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54254326: สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
คาํสาํคญั:  แบบฝึกเสริมการอ่าน/การสอนแบบเนน้ภาระงาน/การอ่านเชิงวิชาการ 

ศกัรินทร์  คนหมัน่: การพฒันาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบ
เน้นภาระงานของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร. อาจารยท่ี์ปรึกษา     
วทิยานิพนธ์: รศ.ดร.วสิาข ์ จติัวตัร์, รศ.วฒันา  เกาศลัย ์และ อ.ดร.พนอ  สงวนแกว้. 239 หนา้. 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านเชิงวิชาการ 
โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน ในรายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ30204)  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียนการ
ใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึก
เสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนโดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ท่ีกาํลงั
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 วิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ30204) ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 
นกัเรียน 24 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แบบสอบถามความตอ้งการหัวขอ้เร่ืองในการอ่านสาํหรับครู
และนกัเรียน แบบฝึกเสริมการอ่านเชิงวชิาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน จาํนวน 8 บทเรียน แบบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมการอ่านเชิงวชิาการ 

การทดลองและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลอง 4 สัปดาห์ๆ ละ 4 คาบเรียนๆ ละ 50 
นาที รวมทั้งส้ิน 16 คาบเรียน ผูว้ิจยัทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ เม่ือ
เรียนจบแต่ละบทใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบประจาํบทและตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีแบบฝึกเสริม
การอ่านเชิงวิชาการ หลงัจากท่ีเรียนจากแบบฝึกเสริมการอ่านเชิงวิชาการครบทั้ง 8 บท ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอยา่งทาํ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ t-test แบบจบัคู่เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงั
เรียนจากแบบฝึกเสริมการอ่าน ใชค้่าสถิติพ้ืนฐานไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยั พบวา่ 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านองักฤษเชิงวิชาการโดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน มี
ค่าเท่ากบั 78.49/78.33 ซ่ึงถือวา่มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 

2. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านเชิงวิชาการโดย
ใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงานสูงกวา่ก่อนใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านองักฤษเชิงวิชาการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมการอ่านองักฤษเชิงวชิาการท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนอยูใ่นระดบัดี 
 

_________________________________________________________________________________________ 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา...............................................  ปีการศึกษา 2558 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 1. .................................. 2. .................................. 3. ................................... 
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The purposes of this research were: 1) to develop and test the efficiency of English academic reading 
exercises focusing on task-based teaching of Muthayomsuksa Five Students of Princess Chulabhorn’s College 
Mukdahan, 2) to compare the students’ English reading ability before and after using the reading exercises, and 3) to 
survey the students’ opinions toward the exercises. 

The subjects consisted of a randomly selected class of 24 Muthayomsuksa Five students of Princess 
Chulabhorn’s College Mukdahan during the second academic semester of 2015. The instruments used for this 
experiment were a questionnaire on student and teacher needs, eight units of task-based English academic reading 
exercises, the English proficiency test, and a questionnaire on the subjects’ opinions toward the English reading 
exercises. 

The experimental process and data collection were conducted as follows: the subjects were first given a 
40 item English reading proficiency pre-test. Next, the students completed eight units of task-based English academic 
reading exercises over the course of 16 class sessions in 4 weeks. After the completion of each unit, the English reading 
formative test was administered to measure the subjects’ English reading achievement. Lastly, a questionnaire surveying 
the subjects’ opinions on the English reading exercises was given. 

To measure the subjects’ English reading proficiency before and after using the English reading exercises, 
a t-test was used to analyze the data. Additionally, the average of the eight English reading formative test scores was 
compared with the post-test scores in order to determine the efficiency of English reading exercises and finally, the 
mean and standard deviation of the questionnaire scores were used to measure the students’ opinions toward the English 
reading exercises. 

The results of the study were as follows: 
1. The efficiency of the English reading exercises was 78.49 for the English reading formative test and 

78.33 for the post-test. The percentage showed that the efficiency of the constructed English reading exercises was at the 
highest level. 

2. The students’ English reading proficiency after using the constructed eight English reading exercises 
was significantly higher than that before using the constructed eight English reading exercises at the 0.05 level. 

3. The students’ opinions towards the eight English reading exercises were at a high level. 
________________________________________________________________________________________________ 
Department of Curriculum and  Instruction Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature ............................................ Academic Year 2015 
Thesis Advisors' signature 1. ........................................ 2. .......................................... 3. ........................................... 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาจาก  รองศาสตราจารย ์
ดร.วิสาข์  จติัวตัร์ รองศาสตราจารยว์ฒันา  เกาศลัย  ์และ อาจารย  ์ดร.พนอ  สงวนแก้ว ซ่ึงเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูว้ิจยั
รวมทั้ งอาจารย์ ดร .สุนิตา   โฆษิตชัยวัฒน์  ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  และ                   
รองศาสตราจารย ์วิไลรัตน์  คีรินทร์ ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูว้ิจยัท่ีส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาขอทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์บงกช  สุทธิประภา อาจารย์อัญชลี  คนหมั่น และ          
Ms. Alexandra  Huss ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและแกไ้ขเคร่ืองมือในการวิจยัในการวิจยั 
สาํหรับทาํวิทยานิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณผูบ้ริหาร คุณครูคมสรรค์ ศตัรูพ่าย คุณครูมะลิวลัย์ บุตรรัตน์   
คณะครูและนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร อาํเภอเมือง
มุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร ท่ีให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บขอ้มูลการวิจยั ส่งผลให้ผูว้ิจยั
สามารถดาํเนินการวิจยั จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอกราบขอบพระคุณครูศุภชยั มาตาชาติ และเพื่อนๆ ทุกคน ท่ีให้ความช่วยเหลือทั้งใน
แง่การลงมือปฏิบติั ช่วยให้คาํแนะนาํในการบนัทึกขอ้มูลและขอ้เสนอแนะในการวิจยั รวมถึงการ
ให้กาํลงัใจจากพี่ๆ นอ้งๆ อีกหลายท่านท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถนาํมากล่าวถึงไดท้ั้งหมดในท่ีน้ี ไดน้ํ้ าใจ
และความห่วงใยของท่าน ผูว้ิจยัซาบซ้ึงและขอจดจาํไวต้ลอดไป 

คุณค่าและประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มบูชาแด่คุณบิดา มารดา 
ครู อาจารยท่ี์อบรมสัง่สอน แนะนาํ ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้าํลงัใจอยา่งดียิง่เสมอมา 
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1 

 
บทที ่1 
บทนํา 

 
ทีม่าของปัญหาและความสําคญัของการวจัิย  

ในสังคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งใน
ชีวิตประจาํวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การ
ประกอบอาชีพ การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลกและตระหนกั
ถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก นาํมาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือ
กบัประเทศต่างๆ ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดีข้ึน เรียนรู้และเขา้ใจความ
แตกต่างของภาษาและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศ และใชภ้าษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได ้รวมทั้ง
เขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ ไดง่้ายและกวา้งข้ึน และมีวิสัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิต (หลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2551 : 210) ดงัจะเห็นไดจ้ากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไดก้าํหนดให้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษา 
ต่างประเทศ สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบ
อาชีพ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน รวมทั้ งมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอัน
หลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลกได้
อยา่งสร้างสรรค ์

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้าํหนดนโยบายใหโ้รงเรียนมาตรฐาน 
สากล (World-Class Standard School) เป็นนวตักรรมการจดัการศึกษาท่ีใชเ้ป็นยทุธศาสตร์ในการ
ขบัเคล่ือนการพฒันายกระดบัการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผูเ้รียนมี
ศกัยภาพและความสามารถทดัเทียมกบัผูเ้รียนนานาประเทศ การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล มุ่งเนน้การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 
และเป็นไปตามปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของ UNESCO ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

1. Learning to know หมายถึง การเรียนเพ่ือให้มีความรู้ในส่ิงต่างๆ อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อไป ไดแ้ก่ การรู้จกัการแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ท่ีมีอยู ่และรวมทั้งการสร้าง
ความรู้ข้ึนใหม่  
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2. Learning to do หมายถึง การเรียนเพื่อการปฏิบติัหรือลงมือทาํ ซ่ึงนาํไปสู่การ
ประกอบอาชีพจากความรู้ท่ีไดศึ้กษามา รวมทั้งการปฏิบติัเพื่อสร้างประโยชน์ใหส้งัคม 

3. Learning to live together หมายถึง การเรียนรู้เพื่อการดาํเนินชีวิตอยูร่่วมกบัคนอ่ืนได้
อยา่งมีความ สุขทั้งการดาํเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สงัคม และการทาํงาน 

4. Learning to be หมายถึง การเรียนรู้เพื่อใหรู้้จกัตวัเองอยา่งถ่องแท ้รู้ถึงศกัยภาพความ
ถนดั ความสนใจของตนเอง สามารถใชค้วามรู้ความสามารถของตนเองใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 
เลือกแนวทางการพฒันาตนเองตามศกัยภาพ วางแผน การศึกษาต่อการประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพของตนเองได ้ 

ดงันั้น การสอนภาษาต่างประเทศตอ้งมีประสิทธิภาพมากข้ึนในยุคโลกไร้พรมแดน 
ผูเ้รียนควรมีความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาษาท่ีใชส่ื้อสารกนัอยา่งกวา้งขวาง 
อยา่งเช่น ภาษาองักฤษ ยอ่มมีความไดเ้ปรียบในการติดต่อส่ือสาร การเจรจาต่อรองในเร่ืองต่างๆ 
ตลอดจนการประกอบอาชีพ ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาส      
พฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศอย่างเต็มศกัยภาพ (แนวทางการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล, 2555 : 3) 

กฎบตัรอาเซียนขอ้ 34 บญัญติัว่า “The working language of ASEAN shall be English” 
“ภาษาท่ีใชใ้นการทาํงานของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ” ดงันั้นภาษาองักฤษจึงเป็นเคร่ืองมืออนัดบั
หน่ึงสําหรับพลเมืองอาเซียน ในการส่ือสารสร้างความสัมพนัธ์สู่ภูมิภาคอาเซียน ภาษาองักฤษจึง
เป็นภาษาท่ีสองของชาวอาเซียน เคียงคู่ภาษาท่ีหน่ึงอนัเป็นภาษาประจาํชาติของแต่ละคน ในปี 2558 
ประเทศในอาเซียน (ASEAN) ทั้ง 10 ประเทศ จะจบัมือกนักา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อ
ร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community : AEC) และระบุใหภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาท่ีใชใ้นการทาํงานร่วมกนั นัน่หมายความวา่ ภาษาองักฤษคือ ปัจจยัท่ีสาํคญัในการท่ีคนไทยจะ
ไดรั้บประโยชน์จาก AEC ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัการใชภ้าษาองักฤษของประชากร
ไทยยงัไม่ดีเท่าท่ีควร โดยอา้งอิงไดจ้ากดชันีความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษ (EF English 
Proficiency Index : EF EPI ) ของผูใ้หญ่ในประเทศต่างๆ ท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั 
โดยสาํรวจจากประชาชนกว่า 5 ลา้นกว่าคนในช่วงระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2550-2555) [1] พบว่า ผล
การทดสอบของประชากรในประเทศไทย ไดอ้นัดบัท่ี 55 จาก 60 ประเทศ (very low proficiency) 
เป็นรองจากประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนิเซียและเวียดนาม จาก
ตวัช้ีวดัจะเห็นไดว้่า การเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับประชากรไทยเพื่อ
พฒันาความสามารถในการส่ือสารในระดบั AEC ดงันั้น หากตอ้งการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
ให้กบัประชากรไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพควรจะเร่ิมจากเยาวชน หรือนักเรียนเป็นอนัดบัแรก 
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เน่ืองจากการฝึกฝนทกัษะทางดา้นภาษาต่างประเทศ จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝนและเรียนรู้ และ
สั่งสมประสบการณ์การใชง้าน จึงจะสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (กฎบตัรอาเซียน, 
2551 : 29) 

ในปัจจุบนัทางการะทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อย่างเช่น ภาษาองักฤษ ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โดยทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการเรียนการสอน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ ฟัง พูด 
อ่านและเขียน ซ่ึงทกัษะดา้นการอ่านเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีสามารถต่อยอดไปสู่ทกัษะเขียน พูด และ
ฟัง ไดต้ามลาํดบั อีกทั้งทกัษะดา้นการอ่านยงัสามารถนาํไปใชพ้ฒันาความรู้แขนงอ่ืนๆ ตลอดจน
ช่วยเรียนรู้ทั้งการใชค้าํศพัทแ์ละโครงสร้างไวยากรณ์ใหม่ๆ ไดดี้อีกดว้ย การมุ่งเน้นพฒันาทกัษะ
ด้านการอ่านให้กับนัก เ รียนจึง เ ป็นพื้ นฐานท่ีสําคัญในการเ พ่ิมพูนความรู้ให้กับผู ้เ รียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

จากขอ้มูลดงักล่าว จะเห็นไดช้ดัว่าการอ่านเป็นเคร่ืองมือสาํคญันาํไปสู่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต Bacon (1967 : 1, 674) นกัปรัชญา ชาวองักฤษไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการอ่านว่า การอ่าน
ทาํใหค้นเป็นคนโดยสมบูรณ์ รวมทั้ง ประเวศ วะสี (2550 : 5) ไดช้ี้ชดัว่าการท่ีคนไทยอ่านนอ้ยคือ 
ตน้ตอวิกฤตของบา้นเมือง จึงเป็นเร่ืองจาํเป็นยิง่ท่ีจะตอ้งปลูกฝังนิสัยการอ่านใหก้บัเยาวชนไทยเพื่อ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองและเพ่ือใชใ้นการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

อยา่งไรก็ตาม พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษดา้นการอ่านใน
โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมธัยมศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางเอาไว  ้แมว้่า
กระทรวงศึกษาธิการจะตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการเรียนรู้ภาษาองักฤษ โดยจดัใหมี้หลกั 
สูตรเสริมต่างๆ เช่น หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล หลกัสูตรอาเซ่ียนศึกษา ฯ โดยมีภาษา 
องักฤษเป็นหัวใจสําคญัในการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงจดัไวใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็
ตาม แต่ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานยงัคงมีอยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ือง จากการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นตน้มา ของ
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า ในส่วนท่ีเก่ียวกบัคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานสัมฤทธ์ิผลในวิชา ภาษาองักฤษ มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าร้อยละ 50 มาโดยตลอด 
สอดคลอ้งกบัผลการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ (National Test : NT) ประจาํปี
การศึกษา 2557 ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากน้ี ผลการสอบความรู้
รวบยอดปลายช่วงชั้นของผูเ้รียน (Ordinary National Educational Testing : O-NET) เพื่อสอบวดั
ความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการสอบช้ีใหเ้ห็นวา่ 
วิชาภาษาองักฤษของผูเ้รียนทุกช่วงชั้นได้คะแนนเฉล่ียร้อยละค่อนขา้งตํ่าเม่ือเทียบกับวิชาอ่ืน 
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(สถาบนัการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2557) และท่ีสาํคญัจากผลการสอบโครงการประเมิน 
ผลนกัเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ในดา้นการอ่าน
ช้ีให้เห็นว่า นกัเรียนไทยไดค้ะแนนยงัตํ่ากว่าค่าเฉล่ียขององคก์ารเพ่ือความร่วมมือและพฒันาทาง
เศรษฐกิจ หรือ (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) เกือบหน่ึง
ระดบั และอยูใ่นกลุ่มเดียวกบันกัเรียนจากเซอร์เบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชิลี คอสตาริกา โรมาเนีย 
และบลัแกเรีย (โครงการ PISA ประเทศไทย, 2556 : 14) ประเด็นท่ีน่าสนใจจากการประเมินคราวน้ี 
คือ ภาพรวมทุกการศึกษาของประเทศไทยยงัทาํคะแนนการอ่านไดร้ะดบัตํ่า ส่วนผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัท่ีทาํคะแนนสูงติดอนัดบั 1 ใน 10 มา
ตลอดแต่คะแนนมีแนวโน้มลดลงกว่าท่ีผ่านมา และผลการสอบของสถาบันการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ นกัเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ไดค้ะแนนเฉล่ีย (Mean) อยูท่ี่ 
41.50 คะแนน จากขอ้มูลดงักล่าวช้ีชดัวา่ วิชาภาษาองักฤษเป็นจุดอ่อนอยา่งยิง่ของเยาชนไทย ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ในปัจจุบนั รวมทั้งเป็นปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นพื้นฐานท่ีช่วยทาํใหเ้กิด
ความรู้ การอ่านนําไปสู่ความสามารถในการรับรู้ข่าวสารท่ีทนัต่อเหตุการณ์ เพราะหนังสือคือ
ขมุทรัพยแ์ห่งปัญญา ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชความ
ว่า “...หนงัสือนั้นเป็นส่ิงท่ีสาํคญัยิ่งในการท่ีจะทาํให้คนเรามีความกา้วหนา้ เพราะว่ามนุษยทุ์กคน
เกิดมาแลว้ตอ้งหัด ตอ้งเรียน ทั้งในทางกายทั้งในทางใจ เพ่ือท่ีจะมีความสามารถและมีความรู้ท่ีจะ
ดาํรงชีพได.้..” (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 4) ดงันั้น การอ่านถือเป็นหนทางสาํคญั
แห่งการสะสมทุนของชีวิต เพราะถือเป็นขุมทรัพยท์างสติปัญญาท่ีจะนาํพาให้คนกา้วออกไปจาก
โลกแคบๆ สู่โลกท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลอย่างไร้พรมแดน การอ่านจึงถือเป็นกุญแจสาํคญัในการสร้าง
เสริมภูมิปัญญาของคนไทยใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพชีวิต และสติปัญญา และนาํความรู้ความคิดมา
ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม สอดคลอ้งกบัหลกัการตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
รวมทั้งส่งเสริมการอ่านอยา่งต่อเน่ืองนัน่คือไม่เพียงแต่การอ่านในชั้นเรียน การอ่านนอกชั้นเรียนใน
ลกัษณะของการอ่านหนงัสือเพิ่มเติม ท่ีไม่ใช่ตาํราเรียนก็ควรไดรั้บการส่งเสริมดว้ยเช่นกนั กล่าวคือ 
ควรส่งเสริมกิจกรรมการอ่านหนงัสือภาษาองักฤษท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัแนวการจดัการสอนท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั และจากการศึกษาพบว่า ในประเทศไทยมีการจดัการเรียนการสอนภาษา 
องักฤษเป็นภาษาต่างประเทศได้มีการพฒันาส่ือการเรียนการสอน รวมทั้ งแบบฝึกการอ่านท่ีมี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง หลกัสูตรสถานศึกษาและสถานการณ์จริง ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียน แบบฝึกการอ่านช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กพฒันาความคิดระดบัสูง สามารถตีความ วิเคราะห์ 
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แยกแยะขอ้มูลท่ีเป็นความเห็นออกจากขอ้ เท็จจริง และสามารถระบุความเป็นเหตุเป็นผลได ้
(พรสวรรค ์สีป้อ, 2550 : 74 ) 

ภาษาองักฤษเชิงวิชาการมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการ สําหรับ
นกัเรียนกลุ่มพิเศษ การเรียนการสอนเนน้ทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ทกัษะ รวมทั้งทกัษะการคิด และการ
เรียนรู้แบบพึ่งตนเอง ดา้นการอ่านเนน้การอ่านเชิงวิชาการ การสรุปความ การอ่านเชิงวิเคราะห์ และ
การตีความ ดา้นการเขียน เนน้กระบวนการเขียน การเขียนความเรียงเชิงวิชาการโดยใชข้อ้มูลท่ีได้
จากการอ่านวิเคราะห์และอา้งอิงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมเพ่ือหลีกเล่ียงการคดัลอก การนาํ
พจนานุกรม หนงัสือไวยากรณ์ ส่ือสารสนเทศ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วย
การเขียน เพื่อช่วยปรับปรุงการเขียนดว้ยตนเองให้มีประสิทธิภาพ ดา้นการพูด เน้นการพูดแบบ
ฉบัพลนั การนาํเสนอผลงานปากเปล่า การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการแสดงความคิดเห็นในสาขาวิชา
ของตน ดา้นการฟัง เนน้การฟังบรรยาย และการจดบนัทึกจากการฟัง ดงันั้น การอ่านเชิงวิชาการ คือ 
การเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการภาษาองักฤษกับเน้ือหาวิชาในสาขาต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถอ่านหนงัสือและบทความวิชาการท่ีตนเองสนใจได ้รวมทั้งสามารถจบัประเด็น และเลือก
เฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้(กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั, 2554) 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษในทุกวนัน้ีจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูส้อนจะตอ้ง
สร้างเน้ือหาทางภาษาท่ีเช่ือมโยงกบัความสนใจและความตอ้งการของนกัเรียน ซ่ึงนัน่ก็หมายความ
ว่าการจดัการเรียนการสอนก็ตอ้งสอดคลอ้งโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ
เชิงวิชาการสามารถสร้างส่ือการสอน ตามแนวการสอนแบบเนน้ภาระงานได ้ โดยคดัเลือกเน้ือหา
หัวขอ้ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของรายวิชาท่ีผูส้อนตอ้งการสอนและ
ดาํเนินการสร้างตามขั้นตอนการสร้างส่ือการสอนใหถู้กตอ้งและประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เน้ือหาวิชาไดจ้ากการทาํกิจกรรมการเรียนการสอนเหล่าน้ี ในส่วน
ของนกัเรียนท่ีผูว้ิจยัสอนอยูน่ั้น ผูว้ิจยัพบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ส่วนหน่ึงของ โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร อาํเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร ยงัขาดทกัษะท่ีจาํเป็นในการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม นัน่ก็คือ ทกัษะการอ่าน จากรายงานผลการสอบปลายภาคเรียน ปี พ.ศ. 2557 ท่ีผา่น
มา พบว่า วิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร (ขอ้สอบกลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 2557 – ขอ้สอบมีดว้ยกนั 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้สอบท่ีวดัทกัษะ
การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ, ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้สอบท่ีวดัทกัษะโครงสร้างทางภาษา, ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้สอบ
ท่ีวดัทกัษะดา้นไวยากรณ์ และส่วนท่ี 4 การเขียนเชิงวิชาการณ์ โดยใหเ้ลือก 1 หวัขอ้จาก 3 หวัขอ้ท่ี
กาํหนดมาให)้ พบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 สอบผา่นทุกคน แต่มีขอ้ท่ีน่าสังเกตว่า การอ่าน
เพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเชิงวิชาการ ซ่ึงมีทั้งหมด 10 ขอ้ ในส่วนแรกของขอ้สอบ นักเรียนส่วน
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ใหญ่สอบไม่ผ่าน คิดเป็น ร้อยละ 70.00 แสดงว่านกัเรียนเหล่าน้ีมีความรู้ความสามารถในดา้นการ
อ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการอยูใ่นระดบัตํ่ายงัตอ้งการการพฒันา เพื่อใหมี้ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้ ดี ข้ึนกว่า เ ดิมและสอดคล้องกับนโยบาย  การเป็นโรงเ รียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) การเป็นประชาคมอาเซียน และคุณภาพดา้นการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ อีกทั้งดา้นตวัผูส้อนยงัขาดแนวทางการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบันกัเรียนในระดบัชั้นของตน ผูส้อนร่วมบางท่านใชส่ื้อการสอนไม่เพียงพอ นกัเรียนจึง
ขาดแรงจูงใจและความสนใจในการเรียน 

ในปัจจุบนัแนวทางการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีหลายหลากรูปแบบใหเ้ลือก 
ซ่ึงแต่ละรูปแบบก็มีขั้นตอนและวิธีการท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสําคญัและประโยชน์ท่ี
ส่งผลต่อผูเ้รียน อาทิเช่น หลกัสูตรภาษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญญาเป็นฐาน การจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้เน้ือหา และการเรียนรู้ท่ีเนน้ภาระงาน เป็นตน้ (กรมวิชาการ, 
2545 : 105-106) 

การสอนแบบหน่ึงท่ีน่าสนใจในการสอนภาษาองักฤษ คือ การสอนภาษาแบบเนน้ภาระ
งาน (Task - Based Language Teaching) ซ่ึงเหมาะสมกบัผูท่ี้เรียนภาษาใหม่เป็นภาษาท่ีสอง เป็นวิธี 
การสอนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใชภ้าษาจริงในหอ้งเรียน รวมทั้ง
การออกแบบภาระงาน การอภิปรายงาน การแกปั้ญหา การเล่นเกมส์ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ส่ิงเหล่า 
น้ีทาํใหผู้เ้รียนตอ้งใชภ้าษาซ่ึงมีความหมายต่อผูเ้รียน อีกทั้งผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกในรูปของการใช้
กิจกรรมท่ีเน้นภาระงาน โดยให้ผูเ้รียนร่วมกนัทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้น
กิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผล ซ่ึงตรงตามทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ี 2 ของ Krashen and Terrel (1984) 
ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเรียนโดยธรรมชาติทั้งในและนอกหอ้งเรียน สอดคลอ้งกบั Willis (1996) ไดก้ล่าว
ว่า การสอนโดยใชกิ้จกรรมท่ีเนน้ภาระงานเป็นกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายชดัเจน เป็นการกระทาํภาระ
งานดา้นการติดต่อส่ือสารเพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ ใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น เช่น การเปรียบ 
เทียบรูปภาพ 2 รูป หรือ ขอ้ความ เพื่อหาความแตกต่างตลอดจนการแกปั้ญหาต่างๆ ประเภทของ
กิจกรรมท่ีเนน้ภาระงาน เขายงัไดก้ล่าวไวอี้กว่า การสอนโดยใชกิ้จกรรมท่ีเนน้ภาระงานเป็นศูนย ์
กลางในการสอน และเป็นการกลัน่กรองกระบวนการซ่ึงเหมาะสมกบัชั้นเรียนและตวัของผูเ้รียนแต่
ละคน และ Willis (2007) ยงัไดเ้ขียนไดเ้ขียนหนงัสือ การสอนโดยเนน้ภาระงาน ไดแ้สดงรูปแบบ 
จาํลองสาํหรับการเรียน 3 ขั้นตอน ไม่ไดแ้ตกต่างจากการสอนแบบ PPP มากนกั แต่เป็นการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสารท่ีแทจ้ริง ตามภาระงานการเรียนรู้ (TBL) ซ่ึงมี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการ
กาํหนดภาระงาน โดยครูแนะนาํพร้อมทั้งกาํหนดหัวขอ้ และผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีทั้งช่วย
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ใหพ้วกเขาจาํคาํและวลีท่ีจะเป็นประโยชน์ในระหว่างการทาํงานหรือเพื่อเรียนรู้คาํศพัทใ์หม่และวลี
ท่ีมีความจาํเป็นกบังาน ขั้นตอนท่ีสองจะตามดว้ย วงจรการปฏิบติังาน (โดยปกติการฝึกการอ่าน
หรือฟังหรือฝึกการแกปั้ญหา) โดยการฝึกเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเลก็ๆ นกัเรียนตอ้งจดัทาํรายงานและ
สรุปการเรียน จากนั้นนกัเรียนก็นาํเสนอผลงานท่ีไดป้ฏิบติัในชั้นเรียน ในรูปแบบการพดูหรือเขียน 
ขั้นตอนสุดทา้ยคือ ขั้นตอนสาํคญัของการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งและเฉพาะเจาะจงสาํหรับภารงาน ขอ้ดี
ของ TBL คือ การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง รูปแบบการ
ใชภ้าษาทัว่ไปค่อนขา้งมุ่งเนน้ท่ีรูปแบบเดียว ส่วนจุดมุ่งหมายของ TBL คือ การรวมทั้งส่ีทกัษะและ
ฝึกความคล่องแคล่วเพื่อความถูกตอ้ง เช่น อ่านตาํรา ฟังตาํราการแกปั้ญหา บทบาทละคะแบบ 
สอบถาม ฯลฯ รูปแบบน้ีมีความยดืหยุน่และจะนาํไปสู่การสร้างแรงจูงใจมากกว่ากิจกรรมการสอน
แบบดั้งเดิมท่ีเนน้หลกัสูตรไวยากรณ์ จากการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมในเร่ือง การสอนภาษาแบบเนน้
ภาระงาน พบว่า Shintani (2011) ไดเ้ปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของลกัษณะ วิธีสอนแบบ Task-
based Language Teaching (TBLT) และ Present-Practice-Produce (PPP) ในชั้นเรียน ผูเ้รียนท่ีเรียน
ภาษา องักฤษเป็นภาษา ต่างประเทศ ในประเทศญ่ีปุ่น TBLT เป็นชุดของภาระงานท่ีป้อนเขา้ซ่ึง
ตอ้งการให้นกัเรียนฟังคาํบรรยายและก็ตอบสนองโดยท่าทาง การสอน PPP เป็นชุดของกิจกรรมท่ี
เป็นผลิตผลเหมือนกบัในหนังสือท่ีใชส้อนนักเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผูมี้
ส่วนร่วม ไดแ้ก่ ผูเ้รียนจาํนวน 24 คน ในโรงเรียนเอกชน ประเทศญ่ีปุ่น นกัเรียน 2 หอ้งเรียน เรียน
โดยใชแ้บบฝึก TBL ส่วนอีก 2 หอ้งเรียน เรียนโดยใชแ้บบฝึก PPP แบบฝึกประกอบดว้ยคาํศพัท ์30 
คาํ มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ในการตรวจสอบ 1) จาํนวนส่ิงท่ีป้อนเขา้และผลท่ีไดรั้บ 2) ระดบัของ
เน้ือหา 3) โอกาสของผูเ้รียนในการคน้หาความหมาย 4) การควบคุมการสนทนาของผูเ้รียน 5) 
ลกัษณะการริเร่ิมในการเปล่ียนแปลงของตวัครูผูส้อน 6) ลกัษณะการริเร่ิมในการเปล่ียนแปลงของ
ตวัผูเ้รียน ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่า TBLT กระบวนการความสัมพนัธ์แตกต่างอย่างเห็นไดช้ดั การ
สนทนาทั้งทางตรงและทางออ้มใน TBLT มีความสัมพนัธ์กบัโลกแห่งความจริง ขณะท่ี PPP ดู
เหมือนจะเป็นการสนทนาในทางทฤษฎีมากกวา่ 

ในการพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิธีการสอน
แบบเนน้ภาระงาน ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีเหมาะสมวิธีหน่ึงท่ีจะทาํให้นกัเรียนมีความรู้ทางวิชาการ
อยา่งเพียงพอ และการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นในอนาคต และจะเห็นว่าแนวการสอนแบบเนน้ภาระงาน 
เป็นประโยชน์แก่นกัเรียนโดยตรง นกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการฝึกปฏิบติัจริงซ่ึงเป็นประโยชน์มาก
สาํหรับนกัเรียน ผูว้ิจยัคาํนึงถึงระดบัความยากง่ายของภาษาใหเ้หมาะสมกบัระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 5 การคดัเลือกเน้ือหาเป็นไปตามหลกัสูตรกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลยั ซ่ึงสอดหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และสาํรวจความตอ้งของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในหวัขอ้เร่ืองใด 
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บา้งจากหลกัสูตรท่ีนกัเรียนตอ้งการเรียน ผูว้ิจยัไดท้ดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เน่ืองจาก
นกัเรียนชั้นมธัยม ศึกษาปีท่ี 5 เป็นนกัเรียนท่ีมีวุฒิภาวะเหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนเน้ือหา
ทางวิชาการและเป็นนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ซ่ึงอยู่ในวยัท่ีกาํลงัเรียนรู้และนาํไปใชง้าน อีกทั้งยงัอยูใ่น
ระดบัชั้นท่ีตอ้งการการฝึกฝนประสบการณ์ทางดา้นภาษาองักฤษเชิงวิชาการ หลงัจากท่ีนกัเรียน
เล่ือนชั้นข้ึนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ไปแลว้ นกัเรียนจะไดน้าํความรู้ไปต่อยอด ส่วนหน่ึงจะไป
ศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนไป นกัเรียนจะตอ้งใชว้ิชาความรู้ทางวิชาการท่ีไดเ้รียนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาเพื่อไปสอบแข่งขนัเขา้เรียนต่อในระดบัอุดมศึกษา และนกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
นอกหอ้งเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ หรือโดยการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา เช่น หอ้งสมุด ศูนย์
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชัน่ เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ทางวิชาการ
เพิ่มเติมจากในหอ้งเรียน สามารถศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต การเรียนใน
ระดบัอุดมศึกษานั้นวิชาส่วนใหญ่จะตอ้งใชต้าํราเรียนภาษาองักฤษประกอบการเรียนดว้ย  

จากผลของการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึก
การอ่านเชิงวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน ยืนยนัไดว้่าการพฒันาแบบฝึกการอ่าน     
เชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน มุ่งส่งผลต่อการสะสมประสบการณ์และสร้างองค์
ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ นกัเรียนไดเ้รียนรู้ภาษาโดยการปฏิบติั 
โดยมีปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อนหรือครูผ่านส่ือสมจริง และสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
รวมทั้งไดแ้บบฝึกท่ีมีประสิทธิภาพเอาไวใ้ชใ้นการเรียนการสอน และสอบวดัความสามารถในการ
อ่านช่วยให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการอ่านมากข้ึน อนันาํสู่การพฒันานิสัยรักการอ่านและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะทาํการวิจยัเร่ืองการสร้างแบบฝึกการอ่านเชิงวิชาการ 
โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงานสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราช-
วิทยาลยั มุกดาหาร เพื่อตอบโจทยป์ระชาคมอาเซียน (AEC) โครงการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ 
(PISA) และโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class) ในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
1. เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 

โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน ในรายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ 30204) ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ใหไ้ดต้ามเกณฑ ์75/75 
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2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน ก่อนเรียนและหลงัเรียนการใชแ้บบฝึก
เสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงานของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร  

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราช-
วิทยาลยั มุกดาหาร ท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  
โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน 

 
ปัญหาของการวจัิย 

1. แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิง      
วิชาการ (อ30204) สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร                
มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 75/75 หรือไม่ 

2. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร หลงัการใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใช้
การสอนแบบเนน้ภาระงานสูงกว่าความสามารถในการอ่านก่อนไดรั้บการฝึกการอ่านภาษาองักฤษ
เชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน หรือไม่ 

3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มีความคิด 
เห็นอยา่งไรต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน  
 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. แบบเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  ในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิง          
วิชาการ (อ30204) สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร                
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 

2. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร หลงัการใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใช้
การสอนแบบเนน้ภาระงานสูงกว่าความสามารถในการอ่านก่อนไดรั้บการฝึกการอ่านเชิงวิชาการ 
โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน  

3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มีความคิด 
เห็นระดบัดี ต่อแบบฝึกแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้น
ภาระงาน 
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ขอบเขตของการวจัิย 
เพื่อใหก้ารวิจยัน้ีตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีตั้งไว ้ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของ

การวิจยัไวด้งัน้ี 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณ- 

ราชวิทยาลยั มุกดาหาร ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 6 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 
จาํนวน 144 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณ-

ราชวิทยาลยั มุกดาหาร ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงลงทะเบียนเรียนวิชาภาษา 
องักฤษเชิงวิชาการ (อ 30204) โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งหอ้งเรียนมา 1 หอ้งดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
จาํนวน นกัเรียน 24 คน 

ตัวแปรทีศึ่กษา ตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนจุฬาภรณราวิทยาลยั มุกดาหาร  

2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
มุกดาหาร ท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนเนน้แบบภาระงาน  

 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 

1. การวิจัยคร้ังน้ี  ไม่คํานึงถึงแปรด้านความถนัด อายุ ระดับสติปัญญา พื้นฐาน
การศึกษา สภาวะทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นนกัเรียนท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่แตกต่างกนัในการ
ส่งผลถึงความสามารถในการเรียนภาษาองักฤษ 

2. การกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 
ในการวิจยัคร้ังน้ี กาํหนดไว ้75/75 ตามเกณฑข์อง ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ (2520 : 52, 134 -
142) ซ่ึงถือให้ค่าคลาดเคล่ือนในการยอมรับหรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝึกไวร้้อยละ    
2.5 - 5 กล่าวคือ 

2.1 เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวร้้อยละ 2.5 ข้ึนไป ถือว่าแบบ
ฝึกมีประสิทธิภาพดีมาก 
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2.2 เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกสูงกวา่หรือเท่ากบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้แต่ไม่เกินร้อยละ 
2.5 ถือวา่แบบฝึกมีประสิทธิภาพดี 

2.3 เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวแ้ต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 ถือว่า
แบบฝึกมีประสิทธิภาพดีพอใช ้แต่ถา้ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษตํ่ากว่า
เกณฑแ์ละมากกวา่ร้อยละ 2.5 ถือวา่แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษมีประสิทธิภาพตํ่า 

3. คะแนนท่ีได้จากการทดสอบคร้ังแรก (Pre-test) เป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสามารถ
ทางดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนแต่ละคนก่อนการเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านเชิง
วิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน 

4. คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสามารถ
ทางดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนแต่ละคนหลงัการเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านเชิง
วิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. แบบฝึกเสริมการอ่านเชิงวิชาการ หมายถึง แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีใช้
ประกอบการสอนวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการรหสัวิชา อ 30204 โดยเลือกเน้ือหาบทอ่านท่ีมีเน้ือหา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ดนตรีและศิลปะ 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารอ่านเชิงวิชาการเป็นหัวขอ้หลกั แลว้เลือกหัวขอ้ย่อยท่ีสัมพนัธ์กนั 
โดยมีการคดัเลือกหาตามความตอ้งการและความจาํเป็นในการอ่านเน้ือหาเชิงวิชาการสาํหรับผูเ้รียน 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการอ่าน ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาเน้ือหาวิชา
และไดฝึ้กปฏิบติักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและกลวิธีการอ่านไปพร้อมๆ กนั แต่ละบทเรียน
ประกอบดว้ยเน้ือหาวิชาสาํหรับฝึกการอ่าน กิจกรรมการเรียน การสอน ภาระงาน แบบฝึกหัด ซ่ึง
คน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ตาํราเรียน บทความจากเอกสารจริงต่างๆ หนังสือพิมพภ์าษา 
องักฤษ และขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต จากนั้นนาํไปหาค่าดชันีความยากง่าย และความเหมาะสมกบั
ระดบัชั้นของผูเ้รียน โดยใชโ้ปรแกรม readability index calculator โดยในแต่ละแบบฝึกจะมีการ
ทดสอบก่อนและหลงัเรียนเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนกัเรียน 

2. การสอนแบบเน้นภาระงาน หมายถึง การสอนท่ีประกอบดว้ยแผนการจดักิจกรรม
การอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบ ภายใตก้ารจดักิจกรรมแบบเนน้ภาระ
งาน (Task-Based Activities) ใหน้กัเรียนไดฝึ้กกิจกรรมการอ่านในรูปแบบการทาํงานร่วมกนัในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียนท่ีไม่ตึงเครียดและใช้แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยเลือก
เน้ือหาบทอ่านจากหลกัสูตร และเลือกหัวขอ้ยอ่ยท่ีสัมพนัธ์กนั โดยมีการคดัเลือกเน้ือหาตามความ
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ตอ้งการและความจาํเป็นในการอ่านเน้ือหาเชิงวิชาการของผูเ้รียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการอ่าน โดย
สังเคราะห์แนวคิดขั้นตอนดาํเนินงาน จากแนวคิดของ Willis (2007) แลว้สรุปเป็นหลกัการในการ
จดัการสอนการใชกิ้จกรรมท่ีเนน้ภาระงาน (Components of Task-based Activities Framework) ไว ้
7 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนอ่าน (Pre-task priming activities), 2) ภาระงาน 
(Task), 3) การเตรียมการรายงาน (Planing a report), 4) การรายงานขอ้มูลกลบั (Reporting back), 5) 
การเนน้รูปแบบ Form Focus, 6) การวิเคราะห์ภาษาและการปฏิบติักิจกรรม (Devise analysis and 
practice activities), และ 7) การทบทวนภาระงานและการประเมินผล (Task repetition and 
evalution)  

3. ความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมการอ่าน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด พอใจชอบใจ ยินดี
และภูมิใจ มีเจตคติและแรงจูงใจ รวมทั้งเห็นประโยชน์และคุณค่าต่อแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษ
เชิงวิชาการท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยการสอนแบบเนน้ภาระงานของนกัเรียน อนัเกิดจากการทาํแบบฝึก
และการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยประเมินจากระดบัคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อแบบฝึกการเสริมอ่าน ดา้นเน้ือหา ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการสอนอ่าน ดา้น
การวดัและประเมินผล และดา้นคุณประโยชน์ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน ซ่ึงแบบสอบถาม
ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (rating scales) ตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) 

4. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ หมายถึง แบบทดสอบท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนโดยอิงจุดประสงคก์ารเรียนรู้รายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ30204) ในทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือก มี 4 
ตวัเลือก จาํนวน 1 ฉบบั เพื่อใชว้ดัความสามารถในการอ่าน จบัใจความสําคญั, รายละเอียด, 
อนุมาน, อา้งอิง, ความหมายของคาํ, เรียงลาํดบั, ความเหมือนและความต่าง, อธิบายเหตุผล, สรุป
ความ, นํ้าเสียงและอารมณ์ ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมการอ่าน จาํนวน 40 ขอ้ 60 นาที 

5. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 หมายถึง 
คุณภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน เม่ือ
นกัเรียนไดเ้รียนดว้ยแบบฝึกน้ีแลว้สามารถทาํคะแนนไดไ้ม่ตํ่ากว่ามาตรฐาน 75/75 ซ่ึงมีความหมาย
ดงัน้ี  

 75 ตวัแรก คือ ผลรวมเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหัดในแต่ละบทของ
แบบฝึกเสริมการอ่านระหวา่งเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

 75 ตวัหลงั คือ ผลรวมเฉล่ียของคะแนนจากการทดสอบหลงัจากไดรั้บการสอนโดย
ใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  
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6. แบบประเมินความคิดเห็น หมายถึง แบบประเมินความคิดเห็นท่ีถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมการอ่านเชิงวิชาการ โดยการสอนแบบเนน้ภาระงาน ท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน ประกอบดว้ยคาํถาม 4 ดา้น คือ 1) ดา้นเน้ือหาของแบบฝึก 2) ดา้นรูปแบบการจดัการกิจกรรม
การสอนอ่าน 3) ดา้นดา้นการวดัและประเมินผล และ 4) ดา้นคุณประโยชน์ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็น
ดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

7. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
มุกดาหาร สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงเป็น
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเป็นนกัเรียนท่ีขาดแคลนทุน
ทรัพยท่ี์มีความสามารถพิเศษ โดยไดรั้บทุนการศึกษาผา่นกระบวนการคดักรองนกัเรียนเขา้ศึกษาใน
โรงเรียนอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรมและใชห้ลกัสูตรท่ีเนน้การส่งเสริมและพฒันานกัเรียนเป็นราย 
บุคคล  
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบฝึก
เสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน เพื่อประมวลเป็นกรอบ
แนวคิดในการพฒันาการเรียนการสอน โดยแยกเสนอตามหวัขอ้สาํหรับการดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
2. หลกัสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร 
3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการอ่าน 

3.1 ความหมายของการอ่าน 
3.2 ความสาํคญัของการอ่าน 
3.3 การอ่านตามทฤษฎีจากฐานข้ึนไปสู่ยอด (Bottom – Up Model) 
3.4 การอ่านตามทฤษฎีจากยอดลงมาฐาน (Top – Dowm Model)  
3.5 การอ่านตามทฤษฎีการอ่านแนวปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Model) 
3.6 การวดัผลประเมินผลการอ่าน 

4. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
5. การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน 

5.1 ความหมายของภาระงาน 
5.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งการจดัการเรียนแบบเนน้ภาระงาน 
5.3 การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน 
5.4 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน 
5.5 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน 
5.6 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน 
5.7 ประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน 
5.8 การประเมินผลการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน 

6. แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการสร้างแบบฝึก 
6.1 ความหมายของแบบฝึก 
6.2 ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี 
6.3 หลกัในการสร้างแบบฝึก
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6.4 หลกัจิตวิทยาในการสร้างแบบฝึก 
6.5 ประโยชน์ของแบบฝึก 
6.6 ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึก 
6.7 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 

7. การสอนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (EAP) 
7.1 แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ  
7.2 ลกัษณะของภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 
7.3 กระบวนการสอนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 
7.4 การวดัผลประเมินผลภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 

8. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
8.1 ความหมายของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
8.2 ความสาํคญัของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
8.3 องคป์ระกอบของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
8.4 ลกัษณะของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
8.5 การจดัทาํแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
8.6 หลกัการเขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

9. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
9.1 งานวิจยัภายในประเทศ 
9.2 งานวิจยัภายนอกประเทศ 

 
1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 2551 

1.1 ความสําคญัของหลกัสูตร 
ในสงัคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่

ในชีวิต ประจาํวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้
การประกอบอาชีพ การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกับวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก และ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก นาํมาซ่ึงมิตรไมตรีและ
ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ ช่วยพฒันานกัเรียนให้มีความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดีข้ึน เรียนรู้และ
เขา้ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศ และใชภ้าษาต่างประเทศเพ่ือการ
ส่ือสารได ้รวมทั้งเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ ไดง่้ายและกวา้งข้ึนและมีวิสยัทศัน์ในการดาํเนินชีวิต 
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ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซ่ึงกาํหนดใหเ้รียนตลอดหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาองักฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝร่ังเศส เยอรมนั จีน 
ญ่ีปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะจดัทาํรายวิชาและจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

1.2 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 2551 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 190 -208) ไดจ้ดัตั้งสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 
1.1 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หมายถึง องคค์วามรู้ท่ีเป็น
สากล สาํหรับนกัเรียนภาษาต่างประเทศ  ประกอบดว้ยสาระสาํคญั ดงัน้ี 

1.1.1 ภาษาเพ่ือการส่ือสารการใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง-พดู-อ่าน-เขียน 
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นตีความ นาํเสนอขอ้มูลความคิดรวบยอด
และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ และสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม 

1.1.2 ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของ
เจา้ของภาษา ความสัมพนัธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรมไทย และนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

1.1.3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  การใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหา
ความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 

1.1.4 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก การใชภ้าษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อประกอบอาชีพ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 

1.2 คาํอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
กรมวิชาการ และ กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 229-243) ไดก้าํหนดคาํอธิบายรายวิชาและหน่วย
การเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดงัน้ี 

1.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ สาระการเรียนรู้พื้นฐานชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 

อ่านออกเสียงข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้ น
ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน ปฏิบติัตามคาํอธิบาย และคาํบรรยายท่ีฟ้งและอ่าน เลือกและใชค้าํขอร้อง 
คาํช้ีแจง คาํอธิบาย และให้คาํแนะนาํ อธิบายและเขียนประโยคและขอ้ความสัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่
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ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน ส่ือสารแสดงความตอ้งการ เสนอและให้ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาํลอง หรือสถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด 
ความเช่ือ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง โครงสร้างประโยค ขอ้ความ สํานวน คาํพงัเพย 
สุภาษิต บทกลอน ความเช่ือและวฒันธรรมของเจา้ของ ภาษากบัของไทย คน้ควา้ รวบรวม บนัทึก 
สรุปใจความสาํคญั วิเคราะห์ความ นาํเสนอขอ้มูลเร่ือง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ ประสบการณ์และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ และแสดงความคิดเห็น พร้อมใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ
ในการฟังและอ่านสารคดี บนัเทิงคดี และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยใช้ภาษา นํ้ าเสียง และกิริยา ท่าทางในการ
ส่ือสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาํลองอยา่งเหมาะสมกบัระดบัของบุคคล เวลา โอกาส 
และสถานท่ี ถูกตอ้งตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เป็นผูท่ี้มีความรักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย และมี
จิตสาธารณะ 
 
2. หลกัสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั 2554 

ตามนยัของมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 ท่ีอนุมติัให้
กระทรวงศึกษาธิการ ดาํเนินงานโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทั้ง 12 แห่ง ใหเ้ป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (2553 : 1-48) โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

2.1 ความสําคญัของหลกัสูตร 
หลักสูตรระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

พุทธศกัราช 2554 ฉบบัน้ีนอกจากจดัทาํข้ึนเพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้อุดมการณ์และคุณลกัษณะตาม
อุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้จัดทาํให้
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการและครอบคลุมสาระของขอ้กาํหนดการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกดว้ย 

การเรียนตามหลกัสูตรระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคพุทธศกัราช 2554 ฉบบัน้ี นอกจากนกัเรียนตอ้งลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม
กลุ่ม 1 และเลือกลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 และมีผลการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 2 แลว้
นกัเรียนยงัตอ้ง 1) เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันานกัเรียนตามเกณฑข์ั้นตํ่าท่ีกาํหนด 2) ผา่นการประเมิน
ความสามารถดา้นการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนและ 3) ผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรฉบบัน้ีอีกดว้ย 
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2.2 คาํอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษเชิงวชิาการ (อ 30204) 
นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการเขียนเรียงความทางวิชาการ (Academic Essay) 

โดยใชข้ั้นตอนหรือกระบวนการเขียน ไดแ้ก่ การร่างแผนผงัความคิด การเขียน การแกไ้ขปรับปรุง
งานเขียนและการทบทวนงานเขียน 

นักเรียนจะพฒันาทกัษะการเขียนโดยเร่ิมตั้งแต่การฝึกเขียนประโยคความเดียว 
(Simple Sentences) ประโยคความรวม (Compound Sentences) และประโยคความซอ้น (Complex 
Sentences) ในเบ้ืองตน้ ตลอดจนองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของงานเขียนต่างๆ (Connectors or 
Conjunctions) ซ่ึงจะนาํไปสู่การเขียนเรียงความท่ีมีใจความสาํคญั ขอ้ความสนบัสนุน และบทสรุป
ท่ีถูกตอ้งชดัเจน (Critical Writing) ในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 

นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้รูปแบบงานเขียนประเภทต่างๆ ซ่ึงจะทาํให้นกัเรียนมีความ 
สามารถในการเขียนเรียงความในรูปแบบท่ีสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

นกัเรียนสามารถพฒันาการอ่านเพื่อความเขา้ใจ (Comprehension Reading) และ
ทกัษะทางดา้นการอ่านต่างๆ นอกจากน้ี นกัเรียนจะพฒันาทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจในขั้นสูง 
และสามารถเขา้ใจอารมณ์และจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนได ้(Article Moods) 

นกัเรียนจะไดเ้รียนเน้ือหาท่ีหลากหลาย ทั้งบทความท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง และเร่ืองท่ี
แต่งข้ึน เป็นตน้ ซ่ึงจะเนน้ทั้งการอ่านเพ่ือหาขอ้มูลและการอ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน โดยนกัเรียนจะ
สามารถสรุปบทอ่านทางวิชาการโดยมีเน้ือหาและใจความท่ีสมบูรณ์เหมาะสม 

นกัเรียนจะไดพ้ฒันาทกัษะการพูดและการฟังเพ่ือความเขา้ใจ ทั้งน้ีนกัเรียนจะได้
เรียนรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษใหเ้หมาะสมกบับริบททางวิชาการ สามารถพฒันาทกัษะในการ
จดบนัทึก (Note Taking) การพฒันาความเขา้ใจในการฟังบทสนทนาสั้นๆ ท่ีประกอบดว้ยสาํนวน
ต่างๆ (Daily Expressions) และการฟังบรรยายทางวิชาการต่างๆ 

นกัเรียนสามารถนาํเสนอผลงาน กล่าวสุนทรพจน์ และพดูโตต้อบในการสัมภาษณ์
เพื่อสมคัรเขา้ศึกษาต่อหรือขอรับทุนการศึกษาได ้

โดยสรุป รายวิชาน้ีมุ่งเนน้พฒันาทกัษะทางดา้นการเรียนภาษาองักฤษรอบดา้น 
เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชท้ั้งในชีวิตประจาํวนัและการเตรียมตวัสอบ
ขอ้สอบมาตรฐาน (TOEFL iBT and IELTS) ในการวดัความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ
ในขั้นสูงต่อไป 
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3. แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการอ่าน 
3.1 ความหมายของการอ่าน 

Buck (1979) and Goodman (1984) เช่ือว่า การอ่านคือกระบวนการท่ีไม่สามารถ
แยกออกจากกนัได ้ไม่ว่าจะเป็นการดึงความหมายออกจากการเขียน หรือตวัอกัษร ผูอ่้านทุกภาษามี
วิธีการอ่านคลา้ยกนัแมว้า่ระบบการเขียนจะแตกต่างกนั 

Wallace (1992 : 4-5) กล่าวว่า การอ่านคือผลสะทอ้นของการเขียน ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของการส่ือสาร ขณะท่ีผูแ้ต่งตอ้งการส่ือความ ผูอ่้านก็พยายามทาํความเขา้ใจจุดประสงคข์องผู ้
แต่ง ผูอ่้านจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจความหมายของเน้ือความท่ีเขียนเพื่อสะทอ้นผล ดงันั้น การอ่าน
อาจเป็นซบัเซตของการแปล Wallace ยงักล่าวอีกว่า การอ่านอย่างประสิทธิภาพ หมายถึง ความยืด 
หยุ่นและความเหมาะสมในการตอบสนองต่อส่ิงท่ีไดอ่้าน ซ่ึงการตอบสนองน้ีเป็นการตอบสนอง
จุดประสงคข์องผูอ่้าน ประสบการณ์ของผูอ่้านจะช่วยในการอ่าน นอกจากน้ีพฤติกรรมการอ่านใน
ชีวิตประจาํวนักเ็ป็นส่วนประกอบหน่ึงในการพิจารณา  แมว้่าผูอ่้านจะตดัสินใจอ่านทั้งเร่ือง ผูอ่้านก็
อ่านบางส่วนอยา่งระมดัระวงั 

Nuttall (1996 : 23) ใหนิ้ยามว่า การอ่านหมายถึง การตดัเน้ือความออกเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้เพื่อใหไ้ดเ้น้ือความจริงๆ ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือ เขาไดแ้บ่งกลุ่ม โดยใชค้าํกริยาดงัน้ี  

Group A decode, decipher, identify, etc. 
Group B articulate, speak, pronoun, etc. 
Group C undersatnd, respond, mean, etc. 
Group A ช้ีให้เห็นถึงความจาํเป็นของผูอ่้านท่ีจะตอ้งจดจาํคาํศพัท์ท่ีเขียน 

ไม่เช่นนั้น ผูอ่้านก็จะไม่สามารถเร่ิมอ่านได ้Group B ช้ีใหเ้ห็นถึงประสบการณ์การอ่านทัว่ๆ ไปใน
หอ้งเรียนปกติ ส่วน Group C ครอบคลุมจุดประสงคข์องการอ่าน 

Grabe and Stoller (2002) กล่าวว่า การอ่านคือการดึงความหมายจากบทอ่านหรือ
การตีความจากขอ้มูลท่ีเหมาะสม อยา่งไรกต็าม เขาแยง้วา่ ประโยคเพียงประโยคเดียวไม่เพียงพอต่อ
ความเขา้ใจเหตุผลหลกัในการอ่าน 

PISA (2008) นิยามการอ่านว่า เป็นความรู้และทักษะท่ีจะเขา้ใจเร่ืองราว
และสาระขอส่ิงที่ได้อ่าน ตีความหรือแปลความหมายของขอ้ความที่ได้อ่าน และประเมิน
คิดวิเคราะห์ยอ้น  กลับไปถึงจุดมุ่งหมายของการเขียนได้ว่าต ้องการส่งสารสาระอะไรให้
ผูอ้่าน ทั้ งน้ีเพื่อจะประเมินว่านักเรียนได้พฒันาศักยภาพในการอ่านของตนและสามารถใช้
การอ่านให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและความเป็นไปของ
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ งสามารถขยายผลและคิดยอ้นวิเคราะห์ความหมายของ
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ขอ้ความท่ีได้อ่าน เพื่อใช้ตามวตัถุประสงค์ของตนในสถานการณ์ต่างๆ อย่างกวา้งขวางทั้ ง
ในโรงเรียนแลในชีวิตจริงนอกโรงเรียน ดังนั้ น จึงสรุปได้ว่า นิยามการอ่านของ PISA จึงมี
ความหมายกวา้งกว่าการอ่านออกและอ่านรู้ เ ร่ืองในส่ิงที่อ่านตามตัวอักษรเท่านั้ น แต่การ
อ่านยงัได้รวมถึงความเขา้ใจเร่ืองราวสาระของเน้ือความ สามารถคิดพิจารณาถึงจุดมุ่งหมาย
ของการผูแ้ต่งสามารถนาํสาระจากขอ้เขียนไปใช้ในจุดมุ่งหมายของตน และทาํให้สามารถมี
ส่วนร่วมในสังคมสมัย ใหม่ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนข้ึน สอดคลอ้งกบัการอ่านเชิงวิชาการท่ีมุ่ง 
เน้นการพฒันาทกัษะการอ่านขั้นสูงสาํหรับนักเรียนกลุ่มพิเศษ โดยนกัเรียนจะรู้จกัการสรุปความ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ การตีความดา้นการเขียน และสามารถอ่านหนังสือและบทความวิชาการท่ี
ตนเองสนใจได ้รวมทั้งสามารถจบัประเด็น และเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการไดโ้ดยใชข้อ้มูลท่ีได้
จากการอ่านวิเคราะห์และอา้งอิงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

3.2 ความสําคญัของการอ่าน 
สังคมโลกปัจจุบันเป็นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ มนุษย์ต้องดําเนินชีวิตอยู่

ท่ามกลางขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศต่างๆ มากมาย การเขา้ถึงขอ้มูลสามารถทาํไดง่้าย และรวดเร็ว 
ถึงแมแ้หล่งของขอ้มูลความรู้จะอยูไ่กลคนละซีกโลกก็ตาม การรับรู้เร่ืองราวต่างๆ จึงเกิดข้ึนตลอก
เวลาทั้งจากการอ่าน การฟัง การดู ดงันั้น การพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะทางดา้นการอ่าน คือ อ่านได้
คล่อง อ่านเกบ็ประเด็นได ้นัน่คือมีทกัษะท่ีดีทางการอ่านแลว้สามารถนาํไปสู่กระบวนการคิดทั้งใน
มิติของการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้สารท่ีไดรั้บจากการ
อ่านเกิดตกผลึก มีเหตุผลประกอบจนสามารถนาํไปเขียน หรือเล่าเร่ืองราวให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดอ้ย่างมี
ประสิทธิ ภาพถูกตอ้งตามหลกัการเชิงตรรกะ สําหรับในประเทศไทยจะพบว่ามีแนวทางการ
พฒันาการอ่าน คิดวิเคราะห์มาโดยตลอด แต่การดาํเนินการยงัไม่มีเอกภาพหรือยงัไม่มีวิธีการท่ี
ชดัเจน ข้ึนอยู่กบัครูผูส้อนจะนาํไปใชจ้ดัการเรียนรู้กนัเอง ทาํให้ผลการประเมินดา้นการอ่านของ
นักเรียนไทยอยู่ในระดบัตํ่ากว่าเกณฑ์ ส่วนดา้นการคิดวิเคราะห์ก็มีผลการประเมินของสํารักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  องค์การมหาชนกล่าวว่า  นักเรียนไทยมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในระดบัท่ีไม่น่าพึงพอใจ นักเรียนในระดบัประถมศึกษา และ
มธัยม มีปัญหาดา้นการเขียนคาํภาษา ไทยผิด เรียงรูปประโยคไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ และ
ขอ้ความท่ีเขียนไม่สามารถส่ือความหมายได ้ สภาพปัญหาของการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของ
นกัเรียนไทยท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
จึงไดก้าํหนดแนวทางการพฒันาผูเ้รียนท่ีเนน้ใหมี้ความเป็นเลิศทางดา้นทกัษะการอ่าน แลว้สามารถ
นําส่ิงท่ีอ่านหรือสารท่ีได้รับไปผ่านกระบวน การคิดอย่างมีระบบเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถสร้าง
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ขอ้สรุปเก่ียวกบัส่ิงท่ีอ่านไดอ้ย่างมีวิจารณญาณ แลว้ส่ือสารต่อให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดด้ว้ยการเล่าหรือ
เขียนไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑท์างภาษา เหมาะสมกบัระดบัชั้นหรือวยัของผูเ้รียน 

3.3 การอ่านตามทฤษฎจีากฐานขึน้ไปสู่ยอด (Bottom – Up Model) 
แบบจาํลองการอ่านน้ีไดรั้บแนวคิดมาจากทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มท่ีเน้น

พฤติกรรม Dole et al. (อา้งถึงใน วิสาข ์จติัวตัร์, 2543) ซ่ึงเช่ือว่าการใหส่ิ้งเร้า การตอบสนอง และ
การเสริมแรงในความถ่ีท่ีเหมาะสมจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ นกัทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มน้ียงัเช่ือ
อีกว่า การอ่าน คือ การจาํคาํเพื่อให้เกิดความเขา้ใจบทอ่าน จึงตอ้งเน้นท่ีการกวาดสายตาไปตาม
ตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ เพื่อรับรู้คาํและพิจารณาคาํ วลี และประโยค ตามลาํดบั และการท่ีจะเขา้ใจ
บทอ่านตอ้งอาศยัความรู้ทางภาษา คาํศพัท ์โครงสร้างไวยากรณ์ และความสัมพนัธ์ของประโยคใน
ขอ้ความ แบบจาํลองการอ่านน้ียงัได้เน้นท่ีองค์ประกอบย่อยของภาษา โดยการแนะให้ผูอ่้าน
คาํนึงถึงลกัษณะท่ีเป็นหน่วยเลก็ของคาํ เม่ือตอ้งการอ่านเป็นคาํ พิจารณาคาํเม่ืออ่านวลี และพิจารณา
วลีเม่ืออ่านประโยค หรือเม่ือตอ้งการทราบความหมายของคาํตอ้งพิจารณาคาํแต่ละคาํในประโยค  

ดังนั้ น ครูท่ีสอนโดยรูปแบบน้ีจะต้องใช้เวลาหลายๆ ชั่วโมงในการสอนให้
นกัเรียนเขา้ใจ ครูควรเร่ิมจากการสอนทกัษะง่ายๆ หรือทกัษะพื้นฐานก่อนท่ีจะค่อยๆ เรียนรู้ทกัษะท่ี
ซับซ้อนหรือยากข้ึน เช่น ครูควรสอนความสัมพนัธ์ระหว่างตวัอกัษรและเสียง โดยเร่ิมสอนอ่าน
ออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษท่ีง่ายต่อการใชฐ้านกรณ์ท่ีเกิดแห่งเสียงจึงทาํใหอ้อกเสียงไดโ้ดยง่าย 
จากนั้นให้ออกเสียง และสระสั้นๆ ฝึกไปจนเด็กเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างตวัอกัษรและเสียง ขั้น
ต่อไปให้เด็กรู้จกัคาํท่ีประกอบดว้ยตวัสะกดและรูปประโยคสั้นๆ เม่ือเด็กสามารถอ่านคาํได ้ครูจึง
ใหแ้ต่งประโยคและเร่ืองสั้นๆ หลงัจากนั้น จึงฝึกวิเคราะห์ความหมายของคาํท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อน  

โดยสรุปแบบจาํลองการอ่านน้ี จะเป็นในลกัษณะจากขอ้มูลในระดบัพื้นฐานไปสู่
ขอ้มูลในระดบัสูง คือจากอกัษรไปสู่ประโยค  อยา่งไรก็ตามความลม้เหลวในการอ่านอาจเกิดข้ึนได้
เน่ืองจาก ผูอ่้านไม่สามารถใชค้วามรู้เดิมท่ีเหมาะสมได ้จึงทาํให้ไม่เขา้ใจเร่ืองอนัมีเหตุผลมาจาการ
ท่ีผูเ้ขียน ไม่ไดจ้ดัให้มีเคร่ืองช้ีแนะเพียงพอสาํหรับผูอ่้านท่ีใชใ้นการประมวลความจากฐานไปยอด
รวมทั้งผูอ่้านยงัขาดความรู้เดิมท่ีเหมาะสมกบัเร่ืองราวท่ีผูแ้ต่งไดส้ร้างข้ึนจากความนึกคิดของตน 

3.4 การอ่านตามทฤษฎจีากยอดลงมาฐาน (Top – Down Model) 
แบบจาํลองการอ่านน้ีไดรั้บแนวคิดมาจาก Gestalt (อา้งถึงใน วิสาข ์จติัวตัร์, 2543) 

ผูมี้บทบาทสาํคญัทางทฤษฎีจิตวิทยากลุ่มความรู้ความเขา้ใจ กล่าวว่าการเรียนรู้ท่ีดีควรจะเรียนจาก
ส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อยมากกว่า จากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ แบบจาํลองการอ่านน้ีเน้นความ 
หมายไม่เนน้องคป์ระกอบย่อย เป็นแนวคิดท่ีแนะให้ผูอ่้านใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิม โดยให้
เหตุผลว่าความเขา้ใจในการอ่าน เร่ิมตน้จากส่วนบนหรือความคิดของผูอ่้าน นั่นคือผูอ่้านตอ้ง



22 

 

เ ช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์พื้นฐานหรือความรู้ประสบการณ์เดิม และผูอ่้านต้องใช้
ความสามารถในการคาดคะเนทัว่ไปเก่ียวกบัสาระท่ีอ่านโดยใชพ้ื้นฐานความรู้เดิม อยา่งไรก็ตาม ถา้
ปราศจากความรู้และประสบการณ์เดิม ผูอ่้านจะไม่สามารถเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีอ่านใน
กระบวนการน้ี  ในรูปแบบลงล่างน้ี  เป็นรูปแบบท่ีเรียกกันว่ารูปแบบทางจิตภาษาศาสตร์ 
(psycholinguist model) โดยทัว่ไป เด็กๆ อายปุระมาณ 3 ขวบ มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสัญลกัษณ์
ตวัอกัษร ไดแ้ก่ ความสามารถในการจาํช่ือหา้งร้านและร้านอาหารท่ีคุณพอ่คุณแม่พาไปบ่อยคร้ัง อีก
ทั้งช่ือของเล่น ตุ๊กตาสัตว ์รวมทั้งเกมต่างๆ เด็กสามารถจาํช่ือเหล่าน้ีจากความรู้และประสบการณ์
ของเขา  

ดงันั้นแทนท่ีครูจะเน้นสอนให้นักเรียนเห็นความสัมพนัธ์ของเสียงตวัอกัษรและ
สัญลกัษณ์ คาํ และประโยคทัว่ไปท่ีมีในแบบเรียน ครูให้นักเรียนอ่านคาํ ประโยค และบทอ่านท่ี
นกัเรียนคุน้เคยจากประสบการณ์เพื่อคาดคะเนความหมาย ยิง่นกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีนกัเรียน
ได้อ่านมามากเท่าไรนักเรียนยิ่งไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้ความพยายามในการแปลความหมายของ 
“สญัลกัษณ์” นั้นเลยกท็ราบความหมายไดท้นัที 

3.5 การอ่านตามทฤษฎกีารอ่านแนวปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Model) 
แบบจาํลองการอ่านน้ีได้รับแนวคิดมาจากทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema 

Theory) ของ Rumelhart (1985) ซ่ึงเนน้ความสาํคญัของประสบการณ์และความรู้เดิมท่ีผูอ่้านมีอยู ่
เขายงัมีแนวคิดเก่ียวกบัการอ่านว่า เม่ือผูอ่้านใชส้ายตากวาดอ่านประโยคแรกในบทอ่าน บางคร้ัง
ผูอ่้านอาจยงัไม่สามารถเขา้ใจประโยค แต่หลงัจากอ่านต่อไปจะเขา้ใจดีข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากว่า เขาได้
ใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัคาํ ประโยค หรือเร่ืองราวมาคาดคะเน ส่ิงท่ีผูเ้ขียนเขียน เม่ือ
ยิ่งอ่านซํ้ าย่อมไดส้าระมากข้ึนและเม่ืออ่านต่อไปอีกจะเขา้ใจมากข้ึนในทางปฏิบติั ดงันั้นครูควร
สอนอ่านแนวน้ี เพื่อฝึกให้นักเรียนนาํความรู้และประสบการณ์ของตนมาใชใ้นการอ่านตั้งแต่เร่ิม
อ่านบทอ่าน ไดแ้ก่ ประสบการณ์จากการอ่าน การดูวีดีทศัน์ ละคร ครูควรกระตุน้ให้เตรียมสร้าง
ประสบการณ์ตามสมควรก่อนมอบหมายใหอ่้านบทอ่าน 

ดงันั้น ครูตอ้งสอนนกัเรียนเขา้ใจการอ่าน คือ การรู้ความหมายของส่ิงท่ีอ่าน ซ่ึง
เป็นผลมาจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความหมายตามตวัของถอ้ยคาํ กบัความรู้และประสบ 
การณ์เดิมของผูอ่้านแต่ละคน ท่ีจะเขา้มาปรุงแต่งไปในลกัษณะต่างๆ 

จากการศึกษาทฤษฎีการอ่านทั้ง 3 ทฤษฎี สรุปไดว้่าครูควรสอนโดยใชท้ฤษฎีการ
อ่านแนวปฏิสัมพันธ์  (Interactive Model) เ น่ืองจากนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีพื้นฐาน ประสบการณ์และความรู้เดิมเก่ียวกบัคาํ ประโยค และ
เน้ือหา อยู่ในระดบัหน่ึง ดงันั้น นักเรียนสามารถรับรู้ขอ้มูลระดบัพื้นฐานไปสู่ขอ้มูลในระดบัสูง 
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(Bottom – Up Processing) และรับรู้ขอ้มูลระดบัสูงไปสู่ขอ้มูลในระดบัพื้นฐาน (Top – Down 
Processing) ในคราวเดียวกนั ส่งผลต่อการพฒันาการอ่านของนกัเรียน ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัทฤษฎีทั้ง 
3 ทฤษฎี เพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการอ่าน 

3.6 การวดัผลประเมินผลการอ่าน 
PISA (2555) เลือกท่ีจะประเมินโดยใชแ้บบรูปการอ่าน 3 แบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
1. การอ่านขอ้เขียนรูปแบบต่างๆ 

PISA ประเมินการรู้เร่ืองจากการอ่านขอ้ความแบบต่อเน่ือง ใหจ้าํแนกขอ้ความ
แบบต่างๆ เช่น การบอก การพรรณนา การโตแ้ยง้ นอกจากนั้ น ยงัมีขอ้เขียนท่ีไม่ใช่ขอ้ความ
ต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การอ่านรายการ ตาราง แบบฟอร์ม กราฟ และแผนผงั เป็นตน้ ทั้งน้ี ไดย้ดึส่ิงท่ี
นกัเรียนไดพ้บเห็นในโรงเรียน และจะตอ้งใชใ้นชีวิตจริงเม่ือโตเป็นผูใ้หญ่ 

2. สมรรถนะการอ่านดา้นต่างๆ 3 ดา้น 
เน่ืองจาก PISA ใหค้วามสาํคญักบัการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ มากกว่าการเรียนเพื่อ

การอ่านนกัเรียนจึงไม่ถูกประเมินการอ่านธรรมดา (เช่น อ่านออก อ่านไดค้ล่อง แบ่งวรรคตอนถูก 
ฯลฯ) เพราะถือวา่นกัเรียนอาย ุ15 ปี จะตอ้งมีทกัษะเหล่านั้นมาแลว้เป็นอยา่งดี แต่ PISA จะประเมิน
สมรรถภาพของนกัเรียนในแง่มุมต่อไปน้ี 

2.1 ความสามารถท่ีจะดึงเอาสาระของส่ิงท่ีไดอ่้านออกมานั้น (Retrieving 
information) ต่อไปจะใชค้าํวา่ “คน้สาระ” 

2.2 ความเขา้ใจขอ้ความท่ีไดอ่้าน สามารถตีความได ้ แปลความส่ิงท่ีไดอ่้าน
สามารถคิดวิเคราะห์เน้ือหาและรูปแบบของขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ ในชีวิตหรือในโลกท่ีอยู ่
(Interpretation) ซ่ึงต่อไปจะใชค้าํวา่ “ตีความ” 

3.3 ความเขา้ใจขอ้ความท่ีไดอ่้าน สามารถตีความ แปลความส่ิงท่ีไดอ่้าน คิด
วิเคราะห์เน้ือหาและรูปแบบของขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ ในชีวิตหรือในโลกท่ีอยู ่พร้อมทั้ง
ความ สามารถในการประเมินขอ้ความท่ีไดอ่้าน และสามารถใหค้วามเห็น หรือโตแ้ยง้จากมุมมอง
ของตน (Reflection and Evaluation) หรือเรียกวา่ “วิเคราะห์” 

3. ความสามารถในการใชก้ารอ่าน 
PISA ประเมินความรู้และทกัษะการอ่านอีกองคป์ระกอบหน่ึง โดยดูความ 

สามารถในการใช้การอ่านท่ีว่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับลกัษณะของขอ้เขียนได้มากน้อย
เพียงใด เช่น ใชน้วนิยายจดหมาย หรือชีวประวติัเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั ใชเ้อกสารราชการหรือ
ประกาศแจง้ความเพื่อสาธารณประโยชน์ ใชร้ายงานหรือคู่มือต่างๆ เพื่อการทาํงานอาชีพ ใชต้าํรา
หรือหนงัสือเรียน เพื่อการศึกษา เป็นตน้ 
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เกณฑก์ารจาํแนกระดบัความรู้และทกัษะการอ่าน ของ PISA 
การตดัสินว่าระดบัความรู้ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัตํ่าหรือระดบัสูงเพียงใด PISA 

ไดก้าํหนดกรอบและเกณฑค์วามรู้และทกัษะการอ่านไวเ้ป็นระดบัต่าง ๆ 5 ระดบั ดงัน้ี 
1. การอ่านระดบั 5 นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านถึงระดบั 5 คือผูท่ี้

สามารถจดัการกบัขอ้เขียน ส่ิงท่ียากและซบัซอ้น เช่น แสดงว่าสามารถอ่านขอ้เขียนท่ีมีสาระยากๆ 
และท่ีไม่ค่อยพบเห็นในขอ้เขียนทัว่ไป แสดงใหเ้ห็นว่าสามารถเขา้ใจ แปลความ ตีความขอ้เขียน 
สามารถอา้งอิงหรือเช่ือม โยงสาระท่ีอ่านกบัวตัถุประสงคห์รือภารกิจของตน และสามารถวิเคราะห์
และประเมินการเขียนอยา่งวิพากษว์ิจารณ์ สามารถคาดการณ์ หรือสร้างสมมติฐานจากส่ิงท่ีไดอ่้าน 
และดึงเอาความรู้มาสร้างเป็นแนวคิดของตนได ้ แมจ้ะส่ิงนั้นจะไม่คุน้เคยหรือไม่ใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ี
คาดหวงัไวก้ต็าม 

2. การอ่านระดบั 4 นกัเรียนท่ีแสดงวา่มีทกัษะระดบั 4 สามารถอ่านเขา้ใจเน้ือเร่ือง
ท่ียาก บอก ตาํแหน่งของสาระต่างๆ ในเร่ืองท่ีไดอ่้าน สามารถตีความและแปลความจากขอ้เขียนท่ี
ค่อนขา้งซบัซ้อน สามารถประเมินและวิเคราะห์ทั้งเน้ือหาและรูปแบบของการเขียน แลว้สะทอ้น
ออกมาเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง หรือเป็นแนวความคิดของตนเองโดยมีขอ้เขียนท่ีอ่านเป็นหลกั 

3. การอ่านระดบั 3 สามารถอ่านเขา้ใจเน้ือหาท่ีค่อนขา้งยาก กล่าวคือ สามารถ
บอกสาระสาํคญัและตีความจากขอ้ความท่ีมีความซบัซอ้นพอสมควร และมีจุดเนน้ท่ีเด่นชดัหลาย
จุด และสามารถเช่ือมโยงความรู้เขา้กบัเร่ืองท่ีคุน้เคยในชีวิตประจาํวนั สามารถประเมิน และ
วิเคราะห์รูปแบบและสาระของส่ิงท่ีไดอ่้านไดใ้นระดบัปานกลาง 

4. การอ่านระดบั 2 นกัเรียนท่ีมีความชาํนาญในการอ่านอยูท่ี่ระดบั 2 มีความ
ชาํนาญในการอ่านในระดบัพื้นฐานกล่าวคือ สามารถอ่านและบอกสาระไดต่้อเม่ือขอ้ความท่ีอ่าน
ค่อนขา้งเด่นชดัตรงไปตรงมา สามารถอา้งอิงหรือเปรียบเทียบ หรือเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีเคยรู้ไดใ้น
ระดบัตํ่า ประเมินและวิเคราะห์ไดใ้นระดบัพื้นฐาน 

5. การอ่านระดบั 1 ระดบัน้ีถือว่าเป็นการอ่านระดบัตํ่าท่ีสุด นกัเรียนจะจดัการกบั
การอ่านไดใ้นภารกิจท่ีง่าย ๆ เช่น อ่านแลว้รู้ว่าส่ิงท่ีอ่านนั้นเก่ียวกบัอะไร สามารถบอกหรือคน้
สาระสาํคญัไดเ้พียงอยา่งเดียว สามารถเช่ือมโยงขอ้เขียนท่ีไดอ่้านกบัส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของตน
ไดน้อ้ย ไม่สามารถอา้งอิงหรือเปรียบเทียบไดถ้า้ตอ้งมีการคิดวิเคราะห์เพิ่มเติม 

จากการศึกษาเกณฑก์ารจาํแนกระดบัความรู้และทกัษะการอ่าน ของ PISA สรุปได้
ว่า การอ่านมีทั้งหมด 5 ระดบั การอ่านระดบัท่ี 1 ถือว่าเป็นการอ่านระดบัตํ่าท่ีสุด อยูใ่นขั้นความรู้
ความจาํ ส่วนการอ่านระดบัท่ี 5 เป็นการอ่านขั้นสูง มีความยากและซบัซอ้น การอ่านขั้นสูงน้ีเหมาะ 
สมกบันกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เน่ืองจากนกัเรียนเหล่าน้ีสามารถเขา้ใจ แปลความ ตีความ 
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และสามารถวิเคราะห์และประเมินการเขียนอย่างวิพากษว์ิจารณ์ สามารถคาดการณ์ หรือสร้าง
สมมติฐานจากส่ิงท่ีไดอ่้าน และดึงเอาความรู้มาสร้างเป็นแนวคิดของตนได ้
 
4. แนวคดิทฤษฎกีารเรียนรู้ภาษาทีส่อง 

การเรียนรู้ภาษาท่ีสองมีงานวิจยัซ่ึงพอสรุปไดต้ามท่ี Krashen (1983) ไดเ้สนอสมมุติฐาน
เก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาท่ีสองจากงานวิจยัท่ีเกิดข้ึน ดงัต่อไปน้ี 

4.1. The Acquisition Learning Hypothesis สมมุติฐานน้ีอา้งว่า ผูใ้หญ่สามารถเรียน
ภาษาท่ีสองไดส้องแบบ คือ เรียนภาษาธรรมชาติ (Acquisition) และเรียนภาษาแบบไม่เป็น
ธรรมชาติ ภาษาและความถูกผดิในการใชภ้าษา เป็นการเรียนในลกัษณะท่ีไม่ใกลเ้คียงกบัการเรียน
แบบธรรมชาติ หากคาํนั้นผดินั้นก่อใหเ้กิดความสบัสนในการส่ือสาร ไม่ใช่เกิดจากไวยากรณ์ 

4.2. The Natural Order Hypothesis สมมุติฐานน้ีกล่าวว่า การเรียนรู้กฎเกณฑข์องภาษา 
จะเป็นไปตามลาํดบัก่อนหลงัตามธรรมชาติ และลาํดบัขั้นตอนน้ีจะคลา้ยคลึงกนัในผูเ้รียนทุกคนท่ี
เรียนภาษาท่ีสอง เช่น ผูส้อนไม่ตอ้งเร่ิมสินแกค้าํผดิของกฎเกณฑบ์างอยา่ง ท่ีผูเ้รียนยงัไม่อยูใ่นขั้นท่ี
จะรับรู้กฎเกณฑน์ั้น 

4.3. The Momitor Hypothesis สมมุติฐานน้ีอา้งวา่ การเรียนรู้กฎเกณฑข์องภาษาช่วยให้
ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชภ้าษาไดน้อ้ยมาก เพราะการรู้กฎเกณฑข์องภาษามีส่วนเพียงช่วย
ตรวจแกภ้าษาเท่านั้น สมมุติฐานน้ีไม่ไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติจะไม่สามารถช่วย
ใหผู้ใ้ชภ้าษาแกไ้ขภาษาของตนได ้เพียงแต่กล่าวว่าการเรียนรู้ภาษานั้น ช่วยไดเ้ฉพาะการตรวจและ
การแกไ้ขเท่านั้น ผูเ้รียนไม่สามารถนาํการเรียนรู้แบบน้ีมาสร้างภาษาข้ึนใชไ้ด ้

4.4. The Input Hypothesis สมมุติฐานน้ีกล่าวว่า ผูเ้รียนภาษาท่ีสองสามารถเรียนรู้ภาษา
ไดจ้ากขอ้มูลทางภาษาท่ีไดรั้บ และขอ้มูลท่ีใชภ้าษาในระดบัท่ีสูงกวา่ระดบัความรู้ทางภาษาท่ีผูเ้รียน
มีอยูเ่ลก็นอ้ย โดยใชบ้ริบทหรือขอ้มูลนอกเหนือตวัภาษาเขา้ช่วยในการทาํความเขา้ใจ 

4.5. The Affective-filter Hypothesis สมมุติฐานน้ีกล่าวว่า ทศันคติเป็นตวัแปรท่ีมี
ผลกระทบต่อความสาํเร็จในการเรียนภาษา เช่น แรงจูงใจ ความเช่ือมัน่ เป็นตน้แต่อยา่งไรก็ตาม 
สมมุติฐานทั้ง 5 ขอ้ดงักล่าวไดมี้ผูแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและขดัแยง้ดงัน้ี Stevick (1982) มี
ความเห็นว่า การเรียนภาษาธรรมชาติและเรียนภาษาแบบไม่เป็นธรรมชาติ มีส่วนอยูใ่นกระบวน 
การเดียวกนั และต่างก็เก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นในการเรียนการสอนจึงควรให้ผูเ้รียนไดมี้
โอกาสทั้งรับรู้และและเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ความสามารถในการใชภ้าษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ส่วน Harmer (1985) มีความเห็นว่า เป็นการยากท่ีจะทาํนายว่าผูเ้รียนจะเรียนรู้ภาษาไดเ้ม่ือไร จาก
การใชภ้าษาหรือกฎเกณฑ ์ เพราะข้ึนอยูก่บัความสามารถของแต่ละบุคคล เช่น ผูเ้รียนบางคนเม่ือ
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ไดรั้บขอ้มูล ก็สามารถเรียนรู้ส่ิงท่ีตนยงัไม่รู้ไดโ้ดยไม่รู้ตวั หรือผูใ้หญ่ท่ีเรียนตอ้งการเห็นผลอยา่ง
รวดเร็วในการเรียน จาํเป็นตอ้งเรียนกฎเกณฑข์องภาษาท่ีสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

นอกจากนั้น ส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญัในการขบัเคล่ือนการจดักิจกรรมการเรียนรู้คือการเสริมแรง 
การเสริมแรง (Reinforcement) คือ การเพ่ิมความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากผลกรรม
ท่ีตามหลงัพฤติกรรมนั้น Skinner (1983 : 8) แบ่งการเสริมแรงออกเป็น 2 ประเภท คือ การเสริมแรง
ทางบวก (Positive Reinforcement) และการเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) การ
ประยกุตห์ลกัการเสริมแรงในการสอน Skinner (1965 : 99) ไดใ้หห้ลกัการว่า “ผูเ้รียน” ไม่ไดเ้รียนรู้
ง่ายๆ ดว้ยการท่ีครูเป็นผูบ้อก หรือครูใหผู้เ้รียนเห็นส่ิงท่ีจะใหเ้ขาไดเ้รียนรู้ แต่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนก็
ต่อเม่ือผูเ้รียนมีความอยากรู้และตอ้งรู้ว่าผลกรรมหรือคุณค่าท่ีจะเกิดข้ึนจากการเรียนนั้นคืออะไร 
เม่ือผูเ้รียนฟังครูหรือดูในส่ิงท่ีครูตระเตรียมไวใ้ห้แลว้ จะไดรั้บผลอะไรจากการกระทาํนั้นๆ ถา้
ผูเ้รียนทาํแลว้ไดต้วัเสริมแรง ผูเ้รียนจะทาํเช่นนั้นซํ้าๆ เพิ่มข้ึน 

องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง Krashen ไดอ้ภิปรายไวท่ี้เห็นไดช้ดัในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการรับรู้ภาษาท่ีสอง (SLA) 

1. ความถนดั (Aptitude)  
2. บทบาทของภาษาแม่ (Role of first language)  
3. ประโยคและโครงสร้างท่ีใชเ้ป็นประจาํ (Routine and pattern) 
4. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Difference)  Krashen  
5. อาย ุ(Age)  
หลงัจากท่ีไดศึ้กษาทั้ง 5 สมมุติฐานของ Krashen ในเร่ืองของ Monitor Model หรือ 

Monitor Theory (MT) ก็พอจะสรุปอยา่งสั้นๆ ไดว้่า นกัเรียนรับรู้ภาษาท่ีสองไดก้็ต่อเม่ือเขาไดรั้บ
การป้อนขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ใจไดแ้ละมีสภาพจิตใจท่ีพร้อมมากพอท่ีจะรับขอ้มูลนั้นไป เม่ือจิตใจ
พร้อมและมีขอ้มูลท่ีเขา้ใจได ้การรับรู้ก็จะประสบความสาํเร็จ ซ่ึงในการเรียนวิชาท่ีมีเน้ือหาเชิงวิชา 
การเป็นภาษาองักฤษ เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐกิจ
และการเมือง และส่ิงแวดลอ้ม ฯ ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีค่อนขา้งยาก นักเรียนตอ้งมีความรู้พื้นฐานเพื่อ
เช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ท่ีน่าสนใจ  โดยท่ีครูสามารถป้อนขอ้มูลเพื่อให้นักเรียนสามารถเขา้ใจได้
ง่ายเป็นไปตามธรรมชาติ โดยผา่นกระบวนการสอนท่ีเรียกว่า “Task-Based Learning” ซ่ึงมีรากฐาน
มาจากการรับรู้ภาษาท่ีสองโดยธรรมชาติ (SLA) ประกอบกบัแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ี
น่าสนใจและเหมาะกบัระดบัความสามารถของนักเรียน  รวมทั้งการเสริมแรงเขา้ไปตามบริบท
พฤติกรรมการเรียนซํ้ า ๆ บ่อยๆ ก็จะทาํให้การเรียนการสอนภาษาองักฤษเชิงวิชาการประสบ
ผลสาํเร็จ 
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5. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
5.1 ความหมายของภาระงาน 

นักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของภาระงานในดา้นการจดัการเรียนการ
สอนทางภาษาดงัน้ี 

Ellis (2003: 4) ใหค้าํนิยามภาระงานว่า หมายถึง กิจกรรมหรือช้ินงานท่ีนกัเรียน
ตอ้งปฏิบติัดว้ยความเขา้ใจมีการเช่ือมโยงขอ้มูลหรือมีปฏิสัมพนัธ์ในการใชภ้าษาซ่ึงเน้นการส่ือ
ความหมายมากกว่ารูปแบบทางภาษานอกจากน้ีเป็นกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายขั้นตอนชัดเจนและ
ต่อเน่ืองตวัอย่างเช่นการวาดภาพขณะฟังเทปและฟังคาํสั่งแลว้ปฏิบติัตามโดยทัว่ไปตอ้งการให้
ผูส้อนพิจารณาความสมบูรณ์ของช้ินงานและมีการสอนกิจกรรมภาระงานท่ีหลากหลายซ่ึงจะช่วย
ให้นักเรียนไดรั้บประโยชน์มากกว่าการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเพียงอย่างเดียว เขายงักล่าวอีกว่า
ภาระงาน คือ กิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตจริงซ่ึงส่งเสริมให้นกัเรียนไดใ้ชภ้าษาในการปฏิบติังานจน
บรรลุตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไวเ้พ่ือให้ไดช้ิ้นงานสมบูรณ์โดยเนน้การส่ือความหมายมากกว่ารูปแบบ
ของภาษาพร้อมทั้งมีการประเมินผลของงานดว้ย Ellis ยงัไดใ้หค้วามหมายของภาระงานจาํนวน 6 
ประการดงัน้ี 

1. ภาระงาน หมายถึง แผนการทาํงานซ่ึงเป็นเคร่ืองมือกาํหนดการสอนหรือแผน
สาํหรับกาํหนดกิจกรรมในรายวิชาท่ีสอน 

2. ภาระงานเก่ียวขอ้งกบัการใช้ภาษาท่ีเน้นการส่ือความหมายซ่ึงภาระงานตอ้ง
ส่งเสริมนักเรียนในการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร โดยวิธีการปฏิบัติจริงมุ่งเน้นการใช้ภาษาส่ือ
ความหมายในการปฏิบติังาน 

3. ภาระงานเก่ียวขอ้งกบักระบวนการใชภ้าษาในสถานการณ์จริงโดยกระตุน้หรือ
ส่งเสริมให้นักเรียนใชภ้าษาท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงในการส่ือสาร เช่น การขอขอ้มูลการ
ถามตอบและการซกัถามเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

4. ภาระงานเก่ียวขอ้งกับทกัษะฟังพูดอ่านเขียนซ่ึงภาระงานสามารถเช่ือมโยง
ทกัษะทั้ง 4 เขา้ดว้ยกนัเช่นฟังหรืออ่านขอ้ความแลว้แสดงความเขา้ใจโดยการพดูหรือการเขียน 

5. ภาระงานตอ้งส่งเสริมให้นักเรียนใชก้ระบวนการคิดความรู้ความเขา้ใจ เช่น 
การคัดเลือกการเรียงลาํดับการให้เหตุผลและการประเมินผลข้อมูลเพื่อท่ีจะทาํให้บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

6. ภาระงานตอ้งมีความชดัเจนตามเป้าหมายของภาระงาน โดยในแผนการทาํงาน
นั้นตอ้งกาํหนดว่าภาษาท่ีไดห้ลงัจากภาระงานตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกิจกรรมและเม่ือ
นกัเรียนปฏิบติังานเรียบร้อยแลว้จะไดเ้รียนรู้และฝึกภาษาท่ีถูกตอ้งในภาระงานนั้น จากความหมาย
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ของภาระงานขา้งตน้สรุปไดว้่า ภาระงานในการจดัการเรียนการสอนทางภาษา หมายถึง กิจกรรม
หรือช้ินงานท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบติัจริงตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวโ้ดยใช้ภาษาเป็น
เคร่ืองมือในการทาํภาระงาน นกัเรียนตอ้งใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงใน
การทาํภาระงานและเนน้การส่ือความหมายมากกวา่รูปแบบทางภาษามีขั้นตอนท่ีชดัเจนในภาระงาน
มีการเช่ือมโยงทกัษะทั้ง 4 ทกัษะขณะปฏิบติังานเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหไ้ดช้ิ้นงานออกมาอยา่งสมบูรณ์
มากท่ีสุด 

5.2 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องการจัดการเรียนแบบมุ่งภาระงาน 
การเรียนแบบมุ่งภาระงานเพื่อพฒันาทกัษะทางการพูดและการเขียนนั้นอาศยั

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
5.2.1 แนวคิดการเรียนรู้ภาษา (Language Acquisition) ของ Krashen (1981) ได้

เสนอแนวคิดว่าเก่ียวกบัตวัป้อนท่ีเขา้ใจได ้ (Comprehensible Input) กล่าวคือนกัเรียนจะสามารถ
บรรลุผลการเรียนรู้ภาษาจะตอ้งไดรั้บตวัป้อนภาษาท่ีสูงกว่าระดบัความรู้ของตนเลก็นอ้ยนอกจากน้ี 
Swain (1985) ไดเ้สนอเพ่ิมเติมว่าทกัษะการผลิตภาษา (Productive Output) ก็มีความสาํคญัในการ
พฒันาความรู้ความสามารถทางการเรียนภาษาท่ีสองเช่นกนั ดงันั้น การเรียนแบบมุ่งปฏิบติังานจึง
เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับตวัป้อนทางภาษาและผลิตภาษาในขณะปฏิบติังานซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีสาํคญัยิง่ในการเรียนภาษา (Richards, 2003 : 228) 

5.2.2 ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory) การเรียนแบบมุ่งปฏิบติังานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถทางการพดูและการเขียนภาษาองักฤษนั้นจะเกิดประสิทธิภาพไดน้ั้นนกัเรียน
ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีพูดและเขียนและมีกระบวนการทางความคิดตั้ งแต่การวาง
แผนการปฏิบติังานการแกไ้ขปัญหาการวิเคราะห์และการประเมินผลงานท่ีปฏิบติัซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีอภิปัญญาท่ี O’Malley et al (1985) กล่าวว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้การวางแผนการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานและการประเมินผลงานของตนหลงัจากปฏิบติังานแลว้อีกทั้ง Brown 
(1987) ไดใ้ห้ความหมายของอภิปัญญาว่าเป็นความรู้ความเขา้ใจของกระบวนความคิดของบุคคล
สามารถควบคุมความคิดวางแผนตรวจสอบและประเมินผลความคิดในการเรียนรู้ส่วน Flavell 
(1979) แบ่งอภิปัญญาออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ความรู้เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ (Knowledge About Cognition) คือ
การตระหนกัรู้และการสะทอ้นความคิด 

2. การควบคุมเก่ียวกบัความรู้และความเขา้ใจ (Regulations of Cognition) 
คือการใชก้ลวิธีในการควบคุมกระบวนการท่ีเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในดา้นการพดูและการเขียน
นั้น อภิปัญญาของนกัเรียนเกิดข้ึนเม่ือนกัเรียนตระหนกัถึงวิธีการพดูและเขียนในโอกาสต่างๆ เขา้ใจ
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ถึงกระบวนการวางแผนขั้นตอนอยา่งเป็นระบบและตรวจสอบประเมินผลงานท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติั
และสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและเกิดการเรียนรู้ 

5.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Centered 
Approach) กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั หมายถึง การจดัการศึกษาท่ีถือว่านกัเรียน
สาํคญัท่ีสุดเป็นกระบวนการจดัการศึกษาท่ีตอ้งเนน้ใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้และพฒันาความรู้ได้
ดว้ยตนเองหรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบติัในสภาพจริงของการทาํงานมีการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกบั
การประยุกตใ์ชใ้นสังคมมีการจดักิจกรรมและกระบวนการให้นักเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์สังเคราะห์
ประเมินและสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆนอกจากน้ีตอ้งส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพฒันาความสามารถ
ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพของนกัเรียนโดยสะทอ้นจากการท่ีนกัเรียนสามารถเลือกเรียน
รายวิชาหรือเลือกทาํโครงงานหรือช้ินงานในหัวข้อท่ีสนใจในขอบเขตเน้ือหาของวิชานั้ นๆ 
(สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2548) อีกทั้ง ณัฐวุฒิกิจ รุ่งเรือง (2545) ไดส้ังเคราะห์
ความหมายของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญัว่า หมายถึง การจดัการเรียนการ
สอนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัความถนดัความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล
นักเรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดสาระท่ีจะเรียนรู้ร่วมทาํกิจกรรมและปฏิบัติจริงจนค้นพบ
ขอ้ความรู้และวิธีการปฏิบติัดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและสามารถนาํความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องคาํนึงถึงหลักท่ีสําคัญซ่ึง สมศักด์ิ ภู่วิภา
ดาวรรธน์ (2544) ไดแ้ยกเป็นขอ้ๆ รวม 7 ขอ้ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการหรือความสนใจของนกัเรียนเป็นสาํคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากท่ีสุด 
3. เนน้ใหน้กัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองหมายความว่าใหส้ามารถ

เรียนรู้จากประสบการณ์ในสภาพความเป็นจริงสามารถวิจยัเชิงปฏิบติัการและสืบคน้หาความรู้ดว้ย
ตนเอง 

4. เป็นการพ่ึงพาตนเองเพื่อให้เกิดทกัษะท่ีจะนาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิต 
ประจาํวนัและสามารถเขา้ใจวิธีการเรียนรู้ของตนได้คือรู้วิธีคิดของตนเองและพร้อมท่ีจะปรับ 
เปล่ียนวิธีคิดอยา่งเหมาะสมไม่เนน้ท่ีการจดจาํเพียงเน้ือหา 

5. เน้นการประเมินตนเองเดิมผูส้อนเป็นผูป้ระเมินการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ประเมินตนเองอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจตนเองไดช้ดัเจนข้ึนเรียนรู้จุดดอ้ย
และพร้อมท่ีจะปรับปรุงหรือพฒันาตนเองใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนการประเมินในส่วนน้ีเป็นการประเมิน
ตามสภาพจริงและใชแ้ฟ้มสะสมผลงานช่วย 
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6. เนน้ความร่วมมือซ่ึงเป็นทกัษะท่ีสาํคญัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
7. เน้นรูปแบบการเรียนรู้ซ่ึงอาจเป็นได้ทั้ งในรูปแบบท่ีเป็นกลุ่มหรือเป็น

รายบุคคล 
จากหลกัการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางผูส้อนจึง

ควรคาํนึงถึงอย่างยิ่งและนํามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง ดงันั้น การเรียนแบบมุ่งปฏิบติังานจึงสอดคลอ้งตามแนวคิดการเรียนท่ีเนน้นกัเรียนเป็น
ศูนยก์ลางกล่าวคือกิจกรรมการเรียนมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนเองและ
นักเรียนได้มีโอกาสคิดตัดสินใจแก้ปัญหาเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตนระหว่างปฏิบัติงานใน
กระบวนการปฏิบติังานนกัเรียนมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนนอกจากน้ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้
ประสบการณ์จากการปฏิบติังานท่ีเนน้สภาพความเป็นจริงหลงัจากการปฏิบติังานสาํเร็จนกัเรียนได้
ประเมินตนเองและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเพื่อก่อความเขา้ใจในองคค์วามรู้อยา่งถูกตอ้ง 

5.3 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
ผูเ้ช่ียวชาญเสนอหลกัการท่ีช่วยใหผู้ส้อนพิจารณาตวัเลือกและออกแบบการจดัการ

เรียนรู้แบบเนน้ภาระงานเพ่ือกระตุน้และส่งเสริมนกัเรียนปฏิบติังานใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด ดงัน้ี 
Willis (1996 :130-131) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนกิจกรรมแบบเนน้ภาระงาน

สําหรับนักเรียนว่าผูส้อนตอ้งเตรียมภาษาสําหรับนักเรียนเป็นพิเศษ และหาวิธีช่วยให้นักเรียนมี
โอกาสและความมัน่ใจในการใชค้าํหรือวลีท่ีเรียนดว้ยดงันั้นหลกัการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระ
งานสาํหรับนกัเรียนตอ้งครอบคลุมในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ใช้ภาษาเป้าหมายในห้องเรียนเท่าท่ีเป็นไปได้โดยเร่ิมต้นจากคาํ และวลีท่ี
นกัเรียนมีจากประสบการณ์เดิมหรือสามารถคาดเดาได ้

2. สร้างกิจกรรมท่ีมุ่งหวงัใหน้กัเรียนสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุผลสาํเร็จ 
3. สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นกนัเองและเกิดความร่วมมือในการทาํงาน

เพื่อวา่นกัเรียนรู้สึกเป็นอิสระในการทาํงานหรือกลา้ซกัถามเม่ือมีปัญหา 
4. มั่นใจว่าทุกกิจกรรมของภาระงานนั้ นสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนด้าน

ความสามารถการใชภ้าษาของนกัเรียน 
5. ตอ้งยอมรับวา่ภาระงานในขั้นตอนแรกอาจไม่สมบูรณ์แบบ 
6. ควรให้การเสนอแนะนกัเรียนในส่ิงท่ีผิดพลาดและส่งเสริมให้นกัเรียนฝึกหรือ

ปฏิบติัซํ้ าอีกคร้ังหน่ึงโดยไม่ควรช่วยแกไ้ขขอ้ผดิพลาดมากเกินไป 
7. ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาแม่ได้ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนให้ใช้

ภาษาเป้าหมายในภาระงานใหม้ากท่ีสุด 
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8. มัน่ใจว่านักเรียนมีความเขา้ใจคาํสั่งในขั้นตอนการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
และตระหนักว่านักเรียนตอ้งมีโอกาสในการฝึกรูปแบบโครงสร้างของประโยคท่ีถูกตอ้งในขั้น
ตอนทา้ยของภาระงาน 

9. ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจประโยชน์ขององคป์ระกอบในภาระงานและสามารถช่วย
ใหน้กัเรียนยอ้นคิดขั้นตอนการปฏิบติังานและสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี Willis ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีในการจดัการสอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบเนน้
ภาระงานกบันกัเรียนเพ่ิมเติมว่าการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานสามารถช่วยให้นกัเรียนท่ีเรียน
อ่อนไดเ้รียนซ่อมเสริมใหเ้ขา้ใจการใชภ้าษาชดัเจนและเห็นประโยชนข์องการเรียนรู้แบบเนน้ภาระ
งานมากข้ึนเกิดความมัน่ใจในตนเองเพิ่มข้ึนและภาระงานสามารถช่วยให้บรรลุผลสาํเร็จทางดา้น
กระบวนการทางความคิดดว้ย 

Cameron (2001 : 31) เสนอหลกัการในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ภาระงานในหอ้ง 
เรียนสาํหรับนกัเรียนไว ้ดงัน้ี 

1. ภาระงานควรมีความชัดเจนเขา้ใจง่ายและมีเอกภาพสําหรับนักเรียนในเร่ือง
หวัขอ้กิจกรรมหรือผลงาน 

2. ภาระงานควรใชภ้าษาท่ีเนน้การส่ือความหมายและจุดมุ่งหมายสาํหรับนกัเรียน
ในภาระงานนั้นๆ 

3. ภาระงานควรมีเป้าหมายการเรียนภาษาท่ีชดัเจน 
4. ภาระงานควรมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุด 
5. ภาระงานควรส่งเสริมความสนใจและความกระตือรือร้นของนกัเรียน 
Ellis (2003 : 276-278) ไดใ้หห้ลกัการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานดงัน้ี 
1. ความยากง่ายของภาระงานตอ้งเหมาะสมกบัระดบันกัเรียน 
2. ผูส้อนควรตั้งเป้าหมายหรือจุดประสงคข์องแต่ละภาระงานใหช้ดัเจน 
3. นักเรียนจาํเป็นต้องตระหนักถึงความสําคญัของภาระงานซ่ึงนักเรียนต้อง

ปฏิบติังานอยา่งจริงจงัมิใช่ทาํเพียงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น 
4. นกัเรียนสามารถปรับตวัให้เหมาะสมกบับทบาทกิจรรมในบทเรียนของภาระ

งานนั้นๆพร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาการใชภ้าษาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างราบร่ืนโดยทาํงานร่วมกนัเป็นงานคู่
หรืองานกลุ่ม 

5. ภาระงานส่งเสริมให้นกัเรียนใชภ้าษาของตนเองในการปฏิบติังานและเป็นการ
สร้างบรรยากาศในการเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 
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6. ภาระงานเบ้ืองตน้สาํหรับนกัเรียนคือการใชภ้าษาเพื่อมุ่งเนน้การส่ือความหมาย
ส่ิงหน่ึงท่ีจะทาํให้นักเรียนประสบผลสําเร็จในการใชภ้าษาคือการจดัภาระงานให้หลากหลายซ่ึง
รวมทั้งโครงสร้างของภาษาท่ีใชด้ว้ย 

7. ภาระงานท่ีดีควรเปิดโอกาสให้นักเรียนไดเ้รียนรู้รูปแบบภาษาท่ีถูกตอ้งทั้งน้ี
ควรสอดคลอ้งกบัหลกัการในขอ้ 6 

8. ภาระงานท่ีดีควรใหน้กัเรียนประเมินผลในการดาํเนินงานและความกา้วหนา้ใน
การปฏิบติังาน 

นอกจากน้ี Ellis ใหค้วามคิดเห็นเพิ่มเติมว่าหลกัการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระ
งานดงักล่าวไม่สามารถครอบคลุมทุกหลกัการบางหลกัการไม่สามารถทาํไดก้บัวิธีการใดวิธีการ
หน่ึงดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งเลือกวิธีการท่ีตนเองมีความถนดัเขา้ใจและสามารถทาํให้นกัเรียนสามารถ
ปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

จากหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ภาระงานดงักล่าวสรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้แบบ
เนน้ภาระงานท่ีดีนั้นตอ้งคาํนึงถึงระดบัชั้นของนกัเรียนเป้าหมายและขั้นตอนการดาํเนินการตอ้งมี
ความชดัเจนนกัเรียนสามารถใชภ้าษาท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงเนน้การส่ือความหมายมากกวา่
รูปแบบทางภาษามีการประเมินผลการดาํเนินการเพื่อปรับปรุงและพฒันาภาระงานต่อไป ดงันั้นจะ
เห็นไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานเป็นการสร้างโอกาสใหน้กัเรียนมีความมัน่ใจกลา้ท่ีจะ
ใชภ้าษาในการปฏิบติังานและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขส่ิงเหล่าน้ีเป็นการสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.4 องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
Candlin and Dermot (1987 : 10-12); Nunan (1989 : 10-11) และ Ellis (2003: 21) 

ระบุองคป์ระกอบของภาระงานท่ีสอดคลอ้งกนัไดแ้ก่ 
1. เป้าหมาย (Goal) หมายถึง การกาํหนดเป้าหมายของภาระงานท่ีนักเรียน

สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของภาระงานแต่ละช้ินได ้
2. ขอ้มูลป้อนเขา้ (Input) หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการพูดหรือขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ส่ือต่างๆ และประสบการณ์ของนกัเรียนในการปฏิบติังาน 
3. บทบาท (Roles) หมายถึง บทบาทของครูและนกัเรียนในการดาํเนินงานตาม

ภาระงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 
4. ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedures) หมายถึงการกาํหนดขั้นตอนและวิธีการทาํ

ภาระงาน 
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5. ผลงาน (Outcomes) หมายถึงผลสาํเร็จของผลงานมี 2 ประเด็นไดแ้ก่ ดา้น
ผลผลิตคือผลงานหรือช้ินงานท่ีปฏิบติับรรลุเป้าหมายของภาระงานและดา้นกระบวนการคือรูปแบบ
โครงสร้างภาษาและขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งมีระบบ 

นอกจากน้ี Nunan (1989) ใหค้วามคิดเห็นเร่ืององคป์ระกอบว่าควรใหค้วามสาํคญัของ
การจดัชั้นเรียน (Setting) และการประเมินผลภาระงาน (Feedback) ซ่ึงเป็นการประเมินผลภาระงาน
ในดา้นนกัเรียนกระบวนการและช้ินงาน 

จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของภาระงานประกอบไปดว้ยเป้าหมาย ขอ้มูล
ป้อนเขา้ บทบาท ขั้นตอนการปฏิบติังาน ผลงานการจดัชั้นเรียนและการประเมินผลงาน ดงันั้นการ
ออกแบบภาระงานให้มีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัองค์ประกอบดงักล่าวเพื่อท่ีจะทา้ทายและดึงดูด
ความสนใจของนกัเรียนในการพฒันาการใชภ้าษาของตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน 

5.5 รูปแบบกจิกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
การเรียนรู้ภาษาจากภาระงานตอ้งอาศยักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนบรรลุช้ินงาน

โดยใหน้กัเรียนไดฝึ้กการใชภ้าษาในสถานการณ์จริงมากท่ีสุดเพื่อใหเ้กิดทกัษะในการปฏิบติั 
Willis (2007 : 253) ไดเ้สนอรูปแบบภาระงานจาํนวน 7 รูปแบบดงัน้ี 
1. การจดัทาํรายการ (Listing) คือรูปแบบกิจกรรมท่ีมุ่งหวงัใหน้กัเรียนแสดงความ

คิดเห็นของตน โดยมีวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมความคิดและการคน้หาความจริง 
2. การเรียงลาํดบัและการแยกประเภท (Ordering and sorting) คือรูปแบบกิจกรรม

ท่ีนกัเรียนฝึกใชภ้าษาในการเรียงลาํดบัขอ้มูลและจดัแยกประเภทตามหวัขอ้ต่างๆไดถู้กตอ้ง 
3. การจบัคู่ (Matching) คือ รูปแบบกิจกรรมท่ีนกัเรียนฝึกจบัคู่ส่ิงท่ีไดฟั้งไดอ่้าน

กบัรูปภาพ คาํ วลี อนุประโยคและประโยค หรือ จบัคู่ทิศทางกบัแผนท่ี 
4. การเปรียบเทียบ (Comparing) คือ รูปแบบกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนเปรียบเทียบ

ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเดียวกนัแต่แหล่งท่ีมาหรือเน้ือหาต่างกนัเพื่อท่ีจะรวบรวมส่วนท่ีเหมือนกนัหรือ
คลา้ยคลึงกนัและแยกแยะส่วนท่ีแตกต่างกนัได ้

5. การแกปั้ญหา (Problem solving) คือรูปแบบกิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนแสดงความ
คิดเห็นและเหตุผลพร้อมทั้งทา้ทายใหน้กัเรียนพยายามแกไ้ขปัญหาใหบ้รรลุผล 

6. งานท่ีสร้างสรรค ์ (Creative task) หรืออีกช่ือหน่ึงท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่าโครงงาน 
คือ รูปแบบกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนทาํงานเป็นคู่หรือกลุ่มงานประเภทน้ีมีขั้นตอนการทาํงานมากกว่า
ประเภทอ่ืนและเป็นงานท่ีรวมกิจกรรมหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัซ่ึงบางคร้ังนกัเรียนอาจตอ้งออกไป
ทาํกิจกรรมนอกชั้นเรียนส่ิงท่ีสาํคญัท่ีทาํใหง้านเสร็จสมบูรณ์นั้นข้ึนอยูก่บัทกัษะการจดัการและการ
ทาํงานร่วมกนั 
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7. การแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Sharing personal experience) คือรูปแบบ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชภ้าษาพดูเก่ียวกบัตนเองและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบับุคคลอ่ืนผลท่ี
ไดจ้ากการปฏิสมัพนัธ์นั้นใกลเ้คียงกบับทสนทนาในชีวิตประจาํวนั 

Richards and Rodgers (2002 : 235) ไดจ้าํแนกรูปแบบภาระงานดงัน้ี 
1. ภาระงานในการปะติดปะต่อขอ้มูล (Jigsaw task) เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียน

รวบรวมขอ้มูลของแต่ละกลุ่มแลว้นาํมาสรุปเป็นภาพรวมของขอ้มูลหรือเร่ืองราวท่ีกาํหนดให ้
2. ภาระงานในการแลกเปล่ียนขอ้มูล (Information-gap task) เป็นกิจกรรมท่ี

นกัเรียนทาํเป็นคู่หรือกลุ่มมีการพดูแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหไ้ดภ้าระงานท่ีสมบูรณ์ 
3. ภาระงานการแกปั้ญหา (Problem-solving task) เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนไดรั้บ

ปัญหาและขอ้มูลท่ีกาํหนดใหแ้ละนกัเรียนตอ้งพยายามร่วมกนัแกปั้ญหาใหบ้รรลุผลตามประสงค ์
4. ภาระงานในการตดัสินใจ (Decision–making task) เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียน

ไดรั้บปัญหาซ่ึงมีทางเลือกในการแกปั้ญหาหลายวิธีนักเรียนตอ้งเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงหลงัจากนั้นมี
การอภิปรายเหตุผลการในกาแกปั้ญหาร่วมกนั 

5. ภาระงานในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Opinion exchange task) เป็น
กิจกรรมท่ีกระตุน้ให้นักเรียนกระตือรือร้นในการอภิปรายผลและแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดย
นกัเรียนไม่จาํเป็นตอ้งบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนั 

Ellis (2003 : 213) ไดเ้สนอรูปแบบกิจกรรมท่ีเนน้ภาระงานจาํนวน 3 รูปแบบ
ประกอบดว้ย 

1. กิจกรรมการแลกเปล่ียนขอ้มูล (Information-gap activity) คือการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลจากคนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึงหรือจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึงเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
สมบูรณ์ 

2. กิจกรรมการแลกเปล่ียนเหตุผล (Reasoning-gap activity) คือขอ้มูลใหม่ท่ีได้
จากขอ้มูลไดผ้า่นการลงความเห็นการสรุปความใหเ้หตุผลของนกัเรียนมาแลว้ 

3. กิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Opinion-gap activity) คือการระบุและใช้
ภาษาแสดงความคิดเห็นในเร่ืองของตวับุคคลความรู้สึกทศันคติในการโตต้อบกบัสถานการณ์ท่ี
กาํหนดใหไ้ด ้

จากรูปแบบกิจกรรมท่ีเน้นภาระงานขา้งตน้น้ีสรุปไดว้่า กิจกรรมท่ีเนน้ภาระงาน
นั้นเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนไดใชภ้าษาในสถานการณ์จริงหรือใกลเ้คียงกบัชีวิตจริง
ตลอดจนลงมือปฏิบติังานดว้ยตนเองและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่้านไดดี้ดงันั้นความหลากหลาย
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ของรูปแบบกิจกรรมเหล่าน้ีสามารถพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนทั้งทางดา้นการใชภ้าษาและทกัษะ
กระบวนการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานเป็นการเรียนรู้ภาษาท่ีเกิดจากการใชภ้าระงาน

เป็นส่ือส่ิงท่ีสาํคญัคือนกัเรียนตอ้งรู้เป้าหมายของภาระงานและทาํความเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติัให้
ถูกตอ้งในแต่ละงานเพื่อมุ่งหวงัให้นกัเรียนสามารถพฒันาการใชภ้าษาท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
จริงในชีวิต ประจาํวนั ไดมี้นกัการศึกษา 2 ท่านไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน
ดงัน้ี 

Willis (2007 : 254) ไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน ดงัน้ี 
1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนอ่าน (Pre-task priming activities) 
2. ภาระงาน (Task) 
3. การเตรียมการรายงาน (Planning a report) 
4. การรายงานขอ้มูลกลบั (Reporting back) 
5. การเนน้รูปแบบ (Form focus) 
6. การวิเคราะห์ภาษาและการฝึกปฏิบติั (Devise analysis and practice activities) 
7. การทบทวนภาระงานและการประเมินผล (Task repetition and evaluation)  

 
1. ขั้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนอ่าน (Pre-task priming activities) ขั้นตอนน้ี

คือการแนะนาํหวัขอ้และภาระงาน ดงัน้ี 
1.1 ผูส้อนจะช่วยนักเรียนให้เขา้ใจประเด็นสําคญัและจุดประสงคข์องภาระ

งาน เช่น การระดมความคิด การใชรู้ปภาพฯลฯ 
1.2 ผูส้อนอาจเน้นคาํหรือวลีท่ีจาํเป็นสําหรับภาระงานแต่ยงัไม่ควรสอน

โครงสร้างไวยากรณ์ใหม่ 
1.3 นกัเรียนลงมือปฏิบติัขั้นตอนน้ีตวัอย่างกิจกรรม เช่น การคดัเลือกคาํท่ีไม่

เขา้กลุ่มออก 
1.4 ผูส้อนควรใหเ้วลานกัเรียนในการคิดเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติังาน 
1.5 ถา้ภาระงานเก่ียวขอ้งกบัขอ้ความให้นกัเรียนอ่านหัวขอ้ ขอ้ความ เพื่อทาํ

ความเขา้ใจเสียก่อน 
2. ขั้นระหวา่งการปฏิบติังาน (Task cycle) 

2.1 ภาระงาน (Task) 



36 

 

2.2 นกัเรียนสามารถทาํภาระงานเป็นงานคู่ (Pair work) หรืองานกลุ่ม (Group 
work) พร้อมทั้งใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสใชภ้าษาเป้าหมายเพ่ือแสดงความคิดเห็น 

2.3 ผูส้อนเดินรอบๆห้องและสังเกตพฤติกรรมนักเรียนพร้อมทั้ งกระตุ้น
ผูเ้รียนใหพ้ยายามใชภ้าษาเป้าหมายในการส่ือสาร 

2.4 ผูส้อนช่วยนักเรียนกรณีท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ เช่น นักเรียนตอ้งการ
พดูอะไรแต่จะไม่แทรกเพื่อแกไ้ขรูปแบบภาษาท่ีไม่ถูกตอ้ง 

2.5 ผูส้อนเนน้การใชภ้าษาท่ีเกิดข้ึนกบัเหตุการณ์ท่ีเฉพาะหนา้และสร้างความ
มัน่ใจกบันกัเรียนโดยการทาํงานเป็นกลุ่ม 

3. การวางแผนรายงาน (Planning a report) 
3.1 การวางแผนเป็นการเตรียมการสําหรับการรายงานผลซ่ึงเป็นขั้นตอน

ต่อไป นักเรียนจะรายงานให้เพื่อนทั้งห้องรับทราบเร่ืองการทาํภาระงานว่าเป็นอย่างไร และได้
ช้ินงานหรือผลงานอะไร 

3.2 นกัเรียนเขียนฉบบัร่างพร้อมทั้งฝึกซอ้มวา่จะตอ้งเขียนหรือพดูอะไร 
3.3 ผูส้อนเดินไปรอบๆ หอ้งเรียนเพื่อแนะนาํนกัเรียนทางดา้นภาษา 
3.4 นกัเรียนสามารถถามคาํถามกบัผูส้อนเก่ียวกบัหวัขอ้นั้นๆ 
3.5 รายงานเป็นรูปการเขียนผูส้อนสามารถส่งเสริมใหเ้พื่อนนกัเรียนแกไ้ขโดย

ใชพ้จนานุกรมภาษาองักฤษได ้
3.6 ในขั้นการวางแผนเน้นเร่ืองความชดัเจนการเรียบเรียงและความถูกตอ้ง

ของขอ้มูล 
4. การรายงานกลบั (Report back) 

4.1 ผูส้อนสุ่มถามนกัเรียนบางคู่หรือบางกลุ่มโดยให้รายงานสรุปแก่เพ่ือนทั้ง
หอ้งเพ่ือให้ทุกคนสามารถเปรียบเทียบผลท่ีไดว้ิธีการอาจเป็นรูปแบบการรายงานของนกัเรียน 1-2 
กลุ่มให้กลุ่มอ่ืนเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นและเติมเต็มในส่วนต่างๆพร้อมทั้งกาํชบัให้นกัเรียน
จดบนัทึกในระหวา่งท่ีเพื่อนรายงานดว้ย 

4.2 ผูส้อนแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองเน้ือหาท่ีนกัเรียนรายงานบางคร้ังอาจ
ปรับภาษาใหม่ในภายหลงัแต่ไม่ควรแกไ้ขหนา้หอ้งเรียนขณะท่ีนกัเรียนรายงาน 

5. การเนน้รูปแบบ (Form Focus)  
5.1 ผูส้อนเตรียมคาํศพัทเ์ฉพาะท่ีมีประโยชน์ วลี โครงสร้างและให้นักเรียน

ฝึกแยกประเภท 
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5.2 ผูส้อนเนน้ความถูกตอ้งของประโยคซ่ึงช่วยให้นกัเรียนสนใจรูปแบบทาง
ภาษา 

5.2 ผูส้อนเลือกบทอ่านจากแบบฝึกการอ่าน บทพดูหรือบทฟังท่ีผา่นการตรวจ
จากผูเ้ช่ียวชาญ 

5.3 กิจกรรมควรเร่ิมจากความหมาย แลว้ให้ตวัอย่าง นักเรียนตอ้งอ่านแลว้
วิเคราะห์แยกแยะคาํวลี ประโยคท่ีมีความหมาย และเติมลงในช่องวา่งในแบบฝึกท่ีครูเตรียมมาให ้

6. การวิเคราะห์ภาษาและการฝึกปฏิบติั (Devise Analysis and practice activities) 
6.1 ผูส้อนเตรียมรูปแบบโครงสร้างทางภาษาท่ีไม่ถูกตอ้งในภาระงานให้

นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษากบัเพ่ือนๆ 
6.2 ผูส้อนให้นกัเรียนทาํกิจกรรมฝึกใชภ้าษาและสรุปโครงสร้างทางภาษาให้

นกัเรียนเขา้ใจชดัเจนซ่ึงข้ึนอยูก่บัเน้ือหาท่ีไดว้ิเคราะห์แลว้ 
6.3 ผูส้อนให้ความช่วยเหลือขณะท่ีนักเรียนร่วมกันทาํงานเปิดโอกาสให้

นกัเรียนถามคาํถามได ้
7. การทบทวนภาระงานและการประเมินผล (Task repetition and evaluation) 

7.1 ผูส้อนทบทวนการวิเคราะห์ของนักเรียนอย่างเป็นระบบอีกคร้ังบน
กระดานหรือโปรเจค็เตอร์จากนั้นใหน้กัเรียนคดัลอกลงในสมุด 

7.2 ผูส้อนใหน้กัเรียนคิดทบทวนเก่ียวกบัภาระงานและเขียนส่ิงท่ีนกัเรียนรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบลงในกระดาษ  

7.3 ครูให้ผลสะทอ้นกบันักเรียนทั้งระดบัชั้น หรือครูสัมภาษณ์นักเรียนเป็น
กลุ่มยอ่ยและจดบนัทึกส่ิงท่ีนกัเรียนรู้สึกเก่ียวกบัภาระงาน 

Willis ไดใ้ห้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าเม่ือนักเรียนทาํภาระงานแต่ละคร้ังเสร็จส้ิน
ผูส้อนอาจเลือกทาํการติดตามผล (Follow-up) ดงัน้ี 

1. นกัเรียนควรฝึกใชภ้าษาท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัภาระงานทางดา้นการพูดซํ้ าอีก
คร้ังหน่ึงแต่ควรเปล่ียนจากคู่เดิมหรือกลุ่มเดิม 

2. นกัเรียนควรยอ้นกลบัไปดูส่ือหรือบทความของภาระงานและเขียนคาํวลีหรือ
โครงสร้างท่ีสาํคญัแลว้จดบนัทึก 

3. นกัเรียนควรไดอ้ภิปรายถึงความรู้สึกเก่ียวกบัภาระงานว่าเป็นอย่างไรบา้งและ
อะไรท่ีนกัเรียนจะนาํไปทาํต่อไปหรือเขียนบนัทึกประจาํวนัเพื่อใหผู้ส้อนอ่านทีหลงั 
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Ellis (2003: 244-262) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการเรียนแบบเนน้ภาระงาน ดงัน้ี 
1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนท่ีมุ่งเน้นการเตรียมนักเรียนให้

สามารถปฏิบติั งานได ้โดยเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนไดน้ั้น 
ซ่ึงตอ้งอาศยัวิธีการ 4 วิธีดงัต่อไปน้ี 

1.1 สนบัสนุนนกัเรียนใหป้ฏิบติังานท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัภาระงาน (Task) 
1.2 ใหน้กัเรียนสงัเกตรูปแบบของการทาํภาระงาน (Task) 
1.3 กระตุน้นกัเรียนให้ทาํกิจกรรมท่ีไม่ใช่ภาระงานแต่เป็นการส่งเสริมความ

พร้อมท่ีปฏิบติังานในขั้นต่อไป 
1.4 วางแผนอย่างเป็นระบบสําหรับภาระงานหลักได้แก่การวางแผนการ

ปฏิบติังานสาํหรับนกัเรียน การวางแผนท่ีช้ีแนะรูปแบบภาษาและการวางแผนแบบเนน้เน้ือหา 
2. ขั้นระหว่างการปฏิบติั (During-task หรือท่ี Willis ใชว้่า Task cycle) มีวิธีการ

ทาํภาระงาน 2 วิธี ในการปฏิบติังานในขั้นตอนน้ี 
2.1 คุณลกัษณะของภาระงาน (Task performance options) คือ คุณลกัษณะ

ต่างๆ ของภาระงานท่ีส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยผูส้อน
สามารถวางแผนการสอนล่วงหนา้ไดเ้ช่นประการแรกการกาํหนดเวลาในการทาํภาระงาน ถา้ผูส้อน
เนน้การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง (Accuracy) ในการปฏิบติังานควรใหน้กัเรียนกาํหนดระยะเวลาเอง แต่ถา้
ใหน้กัเรียนเนน้การใชภ้าษาอยา่งดี (Fluency) ควรกาํหนดระยะเวลาให้นกัเรียนเพื่อฝึกใหน้กัเรียน
เกิดความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาโดยไม่คาํนึงเร่ืองความถูกตอ้งนกั ประการท่ีสอง การใหข้อ้มูล
บางส่วนกบันักเรียนในขณะท่ีนักเรียนกาํลงัทาํภาระงานและประการท่ีสาม คือการให้คาํแนะนาํ
ส่วนของภาระงานท่ีนกัเรียนไม่คาดคิดคาํตอบไวซ่ึ้งเป็นการทา้ทายนกัเรียน เช่น ภาระงานท่ีตอ้งการ
ตดัสินใจ (A decision-making task) เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความสนใจและใชภ้าษาในภาระ
งานเพ่ิมข้ึน 

2.2 คุณลกัษณะทางดา้นกระบวนการ (Process options) คือ ขั้นตอนของภาระ
งานท่ีกาํหนด ใหน้กัเรียนทาํตามภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้มบูรณ์ 

3. ขั้นหลงัการปฏิบติั (Post-task หรือท่ี Willis ใชว้า่ Language focus) เป็นขั้นตอน
ท่ีนกัเรียนรายงานผลการปฏิบติังานพร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบติังานของนกัเรียนเองระบุสาเหตุ
ของปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาในการส่ือสารรวมทั้งภาษาท่ีใชใ้นภาระงานหลงัจากนั้นผูส้อนเลือก
ปัญหาทางภาษาท่ีซ่ึงนกัเรียนใชไ้ม่ถูกตอ้งขณะปฏิบติังานมาวิเคราะห์แกไ้ขภาษาใหถู้กตอ้งร่วมกนั 
และทา้ยสุดใหน้กัเรียนไดท้าํภาระงานซํ้ าอีกคร้ังหน่ึงเพื่อใหโ้อกาสนกัเรียนไดป้รับปรุงช้ินงานของ
ตนเองและในการปฏิบติั งานซํ้ านั้นสามารถทาํใหอ้ยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีคลา้ยคลึงกบัภาระงานเดิมแต่
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สถานการณ์หรือคาํสั่งแตกต่างไปจากท่ีฝึกปฏิบติัได้  หรือฝึกกิจกรรมใหม่แต่ใช้รูปแบบและ
โครงสร้างภาษาท่ีไดว้ิเคราะห์แลว้ 

จากขั้นตอนการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานสรุปไดว้่า  กิจกรรมการเรียนรู้แบบเนน้
ภาระงานไม่เพียงแต่ช่วยให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาโดยใชภ้าระงานเป็นส่ือการเรียนรู้เท่านั้น 
แต่เป็นการสนองความตอ้งการของนกัเรียนโดยตรงอีกทั้งนักเรียนยงัสามารถวางแผนการทาํงาน
เป็นขั้นตอนแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการทาํงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ  และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่้าน
ไดด้งันั้นจะเห็นไดว้่าแต่ละขั้นตอนของหลกัการเรียนรู้ขา้งตน้น้ีมุ่งเนน้ให้นกัเรียนเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติัจริงเปิดโอกาสให้นักเรียนใชภ้าษาไดอ้ย่างอิสระ โดยผูส้อนนั้นทาํหน้าท่ีเพียงคอยอาํนวย
ความสะดวกและใหค้าํแนะนาํเท่านั้น 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัการเรียนรู้แบบภาระงานตามขั้นตอนของ Willis (1996 : 116-130); 
Ellis (2003 : 244-262) และ J. and D. Willis (2007 : 154-175) ซ่ึงปรับขั้นตอนใหเ้หมาะสมสาํหรับ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัโดยขั้นตอนของการเรียนรู้แบบภาระงานมีการทาํงาน 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียมปฏิบติังาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนท่ีเตรียมนกัเรียนในการปฏิบติังาน 
ไดแ้ก่ การแนะนาํเร่ืองท่ีจะเรียนจุดประสงคข์องภาระงานการเตรียมคาํศพัทแ์ละสาํนวนใหม่ท่ีใชใ้น
ภาระงานจากนั้นนกัเรียนปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบังานท่ีตอ้งปฏิบติัจริง 

2. ขั้นระหว่างปฏิบติังาน (During-task) เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนทาํความเขา้ใจ
เก่ียวกบัวิธีการปฏิบติังานของนกัเรียนเองงานท่ีไดรั้บมอบหมายอาจเป็นงานคู่หรืองานกลุ่มฝึกให้
นกัเรียนสามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกบัเพื่อนในขณะปฏิบติังานเม่ือผลิตช้ินงานเรียบร้อย
แลว้ใหเ้พื่อนในกลุ่มตรวจสอบแกไ้ขผลงานเขียนรวมทั้งใหน้กัเรียนวางแผนซกัซอ้มเพ่ือรายงานผล
การทาํงานขณะท่ีเพื่อนรายงานผลให้นักเรียนทุกคนเขียนขอ้ผิดพลาดของการใชภ้าษาของเพ่ือน
หลงัจากนั้นนกัเรียนแต่ละกลุ่มสลบัการตรวจงานเขียนเพื่อตรวจสอบดูขอ้ผิดพลาดทางโครงสร้าง
ภาษาซํ้าอีกคร้ังหน่ึง 

3. ขั้นหลงัปฏิบติังาน (Post-task) เป็นขั้นตอนท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชภ้าษาให้
ถูกตอ้งตามรูปแบบและโครงสร้างของภาษาประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ 

3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language analysis) นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัวิเคราะห์
รูปแบบภาษาท่ีผิดพลาดแกไ้ขโครงสร้างทางภาษาท่ีใชใ้นภาระงานใหถู้กตอ้งโดยมีผูส้อนเป็นผูใ้ห้
คาํแนะนาํหรือเติมเตม็ในส่วนท่ียงัมีขอ้บกพร่องอยูจ่นนกัเรียนเขา้ใจอยา่งดีจากนั้นใหน้กัเรียนแต่ละ
กลุ่มช้ีแจงปัญหาอุปสรรคและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการทาํงานร่วมกนั 

3.2 ขั้นฝึกใชภ้าษา (Practice) หลงัจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้คาํศพัทส์าํนวนและ
โครงสร้างภาษาท่ีวิเคราะห์แลว้ นกัเรียนไดฝึ้กรูปแบบโครงสร้างทางภาษาท่ีใชซ้ํ้ าอีกคร้ังหน่ึงทั้งน้ี
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เพื่อใหเ้กิดความคล่องแคล่วและถูกตอ้งจากนั้นผเูรียนไดท้าํภาระงานเป็นรายบุคคลซ่ึงสถานการณ์ท่ี
ฝึกปฏิบติัต่างไปจากท่ีทาํไวในขั้นระหวา่ง 

3.3 ขั้นติดตามผล (Follow-up) คือเม่ือนกัเรียนปฏิบติังานจนส้ินสุดทุกขั้นตอน
ของภาระงานแลว้มีการติดตามผลของนกัเรียนโดยให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนและ
เขียนบนัทึกถึงส่ิงท่ีไดพ้ฒันาตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ขเพื่อการปฏิบติังานดีข้ึนใน
คร้ังต่อไป 

5.7 ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
Willis (1996, 2007: 137, 1-3) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้แบบภาระงาน 

ดงัน้ี 
1. นกัเรียนมีความมัน่ใจในการพดูและส่ือสารกบัผูอ่้านมากข้ึน 
2. นกัเรียนสนุกสนานมีแรงจูงใจเกิดความทา้ทายในการปฏิบติังาน 
3. นกัเรียนสามารถใชภ้าษาส่ือสารอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมทั้งฝึกการแกปั้ญหา

ต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. นกัเรียนใชป้ระสบการณ์เดิมมาสู่บทเรียนใหม่และพบว่าน่าสนใจและเป็นการ

เพิ่มพนูความคิดเดิมอีกดว้ย 
5. นักเรียนไดใ้ชภ้าษาในการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงจากขอ้มูล

ขา้งตน้สรุปประโยชน์ของการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานว่าเป็นการเพิ่มพนูความรู้ความคิดเดิมทาํให้
นกัเรียนเกิดความมัน่ใจในการใชภ้าษามีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่้านเพ่ิมข้ึนฝึกการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้
ดีเกิดความทา้ทายและมีความสนุกสนานในการปฏิบติังาน 

6. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกันเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม ทาํให้ภาระงานมีความความ
ยดืหยุน่ 

7. นกัเรียนท่ีเรียน TBL เกิดแรงจูงใจมากกวา่กวา่การเรียนดว้ยวิธี PPP 
8. ภาระงานตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีเนน้การปฏิบติั โดยมีครูผูส้อนเป็นผู ้

ช้ีแนะ 
9. นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง จากส่ือสมจริง ช่วยกระตุน้ในการเรียนรู้ 
10. นกัเรียนเรียนรู้อยา่งเป็นธรรมชาติ ผา่นกระบวนการท่ีง่ายและชดัเจน มีขั้นตอน

และการวดัการประเมินผลท่ีถูกตอ้ง 
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5.8 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning 
Assessment) 

การประเมินผลการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เป็นวิธีการประเมินผลการ
เรียนการสอนท่ีสามารถวดั ตรวจสอบหรือประเมินผลการเรียนจากการให้นกัเรียนไดแ้สดงความรู้
ความสามารถท่ีไดรั้บว่านกัเรียนมีความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใดใชว้ิธี การประเมินท่ีหลากหลาย การ
ประเมินภาระงาน เป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถและทกัษะตลอดจน ลกัษณะนิสัย
ในการเรียนของนกัเรียน เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมมาใชใ้นการตรวจสอบว่านกัเรียนสัมฤทธ์ิตามเป้า 
หมายของการเรียนการสอนท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ ลกัษณะการประเมินจะประเมิน ผ่านการพูด การ
แสดงท่าทาง การสาธิต การทดลอง การแสดงบทบาทสมมติ และอ่ืนๆ ซ่ึงทาํให้ผูป้ระเมินสามารถ
ใชก้ารสังเกตเพื่อ ตรวจสอบส่ิงท่ีนักเรียนแสดงออกมาว่ามีความสามารถ ทกัษะและคุณลกัษณะ
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นเป้าหมาย ผูส้อนสามารถบูรณาการ Task-Based Learning Assessment ใน
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อสร้างประสบการณ์ทางการเรียน นอกจากน้ีการประเมินผลรูปแบบ
น้ีจะประเมินโดยใชเ้กณฑรู์บิกส์ (Rubics) นั้น เราสามารถศึกษาเกณฑก์ารประเมินโครงงานของ
นกัเรียน ศึกษาวตัถุประสงคแ์ละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความหลาก หลายของผลงานในโครงงาน 
เช่น การสาธิต การนาํเสนอ การคิดวิเคราะห์ และคุณภาพของแหล่งขอ้มูล 

ขั้นตอนในการสร้างรูปแบบของ Task-Based Learning Assessment 5 ขั้นตอน คือ 
1. ระบุความคิดรวบยอดหลกัและทกัษะการคิดท่ีตอ้งการวดัผล 
2. ระบุชนิดของผลงานท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนปฏิบติั โดยท่ีอาจจะใหน้กัเรียนเป็นผู ้

เลือก 
3. กาํหนดวตัถุประสงคข์องผลงานท่ีจะทาํ เช่น ใหข้อ้มูล โนม้นา้ว หรือ กระตุน้ 
4. เขียนกระบวนการท่ีนกัเรียนจะใช ้ 
5. ใหค้าํแนะนาํนกัเรียนเก่ียวกบัการวดัผลอธิบายเก่ียวกบัรายการท่ีจะใชป้ระเมิน 
ขั้นตอนในการวดัผลแบบ Task-Based Learning Assessment 
1. การระบุวตัถุประสงคข์อง Task-Based Learning Assessment ในการดาํเนินการ

วดัผลท่ีดี ควรมีการระบุวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน โดยควรศึกษาประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
1.1 ความคิดรวบยอด ทกัษะ หรือความรู้ใดท่ีตอ้งการวดั 
1.2 นกัเรียนควรรู้ส่ิงใดบา้ง 
1.3 นกัเรียนควรทาํภาระงานในระดบัใด 
1.4 ความรู้ชนิดใดท่ีควรวดัผล: การใหเ้หตุผล ความจาํ หรือ กระบวนการ 

2. การเลือกกิจกรรม 
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หลงัจากระบุวตัถุประสงคข์องการวดัผล เราสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือก
กิจกรรมต่างๆไดโ้ดยคาํนึงถึงประเด็นต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ระยะเวลา แหล่งขอ้มูลท่ีมีอยู่ ขอ้มูลท่ีจาํเป็น
ต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัคุณภาพของปฏิบติังาน มีกิจกรรมอยู่สองประเภทท่ีเหมาะสมในการเลือก
กิจกรรม คือรูปแบบเป็นทางการซ่ึงนกัเรียนจะตระหนกัว่ากาํลงัถูกวดัผลอยู่และไม่เป็นทางการซ่ึง
นกัเรียนนั้นจะไม่ทราบเลยวา่กาํลงัถูกวดัผลอยู ่

3. การระบุเกณฑก์ารวดัผล 
เ ม่ือสามารถเลือกกิจกรรมและช้ินงานได้แล้วนั้ น  เราจํา เ ป็นต้องระบุ

องคป์ระกอบของโครงงานหรือช้ินงานท่ีตดัสินความสาํเร็จของการปฏิบติังานของนกัเรียน บางคร้ัง
เราอาจจะสามารถหาเกณฑ์ในการประเมินโดยใช้หลกัสูตรพื้นฐานหรือหลกัสูตรทอ้งถ่ิน หรือ
เอกสารท่ีเผยแพร่ แต่เราควรตระหนักว่าเกณฑ์การวดัผลนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับระดับของ
นกัเรียนหรือมีทกัษะมากเกินไป 

4. การสร้าง Rubrics ของการปฏิบติังาน 
Rubrics เป็นระบบจดัลาํดบัท่ีผูส้อนสามารถตดัสินใจไดว้่าผูเ้รียนจะสามารถ

แสดงช้ินงานและแสดงความคิดรวบยอดของความรู้ท่ีไดรั้บ ในการใชR้ubricsเราจาํเป็นตอ้งแน่ว่า
เกณฑ ์Rubricsของเรานั้นง่ายและยติุธรรม เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. การวดัผลการปฏิบติังาน 
การวดัผลการปฏิบติังาน มีวิธีท่ีจะบนัทึกผลของ Task-Based Learning 

Assessment ดงัน้ี 
5.1 Checklist Approach เม่ือใชว้ิธีการน้ี เราเพียงแต่ระบุว่ามีองคป์ระกอบ

ใดบา้งท่ีมีอยูใ่นการปฏิบติังาน 
5.2 Narrative / Anecdotal Approach เขียนเป็นคาํบรรยายว่านกัเรียนทาํอะไร

ในการปฏิบติังาน จากรายงานน้ี 
5.3 Rating Scale Approach สามารถระบุระดบัของมาตรฐาน โดยใชเ้ป็นสเกล

ตวัเลข 
5.4 Memory Approach สังเกตนกัเรียนโดยมิไดจ้ดบนัทึกแต่ใชก้ารจดจาํเพื่อ

ตดัสินใจวา่นกัเรียนประสบผลสาํเร็จหรือไม่  
5.5 Open-ended or extended response exercises การตั้งคาํถามหรือระบุปัญหา

ท่ีใหน้กัเรียนคิดหาคาํตอบออกมาดว้ยวาจา หรือเขียนตอบออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ในวิชา
วิทยาศาสตร์ นกัเรียนจะตอ้งสามารถอธิบายในส่ิงท่ีไดจ้ากการสังเกต หรือ การอา้งเหตุผลของท่ีมา
ของเร่ืองราวต่างๆ ได ้
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5.6 Extended tasks ในการตรวจประเมินผลงานแต่ละงานอาจตอ้งใชเ้วลาใน
การพิจารณาในการตรวจสอบ แกไ้ขหรือ พิจารณาความถูกตอ้งใหต้รงตามมาตรฐานท่ีตั้งไว ้

5.7 Portfolios เป็นการประเมินความหลากหลายของงาน โดย Portfolio       
จะเป็นการรวบรวมผลงานท่ีดีท่ีสุดของนกัเรียนมาไว ้รวมถึงกระบวนการขั้นตอนการทาํงานต่างๆ 
ของนกัเรียน 

นอกจากน้ี ครูควรใหน้กัเรียนทบทวนเก่ียวกบัภาระงานท่ีปฏิบติัมาแลว้ จากนั้นให้
นกัเรียนเขียนความรู้สึกลงในกระดาษ แลว้นาํมาส่งให้ครู โดยท่ีครูอาจตั้งคาํถามเพื่อใหห้ัวขอ้แคบ
ลง เช่น ให้นกัเรียนเขียน 2 ส่ิงท่ีนกัเรียนพอใจเก่ียวกบัแบบฝึก และเขียน 1 ส่ิงท่ีนักเรียนไม่พอใจ
หรือครูใหข้อ้แนะนาํในการพฒันาภาระงานคร้ังต่อไป หรือครูอาจจะใหผ้ลสะทอ้นท่ีเป็นทางการแก่
นกัเรียนเลยหลงัจากนกัเรียนไดป้ฏิบติัภาระงานหลกั ครูบางคนอาจจะสัมภาษณ์นกัเรียนเป็นภาษา
แม่ในกลุ่มเลก็นอกห้องเรียนแลว้จดความรู้สึกของเด็กนกัเรียนลงไป รวมถึง Edwards J. Willis 
(2005 : 264) ไดเ้สนอใหน้กัเรียนไดเ้ขียนความรู้สึกแลว้ใหถ้าม หรือแสดงความคิดเห็นต่อภาระงาน 
จากนั้นครูเอาความคิดเห็นเหล่านั้นทั้งหมดไปเขียนใส่ในกระดาษขนาด 3 x 5 cm. รวมขอ้ความท่ี
นกัเรียนเขียนทั้งหมดไดจ้าํนวน 3 หนา้กระดาษ นกัเรียนจะไดส้นุกกบัการอ่านรายงานท่ีตวัเองและ
เพื่อนนักเรียนเขียน ซ่ึงวิธีน้ีไดป้ระโยชน์ทั้งตวัครูและนักเรียน นักเรียนไดรู้้ว่านักเรียนคนอ่ืนก็มี
ความรู้สึกเดียวกัน  และแตกต่างบ้าง  และนักเรียนก็สามารถเอาชนะความกลัวในการพูด
ภาษาองักฤษในชั้นเรียนไดใ้นท่ีสุด 
 
6. แนวคดิและทฤษฏีเกีย่วกบัการสร้างแบบฝึก 

6.1 ความหมายของแบบฝึก 
สมศกัด์ิ สินธุรเวชญ ์(2524 : 106) กล่าวไวว้า่แบบฝึกคือการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้

การฝึกหัดเพื่อให้เกิดความจาํจนกระทัง่สามารถปฏิบติัไดโ้ดยอตัโนมติัขั้นตอนในการสอนก็มกัจะ
เร่ิมตน้ดว้ยการบอกหรือทาํให้ดูเป็นตวัอยา่งแลว้ใหน้กัเรียนทาํตามและฝึกหัดเร่ือยไปจนกระทัง่จาํ
และทาํไดโ้ดยอตัโนมติั 

วรรณ แกว้แพรก (2526 : 86) ไดก้ล่าวถึงแบบฝึกหดัท่ีครูควรจดัใหแ้ก่นกัเรียน
เพ่ือให้นกัเรียนไดมี้ทกัษะเพิ่มข้ึนโดยการทาํกิจการอยา่งหน่ึงดว้ยความสนใจและพอใจหลงัจากท่ี
นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองนั้นมาบา้งแลว้และใชฝึ้กทกัษะทางภาษาตามจุดประสงคข์องการเรียนแต่ละ
บทเพื่อใหเ้กิดความแม่นยาํคล่องแคล่วในแต่ละทกัษะอีกทั้งเป็นเคร่ืองมือในการประเมินทกัษะทาง
ภาษาของนกัเรียนอีกดว้ย 
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มาสวิมล รักบา้นเกิด (2526 : 6) ไดก้ล่าวว่าแบบฝึกเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เด็ก
นกัเรียนมีพฒันาการทางภาษาไดดี้ข้ึนทั้งยงัช่วยเสริมให้ทกัษะคงทนและยงัเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยให้
นกัเรียนมีพฒันาการทางภาษาดีข้ึนเพราะหลงัจากการฝึกแลว้นักเรียนมีโอกาสใชภ้าษาท่ีทนัสมยั
เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันแบบฝึกหัดเป็นเคร่ืองมือท่ีทําให้เ กิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแบบฝึกทางภาษาไม่เพียงแต่จะช่วยใหก้ารส่ือสารดาํเนินไปดว้ยดีเท่านั้นหากยงัทาํให้
นกัเรียนมีพฤติกรรมในการส่ือสารเป็นอตัโนมติั 

นวลจนัทร์ จนัทร์ขาว (2539 : 8) ให้ความหมายไวว้่า แบบฝึกทกัษะคือเอกสาร
ประกอบแผนการสอนท่ีมีเน้ือหาเป็นการฝึกทกัษะความชาํนาญอยา่งใดอยา่งหน่ึงเช่นการอ่านออก
เสียงการฟังหรือการพดู 

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2547 : 83) สรุปว่า แบบฝึกทกัษะเป็นส่ือการเรียนประเภท
หน่ึงท่ีเป็นส่วนเสริมสําหรับให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบติัเพื่อให้เกิดทกัษะความรู้ความเขา้ใจซ่ึงใน
หนังสือส่วนใหญ่จะมีแบบฝึกทกัษะอยู่ทา้ยบทเรียนหรือเป็นแบบฝึกท่ีครูสร้างข้ึนมาเพ่ือพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียน 

บุษบา รัตนะวิศ (2548) สรุปวา่ แบบฝึกเป็นการจดัประสบการณ์หรือกิจกรรมท่ีครู
สร้างข้ึนเพื่อเสริมทกัษะให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัเพ่ือทบทวนเน้ือหาความรู้ต่าง ๆ ท่ีเรียนไปแลว้ 
จนกระทัง่สามารถนาํความรู้ไปใชไ้ดโ้ดยอตัโนมติั ถูกตอ้ง คล่องแคล่ว แม่นยาํ แบบฝึกจึงเป็นส่ิงท่ี
มีประโยชน์กบัผูเ้รียน และยงัช่วยใหน้กัเรียนแกไ้ขขอ้บกพร่องทางการเรียนดว้ยการฝึกฝนจากแบบ
ฝึกท่ีครูสร้าง 

กาญจนา แกว้จาํรัส (2551) สรุปวา่ เคร่ืองมือยอ่ยประกอบโครงการสอนท่ีสร้างข้ึน
เพ่ือให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะหรือความชาํนาญในเน้ือหาเพิ่มข้ึนดว้ยตนเองง่ายข้ึนหลงัจากการเรียนรู้
เน้ือหาในบทเรียนไปแลว้ 

อุบลวรรณ ปรุงวณิชพงษ ์(2551) สรุปว่า เอกสารประกอบการสอนหรือเคร่ืองมือ
ทางการเรียนอย่างหน่ึงของนกัเรียนท่ีมุ่งให้นกัเรียนฝึกหัดดว้ยตนเอง เพื่อจะไดมี้ทกัษะหรือความ
ชาํนาญเพิ่มมากข้ึนหลงัจากไดเ้รียนรู้ทฤษฎีหรือเน้ือหาแลว้ และในแบบฝึกควรประกอบดว้ยคาํ 
แนะนาํในการทาํขอ้คาํถามหรือกิจกรรมและช่องว่างให้นกัเรียนตอบคาํถาม ซ่ึงอาจแยกเป็นหน่วย
หรือรวมเล่มกไ็ด ้

ทศันีย ์วิจิตรพฒันา (2555) สรุปว่า แบบฝึกภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชส่ื้อ
เอกสารจริง คือ แบบฝึกท่ีมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน และสามารถพฒันาทกัษะการส่ือสารของ
นกัเรียนได ้
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จากความหมายของแบบฝึกสรุปได้ดังน้ี แบบฝึกคือการจัดประสบการณ์หรือ
กิจกรรมท่ีครูสร้างข้ึนเพื่อเสริมทกัษะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบติัเพื่อทบทวนเน้ือหาความรู้ต่างๆ         
ท่ีไดเ้รียนไปแลว้ เกิดการเรียนรู้เม่ือไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ แบบฝึกการอ่านเชิง
วิชาการท่ีมีเน้ือหาทางดา้นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ เศรษฐกิจ และการเมือง การปกครอง 
จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งฝึกปฏิบติัใหเ้กิดความคุน้เคย เพราะมีเน้ือหา คาํศพัท ์ประโยค ท่ีค่อนขา้งยาก
และทา้ทาย แมว้่านักเรียนจะไม่ไดเ้รียนอยู่ในห้องเรียนก็สามารถฝึกทาํได ้จนกระทัง่สามารถนาํ
ความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่วแม่นยาํแบบฝึกจึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์กบันกัเรียน 

6.2 ลกัษณะของแบบฝึกทีด่ ี
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2547 : 83-84) สรุปไวว้า่ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีมีดงัน้ี 
1. เป็นส่ิงท่ีนกัเรียนเรียนมาแลว้ 
2. เหมาะสมกบัระดบัวยัหรือความสามารถของนกัเรียน 
3. คาํช้ีแจงสั้นๆท่ีช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจทาํไดง่้าย 
4. ใชเ้วลาท่ีเหมาะสมคือไม่นานเกินไป 
5. เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและทา้ทายใหน้กัเรียนแสดงความสามารถ 
6. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเลือกทั้งแบบตอบแบบจาํกดัและตอบอยา่งเสรี 
7. มีคาํสัง่หรือตวัอยา่งแบบฝึกท่ีไม่ยาวเกินไปและไม่ยากแก่การเขา้ใจ 
8. ควรมีหลายรูปแบบมีความหมายแก่นกัเรียนท่ีทาํแบบฝึก 
9. ใชห้ลกัจิตวิทยา 
10. ใชส้าํนวนภาษาท่ีเขา้ใจง่าย 
11. ฝึกใหคิ้ดไดเ้ร็วและสนุกสนาน 
12. ปลุกความสนใจหรือเร้าใจ 
13. เหมาะสมกบัวยัและความสามารถ 
14. สามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้
แบบฝึกมีความจาํเป็นสําหรับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ี

สาํคญัในการฝึกทกัษะการฝึกฝนช่วยให้เกิดความชาํนาญ ในการสร้างแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพ
ตอ้งศึกษาองคป์ระกอบและเลือกตามความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ River (1968 : 97-105) 
กล่าวโดยสรุปว่าแบบฝึกตอ้งฝึกนกัเรียนมากพอสมควรในเร่ืองหน่ึงๆแต่ละบทควรฝึกโดยใชแ้บบ
ประโยคเพียงหน่ึงแบบเท่านั้นประโยคท่ีฝึกควรเป็นประโยคสั้นๆและคาํศพัทค์วรใชค้าํท่ีพดูกนัใน
ชีวิต ประจาํวนัอีกประการหน่ึงแบบฝึกตอ้งมีหลายๆแบบใชค้วามคิดแลว้สามารถนาํส่ิงท่ีเรียนแลว้
ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัส่วน วรรณ แกว้แพรก (2526 : 33-36) และวิชยั เพชรเรือง (2531 : 73) ได้



46 

 

กล่าวถึงลกัษณะแบบฝึกท่ีดีว่าควรมีเน้ือหาอยู่ในบทเรียนมีหลายแบบหลายลกัษณะส่งเสริมให้ใช้
ความคิดและมีส่วนร่วมในการสร้างแบบฝึกหัดสํานวนภาษาไม่ควรยากเกินไปแบบฝึกนั้นควร
เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันของเด็กมีหลักจิตวิทยาเข้าช่วยเช่นมีการสร้างแรงจูงใจให้เด็ก
กระตือรือร้นอยากท่ีจะกระทาํกิจกรรมนั้น ส่ิงท่ีสาํคญัคือแบบฝึกนั้นควรมีคาํสั่งหรือตวัอยา่งท่ีไม่
ยากเกินไป ดงันั้น แบบฝึกท่ีดีควรมีลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบันักเรียนมีจิตวิทยาและกระบวน การ
เรียนรู้ของนกัเรียนสร้างข้ึนเพื่อฝึกส่ิงท่ีจะสอนและในการฝึกแต่ละคร้ังควรเป็นบทฝึกสั้นๆเขา้ใจ
ง่ายย ัว่ยใุหน้กัเรียนสนใจฝึก 

กล่าวโดยสรุปลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการเรียนรู้ เป็น
แบบฝึกสั้นๆ ฝึกหลายๆ คร้ังมีหลายรูปแบบ สีสันสวยงามน่าอ่านมีความสําคญัในการฝึกให้เกิด
ความชาํนาญควรฝึกเพียงเร่ืองเดียวในการฝึกนั้นๆ มีคาํอธิบายท่ีชดัเจนใชภ้าษาท่ีง่ายๆใชเ้วลาฝึกไม่
นานเกินไปเม่ือนกัเรียนไดเ้รียนไดรั้บการฝึกแลว้สามารถพฒันาตนเองไดดี้ข้ึนจึงนบัไดว้่าเป็นแบบ
ฝึกท่ีดีและมีประโยชน์คุม้ค่าทั้งต่อผูส้อนและนักเรียนเพื่อใช้แกไ้ขขอ้บกพร่องของนักเรียนท่ีมี
ปัญหาได ้

6.3 หลกัในการสร้างแบบฝึก 
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2547 : 83-84) สรุปไวว้่า หลกัในสร้างแบบฝึกมีหลกัการ

สร้างดงัน้ี 
1. ความใกลชิ้ดถา้ใช้ส่ิงเร้าและตอบสนองเกิดข้ึนในเวลาใกลเ้คียงกนัจะสร้าง

ความพอใจใหแ้ก่นกัเรียน 
2. การฝึก คือ การใหน้กัเรียนทาํซํ้าเพื่อช่วยสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีแม่นยาํ 
3. กฎแห่งผล คือ การให้นกัเรียนไดท้ราบผลการทาํงานของตนเองดว้ยการเฉลย

คาํตอบใหจ้ะทาํใหน้กัเรียนทราบขอ้บกพร่องเพื่อปรับปรุงแกไ้ขและเป็นการสร้างความพอใจใหแ้ก่
นกัเรียน 

4. การจูงใจ คือ การจดัแบบฝึกหัดเรียงลาํดบัจากแบบฝึกท่ีง่ายและสั้นไปสู่แบบ
ฝึกท่ียาวและยาก ควรมีภาพประกอบและมีหลายรสหลายรูปแบบ 

แบบฝึกนั้นเป็นส่ิงสําคญัของการเรียนการสอนนอกจากจะช่วยให้นักเรียนเกิด
ทักษะความชํานาญแล้วยงัช่วยให้นักเรียนสามารถจําบทเรียนได้ยาวนานแบบฝึกท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพนั้นตอ้งมีความหมายต่อนกัเรียนดงันั้นการสร้างแบบฝึกจึงตอ้งมีหลกัฝึกว่าแบบฝึกท่ี
สร้างนั้นควรมีแนวทางไปในทางใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาของบทเรียนการสร้างแบบฝึกท่ีดีจึง
ควรมีหลกัในการจดัทาํดงัท่ีวรรณ แกว้แพรก (2526 : 87) และวิชยั เพชรเรือง (2531 : 77) ได้
กล่าวถึงหลกัในการจดัทาํแบบฝึกว่าตอ้งมีจุดมุ่งหมายในการจดัแน่นอนมีเอกภาพและสมบูรณ์ใน
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ตวัเองจดัจากง่ายไปหายากคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลจดัหลงัจากสอนบทเรียนหรือเน้ือหา
นั้นแลว้สนองความสนใจ และความ สามารถของนกัเรียนเนน้การแกปั้ญหาส่งเสริมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนเตม็ท่ี ดงันั้น หลกัในการจดัทาํแบบฝึกว่าควรตั้งวตัถุประสงคศึ์กษาเน้ือหาและ
ปัญหาความบกพร่องของเด็กในการเรียนตลอดจนศึกษาลกัษณะของแบบฝึกพร้อมทั้งกาํหนด
รูปแบบและสร้างแบบฝึกใหต้รงกบัเน้ือหาท่ีจะแกไ้ขนอกจากน้ี ประพนธ์ จ่ายเจริญ (2536 : 15) ได้
กล่าวถึงหลกัการสร้างแบบฝึกว่าควรกาํหนดจุดมุ่งหมายวิเคราะห์เน้ือหาเขียนจุดประสงคแ์ลว้เขียน
โจทยต์ามเน้ือหาและจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีกาํหนดไวใ้หส้อดคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้
และควรนาํไปทดลองใชก่้อนท่ีจะนาํไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งนอกจากน้ี มาลา ชูเชิด (2539 : 27) 
ไดส้รุปถึงหลกัในการสร้างแบบฝึกวา่แบบฝึกควรมีหลายๆแบบเน้ือหาตอ้งไม่ยากเกินความสามารถ
ของนักเรียนและไม่ควรเน้นความรู้ความจาํอย่างเดียวส่งเสริมความคิดและสร้างสรรค์มีความ
เช่ือมัน่เท่ียงตรงและมีประสิทธิภาพ 

กล่าวโดยสรุป หลกัในการสร้างแบบฝึกนั้นตอ้งมีจุดมุ่งหมายจดัจากง่ายไปหายาก
มีหลายๆ แบบคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสนใจความสามารถของนกัเรียนการวดั
และประเมินผลท่ีสาํคญัจะตอ้งส่งเสริมความคิดไม่ใช่เป็นความรู้ความจาํเพียงอยา่งเดียว 

การสร้างแบบฝึกคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดค้าํนึงถึงความสนใจในการอ่านของนกัเรียนในวยัน้ี
การนาํเน้ือหามาสร้างแบบฝึกไดค้าํนึงถึงความยากง่ายของวยัและระดบัชั้น ในการสร้างไดค้ดัเลือก
สาระการเรียนรู้จากหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพทุธศกัราช 2551 ช่วงชั้นท่ี 4 (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5) มาสร้างแบบฝึก 

6.4 หลกัจิตวทิยาในการสร้างแบบฝึก 
ในการสร้างแบบฝึกส่ิงหน่ึงท่ีผูส้ร้างตอ้งคาํนึงถึงคือหลกัจิตวิทยาเพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัความสนใจและความสามารถของเด็กความแตกต่างระหว่างบุคคลตลอดจนพฒันาการของเด็ก
ซ่ึงมีนกัการศึกษากล่าวไวห้ลายท่านดงัท่ี มาสวิมล รักบา้นเกิด (2526 : 24) กล่าวไวว้่าหลกัจิตวิทยา
ในการสร้างแบบฝึกควรเร้าและตอบสนองโดยใหน้กัเรียนเกิดความสนใจดว้ยการใชแ้บบฝึกหลายๆ 
ชนิด ตรงความสามารถและความเข้าใจนําส่ิงท่ีเรียนรู้มาแล้วตอบได้ตรงเป้าหมายมากท่ีสุด 
นอกจากน้ี สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย ์ (2536 : 65-73) ไดก้ล่าวถึงการสร้างแบบฝึก
วา่ตอ้งยดึหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างแบบฝึกซ่ึงจะใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรม
เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพควรคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual difference) นกัเรียนแต่ละคนมีความรู้
ความถนัดความสามารถและความสนใจทางภาษาแตกต่างกันก่อนสอนควรมีการทดสอบ
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ความสามารถทางภาษาของเด็กเสียก่อนเด็กคนใดมีความสามารถสูงก็ให้การสนบัสนุนให้มีทกัษะ
สูงยิง่ข้ึนไปอีกส่วนเดก็คนใดมีทกัษะตํ่าควรพยายามซ่อมเสริมใหเ้ป็นพิเศษ 

2. การเรียนรู้โดยการกระทาํ (Learning by doing) นกัเรียนสามารถเรียนรู้ทกัษะ
การเขียนไดค้ล่องแคล่วชาํนาญก็เพราะมีประสบการณ์ตรงจากการลงมือฝึกกระทาํดว้ยตนเองจึง
เป็นโอกาสท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการเรียนรู้มากท่ีสุด 

3. การเรียนจากการฝึกฝน (Law of exercise) การฝึกเป็นการเรียนรู้ของ
นักจิตวิทยาช่ือ ธอร์น ไดค์ ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ดีก็ต่อเม่ือได้ฝึกฝนหรือกระทาํซํ้ า
นกัเรียนจะมีทกัษะทางภาษาดีมีความรู้ความเขา้ใจและเกิดทศันคติท่ีดีถา้นกัเรียนไดรั้บการฝึกฝนได้
ทาํแบบฝึกหดัไดใ้ชภ้าษามากเท่าใดกจ็ะช่วยใหมี้ทกัษะดีมากข้ึนเท่านั้น 

4. กฎแห่งผล (Law of effect) นกัเรียนไดเ้รียนแลว้ยอ่มตอ้งการทราบผลการเรียน
ของคนวา่เป็นอยา่งไรเพราะฉะนั้นเม่ือใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดัครูควรรีบตรวจและคืนนกัเรียนโดย
รวดเร็วนกัเรียนจะมีความพึงพอใจท่ีไดรั้บผลการเรียน 

5. กฎการใชแ้ละไม่ไดใ้ช ้(Law of use and disuse) ภาษาเป็นวิชาทกัษะตอ้งมีการ
ใชฝึ้กฝนอยู่เสมอจะคล่องและชาํนาญในการใชภ้าษาถา้หากเรียนแลว้ไม่ไดใ้ชน้านๆก็ลืมไปหมด
หรือมีทกัษะไม่ดีเท่าท่ีควร 

6. แรงจูงใจ (Motivation) เป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากเพราะเป็นส่ิงเร้าเพื่อจูงใจนกัเรียนให้
สนใจเรียนตั้งใจเรียนและมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียน 

กล่าวโดยสรุป ในการสร้างแบบฝึกท่ีดีนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงจิตวิทยาเพื่อใหไ้ดแ้บบ
ฝึกท่ีเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของนกัเรียนและยงัเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนทาํให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจท่ีจะเรียนแบบฝึกได้ประสบการณ์ตรงจากการลงมือ
กระทาํดว้ยตนเองและเกิดทศันคติท่ีดีต่อการสอนเพื่อนาํไปสู่ความสําเร็จในการเรียนรู้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.5 ประโยชน์ของแบบฝึก 
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2547 : 83-84) สรุปไวว้า่แบบฝึกทกัษะมีประโยชน์ดงัน้ี 
1. ทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
2. ทาํใหค้รูทราบความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียน 
3. ครูไดแ้นวทางในการพฒันาการเรียนการสอนเพ่ือช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ตาม

ความสามารถของตน 
4. ฝึกใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่และสามารถประเมินผลงานของตนเองได ้
5. ฝึกใหน้กัเรียนไดท้าํงานดว้ยตนเอง 
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6. ฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
7. คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
8. แบบฝึกช่วยเสริมให้ทกัษะทางภาษาคงทนลกัษณะการฝึกท่ีจะช่วยให้เกิดผล

ดงักล่าวไดแ้ก่ฝึกทนัทีหลงัจากเรียนเน้ือหานั้นฝึกซํ้าในเร่ืองท่ีเรียน 
ในการเตรียมความพร้อมดา้นภาษาเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็ก

ในกลุ่มวิชาทกัษะ ฉะนั้น การสอนภาษาจึงตอ้งมีการฝึกฝนใหมี้ความคล่องแคล่ว เพราะถือว่าทกัษะ
ทางภาษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการดาํรงชีวิต การท่ีจะทาํให้เด็กมีทกัษะในการใชภ้าษา และ การ
เรียนการสอนบรรลุจุดประสงคไ์ดน้ั้น ตอ้งอาศยัแบบฝึกเพราะการฝึกฝนจะทาํใหเ้กิดความชาํนาญ 
ความแม่นยาํ มีพฒันาการทางภาษาเพ่ิมพนู ดงัท่ี สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2531 : 173-175) กล่าวไวว้า่ แบบฝึกช่วยเสริมทกัษะการใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือ ช่วยฝึกทกัษะการใช้
ภาษาใหดี้ข้ึนช่วยในเร่ืองของความแตกต่างระหว่างบุคคลช่วยใหค้รูมองเห็น จุดเด่นหรือปัญหาต่าง 
ๆ ของเด็กได้ชัดเจน นอกจากน้ียงัช่วยครูประหยดัเวลาในการเตรียม แบบฝึกหัดอยู่เสมอและ
นกัเรียนไม่ตอ้งเสียเวลาลอกแบบฝึกหดัแลว้ท่ีสาํคญัคือนกัเรียนสามารถ มองเห็นความกา้วหนา้ของ
ตนเอง ส่วน Green and Petty (1971 : 469) กล่าวไวว้่า แบบฝึกเป็นส่วนเพิ่มเติมในการเรียนทกัษะ
ช่วยแบ่งเบาภาระของครู ช่วยเสริมทกัษะการใชภ้าษาให้ดีข้ึน และช่วยในเร่ืองของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล นอกจากน้ีช่วยเสริมภาษาให้คงทน ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัจากจบบทเรียนแต่ละคร้ังท่ีสาํคญัช่วยครูและนกัเรียนประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกฝนแต่ละคร้ัง 

กล่าวโดยสรุป ประโยชน์ของแบบฝึกคือช่วยเสริมทกัษะและเป็นเคร่ืองมือในการ
ฝึกทกัษะทางภาษาใหดี้ข้ึนทาํใหค้รูมองเห็นจุดเด่นและปัญหาต่างๆ ของเด็กไดช้ดัเจนตลอดจนเห็น
ความแตก ต่างระหว่างบุคคลและความก้าวหน้าของนักเรียน นอกจากน้ีทาํให้ครูและนักเรียน
ประหยดัเวลาท่ีสาํคญัคือช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจยิง่ข้ึนสามารถทบทวนดว้ยตนเอง 

6.6 ขั้นตอนการสร้างแบบฝึก 
ขั้นตอนการสร้างจากเอกสารแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการสําหรับ

ขา้ราชการครูสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2531: 174) ไดเ้สนอขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาปัญหาและความตอ้งการโดยศึกษาจากการอ่านผา่นจุดประสงคก์ารเรียนรู้

และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหากเป็นไปไดค้วรศึกษาความต่อเน่ืองของปัญหาในทุกระดบัชั้น 
2. วิเคราะห์เน้ือหาหรือทกัษะท่ีเป็นปัญหาออกเป็นเน้ือหาหรือทกัษะย่อยๆ เพื่อ

นาํไปใชใ้นการสร้างแบบทดสอบและบตัรฝึกหดั 
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3. พิจารณาวตัถุประสงครู์ปแบบและขั้นตอนการใชชุ้ดแบบฝึกหัดเช่นจะนาํชุด
แบบฝึกไปใชอ้ยา่งไรในแต่ละชุดจะประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

4. สร้างแบบทดสอบซ่ึงอาจมีแบบทดสอบดงัน้ี 
4.1 แบบทดสอบเชิงสาํรวจ 
4.2 แบบทดสอบเพ่ือวินิจฉยัขอ้บกพร่อง 
4.3 แบบทดสอบความกา้วหนา้เฉพาะเร่ืองเฉพาะตอน 
4.4 แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาหรือทกัษะท่ีวิเคราะห์

ไวใ้นขั้นตอนท่ี 2  
5. สร้างบตัรคาํเพื่อใชพ้ฒันาทกัษะยอ่ยแต่ละทกัษะในแต่ละบตัรคาํจะมีคาํถามให้

นกัเรียนตอบการกาํหนดรูปแบบขนาดของบตัรพิจารณาตามความเหมาะสม 
6. สร้างบตัรอา้งอิงเพื่อใช้อธิบายคาํตอบหรือแนวทางการตอบแต่ละเร่ืองการ

สร้างบตัรอา้งอิงน้ีอาจทาํเพิ่มเติมเม่ือไดน้าํบตัรฝึกหดัไปทดลองใชแ้ลว้ 
7. สร้างแบบบนัทึกความกา้วหน้าเพื่อใชบ้นัทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียน

โดยจดัทาํเป็นขั้นตอนเป็นเร่ืองเพื่อให้เห็นความกา้วหน้าเป็นระยะๆสอดคลอ้งกบัแบบทดสอบ
ความกา้วหนา้ 

8. นาํเอาแบบฝึกหดัไปทดลองใชเ้พื่อหาขอ้บกพร่อง และคุณภาพของแบบฝึก 
9. ปรับปรุงแกไ้ข 
10. รวบรวมเป็นชุดจดัทาํคาํช้ีแจงคู่มือการใชส้ารบญัเพื่อเป็นประโยชน์ 

6.7 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 
การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกหมายถึงการนาํแบบฝึกไปทดลองใช ้ (Try out) 

เพื่อปรับปรุงแลว้นาํไปทดลองสอนจริง (Trial run) นาํผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขเสร็จแลว้จึงผลิต
ออกมาเป็นจาํนวนมาก (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์ 2525 : 490) และวิธีการกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพทาํ
ไดโ้ดยการประเมินผลของนกัเรียน 2 ประเภทคือพฤติกรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรม
สุดทา้ย (ผลลพัธ์) โดยกาํหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) E2 
(ประสิทธิภาพของผลลพัธ์) การกาํหนดเกณฑ ์E1/E2 ใหมี้ค่าเท่าใดนั้นใหผู้ส้อนเป็นผูพ้ิจารณาตาม
ความพอใจโดยปกติเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ความจาํมกัจะตั้งไว ้ 80/80 หรือ 85/85 หรือ 90/90 ส่วน
เน้ือหาท่ีเป็นทกัษะหรือเจตนาอาจตั้งไวต้ ํ่ากว่าน้ี เช่น 75/75 สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนด
เกณฑป์ระสิทธิภาพ 75/75 
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7. การสอนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ (EAP) 
7.1. แนวคดิเกีย่วกบัการสอนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 

การศึกษาภาษาองักฤษเชิงวิชาการนั้นไดมี้ข้ึนในประวติัศาสตร์มานานมากแลว้ เรา
อาจกล่าวไดว้่ามีมานานตั้งแต่สมยักรีกและโรมนั ทว่า ตั้งแต่ ทศวรรษ 1960 เป็นตน้มา ESP ไดเ้ขา้
มามีบทบาทมากในการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TEFL) และการสอน
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาท่ีสอง (TESL) ในช่วงแรกๆ จะเป็นภาษาองักฤษเพ่ือการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ การแพทย ์ และวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงใน
ขณะนั้นประเทศทางตะวนัตกท่ีใชภ้าษาองักฤษมีความเจริญทางเทคโนโลยเีป็นอยา่งมาก ส่วนการ
สอนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ หรือ EAP นั้น แยกตวัออกมาจาก ESP ดงันั้น ผูเ้รียนจึงตอ้งเขา้ใจ
ลกัษณะพ้ืนฐานของภาษาองักฤษเชิงวิชาการ เพื่อใหก้ารเรียนรู้ประสบผลสาํเร็จ 

7.2 ลกัษณะของภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
1. เป็นภาษาท่ีถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 
2. ใชภ้าษาระดบัมาตรฐานราชการ อาจมีภาษาระดบัก่ึงทางการ หรือภาษาระดบั

อ่ืนปะปนไดบ้า้ง 
3. เสนอสาระและแนวคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ มีลาํดบัขั้นตอนท่ีดี มีความ

เหมาะสม 
4. มีการกาํหนดจุดมุ่งหมายไวช้ัดเจนเน้ือหาสาระท่ีส่ือออกมาตอ้งเป็นไปตาม

จุดมุ่งหมาย 
5. มีการขยายความและเสริมแนวคิดดว้ยเหตุและผลประกอบอย่างถูกตอ้งตาม

หลกัวิชาการดว้ยการอา้งอิงขอ้มูล บุคคล สถิติ ตวัอยา่งต่างๆ 
6. หากมีการใชศ้พัทเ์ฉพาะของวงวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งควรใชเ้ท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น 
7. ในการสรุปประเด็นสําคัญต่างๆ ต้องมีความกระชับ รัดกุม แจ่มแจ้ง ตรง

ประเดน็ 
8. เน้ือหาครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ เศรษฐกิจ และ

การเมือง การปกครอง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน 
7.3 กระบวนการสอนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 

1. การสอนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ของนกัเรียนและ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียน 

2. การสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเน้นภาษาในบริบทมากกว่าการสอน
โครงสร้างภาษา 
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3. การสอนภาษาองักฤษเชิงวิชาการช่วยในการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนกัเรียนและ
กระบวนการสอนของครู 

4. การสอนภาษาองักฤษเชิงวิชาการมุ่งสู่จุดมุ่งหมายโดยตรง โดยใช้ภาษาเป็น
ส่ือกลางในการประสบผลสาํเร็จ 

5. การสอนภาษาองักฤษเชิงวิชาการช่วยเพ่ิมความพอใจ ความมัน่ใจ และแรง
บนัดาลใจใหก้บันกัเรียน 

6. การสอนภาษาองักฤษเชิงวิชาการช่วยในการทาํงานเป็นทีม 
7. การสอนภาษาองักฤษเชิงวิชาการเนน้ท่ีการรับรู้คาํศพัทเ์ฉพาะทาง 
8. การสอนภาษาองักฤษเชิงวิชาการใหค้วามสาํคญักบัส่ือสมจริง 
9. การสอนภาษาองักฤษเชิงวิชาการจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีหลากหลาย รวมทั้ง

อินเทอร์เนท 
10. การสอนภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทาํให้นกัเรียนไดป้ระโยชน์จาก

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
11. การสอนภาษาองักฤษเชิงวิชาการทาํให้นักเรียนไดพ้ฒันาตนเองและสามารถ

ประเมินตนเองได ้
7.4 การประเมินผลภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 

Bachman, 1990; Bachman and Palmer, 1996; Douglas, 2000; and Weigle, 2002 
สรุปแนวทางในการประเมินภาษาเชิงวิชาการท่ีดีไว ้10 ขอ้ ดงัน้ี 

หลกัเกณฑก์ารประเมินผลควรทาํให้ชดัเจน เพื่อช่วยทาํให้นกัเรียนสามารถเขา้ใจ
ความหมายก่อนท่ีจะไดเ้รียนในรายวิชานั้น และนาํหลกัเกณฑ์เหล่าน้ีมาจดัทาํเป็นเป้าหมายของ
รายวิชา 

1. วิธีการประเมินผลและส่ิงท่ีจะวดั โดยอธิบายให้นักเรียนเขา้ใจ เช่น ภาระงาน
แบบไหน เวลาท่ีใช ้เป็นตน้ 

2. หลกัเกณฑก์ารประเมินผลควรมีมาตราวดัซ่ึงอธิบายประสิทธิภาพของผลการ
เรียนรู้วา่นกัเรียนไดท้าํอะไรบา้ง มากกวา่แนวทางการสอน 

3. การประเมินผลควรมีความเท่ียงตรงและสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีนักเรียนไดเ้รียน มี
เน้ือหาเชิงวิชาการและไดป้ระโยชน์ 

4. การประเมินผลควรมีค่าความเช่ือมนั ซ่ึงผูป้ระเมินเห็นดว้ยกบัเกณฑก์ารวดั 
5. การประเมินเพื่อวินิจฉยักระบวนการและใหค้าํแนะนาํการสอนซ่ึงจาํเป็น 
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6. นกัเรียนควรมีส่วนร่วมการประเมินเพื่อวินิจฉยักระบวนการ ดงันั้น ครูสามารถ
พฒันาเทคนิคการสะทอ้นผลสําหรับการประเมินตวัเองและเพื่อน ซ่ึงการใช้ portfolio หรือ 
checklist สาํหรับผูเ้รียน เป็นการใหก้าํลงัใจในการปฏิบติัของพวกเขา 

7. การประเมินผลท่ีสาํเร็จควรส้ินสุดในวงจรการเรียนรู้ เพ่ือใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติั
อยา่งเตม็ความสามารถ 

8. นักเรียนควรยอมรับผลสะทอ้นกลบัในกระประเมินผลงานทุกช้ินเพื่อท่ีจะ
ช้ีใหเ้ห็นถึงจุดแขง็ และความกา้วหนา้ และส่ิงท่ีตอ้งพฒันาในอนาคต 

9. การประเมินผลควรรายงานทุกเทอม ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีทุกคนสามารถเขา้ใจได ้
สรุปไดว้่า กระบวนการสอนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ หรือ EAP เป็นตวัช่วย

ตอบสนองความตอ้งการของนักเรียน และมีอิสระในการเรียนรู้ภายใตค้าํแนะนาํของครูซ่ึงแสดง
บทบาทเป็นท่ีปรึกษา ดงันั้น ปัญหาของการเลือกกลวิธีจึงมีบทบาทสาํคญัในการเรียนรู้ การประเมิน
ตนเองของนักเรียน และการประเมินโดยครูให้ผลสะทอ้นกลบั ช่วยในการเติมเต็มในการสอน
วิทยาศาสตร์ในบริบทของ ESP การประเมินใดๆ ก็ตามควรท่ีจะให้ผลสะทอ้นกลบัในดา้นดีทั้งครู
และนักเรียนดังนั้น คุณค่าของการวดัและการประเมินผลจึงข้ึนอยู่กับความสามารถของครูและ
นกัเรียนท่ีเขา้ใจกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์ในบริบทของ ESP เป็นอยา่งดี 
 
8. แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

8.1 ความหมายของแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
อาภรณ์ ใจเท่ียง (2537 : 196) ใหค้วามหมายไวว้่าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

คือการเตรียมการสอนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวล่้วงหนา้เพื่อเป็นแนวทางการสอนสาํหรับครูอนั
จะช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

บูรชยั ศิริมหาสาคร (2545 : 2) สรุปไวว้่าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้หรือ
แผนการสอนคือเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อแจกแจงรายละเอียดของหลกัสูตรทาํให้ครูผูส้อนจดัการ
เรียนการสอนให้แก่นักเรียนเป็นรายคาบหรือรายชั่วโมงแผนการสอนจะมีรายละเอียดเก่ียวกับ
สาระสาํคญั (บทสรุปของเน้ือหา) จุดประสงคก์ารเรียนรู้เน้ือหาวิชา (สาระการเรียนรู้) กิจกรรมการ
เรียนการสอนการวดัและประเมินผล 

รุจิร์ ภู่สาระ (2545 : 159) ศึกษาไวว้่าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือ
หรือแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้นกัเรียนเรียนตามท่ีกาํหนดไวใ้นสาระการเรียนรู้
ของแต่ละกลุ่มแผนการเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งสามารถตอบคาํถามไดว้่าคุณสมบติันกัเรียนท่ีพึงประสงค์
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บทบาทของครูเป็นอยา่งไรจะใชส่ื้อ/อุปกรณ์อะไรและจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่นกัเรียนเกิดคุณสมบติัตามท่ี
คาดหวงัไว ้

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549 : 288) สรุปไวว้่าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้หรือ
แผนการสอนคือการเตรียมการสอนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวล่้วงหนา้เพื่อเป็นแนวทางการสอน
สาํหรับครูอนัจะช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สุวิทย ์มูลคาํ (2549 : 58) สรุปไวว้า่แผนการสอนคือการกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้
ไวล่้วงหน้าอย่างเป็นระบบและจดัทาํไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยมีการรวบรวมขอ้มูลต่างๆมา
กาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหน้กัเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดโดยเร่ิมจากการกาํหนด
จุดประสงคจ์ะใหน้กัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงดา้นใด (สติปัญญา/เจตคติ/ทกัษะ) จะจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนวิธีใดใชส่ื้อการสอนหรือแหล่งการเรียนรู้ใดและจะประเมินผลอยา่งไร 

สรุปไดว้่า แผนการสอนแผนหรือการจดักิจกรรมการเรียนรู้คือการเตรียมการสอน
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวล่้วงหนา้เพื่อเป็นแนวทางการสอนสาํหรับครูช่วยใหก้ารเรียนการสอน
บรรลุจุดประสงค์และผลการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ
สาระสาํคญั(บทสรุปของเน้ือหา) จุดประสงคก์ารเรียนรู้เน้ือหาวิชา (สาระการเรียนรู้) กิจกรรมการ
เรียนการสอนส่ือการสอน การวดัและประเมินผลเพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงดา้นสติปัญญา
เจตคติและทกัษะ 

8.2 ความสําคญัของแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ศกัรินทร์ สุวรรณโรจน์และคณะ (2542 : 2-11) สรุปใจความสาํคญัของแผนการ

จดัการเรียนรู้ 
1. การจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้จะช่วยให้ครูศึกษาหลกัสูตรแนวการสอน

วิธีการวดัผลประเมินผลศึกษาเอกสารตาํราไดอ้ยา่งละเอียดทุกแง่มุมทุกมุม 
2. แผนการจดัการเรียนรู้จะช่วยให้ครูผูส้อนสามารถจดัเตรียมกระบวนการเรียน

การสอนให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงทั้งในเร่ืองทรัพยากรของโรงเรียนทรัพยากรทอ้งถ่ิน
ค่านิยมความเช่ือและสภาพความเป็นจริงของทอ้งถ่ิน 

3. แผนการจดัการเรียนรู้เรียนรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพของครูในการนาํไปใช้
สอนให้สอดคลอ้งกบัสภาพของนกัเรียนระยะเวลาและสภาพการเรียนการสอนท่ีแทจ้ริงในแต่ละ
ภาคเรียนช่วยใหค้รูสอนไดค้รบถว้นทนัเวลาและช่วยใหมี้ความมัน่ใจในการสอนมากข้ึน 

4. แผนการจดัการเรียนรู้จะช่วยให้ครูผูส้อนใชเ้ป็นขอ้มูลหรือหลกัฐานอา้งอิงได้
อย่างถูกตอ้งเท่ียงตรงแก่ศึกษานิเทศก์ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งว่าได้ทาํการสอนอย่างไรใช้ส่ือ 
อุปกรณ์อะไรบา้งอยา่งไร 
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5. แผนการจดัการเรียนรู้จะใชเ้ป็นคู่มือครูท่ีสอนแทนได ้
6. แผนการจดัการเรียนรู้จะเป็นเอกสารท่ีแสดงถึงการพฒันาคุณภาพการเรียนได้

เป็นอยา่งดี 
7. แผนการจดัการเรียนรู้จะเป็นเอกสารท่ีแสดงถึงการพฒันาวิชาชีพและมาตรฐาน

วิชาชีพครูท่ีแสดงว่างานสอนเป็นงานท่ีจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนโดยเฉพาะมีเคร่ืองมือและเทคนิคท่ี
จาํเป็นสาํหรับประกอบอาชีพดว้ย 

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 18) สรุปความสาํคญั
ของแผนการจดัการเรียนรู้หรือแผนการสอนไวด้งัน้ี 

1. ช่วยใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจในจุดมุ่งหมายของเร่ืองท่ีจะจดักิจกรรมและเลือก
กิจกรรมไดเ้หมาะสมกบัวยัของนักเรียนมีคุณภาพตรงกบัเจตนารมณ์ของหลกัสูตรซ่ึงส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามลาํดบัขั้นตอนและทนัเวลา 

2. ช่วยใหค้รูมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากยิ่งข้ึนเม่ือไดเ้ตรียมการสอนมาเป็นอยา่ง
ดีแลว้การสอนกจ็ะเป็นไปอยา่งเรียบร้อย 

3. ทาํให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วเพราะครูเตรียมการดีย่อมทาํให้การจัด
กิจกรรมเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอนจนนกัเรียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเร็วข้ึน 

4. ทาํให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อกลุ่มประสบการณ์ท่ีเรียนการท่ีครูเตรียมการ
สอนทาํให้ครูมีความมัน่ใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและจดักิจกรรมไดเ้หมาะสมกบัวยั
ของนกัเรียนทาํใหน้กัเรียนเรียนดว้ยความสนุกสนานและเกิดเจตคติท่ีดีต่อเร่ืองท่ีเรียน 

5. ทาํให้นักเรียนเกิดความเล่ือมใสศรัทธาในตวัครูเพราะครูมีความมัน่ใจมีการ
เตรียมการสอนมาเป็นอย่างดีกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ
นกัเรียนกจ็ะเกิดความเล่ือมใสศรัทธาครูยิง่ข้ึน 

สุวิทย ์มูลคาํ (2549 : 58) ศึกษาไวว้่าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้หรือแผนการ
สอนเปรียบไดก้ับพิมพ์เขียวของวิศวกรหรือสถาปนิกท่ีใช้เป็นหลกัในการควบคุมงานก่อสร้าง
วิศวกรหรือสถาปนิกจะขาดมิไดฉ้ันใดผูเ้ป็นครูก็ขาดแผนการสอนไม่ไดฉ้ันนั้นผลดีของการทาํ
แผนการสอนสรุปไดด้งัน้ี 

1. ทาํใหเ้กิดการวางแผนวิธีสอนวิธีเรียนท่ีมีความหมายยิง่ข้ึนเพราะเป็นการจดัทาํ
อยา่งมีหลกัการท่ีถูกตอ้ง 

2. ช่วยให้ครูผูส้อนมีคู่มือการจดัการเรียนรู้ท่ีทาํไวล่้วงหนา้ดว้ยตนเองและทาํให้
ครูมีความมัน่ใจในการจดัการเรียนรู้ไดต้ามเป้าหมาย 
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3. ช่วยใหค้รูผูส้อนทราบว่าการสอนของตนไดด้าํเนินการไปทิศทางใดหรือทราบ
ว่าจะสอนอะไรด้วยวิธีใดสอนทาํไมสอนอย่างไรจะใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้อะไรจะวัดและ
ประเมินผลอยา่งไร 

4. ส่งเสริมให้ครูผูส้อนใฝ่ศึกษาหาความรู้ทั้งเร่ืองหลกัสูตรวิธีจดัการเรียนรู้ การ
จดัหาและใชส่ื้อแหล่งเรียนรู้ตลอดจนวิธีการวดัและประเมินผล 

5. ใชเ้ป็นคู่มือสาํหรับครูท่ีมาสอนแทนได ้
6. แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีนําไปใช้และพัฒนาแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อวง

การศึกษา 
7. เป็นผลงานทางวิชาการท่ีแสดงถึงความชํานาญและความเช่ียวชาญของ

ครูผูส้อนสาํหรับประกอบการประเมินเพื่อขอเล่ือนตาํแหน่งและวิทยฐานะครูผูส้อนให้สูงข้ึนและ
สามารถนาํไปเผยแพร่เป็นตวัอยา่ง 

8.3 องค์ประกอบของแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
สนิท สตัโยภาส (2532 : 123) ศึกษาเร่ืององคป์ระกอบของแผนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้วา่จะตอ้งประกอบดว้ย 
1. ความคิดรวมยอดคือสาระสาํคญัของความรู้ท่ีนกัเรียนตอ้งเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ

และครูจะตอ้งทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเช่นเดียวกนั 
2. จุดประสงคคื์อส่ิงท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนไดรั้บหรือทาํไดส่้วนใหญ่มีลกัษณะเป็น

พฤติกรรมนอกจากนั้นจุดประสงคย์งัเป็นแนวทางสาํหรับการประเมินผลการเรียนอีกดว้ย 
3. เน้ือหาคือเร่ืองราวท่ีนักเรียนจะตอ้งเรียนโดยจดัเรียงตามลาํดบัความยากง่าย

และเหมาะสมกบัวยัสภาพและชีวิตประจาํวนั 
4. กิจกรรการเรียนเป็นแนวทางท่ีจะจดัการเรียนการสอนใหเ้ด็กเรียนรู้จุดประสงค์

และความคิดรวบยอดท่ีกาํหนดไว ้
5. ส่ือการเรียนเป็นเคร่ืองมือใหก้ารเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค ์
6. ประเมินผลเป็นการประเมินผลเพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงดา้นการเรียนการสอน

ทุกๆ ดา้น 
อาภรณ์ ใจเท่ียง (2537 : 203-204) ศึกษาไวว้่าองคป์ระกอบของแผนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้เกิดจากคาํถามต่อไปน้ี 
1. สอนอะไร (หน่วยหวัเร่ืองความคิดรวบยอดหรือสาระสาํคญั) 
2. เพื่อจุดประสงคอ์ะไร (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
3. ตวัสาระอะไร (โครงร่างเน้ือหา) 
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4. ใชว้ิธีการใด (กิจกรรมการเรียนการสอน) 
5. ใชเ้คร่ืองมืออะไร (ส่ือการเรียนการสอน) 
6. ทราบไดอ้ยา่งไรว่าประสบความสาํเร็จหรือไม่ (วดัผลประเมินผล) เพ่ือตอบ

คาํถามดงักล่าวจึงกาํหนดใหแ้ผนการสอนมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
6.1 วิชาหน่วยท่ีสอนและสาระสาํคญั (ความคิดรวบยอด) ของเร่ือง 
6.2 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
6.3 เน้ือหา 
6.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
6.5 ส่ือการเรียนการสอน 
6.6 วดัผลประเมินผล 

8.4 ลกัษณะของแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีด่ี 
สุวิทย ์มูลคาํ (2549 : 59) ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัลกัษณะของแผนการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีดีดงัต่อไปน้ี 
1. กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ไวช้ดัเจน (ในการสอนเร่ืองนั้นๆตอ้งการให้

นกัเรียนเกิดคุณสมบติัอะไรหรือดา้นใด) 
2. กาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไวช้ัดเจนและนําไปสู่ผลการเรียนรู้ตาม

จุดประสงคไ์ดจ้ริง (ระบุบทบาทของครูผูส้อนและนกัเรียนไวอ้ยา่งชดัเจนว่าจะตอ้งทาํอะไรจึงจะทาํ
ใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผล) 

3. กาํหนดส่ืออุปกรณ์หรือแหล่งเรียนรู้ไวช้ดัเจน (จะใชส่ื้ออุปกรณ์หรือแหล่ง
เรียนรู้อะไรช่วยบา้งและจะใชอ้ยา่งไร) 

4. กาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลไวช้ดัเจน (จะใชว้ิธีการและเคร่ืองมือในการ
วดัและประเมินผลใดเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้นั้น) 

5. ยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได ้ (ในกรณีท่ีมีปัญหาเม่ือมีการนาํไปใช้หรือไม่
สามารถกาํหนดการจดัการเรียนรู้ตามแผนนั้นได้ก็สามารถปรับเปล่ียนเป็นอย่างอ่ืนได้โดยไม่
กระทบต่อการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้) 

6. มีความทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวต่างๆ และสอดคลอ้งกบัสภาพ
ท่ีเป็นจริงท่ีนกัเรียนดาํเนินชีวิตอยู ่

7.  แปลความไดต้รงกนัแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเขียนข้ึนจะตอ้งส่ือความหมายได้
ตรงกนัเขียนให้อ่านเขา้ใจง่ายกรณีมีการสอนแทนหรือเผยแพร่ผูน้าํไปใชส้ามารถเขา้ใจและใชไ้ด้
ตรงตามจุดประสงคข์องผูเ้ขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
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8. มีการบูรณาการแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีจะสะทอ้นให้เห็นการบูรณาการแบบ
องคร์วมของเน้ือหาสาระความรู้และวิธีการจดัการเรียนรูเขา้ดว้ยกนั 

9. มีการเช่ือมโยงความรู้ไปใชอ้ย่างต่อเน่ืองเปิดโอกาสให้นักเรียนไดน้าํความรู้
และประสบการณ์เดิมมาเช่ือมโยงกบัความรู้และประสบการณ์ใหม่และนาํไปใชใ้นชีวิตจริงกบัการ
เรียนในเร่ืองต่อไป 

8.5 การจัดทาํแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ในการจดัทาํแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้หรือแผนการเรียนรู้ผูส้อนมีอิสระใน

การออกแบบแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตนเองซ่ึงมีไดห้ลากหลายรูปแบบแต่อย่างไรก็ตาม 
ผูส้อนควรปฏิบติัตามนโยบายของโรงเรียนท่ีกาํหนดไวว้่าให้ใชรู้ปแบบใดถา้โรงเรียนมิไดก้าํหนด
รูปแบบไว ้จึงเลือกแบบท่ีตนเองเห็นว่าสะดวกต่อการนาํไปใชส้รุปขั้นตอนการจดัทาํแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ไดด้งัน้ี (เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล, 2545 : 411-422) 

1. เลือกรูปแบบแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และนาํหน่วยการเรียนรู้ท่ีกาํหนด
ไวแ้ลว้มาพิจารณาจดัทาํเป็นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

2. ตั้งช่ือแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ของแผน
นั้นๆ 

3. กาํหนดจาํนวนเวลาระบุระดบัชั้นและช่วงชั้นของหลกัสูตรใหช้ดัเจน 
4. วิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งและครอบคลุมกบัผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั รายปีหรือรายภาคท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ลงมือเขียนเป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้รายวิชาการเรียนรู้
หัวขอ้เร่ืองและสาระการเรียนรู้ของแผนการเรียนรู้เพื่อกาํหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้หรือ
จุดประสงคป์ลายทางตามธรรมชาติวิชาของแผนนั้นๆ 

5. วิเคราะห์รายละเอียดของสาระการเรียนรู้ของแผนการเรียนเพื่อนาํไปจดัการ
เรียนรู้ตามเน้ือหาสาระท่ีจาํเป็นตอ้งสอนใหน้กัเรียนเขา้ใจและเป็นมวลเน้ือหาท่ีสาํคญัหรือจาํเป็นต่อ
การเรียนรู้ตามจุดประสงคข์องหลกัสูตร 

6. กาํหนดจุดประสงคน์าํทางตามลาํดบัความยากง่ายของเน้ือหานั้นๆ 
7. เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา

และสภาพของนกัเรียน 
8. เลือกส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีจาํเป็นสําหรับการใช้ประกอบการจดัการเรียนท่ี

เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนเช่นรูปภาพบตัรคาํวีดีทศัน์ 
9. กาํหนดขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยคาํนึงถึงขั้นตอนการเรียนการ

สอนตามธรรมชาติตามลาํดบัจุดประสงคท์างและควรคาํนึงถึงการบูรณาการเทคนิควิธีการสอน
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กระบวนการเรียนรู้รวมทั้งสาระการเรียนอ่ืนๆท่ีสอดคลอ้งกนัเพื่อเช่ือมโยงเขา้ไวใ้นแต่ละขั้นตอน
ของการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ 

10. กาํหนดวิธีการวดัผลประเมินผลโดยระบุเคร่ืองมือและวิธีการประเมินผลการ
เรียนทั้งท่ีเกิดข้ึนระหว่างเรียนตามลาํดบัจุดประสงคน์าํทางและท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการเรียนการสอน
ใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัตามหลกัสูตร 

8.6 หลกัการเขียนแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
8.6.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อกําหนดคุณภาพนักเรียนด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อใชเ้ป็นจุดมุ่งหมายใน
การพฒันานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จกักาํหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้แต่ละช่วงชั้นผูส้อนจะตอ้งวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นออกมาเป็นผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวงัไวใ้นแต่ละปี และเตรียมจดัทาํแผนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามผลการเรียนท่ีคาดหวงั 

8.6.2 ผลการเรียนรู้ 
การเขียนผลการเรียนรู้เป็นการเขียนในส่ิงท่ีคาดหวงัว่านกัเรียนจะมีความรู้

หรือคุณลกัษณะอนัพึงประสงคห์รือทกัษะหรือเจตคติท่ีเกิดข้ึนอยา่งไรซ่ึงผูส้อนอาจจะกาํหนดผล
การเรียนรู้ในการเขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบหน่วยการเรียนรู้ 

8.6.3 สาระการเรียนรู้ 
การเขียนสาระการเรียนรู้เน้ือหาสาระในเร่ืองต่างๆ จะเขียนเฉพาะขอบข่าย

เน้ือหาเป็นประเดน็สาํคญัสั้นๆหรืออาจจะเขียนเป็นหวัขอ้ใหญ่และหวัขอ้ยอ่ยๆ ตามความเหมาะสม 
8.6.4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ผูส้อนควรใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนการสอนหลายๆ วิธีเพื่อพฒันานกัเรียน
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พฒันานักเรียนทั้งดา้น พุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย จิตพิสัย และดาํเนิน
กระบวนการเรียนรู้โดยถือว่านักเรียนมีความสาํคญัเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ผูส้อนจะตอ้งศึกษาความรู้เก่ียวกบัวิธีสอนและเทคนิคหลายๆ วิธีท่ีเน้นนักเรียนเป็น
สาํคญั 

1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียนเป็นการสร้างความสนใจให้แก่นักเรียนซ่ึงมีวิธีการ
หลายอยา่งไดแ้ก่ใหดู้รูปภาพตั้งคาํถามถาม-ตอบ ฟังนิทาน ปริศนาคาํทาย สุภาษิต คาํพงัเพย คาํขวญั 
คาํกลอน วิเคราะห์ข่าวประจาํวนั วิเคราะห์กรณีตวัอย่าง เล่าความประทบัใจ ชมวีดีทศัน์ ชมสไลด ์
เป็นตน้ ผูส้อนจะตอ้งมีส่ือการสอนประเภทต่างๆมาเร้าความสนใจนักเรียนพร้อมทั้งจะตอ้งป้อน



60 

 

คาํถามใหน้กัเรียนไดรู้้จกัคิดวิเคราะห์ตามอยา่งมีเหตุผลเพ่ือกระตุน้เขา้สู่บทเรียนคาํถามท่ีผูส้อนควร
ใชม้กัจะข้ึนตน้ดว้ยคาํวา่ทาํไมอยา่งไรอะไรท่ีไหนเป็นตน้ 

2. ขั้นดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้เม่ือผูส้อนนําเขา้สู่บทเรียนแล้วผูส้อน
จะตอ้งแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้เป็นการช้ีแนะใหน้กัเรียนไดรู้้ทิศทางหรือเป้าหมายของการเรียนรู้
ให้ชดัเจนซ่ึงขั้นดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้น้ีจดัว่าเป็นหัวใจสาํคญัผูส้อนจะตอ้งเตรียมกิจกรรมการ
เรียนรู้มาเป็นอย่างดี การดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดาํเนินไปตามขั้นตอนของวิธีสอนและเทคนิค
การสอนท่ีกาํหนดไวโ้ดยคาํนึงถึงหลกัสาํคญัคือ 

2.1 เนน้นกัเรียนใหรู้้จกัคิดวิเคราะห์ตามลาํดบัซ่ึงมีความยากง่ายเหมาะ
กบัวยั 

2.2 นักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มมีกิจกรรมร่วมกันใน
กระบวนการเรียนรู้ 

2.3 มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันตลอดจนร่วมกัน
แกปั้ญหาและปฏิบติังานร่วมกนั 

2.4 จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดค้น้หาคาํตอบดว้ยตนเอง 
2.5 จัดกิจกรรมท่ีนักเรียนได้เ รียนรู้จากส่ิงใกล้ตัวและจากสภาพ 

แวดลอ้มเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงและนกัเรียนสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตประจาํวนั 
2.6 จดักิจกรรมท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมทางกายสติปัญญาและอารมณ์โดย

คาํนึงถึงความแตกต่างของนกัเรียนทั้งทางดา้นความสามารถทางสติปัญญาสงัคมและอารมณ์ 
2.7 เน้ือหาสาระของการเรียนรู้เหมาะสมกบัวยัและความตอ้งการของ

นกัเรียน 
2.8 มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเพียงพอต่อการคน้ควา้ความรู้ตาม

ความถนดัและสนใจของนกัเรียน 
2.9 มีการจดัการเรียนการสอนโดยให้มีการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบั

ครอบครัวชุมชนองคก์รต่างๆเป็นการร่วมมือกนัระหวา่งผูส้อนนกัเรียนและบุคคลภายนอกซ่ึงอยูใ่น
สงัคมเพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ 

3. ขั้นสรุปเป็นการสรุปผลจากการดําเนินกิจกรรมตั้ งแต่เร่ิมต้นจนจบ
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบวา่บรรลุตามวตัถุประสงคห์รือไม่และนกัเรียนมีผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงัหรือไม่ 
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8.6.5 ส่ือการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้เป็นส่วนสําคญัของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผูส้อน

จะตอ้งวางแผนว่าจะใชส่ื้อใดประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนส่ือการเรียนรู้จึง
อาจจะมีทั้งส่ือวสัดุส่ือเอกสารและส่ือบุคคลผูส้อนจะเขียนช่ือประเภทของส่ือทุกชนิดท่ีใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ไวใ้นหัวขอ้น้ีส่ือการเรียนรู้ท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป ไดแ้ก่ วีดีทศัน์ สไลด์ CAI หุ่น 
จาํลอง รูปภาพ เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการเรียน บทเรียนสาํเร็จรูป ชุดการสอน 
ใบความรู้ ใบงาน ข่าว หนงัสือสาํหรับคน้ควา้ ถา้เป็นส่ือบุคคลก็มกัเป็นผูท่ี้เชิญมาเป็นวิทยากรให้
ความรู้เฉพาะเร่ืองบุคคลตวัอย่างบุคคลท่ีผูส้อนมอบหมายให้นักเรียนไปสัมภาษณ์เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์เป็นตน้ 

8.6.6 การวดัผลและประเมินผล 
การวัดผลและการประเมินผลเป็นการประเมินเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนา

นกัเรียนเป็นสาํคญัมีการประเมินพฒันาการของนกัเรียนในดา้นพฤติกรรมพฤติกรรมการเรียนการ
ร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัมี
รูปแบบการวดัผลและประเมินผลท่ีสามารถตรวจสอบว่ากระบวนการเรียนรู้ไดพ้ฒันานกัเรียนตาม
จุดประสงคท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่การเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นเป้าหมายสาํคญัการประเมินผลจะตอ้ง
ครอบคลุมทั้งทางดา้นความรู้ดา้นทกัษะโดยมีกระบวนการดา้นทศันคติควรมีการวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริงโดยเนน้การวดัจากการปฏิบติัแฟ้มผลงานโดยการประเมินผลนั้นสามารถประเมินได้
ทั้งในระหว่างการเรียนการสอนและประเมินสรุปความผูส้อนควรเตรียมการสําหรับการวดัผล
ประเมินผลซ่ึงอาจเลือกใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายให้ครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และมีการกาํหนดวิธีการประเมินให้ชดัเจนเช่นการทดสอบการบนัทึกพฤติกรรมการสัมภาษณ์การ
สาํรวจความคิดเห็นการบนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้งแฟ้มสะสมงาน เป็นตน้ 

ผูส้อนควรกาํหนดเวลาและสถานท่ีประเมินซ่ึงอาจจะประเมินระหว่าง
นกัเรียนทาํกิจกรรมระหว่างการทาํงานกลุ่มระหว่างการทาํงานตามโครงการหรือวนัใดวนัหน่ึงของ
สัปดาห์เม่ือไดผ้ลการประเมินทั้งหมดตามวิธีการท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ผูส้อนจะตอ้งนาํผลมาวิเคราะห์
และสรุปผลการประเมินเพื่อพฒันาและปรับปรุงขอ้บกพร่องของการเรียนรู้ตลอดจนปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้นั้ นควรจะได้นําผลการประเมินระหว่างเรียนมา
ประกอบการพิจารณาดว้ย 

1. วิธีการวดัผลประเมินผล ไดแ้ก่ วิธีการทดสอบวิธีการสังเกตพฤติกรรม
วิธีการประเมินโครงการเป็นตน้ 
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2. เค ร่ืองมือการวัดผลประเมินผล  ได้แก่  แบบทดสอบแบบสังเกต
พฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่มแบบประเมินผลงานกลุ่มและแบบประเมินโครงการ 

3. เกณฑก์ารวดัผลหรือประเมินผลในกรณีท่ีใชว้ิธีวดัผลจากแบบทดสอบมี
เคร่ืองมือคือแบบทดสอบครูผูส้อนอาจตั้งเกณฑด์งัน้ี 

80 % ข้ึนไป = ดี 
70 % - 79 % = เกือบดี 
60 % - 69 % = ปานกลาง 
50 % - 59 % = ผา่น 
นอกจากนั้นผูส้อนอาจจะกาํหนดแบบประเมินในรูปแบบต่างๆเช่น

ประเมินผลการทาํงานกลุ่มประเมินคุณภาพของช้ินงานท่ีมอบหมายโดยมีรายการเฉพาะตามท่ี
ตอ้งการประเมินซ่ึงอาจจะเป็นขอ้ตกลงระหวา่งผูส้อนกบันกัเรียน 

8.6.7 รูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยายเขียนโดยใชห้วัเร่ืองตามท่ีกาํหนดมา

กาํกบัแต่การลาํดบักิจกรรมการเรียนการสอนจะเขียนเป็นเชิงบรรยายกิจกรรมท่ีผูส้อนจดัเตรียมไว้
โดยไม่ระบุชดัเจนวา่นกัเรียนทาํอะไรดงัตวัอยา่ง 1 (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2549 : 50-51) 
 

ตวัอยา่ง 1 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

เร่ือง ……………………………….……ระยะเวลา .........……………………………คาบ/ชัว่โมง 
สาระสาํคญั 
………………………………………………………….....................……………………..……… 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
………………………………………………………………………………………………...…… 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. ………………………………………………………………………………………………….... 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
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สาระการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน (5 นาที) 
2. ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู้ 
3. ขั้นเสนอความรู้ใหม่ 
4. ขั้นฝึกทกัษะ 
5. ขั้นเสนอผลงาน 
6. ขั้นสรุปความรู้ 
7. ขั้นกิจกรรมเกม 
การวดัผลประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………. 
ผลการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ…………..…….………………. 
          (……………………………) 

ผูต้รวจ 
 
บนัทึกหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………. 

ลงช่ือ……………………………. 
           (…………………………) 

             ผูบ้นัทึก 
 

2. แผนการจดัการเรียนรู้แบบตาราง เขียนโดยใช้หัวขอ้ตามท่ีกาํหนดมา
กาํกบัแต่บรรจุลงไปในตารางเกือบทั้งหมด ดงัตวัอยา่ง 2 
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ตวัอยา่ง 2 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

จุดประสงค์
เน้ือหา 

เน้ือหา กิจกรรม 
ส่ือ/ แหล่ง
เรียนรู้ 

กระบวนการ 
การวดั

ประเมินผล 
      

 
 

ลงช่ือ…………..…….……………….ผูส้อน 
          (……………………………) 
 

3. แผนการจัดการเรียนรู้แบบพิสดาร เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
รายละเอียดมากข้ึนการลาํดบักิจกรรมการเรียนการสอนแยกเป็นกิจกรรมท่ีผูส้อนปฏิบติั และส่ิงท่ี
นกัเรียนปฏิบติัซ่ึงสอดคลอ้งกนั ดงัตวัอยา่ง 3 

 
ตวัอยา่ง 3 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
เร่ือง ……………………………………………..……ระยะเวลา …………………….คาบ/ชัว่โมง 
สาระสาํคญั …………………………………………………………….…………………………… 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ………………………………………………….…………………………… 
1. ……………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………….…..……………….. 
3. …………………………………………………………………………………..…….………….. 
เน้ือหาสาระ ………………………………………………………………………………………… 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ …………………………………………………………….………………. 
ลาํดบักิจกรรมการเรียนการสอน ……………………………………………………………….…… 
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ขั้นตอน 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
วิธีวดัผลระหวา่งเรียน 

ผูส้อน นกัเรียน 
    
    
    
การวดัผลประเมินผล 
………………………………………………………………………….....………………………… 
กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………...…..…………………… 
บนัทึกผลหลงัการสอน 
1. ผลการสอน ……………………………………………………………………………………… 
2. ปัญหา/อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ขอ้เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข 
…………………………………………………………………………………….………………… 
 
9. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัแบ่งหวัขอ้วิจยัออกเป็น 2 ดา้น คืองานวิจยัท่ีเก่ียว 
ขอ้งกบัการสอนแบบภาระงานเป็นสาํคญัท่ีมีผลต่อความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัเรียนและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษทั้งในและต่างประเทศ สรุปไดด้งัน้ี 

9.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการสอนภาษาองักฤษแบบภาระงาน 
งานวจัิยภายในประเทศ 
ฤทยัชนนี สิทธิชยัและคณะ (2548) ทาํการวิจยัผลของการสอนโดยใชกิ้จกรรมท่ี

แบบเนน้ภาระงานและวิธีการเสริมแรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 และเปรียบเทียบวิธีการสอนแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือวิธีการสอนโดยใชกิ้จกรรมท่ี
แบบเนน้ภาระงานและวิธีการสอนแบบปกติผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการสอนโดยใช้
กิจกรรมท่ีแบบเนน้ภาระงานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนโดย
วิธีการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนท่ีไดรั้บการเสริมแรงโดยครูและ
การเสริมแรงโดยนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกนัและไม่มีกริยาร่วมระหว่างวิธีการ
สอนและวิธีการเสริมแรง 
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วนัเพญ็ เรืองรัตน์ (2549) ทาํการวิจยัการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานเพ่ือพฒันา
ความ สามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราช
รังสฤษฎ์ิ 4 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษ โดยใช้
การจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักเรียนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สุวรรณทนา ช่ืนอยู ่(2549) ทาํการวิจยัผลของการสอนโดยใชกิ้จกรรมเนน้ภาระ
งานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
ไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมเนน้ภาระงานหลงัเรียนสูงการก่อนเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ีย 60 ข้ึนไป อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความสนใจในการเรียนของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมเน้นภาระงานหลงัเรียนสูงการก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อยูใ่นระดบัดี 

รัตนพร เถ่ือนชา้งและคณะ (2550) ทาํการศึกษาการจดัการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนภาษาองักฤษโดยใชว้ิธีสอนแบบ TBLT ผลการศึกษาพบว่า ครูผูส้อนภาษาองักฤษมีความ
เข้าใจเก่ียวกับวิธีการสอนแบบ TBLT อยู่ในระดับดีมาก ครูผูส้อนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิเขต 1 เลือกใชว้ิธีสอนแบบ TBLT เหตุผลหลกั
คือการสอนแบบ TBLT ช่วยใหน้กัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

ฐิตารีย ์ภูรพรนนัท ์(2551) ทาํการศึกษาโดยใชแ้บบฝึกเป็นภาระงานและครูสาธิต
ใหดู้เพื่อพฒันาการสอนคาํศพัทส์าํหรับนกัเรียนเร่ิมตน้ ผลการศึกษาพบว่า การใชแ้บบฝึกเป็นภาระ
งานและครูสาธิตใหดู้มีประสิทธิภาพเหมาะสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียนภาษา 

ณัฐนนัท ์สุ่มมาตย ์ (2552) ทาํการศึกษากิจกรรมการสอนแบบมุ่งภาระงานในการ
พฒันาการเรียนคาํศพัทข์องนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัสระทองผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนมีการ
พฒันาความรู้ดา้นคาํศพัทภ์าษาองักฤษหลงัจากการศึกษาเป็นเวลา 20 สัปดาห์โดยใชก้ารสอนแบบ
มุ่งภาระงานนอกจากน้ีนักเรียนยงัมีความคิดเห็นท่ีดีต่อกิจกรรมการสอนแบบมุ่งภาระงานเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้คาํศพัทแ์ละยงัมีความมัน่ใจท่ีสามารถอ่านและออกเสียงศพัทห์ลงัจากการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 

พนอ สงวนแกว้ (2553) ทาํการวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่านเนน้ภาระ
งานและมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ือ 1) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการอ่านเนน้ภาระงานต่อความเขา้ใจ
ในการอ่านภาษาองักฤษ 2) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการอ่านเนน้ภาระงานต่อความพึงพอใจในการ
อ่านแบบเพ่ิมขยาย 3) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการอ่านเนน้ภาระงานต่อความคงทนในการเรียนและ 
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4) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการใชรู้ปแบบกิจกรรมการอ่านเนน้ภาระงานผลการวิจยัพบว่า 
1) รูปแบบมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 2) คะแนนความเขา้ใจในการอ่านของกลุ่มตวัอยา่งก่อน
เรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีขนาดผลเท่ากบั 3.17 
หมายถึงระดบัใหญ่มาก 3) ความพึงพอใจต่อการอ่านแบบเพิ่มขยายอยูใ่นระดบัมาก 4) คะแนนหลงั
เรียนและสอบซํ้ าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 หมายถึงนกัเรียนมีความคงทนใน
เรียนและ 5) ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อรูปแบบเป็นดา้นบวก 

อจัฉริน จิตตป์รารพ (2554) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการเรียนแบบเนน้ภาระงานงานดา้น
ธุรกิจเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถทางการพูดและเขียนภาษาองักฤษ
ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงหลงัจากท่ีทาํกิจกรรมเนน้ภาระงานดา้นธุรกิจผา่น
เกณฑท่ี์กาํหนดจากระดบัพอใชเ้ป็นระดบัดีมากและระดบัดีเยีย่มตามลาํดบั  

เกสดา ตั้งฮนั (2555) ไดท้าํการวิจยัการเรียนรู้ท่ีเน้นภาระงานเพ่ือพฒันาความ 
สามารถในการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพิบูรณ์ประชาสรรค ์
ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัจาก
ไดเ้รียนผ่านกิจกรรมท่ีเนน้ภาระงานหลงัจากการทดลองสูงกว่าการทดลองมีความแตกแต่งอย่างมี
นยัสาํคญัท่ีค่า 0.5 นกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อกิจกรรมท่ีเนน้ภาระงานท่ีนาํมาใชใ้นหอ้งเรียน 

พรพิมล แซ่เฮง (2555) ไดท้าํการวิจยัโปรแกรมการเรียนรู้แบบปฏิสัมพนัธ์โดยใช้
ภาระงานเป็นฐานเพื่อพฒันาการอ่านคาํศพัท์ขั้นสูงของนักศึกษาบญัชี ผลการวิจยัพบว่า ผลการ
เรียนรู้ภาษาของนกัศึกษาหลงัเรียนผา่นโปรแกรมแบบภาระงานเป็นฐานมีนยัสาํคญัท่ี 0.1 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนท่ีเนน้ภาระงานในประเทศ สรุปไดว้่า ผลการวิจยั
และผลการศึกษาสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ วิธีการสอนแบบภาระงาน ช่วยนกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กนั 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการอ่านแบบ Interactive Model ความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มข้ึนส่งผลใหก้าร
เรียนรู้ดีข้ึน ช่วยในการพฒันาการเรียนการสอนและการวดัผล นอกจากน้ีครูและนกัเรียนยงัมีความ
คิดเห็นท่ีดีต่อกิจกรรมการสอนแบบภาระงาน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

งานวจัิยต่างประเทศ 
Prabhu (1987) ไดท้าํการศึกษาการสอนแบบเนน้ภาระงาน การสอนแบบเนน้ภาระ

งาน จะเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพเม่ือนกัเรียนมีส่วนร่วมในภาระงานทางดา้นภาษา มากกว่าการ
เรียนรู้เก่ียวกบัภาษา 

Willis (1996, 2007) พบว่าวิธีการสอนแบบเนน้ภาระงานถูกนาํเขา้มาแทนท่ีการ
สอนเพ่ือการส่ือสาร เน่ืองจากวิธีการสอนแบบเน้นภาระงานอยู่บนพ้ืนฐานของการสอนเพื่อการ
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ส่ือสาร โดยเน้นท่ีกระบวนเร่ิมตั้งแต่เป้าหมาย วิธีการ รูปแบบ กิจกรรม กฎ และผลท่ีไดรั้บ ซ่ึง
ขั้นตอนในการออกแบบการสอนแบบเนน้ภาระงานนั้นมีอยู่ดว้ยกนั 3 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นนาํเสนอ ขั้น
ปฏิบติั และก็ขั้นนาํเสนอผลงาน รวมทั้งครูตอ้งทราบถึงกระบวนการและคาํสั่งในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบเนน้ภาระงาน เพ่ือท่ีจะกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกัทั้งในหอ้งเรียน
และนอกหอ้งเรียน “ภาระงานไม่ไดช่้วยยนืยนัความสาํเร็จ ถา้ครูไม่เขา้ใจภาระงานในชั้นเรียน” 

Rodgers (2001) ได้ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีทางภาษา  ภาษาก็คือ  รากฐานของ
ความหมายส่ิงสาํคญัในการใชภ้าษาก็คือความหมาย เม่ือพูดถึงทฤษฎีการเรียนรู้ ภาระงานใหท้ั้งตวั
ป้อนและผลลพัธ์ซ่ึงจาํเป็นต่อการรับรู้ทางภาษา ภาระงานและความสาํเร็จเป็นแรงผลกัดนั 

Nunan 2004 ไดศึ้กษาวิธีการสอนแบบเนน้ภาระงานเหมาะสาํหรับหลกัสูตร
พื้นฐานซ่ึงเป็นรากฐานของการศึกษา วิธีการสอนแบบเน้นภาระงานเป็นวิธีทางในการเขา้ใจการ
สอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร ในโครงสร้างการเรียนรู้ และระดบัของวิธีการ กิจกรรมท่ีเป็นองคร์วม
เก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาเพื่อท่ีจะประสบความสําเร็จ เป็นการเรียนรู้ภาษาผ่านกระบวนการ ท็อบ
ดาวโมเดล ส่งผลให้การเรียนรู้ดีข้ึน ครูนักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์พนัภายในชั้นเรียน พฒันาทศันคติ 
ส่งเสริมยทุธศาสตร์การเรียนรู้ 

Darren (2006) ทาํการวิจยัเร่ืองกระบวนการของภาระงานท่ีมีต่อการสอนแบบเนน้
สาระการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนตอ้งเขา้ใจเป้าหมายท่ีแตกต่าง สังเคราะห์และวิเคราะห์ 
จนกระทัง่สามารถผลิตภาษาออกมาได ้ภาระงานเพื่อการส่ือสาร หมายถึง ช้ินงานในชั้นเรียนซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจของนกัเรียน ช่วยในการพฒันาภาษาของนกัเรียน ตอบสนองความตอ้งการ
ของหลกัสูตร ของนักเรียน และความเช่ือของครู สรุป การสอนเน้นภาระงานตอบโจทยค์วาม
ต้องการของนักเรียนท่ีหลากหลาย กระบวนการและส่ือได้ถูกพฒันาสําหรับการสอนเน้ือหา
โดยเฉพาะ  ไม่ใช่แค่วิธีการสาํหรับเน้ือหาทั้งหมด แต่ยงัเป็นตวัอย่างของการประยกุตว์ิธีการสอน
เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มนกัเรียน 

Chun lai (2011) ทาํวิจยัเร่ือง การสอนภาษาท่ีเนน้ภาระงาน โดยสอนทางออนไลน์ 
เขาไดท้าํการตรวจสอบโครงสร้างการสอนภาษาที่เน้นภาระงาน โดยสอนทางออนไลน์สําหรับ
นกัเรียนท่ีเรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน ผลการสาํรวจและการ
สัมภาษณ์นักเรียนและครูจาํนวนหน่ึงเปิดเผยว่า นักเรียนมีปฏิกิริยาตอบสนองในด้านบวกต่อ
ประสบการณ์การสอนภาษาท่ีเนน้ภาระงาน โดยการสอนทางออนไลน์ การวิเคราะห์การปฏิบติังาน
ของนกัเรียนตอนส้ินภาคเรียน  ช้ีใหเ้ห็นวา่การสอนภาษาท่ีเนน้ภาระงาน โดยการสอนทางออนไลน์ 
ให้ผลการเรียนรู้ท่ีดีมาก การวิจยัคร้ังน้ียงัช้ีให้เห็นถึงโอกาสและขอ้ดีของการใชเ้น้ือเร่ืองออนไลน์
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สาํหรับการสอนภาษาท่ีเน้นภาระงาน และงานวิจยัน้ียงัช้ีให้เห็นว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน 
และช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้ดีของการสอนภาษาโดยเนน้ภาระงาน 

Natsuko (2011) ทาํการวิจยัเปรียบเทียบระหว่างการสอนแบบแบบเนน้ภาระงาน
และการสอนแบบ PPP กลุ่มตวัอย่างนักเรียน 2 ห้อง จาํนวนห้องละ 24 คน เป็นนกัเรียนท่ีเรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศญ่ีปุ่น ผลการวิจยัพบว่าการสอนแบบเน้นภาระงาน
นกัเรียนจะตอ้งฟังคาํบรรยาย รับคาํสั่ง และส่ือสารโดยไม่ใชถ้อ้ยคาํ และคน้หาความหมายของคาํ 
ขณะท่ีครูเป็นคนป้อนให ้แบบฝึกนั้นประกอบดว้ยคาํศพัท ์30 คาํ โดยมีการตรวจสอบ 6 ขั้นตอน 1) 
จาํนวนตวัป้อนและผลสะทอ้น 2) ระดบัความยากของเน้ือหา 3) โอกาสสาํหรับนกัเรียนในการหา
ความหมาย 4) การควบคุมการสนทนาของนักเรียน 5) บุคคลิกของครูต่อการเปล่ียนแปลง 6) 
บุคคลิกของนักเรียนต่อการเปล่ียนแปลง สรุปการสอนแบบเน้นภาระงานยงัทาํให้นักเรียนไดรั้บ
บริบทท่ีกวา้งกวา่ นกัเรียนสามารถช่วยกนัทาํงานใหส้มบูรณ์ โดยเรียนรู้ผา่นส่ือสมจริง 

Ali Panahi (2012) ทาํการวิจยักบันกัเรียน 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มท่ีสอบ IELTS 
และกลุ่มท่ี 2 คือกลุ่มท่ีสอบ TOEFL โดยเขาไดใ้ห้ภาระงานในการสอบแก่กลุ่มท่ี 1 ส่วนกลุ่มท่ี 2  
ไม่ไดใ้หห้ลงัจากนั้น นกัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ไดฝึ้กปฏิบติัตามทฤษฎีและขอ้แนะนาํ ผลการวิจยัช้ีใหเ้ห็น
วา่ กลุ่มท่ี 1ท่ีทาํภาระงานมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน มีผลคะแนนแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั ผลการวิจยั
น้ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนการสอนภาษาและการวดัผลทางภาษา เป็นการช่วยลดช่องว่าง
ระหวา่ง การสอนท่ีเนน้ภาระงานกบัการสอบท่ีเนน้ภาระงาน 

Abdullah (2012) ทาํการวิจยัเร่ืองผลของกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงาน
ท่ีมีต่อการเรียนรู้คาํศพัท ์การวิจยัไดต้รวจสอบการสอนคาํศพัทใ์นรายวิชา การสอนภาษาองักฤษ
สําหรับจุดประสงค์โดยเฉพาะ เป็นการสอบแบบเน้นภาระงานกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาชาว
เปอร์เซียท่ีเรียนวรรณกรรม มหาวิทยาลยัใบจาน ประเทศอิหร่าน มีนกัเรียน 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุม 
และกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนแบบดั้งเดิม ส่วนกลุ่มทดลองไดรั้บการสอนแบบภาระ
งาน พอส้ินภาคการศึกษาก็มีการสอบวดัผลกบักลุ่มทดลอง ผลการวิจยัว่า กระบวนการสอนแบบ
ภาระงานมีประสิทธิภาพในการสอนคาํศพัทเ์ม่ือเปรียบเทียบกบัการสอนแบบดั้งเดิม  

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนท่ีเนน้ภาระงานต่างประเทศ สรุปไดว้่า ผลการวิจยั
สอดคลอ้งกนั กล่าวคือวิธีการสอนแบบภาระงานมีประสิทธิภาพมากเม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการสอน
อ่ืน ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนตรงตามความตอ้งการของนกัเรียน ช่วยในการพฒันาการ
เรียนการสอนและการวดัผล ประเมินผล นอกจากน้ีครูและนกัเรียนยงัมีทศันคติท่ีดีต่อกิจกรรมการ
สอนแบบภาระงาน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
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9.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษ 
งานวจัิยภายในประเทศ 
กิติมาพร ตุย้หลา้ (2541 : ง) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการใชแ้บบฝึกเพื่อพฒันาทกัษะการ

อ่านจบัใจความสาํคญัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในอาํเภอแม่แตงจงัหวดัเชียงใหม่โดย
ผูว้ิจยัไดจ้ดัอบรมและให้ความรู้เก่ียวกบัแนวทางในการฝึกและกาํหนดวนัในการเก็บขอ้มูลแต่ละ
ขั้นตอนการอบรมคร้ังน้ีคือคณะครูจาํนวน 51 คนมีนกัเรียนท่ีใชแ้บบฝึกจากการวิจยัคร้ังน้ีมีจาํนวน 
28 คนผลปรากฏว่านกัเรียนมีความพร้อมในการอ่านคือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อจัฉรา ศิริรุ่งโรจน์ (2542) ทาํการวิจยัเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
สาํเร็จรูปทกัษะการอ่านประกอบรายวิชาภาษาองักฤษรอบรู้ สาํหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 4 
โรงเรียนวดัสงัเวช กรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียน
สาํเร็จรูปทกัษะการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพพอใช ้2) ความสามารถในการเรียนรายวิชา
ภาษา องักฤษรอบรู้ของนกัเรียนหลงัจากการเรียนโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปทกัษะการอ่านสูงข้ึน 3) 
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษท่ีเพิ่มข้ึนของนักเรียนท่ีมีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 
ปานกลาง และสูง หลงัจากเรียนโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปสูงข้ึนและแตกต่างกนั 

จินตอาภา ผลบุญยรักษ ์(2544) ทาํการวิจยัเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกการอ่านเพื่อการส่ือสารโดยใชเ้อกสารจริงจากอินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนเบญจมราชูทิส  ราชบุรี  จํานวน  35 คน  จํานวน  8 บทเรียน  ผลการวิจัยพบว่า  1) 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านเพื่อการส่ือสารโดยใช้เอกสารจริงจากอินเทอร์เน็ตมีค่า 
75.11/75.57 2) ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัการฝึกแบบฝึกการอ่าน
ภาษาองักฤษสูงข้ึน 3) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกการอ่านโดยใชเ้อกสารจริงจากอินเทอร์เน็ต
อยูใ่นระดบัสูง 

ศศิวิมล กงัล่ี (2544) ทาํการวิจยัเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ
การอ่านเพื่อการส่ือสารจากหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารภาษาองักฤษ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา จงัหวดันครปฐม จาํนวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทกัษะการอ่านสูงข้ึน 2) ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัฝึก
ทกัษะการอ่านสูงข้ึน 3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านท่ีผูว้ิจบัสร้างข้ึนอยู่ใน
ระดบัดี 

สมจิตร พงศ์อุดม (2544) ทาํการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการอ่าน
แบบเรียนซ่ึงใหข้อ้มูลดว้ยเทคนิค ITRA กบัการสอนอ่านตามคู่มือครูของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
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ท่ี 6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวดักาํแพงเพชรบุรี จาํนวน 2 ห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษา องักฤษของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านโดย ITRA สูงกว่าการสอนอ่าน
ตามคู่มือครู 2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านดว้ยการอ่านดว้ยเทคนิค ITRA มีความคิดเห็นท่ีดีต่อ
กิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษในระดบัมาก 

วิไลรัตน์ วสุริย ์(2545) ทาํการวิจยัเพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะอ่านภาษองักฤษโดยใช้
เอกสารจริงเก่ียวกบัทอ้งถ่ินในรายวิชา อ 0112 สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพิบูล
วิทยาลยั จงัหวดัลพบุรี จาํนวน 45 คน โดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้
เอกสารจริงเก่ียวกับท้องถ่ินมีประสิทธิภาพดีมาก 2) ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนหลงัการทาํแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านสูงข้ึน 3) นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อแบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

ศิ ริพร  สุทธิยา  (2546) ทําการวิจัยการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเรียน
ภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่ แบบฝึกเสริมทกัษะการเรียนภาษาองักฤษ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.22/76.53 สามารถนาํไปใชเ้ป็นหนงัสือเรียน
และส่ือการสอนเพื่อพฒันานกัเรียนในการเรียนรู้ภาษาองักฤษทั้งดา้นทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน 
และการเขียน 

ดวงพร  อายุการ  (2548) ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษ ทางศิลปะสําหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 วิทยาลยัช่าง
ศิลปะสุพรรณบุรี จาํนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านภาษา องักฤษทางศิลปะ จาํนวน 6 บท คู่มือครู แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
อ่าน และแผนการสอน ผลการวิจยัพบวา่ แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษทางศิลปะท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านก่อนและหลงัการ
ทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยั สาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

สุนทรี ศุทธิวรรณรักษ ์(2548) ทาํการวิจยัเพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใชเ้น้ือหาจาก
เอกสารจริง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค ์จงัหวดัสตูล จาํนวน 
40 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดบัดีมาก 2) 
ความ สามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯ 
สูงข้ึน 3) กลุ่มตวัอยา่งความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนอยูใ่นระดบัดี
มาก 
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กรุณา จนัทร์งาม (2548) ทาํการวิจยัเพื่อพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านเพ่ือการ
ส่ือสารโดยใชเ้อกสารจากอินเทอร์เน็ตท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี จาํนาน 30 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2548 โดยให้
นักเรียนเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน 2 บท ผลการวิจยัพบว่า 1) 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านเพ่ือการส่ือสารท่ีสร้างโดยใชเ้อกสารจากอินเทอร์เน็ต
ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพดีมาก  2) ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ
นกัเรียนหลงัการทาํแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านสูงข้ึน  3) นกัเรียนความมีความคิดเห็นต่อแบบฝึก
เสริมทกัษะการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนอยูใ่นระดบัสูงทุกบทเรียน 

เสาวนีย ์ลิขิตพงษว์ิทย ์ (2549) ทาํการวิจยัเพื่อพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษตามหลกัสูตรทอ้งถ่ินโดยใชเ้อกสารจริงผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ตามหลกัสูตรทอ้งถ่ินโดยใชเ้อกสารจริง มีค่าเท่ากบั 82.22/83.00 ถือว่า
มีประสิทธิภาพดี  2) ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษสูงกว่าก่อนการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ  อย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 3) นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษตามหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน โดยใชเ้อกสารจริงท่ีผูว้ิจยัสร้าง 

บุษกร มณีโชติ (2550) ทาํการวิจยัเพื่อพฒันาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษ
โดยเน้นประเด็นปัญหาวยัรุ่น ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษโดยเนน้ประเดน็ปัญหาวยัรุ่น มีค่าเท่ากบั 75.97/74.83 ถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ 2) ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัการใช้แบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษสูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 3) นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเสริมการอ่านภาษาองักฤษโดย
เนน้ประเดน็ปัญหาวยัรุ่น 

อุบลวรรณ ปรุงวณิชพงษ ์(2551) ทาํการวิจยัเพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการอ่านใหค้ล่อง ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการอ่านใหค้ล่องมีค่าเท่ากบั 81.79/84.75 ถือว่ามีประสิทธิภาพ
ดี 2) ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัการใช้แบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษสูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 3) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนอยูใ่นระดบัดี
ทุกบทเรียน 
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กาญจนา แกว้จาํรัส (2551) ทาํการวิจยัเพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษา 
อังกฤษท่ีเน้นเน้ือหาทางด้านวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
(E42104) สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษา อังกฤษท่ีเน้นเน้ือหาทางด้านวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมมีค่าเท่ากับ 
83.01/79.85 2) ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษสูงกว่าก่อนการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 3) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนอยูใ่น
ระดบัดี 

ทศันีย ์วิจิตรพฒันะ (2555) ทาํการศึกษาเพื่อพฒันาแบบฝึกการอ่านโดยใชส่ื้อ
เอกสารจริง ในการพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ผลการศึกษาพบวา่ 1) แบบฝึกการอ่านโดยใชส่ื้อเอกสารจริง ในการพฒันาความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน มีความ
เหมาะสม ในระดบัมากท่ีสุด และมีประสิทธิภาพเท่ากบั 75.52/77.88 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว2้) 
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
สูงกว่าก่อนการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) 
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกการอ่านโดยใชส่ื้อเอกสารจริง ในการพฒันา
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัมาก 

นางสุภาวดี ฉลาดวงศ ์(2555)  การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ผล
การศึกษาพบวา่ แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ (Reading Comprehension) กลุ่มสาระการเรียน 
รู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาองักฤษ) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 78.00/77.37 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ ์75/75 ท่ีตั้งไว ้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนโดย
ใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ (Reading Comprehension) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่าง 
ประเทศ (วิชาภาษาองักฤษ) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช ้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษา 
องักฤษ (Reading Comprehension) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาองักฤษ) ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดบัมาก ( ค่าเฉล่ียเลขคณิต = 4.37 , S.D.= 0.19) 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาแบบฝึกหรือส่ือการสอนทักษะอ่านภายใน 
ประเทศ สรุปไดว้า่ ประสิทธิภาพของแบบฝึกอยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้แบบ
ฝึกช่วยเสริมทกัษะและเป็นเคร่ืองมือในการฝึกทกัษะทางภาษาให้ดีข้ึน ทาํให้ครูสามารถวดัความ 
สามารถในการอ่านของนกัเรียนตลอดจนเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลและความกา้วหนา้ของ
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นกัเรียน นอกจากน้ีทาํให้ครูและนกัเรียนประหยดัเวลา ท่ีสาํคญัคือช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจยิ่งข้ึน
สามารถทบทวนไดด้ว้ยตนเอง นอกจากน้ี นกัเรียนยงัมีความสามารถทางการอ่านสูงข้ึนเม่ือไดเ้รียน
จากแบบฝึกหรือส่ือการสอนท่ีสร้างข้ึน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึก
เสริมทกัษะการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตร 

งานวจัิยต่างประเทศ 
Sharon (1991) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการพฒันาประสิทธิภาพการอ่านอย่างพินิจ

พิเคราะห์และเจตคติต่อการอ่านโดยใชส่ื้อหนงัสือพิมพข์องนกัเรียนเกรด 6 โปรแกรมภาษาองักฤษ 
จาํนวน 23 คน ใชเ้วลา 12 สัปดาห์ โดยให้กลุ่มตวัอยา่งเลือกอ่านบทความท่ีชอบจากหนงัสือพิมพ์
ต่าง จากนั้นให้ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านเพื่อฝึกการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า
นกัเรียนมีความสามารถทางการอ่านอยา่งพินิจพิเคราะห์และเจคติต่อการอ่านสูงข้ึน 

Hill (1992) ทาํการศึกษาเปรียบเทียบเน้ือหาดา้นวฒันธรรมและภาษาของส่ือการ
อ่านประเภทนิทานท่ีไดรั้บคดัเลือกจากประเทศพม่า แคนาดา และโยรูบา โยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาความแตกต่างของวฒันธรรมท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นของแต่ละประเทศ และนาํนิทานพื้น
ศึกษาความแตกต่างของวฒันธรรมท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นของแต่ละประเทศ และนาํนิทาน
พื้นบา้นใสร้างและพฒันาทกัษะทางภาษา ผลการวิจยัพบว่า นิทานพื้นบา้นมีความเหมาะสมท่ีจะใช้
เป็นส่ือการสอนเสริมทกัษะทางภาษาและทาํใหเ้ขา้ใจวฒันธรรมระหวา่งชาติไดดี้ยิง่ข้ึน 

Yalm (1993) ไดศึ้กษาสมรรถวิสัยของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีจาํเป็นตอ้งมีใน
ดา้นการใชส่ื้อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน กลุ่มตวัอย่างประกอบ 
ดว้ยครูโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาลในเพนซิลวาเนีย จาํนวน 220 และอาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์
ของมหาวิทยาลยัในอเมริกา จาํนวน 145 คน ทาํการตอบแบบสอบถามท่ีส่งทางไปรษณีย  ์ใน
แบบสอบถามประกอบ ดว้ยวิธีสอน 5 วีธี และสมรรถวิสัย 49 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเก่ียวกบั
การใชเ้ทคโนโลยี 4 ดา้น ผลการวิจยัพบว่า ทั้งครูและอาจารยเ์ห็นว่าสมรรถวิสัยในเร่ืองหลกัการ
ของการออกแบบการสอน ส่ือการสอน การเลือกแบบและประโยชน์ของส่ือเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมาก
ท่ีสุดในการจดัโปรแกรมการสอนนกัศึกษา ส่วนวิธีการสอน 5 วิธีนั้น ครูโรงเรียนมธัยมศึกษาตอ้ง
รวบรวมสมรรถวิสยัดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษาเขา้กบัการสอนเน้ือหาทุกรายวิชา 

Chung (1994) ทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัลกัษณะขอ้ความของส่ือการสอนท่ีส่งผล
ต่อระดบัความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองในประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผล
ต่อระดบัความเขา้ใจ 3 ระดบั คือ 1) Macro-level questions 2) Micro-semantic questions 3) Micro-
syntactic questions กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนในสถาบนัภาษารัฐเทก็ซสั จาํนวน 156 คน ผลการวิจยั
พบว่า 1 ) นกัเรียนมีความเขา้ใจเน้ือเร่ืองแตกต่างตามระดบัความสามารถทางการเรียนรู้ของแต่ละ
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คน 2) ความยาวของขอ้ความส่งผลต่อระดบัความเขา้ใจของนกัเรียนซ่ึงแสดงว่าบทอ่านท่ีมีขอ้ความ
ยาวมีผลทาํให้นักเรียนสามารถสรุปใจความสาํคญัและทาํคะแนนไดดี้กว่าบทอ่านท่ีมีขอ้ความสั้น
และบทอ่านท่ีมีขอ้ความยาวมีผลต่อความเขา้ใจระดบั Macro-level 

Bland (1997) ทาํการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการสอนส่ือ Make Your 
Fortune โดยใชส้ถานการณ์จาํลองกบัสอนแบบปกติสาํหรับชั้นเรียนเศรษฐศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งมี 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มทดลอง ไดเ้รียนส่ือ Make Your Fortune โดยใชส้ถานการณ์จาํลอง 
2) กลุ่มควบคุม ได้เรียนด้วยวิธีปกติ ผลลการวิจัย ผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มทดลองและควบคุมไม่
แตกต่างกนั แต่นกัเรียนกลุ่มทดลองมีทศันคติในทางบวกต่อส่ือมากกวา่กลุ่มควบคุม 

Chaudhry (2002) ไดศึ้กษาการใชก้ลวิธีในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของเด็กชาว
ปากีสถานท่ีอพยพมาอยู่ในรัฐนิวยอร์ค ซ่ึงเด็กกลุ่มน้ีจะไดอ่้านภาษาองักฤษในฐานะภาษาท่ีสอง 
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนหญิง 5 คน และนกัเรียนชาย 1 คน อายรุะหว่าง 11-13 ปี ซ่ึงอาศยัอยูใ่น
อเมริกามาประมาณ 1-3 ปี บทอ่านสาํหรับกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนคาํประมาณ 250 คาํ เป็นบทอ่านท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีคุน้เลยและวฒันธรรมท่ีไม่คุน้เคยให้อ่านโดยใช้เทคนิคการอ่านท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีคุน้เคยมีคะแนนมากกว่าการใชบ้ทอ่านเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีคุน้เคยและ
วฒันธรรมท่ีไม่คุน้เคยให้อ่านโดยใชเ้ทคนิคการอ่านแบบการบอกกระบวนความคิด (Think Aloud 
Technique) ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีใชก้ลวิธีการอ่านกบับทอ่านเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีคุน้เคยมี
คะแนนมากกว่าการใชบ้ทอ่านเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีไม่คุน้เคย นักเรียนสามารถระลึกรายละเอียด
และขยายความของบทอ่านไดม้ากกวา่บทอ่านไม่คุน้เคย 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาแบบฝึกหรือส่ือการสอนทักษะการอ่านใน
ต่างประเทศ สรุปไดว้่า ผลการวิจยัสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ประสิทธิภาพของแบบฝึกอยู่ในระดบัดี
หรือดีมาก แบบฝึกช่วยเสริมทกัษะและเป็นเคร่ืองมือในการฝึกทกัษะทางภาษาใหดี้ข้ึน ทาํใหค้รูมอง 
เห็นความสามารถในการอ่านและปัญหาต่างๆ ของนกัเรียนไดช้ดัเจนตลอดจนเห็นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและความกา้วหนา้ของนกัเรียน นอกจากน้ีทาํให้ครูและนกัเรียนประหยดัเวลา ท่ี
สําคญัคือช่วยให้นักเรียนเขา้ใจยิ่งข้ึนสามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ี นักเรียนยงัมี
ความสามารถทางการอ่านสูงข้ึนเม่ือไดเ้รียนจากแบบฝึกหรือส่ือการสอนท่ีสร้างข้ึน และนกัเรียน
เรียนมีความคิดเห็นหรือทศันคติท่ีดีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

การวิจยัเร่ือง “การพฒันาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอน
แบบเนน้ภาระงาน” สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร” 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 
โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน ในรายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ30204) สาํหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ใหไ้ดต้ามเกณฑ ์75/75 เพื่อเปรียบ 
เทียบความสามารถในดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมการ
อ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมการ
อ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเน้นภาระงาน เพื่อให้การวิจยับรรลุตามจุดมุ่ง 
หมายท่ีวางไว ้ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาคน้ควา้ตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
5. การดาํเนินการทดลอง 
6. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
7. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณ-ราช

วิทยาลยั มุกดาหาร ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 6 หอ้งเรียน จาํนวน 144 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณ-

ราชวิทยาลยั มุกดาหาร ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ 30204) จาํนวน 1 หอ้ง โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งง่าย 
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2. ตัวแปรทีศึ่กษา 
2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 
2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

2.2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน 
2.2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อแบบฝึกแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษ

เชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน 
 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
3.1 แบบสอบถามความตอ้งการหวัขอ้เร่ืองในการอ่าน สาํหรับครูและนกัเรียน 
3.2 แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน 

ผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 8 บทเรียน บทเรียนละ 2 คาบ รวม 16 คาบ คาบเรียน
ละ 50 นาที แต่ละบทเรียนประกอบดว้ยเน้ือหาวิชาสาํหรับฝึกการอ่าน กิจกรรมการเรียนการสอน 
ภาระงาน แบบฝึกหัด ซ่ึงคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น เอกสารจริงต่างๆ จากตาํราเรียน 
อินเทอร์เน็ตหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ บทความ โดยเลือกเนน้เฉพาะเน้ือหาท่ีครูและนกัเรียนสนใจ
ร่วมกนัเป็นหวัขอ้หลกั และใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้

3.3. แผนการเรียนรู้รายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ 30204) โดยใชก้ารสอนแบบ
เนน้ภาระงาน จาํนวน 8 แผน แผนละ 2 คาบ รวม 16 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน
ตามขั้นตอนการสอนแบบเนน้ภาระงาน ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีสาํคญั 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ Pre-Task, 
Task Cycle และ Language Focus 

3.4. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ จาํนวน 1 ฉบบั เพื่อใชว้ดั
ความสามารถในการอ่านก่อนเรียนและหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 
จาํนวน 40 ขอ้ เวลา 60 นาที ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง 

3.5. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 
โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน 20 ขอ้ 
 
4. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีตามขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

4.1 กําหนดกรอบเน้ือหา โดยพิจารณาจากหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ จากคู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในหลกัสูตรการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้รายวิชาภาษาเชิงวิชาการ (อ 30204) ท่ี
สร้างโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั มุกดาหาร 

4.1.1 ตารางแสดงคาํอธิบายรายวิชา/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี/สาระการเรียนรู้
รายปี ดงัปรากฏใน (ภาคผนวก ก) 

4.1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ 30204) มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ดงัปรากฏใน (ภาคผนวก ข) 

4.1.3 ตารางแสดงคําอธิบายรายวิชาและหัวข้อเ ร่ืองในการอ่านเสริมวิชา
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ดงัปรากฏใน (ภาคผนวก ค) 

4.2. นาํผลวิเคราะห์ดงักล่าวกาํหนดผลการเรียนรู้ของบทเรียนทั้ง 8 บทท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

4.2.1 อ่านขอ้มูลแลว้สามารถเขา้ใจและตีความแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือท่ี
เป็นความเรียงและส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง ในรูปแบบต่างๆ โดยถ่ายโอนเป็นขอ้ความท่ีใชถ้อ้ยคาํของ
ตนเอง 

4.2.2 อ่านขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั แลว้สามารถเขา้ใจ ตีความ วิเคราะห์
ระบุปัญหา และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความขอ้มูลข่าวสาร สารคดี จากส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

4.2.3 อ่านขอ้มูลแลว้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาองักฤษในการแสวงหา
ความรู้ การเขา้สู่สงัคมและอาชีพ ระบุเหตุและผล และนาํเสนอขอ้มูลได ้

4.2.4 อ่านขอ้มูล บทความ ในหวัขอ้ต่างๆแลว้สามารถบอกความหมายและอธิบาย
ความหมายของคาํศพัทโ์ดยอาศยัตวัช้ีวดัแนะคาํตอบ (Context clues) และสรุปใจความสาํคญัได ้

4.2.5 อ่านขอ้มูล บทความ ข่าวสาร ในหัวขอ้ต่างๆ เก่ียวกบัแลว้สามารถอธิบาย
ความหมายของคาํศพัทโ์ดยอาศยัความรู้เดิม บอกรายละเอียด เรียงลาํดบัเหตุการณ์ และระบุประเภท
ขอ้มูลท่ีอ่านได ้

4.2.6 อ่านขอ้มูลแลว้สามารถบอกรายละเอียด ระบุตวัช้ีแนะ (Markers) ตวัอา้งอิง
ตามบริบท (Contextual reference) วิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสาระภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆได ้

4.2.7 อ่านขอ้มูลแลว้สามารถใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระอ่ืนเพื่อขยายโลกทศัน์จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายในรูปแบบต่างๆ ระบุความเหมือน
และความแตกต่าง แลว้พดูอภิปรายแสดงความคิดเห็นได ้
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4.2.8 อ่านขอ้มูลแลว้สามารถอภิปรายเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการใช้
ภาษาองักฤษในการคน้ควา้เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระเรียนรู้ 

4.3. ศึกษาหัวขอ้เร่ืองท่ีจะกาํหนดให้อ่านเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ดงัปรากฏใน 
(ภาคผนวก ง) โดยนํามาเป็นหัวขอ้ในแบบสอบถามความตอ้งการหัวขอ้เร่ืองในการอ่านภาษา 
องักฤษสําหรับครูผูส้อน ซ่ึงสอดคลอ้งเหมาะสมและสัมพนัธ์กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั การ
กาํหนดหัวขอ้เร่ือง ผูว้ิจยัพิจารณากาํหนดตามสาระเน้ือหาวิชาท่ีเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษ       
เชิงวิชาการของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีสงัคมศาสตร์ เศรษฐกิจ ศิลปะ และดนตรี ไดด้งัตารางแสดงแบบสอบถามความตอ้งการ
หวัขอ้เร่ือง สาํหรับครูผูส้อน ดงัปรากฏใน (ภาคผนวก จ) 

4.4. นําแบบสอบถามความต้องการหัวข้อเร่ืองท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ผูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนองักฤษ และครูผูส้อนภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ตรวจสอบความเหมาะสมของหัวขอ้เร่ืองว่าเหมาะสมกบั
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หรือไม่ และมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษหรือไม่ และตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบภาษา 

4.5. แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามความต้องการหัวเร่ืองตามท่ีอาจารย์ผู ้ควบคุม
วิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะไว ้

4.6. นาํแบบสอบถามความตอ้งการหัวขอ้เร่ืองท่ีตรวจสอบแกไ้ขแลว้ไปสํารวจกบั 1) 
ผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ จาํนวน 4 คน และครูสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาํนวน 3 คน รวม
ครูผูส้อน จาํนวน 7 คน 2 ) ผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ จาํนวน 4 คน และครูสอนสังคมศึกษา จาํนวน 3 
คน รวมครูผูส้อนจาํนวน 7 คน 3) ผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ จาํนวน 4 คน และครูสอนศิลปะและ
ดนตรี จาํนวน 3 คน รวมครูผูส้อน จาํนวน 7 คน เพ่ือให้ไดห้ัวขอ้เร่ืองอย่างหลากหลาย จากนั้นนาํ
ผลจากการตอบแบบสอบถามความตอ้งการมาหาค่าเฉล่ียโดยมีผลวิเคราะห์ตามตารางแสดงผล   
การวิเคราะห์แบบสอบถามความตอ้งการหัวขอ้เร่ืองในการอ่าน สาํหรับครูผูส้อน ดงัปรากฏใน 
(ภาคผนวก จ) 

1. การสร้างและพฒันาแบบสอบถามความต้องการหัวข้อเร่ืองในการอ่านเชิงวชิาการ 
1. ศึกษาสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จากคู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ศึกษาแนว 
ทางการจดัการเรียนรู้รายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ 30204) ท่ีสร้างโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่าง ประเทศ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ไดค้าํ 
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อธิบายวิชาผลการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการอ่านและหน่วยการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ี
สมัพนัธ์กบัสาระการเรียนรู้ (ดูภาคผนวก ก-ค) 

2. ศึกษาหวัขอ้เร่ืองท่ีจะกาํหนดใหอ่้านภาษาองักฤษ (ดูภาคผนวก ง) โดยนาํมาเป็น
หัวขอ้เร่ืองในแบบสอบถามความตอ้งการหัวขอ้เร่ืองในการอ่านภาษาองักฤษสาํหรับนักเรียน ซ่ึง
สอดคลอ้งเหมาะสมและสัมพนัธ์กบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั การกาํหนดหัวขอ้เร่ือง ผูว้ิจยัพิจารณา
กาํหนดตามสาระเน้ือหาวิชาท่ีเรียนในหลกัสูตรมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาใน
รายวิชารายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ30204) ได ้สาํหรับครูผูส้อน 

3. นําแบบสอบถามความตอ้งการหัวขอ้เร่ืองท่ีสร้างข้ึน ไปให้อาจารยผ์ูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษตรวจสอบความเหมาะสมของหัวขอ้เร่ืองว่า
เหมาะสมกบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หรือไม่  

4. แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามความตอ้งการหัวขอ้เร่ืองตามท่ีอาจารยค์วบคุม
วิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไว ้แลว้นาํแบบสอบถามความตอ้งการไปทดลอง
สาํรวจกบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแลว้นาํผลมาวิเคราะห์
และปรับปรุงแกไ้ข 

5. นาํแบบสอบถามความตอ้งการหวัขอ้เร่ืองท่ีตรวจสอบแกไ้ขแลว้ไปสาํรวจกบั
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 60 คน และครู 7 คน เพื่อใหไ้ดห้วัขอ้เร่ืองอยา่งหลากหลาย 
โดยมีระดบัความตอ้งการดงัน้ี  

3 หมายถึง ตอ้งการมาก 
2 หมายถึง ตอ้งการปานกลาง 
1 หมายถึง ตอ้งการนอ้ย 
จากนั้น นาํผลจากการตอบแบบสอบถามความตอ้งการมาหาค่าเฉล่ียและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานโดยมีผลการวิเคราะห์ตามตารางแสดงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความ
ตอ้งการหัวเร่ืองในการอ่านของครูผูส้อน จาํนวน 7 คน และนักเรียน จาํนวน 60 คน โดยให้ค่า
นํ้ าหนกัความตอ้งการของครูผูส้อน จาํนวน 7 คน เท่ากบันํ้ าหนกัความตอ้งการของนกัเรียน จาํนวน 
60 คนเน่ืองจาก ครูผูส้อนเขา้ใจหลกัสูตรและเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ไดผ้ลสรุป
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความตอ้งการหวัเร่ืองในการอ่านเน้ือหาท่ีนกัเรียนช่ืนชอบและ
สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของกลุ่มเป้าหมาย ตามตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความตอ้งการหวัขอ้เร่ืองในการอ่านเชิงวิชาการ 

ขอ้คาํถาม 
ครูผูส้อน 
(7 คน) 

นกัเรียน 
(60 คน) 

เฉล่ีย
รวม ลาํดบัท่ี 

( x ) S.D. ( x ) S.D. ( x ) 
1. ท่านตอ้งการเน้ือหาของแบบฝึกเสริมการ
อ่านเชิงวิชาการในแนวใด ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความสนใจของท่าน  
1) Science (เน้ือหาเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์) 

      

1.1 The world’s famous scientists 2.57 0.79 2.10 0.68 2.34 4 
1.2 Are zoos a good thing? 2.71 0.49 2.08 0.72 2.40 2 
1.3 A life on Mars 1.86 0.69 1.87 0.77 1.87 6 
1.4 The end of life on Earth 2.71 0.49 2.15 0.73 2.43 1 
1.5 Animals and plants 1.71 0.76 1.95 0.79 1.83 7 
1.6 Reduce Reuse Recycle 2.29 0.76 2.43 0.62 2.36 3 
1.7 Geology 1.86 0.90 2.37 0.66 2.12 5 
2) Technology (เน้ือหาเก่ียวกบัเทคโนโลย)ี       
2.1 The Facebook party that became a riot 2.86 0.38 2.02 0.77 2.44 2 
2.2 ASIMO Robot 2.86 0.38 1.95 0.70 2.41 3 
2.3 3D or not 3D? 2.57 0.79 1.92 0.77 2.25 5 
2.4 The Apple watch: technology gone too far 2.43 0.79 2.18 0.79 2.31 4 
2.5 The rise of vinyl: Record Store Day 2.14 0.69 1.90 0.73 2.02 7 
2.6 Skype: more important than it looks 2.43 0.79 1.93 0.69 2.23 6 
2.7 Video games are good for you? 2.86 0.38 2.35 0.71 2.61 1 

3) Culture (เน้ือหาเก่ียวกบัวฒันธรรม)       
3.1 Electronic crime 2.57 0.79 2.10 0.68 2.34 3 
3.2 Copyright 2.29 0.76 2.43 0.62 2.36 2 
3.3 Festival celebration  2.71 0.49 2.08 0.72 2.40 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความตอ้งการหวัขอ้เร่ืองในการอ่านเชิงวิชาการ (ต่อ) 

ขอ้คาํถาม 

ครูผูส้อน  
(7 คน) 

นกัเรียน 
(60 คน) 

เฉล่ีย
รวม ลาํดบัท่ี 

( x ) S.D. ( x ) S.D. ( x ) 
4) Economics (เน้ือหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจ)       
4.1  The Great Depression 2.86 0.38 2.35 0.71 2.61 1 
4.2 Company growth 2.86 0.38 1.95 0.70 2.41 2 
4.3 Rising dollar 2.43 0.79 2.18 0.79 2.31 3 
5) History (เน้ือหาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์)       
5.1 Thai history 2.86 0.38 2.02 0.77 2.44 2 
5.2 The history of money 2.71 0.49 2.22 0.72 2.47 1 
5.3 World history 2.71 0.49 2.08 0.72 2.40 3 
6)  Art Study (เน้ือหาเก่ียวกบัศิลปะ)       
6.1 Painting 2.57 0.79 2.10 0.68 2.34 4 
6.2 Sculpture 2.29 0.76 2.43 0.62 2.36 3 
6.3 Literature 2.71 0.49 2.08 0.72 2.40 2 
6.4  Graffiti 2.86 0.38 2.02 0.77 2.44 1 
6.5 Drawing 2.29 0.76 2.43 0.62 2.36 3 
7)  Music Study (เน้ือหาเก่ียวกบัดนตรี)       
7.1  Reggaeton music 2.28 0.75 2.18 0.70 2.23 2 
7.2  Which musical instrument shall I learn? 2.42 0.53 2.50 0.59 2.46 1 
7.3  The history of  Thai Music 2.14 0.69 2.38 0.66 2.26 3 
7.4  The culture of music 1.85 0.89 2.10 0.72 1.97 4 
7.5 The value of music 2.28 0.75 2.18 0.70 2.23 2 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ค่าเฉล่ียของทั้งสองกลุ่มเป้าหมายคือครูผูส้อนและนกัเรียน สามารถ
จดัอนัดบัหวัขอ้โดยเลือกจากเกณฑด์งัน้ี Topic ท่ี 1) เลือกหวัขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นลาํดบัท่ี 1 คือ 
เร่ือง The end of life on Earth, Topic ท่ี 2 เลือกหวัขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นลาํดบัท่ี 1 และ 2 คือ 
เร่ือง Video games are good for you? และ The Facebook party that became a riot Topic, Topic ท่ี 
3) เลือกหวัขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นลาํดบัท่ี 1 คือ เร่ือง Festival celebration, Topic ท่ี 4) เลือกหวัขอ้
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ท่ีมีค่าเฉล่ีย 2.40 ข้ึนไป และมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นลาํดบัท่ี 1 คือ เร่ือง The Great Depression, Topic ท่ี 
5) เลือกหวัขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นลาํดบัท่ี 1 คือ เร่ือง The history of money, Topic ท่ี 6) เลือก
หวัขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นลาํดบัท่ี 1 คือ เร่ือง Graffiti Topic ท่ี 7) เลือกหวัขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่
ในลาํดบัท่ี 1 คือ เร่ือง Which musical instrument shall I learn?  

สาเหตุท่ีเลือก Topic ท่ี 2 จาํนวน 2 หัวขอ้ เน่ืองจากเป็นหัวขอ้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง สอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้รียนซ่ึง
เป็นนักเรียนวิทยาศาสตร์ และเพ่ือให้แผนการสอนและแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ
ครบถว้นสมบูรณ์ตามกระบวนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 8 แผนการสอน สามารถสรุปไดห้วัขอ้ท่ีจะ
นาํมาสร้างแบบฝึกเสริมการอ่านเชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน ดงัน้ี 
ตารางท่ี 2 สรุปหวัขอ้เร่ืองท่ีใชใ้นสร้างแบบฝึกเสริมการอ่านเชิงวิชาการ สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

Theme: Academic Reading 
( x ) ลาํดบัท่ี 

Topics: Sub-Topics 
1. Science The end of life on Earth 2.43 4 

2. Technology 
Video games are good for you? 2.61 1 
The Facebook party that became a riot. 2.55 2 

3. Culture Festival celebration 2.43 4 
4. Economics The great depression 2.61 1 
5. History The history of money 2.55 2 
6. Art Graffiti 2.44 3 
7. Music Instrument Which musical instrument shall I learn? 2.61 1 

 
2. การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยใช้การสอน

แบบเน้นภาระงาน 
1. ศึกษาสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จากคู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ศึกษาแนว 
ทางการจดัการเรียนรู้รายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ 30204) ท่ีสร้างโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหารไดค้าํอธิบาย
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รายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับทกัษะการอ่านและหน่วยการจัดการเรียนรู้ภาษา 
องักฤษท่ีสมัพนัธ์กบัสาระการเรียนรู้ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 2551 
1.1 ความสาํคญัของหลกัสูตร 

ในสงัคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่
ในชีวิต ประจาํวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้
การประกอบอาชีพ การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกับวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก และ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก นาํมาซ่ึงมิตรไมตรีและ
ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ ช่วยพฒันานกัเรียนใหมี้ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดีข้ึน เรียนรู้และ
เขา้ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศ และใชภ้าษาต่างประเทศเพ่ือการ
ส่ือสารได ้รวมทั้งเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ ไดง่้ายและกวา้งข้ึนและมีวิสยัทศัน์ในการดาํเนินชีวิต 

ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซ่ึงกาํหนดใหเ้รียนตลอดหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาองักฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝร่ังเศส เยอรมนั จีน 
ญ่ีปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะจดัทาํรายวิชาและจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

1.2 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 190 -208) ไดจ้ดัตั้งสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีสาระ 
สาํคญัดงัน้ี 

1.2.1 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หมายถึง องคค์วามรู้ท่ีเป็น

สากล สาํหรับนกัเรียนภาษาต่างประเทศ ประกอบดว้ยสาระสาํคญั ดงัน้ี 
1.2.1.1 ภาษาเพื่อการส่ือสารการใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-

เขียน แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นตีความ นาํเสนอขอ้มูลความคิด
รวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆและสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม 

1.2.1.2 ภาษาและวฒันธรรมการใชภ้าษาต่างประเทศตามวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาความสัมพนัธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษาภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรมไทย และนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
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1.2.1.3 ภาษากับความสัมพนัธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนการใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหา
ความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 

1.2.1.4 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลกการใชภ้าษาต่างประเทศ
ในสถานการณ์ต่างๆทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐาน
ในการศึกษาต่อประกอบอาชีพ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 

1.2.2 คาํอธิบายรายวิชาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
กรมวิชาการ (2546) และ กระทรวงศึกษาธิการ (2551:229-243) ไดก้าํหนด

คาํอธิบายรายวิชาวิชาภาษาองักฤษ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดงัน้ี 
1.2.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ สาระการเรียนรู้พื้นฐานชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 
อ่านออกเสียงข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกตอ้งตามหลกัการ

อ่าน ปฏิบติัตามคาํอธิบาย และคาํบรรยายท่ีฟ้งและอ่าน เลือกและใชค้าํขอร้อง คาํช้ีแจง คาํอธิบาย 
และให้ คาํแนะนาํ อธิบายและเขียนประโยคและขอ้ความสัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีอ่าน ส่ือสารแสดงความตอ้งการ เสนอและให ้ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือใน
สถานการณ์จาํลอง หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง โครงสร้างประโยค ขอ้ความ สํานวน คาํพงัเพย สุภาษิต บท
กลอน ความเช่ือและวฒันธรรมของเจา้ของ ภาษากบัของไทย คน้ควา้ รวบรวม บนัทึก สรุปใจความ
สาํคญั วิเคราะห์ความ นาํเสนอขอ้มูลเร่ือง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ ประสบการณ์และสถานการณ์
ต่าง ๆ ตามความสนใจ และแสดงความคิดเห็น พร้อมให ้เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบในการฟัง
และอ่านสารคดี บนัเทิงคดี และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ เรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยใช้ภาษา นํ้ าเสียง และกิริยา ท่าทางในการส่ือสารใน
สถานการณ์จริงและสถานการณ์จาํลองอยา่งเหมาะสมกบัระดบัของบุคคล เวลา โอกาส และสถานท่ี 
ถูกตอ้งตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เป็นผูท่ี้มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ 

หลกัสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั 2554 
ตามนยัของมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 ท่ีอนุมติัให้

กระทรวงศึกษาธิการ ดาํเนินงานโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทั้ง 12 แห่ง ใหเ้ป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (2553 : 1-48) โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 
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ความสําคญัของหลกัสูตร 
หลกัสูตรระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคพุทธศกัราช 

2554 ฉบบัน้ีนอกจากจดัทาํข้ึนเพื่อพฒันานกัเรียนให้มีอุดมการณ์และคุณลกัษณะตามอุดมการณ์
และเป้าหมายในการพฒันานกัเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ไดจ้ดัทาํให้ครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
และครอบคลุมสาระของขอ้กาํหนดการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอีกดว้ย 

การเรียนตามหลกัสูตรระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
พุทธศกัราช 2554 ฉบบัน้ี นอกจากนกัเรียนตอ้งลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 
และเลือกลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 และมีผลการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 2 แลว้
นกัเรียนยงัตอ้ง 1) เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันานกัเรียนตามเกณฑข์ั้นตํ่าท่ีกาํหนด 2) ผา่นการประเมิน
ความสามารถดา้นการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนและ 3) ผ่านการประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรฉบบัน้ีอีกดว้ย 

คาํอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษเชิงวชิาการ อ 30204 
นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการเขียนเรียงความทางวิชาการ (Academic Essay) โดยใช้

ขั้นตอนหรือกระบวนการเขียน ไดแ้ก่ การร่างแผนผงัความคิด การเขียน การแกไ้ขปรับปรุงงาน
เขียนและการทบทวนงานเขียน 

นกัเรียนจะพฒันาทกัษะการเขียนโดยเร่ิมตั้งแต่การฝึกเขียนประโยคความเดียว (Simple 
Sentences) ประโยคความรวม (Compound Sentences) และประโยคความซอ้น (Complex 
Sentences) ในเบ้ืองตน้ ตลอดจนองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของงานเขียนต่างๆ (Connectors or 
Conjunctions) ซ่ึงจะนาํไปสู่การเขียนเรียงความท่ีมีใจความสาํคญั ขอ้ความสนบัสนุน และบทสรุป
ท่ีถูกตอ้งชดัเจน (Critical Writing) ในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 

นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้รูปแบบงานเขียนประเภทต่างๆ ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนมีความสามารถ
ในการเขียนเรียงความในรูปแบบท่ีสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

นกัเรียนสามารถพฒันาการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ (Comprehension Reading) และทกัษะ
ทางดา้นการอ่านต่างๆ นอกจากน้ีนกัเรียนจะพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจในขั้นสูง และ
สามารถเขา้ใจอารมณ์และจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนได ้(Article Moods) 

นกัเรียนจะไดเ้รียนเน้ือหาท่ีหลากหลาย ทั้งบทความท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง และเร่ืองท่ีแต่ง
ข้ึนมา เป็นตน้ ซ่ึงจะเนน้ทั้งการอ่านเพ่ือหาขอ้มูลและการอ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน โดยนกัเรียนจะ
สามารถสรุปบทอ่านทางวิชาการโดยมีเน้ือหาและใจความท่ีสมบูรณ์เหมาะสม 
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นกัเรียนจะไดพ้ฒันาทกัษะการพดูและการฟังเพื่อความเขา้ใจ ทั้งน้ีนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษให้เหมาะสมกบับริบททางวิชาการ สามารถพฒันาทกัษะในการจด
บนัทึก (Note Taking) การพฒันาความเขา้ใจในการฟังบทสนทนาสั้นๆ ท่ีประกอบดว้ยสาํนวน
ต่างๆ (Daily Expressions) และการฟังบรรยายทางวิชาการต่างๆ 

นกัเรียนสามารถนาํเสนอผลงาน กล่าวสุนทรพจน์ และพดูโตต้อบในการสัมภาษณ์เพื่อ
สมคัรเขา้ศึกษาต่อหรือขอรับทุนการศึกษาได ้

โดยสรุป รายวิชาน้ีมุ่งเน้นพฒันาทกัษะทางดา้นการเรียนภาษาองักฤษรอบดา้นเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใช้ทั้งในชีวิตประจาํวนัและการเตรียมตวัสอบ
ขอ้สอบมาตรฐาน (TOEFL iBT and IELTS) ในการวดัความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ
ในขั้นสูงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ การอ่านซ่ึงมีเน้ือหาทางดา้นวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ศิลปะ เศรษฐกิจ 
และการเมือง การปกครอง จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูเ้รียนเขา้ใจการอ่านเพื่อความเขา้ใจ (Comprehension 
Reading) และทกัษะทางดา้นการอ่านต่างๆ รวมทั้งการอ่านเพื่อความเขา้ใจในขั้นสูง และสามารถ
เขา้ใจอารมณ์และจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนได ้(Article Moods) ต่อไป 

จากนั้น ผูว้ิจยัศึกษาขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนโดยท่ีเน้นภาระงานเป็น
สาํคญัของ Willis (2007) โดยมีแนวคิดท่ีเร่ิมจากการรวบรวมปัญหาจากการสาํรวจความตอ้งการ
ของผูส้อนและผูเ้รียน วิเคราะห์ภาระงาน กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ กาํหนดกลวิธีการสอน 
เลือกรูปแบบการสอนและส่ือ วางแผนการผลิตและพฒันาส่ือ การประเมินภาระงาน การใช้
เคร่ืองมือ การประเมินผลสรุป การนาํออกเผยแพร่  โดยผูว้ิจยัศึกษาควบคู่ไปกบัการศึกษาการใช้
กิจกรรมแบบภาระงาน ตามหลกัการเรียนรู้ภาษาท่ี 2 (Second Language Acquisition : SLA) ท่ี
สังเคราะห์กิจกรรมการอ่านจากแนวคิดของนกัการศึกษาหลายท่าน (Willis 1996 ; Eillis 2003; J. 
and D. Willis 2007) สามารถสรุปเป็นตารางได ้ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 3 แสดงการสงัเคราะห์กิจกรรมการอ่านแบบภาระงานจากแนวคิดของนกัการศึกษา 

Willis (1996) Ellis (2003) Willis (2007) ผู้วจัิย 
1. ขั้นก่อนปฏิบติังาน 
(Pre-Task) คือขั้นตอน
ท่ีผูส้อนบอก
วตัถุประสงคข์องการ
เรียนการสอน ผูส้อน
เสนอหวัขอ้สอน
คาํศพัทแ์ละโครงสร้าง
เพื่อเตรียมความพร้อม
ทางภาษาใหแ้ก่ผู ้เรียน
ท่ีจะนาํ มาใชใ้นการ
ปฏิบติัภาระงาน โดยผู ้
เรียนเลือกปฏิบติั งาน
ภายใตห้วัขอ้ท่ี ผูส้อน
กาํหนดไวต้ามความ
สนใจ ผูส้อนช้ีแจง
เกณฑก์ารประเมินผล 
2. ขั้นปฏิบติังาน (Task 
Cycle) คือ ขั้น ตอนท่ี
นกัเรียนปฏิบติั งาน
และไดใ้ชภ้าษาในการ
ทาํงานพร้อมทั้ง
วางแผน ทบทวน
ความรู้ เรียงลาํดบั
เน้ือหา และวิธีในการ
นาํเสนอผลงานตาม
สภาพท่ีคลา้ย
สถานการณ์จริงใน 

1. ขั้นเตรียมปฏิบติังาน
งาน คือขั้นตอนท่ีมุ่ง 
เนน้การเตรียมผูเ้รียน
ใหส้ามารถปฏิบติังาน
ไดโ้ดย เป็นแนวทาง
การปฏิบติังานท่ีสอด 
คลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียน 
2. ขั้นระหวา่งการ
ปฏิบติังาน มีวธีิการ
ปฏิบติังาน 2 วธีิ ดงัน้ี 
2.1 คุณลกัษณะงาน
ปฏิบติั  คือ คุณ 
ลกัษณะต่าง ๆ ของ
งานปฏิบติัท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2.2 คุณลกัษณะ
ทางดา้นกระบวน การ 
คือขั้นตอนของการ
ปฏิบติังานท่ี
กาํหนดใหผู้เ้รียนทาํ
ตามงานปฏิบติัท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหส้มบูรณ์ 
3. ขั้นหลงัปฏิบติังาน 
คือ ขั้นตอนท่ี 

1. กิจกรรมเตรียม
ความพร้อม (Pre-task 
riming activities) คือ
ขั้น ตอนท่ีเตรียมผู ้
เรียนใหเ้ขา้ใจประเดน็
สาํคญัและจุดประสงค์
ของภาระงาน อาจเนน้
คาํหรือวลีท่ีจาํเป็น
สาํหรับภาระงาน  
นกัเรียนไดล้งมือ
ปฏิบติัขั้นตอนน้ี โดยมี
เวลาคิดเก่ียว กบั
วิธีการปฏิบติั งาน งาน
เก่ียวขอ้งกบัขอ้ความ
ใหน้กัเรียนอ่านหวัขอ้ 
ขอ้ความ เพื่อทาํความ
เขา้ใจเสีย ก่อน 
2. ภาระงาน (Task) คือ 
ขั้นตอนท่ีนกัเรียน
สามารถทาํงานปฏิบติั
เป็นงานคู่ (Pair work) 
หรืองานกลุ่ม (Group 
work) พร้อมทั้งให้
นกัเรียนไดมี้โอกาสใช้
ภาษาเป้าหมายเพื่อ
แสดงความคิดเห็น 
โดยผูส้อนเดินรอบๆ 

1. ขั้นเตรียมภาระงาน 
(Pre-task) เป็นขั้น 
ตอนท่ีเตรียมนกั เรียน
ในการทาํภาระงาน 
ไดแ้ก่ การแนะนาํเร่ือง
ท่ีจะเรียนจุด ประสงค์
ของงานปฏิบติัการ
เตรียมคาํ ศพัทแ์ละ
สาํนวนใหม่ท่ีใชใ้น
ภาระงาน จากนั้น
นกัเรียนปฏิบติัภาระ
งานท่ีมีลกัษณะท่ี
คลา้ยคลึงกบังานท่ี
ตอ้งปฏิบติัจริง 
2. ขั้นระหวา่งทาํภาระ
งาน (During-task) คือ
ขั้นตอนท่ีนกัเรียนทาํ
ความเขา้ใจเก่ียวกบั
วิธีการทาํภาระงาน
ของนกัเรียนเอง งานท่ี
ไดรั้บมอบหมายอาจ
เป็นงานคู่หรืองาน
กลุ่มฝึกใหน้กัเรียน
สามารถใช้
ภาษาองักฤษในการ
ส่ือสารกบัเพ่ือน
ในขณะทาํภาระงาน  
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ตารางท่ี 3 แสดงการสงัเคราะห์กิจกรรมการอ่านแบบภาระงานจากแนวคิดของนกัการศึกษา (ต่อ) 

Willis (1996) Ellis (2003) Willis (2007) ผู้วจัิย 
ชีวิตประจาํวนัผูเ้รียน
เพื่อนาํเสนอผลงาน
หนา้ชั้นเรียน ประ 
กอบดว้ย 3 ขั้นตอน 
2.1 ปฏิบติังาน (Task) 
2.2 การเตรียมนาํเสนอ 
(Planning) 
2.3 รายงานต่อชั้น
เรียน (Report) 
3. ขั้นมุ่งเนน้ภาษา 
(Language Focus) คือ
ขั้นตอนท่ีผูส้อนและ
ผูเ้รียนร่วมอภิปรายถึง
งานท่ีไดป้ฏิบติั ผูเ้รียน
ไดช้ี้แจงปัญหา
อุปสรรค และแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ขณะท่ีปฏิบติังาน อีก
ทั้งผูเ้รียนวิเคราะห์
รูปแบบภาษาท่ี
ผดิพลาด แกไ้ข
โครงสร้างทางภาษาท่ี
ใชใ้นการปฏิบติัให้
ถูกตอ้ง โดยผูส้อนเป็น
ผูใ้หค้าํแนะนาํ จากนั้น
ผูเ้รียนฝึกรูปแบบ
ภาษาอีกคร้ังหน่ึง 

ผูเ้รียนรายงานผลการ
ปฏิบติังานพร้อมทั้ง
ประเมิน ผลการ
ปฏิบติังานของผูเ้รียน
เอง ระบุสาเหตุของ
ปัญหาและวิธีการ
แกปั้ญหาในการ
ส่ือสาร รวม ทั้งภาษา
ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
 

หอ้งและสงัเกตพฤติ 
กรรมนกัเรียนพร้อม
ทั้งกระตุน้นกัเรียนให้
พยายามใชภ้าษา 
เป้าหมายผูส้อนยงั
สามารถช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีตอ้งการ
ความช่วยเหลือ โดย
นกัเรียนทาํงานเป็น
กลุ่ม 
2.1 การเตรียมการ
รายงาน (Planing a 
report), 
2.2 การรายงานขอ้มูล
กลบั(Reporting back) 
3. การเนน้รูปแบบ 
(Form focus)  
3.1 การวิเคราะห์ภาษา
และการฝึกปฏิบติั 
(Devise analysis and 
practice activities) 
3.2 การทบทวนภาระ
งานและการประเมิณ
ผล (Task repetition 
and evalution) 

เม่ือผลิตช้ินงาน
เรียบร้อยแลว้ใหเ้พื่อน
ในกลุ่มตรวจ สอบ
แกไ้ขผลงาน รวมทั้ง
ใหน้กัเรียนวางแผน
ซกัซอ้มเพื่อรายงานผล
การทาํงานขณะท่ี
เพื่อนรายงานผลให้
นกัเรียนทุกคนเขียน
ขอ้ผดิ พลาดของการ
ใชภ้าษาของเพ่ือนหลงั
จากนั้นนกัเรียนแต่ละ
กลุ่มสลบักนัตรวจ 
3. ขั้นหลงัปฏิบติัภาระ
งาน (Post-task) คือ
ขั้นตอนท่ีมุ่งเนน้ให้
นกัเรียนไดใ้ชภ้าษาให้
ถูกตอ้งตามรูปแบบ
และโครงสร้างของ
ภาษาประกอบดว้ย 3 
ขั้นตอนคือ 
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา 
(Language analysis) 
นกัเรียนทุกกลุ่ม
ร่วมกนัวิเคราะห์
รูปแบบภาษาท่ี
ผดิพลาด 
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ตารางท่ี 3 แสดงการสงัเคราะห์กิจกรรมการอ่านแบบภาระงานจากแนวคิดของนกัการศึกษา (ต่อ) 

Willis (1996) Ellis (2003) Willis (2007) ผู้วจัิย 
 
 

  
 

แกไ้ขโครงสร้างทาง
ภาษาท่ีใชใ้นงาน
ปฏิบติัใหถู้กตอ้งโดยมี
ผูส้อนเป็นผูใ้ห้
คาํแนะนาํหรือเติมเตม็
ในส่วนท่ียงัมี
ขอ้บกพร่องอยูจ่น
นกัเรียนเขา้ใจอยา่งดี
จากนั้นใหน้กัเรียนแต่
ละกลุ่มช้ีแจงปัญหา
อุปสรรคและแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งการทาํงาน
ร่วมกนั 
3.2 ขั้นฝึกใชภ้าษา
(Practice) นกัเรียนได้
ฝึกรูปแบบโครงสร้าง
ทางภาษาท่ีใชซ้ํ้ าอีก
คร้ังหน่ึงทั้งน้ีเพื่อให้
เกิดความคล่องแคล่ว
และถูกตอ้งจากนั้น
ผูเ้รียนไดท้าํภาระงาน
เป็นรายบุคคลซ่ึง
สถานการณ์ท่ีฝึก
ปฏิบติัต่างไปจากท่ีทาํ
ไวใ้นขั้นระหวา่งทาํ
ภาระงาน 
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2. เลือกเน้ือหาและสืบคน้ขอ้มูลตามหน่วยการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาคดัเลือก
ตามเกณฑก์ารคดัเลือกเอกสารบทอ่านท่ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยใชรู้ปแบบเนน้
แก่นสาระหรือหวัเร่ือง (Theme Language-based Language Instruction Model) ของ Brinton, Snow 
and Wesche 1997) และ วิสาข ์จิติวตัร์ (2543 : 257) พร้อมกบัศึกษาแนวทางการเลือกบทเรียนของ
กรมวิชาการ 2545 สรุปไดด้งัน้ี 

2.1 เลือกเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกับหัวเร่ืองและสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์การ
เรียนรู้ 

2.2 เลือกเน้ือหาตามความสนใจและตามความตอ้งการของนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

2.3 เน้ือหาเหมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ของผูเ้รียน และสามารถนาํเน้ือหา
ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัได ้

2.4 เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน  
2.5 เลือกเน้ือหาท่ีมีความหลากหลายและมาจากแหล่งเรียนรู้หลายๆ แห่ง โดย

ผูว้ิจยัเลือกเน้ือหาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จากขอ้แนะนาํจากนกัการศึกษาหลายๆท่าน เช่น ตาํราเรียน
ภาษาองักฤษ ส่ือวสัดุจริง ส่ิงพิมพต่์างๆ นิตยาสาร วารสาร และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ทท่ีเช่ือถือได ้
เป็นตน้ โดยใชโ้ปรแกรม Readability index calculator ในการวดัระดบัความยากง่ายเบ้ืองตน้ของ
บทอ่าน 

3. นาํเน้ือหาภาษาองักฤษเชิงวิชาการท่ีคดัเลือกแลว้ไปให้ครูภาษาองักฤษระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบและ
คดัเลือกเน้ือหาท่ีมีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดย
ศึกษาความยากง่ายของภาษาและความน่าสนใจของผูเ้รียนโดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 
   - 1  ความยากของภาษาไม่เหมาะสมกบันกัเรียน 
     0  ไม่แน่ใจหรือยงัตดัสินใจไม่ได ้
   +1  ความยากของภาษาเหมาะสมกบันกัเรียน 

แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (พวงรัตน์ 
ทวีรัตน์ 2543 : 117) และคดัเลือกเน้ือหาท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ไดผ้ลการ
ประเมินความยากง่ายและความเหมาะสมของบทอ่าน ดงัปรากฏใน (ภาคผนวก จ) ไดบ้ทอ่านท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสงัคม ศิลปะและดนตรี มาใชป้ระกอบในการสร้างแบบ
ฝึกเสริมการอ่าน 8 บทเรียน 
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4. จัดทําตารางกําหนดโครงสร้างของขอบข่ายเน้ือหาบทอ่าน  แล้วนําไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษ จาํนวน 3 ท่านเพ่ือทาํการประเมินความเหมาะสมของเน้ือหา
ความสอด คลอ้งจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ส่ือ รูปแบบกิจกรรมของโครงสร้างของขอบข่ายเน้ือหาบท
อ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ประเมินว่าโครงสร้างเน้ือหาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กาํหนดหรือไม่ นาํคะแนนท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินแต่ละขอ้มาหาค่าเฉล่ีย ดงัปรากฏใน (ภาคผนวก ฉ) 
โดยใชสู้ตรวิธีหาค่าความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์บั ตารางกาํหนดโครงสร้างขอบข่ายเน้ือหา
ของแบบฝึกเสริมการอ่านตามสูตร IOC = ∑  
 
 เม่ือ IOC คือ ค่าเฉล่ียผลการประเมินความสอดคลอ้งเหมาะสมของแบบฝึก  
    เสริมการอ่าน 
 เม่ือ ∑  คือ ผลรวมคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 เม่ือ N คือ จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 ไดต้ารางกาํหนดกรอบเน้ือหา (Table of Content Specification) ของแบบ
ฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ในรายวิชาภาษาองักฤษวิชาการ รหัส อ 30204 สาํหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลยั มุกดาหาร (ภาคผนวก ฉ) 

5. สร้างและพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบ
เนน้ภาระงาน ผูว้ิจยัไดด้าํเนินตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

5.1 ศึกษาหลกัการและวิธีการสร้างแบบฝึก จากนั้นผูว้ิจยันาํแนวทางการพฒันา
แบบฝึกมาวิเคราะห์กรอบแนวคิดในการสร้างแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใชก้าร
สอนแบบเนน้ภาระงาน  

5.1.1 การสาํรวจขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่ การศึกษาเน้ือหาหลกัสูตรรายวิชา อ 
30204 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 1 วิเคราะห์ทฤษฎีเทคนิคและกลยทุธ์ในการอ่านภาษาองักฤษหวัขอ้
ท่ีนกัเรียนตอ้งการอ่านโดยในการสาํรวจความตอ้งการหวัเร่ืองจากผูเ้รียน รวมถึงขั้นตอนการพฒันา
แบบฝึกการอ่านจากหนงัสือและตาํราต่างๆ 

5.1.2 การพฒันาแบบฝึก ไดแ้ก่ นาํขอ้มูลท่ีไดจ้าการสาํรวจในขั้นท่ี 1 มา
กาํหนดวตัถุประสงค ์เขียนตารางกาํหนดเน้ือหา (Table of content specification) การประมาณ
ค่าใชจ่้าย การกาํหนดระยะเวลาการดาํเนินการ วางเคา้โครงลาํดบัก่อน หลงั ของเน้ือหา ดาํเนินการ
สร้างแบบฝึก และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกรายบุคคลและกลุ่มเลก็ 
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5.1.3 ทดลองใชแ้บบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ไดแ้ก่ นาํแบบฝึก
ท่ีไดม้าทาํการหาประสิทธิภาพในขั้นรายบุคคลและกลุ่มเลก็มาปรับปรุงแลว้นาํไปทดลองภาคสนาม 
เพื่อหาประสิทธิภาพต่อไป 

5.1.4 การประเมินแบบฝึก โดยมีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อการ
ประเมินตวัแบบฝึกและประเมินความสามารถของผูเ้รียนหลงัเรียนจากแบบฝึก โดยใช้สถิติเป็น
เกณฑใ์นการประเมินผลดา้นประสิทธิภาพของแบบฝึก 

5.2 ศึกษาแนวการสร้างส่ือการสอน ลกัษณะการสร้างแบบฝึกจากแบบเรียน
ตาํรา งานวิจยัต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา         
อ 30204 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 1 

5.3 กาํหนดแนวการสอนตามกรอบเน้ือหาท่ีไดว้ิเคราะห์ไว ้โดยดาํเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี 

5.3.1 กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ทักษะการอ่านรายวิชา อ 30204 
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 1 

5.3.2 วิเคราะห์ทกัษะและกลยุทธ์ในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ
แลว้ กาํหนดเป็นเทคนิคจากการท่ีจะนาํไปใชใ้นการพฒันาบทเรียน 

5.3.3 วิเคราะห์หัวเร่ืองเพื่อสอบถามความตอ้งการของผูเ้รียนและนํามา
กาํหนดหวัเร่ือง และเน้ือหาในบทเรียน 

5.3.4 กาํหนดแนวทางการประเมินผลของบทเรียน โดยแต่ละบทเรียนมี
แบบ ทดสอบยอ่ยหลงัเรียนจาํนวน 10 ขอ้ 

5.3.5 เรียบเรียงจุดประสงค์รายวิชา ทกัษะและกลยุทธ์ในการอ่านภาษา 
องักฤษ หวัเร่ือง กิจกรรม และการประเมินผล 

5.4 กาํหนดผงังานของบทเรียน ท่ีบรรจุเน้ือหาตามจุดประสงค ์โดยมีรูปแบบ 
ดงัน้ี 

5.4.1 เน้ือหา (Content) นาํเสนอเน้ือหาตามหัวเร่ืองในแต่ละบท โดยจดั
กิจกรรมการเรียนออกเป็น 3 ขั้น คือ Pre-task, Task Cycle และ Language focus ร่วมกบัการให้
ผูเ้รียนคาดเดาเหตุการณ์ขณะอ่าน (Prediction) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

5.4.1.1 กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-task) ผูส้อนนําเข้าสู่บทเรียน
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านโดยการใชค้าํถามเกร่ินนาํ กระตุน้ใหผู้เ้รียนตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน ให้
ผูเ้รียนสังเกตหัวขอ้บทอ่านและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองท่ีจะอ่าน สร้างความสนใจและปูพื้น
ฐานความรู้ในเร่ืองท่ีจะอ่านและโครงสร้างขอ้ความ เช่น กระตุน้ใหผู้เ้รียนเอาความรู้เดิมมาสัมพนัธ์
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กบัเร่ืองท่ีจะอ่าน โดยการใชค้าํถามสั้นๆ เก่ียวกบัหัวเร่ืองท่ีจะอ่านซ่ึงผูว้ิจยัเป็นคนถาม จากนั้นให้
ผูเ้รียนสังเกตหัวเร่ืองแลว้คาดเดาเน้ือเร่ือง (Prediction) หรือการแนะนาํเร่ืองท่ีจะเรียนจุดประสงค์
ของภาระงานการเตรียมคาํศพัทแ์ละสาํนวนใหม่ท่ีใชใ้นภาระงาน ผูเ้รียนอาจสังเกตและหาคาํเช่ือม 
(Connectors) หรือคาํบ่งช้ี (Signal Words) ของโครงสร้างขอ้ความชนิดนั้นๆ คาดเดารูปแบบของ
ขอ้ความวา่เป็นแบบใด จากนั้นนกัเรียนปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบังานท่ีตอ้งปฏิบติัจริง 

5.4.1.2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน (Task Cycle) เป็นขั้นตอนท่ี
นกัเรียนทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติังานของนกัเรียนเองงานท่ีไดรั้บมอบหมายอาจเป็นงาน
คู่หรืองานกลุ่มฝึกให้นักเรียนสามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกบัเพื่อนในขณะปฏิบติังาน 
หรืออาจใชผ้งักราฟิกในการให้นักศึกษาร่วมกนัแสดงความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน
ออกมาในรูปแบบของผงักราฟิกร่วมกบัเพ่ือนเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย เม่ือผลิตช้ินงานเรียบร้อยแลว้ให้
เพื่อนในกลุ่มตรวจสอบแกไ้ขผลงานเขียนรวมทั้งให้นักเรียนวางแผนซักซ้อมเพื่อรายงานผลการ
ทาํงานขณะท่ีเพื่อนรายงานผลให้นักเรียนทุกคนเขียนขอ้ผิดพลาดของการใชภ้าษาของเพ่ือนหลงั
จากนั้นนกัเรียนแต่ละกลุ่มสลบัการตรวจงานเขียนเพ่ือตรวจสอบดูขอ้ผิดพลาดทางโครงสร้างภาษา
ซํ้าอีกคร้ังหน่ึง 

5.4.1.3 กิจกรรมหลงัการอ่าน (Language focus) เป็นการตรวจสอบ
ความเข้าใจของผูเ้รียนโดยนักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบภาษาท่ีผิดพลาดแก้ไข
โครงสร้างทางภาษาท่ีใชใ้นภาระงานใหถู้กตอ้งโดยมีผูส้อนเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํหรือเติมเตม็ในส่วน
ท่ียงัมีขอ้บกพร่องอยู่จนนักเรียนเขา้ใจอย่างดีจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช้ีแจงปัญหาอุปสรรค
และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการทาํงานร่วมกนั 

5.4.2 การทดสอบหลงัเรียน (Posttest) เป็นการทดสอบผูเ้รียนหลงัจากท่ีได้
เรียนแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยเนน้การสอนแบบภาระงานแลว้ จาํนวน 10 ขอ้ 

5.5 ดาํเนินการสร้างแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ จาํนวน 8 
บทเรียน 

5.6 นาํแบบฝึกท่ีสร้างข้ึนทั้ง 8 บทไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อขอแนวทาง
ในการปรับปรุงใหบ้ทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

5.7 ทดลองใช้แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบ
เนน้ภาระงาน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้คือ 75/75 ของชยัยงค ์พรหมวงศ ์และ
คณะ (2540, 49) โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี  

5.7.1 ขั้นทดลองนกัเรียน 3 คน ผูว้ิจยันาํแบบฝึกเสริมการอ่านท่ีสร้างข้ึนไป
ใช้กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ท่ีเรียนรายวิชา
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ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างและมีระดบัผลการเรียนใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 3 คนสาเหตุเพราะในแบบฝึกหัดขั้นกานอ่านและหลังอ่านนักเรียนต้องทั้ งกิจกรรม
รายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม เร่ิมดาํเนินการทดลองโดยใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านภาษา องักฤษก่อนเรียน (Pre-test) จาํนวน 40 ขอ้ ใชเ้วลาในการสอบ 60 นาที แลว้บนัทึก
คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนทดลองเรียนครบ 8 บท แลว้ใหน้กัเรียน
ทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียน จากนั้นนาํคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ทดสอบมาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 และใหท้าํแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแบบฝึก
เสริมเพื่อนําผลมาปรับปรุง ซ่ึงผลคะแนนจากการทาํแบบทดสอบรายบท จาํนวน 8 บทและ
แบบทดสอบหลงัเรียนในชั้นการทดลองกลุ่ม จาํนวน 3 คน ปรากฏผลดงัต่อไปน้ี  
 
ตารางท่ี 4 การหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมการอ่าน ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ในขั้นการทดลอง     

3 คน 
 คะแนนแบบทดสอบประจาํบท รวม

คะแนน 
80 

ร้อย
ละ 

คะแนน
สอบหลงั
เรียน 
40 

ร้อย
ละ นกัเรียน

คนท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10 10 10 10 10 10 10 10 

1 8 8 7 7 8 7 8 7 60 75.00 29 72.5 
2 8 8 6 7 7 8 7 6 57 71.25 28 70.00 
3 8 8 7 8 9 8 8 7 63 78.75 34 85.00 

รวม 
180 75.00 91 75.83 

(240)  (120)  
  

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผลรวมของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบ
ประจาํบทของแบบฝึกเสริมการอ่าน จาํนวน 3 คน เท่ากับ 180 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 และ
ผลรวมของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน เท่ากบั 91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.83ดงันั้น 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านในขั้นทดลองกลุ่ม 3 คน มีค่าเท่ากบั 75/75.83 ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบ
ปัญหาคือ ดา้นเน้ือหา รูปแบบและคาํอธิบายบางบทเรียนยากเกินไป ตวัอย่างเช่น บทท่ี 3และได้
แกไ้ขปัญหาในเร่ืองรูปแบบและคาํอธิบายท่ีไม่ชดัเจน อ่านยาก ขาดแผนภูมท่ีช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจ
เน้ือหาของบทอ่าน ขอ้ผิดพลาดในการพิมพศ์พัทไ์ม่ถูกตอ้ง คาํสั่งในการทาํกิจกรรมไม่ชดัเจน และ
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เวลาในการทาํแบบทดสอบประจาํบทเรียนไม่พอโดยเพิ่มเวลาในการทาํแบบทดสอบจาก 15 นาที 
เป็น 20 นาที 

5.7.2 ขั้นตอนการทดลองกลุ่มเลก็ (Small Group Testing) นาํแบบฝึกเสริม
การอ่านท่ีสร้างข้ึนไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลยั มุกดาหาร    
ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง จาํนวน 12 คน เร่ิมดาํเนินการทดลอง โดยให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษก่อนเรียน (Pre-test) จาํนวน 40 ขอ้ ใชเ้วลาในการทดสอบ 60 
นาที แลว้บนัทึกคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนทดลองเรียนครบ 8 บท 
แลว้ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียน จากนั้นนํา
คะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองมาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และให้ทาํแบบสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกบัแบบฝึกเสริมเพื่อหาขอ้บกพร่องและนาํมาปรับปรุงแกไ้ขในการทดลองภาคสนาม
ต่อไป ซ่ึงผลคะแนนจากการทาํแบบทดสอบรายบท จาํนวน 8 บทและแบบทดสอบหลงัเรียนในขั้น
การทดลองกลุ่ม จาํนวน 12 คน ปรากฏดงัต่อไปน้ี  
 
ตารางท่ี 5 การหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมการอ่าน ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ในขั้นการทดลอง 

กลุ่มเลก็ จาํนวน 12 คน 

 คะแนนแบบทดสอบประจาํบท รวม
คะแนน 

80 

ร้อย
ละ 

คะแนน
สอบหลงั
เรียน 
(40) 

ร้อย
ละ นกัเรียน

คนท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10 10 10 10 10 10 10 10 

1 8 8 6 8 8 7 8 7 60 75 30 90 
2 9 8 7 8 7 7 8 7 61 76.25 33 82.5 
3 9 8 7 7 9 7 7 6 60 75 27 62.5 
4 9 8 7 8 7 7 8 7 61 76.25 31 82.5 
5 8 8 8 8 9 7 7 8 63 78.75 33 85 
6 9 8 7 8 8 7 8 7 62 77.75 33 82.5 
7 8 8 7 8 7 7 8 7 60 75 30 85 
8 9 8 8 7 8 7 8 7 62 77.75 32 85 
9 9 8 9 7 9 8 8 8 66 82.5 34 90 
10 9 8 7 8 7 7 8 7 61 76.25 29 82.5 
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ตารางท่ี 5 การหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมการอ่าน ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ในขั้นการทดลอง 
กลุ่มเลก็ จาํนวน 12 คน (ต่อ) 

 คะแนนแบบทดสอบประจาํบท รวม
คะแนน 

80 

ร้อย
ละ 

คะแนน
สอบหลงั
เรียน 
(40) 

ร้อย
ละ นกัเรียน

คนท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10 10 10 10 10 10 10 10 

11 9 8 7 8 7 7 8 7 61 76.25 31 82.5 
12 7 8 8 8 9 7 7 6 60 75 29 70 

รวม 
737 76.77 372 77.75 

(960)  (480)  
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ผลรวมของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบ
ประจาํบทของแบบฝึกเสริมการอ่าน จาํนวน 12 คน เท่ากบั 737 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.77 และ
ผลรวมของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเท่ากับ 372 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.75 
ดังนั้น ประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่าน ในขั้นตอนทดลองกลุ่มเล็ก 
จาํนวน 12 คน มีค่าเท่ากบั 76.77/77.75 

6. ปรับปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ จากปัญหาท่ีพบ ปรับปรุงขนาดตวัอกัษรใหเ้หมาะสม
กบัสายตา และแกไ้ขตวัสะกดใหถู้กตอ้ง ปรับปรุงคาํสั่งในการทาํกิจกรรมใหเ้ขา้ใจง่าย เพื่อช่วยให้
นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาของบทอ่าน โดยใหค้รูชาวต่างชาติช่วยแนะนาํและแกไ้ข จากนั้นนาํไปจดัพิมพ์
ฉบบัสมบูรณ์เพื่อนาํไปใชก้ลบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป ดงัปรากฏใน (ภาคผนวก ช) 

3. แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารหลกัสูตร ดงัน้ี 

1. ศึกษาสาระและมาตรฐานตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั พุทธศกัราช 

2554 
3. ศึกษาสาระการเรียนรู้ การจดัเวลาเรียน คาํอธิบายรายวิชา และหน่วยการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร โดย
กาํหนดแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จาํนวน 8 แผน ดงัน้ี 

แผนท่ี 1 เร่ือง Video games are good for you? จาํนวน 2 ชัว่โมง 



98 

 

แผนท่ี 2 เร่ือง The Facebook party that became a riot. จาํนวน 2 ชัว่โมง 
แผนท่ี 3 The end of life on Earth จาํนวน 2 ชัว่โมง 
แผนท่ี 4 The great depression จาํนวน 2 ชัว่โมง 
แผนท่ี 5 เร่ือง Which musical instrument shall I learn? จาํนวน 2 ชัว่โมง 
แผนท่ี 6 เร่ือง Festival celebration จาํนวน 2 ชัว่โมง 
แผนท่ี 7 The history of money จาํนวน 2 ชัว่โมง 
แผนท่ี 8 The great depression จาํนวน 2 ชัว่โมง 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาเทคนิค วิธีสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
ท่ีเนน้ภาระ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การเตรียมความพร้อม (Pre-Task) 
2. ภาระงาน (Task) 
3. การเนน้รูปแบบทางภาษา (Language Focus) 

ขั้นท่ี 3 ทาํการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้และ
จาํนวนชัว่โมง 

ขั้นท่ี 4 ดาํเนินการสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 
โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน จาํนวน 8 แผน ซ่ึงแต่ละแผนประกอบดว้ย 

1. หวัเร่ือง (กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหสัวิชา ชั้น ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียน
ปีการศึกษา ช่ือเร่ือง เวลาท่ีใชส้อน ผูส้อน) 

2. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
3. สาระสาํคญั 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
5. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
6. ส่ือการเรียนรู้ 
7. การวดัผลและประเมินผล 
8. บนัทึกหลงักิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นท่ี 5 จดัพิมพแ์ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แลว้นาํมาหาคุณภาพ ดาํเนินการ
ดงัน้ี 

1. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบการเขียนแผนความสัมพนัธ์ระหว่าง
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลเคร่ืองมือ ท่ีใช้
วดัและประเมินผลรวมทั้งเกณฑท่ี์ใชว้ดัและประเมินผล 

2. นาํแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
ขั้นท่ี 6 นาํแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช ้ (Try out) กบันกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร จาํนวน 24 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อ
หาประสิทธิภาพ ตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา เวลา ส่ือ กิจกรรม การเรียนการสอน เพื่อจะ
ไดน้าํขอ้คน้พบมาปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นท่ี 7 จดัพิมพแ์ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อนาํไปใชจ้ริงกบั 
กลุ่มตวัอยา่ง ดงัปรากฏใน (ภาคผนวก ซ) 

4. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัการใชแ้บบ

ฝึกเสริมการอ่าน เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนั จาํนวน 1 ฉบบั มีขอ้สอบ 40 ขอ้ โดยดาํเนินการสร้าง
ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบจากหนงัสือเทคนิคการสร้างขอ้สอบภาษา 
องักฤษของ อจัฉรา วงศโ์สธร (2529) และหนงัสือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กาํหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ในระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

3. กาํหนดหวัขอ้และเน้ือหาท่ีจะนาํมาสร้างเป็นแบบทดสอบ 
4. สร้างตารางกาํหนดเน้ือหาแบบทดสอบ (Table of Test Specifications) ให้

ครอบคลุมตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีกาํหนดไว ้ตามตารางท่ี 6 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 6 แสดงการกาํหนดเน้ือหาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน (Table of Test 
Specifications for Academic Reading) 

Reading Skill Mode 
Type of 

text 
Cognitive 

Level 
Item 
type 

Total no. 
of Item 

Weight Scoring 

Main idea 
1. Identify the 
main idea 

R Passage K,C M/C 7 17.5% 1-0 

Detail 
2. Identify the 
specific detail 

R Passage K,C M/C 7 17.5% 1-0 

Inference 
3. Identify 
Inference 

R Passage K,C M/C 4 10% 1-0 

Reference 
4. Identify the 
pronoun 
reference, 
makers or 
contextual 
reference in 
context 

R Passage K, C M/C 3 7.5% 1-0 

Words 
meaning 
5. Identify the 
meaning of 
words or 
phrases in 
context 

R 
Passage 
Sentence 

K, T M/C 3 7.5% 1-0 
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ตารางท่ี 6 แสดงการกาํหนดเน้ือหาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน (Table of Test  
                 Specifications for Academic Reading) (ต่อ) 

Reading Skill Mode 
Type of 

text 
Cognitive 

Level 
Item 
type 

Total no. 
of Item 

Weight Scoring 

Sequence/Cate
gories 
6. Identify the 
sequence of 
events or 
categories of 
passage 

R Passage T, C M/C 2 5% 1-0 

Similarities/Di
fferences 
7. Identify 
similarities and 
differences 

R Passage C, Cr M/C 1 2.5% 1-0 

Cause-Effect 
8. Identify 
cause and 
effect 
relationships 

R Passage T, C M/C 2 5% 1-0 

Conclusion 
9. Identify 
Conclusion 
 

R Passage T, C M/C 1 
 

2.5% 
 

1-0 

Mood/tone 
10. Identify 
mood or tone 

R Passage K, Cr M/C 5 12.5% 1-0 

Total     40 100 40 
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Note :  R = Reading K = Knowledge C = Communication 
 M = Mechanical T = Transfer Cr = Criticism 
 

5. สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษตามตารางกาํหนด
เน้ือหาขอ้สอบ เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน 
จาํนวน 60 ขอ้ ผูว้ิจยัจะคดัเลือกขอ้สอบท่ีอยูใ่นเกณฑ ์(คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00) มาใชใ้นการ
ทดสอบจริงจาํนวน 40 ขอ้ โดยยึดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ใชเ้วลา 
90 นาที ในการทาํแบบทดสอบ 60 ขอ้  

6. นาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
เคร่ืองมือเก่ียวกบัสาํนวนภาษาและเน้ือหา เพื่อปรับปรุง 

7. ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยนําแบบทดสอบท่ีได้ปรับปรุงแลว้ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัขอ้สอบ ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน     
3 คน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงัน้ี 
ใหค้ะแนน  +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
ใหค้ะแนน    0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์การเรียนรู้ 
ใหค้ะแนน   -1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
8. วิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัจุดประสงคก์าร

เรียนรู้โดยใชสู้ตร IOC (Index of Item Objective Congruence) เพ่ือหาค่าดชันีความสอดคลอ้งและ
พจิารณาคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 ไวแ้ละปรับปรุงขอ้ความท่ีไม่เหมาะสม
ตามคาํแนะนําของผูเ้ช่ียวชาญ ผลปรากฏว่าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้ขอ้สอบ
เขา้เกณฑ ์จาํนวน 60 ขอ้ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 ดงัปรากฏใน (ภาคผนวก ฌ) 

9. นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 50 คน แลว้นาํวิเคราะห์หาค่าความยาก (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไปไวใ้ช ้
พบว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดข้อ้สอบผา่นเกณฑ ์จาํนวน 53 ขอ้ จึงคดัเลือกไว ้
จาํนวน 40 ขอ้ โดยมีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.32 ถึง 0.80 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 
0.72 ดงัปรากฏใน (ภาคผนวก  ฌ) 
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10. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยใชสู้ตร คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 
(KR-20) ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.94 ดงัปรากฏใน (ภาคผนวก ฌ) 

11. นําแบบทดสอบท่ีวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแลว้ จาํนวน 40 ขอ้ 
จัดพิมพ์แบบทดสอบเป็นฉบับจริง  และใช้เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษในการทดลองในชั้นภาคสนามต่อไปกาํหนดเวลาในการทดสอบ 60 นาที 

5. แบบทดสอบความคดิเห็นทีมี่ต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
แบบทดสอบความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ        

ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ (Likert) โดย
มีขั้นตอนการสร้างและพฒันา ดงัน้ี 

1. ศึกษาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของ (Likert) 
2. สร้างขอ้ความท่ีแสดงความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

2.1 ดา้นเน้ือหา เน้ือหาช่วยให้นักเรียนพฒันาทกัษะการอ่าน โครงสร้างทาง
ภาษาสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง เน้ือหาสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนในชั้นเรียนและสามารถนาํ
เน้ือหาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  

2.2 ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการสอน การทาํงานเป็นคู่และทาํงานเป็นกลุ่ม 
การกาํหนดภาระงานเป็นฐาน กิจกรรมขั้นก่อนอ่าน การรายงานโดยใช้คาํศพัท์และไวยากรณ์
หลงัจากการเรียน 

2.3 ดา้นการวดัและประเมินผล ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบ ความสอดคลอ้งกบั
วตัถุ ประสงคข์องการเรียนการสอนการอ่านเชิงวิชาการ ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการอ่านและมี
ความยาวเหมาะสม ขอ้สอบมีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน  

2.4 ดา้นคุณประโยชน์ ส่งเสริมทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสนใจในการอ่านเน้ือหาทางวิชาการ บูรณาการเน้ือหาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สงัคมศึกษา ศิลปะและดนตรี พฒันาความเขา้ใจเน้ือหาหาวิชา คาํศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษเชิง
วิชาการ ควบคู่กบัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ จาํนวน 20 ขอ้ โดยให้เลือก 5 ระดบั คือ 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด  

การกําหนดค่าระดับของขอ้ความในแบบสอบถาม ผูว้ิจัยใช้เกณฑ์ของ 
(Likert) มีการกาํหนดค่าระดบัดงัน้ี 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด ใหค่้าระดบัเท่ากบั 5 
เห็นดว้ย  ใหค่้าระดบัเท่ากบั 4 
ไม่แน่ใจ  ใหค่้าระดบัเท่ากบั 3 
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ไม่เห็นดว้ย  ใหค่้าระดบัเท่ากบั 2 
ไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด ใหค่้าระดบัเท่ากบั 1 

3. นาํขอ้ความท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิดา้นการ
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของคาํถามและรูปแบบ
ภาษา  

4. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
5. นาํผลท่ีไดจ้ากการพิจารณาของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิ 

ในหวัขอ้ท่ีมีค่า IOC ตํ่ากวา่ 0.5 มาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็น 
6. นาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผา่นการตรวจแกไ้ขแลว้ไปสอบถามกบันกัเรียน

หลงัการทดลองใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน ในขั้นการทดลองรายบุคคลและกลุ่มเลก็ 
โดยใหน้กัเรียนทาํแบบสอบถามความคิดเห็นหลงัการเรียนทุกบท จากนั้นจึงนาํขอ้ความหรือคาํถาม
ท่ีไม่ชดัเจนมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อนาํไปใชข้ั้นการทดลองภาคสนามในลาํดบัต่อไป  

7. นาํผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในขั้นการทดลองรายบุคคลและ
กลุ่มเลก็มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งตน้ฉบบั เท่ากบั 0.81 โดย
ใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแบบแอลฟา  

8. นาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดห้าค่าความเช่ือมัน่และปรับปรุงแกไ้ขแลว้
นาํไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งในขั้นการทดลองภาคสนาม โดยใหน้กัเรียนทาํแบบสอบถามความ
คิดเห็นหลงัการทาํแบบทดสอบประจาํบททุกคร้ัง เพื่อนาํผลจากความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาแบบฝึกเสริมการอ่าน 

 
5. การดําเนินการทดลอง 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Pre-experimental Research) ใชรู้ปแบบ One-
Group Pretest-Posttest Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 59-60) คือมีการทดสอบก่อนและหลงัการ
ใชแ้บบฝึกเสริมการอ่าน ซ่ึงมีรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
 

การทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 
T1 X T2 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการทดลอง 
T1 แทน การทดลองสอบก่อนการใชแ้บบฝึกเสริมการอ่าน 
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X แทน การใชแ้บบฝึกเสริมการอ่าน 
T2 แทน การทดลองสอบหลงัการใชแ้บบฝึกการเสริมการอ่าน 
ขั้นตอนในการดาํเนินการทดลองภาคสนาม ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองดงัต่อไปน้ี 
1. ขั้นทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ผูว้ิจยัให้นกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 24 คน ทาํ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ จาํนวน 40 ขอ้ 40 คะแนน ใชเ้วลา 60 นาที 
2. นักเรียนกลุ่มตวัอย่างทาํแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นเน้ือหาทางดา้น

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดนตรี สังคมศึกษา ศิลปะ ในรายวิชาภาษาองักฤษสาํหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลยั มุกดาหาร ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 24 
คน ทาํกิจกรรมตามขั้นตอนท่ีกาํหนดในแบบฝึกเสริมการอ่าน แบ่งออกเป็น 8 บทเรียนบทเรียนละ 2 
คาบ คาบเรียนละ 50 นาที เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวมทั้งหมด16 คาบเรียนซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 1) 
แจกแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านให้กบันักเรียนกลุ่มตวัอย่างศึกษาโดยในขั้นแรกให้นักเรียนทาํ
กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-Task) ในแบบฝึก จากนั้นศึกษาบทอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการท่ีเนน้
ภาระงานทาํกิจกรรมในแบบฝึกตามขั้นตอนท่ีกาํหนด 2) ให้นกัเรียนทาํแบบฝึกจนครบ 16 คาบ
เรียน ในระหว่างการเรียนแต่ละบท นักเรียนจะตอ้งทาํแบบทดสอบประจาํบทและบนัทึกคะแนน 
เพื่อนาํไปวิเคราะห์หาประสิทธิ ภาพของแบบฝึกต่อไป 3) หลงัจากท่ีนกัเรียนทาํแบบฝึกเสริมการ
อ่านในแต่ละบทใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบวดัความเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทุกคร้ัง 

3. ขั้นทดสอบหลงัเรียน (Post-test) ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดิมจาํนวน 24 คน ทาํ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียน 

4. ผูว้ิจยันาํผลคะแนนท่ีไดจ้าการทาํแบบทดสอบประจาํบทและแบบทดสอบวดัความ 
สามารถในการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนมาวิเคราะห์เพือ่หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการ
อ่าน 
 
6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ส่งหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ไปยงัผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร เพื่อขออนุญาตในการดาํเนินการวิจยั 

2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบภาระงานโดยใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านเชิงวิชาการ 
ตามขั้นตอนดงัน้ี 

2.1 วดัความสามารถในการอ่านของนกัเรียนก่อนการเรียนดว้ยแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน จากนั้นตรวจใหค้ะแนนและบนัทึกคะแนนของแต่ละคน 
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2.2 ดาํเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมการอ่านท่ีผูว้ิจยัจัดทาํข้ึนจาํนวน 8 บท 
จากนั้นตรวจใหค้ะแนนจากการทาํแบบทดสอบทา้ยบทและบนัทึกคะแนนของแต่ละคน 

2.3 วดัความคิดของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากนั้น
ตรวจสอบคะแนนและบนัทึกคะแนนของแต่ละคน 

2.4 วดัความสามารถในการอ่านของนกัเรียนหลงัการเรียนดว้ยแบบทดสอบชุดเดิม
จากนั้ นตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคนเพื่อนําคะแนนท่ีได้ไปหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึก และเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนกัเรียนก่อนและหลงัการ
ใชแ้บบฝึก 
 
7. การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ในรายวิชา
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ30204) สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราช-
วิทยาลยั มุกดาหาร ตามเกณฑ ์75/75โดยใชสู้ตร E1/E2  (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ 2520 : 136) 
การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ ใชสู้ตรดงัน้ี  
 

  100x 
A

N

X

E1 















 

 
 เม่ือ E1

 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
   X  = คะแนนรวมของแบบฝึกหดัหรืองาน 
  A = คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัทุกช้ินรวมกนั 
  N = จาํนวนผูเ้รียน 
 

การหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ใชสู้ตรดงัน้ี  

100x 
B

N

F

E 2 















 

 เม่ือ  E2
 = ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

 F  =  คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 
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 B = คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 
 N = จาํนวนผูเ้รียน 
 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนก่อนและหลงัเรียน
โดยใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านเชิงวิชาการ โดยใช ้T-Test แบบจบัคู่   

3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนจากแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งรายขอ้และราย
ฉบบัซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ โดยนําค่าท่ีได้ไปแปลความหมาย ตามเกณฑ์ท่ีได้
ปรับปรุงมาจากเกณฑข์อง Best 1986 :181-182 ดงัต่อไปน้ี 

1.00 ≤ x  <  1.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมการอ่าน
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด 

1.50 ≤ x  <  2.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมการอ่าน
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ย 

2.50 ≤ x  <  3.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมการอ่าน
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัพอใช ้

3.50 ≤ x  <  4.50 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมการอ่าน
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี 

4.50 ≤ x  ≤  5.00 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมการอ่าน
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีมาก 
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการโดยใชก้ารสอน
แบบเนน้ภาระงานในรายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 1 (30204) สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษา 
องักฤษเชิงวิชาการโดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระ ในรายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ30204) 
สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ตามเกณฑ ์คือ 75/75 
โดยทดลองกบันกัเรียนจาํนวน 24 คน 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษา 
องักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ก่อนและหลงั
การใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล คะแนนความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ท่ีมีต่อการใช้แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิง
วิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที ่ 1 เพือ่ตอบวตัถุประสงค์ของการวจัิยข้อที่ 1 คือ หาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริม
การอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน  

ในรายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 1 (30204) สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ตามเกณฑ ์ คือ 75/75 ของ ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ 
(2520: 52, 134-142) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ใหน้กัเรียนจาํนวน 24 คน ทาํแบบฝึกประจาํบทเรียนในแต่ละบท ทั้ง 8 บท ซ่ึงแต่ละ
บทมีคะแนน 10 คะแนน จากนั้นนาํคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย x  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
S.D. และค่าร้อยละของคะแนนและจดัลาํดบัคะแนนเฉล่ียของแบบฝึกเสริมการอ่านแต่ละบท ผล
การวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 คะแนนเฉล่ีย x  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. และลาํดบัคะแนนเฉล่ียของแบบฝึกเสริม 
การอ่าน 

บท
ท่ี 

ช่ือบทเรียน 
คะแนน
เตม็ 

ค่าเฉล่ีย(
x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ร้อยละ 

ลาํดบั
ท่ี 

1 Video games are good for you? 10 8.17 0.78 85.40 1 
2 The end of life on Earth 10 7.50 0.66 75.00 8 

3 
The Facebook party that became a 
riot. 

10 7.96 0.88 79.20 3 

4 Graffiti 10 8.21 0.78 82.10 2 
5 Which musical instrument shall I 

learn? 
10 75.4 0.72 75.40 7 

6 Festival celebration 10 7.58 0.83 75.80 6 
7 The history of money 10 7.79 0.78 77.90 4 
8 The Great Depression 10 7.71 0.69 77.10 5 

 
จากตารางท่ี 7 พบวา่ แบบฝึกประจาํบทท่ีเนน้ภาระงาน นกัเรียนทาํคะแนนไดสู้งสุด 

คือบทท่ี 1 Video games are good for you? ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 85.40 ( x  = 8.17, S.D. 

= 0.78)  อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ บทท่ี 4 Graffiti ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ82.10 ( x  = 8.21, S.D. = 

0.78) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ บทท่ี 3 The Facebook party that became a riot.ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อย
ละ 79.20 ( x  = 7.96, S.D. = 0.88) อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ บทท่ี 7 The history of money ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย

คิดเป็นร้อยละ 77.10 ( x  = 7.79, S.D. = 0.78) อนัดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ บทท่ี 8 The Great Depression ซ่ึงมี

คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ77.10 ( x  = 7.71, S.D. = 0.69) อนัดบัท่ี 6 ไดแ้ก่ บทท่ี 6 Festival 

celebration ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 75.80 ( x  = 7.58, S.D. = 0.83) อนัดบัท่ี 7 ไดแ้ก่ บทท่ี 

5 Which musical instrument shall I learn? ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 75.40 ( x  = 7.54, S.D. 

= 0.72) อนัดบัท่ี 8 ไดแ้ก่ บทท่ี 2 The end of life on Earth ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 75.00     
( x  = 7.50, S.D. = 0.66) ซ่ึงเป็นบทท่ีนกัเรียนทาํคะแนนเฉล่ียไดน้อ้ยท่ีสุด 

2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใช้
การสอนแบบเนน้ภาระงาน ในรายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 1 (30204) สาํหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร โดยการหาค่าร้อยละของคะแนน จาก
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การทาํแบบฝึกประจาํบทของแบบฝึกเสริมการอ่านทั้ง 8 บท และค่าร้อยละของคะแนนจากการทาํ
แบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียน ทั้ง 24 คน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษ
เชิง วิชาการในภาคสนาม 

 คะแนนแบบทดสอบประจาํบท รวม
คะแนน

80 

คะแนน
สอบหลงั
เรียน (40) 

ร้อย
ละ นกัเรียน

คนท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10 10 10 10 10 10 10 10 
1 10 10 8 9 9 9 10 9 74 36 90.00 
2 9 8 7 8 8 8 8 7 63 33 82.50 
3 8 6 7 7 7 7 7 7 56 25 62.50 
4 9 8 7 8 7 7 8 7 61 33 82.50 
5 8 8 8 8 9 7 7 8 63 34 85.00 
6 9 8 7 8 8 7 8 7 62 33 82.50 
7 9 8 7 8 7 7 8 7 61 34 85.00 
8 9 8 8 7 8 7 8 7 62 34 85.00 
9 10 9 9 9 9 9 10 8 73 36 90.00 
10 9 8 7 8 7 7 8 7 61 33 82.50 
11 9 8 7 7 7 8 8 7 61 33 82.50 
12 8 7 7 7 7 7 8 7 58 28 70.00 
13 8 7 8 8 7 8 8 8 62 30 75.00 
14 10 9 8 9 9 8 9 9 71 36 90.00 
15 8 8 8 8 8 8 8 7 63 30 75.00 
16 8 9 9 8 8 9 9 8 68 30 75.00 
17 8 8 8 7 7 7 8 8 61 31 77.50 
18 8 8 7 8 8 8 9 8 64 31 77.50 
19 8 7 7 7 8 9 8 8 62 30 75.00 
20 8 8 7 7 8 7 8 8 61 30 75.00 
21 9 8 7 7 7 7 8 7 60 29 72.50 
22 8 8 8 7 8 7 9 8 63 31 77.50 
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ตารางท่ี 8 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษ
เชิง วิชาการในภาคสนาม (ต่อ) 

 คะแนนแบบทดสอบประจาํบท รวม
คะแนน

80 

คะแนน
สอบหลงั
เรียน (40) 

ร้อย
ละ นกัเรีย

นคนท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 
10 10 10 10 10 10 10 10 

23 7 6 7 7 7 6 7 6 53 23 57.50 
24 8 8 7 8 9 8 8 8 64 30 75.00 
รวม 205 190 180 185 187 182 197 181 1507 753  

คะแนนเต็ม 1920 960  
ร้อยละ 8.54 7.92 7.5 7.71 7.79 7.58 8.21 7.54 78.49 78.33  

( x ) 8.54 7.92 7.5 7.71 7.79 7.58 8.21 7.54 
(S.D.) 0.78 0.88 0.66 0.69 0.78 0.83 0.78 0.72 
ลาํดบั
ท่ี 

1 3 8 5 4 6 2 7 

 
จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผลรวมของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบประจาํบทของแบบ

ฝึกเสริมการอ่านของนกัเรียน จาํนวน 24 คน เท่ากบั  15ใ07 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.49 แล
ผลรวมของคะแนนจากการทาํแบบ ทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียน เท่ากบั 753 คิดเป็นร้อยละ 78.49  
ดงันั้น ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านองักฤษเชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเน้นภาระ
งาน ในขั้นทดลองภาคสนาม มีค่าเท่ากบั 78.49/78.33  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด 75 / 75 แสดงว่า
แบบฝึกเสริมการอ่านองักฤษเชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงานในรายวิชาภาษาองักฤษ
เชิงวิชาการ 1 (30204)  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
มุกดาหาร มีประสิทธิภาพดีมาก ซ่ึงเป็นตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
 

ตอนที ่ 2 เพือ่ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 คือ เปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
ก่อนและหลงัการใช้แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  

1. ให้นกัเรียน จาํนวน 24 คน ทาํแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ก่อน
และหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ จาํนวน 40 ขอ้ คะแนนเต็ม 40 
คะแนน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกนั จากนั้นจึงหาผลต่างของคะแนน (D) จากการทดสอบ
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ก่อนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ แลว้นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการ
สอบทั้งสองคร้ังมาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียน ซ่ึงผลจากการ
วิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 9 

 
ตารางท่ี 9 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการของนกัเรียนก่อนและหลงัการ

เรียน 

 
จากตารางท่ี 9 พบว่าความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการของนักเรียน

ทุกคนสูงข้ึนหลงัจากเรียนแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ทั้ง 8 บท ค่าผลต่างของ
คะแนนก่อนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ สูงสุดเท่ากบั 14 
และตํ่าสุดมีค่าเท่ากบั 3 จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน 
 
 
 

นกัเรียน 
คนท่ี 

คะแนน (40) ผลต่าง 
(D) 

นกัเรียน 
คนท่ี 

คะแนน (40) ผลต่าง 
(D) ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 32 36 4 13 26 30 4 
2 24 33 9 14 32 36 4 
3 20 25 5 15 24 30 6 
4 24 33 9 16 21 30 9 
5 26 34 8 17 27 31 4 
6 26 33 7 18 20 31 11 
7 27 34 7 19 20 30 10 
8 29 34 5 20 19 30 11 
9 30 36 6 21 26 29 3 
10 28 33 5 22 17 31 14 
11 28 33 5 23 11 23 12 
12 23 28 5 24 18 30 12 
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ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน 

การทดสอบ คะแนนเตม็ x  S.D. (D) S.D. (D) t df Sig 
ก่อนเรียน 40 24.08 5.07 

7.29 3.13 11.42 23 0.00 
หลงัเรียน 40 31.38 3.21 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 10 พบวา่ ก่อนเรียนนกัเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั ( x = 24.08, S.D. = 5.07), หลงัเรียนนกัเรียนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( x = 31.38, S.D. =  3.21) ดงันั้น คะแนนผลต่างเฉล่ียของคะแนนก่อนและหลงั
เรียนเท่ากบั (D =  7.29, S.D. (D) = 3.13) 

การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านก่อนและหลงัการใชส่ื้อ พบว่าค่า t เท่ากบั 
11.42 องศาอิสระ เท่ากบั 23 ค่า Sig เท่ากบั 0.00 นอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 แสดงว่าความ 
สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมการอ่านสูงกว่า
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 
 

ตอนที ่ 3 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 คือ ศึกษาคะแนนความคิดเห็น
ของของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่มีต่อแบบฝึก
เสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการ ผู้วจัิยได้ดําเนินการดังต่อไปนี ้

1. ให้นักเรียน ทั้ง 24 ทาํแบบทดสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการท่ีเรียนจบในแต่ละบท จากนั้นนํามาหาค่าเฉล่ีย x  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน S.D. ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 11 



 

 

ตารางที่ 11 ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ย x  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากแบบทดสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการรายขอ้จาํนวน 8 บท 

ขอ้ ขอ้ความ 
ค่า 
เฉลี่ย 

บทที่ ค่า 
เฉลี่ย 

ลาํดบั
ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

1 

ด้านเนือ้หาของแบบฝึกเสริมการอ่าน 
เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน 

x  4.46 4.29 4.33 4.46 4.33 4.42 4.29 4.17 4.34 
5 

S.D. 0.71 0.84 0.80 0.76 0.85 0.64 0.84 0.85 0.79 

 
2 เนื้อหาสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนในชั้นเรียน 

x  4.71 4.54 4.58 4.25 4.29 4.33 4.33 4.25 4.41 
3 

S.D. 0.61 0.64 0.70 0.72 0.93 0.85 0.85 0.78 0.76 
 

3 เนื้อหาช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการอ่าน 
x  4.75 4.71 4.67 4.75 4.58 4.46 4.38 4.21 4.56 

1 
S.D. 0.52 0.73 0.75 0.72 0.76 0.76 0.75 0.82 0.73 

 
4 โครงสร้างภาษาสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวติจริง 

x  4.63 4.54 4.5 4.54 4.50 4.42 4.42 4.42 4.50 
2 

S.D. 0.56 0.71 0.76 0.64 0.65 0.64 0.76 0.76 0.69 
5 นกัเรียนสามารถนาํเนื้อหาไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 
x  4.71 4.50 4.38 4.17 4.38 4.38 4.33 4.25 4.39 

4 
S.D. 0.61 0.76 0.81 0.85 0.75 0.81 0.85 0.88 0.79 

รวมเฉลีย่ด้านเนือ้หาของแบบฝึกเสริมการอ่าน x  4.65 4.52 4.49 4.43 4.42 4.40 4.35 4.26 4.44 
I 

S.D. 0.60 0.74 0.76 0.74 0.79 0.74 0.81 0.82 0.75 
 114 



 

 

ตารางที่ 11 ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ย x  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากแบบทดสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการรายขอ้จาํนวน 8 บท (ต่อ) 

ขอ้ ขอ้ความ 
ค่า 
เฉลี่ย 

บทที่ ค่า 
เฉลี่ย 

ลาํดบั
ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

6 

ด้านรูปแบบการจัดกจิกรรมการสอนอ่าน 
กิจกรรมขั้นก่อนอ่านช่วยใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการ
คิดและการพดู 

 
 

x  

 
 

4.46 

 
 

4.42 

 
 

4.42 

 
 

4.50 

 
 

4.46 

 
 

4.38 

 
 

4.33 

 
 

4.25 4.40 

 
 

3 
S.D. 0.76 0.86 0.86 0.76 0.76 0.86 0.85 0.88 0.82 

7 กิจกรรมขั้นระหวา่งอ่านช่วยในการทาํงานเป็นคู่ 
และทาํงานเป็นกลุ่ม 

x  4.75 4.79 4.71 4.71 4.54 4.50 4.42 4.54 4.62 
1 

S.D. 0.43 0.41 0.54 0.54 0.82 0.71 0.64 0.64 0.59 
8 การกาํหนดภาระงานเป็นฐานทาํใหน้กัเรียน

สามารถฝึกทกัษะการอ่าน 
x  4.58 4.58 4.54 4.46 4.54 4.50 4.42 4.42 4.51 

2 
S.D. 0.76 0.76 0.87 0.87 0.76 0.65 0.76 0.70 0.77 

9 การรายงานโดยใชค้าํศพัทแ์ละไวยากรณ์
หลงัจากการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

x  4.33 4.42 4.25 4.29 4.29 4.29 4.25 4.29 4.30 
5 

S.D. 0.75 0.81 0.88 0.84 0.84 0.79 0.88 0.84 0.83 
10 กิจกรรมขั้นหลงัการอ่านช่วยใหน้กัเรียนนาํ

โครง สร้างทางภาษาไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง 
x  4.42 4.25 4.29 4.33 4.33 4.29 4.21 4.25 4.30 

4 
S.D. 0.70 0.83 0.79 0.80 0.80 0.73 0.87 0.83 0.79 

รวมเฉลีย่ด้านรูปแบบการจัดกจิกรรมการสอนอ่าน x  4.51 4.49 4.44 4.46 4.43 4.39 4.33 4.35 4.43 
II 

S.D. 0.68 0.73 0.79 0.76 0.80 0.75 0.80 0.78 0.76 115 



 

 

ตารางที่ 11 ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ย x  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากแบบทดสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการรายขอ้จาํนวน 8 บท (ต่อ) 

ขอ้ ขอ้ความ 
ค่า 
เฉลี่ย 

บทที่ ค่า 
เฉลี่ย 

ลาํดบั
ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

11 

ด้านการวดัและประเมินผล 

การวดัและประเมินผลการเรียนสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนการอ่านเชิง
วิชาการ 

 

x  

 
4.42 

 
4.38 

 
4.38 

 
4.54 

 
4.42 

 
4.42 

 
4.38 

 
4.42 4.42  

2 S.D. 0.76 0.86 0.81 0.58 0.76 0.76 0.81 0.76 0.76 

 
12 ขอ้สอบมีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน 

x  4.46 4.29 4.29 4.38 4.38 4.25 4.29 4.29 4.33 
5 

S.D. 0.76 0.84 0.84 0.75 0.75 0.83 0.84 0.84 0.81 
 

13 ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการอ่านของนกัเรียน 
x  4.46 4.29 4.29 4.38 4.38 4.25 4.29 4.29 4.33 

3 
S.D. 0.76 0.86 0.82 0.82 0.76 0.76 0.85 0.86 0.81 

 
14 ขอ้สอบมีความยาวเหมาะสมกบันกัเรียน 

x  4.33 4.33 4.42 4.38 4.38 4.29 4.33 4.33 4.35 
4 

S.D. 0.85 0.85 0.81 0.75 0.75 0.84 0.85 0.85 0.82 
 

15 
 
ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบเพียงพอกบันกัเรียน 

x  4.42 4.67 4.38 4.58 4.42 4.54 4.42 4.38 4.48 
1 

S.D. 0.81 0.55 0.82 0.76 0.81 0.58 0.86 0.75 0.74 

รวมเฉลีย่ด้านการวดัและประเมินผล x  4.41 4.41 4.39 4.47 4.41 4.38 4.35 4.36 4.40 
III 

S.D. 0.79 0.79 0.82 0.73 0.77 0.75 0.84 0.81 0.79 116 



 

 

ตารางที่ 11 ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ย x  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากแบบทดสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการรายขอ้จาํนวน 8 บท (ต่อ) 

ขอ้ ขอ้ความ 
ค่า 
เฉลี่ย 

บทที่ ค่า 
เฉลี่ย 

ลาํดบั
ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
16 

ด้านคุณประโยชน์ 
พฒันาความเขา้ใจเนื้อหาหาวชิา คาํศพัท ์และ
สาํนวนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ควบคู่กบัการ
พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

 
 

x  

 
 

4.42 

 
 

4.25 

 
 

4.33 

 
 

4.17 

 
 

4.25 

 
 

4.25 

 
 

4.17 

 
 

4.21 4.26 

 
 

5 
S.D. 0.81 0.88 0.85 0.85 0.88 0.88 0.85 0.87 0.86 

 
17 เนื้อหาสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนในชั้นเรียน 

x  4.54 4.42 4.42 4.50 4.21 4.38 4.21 4.33 4.38 
2 

S.D. 0.64 0.86 0.86 0.76 0.82 0.86 0.82 0.85 0.81 
 

18 เนื้อหาช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการอ่าน 
x  4.29 4.42 4.33 4.42 4.29 4.29 4.29 4.29 4.33 

3 
S.D. 0.84 0.70 0.80 0.70 0.84 0.84 0.84 0.84 0.80 

 
19 โครงสร้างภาษาสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวติจริง 

x  4.29 4.25 4.29 4.33 4.29 4.33 4.25 4.38 4.30 
4 

S.D. 0.79 0.88 0.84 0.85 0.84 0.80 0.88 0.81 0.84 
20 นกัเรียนสามารถนาํเนื้อหาไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 
x  4.46 4.50 4.50 4.29 4.42 4.42 4.42 4.38 4.42 

1 
S.D. 0.82 0.71 0.76 0.73 0.81 0.81 0.81 0.81 0.78 

รวมเฉลีย่ด้านคุณประโยชน์ x  4.40 4.37 4.38 4.34 4.29 4.33 4.27 4.32 4.34 
IV 

S.D. 0.78 0.81 0.82 0.78 0.84 0.84 0.84 0.83 0.82 117 



 

 

ตารางที่ 11 ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ย x  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากแบบทดสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการรายขอ้จาํนวน 8 บท (ต่อ) 

ขอ้ความ 
ค่า 
เฉลี่ย 

บทที่ ค่า 
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 8 

ค่าระดับเฉลีย่รวม x  4.49 4.45 4.42 4.43 4.39 4.38 4.32 4.32 4.40 
S.D. 0.71 0.77 0.80 0.75 0.80 0.77 0.82 0.81 0.78 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

118 
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จากตารางท่ี 11 พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิง
วิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงานในรายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 1 (30204) สาํหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยม ศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ทั้ง 8 บท โดยเฉล่ียเท่ากบั 
4.40 (S.D. = 0.78) จึงสรุปไดว้่านกัเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษ 
สาํหรับบทเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียรวมสูงสุด 2 อนัดบัแรกไดแ้ก่ บทท่ี 1 Video games are good for you?   
( x  = 4.49, S.D. = 0.71) และบทท่ี 2 ( x  = 4.45, S.D. = 0.77) ส่วนบทเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียรวมตํ่าสุด 2 
อนัดบั ไดแ้ก่ บทท่ี 7 Graffiti ( x  = 4.32, S.D. = 0.82) บทท่ี 8 Which musical instrument shall I 
learn? ( x  = 4.32, S.D. = 0.81) นอกจากน้ี จากการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึก
เสริมการอ่านภาษาองักฤษ 4 ดา้น กล่าวคือ ดา้นเน้ือหาของแบบฝึกเสริมการอ่าน ดา้นรูปแบบการ
จดักิจกรรมการสอนอ่าน ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นคุณประโยชน์ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ดา้นเน้ือหาของแบบฝึกเสริมการอ่าน โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นทางดา้น
เน้ือหาของแบบฝึกเสริมการอ่านอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.44, S.D. = 0.75) ซ่ึงหากพิจารณาระดบัความ
คิดเห็นดา้นเน้ือหารายขอ้พบว่า นักเรียนเห็นว่า เน้ือหาช่วยให้นักเรียนพฒันาทกัษะการอ่าน
เหมาะสมอยูใ่นระดบัดีมาก ( x  = 4.56, S.D. = 0.73) เป็นลาํดบัท่ี 1 นกัเรียนเห็นว่า โครงสร้างทาง
ภาษาสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริงอยูใ่นระดบัดีมาก ( x  = 4.50, S.D. = 0.9) เป็นลาํดบัท่ี 2 
นกัเรียนเห็นว่า เน้ือหาสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนในชั้นเรียนอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.41, S.D. = 0.76) 
เป็นลาํดบัท่ี 3 นกัเรียนเห็นวา่ สามารถนาํเน้ือหาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต ประจาํวนัอยูใ่นระดบัดี ( x  =  
4.39, S.D. = 0.79) เป็นลาํดบัท่ี 4 นกัเรียนเห็นว่า เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียนอยูใ่น
ระดบัดี ( x  = 4.34, S.D. = 0.79) เป็นลาํดบัท่ี 5 สรุปนกัเรียนมีความคิดเห็นทางดา้นเน้ือหาของแบบ
ฝึกเสริมการอ่านอยูใ่นระดบัดี 

2. ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการสอนอ่าน โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็น
ทางดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการสอนอ่านของแบบฝึกเสริมการอ่านอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.43, 
S.D. = 0.76) ซ่ึงหากพิจารณาระดบัความคิดเห็นดา้นการจดักิจกรรมการสอนอ่านรายขอ้พบว่า 
นกัเรียนเห็นว่า กิจกรรมขั้นระหว่างอ่านช่วยในการทาํงานเป็นคู่ และทาํงานเป็นกลุ่มอยูใ่นระดบัดี
มาก ( x  = 4.62, S.D. = 0.59) เป็นลาํดบัท่ี 1 นกัเรียนเห็นว่า การกาํหนดภาระงานเป็นฐานทาํให้
นกัเรียนสามารถฝึกทกัษะการอ่านในระดบัดีมาก ( x  = 4.51, S.D. = 0.77) เป็นลาํดบัท่ี 2 นกัเรียน
เห็นว่า กิจกรรมขั้นก่อนอ่านช่วยให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะการคิดและการพดูอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.44, 
S.D. = 0.82) เป็นลาํดบัท่ี 3 นกัเรียนเห็นว่า การรายงานโดยใชค้าํศพัทแ์ละไวยากรณ์หลงัจากการ
เรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี ( x  =  4.30, S.D. = 0.83) เป็นลาํดบัท่ี 4 นกัเรียนเห็นว่า 
กิจกรรมขั้นหลงัการอ่านช่วยใหน้กัเรียนนาํโครง สร้างทางภาษาไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริงอยูใ่นระดบัดี (
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x  = 4.30, S.D. = 0.79) เป็นลาํดบัท่ี 5 สรุปนกัเรียนมีความคิดเห็นทางดา้นรูปแบบการจดักิจกรรม
การสอนอ่าน อยูใ่นระดบัดี 

3. ดา้นการวดัและประเมินผล โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นทางดา้นการวดัและ
ประเมินผล ของแบบฝึกเสริมการอ่านอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.40, S.D. = 0.79) ซ่ึงหากพิจารณาระดบั
ความคิดเห็นดา้นการวดัและประเมินผลรายขอ้พบว่า นกัเรียนเห็นว่า ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบ
เพียงพอกบันกัเรียนอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.48, S.D. = 0.74) เป็นลาํดบัท่ี 1 นกัเรียนเห็นวา่ การวดัและ
ประเมินผลการเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนการอ่านเชิงวิชาการอยู่ใน
ระดบัดี ( x  = 4.42, S.D. = 0.76) เป็นลาํดบัท่ี 2 นกัเรียนเห็นว่า ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการอ่าน
ของนกัเรียนไดอ้ยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.41, S.D. = 0.81) เป็นลาํดบัท่ี 3 นกัเรียนเห็นว่า ขอ้สอบมีความ
ยาวเหมาะสมกบันกัเรียนอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.35, S.D. = 0.82) เป็นลาํดบัท่ี 4 นกัเรียนเห็นว่า 
ขอ้สอบมีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียนอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.33, S.D. = 0.81) เป็นลาํดบัท่ี 5 
สรุปนกัเรียนมีความคิดเห็นทางดา้นการวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัดี 

4. ดา้นคุณประโยชน์ โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นทางดา้นคุณประโยชน์ของ
แบบฝึกเสริมการอ่านอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.34, S.D. = 0.82) ซ่ึงหากพิจารณาระดบัความคิดเห็นดา้น
คุณประโยชน์รายขอ้พบวา่ นกัเรียนเห็นวา่ ส่งเสริมทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษอยูใ่นระดบั
ดี ( x  = 4.42, S.D. = 0.78) เป็นลาํดบัท่ี 1 นกัเรียนเห็นว่า สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไป
ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนระดบัสูงข้ึนไดอ้ยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.38, S.D. = 0.81) เป็นลาํดบัท่ี 2 นกัเรียน
เห็นว่า ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสนใจในการอ่านเน้ือหาทางวิชาการมากข้ึนอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.33, S.D. 
= 0.80) เป็นลาํดบัท่ี 3 นกัเรียนเห็นว่า บูรณาการเน้ือหาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม
ศึกษา ศิลปะและดนตรี กบัภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.30, S.D. = 0.84) เป็นลาํดบัท่ี 4 
นกัเรียนเห็นวา่ พฒันาความเขา้ใจเน้ือหาหาวิชา คาํศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ควบคู่
กบัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.26, S.D. = 0.86) เป็นลาํดบัท่ี 5 สรุป
นกัเรียนมีความคิดเห็นดา้นคุณประโยชน์ อยูใ่นระดบัดี 

กล่าวสรุปคือ ดา้นเน้ือหา นกัเรียนเห็นดว้ยว่า เน้ือหาช่วยให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการ
อ่านอยูใ่นระดบัดีมาก โครงสร้างทางภาษาสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง เน้ือหาสร้างแรงจูงใจต่อ
การเรียนในชั้นเรียนและสามารถนาํเน้ือหาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั อยา่งไรก็ตาม นกัเรียน
เห็นวา่เน้ือหามีความยากง่ายในแต่ละบทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมไม่เท่ากนั 

 ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการสอนอ่าน นกัเรียนเห็นดว้ยว่า กิจกรรมขั้นระหว่างอ่าน
ช่วยในการทาํงานเป็นคู่ และทาํงานเป็นกลุ่มอยูใ่นระดบัดีมาก การกาํหนดภาระงานเป็นฐานทาํให้
นกัเรียนสามารถฝึกทกัษะการอ่าน กิจกรรมขั้นก่อนอ่านช่วยให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะการคิดและการพูด 
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การรายงานโดยใชค้าํศพัทแ์ละไวยากรณ์หลงัจากการเรียนไดอ้ย่างเหมาะสม และนักเรียนเห็นว่า
กิจกรรมขั้นหลงัการอ่านช่วยใหน้กัเรียนนาํโครงสร้างทางภาษาไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง 

ดา้นการวดัและประเมินผล นกัเรียนเห็นดว้ยว่า ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบเพียงพอกบั
นกัเรียน การวดัและประเมินผลการเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนการอ่าน
เชิงวิชาการ ขอ้สอบสามารถวดัทกัษะการอ่านของนักเรียนได ้ขอ้สอบมีความยาวเหมาะสมกบั
นกัเรียน ขอ้สอบมีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน 

ดา้นคุณประโยชน์ นักเรียนเห็นดว้ยว่าส่งเสริมทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 
ส่งเสริมให้ผู ้เ รียนสนใจในการอ่านเน้ือหาทางวิชาการมากข้ึน  บูรณาการเน้ือหาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสังคมศึกษา ศิลปะและดนตรี พฒันาความเขา้ใจเน้ือหาหาวิชา คาํศพัท ์
และสาํนวนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ควบคู่กบัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

ดั้งนั้นจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ทั้ง 8 บท จึงสรุปไดว้า่คิดเห็นของนกัเรียนมีค่าระดบัเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 4.32-
4.49 ซ่ึงแสดงว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใช้
การสอนแบบเน้นภาระงาน ในรายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 1 (30204) สําหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราช-วิทยาลยั มุกดาหาร อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 3 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

การพฒันาเร่ืองการพฒันาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใช้การ
สอนแบบเนน้ภาระงานในรายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 1 (30204) สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental 
Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่าน โดยใชก้ารสอน
แบบเนน้ภาระงานในรายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ30204) สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ใหไ้ดต้ามเกณฑ ์75/75 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิง
วิชาการท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ท่ีกาํลงัเรียนใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงลงทะเบียนในรายวิชาภาษาองักฤษวิชาการ (อ30204)  โดยวิธีการ
สุ่มตวัอยา่งห้องเรียนมา 1 ห้อง ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) ไดน้กัเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 24 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แบบสอบถามความตอ้งการหวัขอ้เร่ืองในการอ่าน สาํหรับครูและนกัเรียน 
2. แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ผูว้ิจัยสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 8 

บทเรียน บทเรียนละ 2 คาบ รวม 16 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที แต่ละบทเรียนประกอบดว้ย
เน้ือหาวิชาสาํหรับฝึกการอ่าน กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนน้ภาระงาน (Task-based learning) 
ภาระงานและแบบฝึกหัด ซ่ึงคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น เอกสารจริงต่างๆ จากตาํราเรียน 
อินเทอร์เน็ต หนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ บทความ โดยเลือกเนน้เฉพาะเน้ือหาท่ีครูและนกัเรียนสนใจ
ร่วมกนัเป็นหวัขอ้หลกั และใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้

3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ จาํนวน 1 ฉบบั เพื่อใชว้ดั
ความสามารถในการอ่านก่อนเรียนและหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 
จาํนวน 40 ขอ้ เวลา 60 นาที ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง 
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดย
ใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน 20 ขอ้ 

การดาํเนินการทลอง ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเองในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2559 ใชเ้วลาในการทดลอง 4 
สัปดาห์ๆ ละ  4 คาบ เป็นเวลารวมทั้ งส้ิน 16 คาบเรียน โดยให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการก่อนเรียน จากนั้น อธิบายวิธีการใชแ้บบฝึกเสริม
การอ่านและกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมการอ่านแต่ละบท แลว้ให้แบบฝึก
เสริมการอ่านแก่ผูเ้รียน เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนจนครบ 8 บทเรียน ซ่ึงแต่ละบทเรียนใชเ้วลา 2 คาบ 
คาบละ 50 นาที หลงัจากนั้น ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อวดัความสามารถในการอ่าน
ของผูเ้รียน โดยใชแ้บบทดสอบฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน ผูว้ิจยันาํคะแนนท่ีไดจ้าก
การทาํแบบทดสอบประจาํบททั้ง 8 บท คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน ตลอดจนขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นในแต่ละบทมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน กล่าวคือ หาประสิทธิภาพของบทเรียน  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการทดลอง และวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน โดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้นาํ 
ไปแปลความหมายค่าระดบัตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
 
สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลการวิจยั สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 
1. แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการโดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงาน ใน

รายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ30204) สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณ-
ราชวิทยาลยั มุกดาหาร มีประสิทธิภาพท่ากบั 78.49/78.33 แสดงว่าแบบฝึกเสริมการอ่านภาษา 
องักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑดี์มาก 

2. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร หลงัการใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน สูงกว่าความ สามารถในการอ่านก่อนไดรั้บการฝึกโดยใช้แบบฝึกเสริมการอ่านภาษา 
องักฤษเชิงวิชาการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มีความคิด 
เห็นท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ทั้ง 8 บท โดยเฉล่ียเท่ากบั 
4.40 (S.D. 0.78) จึงสรุปไดว้่านกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมการอ่านองักฤษ สาํหรับ
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บทเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียรวมสูงสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ บทท่ี 1 Video games are good for you? ( x  = 
4.49, S.D. = 0.71) และบทท่ี 2 The end of life on Earth ( x  = 4.45, S.D. = 0.77) ส่วนบทเรียนท่ีมี
ค่าเฉล่ียรวมตํ่าสุด 2 อนัดบั ไดแ้ก่ บทท่ี 7 The history of money ( x  = 4.32, S.D. = 0.82) บทท่ี 8 
The Great Depression ( x  = 4.32, S.D. = 0.81) นอกจากน้ี จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มท่ีมี
ต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษ 4 ดา้น กล่าวคือ ดา้นเน้ือหาของแบบฝึกเสริมการอ่าน ดา้น
รูปแบบการจดักิจกรรมการสอนอ่าน ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นคุณประโยชน์ สรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ดา้นเน้ือหาของแบบฝึกเสริมการอ่าน โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นทาง 
ดา้นเน้ือหาของแบบฝึกเสริมการอ่านอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.44, S.D. = 0.75) ซ่ึงหากพิจารณาระดบั
ความคิดเห็นดา้นเน้ือหารายขอ้พบว่า นกัเรียนเห็นว่า เน้ือหาช่วยให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการอ่าน
เหมาะสมอยูใ่นระดบัดีมาก ( x  = 4.56, S.D. = 0.73) เป็นลาํดบัท่ี 1 นกัเรียนเห็นว่า โครงสร้างทาง
ภาษาสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริงอยูใ่นระดบัดีมาก ( x  = 4.50, S.D. = 0.9) เป็นลาํดบัท่ี 2 
นกัเรียนเห็นว่า เน้ือหาสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนในชั้นเรียนอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.41, S.D. = 0.76) 
เป็นลาํดบัท่ี 3 นกัเรียนเห็นวา่ สามารถนาํเน้ือหาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต ประจาํวนัอยูใ่นระดบัดี ( x  =  
4.39, S.D. = 0.79) เป็นลาํดบัท่ี 4 นกัเรียนเห็นว่า เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียนอยูใ่น
ระดบัดี ( x  = 4.34, S.D. = 0.79) เป็นลาํดบัท่ี 5 สรุปนกัเรียนมีความคิดเห็นทางดา้นเน้ือหาของแบบ
ฝึกเสริมการอ่านอยูใ่นระดบัดี 

3.2 ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการสอนอ่าน โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็น
ทางดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการสอนอ่านของแบบฝึกเสริมการอ่านอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.43, 
S.D. = 0.76) ซ่ึงหากพิจารณาระดบัความคิดเห็นดา้นการจดักิจกรรมการสอนอ่านรายขอ้พบว่า 
นกัเรียนเห็นว่า กิจกรรมขั้นระหว่างอ่านช่วยในการทาํงานเป็นคู่ และทาํงานเป็นกลุ่มอยูใ่นระดบัดี
มาก ( x  = 4.62, S.D. = 0.59) เป็นลาํดบัท่ี 1 นกัเรียนเห็นว่า การกาํหนดภาระงานเป็นฐานทาํให้
นกัเรียนสามารถฝึกทกัษะการอ่านในระดบัดีมาก ( x  = 4.51, S.D. = 0.77) เป็นลาํดบัท่ี 2 นกัเรียน
เห็นว่า กิจกรรมขั้นก่อนอ่านช่วยให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะการคิดและการพดูอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.44, 
S.D. = 0.82) เป็นลาํดบัท่ี 3 นกัเรียนเห็นว่า การรายงานโดยใชค้าํศพัทแ์ละไวยากรณ์หลงัจากการ
เรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.30, S.D. = 0.83) เป็นลาํดบัท่ี 4 นกัเรียนเห็นว่า 
กิจกรรมขั้นหลงัการอ่านช่วยใหน้กัเรียนนาํโครง สร้างทางภาษาไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริงอยูใ่นระดบัดี 
( x  = 4.30, S.D. = 0.79) เป็นลาํดบัท่ี 5 สรุปนกัเรียนมีความคิดเห็นทางดา้นรูปแบบการจดักิจกรรม
การสอนอ่าน อยูใ่นระดบัดี 
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3.3 ดา้นการวดัและประเมินผล โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นทางดา้นการวดั
และประเมินผล ของแบบฝึกเสริมการอ่านอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.40, S.D. = 0.79) ซ่ึงหากพิจารณา
ระดบัความคิดเห็นดา้นการวดัและประเมินผลรายขอ้พบว่า นกัเรียนเห็นว่า ระยะเวลาในการทาํ
ขอ้สอบเพียงพอกบันกัเรียนอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.48, S.D. = 0.74) เป็นลาํดบัท่ี 1 นกัเรียนเห็นว่า 
การวดัและประเมินผลการเรียนสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอนการอ่านเชิง
วิชาการอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.42, S.D. = 0.76) เป็นลาํดบัท่ี 2  นกัเรียนเห็นว่า ขอ้สอบสามารถวดั
ทกัษะการอ่านของนกัเรียนไดอ้ยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.41, S.D. = 0.81) เป็นลาํดบัท่ี 3 นกัเรียนเห็นว่า 
ขอ้สอบมีความยาวเหมาะสมกบันกัเรียนอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.35, S.D. = 0.82) เป็นลาํดบัท่ี 4 
นกัเรียนเห็นว่า ขอ้สอบมีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียนอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.33, S.D. = 0.81) 
เป็นลาํดบัท่ี 5 สรุปนกัเรียนมีความคิดเห็นทางดา้นการวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัดี 

3.4 ดา้นคุณประโยชน์ โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นทางดา้นคุณประโยชน์
ของแบบฝึกเสริมการอ่านอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.34, S.D. = 0.82) ซ่ึงหากพิจารณาระดบัความคิดเห็น
ดา้นคุณประโยชน์รายขอ้พบว่า นกัเรียนเห็นว่า ส่งเสริมทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษอยูใ่น
ระดบัดี ( x  = 4.42, S.D. = 0.78) เป็นลาํดบัท่ี 1 นกัเรียนเห็นว่า สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่าน
ไปประยกุต ์ใชใ้นการเรียนระดบัสูงข้ึนไดอ้ยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.38, S.D. = 0.81) เป็นลาํดบัท่ี 2 
นกัเรียนเห็นว่า ส่งเสริมใหน้กัเรียนสนใจในการอ่านเน้ือหาทางวิชาการมากข้ึนอยูใ่นระดบัดี ( x  = 
4.33, S.D. = 0.80) เป็นลาํดบัท่ี 3 นกัเรียนเห็นว่า มีการบูรณาการเน้ือหาทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีสังคมศึกษา ศิลปะและดนตรี กบัภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.30, S.D. = 0.84) 
เป็นลาํดบัท่ี 4  นกัเรียนเห็นวา่ พฒันาความเขา้ใจเน้ือหาหาวิชา คาํศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษเชิง
วิชาการ ควบคู่กบัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.26, S.D. = 0.86) เป็น
ลาํดบัท่ี 5 สรุปนกัเรียนมีความคิดเห็นดา้นคุณประโยชน์ อยูใ่นระดบัดี 
 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. จากผลการวิจยัขอ้ท่ี 1 แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการโดยใชก้ารสอน

แบบเนน้ภาระงานในรายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ30204) สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มีประสิทธิภาพท่ากบั 78.49/78.33 แสดงว่ามีประสิทธิ 
ภาพอยูใ่นเกณฑดี์มาก ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 75/75 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Natsuko,
พนอ สงวนแกว้ (2553) และ พรพิมล แซ่เฮง (2555) อาจเน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
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1.1 แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงานท่ี
ผูว้ิจัยพฒันาข้ึนคาํนึงถึงหลักการวิเคราะห์ความต้องการในการอ่านของผูเ้รียนและหลักสูตร
โรงเรียน ซ่ึงเปิดสอนในรายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ30204) สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 โดยผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามความตอ้งการหัวขอ้เร่ืองในการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ เพ่ือ
วิเคราะห์ความตอ้งการดา้นเน้ือหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Grabe and Stoller, 1997: 91) ได้
เสนอแนะขั้นตอนและการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้เน้ือหาสามารถดาํเนินการตามขั้นตอน 
3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การเลือกเน้ือหา (Selecting the Theme) ผูส้อนจะตอ้เลือกหัวขอ้ท่ีสอด 
คลอ้งกบัสถานการณ์จริง และหัวเร่ืองย่อยท่ีสัมพนัธ์กนั นอกจากน้ีผูส้อนจะตอ้งคาํนึงถึงความ
สนใจ ความตอ้งการของผูเ้รียนและหลกัสูตรโรงเรียน ต่อมาในขั้นท่ี 2 การเลือกส่ือการสอนหรือ
บทเรียน (Selecting the Material or the text) การเลือกส่ือการสอนหรือบทเรียนในกรอบเน้ือหาท่ี
คาดว่าผูเ้รียนสนใจ และตอ้งใชฝึ้กให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการคิดในระดบัสูง จากนั้นในขั้นท่ี 3 การ
สร้างแผนภูมิแสดงรูปแบบเครือข่ายของเน้ือหา (Mapping) หลงัจากเลือกเน้ือหาแลว้ จึงกาํหนด
หวัขอ้เร่ือง เพื่อเจาะลึกเน้ือหาโดยให้มีความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Sharon (1991) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการพฒันาประสิทธิภาพการอ่านอยา่งพินิจพิเคราะห์และเจตคติ
ต่อการอ่านโดยใชส่ื้อหนงัสือพิมพข์องนกัเรียนเกรด 6 โปรแกรมภาษาองักฤษ จาํนวน 23 คน ใช้
เวลา 12 สปัดาห์ โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งเลือกอ่านบทความท่ีชอบจากหนงัสือพิมพต่์าง จากนั้นใหต้อบ
คาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านเพ่ือฝึกการอ่านอยา่งพินิจพิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่านกัเรียนมีความสามารถ
ทางการอ่านอยา่งพินิจพิเคราะห์และเจคติต่อการอ่านสูงข้ึน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกาญจนา 
แกว้จาํรัส (2551) ทาํการวิจยัเพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษา องักฤษท่ีเนน้เน้ือหาทางดา้น
วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม ในรายวิชาภาษาองักฤษพื้นฐาน (E42104) สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช ผลการวิจยัพบว่า  ประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้เน้ือหาทางดา้นวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นเกณฑดี์ 
และความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษา 
องักฤษสูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ นอกจากน้ี  นกัเรียนยงัมีความคิดเห็น
ต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนอยูใ่นระดบัดี 

2. จากผลการวิจยัขอ้ท่ี 2 พบว่าความสามารถในดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร หลงัการใชแ้บบฝึกเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการโดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน สูงกว่าความสามารถใน
การอ่านก่อนไดรั้บการฝึกโดยใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัตั้งไว ้อาจเน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
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2.1 แบบฝึกเสริมการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เป็นรูปแบบการเรียนการสอนภาษาแบบ
เนน้ภาระงาน (Task-based teaching) ซ่ึงเหมาะสมกบัผูท่ี้เรียนภาษาใหม่เป็นภาษาท่ีสอง เป็นวิธีการ
สอนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใชภ้าษาจริงในหอ้งเรียน  รวมทั้งการ
ออกแบบภาระงาน การอภิปรายงาน การแกปั้ญหา การเล่นเกมส์ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ส่ิงเหล่าน้ีทาํ
ให้ผูเ้รียนตอ้งใชภ้าษาซ่ึงมีความหมายต่อผูเ้รียน อีกทั้งผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกในรูปของการใช้
กิจกรรมท่ีเน้นภาระงาน โดยให้ผูเ้รียนร่วมกนัทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้น
กิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผล ซ่ึงสอดคลอ้งตามทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ี 2 ของ Krashen and Terrel 
(1984) ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเรียนโดยธรรมชาติทั้งในและนอกห้องเรียน และสอดคลอ้งกบั Willis 
(1996) ท่ีไดก้ล่าวว่า การสอนโดยใชกิ้จกรรมท่ีเนน้ภาระงานเป็นกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายชดัเจนเป็น
การกระทาํภาระงานดา้นการติดต่อส่ือสารเพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ ให้เป็นท่ีพึงพอใจทั้งต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น เช่น การเปรียบเทียบรูปภาพ 2 รูป หรือ ขอ้ความ เพื่อหาความแตกต่างตลอดจนการแกปั้ญหา
ต่างๆ ประเภทของกิจกรรมท่ีเนน้ภาระงาน เขายงัไดก้ล่าวไวอี้กว่า การสอนโดยใชกิ้จกรรมท่ีเนน้
ภาระงานเป็นศูนยก์ลางในการสอน และเป็นการกลัน่กรองกระบวนการซ่ึงเหมาะสมกบัชั้นเรียน
และตวัของผูเ้รียนแต่ละคน  

นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Willis (2007) ท่ีไดเ้สนอแนะขั้น 
ตอนและการออกแบบการเรียนการสอนโดยเนน้ภาระงาน โดยดาํเนินการตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมปฏิบติังาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนท่ีเตรียมนกัเรียนในการปฏิบติั งาน คือ 
การแนะนาํเร่ืองท่ีจะเรียนจุดประสงคข์องภาระงานการเตรียมคาํศพัทแ์ละสาํนวนใหม่ท่ีใชใ้นภาระ
งาน จากนั้นนกัเรียนปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบังานท่ีตอ้งปฏิบติัจริง, ขั้นท่ี 2 ขั้นระหว่าง
ปฏิบติังาน (During-task) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติังานของ
นกัเรียนเองงานท่ีไดรั้บมอบหมายอาจเป็นงานคู่หรืองานกลุ่มฝึกใหน้กัเรียนสามารถใชภ้าษาองักฤษ
ในการส่ือสารกบัเพ่ือนในขณะปฏิบติังานเม่ือผลิตช้ินงานเรียบร้อยแลว้ให้เพื่อนในกลุ่มตรวจสอบ
แกไ้ขผลงานเขียนรวมทั้งใหน้กัเรียนวางแผนซกัซอ้มเพ่ือรายงานผลการทาํงานขณะท่ีเพื่อนรายงาน
ผลให้นักเรียนทุกคนเขียนขอ้ผิดพลาดของการใชภ้าษาของเพื่อนหลงัจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่ม
สลบัการตรวจงานเขียนเพื่อตรวจสอบดูขอ้ผดิพลาดทางโครงสร้างภาษาซํ้ าอีกคร้ังหน่ึง, ขั้นท่ี 3 ขั้น
หลงัปฏิบติังาน (Post-task) เป็นขั้นตอนท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชภ้าษาใหถู้กตอ้งตามรูป แบบและ
โครงสร้างของภาษาประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language analysis), ขั้นฝึกใช้
ภาษา (Practice) และขั้นติดตามผล (Follow-up) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนอ สงวนแกว้ 
(2553) ทาํการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่านเนน้ภาระงาน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการ
อ่านเนน้ภาระงานเพิ่มความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียน และยงัมีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
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อ่านแบบเพ่ิมขยาย การอ่านเนน้ภาระงานยงัส่งผลต่อความคงทนในการเรียน และความคิดเห็นของ
นกัเรียนต่อรูปแบบเป็นดา้นบวก 

3. จากผลการวิจยัขอ้ท่ี 3 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
มุกดาหาร มีความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนทั้ง 8 
บท มีค่าระดบัเฉล่ีย x  อยูร่ะหว่าง 4.32-4.49 ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.40 (S.D. = 0.78) จึงสรุปไดว้่า
กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีดีต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษ สําหรับบทเรียนท่ีมีค่าเฉล่ีย
รวมสูงสุด 2 อนัดบัแรกไดแ้ก่ บทท่ี 1 Video games are good for you? ( x  = 4.49, S.D. = 0.71) และ
บทท่ี 2 The end of life on Earth ( x  = 4.45, S.D. = 0.77) สามารถอภิปรายผลไดว้่า เป็นเพราะบท
อ่านในแบบฝึกไม่ยากเกินไป เน้ือหาใกลต้วัผูเ้รียน กิจกรรมก่อนการอ่านเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
ใชค้วามรู้เดิมมาตอบคาํถามและเหมาะสมกบัระดบัชั้น เพราะเน้ือหาแต่ละบทไดว้ิเคราะห์ความยาก
ง่ายและระดบัของวงคาํศพัทท่ี์เหมาะสมกบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พร้อมกบัมีขั้นตอนท่ี
ชดัเจน กิจกรรมการอ่านถ่ายโอนขอ้มูลจากบทอ่านสู่แผนภูมท่ีช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจไดง่้าย นกัเรียน
จึงมีแรงจูงใจในการอ่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิรินาถ ธารา (2558) ทาํการวิจยัเร่ือง การ
พฒันากิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธ์ิ การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี
วิจารณญาณ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการอ่าน
เนน้ภาระงานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนในระดบัดีมาก ส่วนบทเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียรวมตํ่าท่ีสุด 2 อนัดบั ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั ไดแ้ก่ บทท่ี 7 The history of money ( x  = 4.32, S.D. = 0.82) บทท่ี 8 The Great 
Depression ( x  = 4.32, S.D. = 0.81) อาจเป็นเพราะ การทาํกิจกรรมการอ่านถ่ายโอนขอ้มูลลงใน
แผนภูมิท่ีนกัเรียนตอ้งเขียนเติมขอ้มูลเองค่อนขา้งมาก ตอ้งใชเ้วลาในการอ่านซํ้าหลายคร้ังเพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลครบ และมีการเขียนตอบคาํถามในระดบักลุ่มคาํและประโยคซ่ึงนักเรียนตอ้งอาศยัความ 
สามารถในการเขียนตอบดว้ย นอกจากน้ี จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึก
เสริมการอ่านองักฤษ 4 ดา้นคือ ดา้นเน้ือหา ดา้นการจดักิจกรรมการสอนอ่าน ดา้นการวดัและ
ประเมินผล และดา้นคุณประโยชน์ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

3.1 ดา้นเน้ือหา นกัเรียนมีความคิดเห็นทางดา้นเน้ือหาแบบฝึกเสริมการอ่านอยู่ใน
ระดบัดี ( x  = 4.44, S.D. = 0.75) โดยนกัเรียนเห็นว่า เน้ือหาช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการอ่าน
เหมาะสมอยูใ่นระดบัดีมาก  = (4.56, S.D. = 0.73) เป็นลาํดบัท่ี 1 อาจเน่ืองจากมีการวิเคราะห์หวัขอ้
เร่ืองในการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการท่ีสัมพนัธ์กับเน้ือหาดา้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สังคมศึกษา ดนตรีและศิลปะเพ่ือนาํมาประยุกตใ์ชก้บัแบบฝึกเสริมการอ่านในคร้ังน้ี ซ่ึงมีการจดั
เน้ือหาเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 Science and Technology ตอนท่ี 2 Social Study ตอนท่ี 3 Art 
Study ตอนท่ี 4 Music Study ซ่ึงทาํใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจความคิดรวบยอด และติดตามเน้ือหาได้
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อย่างเป็นระบบ รวมทั้งคาํศพัท์และโครงสร้างความรู้ของผูเ้รียนก็จะไดรั้บการฝึกฝนและพฒันา
อย่างต่อเน่ือง จนผูเ้รียนสามารถส่ือความคิดของตนเก่ียวกับเน้ือหาออกมาได้อย่างคล่องแคล่ว 
สอดคลอ้งกบั Thorndike (1973) ท่ีกล่าวว่า การฝึกฝนหรือกระทาํเป็นประจาํๆ จะทาํให้เกิดความ
คล่องแคล่ว และสามารถทาํส่ิงนั้นๆไดดี้ จึงเป็นสาเหตุให้นักเรียนมีความคิดเห็นต่อเน้ือหาอยู่ใน
ระดบัดี ส่วนการท่ีนักเรียนเห็นว่าแบบฝึกแบบฝึกในแต่ละบทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมใน
ระดบัดี ( x  = 4.34, S.D. = 0.79) เป็นลาํดบัสุดทา้ย อาจเป็นเพราะเน้ือหาในบทอ่านมีความแตกต่าง
กนั บางบทเน้ือหาเขา้ใจง่าย บางบทเน้ือหาซับซ้อนข้ึน นักเรียนตอ้องทาํแบบฝึกหัดประจาํบทท่ี
หลากหลายตามจุดประสงคข์องแบบฝึกเสริม ซ่ึงบางกิจกรรมนักเรียนไม่มีความคุน้เคย เช่น การ
อ่านแบบ Skim and Skan และ การอ่านถ่ายโอนขอ้มูลลงในแผนภูมิรูปแบบต่างๆ 

3.2 ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนอ่าน โดยเน้นการสอนแบบภาระงาน 
นกัเรียนมีความคิดเห็นทางดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการสอนอ่านของแบบฝึกเสริมการอ่านอยูใ่น
ระดบัดี( x  = 4.43, S.D. = 0.76) โดยนกัเรียนเห็นวา่กิจกรรมขั้นระหวา่งอ่านช่วยในการทาํงานเป็นคู่ 
และทาํงานเป็นกลุ่ม นกัเรียนจึงไม่ตอ้งกงัวล อยูใ่นระดบัดีมาก ( x  = 4.62, S.D. = 0.59) เป็นลาํดบัท่ี 
1 อาจเน่ืองจากเหตุผลว่า นกัเรียนสามารถปรึกษากนัได ้และแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ส่วน
การท่ีนกัเรียนเห็นว่า กิจกรรมขั้นหลงัการอ่านช่วยให้นกัเรียนนาํโครง สร้างทางภาษาไปใชไ้ดใ้น
ชีวิตจริงอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.30, S.D. = 0.79) เป็นลาํดบัสุดทา้ย อาจเป็นเพราะ รูปแบบการจดั
กิจกรรมการสอนอ่านเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนตอ้งใชก้ระบวนการความรู้ความเขา้ใจเพื่อทาํความ
เขา้ใจเก่ียวกบับทอ่านดว้ยตนเองและนาํไปประยกุตใ์ช ้เช่น tenses ต่างๆ ครูปล่อยใหน้กัเรียนอ่าน
อย่างอิสระ ซ่ึงจากการสอบ ถามพบว่านักเรียนตอ้งการให้มีมุมแนะนาํอธิบายไวยากรณ์ท่ีสําคญั
เพิ่มเติม สอดคลอ้งกบั Willis, D ;& Willis J. (2007) ท่ีกล่าวว่า ภาระงานทาํใหน้กัเรียนเกิดความ
มัน่ใจในการใชภ้าษามีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนเพิ่มข้ึน ไดฝึ้กการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนทาํให้เกิดความ
ทา้ทายและมีความสนุกสนานในการปฏิบติังาน จึงเป็นสาเหตุให้นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้
แบบฝึกดา้นน้ี อยูใ่นระดบัดี 

3.3 ดา้นการวดัและประเมินผล การท่ีนกัเรียนมีความคิดเห็นทางดา้นการวดัและ
ประเมินผลของแบบฝึกเสริมการอ่านอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.40, S.D. = 0.79) สอดคลอ้งกบั Willis 
(1996) ไดก้ล่าวว่า นกัเรียนเรียนรู้อยา่งเป็นธรรมชาติ ผา่นกระบวนการท่ีง่ายและชดัเจน มีขั้นตอน
และการวดัการประเมินผลท่ีถูกตอ้ง จึงเป็นสาเหตุใหน้กัเรียนมีความคิดเห็นต่อการใชแ้บบฝึกดา้นน้ี 
อยู่ในระดบัดี โดยนักเรียนเห็นว่า ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบเพียงพอกบันกัเรียนอยู่ในระดบัดี    
( x  = 4.48, S.D. = 0.74) เป็นลาํดบัท่ี 1 อาจเน่ืองจากเหตุผลว่า นกัเรียนสามารถทาํขอ้สอบเสร็จตาม
เวลา เน่ืองจากนาํกระบวนการท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นการทาํแบบฝึกหรือแบบทดสอบ ส่วนขอ้สอบมี
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ความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียนอยูใ่นระดบัดี ( x  =  4.33, S.D. = 0.81)  เป็นลาํดบัท่ี 5 อาจเป็น
เพราะนักเรียนมีเวลาในการเตรียมตวัสอบน้อยเกินไป จึงรู้สึกว่าขอ้สอบบางขอ้ยากเกินไป สรุป
นกัเรียนมีความคิดเห็นทางดา้นการวดัและประเมินผลอยูใ่นระดบัดี  

3.4 ดา้นคุณประโยชน์ การท่ีนกัเรียนมีความคิดเห็นดา้นคุณประโยชน์ของแบบฝึก
เสริมการอ่านอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.34, S.D. = 0.82) ซ่ึงขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบัแรกไดแ้ก่ 
แบบฝึกส่งเสริมทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.42, S.D. = 0.78) เป็น
ลาํดบัท่ี 1 นกัเรียนเห็นว่า สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปประยกุต ์ใชใ้นการเรียนระดบัสูง
ข้ึนไดอ้ยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.38, S.D. = 0.81) เป็นลาํดบัท่ี 2 อาจเป็นเพราะนกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อ
การเรียนภาษาองักฤษก่อนอยูแ่ลว้ และบรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน นอกจากน้ี ความรู้จากบท
อ่านส่วนใหญ่นกัเรียนไดน้าํไปใชป้ระโยชน์ในการบูรณาการกบัรายวิชาอ่ืนๆ เช่น วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สังคมศึกษา ดนตรีและศิลปะ ประกอบกบันกัเรียนจะตอ้งฟังบรรยายเป็นภาษา องักฤษ 
นาํเสนองานเป็นภาษาองักฤษ รวมทั้งตอ้งใชภ้าษาองักฤษเชิงวิชาการในการสอบขอ้สอบของกลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั และขอ้สอบเรียนต่อเขา้มหาวิทยาลยั จึงทาํให้นกัเรียนจึงมีโอกาส
เช่ือมโยงความรู้อยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบั Ellis (2003) กิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตจริงซ่ึงส่งเสริม
ให้นกัเรียนไดใ้ชภ้าษาในการปฏิบติังานจนบรรลุตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไวเ้พ่ือให้ไดช้ิ้นงานสมบูรณ์
โดยเนน้การส่ือความหมายมากกวา่รูปแบบของภาษา จึงเป็นสาเหตุใหน้กัเรียนมีความคิดเห็นต่อการ
ใชแ้บบฝึกดา้นน้ี อยูใ่นระดบัดี  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัเฉล่ียรวมตํ่าสุด 2 ลาํดบั ไดแ้ก่ นกัเรียนเห็นว่า 
แบบฝึกบูรณาการเน้ือหาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศิลปะและดนตรี กับ
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.30, S.D. = 0.84) เป็นลาํดบัท่ี 4 และนกัเรียนเห็นว่า พฒันาความ
เขา้ใจเน้ือหาหาวิชา คาํศพัท ์และสํานวนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ควบคู่กบัการพฒันาทกัษะการ
อ่านภาษา องักฤษอยูใ่นระดบัดี ( x  = 4.26, S.D. = 0.86) เป็นลาํดบัท่ี 5 อาจมีสาเหตุมาจากการอ่าน
เน้ือหาวิชาการทัว่ไปมีแรงดึงดูดใจในการอ่านน้อยอยู่แลว้ จากการสอบถามนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นว่าควรมีบทอ่านจากนวนิยายสมยัใหม่หรือแนวเน้ือหาเก่ียวกับขอ้สอบในด้านการอ่าน
เพิ่มเติม  เพื่อให้ได้ทั้ งความรู้และความบนัเทิง เช่น แฮรร่ี พอตเตอร์, ลอร์ด ออฟเดอะริง หรือ
ขอ้สอบเรียนต่อปีท่ีผา่นมา อีกประการหน่ึง นกัเรียนเห็นว่า ไดพ้ฒันาเน้ือหาวิชาและทกัษะการอ่าน
ขั้นสูง แต่ขาดการอธิบายคาํศพัทภ์าษาองักฤษเชิงวิชาการเพื่อนาํเขา้สู่บทเรียนและยงัตอ้งการเทคนิค
เก่ียวกบัการอ่านเพ่ิมเติม 
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ปัญหาทีพ่บในการวจัิย 
จากการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัพบปัญหาบางประการท่ีเกิดข้ึน พอจะสรุปไดด้งัน้ี 
1. ปัญหาดา้นเน้ือหาของบทเรียน กล่าวคือ การคดัเลือกบทอ่านใหมี้ความสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค์ของบทเรียน มีความยากง่ายเหมาะสม และน่าสนใจ ซ่ึงผูว้ิจยัคดัเลือกบทอ่านจาก 
เวบ็ไซต ์(http:// learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine) ท่ีมีเน้ือหาอยู่ในระดบั B2 และ
นาํมาจากบทความทางอินเตอร์เน็ต เน้ือเร่ืองอาจจะมีความยาวและความยากง่ายไม่เท่ากนั ผูว้ิจยัจึง
ตอ้งใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ระดบัความยากง่ายของบทอ่าน (https://readability-score.com) และ
เวบ็ไซตต์รวจสอบระดบัความยากง่ายของวงคาํศพัท ์(http://dictionary.cambridge.org/) เพื่อปรับให้
เหมาะสมกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร 

2. ปัญหาดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการพฒันาทกัษะการอ่าน กล่าวคือ 
นกัเรียนใหค้วามเห็นวา่ มีการพฒันาทกัษะกระบวนการอ่านอยา่งเป็นขั้นตอน เขา้ใจความหมายของ
บทอ่าน แต่ไม่ไดเ้รียนคาํศพัทเ์ท่าท่ีควร อาจเป็นเพราะเกิดจากกิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียน ผูส้อนให้
นกัเรียนอ่านโดยอิสระโดยให้นกัเรียนหาคาํสาํคญัท่ีนกัเรียนคิดว่าสามารถช่วยในการอ่านเร่ือง ซ่ึง
บางคร้ังอาจทาํใหน้กัเรียนบางคนเกิดความเขา้ใจคาดเคล่ือนและไม่เขา้ใจวา่อะไรคือคาํสาํคญัในการ
คน้หา ครูอาจความช่วยเหลือในดา้นคาํศพัทต์ามท่ีนกัเรียนตอ้งการเป็นบางคร้ัง ผูว้ิจยัตอ้งเพิ่มการ
กลวิธีการอ่านใหน้กัเรียน เช่น การทาํให้นกัเรียนดึงคาํสาํคญัออกมา (Elicit the words) โดยใหใ้ช้
โปรแกรมออนไลน์ http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/, http://dictionary.cambridge.org/, 
และ http://www.ldoceonline.com/ เพื่อแสดงตวัอยา่งในการทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

3. ปัญหาดา้นการใชเ้วลา ประการแรกคือปัญหาเวลาในการทาํกิจกรรม กิจกรรมส่วน
ใหญ่เป็นกิจกรรมกลุ่ม ท่ีตอ้งมีการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม และมีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหว่างกลุ่ม จึงมีเวลาไม่เพียงพอ ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนโดยใช ้
CCQs (Concept Checking Questions) และ ICQs (Instruction Concept Questions) เพื่อใหน้กัเรียน
ทบทวนความเขา้ใจก่อนการทาํงานกลุ่ม และประการท่ีสองคือ ปัญหาดา้นเวลาการจดัการเรียนการ
สอนท่ีมีระยะห่างไม่เท่ากนั กล่าวคือ บางคร้ังครูมีภารกิจตอ้งไปราชการในบางสัปดาห์ แต่ก็สอน
ชดเชยในสปัดาห์ถดัไป ซ่ึงอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนได ้
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ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
จากการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาแบบฝึกเสริมการ

อ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการโดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงานและการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
1. ขอ้เสนอแนะในการนาํแบบฝึกเสริมไปใชใ้นดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

1.1 จากผลการวิจยัท่ีมีค่าประสิทธิภาพดีมาก แสดงว่าแบบฝึกเสริมการอ่านภาษา 
องักฤษจดัเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษสูง ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจและมีความคิดเห็นท่ีดี ดงันั้น ครูผูส้อนสามารถนาํแบบฝึกเสริม
การอ่านภาษาอังกฤษมาใช้ประกอบการเรียนการสอนและใช้เป็นส่วนหน่ึงของการวัดผล
ประเมินผลการเรียน 

1.2 รูปแบบการสอนแบบเนน้ภาระงานเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนมีอิสระในการ
ใชภ้าษา และใชภ้าษาไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ นกัเรียนไดเ้ลือกหัวขอ้ท่ีตวัเองสนใจซ่ึงก่อให้เกิดแรง 
จูงใจในการเรียนรู้ นกัเรียนยงัมีโอกาสไดเ้รียนรู้ความหมายของระดบักลุ่มคาํ อนุประโยค ประโยค 
และเรียนรู้รูปแบบของภาษาท่ีเป็นธรรมชาติและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตประจาํวนั 

2. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาบทเรียน 
2.1 เน้ือหาของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ครูผูส้อนควรเลือก

เน้ือหาท่ีทนัสมยัไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปมาสร้างกิจกรรมการสอนอ่าน เช่น บทอ่านท่ี 3 ท่ีควร
ปรับระดบัความยากของคาํศพัทแ์ละสาํนวนภาษาให้เขา้ใจง่ายข้ึน โดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
ทาํกิจกรรมใหม้ากท่ีสุด 

2.2 การจดักิจกรรมการสอนอ่าน ควรเพ่ิมกลวิธีการอ่านให้นักเรียนในกิจกรรม
ระหว่างอ่านในบทเรียนท่ี 3 เช่น การทาํนายเร่ือง การใชค้วามรู้ดา้นไวยากรณ์ การเดาความหมาย
ศพัทจ์ากคาํอุปสรรค การหาท่ีมาของคาํ และควรเพิ่มมุมแนะนาํใชโ้ครงสร้างภาษาท่ีพบบ่อยในบท
อ่านนั้นหลงัการอ่านเพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้โครงสร้างภาษาจากบริบทในบทอ่าน นอกจากน้ี ครู
สามารถใชกิ้จกรรมท่ีฝึกทกัษะการส่ือสารเพิ่มเติม เช่น กิจกรรมการแกปั้ญหา กิจกรรมเติมขอ้มูลท่ี
หายไป การเรียงลาํดบัความสาํคญั การจาํแนกประเภท และกิจกรรมต่อขอ้มูล เป็นตน้ 

2.3 ควรเพิ่มวิธีวดัผลประเมินผลท่ีหลากหลาย กล่าวคือ ประการแรก ลกัษณะของ
คาํถามของแบบทดสอบนอกจากใชค้าํถามเพื่อวดัทกัษะย่อยในการอ่าน เช่น การเดาความหมาย
คาํศพัท์จากบริบท การทาํความเขา้ใจคาํอา้งอิงสรรพนาม เป็นตน้ ควรเน้นการใช้คาํถามเพ่ือวดั
ทักษะหลักในการอ่านเพื่อให้นักเรียนใช้ความคิดเห็นของผูเ้ขียน การสรุปข้อความท่ีได้อ่าน        
การสังเคราะห์หรือรวบรวมประเด็นความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่าน เป็นตน้ ประการท่ีสอง นอกจากใช้
แบบทกัษะการอ่านแบบเลือกตอบและแบบอ่านถ่ายโอนขอ้มูลแลว้ ควรเพิ่มเติมแบบทดสอบ
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ประเภทการตอบคาํถามแบบสั้น การจดบนัทึกขอ้ความ หรือการเติมคาํท่ีเวน้ว่างโดยใชข้อ้มูลจาก
บทอ่าน เป็นตน้ และประการสุดทา้ย ครูผูส้อนสามารถประยกุตก์ารวดัผลประเมินผลสภาพจริงมา
ประเมินความสามารถในการอ่าน เช่น การทาํโครงงาน การทาํแฟ้มสะสมงาน การสังเกตการณ์มี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน การเขียนบนัทึกหลงัการอ่าน เป็นตน้ 

3. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
3.1 ควรสร้างแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการในรูปแบบบทเรียน

ออนไลน์หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนได้
ประยกุตใ์ชป้ระโยชน์จากส่ือเทคโนโลยแีละดึงดูดความสนใจ 

3.2 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้หัวข้อเ ร่ืองนอกเหนือจากเร่ืองวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีสงัคมศึกษา ดนตรีและศิลปะ เช่น ดา้นสุขภาพพลานามยั และโดยเฉพาะทกัษะท่ีจาํเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
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ตารางแสดงคาํอธิบายรายวชิา/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี/สาระการเรียนรู้รายปีรายวิชา
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ30204) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัรายปี สาระการเรียนรู้ คาํอธิบายรายวชิา 
1. นกัเรียนเขา้ใจ

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของงาน
เขียนทางวิชาการ (Content, 
Organization,Style and 
Punctuation) และสามารถ
เขียนแสดงความคิดเห็นต่อ
บทความท่ีนาํมาอภิปรายใน
หอ้งเรียนไดแ้ละสามารถเขียน
บทความไดอ้ยา่งนอ้ย 200 คาํ 

2. นกัเรียนสามารถอธิบาย
ขอ้แตกต่างของประโยคต่างๆ
และสามารถเขียนประโยค
ความเดียว (Simple Sentences) 
ประโยคความรวม (Compound 
Sentences) และประโยคความ
ซอ้น (Complex Sentences) 
และสามารถใชต้วัเช่ือมต่างๆ 
(Connectors or 
Conjunctions) ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพตลอดจนสามารถ
เขียนสรุปใจความสาํคญั
ขอ้ความสนบัสนุนและ
บทสรุปอยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

3. นกัเรียนเขา้ใจและ
สามารถเรียนรู้เก่ียวกบัรูปแบบ
งาน 

1. ภาษาเพ่ือการส่ือสารการ
ใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง-
พดู-อ่าน-เขียน แลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นตีความ 
นาํเสนอขอ้มูลความคิดรวบ
ยอดและความคิดเห็นในเร่ือง
ต่างๆ และสร้างความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม 

2. ภาษาและวฒันธรรมการ
ใชภ้าษาต่างประเทศตาม
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
ความสมัพนัธ์ ความเหมือนและ
ความแตกต่างระหวา่งภาษากบั
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา
และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษากบัวฒันธรรมไทย และ
นาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ภาษากบัความสมัพนัธ์
กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การ
ใชภ้าษาต่างประเทศในการ
เช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานใน
การพฒันา แสวงหาความรู้ และ
เปิดโลกทศันข์องตน 

1. นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบัการเขียนเรียงความ
ทางวิชาการ (Academic Essay) 
โดยใชข้ั้นตอนหรือ
กระบวนการเขียนไดแ้ก่การ
ร่างแผนผงัความคิดการเขียน
การแกไ้ขปรับปรุงงานเขียน
และการทบทวนงานเขียน 

2. นกัเรียนจะพฒันาทกัษะ
การเขียนโดยเร่ิมตั้งแต่การฝึก
เขียนประโยคความเดียว 
(SimpleSentences) ประโยค
ความรวม (Compound 
Sentences) และประโยคความ
ซอ้น (Complex 
Sentences) ในเบ้ืองตน้
ตลอดจนองคป์ระกอบท่ีสาํคญั
ของงานเขียนต่างๆ 
(Connectors or 
Conjunctions) ซ่ึงจะนาํไปสู่
การเขียนเรียงความท่ีมีใจความ
สาํคญัขอ้ความสนบัสนุนและ
บทสรุปท่ีถูกตอ้งชดัเจน 
(Critical Writing) ในระดบัท่ี
สูงข้ึนไป 
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ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัรายปี สาระการเรียนรู้ คาํอธิบายรายวชิา 
เขียนประเภทต่างๆและ
สามารถเขียนเรียงความใน
รูปแบบท่ีสร้างสรรคแ์ละมี
ประสิทธิภาพ 

4. นกัเรียนรู้และเขา้ใจวิธี
พฒันาการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ 
(Comprehension Reading) 
และทกัษะทางดา้นการอ่าน
ต่างๆนอกจากน้ีนกัเรียนยงั
พฒันาทกัษะการอ่านเพ่ือความ
เขา้ใจในขั้นสูงและเขา้ใจ
อารมณ์และจุดมุ่งหมายของ
ผูเ้ขียนได ้(Writer’s Purposes) 

5. นกัเรียนสามารถแยกแยะ
ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงแนวคิด
หรือเร่ืองท่ีแต่งข้ึนทั้งในการ
อ่านเพ่ือหาขอ้มูลและการอ่าน
เพื่อความเพลิดเพลินตลอดจน
สามารถสรุปบทอ่านทาง
วิชาการโดยมีเน้ือหาและ
ใจความท่ีสมบูรณ์ได ้
 

4. ภาษากบัความสมัพนัธ์
กบัชุมชนและโลก การใช้
ภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆทั้งใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 
ชุมชน และสงัคมโลก เป็น
เคร่ือง มือพื้นฐานในการศึกษา
ต่อประกอบอาชีพ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 

3. นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้
รูปแบบงานเขียนประเภทต่างๆ
ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนมี
ความสามารถในการเขียน
เรียงความในรูปแบบท่ี
สร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 

4. นกัเรียนสามารถ
พฒันาการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ 
(Compre- hension Reading)
และทกัษะทางดา้นการอ่าน
ต่างๆนอกจากน้ีนกัเรียนจะ
พฒันาทกัษะการอ่านเพ่ือความ
เขา้ใจในขั้นสูงและสามารถ
เขา้ใจอารมณ์และจุดมุ่งหมาย
ของผูเ้ขียนได ้(Article Moods) 

5. นกัเรียนจะไดเ้รียน
เน้ือหาท่ีหลากหลายทั้ง
บทความท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงและ
เร่ืองท่ีแต่งข้ึนเป็นตน้ซ่ึงจะเนน้
ทั้งการอ่านเพ่ือหาขอ้มูลและ
การอ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน
โดยนกัเรียนจะสามารถสรุป
บทอ่านทางวชิาการโดยมี
เน้ือหาและใจความท่ีสมบูรณ์
เหมาะสม 
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ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (อ30204) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัรายปี สาระการเรียนรู้ คาํอธิบายรายวชิา 
6. ทกัษะการพดูของ

นกัเรียนไดรั้บการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองพดูคล่องแคล่วข้ึนและ
สามารถส่ือสารกบัชาวต่างชาติ
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

7. นกัเรียนเขา้ใจและเรียนรู้
เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษให้
เหมาะสมกบับริบททาง
วิชาการมีทกัษะในการจด
บนัทึก (Note Taking) และ
เขา้ใจในการฟังบทสนทนา
สั้นๆท่ีประกอบดว้ยสาํนวน
ต่างๆ (Daily Expressions) 
ตลอดถึงการฟังบรรยายทาง
วิชาการต่างๆไดรั้บการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 

8. นกัเรียนนาํเสนอผลงาน
กล่าวสุนทรพจน์และพดู
โตต้อบในการสมัภาษณ์เพื่อ
สมคัรเขา้ศึกษาต่อหรือขอรับ
ทุนการศึกษาดว้ยความมัน่ใจ 
 

 6. นกัเรียนจะไดพ้ฒันา
ทกัษะการพดูและการฟังเพือ่
ความเขา้ใจทั้งน้ีนกัเรียนจะได้
เรียนรู้เก่ียวกบัการใช้
ภาษาองักฤษใหเ้หมาะสมกบั
บริบททางวิชาการสามารถ
พฒันาทกัษะในการจดบนัทึก 
(Note Taking) 
การพฒันาความเขา้ใจในการ
ฟังบทสนทนาสั้นๆท่ี
ประกอบดว้ยสาํนวนต่างๆ 
(Daily Expressions) และการ
ฟังบรรยายทางวิชาการต่างๆ 

7. นกัเรียนสามารถนาํเสนอ
ผลงานกล่าวสุนทรพจนแ์ละ
พดูโตต้อบในการสมัภาษณ์
เพื่อสมคัรเขา้ศึกษาต่อหรือ
ขอรับทุนการศึกษาไดโ้ดยสรุป
รายวิชาน้ีมุ่งเนน้พฒันาทกัษะ
ทางดา้นการเรียนภาษาองักฤษ
รอบดา้นเพ่ือส่งเสริมให้
นกัเรียนสามารถนาํความรู้ท่ี
ไดรั้บไปใชท้ั้งใน
ชีวิตประจาํวนัและการเตรียม
ตวัสอบขอ้สอบมาตรฐาน 
(TOEFL iBT and IELTS)  
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ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัรายปี สาระการเรียนรู้ คาํอธิบายรายวชิา 
  ในการวดัความรู้ความสามารถ

ทางดา้นภาษา องักฤษในขั้นสูง
ต่อไปสูงข้ึนไป 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ผลการเรียนรู้รายวชิาภาษาองักฤษเชิงวชิาการ (อ30204) ด้านการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

มัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร 
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ผลการเรียนรู้รายวชิาภาษาองักฤษเชิงวชิาการ (อ30204) ด้านการอ่านเชิงวชาการ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร 

2.1 อ่านขอ้มูลแลว้สามารถเขา้ใจและตีความแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือท่ีเป็นความ
เรียงและส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง ในรูปแบบต่างๆ โดยถ่ายโอนเป็นขอ้ความท่ีใชถ้อ้ยคาํของตนเอง 

2.2 อ่านขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั แลว้สามารถเขา้ใจ ตีความ วิเคราะห์ระบุ
ปัญหา และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความขอ้มูลข่าวสาร สารคดี จากส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2.3 อ่านขอ้มูลแลว้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาองักฤษในการแสวงหาความรู้ 
การเขา้สู่สงัคมและอาชีพ ระบุเหตุและผล และนาํเสนอขอ้มูลได ้

2.4 อ่านขอ้มูล บทความ ในหวัขอ้ต่างๆแลว้สามารถบอกความหมายและอธิบาย
ความหมายของคาํศพัทโ์ดยอาศยัตวัช้ีวดัแนะคาํตอบ (Context clues) และสรุปใจความสาํคญัได ้

2.5 อ่านขอ้มูล บทความ ข่าวสาร ในหวัขอ้ต่างๆ เก่ียวกบัแลว้สามารถอธิบาย
ความหมายของคาํศพัทโ์ดยอาศยัความรู้เดิม บอกรายละเอียด เรียงลาํดบัเหตุการณ์ และระบุประเภท
ขอ้มูลท่ีอ่านได ้

2.6 อ่านขอ้มูลแลว้สามารถบอกรายละเอียด ระบุเคร่ืองช้ีแนะ (Markers) ตวัอา้งอิง 
(Contextual reference) วิเคราะห์และสงัเคราะห์เน้ือหาสาระภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนๆได ้

2.7 อ่านขอ้มูลแลว้สามารถใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
สาระอ่ืนเพื่อขยายโลกทศันจ์ากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายในรูปแบบต่างๆ ระบุความเหมือนและ
ความแตกต่าง แลว้พดูอภิปรายแสดงความคิดเห็นได ้

2.8 อ่านขอ้มูลแลว้สามารถอภิปรายเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการใช้
ภาษาองักฤษในการคน้ควา้เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระเรียนรู้ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ตารางแสดงคาํอธิบายรายวชิาและหัวข้อเร่ืองในการอ่านเสริมวชิาภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
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ตารางแสดงคาํอธิบายรายวชิาและหวัขอ้เร่ืองในการอ่านเสริมวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 

คาํอธิบายรายวชิา หัวข้อเร่ืองในการอ่านเสริมวชิาภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
1. นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั

การเขียนเรียงความทางวิชาการ 
(Academic Essay) โดยใชข้ั้นตอน
หรือกระบวนการเขียนไดแ้ก่การ
ร่างแผนผงัความคิดการเขียนการ
แกไ้ขปรับปรุงงานเขียนและการ
ทบทวนงานเขียน 

2. นกัเรียนจะพฒันาทกัษะการ
เขียนโดยเร่ิมตั้งแต่การฝึกเขียน
ประโยคความเดียว 
(SimpleSentences) ประโยคความ
รวม (Compound Sentences) และ
ประโยคความซอ้น (Complex 
Sentences) ในเบ้ืองตน้ตลอดจน
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของงาน
เขียนต่างๆ (Connectors or 
Conjunctions) ซ่ึงจะนาํไปสู่การ
เขียนเรียงความท่ีมีใจความสาํคญั
ขอ้ความสนบัสนุนและบทสรุปท่ี
ถูกตอ้งชดัเจน (Critical Writing) 
ในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 

1) Science (เน้ือหาเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์) 
1.1 The world’s famous scientists 
1.2 Are zoos a good thing? 
1.3 A life on Mars 
1.4 The end of life on Earth 
1.5 Animals and plants 
1.6 Reduce Reuse Recycle 
1.7 Geology 

 
2) Technology (เน้ือหาเก่ียวกบัเทคโนโลย)ี 

2.1 The Facebook party that became a riot 
2.2 ASIMO Robot 
2.3 3D or not 3D? 
2.4 The Apple watch: technology gone too far 
2.5 The rise of vinyl: Record Store Day 
2.6 Skype: more important than it looks 
2.7 Video games are good for you? 

 
3) Culture (เน้ือหาเก่ียวกบัวฒันธรรม) 

3.1 Electronic crime 
3.2 Copyright 
3.3 Festival celebration  
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ตารางแสดงคาํอธิบายรายวชิาและหวัขอ้เร่ืองในการอ่านเสริมวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (ต่อ) 

คาํอธิบายรายวชิา หัวข้อเร่ืองในการอ่านเสริมวชิาภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
3. นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้

รูปแบบงานเขียนประเภทต่างๆ
ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนมี
ความสามารถในการเขียน
เรียงความในรูปแบบท่ี
สร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 

4. นกัเรียนสามารถ
พฒันาการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ 
(Compre- hension Reading)
และทกัษะทางดา้นการอ่าน
ต่างๆนอกจากน้ีนกัเรียนจะ
พฒันาทกัษะการอ่านเพ่ือความ
เขา้ใจในขั้นสูงและสามารถ
เขา้ใจอารมณ์และจุดมุ่งหมาย
ของผูเ้ขียนได ้(Article Moods) 

5. นกัเรียนจะไดเ้รียน
เน้ือหาท่ีหลากหลายทั้ง
บทความท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงและ
เร่ืองท่ีแต่งข้ึนเป็นตน้ซ่ึงจะเนน้
ทั้งการอ่านเพ่ือหาขอ้มูลและ
การอ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน
โดยนกัเรียนจะสามารถสรุป
บทอ่านทางวชิาการโดยมี
เน้ือหาและใจความท่ีสมบูรณ์
เหมาะสม 

4) Economics (เน้ือหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจ) 
4.1  The Great Depression 
4.2 Company growth 
4.3 Rising dollar 

 
5) History (เน้ือหาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์) 

5.1 Thai history 
5.2 The history of money 
5.3 World history 

 
6)  Art Study (เน้ือหาเก่ียวกบัศิลปะ) 

6.1 Painting 
6.2 Sculpture 
6.3 Literature 
6.4  Graffiti 
6.5 Drawing 

 
7)  Music Study (เน้ือหาเก่ียวกบัดนตรี) 

1.1  Reggaeton music 
1.2  Which musical instrument shall I learn? 
1.3  The history of  Thai Music 
1.4  The culture of music 
1.5 The value of music 
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ตารางแสดงคาํอธิบายรายวชิาและหวัขอ้เร่ืองในการอ่านเสริมวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (ต่อ) 

คาํอธิบายรายวชิา หัวข้อเร่ืองในการอ่านเสริมวชิาภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
6. นกัเรียนจะไดพ้ฒันา

ทกัษะการพดูและการฟังเพือ่
ความเขา้ใจทั้งน้ีนกัเรียนจะได้
เรียนรู้เก่ียวกบัการใช้
ภาษาองักฤษใหเ้หมาะสมกบั
บริบททางวิชาการสามารถ
พฒันาทกัษะในการจดบนัทึก 
(Note Taking) การพฒันา
ความเขา้ใจในการฟังบท
สนทนาสั้นๆท่ีประกอบดว้ย
สาํนวนต่างๆ (Daily 
Expressions) และการฟัง
บรรยายทางวชิาการต่างๆ 

7. นกัเรียนสามารถ
นาํเสนอผลงานกล่าวสุนทร
พจน์และพดูโตต้อบในการ
สมัภาษณ์เพื่อสมคัรเขา้ศึกษา
ต่อหรือขอรับทุนการศึกษาได้
โดยสรุปรายวชิาน้ีมุ่งเนน้
พฒันาทกัษะทางดา้นการเรียน
ภาษาองักฤษรอบดา้นเพ่ือ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถนาํ
ความรู้ท่ีไดรั้บไปใชท้ั้งใน
ชีวติประจาํวนัและการเตรียม
ตวัสอบขอ้สอบมาตรฐาน 
(TOEFL iBT and IELTS)  
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ตารางแสดงคาํอธิบายรายวชิาและหวัขอ้เร่ืองในการอ่านเสริมวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (ต่อ) 

คาํอธิบายรายวชิา หัวข้อเร่ืองในการอ่านเสริมวชิาภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
ในการวดัความรู้ความสามารถ
ทางดา้นภาษา องักฤษในขั้นสูง
ต่อไปสูงข้ึนไป 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความต้องการหัวข้อเร่ืองในการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 

(สําหรับครูผู้สอนและนักเรียน) 
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แบบสอบถามความต้องการหัวข้อเร่ืองการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 

คาํช้ีแจง กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องความตอ้งการของขอ้คาํถามและเขียนขอ้เสนอแนะลง
ในช่องขอ้เสนอแนะท่ีกาํหนดให ้โดยมีค่าระดบัความตอ้งการดงัน้ี 
3 หมายถึง ตอ้งการมาก 
2 หมายถึง ตอ้งการปานกลาง 
1 หมายถึง ตอ้งการนอ้ย 
 

เน้ือหาท่ี บทอ่าน 
ระดบัความ
ตอ้งการ หมายเหตุ 

3 2 1 
1 The world’s famous scientists     
2 Are zoos a good thing?     
3 A life on Mars     
4 The end of life on Earth     
5 Animals and plants     
6 Reduce Reuse Recycle     
7 Geology     
8  The Facebook party that became a riot     
9 ASIMO Robot     
10 3D or not 3D?     
11 The Apple watch: technology gone too far     
12 The rise of vinyl: Record Store Day     
13 Skype: more important than it looks     
14 Video games are good for you?     
15 Electronic crime     
16 Copyright     
17 Festival celebration      
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เน้ือหาท่ี บทอ่าน 
ระดบัความ
ตอ้งการ หมายเหตุ 

3 2 1 
18 The Great Depression     
19 Company growth     
20 Rising dollar     
21 Thai history     
22 The history of money     
23 World history     
24 Painting     
25 Sculpture     
26 Literature     
27 Graffiti     
28 Drawing     
29 Reggaeton music     
30 Which musical instrument shall I learn?     
31 The history of  Thai Music     
32 The culture of music     
33 The value of music     

 
ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่าดัชนีความสอดคล้องความยากง่ายทางภาษาของเนือ้หาบทอ่าน 
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แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัความยากง่ายทางภาษาเนือ้หาบทอ่าน 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญกบัความยากง่ายทางภาษาของเน้ือหาบทอ่านท่ีเหมาะสม
จะนาํมาสอนกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โปรดพิจารณาแลว้กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ใน
ช่องวา่งท่ีเลือก 

 เกณฑก์ารใหค่้าระดบัความยากง่าย 

   - 1  ความยากของภาษาไม่เหมาะสมกบันกัเรียน 
     0  ไม่แน่ใจหรือยงัตดัสินใจไม่ได ้
   +1  ความยากของภาษาเหมาะสมกบันกัเรียน 

 

เน้ือหาท่ี บทอ่าน 
ความยากง่ายทาง
ภาษาของบทอ่าน หมายเหตุ 
-1 0 1 

1 The world’s famous scientists     
2 Are zoos a good thing?     
3 A life on Mars     
4 The end of life on Earth     
5 Animals and plants     
6 Reduce Reuse Recycle     
7 Geology     
8  The Facebook party that became a riot     
9 ASIMO Robot     
10 3D or not 3D?     
11 The Apple watch: technology gone too far     
12 The rise of vinyl: Record Store Day     
13 Skype: more important than it looks     
14 Video games are good for you?     
15 Electronic crime     
16 Copyright     
17 Festival celebration      
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เน้ือหาท่ี บทอ่าน 
ความยากง่ายทาง
ภาษาของบทอ่าน หมายเหตุ 
-1 0 1 

18 The Great Depression     
19 Company growth     
20 Rising dollar     
21 Thai history     
22 The history of money     
23 World history     
24 Painting     
25 Sculpture     
26 Literature     
27 Graffiti     
28 Drawing     
29 Reggaeton music     
30 Which musical instrument shall I learn?     
31 The history of  Thai Music     
32 The culture of music     
33 The value of music     
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ตารางแสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ของความยากง่ายทางภาษาของเน้ือหาบทอ่าน 

เน้ือหา 
ท่ี 

คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
รวม IOC ขอ้เสนอแนะ 

1 2 3 
1 1 1 0 2 0.66 เน้ือหายาก 
2 1 1 1 3 1 บทอ่านสั้น แต่เหมาะสม 
3 1 1 1 3 1 เน้ือหาครบ 
4 1 1 1 3 1 เน้ือหายาก แต่ภาษาเขา้ใจง่าย 
5 1 0 1 2 0.66 เน้ือหายาก 
6 1 1 1 3 1 ขอ้มูลครบ ความยาวเหมาะสม 
7 1 1 1 3 1 ดี 
8 1 1 1 3 1 เน้ือหาน่าสนใจ 
9 0 1 1 2 0.66 บทอ่านยาว 
10 1 1 1 3 1 เน้ือหาครบ 
11 0 1 1 2 0.66 เน้ือหามาก 
12 1 1 1 3 1 บทอ่านสั้น แต่เหมาะสม 
13 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
14 1 1 1 3 1 ขอ้มูลครบ ความยาวเหมาะสม 
15 1 1 0 2 0.66 เน้ือหาไม่น่าสนใจ 
16 1 1 1 3 1 ดี 
17 1 1 1 3 1 ดีมาก 
18 1 1 1 3 1 มีศพัทย์าก แต่เน้ือหาน่าสนใจ 
19 1 1 1 3 1 เน้ือหาครบ 
20 1 0 1 2 0.66 เน้ือหามาก 
21 1 1 1 3 1 เน้ือหาน่าสนใจ 
22 1 1 1 3 1 เน้ือหาสั้น แต่เน้ือหาน่าสนใจ 
23 1 0 1 2 0.66 บทอ่านยาว 
24 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
25 0 1 1 2 0.66 เน้ือหาไม่น่าสนใจ 
26 1 1 1 3 1 บทอ่านสั้น แต่มีความเหมาะสม 
27 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
28 1 1 0 2 0.66 บทอ่านยาว 
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ตารางแสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ของความยากง่ายทางภาษาของเน้ือหาบทอ่าน (ต่อ) 
 
เน้ือหา 
ท่ี 

คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
รวม IOC ขอ้เสนอแนะ 

1 2 3 
29 1 1 1 3 1 ดี 
30 1 1 1 3 1 ดี เน้ือหาไม่ยาก 
31 1 1 1 3 1 เน้ือหาครบ 
32 1 1 1 3 1 บทอ่านเหมาะสม 
33 0 1 1 2 0.66 บทอ่านยาว 
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ตารางแสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ของความยากง่ายทางภาษาของเน้ือหา 
บทอ่านผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน 

 
 
 

เน้ือหาบทท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  

IOC 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
แบบสอบถามความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญกบัความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา 

ของจุดประสงค์การเรียนรู้และบทเรียนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงานเป็นฐาน 
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แบบสอบถามความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญกบัความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของจุดประสงค์การเรียนรู้และ
กจิกรรมของบทเรียนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงานเป็นฐานและภาษาองักฤษเชิงวชิาการต่อ

ความสามารถทกัษะการอ่าน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร 

 
คาํช้ีแจง : กรุณาทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องความคิดเห็นของขอ้คาํถามและขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมใหเ้ขียนเสนอลงในขอ้เสนอแนะท่ีกาํหนดให ้โดยมีค่าระดบัความคิดเห็น ดงัต่อไปน้ี 
 
 -1 แทน เม่ือแน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมไม่มีความเหมาะสม  สาํหรับ

บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานเป็นฐานและภาษาองักฤษ 

 เชิงวิชาการต่อความสามารถทกัษะการอ่าน  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา    

ปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร 

 

 0 แทน เม่ือไม่แน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสม สาํหรับ

บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานเป็นฐานและภาษาองักฤษ 

 เชิงวิชาการต่อความสามารถทกัษะการอ่าน  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา    

ปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร 

 

 1 แทน เม่ือแน่ใจวา่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมมีความเหมาะสมสาํหรับ

บทเรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานเป็นฐานและภาษาองักฤษ 

 เชิงวิชาการต่อความสามารถทกัษะการอ่าน  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  

5  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร 

 



 

 

Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 

IOC 
-1 0 1 

Reading Skills Structures Vocabulary 
Unit 1 

Science and 
Technology 

 
Topic 1 

Video games are 
good for you. 

 

By the end of the 
lesson, the students 
are expected to: 
 
1. To identify main 
ideas and details of the 
reading passage in the 
form of semantic map. 
2. To be able to 
understand words, 
phrases and the main 
idea of each paragraph. 
 
 

Video games are good for you? 
Pre-task Brainstorming 
- Share the ideas with class about 
advantages and drawbacks of games (title) 
and let the students share their own 
experience.  
- Read the title, any sub-headings, scan the 
text to find useful words and phrases. 
Matching details  
- Encourage the students to match the 
details in the correct group. 
  A - advantages of games 
  B - disadvantages of games 
Task cycle: 
Task 1 (Skim the text.) 
- Students skim the text.  
After this process, they help each other to 
answer these questions. 

- Main idea 
 
- Detail 
 
- Words meaning 
 
Similarities/Diffe
rences 
 
- Conclusion 
 
- Mood/tone 
  
           

Present Perfect  
- Life experiences in the 
past. 
- Recent past actions that 
are important now. 
- Past situations that are 
still happening now. 
-With just, yet already, to 
talk about recent events in 
the past. 
Modals Auxiliaries 
- Different modals show 
how certain the speaker is 
about the assumption he 
or she is making. 

- Good effects and bad 
effects  
of games 
 
- Behavior 
 
- Physical skills 
 
- Brain functions 
 
- Psychological 
problem 
 
- Research references 
 
- Speculation 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 

IOC 
-1 0 1 

Reading Skills Structures Vocabulary 
 3. To conclude specific 

rules from the text and 
create the the primary 
concepts. 
 
4. To develop 
academic reading 
abilities and transfer to 
writing and speaking. 

-Where does the text come  from? 
-What type of text is it? 
-What pattern of text is it? 
-What is the text about? 
-Who was it written for? 
Task 2 : (Complete semantic map.) 
- Read the first sentence of each paragraph 
but in some cases read the last sentence  
of the paragraph and then complete the 
map – Topic Sentence, Major Supporting 
Details, Minor Supporting Details and the 
Overall Idea. 

Planning 
- Individual work and group work 
are provided with clearer 
understanding in each section of a 
reading. Ask the students to keep 
them and come to speak out in front 
of the class 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

  Report 
Some groups present a complete reading 
task to the class and the teacher gives 
feedback and explanation for it. 
 
Language Focus: 
Analysis: 
- Students summarize grammatical rules by 
themselves. 
    present perfect  
    past simple 
    modals auxiliaries 
 
Practice: 
Lesson Challenge 
- Let the students take notes and apply to 
another academic reading passage. 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

Unit 1 
Science and 
Technology 

 
Topic 2 

The end of life on 
Earth 

 

By the end of the 
lesson, the students 
are expected to: 
 
1. To identify main 
ideas and details of the 
reading passage in the 
form of semantic map. 
2. To be able to 
understand words, 
phrases and the main 
idea of each paragraph. 
 
 

The end of life on Earth 
Pre-task 
Brainstorming 
-Ask “Have you ever experienced any type 
of natural disaster? : and how? 
- Talk with class about cause and effect of 
natural disaster in Thailand. 
 - how much damage one could do. 
Gap Filling 
- Students complete the gaps with a phrase 
from the box. 
 
Task cycle: 
Task 1 (Skim the text.) 
- Students skim the text.  
After this process, they help each other to 
answer these questions. 
 
-Where does the text come  
  from? 

- Main idea 
 
- Detail 
 
- Words meaning 
 
- Cause-Effect 
 
- Conclusion 
 
- Mood/tone 
  
           

Sentence Types 
 
Complex 
Sentences 
-It has at least two parts: 
one that can stand alone 
and another one that 
cannot. 
-The part that cannot 
stand alone is linked to 
the rest of the sentence by  
a subordinating 
conjunction 
 
Participial Phrase  
- consists of a participle 
and  
any modifiers or 
complements the 
participle has.  

- Astrology 
 
- Natural disaster 
 
- Types of space rock 
 
- Phrases 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

 
 

3. To conclude specific 
rules from the text and 
create the the primary 
concepts. 
 
4. To develop 
academic reading 
abilities and transfer to 
writing and speaking. 

-What type of text is it? 
-What pattern of text is it? 
-What is the text about? 
-Who was it written for? 
Task 2  
(Complete semantic map.) 
- Read the first sentence of each paragraph 
but in some cases read the last sentence  
of the paragraph and then complete the 
map – Topic Sentence, Major Supporting 
Details, Minor Supporting Details and the 
Overall Idea. 
 
Planning 
- Individual work and group work are 
provided with clearer understanding in 
each section of a reading. Ask the students 
to memorize them and come  
to speak them out in front  
of the class. 

 The entire phrase  
is used as an adjective. 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

  Report 
Some groups present a complete reading 
task to the class and the teacher gives 
feedback and explanation for it. 
 
Language Focus: 
Analysis: 
- Students summarize grammar rules by 
themselves. 
    complex sentences 
    participial phrases 
 
Practice: 
Lesson Challenge 
- Let the students take notes and apply to 
another academic reading passage. 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 Reading Skills Structures Vocabulary 
Unit 1 

Science and 
Technology 

 
Topic 3 

The Facebook 
party 

 

By the end of the 
lesson, the students 
are expected to: 
 
1. To identify main 
ideas and details of the 
reading passage in the 
form of semantic map. 
2. To be able to 
understand words, 
phrases and the main 
idea of each paragraph. 
 
 

The Facebook party  
Pre-task 
Brainstorming 
- Share the ideas with class about the 
online party and ask “Is Facebook a good 
way to organize a party?” Why or why 
not?  
- Read the title and any sub-headings. 
Gap Filling 
-Complete the gaps with phrasal verbs from 
the box. 
 
Task cycle: 
Task 1 (Skim the text.) 
- Students skim the text.  
After this process, they help each other to 
answer these questions. 
-Where does the text come  
  from? 
-What type of text is it? 
-What pattern of text is it? 

- Main idea 
 
- Detail 
 
- Words meaning 
 
- Sequence 
 
- Conclusion 
 
- Mood/tone 
  
           

Past Tense Passive 
Forms  
- An actions that started 
and finished in the past, 
for example a series  
of events in someone’s 
life. 
 

- Computer 
social network site, 
open-access settings, 
Twitter account, posted 
on, launched 
 
- Human/   
  Nature/ 
  Character/ 
  Psychology 
 
violent, vandalize, 
attack, volunteer 
 
- Collocation size  
a big mistake 
throw a birthday party 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

 
 

3. To conclude specific 
rules from the text and 
create the the primary 
concepts. 
 
4. To develop 
academic reading 
abilities and transfer to 
writing and speaking. 

-What is the text about? 
-Who was it written for? 
Task 2  
(Complete semantic map.) 
- Read the first sentence of each paragraph 
but in some cases read the last sentence  
of the paragraph and then complete the 
map – Topic Sentence, Major Supporting 
Details, Minor Supporting Details and the 
Overall Idea. 
 
Planning 
- Individual work and group work are 
provided with clearer understanding in 
each section of a reading. Ask the students 
to memorize them and come to speak them 
out in front of the class. 
 

  - Statistics  
(a/the number of) 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

  Report 
Some groups present a complete reading 
task to the class and the teacher gives 
feedback and explanation for it. 
 
Language Focus: 
Analysis: 
- Students summarize grammar rules by 
themselves. 
    Past Tense Passive Forms 
 
Practice: 
Lesson Challenge 
- Let the students take notes and apply to 
another academic reading passage. 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

Unit 2 
Art and Music  

 
Topic 4 

The history of 
graffiti 

 
 

By the end of the 
lesson, the students 
are expected to: 
 
1. To identify main 
ideas and details of the 
reading passage in the 
form of semantic map. 
2. To be able to 
understand words, 
phrases and the main 
idea of each paragraph. 
 
 

The history of graffiti 
Pre-task 
Brainstorming 
- Share the ideas with class about the 
important of art in our life. 
- Read the title, any sub-headings, scan the 
text to find useful words and phrases. 
Identify the text  
-Read parts of the sentences from the text 
and then circle good or bad ideas. 
Task cycle: 
Task 1 (Skim the text.) 
- Students skim the text.  
After this process, they help each other to 
answer these questions. 

- Main idea 
 
- Detail 
 
- Words meaning 
 
- Sequence 
 
- Conclusion 
 
- Mood/tone 
  
           

Prepositional Phrases 
- It includes a preposition, 
the object of the 
preposition, and any 
modifiers 
of that object. 
 
A paraphrase  
- It is a restatement of the 
meaning of  
a text or passage using 
other words.  
 
 
 

-Art (graffiti) 
spray paints 
stencil 
property 
springboard 
taggers 
crews 
canvas 
 
-Behavior 
vandal 
 
- City 
vibrant 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 

IOC 
-1 0 1 

Reading Skills Structures Vocabulary 
 
 

3. To conclude specific 
rules from the text and 
create the the primary 
concepts. 
 
4. To develop 
academic reading 
abilities and transfer to 
writing and speaking. 

-Where does the text come  
  from? 
-What type of text is it? 
-What pattern of text is it? 
-What is the text about? 
-Who was it written for? 
Task 2  
(Complete semantic map.) 
- Read the first sentence of each paragraph 
but in some cases read the last sentence  
of the paragraph and then complete the 
map – Topic Sentence, Major Supporting 
Details, Minor Supporting Details and the 
Overall Idea. 
 
Planning 
- Individual work and group work are 
provided with clearer understanding in 
each section of a reading. Ask the students 
to memorize them and come   
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

  To speak them out in front of the class. 
 
Report 
Some groups present a complete reading 
task to the class and the teacher gives 
feedback and explanation for it. 
 
Language Focus: 
Analysis: 
- Students explain how to use prepositional 
phrases, create their parallel phrases or 
synonym and summarize  
the concept by themselves. 
 
Practice: 
Lesson Challenge 
- Let the students take notes and apply to 
another academic reading passage. 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

Unit 2 
Art and Music  

 
Topic 5 
Musical 

Instrument   
 

By the end of the 
lesson, the students 
are expected to: 
 
1. To identify main 
ideas and details of the 
reading passage in the 
form of semantic map. 
2. To be able to 
understand words, 
phrases and the main 
idea of each paragraph. 
 
 

Musical Instrument   
Pre-task 
Brainstorming 
- Set up a problem of musical instrument 
with class: Which musical instrument shall  
I learn? and let the students share the ideas 
and give  proper reasons. 
- Read the title, any sub-headings, scan the 
text to find useful words and phrases. 
Sequence/Categories 
- Give chronological task for the students 
to order and give reasons based on both 
from the text and their own experience 
Task cycle: 
Task 1 (Skim the text.) 
- Students skim the text.  

- Main idea 
 
- Detail 
 
- Words meaning 
 
- Inference 
 
- Reference 
 
- Conclusion 
 
- Mood/tone 
  
           

Pronoun 
It takes the place of one 
or more nouns or 
pronouns. 
 
Compound Sentences 
It contains two or more 
independent clauses and 
no subordinate clauses. 
 

- Musical Instrument   
 
tuba 
flute 
cello 
piano 
guitar 
drums 
violin 
bassoon 
maracas 
trumpet 
bass guitar 
saxophone 
txylophone 
tambourine 
double bass 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

 
 

3. To conclude specific 
rules from the text and 
create the the primary 
concepts. 
 
4. To develop 
academic reading 
abilities and transfer to 
writing and speaking. 

After this process, they help each other to 
answer these questions. 
-Where does the text come  
  from? 
-What type of text is it? 
-What pattern of text is it? 
-What is the text about? 
-Who was it written for? 
Task 2  
(Complete semantic map.) 
- Read the first sentence of each paragraph 
but in some cases read the last sentence  
of the paragraph and then complete the 
map – Topic Sentence, Major Supporting 
Details, Minor Supporting Details and the 
Overall Idea. 
Planning 
- Individual work and group work are 
provided with clearer understanding in  
each section of a reading.  
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

  Ask the students to keep them and come to 
speak  
out in front of the class. 
 
Report 
Some groups present a complete reading 
task to the class and the teacher gives 
feedback and explanation for it. 
 
Language Focus: 
Analysis: 
- Students summarize grammatical rules 
(pronoun, and compound sentences) 
 
Practice: 
Lesson Challenge 
- Let the students take notes and apply to 
another academic reading passage. 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

Unit 3 
Social Study 

 
Topic 6 
Culture 

 
Sub-Topic  

Religious Festival 
 
 

By the end of the 
lesson, the students 
are expected to: 
 
1. To identify main 
ideas and details of the 
reading passage in the 
form of semantic map. 
2. To be able to 
understand words, 
phrases and the main 
idea of each paragraph. 
 
 

Religious Festival  
Pre-task 
Brainstorming 
- List 3 religious festivals and let students 
share ideas about religious festivals; 
What is Thanksgiving? 
In what ways are they alike?  
What ways are they  
 different? 
- Read the title, any sub-headings, scan the 
text to find useful words and phrases. 
Gap Filling 
- Encourage the students to fill out the 
blanks with the correct word. 
 
Task cycle: 
Task 1 (Skim the text.) 
- Students skim the text.  
After this process, they help each other to 
answer these  
questions. 

- Main idea 
 
- Detail 
 
- Words meaning 
 
- Reference 
 
- Conclusion 
 
- Mood/tone 
  
           

Punctuation 
 
dash 
colon 
period 
comma 
semicolon 
question mark 

- Religious Festival 
 
faith 
feast    
ritual 
lunar 
festival 
decorate   
celebrate 
symbolize 
traditions  
customary 
auspicious 
superstitious 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

 
 

3. To conclude specific 
rules from the text and 
create the the primary 
concepts. 
 
4. To develop 
academic reading 
abilities and transfer to 
writing and speaking. 

-Where does the text come  
  from? 
-What type of text is it? 
-What pattern of text is it? 
-What is the text about? 
-Who was it written for? 
Task 2  
(Complete semantic map.) 
- Read the first sentence of each paragraph 
but in some cases read the last sentence  
of the paragraph and then complete the 
map – Topic Sentence, Major Supporting 
Details, Minor Supporting Details and the 
Overall Idea. 
Planning 
- Individual work and group work are 
provided with clearer understanding in 
each section of a reading. Ask the students 
to keep them and come to speak  
out in front of the class. 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

  Report 
Some groups present a complete reading 
task to the class and the teacher gives 
feedback and explanation for it. 
 
Language Focus: 
Analysis: 
- Students summarize grammar rules by 
themselves. 
      punctuation 
     
Practice: 
Lesson Challenge 
- Let the students speak out one by one 
what are the stages that the teacher 
provided. 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

Unit 3 
Social Study 

 
Topic 7 
History 

 
Sub-Topic  

The History of 
Money 

 
 

By the end of the 
lesson, the students 
are expected to: 
 
1. To identify main 
ideas and details of the 
reading passage in the 
form of semantic map. 
2. To be able to 
understand words, 
phrases and the main 
idea of each paragraph. 
 
 

The History of Money  
Pre-task 
Brainstorming 
- Ask the student why history is important 
for us and motivate students to give 
example in details. 
- Read the title, any sub-headings, scan the 
text to find useful words and phrases. 
Time and Sequence  
- Let the students arrange the events in 
chronological order. 
Task cycle: 
Task 1 (Skim the text.) 
- Students skim the text.  
After this process, they help each other to 
answer these questions. 
 

- Main idea 
 
- Detail 
 
- Words meaning 
 
- Sequence 
 
- Conclusion 
 
- Mood/tone 
  
           

Past Simple 
- An actions that started 
and finished in the past, 
for example a series  
of events in someone’s 
life. 
 

- Time 
BC 
AC 
 
- Money 
barter 
currency 
exchange 
demands 
invention 
banknotes 
cowrie shells 
lumps of silver 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

 
 

3. To conclude specific 
rules from the text and 
create the the primary 
concepts. 
 
4. To develop 
academic reading 
abilities and transfer to 
writing and speaking. 

-Where does the text come  
  from? 
-What type of text is it? 
-What pattern of text is it? 
-What is the text about? 
-Who was it written for? 
Task 2  
(Complete semantic map.) 
- Read the first sentence of each paragraph 
but in some cases read the last sentence  
of the paragraph and then complete the 
map – Topic Sentence, Major Supporting 
Details, Minor Supporting Details and the 
Overall Idea. 
 
Planning 
- Individual work and group work are 
provided with clearer understanding in 
each section of a reading.  
Ask the students to keep them and come to 
speak out in front of the class. 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

  Report 
Some groups present a complete reading 
task to the class and the teacher gives 
feedback and explanation for it. 
 
Language Focus: 
Analysis: 
- Students summarize grammar rules by 
themselves. 
    past simple 
 
Practice: 
Lesson Challenge 
- Let the students speak out one by one 
what are the stages that the teacher 
provided. 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

Unit 3 
Social Study 

 
Topic 8 

Economics 
 

Sub-Topic  
The Great 
Depression 

 
 

By the end of the 
lesson, the students 
are expected to: 
 
1. To identify main 
ideas and details of the 
reading passage in the 
form of semantic map. 
2. To be able to 
understand words, 
phrases and the main 
idea of each paragraph. 
 
 

The Great Depression  
Pre-task 
Brainstorming 
- Let’s talk about the economics, 
happening in Thailand. 
- Read the title, any sub-headings, scan the 
text to find useful words and phrases. 
Matching details  
- Encourage the students to  
match the words and phrases with suitable 
contexts. 
 
Task cycle: 
Task 1 (Skim the text.) 
- Students skim the text.  
After this process, they help each other to 
answer these questions. 
 

- Main idea 
 
- Detail 
 
- Words meaning 
 
- Cause-Effect 
 
- Conclusion 
 
- Mood/tone 
  
           

Noun Clauses 
It is a subordinate clause 
that is used as a noun. 

- Economic 
Depression 
nickel 
soared 
worthy 
dropped 
collapse 
inflation deflation 
depression 
catastrophe 
labor force 
stock market 
unemployment rate 
dramatically changed 
 
Abbreviations 
Gross Domestic 
Product (GDP) 
Social Security System 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

 
 

3. To conclude specific 
rules from the text and 
create the  
 
4. To develop 
academic reading 
abilities and transfer to 
writing and speaking. 

-Where does the text come  
  from? 
-What type of text is it? 
-What pattern of text is it? 
-What is the text about? 
-Who was it written for? 
Task 2  
(Complete semantic map.) 
- Read the first sentence of each paragraph 
but in some cases read the last sentence  
of the paragraph and then complete the 
map – Topic Sentence, Major Supporting 
Details, Minor Supporting Details and the 
Overall Idea. 
 
Planning 
- Individual work and group work are 
provided with clearer understanding in 
each section of a reading.  
Ask the students to keep them and come to 
speak out in front of the class. 
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Unit/ 
Topic 

Task objectives Activities 
Linguistic Content 

ความคดิเห็น 
IOC 

-1 0 1 
Reading Skills Structures Vocabulary 

  Report 
Some groups present a complete reading 
task to the class and the teacher gives 
feedback and explanation for it. 
 
Language Focus: 
Analysis: 
- Students summarize grammar rules by 
themselves. 
    noun clauses 
 
Practice: 
Lesson Challenge 
- Let the students speak out one by one 
what are the stages that the teacher 
provided. 
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ตารางแสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ของโครงสร้างขอบข่ายเนื้อหา จากการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญ จาํนวน  3 ท่าน 
 

เนื้อหาบทที่ 
คะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 

รวมคะแนน IOC 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก  ช 
แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน 
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For years video games have been criticized for making people more antisocial, overweight 
or depressed. But now researchers are finding that games can actually change us for the better and 
improve both our body and mind. 

Games can help to develop physical skills. Pre-school children who played interactive 
games such as the ones available on will have been shown to have improved motor skills, for 
example they can kick, catch and throw a ball better that children who don’t play video games. A 
study of surgeons who do microsurgery in Boston found that those who played video games were 
27 per cent faster and made 37 per cent fewer errors than those who didn’t. Vision is also 
improved, particularly telling the difference between shades of grey. This is useful for driving at 
night, piloting a plane or reading X-rays. 

Games also benefit a variety of brain function, including decision making. People who play 
action-based games make decisions 25 per cent faster that others and are no less accurate, 
according to one study. It was also found that the best gamers can make choices and act on them 
up to six times a second, four times faster than most people. In another study by researchers from 
the University of Rochester in New York, experienced gamers were shown to be able to pay 
attention to more than six things at once without getting confused, compared with the four that 
most people can normally keep in mind. Additionally, video games can also reduce gender 
differences. Scientists have found that women who play games are better able to mentally 
manipulate 3D objects. 

There is also evidence that gaming can help with psychological problems. At the 
University of Auckland in New Zealand, researchers asked 94 young people diagnosed with 
depression to play a 3D fantasy game called SPARX and in many cases, the game reduced 
symptoms of depression more than conventional treatment. Another research team at Oxford 
University found that playing Tetris shortly after exposure to something very upsetting – in the 
experiment, a film of traumatic scenes of injury and death was used – can actually prevent people 
having disturbing flashbacks. 

Video games are good for you! 
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The effects are not always so positive, however. Indiana University researchers carried out 
brain scans on young men and found evidence that violent games can alter brain function after as 
little as a week of play, affecting regions in the brain associated with emotional control and 
causing more aggressive behavior in the player. But Daphne Bavelier, one of the most 
experienced researchers in the field, says that the violent action games that often worry parents 
most may actually have the strongest beneficial effect on the brain. In the future, we may see 
many treatments for physical and neurological problems which incorporate the playing of video 
games. 
 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills 
Each text total 400-500 words –CEFR (Level B 2) 
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Pre-task 
Brainstorming 
 

1. The students share their own experience of games. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

2. Read the title. 
3. Scan the text. 

-key details  
………………………………………………………………………………… 
-key words 
………………………………………………………………………………… 
-proper nouns 
………………………………………………………………………………… 
-dates/numbers 
………………………………………………………………………………… 

4. Put detailsinto the correct box. 
1. Because of games, we have improved ourselves. 
2. Playing gaming can help with mental issues. 
3. Games can cause more negative behavior in the player. 
4. Games help physical skills become better than before. 
5. Action-based games result in making a decision 25 % faster. 
6. Violent games can change brain function concerned with emotional control. 

7. We can do a wide range of things at the same time. 
8. Video games decrease gender contrasts. 

The application Task 
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The advantages of games The disadvantages of games 
  
  
  
  
  
  
 
Task cycle 
Task 1 Skim the text. 
 

books journals magazines newspapers online resources article 
 Where does the text come from? 
………………………………………………………………………………… 
 

expository persuasive narrative descriptive 
 
 What type of text is it? 

………………………………………………………………………………… 
 
 
Description 

 
Sequence 

 
Comparison 

Cause  
and  

Effect 

Problem  
and  

solution 

 
Classification 

 
Definition 

  
 What pattern of text is it? 

 ………………………………………………………………………………… 
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What is the text about? 
………………………………………………………………………………… 
 
games players scientists students game sellers teachers teenagers 

 Who was it written for? 
 ………………………………………………………………………………… 
 
Task 2 Complete semantic map. 
Read the text again and complete the semantic mapping                                                       
Ex. - Identify the Topic Sentence, Major Supporting Details and Minor Supporting Details. 
 

Wilma Rudolph, the crippled child who became an Olympic running champion, is an 
inspiration for us all. Born prematurely in 1940, Wilma spent her childhood battling illness, 
including measles, scarlet fever, chicken pox, pneumonia, and polio, a crippling disease which at 
that time had no cure. At the age of four, she was told she would never walk again. But Wilma 
and her family refused to give up. After years of special treatment and physical therapy, 12-year-
old Wilma was able to walk normally again. But walking wasn’t enough for Wilma, who was 
determined to be an athlete. Before long, her talent earned her a spot in the 1956 Olympics, where 
she earned a bronze medal. In the 1960 Olympics, the height of her career, she won three gold 
medals. 
 
 
 
 

The advantages and drawbacks of playing video games. 
Games benefit a variety of brain functions. 
Games can help with psychological problem. 
Children should play games because it helps create imagination. 
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MinorSupporting Details 

In 1956 Olympics, where she earned a bronze medal. 
 After years of special treatment and physical therapy, 
12-year-old Wilma was able to walk normally again. 

Etc.. 

Major Supporting Details 

Wilma spent her childhood battling illness… 
an Olympic running champion, is an inspiration 

Her talent earned her a spot in the 1956 Olympics. 

Topic Sentence 

Wilma Rudolph, the crippled child who became 
an Olympic running champion, is an inspiration 

for us all. 
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Planning 
Memorize the stages and come to speak them out in front of the class. 
Group 1 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Group 2 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Group 3 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Group 4 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Group 5 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Group 6 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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Language Focus 
Analysis 
1. Highlighttwosentences with the words: have/has +v3 (present perfect tense), summarize 
the grammatical rules and create their own sentence by using the same structure. 
1.1 Summarize the grammatical rules.  
……………………………………………………………………………….……………………... 
…………………………………………………………………………………….………………... 
……………………………………………………………………………………….……………... 
 
1.2. Create your own sentence. 
 
…………………………………………………………………………………………….………... 
 
Read the last sentence of the text and summarize rule of Future Simple Tense. 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Practice: 
Lesson Challenge 
Teachers provide a wide variety of Present Perfectand Modal Auxiliariesin terms of new 
words, phrases and patterns. 
Present Perfect 
Use the present perfect for: 
1) Life experiences in the past. We don’t say when these happened: we are interested in the 
experience, not the time or date. We often use ever and never. 
I’ve seen all Tarantino’s films. 
Have you ever eaten sushi? - Yes, I have. / No, I haven’t. 
2) Recent past actions that are important now. 
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Oh no! I’ve left my wallet on the bus. 
The president has resigned. 
3) Past situations that are still happening now. We often use how long with for (throughout a 
period of time) and since (from a point in the past until now). 
I haven’t seen Jenny this morning. (It is still this morning.) 
How long have you known Mitya? - I’ve known him for two years. 
Jack's been in Italy since January. 
4) With just, already, yet to talk about recent events in the past. The exact time is not important. 
Use just and already mainly in positive sentences. Use yet in negatives and questions. 
It’s just stopped raining. Let’s go out. 
Can you feed the cat? - I’ve already fed her. 
We can still watch the film. It hasn’t started yet. 
Have you done your English homework yet? 
Note: Use the past simple for completed actions in the past. 
I saw Jenny yesterday. 
Peter moved to Saudi Arabia in 2011. 
Natasha didn't want another piece of cake. 
When did you see Alex? 
Form: 
For positive sentences, the form is subject + have/has + past participle. Make negatives 
with not and change the word order to make questions. 
I've finished the report. 
Jack's been in Italy since January. 
We've just got back from Germany. 
I haven’t seen Jenny this morning. 
How long has Alex known Mitya? 
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Modal Auxiliaries 
It’s possible to use other modal auxiliaries instead of will in the future perfect. Different modals 
show how certain the speaker is about the assumption he or she is making. Remember that the 
assumption is made on the information the speaker has at the moment of speaking. 
Compare: 
By this time next year I’ll have passed my driving test. Quite sure 
By this time next year I should have passed my driving test. Reasonably sure 
By this time next year I may have passed my driving test. Not so sure 
By this time next year I might have passed my driving test. Not so sure 
 
 
 
 
 
Pre-task 
Brainstorming 

1. The students share their own experience of games. 
Possible answer: I used to play FIFA Game which was fantastic. It is a football 
simulation game. I enjoyed playing with my friends. It also reduced my stress level and 
developed my imagination. 

2. Read the title. 
3. Scan the text. 

-key details  
Video games are good for you!/Games can help to develop physical skills.  
Games benefit a variety of brain function./Gaming help with psychological problems. 
However, the effects are not always so positive. 

-key words 
 Video games/ Behavior/ Physical skills/ Brain functions/ Psychological problem/    
 Researcher/… 
 

Answers 
Video games are good for you! 
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-proper nouns 
Boston/ X-rays/ the University of Rochester in New York/ 3D objects/ the University of 
Auckland in New Zealand/ SPARX/ Oxford University/ Indiana University/ Daphne 
Bavelier 
-dates/numbers 
27 per cent faster/ 37 per cent fewer errors/ make decisions 25 per cent faster/  
94 young people diagnosed 
 

4. Put detailsinto the correct box. 

The advantages of games The disadvantages of games 
1.Because of games, we have improved 
ourselves. 

3. Games can cause more negative behavior in 
the player. 

2. Playing gaming can help with mental 
issues. 
 

6. Violent games can change brain function 
concerned with emotional control. 

4. Games help physical skills become better 
than before. 

 

5. Action-based games result in making a 
decision 25 % faster. 

 

7. We can do a wide range of things at the 
same time. 

 

8. Video games decrease gender contrasts.  
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Task cycle 
Task 1 Skim the text. 
 Where does the text come from? 
Online resources/Articles 
 What type of text is it? 

Expository 
 What pattern of text is it? 
 Cause and Effect 
 What is the text about? 
 The advantages and drawbacks of playing video games. 
 Who was it written for? 
 Students/ scientists 
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ภาคผนวก  ซ 
แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 



 

 

Foreign Department (Semester 2/2015) Lesson Plan 1 Grade 11 (E 30204) 

      Unit : 1 Period : 1-2 Date :  

Unit Title : Science and Technology Class Level : Grade 11 Time : 2 hours 

 Topic : Video games are good for you?                   

      Terminal Objective : To develop academic reading abilities and transfer to writing and speaking. 

      Enabling Objective : To identify main ideas and details of the reading passage in the form of semantic map. 

: To be able to understand words, phrases and the main idea of each paragraph. 

: To conclude specific features from the text and create the primary concepts. 

      Expected Behavior : To participate with friends in pairs or groups. 

      Language Fucus : Language function : Read an academic reading text with an appropriate format 

: Vocabulary : Games, Behavior, Physical skills, Brain functions, Psychological problem,  References, Speculation 

: Grammar : Present Perfect / Modals Auxiliaries 

: Skills : Listening/Speaking/Reading/Writing 

      Materials  : Laptop/Projector/Worksheets/Microphone/Laser-pointer/Tasks/Makers 
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Steps Teachers' activities Students' activities 
                          

Pre-task A teacher shares the ideas with class about   Students share their own experience. 

(20 minutes)  advantages and drawbacks of games.     

    A teacher demonstates how to scan the text Students read the title and scan the text to find out 

    and how to find useful words and phrases. key details, key words, proper nouns,  dates/numbers 

    A teacher encourages the students to match the  Students place details (advantages/disadvantages of 

     details in the correct group. games) into the correct box. 

Task cycle (30 minutes) A teacher lets students skim the text and help them  Students skim the text. After this process, they help  

Task 1  if they need.    each other to answer these questions.   

Skim the text     • Where does the text come from?   

        • What are the types/patterns of text? 

        • What is the text about?   

        • Who was it written for?   

                • What is the main idea of the whole text?   
 
 
 210 



 

 

Steps Teachers' activities Students' activities 

Task 2  A teacher lets students read the text again and let them Students apply the strategies, read the text and   

Complete semantic map complete the semantic mapping. complete the semantic mapping. 

Planning A teacher ensures that students have a clearer  Students memorize the steps and come to speak them  

(10 minutes) understanding in each section of a reading. out in front of the class. 

Report (20 minutes) A teacher gives feedback and explanation for it. Students present a complete reading task to the class. 

Language Focus A teacher does as a distance facilitator.   Students find ( present perfect, modals auxiliaries),  

(20 minutes)     identify the grammar rules and create their own 

        sentences.  

Practice A teacher provides a wide variety of example in terms Students take notes and apply to another academic  

(20 minutes) of new words, phrases and patterns.    reading passage. 
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ภาคผนวก  ฌ 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน และดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจุดประสงค์

ค่าความยาก ค่าอาํนาจจําแนก และค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
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ASIMO - the caring robot 

 

In 1986, Honda (a company known mainly for its cars and motorbikes) started work on 
developing a robot which would be able to walk. 28 years later, in 2014, ASIMO was 
unveiled. ASIMO is currently the most realistic humanoid robot in the world. It can jump, 
run, walk, climb stairs and even hop on one leg! It can also use its five fully functioning 
fingers to hold objects in its hands. ASIMO has cameras for eyes, and has the ability to 
recognise faces and map out its surroundings. It can also understand basic commands and is 
programmed to know American and British Sign Language so can communicate with deaf 
people. 

Honda has been taking ASIMO all around the world to show it to young people in order to 
inspire and encourage them to study science. Honda has also said that in the future, ASIMO 
might be able to do certain things which would be dangerous for humans to do, such as fire 
fighting and dealing with harmful chemicals. 

Many people say that ASIMO is a fantastic creation because it could be used to help elderly 
and disabled people who cannot do basic important tasks, such as cleaning or washing up. In 
England, more than half of people aged 75 and over live by themselves, and 5 million of them 
say that their main form of company comes from the television. The fact that elderly people 
are increasingly lonely in a society which is built around communication through the internet 
and social media is incredibly sad. 

Personally, although I think ASIMO is an incredible invention, I am disgusted by the fact that 
we are having to use a robot to combat such a simple problem as loneliness amongst the 
elderly. It is a horrible thought that no one seems to care enough about the older generation to 
make an effort to communicate and be friendly with them. When it is eventually released to 
be sold to the public, ASIMO will not be cheap, so not every lonely person will be able to 
afford one. So I really think that we must try our best not to rely on technology to do things 
that we simply cannot be bothered to do. Yes, technology is a wonderful thing and ASIMO is 
a mind-blowing creation, but we must not use its existence as an excuse not to make the effort 
with older people. 

So if you know an elderly person, like your grandma or grandpa, maybe you should call them 
up on the phone each week or go round to their house for a cup of tea or coffee and talk about 
the weather. I'm sure they will really appreciate the effort; a little goes a long way. 

Note from editor: The photo above this post is not ASIMO. To see what ASIMO looks like, 
have a look at the Honda website: http://world.honda.com/ASIMO/ You can see ASIMO in 
action in this video too.  
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ASIMO – The Caring Robot 

1. What is ASIMO? (Words meaning) 
a. The most realistic humanoid robot in the world 
b. A fantastic creation 
c. An incredible invention 
d. An excuse 

 

 

2. Why do many people say that ASIMO is a fantastic creation? 

 

 

 
3. What is the main form of company for many people over the age of 75 in 

England?(Details) 
a. Their children 
b. A cat 
c. A dog 
d. The television 

 
4. Why is the author disgusted?(Inferences) 

a. ASIMO smells bad. 
b. A robot is being used to solve the simple problem of loneliness. 
c. Old people smell bad. 
d. ASIMO is not cheap. 

 
5. What is the mood/tone of the story?(Mood/tone) 

a. Cautionary and skeptical 
b. Excited and happy 
c. Sad and excited 
d. Enraged and upset 

 
6. What is the main idea of the story?(Main idea) 

a. Robots can be used to do human tasks but we should not rely on them. 
b. Old people are very lonely and need company. 
c. Honda makes cars but also robots. 
d. One day everybody will have a robots like ASIMO for a friend. 

 
 

a. It can fight b. It can deal 
with harmful 

c. It can help 
elderly and 
disabled people 
d b i

d. It can walk 
and climb 
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7. In paragraph 4, sentence 3, what does “it” refer to?(References) 
a. Old people 
b. Disabled people 
c. ASIMO 
d. Public 

 
8. Why does the author think you should talk to your grandparents?(Inferences) 

a. Because ASIMO is not a human 
b. Because the author thinks we should not use technology as an excuse 

to not spend time with older people. 
c. Because the author thinks that ASIMO is too expensive 
d. Because the author thinks that technology is wonderful 

 
9. What could Honda’s first robot do? 

 

 

 

10. What is the main point of sentence 1 in paragraph 2? “Honda has been taking 
ASIMO all around the world to show it to young people in order to inspire and 
encourage them to study science”(Sentences meaning) 

a. Honda has been taking ASIMO all around the world. 
b. Honda invented ASIMO. 
c. Honda wants ASIMO to inspire students to study science. 
d. Honda is a great place for future scientists to work. 

 

 

 

 

 

What could Honda’s 
first robot do? 

a. Jump 

b. Hop on one leg 

c. Run 

d. Walk



216 

 

Answer Key 

ASIMO – The Caring Robot 

1. A 
2. C 
3. D 
4. B 
5. A 
6. A 
7. C 
8. B 
9. D 
10. C 
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Are zoos a good thing? 

 

Zoo are hugely popular attractions for adults and children alike. But are they actually a good 
things? 

Critics of zoos would argue that animals often suffer physically and mentally by being 
enclosed. Even the best artificial environments can’t come close to matching the space, 
diversity, and freedom that animals have in their natural habitats. This deprivation causes 
many zoo animals to become stressed or mentally ill. Capturing animals in the wild also 
causes much suffering by splitting up families. Some zoos make animals behave unnaturally; 
for example, marine parks often force dolphins and whales to perform tricks. These mammals 
may die decades earlier than their wild relatives, and some even try to commit suicide. 

On the other hand, by bringing people and animals together, zoos have the potential to 
educate the public about conservation issues and inspire people to protect their animals and 
their habitats. Some zoos provide a safe environment for animals which have been mistreated 
in circuses, or pets which have been abandoned. Zoos also carry out important research into 
subjects like animal behavior and how to treat illnesses. 

One of the most important modern functions of zoos is supporting international breeding 
programs, particularly for endangered species. In the wilds, some of the rarest species have 
difficulty in finding mates and breeding, and they might also be threatened by poachers, loss 
of enable these species to live and breed in a secure environment. In addition, as numbers of 
some wild species drop, there is an increased danger of populations becoming too genetically 
similar. Breeding programs provide a safeguard; zoo-bred animals can be released into the 
wild to increase genetic diversity. 

However, opponents of zoos say that the vast majority of captive breeding programs do not 
release animals back into the wild. Surplus animals are sold not only to other zoos but also to 
circuses or hunting ranchers in the US or South Africa, where some people are willing to pay 
a lot of money for the chance to kill an animal in a fenced enclosure. Often, these animals are 
familiar with humans and have very little chance of escaping. 

So, are zoos good for animals or not? Perhaps it all depends on how well individual zoos are 
managed, and the benefits of zoos can surely outweigh their harmful effects. However, it is 
understandable that many people believe imprisoning animals for any reason is simply wrong. 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills 
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Are Zoos a Good Thing? 

1. What is an artificial environment?(Words meaning) 
a. The natural habitat of an animal 
b. An environment created to be like the natural habitat of an animal. 
c. A place with space, diversity, and freedom 
d. A place that makes animals healthy. 

 

2. Why do some zoo animals die early?(Cause-Effect) 
a. They are not fed well. 
b. They are killed by the zookeepers. 
c. They are forced to behave unnaturally. 
d. They spend too much time with humans. 

 

3. Which is NOT a benefit of zoos?(Details) 
a. Zoo animals become stressed and mentally ill. 
b. Zoos educate the public and conservation issues. 
c. Zoos support breeding programs for endangered species. 
d. Zoos perform research about animal behavior. 

 

4. How can zoo-bred animals increase genetic-diversity in the wild?(Details) 
a. They have the exact same genes as wild animals and can breed with 

them. 
b. They have the exact same genes as wild animals and cannot breed with 

them. 
c. They have different genes than wild animals and can breed with them. 
d. They have different genes than wild animals and cannot breed with 

them. 
 
Look at the diagram. 
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5. What is the main idea of the story? 

 

  
6. What is the author’s opinion about zoos?(Mood/tone) 

a. They are bad because the animals are treated unfairly. 
b. They are good because they educate the public about conservation 

issues. 
c. It depends on how well the zoo is managed. 
d. The author has no opinion about zoos. 

 

   The main idea 
a. Raising the question of whether zoos should be illegal or not. 
b. Raising the question of whether more zoos should be created. 
c. Raising the question of which animals belong in a zoo. 
d. Raising the question of whether zoos are good for animals or not. 

Topic sentence 3
One of the most important modern functions of zoos is supporting 

international breeding programs, particularly for endangered species. 

Topic sentence 4
However, opponents of zoos say that the vast majority of captive 

breeding programs do not release animals back into the wild. 

Introduction
Zoo are hugely popular attractions for adults and children alike.  

But are they actually a good things? 

Topic sentence 1
Critics of zoos would argue that animals often suffer physically  

and mentally by being enclosed. 

Topic sentence 2
On the other hand, by bringing people and animals together, zoos have 
the potential to educate the public about conservation issues and inspire 

people to protect their animals and their habitats. 
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7. What is the purpose of using “On the other hand” to begin paragraph 2? 
(Sentences meaning) 

a. To continue discussing the harmful effects of zoos. 
b. To talk about his own opinions instead of facts. 
c. To contrast the benefits of zoos with the harmful effects of zoos. 
d. To discuss the body parts of zoo animals. 

 
8. What is the effect of living in an artificial environment on the mental health of 

zoo animals?(Cause-Effect) 
a. It makes the mentally healthy. 
b. It makes them all try to commit suicide. 
c. It makes them become stressed of mentally ill. 
d. Zoo animals do not have mental health. 

 
9. What is the mood/tone of the article?(Mood/tone) 

a. Opinionated 
b. Frustrated 
c. Open-minded 
d. Close-minded 

 
10. Which sentence is not important for the main point of the story?(Main idea) 

a. “Often, these animals are familiar with humans and have very little 
chance of escaping.” 

b. “Perhaps it all depends on how well individual zoos are managed, and 
the benefits of zoos can surely outweigh their harmful effects.” 

c. “Critics of zoos would argue that animals often suffer physically and 
mentally by being enclosed.” 

d. “On the other hand, by bringing people and animals together, zoos 
have the potential to educate the public about conservation issues and 
inspire people to protect animals and their habitats.” 
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Answer Key 

Are Zoos a Good Thing? 

1. B 
2. C 
3. A 
4. C 
5. D 
6. C 
7. C 
8. C 
9. C 
10. A 
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Everyday puzzles 
 

 
 

Humans have been, historically speaking, astonishingly ignorant. Not until 
comparatively recently did we realize that our small blue and green planet is, in fact, 
round and not flat. Knowledge was the preserve of the elite, much of which was in 
fact based on superstition and educated guesswork. 

Luckily, the scientists of the 15th and 16th century Renaissance dragged mankind - 
kicking and screaming and clutching to its superstitious ways - out of the Dark Ages. 
During the eighteenth century, a period known now as the Enlightenment, many 
political and philosophical revolutionaries challenged existing social systems. And 
then, in the twentieth century, civil rights movements shocked the world into 
recognizing gender and racial equality as a right, rather than a privilege. 

Great minds will always challenge the status quo. Scientists, philosophers, explorers 
and avant-garde artists: they all contribute to the progress of mankind. They are 
constantly searching for answers to the really big questions, such as if there could be 
life on other planets, or if there is a God.  

Us normal folk, however, face our own set of unanswerable everyday mysteries. A set 
of nagging puzzles life likes to throw at us now and again, if you will. You know 
what I mean - like why does it only rain when I have forgotten my umbrella? Or why 
is the traffic always worse when I am already late? Why is Justin Bieber famous? And 
why do my house keys insist on running away from me? I’m sure I left them in my 
bag … 

If anyone has the answer to any of these unanswerable everyday mysteries, please let 
me know! (Particularly the last one) 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine 
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Everyday Puzzles 

1. What is “our small blue and green planet”?(Words meaning) 
a. Neptune 
b. The solar system 
c. Earth 
d. Mars 

 

2. What does “knowledge was the preserve of the elite” mean?(Sentences 
meaning) 

a. Only the elite were allowed to study and gain knowledge. 
b. The elite created knowledge by guessing. 
c. The elite created knowledge through superstition. 
d. Both a and c 

 

3. What does the metaphor “dragged mankind – kicking and screaming and 
clutching to its superstitious ways” convey?(Inferences) 

a. Mankind was literally came out of the Dark Ages kicking and 
screaming. 

b. Mankind threw a temper tantrum like a bunch of babies. 
c. Mankind resisted changing their superstitious ways during this time 

period. 
d. Mankind chose science over superstition without resistance.  

 

4. What happened during the Enlightenment? (Sequences / categories) 
 
  

 
  

 

The 15th and 16th 

century 
Renaissance dragged mankind - kicking and
screaming and clutching to its superstitious 

During 1980s 

a. Existing social systems were challenged. 
b. Existing social systems did not change. 
c. The world recognized gender and racial  
equality as a right. 
d. The world recognized gender and racial  
equality as privilege. 

ways 
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5. What does “Great minds will always challenge the status quo” mean? 
(Sentences meaning) 

a. Great minds will write a status on facebook. 
b. Great minds will always question what is considered normal and taken 

for granted even if these questions are unpopular. 
c. Great minds do not believe in God. 
d. Great minds like to challenge politicians. 

6. How are “us normal folk” similar to “great minds?”(Similarities/Differences) 
a. We like to solve puzzles. 
b. We like Justin Bieber. 
c. We ask questions that we do not know the answers too. 
d. We cannot find out keys. 

7. What is the main point of the story?(Main idea) 
a. Throughout history, humans are ignorant 
b. Throughout history, humans are forgetful 
c. Throughout history, humans are always late 
d. Throughout history, humans ask questions and search for answers 

8. What is the tone of this story?(Mood/tone) 
a. Conversational and curious 
b. Bored and selfish 
c. Opinionated and curious 
d. Questioning and opinionated 

 
 
The shark is a carnivorous (meat-eating) sea animal. It is one of the most feared  
fishin the ocean, having the reputation of attacking humans.  
 
Paragraph 3 
Great minds will always challenge the status quo. Scientists, philosophers, explorers 
and avant-garde artists: they all contribute to the progress of mankind. They are 
constantly searching for answers to the really big questions, such as if there could be 
life on other planets, or if there is a God.  

9. Who does “they” refer to in sentence 3, paragraph 3?(References) 
a. Only scientists 
b. Only philosophers 
c. Only explorers 
d. People with great minds 

 
10. Which sentence is NOT important for understanding the main point of the 

story? 
(Main idea) 

a. “Not until comparatively recently did we realize that our small blue 
and green planet is, in fact, round and not flat.” 

b. “Great minds will always challenge the status quo.” 
c. “Us normal folk, however, face our own set of unanswerable everyday 

mysteries.” 
d. All of the above. 
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Answer Key 
1. C 
2. A 
3. C 
4. A 
5. B 
6. C 
7. D 
8. A 
9. D 
10. A 
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OK, I confess: I like reggaeton music 

 

Many months in Latin America have taught me that this confession may bring shame upon 
my family. Nevertheless, it has been too long I can no longer hold it in: I like reggaeton 
music. 

Reggaeton is not a genre of music that is particularly well-known, outside of the Americas. 
Unless you happen to have some connection to Latin American culture, most people are 
unlikely to have heard of this music, most often described as a fusion of other styles including 
Jamaican dancehall, Latin American salsa, electronica and hip-hop music. 

The lyrics are a mixture of singing and rap, usually in Spanish though sometimes also in 
Portuguese, and often with a little English. While having certainly originated in Latin 
America, unlike almost all other styles of music, nobody really knows where the genre was 
born. Some have suggested that its origins are in Panamá but, with no clear idea of its origins, 
people describe reggaeton as the first 'transnational' music in existence. Regardless of its 
origins, a large number of reggaeton artists are from Puerto Rico, including one of the most 
famous, Daddy Yankee. 

Reggaeton must be a very popular style of music. The most successful artists such as Don 
Omar and Tito El Bambino are exceptionally rich, famous and, by all accounts, very 
successful. In some cases artists have also become well-known internationally after releasing 
singles with English-speaking artists. 

In spite of this success, here in Colombia I really do find it very difficult to find any reggaeton 
fans. Every time I mention to friends and colleagues that I like to listen to Wisin and Yandel, 
or a bit of J Balvin, their jaws drop to the ground as they start to question whether or not they 
wish to continue their friendship with me.  

OK, so perhaps I am exaggerating a little but it is hard to meet any fellow reggaeton fans. I 
hear the music everywhere I go: in clubs, in taxis, on buses and in plenty of shops. But ask 
anyone if they like it, and they reply with a very flat 'no', and I cannot seem to find any real 
reason for this. 

Reggaeton is everywhere in Colombia and it must, therefore, be very popular. Its fans, 
however, are nowhere to be seen. They must logically exist: are they just too afraid to admit 
that they like it? 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine 
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OK, I confess: I like reggaeton music 

 

1. What culture is reggaeton music from?(Details) 
 

 
 

2. What languages are reggaeton lyrics sung in?(Details) 
a. Spanish, Portuguese, and English 
b. Only Spanish 
c. Only English 
d. Spanish and English 

 

3. Why is reggaeton described as the first ‘transnational’ music in 
existence?(Inferences) 

a. It is from Panama 
b. It is from Puerto Rico 
c. It is from Colombia 
d. It’s origins are unclear 

 

4. Who are Wisin and Yandel?(Details) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a. England b. Colombia c. Latin d. United 

Who are Wisin and 
Yandel? (Details) 

a. The author’s friends b. The author’s parents 

d. Popular reggaeton 
artists

c. The Colombian 
government 
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5. What is the main idea of the story?(Main idea) 
a. The author was introduced to reggaeton music in Latin America and 

now he cannot find other people who like it. 
b. The author has brought shame upon his family for liking reggaeton 

music. 
c. A discussion of the origins of reggaeton music 
d. A discussion of the most popular reggaeton artists 

 
6. Why does the author say “perhaps I am exaggerating” in paragraph 5? 

(Sentences meaning) 
a. Because he does not have any friends 
b. Because his friends would not end a friendship over differences in 

music preferences 
c. Because it is hard to meet other reggaeton fans 
d. Because he only has friends in Latin America 

 
7. What is the tone of this story?(Mood/tone) 

a. Angry and sad 
b. Confused and sarcastic 
c. Annoyed and unhappy 
d. Excited and unhappy 

 
8. What does “they” refer to in the last sentence?(References) 

a. Reggaeton music 
b. The author’s friends 
c. Reggaeton artists 
d. Fans of Reggaeton music 

 
9. Which sentence is NOT needed to understand the main point of the 

story?(Main idea) 
a. “Reggaeton is not a genre of music that is particularly well-known, 

outside of the Americas.” 
b. “In spite of its success, here in Colombia I really do find it very 

difficult to find any reggaeton fans.” 
c. “In some cases, artists have also become well-known internationally 

after releasing singles with English-speaking artists.” 
d. “Reggaeton is everywhere in Colombia and it must, therefore, be 

popular.” 
 

10. Why does the author conclude that Reggaeton “must, therefore, be 
popular?”(Conclusion) 

a. Because he hears it in taxis 
b. Because he cannot find any reggaeton fans 
c. Because it is everywhere in Colombia 
d. Because it logically exists 
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Answer Key 

1. C 
2. A 
3. D 
4. D 
5. A 
6. B 
7. B 
8. D 
9. C 
10. C 
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ตารางแสดงดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์ ค่าความยาก  ค่าอาํนาจจาํแนก

และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ชั้น ม.5 

ขอ้ท่ี ค่า  IOC สรุปผล 
ค่าความยาก 

ค่าอาํนาจ
จาํแนก 

สถานะ
ขอ้สอบ 

(P) (r) 
1 1 สอดคลอ้ง 0.74 0.44 ผา่นเกณฑ ์
2 1 สอดคลอ้ง 0.68 0.48 ผา่นเกณฑ ์
3 1 สอดคลอ้ง 0.76 0.48 ผา่นเกณฑ ์
4 1 สอดคลอ้ง 0.68 0.48 ผา่นเกณฑ ์
5 1 สอดคลอ้ง 0.54 0.44 ผา่นเกณฑ ์
6 0.8 สอดคลอ้ง 0.74 0.52 ผา่นเกณฑ ์
7 1 สอดคลอ้ง 0.36 0.24 ผา่นเกณฑ ์
8 1 สอดคลอ้ง 0.76 0.48 ผา่นเกณฑ ์
9 1 สอดคลอ้ง 0.38 0.20 ผา่นเกณฑ ์
10 1 สอดคลอ้ง 0.44 0.72 ผา่นเกณฑ ์
11 1 สอดคลอ้ง 0.54 0.44 ผา่นเกณฑ ์
12 1 สอดคลอ้ง 0.80 0.24 ผา่นเกณฑ ์
13 1 สอดคลอ้ง 0.68 0.40 ผา่นเกณฑ ์
14 1 สอดคลอ้ง 0.54 0.44 ผา่นเกณฑ ์
15 1 สอดคลอ้ง 0.40 0.48 ผา่นเกณฑ ์
16 1 สอดคลอ้ง 0.44 0.56 ผา่นเกณฑ ์
17 1 สอดคลอ้ง 0.54 0.44 ผา่นเกณฑ ์

18 1 สอดคลอ้ง 0.34 0.35 ผา่นเกณฑ ์
19 1 สอดคลอ้ง 0.72 0.40 ผา่นเกณฑ ์

20 1 สอดคลอ้ง 0.54 0.44 ผา่นเกณฑ ์

21 1 สอดคลอ้ง 0.38 0.36 ผา่นเกณฑ ์
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ตารางแสดงดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์  คา่ความยาก  คา่อํานาจจําแนก

และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ชัน้ ม.5 (ตอ่) 

ขอ้ท่ี ค่า  IOC สรุปผล 
ค่าความยาก 

ค่าอาํนาจ
จาํแนก 

สถานะ
ขอ้สอบ 

(P) (r) 
22 1 สอดคลอ้ง 0.78 0.20 ผา่นเกณฑ ์
23 0.8 สอดคลอ้ง 0.54 0.44 ผา่นเกณฑ ์
24 1 สอดคลอ้ง 0.62 0.44 ผา่นเกณฑ ์
25 1 สอดคลอ้ง 0.44 0.46 ผา่นเกณฑ ์
26 1 สอดคลอ้ง 0.72 0.56 ผา่นเกณฑ ์

27 1 สอดคลอ้ง 0.86 0.20 ผา่นเกณฑ ์
28 1 สอดคลอ้ง 0.80 0.24 ผา่นเกณฑ ์
29 0.8 สอดคลอ้ง 0.46 0.04 ไม่ผา่นเกณฑ ์
30 1 สอดคลอ้ง 0.48 0.16 ไม่ผา่นเกณฑ ์
31 1 สอดคลอ้ง 0.46 0.36 ผา่นเกณฑ ์
32 1 สอดคลอ้ง 0.58 0.36 ผา่นเกณฑ ์
33 1 สอดคลอ้ง 0.60 0.72 ผา่นเกณฑ ์
34 1 สอดคลอ้ง 0.70 0.52 ผา่นเกณฑ ์
35 1 สอดคลอ้ง 0.24 -0.16 ไม่ผา่นเกณฑ ์
36 1 สอดคลอ้ง 0.56 0.64 ผา่นเกณฑ ์

37 1 สอดคลอ้ง 0.78 0.44 ผา่นเกณฑ ์

38 1 สอดคลอ้ง 0.34 -0.20 ไม่ผา่นเกณฑ ์

39 1 สอดคลอ้ง 0.42 0.36 ผา่นเกณฑ ์

40 1 สอดคลอ้ง 0.74 0.28 ผา่นเกณฑ ์

41 1 สอดคลอ้ง 0.32 0.08 ไม่ผา่นเกณฑ ์
42 1 สอดคลอ้ง 0.70 0.51 ผา่นเกณฑ ์

43 1 สอดคลอ้ง 0.58 0.52 ผา่นเกณฑ ์
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ตารางแสดงดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์  คา่ความยาก  คา่อํานาจจําแนก

และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ชัน้ ม.5 (ตอ่) 

ขอ้ท่ี ค่า  IOC สรุปผล 
ค่าความยาก 

ค่าอาํนาจ
จาํแนก 

สถานะ
ขอ้สอบ 

(P) (r) 
44 1 สอดคลอ้ง 0.44 0.56 ผา่นเกณฑ ์

45 1 สอดคลอ้ง 0.54 0.28 ผา่นเกณฑ ์

46 1 สอดคลอ้ง 0.12 0.32 ผา่นเกณฑ ์

47 1 สอดคลอ้ง 0.86 0.54 ผา่นเกณฑ ์

48 0.6 สอดคลอ้ง 0.54 0.44 ผา่นเกณฑ ์

49 0.8 สอดคลอ้ง 0.70 0.28 ผา่นเกณฑ ์

50 0.6 สอดคลอ้ง 0.48 0.40 ผา่นเกณฑ ์

51 1 สอดคลอ้ง 0.72 0.40 ผา่นเกณฑ ์

52 1 สอดคลอ้ง 0.34 0.12 ไม่ผา่นเกณฑ ์
53 1 สอดคลอ้ง 0.38 0.36 ผา่นเกณฑ ์

54 1 สอดคลอ้ง 0.78 0.20 ผา่นเกณฑ ์

55 0.8 สอดคลอ้ง 0.70 0.28 ผา่นเกณฑ ์

56 1 สอดคลอ้ง 0.62 0.44 ผา่นเกณฑ ์

57 1 สอดคลอ้ง 0.44 0.08 ไม่ผา่นเกณฑ ์
58 1 สอดคลอ้ง 0.72 0.56 ผา่นเกณฑ ์

59 1 สอดคลอ้ง 0.86 0.20 ผา่นเกณฑ ์
60 1 สอดคลอ้ง 0.80 0.24 ผา่นเกณฑ ์

ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั  0.94 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ญ 
หนังสือขอเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือ 

วจัิยและหนังสือขออนุเคราะห์ในการเกบ็รวมรวบข้อมูล 
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