ งั 5 ข้อนัJนก็ครอบคลุมเนืJอหาสาระสําคัญตามคําอธิบายทีกําหนดไว้
ส่ ว นเนืJ อ หาที ใช้ ใ นการจัด การเรี ยนการสอนรายวิ ช าการอ่ า นตี ค วามนัJน ใน
คํา อธิ บ ายรายวิช าการอ่ า นตี ค วามของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ต่ า ง ๆ ไม่ ไ ด้ก ํา หนดเนืJ อหาที ใช้ใ น
การสอนรายวิชาการอ่านตีความไว้อย่างชัดเจน ยกเว้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านัJนทีได้ระบุ
ประเภทงานเขียนทีนักศึกษาต้องฝึ กตีความลงไปในคําอธิ บายรายวิชา ดังนัJนมหาวิทยาลัยทีไม่ได้
กําหนดประเภทของงานเขียนลงไปในคําอธิ บายรายวิชา ผูส้ อนจึงต้องกําหนดเนืJ อหาด้วยตนเองว่า
จะให้นกั ศึกษาฝึ กตีความจากงานเขียนร้อยแก้วและงานเขียนร้อยกรองประเภทใดบ้าง เพราะฉะนัJน
ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดเนืJอหาทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ โดย
ใช้ขอ้ มูลทีได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนรายวิชาการอ่านตีความ และการ
สอบถามความต้องการของนักศึกษา มาเป็ นแนวทางในการกําหนดเนืJ อหาทีใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอน
ในส่ ว นของการวัด และประเมิ น ผล มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ ไ ด้ก ํา หนด
แนวทางในการวัดและประเมินไว้ 3 ส่ วน ได้แก่ การวัดผลด้านพุทธิ พิสัย ประกอบด้วย การทดสอบ
ท้า ยบท/หน่ วย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การวัดผลด้า นทัก ษะพิสัย ได้แก่ การทํา
แบบฝึ กหัด การทํางานกลุ่ม การทํางานทีได้รับมอบหมาย และการวัดผลด้านจิตพิสัย ประกอบด้วย
การเข้าชัJนเรี ยน การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็นในชัJนเรี ยน
2. การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี ทีเกี ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ทฤษฎีวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ และการจัด
การเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brook and Nagasaka จากนัJนจึงออกแบบและ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน แล้วตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ผลการศึกษา
ปรากฏดังนีJ
2.1 ผลการศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี ทีเกี ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ทฤษฎี วจั นปฏิบตั ิศาสตร์ และการจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brook
and Nagasaka
ผลการศึ ก ษาแนวคิ ดทฤษฎี เกี ยวกับ การพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอนพบว่า
รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง การจัดองค์ประกอบทางการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระเบียบแบบแผน
ซึงอาจจะประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน หรื อข้อมูลอืน ๆ ที
จะสนับสนุ นให้การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนประสบความสําเร็ จ และจะต้องได้รับการพิสูจน์
หรื อทดสอบก่ อนว่า มี ป ระสิ ท ธิ ภาพก่ อนที จะนํา ไปใช้จริ ง รู ป แบบการเรี ย นการสอนจะต้องมี
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องค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1. ปรัชญา หลักการ แนวคิด หรื อทฤษฎี ซึ งเป็ นพืJนฐานในการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอน 2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน 3. ขัJนตอนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ 4. วิธีการวัดและประเมินผลทีใช้ในรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนจะต้องเป็ นไปอย่างเป็ นระบบ มีการศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ เพือใช้เป็ นพืJนฐานในการกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยน
การสอน รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึJนต้องได้รับการตรวจสอบ พิสูจน์ เพือยืนยันว่ามี
ประสิ ทธิภาพ และสามารถส่ งผลให้ผเู้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีต้องการ
ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกียวกับวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ พบว่า วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ น
การศึ ก ษาเกี ยวกับ ความสัม พันธ์ ระหว่า งภาษากับ ผูใ้ ช้ภาษาโดยคํา นึ ง ถึ ง บริ บ ททางสัง คมและ
วัฒนธรรมทีมีผลต่อการใช้ภาษา เป็ นเรื องของการวิเคราะห์ว่าผูพ้ ูดต้องการให้ถอ้ ยคําทีพูดออกไป
สื อความหมายอะไรในบริ บทและบริ บทมีอิทธิ พลต่อการใช้ภาษาเช่นไร รวมทัJงศึกษากระบวนการ
ทางปริ ชานทีทําให้ผูใ้ ช้ภาษารับรู้และสามารถตีความเจตนาของผูพ้ ูดได้ว่าการทีผูพ้ ูดพูดเช่ นนัJน
ต้องการสื อความหมายอะไรหรื อต้องการสื อความหมายอะไรเพิมเติ ม มากกว่า สิ งที พูดออกมา
ขอบข่ า ยของทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ มี 6 หัว ข้อ ได้แ ก่ ตัว บ่ ง บอก (deixis) สภาวะเกิ ด ก่ อ น
(presupposition) ความหมายชีJ บ่ ง เป็ นนัย ในการสนทนา (conversational implicature) วัจนกรรม
(speech act) หลักการความสุ ภาพ (politeness principle) และการวิเคราะห์บทสนทนา (conversation
analysis) ซึ งเป็ นสิ งทีจะช่ วยให้ผูฟ้ ั ง หรื อผูอ้ ่า นสามารถตี ความหมายที แท้จริ ง ทีผูพ้ ูดหรื อผูเ้ ขีย น
ต้องการจะสื อได้ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เจตนาทีแท้จริ งของผูพ้ ูดหรื อผูเ้ ขียนไม่จาํ เป็ นต้องใช้
ทุก หัวข้อของวัจนปฏิ บ ตั ิศ าสตร์ เสมอไป ขึJนอยู่ก ับ ลัก ษณะของสาร ดังนัJนงานวิจยั ในครัJ งนีJ จึง
เลือกใช้เพียง 4 หัวข้อ ได้แก่ ตัวบ่งบอก (deixis) สภาวะเกิ ดก่อน (presupposition) ความหมายชีJ บ่ง
เป็ นนัย ในการสนทนา (conversational implicature) วัจนกรรม (apeech act)เนื องจากหัวข้อทัJง 4
หัวข้อนีJ มีความสําคัญต่อการตีความสารเป็ นอย่า งยิง รวมทัJงเป็ นสิ งทีผูร้ ับสารหรื อผูอ้ ่านจะต้อง
นํามาพิจารณาเสมอไม่วา่ จะเป็ นการอ่านงานเขียนประเภทร้อยแก้วหรื องานเขียนประเภทร้อยกรอง
ผลการศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brock and
Nagasaka พบว่า มี 4 ขัJนตอน ได้แก่ 1. See คือ ขัJนทีครู ให้ผเู้ รี ยนได้เห็นภาษาทีอยูใ่ นบริ บทต่าง ๆ
รวมทัJงให้ผเู้ รี ยนตระหนักถึงบทบาทหน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ทีมีต่อการสื อสาร และเป็ นขัJนที
ครู ตอ้ งอธิ บายเกี ยวกับหน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ในสถานการณ์การสื อสารลักษณะต่าง ๆ ให้
ผูเ้ รี ยนทราบ 2. Use คือ ขัJนทีครู พฒั นากิ จกรรมต่าง ๆ ขึJนมาเพือให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสใช้ภาษาใน
บริ บทต่าง ๆ (ทัJงสถานการณ์จาํ ลองและสถานการณ์จริ ง) ซึ งจะทําให้ผเู้ รี ยนสามารถเลือกใช้ภาษา
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์การสื อสารนัJน ๆ 3. Review คือ ขัJนทีครู ตอ้ งทบทวน ส่ งเสริ ม และพูด
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ถึงขอบข่ายเนืJอหาของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ในประเด็นต่าง ๆ ทีได้สอนไปแล้ว และ 4. Experience คือ
ขัJนทีครู ให้ผูเ้ รี ย นได้ฝึกใช้ป ระสบการณ์ และสังเกตบทบาทหน้าที ของวัจนปฏิ บตั ิศ าสตร์ ทีมีต่อ
การสื อสาร แม้วา่ แนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ของ Brock and Nagasaka จะ
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนพูด แต่ผวู้ ิจยั เห็นว่าสามารถทีจะนํามาดัดแปลงให้เข้ากับการสอนอ่าน
ได้ เนื องจากขัJนตอนแรก See เป็ นการให้ผเู้ รี ยนได้เห็นภาษาทีใช้ในบริ บทต่าง ๆ ก็สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กบั การอ่านได้ โดยการให้ผเู้ รี ยนได้เห็นภาษาทีใช้ในงานเขียนประเภทต่าง ๆ ขัJนตอนที
2 Use เป็ นขัJนทีให้ผเู้ รี ยนได้ทดลองใช้ภาษาโดยการทํากิ จกรรมต่าง ๆ เพือส่ งเสริ มความสามารถ
ด้านวัจนปฎิบตั ิศาสตร์ ก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การอ่านได้ โดยการให้ผเู้ รี ยนได้อ่านเพือทํา
ความเข้าใจเนืJอหาจากเรื องทีอ่านผ่านการใช้ภาษาลักษณะต่าง ๆ ตามประเภทของงานเขียน ขัJนตอน
ที 3 Review เป็ นขัJนทีครู สรุ ป ทบทวน ความรู้ เกี ยวกับวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ ทีได้สอนไปแล้ว ซึ งก็
สามารถนํามาประยุกต์ใช้โดยการให้ครู และผูเ้ รี ยนช่วยกันสรุ ปเนืJอหาสาระหรื อสรุ ปเจตนาทีแท้จริ ง
ของผู้เ ขี ย นโดยพิ จ ารณาจากภาษาและบริ บ ทต่ า ง ๆ ที ปรากฏในงานเขี ย น และขัJน ตอนที 4
Experience คือ ขัJนทีครู ให้ประสบการณ์แก่ ผเู้ รี ยนเพิมเติม ก็สามารถนํามาใช้ในการอ่านได้โดย
การให้ผเู้ รี ยนทดลองอ่านงานเขียนด้วยตนเองอีกครัJงเพือให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
2.2 ผลการออกแบบรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี วจั นปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ พ บว่า
รู ป แบบการเรี ย นการสอนที พัฒ นาขึJ น ประกอบด้ว ย หลัก การของรู ป แบบการเรี ย นการสอน
วัตถุ ป ระสงค์ข องรู ปแบบการเรี ย นการสอน ขัJนตอนการจัดการเรี ย นการสอน และการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนีJ
1. หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
1.1. การจัดการเรี ยนการสอนทีให้นกั ศึกษาเรี ยนรู้เกียวกับลักษณะของบทอ่าน
และวิเคราะห์ความหมายของถ้อยคําโดยพิจารณาจากบริ บทจะทําให้นกั ศึกษาสามารถตีความเจตนา
ทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนได้
1.2. การเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้อภิปรายแลกเปลี ยนความคิดเห็ นจะทําให้
นักศึกษามีมุมมองทางความคิดทีหลากหลายเกียวกับการตีความ
1.3. การทีผูส้ อนอธิ บายให้ความรู้ แก่นักศึกษาก่อนทีจะให้นกั ศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบตั ิกิจกรรมทัJงกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดียวจะทําให้นกั ศึกษาเกิดความเข้าใจเกียวกับขัJนตอน
และวิธีการอ่านตีความได้ดียงขึ
ิ Jน
2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2.1 นักศึกษาสามารถตีความเจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนได้โดยการวิเคราะห์
ความหมายของถ้อยคําโดยพิจารณาจากบริ บท
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2.2 นักศึกษามีมุมมองทางความคิดทีหลากหลายจากการอภิปรายแลกเปลียน
ความคิดเห็นและสามารถเลือกแนวคิดทีดีทีสุ ดเป็ นข้อสรุ ปในการตีความ
2.3 นักศึกษาสามารถตีความเจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนจากบทอ่านประเภท
ต่าง ๆ ได้
3. ขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอน แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนีJ
ระยะที 1 การวางแผนและเตรี ยมการเรี ยนรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา ระยะนีJ เป็ น
การเตรี ยมการของครู ก่อนจัดการเรี ย นการสอนเพือให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ โดยครู จะต้องกําหนด
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ เนืJ อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื อการเรี ยนการสอน และวิธีการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนการให้ความรู้พJนื ฐานด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์แก่นกั ศึกษา
ระยะที 2 ขัJนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในชัJนเรี ยน ระยะนีJ เป็ นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนในชัJนเรี ยน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ขัJนตอนใหญ่ ๆ ดังนีJ
1. ขัJน ก่ อ นอ่ า น ขัJน ตอนนีJ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื อเตรี ย มความรู้ เ ดิ ม กระตุ ้น ให้
นักศึกษานําความรู้เดิมทีมีอยูม่ าใช้ทาํ ความเข้าใจบทอ่าน โดยมีขJ นั ตอนการเรี ยนการสอนย่อยดังนีJ
1.1 เรี ยนรู้ลกั ษณะบทอ่าน ขัJนตอนนีJครู และนักศึกษาร่ วมกันอภิปรายความรู้
ทัวไปเกี ยวกับ ลัก ษณะของบทอ่ า นที เรี ย น เช่ น องค์ป ระกอบ โครงสร้ า ง ลัก ษณะการใช้ภาษา
เป็ นต้น
1.2 ให้เครื องมือผ่านการสาธิ ต ขัJนตอนนีJ ครู สาธิ ตวิธีการอ่านโดยใช้ความรู้
ด้า นวัจนปฏิ บ ตั ิศ าสตร์ ช่วยในการตี ความให้นัก ศึ กษาดูเป็ นตัวอย่า ง ได้แก่ การใช้ตวั บ่ งบอก
(deixis) สภาวะเกิ ดก่ อน (presupposition) ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยในการสนทนา (conversational
implicature) วัจนกรรม (speech act)
2. ขัJนระหว่างอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็ นขัJนตอนทีให้นกั ศึกษาอ่านอย่างอิสระ โดยครู
คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เมือนักศึกษาต้องการ ซึงมีขJ นั ตอนการเรี ยนการสอนย่อยดังนีJ
2.1 อ่านพินิจด้วยตนเอง ขัJนตอนนีJ ครู แจกบทอ่า นอีก 1 เรื อง ให้นักศึกษา
แล้ ว ให้ นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนอ่ า นบทอ่ า นด้ ว ยตนเองตามวิ ธี ก ารที ครู สาธิ ต โดยครู คอยให้
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เมือนักศึกษาต้องการ
2.2 ครืJ นเครงแลกความเห็น ขัJนตอนนีJ ครู ให้นกั ศึกษารวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 5
คน เพืออภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นในการตีความบทอ่าน จากนัJนให้แต่ละกลุ่มนําเสนอผล
การตี ค วามของตนเองที ล ะกลุ่ ม เมื อนํา เสนอครบทุ ก กลุ่ ม แล้ว ครู และนัก ศึ ก ษาทัJง ชัJนร่ วมกัน
อภิปรายเกียวกับผลการตีความของแต่ละกลุ่มเพือหาข้อสรุ ปทีเป็ นไปได้ในการตีความบทอ่านทีได้
อ่านไป
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2.3 ใช้ให้เป็ นลองฝึ กหัด ขัJนตอนนีJ ครู ให้นกั ศึกษาทําแบบฝึ กหัดเกียวกับบท
อ่านทีได้อ่าน
3. ขัJนหลังอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็ นขัJนประเมินความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษา
โดยการทําแบบทดสอบ โดยมีขJ นั ตอนย่อยดังนีJ
3.1 ปฏิ บ ัติ ซJ ําเพื อประเมิ น ขัJน ตอนนีJ ครู ใ ห้ นัก ศึ ก ษาเลื อ กบทอ่ า นตาม
ความสนใจของตนเองคนละ 1 เรื อง จากบทอ่า นทีครู เตรี ยมให้ โดยใช้วิธีการทีได้เรี ย นมา เพือ
ประเมินความสามารถในการอ่านตีความประจําหน่วย
4. การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
4.1 การสั ง เกตพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มในชัJน เรี ยน โดยจะต้อ งสั ง เกต
พฤติ ก รรมของนัก ศึ ก ษาในการตอบคํา ถามหรื อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป รายแลกเปลี ยน
ความคิดเห็นในชัJนเรี ยน
4.2 การทํา แบบทดสอบท้า ยหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ในแต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ยนรู้
นักศึกษาจะต้องทดสอบท้ายหน่วยการเรี ยนรู้เพือเป็ นการวัดว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ
เนืJอหาในหน่วยการเรี ยนรู้นJ นั มากน้อยเพียงใด
4.3 การทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน คะแนนทีได้จากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนจะเป็ นสิ งทีแสดงให้เห็นว่านักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจโดยรวมเกียวกับเนืJอหาทีได้เรี ยนเพิมมากขึJนมากน้อยเพียงใด
2.3 ผลการตรวจสอบคุ ณภาพของรู ป แบบการเรี ย นการสอนและเอกสารประกอบ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนพบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนทุกข้อมีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ส่ วน
แผนการจัดการเรี ยนรู้พบว่า มีค่าความสอดคล้องตัJงแต่ 0.80-1.00 แสดงให้เห็นว่า รู ปแบบการเรี ยน
การสอนและแผนการจัดการเรี ยนรู้มีคุณภาพดีมาก สามารถนําไปใช้ได้
3. การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ผลการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปทดลอง
ใช้กบั นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาหลังทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศาสตร์ สู งกว่าก่ อนทดลองใช้รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศาสตร์
เมือจําแนกคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนตามประเภทของงานเขียนพบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิตมีคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยแก้วและร้อยกรองหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
เช่นเดียวกัน
4. การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบการเรี ย นการสอน ผู้วิ จ ัย ได้นํา ข้อ มู ล ที ได้จ าก
การดําเนินงานในขัJนตอนที 3 มาใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยน
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การสอน โดยในขัJนตอนนีJ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปริ มาณและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนีJ
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข ้อมูลเชิ งปริ มาณ การวิเคราะห์ ข ้อมูลในส่ วนนีJ ได้จากการเปรี ยบเที ยบ
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และ
การศึก ษาความคิ ดเห็ นของนัก ศึก ษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตทีมี ต่อรู ป แบบการเรี ย นการสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ผลการศึกษาปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนีJ
ผลการเปรี ย บเทีย บคะแนนความสามารถในการอ่านตี ความของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตพบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมีคะแนนความสามารถในการอ่านตีความหลัง
เรี ยน (× = 21.70, S.D. = 4.19) สู งกว่าก่อนเรี ยน (× = 19.68, S.D. = 3.90) อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยแก้วของนักศึกษา
ระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ตพบว่า นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ตมี ค ะแนนความสามารถในการอ่ า น
ตีความร้อยแก้วหลังเรี ยน (× = 16.93, S.D. = 2.98) สู งกว่าก่อนเรี ยน (× = 15.58, S.D. = 3.22)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยกรองของนักศึกษา
ระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ตพบว่า นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ตมี ค ะแนนความสามารถในการอ่ า น
ร้อยกรองหลังเรี ยน (× = 4.76, S.D. = 1.57) สู งกว่าก่อนเรี ยน (× = 4.08, S.D. = 1.23) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณ ฑิ ต ที มี ต่ อ รู ป แบบ
การเรี ย นการสอนตามทฤษฎี วจั นปฏิ บ ตั ิศาสตร์ พบว่า นัก ศึก ษามี ความคิ ดเห็ นโดยรวมเกี ยวกับ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึJนอยู่ในระดับมาก (× =
4.39 S.D. = .38) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ไม่
ว่าจะเป็ นด้านเนืJ อหาสาระ (× = 4.47, S.D. = .41) ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน (× = 4.33, S.D.
= .57) ด้านสื อการเรี ยนการสอน (× = 4.22, S.D. = .57) และด้านประโยชน์และความพึงพอใจที
ได้รับ (× = 4.47, S.D. = .45)
4.2 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในส่ วนนีJ ได้ จ าก
การสัม ภาษณ์ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ โดยได้สัมภาษณ์ เกี ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน การจัด
การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและข้อคิดเห็ นอืน ๆ เกี ยวกับ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน ซึงผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนีJ
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ด้านองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน นักศึกษามีความเห็นว่าหลักการ
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีมุ่งให้นักศึกษาเรี ยนรู้ เกี ยวกับลักษณะของบทอ่านและวิเคราะห์
ความหมายของถ้อยคําโดยพิจารณาจากบริ บทนัJนเป็ นสิ งทีเหมาะสม รวมทัJงวัตถุ ประสงค์ของ
รู ป แบบการเรี ย นการสอนที มุ่ ง ให้นัก ศึ ก ษาสามารถตี ค วามเจตนาที แท้จ ริ ง ของผูเ้ ขี ย นได้โ ดย
การวิเคราะห์ความหมายของถ้อยคําจากบริ บท สอดคล้องกับหลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
แล้ว
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน นักศึกษามีความเห็นว่า
ขัJนตอนในการจัดการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมเนืองจากทําให้เรี ยนรู้ความคิดของคนอืน ได้
มุมมองความคิดใหม่ ๆ ทีตนเองไม่เคยคิดมาก่อน และขัJนตอนดังกล่าวนําไปสู่ การตีความได้
ด้านผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนทําให้นักศึกษาสามารถตีความได้ดียิงขึJนอยู่ในระดับมาก และสามารถพัฒนา
ความคิดให้คิดอย่างเป็ นระบบ มีเหตุผลมากยิงขึJน
ส่ วนของข้อคิดเห็นอืน ๆ ทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน นักศึกษามีความคิดเห็น
ว่าการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึJนทําให้เกิดแนวความคิดที
หลากหลาย มองโลกได้กว้างขึJน และการทํางานเป็ นกลุ่มทําให้เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู้ความคิด
ของแต่ละคน ทําให้เข้าใจวิธีคิดของคนอืน
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือ
เสริ มสร้ างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต สามารถอภิปราย
ผลได้ดงั นีJ
1. การศึกษาข้อมูลพืJนฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลทีเป็ นเอกสารและแหล่งข้อมูลบุคคลเพือจะได้ทราบถึงสภาพการจัดการเรี ยนการสอน
วิชาการอ่านตีความในระดับอุดมศึกษา โดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลทีเป็ นเอกสาร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ในรายวิชาการอ่านตีความ เพือ
ศึกษาเกียวกับคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ในการจัดการเรี ยนการสอน เนืJ อหาในการจัดการเรี ยน
การสอน วิธีการวัดและประเมินผล ซึ งจะทําให้ทราบถึงการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่าน
ตีความของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ว่ามีการดําเนินการอย่างไรบ้าง มีความเหมือนหรื อแตกต่าง
กันอย่างไร
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ส่ วนการศึกษาข้อมูลจากบุคคล ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์อาจารย์ผูส้ อนรายวิชาการอ่านตีความ
หรื อรายวิช าที เกี ยวข้อ งกับ การอ่ า นตี ค วามในระดับ อุ ดมศึ ก ษาเกี ยวกับ ความสํา คัญของการจัด
การเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ สื อหรื อเนืJ อหาทีควรนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาการอ่านตีความ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรายวิชาการอ่านตีความ ปั ญหาในการจัด
การเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ และวิธีสอนอ่านตีความ เพือจะได้ทราบถึงสภาพปั จจุบนั
ของการจัดการเรี ย นการสอนรายวิชาการอ่านตีความว่ามี ความแตกต่างจากการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารทีได้ศึกษามาหรื อไม่ ผลจากการศึกษาพบว่า อาจารย์ผูส้ อนรายวิชาการอ่านตีความหรื อ
รายวิชาทีเกี ยวข้องกับการอ่านตีความมีความเห็ นว่า การอ่านตีความมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก
เพราะในปั จจุบนั เป็ นยุคแห่ งข้อมูลข่าวสารทําให้มีขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ อยู่เป็ นจํานวนมาก หาก
รับสารโดยไม่ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์หรื อตีความถึงเจตนาทีแท้จริ งแล้วอาจทําให้รับข้อมูลข่าวสาร
ผิดพลาดได้ ดังนัJนจึงควรส่ งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ นอกจากนีJ
การอ่ า นตี ความยังช่ วยพัฒนาทัก ษะการคิดของนัก ศึ กษา เพราะการอ่า นตีค วามเป็ นการอ่ านใน
ระดับสู งทีต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพือเข้าใจเนืJ อหาสาระ
สัญญะ หรื อสารทีผูเ้ ขี ยนต้องการจะสื อได้อย่างลึ กซึJ ง หรื อเข้าใจเรื องได้หลายแง่ มุม นอกจากนีJ
วิชาการอ่านตีความจะทําให้นกั ศึกษามีโลกทัศน์ทีกว้างไกลมากขึJน ตลอดจนสามารถนําความรู้ทีได้
ไปใช้ตีความสารประเภทต่าง ๆ แล้วนําความรู้เหล่านัJนไปประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อตนเอง
และผูอ้ ื น ดัง ที วิภาดา พูล ศัก ดิq วรสาร (2555: 1) ได้ก ล่ า วไว้ว่า คนที อ่ า นหนัง สื อ เป็ นย่อมจะมี
หลักการหรื อแนวทางทีจะนําไปสู่ ความสําเร็ จได้มากกว่า เหตุผลง่าย ๆ ก็คือสามารถอ่านข้อความ
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว ตีความหรื อเข้าใจสิ งทีอ่านมาแล้วได้อย่างถูกต้อง จดจําเรื องราวต่าง ๆ ทีอ่าน
มาแล้วได้ทJ งั หมดหรื อเกือบทัJงหมด เมือถึงคราวจําเป็ นก็สามารถสื อสารสิ งเหล่านีJ ให้เป็ นทีเข้าใจได้
นอกจากนีJ บุคคลดังกล่าวยังอาจจะเป็ นเสมือนแหล่งความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ทีน่าสนใจอีก
ด้วย การอ่านทีดีจึงไม่ใช่จะมีประโยชน์เฉพาะตัวผูอ้ ่านเองเท่านัJน แต่ยงั ให้ประโยชน์แก่ผอู้ ืนอีกด้วย
แม้วา่ การอ่านตีความจะมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก แต่ในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
การอ่านตีความยังไม่สามารถทําให้นกั ศึกษาประสบความสําเร็ จในการเรี ยนได้มากเท่าทีควร ซึ ง
ปั ญหาทีเกิดขึJนในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อน
รายวิชาการอ่านตีความหรื อรายวิชาทีเกียวข้องกับการอ่านตีความพบว่า ส่ วนใหญ่แล้วผูส้ อนยังคง
ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและตีความให้นักศึกษาฟั ง โดยไม่มีการบอกขัJนตอนหรื อวิธีการใน
การตีความ จากนัJนจึงให้นกั ศึกษาตีความงานเขียนด้วยตนเอง และเมือถามคําตอบจากนักศึกษาก็
ปรากฏว่าคําตอบนัJนตีความไม่ถูกต้องหรื อตีความไม่ใกล้เคียงกับจุดประสงค์หรื อเจตนาของผูเ้ ขียน
ซึงสาเหตุหนึงมาจากวิธีสอนของครู ทีมุ่งเน้นการถ่ายทอดเนืJ อหาวิชามากกว่าการฝึ กทักษะ ครู สอน
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โดยยึดตัวเองเป็ นศูนย์กลาง ขาดเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ทําให้ผเู้ รี ยนเบือ ไม่สนใจและกระตือรื อร้น
ในการเรี ยน (ดารกา ทองมิตร, 2543: 9; พรอุมา พิชยะสุ นทร, 2546: 4) นอกจากนีJ อาจารย์ผสู้ อน
รายวิชาการอ่านตีความหรื อรายวิชาทีเกียวข้องกับการอ่านตีความยังได้ให้ขอ้ มูลเพิมเติมอีกว่า หากมี
การแบ่งกลุ่ มเพือให้นัก ศึกษาตีความงานเขียนร่ วมกันก็ป รากฏว่า นักศึ กษาไม่มีก ารระดมสมอง
หรื อไม่มีการปรึ กษาหารื อร่ วมกันเพือตีความงานเขียน ซึ งก็อาจจะเป็ นเพราะว่าการจัดการเรี ยน
การสอนในปั จจุบนั ยังไม่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกลุ่มหรื อเรี ยนรู้จากการอภิปราย
แลกเปลียนความคิดเห็นกันมากนัก จึงทําให้ผเู้ รี ยนขาดทักษะการทํางานกลุ่ม แต่ประเด็นสําคัญที
เกียวกับผูส้ อนก็คือผูส้ อนเองยังมีความเข้าใจเกียวกับการอ่านตีความไม่ถูกต้องมากนัก บางครัJงสอน
ไปในแนวการแปลความหมายมากกว่าจะตีความ โดยเฉพาะอย่างยิงงานเขียนประเภทร้อยกรอง
ครู ผสู้ อนมักจะแปลคําประพันธ์และตีความตามความหมายทีปรากฏเท่านัJน ไม่ได้ตีความให้ลึกไป
ถึงจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน ซึ งแท้ทีจริ งแล้วการแปลคําประพันธ์หรื อการถอดคําประพันธ์นJ ันเป็ น
เพียงขัJนตอนแรกในการตีความ ดังที อารี ยา หุ ตินทะ และนันทวัลย์ สุ นทรภาระสถิตย์ (2557: 39)
ได้ก ล่ า วไว้ว่า การตี ค วามบทร้ อ ยกรอง ผู้อ่ า นนอกจากจะต้อ งมี ค วามรู้ ด้า นฉัน ทลัก ษณ์ แ ละ
ความหมายของถ้อยคํา แล้ว ยัง ต้องอาศัย ความรู้ เรื องภาพพจน์เข้า มาช่ วยในการตี ค วามอี ก ด้ว ย
ลักษณะพิเศษของการตีความร้อยกรองคือผูอ้ ่านต้องถอดความบทร้อยกรองเป็ นอันดับแรกเพือให้
การสํ า รวจเนืJ อ ความทํา ได้ง่ า ยขึJ น จากนัJน จึ ง ตี ค วามบทร้ อ ยกรอง สอดคล้อ งกับ กัญ ญรั ต น์
เวชชศาสตร์ (2545: 26) ทีได้กล่ าวไว้ว่า คําทุก คํา ข้อความทุกข้อความในบทประพันธ์ ล้วนมี
ความหมายสําคัญและสัมพันธ์กนั อย่างมาก ฉะนัJนการทีผูอ้ ่านจะสามารถเข้าใจความได้ถูกต้อง
จําเป็ นอย่างยิงที จะต้องอ่ านอย่างละเอียดและระมัดระวังเพือจะได้เข้า ใจเนืJ อหาได้อย่า งถ่ องแท้
การอ่านบทประพันธ์เพือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึJ ง ในขัJนแรกผูอ้ ่านอาจจะอ่านบทประพันธ์ตาม
ตัวอักษรทีปรากฏ หากมีคาํ หรื อข้อความทีสะดุดใจก็ให้ขีดเส้นไว้ และควรจดความคิดหรื ออารมณ์
ความรู้ สึ กทีได้จากการอ่า นในครัJ ง แรกไว้ด้วยว่ามีค วามคิดหรื อรู้ สึกอย่างไร ต่อไปจึง อ่านอย่า ง
ละเอียดให้มากขึJนโดยหาความสัมพันธ์เชือมโยงของถ้อยคําเกี ยวกับสิ งต่าง ๆ ทีผูแ้ ต่งกล่าวถึงและ
พิจารณาความหมายของคําเหล่านัJนในระดับลึกหรื อตีความคําหรื อข้อความต่าง ๆ ทีอาจอยู่ในรู ป
ของสัญลักษณ์และความเปรี ยบซึ งผูแ้ ต่งไม่ได้บอกไว้โดยตรง แต่มีอะไรซ่ อนให้ขบคิด ต่อจากนัJน
จึงสรุ ปความหมายทัJงหมดของบทประพันธ์นJ นั ๆ
ส่ วนปั ญหาทีเกิ ดจากตัวผูเ้ รี ยนก็คือผูเ้ รี ยนมีจาํ นวนมากทําให้ยากทีจะเข้าไปอธิ บายให้เกิ ด
ความเข้า ใจเป็ นรายบุ คคลได้ แต่ประเด็นทีสําคัญทีสุ ดก็ คือ ผูเ้ รี ย นไม่มีนิสัย รัก การอ่า น ไม่ เห็ น
ความสําคัญของการอ่าน อ่านน้อย ทําให้ขาดคลังคําศัพท์ รวมทัJงขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การเขี ย นอธิ บ ายความคิ ด ของตนเอง ดัง ที จรั ญ หอมเที ย นทอง (2559) ได้ก ล่ า วว่า พฤติ ก รรม
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การอ่านของคนไทย ปั จจุบนั เพิมมากขึJนจากเดิมทีอ่านอยูค่ นละ 37 นาทีต่อวัน เพิมเป็ น 66 นาทีต่อ
วันแต่ เมือเที ย บกับ ต่ า งประเทศแล้วยัง ถื อว่า คนไทยอ่ า นน้อยกว่า โดยเฉพาะเวีย ดนามและลาว
เช่นเดียวกับ รักตาภา ธนาวรรณิ ต (2549: 2) ทีได้กล่าวไว้วา่ ปั ญหาของผูเ้ รี ยนด้านการอ่านคือ อ่าน
แล้วไม่ เข้า ใจความหมาย แยกใจความสํา คัญ หรื อสรุ ป ใจความสํา คัญ ไม่ ไ ด้ ไม่ ส ามารถแสดง
ความคิดเห็ น วิเคราะห์ วิจารณ์ ตี ความจากเรื องทีอ่ านได้ อี กทัJง ไม่มี นิสัย รักการอ่ าน ทําให้ขาด
โอกาสในการแสวงหาความรู้จากหนังสื อ เป็ นผลให้ความรู้ทางวิชาการและด้านอืน ๆ ด้อยลงไป
ปั ญหาอีกประเด็นหนึ งทีพบก็คือ สื อหรื องานเขียนทีนํามาให้นักศึกษาตีความ หากเป็ น
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว นักศึกษาสามารถตีความได้ถูกต้องหรื อใกล้เคียงกับเจตนาของผูส้ ่ งสาร
มากกว่างานเขียนประเภทร้อยกรอง นอกจากนีJ หากงานเขียนนัJนเป็ นเรื องใกล้ตวั ของนักศึกษาหรื อ
นัก ศึ ก ษามี ค วามคุ ้นเคย นัก ศึ ก ษาก็ จะสามารถตี ค วามได้ดีก ว่า งานเขี ย นที เป็ นเรื องไกลตัวของ
นักศึกษาหรื อเป็ นเรื องทีต่างกับวัฒนธรรมของนักศึกษา ซึ งเป็ นไปตามทฤษฎี โครงสร้ างความรู้
(schema theory) ทีมีแนวคิดว่าความรู้เดิมเป็ นรากฐานในการทําความเข้าใจเรื องต่าง ๆ ทีจะเรี ยนรู้
ยิงมีความรู้หรื อประสบการณ์เดิมในเรื องนัJน ๆ มากเท่าใดก็จะสามารถวิเคราะห์เรื องนัJน ๆ ได้อย่าง
วิจารณญาณมากขึJ น เท่ า นัJน (สุ มิ ตรา ด่ า นพาณิ ช ย์, 2550: 22) สอดคล้องกับ ศิ ริพ ร ลิ ม ตระการ
(2537ข: 5) ทีได้กล่าวไว้วา่ ความสามารถในการอ่านตีความขึJนอยูก่ บั พืJนความรู้เดิมของผูอ้ ่านซึ งจะ
มีมากน้อยไม่เท่ากัน ทุกเรื องทีผูอ้ ่านได้อ่านและรับเข้าไปในสมองจะต้องไปรวมกับโครงสร้ าง
ความรู้ พJื น ฐานที มี อ ยู่แ ล้วและลัก ษณะของโครงสร้ า งความรู้ พJื น ฐานนัJนจะต้อ งสอดคล้องกับ
เรื องราวใหม่ทีผูอ้ ่านรับเข้าไปจึงจะเกิดความเข้าใจขึJนได้ นอกจากนีJ อนงค์ บุญเลิศ (2538: 67) และ
มาลินี ชาญศิลป์ (2540: 110) ยังได้กล่าวไว้อีกว่า บุคคลแต่ละคนย่อมมีประสบการณ์ทีแตกต่างกัน
ทําให้ผลจากการอ่านแตกต่างกันไป คนทีไม่เคยประสบกับเหตุการณ์ใดก็จะเข้าใจและซาบซึJ งน้อย
กว่าคนทีมีประสบการณ์เรื องนัJนมาแล้ว หรื อหากได้ประสบกับเหตุการณ์ใดเมือได้อ่านเรื องทีตรง
กับประสบการณ์ของตนก็จะสามารถตีความข้อความนัJน ๆ ได้เป็ นอย่างดี
ในประเด็นของวิธี ก ารสอนอ่า นตี ค วามนัJน อาจารย์ผูส้ อนรายวิชาการอ่า นตี ค วามหรื อ
รายวิชาทีเกียวข้องกับการอ่านตีความมีความเห็นว่า ผูส้ อนควรจะอธิ บายหลักและกระบวนการอ่าน
ตีความให้ชดั เจน จากนัJนจึงให้นกั ศึกษาพิจารณาบทอ่านและทําความเข้าใจเกี ยวกับคําศัพท์ก่อน
จากนัJนจึงให้อ่านเพือทําความเข้าใจเนืJ อหาทัJงหมด เมือนักศึก ษาเข้าใจแล้วก็ให้นักศึกษาได้ฝึก
การตีความ โดยผูส้ อนเป็ นผูท้ ีคอยให้คาํ ชีJ แนะและกระตุน้ ให้นกั ศึกษาคิด ดังที สมพร มันตะสู ตร
แพ่งพิพฒั น์ (2534: 39) ได้กล่าวไว้วา่ การอ่านตีความเป็ นการอ่านในระดับลึก ผูอ้ ่านจะต้องเข้าใจ
ความหมายโดยนัยของคําและความหมายตามรู ปศัพท์ของประโยค จะต้องพิถีพิถนั ในการพิจารณา
คํา วลี ประโยค ว่าคําแต่ละคํามีความหมายอย่างไรได้บา้ ง และคํานัJนมีความหมายอะไรเป็ นพิเศษ

220
แฝงอยูบ่ า้ ง ตลอดจนต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของคําต่าง ๆ ในข้อความเดียวกัน ผูอ้ ่านทีมีความ
ชํา นาญสู ง จะต้อ งมี เ ทคนิ ค พิ เ ศษที จะค้น พบสิ งที ผูเ้ ขี ย นต้อ งการหมายถึ ง และสามารถเข้า ใจ
ความหมายเฉพาะตัวของผูเ้ ขี ย นที เลื อ กใช้ใ นข้อเขี ย นหรื อหนัง สื อนัJน ๆ สอดคล้องกับ อนงค์
บุญเลิศ (2538: 67) และ มาลินี ชาญศิลป์ (2540: 110) ทีกล่าวไว้ว่า ความหมายของคําเป็ นส่ วน
สําคัญของการตีความ ผูท้ ีเข้าใจในถ้อยคํา สํานวน จะตีความได้ลึกซึJ งและถูกต้องมากกว่าผูท้ ีไม่
เข้าใจความหมายของถ้อยคํา สํานวน และหากไม่เข้าใจถ้อยคําก็จะตีความได้ไม่ถูกต้องและไม่ลึกซึJ ง
นอกจากนีJอาจารย์ผสู้ อนรายวิชาการอ่านตีความหรื อรายวิชาทีเกียวข้องกับการอ่านตีความ
ยังได้เสนอแนะว่าควรมีกิจกรรมทีหลากหลายสําหรับการตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ ตลอดจน
ควรให้นัก ศึ ก ษาได้มี โอกาสในการอภิ ป รายร่ ว มกัน เกี ยวกับ การตี ค วามภายในกลุ่ ม เพือจะได้
แลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกันอันจะทําให้ได้มุมมองหรื อแนวคิดใหม่ ๆ ทีแตกต่างจากตนเอง
สํา หรั บ การสัม ภาษณ์ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ต สาขาวิช าภาษาไทย มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏเชี ย งใหม่ เกี ยวกับ สภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิช าการอ่ านตีค วามและ
ความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความนัJนพบว่า นักศึกษาต้องการให้
ผูส้ อนทบทวนเรื องการอ่านจับใจความก่อนทีจะสอนเรื องการอ่านตีความ และควรจะอธิ บายอย่าง
ละเอียดเกี ยวกับวิธีการตีความ หรื อเทคนิ ค วิธีการคิดทีจะนําไปสู่ การตีความสารแต่ละประเภท
รวมทัJง ควรจะยกตัว อย่า งวิธี ก ารตี ค วามสารประเภทต่ า ง ๆ ให้ม าก ๆ เพื อนัก ศึ ก ษาจะได้เ กิ ด
ความเข้าใจมากยิงขึJน ซึงสาเหตุทีนักศึกษาต้องการให้ผสู้ อนทบทวนเรื องการอ่านจับใจความก่อนที
จะสอนการอ่ านตี ความเนื องมาจากหากอ่า นแล้วไม่ สามารถที จะจับใจความได้ก็จะไม่ส ามารถ
ตีความได้ เพราะการอ่านจับใจความเป็ นการอ่านเพือให้รู้เรื องราวทัJงหมดว่าเรื องทีอ่านนัJนกล่าวถึง
เรื องอะไร ดังที อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2554: 67) ได้
กล่าวไว้วา่ ขัJนตอนแรกของการตีความจะต้องอ่านเรื องทีจะตีความโดยละเอียด คือ เมืออ่านจบแล้ว
พยายามจับประเด็นสําคัญให้ได้ ขณะทีอ่านต้องพยายามคิดหาเหตุผลและใคร่ ครวญอย่างรอบคอบ
แล้วนํามาประมวลเข้ากับความคิดของตนว่าข้อความหรื อเรื องนัJนมีความหมายถึงสิ งใด ต่อจากนัJน
จึงใช้การแปลความ คือ แปลงเรื องทีได้อ่านออกมาเป็ นคําพูดใหม่หรื อถ้อยคําใหม่ โดยยังรักษา
เนืJอหาและความสําคัญของเรื องเดิมไว้อย่างครบถ้วน และขัJนตอนสุ ดท้ายก็คือการตีความ
ในส่ วนของบทอ่านนัJน นักศึกษาเห็นว่าบทอ่านทีนํามาสอนควรจะมีความชัดเจน ตีความ
ได้ตรงกัน และบทอ่านควรจะเรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก อีกทัJงควรเป็ นข้อความหรื อเรื องสัJน ๆ
ไม่ ย าวจนเกิ น ไป หรื อ อาจจะเริ มตัJง แต่ ห นึ งประโยค หลาย ๆ ประโยค และเป็ นเรื องราวไป
ตามลําดับ ส่ วนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิqทางการเรี ยน นักศึกษามีความเห็นว่าข้อสอบควรมีระดับความ
ยากง่ายเหมาะกับระดับของผูเ้ รี ยน ไม่ควรมีบทอ่านทียาวและมีจาํ นวนมากจนเกินไปเพราะจะใช้
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เวลามากในการทําแบบทดสอบ ข้อสอบควรจะมีทJ งั ข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย อีกทัJงต้องเป็ น
ข้อสอบทีเน้นการคิดวิเคราะห์ ไม่วดั เพียงแค่ระดับความรู้ความจําเท่านัJน
สําหรับความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ นักศึกษาต้องการ
ให้ผสู้ อนอธิบายขัJนตอนการอ่านตีความก่อนลงมือปฏิบตั ิและต้องการให้ผสู้ อนสาธิ ตวิธีการตีความ
ก่อนให้นักศึกษาลงมือปฏิ บตั ิ ในด้านของบทอ่าน นักศึกษาต้องการให้สอนเกี ยวกับการตีความ
คํา คมและเรื องขํา ขันมากที สุ ด ส่ วนด้า นข้อสอบวัดผลสัม ฤทธิq ทางการเรี ย น นัก ศึ ก ษาต้องการ
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนทีมีทJ งั ปรนัยและอัตนัยและต้องการให้มีการทดสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนในทุกหน่วยการเรี ยนรู้
2. การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี ทีเกี ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ทฤษฎีวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ และการจัด
การเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brock and Nagasaka เพือนํามากําหนดเป็ น
กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน จากนัJนจึงออกแบบรู ปแบบ
การเรี ย นการสอนตามองค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นการสอน ต่อจากนัJนจึ ง ได้ดาํ เนิ นการ
ตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยผูเ้ ชียวชาญก่อนนําไปทดลองใช้
ผลการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ปรากฏ
ว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึJนมีองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ 1. หลักการของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน 2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน 3. ขัJนตอนการเรี ยนการสอน และ
4. การวัดและประเมินผล สอดคล้องกับ อธิ กมาส มากจุย้ (2553) ทีทําวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบ
การเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ส หบทเพื อเสริ ม สร้ า งความสามารถในการเขี ย นภาษาไทยเชิ ง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ทีพบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีสหบท
มีองค์ประกอบ 4 ส่ วน ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ ขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอน และแนวทาง
การวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน รวมทัJงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แสงเดือน เจริ ญฉิ ม
(2552) ที ได้ท ํา วิ จ ัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ยนการสอนที สร้ า งเสริ มมโนทัศ น์ แ ละ
การแก้ปัญหาในวิชาฟิ สิ กส์ ระดับชัJนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีพบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนที
พัฒนาขึJ นประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ และการวัดและประเมินผล
ในส่ ว นของขัJน ตอนการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึJนนัJน แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที 1 การวางแผนและเตรี ยมการเรี ยนรู้ของนักศึกษา ซึ งระยะนีJ เป็ นการเตรี ยมการของ
ครู ก่อนจัดการเรี ยนการสอนเพือให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ โดยครู จะต้องกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้
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เนืJ อหา กิ จกรรมการเรี ยนการสอน สื อการเรี ยนการสอน และวิธีการวัดและประเมินผล ตลอดจน
การให้ความรู้พJนื ฐานด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์แก่นกั ศึกษา
ระยะที 2 ขัJนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในชัJนเรี ยน แบ่งออกเป็ น 3 ขัJนตอนใหญ่ ๆ
6 ขัJนตอนย่อย ได้แก่ ขัJนเรี ยนรู้ ลกั ษณะบทอ่าน ขัJนให้เครื องมือผ่านการสาธิ ต ขัJนอ่านพินิจด้วย
ตนเอง ขัJนครืJ นเครงแลกความเห็น ขัJนใช้ให้เป็ นลองฝึ กหัด และขัJนปฏิบตั ิซJ าํ เพือประเมิน
ผลจากการตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนมีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ซึ งอาจจะเป็ นเพราะว่าผูว้ ิจยั ได้
ดํา เนิ นการตามขัJนตอนของการพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอนทํา ให้องค์ป ระกอบทุ ก ส่ วนมี
ความต่ อเนื องสัมพันธ์ กนั เริ มตัJงแต่ ก ารศึ ก ษาข้อมูล ฐานเพือนํา มาใช้เป็ นแนวคิ ดในการพัฒนา
รู ป แบบการเรี ย นการสอน ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี เกี ยวกับ การพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอน
ทฤษฎีวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ และการจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brock
and Nagasaka จากนัJนจึงนําสาระสําคัญของแนวคิด ทฤษฎี มากําหนดเป็ นหลักการของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน แล้วนําหลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนมากําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ โดย
เชื อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหลักการและวัตถุประสงค์ว่ามีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน
อย่างไร ต่อจากนัJนจึงกําหนดขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอนโดยนําหลักการและวัตถุ ประสงค์
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนมาวิเคราะห์และเชื อมโยงเพือกําหนดเป็ นขัJนตอนต่าง ๆ อย่างเป็ น
ระบบส่ งผลให้ขJ นั ตอนการจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์เป็ นอย่างดี
และขัJนตอนสุ ด ท้า ยก็ คื อการวัดและประเมิ นผลการจัด การเรี ย นการสอน ซึ งผูว้ ิจยั ได้พิจารณา
กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยน
การสอน หลัง จากที ได้อ อกแบบรู ป แบบการเรี ย นการสอนแล้ว ผูว้ ิจ ัย ได้นํา ไปให้ผูเ้ ชี ยวชาญ
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การสนทนากลุ่ม จากนัJนจึง
นํา รู ป แบบการเรี ย นการสอนมาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามคํา แนะนํา ของผู้เ ชี ยวชาญ แล้ว นํา ไปให้
ผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบรู ป แบบการเรี ย นการสอนอี ก ครัJ งเพื อรั บ รองรู ป แบบการเรี ย นการสอน
หลังจากนัJนผูว้ ิจยั จึงได้นาํ รู ปแบบการเรี ยนการสอนไปทดลองใช้กบั นักศึกษาทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
อีก 3 ครัJ ง เพือตรวจสอบเป็ นไปได้ใ นการใช้รูปแบบการเรี ย นการสอน ซึ งการดําเนิ นการตาม
กระบวนการดังกล่ าวข้างต้นสอดคล้องกับ Joyce, Weil and Calhoun (2009) ทีได้กล่าวไว้ว่า
การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แบบแผนการสอนหรื อ กิ จ กรรมต้อ งมี
ความสั ม พัน ธ์ แ ละส่ ง เสริ มซึ งกั น และกั น โดยองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นหลัก การ
วัตถุประสงค์ ขัJนตอนการเรี ยนการสอน บทบาทผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยน และการวัดและประเมินผล ต้อง
ผ่านขัJนตอนการสร้ างอย่า งเป็ นระบบ เช่ นเดี ย วกับที ทิศ นา แขมมณี (2554: 201) ได้กล่ า วไว้ว่า
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การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบต้องดําเนินการ 4 ขัJนตอน คือ ขัJนตอนที 1 ขัJน
การวิเคราะห์ระบบ (analysis) หมายถึง การวิเคราะห์เพือศึกษาปั ญหาความต้องการและจุดบกพร่ อง
ต่ า ง ๆ รวมทัJง สํ า รวจทรั พ ยากรที มี อ ยู่ แ ละที ต้อ งการ ขัJน ตอนที 2 ขัJน การสั ง เคราะห์ ร ะบบ
(synthesis) เป็ นขัJนของการรวบรวมข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์ระบบเดิม และนํามาใช้ในการสร้าง
ระบบใหม่ ขัJนตอนที 3 ขัJนสร้างแบบจําลองระบบการสอน (construction of system model) เป็ นขัJน
ของการนําเอาขัJนตอนต่าง ๆ ทีกําหนดไว้ในขัJนสังเคราะห์ระบบมาใส่ แบบจําลองเพือแสดงลําดับ
ขัJน และขัJนตอนที 4 ขัJนการทดลองใช้ระบบในสถานการณ์จาํ ลอง (system simulation) เป็ นขัJนของ
การพิสูจน์ทดสอบว่าระบบทีสร้างขึJน สามารถใช้ได้ผลตามทีคาดหวัง
นอกจากนีJ การดําเนินการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบยังทําให้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึJนมีประสิ ทธิภาพ ดังงานวิจยั ของ ชมนาด เชืJอสุ วรรณทวี (2555) ทีได้ทาํ
วิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์เพือส่ งเสริ มความสามารถในการคิดขัJนสู ง
และจิ ตตพิสัยของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา แล้วพบว่า รู ปแบบการเรี ย นการสอนทีพัฒนาขึJ นมี
ความเหมาะสม/สอดคล้องอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด และเมือพิจารณาองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนแต่ละองค์ประกอบ ในส่ วนขององค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ หลักการของ
รู ป แบบมี ค วามเหมาะสมสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด และทฤษฎี พJื น ฐาน สามารถใช้เ ป็ นกรอบใน
การกําหนดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน แสดงให้เห็นจุดเน้นในการเรี ยนการสอน วัตถุ ประสงค์มี
ความเหมาะสมชัดเจน สามารถแสดงถึงสิ งทีมุ่งหวังให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยน หลักการและวัตถุประสงค์มี
ความสอดคล้องกันตามความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก
ทีสุ ด สําหรับองค์ประกอบเชิงกระบวนการ กระบวนการเรี ยนการสอนมีขJ นั ตอนครบถ้วนเหมาะสม
และสอดคล้องต่ อเนื องกัน ขัJนตอนการเรี ยนการสอนมีค วามเหมาะสม สามารถทําให้การเรี ย น
การสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมากทีสุ ด นอกจากนีJ
แล้ว องค์ป ระกอบเชิ ง เงื อนไขการนํา รู ป แบบไปใช้ ปั จจัย ที เอืJ อต่ อการเรี ย นรู้ มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ ปั จจัยสนับสนุ นมีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับ
มากทีสุ ด ทัJงนีJ อาจเนื องมาจากรู ปแบบการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ทีส่ งเสริ มความสามารถใน
การคิ ด ขัJน สู ง ของนัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษา (EPPE Model) ได้พ ัฒ นาขึJ นอย่ า งเป็ นระบบ มี
การดําเนินการตามขัJนตอนของวิธีการเชิ งระบบ เช่ นเดียวกับงานวิจยั ของ วิภาดา พูลศักดิqวรสาร
(2555) ทีทําวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาสําหรับ
ผูใ้ หญ่ เพือส่ งเสริ มความเข้า ใจในการอ่ านภาษาอัง กฤษ แล้วพบว่า รู ป แบบการเรี ยนการสอนที
พัฒนาขึJนได้รับการประเมินจากผูเ้ ชียวชาญ 5 ท่าน อยูใ่ นระดับดีมาก ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
คือ หลัก การ วัตถุ ป ระสงค์ การดํา เนิ นงาน กระบวนการเรี ยนการสอน และการวัดประเมิ นผล
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เรี ยกว่า META Model มี 4 ขัJน คือ ขัJนจัดการก่อนปฏิบตั ิงาน (M) ขัJนสนับสนุนขณะปฏิบตั ิงาน (E)
ขัJนฝึ กฝนหลัง ปฏิ บ ตั ิง าน (T) และขัJนประเมินผลลัพธ์ (A) ซึ งผลการทดลองในชัJนเรี ย น พบว่า
แผนการเรี ยนรู้ ภายใต้รูปแบบมีประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับทีนํามาใช้ได้ และมีผลให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้
ศัก ยภาพของตนร่ วมมื อกันทํา ภาระงาน ทัJง นีJ เป็ นเพราะว่า การพัฒนารู ป แบบที มี ชื อว่า META
Model ได้มาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกี ยวข้องต่าง ๆ
และจากคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ รวมทัJงได้สัมภาษณ์ผสู้ อนและเก็บข้อมูลความต้องการจําเป็ นของ
ผูเ้ รี ย นส่ ง ผลให้องค์ป ระกอบของรู ป แบบมี ค วามสัม พันธ์ ส่ ง เสริ ม ซึ งกันและกันทํา ให้รู ป แบบ
การสอนอ่านเน้นภาระงานนีJมีความเหมาะสมทีนําไปใช้ได้จริ ง
ดังนัJนการทีผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ จึงทําให้
ผูเ้ ชียวชาญมีความเห็นว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึJนมีคุณภาพดี สามารถนําไปใช้
ได้อย่างประสิ ทธิภาพ
3. การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ผลการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปทดลอง
ใช้กบั นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาหลังทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศาสตร์ สู งกว่าก่ อนทดลองใช้รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศาสตร์
เมือจําแนกคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนตามประเภทของงานเขียนพบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิตมีคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยแก้วและร้อยกรองหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
เช่ นเดี ย วกัน เป็ นไปตามสมมติ ฐานการวิจยั ข้อ 1 ที ว่า รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิ บ ตั ิศ าสตร์ เพือเสริ ม สร้ า งความสามารถใน การอ่ า นตี ค วามของนักศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
บัณฑิต สามารถเสริ มสร้างให้นกั ศึกษามีความสามารถในการอ่านตีความหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
ในประเด็นทีคะแนนความสามารถในการอ่านตีความหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนนัJน อาจจะ
อภิปรายผลได้ว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึJนมานัJนได้จดั ลําดับมาแล้วเป็ นอย่างดี
ขัJนตอนแต่ละขัJนตอนมีความต่อเนืองสัมพันธ์กนั กิจกรรมทีให้นกั ศึกษาทําเป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ ม
ให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการตีความมากยิงขึJน โดยขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอน
ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึJน แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนีJ
ระยะที 1 การวางแผนและเตรี ยมการเรี ยนรู้ของนักศึกษา ระยะนีJเป็ นการเตรี ยมการของครู
ก่อนจัดการเรี ยนการสอนเพือให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ โดยครู จะต้องกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้
เนืJ อหา กิ จกรรมการเรี ยนการสอน สื อการเรี ยนการสอน และวิธีการวัดและประเมินผล ตลอดจน
การให้ความรู้พJืนฐานด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ แก่นกั ศึกษา ซึ งการดําเนิ นการในระยะนีJ จะทําให้ครู
สามารถจัดการเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึJนส่ งผลให้นกั ศึกษาสามารถตีความได้ ดังที
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สุ รางค์ โคว้ตระกูล (2553: 27) ได้กล่าวไว้วา่ การตัJงวัตถุประสงค์จะช่ วยให้ครู คิดเตรี ยมการสอน
ของแต่ ล ะวิช าอย่า งละเอี ย ด นอกจากนีJ วตั ถุ ป ระสงค์ย งั จะช่ วยชีJ แนวทางให้ค รู เตรี ย มกิ จกรรม
ประสบการณ์ ข องนักเรี ยน เนืJ อหาและวิธีสอน เพือจะช่ วยให้นักเรี ยนเปลี ยนพฤติกรรมไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ที วางไว้ ดัง นัJน เมื อผูว้ ิจ ัย ได้ด ํา เนิ น การในส่ ว นนีJ จึ ง ทํา ให้ม องเห็ น ภาพรวมของ
การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาการอ่านตีความว่าควรจะมีจุดประสงค์การเรี ยนรู้อย่างไร เนืJ อหา
ทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนประกอบด้วยเนืJ อหาใดบ้าง สื อการเรี ยนการสอนในแต่ละแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ คืออะไร และจะมีวิธีการวัดและประเมินว่านักศึกษาบรรลุ ตามจุดประสงค์ทีวางไว้
อย่างไร
นอกจากนีJ การเตรี ย มการให้ค วามรู้ พJื น ฐานด้า นวัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ แ ก่ นัก ศึ ก ษาก็ เ ป็ น
สิ งจํา เป็ นเนื องจากนัก ศึ ก ษายัง ไม่ มี ค วามรู้ เกี ยวกับ ทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติศ าสตร์ ม าก่ อน ดัง นัJนใน
การจัดการเรี ยนรู้แผนที 1 ผูว้ ิจยั จึงได้จดั กิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพือให้นกั ศึกษาเรี ยนรู้เกี ยวกับ
ทฤษฎี วจั นปฏิ บ ตั ิศ าสตร์ โดยในขัJนแรกผูส้ อนจะอธิ บ ายเกี ยวกับ ความหมายและขอบข่ า ยของ
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ให้นกั ศึกษาฟัง จากนัJนจึงแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็ นกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยแต่
ละกลุ่มประกอบด้วยนักศึกษาทีคละความสามารถ คือ มีทJ งั คนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพือให้ศึกษา
หัวข้อของทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ทีมีความสําคัญต่อการตีความ ได้แก่ ตัวบ่งบอก (deixis) สภาวะ
เกิ ดก่ อน (presupposition) ความหมายชีJ บ่ งเป็ นนัยในการสนทนา (conversational implicature)
และวัจนกรรม (speech act) จากนัJนให้นกั ศึกษาออกมานําเสนอผลการศึกษาหน้าชัJนเรี ยน และให้
นักศึกษาแต่ละคนสรุ ปความรู้เป็ นแผนผังความคิด ซึ งการทีผูส้ อนให้นกั ศึกษาทํางานร่ วมกันเป็ น
กลุ่ มทําให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี ยวกับทฤษฎี วจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ มากยิงขึJน ดังที Slavin
(1990) ได้กล่าวไว้วา่ การทีให้ผเู้ รี ยนได้ร่วมมือกันเรี ยนรู้ ได้แลกเปลียนเรี ยนรู้ซึงกันและกันทําให้
ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์
ทีดีต่อผูอ้ ืน และทีสําคัญคือช่วยให้ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนสู งขึJน สอดคล้องกับ Joyce and
Weil (1986) ทีกล่าวไว้วา่ การสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู้ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านสติปัญญา โดยเพือน
ในกลุ่มจะช่วยเหลือแนะนํากัน เนืองจากผูเ้ รี ยนทีอยูใ่ นวัยเดียวกันสามารถสื อสารระหว่างกันได้ง่าย
กว่าทีครู ส อน นอกจากนีJ การให้นักศึก ษาสรุ ปความรู้ เป็ นแผนทีความคิดนัJนยังทําให้นักศึกษามี
ความเข้า ใจในเนืJ อหาทีเรี ย นมากยิงขึJ น ดังที ทิศนา แขมมณี (2554: 236) ได้ก ล่ าวว่า การเรี ย น
การสอนโดยใช้ผงั กราฟิ กหรื อแผนทีความคิดนัJนทําให้ผเู้ รี ยนเข้าใจเนืJ อหาสาระทีเรี ยนและจดจําสิ ง
ทีเรี ยนได้ดี นอกจากนัJนยังได้เรี ยนรู้การใช้ผงั กราฟิ กในการเรี ยนรู้เนืJอหาสาระอืน ๆ ได้อีกมาก
ระยะที 2 ขัJนการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนในชัJนเรี ยน ระยะนีJ เป็ นการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนในชัJนเรี ยน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ขัJนตอนใหญ่ ๆ ดังนีJ
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1. ขัJนก่อนอ่าน ขัJนตอนนีJมีจุดมุ่งหมายเพือเตรี ยมความรู้เดิม กระตุน้ ให้นกั ศึกษานําความรู้
เดิมทีมีอยูม่ าใช้ทาํ ความเข้าใจบทอ่าน ดังที John (1997) และ วิสาข์ จัติวตั ร์ (2543: 262) ได้กล่าวว่า
ขัJนตอนก่อนอ่านมีจุดมุ่งหมายเพือเตรี ยมความรู้เดิม ครู อาจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนนําความรู้เดิมทีมีอยู่
มาใช้ทาํ ความเข้าใจบทอ่าน ถ้านักเรี ยนไม่มีความรู้เดิ มในเรื องนัJน ๆ ครู อาจสอนหรื อสร้างเสริ ม
ความรู้เพือเป็ นพืJนฐานในการอ่านเรื อง กิจกรรมทีใช้ควรกระตุน้ ความสนใจและสร้างวัตถุประสงค์
ในการอ่าน เช่น การใช้คาํ ถามนํา (pre-reading question) การใช้แผนทีความคิด (concept mapping)
ดังนัJน กิจกรรมย่อยทีผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดในขัJนตอนนีJจึงประกอบด้วย
1.1 เรี ยนรู้ ล ัก ษณะบทอ่ า น ขัJนตอนนีJ ค รู และนักศึ กษาร่ วมกันอภิ ปรายความรู้ ทวไป
ั
เกียวกับลักษณะของบทอ่านทีเรี ยน เช่ น องค์ประกอบ โครงสร้าง ลักษณะการใช้ภาษา เป็ นต้น ซึ ง
สอดคล้องกับขัJน See ที Brock and Nagasaka (2005: 20) ทีได้กล่ า วไว้ว่า ขัJนตอนแรกของ
การสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ควรจะให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้เกียวกับภาษาทีอยูใ่ นบริ บทต่าง ๆ เพราะภาษา
ในบริ บ ทที ต่ า งกันก็ จะมี ล ัก ษณะการใช้ภาษาที แตกต่ า งกัน ดัง นัJนผูว้ ิจยั จึ ง ได้ก าํ หนดให้ต้องมี
การเรี ย นรู้ เกี ยวกับ ลัก ษณะของบทอ่ านตลอดจนลัก ษณะการใช้ภาษาในบทอ่า นประเภทนัJน ๆ
เพราะงานเขียนแต่ละประเภทก็จะมีลกั ษณะการเขียนทีแตกต่างกัน การเข้าใจเกียวกับลักษณะหรื อ
วิธีการเขียนของงานเขียนแต่ละประเภทจะช่วยให้นกั ศึกษาสามารถจับประเด็นทีผูเ้ ขียนต้องการจะ
สื อสารได้โดยง่าย ดังที บุญเหลือ เทพยสุ วรรณ (2523, อ้างถึงใน กาญจนา วิชญาปกรณ์, 2534: 175176) ได้กล่าวไว้วา่ วรรณกรรมแต่ละชนิดมีรูปแบบแตกต่างกัน จึงมีขอ้ จํากัดและลักษณะเฉพาะไป
ตามวิธีการ และแนวนิ ยมในการแต่ง การเข้าใจรู ปแบบของวรรณกรรมนับเป็ นกรอบจํากัดอย่าง
หนึ งทีจะช่วยให้การพินิจสารมีหลักเกณฑ์ทีแน่นขึJน สอดคล้องกับ ชมัยพร แสงกระจ่าง (2545:
887-888) ทีได้แสดงความคิดเห็นว่า ผูอ้ ่านจะสามารถตีความงานเขียนได้ จะต้องทําความเข้าใจใน
เรื องของขนบวรรณคดี คือ การนิยมปฏิบตั ิตาม ๆ กันมาในเรื องของการเสนอสาร ซึ งแต่ละสังคม
ย่อมมีขนบประเพณี ในการสื อสารแตกต่างกันไปแล้วแต่ขนบประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมนัJน
ๆ ยกตัวอย่างเช่น ในวรรณคดีตะวันตก นักประพันธ์หรื อกวีเคยอ้างเทพเจ้าในตํานานกรี กและบุคคล
ในคัมภีร์ไบเบิล กวีอืน ๆ ย่อมทําตามกันต่อ ๆ มา ทัJงนีJเพราะผูอ้ ่านและผูเ้ ขียนทําความเข้าใจกันโดย
อาศัยสิ งเหล่านีJ และในบทละครไทยก็มีการตัJงต้นคํากลอนด้วยคําว่า “เมือนัJน” หรื อ “บัดนัJน” ตาม
ฐานะของผูท้ ีจะเอ่ยชือถึงต่อไป หรื อใช้การเปรี ยบผิวหน้าของหญิงสาวกับดวงจันทร์ เป็ นต้น
1.2 ให้ เ ครื องมื อ ผ่ า นการสาธิ ต ขัJน ตอนนีJ ครู ส าธิ ต วิ ธี ก ารอ่ า นโดยใช้ค วามรู้ ด้า น
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ช่วยในการตีความให้นักศึกษาดูเป็ นตัวอย่าง ได้แก่ การใช้ตวั บ่งบอก (deixis)
สภาวะเกิ ด ก่ อ น (presupposition) ความหมายชีJ บ่ ง เป็ นนั ย ในการสนทนา (conversational
implicature) วัจนกรรม (speech act) ซึ งการทีผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดให้ผสู้ อนต้องสาธิ ตให้นกั ศึกษาดู
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วิธีการตีความโดยใช้ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพราะต้องการให้นกั ศึกษาเรี ยนรู้เกียวกับวิธีการและ
ขัJนตอนในการตีความ สอดคล้องกับ Brock and Nagasaka (2005: 22) ทีได้กล่าวไว้วา่ การสอน
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ในขัJน Review ครู จะต้องอธิ บายเกี ยวกับวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ให้ผเู้ รี ยนฟั งเพือให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักเกียวกับความสําคัญของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ทีมี
ต่อการใช้ภาษา ซึงการทีครู อธิ บายและสาธิ ตวิธีการนําทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ มาใช้ในการตีความ
จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจและเห็นแนวทางในการตีความบทอ่านแต่ละประเภทได้ชัดเจน
ยิงขึJน ดังที ทิศนา แขมมณี (2545: 330) ได้กล่าวไว้วา่ วิธีสอนโดยใช้การสาธิ ต คือ กระบวนการที
ผูส้ อนใช้ในการช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนด โดยการแสดงหรื อทําสิ งที
ต้องการให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ ให้ผเู้ รี ยนสังเกตดูแล้วให้ผเู้ รี ยนซักถาม อภิปราย และสรุ ปการเรี ยนรู้ที
ได้จากการสังเกตการสาธิ ต ส่ งผลให้ผเู้ รี ยนได้เห็นการปฏิบตั ิจริ งด้วยตาตนเอง ทําให้เกิ ดความรู้
ความเข้าใจในเรื องหรื อการปฏิบตั ินJ ันชัดเจนขึJน นอกจากนีJ การทีสาธิ ตวิธีการอ่านตีความโดยใช้
ทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติใ ห้นัก ศึ ก ษาดู เ ป็ นตัวอย่า งนัJน ยัง ทํา ให้นัก ศึ ก ษาเข้า ใจวิธี ก ารคิ ด เพือนํา ไปสู่
การตีความได้ ดังที Davey (1983, อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวตั ร์ , 2543: 205) ได้กล่าวไว้วา่ ครู ควรสาธิ ต
หรื อแสดงการบอกกระบวนความคิดให้ผอู้ ่านซึ งมีปัญหาด้านการอ่านให้ดูเป็ นตัวอย่าง เนื องจาก
ผูอ้ ่ า นที ไม่ ส ามารถอ่ า นอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพนัJน มี ข ้อ บกพร่ องหลายประการ เช่ น ไม่ ส ามารถ
ตัJงสมมติฐานเกี ยวกับความหมายของเรื องทีอ่าน ไม่รู้จกั การสร้างมโนภาพจากเรื องราวทีอ่าน ไม่
สามารถแก้ไขปั ญหาหรื อหากลวิธีมาซ่ อมเสริ มเมือไม่เข้าใจสิ งทีอ่าน การทีครู สาธิ ตการใช้กลวิธี
การอ่านโดยการบอกกระบวนความคิดหรื อการบรรยายความคิดของตนให้นักเรี ยนฟั ง จะทําให้
นักเรี ยนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านในระดับสู งได้ โดยนักเรี ยนสามารถเลียนแบบหรื อใช้กลวิธี
การอ่านทีมีประสิ ทธิภาพทีครู ใช้ในขณะทีสาธิ ตได้ เช่นเดียวกับ Pressley and Harris (1993) ทีกล่าว
ไว้ว่า การทีครู สาธิ ตให้ผูเ้ รี ย นดูจะทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ทJ งั เนืJ อหาและวิธี การคิดทีนํา ไปสู่
การเรี ยนรู้นJ นั ๆ ได้จากการสาธิตของครู
2. ขัJนระหว่า งอ่า น ขัJนตอนนีJ เป็ นขัJนตอนที ให้นักศึก ษาอ่า นอย่างอิ สระ โดยครู ค อยให้
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เมือนักศึกษาต้องการ สอดคล้องกับ วิสาข์ จัติวตั ร์ (2543: 262) ทีได้
กล่ าวว่า ในขัJนตอนนีJ ครู อาจปล่ อยให้นักเรี ยนอ่านโดยอิสระ และให้ความช่ วยเหลื อถ้านักเรี ย น
ต้องการ ครู ควรช่ วยพัฒนากลวิธีการอ่านให้นกั เรี ยน เช่ น การเดาความหมายของศัพท์จากบริ บท
การทํานายเรื อง การใช้ค วามรู้ ด้า นไวยากรณ์ คํา อ้า งอิ ง และคํา ที เชื อมโยงสัม พันธ์ ค วามเพือหา
ความหมายของบทอ่าน เป็ นต้น ซึงในขัJนตอนนีJมีขJ นั ตอนการเรี ยนการสอนย่อยดังนีJ
2.1 อ่ า นพินิ จ ด้ว ยตนเอง ขัJนตอนนีJ ครู แจกบทอ่ า นอี ก 1 เรื อง ให้นัก ศึ ก ษา แล้ว ให้
นักศึกษาแต่ละคนอ่านบทอ่านด้วยตนเองตามวิธีการทีครู สาธิ ต โดยครู คอยให้ความช่ วยเหลือใน

228
ด้านต่าง ๆ เมือนักศึกษาต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีกลุ่ม Constructivism ทีกล่าวไว้ว่า
การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการทีเกิดขึJนภายในผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู้ดว้ ยตนเองโดยใช้ขอ้ มูล
ที ได้รับ มาใหม่ ร่ วมกับ ข้อ มู ล หรื อ ความรู้ ที มี อ ยู่แล้ว มาเป็ นเกณฑ์ช่ ว ยในการตัด สิ นใจ การให้
ความช่วยเหลือชีJแนะแก่ผเู้ รี ยนในลักษณะของ assisted learning หรื อ scaffolding เป็ นสิ งสําคัญมาก
เพราะสามารถช่ วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ไปถึงระดับทีอยู่ในศักยภาพของตนเองได้ (Vygotsky, 1997)
สอดคล้องกับ ณัฐกร สงคราม (2553: 66) ทีกล่าวว่า การทีบุคคลหนึงบุคคลใดได้ลงมือกระทําหรื อ
สร้างสรรค์ความหมายจากประสบการณ์ของตน องค์ความรู้จะถูกสร้างขึJนโดยคนผูน้ J นั เอง ผ่านชุด
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทีมีลกั ษณะเฉพาะตนและมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน นอกจากนีJ ขJ นั ตอน
นีJ ยงั สอดคล้องกับ Brock and Nagasaka (2005: 21) ทีได้กล่าวไว้ว่า ขัJนตอนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
ขัJน Use คื อ การที ครู พ ฒ
ั นากิ จกรรมต่ า ง ๆ ขึJ นมาเพือให้ผูเ้ รี ย นได้ล งมื อปฏิ บ ตั ิ ซึ งจะทํา ให้เกิ ด
ความเข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาในบริ บทต่าง ๆ อย่างแท้จริ ง นอกจากนีJ การทีครู เปลียนบทบาทจาก
การสอน การบอก หรื อการบรรยาย มาเป็ นการคอยให้ความช่วยเหลือ คอยแนะนํา แก่นกั เรี ยน ถือ
ว่าเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนทียึดผูเ้ รี ยนสําคัญ ดังที สนิท สัตโยภาส (2556: 53-54) ได้กล่าวว่า
บทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนทียึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญก็คือ ครู ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนฝึ กคิด
ฝึ กทํา และฝึ กปรับปรุ งตนเอง ครู จะต้องเอาใจใส่ นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคล เช่นเดียวกับ ทิศนา แขมมณี
(2554: 121) ทีกล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนทียึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ครู ควรจะลดบทบาทของ
ตนเองลงและเปลียนแปลงบทบาทจากการถ่ายทอดความรู้ไปเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก/ช่ วยให้
ผูเ้ รี ย นดํา เนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ไ ด้อ ย่า งราบรื นและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้อ งกับ พิ ม พัน ธ์
เดชะคุ ตป์ (2558: 45) ทีได้กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที 21 ครู จะต้องปรับ
กระบวนทัศ น์ ใ หม่ จ ากเดิ ม ที ครู เ ป็ นศู น ย์ก ลาง (teacher-centered) เป็ นกระบวนทัศ น์ ใ หม่ ข อง
การสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (child-centered) เน้นการบูรณาการ (integration) โดยครู จะต้อง
เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก ผูส้ นับสนุ น และเป็ นพีเลีJ ยงเพือให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ด้วยตัวเองและค้นพบ
ความสามารถทีสมบูรณ์ ด้วยตนเอง และเร้ าใจให้ผูเ้ รี ยนอยากรู้ อยากเห็ น กระตุ น้ ความสนใจให้
ผูเ้ รี ยนคิดลงมือปฏิบตั ิ สํารวจ ตรวจค้น และเรี ยนรู้
2.2 ครืJ นเครงแลกความเห็น ขัJนตอนนีJครู ให้นกั ศึกษารวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 5 คน โดยแต่
ละกลุ่มจะประกอบด้วยนักศึกษาทีคละความสามารถ คือ มีทJ งั นักศึกษาทีเก่ง ปานกลาง และอ่อน
เพืออภิป รายแลกเปลี ยนความคิดเห็ นในการตี ความบทอ่าน จากนัJนให้แต่ล ะกลุ่ มนํา เสนอผล
การตี ค วามของตนเองที ล ะกลุ่ ม เมื อนํา เสนอครบทุ ก กลุ่ ม แล้ว ครู และนัก ศึ ก ษาทัJง ชัJนร่ วมกัน
อภิปรายเกียวกับผลการตีความของแต่ละกลุ่มเพือหาข้อสรุ ปทีเป็ นไปได้ในการตีความบทอ่านทีได้
อ่านไป ซึ งการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในขัJนตอนนีJ สอดคล้องกับรู ปแบบการเรี ยนรู้แบบ
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ร่ วมมือ (cooperative learning) ที Johnson and Johnson (1994) และ ทิศนา แขมมณี (2554: 265) ได้
กล่าวไว้วา่ หลักการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือมี 5 ประการ ประกอบด้วย 1. การเรี ยนรู้ตอ้ งอาศัยหลักการ
พึงพากัน (positive interdependence) โดยถือว่าทุกคนมีความสําคัญเท่าเทียมกันและจะต้องพึงพากัน
เพือความสําเร็ จร่ วมกัน 2. การเรี ยนรู้ร่วมกันจะต้องมีผลงานหรื อผลสัมฤทธิq ทัJงรายบุคคลและราย
กลุ่มทีสามารถตรวจสอบและวัดประเมินได้ (individual accountability) 3. การเรี ยนรู้ทีดีตอ้ งอาศัย
การหันหน้าเข้าหากัน มีปฏิสัมพันธ์กนั (face to face interaction) เพือแลกเปลียนความคิดเห็ น
ข้อมูล และการเรี ยนรู้ต่าง ๆ 4. การเรี ยนรู้ร่วมกันต้องอาศัยทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการทํางานกลุ่ม (interpersonal and small group skills) โดยเฉพาะทักษะในการทํางานร่ วมกัน
ทักษะการตัดสิ นใจ ทักษะการสื อสาร ทักษะการจัดการความขัดแย้ง ฯลฯ และ 5. การเรี ยนรู้ทีดีตอ้ ง
อาศัยกระบวนการกลุ่ม(group processing) เพือปรึ กษาหารื อเกียวกับวิธีการทีดีทีสุ ดทีจะทําให้บรรลุ
เป้ าหมายทีกําหนดไว้ หากผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้เรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน นอกจากจะช่ วยให้ผเู้ รี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู้ทางด้านเนืJ อหาสาระต่าง ๆ ได้กว้างขึJนและลึกซึJ งขึJนแล้วยังสามารถช่ วยพัฒนาผูเ้ รี ยน
ทางด้านสังคมและอารมณ์มากขึJนด้วย รวมทัJงมีโอกาสได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที
จําเป็ นต่อการดํารงชีวติ อีกมาก
2.3 ใช้ให้เป็ นลองฝึ กหัด ขัJนตอนนีJ ครู ให้นกั ศึกษาทําแบบฝึ กหัดเกี ยวกับบทอ่านทีได้
อ่าน ซึงขัJนตอนนีJก็สอดคล้องกับขัJน Use ของ Brock and Nagasaka (2005: 21) ทีมุ่งให้ผเู้ รี ยนได้ทาํ
กิ จกรรมต่ า ง ๆ เพือให้เกิ ดความรู้ ค วามเข้า ใจเกี ยวกับ วัจนปฏิ บตั ศาสตร์ อย่า งแท้จริ ง มากยิงขึJ น
นอกจากนีJ ขัJน ตอนที ผูว้ ิจยั กํา หนดขึJ น มานีJ ยัง สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชื อมโยงของ
Thorndike (Thorndike’s connectionism theory) ทีว่าด้วยกฎแห่ งการฝึ กหัด (law of exercise) ซึ ง
ประกอบด้วย กฎแห่ งการใช้ (law of use) กล่ าวคือ เมื อบุค คลเกิ ดการเรี ยนรู้ แล้ว หากได้รับ
การฝึ กหัดหรื อกระทําบ่อย ๆ จนเกิดความชํานาญและเป็ นความเคยชินจะทําให้การเรี ยนรู้นJ นั คงทน
ถาวร ยิงฝึ กมากเท่าใดก็ยิงถูกต้องเท่านัJน และกฎแห่ งการไม่ใช้ (law of disuse) กล่าวคือ พฤติกรรม
ใด ๆ ก็ตามหากมีการเว้นระยะเวลานานหรื อขาดการฝึ กฝน ไม่ได้กระทําซํJาบ่อย ๆ การเรี ยนรู้นJ นั จะ
ไม่คงทนถาวร ลดประสิ ทธิภาพลง และในทีสุ ดอาจลืมได้ (ณัฐกร สงคราม, 2553: 41) นอกจากนีJ ยงั
สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างความรู้ของ Vygotsky ทีว่า การเรี ยนรู้ตามหลักการแนวคิดของทฤษฎี
การสร้างความรู้ มุ่งเน้นไปทีกระบวนการสร้างความรู้ (process of knowledge construction) เป็ น
การเรี ยนรู้ ที เกิ ดจากการปฏิ บ ตั ิจริ ง (authentic tasks) ครู ตอ้ งจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน จัด
สถานการณ์ บรรยากาศ สื อการเรี ยนการสอน สิ งอํานวยความสะดวก รวมทัJงชีJ แนะให้แนวคิดและ
ฝึ กฝนกระบวนการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนสามารถสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (ชมนาด เชืJ อสุ วรรณทวี, 2555:
280)
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3. ขัJนหลังอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็ นขัJนประเมินความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษาโดยการทํา
แบบทดสอบ ดังที วิสาข์ จัติวตั ร์ (2543: 262) ได้กล่าวว่า ในขัJนตอนนีJ เป็ นการประเมินความเข้าใจ
ในการอ่านของนักเรี ยน โดยการทําแบบฝึ กหัดในรู ปแบบต่าง ๆ และวิเคราะห์บทอ่านอย่างลึกซึJ ง
รวมทัJงอภิปรายปัญหาต่าง ๆ เพือให้เกิดความคิดวิพากษ์วจิ ารณ์ ซึงขัJนตอนนีJมีขJ นั ตอนย่อยดังนีJ
3.1 ปฏิบตั ิซJ าํ เพือประเมิน ขัJนตอนนีJ ครู ให้นักศึกษาเลื อกบทอ่านตามความสนใจของ
ตนเองคนละ 1 เรื อง จากบทอ่านทีครู เตรี ยมให้แล้วตีความ โดยใช้วิธีการทีได้เรี ยนมา เพือประเมิน
ความสามารถในการอ่านตีความประจําหน่วย ซึ งสอดคล้องกับ Brock and Nagasaka (2005: 23) ที
ได้กล่าวไว้วา่ ขัJนตอนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ขJ นั Experience ผูส้ อนจะต้องให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกใช้
ประสบการณ์และสังเกตบทบาทหน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ทีมีต่อการสื อสาร ดังนัJนผูว้ ิจยั จึงได้
ดัดแปลงขัJนตอนนีJ ของ Brock and Nagasaka เป็ นการให้นกั ศึกษาเลือกบทอ่านตามความสนใจของ
ตนเองคนละ 1 เรื องเพือเป็ นการทดสอบ ซึ งจะทําให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถใน
การอ่านตีความของตนเองเพิมมากขึJน ดังที วิสาข์ จัติวตั ร์ (2543: 263) ได้กล่าวว่า การอ่านบทอ่าน
ประเภทต่ า ง ๆ อย่า งอิ ส ระจะทํา ให้นัก เรี ย นได้พ ฒ
ั นากลวิธี ก ารอ่ า น ศัพ ท์ และไวยากรณ์ เป็ น
การเรี ยนการอ่านด้วยการอ่าน รวมทัJงสอดคล้องกับทฤษฎีความสัมพันธ์เชื อมโยงของ Thorndike
(Thorndike’s connectionism theory) ทีว่าเมือบุคคลเกิดการเรี ยนรู้แล้ว หากได้รับการฝึ กหัดหรื อ
กระทําบ่อย ๆ จนเกิดความชํานาญและเป็ นความเคยชินจะทําให้การเรี ยนรู้นJ นั คงทนถาวร
จากทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึJนได้ออกแบบ
และพัฒนาอย่างเป็ นระบบและเป็ นขัJนตอน อีกทัJงขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละขัJนตอนยัง
สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี ทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนหลายแนวคิด ทฤษฎี จึงส่ งผล
ให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
4. การประเมินประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอน การดําเนินงานในขัJนตอนนีJ ผูว้ ิจยั
ได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณและการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิ งคุณภาพ โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณได้จากการเปรี ยบเทียบความสามารถใน
การอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณ ฑิ ต ก่ อ นเรี ยนและหลัง เรี ยน และการศึ ก ษา
ความคิ ด เห็ น ของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ที มี ต่ อ รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพได้จากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิตทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ โดยได้สัมภาษณ์เกียวกับ
องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ ผลการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน และข้อคิดเห็นอืน ๆ เกียวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน
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ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง ปริ มาณพบว่ า นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณ ฑิ ต มี ค ะแนน
ความสามารถในการอ่านตีความหลังเรี ยน (× = 21.70, S.D. = 4.19) สู งกว่าก่อนเรี ยน (× = 19.68,
S.D. = 3.90) อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05 นอกจากผู้วิ จ ัย จะเปรี ยบเที ย บคะแนน
ความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิ ตในภาพรวมแล้ว ผูว้ ิจยั ยัง
ได้เปรี ย บเที ย บคะแนนความสามารถในการอ่ า นตี ความร้ อยแก้วและคะแนนความสามารถใน
การอ่านตีความร้ อยกรองของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตด้วย โดยผลการเปรี ยบเทียบคะแนน
ความสามารถในการอ่านร้อยแก้วของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตพบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิตมีคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยแก้วหลังเรี ยน (× = 16.93, S.D. = 2.98) สู ง
กว่าก่อนเรี ยน (× = 15.58, S.D. = 3.22) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เช่นเดียวกับผลการ
เปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยกรองของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที
พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมีคะแนนความสามารถในการอ่านร้อยกรองหลังเรี ยน (× =
4.76, S.D. = 1.57) สู งกว่าก่อนเรี ยน (× = 4.08, S.D. = 1.23) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
เช่นเดียวกัน
สาเหตุทีนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมีคะแนนความสามารถในการอ่านตีความหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยน และเมือจําแนกตามประเภทของงานเขียนก็พบว่านักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตมี
คะแนนความสามารถในการอ่านตีความหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนนัJน อาจจะเป็ นเพราะเหตุผลดังที
กล่าวมาแล้วว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึJนได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็ น
ระบบ และมีขJ นั ตอนการจัดการเรี ยนการสอนทีชัดเจน อีกทัJงขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละ
ขัJนตอนยังสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนหลายแนวคิด ทฤษฎี
จึงส่ งผลให้รูปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึJนมีประสิ ทธิ ภาพ เมือนําไปทดลองใช้จึงทําให้
นักศึกษามีความสามารถในการอ่านตีความหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ งก็สอดคล้องกับงานวิจยั
หลายเล่มทีทําวิจยั เกียวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแล้วพบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ที พัฒ นาขึJ นทํา ให้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งมี ผ ลสั ม ฤทธิq ทางการเรี ย นสู ง ขึJ น เช่ น งานวิจ ัย ของ กัน ตวรรณ
มีสมสาร (2554) ทีได้ทาํ วิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาโดยบูรณาการแนว
สมดุ ล ภาษาและการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เพื อส่ ง เสริ ม ความสามารถทางภาษาของนัก เรี ย นชัJน
ประถมศึกษาปี ที 1 แล้วพบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึJนทําให้คะแนนเฉลียทางภาษา
ของกลุ่ ม ทดลองสู ง กว่ า คะแนนเฉลี ยก่ อ นการทดลองอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพมณี ฤทธิกุลสิ ทธิชยั (2554) ทีทําวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนภาษาอัง กฤษตามแนวการสอนเน้น เนืJ อ หาและการปฏิ บ ัติ ภ าระงานเพื อเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพือความเข้า ใจและการปฏิ บ ัติ ภาระงานของนัก ศึ ก ษา
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วิศวกรรมศาสตร์ แล้วพบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองทีเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนว
การสอนภาษาอัง กฤษตามแนวการสอนเน้น เนืJ อ หาและการปฏิ บ ัติ ภ าระงานเพื อเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพือความเข้า ใจและการปฏิ บ ตั ิ ภาระงานมี ค ะแนนเฉลี ย
ความสามารถในการอ่ านเพือความเข้า ใจและการปฏิ บ ตั ิ ภาระงานหลัง การทดลองสู ง กว่า ก่ อน
การทดลองอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการนําความรู้ไปใช้ใน
การปฏิ บ ตั ิภาระงานได้ดี รวมทัJง มีท ศั นคติที ดี ต่อการเรี ย นรู้ ตามรู ปแบบทีพัฒนาขึJ น นอกจากนีJ
ผลการศึ กษาในครัJ งนีJ ย งั สอดคล้องกับ งานวิจยั เล่ ม อื น ๆ เช่ น งานวิจยั ของ แสงเดื อน เจริ ญฉิ ม
(2552) ธันยา พิท ธยาพิท กั ษ์ (2553) ปรณัฐ กิ จรุ่ งเรื อง (2553) อธิ ก มาส มากจุ ้ย (2553) ชมนาด
เชืJอสุ วรรณทวี (2555) วิภาดา พูลศักดิqวรสาร (2555) และ จินตนา ศิริธญ
ั ญารัตน์ (2556) ทีต่างพบว่า
รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึJนทําให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิqทางการเรี ยนสู งขึJน
สาเหตุอีกประการหนึงทีทําให้นกั ศึกษามีคะแนนความสามารถในการอ่านตีความหลังเรี ยน
สู งกว่า ก่ อนเรี ยน อาจจะเป็ นเพราะว่า ทฤษฎี วจั นปฎิ บตั ิศ าสตร์ ทีผูว้ ิจยั นํามาพัฒนาเป็ นรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนนัJนเป็ นทฤษฎีทีเกี ยวกับข้องกับการตีความโดยตรง ดังที Yule (1996: 3) และ
สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง (2552: 1-2) ได้กล่าวไว้วา่ วัจนปฏิบตั ิศาสตร์เป็ นการศึกษาเกียวกับความหมายที
สื อสารโดยผูพ้ ดู หรื อผูเ้ ขียน และความหมายทีตีความโดยผูฟ้ ังหรื อผูอ้ ่าน เป็ นเรื องของการวิเคราะห์
ว่าผูพ้ ูดต้องการให้ถ้อยคําทีพูดออกไปสื อความหมายอะไรมากกว่า การวิเคราะห์ ว่า คําและวลี ที
ประกอบกันเป็ นถ้อยคํา นัJนมีค วามหมายว่า อะไรในบริ บ ทและบริ บ ทมี อิท ธิ พ ลต่ อการใช้ภาษา
เช่นไร รวมทัJงศึกษาเกียวกับการทีผูร้ ับสารสามารถอนุมานได้อย่างไรว่า การทีผูพ้ ูดพูดเช่นนัJน ผูพ้ ูด
ต้องการสื อความหมายอะไรหรื อทีพูดเช่นนัJนต้องการสื อความหมายอะไรเพิมเติมมากกว่าสิ งทีพูด
ออกมา สอดคล้องกับ กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธี รนุ ช โชคสุ วณิ ช (2551: 11-16) ทีได้ให้
ความหมายของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ไว้วา่ วัจนปฏิบตั ิศาสตร์เป็ นแนวทางหนึงในการศึกษาภาษาทีเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับผูใ้ ช้โดยให้ความสําคัญกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมทีมีผลต่อ
การใช้ภาษาและกระบวนการทางปริ ชานทีทําให้ผใู้ ช้ภาษารับรู้และสามารถตีความเจตนาของผูพ้ ูด
นอกจากนีJ ใ นต่ างประเทศยัง มีก ารนําวัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ ไ ปใช้ใ นการจัดการเรี ย นการสอน เช่ น
งานวิจยั ของ Heidi E. Vellenga (2008) Etienne Tchoutezo (2010) Mallon-Gerland, S. (2010)
Tahnee Bucher Barbosa da Silva (2012) MaryLynn Patton (2014) Chia-Ning Liu (2007) Aufa
Fauzul (2013) และ Feng, Jing (2007) ซึ งผลการวิจยั ต่างพบว่า การนําทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ มา
ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนทําให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการใช้ภาษามากยิงขึJนและ
ยังส่ งผลให้ผลสัมฤทธิqทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งขึJน ดังนัJน เมือผูว้ จิ ยั นําทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ มา
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พัฒนาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนจึงส่ งผลให้นกั ศึกษามีคะแนนความสามารถในการอ่านตีความ
สู งขึJน
ในประเด็นของผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตทีมีต่อรู ปแบบ
การเรี ย นการสอนตามทฤษฎี วจั นปฏิ บ ตั ิศาสตร์ พบว่า นัก ศึก ษามี ความคิ ดเห็ นโดยรวมเกี ยวกับ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึJนอยู่ในระดับมาก (× =
4.39, S.D. = .38) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ไม่
ว่าจะเป็ นด้านเนืJ อหาสาระ (× = 4.47, S.D. = .41) ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน (× = 4.33, S.D.
= .57) ด้านสื อการเรี ยนการสอน (× = 4.22, S.D. = .57) และด้านประโยชน์และความพึงพอใจที
ได้รับ (× = 4.47, S.D. = .45) ซึงอาจจะเป็ นเพราะว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึJนนัJน
ได้ออกแบบจากการศึกษาข้อมูลพืJนฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยผูว้ ิจยั ได้
สัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนในระดับอุดมศึกษาเกี ยวกับสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความเพือจะได้ทราบเกี ยวกับเนืJ อหาที
นํา มาใช้ใ ห้ นัก ศึ ก ษาฝึ กตี ค วามและวิ ธี ก ารจัด การเรี ย นการสอนที จะส่ ง เสริ มให้ นัก ศึ ก ษามี
ความสามารถในการตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ นอกจากนีJ ผวู้ ิจยั ยังได้สัมภาษณ์นกั ศึกษาทีเคย
เรี ย นรายวิช าการอ่ า นตี ค วามเกี ยวกับ ปั ญหาในการเรี ย นการสอนรายวิช าการอ่ า นตี ค วามและ
สัมภาษณ์ ค วามต้องการเกี ยวกับ เนืJ อหา วิธีก ารจัดการเรี ยนการสอน สื อการเรี ย นการสอน และ
วิธีการวัดและประเมินผล เพือจะได้ทราบถึงความต้องการทีแท้จริ งของนักศึกษาเกี ยวกับการจัด
การเรี ย นการสอนรายวิช าการอ่า นตี ความ จากนัJนจึง นํา ข้อมูล ทีได้ม าออกแบบการจัดการเรี ย น
การสอน ดังนัJนจึงทําให้นกั ศึกษามีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึJน
ส่ วนผลการวิเคราะห์ ข ้อ มูล เชิ ง คุ ณภาพนัJน ผูว้ ิจยั ได้สัม ภาษณ์ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
บัณฑิตทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ โดยได้สัมภาษณ์เกียวกับ
องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ ผลการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน และข้อคิดเห็นอืน ๆ เกียวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน ซึ งผลการวิเคราะห์พบว่า
ด้านองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีนําทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ มาพัฒนาเป็ นรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนและด้านผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน นักศึกษามีความเห็นว่า การนําทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ มาพัฒนาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีมุ่งให้นกั ศึกษาตีความเจตนาทีแท้จริ ง
ของผูเ้ ขียนโดยพิจารณาจากบริ บทนัJน ทําให้สามารถตีความได้ถูกต้อง ชัดเจนมากยิงขึJน และช่วยให้
กํา หนดขอบเขตในการตี ค วามทํา ให้ตีค วามได้ตรงประเด็น ซึ งสาเหตุ ที นัก ศึ ก ษาเห็ นว่า ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ช่วยให้สามารถตีความได้ดียิงขึJนอาจจะเนืองมาจากทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ น
การศึกษาภาษาทีสัมพันธ์กบั บริ บท ดังที Levinson (1983: 9) ได้กล่ าวว่า วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ น
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับบริ บททีผ่านกระบวนการกลายมาเป็ นคําไวยากรณ์ หรื อ
กล่าวอีกอย่างคือ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับบริ บททีถูกถ่ายทอดในโครงสร้าง
ของภาษา เช่ นเดียวกับ Horn and Ward (2004: xi) ทีได้กล่าวว่า วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษา
ความหมายของถ้อยคําทีขึJนอยู่กบั บริ บทซึ งแตกต่างจากความหมายตามรู ปคํา นอกจากนีJ Leech
(1983: 6) และ Mey (2001: 6) ยังได้กล่ าวอีกว่า วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาภาษาทีใช้ใน
การติดต่อสื อสารซึ งถูกกําหนดโดยบริ บททางสังคมหรื อสถานการณ์ การสื อสาร สอดคล้องกับ
กฤษดาวรรณ หงส์ ล ดารมภ์ และ ธี ร นุ ช โชคสุ ว ณิ ช (2551: 11-16) ที ได้ใ ห้ ค วามหมายของ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ไว้วา่ วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เป็ นการศึกษาภาษาทีเน้นความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
ผูใ้ ช้โดยให้ความสําคัญกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมทีมีผลต่อการใช้ภาษาและกระบวนการ
ทางปริ ช านที ทํา ให้ ผู้ใ ช้ ภ าษารั บ รู้ แ ละสามารถตี ค วามเจตนาของผู้พู ด ดัง นัJน เมื อนํา ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ มาพัฒนาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนจึงส่ งผลให้นกั ศึกษามีความสามารถใน
การอ่านตีความดียงขึ
ิ J น และสามารถพัฒนาความคิดให้คิดอย่างเป็ นระบบ มีเหตุผลมากยิงขึJน
สํา หรั บ ความคิ ดเห็ นของนัก ศึ ก ษาด้า นการจัด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการเรี ย น
การสอน นักศึกษามีความเห็นว่าขัJนตอนในการจัดการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมเนืองจากทํา
ให้เรี ยนรู้ ความคิดของคนอืน ได้มุมมองความคิดใหม่ ๆ ทีตนเองไม่เคยคิดมาก่ อน และขัJนตอน
ดังกล่ า วนําไปสู่ ก ารตีค วามได้ ซึ งอาจจะเป็ นเพราะว่า ในการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ป แบบ
การเรี ยนการสอนทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึJนนัJน มีขJ นั ตอนทีให้นกั ศึกษาได้แลกเปลียนความคิดเห็นร่ วมกัน
เกียวกับการตีความในใบงานเพือคัดเลือกข้อความทีทุกคนภายในกลุ่มคิดว่าดีทีสุ ด เหมาะสมทีสุ ด
จากนัJนจึงออกมานําเสนอผลการตีความหน้าชัJนเรี ยนให้เพือน ๆ ได้ทราบถึงผลการตีความ ดังนัJน
นักศึกษาจึงได้เรี ยนรู้วิธีคิดของบุคคลอืน ๆ ทําให้เกิดมุมมองทางความคิดใหม่ ๆ และมองโลกได้
กว้างขึJน สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาในด้านอืน ๆ เกียวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนที
พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทําให้เกิ ดแนวความคิดทีหลากหลาย
มองโลกได้กว้างขึJน และการทํางานเป็ นกลุ่มทําให้เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู้ความคิดของแต่ละคน
ทําให้เข้าใจวิธีคิดของคนอืน
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาของงานวิ จ ัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เพือเสริ ม สร้ า งความสามารถในการอ่ า นตี ค วามของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญา
บัณฑิต ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนีJ
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ข้อเสนอแนะเพือนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ก่อนนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนนีJ ไปใช้ ผูส้ อนจะต้องศึกษาทําความเข้าใจเกี ยวกับ
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์และองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน
โดยเฉพาะอย่างยิงขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอนทีผูส้ อนต้องสาธิ ตให้นักศึกษาดู เพราะเป็ น
ขัJนตอนทีสําคัญทีจะทําให้นกั ศึกษาเห็นแนวทางในการตีความงานเขียนแต่ละประเภท
2. ขณะที นัก ศึ ก ษาทํา ใบงาน ผูส้ อนต้อ งคอยให้ค วามช่ ว ยเหลื อ และให้ค ํา แนะนํา แก่
นักศึกษา เนื องจากเป็ นขัJนตอนทีนักศึกษาต้องวิเคราะห์ขอ้ ความโดยใช้ทฤษฎีวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์
ด้วยตนเองเป็ นครัJ งแรก ซึ งนัก ศึ ก ษาอาจจะไม่ เ ข้า ใจว่า ควรจะเริ มต้นอย่า งไรหรื อจะวิเคราะห์
อย่างไร ดังนัJนผูส้ อนต้องเข้าไปอธิบาย แนะนํา เพือให้นกั ศึกษาสามารถใช้ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
วิเคราะห์ขอ้ ความจากงานเขียนนัJน ๆ ได้
3. ในการจัดการเรี ยนการสอนทุกขัJนตอน สิ งทีสําคัญอีกอย่างหนึงก็คือ การใช้คาํ ถามของ
ผูส้ อน ผูส้ อนไม่ควรจะบอกคําตอบให้แก่นกั ศึกษาโดยตรง แต่ควรจะใช้วิธีการถามคําถามเพือให้
นัก ศึ กษาคิ ดหาคําตอบหรื อค้นพบคํา ตอบด้วยตนเอง หรื อใช้วิธี ก ารอธิ บายเปรี ย บเที ย บเพือให้
นักศึกษาเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
4. ผูส้ อนจะต้องไม่ยดึ ความคิดของตนเองว่าถูกต้องเสมอหรื อยึดติดกับคําตอบเพียงคําเดียว
แต่ตอ้ งเปิ ดใจ ยอมรับฟั งความคิดเห็ นของนักศึกษา หากนักศึกษาตีความได้ไม่ตรงกับคําตอบที
กําหนดไว้ เนื องจากการใช้ภาษาของนักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดัง นัJนหากคําตอบที
นักศึกษาตอบมีสาระสําคัญหรื อมีประเด็นครบถ้วนแต่ใช้ภาษาทีแตกต่างจากทีผูส้ อนคิดไว้ ก็ควรถือ
ว่าคําตอบของนักศึกษาเป็ นคําตอบทีถูกต้อง
ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ครัJงต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เกียวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
เพือส่ งเสริ มความสามารถด้านอืน ๆ เช่น ด้านการพูด
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี ยวกับการนําทฤษฎี วจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ ไปใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนสําหรับผูเ้ รี ยนทีเรี ยนภาษาทีสอง
3. ควรจะมีการศึกษาวิจยั โดยเพิมตัวแปรอืน ๆ เช่ น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการคิดเชือมโยง เป็ นต้น
4. ควรมีการศึกษาวิจยั เกียวกับความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ในรู ปแบบอืน เช่น แบบบันทึกการเรี ยนรู้ การสนทนากลุ่ม เป็ นต้น
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5. อาจารย์ ดร. สุ กญั ญา รุ จิเมธาภาส
วุฒิการศึกษา ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
สถานทีทํางาน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6. อาจารย์ ดร. วทัญ¢ู ขลิบเงิน
วุฒิการศึกษา ปร.ด. (หลักสู ตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานทีทํางาน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาคผนวก ข
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยและการหาคุณภาพ
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แบบบันทึกข้ อมูลเกียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความในระดับอุดมศึกษา
1. ชนิดของเอกสาร

บทความ

งานวิจยั /รายงานการวิจยั ตํารา

รายงาน/คู่มือ/เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน
อืน ๆ (ระบุ)............................................................................
2. ชือเอกสาร/ชือเรือง………………………………………………………………………………..
.............................................................................................................................................................
3. ชือผู้แต่ ง/ชือผู้แปล..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ปี ทีพิมพ์ …………………………………………………………………………………………..
5. สถานทีพิมพ์..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. สรุ ปเนือ/ หาทีสํ าคัญ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ค่ าความสอดคล้องของแบบบันทึกข้ อมูลเกียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการอ่านตีความในระดับอุดมศึกษา
ผู้เชียวชาญคนที
ค่ า IOC สรุ ปผล
1 2 3 4 5
1. รู ปแบบของแบบบันทึกข้อมูลเกียวกับสภาพ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
ในระดับอุดมศึกษามีความเหมาะสมและ
สะดวกต่อการนําไปใช้จริ ง
2. ประเด็นการบันทึกข้อมูลมีความครบถ้วน
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
รายการประเมิน

256

แบบสั มภาษณ์อาจารย์ผ้สู อนระดับอุดมศึกษาเกียวกับสภาพปัญหาและความคิดเห็น
ในการจัดการเรียนการสอนอ่ านตีความ

คําชี/แจง
แบบสัม ภาษณ์ ฉ บับนีJ เป็ นแบบสัม ภาษณ์ อาจารย์ผูส้ อนระดับอุ ดมศึ ก ษาเกี ยวกับ สภาพ
ปั ญหาและความคิดเห็นในการจัดการเรี ยนการสอนอ่านตีความเพือนําข้อมูลไปใช้ประกอบการทํา
วิจ ัย เรื อง “การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ เ พื อเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต” ผูว้ ิจยั จึงขอความอนุ เคราะห์
จากท่านโปรดตอบคําถามตามความเป็ นจริ ง
แบบสัมภาษณ์นJ ีแบ่งออกเป็ น 2 ตอน จํานวน 10 ข้อ ดังนีJ
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ จํานวน 5 ข้อ
ตอนที 2 สภาพปั ญหาและความคิดเห็นเกี ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่าน
ตีความ จํานวน 5 ข้อ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ทุกท่านทีให้ความอนุเคราะห์ในครัJงนีJ

นายกิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์
นักศึกษาปริ ญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์
1. ชือ-สกุล…………………………………………………………………………………………..
2. อายุ........................................... ปี
3. เพศ

ชาย

หญิง

4. วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

5. ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนอ่านตีความ

ปริ ญญาเอก
1 ภาคเรี ยน

2 ภาคเรี ยน

มากกว่า 2 ภาคเรี ยน

ตอนที 2 สภาพปัญหาและความคิดเห็นเกียวกับการจัดการเรียนการสอนอ่านตีความ
1. การสอนอ่านตีความมีความสําคัญต่อนักศึกษาอย่างไร
........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. นักศึกษาควรจะได้ฝึกอ่านตีความจากบทอ่านอะไรบ้าง
........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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3. การวัดและประเมินผลการอ่านตีความควรจะมีวธิ ีการอย่างไร
........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ท่านพบปัญหาอะไรบ้างในการจัดการเรี ยนการสอนอ่านตีความ
........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. ท่านคิดว่าควรสอนอ่านตีความอย่างไรจึงจะทําให้ผเู้ รี ยนเกิดความเข้าใจ
........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ค่ าความสอดคล้องแบบสั มภาษณ์อาจารย์ผ้สู อนระดับอุดมศึกษาเกียวกับสภาพปัญหา
และความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนอ่านตีความ
รายการประเมิน
1. รู ปแบบของแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม
และสะดวกต่อการนําไปใช้จริ ง
2. ข้อคําถามตอนที 1 มีความเหมาะสมและ
เพียงพอกับการวิจยั
3. ข้อคําถามตอนที 1 มีความชัดเจน อ่านเข้าใจ
ง่าย
4. ข้อคําถามตอนที 1 ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ในการวิจยั
5. ข้อคําถามตอนที 2 มีความเหมาะสมและ
เพียงพอกับการวิจยั
6. ข้อคําถามตอนที 2 มีความชัดเจน อ่านเข้าใจ
ง่าย
7. ข้อคําถามตอนที 2 ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ในการวิจยั

ผู้เชียวชาญคนที
ค่ า IOC สรุ ปผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 -1 -1 -1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

260

แบบสั มภาษณ์นักศึกษาเกียวกับสภาพปัญหาและความต้ องการ
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอ่านตีความ

คําชี/แจง
แบบสัมภาษณ์ฉบับนีJเป็ นแบบสัมภาษณ์นกั ศึกษาเกียวกับสภาพปั ญหาและความคิดเห็นใน
การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาอ่านตีความเพือนําข้อมูลไปใช้ประกอบการทําวิจยั เรื อง “การพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้ างความสามารถในการอ่าน
ตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต” ผูว้ ิจยั จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบคําถาม
ตามความเป็ นจริ ง
แบบสัมภาษณ์นJ ีแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนีJ
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ตอนที 2 สภาพปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอนอ่านรายวิชาตีความ
ตอนที 3 ความต้องการเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ทุกท่านทีให้ความอนุเคราะห์ในครัJงนีJ

นายกิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์
นักศึกษาปริ ญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. ชั/นปี

ปี ที 1

ปี ที 2

ปี ที 3

ตอนที 2 สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
1. นักศึกษาเคยเรี ยนรายวิชาการอ่านตีความหรื อไม่

เคย

ไม่เคย (ถ้าไม่เคยข้ามไปทําตอนที 3)

2. นักศึกษามีปัญหาอะไรบ้างเกียวกับการอ่านตีความในประเด็นต่อไปนีJ
2.1 ผูส้ อน/วิธีสอน
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.2 บทอ่าน
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2.3 ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิqทางการเรี ยน
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ตอนที 3 ความต้ องการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
คําชีJแจง โปรดทําเครื องหมาย ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ดงั นีJ
5
หมายถึง
ต้องการมากทีสุ ด
4
หมายถึง
ต้องการมาก
3
หมายถึง
ต้องการปานกลาง
2
หมายถึง
ต้องการน้อย
1
หมายถึง
ต้องการน้อยทีสุ ด
รายการ
5
1. ความต้ องการด้ านผู้สอน/วิธีสอน
1.1 ต้องการให้ผสู้ อนอธิ บายขัJนตอนการอ่านตีความก่อนลง
มือปฏิบตั ิ
1.2 ต้องการให้ผสู้ อนสาธิ ตวิธีการตีความก่อนให้นกั ศึกษาลง
มือปฏิบตั ิ
1.3 ต้องการให้ผูส้ อนจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยให้
นักศึกษาทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
1.4 ต้อ งการให้ผูส้ อนจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที เปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นซึ งกันและ
กัน

ระดับความต้ องการ
4
3
2

1
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รายการ
5
2. ความต้ องการด้ านบทอ่าน
2.1 ต้องการเรี ยนตีความคําคม
2.2 ต้องการเรี ยนตีความเรื องขําขัน
2.3 ต้องการเรี ยนตีความโฆษณา
2.4 ต้องการเรี ยนตีความเรื องสัJน
2.5 ต้องการเรี ยนตีความคําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดี
2.6 ต้องการเรี ยนตีความบทกวีซีไรต์
3. ความต้ องการด้ านข้ อสอบวัดผลสั มฤทธิ9ทางการเรียน
3.1 ต้องการให้มีการทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนในทุก
หน่วยการเรี ยนรู้
3.2 ต้องการข้อสอบวัดผลสัม ฤทธิq ทางการเรี ย นแบบปรนัย
เพียงอย่างเดียว
3.3 ต้องการข้อสอบวัดผลสัม ฤทธิq ทางการเรี ย นแบบอัตนัย
เพียงอย่างเดียว
3.4 ต้องการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนทีมีทJ งั ปรนัย
และอัตนัย

ระดับความต้ องการ
4
3
2

1
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ค่ าความสอดคล้องของแบบสั มภาษณ์นักศึกษาเกียวกับสภาพปัญหาและความต้ องการ
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอ่านตีความ
รายการประเมิน
1. รู ปแบบของแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม
และสะดวกต่อการนําไปใช้จริ ง
2. ข้อคําถามตอนที 1 มีความเหมาะสมและ
เพียงพอกับการวิจยั
3. ข้อคําถามตอนที 1 มีความชัดเจน อ่านเข้าใจ
ง่าย
4. ข้อคําถามตอนที 1 ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ในการวิจยั
5. ข้อคําถามตอนที 2 มีความเหมาะสมและ
เพียงพอกับการวิจยั
4. ข้อคําถามตอนที 2 มีความชัดเจน อ่านเข้าใจ
ง่าย
4. ข้อคําถามตอนที 2 ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ในการวิจยั
5. ข้อคําถามตอนที 3 มีความเหมาะสมและ
เพียงพอกับการวิจยั
6. ข้อคําถามตอนที 3 มีความชัดเจนอ่านเข้าใจ
ง่าย
7. ข้อคําถามตอนที 3 ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ในการวิจยั

ผู้เชียวชาญคนที
ค่ า IOC สรุ ปผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง
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แบบบันทึกข้ อมูลเกียวกับการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนจากเอกสาร
1. ชนิดของเอกสาร

บทความ

งานวิจยั /รายงานการวิจยั ตํารา

รายงาน/คู่มือ/เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน
อืน ๆ (ระบุ)............................................................................
2. ชือเอกสาร/ชือเรือง………………………………………………………………………………..
.............................................................................................................................................................
3. ชือผู้แต่ ง/ชือผู้แปล..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ปี ทีพิมพ์ …………………………………………………………………………………………..
5. สถานทีพิมพ์..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. สรุ ปเนือ/ หาทีสํ าคัญ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ค่ าความสอดคล้องของแบบบันทึกข้ อมูลเกียวกับการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนจากเอกสาร
รายการประเมิน
1. รู ปแบบของแบบวิเคราะห์ขอ้ มูลพืJนฐานจาก
เอกสารมีความเหมาะสมและสะดวกต่อการ
นําไปใช้จริ ง
2. ประเด็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืJนฐานจาก
เอกสารมีความครบถ้วน

ผู้เชียวชาญคนที
ค่ า IOC สรุ ปผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง
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ประเด็นสนทนากลุ่มของผู้เชี ยวชาญเกียวกับรู ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบัติศาสตร์ เพือเสริมสร้ างความสามารถในการอ่านตีความ
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ประเด็นที 1
• องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร
• องค์ประกอบใดของรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีควรได้รับการปรับปรุ งแก้ไข
ประเด็นที 2
• การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนสอนมีความเหมาะสมหรื อไม่
อย่างไร
• ขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอนมีปัญหาหรื ออุปสรรคหรื อไม่ หรื อควรปรับปรุ งอย่างไร
ประเด็นที 3
• ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนสามารถเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความได้
ในระดับใดและเป็ นอย่างไร
ประเด็นที 4
• มีขอ้ คิดเห็นอืน ๆ ทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนและการนํารู ปแบบการสอนไปใช้
หรื อไม่ อย่างไร
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ความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นสนทนากลุ่มของผู้เชียวชาญเกียวกับ
รู ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์ เพือเสริมสร้ าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
รายการประเมิน

ประเด็นที 1
• องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนมี
ความเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร
• องค์ประกอบใดของรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนทีควรได้รับการปรับปรุ งแก้ไข
ประเด็นที 2
• การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยน
การสอนสอนมีความเหมาะสมหรื อไม่
อย่างไร
• ขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอนมีปัญหาหรื อ
อุปสรรคหรื อไม่ หรื อควรปรับปรุ งอย่างไร
ประเด็นที 3
• ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนสามารถ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความได้
ในระดับใดและเป็ นอย่างไร
ประเด็นที 4
• มีขอ้ คิดเห็นอืน ๆ ทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนและการนํารู ปแบบการสอนไปใช้
หรื อไม่ อย่างไร
รวม

ผู้เชียวชาญคนที
1 2 3 4 5

× S.D. ระดับความ
เหมาะสม/
สอดคล้อง

5 5 5 5 5 5.00 0.00

มากทีสุ ด

5 5 5 5 4 4.80 0.44

มากทีสุ ด

5 5 5 5 5 5.00 0.00

มากทีสุ ด

5 5 5 5 5 5.00 0.00

มากทีสุ ด

5 5 5 5 4 4.80 0.44

มากทีสุ ด

5 5 5 5 4 4.80 0.44

มากทีสุ ด

4.90 0.10

มากทีสุ ด
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แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบัติศาสตร์ เพือเสริมสร้ างความสามารถในการอ่านตีความ
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
คําชี/แจง
แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
เพือเสริ มสร้างความสามารถของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตจัดทําขึJนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือใช้
ประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึJน ซึ งเป็ นขัJนตอนที 2 การออกแบบ
และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (Design and Development) ของการวิจยั เรื อง “การพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิ บตั ิศาสตร์ เพือเสริ มสร้ างความสามารถในการอ่าน
ตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต”
ในฐานะทีท่านเป็ นผูเ้ ชียวชาญ โปรดทําเครื องหมาย ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของ
ท่าน โดยกําหนดเกณฑ์ดงั นีJ
5 หมายถึง ท่านเห็นว่ารายการประเมินทีกําหนดนัJนมีความเหมาะสมมากทีสุ ด
4 หมายถึง ท่านไม่แน่ใจว่ารายการประเมินทีกําหนดนัJนมีความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง ท่านเห็นว่ารายการประเมินทีกําหนดนัJนไม่มีความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง ท่านเห็นว่ารายการประเมินทีกําหนดนัJนไม่มีความเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง ท่านเห็นว่ารายการประเมินทีกําหนดนัJนไม่มีความเหมาะสมน้อยทีสุ ด
รายการประเมิน
1. หลักการของรู ปแบบการเรียนการสอน
1.1 หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิ
ศาสตร์มีความสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดพืJนฐาน
1.2 หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิ
ศาสตร์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ
2.1 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิ
ศาสตร์มีความสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดพืJนฐาน

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1
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รายการประเมิน
2.2 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิ
ศาสตร์มีความสอดคล้องกับหลักการ
2.3 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิ
ศาสตร์มีความสอดคล้องกับเนืJอหา
2.4 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิ
ศาสตร์มีความสอดคล้องกับขัJนตอนการจัดกิจกรรม
2.5 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิ
ศาสตร์มีความสอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
3. ขั/นตอนการเรียนการสอน
3.1 ขัJนตอนการเรี ยนการสอนมีความสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิด
พืJนฐาน
3.2 ขัJนตอนการเรี ยนการสอนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.3 ขัJนเรี ยนรู้ลกั ษณะบทอ่านส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับลักษณะของงานเขียนแต่ละประเภท
3.4 ขัJนให้เครื องมือผ่านการสาธิตช่วยให้นกั ศึกษามีความเข้าใจ
เกียวกับขัJนตอนและวิธีการอ่านตีความ
3.5 ขัJนอ่านพินิจด้วยตนเองช่วยให้นกั ศึกษาได้ใช้ความคิดในการ
วิเคราะห์ความหมายของถ้อยคําโดยพิจารณาจากบริ บท
3.6 ขัJนครืJ นเครงแลกความเห็นเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้
อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นกับผูอ้ ืน
3.7 ขัJนครืJ นเครงแลกความเห็นช่วยให้นกั ศึกษามีมุมมองทางความคิด
ทีหลากหลายมากยิงขึJน
3.8 ขัJนใช้ให้เป็ นลองฝึ กหัดช่วยให้นกั ศึกษาได้ทบทวนขัJนตอนและ
วิธีการอ่านตีความอันจะส่ งผลให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
3.9 ขัJนปฏิบตั ิซJ าํ เพือประเมินทําให้ผสู้ อนสามารถประเมิน
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาได้

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1
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รายการประเมิน

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

4. การวัดและประเมินผล
4.1 การวัดและประเมินผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์มีความสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดพืJนฐาน
4.2 การวัดและประเมินผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข้ อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชือ.............................................................................................ผูป้ ระเมิน
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ค่ าความสอดคล้องของแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบัติศาสตร์ เพือเสริมสร้ างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
รายการประเมิน

ผู้เชียวชาญคนที
ค่ า IOC สรุ ปผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง

1. รู ปแบบของแบบประเมินมีความเหมาะสม
และสะดวกต่อการนําไปใช้จริ ง
2. ข้อคําถามมีความเหมาะสมและเพียงพอกับ +1 +1 +1 +1 +1
การพิจารณาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบ
3. ข้อคําถามมีความชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย
+1 +1 -1 -1 -1
4. ข้อคําถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจยั +1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

คําชี/แจง
แบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้จดั ทําขึJนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือตรวจสอบความถูกต้อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีใช้ในการวิจยั เรื อง “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั น
ปฏิบตั ิศาสตร์เพือเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต”
ในฐานะทีท่านเป็ นผูเ้ ชียวชาญ โปรดทําเครื องหมาย ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของ
ท่าน โดยกําหนดเกณฑ์ดงั นีJ
5 หมายถึง ท่านเห็นว่ารายการประเมินทีกําหนดนัJนมีความเหมาะสมมากทีสุ ด
4 หมายถึง ท่านไม่แน่ใจว่ารายการประเมินทีกําหนดนัJนมีความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง ท่านเห็นว่ารายการประเมินทีกําหนดนัJนไม่มีความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง ท่านเห็นว่ารายการประเมินทีกําหนดนัJนไม่มีความเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง ท่านเห็นว่ารายการประเมินทีกําหนดนัJนไม่มีความเหมาะสมน้อยทีสุ ด
รายการประเมิน
1. องค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบถ้วนตามรู ปแบบ
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้มีลาํ ดับขัJนตอนทีเป็ น
ระบบ
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
2.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู้เขียนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
2.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู้มีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินได้
2.3 จุดประสงค์การเรี ยนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1
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ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

3. เนือ/ หา
3.1 เนืJอหาสาระตรงตามหลักสู ตรหรื อประมวลการสอน
3.2 เนืJอหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
3.3 เนืJอหาสาระมีการจัดลําดับอย่างเหมาะสม
4. การเรียนการสอน
4.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้
4.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับเนืJ อหาสาระ
4.3 กิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นไปตามลําดับขัJนตอนของรู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
5. สื อการเรียนการสอน
5.1 สื อการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
5.2 สื อการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับเนืJอหาสาระ
5.3 สื อการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้
5.4 สื อการเรี ยนการสอนเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนระดับอุดมศึกษา
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
6.1 เครื องมือทีใช้วดั ผลมีความเหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู้
6.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู้

ลงชือ.............................................................................................ผู้ประเมิน
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ค่ าความสอดคล้องของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
รายการประเมิน

ผู้เชียวชาญคนที
ค่ า IOC สรุ ปผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง

1. รู ปแบบของแบบประเมินมีความเหมาะสม
และสะดวกต่อการนําไปใช้จริ ง
2. ข้อคําถามมีความเหมาะสมและครบถ้วนตาม +1 +1 +1 +1 +1
องค์ประกอบของการประเมินแผนการจัดการ
เรี ยนรู้
3. ข้อคําถามมีความชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย
+1 +1 -1 -1 -1

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่ านตีความ
คําชี/แจง
1. แบบทดสอบฉบับนีJ มีจาํ นวนทัJงหมด 35 ข้อ เป็ นข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย แบ่ง
ออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที 1 เป็ นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ข้อ ให้นกั ศึกษาทํา
เครื องหมาย ลงในกระดาษคําตอบทีแจกให้
ตอนที 2 เป็ นข้อสอบอัตนัย จํานวน 10 ข้อ ให้นกั ศึกษาทําลงในช่ องว่างทีเว้นไว้ให้
ตอนที 3 เป็ นข้อสอบอัตนัย จํานวน 10 ข้อ ให้นกั ศึกษาทําลงในช่ องว่างทีเว้นไว้ให้
2. ให้เวลาทํา 2 ชัวโมง นักศึกษาจะเลือกทําข้อใดก่อนก็ได้ แต่ควรทําให้ครบทุกข้อ
3. แต่ละข้อจะต้องตอบเพียงคําตอบเดียวเท่านัJน ถ้าข้อใดตอบมากกว่า 1 คําตอบ จะได้
0 คะแนนทันที
4. เมื อทํา เสร็ จ เรี ย บร้อ ยหรื อ หมดเวลา ให้ห ยุด ทํา ทัน ที นํา กระดาษคํา ตอบและ
แบบทดสอบส่ งอาจารย์ผสู้ อนทันที
5. ให้เขียนชื อ-สกุล รหัสนักศึกษา ลงในกระดาษคําตอบให้ชดั เจน
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ตอนที 1 จงเลือกคําตอบทีถูกต้ องทีสุ ดเพียงคําตอบเดียว
พ่อซืJ อหุ่ นยนต์จบั โกหกมา มันจะตบคนทีพูดโกหกทันที พ่อจึงตัดสิ นใจจะทดสอบ
ตอนกินมืJอเย็นกัน
พ่อ : วันนีJลูกไปไหนเวลาเรี ยน
ลูก : อยูท่ ีโรงเรี ยน...เพีJยะ ..!!!(หุ่นยนต์ตบ)
ลูก : ก็ได้ ผมโกหก ผมหนีเรี ยนไปดูหนัง
พ่อ : เรื องอะไร .. ?
ลูก : ทอย...สตอรี ทู เพีJยะ...!!!! (หุ่นยนต์ตบ)
ลูก : ก็ได้ ก็ได้ ไปดูหนัง X มา
พ่อ : อะไรนะ พ่อเท่าแกพ่อไม่เคยดูหนังแบบนีJเลยนะ...เพีJยะ.. (หุ่นยนต์ตบ)
แม่ : ฮ่า ฮ่า ฮ่า สมแล้วทีเป็ นลูกเธอ..เพีJยะ..!! (หุ่นยนต์หนั มาตบแม่)...!!!!...
1. เรื องขําขันนีJตีความได้วา่ อย่างไร
ก. พ่อไม่ใช่พอ่ ทีแท้จริ งของลูกคนนีJ
ข. ตอนทีพ่ออายุเท่าลูก พ่อก็เคยดูหนังโป๊
ค. พ่อ แม่ ลูกพูดโกหกจึงโดนหุ่ นยนต์จบั โกหกตบ
ง. พ่อกําลังทดสอบประสิ ทธิภาพของหุ่นยนต์จบั โกหก
หลังจากประสบมรสุ มชีวติ อย่างหนัก ผมกับภรรยาตัดสิ นใจฆ่าตัวตายเมือวานนีJ
แต่แปลกมาก...พอเธอฆ่าตัวตายแล้ว...ผมกลับเริ มรู้ สึกมีกาํ ลังใจขึJน และคิดว่าจะท้อไป
ทําไม...สู้ต่อไปดีกว่า!
2. เรื องขําขันนีJตีความได้วา่ อย่างไร
ก. สามีตอ้ งการให้ภรรยาตาย
ข. ภรรยาฆ่าตัวตายเพือให้สามีมีความสุ ข
ค. ภรรยาทําให้สามีตอ้ งประสบมรสุ มในชีวติ
ง. สามีมีกาํ ลังใจขึJนหลังจากทีภรรยาเสี ยชีวติ ไปแล้ว
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ชายคนหนึงพูดกับภรรยา
“ฉันไม่เข้าใจจริ ง ๆ ทําไมเธอถึงทัJงโง่และทัJงสวยได้ในเวลาเดียวกันอย่างนีJ”
“ขออนุ ญาตอธิ บายแล้วกันนะ...ก็เพราะพระเจ้าสร้างฉันมาให้สวยเพือคุ ณจะได้หลงรัก
แล้วพระองค์ก็สร้างให้ฉนั โง่เพือทีจะได้รักคุณไง”
3. เรื องขําขันนีJตีความได้วา่ อย่างไร
ก. สามีหมดรักภรรยาแล้ว
ค. ภรรยาด่าสามีวา่ โง่ทีมาหลงรักตนเอง

ข. สามีด่าภรรยาว่าสวยแต่โง่
ง. ภรรยารู้สึกเลือกผิดทีมารักกับสามีคนนีJ

สามีภรรยาคู่หนึ งขับรถไปตามถนนในชนบทโดยไม่คุยกันเลย เพราะก่อนหน้านีJ ทะเลาะ
กันอย่างหนัก ไม่มีใครยอมใคร จนกระทังผ่านฟาร์มเลีJยงสัตว์แห่งหนึงซึงมีทJ งั ลา แพะ และหมู สามี
จึงถือโอกาสถามอย่างเหน็บแหนม
“นันญาติ ๆ ของเธอใช่ไหม?”
“ใช่...ญาติฝ่ายสามีไงล่ะ”
4. เรื องขําขันนีJตีความได้วา่ อย่างไร
ก. สามีเหน็บแนมภรรยาว่ามีญาติเป็ นสัตว์
ข. ภรรยาเหน็บแนมสามีวา่ มีญาติเป็ นสัตว์
ค. ทัJงสามีและภรรยาต่างเหน็บแนมกันว่าเป็ นสัตว์
ง. ทัJงสามีและภรรยาต่างเหน็บแนมกันว่ามีญาติเป็ นสัตว์
ให้โลกรู้วา่ เมืองไทยมีดี รี เจนซี บรันดีไทย
5. โฆษณานีJตีความได้วา่ อย่างไร
ก. รี เจนซี บรันดีไทย เป็ นของดีของเมืองไทย
ข. รี เจนซี เป็ นบรันดีทีนําเข้าจากต่างประเทศ
ค. รี เจนซี เป็ นสุ ราทีผลิตโดยคนไทย และมีรสชาติดีไม่แพ้ชาติอืน
ง. รี เจนซี เป็ นบรันดีของไทยทีโลกไม่เคยรู้วา่ เป็ นของดีของเมืองไทย

279

เปิ ดหน้าต่างของคุณสู่ โลกภายนอก
เทียวทีใดประทับใจ สําคัญทีคุณไปกับใคร
OSCAR NOVA TOUR CO LTD
โทร 0-2253-3122
6. คําว่า ใคร หมายความถึงอะไร
ก. คนรัก
ค. คนทีร่ วมท่องเทียวในครัJงนีJ

ข. บริ ษทั ทัวร์
ง. บริ ษทั OSCAR NOVA TOUR CO LTD

แดงเจิดจ้ายิงขึJน บํารุ งลึกลํJายิงกว่าจนถึงหัวใจของเส้นผม
Ganier Natea
ครี มเปลียนสี ผม จากผูเ้ ชียวชาญทีคุณมันใจ
GANIER การ์นิเย่ ผลิตภัณฑ์ความงามจากธรรมชาติอนั ดับ 1 ในยุโรป

7. โฆษณานีJตีความได้วา่ อย่างไร
ก. Ganie Natea ช่วยบํารุ งเส้นผมทีมีส่วนผสมจากธรรมชาติ
ข. Ganie Natea ช่วยบํารุ งเส้นผมและทําให้เส้นผมมีสีแดงเพิมมากขึJน
ค. Ganie Natea เป็ นครี มเปลียนสี ผมทีทําให้เส้นผมแดงตัJงแต่ปลายผมจนถึงโคนผม
ง. Ganie Natea เป็ นครี มเปลียนสี ผมทีทําให้เส้นผมแดงเข้าไปถึงแกนกลางของเส้นผม
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รักกันอยูข่ อบฟ้ า
เสมออยูห่ อแห่งเดียว
ชังกันบ่แลเหลียว
เหมือนขอบฟ้ ามาป้ อง

เขาเขียว
ร่ วมห้อง
ตาต่อ กันนา
ป่ าไม้มาบัง

8. คําประพันธ์นJ ีตีความได้วา่ อย่างไร
ก. ความรักความเกลียดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์
ข. เมือรักกันก็รักกันมาก เมือโกรธเกลียดกันก็เกลียดกันมากด้วยเช่นเดียวกัน
ค. ความรักไม่มีการแบ่งชนชัJนวรรณะหรื อเชืJอชาติศาสนา ไม่วา่ จะอยูห่ ่างไกลกันแค่ไหนก็รัก
กันได้
ง. คนรักกันแม้จะอยูไ่ กลกันแค่ไหนก็เหมือนอยูใ่ กล้กนั ส่ วนคนทีเกลียดกันแม้จะอยูใ่ กล้กนั ก็
ยังไม่อยากมองหน้ากัน
ธรณี นีนีJ
เราก็ศิษย์มีอาจารย์
เราผิดท่านประหาร
เราบ่ผดิ ท่านมล้าง

9. ข้อใดคือเจตนาของผูแ้ ต่งคําประพันธ์นJ ี
ก. ต้องการให้รู้จกั เคารพนับถือครู อาจารย์
ข. ต้องการให้รู้จกั คิดพิจารณาให้รอบคอบ
ค. ต้องการให้รู้จกั เห็นคุณค่าของแผ่นดินเกิด
ง. ต้องการให้รู้จกั ละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรม

เป็ นพยาน
หนึงบ้าง
เราชอบ
ดาบนัJน คืนสนอง
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ในลักษณ์นJ นั หนาน่าประหลาด
เหตุไฉนย่อท้อรอรา
เห็นแก้วแวววับทีจับจิต
เมือไม่เอืJอมจะได้อย่างไรมี
อันของสู งแม้ปองต้องจิต
ไม่ใช่ของตลาดทีอาจซืJอ
ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง
ดูแต่ภุมริ นเทียวบินตอม

เป็ นเชืJอชาตินกั รบกลันกล้า
ฤๅจะกล้าแต่เพียงวาที
ไยไม่คิดอาจเอืJอมให้เต็มที
อันมณี หรื อจะโลดไปถึงมือ
ถ้าไม่คิดปี นป่ ายจะได้หรื อ
ฤๅแย่งยืJอถือได้โดยไม่ยอม
คงชวดพวงบุปผชาติสะอาดหอม
จึงได้ออมอบกลินสุ มาลี

10. คําประพันธ์นJ ีตีความได้วา่ อย่างไร
ก. ถ้าต้องการสิ งใดก็ควรมีความพยายาม
ข. ถ้าต้องการสิ งใดก็ให้ลงมือทําด้วยตนเอง
ค. ถ้าต้องการสิ งใดก็ให้แย่งชิงเอามาให้จงได้
ง. ถ้าต้องการสิ งใดก็ควรรอคอยเวลาทีเหมาะสม
11. บุคคลในข้อใดไม่ สามารถนําข้อคิดทีได้จากคําประพันธ์นJ ีไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
ก. ชนชัJนสู งในสังคม
ข. ผูท้ ีกําลังศึกษาเล่าเรี ยน
ค. ข้าราชการชัJนผูน้ อ้ ย
ง. หนุ่มสาวทีกําลังจีบกัน
12. ข้อใดคือนํJาเสี ยงของผูเ้ ขียนคําประพันธ์นJ ี
ก. ชืนชม
ค. ตักเตือน

ข. แนะนํา
ง. ให้กาํ ลังใจ
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นํา/
โชคชัย บัณฑิต
หลากโค้งโยงแขนโอบแผ่นหล้า
แล่นเลีJยงแผ่นดินทุกถินไพร
ปู่ ย่าตายายเคยได้ดืม
ทรัพย์ในดิน สิ นในนํJา เคยสําคัญ
ปลูกเรื อนเปิ ดโล่งใต้ถุนล่าง
ฤดูนJ าํ นํJามากย่อมหลากมา
สามในสี ส่ วนล้วนคือนํJา
ป่ าคอยชีJนาํ ความเกลียวกลม
เหมืองฝายจ่ายนํJาตามวิธี
มีชุ่มมีฉาตามจั
ํ
ดแจง
บัดนีJมีเขือนมาเฉื อนป่ า
ปัจจัยหลายหลากเริ มฝากพิษ
ดุ่มดุ่มเดินกรุ งฟุ้ งไอเสี ย
เคยขอนํJาขันนันนานแล้ว

แตกแควแซ่ซ่านํJาบ่าไหล
ล่วงสู่ สมัยปัจจุบนั
เพลงร้องไม่ลืมเพลงเรื อลัน
โดยความสัมพันธ์ของกาลเวลา
ให้นJ าํ ชะล้างเป็ นบางหน้า
ท่วมท้นล้นบ่าไร่ น่าอุดม
โลกจึงชุ่มฉําตามเหมาะสม
ป่ าไร้โลกล่มระดมแล้ง
พอได้พอดีมีเหื อดแห้ง
มีบา้ งดังแกล้งโหมแล้งฤทธิq
ลมฟ้ าอากาศเริ มพลาดผิด
เพิมความวิปริ ตอีกนิดแล้ว
ลิJนแห้งละเหียเพลียใจแป้ ว
บัดนีJนJ าํ แก้วต้องซืJอกิน

13. คําประพันธ์นJ ีตีความได้วา่ อย่างไร
ก. โลกกําลังประสบกับภาวการณ์ขาดแคลนนํJา
ข. เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลกระทบต่อวงจรธรรมชาติ
ค. การตัดไม้ทาํ ลายป่ าเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดความแห้งแล้ง
ง. มนุษย์เป็ นตัวการสําคัญในการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
14. ข้อใดคือนํJาเสี ยงของคําประพันธ์ต่อไปนีJ
ดุ่มดุ่มเดินกรุ งฟุ้ งไอเสี ย
เคยขอนํJาขันนันนานแล้ว
ก. หดหู่ใจ
ง. แปลกใจ

ลิJนแห้งละเหียเพลียใจแป้ ว
บัดนีJนJ าํ แก้วต้องซืJอกิน
ข. สลดใจ
ค. ห่อเหียวใจ
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เจ้ าสาวใบตอง
ไพวริ นทร์ ขาวงาม
๏ เธอเจ้าสาวใบตองในร่ องสวน
เคยขอนวลมาพอห่อข้าวขาว
จะออกทุ่งออกทางทุกครัJงคราว
ต้องห่ อข้าวห่ อของแล้วท่องไป
จึงยามหิวแกะห่อก็ขา้ วหอม
ถึงกลางแดดแผดดอมก็หอมได้
ละคําเคยอิมหอมถึงหัวใจ
หอมแต่นอ้ ยคุม้ ใหญ่หอมไม่จาง
๏ รักเจ้าสาวใบตองในร่ องสวน
เคยหวงนวลนักหนามาจําห่าง
กระแสลมโหมยุคทัJงรุ กบาง
จนเริ ดทิศแรมทางอยูร่ ้างโรย
อยูร่ ้างโรยโดยทางของยุคใหม่
อยูเ่ หน็บหนาวกับสมัยซึงไห้โหย
อยูร่ วดร้าวกับรักกระอักโอย
ดัJนและด้นจํานนโดยสถานเดียว
พบเจ้าสาวพลาสติกระริ กระรีJ
หว่างวิถีทางแยกปลอมแปลกเปลียว
มากแต่ยมิJ ยัวใจให้ลดเลีJยว
หลอกให้ลืมนวลเขียวเคยเคียงครอง
๏ โอ้เจ้าสาวใบตองในร่ องสวน
ยุคฉะนีJเขียวนวลคงด่วนหมอง
ยินแต่เพลงพลาสติกระริ กร้อง
หรื อสิJ นเพลงใบตองเสี ยแล้วเอย
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15. ผูเ้ ขียนใช้ใบตองและพลาสติกแทนสิ งใด
ก. ค่านิยมเก่า กับ ค่านิยมใหม่
ค. วัฒนธรรมเก่า กับ วัฒนธรรมใหม่

ข. ความคิดเก่า กับ ความคิดใหม่
ง. ผูห้ ญิงสมัยเก่า กับ ผูห้ ญิงสมัยใหม่

ตอนที 2 จงอ่ านข้ อความทีกําหนดให้ แล้ วตอบคําถามให้ ถูกต้ อง
เพือน บางคนเป็ นของขวัญ บางคนเป็ นบทเรี ยน
1. ผูเ้ ขียนใช้คาํ ว่า ของขวัญ เพือให้หมายความถึงอะไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. ผูเ้ ขียนใช้คาํ ว่า บทเรี ยน เพือให้หมายความถึงอะไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. คําคมนีJตีความได้วา่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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ไม่มีใครไปถึงดวงดาวได้โดยปราศจากมือทีเปืJ อนโคลน
4. ผูเ้ ขียนใช้คาํ ว่า ดวงดาว เพือให้หมายความถึงอะไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
5. ผูเ้ ขียนใช้คาํ ว่า มือทีเปืJ อนโคลน เพือให้หมายความถึงอะไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
6. คําคมนีJตีความได้วา่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ความสําเร็ จมักอยูไ่ กลเกินไปถึงกับคนซึงนังหงอยและคอยหา
ความสําเร็ จจะมาอยูแ่ ค่ปลายตากับคนทีคิดว่าต้องพยายาม
7. คําคมนีJตีความได้วา่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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อย่ากลัวการต่อต้าน จงจําไว้วา่ ว่าวจะลอยสู งได้เมือทวนลม มิใช่ตามลม
8. ผูเ้ ขียนใช้คาํ ว่า ว่าว เพือให้หมายความถึงอะไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
9. คําคมนีJตีความได้วา่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ความทุกข์ก็เหมือนนก บินข้ามหัวเราไป ข้ามหัวเรามา
เราไม่สามารถห้ามไม่ให้นกบินข้ามหัวเราได้
แต่เราสามารถห้ามไม่ให้มนั ทํารังบนหัวเราได้!

10. คําคมนีJตีความได้วา่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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ตอนที 3 จงอ่ านข้ อความทีกําหนดให้ แล้ วตอบคําถามให้ ถูกต้ อง
นักเดินทางผู้ยงใหญ่
ิ
บินหลา สันกาลาคีรี
ตั/งแต่ เกิดมาลูกปลาน้ อยไม่ เคยมีความฝันอืนใดเลย นอกจากฝันทีจะเป็ นนักเดินทางผูย้ งใหญ่
ิ
อาณาจักรสี ครามคือแหล่งกําเนิดของลูกปลาน้อย กินอาณาบริ เวณกว้างใหญ่ไพศาล มากมี
สิ งสาราสัตว์ มีสิงละอันพันละน้อยน่าตืนตา แต่ไกลออกไปจากอาณาจักรแห่ งนีJ ยงั มีแว่นแคว้นแดน
นํJากว้างใหญ่กว่า มีสิงสาหน้าตาแปลกๆ มีสิงละอันพันละหมืนดืนดก มีความหลากหลายทีไม่มีใคร
สามารถถ่ายทอดบอกเล่าได้ นอกจากจะได้ไปรู้ไปเห็นด้วยตน
ใครทีเคยเดินทาง ต่างพูดเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า เกิดมาชาติหนึงควรจะได้เดินทาง
ลูกปลาน้อยได้ยินคําพูดทํานองนีJ มามาก เขาจินตนาการต่อไปว่า สําหรับผูอ้ ืนอาจจะแค่
เดินทาง แต่สาํ หรับเขาจะต้องเป็ นการเดินทางทียิงใหญ่
จะไปให้สุดขอบโลก ยังทีลึกลํJาซึ งแม้แสงอาทิตย์ก็มิอาจสาดส่ องถึง หรื อบุกบันรอนแรม
ทะเลนํJาแข็ง หรื อลุยดงพงปะการัง ค้นพบสัตว์ร้ายซึงเล่าลือกันว่าสู ญพันธุ์ไปแล้ว หรื อ...เพือพบเจอ
ใครคนนัJน เจ้าหญิงในฝันของเขา
ลูกปลาน้อยฝั นถึ งเธอหลายครัJงในเวลาไล่ เลี ยกัน เขาไม่เคยรู้ จกั เธอ แต่ภาพในนิ มิตฉาย
คล้ายมายาคล้ายจับต้องได้ เธอรอคอยเขาอยูใ่ นทีใดทีหนึง รอคอยการปลดปล่อย และรอเคียงทีจะ
ไปด้วยกันข้างหน้า
เขายิงคิด ก็ยงมุ
ิ ่งมัน
ยิงมุ่งมัน ก็ยงรู
ิ ้วา่ คืบใกล้การเดินทางเข้าไปทุกขณะ
ลูกปลาน้อยเป็ นชายหนุ่มรู ปร่ างเพรี ยวสมส่ วน เกล็ดเล็กๆ สี เงินของเขายามโดนแสงแดด
ทะลุสายนํJาลงมาจะพร่ างประกายสวยงาม นอกจากรู ปร่ างอันเป็ นคุณสมบัติภายนอก สําคัญกว่านัJน
คือเขามีความรอบคอบซึงเป็ นอุปนิสัยจําเป็ นสําหรับนักเดินทาง เขาจึงครุ่ นคิดอย่างถีถ้วนว่า สมควร
พกพาสัมภาระใดไปบ้าง บนเส้นทางอันยาวไกลเทียวนีJ
อาหาร เสืJ อผ้า ยารักษาโรค สมุดบันทึก เงินทอง กล้องถ่ายรู ป เหมือนล้วนจําเป็ นไปสิJ น แต่
ลูกปลาน้อยก็จดั สรรนํJาหนักข้าวของได้ลงตัวทีเดียว เขาพร้อมจะเดินทางอยูแ่ ล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะคืน
นัJน อันเป็ นคืนสุ ดท้ายก่อนถึงวันเดินทาง
เขาเข้านอน แต่นอนไม่หลับ กลับคิดตัJงคําถามแปลกๆ ให้ตวั เองตอบ
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“กลัวไหม ว่าอาจจะไม่ได้กลับมา?”
เท่าทีรู้ โลกภายนอก มิได้มากมีเฉพาะสิ งสวยงาม แต่ยงั มากมายสิ งร้ายกาจ
มีความดี มีความเลว มีผใู้ จดี และมีโจรใจร้าย
คําถามนัJนทําให้เขากังวลเล็กน้อย แต่พอรุ่ งเช้า ความกังวลก็ปลาตไป
กุ้งตัวหนึงทีเพิงดีดตัวผ่ านไปนันเอง คือคําตอบ
“นีคือความรอบคอบ” ลูกปลาน้ อยพึมพําขณะมองเงาในกระจก
กุง้ เป็ นสัตว์ทีมีผวิ หนังอ่อนนุ่ม แต่เหตุทีกุง้ ว่ายนํJาไปไหนมาไหนอย่างมันใจเพราะมันมีเสืJ อ
เกราะอ่อนสวมทับไว้ชJ นั หนึง
ทันทีทีสรุ ปได้ดงั นัJน ลูกปลาน้อยก็วิงเต้นจนสามารถหาเปลือกกุง้ ขนาดสมส่ วนกับตัวมา
จนได้ เขาลองสวมแล้วส่ องกระจกดู นํJาหนักของเสืJ อเกราะแทบจะไม่เป็ นภาระเพิมแต่อย่างไรเลย
นอกจากจะไม่ลดทอนความปราดเปรี ยวแล้วยังเสริ มความสง่าให้อีกด้วย สําคัญกว่านัJนคือการให้
ความมันใจ
แต่ก็นนแหละ
ั
การมัวตระเวนหาเสืJ อเกราะก็ทาํ ให้เขาต้องเสี ยเวลาไปเล็กน้อย ลูกปลาน้อย
จึงเลือนกําหนดการเดินทางออกไปเป็ นวันรุ่ งขึJน
ก็พร้อมจะเดินทางอยู่แล้วเชี ยว ถ้าไม่เพราะคืนนัJน เขานอนไม่หลับ กลับคิดตัJงคําถามให้
ตัวเองตอบ
“กลัวไหมว่ าจะไม่ ได้ กลับมา?”
คราวนีเ/ สี ยเวลาไปราวหนึงสั ปดาห์ กว่าปูตัวหนึงจะงุ่มง่ ามผ่านมาบอกใบ้ คําเฉลย
เขาได้บทสรุ ปทีผ่านการไตร่ ตรองเป็ นอย่างดีวา่ เปลือกกุง้ อาจไม่ประกันความปลอดภัยใน
ทุกกรณี ผิดกับเกราะเหล็กแข็งแกร่ งอย่างทีปู่ สวมใส่
ลูกปลาเพียรหาซืJอกระดองปูมาจนได้ แม้จะหนักอึJงตอนยกขึJนสวม แต่ไม่เป็ นปัญหา
แต่ ก็นันแหละ เวลาก็ล่ วงเลยไปอี ก เล็ก น้ อยกว่ า ทุ ก อย่ า งจะเข้ า ที เขาจึ งต้ องกําหนดวัน
เดิ นทางใหม่ และก็พร้ อมจะไปอยู่แน่ ๆ แล้ วเชี ยว ถ้ าไม่ เพราะคื นนั.น...การนอนไม่ หลับกับคําถาม
เดิมๆ
เดือนต่ อมา...
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ใครทีเคยรู้จกั ในนามลูกปลาน้อยเริ มจําเขาไม่ได้ เพราะเมือมองมา อาภรณ์ตวั นอกสุ ดทีเห็น
คือเกราะอันแกร่ งประหนึงซี เมนต์ของฝาหอย ต้องตะโกนเรี ยกกันนานทีเดียว คนข้างในจึงจะโผล่
หน้า
ได้สวมอย่างนีJ ลูกปลาน้อยรู้สึกอบอุ่นอย่างไม่เคยเป็ นมาก่อน จริ งอยูว่ ่า นํJาหนักแบกบน
หลังและไหล่เพิมขึJน แต่จะทําไงได้ในเมือคิดถึงประโยชน์ดา้ นความปลอดภัย ใช้คาํ ว่า ‘ประโยชน์’
น่าจะไม่ถูกต้องนัก นีคือสิ ง ‘จําเป็ น’ เลยทีเดียวเขาได้ความคิดนีJ จากการทีเห็นหอยทะเลตัวหนึงคืบ
คลานช้าๆ ผ่านหน้าเขาไป
กําหนดเดินทางถูกตั.งใหม่ เขาหวังว่ าต่ อไปนีจ. ะไม่ มีคาํ ถามเดิมๆ มากวนใจอีกแล้ ว
ปี ต่ อมา...
ไม่มีใครในอาณาจักรสี ครามแปลกใจเลย ว่าทําไมเขาจึงยังอยูท่ ีนัน อย่าว่าแต่ทุกวันนีJ ไม่มี
ใครอีกแล้วทีเรี ยกเขาว่าลูกปลาน้อยแม้แต่ตวั เขาเองก็ยงั ลืมไปแล้วว่า ครัJงหนึงเคยปราดเปรี ยว
ลูกปลาน้อยในเกราะอ่อน เกราะอ่อนในเกราะเหล็ก เกราะเหล็กในเกราะปูน เกราะปูนใน
เกราะหิ น อุปกรณ์เสริ มความปลอดภัยล่าสุ ดของเขาคือกระดองเต่าดึกดําบรรพ์ เขาได้ความคิดอัน
สุ ดยอดปลอดภัยนีJตอนเห็นเต่าตัวหนึงซึงยืนนิงราวอนุสาวรี ย ์
หลังจากใช้ความพยายามยากเย็น ยัดเยียดตัวเองลงในกระดองซึ งหนาและหนักทีไม่เคย
ขยับเขยืJอนนับแต่ปีแรกเริ มสร้างโลก ลูกปลาน้อยบอกตัวเองอย่างอหังการ์ ว่า...เอาล่ ะ ขณะนีJ ทุก
อย่า งพร้ อมแล้ว เขาไม่ ต้องการความพร้ อมยิงกว่า นีJ อีกแล้ว กับ คํา ถามที เคยครุ่ นกัง วล ถึ ง วันนีJ
กลายเป็ นไร้สาระ
ขอเพียงวันพรุ่ งนีJเท่านัJน เจ้าหญิง
เธอยังรอคอยใช่ไหม...
พรุ่ งนี . ฉันจะออกเดินทาง
อย่ าลืมว่ า ฉันคือนักเดินทางผู้ยิงใหญ่ !!
หลายปี ต่ อมา...
1. อาณาจักรสี คราม หมายถึงอะไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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2. คําพูดทํานองนีJ คําว่า “ทํานองนีJ” หมายความว่าอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. คําถามนัJน หมายถึงอะไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
4. นีคือความรอบคอบ หมายถึงอะไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
5. เกราะอ่อน หมายถึงอะไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
6. เกราะเหล็ก หมายถึงอะไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
7. เกราะปูน หมายถึงอะไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
8. เกราะหิน หมายถึงอะไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
9. เรื องนีJตีความได้วา่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
10. นํJาเสี ยงของเรื องนีJคืออะไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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การประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
ข้ อที
ตอนที 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1

ผู้เชียวชาญคนที
2
3
4

5

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

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

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

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

+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
0

ค่ า IOC

สรุ ปผล

1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
0.80
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ข้ อที
24
25
26
27
28
29
30
ตอนที 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ตอนที 3
1
2

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

ผู้เชียวชาญคนที
2
3
4
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0

5
+1
0
0
+1
+1
0
+1

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

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

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

+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0

+1
+1

+1
+1

+1
+1

0
0

ค่ า IOC

สรุ ปผล

1.00
0.60
0.80
0.80
1.00
0.60
0.80

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80

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

+1
+1

0.80
0.80

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ข้ อที
3
4
5
6
7
8
9
10

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

ผู้เชียวชาญคนที
2
3
4
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0

5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ค่ า IOC

สรุ ปผล

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ค่ าความยากง่ ายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความ
ข้ อที

ค่ าความยากง่ าย

ค่ าอํานาจจําแนก

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

0.36
0.29
0.64
0.43
0.50
0.50
0.21
0.64
0.50
0.64
0.79
0.79
0.21
0.43
0.36

0.43
0.29
0.71
0.86
0.71
0.43
0.43
0.43
0.43
0.71
0.43
0.43
0.43
0.29
0.71

1
2
3
4
5
6
7
8

0.76
0.64
0.50
0.63
0.79
0.21
0.56
0.64

0.29
0.21
0.43
0.21
0.29
0.71
0.29
0.71

ตอนที 1

ตอนที 2

295
ข้ อที
9
10

ค่ าความยากง่ าย
0.43
0.36

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.36
0.43
0.79
0.79
0.50
0.21
0.64
0.29
0.36
0.79

ค่ าอํานาจจําแนก
0.29
0.71

ตอนที 3
0.43
0.29
0.21
0.43
0.71
0.43
0.71
0.29
0.43
0.43
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อรู ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
วัจนปฏิบัติศาสตร์ เพือเสริมสร้ างความสามารถในการอ่านตีความ
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
คําชี/แจง
แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนีJ จดั ทําขึJนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือสอบถามความคิดเห็ น
ของนักศึกษาหลังจากทีได้เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ เพือ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ในด้านเนืJ อหาสาระ
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน สื อการเรี ยนการสอน และประโยชน์และความพึงพอใจที ได้รับจาก
การใช้รูป แบบการเรี ย นการสอน ซึ งข้อ มูล ที ได้จากแบบสอบถามฉบับ นีJ จะเป็ นประโยชน์ต่ อ
การพัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้ดียงขึ
ิ Jน
โปรดทํา เครื องหมาย ลงในช่ องว่า งตามความคิ ดเห็ นของนัก ศึ ก ษา โดยมี เกณฑ์ใ น
การประเมินดังนีJ
5 หมายถึง นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากทีสุ ดกับรายการประเมินข้อนัJน ๆ
4 หมายถึง นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากกับรายการประเมินข้อนัJน ๆ
3 หมายถึง นักศึกษาเห็นด้วยในระดับปานกลางกับรายการประเมินข้อนัJน ๆ
2 หมายถึง นักศึกษาเห็นด้วยในระดับน้อยกับรายการประเมินข้อนัJน ๆ
1 หมายถึง นักศึกษาเห็นด้วยในระดับน้อยทีสุ ดกับรายการประเมินข้อนัJน ๆ
รายการประเมิน
1. ด้ านเนือ/ หาสาระ
1.1 เนืJ อหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของ
นักศึกษา
1.2 เนืJอหาสาระมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวติ ประจําวัน
1.3 เนืJอหาสาระทีได้เรี ยนสามารถนําไปเป็ นพืJนฐานในการเรี ยนรู้
ขัJนสู งต่อไป
1.4 เนืJอหาสาระมีความเป็ นปัจจุบนั และทันสมัย

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

297
รายการประเมิน
2. ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีลาํ ดับขัJนตอนทีชัดเจน
2.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนทําให้เข้าใจเนืJอหาได้ง่าย
2.3 กิ จกรรมการเรี ย นการสอนช่ วยให้เข้า ใจขัJน ตอนและเห็ น
แนวทางในการอ่านตีความได้ชดั เจน
2.4 กิจกรรมการเรี ยนการสอนส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้แลกเปลียน
ความรู้ความคิด
2.5 กิจกรรมการเรี ยนการสอนส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น
2.6 กิจกรรมการเรี ยนการสอนส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผูส้ อนและนักศึกษา
3. ด้ านสื อการเรียนการสอน
3.1 สื อการเรี ยนการสอนช่วยให้เข้าใจเนืJอหาได้มากยิงขึJน
3.2 สื อการเรี ยนการสอนเหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4. ด้ านประโยชน์ และความพึงพอใจทีได้ รับ
4.1 การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบช่ วยพัฒนาความสามารถในการอ่ า น
ตีความของนักศึกษาให้ดียงขึ
ิ Jน
4.2 การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบทําให้นกั ศึกษามีมุมมองทางความคิดที
หลากหลายยิงขึJน
4.4 การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบช่ วยให้นกั ศึกษาเป็ นคนมีเหตุมีผลมาก
ขึJน
4.5 การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบทําให้นกั ศึกษาเรี ยนรู้การทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ืน
4.6 การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบช่วยให้นกั ศึกษากล้าแสดงความคิดเห็น
มากยิงขึJน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

298
การประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อรู ปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์ เพือเสริมสร้ างความสามารถ
ในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
รายการประเมิน
1. ด้ านเนือ/ หาสาระ
1.1 เนืJอหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักศึกษา
1.2 เนืJอหาสาระมีประโยชน์ต่อการดําเนิน
ชีวติ ประจําวัน
1.3 เนืJอหาสาระทีได้เรี ยนสามารถนําไปเป็ น
พืJนฐานในการเรี ยนรู้ขJ นั สู งต่อไป
1.4 เนืJอหาสาระมีความเป็ นปัจจุบนั และ
ทันสมัย
2. ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีลาํ ดับขัJนตอน
ทีชัดเจน
2.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนทําให้เข้าใจ
เนืJอหาได้ง่าย
2.3 กิจกรรมการเรี ยนการสอนช่วยให้เข้าใจ
ขัJนตอนและเห็นแนวทางในการอ่านตีความได้
ชัดเจน
2.4 กิจกรรมการเรี ยนการสอนส่ งเสริ มให้
นักศึกษาได้แลกเปลียนความรู้ความคิด
2.5 กิจกรรมการเรี ยนการสอนส่ งเสริ มให้
นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็น
2.6 กิจกรรมการเรี ยนการสอนส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างผูส้ อนและนักศึกษา

ผู้เชียวชาญคนที
ค่ า IOC
1 2 3 4 5

สรุ ปผล

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง
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รายการประเมิน
3. ด้ านสื อการเรียนการสอน
3.1 สื อการเรี ยนการสอนช่วยให้เข้าใจเนืJอหา
ได้มากยิงขึJน
3.2 สื อการเรี ยนการสอนเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
4. ด้ านประโยชน์ และความพึงพอใจทีได้ รับ
4.1 การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบช่วยพัฒนา
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษา
ให้ดียงขึ
ิ Jน
4.2 การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบทําให้นกั ศึกษามี
มุมมองทางความคิดทีหลากหลายยิงขึJน
4.3 การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบช่วยให้นกั ศึกษา
เป็ นคนมีเหตุมีผลมากขึJน
4.4 การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบทําให้นกั ศึกษา
เรี ยนรู้การทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
4.5 การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบช่วยให้นกั ศึกษา
กล้าแสดงความคิดเห็นมากยิงขึJน

ผู้เชียวชาญคนที
ค่ า IOC
1 2 3 4 5

สรุ ปผล

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง
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ประเด็นสั มภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเกียวกับรู ปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์ เพือเสริมสร้ างความสามารถในการอ่านตีความ
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ประเด็นที 1
• องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร
• องค์ประกอบใดของรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีควรได้รับการปรับปรุ งแก้ไข
ประเด็นที 2
• การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนสอนมีความเหมาะสมหรื อไม่
อย่างไร
• ขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอนมีปัญหาหรื ออุปสรรคหรื อไม่ หรื อควรปรับปรุ งอย่างไร
ประเด็นที 3
• ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนสามารถเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความได้
ในระดับใดและเป็ นอย่างไร
ประเด็นที 4
• มีขอ้ คิดเห็นอืน ๆ ทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนและการนํารู ปแบบการสอนไปใช้
หรื อไม่ อย่างไร
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ความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิงโครงสร้ างของประเด็นสั มภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
เกียวกับรู ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์ เพือเสริมสร้ างความสามารถ
ในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
รายการประเมิน

ประเด็นที 1
• องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนมี
ความเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร
• องค์ประกอบใดของรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนทีควรได้รับการปรับปรุ งแก้ไข
ประเด็นที 2
• การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยน
การสอนสอนมีความเหมาะสมหรื อไม่
อย่างไร
• ขัJนตอนการจัดการเรี ยนการสอนมีปัญหาหรื อ
อุปสรรคหรื อไม่ หรื อควรปรับปรุ งอย่างไร
ประเด็นที 3
• ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนสามารถ
เสริ มสร้างความสามารถในการอ่านตีความได้
ในระดับใดและเป็ นอย่างไร
ประเด็นที 4
• มีขอ้ คิดเห็นอืน ๆ ทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนและการนํารู ปแบบการสอนไปใช้
หรื อไม่ อย่างไร

ผู้เชียวชาญคนที
1 2 3 4 5

× S.D. ระดับความ
เหมาะสม/
สอดคล้อง

5 5 5 5 5 5.00 0.00

มากทีสุ ด

5 5 5 5 4 4.80 0.44

มากทีสุ ด

5 5 5 5 4 4.80 0.44

มากทีสุ ด

5 5 5 5 4 4.80 0.44

มากทีสุ ด

5 5 5 5 5 5.00 0.00

มากทีสุ ด

5 5 5 5 4 4.80 0.44

มากทีสุ ด

ภาคผนวก ค
คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
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คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ เพือเสริมสร้ าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
แนวคิดทฤษฎีทใช้
ี ในการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
แนวคิดทีใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนอ่านตีความในครัJงนีJ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ และแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brock
and Nagasaka มาพัฒนาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอน ซึงแต่ละแนวคิดมีสาระสําคัญดังนีJ
สาระสํ าคัญของทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
วัจนปฏิ บ ตั ิ ศ าสตร์ เป็ นการศึ ก ษาเกี ยวกับ ความสัมพันธ์ ระหว่างภาษากับ ผูใ้ ช้ภาษาโดย
คํานึงถึงบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมทีมีผลต่อการใช้ภาษา เป็ นการวิเคราะห์วา่ ผูพ้ ูดต้องการให้
ถ้อยคําทีพูดออกไปสื อความหมายอะไรในบริ บทและบริ บทมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาเช่นไร รวมทัJง
ศึกษากระบวนการทางปริ ชานทีทําให้ผใู้ ช้ภาษาสามารถตีความเจตนาของผูพ้ ูดได้วา่ การทีผูพ้ ูดพูด
เช่นนัJน ผูพ้ ดู ต้องการสื อความหมายอะไรหรื อต้องการสื อความหมายอะไรเพิมเติมมากกว่าสิ งทีพูด
ออกมา (Leech: 1983; Levinson: 1983; Yule: 1996; Verchueren: 1999; Mey: 2001; Horn: 2004;
Malden: 2004; ทรงธรรม อินทจักร: 2550; กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ ธี รนุ ช โชคสุ วณิ ช:
2551; สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง: 2552)
งานวิจยั นีJได้เลือกใช้องค์ประกอบของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 4 ประการ ได้แก่
1. ตัวบ่งบอก (Deixis) ตัวบ่งบอกในข้อความจะทําให้ทราบว่าใครเป็ นผูพ้ ดู พูดเมือไร เวลา
ใด ทีไหน
2. สภาวะเกิ ด ก่ อ น (Presupposition) เป็ นความรู้ ที ได้จ ากการอนุ ม าน (inference) หรื อ
การคาดการณ์ ตามหลัก เหตุ ผ ล เป็ นความรู้ ที เป็ นภูมิ หลัง (background knowledge) หรื อความรู้
ร่ วมกัน (common knowledge, shared knowledge หรื อ mutual knowledge) ของคู่สนทนา
3. ความหมายชีJบ่งเป็ นนัยในการสนทนา (Conversational Implicature) การพิจารณาเจตนา
ทีแท้จริ งของผูพ้ ดู โดยพิจารณาจากรู ปประโยคทีผูพ้ ดู แสดงออกมา
4. วัจนกรรม (Speech Act) วัจนกรรมแสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูพ้ ูดและผูฟ้ ัง และ
แสดงให้เห็นว่าผูส้ ่ งสารมีเจตนามีเจตนารมณ์หรื อวัตถุประสงค์ในการส่ งสารอย่างไร
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สาระสํ าคัญของแนวคิดการจัดการเรียนการสอนวัจนปฏิบัติศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brock
and Nagasaka
Brock and Nagasaka (2005) ได้เสนอแนะแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนเพือช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ไว้ 4 ขัJนตอน ดังนีJ
1. See คือ การทีครู ให้ผเู้ รี ยนได้เห็นภาษาทีอยู่ในบริ บทต่าง ๆ รวมทัJงให้ผเู้ รี ยนตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าทีของวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ และการอธิ บายเกี ยวกับหน้าทีของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ใน
สถานการณ์การสื อสารลักษณะต่าง ๆ
2. Use คือ การทีครู ให้ผเู้ รี ยนทํากิจกรรมเกียวกับการใช้ภาษาในบริ บทต่าง ๆ เพือให้ผเู้ รี ยน
ได้เลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์
3. Review คื อ การที ครู ต้ อ งทบทวน ส่ งเสริ ม และกล่ า วถึ ง ขอบข่ า ยเนืJ อหาของ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ ทีได้สอนไปแล้ว
4. Experience คือ การที ครู ให้ผูเ้ รี ย นได้ฝึกใช้ป ระสบการณ์ และสังเกตบทบาทหน้า ที
ของวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ทีมีต่อการสื อสาร
หลักการของรู ปแบบการเรียนการสอน
หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นพืJนฐานความเชื อในการจัดการเรี ยนการสอน
ของรู ป แบบการเรี ย นการสอน ซึ งผู้วิ จ ัย มี พJื น ฐานความเชื อว่ า ทฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ แ ละ
การจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brock and Nagasaka จะทําให้นกั ศึกษา
มี ค วามสามารถในการอ่ า นตี ค วามสู งขึJ น ดั ง นัJ นผู้วิ จ ั ย จึ ง ได้ นํ า สาระสํ า คั ญ ของทฤษฎี
วัจนปฏิ บตั ิศ าสตร์ และการจัดการเรี ยนการสอนวัจนปฏิ บตั ิ ศาสตร์ ตามแนวคิดของ Brock and
Nagasaka มากําหนดเป็ นหลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์ ซึ งได้
หลักการสําคัญ 3 ประการ คือ
1. การจัดการเรี ยนการสอนทีให้นกั ศึกษาเรี ยนรู้เกียวกับลักษณะของบทอ่านและวิเคราะห์
ความหมายของถ้อยคําโดยพิจารณาจากบริ บทจะทําให้นกั ศึกษาสามารถตีความเจตนาทีแท้จริ งของ
ผูเ้ ขียนได้
2. การเปิ ดโอกาสให้นักศึ ก ษาได้อภิ ปรายแลกเปลี ยนความคิ ดเห็ นจะทําให้นัก ศึ กษามี
มุมมองทางความคิดทีหลากหลายเกียวกับการตีความ
3. การทีผูส้ อนอธิ บายให้ความรู้แก่นกั ศึกษาก่อนทีจะให้นกั ศึกษาได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
ทัJงกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดียวจะทําให้นกั ศึกษาเกิดความเข้าใจเกียวกับขัJนตอนและวิธีการอ่าน
ตีความได้ดียงขึ
ิ Jน
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วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการเรียนการสอน
วัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาให้นักศึกษาเกิ ด
การเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรมตามหลัก การของรู ป แบบการเรี ย นการสอน ดัง นัJนผูว้ ิจ ัย จึ ง ได้นํา
สาระสําคัญของหลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนมากําหนดเป็ นวัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนดังนีJ
1. นักศึกษาสามารถตีความเจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนได้โดยการวิเคราะห์ความหมายของ
ถ้อยคําโดยพิจารณาจากบริ บท
2. นักศึกษาสามารถตีความเจตนาทีแท้จริ งของผูเ้ ขียนจากบทอ่านประเภทต่าง ๆ ได้
3. นักศึกษามีมุมมองทางความคิดทีหลากหลายจากการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น
และสามารถเลือกแนวคิดทีดีทีสุ ดเป็ นข้อสรุ ปในการตีความ
ขั/นตอนการเรียนการสอน
ขัJนตอนการเรี ยนการสอนเป็ นการให้ขอ้ มูลเกียวกับวิธีสอนหรื อเทคนิคการสอนต่าง ๆ ทีจะ
ทํา ให้ ก ระบวนการเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ซึ ง
การกํา หนดขัJน ตอนการเรี ย นการสอนนัJน ผูว้ ิจ ัย ได้นํา หลัก การและวัต ถุ ป ระสงค์ข องรู ป แบบ
การเรี ยนการสอนมาวิเคราะห์แล้วกําหนดขัJนตอนต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบเพือให้เป็ นไปตามหลักการ
และวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยขัJนตอนการเรี ยนการสอนทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึJ น
แบ่งออกเป็ น แบ่งเป็ น 2 ระยะ ดังนีJ
ระยะที 1 การวางแผนและเตรี ยมการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
ระยะนีJเป็ นการเตรี ยมการของครู ก่อนจัดการเรี ยนการสอนเพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ โดยครู
จะต้องกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เนืJ อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื อการเรี ยนการสอน และ
วิธีการวัดและประเมินผล ตลอดจนการให้ความรู้พJนื ฐานด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์แก่นกั ศึกษา
ระยะที 2 ขัJนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชัJนเรี ยน
ระยะนีJ เป็ นการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในชัJนเรี ย น โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ขัJนตอน
ใหญ่ ๆ ดังนีJ
1. ขัJนก่อนอ่าน ขัJนตอนนีJมีจุดมุ่งหมายเพือเตรี ยมความรู้เดิม กระตุน้ ให้นกั ศึกษานําความรู้
เดิมทีมีอยูม่ าใช้ทาํ ความเข้าใจบทอ่าน โดยมีขJ นั ตอนการเรี ยนการสอนย่อยดังนีJ
1.1 เรี ยนรู้ ล ัก ษณะบทอ่ า น ขัJนตอนนีJ ค รู และนักศึ กษาร่ วมกันอภิ ปรายความรู้ ทวไป
ั
เกียวกับลักษณะของบทอ่านทีเรี ยน เช่น องค์ประกอบ โครงสร้าง ลักษณะการใช้ภาษา เป็ นต้น
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1.2 ให้ เ ครื องมื อ ผ่ า นการสาธิ ต ขัJน ตอนนีJ ครู ส าธิ ต วิ ธี ก ารอ่ า นโดยใช้ค วามรู้ ด้า น
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ช่วยในการตีความให้นกั ศึกษาดูเป็ นตัวอย่าง ได้แก่ การใช้ตวั บ่งบอก (Deixis)
สภาวะเกิ ด ก่ อ น (Presupposition) ความหมายชีJ บ่ ง เป็ นนั ย ในการสนทนา (Conversational
Implicature) วัจนกรรม (Speech Act)
2. ขัJนระหว่า งอ่า น ขัJนตอนนีJ เป็ นขัJนตอนที ให้นักศึก ษาอ่า นอย่างอิ สระ โดยครู ค อยให้
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เมือนักศึกษาต้องการ ซึงมีขJ นั ตอนการเรี ยนการสอนย่อยดังนีJ
2.1 อ่ า นพินิ จ ด้ว ยตนเอง ขัJนตอนนีJ ครู แจกบทอ่ า นอี ก 1 เรื อง ให้นัก ศึ ก ษา แล้ว ให้
นักศึกษาแต่ละคนอ่านบทอ่านด้วยตนเองตามวิธีการทีครู สาธิ ต โดยครู คอยให้ความช่ วยเหลือใน
ด้านต่าง ๆ เมือนักศึกษาต้องการ
2.2 ครืJ นเครงแลกความเห็น ขัJนตอนนีJ ครู ให้นักศึกษารวมกลุ่ มกัน กลุ่มละ 5 คน เพือ
อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นในการตีความบทอ่าน จากนัJนให้แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการตีความ
ของตนเองทีละกลุ่ม เมือนําเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ครู และนักศึกษาทัJงชัJนร่ วมกันอภิปรายเกียวกับ
ผลการตีความของแต่ละกลุ่มเพือหาข้อสรุ ปทีเป็ นไปได้ในการตีความบทอ่านทีได้อ่านไป
2.3 ใช้ให้เป็ นลองฝึ กหัด ขัJนตอนนีJ ครู ให้นกั ศึกษาทําแบบฝึ กหัดเกี ยวกับบทอ่านทีได้
อ่าน
3. ขัJนหลังอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็ นขัJนประเมินความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษาโดยการทํา
แบบทดสอบ โดยมีขJ นั ตอนย่อยดังนีJ
3.1 ปฏิบตั ิซJ าํ เพือประเมิน ขัJนตอนนีJ ครู ให้นักศึกษาเลื อกบทอ่านตามความสนใจของ
ตนเองคนละ 1 เรื อง จากบทอ่ า นที ครู เตรี ยมให้ โดยใช้ วิ ธี ก ารที ได้ เ รี ยนมา เพื อประเมิ น
ความสามารถในการอ่านตีความประจําหน่วย
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลเป็ นขัJนตอนทีจะชีJ ให้เห็นถึงผลทีเกิดขึJนจากการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน เป็ นการแสดงให้เห็นว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนนัJนสามารถทําให้นกั ศึกษาเปลียนแปลง
พฤติกรรมตามหลักการและวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ซึ งการวัดและประเมินผล
นัJนจะต้องสอดคล้องกับ ขัJนตอนการจัดการเรี ย นการสอน ดัง นัJนผูว้ ิจยั จึ ง นํา กิ จกรรมการเรี ย น
การสอนในแต่ ล ะขัJน ตอนมาวิเคราะห์ แล้วกํา หนดวิธี ก ารวัดและประเมิ น ผลให้ส อดคล้อ งกับ
ขัJนตอนการเรี ยนการสอน โดยใช้วธิ ีการดังนีJ
1. การสั ง เกตพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มในชัJน เรี ย น โดยจะต้อ งสั ง เกตพฤติ ก รรมของ
นักศึกษาในการตอบคําถามหรื อการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นในชัJนเรี ยน
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2. การทําแบบทดสอบท้ายหน่ วยการเรี ยนรู้ ในแต่ล ะหน่ วยการเรี ยนรู้ นักศึก ษาจะต้อง
ทดสอบท้ายหน่วยการเรี ยนรู้เพือเป็ นการวัดว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกับเนืJ อหาในหน่วย
การเรี ยนรู้นJ นั มากน้อยเพียงใด
3. การทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน คะแนน
ทีได้จากการทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนจะเป็ นสิ งทีแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจโดยรวมเกียวกับเนืJอหาทีได้เรี ยนเพิมมากขึJนมากน้อยเพียงใด
คําอธิบายรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ
หลัก การและกระบวนการอ่า นเพือการตี ความ ฝึ กตี ค วามในระดับ คํา วลี และประโยค
เพือให้เข้าใจถึงจุดประสงค์ ความคิดหลัก ความคิดแทรก และนํJาเสี ยงของผูเ้ ขียน ฝึ กอ่านตีความจาก
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ทัJงร้อยแก้วและร้อยกรอง
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. อธิบายหลักการและกระบวนการอ่านเพือการตีความได้
2. ตีความในระดับคํา วลี และประโยคได้อย่างถูกต้อง
3. ตีความจุดประสงค์ ความคิดหลัก ความคิดแทรก และนํJาเสี ยงของผูเ้ ขียนได้อย่างถูกต้อง
4. ตีความวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ทัJงร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โครงการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ
จากคําอธิบายรายวิชาและจุดมุ่งหมายของรายวิชาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ มากําหนด
เป็ นโครงการสอนตลอดภาคเรี ยนดังนีJ
สัปดาห์
ที
1

หน่ วยการ
เรียนรู้

จํานวน จุดประสงค์ การเรียนรู้
ชัวโมง
3
1. เพือทดสอบ
ความสามารถในการ
อ่านตีความของ
นักศึกษาก่อนเรี ยน

เนือ/ หา

กิจกรรมการเรียน สือการเรียนการสอน
การสอน
แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
อ่านตีความของ
นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต
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สัปดาห์
ที
2

หน่ วยการ
เรียนรู้
1
วัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์
น่ารู้

3-4

2
พินิจดูเรื อง
ขําขัน

จํานวน จุดประสงค์ การเรียนรู้
ชัวโมง
3
1. เพือให้นกั ศึกษา
เข้าใจเกียวกับการ
จัดการเรี ยนการสอน
และการวัดและ
ประเมินผลในรายวิชา
การอ่านตีความ
2. เพือให้นกั ศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับทฤษฎีวจั น
ปฏิบตั ิศาสตร์

6

1. เพือให้นกั ศึกษา
บอกลักษณะของเรื อง
ขําขันได้
2. เพือให้นกั ศึกษา
ตีความหมายจากเรื อง
ขําขันได้

เนือ/ หา

กิจกรรมการเรียน สือการเรียนการสอน
การสอน
1. แผนบริ หารการ
1. การจัดการเรี ยนการ 1. การบรรยาย
สอนรายวิชาการอ่าน
สอน และการวัดและ 2. การอภิปราย
ตีความ
ประเมินผลรายวิชา
2. เอกสารสําหรับครู
การอ่านตีความ
ใช้ในการบรรยาย
2. แนวคิดเกียวกับ
เรื อง แนวคิด ทฤษฎี
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิ
และขอบข่ายของ
ศาสตร์
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิ
3. ขอบข่ายของทฤษฎี
ศาสตร์
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์
3. ใบความรู้ เรื อง
4. แนวคิดเกียวกับตัว
แนวคิดเกียวกับ
บ่งบอก (Deixis)
ตัวบ่งบอก (Deixis)
5. แนวคิดเกียวกับ
4. ใบความรู้ เรื อง
สภาวะเกิดก่อน
แนวคิดเกียวกับ
(Presupposition)
สภาวะเกิดก่อน
6. แนวคิดเกียวกับ
(Presupposition)
ความหมายชีJ บ่งเป็ น
5. ใบความรู้ เรื อง
นัยในการสนทนา
แนวคิดเกียวกับ
(Conversational
ความหมายชีJ บ่งเป็ น
Implicature)
นัยในการสนทนา
7. แนวคิดเกียวกับ
(Conversa-tional
วัจนกรรม (Speech
Implicature)
Act)
6. ใบความรู้ เรื อง
แนวคิดเกียวกับ
วัจน กรรม (Speech
Act)
1. ลักษณะของเรื อง
การสอนตาม
1. ใบความรู้ เรื อง
ขําขัน
รู ปแบบการเรี ยน ลักษณะของเรื อง
2. การตีความเรื อง
การสอนตาม
ขําขัน
ขําขัน
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิ 2. เรื องขําขันทีใช้ใน
ศาสตร์
ขัJนตอนการสาธิต
3. ใบงาน เรื อง การ
ตีความเรื องขําขัน
4. แบบฝึ กหัด เรื อง
การตีความเรื อง
ขําขัน
5. แบบทดสอบ
ประจําหน่วยที 2
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สัปดาห์
ที
5-6

หน่ วยการ
เรียนรู้
3
รู้เท่าทัน
โฆษณา

7-8

4
พิจารณา
ภาษาคําคม

6

1. เพือให้นกั ศึกษา
บอกลักษณะของคํา
คมได้
2. เพือให้นกั ศึกษา
ตีความหมายจากคํา
คมได้

1. ลักษณะของคําคม
2. การตีความคําคม

9-10

5
ระดมคิด
วินิจ
เรื องสัJน

6

1. เพือให้นกั ศึกษา
บอกลักษณะของ
เรื องสัJนได้
2. เพือให้นกั ศึกษา
ตีความหมายจาก
เรื องสัJนได้

1. ลักษณะของ
การสอนตาม
เรื องสัJน
รู ปแบบการเรี ยน
2. การตีความ เรื องสัJน การสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิ
ศาสตร์

11-12

6
ตีความ
คําประพันธ์
คัดสรรจาก
วรรณคดี

6

1. เพือให้นกั ศึกษา
บอกลักษณะของ
คําประพันธ์ไทย
โบราณได้
2. เพือให้นกั ศึกษา
ตีความหมายจาก
คําประพันธ์คดั สรร
จากวรรณคดีได้

1. ลักษณะของ
คําประพันธ์ไทย
โบราณ
2. การตีความ
คําประพันธ์คดั สรร
จากวรรณคดี

จํานวน จุดประสงค์ การเรียนรู้
เนือ/ หา
ชัวโมง
6
1. เพือให้นกั ศึกษา
1. ลักษณะของ
บอกลักษณะของ
โฆษณา
โฆษณาได้
2. การตีความโฆษณา
2. เพือให้นกั ศึกษา
ตีความหมายจาก
โฆษณาได้

กิจกรรมการเรียน
การสอน
การสอนตาม
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิ
ศาสตร์

การสอนตาม
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิ
ศาสตร์

การสอนตาม
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิ
ศาสตร์

สือการเรียนการสอน
1. ใบความรู้ เรื อง
ลักษณะของโฆษณา
2. โฆษณาทีใช้ใน
ขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนทีให้
นักศึกษาฝึ กตีความ
ด้วยตนเอง
3. แบบทดสอบ
ประจําหน่วยที 3
1. ใบความรู้ เรื อง
ลักษณะของคําคม
2. คําคมทีใช้ใน
ขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนทีให้
นักศึกษาฝึ กตีความ
ด้วยตนเอง
3. แบบทดสอบ
ประจําหน่วยที 4
1. ใบความรู้ เรื อง
ลักษณะของเรื องสัJน
2. เรื องสัJนทีใช้ใน
ขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนทีให้
นักศึกษาฝึ กตีความ
ด้วยตนเอง
3. แบบทดสอบ
ประจําหน่วยที 5
1. ใบความรู ้ เรื อง
ลักษณะของ
คําประพันธ์ไทย
โบราณ
2. คําประพันธ์จาก
วรรณคดีทีใช้ใน
ขัJนตอนการสาธิ ต
และขัJนตอนทีให้
นักศึกษาฝึ กตีความ
ด้วยตนเอง
3. แบบทดสอบ
ประจําหน่วยที 6
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สัปดาห์
ที
13-14

15

หน่ วยการ
เรียนรู้
7
ความหมาย
บ่งชีJ จาก
บทกวีซีไรต์

จํานวน จุดประสงค์ การเรียนรู้
ชัวโมง
6
1. เพือให้นกั ศึกษา
บอกลักษณะของคํา
ประพันธ์สมัยใหม่ได้
2. เพือให้นกั ศึกษา
ตีความหมายจากบท
กวีซีไรต์ได้

3

1. เพือทดสอบ
ความสามารถในการ
อ่านตีความของ
นักศึกษาหลังเรี ยน

เนือ/ หา
1. ลักษณะของ
คําประพันธ์สมัยใหม่
2. การตีความบทกวี
ซีไรต์

ทดสอบหลังเรี ยนด้วย
แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
อ่านตีความของ
นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต

กิจกรรมการเรียน
การสอน
การสอนตาม
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิ
ศาสตร์

สือการเรียนการสอน
1. ใบความรู้ เรื อง
ลักษณะของคํา
ประพันธ์สมัยใหม่
2. บทกวีซีไรต์ทีใช้
ในขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนทีให้
นักศึกษาฝึ กตีความ
ด้วยตนเอง
3. แบบทดสอบ
ประจําหน่วยที 7
แบบทดสอบวัด
ความสามารถใน
การอ่านตีความของ
นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต

แผนการจัดการเรียนรู้
หลังจากทีผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดโครงการสอนตลอดภาคเรี ยน รายวิชา THAI 3206 การอ่าน
ตีความ แล้ว จึงได้นาํ มาเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้รายชัวโมง ดังรายละเอียดต่อไปนีJ
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที 2
รายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ
หน่ วยที 2 พินิจดูเรืองขําขัน
เรือง การตีความเรืองขําขัน

ระดับปริญญาตรี
จํานวน 6 ชัวโมง
จํานวน 3 ชัวโมง

สาระสํ าคัญ
เรื องขํา ขันเป็ นเรื องที แต่ ง ขึJ นเพือสร้ า งความสนุ ก สนานให้แก่ ผูอ้ ่ า นหรื อชวนให้ผูอ้ ่ า น
หัวเราะ เนืJอเรื องมีขนาดไม่ยาวมากนัก กล่าวถึงเรื องใดเรื องหนึงเพียงเรื องเดียว ตัวละครมีตJ งั แต่ 1-2
ตัวขึJนไป เรื องขําขันสามารถแบ่งออกเป็ นสองส่ วน โดยส่ วนแรกเป็ นส่ วนทีให้รายละเอียดเกียวกับ
สถานการณ์ ข องเรื อง และส่ วนที สองเป็ นจุ ดหัก มุ ม ของเรื อง การตี ค วามเรื องขํา ขันผูอ้ ่ า นต้อ ง
พิจารณาว่าเรื องขําขันนัJนกล่ าวถึงตัวละครใดและต้องการให้ขอ้ มูลอะไรเกี ยวกับตัวละครนัJน ซึ ง
ผูเ้ ขียนไม่บอกไว้โดยตรงในเนืJ อเรื อง ผูอ้ ่านจะต้องพิจารณาจากบริ บทหรื อข้อมูลทีมีมาก่อน จึงจะ
สามารถเข้าใจเจตนาหรื อสิ งทีผูเ้ ขียนต้องการจะบอกได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นักศึกษาสามารถบอกลักษณะของเรื องขําขันได้
2. นักศึกษาสามารถตีความหมายจากเรื องขําขันได้
สาระการเรียนรู้
1. ลักษณะของเรื องขําขัน
2. การตีความเรื องขําขัน
ภาระงาน/ชิ/นงาน
แบบทดสอบประจําหน่วยที 2
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั/นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั/นนํา
1. ครู สนทนากับนักศึกษาเกียวกับประสบการณ์ในการอ่านเรื องขําขัน
ขั/นสอน
ขัJนก่อนอ่าน
2. ครู และนักศึกษาร่ วมกันอภิปรายความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับลักษณะของเรื อง
ขําขัน
3. ครู สาธิตวิธีการอ่านตีความเรื องขําขันโดยใช้ความรู้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์ให้นกั ศึกษาดูเป็ นตัวอย่าง
ขัJนระหว่างอ่าน
4. ครู แจกใบงาน เรื อง การตีความเรื องขําขัน ให้นกั ศึกษาแต่ละคนตีความ
เรื องขําขันด้วยตนเองตามวิธีการทีครู สาธิต โดยครู คอยให้ความช่วยเหลือใน
ด้านต่าง ๆ เมือนักศึกษาต้องการ
5. ครู ให้นกั ศึกษารวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 5 คน เพืออภิปรายแลกเปลียนความ
คิดเห็นเกียวกับการตีความเรื องขําขันในใบงาน เรื อง การตีความเรื องขําขัน ที
ครู แจกให้
6. แต่ละกลุ่มระดมความคิดเพือคัดเลือกข้อความทีกลุ่มคิดว่าตีความได้
ถูกต้องทีสุ ดจากสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม แล้วนําเสนอผลการตีความเรื องขําขัน
ในใบงาน เรื อง การตีความเรื องขําขัน ทีละกลุ่ม
7. เมือนําเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ครู และนักศึกษาทัJงชัJนร่ วมกันอภิปราย
เกียวกับผลการตีความเรื องขําขันของแต่ละกลุ่มเพือหาข้อสรุ ปทีเป็ นไปได้ใน
การตีความเรื องขําขันทีได้อ่านไป
8. ครู ให้นกั ศึกษาทําแบบฝึ กหัด เรื อง การตีความเรื องขําขัน

รู ปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบัติ
ศาสตร์

เรี ยนรู้ลกั ษณะบท
อ่าน
ให้เครื องมือผ่าน
การสาธิต
อ่านพินิจด้วย
ตนเอง

ครืJ นเครงแลก
ความเห็น

ใช้ให้เป็ นลอง
ฝึ กหัด
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ขั/นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รู ปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบัติ
ศาสตร์

9. ครู ตรวจแบบฝึ กหัดและให้คาํ แนะนําเกียวกับการตีความเรื องขําขันแก่
นักศึกษา
ขัJนหลังอ่าน
10. ครู ให้นกั ศึกษาเลือกเรื องขําขันตามความสนใจของตนเองคนละ 1 เรื อง ปฏิบตั ิซJ าํ เพือ
จากเรื องขําขันทีครู เตรี ยมให้ โดยใช้วธิ ีการทีได้เรี ยนมา เพือเป็ นการทดสอบ ประเมิน
ประจําหน่วย
ขั/นสรุ ป
11. ครู ละนักศึกษาร่ วมกันสรุ ปเกียวกับการนําทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์มา
ใช้ในการตีความเรื องขําขันและวิธีการตีความเรื องขําขัน
สื อและอุปกรณ์การเรียนรู้
1. เรื องขําขันทีใช้ในขัJนตอนการสาธิต
2. ใบงาน เรื อง การตีความเรื องขําขัน
3. แบบฝึ กหัด เรื อง การตีความเรื องขําขัน
4. แบบทดสอบประจําหน่วยที 2
แหล่งการเรียนรู้
1. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์
1. นักศึกษาสามารถ
บอกลักษณะของเรื อง
ขําขันได้
2. นักศึกษาสามารถ
ตีความหมายจากเรื อง
ขําขันได้

วิธีการวัด
สังเกตจาก
การอภิปรายร่ วมกัน
ในชัJนเรี ยน
ตรวจแบบทดสอบ

เครืองมือ
เกณฑ์ การวัด
แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 2
แบบทดสอบประจํา
หน่วยที 2

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 2
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เกณฑ์ ประเมินการมีส่วนร่ วมในชั/นเรียน
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
คุณภาพ
4
นักศึ กษาให้ค วามร่ วมมือในชัJนเรี ยนดี ม าก ทํากิ จกรรมตามทีผูส้ อนกําหนดทุก ครัJ ง
ตอบคําถามในชัJนเรี ยนตลอดเวลา
3
นักศึกษาให้ความร่ วมมือในชัJนเรี ยนพอสมควร ทํากิจกรรมตามทีผูส้ อนกําหนดทุกครัJง
แต่ตอบคําถามในชัJนเรี ยนเฉพาะเมือถูกเรี ยกเท่านัJน
2
นักศึกษาให้ความร่ วมมือในชัJนเรี ยนน้อย ทํากิจกรรมตามทีผูส้ อนกําหนดเป็ นบางอย่าง
ตอบคําถามในชัJนเรี ยนเป็ นบางครัJง
1
นักศึกษาไม่ให้ความร่ วมมือในชัJนเรี ยน ไม่ทาํ กิจกรรมตามทีผูส้ อนกําหนดและไม่ตอบ
คําถามในชัJนเรี ยนเลย
เกณฑ์ ประเมินความสามารถในการอ่านตีความ
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
คุณภาพ
4
ตีความได้ถูกต้องโดยใช้ขอ้ มูลหรื อเชื อมโยงข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์มาเป็ นแนวทางในการตีความ
3
ตีความได้ถูกต้องแต่ไม่ค่อยใช้ขอ้ มูลหรื อเชื อมโยงข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์ด้วย
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์มาเป็ นแนวทางในการตีความ
2
ตี ค วามไ ม่ ถู ก ต้อง แต่ แสดงให้เห็ นถึ ง การวิเคราะห์ ข ้อมูล โดยใช้ท ฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ
ศาสตร์
1
ตี ค วามไม่ ถู ก ต้อ ง และไม่ นํ า ทฤษฎี ว ัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ ม าวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื อ
ประกอบการตีความ
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการเรี ยนรู้/ผลการจัดการเรี ยนการรู้
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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รายวิชา THAI 3206
การอ่านตีความ

เอกสารสํ าหรับครู ใช้ ในการบรรยาย

ระดับชั/นปริญญาตรี

ความหมายของเรืองขําขัน
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 196) ได้นิยามความหมายคําว่า
ขํา ขัน ไว้ว่า ที ชวนให้หัว เราะ เช่ น เรื องขํา ขัน นิ ท านขํา ขัน เพราะฉะนัJน คํา ว่า เรื องขํา ขัน จึ ง
หมายถึง เรื องทีชวนให้หัวเราะ ดังที ทิพย์วารี เรื องแจ่ม (2554: 13) ได้กล่าวไว้ว่า เรื องขําขัน คือ
เรื องเล่าทีสร้างความสนุกสนาน ทําให้เกิดอารมณ์ขนั หรื อสามารถสร้างบรรยากาศทีทําให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ผทู้ ีได้ยนิ ได้ฟัง และแฝงไปด้วยการใช้ภาษาและวาทศิลป์ ต่าง ๆ
นอกจากนีJ วนิ ดา บํารุ งไทย (2544: 81-85) ยังได้กล่ าวไว้ว่า เรื องขําขัน คือ เรื องทีผูแ้ ต่ ง
สมมติเหตุการณ์หรื อเรื องราวขึJนเอง หรื ออาจจะปรุ งแต่งมาจากเรื องจริ ง โดยไม่มีจุดมุ่งหมายอืนใด
นอกจากต้องการสร้างอารมณ์บนั เทิงสนุกสนานแก่ผอู้ ่านเพียงประการเดียว
เพราะฉะนัJนจึงอาจกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า เรื องขําขัน คือ เรื องเล่าทีมีจุดมุ่งหมายเพือสร้ าง
ความสนุกสนานหรื อเรื องทีชวนให้ผอู้ ่านหัวเราะ
ลักษณะและโครงสร้ างของเรืองขําขัน
ลักษณะของเรื องขําขันนัJน ทัศนี ย ์ กระต่ายอินทร์ (2521: 17, 47) ได้ไว้วา่ เรื องขําขันเป็ น
เรื องตลกสัJน ๆ มีความยาวตัJงแต่ประโยคเดียวจนกระทังมีความยาวถึง 5-6 บรรทัด เนืJ อเรื องส่ วน
ใหญ่เป็ นเรื องตลกทีไม่น่าเป็ นไปได้หรื อเป็ นคําพูดทีชวนให้คิดตามหลักตรรกวิทยาทีน่ าขัน บาง
เรื องอาจไม่จาํ เป็ นต้องมีตวั ละครแต่ถา้ มีมกั จะไม่เกิ น 2 ตัว ใช้บทเจรจาไม่มากนัก จุดขําขันมักอยู่
ตรงประโยคสุ ดท้ายของเรื อง
ส่ วน Greg (2004 อ้างใน ทิพย์วารี เรื องแจ่ม, 2554: 13-14) ได้อธิ บายเพิมเติมว่า โครงสร้าง
ของเรื องขํา ขันมี 2 ส่ วน โดยส่ วนแรกของเรื องขํา ขันนัJนจะเป็ นส่ วนที ให้รายละเอี ย ดเกี ยวกับ
สถานการณ์ของเรื องว่าใครกระทําสิ งใดหรื อพูดกับใคร เพือให้ผอู้ ่านเข้าใจเป็ นอันดับแรก ส่ วนที
สองคือส่ วนทีเรี ยกว่าจุดหักมุมของเรื องขําขัน ซึ งเป็ นจุดทีสร้างเสี ยงหัวเราะด้วยจุดจบทีไม่มีใคร
คาดคิด เพือทําให้ผอู้ ่านประหลาดใจหรื อคาดไม่ถึง จนเกิดเกิดเสี ยงหัวเราะได้
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จุดมุ่งหมายของเรืองขําขัน
เรื องขําขันเป็ นงานเขียนประเภทบันเทิ งคดี เพราะฉะนัJนจุ ดมุ่ งหมายหลักของงานเขีย น
ประเภทนีJ ก็คือมุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินหรื อให้ความบันเทิงแก่ผอู้ ่าน ยิงหากเป็ นเรื องขําขันด้วย
แล้วยิงมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าต้องการให้ผอู้ ่านเกิ ดความตลกขบขัน อย่างไรก็ตามเรื องขําขันยังมี
จุดมุ่งหมายอืน ๆ อีก ดังที ทัศนีย ์ กระต่ายอินทร์ (2521: 25-30) และ ชวลิต ผูภ้ กั ดี (2543: 44-45) ได้
กล่าวไว้ดงั นีJ
1. เพื อทํา ให้ผูอ้ ่ า นคลายความตึ ง เครี ย ด ดัง ที ได้ก ล่ า วแล้ว ว่า เรื องขํา ขัน เป็ นงานเขี ย น
ประเภทบันเทิงคดีซึงมีจุดมุ่งหมายเพือให้ความบันเทิงใจแก่ผอู้ ่านเป็ นสําคัญ เพราะฉะนัJนการอ่าน
เรื องขําขันจึงทําให้ผอู้ ่านรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายจากความตึงเครี ยดในชีวติ
2. เพือให้เรื องรุ นแรงกลายเป็ นเรื องธรรมดาหรื อน่าหัวเราะ การกล่าวถึงจุดบกพร่ องของ
สังคมอย่างตรงไปตรงมาอาจทําให้เกิดความเสี ยหายต่อผูอ้ ืนหรื อผูถ้ ูกกล่าวถึงอาจจะไม่พอใจ แต่ถา้
ผูเ้ ขียนใช้ความสามารถในการเขียนทําให้เรื องทีรุ นแรง จริ งจัง มีนJ าํ หนักอ่อนลง ผูอ้ ่านจะอ่านด้วย
ความรู้สึกสนุกสนาน ขณะเดียวกันก็สมใจหรื อสะใจ ผูท้ ีถูกกล่าวถึงก็จะไม่รู้สึกว่าตนเองถูกตําหนิ
แบบตรง ๆ ทําให้ไม่รู้สึกเสี ยหน้ามากนัก
3. เพือกระตุ น้ ความคิดของผูอ้ ่าน แม้ว่าผูเ้ ขียนจะชีJ แนะให้ผูอ้ ่านเห็ นความบกพร่ องของ
สัง คมดัง กล่ า วข้า งต้น แต่ ผูเ้ ขี ยนก็ ไม่ ไ ด้เสนอความคิ ดในการแก้ไ ขปั ญหานัJนโดยตรง เพีย งแต่
กระตุ ้นให้ผูอ้ ่ า นคิ ด ว่า ควรจะทํา อย่า งไรหรื อ มี ค วามรู้ สึ ก อย่า งไรกับ สิ งที เกิ ดขึJ นเท่ า นัJน ไม่ ไ ด้
ต้องการคําตอบทีแท้จริ ง
4. เพือแสดงทัศนะต่าง ๆ เกี ยวกับปั ญหาทีเกิ ดขึJนในสังคม เมือสังคมมีจุดบกพร่ องและ
ผูเ้ ขีย นชีJ ให้เห็ นจุ ดบกพร่ องนัJนแล้ว บางครัJ งทุ กคนก็ ผ่านปั ญหานัJนไปเหมือนไม่มีอะไรเกิ ดขึJ น
ดังนัJนผูเ้ ขียนบางคนจึงเสนอแนวคิดในการแก้ไขจุดบกพร่ องนัJนด้วยการบอกเป็ นนัยโดยใช้อารมณ์
ขันเป็ นเครื องมือ
5. เพือล้อเลี ยน ผูเ้ ขียนอาจจะล้อเลี ยนเหตุการณ์ บุคคล วรรณคดีเก่ า ๆ หรื อสิ งต่าง ๆ ที
เกิดขึJนในสังคม โดยการนํามาเขียนเป็ นเรื องขําขันในลักษณะทีเรี ยกว่าหยิกแกมหยอก
องค์ ประกอบของเรืองขําขัน
จากการศึ ก ษางานวิจ ัย ของ ทัศ นี ย ์ กระต่ า ยอิ นทร์ (2521) ที ทํา วิจ ัย เรื อง อารมณ์ ข ันใน
วรรณกรรมร้อยแก้วของไทยระหว่าง พ.ศ. 2453-2516 สามารถสรุ ปองค์ประกอบของเรื องขําขันได้
ดังนีJ
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1. ตัวละคร ผูแ้ ต่งจะสร้างตัวละครขึJนจากชี วิตจริ งและบางทีก็เป็ นชีวิตจริ งของผูแ้ ต่ง แต่
ลักษณะของตัวละครจะต่างจากลักษณะของคนธรรมดาไปบ้างในด้านความรู้สึกนึกคิดและอุปนิสัย
บางประการ นอกจากนีJตวั ละครส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
2. โครงเรื อง เรื องขําขันจะมีเพียงโครงเรื องเดียวหรื อเหตุการณ์เดียวเพราะเป็ นเรื องสัJน ๆ
และเป็ นโครงเรื องทีไม่สลับซับซ้อนมากนัก ตามปกติแล้วโครงเรื องของเรื องขําขันมี 2 ประเภท คือ
โครงเรื องที ให้อารมณ์ ข นั โดยตรง หมายความว่าจุดขําขันอยู่ทีโครงเรื อง กับ โครงเรื องทีไม่ใ ห้
อารมณ์ขนั โดยตรงแต่ใช้ส่วนประกอบอืน ๆ ของเรื องสร้างอารมณ์ขนั แทน เช่น ใช้ตวั ละคร เนืJ อหา
หรื อการใช้ภาษาเป็ นสื อในการสร้างอารมณ์ขนั ซึงโครงเรื องประเภทหลังนีJจะพบมากทีสุ ด
3. เนืJ อหา เนืJ อหาที นํา มาเขี ย นเรื องขํา ขัน จะเป็ นเรื องอะไรก็ ไ ด้ โดยอาจจะเป็ นเรื องที
ใกล้เคียงกับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนเรา เรื องทีไม่มีความสําคัญ เรื องทีคาดไม่ถึง หรื อเป็ นเรื องทีไม่
ค่อยมีผนู้ ึกถึง จนกระทังถึงเรื องทีมีความสําคัญ โดยส่ วนมากแล้วเรื องขําขันมักจะมีเนืJ อหาเกียวกับ
เรื องสัปดน เรื องเกี ยวกับเศรษฐกิ จ เรื องทางสังคมและวัฒนธรรม เรื องการเมือง เรืJ องสัพเพเหระ
เป็ นต้น
4. การใช้ภาษา เรื องขําขันอาจจะมีการใช้คาํ ทีมีความหมายตามพจนานุกรมซึ งผูอ้ ่านเข้าใจ
ได้โดยทันทีหรื อบางคําอาจมีความหมายในระดับลึกซึ งผูอ้ ่านต้องทําความเข้าใจจากเนืJ อความที
ผูเ้ ขียนบอกทางอ้อม รวมทัJงอาจมีการให้รายละเอียดต่าง ๆ โดยการบรรยายและพรรณนาอย่า ง
ละเอียด ตลอดจนอาจมีการใช้สาํ นวนโวหารประกอบเพือแสดงความหมายบางประการ
ประเภทของเรืองขําขัน
ขวัญใจ อุ่นเรื อน (2546) ได้ทาํ วิจยั เรื อง กลวิธีการใช้ภาษาเพือสร้ างความขบขันในเรื อง
ขํา ขันไทยร่ ว มสมัย แล้ว ได้จดั แบ่ ง ประเภทของเรื องขํา ขัน ตามลัก ษณะภาษาที ใช้อ อกเป็ น 11
ประเภท ดังนีJ
1. เรื องขํา ขัน ที สร้ า งจากความกํา กวม ความกํา กวมในที นีJ หมายถึ ง ความกํา กวมด้า น
ความหมายและโครงสร้าง ความกํากวมด้านความหมาย หมายถึง การทีคําหนึงคําสามารถตีความได้
มากกว่าหนึ งความหมาย ส่ วนความกํากวมทีเกิ ดจากโครงสร้ างเกิ ดจากการเรี ยงลําดับของคําใน
ประโยคหรื อวลีทาํ ให้ได้โครงสร้างมากกว่าหนึงโครงสร้างทีมีความหมายแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง
เช่น
สุ ขมุ ชีJหิงกับห้อยให้สุวรรณดู แล้วพูดว่า
สุ ขมุ : นายเชือไหมว่าไอ้สองคนนัJนน่ะ ไม่กินเส้นกัน?
สุ วรรณ : จริ งอ๊ะ! ก็เห็นเขาสนิทสนมกันดีนี
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สุ ขมุ : ไม่เชือ เอ็งตามข้าไปดูมนั สองคนด้วยกัน
สุ วรรณ : จริ ง ๆ ด้วย พวกนัJนไม่กินเส้นกันจริ ง ๆ ด้วย สังเกาเหลามากินกันทัJงสองคน
เลย
2. เรื องขําขันทีสร้างมุขตลกจากการใช้ภาษาหรื อพฤติกรรมทีเกินจริ ง พฤติกรรมทีเกินจริ ง
หมายถึง พฤติกรรมทีไม่ใช่พฤติกรรมโดยปกติวิสัย เป็ นสิ งทีเหนือกว่าความคาดหมายและเกินกว่า
ทีคนทัวไปปฏิบตั ิ การใช้ภาษาหรื อนําพฤติกรรมทีเกิ นความจริ งมาใช้ในเรื องขําขันถือว่าเป็ นมุข
อย่างหนึงทีสร้างความขบขันได้ ยกตัวอย่างเช่น
หนึ งซึ งเป็ นสาวไฮโซได้ไปกิ นเลีJ ยงทีภัตราคารหรู แห่ งหนึ ง และหนึ งได้ไปขอความ
ช่วยเหลือจากผูช้ ายคนหนึง
ผูช้ าย : มีอะไรให้ช่วยหรื อเปล่าครับ
หนึง : จะขอยืมไม้ขีดหน่อยค่ะ
ผูช้ าย : คุณใช้ไฟแช็คดีกว่าครับ
หนึง : คุณนีก็บา้ ไฟแช็คจะเอามาแคะฟันได้อย่างไรคะ
3. เรื องขําขันทีสร้างมุขตลกโดยการหลอกให้คิดหรื อหักมุมตอนจบ หมายถึง การใช้ภาษา
บรรยายเรื องขําขันทีทําให้ผฟู้ ั งหลงคิดไปเป็ นอีกเรื องหนึ งแต่เมือมาถึงตอนจบหรื อตอนท้ายของ
เรื องจะมีการเฉลยเพือเผยให้เห็นถึงคําตอบทีแท้จริ ง ยกตัวอย่างเช่น
ลูก : วันนีJผมสอบได้ 100 คะแนนเต็มเลยแม่
แม่ : เก่งจริ ง ๆ ลูกแม่ ได้วชิ าไหนล่ะ
ลูก : 2 วิชารวมกันฮะ คณิ ตศาสตร์ 50 กับวิทยาศาสตร์อีก 50
แม่ : !!!
4. เรื องขําขันทีสร้ างมุขตลกโดยการใช้ภาษาทางอ้อม การใช้ภาษาทางอ้อม คือ การใช้
ภาษาเพือสื อหรื อบ่ ง บอกข้อมูล บางอย่า งไปยัง ผูฟ้ ั ง โดยหลี กเลี ยงการกล่ า วโดยตรง ทัJง นีJ อาจมี
วัตถุ ประสงค์เพือหลีกเลี ยงการใช้คาํ ทีหยาบโลน รักษาความสุ ภาพ หรื อลดความแรงของการใช้
ภาษาโดยตรง ยกตัวอย่างเช่น
วันหนึงชาติ(สามี)กําลังสู บบุหรี อยู่ แก้ว(ภรรยา)ก็เดินเข้ามา
แก้ว : เมือไหร่ คุณจะเลิกสู บบุหรี
แก้ว : คุณรู้ไหมว่าบุหรี ทํา ให้คนรอบข้างตายได้
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ชาติ : ก็เพราะเหตุนJ ีไงฉันถึงไม่เลิก
5. เรื องขําขันทีสร้างมุขตลกโดยการใช้ภาษาทีพ้องเสี ยง คําพ้องเสี ยง คือ คําต่างประเภทแต่
ออกเสี ยงเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน บางทีออกเสี ยงเหมือนกัน สะกดต่างกัน ก็จดั ว่าเป็ นคํา
พ้องเสี ยงด้วย คําพ้องเสี ยงเป็ นอีกปัจจัยหนึงทีสร้างความขบขันขึJนได้ ยกตัวอย่างเช่น
มีเด็กคนหนึงยิงนกอยูก่ ็มีฝรังเดินมา เด็กเล็งไปทีนกชะตาขาดตัวหนึง และยิงออกไป ลูก
หินไปโดนปี กนกหล่น ปากนกแหลมทิมไปทีกลางหัวฝรัง
"NO NO NO" ฝรังบอก
"ไม่โนหรอก แตกเลย" เด็กพูด
6. เรื องขําขันทีสร้ า งมุข ตลกจากความไร้ เดี ยงสาและความซื อของเด็ก การนําความไร้
เดียงสาและความซือของเด็กซึงถือว่าเป็ นสิ งบริ สุทธิq และไม่ซบั ซ้อนเหมือนความคิดของผูใ้ หญ่ หรื อ
การมองสิ งต่ า ง ๆ ผ่า นสายตาของเด็ก บางครัJ งก็ ส ร้ า งความขํา ขันได้ เพราะว่า เด็ก ส่ วนมากคิ ด
อย่างไรก็พดู อย่างนัJน ยกตัวอย่างเช่น
วันหนึงแม่พูดกับลูกว่า
แม่ : ถ้าลูกซนผมของแม่จะหงอกวันละเส้น
ลูกจึงย้อนแม่กลับไปว่า
ลูก : ถ้างัJนอีตอนเป็ นเด็กแม่ก็คงจะซนมากเลยสิ คะ ยายถึงได้ผมหงอกเต็มหัวเลยน่ะ
7. เรื องขําขันทีใช้เรื องลามกหรื อสัปดนเพือสร้างมุขตลก เรื องขําขันประเภทนีJ มกั สร้ าง
ความตลกโดยการกล่าวถึงเรื องเพศหรื อเรื องสัปดน แต่ก็ไม่กล่าวถึงอย่างโจ่งแจ้งมากนัก ยกตัวอย่าง
เช่น
ทหาร 3 นายซึงมาจากคนละจังหวัดได้มาประจําการอยูท่ ีชายแดน ทหารนายที 1 มาจาก
จังหวัดเชียงราย นายที 2 มาจากจังหวัดเชียงใหม่ นายที 3 มาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทหารทัJงสาม
นายได้อวดว่าจังหวัดของตนนัJนหนาวมาก
ทหารนายที 1 ซึงมาจากเชียงรายบอกว่า "ทีบ้านของฉันนะ เปิ ดก๊อกนํJา ก็ออกมาเป็ นนํJา
แข็งเลย"
นายทหารคนที 2 ทีมาจากเชี ยงใหม่ก็โอ้อวดว่า"ทีบ้านฉันนะหนาวกว่าบ้านนายเยอะ
เพราะทีบ้านฉันนะแค่ฉีออกมาก็เป็ นนํJาแข็งแล้วล่ะ"
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ส่ วนนายทหารทีมาจากแม่ฮ่องสอนก็บอกว่า "ทีนายสองคนพูดมานะไม่ได้ครึ งบ้านฉัน
หร๊ อก" แล้วนายทหารคนที 1 กับ 2 ก็ถามเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า" หนาวขนาดไหนเชี ยว" แล้ว
นายทหารคนที 3 ก็พดู ว่า "ทีบ้านฉันแค่คิดก็แข็งแล้ว" 5555555555555
8. เรื องขําขันทีใช้การละคําเพือสร้างมุขตลก เรื องขําขันประเภทนีJ จะใช้การละคํามาเป็ น
กลวิธีในการสร้างความขบขันให้เกิ ดขึJน โดยทําให้ผอู้ ่านเกิ ดความสับสนและแปลความหมายผิด
ยกตัวอย่างเช่น
แพทย์ : ยายมาหาแพทย์หรื อครับ
ยาย : มาทีคลีนิค ไม่มาหาแพทย์ แล้วจะไปหา “ ใคร” ทีไหนละคะ
แพทย์ : งัJนถอดรองเท้า ชังนํJาหนักเลยครับ
ยายจึงถอดรองเท้าชัง
ยาย : แพทย์คะ ชังแล้วค่ะ
แพทย์ : กีกิโลครับยาย
ยาย : … 3 ขีด
แพทย์ : … 55555555555
9. เรื องขําขันทีใช้การสร้างเหตุการณ์หรื อสร้างความหมายใหม่เพือให้เกิดความขําขัน เรื อง
ขําขันทีใช้การสร้ างเหตุการณ์ หรื อสร้ างความมายใหม่เพือให้เกิ ดความขําขันเป็ นการใช้ภาษาที
ขัดแย้งกับความเข้าใจโดยทัวไปของคนในสังคม นอกจากนีJการสร้างความหมายขึJนมาใหม่จากคําที
เคยใช้กนั ในความหมายหนึ ง ล้วนเป็ นกลวิธีทีสร้างความขําขันขึJนจากสิ งทีผูฟ้ ั งคิดไม่ถึง เพราะมี
การนํา คํา มาใช้โ ดยมี เ จตนาให้มี ค วามหมายผิด ไปจากเดิ ม แต่ ย งั มี เ ค้า ของความหมายเดิ ม อยู่
ยกตัวอย่างเช่น
สมชายกับสมหญิงไปทานอาหารกันทีร้าน ครัJนถึงตอนเก็บเงิน สมชายบอกพนักงานว่า
"ช่วยแยกบิลด้วยนะ เราจ่ายแบบอเมริ กนั แชร์หา้ สิ บห้าสิ บ"
พนักงานเดินงงไปทีโต๊ะแคชเชียร์แล้วกลับมาหน้ายูย่ ี
"พีครับ ค่าอาหารมันร้อยสามสิ บ ถ้าพีจ่ายคนละห้าสิ บแล้วอีกสามสิ บใครจ่ายละครับ"
10. เรื องขําขันทีมีลกั ษณะโครงสร้ างการดําเนิ นเรื องเป็ นแบบคําถามลูกโซ่ ลักษณะการ
ดําเนินเรื องของเรื องขําขันข้างต้นนีJเป็ นแบบคําถามลูกโซ่ คือ คู่สนทนาใช้คาํ ถามในลักษณะทีถาม
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เพือหาคําตอบไปเรื อย ๆ เพือให้ได้คาํ ตอบและเพือเปิ ดช่องให้ผตู้ อบคําถามอีกฝ่ ายสามารถทีจะ
สอดแทรกความขบขันลงไปในคําตอบขณะทีตอบคําถามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น
พ่อ : ถ้าพ่อตายคงตายตาไม่หลับเป็ นแน่
ลูก : ทําไมล่ะพ่อ
พ่อ : เมือวานนีJพอ่ กินเหล้ากับน้าแก เนืJอชิJนสุ ดท้ายยังไม่ได้คีบเลย
ลูก : ทําไมพ่อไม่คีบล่ะ
พ่อ : ก็ทีตะเกียบพ่อก็ยงั มีอีกชิJนหนึงนี
ลูก : ทําไมพ่อไม่กินไปล่ะ
พ่อ : ในปากพ่อก็ยงั มีอีกชิJนหนึงนีน่า
ลูก : ทําไมพ่อไม่กลืนไปเลยล่ะ
พ่อ : กลืนไม่ได้เพราะในปากยังมีอีกชิJนหนึง
11. เรื องขําขันทีมีลกั ษณะโครงสร้ างการดําเนิ นเรื องเป็ นแบบคําตอบแสดงความซํJาซาก
เรื องขํา ขันที มี ล ัก ษณะโครงสร้ า งการดํา เนิ นเรื องเป็ นแบบคํา ตอบแสดงความซํJา ซาก หมายถึ ง
ลักษณะการตอบทีใช้คาํ ตอบในลักษณะเดียวกันหรื อใช้คาํ คําเดียวตอบคําถามตลอดเรื องเพือดําเนิน
เนืJอเรื องให้จบ ซึงความซํJาซากดังกล่าวนีJสามารถสร้างความขบขันได้ ยกตัวอย่างเช่น
สมชาย : ผมเป็ นคนหนุ่มรู ปหล่อ
สมคิด : ดีจงั
สมชาย : แต่ผมไปได้ยายแก่เป็ นเมีย
สมคิด : แย่จงั
สมชาย : แต่แกเป็ นคนรวยล้นฟ้ า
สมคิด : ดีจงั
สมชาย : แต่แกไม่เคยให้เงินผม
สมคิด : แย่จงั
สมชาย : ให้แต่ตึก
สมคิด : ดีจงั
สมชาย : แต่ตึกก็พงั
สมคิด : แย่จงั
สมชาย : พังทับแกตาย
สมคิด : ดีจงั
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รายวิชา THAI 3206
การอ่านตีความ

เรืองขําขันทีใช้ ในขั/นตอนการสาธิต

ระดับชั/นปริญญาตรี

ตัวอย่างที 1

สภาวะเกิดก่อนทีได้จาก
ประโยคนีJ
1. นักศึกษาทีจบจาก
มหาวิทยาลัยนีJ มีเงินเดือน
เป็ นจํานวนมาก
(ประมาณ 100,000 บาท)

สภาวะเกิดก่อนทีได้จาก
ประโยคนีJ
1. คนขับแท็กซีเป็ นลูก
ศิษย์ของอาจารย์ประสงค์
2. คนขับแท็กซีเคย
เรี ยนทีเดียวกับนิสิตทัJง
สองคน
3. คนขับแท็กซีเรี ยน
จบจากมหาวิทยาลัยที
นิสิตทัJงสองคนเข้าเรี ยน
4. คนขับแท็กซีเป็ น
รุ่ นพีของนิสิตทัJงสองคน

นิสิตสองคนเพิงเอนทรานซ์เข้า
มหาวิทยาลัยชือดังได้และต่างนังคุยถึง
เรื องสถานศึกษาของตนกันในรถแท็กซี
คนแรก : เราได้ เรียนในมหาวิทยาลัยมี
ชือเสี ยงแบบนี/ เขาว่าจบออกไปได้
เงินเดือนเหยียบแสน
คนทีสอง : ใช่ เลย แถมเขาว่าพอใกล้จบ
พวกบริษัทดัง ๆ ก็จะรีบมาจองตัวพวกเรา
เลยแหละ
หลังจากฟังสองนิสิตคุยกันอยูน่ าน
โชเฟอร์แท็กซีก็เอ่ยขึJนบ้าง
แท็กซี : ขอโทษนะครับคุณเรี ยนที
............... คณะ...............เหรอครับ รู้จกั
อาจารย์ประสงค์มJ ยั ครับ
สองนิสิต : ใช่ครับ รู้จกั สิ ครับ เป็ น
อาจารย์สอนพวกผมเอง
แท็กซี : ท่านก็เป็ นอาจารย์สอนรุ่ นผม
เหมือนกัน ยินดีทได้
ี ร้ ูจักครับ รุ่นน้ อง!
ทีมา: คู่สร้างคู่สม ปี ที 36 ฉบับที 921 วัน
ศุกร์ที 2 ตุลาคม 2558 หน้า 89

สภาวะเกิดก่อนทีได้จาก
ประโยคนีJ
1. นักศึกษาทีเรี ยนในปี
สุดท้ายของมหาวิทยาลัยนีJ
เมือใกล้จบจะมีบริ ษทั มาจอง
ตัวให้ไปทํางานทีบริ ษทั
2. นักศึกษาทีจบจาก
มหาวิทยาลัยแห่ งนีJ จะไม่ตก
งานเนืองจากจะมีบริ ษทั มา
คัดเลือกตัวให้ไปทํางานที
บริ ษทั
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การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
1. นักศึกษาทีจบจากมหาวิทยาลัยนีJมีเงินเดือนเป็ นจํานวนมาก (ประมาณ 100,000 บาท)
2. นักศึกษาทีเรี ยนในปี สุ ดท้ายของมหาวิทยาลัยนีJ เมือใกล้จบจะมีบริ ษทั มาจองตัวให้ไป
ทํางานทีบริ ษทั
3. นักศึกษาทีจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนีJจะไม่ตกงานเนืองจากจะมีบริ ษทั มาคัดเลือกตัวให้
ไปทํางานทีบริ ษทั
4. คบขับแท็กซีเป็ นลูกศิษย์ของอาจารย์ประสงค์
5. คนขับแท็กซีเคยเรี ยนทีเดียวกับนิสิตทัJงสองคน
6. คนขับแท็กซีเรี ยนจบจากมหาวิทยาลัยทีนิสิตทัJงสองคนเข้าเรี ยน
7. คนขับแท็กซีเป็ นรุ่ นพีของนิสิตทัJงสองคน
การตีความ
เรื องนีJตีความได้วา่ สิ งทีนิสิตทัJงสองคนคิดไม่ใช่ความจริ ง

326
ตัวอย่างที 2

วัจนกรรมทีได้จาก
ประโยคนีJ
1. เป็ นวัจนกรรมอ้อม
2. คุณพ่อตําหนิหรื อ
ต่อว่าคุณแม่

คุณครู คุยกับเด็กนักเรี ยนอนุบาล
1 ระหว่างคอยผูป้ กครองมารับกลับบ้าน
"ทีบ้านหนูเลีJยงสัตว์อะไรบ้าง
คะ" คุณครู ถาม
"มีหมาแค่ตวั เดียวค่ะ แต่ขา้ งบ้าน
เขาเลีJยงตัJงหลายอย่างค่ะ มีนก แมว ชะนีก็
มีค่ะ" หนูนอ้ ยเล่า
"แล้วหนูชอบอะไรมากทีสุ ดคะ"
"ชอบนกกับปลาสวยๆ คะ"
"เหรอคะ แล้วคุณพ่อคุณแม่ละ
คะชอบอะไร" ครู ถามต่อ
"คุณพ่อชอบอ่านหนังสื อ ไม่ชอบ
สัตว์อะไรซักอย่าง.." หนูนอ้ ยส่ ายหน้าเมือ
พูดถึงคุณพ่อ
"ส่ วนคุณแม่.. เห็นคุณพ่อพูดอยู่
เรื อยเลยว่าคุณแม่ชอบแรดค่ะ.."
ทีมา: http://www.TourThai.com/joke.php

การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฎิบัติศาสตร์
1. เด็กอนุบาลเป็ นเด็กทีไร้เดียงสา
2. เด็กอนุบาลเป็ นเด็กทีอายุยงั น้อย
3. เป็ นวัจนกรรมอ้อม
4. คุณพ่อตําหนิหรื อต่อว่าคุณแม่
การตีความ
เรื องนีJตีความได้วา่ แม่ของนักเรี ยนอนุบาลเป็ นคนดัดจริ ต

สภาวะเกิดก่อนทีได้จาก
ประโยคนีJ
1. เด็กอนุบาลเป็ นเด็ก
ทีไร้เดียงสา
2. เด็กอนุบาลเป็ นเด็ก
ทีอายุยงั น้อย

327
รายวิชา THAI 3206
การอ่านตีความ

ใบงาน
เรือง การตีความเรืองขําขัน

ระดับชั/นปริญญาตรี

คําชี/แจง ให้นกั ศึกษาตีความเรื องขําขันต่อไปนีJ
ระหว่างสําราญใจอยูใ่ นท้องทะเลบาฮามาส เศรษฐีหนุ่มผูร้ ักแมวดังดวงใจก็ได้รับโทรเลข
ข่าวร้ายจากผูด้ ูแลบ้าน เป็ นข้อความสัJน ๆ ว่า “แมวตาย” เขารี บกลับมาจัดการพิธีศพอย่างดี แล้วจึง
กล่าวกับผูด้ ูแลบ้านเลือดเย็น ผูแ้ จ้งข่าว
“คราวหน้าคราวหลัง ส่ งข่าวร้ายให้มนั ดีกว่านีJหน่อย ถ้าชัJนเป็ นเธอนะ จะเริ มด้วย “แมวมัน
ปี นขึJนไปบนหลังคา ลงมาไม่ได้” สักพักแล้วค่อยส่ ง ฉบับที 2 “แมวตกจากหลังคา บาดเจ็บมาก” ให้
ฉันได้ทาํ ใจสักนิดแล้วเธอค่อยส่ ง ฉบับ 3 “แมวได้จากไปแล้ว”” อย่างนีJ เป็ นต้น มันจะทําให้ฉนั ทํา
ใจได้ดีกว่า เข้าใจไหม”
“ผมเข้าใจเป็ นอย่างดีแล้วครับท่าน” ผูด้ ูแลบ้านรับคําด้วยความนอบน้อม
หลังอาทิตย์หนึ งผ่านไป เศรษฐีหนุ่มก็กลับไปพักผ่อนต่อยังบาฮามาสเหมือนเดิม ระหว่าง
เบิกบานสําราญใจ เขาก็ได้รับโทรเลขฉบับหนึง มีขอ้ ความว่า “คุณแม่เจ้านายปี นขึJนไปบนหลังคา
ลงมาไม่ได้”
ทีมา: คู่สร้างคู่สม ปี ที 36 ฉบับที 918 วันศุกร์ที 11 กันยายน 2558 หน้า 32
การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
การตีความ
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

328
รายวิชา THAI 3206
การอ่านตีความ

สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ
1. ผูด้ ูแลบ้านปฏิบตั ิตามคําสังของ
เศรษฐีหนุ่มในการแจ้งข่าวร้าย
2. โทรเลขนีJ เป็ นโทรเลขฉบับแรก
3. จะมีโทรเลขฉบับอืน ๆ ตามมา
อีก 2 ฉบับ

แนวตอบใบงาน
เรือง การตีความเรืองขําขัน

ระดับชั/นปริญญาตรี

ระหว่างสําราญใจอยูใ่ นท้องทะเลบาฮามาส
เศรษฐีหนุ่มผูร้ ักแมวดังดวงใจก็ได้รับโทรเลขข่าวร้ายจาก
ผูด้ ูแลบ้าน เป็ นข้อความสัJน ๆ ว่า “แมวตาย” เขารี บ
กลับมาจัดการพิธีศพอย่างดี แล้วจึงกล่าวกับผูด้ ูแลบ้าน
เลือดเย็น ผูแ้ จ้งข่าว
“คราวหน้าคราวหลัง ส่ งข่าวร้ายให้มนั ดีกว่านีJ
หน่อย ถ้าชัJนเป็ นเธอนะ จะเริ มด้วย “แมวมันปี นขึJนไป
บนหลังคา ลงมาไม่ได้” สักพักแล้วค่อยส่ ง ฉบับที 2
“แมวตกจากหลังคา บาดเจ็บมาก” ให้ฉนั ได้ทาํ ใจสักนิด
แล้วเธอค่อยส่ ง ฉบับ 3 “แมวได้จากไปแล้ว” อย่างนีJเป็ น
ต้น มันจะทําให้ฉนั ทําใจได้ดีกว่า เข้าใจไหม”
“ผมเข้าใจเป็ นอย่างดีแล้วครับท่าน” ผูด้ ูแลบ้าน
รับคําด้วยความนอบน้อม
หลังอาทิตย์หนึงผ่านไป เศรษฐีหนุ่มก็กลับไป
พักผ่อนต่อยังบาฮามาสเหมือนเดิม ระหว่างเบิกบาน
สําราญใจ เขาก็ได้รับโทรเลขฉบับหนึง มีขอ้ ความว่า
“คุณแม่ เจ้ านายปี นขึน/ ไปบนหลังคา ลงมาไม่ ได้ ”
ทีมา: คู่สร้างคู่สม ปี ที 36 ฉบับที 918 วันศุกร์ที 11
กันยายน 2558 หน้า 32

การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
1. ผูด้ ูแลบ้านปฏิบตั ิตามคําสังของเศรษฐีหนุ่มในการแจ้งข่าวร้าย
2. โทรเลขนีJเป็ นโทรเลขฉบับแรก
3. จะมีโทรเลขฉบับอืน ๆ ตามมาอีก 2 ฉบับ
การตีความ
เรื องนีJตีความได้วา่ คุณแม่ของเศรษฐีหนุ่มตาย
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รายวิชา THAI 3206
การอ่านตีความ

แบบฝึ กหัด
เรือง การตีความเรืองขําขัน

ระดับชั/นปริญญาตรี

คําชี/แจง ให้นกั ศึกษาตีความเรื องขําขันต่อไปนีJ
1. หนุ่มอังกฤษ แฟนบอลขนานแท้ ใกล้จะเป็ นพ่อคนในอีกไม่กีวัน ซึ งอาจจะเป็ นวันเดียวกับทีทีม
อังกฤษประชันแข้งในศึกบอลโลกก็เป็ นได้
“ถ้าเมียแกคลอดเวลาเดียวกับทีบอลเตะล่ะ จะทํายังไง” เพือนสงสัย
“ไม่เป็ นไร ดูเทปเอาก็ได้” เขาตอบและพูดต่อ
“วิดีโอบันทึกการคลอดน่ะ”
ทีมา: คู่สร้างคู่สม ปี ที 36 ฉบับที 909 วันศุกร์ที 10 กรกฎาคม 2558 หน้า 93
การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
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2.

ใครบาปกว่า

ชายคนที 1 ...เป็ นหนุ่ มทีมีความรับผิดชอบ รักครอบครัว รักภรรยาและลูกสุ ดชี วิต ไม่เคย
ผิดลูกผิดเมียชาวบ้าน ปฏิบตั ิตนด้วยความดีจนกระทังถึงแก่ชีวิต ชายคนนีJ ได้ไปทีนรก แต่ดว้ ยความ
ดีทีเขาได้กระทํา พญายมจึงได้ให้ BENZ เพือให้เขาได้ขบั ขีในนรกนัJน
ชายคนที 2 ...รักครอบครัวเหมือนกัน แต่ก็แว่บโน่นแว่บนียุง่ กับภรรยาชาวบ้าน พอตกนรก
ไป พญายมจึงให้ TOYOTA ไปขับ
ชายคนที 3 ...ไม่มีความดีในชีวิต ชอบยุง่ กับลูกเมียชาวบ้าน ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลย
ไม่รักครอบครัวเลย สรุ ปก็คือ ไม่มีความดีอะไรเลย เมือตกนรกไป เขาจึงได้แค่ “มอเตอร์ไซค์”
แต่ แล้ววันนึ ง ทัJง สามคนได้มาเจอกันที แยกไฟแดงที หนึ ง แต่ เนื องจากชายคนที 1 นัJน
หน้าตาหมองคลํJา ดูเหมือนคนอมทุกข์ทJ งั ๆ ทีขับ BENZ ก็ตาม ชายคนที 2 (ขับ TOYOTA) และคน
ที 3 (ขับมอเตอร์ไซค์) จึงได้ถามไปว่า ทําไมถึงเป็ นเช่นนีJ
ชายคนที 1 จึ ง ถอนหายใจดัง เฮื อก พร้ อมกับ ตอบว่า “เขาเพิงจะเห็ นภรรยาของเขา “ขี
จักรยาน” ผ่านหน้าไปเมือสักครู่ นJ ีเอง”
ทีมา: คู่สร้างคู่สม ปี ที 36 ฉบับที 905 วันศุกร์ที 12 มิถุนายน 2558 หน้า 71
การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
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การตีความ
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.............................................................................................................................................................
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การอ่านตีความ

แนวตอบแบบฝึ กหัด
เรือง การตีความเรืองขําขัน

1.
สภาวะเกิดก่อนทีได้จาก
ประโยคนีJ
1. หนุ่มอังกฤษแต่งงาน
แล้ว
2. ภรรยาของหนุ่มอังกฤษ
ท้อง
3. ภรรยาของหนุ่มอังกฤษ
กําลังจะคลอดลูก
สภาวะเกิดก่อนทีได้จาก
ประโยคนีJ
1. มักจะมีการบันทึกเทป
กิจกรรมต่าง ๆ เพือนํามาดู
ย้อนหลังได้
การยกเลิกสภาวะเกิดก่อน
1. หนุ่มอังกฤษตอบคําถาม
เพือนทีถามว่า หากเมียคลอด
เวลาเดียวกับทีบอลแข่งจะทํา
ยังไง โดยในตอนแรกเขาตอบ
ว่าจะดูเทปบันทึกการแข่งขัน
แต่ก็ให้ขอ้ มูลเพิมเติมต่อไปอีก
ว่าเป็ นเทปบันทึกการคลอด

หนุ่มอังกฤษ แฟนบอลขนานแท้ ใกล้
จะเป็ นพ่อคนในอีกไม่กีวัน ซึงอาจจะเป็ น
วันเดียวกับทีทีมอังกฤษประชันแข้งในศึก
บอลโลกก็เป็ นได้
“ถ้าเมียแกคลอดเวลาเดียวกับทีบอล
เตะล่ะ จะทํายังไง” เพือนสงสัย
“ไม่เป็ นไร ดูเทปเอาก็ได้” เขาตอบและ
พูดต่อ
“วิดีโอบันทึกการคลอดน่ะ”

ทีมา: คู่สร้างคู่สม ปี ที 36 ฉบับที 909 วัน
ศุกร์ที 10 กรกฎาคม 2558 หน้า 93

ระดับชั/นปริญญาตรี

สภาวะเกิดก่อนทีได้จาก
ประโยคนีJ
1. หนุ่มอังกฤษเป็ นคน
ทีชืนชอบและคลังไคล้ใน
กีฬาฟุตบอลมาก
2. หนุ่มอังกฤษให้
ความสําคัญกับกีฬา
ฟุตบอลมากกว่าสิ งอืน

สภาวะเกิดก่อนทีได้จาก
ประโยคนีJ
1. มีการบันทึกเทป
ขณะทีภรรยาของของ
หนุ่มอังกฤษคลอดลูก
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การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
1. หนุ่มอังกฤษเป็ นคนทีชืนชอบและคลังไคล้ในกีฬาฟุตบอลมาก
2. หนุ่มอังกฤษให้ความสําคัญกับกีฬาฟุตบอลมากกว่าสิ งอืน
3. หนุ่มอังกฤษแต่งงานแล้ว
4. ภรรยาของหนุ่มอังกฤษท้อง
5. ภรรยาของหนุ่มอังกฤษกําลังจะคลอดลูก
6. มักจะมีการบันทึกเทปกิจกรรมต่าง ๆ เพือนํามาดูยอ้ นหลังได้
7. มีการบันทึกเทปขณะทีภรรยาของของหนุ่มอังกฤษคลอดลูก
8. หนุ่มอังกฤษตอบคําถามเพือนทีถามว่า หากเมียคลอดเวลาเดียวกับทีบอลแข่งจะทํายังไง
โดยในตอนแรกเขาตอบว่าจะดูเทปบันทึกการแข่งขัน แต่ก็ให้ขอ้ มูลเพิมเติมต่อไปอีกว่าเป็ นเทป
บันทึกการคลอด
การตีความ
เรื องนีJ ตีความได้ว่า หนุ่ มอังกฤษจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลโดยไม่อยู่กบั เมียในวันทีเมีย
คลอดลูก
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2.
ใครบาปกว่ า
สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยค
นีJ
1. รถ BENZ เป็ นรถทีมีราคา
แพง
2. คนทีขับรถ BEZE จะถูก
มองว่าเป็ นคนทีมีฐานะรํารวย
3. รถ BENZ เป็ นรางวัล
สําหรับคนทีรักคอรบครัว ไม่เคย
ผิดลูกผิดเมียชาวบ้าน

สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยค
นีJ
1. มอเตอร์ไซค์มีราคาถูกกว่า
รถ BENZ และ TOYOTA
2. คนทีขับมอเตอร์ไซค์จะ
ถูกมองว่าเป็ นคนทีมีรายได้นอ้ ย
3. มอเตอร์ไซค์เป็ นรางวัล
สําหรับคนทีไม่รักครอบครัว
ชอบยุง่ กับลูกเมียชาวบ้าน ไม่มี
ความรับผิดชอบ

ชายคนที 1 ...เป็ นหนุ่มทีมีความ
รับผิดชอบ รักครอบครัว รักภรรยาและลูก
สุ ดชีวิต ไม่เคยผิดลูกผิดเมียชาวบ้าน ปฏิบตั ิ
ตนด้วยความดีจนกระทังถึงแก่ชีวิต ชายคนนีJ
ได้ไปทีนรก แต่ดว้ ยความดีทีเขาได้กระทํา
พญายมจึงได้ให้ BENZ เพือให้เขาได้ขบั ขีใน
นรกนัJน
ชายคนที 2 ...รักครอบครัว
เหมือนกัน แต่กแ็ ว่บโน่นแว่บนียุง่ กับภรรยา
ชาวบ้าน พอตกนรกไป พญายมจึงให้
TOYOTA ไปขับ
ชายคนที 3 ...ไม่มีความดีในชีวิต
ชอบยุง่ กับลูกเมียชาวบ้าน ไม่มีความ
รับผิดชอบอะไรเลย ไม่รักครอบครัวเลย
สรุ ปก็คือ ไม่มีความดีอะไรเลย เมือตกนรก
ไป เขาจึงได้แค่ “มอเตอร์ไซค์”
แต่แล้ววันนึ ง ทัJงสามคนได้มาเจอ
กันทีแยกไฟแดงทีหนึ ง แต่เนืองจากชายคนที
1 นัJนหน้าตาหมองคลํJา ดูเหมือนคนอมทุกข์
ทัJง ๆ ทีขับ BENZ ก็ตาม ชายคนที 2 (ขับ
TOYOTA) และคนที 3 (ขับมอเตอร์ไซค์) จึง
ได้ถามไปว่า ทําไมถึงเป็ นเช่นนีJ
ชายคนที 1 จึงถอนหายใจดังเฮือก
พร้อมกับตอบว่า “เขาเพิงจะเห็นภรรยาของ
เขา “ขีจักรยาน” ผ่านหน้าไปเมือสักครู่ นJ ีเอง”
ทีมา: คู่สร้างคู่สม ปี ที 36 ฉบับที 905 วันศุกร์
ที 12 มิถุนายน 2558 หน้า 71

สภาวะเกิดก่อนทีได้จาก
ประโยคนีJ
1. รถ TOYOTA เป็ นรถที
มีราคาไม่แพงมากนัก (ถูกกว่า
รถ BENZ)
2. รถ TOYOTA เป็ นรถที
เหมาะสําหรับคนทีมีฐานะปาน
กลาง
3. รถ TOYOTA เป็ น
รางวัลสําหรับคนทีรัก
ครอบครัวแต่แอบยุง่ กับภรรยา
ชาวบ้านเป็ นบางครัJง

สภาวะเกิดก่อนทีได้จาก
ประโยคนีJ
1. จักรยานมีราคาถูกกว่ารถ
BENZE รถ TOYOTA และ
มอเตอร์ไซค์
2. คนทีขีจักยานมักจะถูก
มองว่าเป็ นคนไม่มีฐานะหรื อ
เป็ นคนจน
3. จักรยานเป็ นรางวัลอย่าง
หนึงในนรก
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การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
1. รถ BENZ เป็ นรถทีมีราคาแพง
2. คนทีขับรถ BEZE จะถูกมองว่าเป็ นคนทีมีฐานะรํารวย
3. รถ BENZ เป็ นรางวัลสําหรับคนทีรักคอรบครัว ไม่เคยผิดลูกผิดเมียชาวบ้าน
4. รถ TOYOTA เป็ นรถทีมีราคาไม่แพงมากนัก (ถูกกว่ารถ BENZ)
5. รถ TOYOTA เป็ นรถทีเหมาะสําหรับคนทีมีฐานะปานกลาง
6. รถ TOYOTA เป็ นรางวัลสําหรับคนทีรักครอบครัวแต่แอบยุ่งกับภรรยาชาวบ้านเป็ น
บางครัJง
7. มอเตอร์ไซค์มีราคาถูกกว่ารถ BENZ และ TOYOTA
8. คนทีขับมอเตอร์ไซค์จะถูกมองว่าเป็ นคนทีมีรายได้นอ้ ย
9. มอเตอร์ ไซค์เป็ นรางวัลสําหรับคนทีไม่รักครอบครัว ชอบยุ่งกับลูกเมียชาวบ้าน ไม่มี
ความรับผิดชอบ
10. จักรยานมีราคาถูกกว่ารถ BENZE รถ TOYOTA และมอเตอร์ไซค์
11. คนทีขีจักยานมักจะถูกมองว่าเป็ นคนไม่มีฐานะหรื อเป็ นคนจน
12. จักรยานเป็ นรางวัลอย่างหนึงในนรก
การตีความ
เรื องนีJตีความได้วา่ ภรรยาของชายคนที 1 เป็ นคนชัวทีสุ ด ยิงกว่าชายคนที 3
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เรืองขําขันทีให้ นักศึกษาเลือกทําเป็ นแบบทดสอบ
ประจําหน่ วยที 2

ระดับชั/นปริญญาตรี

เรืองที 1
จิตรกรหนุ่มฝี มือดี ถามเจ้าของแกลลอรี ถึงภาพเขียนทีเขาฝากไว้ขาย
“ก็มีทJ งั ข่าวดีและข่าวร้ายครับ” เจ้าของตอบ “ข่าวดีก็คือ มีคนสนใจผลงานของคุณจริ ง ๆ
แต่เขาอยากรู้ความเห็นของผมว่า ถ้าลงทุนซืJ อไปแล้ว มันจะมีมูลค่าสู งขึJนไหม หลังผูว้ าดเสี ยชี วิต
เหมือนภาพดัง ๆ อย่างแวนโก๊ะ เป็ นต้น”
“แล้วคุณตอบว่ายังไงครับ” จิตรกรหนุ่มกระตือรื อร้นทีจะรู้
“ผมบอกเขาไปว่า แน่ นอนอยู่แล้ว จากความเชี ยวชาญของผม ผมเดาว่าภาพของคุณจะมี
ราคามหาศาลเชียวล่ะ เขาก็เลยเหมาไปหมดทัJง 12 ภาพเลย” เจ้าของแกลลอรี เล่า
“โอ้! ขอบคุณๆ สุ ดยอดเลยครับ แต่เอ๊ะ! คุณว่ามีข่าวร้ายด้วย”
“คือ ผูท้ ีเหมาภาพทัJงหมดนันไป คือ แพทย์ประจําตัวของคุณครับ”
ทีมา: คู่สร้างคู่สม ปี ที 36 ฉบับที 904 วันศุกร์ที 5 มิถุนายน 2558 หน้า 13
การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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การตีความ
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.............................................................................................................................................................
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เรืองที 2
คุณพ่อมือใหม่ 3 คน รอคอยอยูห่ น้าห้องคลอดอย่างใจจดใจจ่อ สักพักพยาบาลประจําห้องก็
ออกมาประกาศกับกับชายคนแรก
“ยินดีดว้ ยค่ะคุณพ่อ คุณโชคดีได้ลูกแฝดค่ะ”
“แฝด!!!” เขาอุทานลันด้วยความดี ใจ “เป็ นไงล่ ะ เกี ยวกับทีผมทํางานทีหมากฝรังดับเบิJล
มินท์ไหมนีฮ่ะๆๆๆ”
อีกสักพักต่อมา พยาบาลคนเดิมก็ออกมาแสดงความยินดีกบั ชายคนทีสอง “ยินดีดว้ ยค่ะ คุณ
โชคดีกว่าคุณพ่อคนเมือกีJอีกค่ะ คุณได้แฝดสาม”
“แฝดสาม!!!” เขาอุทานลันกว่าคนตะกีJ “ช่ างมหัศจรรย์ประจวบเหมาะอะไรอย่างนีJ นี ผม
ทํางานอยูบ่ ริ ษทั 3 เอ็มนะนี”
ชายคนที สามลุ ก พรวดขึJ นทัน ที หน้า ซี ด เหงื อตก คุ ณพยาบาลคร้ า บบบบ ขอยาดมผม
หน่อย” เขาคราง
“อ้าว ๆ คุณพ่อเป็ นไรไปคะ” พยาบาลตกใจ
“ผมจะเป็ นลม เอิJก...ก ผะ ผะ ผมทํางานอยูเ่ วเว่น อีเลฟเว่น”
ทีมา: คู่สร้างคู่สม ปี ที 36 ฉบับที 904 วันศุกร์ที 5 มิถุนายน 2558 หน้า 62
การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
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.............................................................................................................................................................
การตีความ
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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เรืองที 3
สุ รศักดิq มายืนรอแฟนทีห้างแห่ งหนึง เขารอแฟนนานมากจึงคิดจะไปล้างหน้าหลังจากเดิน
ออกมาจากห้องนํJาเขาก็เหลือบไปเห็นเด็กวัยรุ่ นกําลังนังกินช็อกโกแลค ทอฟฟี นํJาอัดลม เขาจึงเดิน
เข้าไปเตือน
สุ รศักดิq : น้อง น้องรู้ไหมว่าของพวกนีJไม่มีประโยชน์
เด็กวัยรุ่ น : รู้เพ่ ก็ผมกินประจํา
สุ รศักดิq : อ้าว แล้วน้องไม่เป็ นไรหรื อ
เด็กวัยรุ่ น : ปู่ ผมอายุ 100ปี
สุ รศักดิq : ปู่ น้องกินของพวกนีJประจําเหมือนกันเรอะ
เด็กวัยรุ่ น : ป่ าว
สุ รศักดิq : แล้วเอาปู่ มาอ้างทําไม
เด็กวัยรุ่ น : ปู่ ผมไม่เคยยุง่ เรื องชาวบ้าน อายุเลยยืน
สุ รศักดิq : ????????
ทีมา: http://www.TourThai.com/joke.php
การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
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...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แนวตอบแบบทดสอบประจําหน่ วยที 2

ระดับชั/นปริญญาตรี

เรืองที 1

สภาวะเกิดก่อนทีได้
จากประโยคนีJ
1. จิตรกรหนุ่ม
สุขภาพไม่ค่อยดี

จิตรกรหนุ่มฝี มือดี ถามเจ้าของแกลลอ
รี ถึงภาพเขียนทีเขาฝากไว้ขาย
“ก็มีทJ งั ข่าวดีและข่าวร้ายครับ” เจ้าของ
ตอบ “ข่าวดีก็คือ มีคนสนใจผลงานของคุณจริ ง
ๆ แต่เขาอยากรู้ความเห็นของผมว่า ถ้าลงทุนซืJอ
ไปแล้ว มันจะมีมูลค่าสู งขึJนไหม หลังผูว้ าด
เสี ยชีวติ เหมือนภาพดัง ๆ อย่างแวนโก๊ะ
เป็ นต้น”
“แล้วคุณตอบว่ายังไงครับ” จิตรกร
หนุ่มกระตือรื อร้นทีจะรู้
“ผมบอกเขาไปว่า แน่นอนอยูแ่ ล้ว จาก
ความเชียวชาญของผม ผมเดาว่าภาพของคุณจะ
มีราคามหาศาลเชียวล่ะ เขาก็เลยเหมาไปหมดทัJง
12 ภาพเลย” เจ้าของแกลลอรี เล่า
“โอ้! ขอบคุณๆ สุ ดยอดเลยครับ แต่
เอ๊ะ! คุณว่ามีข่าวร้ายด้วย”
“คือ ผูท้ ีเหมาภาพทัJงหมดนันไป คือ
แพทย์ประจําตัวของคุณครับ”

ทีมา: คู่สร้างคู่สม ปี ที 36 ฉบับที 904 วันศุกร์ที
5 มิถุนายน 2558 หน้า 13

สภาวะเกิดก่อนทีได้
จากประโยคนีJ
1. แวนโก๊ะเป็ น
จิตรกรทีมีชือเสี ยง
2. แวนโก๊ะเสี ยชีวิต
แล้ว
3. ภาพจะมีราคา
สูงขึJนเมือจิตรกรผูว้ าด
ตายไปแล้ว
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การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
1. แวนโก๊ะเป็ นจิตรกรทีมีชือเสี ยง
2. แวนโก๊ะเสี ยชีวติ แล้ว
3. ภาพจะมีราคาสู งขึJนเมือจิตรกรผูว้ าดตายไปแล้ว
4. จิตรกรหนุ่มสุ ขภาพไม่ค่อยดี
การตีความ
เรื องนีJตีความได้วา่ จิตรกรมหนุ่มจะเสี ยชีวติ
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เรืองที 2

ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยใน
การสนทนา
1. ทํางานทีหมากฝรัง
ดับเบิJลมินท์ได้ลูกแฝด 2
คน
2. ชือสถานทีทํางาน
สัมพันธ์กบั จํานวนลูก
ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยใน
การสนทนา
1. ทํางานทีบริ ษทั 3 เอ็ม
ได้ลูกแฝด 3 คน
2. ชือสถานทีทํางาน
สัมพันธ์กบั จํานวนลูก
ความหมายชีJ บ่งเป็ นนัยใน
การสนทนา
1. ทํางานทีเซเว่น อีเลฟ
เว่น ได้ลูก 7-11 คน
2. ชือสถานทีทํางาน
สัมพันธ์กบั จํานวนลูก

คุณพ่อมือใหม่ 3 คน รอคอยอยูห่ น้าห้องคลอดอย่างใจจด
ใจจ่อ สักพักพยาบาลประจําห้องก็ออกมาประกาศกับกับชายคน
แรก
“ยินดีดว้ ยค่ะคุณพ่อ คุณโชคดีได้ลูกแฝดค่ะ”
“แฝด!!!” เขาอุทานลันด้วยความดีใจ “เป็ นไงล่ะ เกียวกับ
ทีผมทํางานทีหมากฝรังดับเบิJลมินท์ไหมนีฮ่ะๆๆๆ”
อีกสักพักต่อมา พยาบาลคนเดิมก็ออกมาแสดงความยินดี
กับชายคนทีสอง “ยินดีดว้ ยค่ะ คุณโชคดีกว่าคุณพ่อคนเมือกีJอีกค่ะ
คุณได้แฝดสาม”
“แฝดสาม!!!” เขาอุทานลันกว่าคนตะกีJ “ช่ างมหัศจรรย์
ประจวบเหมาะอะไรอย่างนีJ นีผมทํางานอยูบ่ ริ ษทั 3 เอ็มนะนี”
ชายคนที สามลุ ก พรวดขึJ นทันที หน้า ซี ด เหงื อตก คุ ณ
พยาบาลคร้าบบบบ ขอยาดมผมหน่อย” เขาคราง
“อ้าว ๆ คุณพ่อเป็ นไรไปคะ” พยาบาลตกใจ
“ผมจะเป็ นลม เอิJก...ก ผะ ผะ ผมทํางานอยู่เซเว่น อีเลฟ
เว่น”

ทีมา: คู่สร้างคู่สม ปี ที 36 ฉบับที 904 วันศุกร์ที 5 มิถุนายน 2558
หน้า 62
การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
1. ทํางานทีหมากฝรังดับเบิJลมินท์ได้ลูกแฝด 2 คน
2. ชือสถานทีทํางานสัมพันธ์กบั จํานวนลูก
3. ทํางานทีบริ ษทั 3 เอ็ม ได้ลูกแฝด 3 คน
4. ทํางานทีเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ลูก 7-11 คน
การตีความ
เรื องนีJตีความได้วา่ ชายคนทีสามจะได้ลูก 7-11 คน
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เรืองที 3

วัจนกรรมทีได้จาก
ประโยคนีJ
1. วัยรุ่ นขู่สุรศักดิq

สุ รศักดิqมายืนรอแฟนทีห้างแห่งหนึง
เขารอแฟนนานมากจึงคิดจะไปล้างหน้า
หลังจากเดินออกมาจากห้องนํJาเขาก็เหลือบไป
เห็นเด็กวัยรุ่ นกําลังนังกินช็อกโกแลค ทอฟฟี
นํJาอัดลม เขาจึงเดินเข้าไปเตือน
สุ รศักดิq : น้อง น้องรู้ไหมว่าของ
พวกนีJไม่มีประโยชน์
เด็กวัยรุ่ น : รู้เพ่ ก็ผมกินประจํา
สุ รศักดิq : อ้าว แล้วน้องไม่เป็ นไร
หรื อ
เด็กวัยรุ่ น : ปู่ ผมอายุ 100ปี
สุ รศักดิq : ปู่ น้องกินของพวกนีJ
ประจําเหมือนกันเรอะ
เด็กวัยรุ่ น : ป่ าว
สุ รศักดิq : แล้วเอาปู่ มาอ้างทําไม
เด็กวัยรุ่ น : ปู่ ผมไม่เคยยุง่ เรื อง
ชาวบ้าน อายุเลยยืน
สุ รศักดิq : ????????

ทีมา: http://www.TourThai.com/joke.php
การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
1. ปู่ ไม่เคยยุง่ เรื องของชาวบ้าน
2. ปู่ มีอายุยนื
3. วัยรุ่ นขู่สุรศักดิq
การตีความ
เรื องนีJตีความได้วา่ การยุง่ เรื องของชาวบ้านจะทําให้อายุสJ นั

สภาวะเกิดก่อนทีได้
จากประโยคนีJ
1. ปู่ ไม่เคยยุง่ เรื อง
ของชาวบ้าน
2. ปู่ มีอายุยนื

342
แบบสั งเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในชั/นเรียนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ
ลําดับ
ที
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

ชือ-สกุล

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

หมายเหตุ
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แบบประเมินความสามารถในการอ่านตีความ รายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ
ลําดับ
ที
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

ชือ-สกุล

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

หมายเหตุ
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที 6
รายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ
หน่ วยที 6 ตีความคําประพันธ์ คัดสรรจากวรรณคดี
เรือง การตีความคําประพันธ์ คัดสรรจากวรรณคดี

ระดับปริญญาตรี
จํานวน 6 ชัวโมง
จํานวน 3 ชัวโมง

สาระสํ าคัญ
คําประพันธ์ทีใช้ในการแต่งวรรณคดี ส่ วนมากจะเป็ นคําประพันธ์ทีมีลกั ษณะถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์ โดยคําประพันธ์ทีนํามาใช้ในการแต่งวรรณคดีมากทีสุ ด คือ คําประพันธ์ประเภทกลอน
การตีความคําประพันธ์จะต้องเริ มจากการพิจารณาความหมายของคําว่าผูเ้ ขียนต้องการให้คาํ นัJน
หมายความว่าอย่างไร จากนัJนจึงแปลความหมายของคําประพันธ์ออกมาเป็ นร้อยแก้ว แล้วจึงตีความ
คําประพันธ์นJ นั โดยจะต้องพิจารณาว่าผูเ้ ขียนต้องการจะสื อความหมายว่าอย่างไร
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นักศึกษาสามารถบอกลักษณะของคําประพันธ์ในวรรณคดีได้
2. นักศึกษาสามารถตีความหมายของคําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดีได้
สาระการเรียนรู้
1. ลักษณะของคําประพันธ์ในวรรณคดี
2. การตีความคําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดี
ภาระงาน/ชิ/นงาน
แบบทดสอบประจําหน่วยที 6
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั/นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั/นนํา
1. ครู สนทนากับนักศึกษาเกียวกับประสบการณ์ในการอ่านวรรณคดี
ขั/นสอน
ขัJนก่อนอ่าน
2. ครู และนักศึกษาร่ วมกันอภิปรายความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับลักษณะของคํา
ประพันธ์ในวรรณคดี
3. ครู สาธิตวิธีการอ่านตีความคําประพันธ์ในวรรณคดีโดยใช้ความรู้ดา้ น
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ให้นกั ศึกษาดูเป็ นตัวอย่าง
ขัJนระหว่างอ่าน
4. ครู แจกใบงาน เรื อง การตีความคําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดี ให้
นักศึกษาแต่ละคนตีความด้วยตนเองตามวิธีการทีครู สาธิต โดยครู คอยให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เมือนักศึกษาต้องการ
5. ครู ให้นกั ศึกษารวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 5 คน เพืออภิปรายแลกเปลียนความ
คิดเห็นเกียวกับการตีความคําประพันธ์ในวรรณคดีในใบงาน เรื อง การตีความ
คําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดี ทีครู แจกให้
6. แต่ละกลุ่มระดมความคิดเพือคัดเลือกข้อความทีกลุ่มคิดว่าตีความได้
ถูกต้องทีสุ ดจากสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม แล้วนําเสนอผลการตีความคํา
ประพันธ์ในวรรณคดีในใบงาน เรื อง การตีความคําประพันธ์คดั สรรจาก
วรรณคดี ทีละกลุ่ม
7. เมือนําเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ครู และนักศึกษาทัJงชัJนร่ วมกันอภิปราย
เกียวกับผลการตีความคําประพันธ์ในวรรณคดีของแต่ละกลุ่มเพือหาข้อสรุ ปที
เป็ นไปได้ในการตีความคําประพันธ์ทีได้อ่านไป
8. ครู ให้นกั ศึกษาทําแบบฝึ กหัด เรื อง การตีความคําประพันธ์คดั สรรจาก
วรรณคดี

รู ปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบัติ
ศาสตร์

เรี ยนรู้ลกั ษณะบท
อ่าน
ให้เครื องมือผ่าน
การสาธิต
อ่านพินิจด้วย
ตนเอง

ครืJ นเครงแลก
ความเห็น

ใช้ให้เป็ นลอง
ฝึ กหัด
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ขั/นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

9. ครู ตรวจแบบฝึ กหัดและให้คาํ แนะนําเกียวกับการตีความคําประพันธ์คดั
สรรจากวรรณคดีแก่นกั ศึกษา
ขัJนหลังอ่าน
10. ครู ให้นกั ศึกษาเลือกคําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดีตามความสนใจ
ของตนเองคนละ 1 เรื อง จากคําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดีทีครู เตรี ยมให้
โดยใช้วธิ ีการทีได้เรี ยนมา เพือเป็ นการทดสอบประจําหน่วย
ขั/นสรุ ป
11. ครู ละนักศึกษาร่ วมกันสรุ ปเกียวกับการนําทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์มา
ใช้ในการตีความคําประพันธ์ในวรรณคดีและวิธีการตีความคําประพันธ์ใน
วรรณคดี
สื อและอุปกรณ์การเรียนรู้
1. คําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดีทีใช้ในขัJนตอนการสาธิต
2. ใบงาน เรื อง การตีความคําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดี
3. แบบฝึ กหัด เรื อง การตีความคําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดี
4. แบบทดสอบประจําหน่วยที 6
แหล่งการเรียนรู้
1. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รู ปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎีวจั นปฏิบัติ
ศาสตร์

ปฏิบตั ิซJ าํ เพือ
ประเมิน
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การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์
1. นักศึกษาสามารถบอก
ลักษณะของคําประพันธ์ใน
วรรณคดีได้
2. นักศึกษาสามารถ
ตีความหมายของคําประพันธ์
คัดสรรจากวรรณคดีได้

เครืองมือ
สังเกตจากการ
อภิปรายร่ วมกันใน
ชัJนเรี ยน
ตรวจแบบทดสอบ

วิธีการวัด
แบบสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 2

แบบทดสอบประจํา ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 2
หน่วยที 6

เกณฑ์ ประเมินการมีส่วนร่ วมในชั/นเรียน
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
คุณภาพ
4
นักศึ กษาให้ค วามร่ วมมือในชัJนเรี ยนดี ม าก ทํากิ จกรรมตามทีผูส้ อนกําหนดทุก ครัJ ง
ตอบคําถามในชัJนเรี ยนตลอดเวลา
3
นักศึกษาให้ความร่ วมมือในชัJนเรี ยนพอสมควร ทํากิจกรรมตามทีผูส้ อนกําหนดทุกครัJง
แต่ตอบคําถามในชัJนเรี ยนเฉพาะเมือถูกเรี ยกเท่านัJน
2
นักศึกษาให้ความร่ วมมือในชัJนเรี ยนน้อย ทํากิจกรรมตามทีผูส้ อนกําหนดเป็ นบางอย่าง
ตอบคําถามในชัJนเรี ยนเป็ นบางครัJง
1
นักศึกษาไม่ให้ความร่ วมมือในชัJนเรี ยน ไม่ทาํ กิจกรรมตามทีผูส้ อนกําหนดและไม่ตอบ
คําถามในชัJนเรี ยนเลย
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เกณฑ์ ประเมินความสามารถในการอ่านตีความ
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
คุณภาพ
4
ตีความได้ถูกต้องโดยใช้ขอ้ มูลหรื อเชื อมโยงข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์มาเป็ นแนวทางในการตีความ
3
ตีความได้ถูกต้องแต่ไม่ค่อยใช้ขอ้ มูลหรื อเชื อมโยงข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์ด้วย
ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์มาเป็ นแนวทางในการตีความ
2
ตี ค วามไม่ ถู ก ต้อง แต่ แสดงให้เห็ นถึ ง การวิเคราะห์ ข ้อมูล โดยใช้ท ฤษฎี ว จั นปฏิ บ ัติ
ศาสตร์
1
ตี ค วามไม่ ถู ก ต้อ ง และไม่ นํ า ทฤษฎี ว ัจ นปฏิ บ ัติ ศ าสตร์ ม าวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื อ
ประกอบการตีความ
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการเรี ยนรู้/ผลการจัดการเรี ยนการรู้
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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รายวิชา THAI 3206
การอ่านตีความ

เอกสารสํ าหรับครู ใช้ ในการบรรยาย

ระดับชั/นปริญญาตรี

ความหมายของวรรณคดี
คําว่า วรรณ แปลว่า หนังสื อ คดี แปลว่า ทาง แนวทาง เมือนําคําทัJงสองคําประกอบกันเป็ น
วรรณคดี จึ ง มี ค วามหมายว่า แนวทางของการแต่ ง หนัง สื อ เป็ นคํา ที บัญญัติขJ ึ นมาใช้แทนคํา ว่า
Literature ปรากฏครัJงแรกในพระราชกฤษฎีกาวรรณคดีสโมสร พ.ศ. 2547 ในส่ วนของความหมาย
ของคําว่าวรรณคดีนJ นั มีผรู้ ู้ผเู้ ชียวชาญให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย แต่ความหมายทีน่าสนใจก็
คือความหมายที กุหลาบ มัลลิกะมาส (2550: 4-5) ได้กล่าวไว้วา่ ในวงการศึกษาวรรณคดีปัจจุบนั นีJ
ให้ความหมายคําว่าวรรณคดีเป็ น 3 ประการ คือ
1. ความหมายอย่างกว้าง หมายถึง สิ งทีเขียนขึJน ประพันธ์ขJ ึน ทุกอย่าง
2. ความหมายแคบลง โดยกําหนดว่าหมายถึงหนังสื อดี มีชือเสี ยงเป็ นทีรู้จกั มีคุณสมบัติใน
ด้านรู ปแบบและวิธีแสดงออก
3. ความหมายแคบและกระชับ ยิงขึJ น หมายถึ งเฉพาะสิ งทีเขียนขึJน มีศิ ลปะการแต่ งจน
ได้รับการยกย่องว่ามีวรรณศิลป์ สร้างอารมณ์และจินตนาการหรื อทําให้ตระหนักในคุณค่าของชีวิต
และธรรมชาติ ตลอดจนความเข้าใจจิตใจและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
ในทีนีJ จะจํากัดความความหมายของวรรณคดีตามข้อ 3. และจํากัดขอบเขตเฉพาะวรรณคดี
ทีแต่งขึJนตัJงแต่สมัยสุ โขทัยจนกระทังถึงรัชกาลที 6 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เนืองจากหลังจากรัชกาล
ที 6 ลงมาหรื อประมาณ พ.ศ. 2470 เป็ นต้นมา จะถือว่าเป็ นวรรณกรรมปั จจุบนั (รื นฤทัย สัจจะพันธุ์,
2550: 2)
ประเภทของวรรณคดี
วรรณคดีแบ่งได้หลายประเภทขึJนอยู่กบั ว่าจะใช้อะไรเป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง หากแบ่งตาม
ประโยชน์การใช้ก็จะแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ (หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2544: 7-8)
1. วรรณคดี บ ริ สุ ท ธิq คือ วรรณคดี ที เขีย นขึJ นโดยมีเจตนาเพือความเพลิ ดเพลิ นหรื อเพือ
สนองอารมณ์โดยเฉพาะ
2. วรรณคดีประยุกต์ คือ วรรณคดีทีแต่งขึJนเพือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ ง เช่ น เพือสัง
สอนอบรม เพือปลูกฝังให้เกิดศรัทธาในศาสนาและแสดงสัจธรรม เพือสดุดีวีรกรรม เพือแสดงหลัก
ปฏิบตั ิดา้ นขนบธรรมเนียมประเพณี เพือบันทึกเรื องราวหรื อแสดงเรื อราวทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ
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หากแบ่งตามลักษณะการแต่งอาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (กุหลาบ มัลลิกะมาส,
2550: 161)
1. ประเภททีแต่งเป็ นร้อยแก้ว คือ วรรณคดีทีไม่มีลกั ษณะบังคับในการแต่งตามแบบแผนที
บัญญัติเอาไว้ อันได้กา การกําหนดจํานวนคํา กําหนดสัมผัส กําหนดเสี ยงเอกโท กําหนดเสี ยงหนัก
เบา
2. ประเภททีแต่งเป็ นร้อยกรอง คือ วรรณคดีประเภททีมีลกั ษณะบังคับในการแต่ง
เพราะฉะนัJนจึงกล่ าวโดยสรุ ปได้ว่าวรรณคดี สามารถจําแนกได้หลายประเภทขึJ นอยู่ก ับ
เกณฑ์ทีใช้ในการแบ่ง
ลักษณะของวรรณคดีไทย
กุหลาบ มัลลิกะมาส (2542: 193-201) ได้กล่าวถึงลักษณะของวรรณคดีไทยไว้ดงั นีJ
1. นิยมแต่งเป็ นร้อยกรองมากกว่าร้อยแก้ว
2. เนืJอเรื องอยูใ่ นวงแคบ ผูแ้ ต่งวรรณคดีในอดีตไม่เน้นความมุ่งหมายทีจะทิJงข้อคิดใด ๆ ไว้
ในเนืJอเรื อง ถ้ามีแนวความคิดหรื อปรัชญาใด ๆ ก็เป็ นไปตามธรรมชาติของเนืJ อเรื องนัJน ๆ แต่ไม่ใช่
ความจงใจของผูแ้ ต่ง เพราะฉะนัJนการหยิบยกเอาปั ญหาสังคม การพัฒนาประเทศ การปลุกใจรวม
ชาติ ปัญหาจิตวิทยาหรื อจิตวิเคราะห์ ไม่ใช่เรื องทีผูแ้ ต่งสนใจ หากมีก็เป็ นเรื องบังเอิญมากกว่าเจตนา
ผูแ้ ต่ ง จะเน้นหนัก ด้า นศิ ล ปะของการแต่ ง เรี ย บเรี ย ง คุ ณ ค่ า ของวรรณคดี จึ ง อยู่ที ศิ ล ปะการแต่ ง
มากกว่า เนืJ อเรื อง กล่ า วโดยสรุ ป ก็ คื อจะเน้นอุ ดมคติ ด้า นความงามและความประพฤติ เรื อง
จินตนาการ เรื องไกลตัว เช่ น เรื องยักษ์ เทวดา สวรรค์ นรก และเหนือสิ งอืนใดก็คือเน้นศิลปะของ
การเรี ยบเรี ยง ส่ วนปั ญหาต่าง ๆ ในชี วิตจริ งหรื อการแต่งเพือให้สมจริ งนัJนไม่ใช่ เรื องทีผูแ้ ต่งมุ่ง
หมายจะกระทํา
3. มีธรรมเนียมนิยมในการแต่งทีเห็นได้ชดั เจนดังต่อไปนีJ
3.1 มีโครงสร้างทีเป็ นแบบแผน วรรณคดีร้อยกรองของไทยจะขึJนต้นด้วยบทไหว้หรื อ
ประณามบท อาจเป็ นการชมบ้ า นชมเมื อ ง ความเกษมสุ ขของราษฎร ความยิ งใหญ่ ข อง
พระมหากษัตริ ย ์ ไหว้พระรัตนตรัย บิดามารดา ครู บาอาจารย์ หรื อสรรเสริ ญเทพเจ้า นอกจากนีJ ยงั มี
ธรรมเนี ยมนิ ยมในด้านฉันทลักษณ์ หรื อลักษณะการแต่ง เช่ น เรื องทีแต่งเป็ นกลอนบางประเภท
ขึJนต้นด้วยวรรครับ ถ้าเขียนกาพย์ห่อโคลง ขึJนต้นด้วยกาพย์ยานี 11 สลับกับโคลง 4 สุ ภาพ ความ
เหมือนกัน บทต่อบท ถ้าเป็ นกาพย์เห่ เรื อก็จะขึJนด้วยด้วยโคลง 4 สุ ภาพ นํา 1 บท แล้วต่อด้วยกาพย์
ยานีอย่างไม่จาํ กัด คือกีบทก็ได้ ในตอนจบเรื องโดยทัวไปก็มกั บอกชือผูแ้ ต่งและเหตุทีแต่งขึJน ซึง
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พบวิธีดงั กล่าวข้างต้นนีJเสมอ ไม่มีทีแปลกแตกต่างออกไป จะเรี ยกได้วา่ วรรณคดีร้อยกรองในอดีตมี
ธรรมเรี ยมนิยมในการวางโครงสร้างอย่างมีแบบแผน
3.2 มีธรรมเนียมนิ ยมในการบรรยายและพรรณนาอย่างเข้าแบบ เช่น การชมนก ชมไม้
ชมโฉม แต่ งตัว ชมรถ ครํ าครวญเมือคู่ตายจากไป หรื อบทอัศจรรย์ จะพรรณนาความรู้ สึก หรื อ
บรรยายภาพ บรรยายเรื อง คล้ายคลึงกันจนเรี ยกได้วา่ เข้าแบบ ได้อย่างชัดเจน ซึ งแสดงว่าให้เห็นว่า
กวีแต่โบราณมิได้เน้นในความเป็ นต้นแบบริ เริ มมากนัก กลับนิยมให้เป็ นไปตามแนวธรรมเนียมการ
แต่งแบบบูรพาจารย์ ถ้าจะต้องการแสดงฝี มือหรื อฝี ปากทีแท้จริ งแล้ว ท่านแสดงความสามารถใน
การพรรณนาเรื องเดียวกันให้มีกระบวนความแปลกและแตกต่างกันออกไป
ในส่ วนทีเกี ยวกับการรจนาตกแต่งถ้อยคําให้เกิ ดอรรถรส วรรณคดีร้อยกรองของ
ไทยในอดีตมีลกั ษณะเป็ นมัณฑนศิลป์ คือศิลปะในเชิ งตกแต่งประดับประดา กวีไทยจึงเน้นแง่งาม
ในการตกแต่งร้อยกรองถ้อยคําให้ไพเราะด้วยเสี ยง และให้ซาบซึJ งใจด้วยความหมาย ส่ วนเนืJ อเรื อง
และความคิดอืน ๆ มีความสําคัญเป็ นอันดับรองลงไป กวีในสมัยก่ อนไม่ตอ้ งการเน้นแง่คิดหรื อ
ปรัชญาความแปลกใหม่ หรื อการปรับ ปรุ งวิพากษ์วิจารณ์ สังคมหรื อบุ คคลใด แต่จะพยายามใช้
ความสามารถในการเรี ยบเรี ยงถ้อยคํา มีกวีโวหาร มีลีลาจังหวะ และเน้นแง่งามของการเรี ยบเรี ยงให้
ไพเราะ
ดังนัJนจึงสรุ ปได้ว่า วรรณคดีร้อยกรองของไทยมุ่งศิลปะการแต่งมากกว่าเนืJอเรื อง
และแนวความคิด แนวความคิดอาจซํJาได้ กระบวนการพรรณนาหรื อบรรยายซํJาได้ แต่การเรี ยบเรี ยง
ถ้อยคําอย่างประดิษฐ์ทJ งั เสี ยง ทัJงจังหวะ ทัJงความหมาย จะต้องวิจิตรบรรจง จึงจะนับว่าแต่งดี
3.3 เป็ นร้ อยกรองขนาดยาว มี ทJ งั เรื องเล่ า ทํา นองบรรยายเรื อง (Narrative) และบท
พรรณนา (Descriptive) บทใช้ขบั ร้องได้และกล่าวโดยจิตวิสัยรําพันความในใจของผูแ้ ต่งหรื อของ
ตัวละคร (Lyric) มักแทรกอยู่ในบทขนาดยาวหรื อแยกอยู่ต่างหากก็ได้ เช่ น เพลงต่าง ๆ แต่ไม่ใช่
เรื องสําคัญทีผูแ้ ต่งมีเจตนาจะเน้น
3.4 วรรณคดีในอดีตของไทยเป็ นวรรณกรรมเพืออารมณ์มากกว่าทีจะเป็ นวรรณคดีเพือ
ปั ญญา ผูแ้ ต่งเจตนาแสดงศิลปะของการเรี ยบเรี ยงถ้อยคํามากกว่าจะแสดงแง่คิดหรื อปั ญญา ความรู้
ใด แต่ไม่ได้หมายความว่าวรรณคดีจะด้อยคุณค่า แต่กลับเป็ นเครื องส่ งเสริ มพัฒนาการทางอารมณ์
ของผูอ้ ่านผูศ้ ึกษา วรรณคดีทีแท้จริ งนัJนย่อมเติบโตไปตามผูอ้ ่าน ในวัยหนึงก็จะได้รับอารมณ์อย่าง
หนึ ง ครัJนเติบโตขึJ นอารมณ์ ต่าง ๆ ทีได้รับก็จะเปลี ยนแปลงไปตามประสบการณ์ ความคิด และ
สติปัญญาของผูอ้ ่าน
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3.5 บทละครของไทย (ละครรํา ) ไม่ มี ล ัก ษณะอย่า งบทใช้แสดงของตะวันตก แต่ มี
ลักษณะเป็ นวรรณคดีสาํ หรับอ่านประเภทเล่าเรื อง (narrative) ทีอาจปรับเปลียนเป็ นบทแสดงได้ บท
เจรจาสําหรับละครรําจึงแยกอยูค่ นละเล่มกับเนืJอเรื องซึงเป็ นกลอน มีสัมผัสติดต่อกัน
3.6 วรรณคดีทางศาสนาในอดีตส่ วนใหญ่เป็ นประเภทเล่าเรื อง (narrative) เช่ น นิ ทาน
ชาดก พุทธประวัติ และแทรกคําสอน เป็ นเรื องประกอบด้วยศรัทธามากกว่าจะเน้นปัญญา
3.7 พุทธปรัชญาในวรรณคดีโยทัวไปเป็ นอย่างง่าย ๆ พืJน ๆ สําหรับคนทัวไปจะเข้าถึง
ได้ เช่น ความเชือในความไม่เทียงแท้ เชือว่าชีวิตทีเป็ นสุ ขอันแท้จริ ว คือการออกบวช เชือว่าชีวิตนีJ
เป็ นทุกข์ เชือในกรรม และเชือว่ารู ป รส กลิน เสี ยง สัมผัส เป็ นเครื องนําให้คนหลง สิ งเหล่านีJ ลว้ น
เป็ นพุทธปรัชญาทีจะเห็นได้เสมอในวรรณคดีในอดีต
3.8 กวี โ วหาร ได้แ ก่ ภาพพจน์ ซึ งเป็ นภาษาของอารมณ์ ได้แ ก่ การเปรี ย บเที ย บ
อุปมาอุปไมย การพูดเกินจริ ง การพูดน้อยกิ นความกว้าง การใช้สัญลักษณ์ การพูดอย่างหนึ งโดยมี
เจตนาอีกอย่างหนึง มักพบเสมอในวรรณคดีไทย
3.9 พิธีกรรมต่าง ๆ เป็ นเรื องทีได้รับความสนใจมาก และกวีแต่งไว้อย่างต้องการให้
รายละเอียดสมบูรณ์แบบ หรื อมีประเพณี ต่าง ๆ แทรกอยูใ่ นเรื อง
3.10 บทพรรณนาธรรมชาติเป็ นอีกเรื องหนึงทีมีความสําคัญยิงในการแต่งบทร้อยกรอง
ในอดีต กวีจะพรรณนาธรรมชาติตามทีเห็นและในจินตนาการ ป่ า เขา นก ปลา สัตว์ป่านานาชนิ ด
จะกล่าวถึงอย่างละเอียดถีถ้วนในวรรณคดีร้อยกรองแทบทุกเรื อง นอกจากนีJ กวียงั ใช้ธรรมชาติเป็ น
เครื องสะท้อนอารมณ์ ข องตัวละครในเรื อง ธรรมชาติ จะเป็ นเสมือนกรอบล้อมอารมณ์ รัก โศก
ว้าเหว่ โหยหา หรื อสนุกสนานรื นเริ งอีกด้วย
3.11 บทรั ก ระหว่า งเพศหรื อที เรี ย กว่า บทอัศ จรรย์ เป็ นอี ก เรื องหนึ งที กวีส นใจมาก
อธิบายละเอียดในรู ปสัญลักษณ์เป็ นส่ วนใหญ่ แต่ทีกล่าวถึงโดยตรงก็มี
3.12 เรื องเกียวกับการเมือง การล้อเลียน ประชดสังคม เกือบไม่มีเลย
3.13 ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และครอบครัว เป็ นสถาบันทีมีค่านิ ยมทางสังคมสู งยิง
ได้รับกล่าวถึงอย่างยกย่องเคารพ เนืองจากกวีไทยในอดีตมีความเป็ นอยูส่ อดคล้องกับสังคม พอใจ
ในสภาพชี วิตและสัง คมของตน จึงไม่มีบ ทประพันธ์ข ดั แย้ง แสดงความดิJ นรนหรื อแสดงความ
เดือดร้อนเพราะการกดดันใด ๆ
3.14 การเลียนแบบกวีในสมัยก่อนตนขึJนไป ไม่ถือว่าเป็ นเรื องเสี ยหาย กลับนิยมว่าเป็ น
การดําเนินรอยตามผูใ้ หญ่หรื อไม่นอกครู การเลียนแบบเช่นนีJ ทาํ ให้เสี ยลักษณะความเป็ นกวีของแต่
ละท่านไป ขาดความคิดริ เริ ม และขาดความจริ งใจของกวี
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3.15 การรับ วรรณคดี ข องชาติ อืนมาเป็ นของตน กวีไ ทยดัดแปลงและปรับ ปรุ ง จนมี
ลักษณะเป็ นไทยแท้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและรสนิยมของไทย
3.16 ความอ่อนน้อมถ่อมตนของกวี กวีถือเป็ นความประพฤติทีควรปฏิบตั ิจึงมักกล่าว
เชิงออกตัวว่ายังแต่งได้ไม่ดีถึงขนาด ความไม่โอ้อวดเป็ นวัฒนธรรมอันหนึงของคนไทย แม้ชือกวีผู้
แต่งในชัJนต้น ๆ ก็มกั ไม่ปรากฏว่าเป็ นผูใ้ ด
หลัง จากที ไทยได้เ ริ มรั บ อิ ท ธิ พ ลจากตะวัน ตกตัJง แต่ ส มัย รั ช กาลที 4 เป็ นต้น มา ทํา ให้
วรรณคดีของไทยมีการเปลียนแปลงหลายประการ ดังนีJ
1. ความนิ ย มในวรรณกรรมสั น สกฤตเจริ ญขึJ นอี ก ครัJ งหนึ ง แต่ เ ป็ นการแปลงจาก
ภาษาอังกฤษ
2. มีการแปล แปลง วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ จากวรรณกรรมตะวันตก โดยเฉพาะจาก
ฉบับภาษาอังกฤษและฝรังเศส มีทJ งั สารคดีและบันเทิงคดีแบบนวนิยาย เรื องสัJน และบทละคร
3. ความเจริ ญด้านสื อมวลชนทวีขJ ึนตามลําดับเวลาทัJงทีเป็ นหนังสื อพิมพ์รายวัน วารสาร
นิตยสาร
4. ความนิยมในการเขียนร้อยกรองค่อย ๆ ลดลง ตัJงแต่สมัยรัชกาลที 6 อาจเรี ยนได้วา่ เริ มมี
การเปลียนแปลงด้านการเขียนร้อยกรองจากแบบเก่ามามีลกั ษณะปั จจุบนั ซึ งแปลกแตกต่างไปจาก
เดิม ส่ วนร้อยแก้วกลับเป็ นวรรณกรรมทีเจริ ญขึJนอย่างรวดเร็ ว
ส่ วน ศิวภรณ์ หอมสุ วรรณ (2535: 6) ได้กล่าวถึงลักษณะของวรรณคดีไทยไว้ดงั นีJ
1. มี แ นวคิ ด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นแบบอุ ด มคติ (Idealism) อาจมี แ บบ Romanticism และ
Symbolism ปนบ้าง
2. เนืJ อเรื องมักอยู่ในวงจํากัด ซํJาซากวกวนไปมา และนิยมเขียนถึงสิ งไกลตัวแบบเพ้อฝัน
เช่น เป็ นเรื องของกษัตริ ย ์ ยักษ์ เทวดา นรก สวรรค์
3. รู ปแบบในการเขียนยึดตามธรรมเนี ยมเก่า ๆ อย่างเคร่ งครัด เช่ น การเริ มเรื องด้วยบท
ไหว้ครู หรื อการพรรณนาครําครวญ การชมโฉม ชมนก ชมไม้ ก็มกั จะเป็ นไปในทํานองเดียวกัน
4. นิยมแต่งด้วยร้อยกรองขนาดยาว มีทJ งั ทีเป็ นเรื องเล่าแบะบทพรรณนา โยใช้คาํ ประพันธ์
ต่าง ๆ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ลิลิต กลบท ฯลฯ
5. มุ่งให้คุณค่าทางอารมณ์ แก่ ผอู้ ่าน แม้จะมีหลายเรื องทีมุ่งสอนก็มกั สร้ างเรื องให้ผูอ้ ่าน
ศรัทธาเลือมใสมากกว่าคุณค่าทางปัญญา
6. การดําเนิ นเรื องมักคํานึ งถึงศิลปะการใช้ถอ้ ยคําและอรรถรสของเรื องเป็ นสําคัญ โครง
เรื องเป็ นเพียงส่ วนประกอบทีมีความสําคัญน้อย
7. การสร้างฉากและบรรยากาศเป็ นแบบสมมติ
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8. มีความเชื อเรื องไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ เวทมนตร์ คาถา และกรรมเก่า ตัวละครจึงมัก
จํานนต่อโชคชะตาเป็ นส่ วนใหญ่ มุ่งให้ผอู้ ่านเกิดความเพลิดเพลิน ซาบซึJงในสุ นทรี ยรส ไม่คาํ นึงถึง
ข้อเท็จจริ งนัก
เอกสารอ้างอิง
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รายวิชา THAI 3206
การอ่านตีความ

คําประพันธ์ คัดสรรจากวรรณคดีทใช้
ี
ในขั/นตอนการสาธิต

ระดับชั/นปริญญาตรี

ตัวอย่างที 1

สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ
1. เราไม่สามารถห้ามไม่ให้ฟันหลุดได้
2. ฟันหลุดเป็ นเรื องทีจะต้องเกิดกับทุกคน ไม่มีใครห้าม
ไม่ให้ฟันหลุดได้
3. ฟันหลุดเป็ นเรื องธรรมชาติ

บาทหลวงว่าวิสัยในมนุษย์

ห้ามเกศาว่าอย่าหงอกยังนอกใจ

ฟันจะหลุดแล้วก็หา้ มปรามไม่ไหว

มันขืนหงอกออกจนได้มนั ไม่ฟัง
(ทีมา: พระอภัยมณี , สุ นทรภู่)

สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ
1. เราไม่สามารถห้ามไม่ให้ผมหงอกได้
2. ผมหงอกเป็ นเรื องของธรรมชาติ
3. เมือถึงวัยชราผมของทุกคนต้องหงอก ไม่สามารถหลีกเลียงได้
4. ผมหงอกเป็ นเรื องธรรมชาติของมนุษย์
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การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
1. เราไม่สามารถห้ามไม่ให้ฟันหลุดได้
2. ฟันหลุดเป็ นเรื องทีจะต้องเกิดกับทุกคน ไม่มีใครห้ามไม่ให้ฟันหลุดได้
3. ฟันหลุดเป็ นเรื องธรรมชาติ
4. เราไม่สามารถห้ามไม่ให้ผมหงอกได้
5. ผมหงอกเป็ นเรื องของธรรมชาติ
6. เมือถึงวัยชราผมของทุกคนต้องหงอก ไม่สามารถหลีกเลียงได้
7. ผมหงอกเป็ นเรื องธรรมชาติของมนุษย์
การตีความ
คําประพันธ์นJ ีตีความได้วา่ เราไม่สามารถฝื นธรรมชาติได้
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ตัวอย่างที 2
สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ
1. โคควายเมือตายไปแล้ว สิ งทีคงอยูค่ ือเขาและหนังของมัน
2. เขาและหนังของโคหรื อควายสามารถนํามาใช้เป็ นประโยชน์ได้

โคควายวายชีพได้
วัจนกรรมทีได้จาก
ประโยคนีJ
1. เป็ นวัจนกรรม
อ้อม
2. เป็ นการ
สังสอน

เขาหนัง

เป็ นสิ งอันยัง

อยูไ่ ซร้

คนเด็ดดับสู ญสัง-

ขารร่ าง

เป็ นชือเสี ยงได้

แต่ร้ายกลับดี
(ทีมา: ประชุมโคลงโลกนิติ,

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร)
สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ คือ
1. คนตายไปแล้วสิ งทียังคงอยูค่ ือความดีความชัวทีได้ทาํ ไว้
2. ร่ างกายของคนไม่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลังจากทีตายไปแล้ว
3. คนอืนจะจดจําผูท้ ีตายไปแล้วได้ก็เฉพาะความดีความชัวทีคนคนนัJนเคยทําไว้แล้วเท่านัJน

การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
1. เป็ นวัจนกรรมอ้อม
2. เป็ นการสังสอน
3. โคควายเมือตายไปแล้ว สิ งทีคงอยูค่ ือเขาและหนังของมัน
4. เขาและหนังของโคหรื อควายสามารถนํามาใช้เป็ นประโยชน์ได้
5. คนตายไปแล้วสิ งทียังคงอยูค่ ือความดีความชัวทีได้ทาํ ไว้
6. ร่ างกายของคนไม่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลังจากทีตายไปแล้ว
7. คนอืนจะจดจําผูท้ ีตายไปแล้วได้ก็เฉพาะความดีความชัวทีคนคนนัJนเคยทําไว้แล้ว
เท่านัJน
การตีความ
คําประพันธ์นJ ีตีความได้วา่ ควรหมันทําความดีไว้
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THAI 3206
การอ่านตีความ

ใบงาน
ระดับชั/นปริญญาตรี
เรือง การตีความคําประพันธ์ คัดสรรจากวรรณคดี

คําชี/แจง ให้นกั ศึกษาตีความคําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดีต่อไปนีJ
อันข้าไทได้พึงเขาจึงรัก
เขาหน่ายหนีมิได้ยคู่ ู่ชีวา

แม้ถอยศักดิqสิJนอํานาจวาสนา
แต่วชิ าช่วยกายจนวายปราณ
(ทีมา: เพลงยาวถวายโอวาท, สุ นทรภู่)

การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
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แนวตอบใบงาน

ระดับปริญญาตรี

คําชี/แจง ให้นกั ศึกษาตีความคําประพันธ์คดั สรรจากวรรณคดีต่อไปนีJ

สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ คือ
1. คนไหนทีเป็ นทีพึงให้แก่ขา้ ทาสบริ วารหรื อ
เป็ นทีพึงให้แก่ผอู้ ืน ผูน้ J นั ย่อมเป็ นทีรักใคร่ ของผู้
ทีมาขอพึง

อันข้าไทได้พึงเขาจึงรัก
เขาหน่ายหนีมิได้อยูค่ ู่ชีวา

สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ คือ
1. คนทีไม่มียศถาบรรดาศักดิqหรื อหมด
ยศถาบรรดาศักดิq คนทีเคยนับหน้าถือตาหรื อ
เคารพนับถือก็จะหายไปไม่มาพินอบพิเทา
เหมือนเดิม

แม้ถอยศักดิqสิJนอํานาจวาสนา
แต่วชิ าช่วยกายจนวายปราณ

(ทีมา: เพลงยาวถวายโอวาท, สุ นทรภู่)

สภาวะเกิดก่อนที
ได้จากประโยคนีJ
คือ
1. วิชาความรู้
จะอยูต่ ิดตัวเราไป
ตลอดจนวันตาย
2. วิชาความรู้
จะช่วยเลีJยงชีวิต
เราไปจนวันตาย

วัจนกรรมทีได้จากประโยคนีJ
1. เป็ นวัจนกรรมอ้อม
2. เป็ นการสังสอน

การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
1. เป็ นวัจนกรรมอ้อม
2. เป็ นการสังสอน
3. คนไหนทีเป็ นทีพึงให้แก่ขา้ ทาสบริ วารหรื อเป็ นทีพึงให้แก่ผอู้ ืน ผูน้ J นั ย่อมเป็ นทีรักใคร่
ของผูท้ ีมาขอพึง
4. คนทีไม่มียศถาบรรดาศักดิqหรื อหมดยศถาบรรดาศักดิq คนทีเคยนับหน้าถือตาหรื อเคารพ
นับถือก็จะหายไปไม่มาพินอบพิเทาเหมือนเดิม
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5. วิชาความรู้จะอยูต่ ิดตัวเราไปตลอดจนวันตาย
6. วิชาความรู้จะช่วยเลีJยงชีวิตเราไปจนวันตาย
การตีความ
คําประพันธ์นJ ีตีความได้วา่ วิชาความรู้จะอยูต่ ิดตัวเราไปตลอดและสามารถใช้เป็ นเครื องมือ
ในการเลีJยงชีพได้
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รายวิชา THAI 3206
การอ่านตีความ

แบบฝึ กหัด
ระดับชั/นปริญญาตรี
เรือง การตีความคําประพันธ์ คัดสรรจากวรรณคดี

คําชีJแจง ให้นกั ศึกษาตีความคําประพันธ์ต่อไปนีJ
1.

ไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารัก
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็ยงั หายไป

สุ ดจะหักห้ามจิตคิดไฉน
แต่เมาใจนีJประจําทุกคําคืน
(ทีมา: นิราศภูเขาทอง, สุ นทรภู่)

การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
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.............................................................................................................................................................
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2.

ใดใดในโลกล้วน
คงแต่บาปบุญยัง
คือเงาติดตัวตรัง
ตามแต่บาปบุญแล้

อนิจจัง
เทียงแท้
ตรึ งแน่น
ก่อเกืJอรักษา
(ทีมา: ลิลิตพระลอ)

การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
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รายวิชา THAI 3206
การอ่านตีความ

แนวตอบแบบฝึ กหัด
ระดับชั/นปริญญาตรี
เรือง การตีความคําประพันธ์ คัดสรรจากวรรณคดี

1.
สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ
1. ผูเ้ ขียนกําลังมีความรัก
2. ผูเ้ ขียนหลงอยูใ่ นวังวนของความรัก
3. ผูเ้ ขียนไม่สามารถห้ามใจไม่ให้คิดถึงคนรักของตนเองได้

ไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารัก

ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็ยงั หายไป

สุ ดจะหักห้ามจิตคิดไฉน
แต่เมาใจนีJประจําทุกคําคืน
(ทีมา: นิราศภูเขาทอง, สุ นทรภู่)

สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ
1. แม้จะเมาเหล้าแต่เมือเวลาผ่านไปก็ทาํ ให้หายเมาได้
2. การเมารักแตกต่างจากการเมาเหล้า
3. ความรักทําให้คนคนนัJนหลงอยูใ่ นวังวนของความรักทุกเวลา

การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
1. ผูเ้ ขียนกําลังมีความรัก
2. ผูเ้ ขียนหลงอยูใ่ นวังวนของความรัก
3. ผูเ้ ขียนไม่สามารถห้ามใจไม่ให้คิดถึงคนรักของตนเองได้
4. แม้จะเมาเหล้าแต่เมือเวลาผ่านไปก็ทาํ ให้หายเมาได้
5. การเมารักแตกต่างจากการเมาเหล้า
6. ความรักทําให้คนคนนัJนหลงอยูใ่ นวังวนของความรักทุกเวลา
การตีความ
คําประพันธ์นJ ีตีความได้วา่ ความรักทําให้เราคิดถึงคนทีเรารักอยูต่ ลอดเวลา
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2.
สภาวะเกิดก่อนทีได้จาก
ประโยคนีJ คือ
1. บาปบุญจะเป็ นสิ งทีติด
ตัวเราไป
สภาวะเกิดก่อนทีได้จาก
ประโยคนีJ คือ
1. บาปบุญจะเป็ นสิ งที
ติดตัวเราไป
2. คนทําดีก็จะได้บุญ
คนทําชัวก็จะได้บาป
3. บาปบุญขึJนอยูก่ บั การ
กระทําของแต่ละบุคคล
4. บาปบุญจะช่วย
คุม้ ครองผูก้ ระทําบาปและ
บุญนัJน

สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ
1. สิ งต่าง ๆ ในโลกไม่เทียงแท้ ไม่แน่นอน
2. สิ งต่าง ๆ ในโลกล้วนมีการเปลียนแปลง
3. บาปบุญเท่านัJนทีเป็ นสิ งเทียงแท้ แน่นอน
4. บาปบุญไม่มีการเปลียนแปลง

ใดใดในโลกล้วน

อนิจจัง

คงแต่บาปบุญยัง

เทียงแท้

คือเงาติดตัวตรัง

ตรึ งแน่น

ตามแต่บาปบุญแล้

ก่อเกืJอรักษา
(ทีมา: ลิลิตพระลอ)

วัจนกรรมทีได้จากประโยคนีJ
1. เป็ นวัจนกรรมอ้อม
2. เป็ นการสังสอน

การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
1. เป็ นวัจนกรรมอ้อม
2. เป็ นการสังสอน
3. สิ งต่าง ๆ ในโลกไม่เทียงแท้ ไม่แน่นอน
4. สิ งต่าง ๆ ในโลกล้วนมีการเปลียนแปลง
5. บาปบุญเท่านัJนทีเป็ นสิ งเทียงแท้ แน่นอน
6. บาปบุญไม่มีการเปลียนแปลง
7. บาปบุญจะเป็ นสิ งทีติดตัวเราไป
8. บาปบุญจะเป็ นสิ งทีติดตัวเราไป
9. คนทําดีก็จะได้บุญ คนทําชัวก็จะได้บาป
10. บาปบุญขึJนอยูก่ บั การกระทําของแต่ละบุคคล
11. บาปบุญจะช่วยคุม้ ครองผูก้ ระทําบาปและบุญนัJน
การตีความ
คําประพันธ์นJ ีตีความได้วา่ แต่ละคนจะเป็ นอย่างไรขึJนอยูก่ บั บาปบุญทีได้ทาํ ไว้
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การอ่านตีความ

คําประพันธ์ คัดสรรจากวรรณคดีทให้
ี นักศึกษา
เลือกทําเป็ นแบบทดสอบประจําหน่ วยที 6

ระดับชั/นปริญญาตรี

คําประพันธ์ คัดสรรจากวรรณคดีเรืองที 1
ล้องูเห่าเล่นก็ได้ใจกล้ากล้า
ต้องว่องไวในทํานองคล่องท่าทาง

แต่วา่ อย่ายักเยืJองเข้าเบืJองหาง
ตบหัวผางเดียวม้วนจึงควรล้อ
(ทีมา: อิศรญาณภาษิต, หม่อมเจ้าอิศรญาณ)

การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
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คําประพันธ์ คัดสรรจากวรรณคดีเรืองที 2
ประเพณี ตีงูให้หลังหัก
จระเข้ใหญ่ไปถึงนํJามีกาํ ลัง
อันแม่ทพั จับได้แล้วไม่ฆ่า
ต้องตํารับจับให้มนคั
ั J นให้ตาย

มันก็มกั ทําร้ายเมือภายหลัง
เหมือนเสื อขังเข้าถึงดงก็คงร้าย
ไปข้างหน้าศึกจะใหญ่ขJ ึนใจหาย
จะทําภายหลังยากลําบากครัน
(ทีมา: พระอภัยมณี , สุ นทรภู่)

การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
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คําประพันธ์ คัดสรรจากวรรณคดีเรืองที 3
สกุลเอ๋ ยสกุลสู ง
ชักจูงจิตฟูชูศกั ดิqศรี
อํานาจนําความสง่าอ่าอินทรี ย ์
ความงามนําให้มีไมตรี กนั
ความรํารวยอวยสุ ขให้ทุกอย่าง
เหล่านีJต่างรอตายทําลายขันธ์
วิถีแห่งเกียรติยศทัJงหมดนัJน
แต่ลว้ นผันมาประจบหลุมศพเอย
(ทีมา: กลอนดอกสร้อยรําพึงในป่ าช้า, พระยาอุปกิตศิลปสาร)
การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
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การอ่านตีความ

แนวตอบแบบทดสอบประจําหน่ วยที 6

ระดับชั/นปริญญาตรี

คําประพันธ์ คัดสรรจากวรรณคดีเรืองที 1
สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ
1. งูเห่ าเป็ นสัตว์ทีอันตราย
2. การเล่นกับงูเห่ าต้องอาศัยความกล้าหาญ
3. การจับงูเห่ าควรเข้าไปทางด้านหัวของงู
ไม่ควรเข้าไปทางด้านหาง

วัจนกรรมทีได้จากประโยค
นีJ
1. เป็ นวัจนกรรมอ้อม
2. เป็ นการสังสอน

ล้องูเห่าเล่นก็ได้ใจกล้ากล้า

แต่วา่ อย่ายักเยืJองเข้าเบืJองหาง

ต้องว่องไวในทํานองคล่องท่าทาง

ตบหัวผางเดียวม้วนจึงควรล้อ

(ทีมา: อิศรญาณภาษิต, หม่อมเจ้าอิศรญาณ)

สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ
1. การเล่นกับงูเห่ าต้องอาศัยความว่องไว
2. ถ้าจะจับงูเห่ าต้องจับให้ได้ภายในเวลาอันสัJน
3. ถ้าไม่สามารถทีจะจับงูได้ภายในครัJงเดียวก็ไม่ควรล้อเล่นกับงู

การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
1. เป็ นวัจนกรรมอ้อม
2. เป็ นการสังสอน
3. งูเห่าเป็ นสัตว์ทีอันตราย
4. การเล่นกับงูเห่าต้องอาศัยความกล้าหาญ
5. การจับงูเห่าควรเข้าไปทางด้านหัวของงู ไม่ควรเข้าไปทางด้านหาง
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6. การเล่นกับงูเห่าต้องอาศัยความว่องไว
7. ถ้าจะจับงูเห่าต้องจับให้ได้ภายในเวลาอันสัJน
การตีความ
คําประพันธ์นJ ีตีความได้วา่ การต่อสู้กบั ศัตรู ควรพิจารณากําลังของคู่ต่อสู้ก่อนและต้องรู้จกั
วางแผนให้รอบคอบ
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คําประพันธ์ คัดสรรจากวรรณคดีเรืองที 2
สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ
1. การตีงูแล้วตีไม่ตาย มันอาจจะ
ย้อนกลับทําร้ายเราภายหลังได้
2. การตีงูควรจะตีให้ตายไม่เช่นนัJน
มันจะหวนกลับมาทําร้ายเราได้ใน
ภายหลัง

ประเพณี ตีงูให้หลังหัก
จระเข้ใหญ่ไปถึงนํJามีกาํ ลัง
อันแม่ทพั จับได้แล้วไม่ฆ่า
ต้องตํารับจับให้มนคั
ั J นให้ตาย

สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ
1. จระเข้เป็ นสัตว์ครึ งบกครึ งนํJา
2. จระเข้ชาํ นาญการว่ายนํJา
3. จระเข้ไม่ชาํ นาญในการใช้ชีวิตอยูบ่ นบก
4. จระเข้จะมีกาํ ลังมาเมืออยูใ่ นนํJา
5. เสื อจะดุร้ายเมืออยูใ่ นป่ ามากกว่าเสื อทีอยูถ่ ูกจับอยูใ่ นกรง

มันก็มกั ทําร้ายเมือภายหลัง

เหมือนเสื อขังเข้าถึงดงก็คงร้าย
ไปข้างหน้าศึกจะใหญ่ขJ ึนใจหาย
จะทําภายหลังยากลําบากครัน

วัจนกรรมทีได้
จากประโยคนีJ
1. เป็ น
วัจนกรรมอ้อม
2. เป็ น
การสังสอน

(ทีมา: พระอภัยมณี , สุ นทรภู่)
สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ
1. ถ้าจับแม่ทพั แล้วไม่ฆ่า เขาก็อาจจะยกทัพมาล้างแค้น
2. ตามตําราบอกว่าถ้าจับแม่ทพั ได้ตอ้ งฆ่าให้ตาย ไม่เช่นนัJนครัJงต่อไปจะจับได้โดยยาก
3. แม่ทพั จะรู้สึกโกรธแค้นทีเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้แล้วอาจจะย้อนมาแก้แค้นได้ ดังนัJนจึงต้องตัดไฟแต่ตน้ ลมเพือไม่ให้แม่ทพั
ย้อนกลับมาแก้แค้นได้โดยการฆ่าให้ตาย

การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
1. เป็ นวัจนกรรมอ้อม
2. เป็ นการสังสอน
3. การตีงูแล้วตีไม่ตาย มันอาจจะย้อนกลับทําร้ายเราภายหลังได้
4. การตีงูควรจะตีให้ตายไม่เช่นนัJนมันจะหวนกลับมาทําร้ายเราได้ในภายหลัง
5. จระเข้เป็ นสัตว์ครึ งบกครึ งนํJา
6. จระเข้ชาํ นาญการว่ายนํJา
7. จระเข้ไม่ชาํ นาญในการใช้ชีวิตอยูบ่ นบก
8. จระเข้จะมีกาํ ลังมาเมืออยูใ่ นนํJา

371
9. เสื อจะดุร้ายเมืออยูใ่ นป่ ามากกว่าเสื อทีอยูถ่ ูกจับอยูใ่ นกรง
10. ถ้าจับแม่ทพั แล้วไม่ฆ่า เขาก็อาจจะยกทัพมาล้างแค้น
11. ตามตําราบอกว่าถ้าจับแม่ทพั ได้ตอ้ งฆ่าให้ตาย ไม่เช่นนัJนครัJงต่อไปจะจับได้โดยยาก
12. แม่ทพั จะรู้สึกโกรธแค้นทีเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้แล้วอาจจะย้อนมาแก้แค้นได้ ดังนัJนจึงต้องตัด
ไฟแต่ตน้ ลมเพือไม่ให้แม่ทพั ย้อนกลับมาแก้แค้นได้โดยการฆ่าให้ตาย
การตีความ
คําประพันธ์นJ ีตีความได้วา่ การจะทําอะไรต้องทําให้เด็ดขาด
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คําประพันธ์ คัดสรรจากวรรณคดีเรืองที 3

สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนี
1. การเกิดมาในชาติตระกูลที
สูงส่ งทําให้เรารู้สึกมีศกั ดิ(ศรี
2. การเกิดมาในชาติตระกูลที
สูงส่ งทําให้เรารู้สึกภูมิใจ
3. การเกิดมาในชาติตระกูลที
สูงส่ งทําให้เรารู้สึกรักและ
หวงแหนชือเสี ยงของวงศ์ตระกูล

สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ
1. การมีอาํ นาจทําให้เรารู้สึกมี
สง่าราศี
2. การมีอาํ นาจทําให้มีคน
เกรงขาม

สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ
1. คนทีรู ปร่ างหน้าตาดีจะมีแต่คน
ชอบหรื อให้ความช่วยเหลือ
2. คนทีรู ปร่ างหน้าตาไม่ดีมกั จะ
ถูกมองว่าเป็ นคนไม่ดีหรื ออาจไม่มี
ใครคบ

ชักจูงจิตฟูชูศกั ดิqศรี

สกุลเอ๋ ยสกุลสู ง
อํานาจนําความสง่าอ่าอินทรี ย ์

ความงามนําให้มีไมตรี กนั

ความรํารวยอวยสุ ขให้ทุกอย่าง

เหล่านีJต่างรอตายทําลายขันธ์

วิถีแห่งเกียรติยศทัJงหมดนัJน

แต่ลว้ นผันมาประจบหลุมศพเอย

วัจนกรรมทีได้
จากประโยคนีJ
1. เป็ น
วัจนกรรมอ้อม
2. เป็ น
การสังสอน

(ทีมา: กลอนดอกสร้อยรําพึงในป่ าช้า, พระยาอุปกิตศิลปสาร)
สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ
1. การมีเงินมาก ๆ สามารถทํา
ให้เรามีความสุขได้
2. คนทีมีเงินมาก ๆ เมืออยากได้
อะไรก็สามารถนําเงินทีมีอยูไ่ ปซืJ อ
หามาได้

คําว่า เหล่านีJ เป็ นตัวบ่งบอก
หมายถึง ชาติตระกูล อํานาจ และความ
งาม

สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยคนีJ
1. ชาติตระกูล อํานาจ และความ
งาม ต่างรอวันดับไปพร้อมกับความ
ตายของเรา

การวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฎีวจั นปฏิบัติศาสตร์
1. เป็ นวัจนกรรมอ้อม
2. เป็ นการสังสอน
3. การเกิดมาในชาติตระกูลทีสู งส่ งทําให้เรารู้สึกมีศกั ดิqศรี
4. การเกิดมาในชาติตระกูลทีสู งส่ งทําให้เรารู้สึกภูมิใจ

สภาวะเกิดก่อนทีได้จากประโยค
นีJ
1. เกียรติยศทัJงหมดทีเรามีอยู่
ย่อมตายไปพร้อมกับตัวเรา
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5. การเกิดมาในชาติตระกูลทีสู งส่ งทําให้เรารู้สึกรักและหวงแหนชือเสี ยงของวงศ์ตระกูล
6. การมีอาํ นาจทําให้เรารู้สึกมีสง่าราศี
7. การมีอาํ นาจทําให้มีคนเกรงขาม
8. คนทีรู ปร่ างหน้าตาดีจะมีแต่คนชอบหรื อให้ความช่วยเหลือ
9. คนทีรู ปร่ างหน้าตาไม่ดีมกั จะถูกมองว่าเป็ นคนไม่ดีหรื ออาจไม่มีใครคบ
10. การมีเงินมาก ๆ สามารถทําให้เรามีความสุ ขได้
11. คนทีมีเงินมาก ๆ เมืออยากได้อะไรก็สามารถนําเงินทีมีอยูไ่ ปซืJ อหามาได้
12. ชาติตระกูล อํานาจ และความงาม ต่างรอวันดับไปพร้อมกับความตายของเรา
13. เกียรติยศทัJงหมดทีเรามีอยูย่ อ่ มตายไปพร้อมกับตัวเรา
การตีความ
คําประพันธ์นJ ีตีความได้วา่ คนทุกคนไม่วา่ จะเป็ นใครล้วนต้องตายด้วยกันทัJงสิJ น
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในชั/นเรียนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ
ลําดับ
ที
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

ชือ-สกุล

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

หมายเหตุ
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แบบประเมินความสามารถในการอ่านตีความ รายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ
ลําดับ
ที
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

ชือ-สกุล

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

หมายเหตุ
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชือ – สกุล
ทีอยู่
ทีทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2555
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2545 – 2546
พ.ศ. 2547 – 2551
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั

นายกิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์
73 หมู่ 4 ต. สันกลาง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50300
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

สําเร็ จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สําเร็ จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาหลักสู ตรและการสอน
กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา
อาจารย์กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย โรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

