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 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาและหาประสทิธิภาพแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ

เขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก เปรยีบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ

เพื่อความเขาใจ ของนักศึกษาช้ันปที่ 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กอนและหลังการใชแบบฝกการ

อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 2 หลังการใชแบบฝกการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาช้ันปที่ 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 25 คน 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยการเรียนการ

สอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก จํานวน 8 บท แบบทดสอบวัความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจกอนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การดําเนินการทดลองใชเวลา 10 สัปดาหๆละ  

2 ชั่วโมง  

 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ

เขาใจของนักศึกษากอนและหลังการใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ คาเฉล่ียและคารอยละ เพื่อหา

ประสทิธิภาพของแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห

ระดับความพึงพอใจที่มีตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

 ผลการวิจัยพบวา: 

 1. แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผัง

กราฟกทีพ่ัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 77.35/78.13 แสดงวาแบบฝกทีพ่ัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี  

 2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักศึกษาหลังเรียนโดยใชแบบฝกการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยการเรียนการสอน

โครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกที่ผูวิจัยสรางข้ึนอยูในระดับดี 
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 The purposes of the study were to develop and test the efficiency of English reading 

exercises based on discourse structure and graphic organizers instruction of second year students, faculty 

of Education, Silpakorn University, to compare the students’ English reading ability before and after using 

the constructed exercises, and to survey students’ satisfaction with the exercises. The samples consisted 

of 25 second year students, faculty of Education, Silpakorn University during the second academic year 

of 2015.  

 The instruments used for this experiment were eight units of reading exercises based on 

discourse structure and graphic organizer instruction. An English reading ability test was used for testing 

students’ reading ability before and after using the constructed exercises, and questionnaire was used to 

survey the subjects’ satisfaction with the constructed materials. The experiment on English reading 

exercises focusing on discourse structure and graphic organizer was conducted during 20 hours sessions 

over 10 weeks. Before and after experiment the same English reading ability test was given to measure 

students’ reading ability. After studying all units, the samples were administered the questionnaire to 

check students’ satisfaction and opinion on the materials. 

 A statistical analysis was used to compare the students’ English abilities before and after 

using the exercises. The average of the practice scores was compared with the posttest scores in order to 

determine the efficiency of the English reading exercises. The mean and standard deviation of the 

questionnaire score were used to measure the students’ satisfaction on the materials. 

 The results of the study were as follows: 

1. The efficiency of the materials was 77.35 and 78.13 percent for the reading practice tests and 

formative reading ability posttest, respectively. The average percentage of the constructed materials exceeding 

the expected criterion (75/75), this revealed that the efficiency of the materials was at the high level. 

2. The students’ English reading ability after studying the English reading exercise based on 

discourse structure and graphic organizers instruction was significantly higher than that before studying English 

reading exercise at the 0.05 level. 

3. The students’ satisfaction with the eight units towards the English reading exercises was at the 

high level. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมโลกปจจบุันการเรียนรูภาษาตางประเทศมคีวามสําคญัและจําเปนอยางยิ่งใน

ชีวิตประจําวัน เน่ืองจากภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือสําหรับการติดตอสือ่สาร การศกึษา แสวงหา

ความรู การประกอบอาชีพ และการสรางวิสยัทศันของชุมชนโลก ที่นํามาซ่ึงมิตรไมตรี ความรวมมอื

กับประเทศโลก อกีทั้งภาษาตางประเทศยังทําใหผูเรียนเรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและ

วัฒนธรรม ขนมธรรมเนยีมประเพณี การคดิ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติทีด่ตีอ

การใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสือ่สารได รวมถึงผูเรียนสามารถเขาถึงองค

ความรูตางๆไดงายและกวางขึ้น และมีวิสยัทศันในการดํารงชีวิต (กรมวิชาการ, 2550: 1) อกีทัง้

ภาษาองักฤษเปนภาษาสากลที่สามารถใชสื่อสารกับชาวตางชาติทั่วโลก เน่ืองจากปจจบุันการสือ่สาร

และเทคโนโลยมีีความเจริญกาวหนามาก ซ่ึงเปนผลสบืเน่ืองมาจากการกาวไกลของวิทยาการ ทีเ่กดิ

จากมันสมองของมนุษยที่ไดสั่งสมความรูและประสบการณวิทยาการที่ไดมานั้นสวนใหญมีการ

ถายทอดโดยใชภาษาองักฤษ (ทณุ เตยีวรัตนกุล, 2550: 3) ภาษาองักฤษยังเปนเคร่ืองมือที่ใชแสวงหา

ขอมูลและความรูเกอืบทุกแขนง จงึนับวาภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศทีส่ําคญัและแพรหลาย

มากที่สดุ อาจกลาวไดวาทุกประเทศในโลกเรียนภาษาองักฤษเปนภาษาตางประเทศ ภาษาองักฤษจงึ

เปนภาษาทีจ่ ําเปนตองใชในการศึกษาขั้นสูงทั้งในและนอกประเทศ เพราะตําราทางวิชาการขั้นสูงได

จัดพิมพเปนภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ ผูที่รูภาษาอังกฤษจงึสามารถเขาใจความคดิ ทศันคติ

วัฒนธรรมของชนชาติอื่น ตลอดจนความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและความเคลือ่นไหวของโลกทั้ง

ทางดานการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคมไดเปนอยางดี (อดุมลักษณ อปุจนัทร, 2547: 1) 

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารผูเรียนตองอาศยัความสามารถทั้ง 4 ทักษะ ไดแก 

การฟง พูด อาน และเขยีน ในสภาพความเปนจริงผูเรียนเรียนภาษาองักฤษเปนภาษาทีส่อง สําหรับ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทักษะการอานเปนทักษะที่สําคญั (นาฏนัดดา พงษประดิษฐ, 2004: 

1) เปนทักษะทีจ่ําเปนทีส่ดุและใชมากที่สดุ (Grabe, 1991: 375-376) และมีความจําเปนสําหรับคน
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ไทยในการศึกษาทุกระดบั (ชวนพิศ ศรีวิชัย, 2549: 2) บคุคลทีส่ามารถอานภาษาอังกฤษไดดีกวายอม

สืบคน และพัฒนาทุกดานไดมากกวา น่ันหมายความวา การศึกษาหาความรูเพ่ือประกอบอาชีพใน

อนาคตยอมมีแนวโนมทีด่ีกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเร่ิมตนพัฒนาทักษะ การอานภาษาองักฤษตั้งแต

วัยเยาว จงึถอืไดวาวิชาภาษาองักฤษเปนวิชาที่ตองพัฒนาทกัษะการอานควบคูไปกับการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน จงึจะทําใหการเรียนรูและการดําเนินชีวิตประสบผลสําเร็จสงูสดุ (บัณฑิต ฉตัรวิโรจน 

2549, 1) ทกัษะการอานจงึเปรียบเสมือนเคร่ืองมอืเพิ่มเติมในการตดิตอสือ่สาร และการแสวงหา

ความรู อีกทั้ง Finocchiaro and Sako (1983, 149) สรุประดับความจาํเปนของการอาน

ภาษาองักฤษตอระดับการศึกษาดังนี ้ระดับประถมศึกษา การอานควรเปน 15% การฟงการพูด 80% 

การเขยีน 50% ในระดับมัธยมศึกษา การอานควรเปน 40% การฟงการพูด 45% การเขยีน 15% 

และระดับอดุมศึกษา การอานควรเปน 50% การฟงการพูด 30% และการเขยีน 20% (วิชชุดา ขํา

ประถม, 2554: 2) ผูเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท มีความจําเปนตองอานตําราภาษาอังกฤษ โดยหัวใจ

สําคญัของการอานคอืความสามารถทีจ่ะเขาใจสิง่ทีอ่ าน ทัง้น้ี ผูเรียนยงัตองใชทักษะการอานเพือ่

ตดัสินและประเมินความนาเช่ือถอืของสิง่ทีอ่ านได (วิสาข จตัิวตัร, 2543: 3)  

จากขอมลูดังกลาวทําใหทราบวาการอานภาษาองักฤษเปนทกัษะที่สําคัญและจําเปนมาก

ยิ่งขึ้นเมือ่ศึกษาตอในระดับอดุมศึกษา แตในทางกลบักันความสามารถในการอานของผูเรียนยงัอยูใน

ระดับต่ํากวาเกณฑและตองไดรับการปรับปรุง ซ่ึงจากผลสอบวัดความรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายที่ทบวงมหาวิทยาลยัจดัสอบทุกป โดยมากกวาคร่ึงหนึ่งของจํานวนขอในขอสอบ เปนการ

วัดความสามารถทางดานการอานเพ่ือความเขาใจของผูเรียน ซ่ึงผลวิเคราะหสถิตคิะแนนทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาต ิO-NET ป 2555 ปรากฏวิชาภาษาองักฤษ เปนวิชาที่ผูสอบทําคะแนนไดต่ําทีสุ่ด 

โดยคาคะแนนเฉลีย่คอื 22.13 คะแนน ซ่ึงจากจํานวนผูสอบ 392,468 คน และในป 2556 คะแนน

เฉลีย่คอื 25.35 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน และมจีํานวนผูเขาสอบ 414,688 คน 

(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556) และจากการประเมินการรูเร่ือง

การอานของนักเรียนไทย ผลจากการประเมิน PISA พบวา นักเรียนไทยยงัคงมีคะแนนเฉลีย่ต่ํากวา

คาเฉลีย่นานาชาติ มีนักเรียน 43% ที่มีการอานต่ํากวาระดับพ้ืนฐาน นักเรียนรูเร่ืองการอานที่

ระดับพ้ืนฐานประมาณ 37% นักเรียนทีมี่ความรูและทักษะการอานสงูกวาระดับพ้ืนฐานประมาณ 

20% และมีนักเรียนที่รูเร่ืองการอานในระดับทีสู่งมากเพียง 0.3% (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยแีหงชาติ, 2556) จากขอมลูเหลาน้ีช้ีใหเห็นวา ผูเรียนทีจ่ะเขาเรียนตอในระดับอดุมศึกษามี

ความสามารถในการอานภาษาองักฤษต่ํา และควรจดัการเรียนการสอนเพ่ือแกไขและพัฒนาทักษะ

การอานของผูเรียนเม่ือศึกษาในระดับอดุมศึกษา (สติา ทายะติ, 2551: 1-2)  

จากการวิเคราะหปญหาดังกลาวพบวา ผูเรียนสวนใหญมีปญหาดานการอาน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งความเขาใจในเร่ืองทีอ่าน ซึง่มีผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบทักษะการอานอยูในระดับต่ํา เชน 

ไมเขาใจเร่ืองทีอ่าน จาํคําศพัทไมได ตอบคําถามหลังการอานไมได บทอานไมนาสนใจ ไมเหมาะสม

กับวัยผูเรียน สงผลใหผูเรียนเกดิความเบือ่หนายในการเรียนภาษาองักฤษ และสงผลกระทบถึงการ

เรียนรูทักษะอื่นอกีดวย (สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานีเขต 1, 2552: 15) 

ดังนั้นผูสอนภาษาองักฤษจงึตองศึกษา และพัฒนาการจดัการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะสําคัญคอืการ

อาน โดยจดักิจกรรมสงเสริมทักษะการอานที่นาสนใจ บทเรียนที่นํามาใชในการอานที่เพลดิเพลิน 

สนุกสนาน และมีความหมายกับผูเรียน ควบคูกับการคดิคนเทคนคิ วิธีการสอนใหมๆ  เพ่ือใหผูเรียนได

ฝกทักษะการอานที่สนุกกับการเรียน ไมรูสึกเบื่อหนายในการเรียนภาษาองักฤษ (กิตยิวด ีบญุซือ่, 

2549: 38) รวมถึง Verna (1997) กลาววาสาเหตุทีท่ําใหการสอนอานภาษาอังกฤษไมประสบ

ผลสําเร็จ มาจากการขาดแคลนสือ่ หรือแบบฝกเสริมทกัษะการอานทีส่อดคลองกับความตองการของ

นักเรียน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดปญหาดานการจดัการเรียนภาษาองักฤษในอนาคต การจดัการเรียนรู

ภาษาองักฤษ ผูสอนจําเปนตองจดักจิกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอาน

ภาษาองักฤษใหมีประสิทธิภาพมากทีส่ดุ เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเช่ือมโยงความรูสูทักษะการใช

ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สารไดทัง้ฟง พูด อาน เขยีน  

แนวทางในการแกปญหาดงักลาว ผูสอนตองรวมกันปรับเปลีย่นวิธีสอนเพ่ือใหผูเรียนคดิ

เปน ทําเปน แกปญหาได รูจักคนควาหาความรูดวยตนเองและปรับใชในการดํารงชีวิตไดอยางถูกตอง

เหมาะสม อกีทั้งเพิ่มการเรียนรู สืบเสาะ วิเคราะหจากปญหา ทําโครงงาน การดงูาน ฝกงาน และ

แหลงเรียนรูรอบตัว (บัญชา แสนทวี, 2556) ผูสอนสามารถใชแบบฝกการอานเพ่ิมเติมขึ้นมาจากการ

เรียนรูทฤษฎมีาแลว มุงเนนใหผูเรียนไดเพ่ิมทกัษะในการเรียนรูและฝกฝนจนชํานาญ โดยเร่ิมจาก

ผูสอนทําเปนตัวอยางกอนแลวเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏบิตัดิวยตนเอง อกีทั้งแบบฝกเปนเคร่ืองมือ

ทางการเรียนที่มุงใหผูเรียนฝกหดัดวยตนเอง เพ่ือใหมีทักษะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ไดเรียนเน้ือหาไปแลว 

แบบฝกประกอบดวยคําแนะนําในการทํากจิกรรม จดุประสงค การทํากิจกรรม และมีแบบประเมินผล



4 
 

การปฏิบตั ิวนิดา สุขวนิช (2536: 36) กลาววาแบบฝกเปนเคร่ืองชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะในการใช

ภาษาใหดขีึ้น ชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน โดยมีการฝกชํ้าหลายๆ คร้ัง เปนเคร่ืองมอืในการ

วัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนแตละคร้ัง และสามารถทบทวนไดดวยตนเอง เพ่ือจะไดมีทักษะ

ความชํานาญเพ่ิมขึ้นหลังจากที่ไดเรียนรูทฤษฎีในเนือ้หาแลว และแบบฝกควรประกอบดวยคําแนะนํา

ในการทําขอคําถามหรือกจิกรรมและชองวางใหนักเรียนตอบคําถาม (อบุลวรรณ ปรุงวนิชพงษ, 2551: 

82) สอดคลองกับ วิชชุดา ขําประถม (2554: 65) ที่ระบุวาแบบฝกมปีระโยชนทั้งผูเรียนและผูสอน 

กลาวคอืผูสอนนําแบบฝกมาเปนสือ่ชวยสอนหรือสือ่สําหรับจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน 

สําหรับผูเรียนสามารถฝกทักษะและทบทวนสิง่ที่ไดเรียนเพ่ือใหเกิดความชํานาญในทักษะนั้นๆ 

อีกทั้งการพฒันาการอาน จาํเปนตองใชกระบวนการการอานที่มีประสิทธิภาพมาใชใน

การเรียนการสอน กระบวนการอานอยางมีปฏสิัมพันธ (Interactive) เปนกระบวนการที่ทุก

องคประกอบของการอานทํางานรวมกันอยางดีเพ่ือชวยใหเกิดความรูความสามารถในการทําความ

เขาใจถอยคําตามตัวอกัษรทีอ่าน การสือ่ความหมายจากถอยคํา สํานวน และความคดิรวบยอดในการ

เดาความหมายทัง้หมดผสมผสานเขาดวยกันอยางมปีระสิทธิภาพ จดิาภา ฉันทานนท (2541: 55) 

กลาววาผูอานทีป่ระสบความสําเร็จน้ันใชกระบวนการทางความรูในการอานทั้ง 2 รูปแบบ คอื 

กระบวนการ Bottom-up เปนกระบวนการอานทีเ่ร่ิมจากระดับลางสูบน คอืผูอานจะตองใชความรู

ทางภาษาในการวิเคราะหตั้งแตระดับตัวอักษร ความหมายของคําศัพท โครงสรางไวยากรณ จนถึง

ระดับความสัมพันธระหวางประโยคและขอความทั้งหมดทีอ่าน และกระบวนการ Top-down เปน

กระบวนการอานที่เร่ิมจากระดบับนลงสูลางโดยใชพ้ืนความรูและประสบการณเดมิเปนตัวช้ีแนะ

แนวทางในการทําความเขาใจสิ่งทีอ่าน  

ดังน้ัน การอานจงึเปนกระบวนการปฏิสมัพันธระหวางผูอานกับบทอาน โดยผูอานจะตอง

มีพื้นฐานความรูดานภาษาและดานเนือ้หา และสามารถเช่ือมโยงพ้ืนความรูเหลานั้นเขากบัเนือ้หาใน

บทอานไดจงึจะเกดิความเขาใจในบทอาน (Eskey, 1995: 93-100) จากเหตุผลดังกลาวเห็นไดวาใน

การอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจน้ัน โครงสรางความรู (Schemata) ของผูอานก็มอีทิธิพลตอ

ความเขาใจของผูอานดวย โครงสรางความรูเปนโครงสรางทางความรูที่เกีย่วของกับความรูและ

ประสบการณเดมิของผูเรียน ซึ่งเปนพ้ืนฐานที่สําคัญทีจ่ะชวยใหเกิดแนวคดิใหม Rumelhart (1981) 

ใหคําจํากัดความของโครงสรางความรูเดิมวาเปนโครงสรางของขอมูลทีแ่สดงถึงความคดิรวบยอด
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ทั่วไปซึ่งเก็บไวในความทรงจํา มีโครงสรางความรูทีแ่สดงถึงความรูเก่ียวกับความคดิรวบยอดตางๆ 

เกีย่วกับวัตถุ สถานการณ เหตุการณ และลําดับของเหตุการณ การกระทําและลําดับของการกระทํา

ตางๆ สวน Nunan (1999: 201) ไดกลาวไววาโครงสรางความรูคอืพ้ืนฐานของความคิดเกีย่วกับ

ประสบการณในอดตีที่นําไปสูกรอบที่เปนแนวคดิใหมที่ชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจเก่ียวกับ

ประสบการณใหมๆ ซึ่งประเภทของความรูเดมิแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ  Carrell (1986: 250-

251) กลาววาทฤษฎีโครงสรางความรูสามารถแบงไดเปน 2 ดานคอื ดานรูปแบบคอืความรูเกีย่วกับ

โครงสรางและรูปแบบของบทอาน (Formal schema) ซึ่งทาํใหผูอานสามารถแยกประเภทของ

โครงสรางบทอาน (Discourse Structure) แตละแบบไดโดยการสงัเกตคําเช่ือม ซ่ึงจะทําใหผูอาน

เขาใจความสัมพันธของขอความหลักและรายละเอยีดไดชัดเจนยิ่งขึ้น และใชโครงสรางความรูดาน

ตางๆ มาทําความเขาใจบทอาน และดานเนือ้หา คอืความรูเกี่ยวกับเน้ือหาทีป่รากฏในบทอาน 

(Content Schema) ถาผูอานมีความรูเกีย่วกับเร่ืองดังกลาวจะทําใหเขาใจบทอานไดงายขึ้น ในการ

เรียนการสอน ผูสอนสามารถกระตุนใหผูเรียนใชความรูเดิมในดานตางๆ เชนการใชคําถามกระตุน 

การใหผูเรียนคาดเดาเหตุการณลวงหนามาชวยในการทําความเขาใจบทอานได 

อีกทั้งงานวจิยัในประเทศไทย สจุินต หนูแกว (2536: 65-66) ไดทําการวจิยัเร่ือง 

การศึกษาโครงสรางบทอานทีมี่ผลตอความเขาใจในการอานภาษาองักฤษและการระลึกไดของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่5 ทีมี่ความสามารถในการอานระดับสงูและระดับต่ํา ผลการวิจยัสรุปวา

โครงสรางบทอานมีผลตอความเขาใจในการอานของนักเรียน สอดคลองกับ สงวนศรี เณรฐานันท 

(2533: 92) ไดศึกษาเปรียบเทยีบความเขาใจในการอานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 ที่เรียนโดย

ใชโครงสรางระดับยอดและเรียนตามคูมือครู พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชโครงสรางระดับยอดมี

คะแนนเฉลีย่ความเขาใจในการอานภาษาองักฤษสงูกวาคะแนนเฉลีย่ของนักเรียนที่เรียนตามคูมอืครู 

ซ่ึงงานวจิยัดงักลาวแสดงใหเห็นวาผูอานที่มคีวามเขาใจโครงสรางบทอานสามารถเขาใจบทอานได

ดีกวาผูอานที่ไมรูโครงสรางบทอาน  

นอกจากนี ้ผงักราฟก (Graphic Organizer) พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูอยางมี

ความหมายตามแนวคดิของ Ausubel (1963: 26 -27) ผงักราฟกเปนรูปแบบความคดิหรือความ

เขาใจที่บุคคลสรางขึ้นเพ่ือนําเสนอ สือ่สาร และแสดงความคดิ ความเขาใจทีอ่ยูในสมองใหออกมาเปน

ภาพที่เปนรูปธรรม ซ่ึงการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมือ่ผูเรียนไดเช่ือมโยงสิง่ทีเ่รียนใหมเขาไวในโครงสราง



6 
 

ทางปญญา (Cognitive Structure) หรือเช่ือมโยงสิ่งทีเ่รียนใหมกับความรูเดมิที่มีอยูในสมองของ

ผูเรียน การที่ผูเรียนจะเช่ือมโยงสิ่งทีเ่รียนเขาไวในโครงสรางทางปญญา เพ่ือเกบ็ไวในความจําระยะ

ยาว เทคนิคผงักราฟก มีหลายรูปแบบ แตละรูปแบบมคีวามเหมาะสมในการใชแตกตางกันไปสามารถ

ใชในการรวบรวมขอมูล หรือความรูที่ไดอยางเปนระบบ ทําใหสรุปเร่ืองทีเ่รียนรูหรือคนความาไดเปน

อยางด ี(กรมวิชาการ, 2550: 70) ผังกราฟกไดมาจากการนําขอมลูดิบหรือความรูจากแหลงตาง ๆ ใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมาทําการจดักระทําขอมูล ในการจดักระทําขอมูลตองใชทักษะการคดิ เชน การ

สังเกต เปรียบเทยีบ จดัเรียงลําดบั จดัประเภท และการใชตัวเลข จากน้ันจงึมีการเลอืกแบบผังกราฟก

เพ่ือนําเสนอขอมลูทีจ่ดักระทําแลว ตามวตัถุประสงคที่ผูนําเสนอตองการซึ่ง Simmons, Griffin และ 

Kameenui (พิมพันธ เดชะคุปต, 2544: 126) สรุปไดวา ยงักลาววาผังกราฟกเปนเทคนิคการสอนที่

ชวยใหผูเรียนไดแยกสวนประกอบตางๆ ของขอมูลที่เกิดจากการเรียนรู พัฒนากระบวนการคิดเพ่ือให

เกดิความคลองทางการคดิ สามารถจดัระบบของขอมลูที่ไดรับจากการเรียนรูไดอยางเปนระเบียบงาย

ตอการจดจาํ แผนผังกราฟกแตละชนิดมีลกัษณะเฉพาะในการนําเสนอขอมลูทีแ่ตกตางกันเม่ือนํามาใช

ในการจดักจิกรรมการเรียนรูจะทําใหนักเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย อีกทัง้ลกัษณะเฉพาะ

ของแผนผังกราฟกแตละชนิดยงัเปนปจจยัที่ชวยใหนักเรียนจดจาํเร่ืองราวที่อานไดงายและแมนยํา

ยิ่งขึ้น (ปราณี จ้ําแพงจันทร, 2555: 43) 

ดังน้ันการใชโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก เปนเทคนิคการสอนทีแ่สดงใหเห็น

โครงสรางแบบตางๆ ของขอความ และขอมูลดานเนือ้หาทีเ่ปนรูปธรรมตามลําดบัขั้น (Simmons, 

Griffin, & Kameenui, 1988: 15-21) การสอนทีเ่นนใหผูเรียนสามารถวิเคราะหชนิดของขอความ 

จําแนกตามประเภทของขอความ ไดแก การใหความหมาย การเปรียบเทยีบ เชิงเหตผุล กระบวนการ 

การจําแนก ปญหา และวิธีแกปญหา ซึง่ในการเรียนการสอน ผูสอนทําไดโดยใหผูเรียนระบุประเภท

ของขอความและเตมิในผังกราฟก (Grabe, 2009) จากการวิจยัการสอนที่ใชโครงสรางขอความ

รวมกับผังกราฟกที่มีผลตอการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ พบวาความสามารถในการจดจาํโครงสราง และชนิดของขอความแตละชนิดได ทํา

ใหผูอานสามารถนําขอมูลที่ไดไปเติมในผังกราฟกไดอยางสมบูรณ และยงัสงผลใหผูอานพัฒนา

ความสามารถทางการอานไดดขีึ้น (Jiang, 2012) สอดคลองกับ Carrell (1992: 1-2) ไดทําวจิยัเร่ือง 

การรับรูโครงรางของบทอานจะสงผลตอการระลึกได ผลปรากฏวา พบวากลุมตัวอยางที่ใชโครสราง
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ของบทอานในการเขยีนสิ่งที่ระลึกได จะสามารถระลึกสิ่งทีอ่านไดมากกวาทัง้ดานคุณภาพและปริมาณ 

จึงทําใหเห็นวาผูอานทีเ่ขาใจโครงสรางขอความ (Discourse Structure) จะสามารถมองเห็น

ความสมัพันธตางๆของขอความหลักและรายละเอยีด สามารถระลึกสิ่งทีอ่านได และพัฒนา

ความสามารถทางการอานไดดยีิ่งขึ้น 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จงัหวัดนครปฐม ใหความสําคัญ

กับการแกปญหาและพัฒนาทักษะการอานของนกัศกึษา ดังปรากฏในงานวจิยัของ ธัญลักษณ เพยีร

จัด (2547) ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทคนิคการอานภาษาอังกฤษ รายวิชา

ภาษาองักฤษ 1 สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม พบวา 

ความสามารถในการอานภาษาองักฤษของนักศึกษาหลงัการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สงูกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 อีกทั้ง ลลนา ปฐมชัยวัฒน (2550) ไดศกึษาพัฒนา

แบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษดวยตนเองดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 

1 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร พบวาความสามารถใน

การอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจของนักศกึษาหลังการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษดวย

ตนเอง สงูกวากอนการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาองักฤษดวยตนเอง รวมถึง วิชชุดา ขําประถม 

(2554) ไดทําการวจิยัเร่ือง การพัฒนาแบบฝกทกัษะเสริมการอานภาษาอังกฤษดวยกลวิธีอภปิญญา 

สําหรับนักศึกษาช้ันปที ่1 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร 

พบวา ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังเรียนแบบฝกทักษะเสริมการอาน

ภาษาองักฤษสงูกวากอนเรียนแบบฝกทกัษะเสริมการอานภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคญัทางสถติิที่

ระดับ .05  

ดังน้ันผูวจิบัพบวางานวจิยัเก่ียวกับการสรางแบบฝกการอานภาษาองักฤษสําหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร มีจํานวนจํากัด ประกอบกับผูวิจยั

สนใจทีจ่ะทําการวิจยัเร่ืองการพัฒนาแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการ

สอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกในระดับอดุมศึกษา อีกทัง้งานวจิยัในประเทศไดเวนชวงของ

ทําการวิจยัเร่ืองโครงสรางขอความทีมี่ผลตอความสามารถในการอานเปนเวลานาน จากเหตุผล

ดังกลาว ผูวจิยัจงึสนใจทีจ่ะศึกษาเร่ือง การพัฒนาแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจ โดย

การเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผงักราฟกในการพัฒนาความสามารถในการอาน
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ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจของนักศึกษาช้ันปที่ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชา 466 222 ภาษาอังกฤษเพ่ือ

วิชาการ 2 (English for Academic Purposes II) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยา

เขตพระราชวังสนามจันทร เน่ืองจากรายวิชาดังกลาวเปนวิชาที่นักศกึษาช้ันปที ่2 ทกุสาขาวิชา

จําเปนตองเรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานและเขยีนภาษาองักฤษในเชิงวิชาการ เน้ือหาใน

รายวิชาจะสงเสริมใหผูเรียนไดอานบทอานหลายลักษณะ เชน เชิงเปรียบเทยีบ ลําดบัเหตุการณ เหตุ

และผล เปนตน ซึง่การใชแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการสอน

โครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกจะสงผลใหนักศึกษามีความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ

สูงขึ้น สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการเรียน และเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูวิชา

ภาษาองักฤษในระดับอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวจิัย 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดย

การเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผงักราฟก ของนักศึกษาช้ันปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 75/75 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ ของ

นักศึกษาช้ันปที่ 2 กอนและหลังการใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยการสอน

โครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศกึษาช้ันปที่ 2 หลังการใชแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก 

 

ปญหาในการวจิัย 

1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดย

การเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผงักราฟก ของนักศึกษาช้ันปที่ 2 มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 75/75 ตามที่กําหนดไวหรือไม 



9 
 

2. ความสามารถในการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ ของนักศึกษาช้ันปที่ 2 หลัง

การใชแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับ

ผังกราฟก สงูกวากอนเรียนหรือไม 

3. นักศึกษาช้ันปที่ 2 มีความพึงพอใจตอการใชแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความ

เขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกบัผงักราฟกในระดับใด 

สมมติฐานการวจิัย 

1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดย

การเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผงักราฟกของนักศึกษาช้ันปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 75/75 

2. ความสามารถในการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ ของนักศึกษาช้ันปที่ 2 หลัง

การใชแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับ

ผังกราฟกสูงกวากอนเรียน 

3. นักศึกษาช้ันปที ่2 มีความพึงพอใจหลังการใชแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือ

ความเขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกในระดับด ี 

 

ขอบเขตการวจิยั 

ผูวจิยักําหนดขอบเขตการวจิยัไวดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร คอื นักศกึษาช้ันปที ่2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จงัหวัดนครปฐมทีล่งทะเบยีนรายวิชา 466 222 ภาษาองักฤษเพ่ือ

วิชาการ 2 (English for Academic Purposes II) ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2558 ซึ่งแบงเปนกลุม

เรียนยอยๆ 12 กลุม กลุมละ 23-35คน จํานวน 312 คน  

1.2 กลุมตัวอยาง คอื นักศึกษาช้ันปที่ 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จงัหวัดนครปฐม ที่ลงทะเบยีนรายวิชา 466 222 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
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วิชาการ 2 (English for Academic Purposes II) ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงาย โดยใชวิธีจับ

สลาก (Simple Random Sampling) นักศกึษามา 1 กลุม ซ่ึงกลุมตัวอยางในการวจิยัคร้ังน้ีคอืสาขา

ปฐมวยัและจติวิทยา จาํนวน 25 คน 

2. ตวัแปรที่ศกึษา 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีคอื  

2.1 ตัวแปรตน แบบฝกการอานเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการสอน

โครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก 

2.2 ตัวแปรตาม ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 

ความพึงพอใจที่มตีอแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความ

เขาใจ 

3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

ระยะเวลาในการทดลองใชแบบฝกการอานเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการสอน

โครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก สําหรับนักศกึษาช้ันปที่ 2 คณะศึกษาศาสตร เปนระยะเวลา 10 

สัปดาห สัปดาหละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 ช่ัวโมง  

 

ขอตกลงเบื้องตน 

1. วิจยัคร้ังน้ีไมคํานึงถึงตัวแปรตนดานความถนัด พื้นฐานการศกึษา สภาวะทาง

เศรษฐกจิ สภาพครอบครัว และระดับสติปญญา เน่ืองจากกลุมตัวอยางมีลักษณะตัวแปรดังกลาวไม

แตกตางกันมากนัก 

2. การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของสือ่เสริมการอานในการวิจยัคร้ังน้ี กําหนดไว 

75/75 (ชัยวงศ พรหมวงศ และคณะ, 2520: 136-142) ซ่ึงถอืวาใหคาความคลาดเคลือ่นในการ

ยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของสือ่ ไวรอยละ 2.5-5 กลาวคอื  

2.1 เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝกการอานสูงกวาเกณฑทีต่ัง้ไวรอยละ 2.5 ขึ้นไป ถอื

วาการอานมีประสิทธิภาพดมีาก 
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2.2 เม่ือประสิทธิภาพของสือ่เสริมการอานสูงกวาหรือเทยีบเทาเกณฑทีต่ัง้ไวแตไม

เกินรอยละ 2.5 ถอืวาเปนสือ่การอานที่มปีระสิทธิภาพด ี

2.3 เม่ือประสิทธิภาพของสือ่เสริมการอานต่ําวาเกณฑทีต่ั้งไว แตไมต่ํากวารอยละ 

2.5 ถอืวายงัมีประสิทธิภาพเปนทีย่อมรับได หรืออยูในระดับพอใช 

3. คะแนนที่ไดจากการทดสอบคร้ังแรก (Pretest) เปนเคร่ืองบงช้ีความสามารถในการ

อานภาษาอังกฤษของนักศกึษาแตละคนกอนการเรียนโดยใชแบบฝกอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ

โดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกทีผู่วจิยัสรางขึ้น 

4. คะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียน (Posttest) เปนเคร่ืองบงช้ีความสามารถในการ

อานภาษาอังกฤษของนักศกึษาแตละคนหลังการเรียนโดยใชแบบฝกอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ

โดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกทีผู่วจิยัสรางขึ้น 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. แบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ หมายถึง แบบฝกการอานเพ่ือความ

เขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกบัผงักราฟก ทีผู่วจิยัสรางขึ้นในรูปแบบเอกสาร

แบบฝก จาํนวน 8 บท โดยยดึจดุประสงคและกรอบเน้ือหาการอานของแบบฝกที่ไดจากการวิเคราะห

คําอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพือ่วิชาการ 2 หัวเร่ืองบทอานเปนหัวเร่ืองที่ไดจากการวิเคราะหจาก

หนังสอืประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพือ่วิชาการ 2 และเทคนิคการอานไดจากการ

วิเคราะหทักษะการอานและจากหนังสอืการอานภาษาองักฤษ 

2. โครงสรางขอความ หมายถงึ ความรูเก่ียวกบัโครงสรางหรือรูปแบบพ้ืนฐานของบท

อานทีป่ระกอบดวยโครงสราง 8 ชนิดคอื การเปรียบเทยีบ (Comparison) การลําดับเหตุการณ 

(Sequence) การจําแนกประเภท (Classification) การโตแยง (Argument) การใหคําจํากัดความ 

(Definition) การอธิบาย (Description) การใหเหตุผล (Cause and Effect) และปญหาและการ

แกปญหา (Problem and Solution) 
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3. ผังกราฟก หมายถงึ วิธีการนําเสนอขอมูล รูปแบบความคดิหรือความเขาใจทีผู่เรียน

สรางขึ้นเพ่ือสือ่สาร แสดงความคดิ ความเขาใจ และความรูที่มีอยูใหออกมาเปนผังกราฟก แบบตาง ๆ 

ขึ้นอยูกับโครงสรางขอความทีอ่าน 

4. การเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผงักราฟก หมายถึง การจดัการเรียน

การสอนที่ทําใหผูเรียนไดฝกอานบทอานในรูปแบบโครงสรางตางๆ เชน การเปรียบเทยีบ การ

เรียงลําดับเหตกุารณ การโตแยง เปนตน แลวสามารถระบุไดวาเร่ืองน้ันมีคําเช่ือมอะไรที่บงบอกวา

ขอความน้ันเปนชนิดใด มอีะไรเปนประเด็นหลกั และรายละเอยีดจากโครงสรางของขอความ แลวเติม

ลงในผงักราฟก โดยใชขั้นตอนการอาน Pre-While-Post Reading รวมกับการคาดเดาเหตุการณ 

(Prediction) มีขั้นตอนดังนี ้

4.1 กิจกรรมนําเขาสูการอาน (Pre-Reading stage) ผูสอนนําเขาสูบทเรียนเก่ียวกับ

เร่ืองทีอ่านโดยการใชคําถามเกร่ินนํา กระตุนใหผูเรียนตอบคาํถามเกีย่วกับเร่ืองทีจ่ะอาน ใหผูเรียน

สังเกตหัวขอบทอานและแลกเปลีย่นความคดิเห็นเร่ืองทีจ่ะอาน สรางความสนใจและปูพื้นฐานความรู

ในเร่ืองทีจ่ะอานและโครงสรางขอความ เชน กระตุนใหผูเรียนนําเอาความรูเดมิมาสมัพันธกับเร่ืองที่

จะอาน โดยการใชคําถามสั้นๆเกีย่วกับหัวเร่ืองทีจ่ะอานซ่ึงผูวิจยัเปนคนถาม ใหผูเรียนสงัเกตหัวเร่ือง

แลวคาดเดาเน้ือเร่ือง หรือใชผังกราฟกในการใหนักศึกษารวมกันแสดงความคดิเห็นออกมาในรูปแบบ

ของผังกราฟกรวมกับเพือ่นเปนคูหรือกลุมยอย จากน้ันผูสอนไดสอบถามสิ่งที่นักศกึษารูเกีย่วกับหัวขอ

น้ันๆ หรือบางคร้ังผูวจิยัแสดงผังกราฟกแลวใหนักศกึษาคาดเดาเนือ้เร่ืองจากผังกราฟกดังกลาว คาด

เดาความสัมพันธตางๆทีจ่ะเกิดขึ้น หรือคาดเดารูปแบบของขอความวาเปนแบบใด  

4.2 กิจกรรมระหวางการอาน (While-Reading stage) ผูสอนแจกเน้ือเร่ืองให

นักศึกษา นักศึกษาฝกการอานบทอานแตละชนิด และตองทาํความเขาใจโครงสรางขอความและ

เนือ้ความในเร่ืองทีอ่านดวยตนเอง ซึ่งในขณะอานผูสอนอาจใชคําถามเกีย่วกับเร่ืองทีอ่านกระตุน

ผูเรียนอยูเปนระยะๆ ผูสอนแนะนําหรือถามใหนักศึกษาดูคําเช่ือมตางๆที่ปรากฏในบทอาน ถามให

แสดงความคดิเห็นเกีย่วกับเร่ืองทีอ่าน และใชคําถามกระตุนใหนักศึกษาคาดเดาเหตกุารณทีจ่ะเกดิ

ตอไป นักศึกษาสามารถเขยีนหรือโยงสิ่งที่สมัพันธกันลงในบทอานทีแ่จกใหไดทันท ี

4.3 กิจกรรมหลังการอาน (Post-Reading Stage) เปนการตรวจสอบความเขาใจ

ของผูเรียนโดยใหผูเรียนตอบคําถามที่มีรูปแบบตางๆกัน ในขั้นตอนน้ี ผูสอนจะสอบถามเกีย่วกับความ
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เขาใจเร่ืองโครงสรางขอความวามคีําเช่ือมใดปรากฏในบทอาน บทอานดังกลาวเปนชนิดใด และ

สอบถามเก่ียวกับเน้ือหาที่นักศึกษาเขาใจจากเร่ืองทีอ่าน ประเด็นหลักและรายละเอยีดของเร่ืองคอื

อะไร จากน้ันนักศึกษาจะไดทําแบบฝกหัดเพือ่เพ่ิมความเขาใจมากขึ้น โดยแบบฝกหัดดังกลาว

นักศึกษาตองเติมขอมูลที่สอดคลองกับบทอานลงในผังกราฟก 

5. ความสามารถในการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ หมายถึง ความสามารถใน

การอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจที่ใชวัดกอนและหลังการใชแบบฝกอานภาษาองักฤษโดยการ

เรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก โดยระบุคําเช่ือมในบทอาน ประเด็นหลัก 

รายละเอยีดของขอความทีอ่าน บอกไดวาเปนขอความชนิดใด และสรุปใจความสําคญัของเร่ืองไดลง

ในผังกราฟกโดยแยกตามชนิดของขอความได ซ่ึงเปนคะแนนที่ไดจากการประเมินผลจากการทํา

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาองักฤษที่ผูวจิยัสรางขึ้นในรูปแบบของแบบทดสอบ

ปรนัย ชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก จาํนวน 30 ขอ ใชเวลาในการทํา 60 นาท ี 

6. ประสิทธิภาพของแบบฝกการอาน หมายถึง คุณภาพของแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษ เม่ือนักศึกษาไดเรียนดวยแบบฝกแลวสามารถทําคะแนนไดไมต่ํากวาเกณฑ 75/75 ซึ่งมี

ความหมายดังนี ้

6.1  75 ตัวแรก หมายถึง ผลรวมเฉลีย่ของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบทาย

แผนการจดัการเรียนรูแตละชุดระหวางเรียนของกลุมตัวอยางไดรอยละ 75 เรียกวาประสิทธิภาพของ

กระบวนการ 

6.2  75 ตัวหลงั หมายถึงผลรวมเฉลีย่ของคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลงัจากไดรับ

การสอนโดยใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางไดรอยละ 75 เรียกวาประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ 

7. ความพึงพอใจ หมายถงึ ความรูสกึนึกคดิของนักศึกษาทีม่ตีอแบบฝกการอานทีผู่วิจยั

สรางขึ้น ในดานเน้ือหา ดานการออกแบบ ดานกจิกรรม การเรียนการสอน และดานประโยชนโดยใช

แบบสอบถามความคดิเห็นลกัษณะเปนมาตราประมาณคาใหเลอืก 5 ระดับ 

8. แบบทดสอบ หมายถึง การประเมินความสามารถในการอานภาษาองักฤษเพ่ือความ

เขาใจของนักศึกษาโดยการใชแบบทดสอบการอานภาษาองัฤษเพือ่ความเขาใจทีผู่วจิยัสรางขึ้นใน
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รูปแบบของแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก จาํนวน 30 ขอ ที่ผานการหาประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองมอืแลว ใชเวลาในการทํา 60 นาที ซ่ึงแบงเปนสวนยอยๆ จาํนวน 8 สวน 

9. นักศึกษา หมายถงึ นักศกึษาช้ันปที ่2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จงัหวัดนครปฐม ที่ลงทะเบยีนรายวิชา 466 222 ภาษาอังกฤษเพ่ือ

วิชาการ 2 (English for Academic Purposes II) ภาคเรียนที ่2 ปการศกึษา 2558  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 

การพัฒนาการความสามารถการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการสอน

โครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก ผูวจิยัไดศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวของตามลําดบัดังน้ี 

1. การอาน 

1.1 ความหมายของการอาน 

1.2 ประเภทของการอาน 

1.3 องคประกอบของการอาน 

1.4 ความเขาใจในการอาน 

1.5 ระดับความเขาใจในการอาน 

1.6 ขั้นตอนและกจิกรรมการสอนอาน 

1.7 การวัดผลการอาน 

2. ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory) 

2.1 ความหมายของโครงสรางความรู 

2.2 ประเภทของทฤษฎีโครงสรางความรู 

2.3 โครงสรางความรูกับความเขาใจในการอาน 

3. โครงสรางขอความของบทอาน (Discourse Structure) 

3.1 ความหมายของขอความ 

3.2 ประเภทของขอความ 

3.3 วิธีการสอนโครงสรางขอความ 

3.4 ประโยชนของการเรียนรูโครงสรางขอความ 

4. ผังกราฟก (Graphic Organizer) 

4.1 ความหมายของผงักราฟก 

4.2 ประเภทของผงักราฟก 

4.3 กระบวนการเรียนการสอนอานโดยใชเทคนคิผังกราฟก 
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4.4 ทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วของกับการเรียนรูโดยใชผังกราฟก 

4.5 ประโยชนของผังกราฟก 

5. กระบวนการสรางและพัฒนาแบบฝก 

5.1 ความหมายของการสรางแบบฝก 

5.2 หลักการสรางแบบฝก 

5.3 ประโยชนของแบบฝก 

5.4 การประเมินแบบฝก 

6. ความพึงพอใจตอการเรียนรู 

6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

6.2 ทฤษฎเีกีย่วกับความพึงพอใจ 

6.3 การสอบถามความพึงพอใจ 

7. เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

7.1 งานวจิยัเกีย่วกับโครงสรางขอความ 

7.1.1 วจิยัในประเทศ 

7.1.2 วจิยัตางประเทศ 

7.2 งานวจิยัเกีย่วกับผังกราฟก 

7.2.1 วิจยัในประเทศ 

7.2.2 วจิยัตางประเทศ 

 

1. การอาน 

การอานเปนหน่ึงในสีท่ักษะที่มีความจาํเปนอยางยิ่งตอการศกึษาหาความรูและพัฒนา

ชีวิต การอานจงึเปนหัวใจของการศกึษาทุกระดับ ซึ่งเปนประโยชนและเปนพ้ืนฐานสําคญัในการ

เรียนรู เพ่ิมพูนประสบการณดานตางๆ ทําใหคนเราฉลาด มีความรู อันนําไปสูการดําเนินชีวิตอยาง

เหมาะสม 
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1.1 ความหมายของการอาน 

การอานเปนทักษะทางภาษาที่สําคญัทีต่องอาศยัทักษะและกระบวนการในการตีความ 

และเขาใจสิ่งทีอ่าน นักการศึกษาและผูเช่ียวชาญการอานหลายทานไดใหความหมายและกระบวนการ

ของการอานไวหลายลกัษณะแตกตางกันดังน้ี 

Harris and Smith (1980: 36-42) กลาววา กระบวนการอานเกิดจากการปฏสิัมพันธ

ระหวางผูอานสาร โดยผานกระบวนการคิดตามจดุมุงหมายของผูอาน ซ่ึงในการปฏสิัมพันธน้ี

ประกอบดวยการดงึขอมลู และการตอบสนองแนวความคดิ สําหรับการดึงขอมูลนีเ้ก่ียวของกบัระบบ

เสยีง ความหมาย และไวยากรณของภาษาเขยีน นั่นคอืความสอดคลองของเสยีง สญัลักษณ 

ความหมายตางๆของคํา และการเรียงลําดบัคําในวลแีละประโยค ขณะที่อานขอความเหลาน้ันผูอาน

จะตอบสนองแนวความคิดโดยพยายามทําความเขาใจและตดัสินสารทีอ่าน Grabe (1988: 24-29) มี

ความเห็นคลายกันวา การอานเปนกระบวนการปฏิสัมพันธและตคีวามหมาย ซึง่ในกระบวนการน้ัน

เปนการปฏิสมัพันธระหวางผูอานและสารทีอ่าน เพราะเราไมสามารถแยกสารและผูอานออกจากกัน

ได  

John (1986: 13-15) กลาววา ในกระบวนการอานน้ัน ระดบัของความหมายและ

โครงสรางของเร่ืองขึ้นอยูกับการทีผู่อานไดเลือกสรรโครงสรางความรูเดิมมาใชในขณะที่อาน นัก

การศึกษาจงึใหความสําคัญแกโครงสรางความรูเดิมของผูอาน กลวิธีในการอาน ความคดิเห็นของ

ตนเอง วัฒนธรรมที่ปรากฏในขอความทีอ่าน และโครงสรางที่ใชในการเรียบเรียงขอความของสารที่

อาน  

ซ่ึงในการอาน ผูอานสามารถใชกระบวนการอาน ได 3 แบบ ดังน้ี 

1.1.1 กระบวนการอานในระดับพ้ืนฐานไปสูกระบวนการอานระดับสูง (Bottom up 

Model) 

สารในบทอานเปนตัวกระตุนใหเกิดกระบวนการอาน เรียกอกีอยางหน่ึงวากระบวนการ

ยึดเน้ือหาในบทอานเปนหลัก (text-based processing) กระบวนการน้ีจะเร่ิมจากการเขาใจตัวอกัษร 

คํา ประโยค ไปจนถึงหนวยของภาษาระดับขอความหรืออกีอยางหนึ่งคอื รูปแบบการผลักดันขอมูล 

(Data-driven model) (Carrell and Eisterhold 1988: 56-59) ผูอานเร่ิมตนโดยการไขรหัสจาก

ตัวอักษรในบทอาน ซ่ึงผูอานมีอยูและไมไดกลาวถึงการเดาความหมายจากบริบทและกลวิธีสรุป

ใจความหลกั รูปแบบการอานลกัษณะนี้ผูอานตองไวตอขอความใหมหรือขอความทีแ่ตกตางจากเร่ืองที่
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คาดคดิไวกอน การตีความมายของการอานในรูปแบบนี้เช่ือวาความหมายซอนอยูในตัวอักษรซ่ึง

รวมกันขึ้นมาเปนขอความหรือความหมาย ดังนั้นการสอนอานในลักษณะน้ีจึงตองเนนเกีย่วกับ

สวนประกอบของภาษา เชน คําศัพททีอ่ยูในเร่ืองซึ่งจะเปนตวัชวยใหเขาใจความหมายของเร่ือง 

1.1.2 กระบวนการอานในระดับสูงไปสูกระบวนการอานในระดับพ้ืนฐาน (Top-

down Model) 

Goodman (1973: 5-11) กลาวไววา การอานเปนการเดาทางภาษาศาสตรเชิงจติวิทยา 

(Psycholinguistics) กระบวนการทั้งหมดตองผานกระบวนการทางสมองและผูอานตองมกีารเดา

เหตุการณลวงหนา โดยอาศยัพ้ืนฐานความรูและประสบการณเดมิ อาจเรียกไดวาเปนกระบวนการ

อานโดยยดึความรูเปนหลัก (Knowledge-based Processing) หรือรูแบบการผลักดันความคิดรวบ

ยอด (Conceptual-driven Model) รูปแบบนีจ้ะเนนการสรางความหมายมากกวาการถอดความจาก

ตัวเร่ือง ภายใตรูปแบบนี้การอานจงึหมายถึง การโตตอบระหวางผูอานและสาร ซ่ึงความหมายจะอยูที่

ตัวผูอาน ดังนั้นผูอานตองเปนผูสรางความหมายขึ้นมาโดยใชพ้ืนความรูเดิมทีม่อียู (Carrell and 

Eisterhold 1988: 56-59) 

1.1.3 กระบวนการอานแบบปฏสัิมพันธ (Interactive Approach)  

Grabe (1991: 283) ไดใหคําจาํกัดความของแนวการสอนอานแบบปฏสิัมพันธไว 2 

ประการ คอื  

การปฏิสมัพันธระหวางผูอานและบทอาน ถอืวาทักษะการอานเปนทักษะที่ทําใหตื่นตัว

ตลอดเวลา เน่ืองจากผูอานไมเพียงแตอานเพ่ือดดูซึมขอมูลจากบทอานเทาน้ัน แตยงัใชความรูเดิม

ทั้งหมดที่มอียูมาตีความ ขยายความ เม่ือไดอานขอมลูใหมๆ ที่ยังไมเคยพบมากอนจากบทอาน การ

อานจงึเปรียบเสมอืนบทสนทนาระหวางผูอานและบทอาน หรือเปนการมีปฏสิัมพันธระหวางผูอาน

และบทอาน ในขณะที่ผูอานพยายามตคีวามจากบทอานโดยใชทั้งความรูที่ไดจากบทอานและความรู

เดมิทีผู่อานมอียูแลว 

การปฏิสมัพันธระหวางทักษะการอานในระดับตางๆ แนวการสอนแบบเกา เชน แนวการ

สอนแบบจลุภาษา (Sub-skill Approach) และแนวการสอนอานแบบฟง-พูด (Audio-lingual 

Approach) เนนความสําคญัของการสอนทักษะในระดับพ้ืนฐาน เชน การสะกดคํา การหา

ความหมายของประโยคและขอความในบทอาน กอนทีจ่ะเรียนรูทักษะในระดับสูง เชน การเดา

ความหมายจากบริบท หรือหาใจความหลัก ตอมาแนวการสอนเปลีย่นมาเนนกระบวนการอาน
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แบบมหภาษา (Whole Language Approach) ซึ่งเนนการสอนจากการหาความหมาย หรือเขา

ใจความหลกัมากกวาการสอนทักษะในระดับพ้ืนฐานเม่ือผูอานเห็นความสําคัญของการสอนแบบมหา

ภาษามาก ทําใหมองขามความสําคญัของแนวการสอนอานแบบจลุภาษาที่เนนทักษะยอยๆ 

จากความหมายดงักลาวขางตน สรุปไดวาการอานเปนปฏิสัมพันธระหวางสิ่งทีอ่านกับ

ความคิด ผูอานเปนผูรับสารโดยใชความรูในดานตางๆ ทักษะดานภาษา และประสบการณเดิม

เกีย่วกับเร่ืองน้ันๆมาทําความเขาใจในสิ่งทีอ่าน และผูอานจะสัมฤทธิผ์ลเม่ือสามารถถายทอดใจความ

ของเร่ืองทีอ่านใหผูอื่นรับรูดวยวิธีตางๆ ทั้งน้ีตองอาศยักระบวนการประมวลความจากลางขึ้นบน และ

แบบบนลงลาง เนนการไดความคดิรวบยอดจากเร่ืองทีอ่านโดยจบัใจความสําคญัของเร่ืองจาก

ประสบการณเดมิ จากสิ่งแวดลอม และลักษณะงานเขยีนของผูเขยีน สงผลใหผูอานมีความคงทนใน

การจําระยะยาวกบัสิง่ทีอ่านไดเปนอยางด ี 

 

1.2 ประเภทของการอาน 

การอานมีหลายระดับและมีหลายวิธีการตามจดุมุงหมายของผูอานและประเภทของสือ่

การอาน เพ่ือใหไดประโยชนอยางแทจริง ผูอานควรเลอืกประเภทของการอานใหเหมาะสมนัก

การศึกษาไดแบงประเภทของการอานไวดงันี ้

สุภทัรา อักษรานุเคราะห (2530: 88-91) แบงประเภทของการอานเปน 4 ประเภท ดงันี ้

1. การอานคราวๆ (Skimming) ผูเรียนตองไดรับการฝกฝนใหตั้งคําถามไวกอนเร่ิมอาน 

คอื รูจดุประสงคของเร่ืองทีอ่าน รูจักทํานาย และเลือกการจบัใจความสําคัญ เปนตน 

2. การอานแบบกวาดสายตา (Scanning) เชน วันที่ เดอืน พ.ศ. ตัวเลข สถานที่ โดย

ผูสอนตองหาบทเรียนที่ชวยในการฝก จะชวยใหผูเรียนรูจักจับใจความสําคัญและละเวนการอานแบบ

แปลคําตอคํา 

3. การอานเพ่ือหารายละเอยีด (Rough Reading หรือ Receptive Reading) ผูเรียน

จะตองเขาใจขอเขยีนทั้งใจความสําคญัและรายละเอยีดปลีกยอย แตไมไดหมายถึงเขาใจทกุคําเพราะ

ขอเขยีนแตละแบบจะมีรายละเอยีดปลีกยอยที่สําคัญไมเทากัน 

4. การอานเชิงวจิารณ (Critical Reading) เปนทักษะที่ยากทีส่ดุและควรใชในระดับที่

สูงขึ้นเพราะผูอานจะตองมีปฏิสมัพันธตอขอเขยีนทีต่นอานโดยใชความรูและประสบการณของตนเอง
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ตอบทอานน้ัน ซ่ึงการอานในระดับน้ี ผูเรียนจะตองมีโอกาสอภิปรายแสดงความคดิเห็นหลังการอาน 

ซ่ึงเปนลกัษณะที่ผูอานมีปฏิกิริยาตอขอเขยีน (Passive Reader) 

สมุทร เซ็นวานิช (2542) แบงประเภทของการอานโดยใหความเร็วตางกันดงัน้ี 

1. อานเพ่ือการศึกษา (Work-study Type Reading) ตองการความเร็วสูงพอประมาณ

ในการอานที่มีจดุมุงหมายสําคัญ คอืตองครอบคลุมเนือ้หา เก็บรายละเอยีดปลีกยอยตางๆ เทาทีจ่ะ

มากได โดยตองรูความหมายคําศัพทและความหมายแฝงของคํานั้นๆ ใหละเอยีดถีถ่วน 

2. อานเพ่ือความบันเทิง (Recreatory Reading) เปนการอานเพ่ือการพักผอนหยอนใจ

เชน การอานนวนิยาย เร่ืองสั้น ฯลฯ การอานประเภทน้ีไมตองการความเขาใจทีล่ึกซ้ึงมากนัก จะอาน

โดยใชความเร็วหรือชาก็สุดแลวแตผูอาน แตขอสังเกตสําหรับการอานประเภทนี ้คอื ตามปกตจิะอาน

เร็วกวาประเภทแรก 

กลาวโดยสรุป การอานสามารถแบงไดหลายประเภทขึ้นอยูกับจดุประสงคของการอาน

น้ันๆ การอานทีด่ ีผูอานตองตั้งเปาหมายในการอานของตนเองกอน และใชความรู ประสบการณเดิม 

รวมถึงวิธีการอานทีเ่หมาะสมกับตนเองอานใหประสบผลสําเร็จ และตคีวามสิ่งทีอ่านไดอยางถูกตอง 

รวดเร็ว และกอใหเกดิประโยชนสูงสดุในการอาน 

 

1.3 องคประกอบของการอาน 

ทักษะการอานเปนกระบวนการอยางตอเน่ืองทีจ่ะนําไปสูการเรียนรู ดังนั้นในทกัษะการ

อาน ผูอานตองเขาใจถงึองคประกอบของการอาน อนัจะนําทางที่บรรลเุปาหมายอยางแทจริง Harris 

and Smith (1980) กลาววา การทีผู่อานจะเขาใจในบทอานไดน้ัน ผูอานจาํเปนตองมอีงคประกอบ

ภายในตางๆ ไดแก  

1. ประสบการณเดิมหรือประสบการณพ้ืนฐานของผูเรียน 

2. ความสามารถดานภาษา 

3. ความสามารถในการคิด 

4. เจตคติที่มีตอสิ่งที่อาน 

5. จุดประสงคในการอาน 

Coady (1988) เสนอองคประกอบความเขาใจในการอาน อังนี้ 
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1. ความสามารถดานสติปญญา (Conceptual Abilities) หมายถึง ความสามารถดาน

สติปญญาในการทําความเขาใจเกีย่วกับภาษา 

2. ความรูดานประสบการณเดิม (Background Knowledge) หมายถึงความรูและ

ประสบการณเดมิทีผู่อานมอียูแลวเก่ียวกบัเร่ืองทีอ่าน ซ่ึงสามารถชดเชยความบกพรองของผูอานใน

ดานไวยากรณได เชน เมือ่ผูอานอานเร่ืองที่มีประสบการณเดิมอยูแลวทําใหเดาความหมายของเร่ืองได 

3. กลวิธีกระบวนการอาน (Process Strategies) หมายถึง องคประกอบยอยของ

ความสามารถในการอาน ไดแก ความรูเกีย่วกับความสมัพันธระหวางเสียงและตัวอักษร ขอมลู

เกีย่วกับพยางคและหนวยคํา ขอมูลเก่ียวกบัโครงสรางภาษาและความหมายของบริบท 

Williams (1986) ไดเสนอองคประกอบของการอานไวดังน้ี 

1. ความรูในเร่ืองของระบบการเขยีน คอื การรูและความเขาใจเก่ียวกบัตัวอกัษร รวมทั้ง

การสะกดคํา การผสมคํา และการอานออกเสยีงไดอยางถูกตอง 

2. ความรูในเร่ืองตัวภาษา คอื ความรูในเร่ืองรูปแบบของคํา การเรียบเรียงคํา โครงสราง

และไวยากรณทางภาษาเปนอยางด ี

3. ความสามารถในการตคีวาม คอื ความสามารถทีผู่อานสามารถรูและบอกจดุประสงค

ของบทอานได เขาใจวิธีการเรียบเรียงเน้ือหาในประโยค เขาใจความสัมพันธระหวางประโยค และ

สามารถตคีวามหมายบทอานที่ตองการจะสือ่ได 

4. ความรูรอบตัวผูอาน คอื ความรูและประสบการณตางๆของผูอาน ไมวาจะเปนเร่ือง

วิถีชีวิต การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ถอืวาเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผูอานนํามาสัมพันธกับเร่ืองทีอ่าน

ไดเปนอยางด ี

ดังน้ันสามารถสรุปไดวา องคประกอบของการอานมีผลอยางยิง่ตอความสําเร็จทางการ

อาน ผูอานจะตองมคีวามรูพ้ืนฐานดานภาษาเชนดานเสยีง ไวยากรณ ประโยค หรือ โครงสรางทาง

ภาษา มาเช่ือมโยงกับความรูประสบการณเดิม เพ่ือมาวิเคราะหและตีความบทอานไดอยางถูกตอง 

 

1.4 ความเขาใจในการอาน 

การอานเพ่ือความเขาใจเปนกระบวนการที่ตองใชทักษะการอานหลายทักษะเพ่ือมา

พัฒนาความสามารถในการอาน (Biehler, 2006: 4) ผูเช่ียวชาญหลายทานจําแนกและวิเคราะหความ
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เขาใจในการอานเปนทักษะยอยๆ เพ่ือนําไปใชในการอานอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 

ดังตอไปนี ้

Harris (1969: 234-237) กลาววา องคประกอบทีจ่ ําเปนสําหรับการอานเพ่ือความเขาใจ

ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังน้ี 

1. ความรูเกีย่วกับภาษาและสัญลักษณทางภาษา กลาวคอื ความสามารถในการทํา

ความเขาใจ ความหมายของคําทั้งงายและยากที่ปรากฏในบทอาน การเขาใจระบบคํา โครงสราง

ประโยคในรูปแบบภาษาเขยีน การเขาใจขอความยาวๆ ที่รวมประโยคยอยๆ หลายประโยค และการ

เขาใจสญัลกัษณทางภาษาเชน เคร่ืองหมายตางๆ การใชตัวพิมพใหญ และการยอหนา เปนตน 

2. ความรูในแงความคดิ กลาวคอื ความสามารถในการบอกจดุประสงคของผูเขยีนและ

ใจความสําคัญของขอความทีอ่าน ความสามารถทําความเขาใจความคดิยอยๆ และสามารถสรุปและ

ใหความคดิเห็นเกีย่วกับเร่ืองทีอ่าน 

3. ความรูเกีย่วกับอารมณและลีลาของเร่ืองทีอ่าน กลาวคอื ความสามารถทําความ

เขาใจเกีย่วกับเจคตขิองผูเขยีนตอเร่ืองที่เขยีนและเจตคติของผูเขยีนที่มตีอผูอาน การเขาใจอารมณ 

บรรยากาศของเร่ือง และความสามารถในการระบุวิธีและแนวการเขยีนทีผู่เขยีนใชแสดงความคดิเห็น 

John, Lois and James (2001: 64) แบงทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ ดังตอไปน้ี 

1. ความรูเกีย่วกับความหมายของศัพท 

2. การตีความความหมายของคําศัพท หรือวลีที่ปรากฏในบทอานไดอยางเหมาะสมกับ

บริบท 

3. การตดิตามเร่ืองราวในบทอาน และระบุ อาง โดยใชขอมูลอางอิงจากบทอาน 

4. การคัดเลอืกแนวคดิหลกัในบทอาน 

5. การตอบคําถามซ่ึงคําตอบแสดงไวอยางตรงไปตรงมาในบทอาน 

6. การตอบคําถามซ่ึงคําตอบปรากฏในบทอานโดยนยั 

7. การอนุมานเนือ้เร่ืองในบทอาน 

8. จดจาํความรูทางภาษาที่ไดจากบทอาน ตลอดจนซาบซ้ึงในอารมณ ความรูสึกที่

ผูเขยีนถายทอดมายังผูอาน 

9. การตดัสินเก่ียวกับจดุประสงค ความตัง้ใจ และทัศนคตขิองผูเขยีน รวมถึงการ

อนมุานผูเขยีน 
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Dallmann, Rouch, and Deboer, (1982: 182-183) แบงทักษะการอานเพ่ือความ

เขาใจ ดงัตอไปน้ี 

1. การหาแนวคดิหลักของเร่ือง (Finding the Main Ideas) 

2. การเลอืกรายละเอยีดที่สําคัญของเร่ือง (Selecting Significant Ideas) 

3. การทําตามคําสั่งหรือคําแนะนําที่ปรากฏในบทอาน (Following Directions) 

4. การตอบคําถาม (Answering Questions) 

5. การสรุปความและเรียบเรียงเนือ้หา (Making Summaries and Organizing 

Materials) 

6. การเขาใจเน้ือเร่ืองโดยรวมของบทอานและบทสรุป (Arriving at Generalizations 

and Coming to Conclusions) 

7. การคาดเดาผลลัพธทีจ่ะเกิดขึ้น (Predicting Outcomes) 

8. การประเมินผล (Evaluation) 

Coady (1979: 5-12) กลาววา การอานเปนการปฏสิัมพันธระหวางองคประกอบ 3 สวน 

คอื  

1. ความสามารถเชิงมโนทศัน (Conceptual Abilities) คอื ความสามารถทาง

สติปญญาทั่วๆไป ทีจ่ะคนหามโนทศันของเร่ืองทีอ่าน 

2. ความรูเดิม (Background Knowledge) คอืพื้นความรูของผูอานเก่ียวกบัเร่ืองทีอ่าน 

ผูอานจะอานเร่ืองทีอ่านไดเร็วขึ้นและเขาใจเร่ืองทีอ่านไดงายขึ้นเมือ่ผูอานมคีวามรูพ้ืนฐานทาง

วัฒนธรรมคลายคลึงกับวัฒนธรรมของผูเขยีน และมีความรูเดิมเกีย่วกับเร่ืองทีอ่าน ตลอดจนการอาน

เร่ืองทีผู่อานคุนเคยและกิจกรรมที่ผูอานปฏบิตัิในชีวิตประจาํวัน ยอมสงผลใหผูอานประสบ

ความสําเร็จในการอานยิ่งขึ้น 

3. กลวิธีดานกระบวนการ (Process Strategies) คอื ความรูเกีย่วกับการนํากลวิธีใน

การอานมาใช ซึ่งเปนองคประกอบยอยของความสามารถในการอาน และเปนวิธีที่ทําใหผูอานเกดิ

ความเขาใจในสิ่งทีอ่าน เปนทักษะทางภาษาทั่วๆไป เชน การหาความหมายของสัญลักษณที่เขยีน 

การรวมเสียงกับความหมายของคําเขาดวยกัน และการอานโดยใหความสําคัญกบัคําสําคัญของบท

อานนั้นๆ เปนตน 
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Williams (1986: 7-8) กลาววา องคประกอบทีส่ําคัญที่ชวยใหการอานมีประสิทธิภาพ 

ประกอบดวย 

1. ความรูเกีย่วกับระบบการเขยีน (Knowledge of the Writing System) คอื ผูอาน

ตองคุนเคยกับการผสมอักษร การสะกดคํา 

2. ความรูเร่ืองภาษา (Knowledge of the Language) คอื ผูอานมคีวามรูเร่ือง

รูปแบบของคํา ความหมายของคํา โครงสรางและไวยากรณของภาษา 

3. ความสามารถในการตคีวาม (Ability of Interpret) เน่ืองจากการเขาใจสิง่ที่อาน

ไมใชการทําความเขาใจขอความแตละประโยคโยไมมีความสมัพันธกันกับประโยคอืน่ๆ ดังน้ันผูอาน

ตองเขาใจจดุประสงคของขอความรูวิธีการเรียบเรียงประโยคเปนขอความทีต่อเน่ืองกันและเขาใจ

ความสมัพันธระหวางประโยค 

4. ความรูรอบตัวทั่วไป (Knowledge of the World) คอื ความรูรอบตัวทั่วไปและ

ประสบการณตางๆที่ผูอานใชมาเช่ือมโยงกับเนือ้หาขณะทีอ่าน โดยความรูและประสบการณเหลาน้ัน

ชวยใหผูอานเขาใจเร่ืองทีอ่านไดดยีิ่งขึ้นและประสบผลสําเร็จในการอานยิง่ขึ้น 

Pederson (1995: 2-3) กลาววา ในการเลอืกบทอานมาใชในกระบวนการเรียนการสอน 

ควรเลอืกเร่ืองที่มีความยาวไมมากจนเกินไป โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับระดบัของผูเรียน อกีทั้ง 

Mekeown (1995) พบวา ความรูดานคําศัพทมีความสมัพันธกับความเขาใจในการอาน ดังน้ันผูที่รู

คําศัพทนอย ยอมมีความสามารถในการอานต่ํากวาคนที่รูศพัทมาก รวมถึงไมสามารถคาดเดา

ความหมายของคําศัพทไดจากบริบท สงผลใหไมเขาใจเน้ือเร่ืองทีอ่าน และความยากงายของบทอาน

เปนปจจยัสาํคัญตอความสามารถทางการอานของผูเรียน (Hoyt, 2002: 341) 

กลาวโดยสรุป ความเขาใจในการอานประกอบดวยทักษะยอยๆประกอบดวย ความ

เขาใจคําศัพทและคําเช่ือมทีป่รากฏในบทอาน ความสามารถในการหาใจความหลัก ใจความรอง และ

รายละเอยีดของแตละยอหนา การตคีวามบทอาน การอนุมาน และการเขาใจจดุประสงคทีผู่เขยีน

ตองการจะสือ่ได 

 

1.5 ระดับความเขาใจในการอาน 

ระดับความเขาใจในการอานมีหลายระดับ เร่ิมจากระดับที่งายซึง่ผูอานไมจําเปนตองใช

ความคิดเห็น เพียงแตเขาใจตรงตามตัวอักษรที่อานเทาน้ัน ไปจนถึงระดับทีย่าก ผูอานตองใชความคดิ 
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เพ่ือวิเคราะหตัดสิน และประเมินคาสิง่ทีอ่านอกีดวย มผีูที่ไดกลาวถงึระดับความเขาใจในการอานตาม

รายละเอยีด ดงัน้ี 

Harris and Sipay (1979: 318) ไดแบงความเขาใจในการอานไว 4 ระดับ ดงันี ้

1. ความเขาใจสิ่งทีอ่านตามตัวอักษร (Literal Comprehension) 

2. การตีความสิ่งทีอ่าน (Interpretation) เชน ความหมายที่แทจริงของผูเขยีน ซ่ึง

ลึกซ้ึงกวาระดับแรก 

3. การอานระดับวิเคราะห (Critical Reading) คอือานแลวสามารถประเมินและ

ตดัสินได 

4. การอานระดับริเร่ิมสรางสรรค (Creative Reading) คือการอานแลวเขาใจ

มากกวา หรือนอกเหนือจากที่ผูเขยีนไดบอกไว 

Dallman and others (1978) ไดอธิบายถึงระดับความเขาใจในการอานวาควรมีระดับ 

ดังนี ้

1. ระดับความเขาใจขอเทจ็จริง หมายถงึ การอานทําความเขาใจกับเน้ือหาสาระที่ผูเขยีน

เขยีนออกมาโดยตรง ผูอานตองใชความสามารถในการทําความเขาใจกับความคดิทีผู่เขยีนแสดง

ออกมาอยางชัดเจน ดังนั้นจะตองอาศยัความสามารถในการแปลชวยอกีทางหน่ึงดวยน่ันคอืถาผูอาน

ตอบคําถามเกีย่วกับสิง่ทีอ่ านดวยการระลึกถึงสิ่งที่ผูเขยีน เขยีนไว แสดงวาผูอานไดใชความสามารถ

ขั้นความจํา และถาผูอาน อานแลวทําความเขาใจ โดยแสดงออกมาไมวาจะเขยีนหรือพดูก็ตาม แสดง

วาผูอานไดใชความสามารถในการแปลแลว 

2. ระดับความเขาใจขั้นตคีวาม หมายถึง การอานทําความเขาใจโดย อาศยัการตีความ

สรุปความ และแปลความจากเร่ือง น่ันคอืผูอานตองเสาะหาความหมายที่ซอนเรนอยูในขอความที่

ผูเขยีนไมไดเขยีนออกมาตรงๆ หรือในบางคร้ังผูอานตองใชความสามารถในการอานเรียกวา “การ

อานระหวางบรรทัดหรือเหนือบรรทดั” เพ่ือใหไดความหมายทีผู่เขยีนตองการจะสือ่ในขอความน้ัน ๆ 

3. ระดับความเขาใจขั้นประเมินคา หรือวิจารณ หมายถงึ การอานทําความเขาใจโดย

อาศยัความรูและประสบการณมาชวยประเมินคา ชวยพิจารณา ตดัสินวินิจฉยัเร่ืองราวอานไดตออีก

หนึ่ง น่ันคอืการทีจ่ะประเมินคาสิ่งทีอ่าน ผูอานจะตองรูจกั พิจารณาตดัสินสิ่งที่ไดอาน โดยไม

จําเปนตองยอมรับความคดิเห็นของผูเขยีนเสมอไป จะตองพิสจูนตีความ และประเมินความคดิน้ันโดย

ใชประสบการณเดิม หรือเสาะแสวงหาขอมูลมาสนับสนุนก็ได 
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4. ระดับความซาบซึ้ง ในระดับน้ีผูอานจะตองมอีารมณตอบสนองตามเน้ือเร่ืองและภาษา 

ของผูเขยีน ตลอดจนการสรางภาพพจน และการแสดงออกทางอารมณจากเร่ืองราวทีอ่าน 

Miller (1990: 4-7) แบงระดับความเขาใจในการอานออกเปน 4 ระดับ ดงันี ้

1. ความสามารถในระดับแปลความ (Textually Explicit Comprehension) กลาวคอื

ระดับที่ผูอานสามารถเขาใจความหมาย ซึ่งผูเขยีนนําเสนอไวในบทอานอยางชัดเจน โดยผูอาน

สามารถระบุความคดิหลัก ความคดิรองของเร่ือง ตลอดจนการเรียงลําดบัเหตุการณและหัวเร่ืองตางๆ 

ในบทอาน 

2. ความสามารถในระดับตคีวาม (Textually Implicit Comprehension) กลาวคอื

ระดับที่ผูอานสามารถเขาใจสิ่งทีผู่เขียนไมไดเขยีนไวอยางชัดเจนในบทอาน ผูอานตองใชความรูและ

เหตผุลของตนเองเพ่ือชวยพจิรณาตดัสินเพ่ือทําความเขาใจบทอานในระดับน้ี ผูอานสามารถตอบ

คําถามเชิงอางองิได ตลอดจนผูอานสามารถสรุปและทํานายเหตุการณทีจ่ะเกดิขึ้น รวมถึงการรับรู

อารมณ ความคดิ และวัตถุประสงคของผูเขยีนได 

3. ความสามารถในการวจิารณ (Critical Reading) กลาวคอื ระดับการวิเคราะห 

ตคีวาม และประเมินสิ่งทีอ่าน โดยสามารถแยกแยะความแตกตางของขอมูลในบทอานที่อานเกีย่วกับ

สิ่งตางๆ เชน ขอเทจ็จริง ความเช่ือ ความคดิหลัก ทศันคติของผูเขยีน ตลอดจนสามารถเปรียบเทยีบ

เนือ้หาของบทอานกับขอมูลที่ไดรับจากแหลงขอมูลอืน่ๆและเขาใจภาษาเชิงอุปมา อปุไมย 

4. ความสามารถในระดับความคดิสรางสรรค (Scripturally Implicit 

Comprehension) กลาวคอื ระดบัความเขาใจในระดับสูง โดยผูอานสามารถทําความเขาใจเน้ือหาที่

อาน นอกเหนือจากสิ่งที่ผูเขยีนนําเสนอไว โดยอาศยัความรู ประสบการณเดมิเช่ือมโยงกับบทอาน ซ่ึง

เปนการสงัเคราะหเน้ือหาทีอ่าน 

เรวดี ชโลธรสุทธิ (2542: 13) ไดแบงความเขาใจในการอานเปน 4 ระดับ ดงัน้ี 

1. การอานขั้นพ้ืนฐาน (Literal Reading) เปนการอานเน้ือเร่ืองงายๆและเปนการอาน

เพ่ือจบัใจความทีป่รากฏอยางชัดเจนในเนือ้เร่ือง 

2. การตีความ (Interpretation) เปนการอานที่ผูอานสามารถคาดเดาเหตุการณที่เปน

ใจความของเร่ืองได แมวาในเร่ืองจะไมไดเลาไวอยางชัดเจนโดยอาศยัการตีความจากเหตผุลในเร่ืองที่

อาน 
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3. การอานขั้นวจิารณ (Critical Reading) เปนการอานทีผู่อานประเมินจากการอานได

วาตัวละครมีลกัษณะอยางไร เนือ้หามีขอเตอืนใจอะไร 

4. การอานขั้นสรางสรรค (Creative Reading) เปนการอานทีท่ําใหเกิดความคดิใหมๆ 

สามารถสรางจินตนาการไดกวางไกล สามารถแสดงความคิดเห็น และแนะแนวทางแกปญหาจากเร่ือง

ทีอ่านนอกเหนอืไปจากทีมี่เลาอยูแลวในเน้ือเร่ือง  

อภิวันท บัณฑติศักดิ ์(2543: 15) ไดสรุปวาความเขาใจดงัน้ี 

1. ระดับตรงตามอกัษร (Literal Comprehension) เปนการอานที่ผูอานเขาใจ

ความหมายของขอความทีอ่านอยางตรงไปตรงมา 

2. ระดับตคีวามและอางสรุป (Inferential Comprehension) เปนการอานที่ผูอาน

เขาใจความหมายขอความทีอ่าน และสามารถใหขอมูลตางๆจากการอานมาชวยพิจารณาตดัสิน

ขอความทีแ่สดงโดยอตันัย (Implicit Information) 

3. ระดับวิจารณ (Critical Comprehension) เปนการอานทีผู่อานใชความคดิ

ประสบการณของตนเอง รวมทั้งความเขาใจในระดบัที ่1 และระดับที่ 2 มาชวยในการตดัสินและ

ประเมินคาขอความทีอ่าน 

กลาวโดยสรุป ระดับการอานสามารถแบงไดเปน 3 ระดับดังนี ้

1. การอานที่เขาใจสิง่ทีอ่านตามตัวอักษร คอืการบอกขอมูล หรือสิง่ทีเ่ขาใจจากสิง่ทีอ่ าน

ได ขอมูลที่ไดมาปรากฏในสิ่งทีอ่านอยางชัดเจน โดยทีผู่อานไมตองตีความ 

2. การอานระดับตีความ คอื การตคีวามเพ่ือบอกความหมาย ความสําคัญ หรือสรุป

ความที่ผูเขยีนไมไดระบุไว ผูอานตองทําความเขาใจและตีความออกมาดวยตนเอง เพือ่หาความหมาย

ที่ผูเขยีนตองการสือ่ 

3. การอานระดับวจิารณ คอื หลังจากทีอ่านแลว ผูอานสามารถประเมินคา พิจารณา 

ตดัสินสิ่งทีอ่าน คาดคะเนเหตุการณได ผูอานสามารถใชความรูและประสบการณเดิมมาใชในการ

ประเมินคาได 

 

1.6 ขั้นตอนและกจิกรรมการสอนอาน 

การอานเปนทักษะทีจ่ําเปนสําหรับการตดิตอสือ่สาร รับรูขอมูล ซึ่งไดมีนักการศึกษา

หลายทานไดใหความคดิเห็นเกีย่วกับการสอนอานไวดงัน้ี  
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Gunning (1992: 190-212) กลาววา การอานเพ่ือความเขาใจ ประกอบดวยกลวิธี

ดังตอไปนี ้

1. การเตรียม (Preparing Strategies) คอื กระบวนการเตรียมกลวิธีที่ใชในการอาน 

การกระตุนความรูเดมิเก่ียวกบัเร่ืองทีอ่านกอนอาน การคาดเดาเน้ือเร่ืองและเหตกุารณตางๆ ทีจ่ะ

เกดิขึ้นในบทอาน ตลอดจนการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคในการอาน 

2. การเลอืกและรวบรวม (Selecting and Organizing Strategies) คอืการเลอืกและ

ระบุรายละเอยีดทีส่ําคัญในบทอาน อีกทัง้เช่ือมโยงรายละเอยีดทีส่ําคัญเหลาน้ัน กลาวคอื ผูอานระบุ

ความคิดหลักและรายละเอียดในแตละยอหนา ตลอดจนสรุปความบทอาน 

3. การอธิบายเพ่ิมเตมิ (Elaborating Strategies) คอื การสอนที่กระตุนใหผูอาน

เช่ือมโยงความรูเดิมเก่ียวกับบทอานและขอมูลที่ไดจากบทอาน โดยเกิดขึ้นทั้งระหวางและหลังการ

อาน ซ่ึงทําไดโดยการอนุมานเร่ืองทีอ่านและใหผูอานเลาเร่ืองหรือสรุปเร่ืองโดยสื่อความเขาใจของ

ผูอานโดยการวาดรูป 

4. การฝกซอมหรือบรรยาย (Rehearsing Strategies) คอื ผูสอนตัง้คําถามเพ่ือ

ตรวจสอบความเขาใจ ขณะเดยีวกันผูเรียนก็ตอบคําถามพรอมทั้งนําขอมูลจากบทอานมาประกอบ 

นอกจากน้ี ผูเรียนยงัสนทนาและเปลีย่นความเขาใจกันเก่ียวกับเร่ืองทีอ่าน 

5. การตรวจสอบ (Monitoring Strategies) คอื การตรวจสอบความเขาใจในบทอาน

ของตนเอง ระหวางและหลังการอาน ผูอานตรวจสอบตนเองในเร่ืองความเขาใจเนือ้เร่ืองของบทอาน 

และรับรูไดเม่ือเกิดความไมเขาใจในบทอาน หลังจากนั้นหาวิธีแกไขปญหาดังกลาว 

สุภทัรา อักษรานุเคราะห (2530: 51) ไดเสนอขั้นตอนการสอนอานเพ่ือการสือ่สารดังน้ี 

1. กิจกรรมกอนการอาน (Pre-Reading activities) เปนการสรางความสนใจและปูพ้ืน

ความรูในเร่ืองทีจ่ะอาน เชน คาดคะเนเร่ืองทีอ่าน เพ่ือเปนการกระตุนความรูเดิมใหสมัพันธกับเร่ืองที่

อาน หรือใหคาดเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท เปนตน 

2. กิจกรรมระหวางการอาน (While-Reading Activities) เปนการทําความเขาใจ

โครงสรางและเนือ้ความในเร่ืองทีอ่าน ทําไดโดยใหผูอานลําดับเร่ือง เขยีนแผนผังโยงความสมัพันธของ

เร่ือง เติมขอความ หรือเลาเร่ืองโดยสรุป 
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3. กิจกรรมหลังการอาน (Post-Reading Activities) เปนการตรวจสอบความเขาใจ

ของผูอาน อาจจะใชบทบาทสมมติ เขยีนบทสนทนาโดยองิขอมูลจากเร่ืองเดิม หรือแสดงความคิดเห็น 

วิจารณ เร่ืองทีอ่าน 

วิสาข จัติวตัร (2543) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสอนอานออกเปน 3 ขั้นตอน คอื กอน

การสอนอาน ระหวางการสอนอาน และหลังการสอนอาน แตละขั้นตอนมจีดุประสงคดงันี ้

1. ขั้นกอนการสอนอาน มีจดุมุงหมายเพ่ือเตรียมความรูเดิม ผูสอนอาจกระตุนให

ผูเรียนนําเอาความรูเดิมที่มีอยูมาใชทําความเขาใจบทอาน ถาผูเรียนไมมคีวามรูเดิมในเร่ืองน้ันๆ 

ผูสอนอาจสอนหรือสรางเสริมความรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการอานเร่ือง กิจกรรมที่ใชควรกระตุนความ

สนใจและสรางวัตถุประสงคในการอาน 

2. ขั้นระหวางการสอนอาน ผูสอนอาจปลอยใหผูเรียนอานโดยอสิระและใหความ

ชวยเหลอืเมือ่ผูเรียนตองการ ผูสอนควรชวยพัฒนากลวิธีการอานโดย การเดาความหมายคําศัพทจาก

บริบท การทํานายเนือ้เร่ือง การใชความรูดานไวยากรณ คําอางอิงและคําเช่ือมโยงสมัพันธความหมาย

เพ่ือหาความหมายของบทอาน เปนตน 

3. ขั้นหลังการสอนอาน เปนการประเมินความเขาใจในการอานของนักเรียน โดยการ

ทําแบบฝกในรูปแบบตางๆ และวิเคราะหบทอานอยางลึกซ้ึง โดยการอภปิรายปญหาตางๆ เพ่ือใหเกิด

ความคิดวิพากษวจิารณ 

Combs (1996: 150) ไดอธิบายถึงขั้นตอนการอานไว โดยสรุปดังน้ี 

1. ขั้นกอนการอาน (Before Reading) 

1.1 ครูตองช้ีแจงจุดประสงคการอานใหชัดเจน เลือกวิธีการยุทธศาสตรที่จะทําให

บรรลุเปาหมายการอาน และจะตองกระตุนใหผูเรียนกลาแสดงออกความรูเดิมออกมา 

1.2 นักเรียนตองฝกคาดการณวา จะเกิดอะไรขึ้นโดยใชขอมูลที่หลากหลายและ

ผนวกการคาดการณน้ันเขากับความรูเดิม 

2. ระหวางการอาน (During Reading) 

2.1 ครูอานออกเสยีงอยางมีชีวิตชีวา หยุดอานในจงัหวะที่เหมาะสมเพ่ือชวยให

นักเรียนไดทําความเขาใจความหมาย เสริมแรงใหนักเรียนไดตอบสนองตอการอาน 
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2.2 นักเรียน ฟง อาน คดิ ใชความรูเดิมผนวกเขากับความเขาใจในเน้ือหาเพ่ือทํา

ความเขาใจคําศัพท ความหมายเน้ือเร่ือง ซ่ึงจะทําใหบรรลุจดุประสงคการอานในคร้ังน้ัน ทําใหครูได

ขอมูลยอนกลบัเกีย่วกบัการอานของนักเรียน 

3. ขั้นหลังการอาน (After Reading) 

3.1 เลาเร่ืองซํ้า ใชคําถามปลายเปดเก่ียวกับเร่ืองทีอ่าน ใหนักเรียนพูดตอบแสดง

ความคิดเห็น 

3.2 นักเรียนอภิปรายความหมายคําศัพท สามารถเลาเร่ืองยอนกลับโดยเนนที่

จุดสําคัญของเร่ือง 

Opitz and Ford (2001: 20-21) แนะนํากรอบการสอนอานเพือ่ความเขาใจ ดังน้ี 

1. ขั้นกอนการอาน (Before Reading) ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 

1.1 การกระตุนความรูเดมิ โดยผูสอนกระตุนใหผูเรียนไดสนทนาและเปลีย่นความ

คดิเห็นเก่ียวกบัเร่ืองทีจ่ะอาน ซึ่งผูอานจะเขียนบันทึกขอมูลเหลาน้ีเพ่ือนําไปอางอิงภายหลัง 

1.2 การกําหนดจดุประสงคในการอาน โดยผูสอนเปนผูกําหนดหรือรวมกับผูอานใน

การตั้งจดุประสงคในการอานเพือ่ใหผูอานอานอยางมจีดุมุงหมาย หรือสามารถตั้งคําถามเกีย่วกับบท

อานกอนเพ่ือตรวจสอบความเขาใจ 

2. ขั้นขณะอาน (While Reading) ประกอบดวยกจิกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 

2.1 อธิบายใหผูเรียนรูเกีย่วกับสิ่งทีต่องปฏบิัต ิคอืบอกใหผูเรียนอานบทอานที่

ไดรับมอบหมาย 

2.2 ใหผูเรียนไดอานบทอานเพ่ือตรวจสอบความถดูตองเกีย่วกับการคาดเดาของ

ตนเองเกีย่วกับบทอานและหาคําตอบตามทีต่นไดตั้งไว ทั้งน้ีผูสอนใหความชวยเหลอืเม่ือผูเรียน

ตองการ นอกจากน้ีผูสอนควรเตรียมกิจกรรมการอานเพ่ิมเตมิสําหรับผูเรียนบางคนทีอ่านบทความจบ

กอนผูอื่น 

3. ขั้นหลังการอาน (After Reading) ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี ้

3.1 จดักจิกรรมใหผูเรียนแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับเร่ืองทีอ่าน รวมถึงการ

สนทนาแสดความคดิเห็นเก่ียวกับบทอานและคําตอบของคําถามจากบทอาน ทั้งนีผู้สอนรวม

ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนและรวมแกไขเม่ือเกิดการเขาใจผดิ 
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3.2 ผูเรียนทํากจิกรรมเพ่ิมเติมหลงัการอาน เชน เขียนบันทึก หรืออานหนังสอื

นอกเวลาที่เก่ียวของกับเร่ืองทีต่นอานและแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับเร่ืองทีต่นชอบ เปนตน 

จากขอความขางตน สรุปไดวา ขัน้ตอนในการสอนอานสามารถแบงเปน 3 ขั้นคอื กอน

การอาน (Pre-reading) ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนใชความรูเดมิทีเ่กีย่วของกับเน้ือหาน้ันๆ และให

ผูเรียนแสดงความรูเดิมออกมา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการอาน ผูสอนกระตุน

ใหผูเรียนคาดเดาเน้ือหรือเหตุการณลวงหนา (Prediction) หรือตัง้จดุประสงคในการอาน ขั้นตอมาคอื

ระหวางการอาน (While-reading) ผูสอนจะชวยเหลอืผูเรียนในการอาน อาจจะใหผูเรียนคาดเดา

ความหมายของคําศัพท ทํานายเหตุการณลวงหนา สังเกตคาํเช่ือมโยงประโยคตางๆ เพ่ือใหเขาใจ

ความสมัพันธของแตละประโยคชัดเจนยิง่ขึ้น และขั้นสดุทายหลังการอาน (Post-reading) เปนขั้น

การประเมินความสามารถในการอาน ผูสอนสามารถใชกิจกรรมหรือแบบฝกหัดในรูปแบบตางๆเพ่ือให

วิเคราะหบทอานอยางลกึซึ้ง 

 

1.7 การวดัผลการอาน  

Finocchiraro and Sako (1983: 109) ไดกลาวถึงการวดัผลการอานโดยใช

แบบทดสอบที่ใชในการประเมินผลความเขาใจการอานวาม ี3 แบบ ดังน้ี 

1. แบบทดสอบอตันัย ไดแก แบบทดสอบความเรียง โดยใหนักเรียนตอบคําถามจาก

เร่ืองทีอ่านดวยการเขยีนตอบเปนประโยคหรือขอความยาวๆ 

2. แบบทดสอบปรนัย ไดแก แบบทดสอบแบบเลอืกตอบ แบบถูกผดิ แบบจบัคูเปนตน 

3. แบบทดสอบก่ึงปรนัย ไดแก แบบทดสอบทีต่องการคําตอบสั้นๆ โดยเตมิขอความให

สมบูรณและใหคะแนนโดยครูผูสอน หรือผูทดสอบที่มีความสามารถในการประเมินผล 

วิสาข จัติวตัร (2543: 295-311) ไดแบงประเภทของการวัดผลในการอานไว 2 ประเภท 

ดังนี ้

1. การวัดผลอยางเปนทางการ (Formal Measures) เปนการทดสอบอยางมีระบบ ซ่ึง

แบงเปน2 ประเภทใหญๆคือ 

1.1 แบบทดสอบแบบองิกลุม เปนการเปรียบเทยีบคะแนน โดยใชนักเรียนในกลุม

เปนเกณฑ วานักเรียนแตละคนอยูในลําดบัทีเ่ทาไรของกลุม 
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1.2 แบบทดสอบแบบองิเกณฑ เปนการวิเคราะหวานักเรียนสามารถทําขอสอบ

เกีย่วกับจดุประสงคตางๆ ไดดีเพยีงใด 

2 การวัดผลอยางไมเปนทางการ (Informal Measures) เปนกระบวนการเก็บขอมูล

หลายรูปแบบ ซึ่งประกอบไปดวย 

2.1 การสังเกตนกัเรียน (Kid-Watching) 

2.2 รายการคําอานทีค่าดเคลือ่นไปจากบทอาท (Reading Miscue Inventory) 

2.3 รายการคําอานอยางไมเปนทางการ (Informal Reading Inventory) 

2.4 การประเมินผลการเลาเร่ือง (Assessing Free Recall) 

2.5 การประเมินตนเอง (Self-Report) 

นอกจากนี ้Alderson (2000: 202-233) ไดเสนอแบบวดัความสามารถในการอาน

ภาษาองักฤษไวดงันี ้

1. แบบทดสอบแบบเติมคําในชองวางแบบโคลซ (Gap-filling and Cloze Test) 

2. แบบทดสอบแบบหลายตัวเลอืก (Multiple-choice) 

3. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Alternative Objective) 

3.1 การจบัคู (Matching) 

3.2 การเรียงลําดับ (Ordering) 

3.3 คําถามแบบ 2 ตัวเลอืก (Dichotomous Items) 

4. แบบทดสอบแบบแกไข (Editing Test) 

5. แบบทดสอบแบบเขียนตอบ (Short-answer Test) 

ลักษณะของแบบทดสอบที่ใชในการประเมินผลความเขาใจในการอานที่นิยมใชคือ

แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลอืกตอบ (Heaton, 1990: 80) เพราะแบบทดสอบชนิดเลอืกตอบเปน

แบบทดสอบที่มคีวามเทีย่งตรงสงู ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ Medsen (1983: 91) ที่กลาวไววา 

ขอดขีองแบบทดสอบปรนัยคอืเปนแบบทดสอบทีง่ายตอการใหคะแนนเพราะวามีคําตอบทีแ่นนอน 

และสามารถประเมินผลนักเรียนไดทกุระดับช้ัน 

จากการวัดผลขางตนในการประเมินผลการอานน้ัน มีทั้งแบบเปนทางการ (Formal 

Measures) และ ไมเปนทางการ (Informal Measures) และมีรูปแบบการของแบบทดสอบที่

หลากหลาย เชน แบบปรนยั ชนิดเลอืกตอบ แบบเติมคําในชองวาง แบบเขยีนตอบ แบบอัตนัย เปน
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ตน แตไมสามารถสรุปไดวาวิธีไหนดีที่สดุ ขึ้นอยูกับผูสอนทีจ่ะพิจรณาเลอืกการวัดและประเมินผลที่

เหมาะสมสอดคลองกับการเรียนการสอน บทอาน และตัวผูเรียนที่สดุ เพ่ือใหการประเมินมี

ประสิทธิภาพสงูสดุ 

 

2. ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory) 

2.1 ความหมายของโครงสรางความรู 

โครงสรางความรูเปนโครงสรางทางความรูที่เก่ียวของกบัความรูและประสบการณเดิม

ของผูเรียน ซึ่งเปนพ้ืนฐานทีส่ําคญัที่จะชวยใหเกิดแนวคดิใหม Rumelhart (1981) ใหคําจํากัดความ

ของโครงสรางความรูเดิมวาเปนโครงสรางของขอมูลที่แสดงถึงความคิดรวบยอดทั่วไปซึง่เก็บไวใน

ความทรงจาํ มโีครงสรางความรูที่แสดงถงึความรูเก่ียวกับความคิดรวบยอดตางๆ เก่ียวกับวตัถุ 

สถานการณ เหตกุารณ และลําดับของเหตุการณ การกระทําและลําดบัของการกระทําตางๆ Grabe 

(1991) กลาววา โครงสรางความรูเดิมเปนพ้ืนฐานของความรูที่มีผลตอความเขาใจในการอานเปน

อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูเดมิที่สมัพันธกับขอความในเร่ืองทีอ่าน และความรูทางวัฒนธรรม

ที่มีผลใหผูอานเขาใจเร่ืองทีอ่านไดเร็วขึ้น Pritchard (1990: 273-295) กลาววา โครงสรางความรูเดมิ

ดานเน้ือหาทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชตีความหมายในการอานได ผูอานจะใชความรูเดิม บริบททาง

สถานการณ และเพ่ือใชในการตีความของบททีอ่าน ดงันั้นบทอานที่มเีน้ือหาที่ไมคุนเคยแสดงใหเห็น

วาผูอานรูจกัใชและเห็นประโยชนในการใชโครงสรางความรูเดมิใหสัมพันธกัน เพ่ือชวยในการทําความ

เขาใจบทอานที่มีวัฒนธรรมทีคุ่นเคย สวน Weaver (1988: 18) กลาวถึงโครงสรางความรูวาเปน

โครงสรางความรูและประสบการณ และมักรวมไปถึงความรูสึกทีม่ีตอโครงสรางความรูนั้นๆ ซ่ึง

สอดคลองกับ Nunan (1999: 201) ไดกลาวไววาโครงสรางความรูคอืพ้ืนฐานของความคิดเกีย่วกับ

ประสบการณในอดตีที่นําไปสูกรอบที่เปนแนวคดิใหมที่ชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจเกีย่วกับ

ประสบการณใหมๆ สาวิตรี ประเสริฐกุล (2529: 41) กลาววา การที่ผูอานสามารถนําความรูเดิมมา

คาดคะเนขอมูลใหมได จะชวยใหผูอานอานเร่ืองน้ันๆไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยยดึความรูเดมิหรือสิ่งที่รูแลว

เปนหลัก แลวทดสอบการเดาหรือคาดคะเนน้ันในขณะที่อานเร่ือง 

ดังน้ันสรุปไดวา โครงสรางความรูและประสบการณเดมิของผูอาน เปนสิ่งที่จําเปนที่ชวย

ใหผูอานสามารถเช่ือมโยงความรูเดมิกับสิ่งใหม อีกทั้งยังชวยใหผูอานเขาใจเร่ืองทีอ่านไดงายและเร็ว

ขึ้น ซ่ึงทําใหการอานมีประสิทธิภาพสงูขึ้นดวย 
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2.2 ประเภทของทฤษฎีโครงสรางความรู  

Carrell (1987: 468) กลาววาทฤษฎีโครงสรางความรูสามารถแบงไดเปน 2 ดานคอื 

ดานรูปแบบคอืความรูเก่ียวกับโครงสรางและรูปแบบของบทอาน และดานเนือ้หาคอืความรูเกีย่วกับ

เนือ้หาที่ปรากฏในบทอาน 

นอกจากนีย้งักลาวอกีวา โครงสรางความรูทั้งดานรูปแบบและเน้ือหาจะชวยใหผูอาน

สามารถทํานายเหตกุารณและความหมายเชนเดยีวกับการอางความหมายจากบริบท สวน Meyer 

(1975) ไดแบงโครงสรางดานรูปแบบออกเปน 4 ชนิดคอื  

1. โครงสรางเร่ืองแบบบรรยาย เปนโครงสรางเร่ืองทีบ่รรยายเร่ืองตามเวลา หรือ

เหตุการณที่เกดิขึ้น 

2. โครงสรางเร่ืองแบบเปนเหตุผล เปนโครงสรางเร่ืองที่ประกอบดวยเหตุการณที่เปน

เหตุเปนผล เรียงลําดับเหตุการณที่เกดิขึ้น 

3. โครงสรางเร่ืองแบบปญหาและการแกไข เปนโครงสรางเร่ืองที่มีลกัษณะของเหตุผล

ผสมกับปญหาและการแกปญหา 

4. โครงสรางเร่ืองแบบเปรียบเทียบ เปนโครงสรางเร่ืองทีจ่ดัเน้ือหาแบบเปรียบเทยีบสิง่

ที่เหมือนหรือแตกตางกัน 

Williams (1986:44) ไดกลาวถึงองคประกอบของโครงสรางความรู ดังนี ้

1. พ้ืนฐานความรูทางภาษา (Linguistic Schema) หมายถึง ความรูทางดานภาษา เชน 

การสะกดคํา ความหมายของคําศัพท โครงสรางทางไวยากรณ ความสัมพันธระหวางประโยค ยอหนา 

2. พ้ืนฐานความรูทางเน้ือหา (Content Schema) คอืความรูทางดานเน้ือหาในสิ่งที่

อาน รวมถงึความรูดานโครงสรางบทอาน (Formal Schema)  

James (1987: 178-180) ไดแบงโครงสรางความรูที่มีผลตอการอานออกเปน 3 ลักษณะ 

ดังนี ้

1. โครงสรางความรูดานตัวภาษา (Linguistic Schema) ไดแกความรูทางดานเสยีง 

ตัวอักษร วล ีประโยค ซ่ึงเปนสวนชวยใหผูอานสามารถอานไดเร็วขึ้น รวมทั้งทําความเขาใจสิ่งทีอ่านได

งายขึ้น 
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2. โครงสรางความรูดานเนือ้หา (Content Schema) คอืความรูเก่ียวกบัเร่ืองหรือ

หัวขอทีอ่าน ซ่ึงชวยในการทําความเขาใจบทอานไดเปนอยางมากทัง้น้ีเพราะการมีประสบการณ หรือ

ความคุนเคยกบัเน้ือหาทีอ่านมากอน ยอมทําใหผูอานเขาใจเน้ือเร่ืองไดด ีแตถาเปนเน้ือหาทีผู่อานไม

คุนเคยมากอน ยอมทําใหผูอานทําความเขาใจเนือ้หาไดยาก 

3. โครงสรางความรูดานรูปแบบ (Formal Schema) คอืความรูเกี่ยวกับรูปแบบของ

บทอาน ซึ่งจาํแนกเปน 2 ประเภท ดงันี้  

3.1 โครงสรางขอเขยีนแบบเร่ืองเลา (Narrative Structure) ประกอบดวย ฉาก 

(Setting) ตัวละคร (Character) โครงเร่ือง (Plot) และแกนหรือเน้ือหาของเร่ือง (Theme)  

3.2 โครงสรางระดับยอด (Top Level Structure) ประกอบดวยโครงสรางการ

เขยีน 5 ลักษณะคอื การใหรายละเอยีด (Collection) การบรรยาย (Description) การเขยีนขอมูล

เชิงเหตุผล (Causation) การเขยีนเชิงปญหาและการแกไข (Problem-Solution) และการเขยีน

เปรียบเทยีบ (Comparison)  

สรุปไดวา โครงสรางความรู มี 3 ประเภทคอืโครงสรางความรูดานภาษา (Linguistic 

Schema) คอืความรูเก่ียวกับภาษาที่ผูอานใชในการอาน ความรูดานเนือ้หา (Content Schema) คอื

ความรูเกีย่วกับเน้ือหาทีจ่ะอาน ถาผูอานมีความรูเกีย่วกับเร่ืองดังกลาวจะทําใหเขาใจบทอานไดงายขึ้น 

และความรูเก่ียวกับรูปแบบ (Formal Schema) คอืความรูเก่ียวกับรูปแบบของบทอาน ซึ่งทําให

ผูอานสามารถแยกประเภทของงานเขยีนแตละแบบได และใชโครงสรางความรูดานตางๆ มาทําความ

เขาใจบทอาน 

 

2.3 โครงสรางความรูกับความเขาใจในการอาน  

จากการศกึษาเอกสารมีนักวิชาการไดกลาวถึงโครงสรางความรูแบบตางๆที่มีผลตอความ

เขาใจในการอานดงัน้ี 

ความรูเดิมเปนองคประกอบหน่ึงที่สําคญัในกระบวนการอาน ผูเช่ียวชาญดานการอาน

บางทานเห็นวาความรูเดมิสําคัญที่สดุ ในขณะที่บางทานเห็นวาสิ่งพิมพเปนเพียงพิมพเขยีว ซ่ึงผูอานใช

สรางความหมายของตน (Devine 1986: 22) 

ความรูเดิม (Prior Knowledge) หมายถึงความรูเก่ียวกับโลกที่ผูอานสะสมมาตลอดชีวิต

ของตน นักทฤษฎีบางทานอาจใชคําวา ความรูโลก (World Knowledge) และใชในความหมาย
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เดยีวกันกับความรูเดิม บางทานอาจใชคําวาความรูกอนการอาน หรือการเก็บความจําในชีวิต (Pre-

reading Knowledge or Life Memory Storage) หรือภมูิหลังทีม่าจากประสบการณ 

(Experiential Background) Smith (1978: 227) ไดใชทั้ง “ขอมูลที่ไมปรากฏ” (Non-visual 

Information) และ “ทฤษฎีโลกในสมองของเรา” (The Theory of the World in Our Heads) 

คําศัพททีมี่ความหมายใกลเคยีงดังกลาวขางตน ทําใหไดความหมายของความรูเดมิ 

กลาวคอื ความรูเดิมคอืขอมูลและความคดิ สิง่ที่รับรูและมโนภาพทัง้หมด สิ่งทีเ่ปนจนิตภาพและสิ่งที่

นึกคดิขึ้นมา ประสบการณดานอารมณ ซ่ึงผูอานเก็บไวในความจําระยะยาวของจน กลาวสั้นๆคอื ทกุ

สิ่งทกุอยางทีอ่ยูในความจาํ ผูอานแตละคนมคีวามรูเดิมแตกตางกันไป ผูทมีีวัยนอยกวา มีความรูเดมิ

นอยกวาผูทีสู่งวยักวา ผูอานทกุคนไมวาจะอายุเทาใด จะมปีระสบการณที่เปนความรูเดมิแตกตางกัน

เพราะทุกคนมีประวิติชีวิตที่แตกตางกัน บางคนมีประสบการณมากกวาเพราะมีสิ่งตางๆเกดิขึ้นในชีวิต

มากกวา ในทางตรงกันขามบางคนที่มีประสบการณนอยกวาเพราะมีสิ่งทีเ่กดิขึ้นในชีวิตนอยกวา บาง

คนอาจจะมีประสบการณที่ไมธรรมดา เพระมีบางอยางที่ไมปกติเกิดขึ้นกับเขา ประสบการณของแต

ละบุคคลเปนสิ่งเฉพาะตัว ขึ้นอยูกับสิ่งทีต่นรูหรือไมไดเรียนรูมาในชีวิต (Devine, 1986: 136-137) 

ความรูเดิมของผูอานแตละคนมีอทิธิพลตอการทําความเขาใจสิง่ทีอ่าน Johnson (1985: 

56-59) ตั้งขอสังเกตวาความรูเดมิอาจจะมอีทิธิพลตอกระบวนการความเขาใจ (Comprehension 

Process) ทุกระดับ ในระดับการจําและออกเสยีงคํา (Decoding-word Recognition Level) 

ความรูเดิมชวยจํากัดวงคําทีอ่าจจะปรากฏ ณ ที่หน่ึงที่ใดในประโยคในระดับความจําระยะสั้น (Short-

term Memory Level) ชวยกําหนดปริมาณขอมูลที่สามารถเก็บไวในหนวยความจาํที่ใชงานอยู 

(Working Memory) ในขั้นตอนของการอนุมานความชวยกําหนดวาควรอนมุานสิง่ใด และในระดับ

การเก็บขอมูล (Storage Level) ชวยกําหนดขอมูลทีจ่ะตองเก็บ เก็บในรูปแบบใด และจะนํามาใช

หรือไม  

Armbruster (1986: 253-267) กลาววาองคความรูดานโครงสรางคอืโครงรางความคิด

สําหรับความเขาใจรูปแบบของขอความ สวนองคความรูดานเน้ือหานั้นคือความรูทั่วไปของผูอานทีม่ี 

ซ่ึงเฉพาะเจาะจงกับหัวขอทีอ่าน ซึ่งทั้งสองแบบน้ีสามารถพัฒนาและเปลีย่นแปลงได และ

ความสามารถดังกลาวไมใชความสามารถที่มีมาตัง้แตกําเนดิ ผูอานจาํเปนตองมีการพัฒนา

ความสามารถดังกลาวตั้งแตเดก็ (Anderson, 2005) ดังน้ันเพ่ือการพัฒนาความสามารถในการอาน
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เพ่ือความเขาใจ ผูวิจยัจาํเปนตองเขาใจถึงอทิธิพลขององคความรูแตละชนิดที่มีผลตอกระบวนการ

อาน  

Carrell (1987: 468-481) กลาววา การอานเปนกระบวนการสรางความสมัพันธระหวาง

พ้ืนความรูเดิมที่มีอยูกบัความรูใหม การอานที่ผูอานสามารถเขาใจเร่ืองราวที่ไดอานนั้น มิใชเกดิจาก

การอานขอมลูที่ปรากฏตามตัวอักษรโดยตรงเพียงอยางเดยีว หากเกดิจากการที่ผูอานนําเอาพ้ืน

ความรูหรือประสบการณเดิมทีส่ะสมอยูในตนเองเกีย่วกับเร่ืองทีอ่านมาชวยในการทําความเขาใจ

เร่ืองราวที่อาน และความเขาใจทีถู่กตองเกดิจากการที่ผูอานสามารถเช่ือมโยงความรูที่มอียูในเร่ืองที่

อานใหสอดคลองกับขอมูลทีอ่าน สอดคลองกบั Grabe (1991: 375-406) กลาววา การอานไมใช

กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลทีละตัวอกัษรหรือคําตอคํา แตเปนกระบวนการที่มีการกลั่นกรอง

เพราะขณะที่อาน ผูอานจะใชพ้ืนความรูเดมิชวยในการเดาเร่ือง จบัใจความ และการเดาจะใชเวลา

นอยกวาการอานทกุคํา จงึทําใหมีเวลาในการกลบัไปอานทบทวนได 

Snyder (2012) กลาววาผูอานพัฒนาความรูของตนเองเกีย่วกับโครงสรางขอความให

สอดคลองกับบทอาน ซึง่ความรูดงักลาวเรียกวา ความรูเดมิทางโครงสราง (Formal Schema) ซึ่งมี

ความสมัพันธกับขอมูลในบทอาน ผูอานใชความรูเดิมทางดานเนือ้หามาทําความเขาใจวากําลงัอาน

เร่ืองอะไรอยู ในขณะเดยีวกันก็ซึมซับขอมูลใหมที่นอกเหนอืจากความรูเดิมที่มีในเวลาเดยีวกัน  

Gilakjani and Ahmadi (2011: 142-149) กลาววา ความเขาใจบทบาทของความรูเดิม

ในกระบวนการอานทําใหผูอานเขาใจถึงเหตผุลของความผดิพลาดในการอาน เม่ือผูอานคุนเคยกับ

หัวขอทีจ่ะอาน รูถงึระดับโครงสราง รูปแบบของขอความ และสิ่งทีจ่าํเปนในการตคีวามและจดจาํ

ความหมายของประโยคได กจ็ะทําใหผูอานมีความสามารถในการอานทีด่ขีึ้น 

Rumelhart (1981) กลาวถึงสาเหตุที่ทําใหผูอานไมเขาใจสิง่ทีอ่ าน ดงัน้ี 

1. ผูอานขาดความรูเดิมที่เหมาะสมกับสิ่งทีอ่าน  

2. บางคร้ังผูอานอาจมคีวามรูเดิมเก่ียวกับเร่ืองทีอ่านเพียงพอแลว แตผูเขยีนไมไดปอน

คําใบทีท่ําใหผูอานสามารถเช่ือมโยงความรูเดิมได 

3. ผูอานเขาใจสิ่งทีอ่าน แตตคีวามผดิไปจากจดุประสงคของผูเขยีน 

An (2013: 130-134) กลาววา ในการสอนอานน้ัน ระหวางที่ผูอานกําลังอาน ผูสอน

สามารถกระตุนใหผูเรียนคาดเดาเน้ือเร่ืองไดตลอดเวลา ผูสอนอาจใชคําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนคาด

เดาในระหวางที่อาน หรือใหผูอานจบัใจความสําคัญของเร่ืองทีอ่านเปนระยะๆ ซ่ึงทําใหผูอานอานได
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ตรงจุดประสงคยิง่ขึ้น อกีทั้งผูอานจะเขาใจสิง่ทีอ่ านไดมปีระสิทธิภาพมากขึ้นถาคุนเคยกับเร่ือง

ดังกลาวและโครงสรางพ้ืนฐานของขอความแบบตางๆ ซ่ึงสอดคลองกบั Barnett (1989) และ Philips 

(1984) ทีเ่สนอใหใชกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนไดใชโครงสรางความรูเดิม (Schemata) สะสมไวเปนค

วามูความจําของเขา โดยครูกระตุนใหผูเรียนใชความรูเดิมมาชวยทําความเขาใจบทอาน 

ดังน้ันในการสอนอาน ผูสอนควรมีการกระตุนใหผูเรียนนั้นใชความรูเดิมทีต่นเองรูมา

กอนเกีย่วกับหัวขอทีจ่ะอาน (Content Schema) โดยการใชคําถาม หรือใหผูเรียนคาดเดาเน้ือเร่ือง 

ขณะเดียวกันกเ็ปดโอกาสใหผูเรียนไดดคูวามสัมพันธของคําตางๆในบทอานเพ่ือเปนการกระตุนให

ผูเรียนดึงเอาความรูเดมิดานโครงสราง (Formal Schema) มาใชในการสังเกตรูปแบบของบทอาน 

 

3. โครงสรางขอความของบทอาน (Discourse Structure) 

3.1 ความหมายของขอความ 

คําวา ปริจเฉท และ วาทกรรม มีที่มาจากการแปลคําภาษาองักฤษเดยีวกัน คอื

“Discourse” ซ่ึงเปนมโนทศันทีมี่การกลาวถึงในหลายสาขาวิชา ไมเฉพาะแตในทางภาษาศาสตร ทํา

ใหเกิดความหมายทีแ่ตกตางกันในการใชคําดังกลาว และทําใหมีการแปลคํานีเ้ปนคําไทย 2 คํา และใช

แตกตางกัน คอื 1) ปริจเฉท เปนคําบาลเีดิมใชหมายถงึ ยอหนา หรือ ตอน คําน้ีถกูนํามาใชในทาง

ภาษาศาสตรเพ่ืออางถงึ Discourse ในความหมายวา ‘หนวยทางภาษาในระดับเหนือประโยคขึ้นไป’ 

หรือ ‘ตัวบท’ (Text) และ 2) คําวา “วาทกรรม” ซึ่งเปนคําที่นิยมใชกวางขวางกวาในทาง

สังคมศาสตร อาทิ รัฐศาสตร และนิเทศศาสตร เชน “วาทกรรมการเมือง” “วาทกรรมโฆษณา” 

โดยมากมักใชกันในความหมายที่เก่ียวของกับ การกระทํา หรือ กจิกรรมทีมี่วัตถุประสงคอยางใดอยาง

หนึ่งโดยเฉพาะ 

ในการศึกษาปริเฉท วาทกรรม หรือในทีน้ี่ผูวิจยัจะเรียกวาขอความ ในแตละศาสตร

การศึกษามีความหมายแตกตางกันออกไป มีนักวิชาการบางทานไดกลาวถงึขอความ ดังน้ี 

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2543: 27-28) กลาววา วาทกรรม หมายถึงระบบ และ

กระบวนการในการสรางหรือผลติ (Constitute) เอกลกัษณ/อตัลักษณ (Identity) และความหมาย 

(Significance) ใหกับสรรพสิ่งตางๆ ในสังคมที่หอหุมเราอยู ไมวาจะเปนความรู ความจริง อํานาจ 

หรือตัวตนของเราเอง นอกจากนั้นแลว วาทกรรมยงัคงทําหนาที่ตรึงสิ่งที่สรางขึ้นมาน้ันใหดํารงอยูและ

เปนทีย่อมรับของสังคมในวงกวาง (Valorize) จนกลายเปนวาทกรรมหลัก (Dominant Discourse) 
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ขึ้นมาในสังคม และยงัมองวา วาทกรรมคอืระบบที่ทําใหการพูด การเขยีนถึง (รวมทั้งการปฏบิตัิ) ใน

เร่ืองตางๆ ในสงัคมหน่ึงๆ เปนไปได เพราะวาทกรรมจะเปนตัวกําหนดกฎเกณฑ เงือ่นไข และกลไก

ตางๆ ในการพูด การเขยีน (รวมทั้งการปฏิบตั)ิ ในเร่ืองราวและในรูปแบบตางๆดวย 

Halliday and Hasan (1976) กลาววา ขอความเปนหนวยภาษาในระดับเหนือประโยค 

เชน ยอหนาหรือหนวยที่ใหญกวายอหนา ซึ่งสอดคลองกบั Stubbs (1983) กลาววา ขอความเปน

การศึกษาหนวยทางภาษาในระดับทีสู่งกวาประโยค ซ่ึงเกดิขึน้จริงและเปนไปตามธรรมชาติ ปริจเฉทที่

เกดิเรียงตอกันน้ันมีลกัษณะสําคัญเรียกวา เอกภาพ ซ่ึงหมายถึง ถอยความในปริจเฉทมคีวามสมัพันธ

และเช่ือมโยงเปนเนือ้ความเดยีวกัน Brown and Yule (1987) ไดอธิบายวา ขอความ หรือ ปริเฉท

เปนการวิเคราะหการใชภาษาโดยศกึษาวัตถุประสงคและหนาที่ของรูปภาษาที่นํามาใชในกิจกรรมทาง

สังคมของมนษุย Schiffrin (1987) กลาววา ขอความหรือปริเฉทมีคุณสมบตัิที่สําคญั 3 ประการ คอื 

เปนหนวยสรางทางภาษาศาสตร เปนหนวยทางความหมายและเปนหนวยที่ใชเพ่ือวัตถุประสงคในการ

สื่อสาร คุณสมบัตทิี่เปนหนวยสรางและหนวยทางความหมายเปนปริจเฉทในแงที่เกดิจากการ

เรียงลําดับของหนวยยอย เชน ประโยค ประพจนและถอยคาํ สวนคุณสมบตัิที่ใชเพือ่วัตถุประสงคใน

การสือ่สารน้ันเปนลักษณะของการใชภาษาในการมีปฏสิัมพันธทางสังคม Van Dijk (1997: 1-37) 

กลาววา ปริจเฉทเปนการศึกษาเร่ืองที่เกีย่วของกับสังคมและวัฒนธรรมของผูใชภาษาโดยปริจเฉทน้ัน

ประกอบดวยคํา อนุพากย ประโยค ประพจนและชุดของวจันกรรม ซ่ึงลวนแตมีความสัมพันธซึ่งกัน

และกัน ผูใชภาษาหรือผูรวมการสนทนานั้นลวนแตมีสวนรวมในการมีปฏสิัมพันธทางสังคมภายใต

เงือ่นไขทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ 

ในงานวิจยัเลมนี้ ผูวจิยัไดใชคําวา ขอความ เนือ่งจากเปนเน้ือหาเก่ียวกบัการอานใน

รูปแบบตางๆ ซ่ึงมีหนวยของภาษาสูงกวาระดับประโยค สรุปไดวา ปริเฉท หรือวาทกรรม หรือ

ขอความในการอานน้ัน หมายถึงหนวยทางภาษาทีอ่ยูในระดบัสูงกวาประโยค อาจจะหลายๆ ประโยค

มารวมกัน และมคีวามสัมพันธกัน ซ่ึงแตละขอความนั้นมีจดุประสงคที่ชัดเจนวาตองการสือ่สารสิง่ใด

ใหผูอานเขาใจ  

 

3.2 ประเภทของขอความ 

ในการอาน มขีอความหรือบทอานหลากหลายประเภท ซ่ึงแตละประเภทมีจดุประสงคใน

การอานแตกตางกันออกไป นักวิชาการไดเสนอประเภทของบทอานตางๆไวดังนี ้
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Hoey (1983) ไดเสนอประเภทของขอความไว 2 แบบคอื 1) แบบทั่วไปและแบบเฉพาะ 

(General/Particular Pattern) ขอความประเภทน้ีประกอบดวยคํานามที่บอกจาํนวน และบงบอก

ความสมัพันธ และ 2) แบบปญหาและการแกปญหา (Problem-Solution Pattern) ขอความ

ประเภทนี้ เหตแุละผลมกัจะมารวมกันเสมอ 

Bain (1980 อางถึงใน Hoskin 1986: 538) ไดวเิคราะหประเภทขอความที่ใชในบทอาน

ออกเปน 4 ชนิดคอื 

1. การพรรณนา (Description) 

2. การบรรยาย (Narration) 

3. การอธิบาย (Exposition) 

4. การโตแยง (Argumentation) 

ขณะที่ Armbruster and Anderson (1981: 228) ไดแบงประเภทของโครงสราง

ขอความเปน 6 ชนิดคอื  

1. การพรรณนา (Description) โครงสรางชนิดน้ีจะระบุถึงรายละเอยีดของเน้ือหาโดย

ไมมีความสัมพันธในเชิงเหตผุล หรือความสัมพันธตามลําดับเวลา แตในโครงสรางชนิดน้ีจะเปนการ

เขยีนที่พรรณนาใหตัวอยางและใหคําจํากัดความของมโนทัศน ในโครงสรางชนิดน้ีไมมตีัวช้ีแนะที่

เฉพาะเจาะจง ยกเวนในบทอานที่เปนการใหตัวอยาง อาจจะมีคําวา for example และ for 

instance เปนตัวช้ีแนะ 

2. การจดัตามลําดับเวลา (Time Sequence) โครงสรางชนิดนีจ้ะคลายกับโครงสราง

ชนิดที่ 1 แตจะช้ีเฉพาะการลําดบัเวลาของการดําเนินเร่ือง ตัวช้ีแนะไดแก after, before, 

afterward, today, tomorrow, next, then, and then, earlier, later, first, second, finally 

เปนตน 

3. การอธิบาย (Explanation) โครงสรางชนิดนีอ้ธิบายถึงการทาํงานของบางสิง่

บางอยาง เชน ถานหินเกิดไดอยางไร เคร่ืองยนตดเีซลทํางานอยางไร เปนตน ลําดบัเวลาอาจจะ

เกีย่วของดวย แตการเขยีนชนิดน้ีจะเนนทีล่ําดับของกระบวนการ โครงสรางชนิดนีจ้ะมีตัวช้ีแนะ

เชนเดยีวกับการจดัตามลําดับเวลา 
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4. การเปรียบเทยีบ (Comparison-Contrast) โครงสรางชนิดน้ีจะเสนอในรูปแบบของ

การเปรียบเทยีบความเหมือนหรือแตกตาง ตัวช้ีแนะไดแก although, different, however, but, 

similar, different from, on the one hand, on the other hand เปนตน 

5. ปญหาและการแกปญหา (Problem and Solution) โครงสรางชนิดน้ีจะเขยีนในรูป

ของการเสนอปญหา และวิธีการแกไขปญหาที่เปนไปได หรือชุดของการแกไข ตัวช้ีแนะไดแก 

problem, solution เปนตน 

6. เหตแุละผล (Cause-effect) จะมีการเสนอเหตแุละผลควบคูกันไปทีละประเด็น 

หรืออาจจะเขยีนแยกเหตผุลออกจากกัน ตัวช้ีแนะไดแก because, cause, effect, since, 

therefore, as a result, thus, for this reason, consequently เปนตน  

เชนเดยีวกัน Kolzow and others (1982) ไดแบงโครงสรางขอความไวดังนี ้

1. การวิเคราะห (Analysis) เปนโครงสรางที่วิเคราะหมโนทัศน ตัวช้ีแนะไดแก 

characteristic, properties, parts, dimensions, types เปนตน 

2. ความเปนเหตุผล (Cause-Effect) เปนโครงสรางที่แสดงการใหเหตุผลสําหรับมโน

ทัศนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ตัวช้ีแนะไดแก cause, because, since, as a result of, therefore, 

hence, for this reason, affect, consequently เปนตน 

3. การเปรียบเทยีบ (Comparison-Contrast) เปนโครงสรางที่แสดงใหเห็นถงึความ

เหมือนหรือตางของมโนทศัน ตัวช้ีแนะไดแก like, likewise, similar to, compared with, 

however, different from เปนตน  

4. การใหคําจํากัดความ (Definition) เปนโครงสรางทีแ่สดงใหเห็นถึงความหมายของ

มโนทศันของเน้ือหาน้ันวาคอือะไร ตัวช้ีแนะไดแก means, is, is defined as, is equated with 

เปนตน 

5. การใหตัวอยาง (Example) เปนโครงสรางทีแ่สดงตัวอยางสนับสนุนมโนทศันของ

เนือ้หาน้ัน ตัวช้ีแนะไดแก for instance, for example, such as, to illustrate เปนตน 

6. ลําดบัเหตุการณ (Sequence) เปนโครงสรางที่เสนอเน้ือหาในรูปแบบลําดบัขั้นของ

เหตุการณ ตัวช้ีแนะไดแก first, second, third, next, then, subsequently, eventually, from 

here … to, finally เปนตน 
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นอกจากนั้น LATTC Writing Center (2007) ไดกลาวถึงบทอานแบบตางๆ 8 ชนิด 

ดังนี ้

1. แบบบรรยาย (Descriptive) เปนแบบที่ใหรายละเอยีดเก่ียวกับบางสิง่บางอยางวา ดู

เปนอยางไร สัมผสัอยางไร รสเปนอยางไร กลิ่นเปนอยางไร เพือ่ใหผูอานเกิดความรูสึก โดยทั่วไปใช

รายละเอยีดของประสาทสัมผสั มีรายละเอยีดจดุตอจดุ หรือบรรยายเปนเร่ืองราว เพ่ือใหผูอานสนใจ

เคาโครงเร่ืองและแกนของเร่ืองที่บรรยาย เชน บรรยายถงึตนไมในสวนหลังบานของฉัน การไปเยีย่ม

ผูปวยเด็กในโรงพยาบาล หรือนกักฬีาทําอยางไรเพ่ือไปสูโอลิมปก 

2. แบบใหนิยาม (Definition) เปนบทอานที่พยายามใหนิยามคาํเฉพาะหรือใหมโนทศัน

ที่เปนนามธรรม ซึ่งเปนการวิเคราะหลึกไปกวาความหมายในพจนานุกรม อาจตองอธิบายถึงเหตผุลวา 

“ทําไม” คําน้ันจึงนิยามอยางนั้น การเขยีนอาจเปนการนิยามโดยตรง หรือเขยีนเปนเร่ืองราวที่แฝงนัย

ใหผูอานอนุมานความหมายเอง เชน ความหมายของความรัก ความหมายทีแ่ทจริงและความสําคญั

ของความซ่ือสตัย ความหมายของครอบครัวที่ลึกไปกวาความสัมพันธทางสายเลอืด 

3. แบบเปรียบเทยีบความเหมอืนหรือความตาง (Compare/Contrast) บทอานที่

อภิปรายถึงความคลายคลึงและความแตกตางของสิ่งสองสิ่งหรือบคุคล ความคิด สถานที ่ฯลฯ อาจ

เปนการเขยีนทีอ่ภปิรายอยางไมลําเอยีง หรือจงูใจใหผูอานเห็นประโยชนของฝายหน่ึง อาจเปน

ขอเขยีนงายๆทีท่ําใหผูอานสนุกสนาน หรือลงลึกใหหยั่งรูถึงธรรมชาติของมนุษย ขอความอาจ

อภิปรายทัง้ความคลายคลึงและความแตกตาง หรืออาจอภปิรายเฉพาะดานใดดานหนึ่ง เชน ความคลายคลึง 

และความแตกตางระหวางเมืองสองเมือง หรือระหวางบุคคลสองคน 

4. แบบเหตแุละผล (Cause/Effect) เปนการอธิบายวา เหตุใดเหตุการณหน่ึงจึงเกดิขึ้น

และเกิดขึ้นอยางไร มีผลอะไรเกดิขึ้นจากประสบการณน้ัน เปนการศึกษาความสมัพันธระหวาง

เหตุการณหรือประสบการณตั้งแตสองอยางขึ้นไป ขอความอาจอภิปรายทั้ง “เหต”ุ และ “ผล” เชน 

ทําไมภูเขาไฟจงึระเบิด และอะไรเกิดขึ้นหลงัจากน้ัน 

5. แบบเลาเร่ือง (Narrative) ขอความจะเปนเร่ืองเลาหรือเร่ืองสั้น เปนการเลาถึง

ประสบการณสวนบุคคล มักเขยีนในรูปสรรพนามบุรุษที่หนึง่ อาจเลาถึงรูปแบบชีวิตของคนๆหน่ึง 

หรือประสบการณประจําวันโดยทั่วไป เชน นองชายพาฉันกับตาไปตกปลา ประสบการณเฉียดตาย

ของขาพเจาที่ชายทะเล เปนตน 
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6. แบบอธิบายกระบวนการ (Process) เปนการอธิบายถึงการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงวาทํา

อยางไร โดยทั่วไปอธิบายการกระทําที่แสดงออกมาตามลําดบั รูปแบบงานเขยีนจะเปนคําและทําเปน

ขั้นตอน หรืออาจเขยีนในรูปแบบการเลาเร่ือง พรอมกับคําแนะนําหรือคําอธบิายเปนชวงๆไปโดย

ตลอด 

7. แบบอภิปรายใหเหตผุล (Argumentative) เปนขอเขยีนที่พยายามโนมนาวผูอานให

เห็นดวยกับความเห็นของผูเขยีน อาจใหคิดอยางจริงจงัหรือแบบสนุกสนาน แตตองสรางความเช่ือมั่น

ตอความเห็นของผูเขยีน ขอความอาจเขยีนอยางตรงไปตรงมา หรือคอยๆโนมนาวโดยอาศยั การใชคํา 

เชน เราควรใชการขนสงสาธารณะแทนการขบัรถ หมายอมดีกวาแมว เปนตน 

8. แบบวิเคราะหวิจารณ (Critical) เปนขอความที่วิเคราะหจุดแข็ง จดุออน และวิธีการ

ที่บคุคลใชทํางาน โดยเร่ิมตนดวยการกลาวถึงจดุสําคัญอยางสั้นของเนือ้หา ภาพยนตรหรืองานศิลปะ 

จากน้ันอภิปรายขอด ีแลวใหความเห็น เชน จดุแข็งจดุออนของภาพยนตรเร่ืองน้ี ผูแตงเสนอตัวละคร

เอกอยางไร เปนตน 

รวมทั้ง Grabe (2009) ไดเสนอประเภทของขอความไวดังนี ้

1. การใหคําจํากดัความ (Definition) ในขอความจะมกีารอธิบายหรือใหความหมายของ

คํา หรือวล ีซ่ึงจะมกีารอธิบายถงึรายละเอยีดของสิ่งนั้นๆออกมาตรงๆหรือโดยนัยก็ได 

2.การลําดบัเหตุการณ (Sequence) ขอความจะอธิบายถึงขัน้ตอนตางๆตั้งแตเร่ิมตนจน

สิ้นสดุ บทอานจะเปนขั้นเปนตอน หรือเขยีนในรูปแบบการเลาเร่ืองเปนลําดับ 

3. การเปนเหตเุปนผล (Cause and Effect) ประกอบดวยขอความทีเ่ปนเหตเุปนผลกัน

เสมอ ขอความบอกถึงสิ่งทีเ่กดิขึ้น เกดิขึ้นอยางไรและผลของสิ่งน้ันเปนอยางไร 

4. การเปรียบเทยีบ (Compare and Contrast) เปนการบอกถงึความเหมือนกันและ

แตกตางกันซึ่งอาจจะเปนดานใดดานหน่ึงหรือมากกวา  

5. ปญหาและการแกไขปญหา (Problem-Solution) ในขอความประเภทนีจ้ะมีการระบุ

ปญหาและวิธีการแกอยางนอย1ขอสําหรับการแกปญหาน้ันๆ 

6. การจําแนกหมวดหมู (Classification) ขอความประเภทนีจ้ะมีขอความหลักซ่ึงเปน

หัวขอ และจากนั้นจะมีกระอธิบายถงึรายละเอยีดหรือหัวขอยอยออกมาเปนสวนๆ  
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7. การอภปิรายใหเหตุผลหรือหาขอพิสจูน (Argument) ซ่ึงจะคลายคลึงกับการให

เหตผุล แตบทอานประเภทนีจ้าํเปนตองมีประโยคหรือวลทีี่เปนหลักฐานเพ่ือมาสนับสนุนขอพิสจูน

ดังกลาวและมีการสรุปความรวมดวย 

สรุปไดวา ประเภทของบทอานมีหลายประเภทแตกตางกันออกไปตามจดุประสงคของ

ผูเขยีน ในการวิจยัผูวิจยัไดเลอืกโครงสรางมาใชในการสรางแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความ

เขาใจ จาํนวน 8 แบบ คอื การใหคํานิยาม (Definition) การบรรยาย (Description) การเปรียบเทยีบ 

(Comparison) การใหเหตุผล (Cause and Effect) การแกปญหา (Problem-Solution) การโตแยง 

(Argument) การจําแนกหมวดหมู (Classification) และการลําดับเหตุการณ (Sequence) ซึ่งแตละ

แบบจะจดุประสงคในการสือ่สารทีแ่ตกตางกันออกไป 

 

3.3 การสอนโครงสรางขอความ 

ในการสอนโครงสรางของขอความ หรือบทอานนั้น สามารถทําไดหลายวิธีขึ้นอยูกับบท

อานนั้นๆและความสามารถของผูเรียน มีนักวิชาการไดเสนอการสอนดงักลาวดงัน้ี 

Grabe (2009: 255-261) ไดเสนอการสอนโครงสรางขอความไว 3 ขั้นตอน ดงันี ้

1. การสอนโดยตรง คอืการแนะใหผูเรียนสังเกตคําหรือวลเีช่ือมประโยค หัวเร่ือง วลี

หลัก วลีรอง ในขอความโดยตรง ซึ่งการสอนดังกลาวทําใหผูเรียนมีความตระหนักรู 

2.  การพัฒนาความตระหนักรูเกี่ยวกับโครงสรางขอความโดยการใชผังกราฟก 

(Graphic Organizer) ในรูปแบบตางๆ ผูเรียนไดอานและทําความเขาใจบทอานโดยการสรุปเน้ือหา

ผานผงักราฟก ซ่ึงมีลักษณะเปนภาพ ทําใหผูอานสามารถอานไดเขาใจมากขึ้น ในการสอนผูสอนตอง

เร่ิมจากใหผูเรียนสังเกตวาบทอานนั้นมีลกัษณะการเขยีนเปนอยางไร จากนั้นใหดูคําเช่ือม หรือวลี

ตางๆในขอความ 

3. สอนโดยใชกลวิธีการอานแบบตางๆ (Reading Strategies) เชน การสรุปความ

(Summarizing) การทําผังมโนทศัน (Semantic Mapping) การคาดเดาเหตกุารณลวงหนา 

(Predicting) การตั้งคําถามจากหัวขอหลกัและหัวขอรอง (Forming Questions) เปนตน ซึง่กลวิธี

ดังกลาวสามารถทําใหผูเรียนพัฒนาความตระหนักรูเก่ียวกับโครงสรางขอความไดเชนเดยีวกัน  
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อีกทั้ง Jiang (2007: 48-57) ไดเสนอตัวอยางแผนการสอนโครงสรางขอความในงานวิจยั

เร่ือง The impact of graphic organizer instruction on English as a foreign language 

college students’ reading comprehension ไวดังน้ี 

ตัวอยางที ่1: Conversational Ballgames 

ขั้นตอนที ่1: นักเรียนดูบทอานแลวตอบคําถามดังตอไปน้ี (10นาที) 

บทอานน้ีพูดถึงอะไร? 

นักเรียนคดิวาบทอานนี้เปนประเภทใด แลวทําไมจงึคดิเชนน้ัน? 

ในขั้นตอนน้ี ครูจะใหนักเรียนแสดงความคดิเห็นกอนแลวจงึบอกวาบทอาน

ดังกลาวน้ันเปนประเภทเปรียบเทยีบ (comparison-contrast) ซ่ึงในบทอาน ผูเขยีนไดแสดงถึงความ

เหมือนกันของบทสนทนาแบบญีปุ่นและตะวันตก และทั้งสองบทสนทนาน้ันเปรียบเทยีบความ

แตกตางของ Ballgames อีกทั้งในบทอานอธิบายวิธีการเลน Ballgames อีกดวย 

(process/sequence)  

ขั้นตอนที ่2: นักเรียนจับคูกับเพ่ือนเพือ่เติมขอมูลลงในผงักราฟก (20นาที) 

ขั้นตอนที ่3: ครูแสดงตัวอยาง (15นาที) 

1. ครูแสดงตัวอยางวิธีการเติมขอมลูลงในผังกราฟกโดยการเตมิและพูดไป

พรอมๆกัน โดยการเติมน้ันครูจะเนนที ่key words ของขอความแตละประเภท เชน is different 

from, entirely different, first, then, however, but, etc. 

2. ครูแบงบทอานออกเปน 3 สวนแลวเร่ิมทําทีละสวน โดยเร่ิมจากยอหนาที่ 

4-7 ทีอ่ธบิายถงึบทสนทนาแบบตะวันตก และเติมขอมูลที่ไดลงในผงักราฟก 

3. จากน้ันครูเนนในยอหนาที ่7-9 และเติมขอมูลทีอ่ธิบายถึงบทสนทนาแบบ

ญี่ปุน 

4. ในการอธิบายถึงรูปแบบของบทสนทนาดังกลาว ผูเขยีนไดเปรียบเทยีบการ

เลน Ballgame ของงแตละวัฒนธรรม กลาวถงึเทนนิสในฝงตะวันตก และโบวลิง่ในสวนของญี่ปุน อีก

ทั้งผูเขยีนไดอธบิายถงึวิธีการเลนแตละชนิด 

5. หลังจากเติมขอมลูเชิงเปรียบเทยีบลงในผงักราฟกแลว ครูใหนักเรียนเติม

ขอมูลทีเ่หลอืดวยตนเองตั้งแตตนจนจบโดยใหสอดคลองกับบทอาน 

ตัวอยางที ่2: The Washwoman 
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ขั้นตอนที1่: นักเรียนทํางานเปนคูเติมขอมูลลงในฝงกราฟก (20 นาท)ี 

ขั้นตอนที2่: ครูสาธิตใหนักเรียนด ูโดยเตมิขอมูลลงในแบบฝกหัดผงักราฟก โดย

ขอมูลทีจ่าํเปนน้ันจะกระจายอยูในบทอาน ซ่ึงทําใหนักเรียนสับสนทีจ่ะเลอืกขอมูลมาเติมลงในผัง

กราฟก ครูสาธิตวิธีการเติมขอมลูดังกลาวโดยการจดัเรียงขอมูลวาเหตกุารณหรือขอมูลใดเกิดกอนหรือ

หลัง โดยขั้นตอนน้ีครูจะใหนักเรียนสังเกตคําที่เปน key words ตางๆ เชน one day, three weeks 

passed, more than two months passed. 

ขั้นตอนที3่: การเลาเร่ือง (10 นาที) ครูใหนักเรียนแตละคนบอกลําดบัเหตุการณที่

เกดิขึ้นของ The Washwoman ตามความเขาใจของนักเรียนเอง 

ตัวอยางที3่: Nerd and Geeks 

ขั้นตอนที1่: ทบทวนบทอาน (10 นาท)ี ครูกระตุนใหนักเรียนทบทวนบทอานโดยใช

คําถามเชน บทอานเร่ืองน้ีเก่ียวกับอะไร? ผูเขยีนใชรูปแบบใดในการเขยีนบทอานน้ี? และจากนั้นให

นักเรียนอธบิายวิธีการเขยีนดังกลาว ครูจะกระตุนใหนักเรียนแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับบทอาน

ดังกลาววาผูเขยีนน้ันใหความหมายของ Nerd and Geeks วาอยางไร? แลวถามวาปญหาที่เกิดขั้นน้ัน

คอือะไร? จากปญหาดงักลาว ผูเขียนไดบอกวิธีการแกปญหาไวอยางไร? มีเหตผุลในสนับสนุนการ

แกปญหานั้น? และจากน้ันครูถามนักเรียนเพ่ือย้ําอีกคร้ังวาบทอานนี้คอืรูปแบบใด  

ขั้นตอนที2่: นักเรียนเติมขอมูลความหมายของ Nerd and Geeks ลงในผังกราฟก 

(5 นาที) 

ขั้นตอนที3่: นักเรียนเติมขอมูลเก่ียวกับปญหาและการแกปญหา, เหตุผลหรือหลกั

ฐานที่ใชสนับสนุนวิธีการแกปญหาลงในผังกราฟก (20 นาที) 

ขั้นตอนที4่: ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยขอมลูทีถู่กตอง (10 นาที) 

ในทางเดยีวกัน An (2013: 130-134) กลาววา สิง่แรกคอืผูอานตองรูรูปแบบของบทอาน

กอน จากน้ันในขั้นตอนของกระบวนการอาน ผูอานสามารถคาดเดาเหตุการณคราวๆไวลวงหนา 

ยกตัวอยางคราวๆ และบันทึกเหตุการณตางๆไวขณะที่อานตลอดเวลาเรียงตามเหตุการณที่ผูเขยีนพดู

กอนหรือหลัง ซึง่การทําเชนน้ีจะทําใหผูอานสามารถเขาใจรูปแบบ เขาใจบทอาน และไมสับสน

เกีย่วกับขอมูลทีซั่บซอนได  

อีกทั้ง Liu, Zhu, and Nian (2010: 59-65) ไดเสนอวิธีการสอนไวดงัน้ี 
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1. ขั้น Pre-reading ผูสอนจะเปนคนเตรียมใหผูอานนั้นกระตุนความรูเดิมทีมี่เกีย่วกบั

เร่ืองทีจ่ะอานและรูปแบบของบทอาน เชน การบันทึกรายการ การอธิบายคําศัพทหรือคําเช่ือมใน

ประโยค วลีหรือรูปแบบของประโยคที่ใชในบทอาน อกีทั้งการคาดเปนความสามารถทีจ่าํเปนในการ

อาน ซ่ึงในขั้นตอนนีจ้ะไมเนนวาสิ่งที่ผูอานคาดเดาน้ันผดิหรือถูก แตการกระทําเชนน้ีจะทําใหผูอาน

สามารถเขาถงึบทอานไดงายขึ้น หรือผูสอนจะใหผูอานคาดเดาเร่ืองและอภปิรายเปนคู เพ่ือเปนการ

แลกเปลีย่นความคดิเห็นกอนอาน 

2. ขั้น While-reading ผูอานจะทําความเขาใจบทอานโดยสามารถระบุใจความหลัก 

รายละเอยีด และคําเช่ือมตางๆ ที่แสดงในบทอานนั้นได 

3. ขั้น Post-reading ผูสอนสามารถใชแบบฝกหัดตางๆหรือกิจกรรมมาทดสอบความ

เขาใจของผูอาน 

Snyder (2012: 12-26) ไดเสนอแนะการสอนโครงสรางขอความวากอนการอานนั้น 

ผูสอนตองใหผูเรียนรูถงึกลวิธีที่ใชในการอานบทความไดกอน โดยการสงัเกตคุําเช่ือม ตัวช้ีแนะของ

ขอความแตละประเภท (Signal Words) รูปแบบคําถามของแตละบทอาน ผงักราฟก และการเขยีน

สรุปใหไดกอนการอาน จากน้ันหลังการอาน ผูสอนถามใหผูอานพูดสิ่งที่เขาเขาใจจากการอานโดยใช

คําถามสั้นๆ และผูอานมีเวลาจํากดัในการตอบคําถามเหลานั้น เชน จงบอกสิ่งที่คุณจาํไดจากบทอานที่

คุณไดอานไป หรือ มสีิ่งใดนอกเหนือจากน้ันหรือไม เปนตน 

จากขั้นตอนการสอนอานโครงสรางขอความขางตน สรุปไดวา ขั้นตอนการสอนโครงสราง

ขอความน้ัน ผูสอนจะเร่ิมดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอนคอื ขั้นกอนอาน ขณะอาน และหลังการอาน โดยขั้น

กอนอาน (Pre-reading) น้ัน ผูสอนจะแนะใหผูอานคาดเดาเหตุการณลวงหนาจากหัวขอ มีการ

กระตุนใหผูอานใชความรูเดมิเกีย่วกับเน้ือหาและรูปแบบของบทอาน แนะใหผูอานสังเกตุคําเช่ือม คํา

ช้ีแนะตางๆในบทอาน ในขณะที่อาน (While-reading) ผูสอนจะกระตุนใหผูอานตอบคําถามเปน

ระยะๆหรือใหผูอานคาดเดาเหตุการณตอไป ระบุคําเช่ือมตางๆ ใจความหลัก และรายละเอยีดของบท

อาน และขั้นหลงัการอาน (Post-reading) ผูสอนจะแนะใหผูอานระบุคําเช่ือมที่ชัดเจน มีการใช

คําถามถามเก่ียวกับเน้ือหาและรูปแบบของบทอานตามความเขาใจ แลวจากน้ันใชกิจกรรมหรือ

แบบฝกหัดใหผูอานไดทําเพ่ือเปนการเนนย้ําความเขาใจของผูอานอีกคร้ัง 
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3.4 ประโยชนของการเรียนรูโครงสรางขอความ 

นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถงึประโยชนของการเรียนรูโครงสรางขอความไว ดังน้ี 

Graesser and Clark (1985: 29-32) กลาววา รูปแบบของการเรียบเรียงบทอาน จะ

ชวยใหผูอานแปลความหมาย วินิจฉัยความ คาดการณลวงหนา และมีความสนใจในเร่ืองที่อาน ชวย

ใหเกิดความเขาใจ และจดจาํในเน้ือหา 

เชนเดยีวกับ สจุนิต หนแูกว (2536: 27) กลาววา การใชโครงสรางบทอานในการอาน 

เปนกลวิธีเกีย่วของกับการรูจักวิธีการจดัการแนวทางของผูเขยีน ผูอานจะพบแผนการเรียนรูของ

ผูเขยีน และใชวิธีน้ีชวยคนหาความตัง้ใจของผูเขยีนเกีย่วกับเน้ือหา ถานักเรียนมีความรูเก่ียวกับ

โครงสรางบทอานเปนความรูเดิมอยูแลว นกัเรียนจะสามารถเขาใจเน้ือหาหรือเร่ืองราวที่ใชในการ

สื่อสาร 

อีกทั้ง Slater and Graves (1989: 103-139) กลาววา การรูจักโครงสรางขอความ จะ

กอใหเกดิประโยชน 3 ประการ ดงัน้ี 

1. ชวยใหผูอานเขาใจความคดิหลักๆ ของแตละความคดิทีอ่ยูในเนือ้หา 

2. ผูอานจะเขาใจความสมัพันธระหวางความคิดไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. เปนเคาโครงสําหรับผูอานในการเกบ็รักษาขอมูลที่ไดจากการอานน้ัน 

สุพรรณสิริ วัฑฒกานนท (2548: 82) กลาววา การศึกษาโครงสรางขอความชวยใหผูอาน

เขาใจเร่ืองทีอ่านมากขึ้น เพราะขอเขียนหน่ึงๆน้ัน จะมีรายละเอยีดปลีกยอยตางๆเพ่ือขยายประเด็น

ความสําคญัของเร่ืองใหชัดเจนขึ้น หากผูอานมองไมเห็นหรือไมตระหนักถึงความสําคัญดงักลาวแลว 

จะเปนเหตุใหอานไปอยางผานๆสงผลใหเขาใจเร่ืองทีอ่านคลาดเคลือ่น หรือไมเขาใจเร่ืองน้ันๆเลย อกี

ทั้งยังแยกไมออกระหวางใจความสําคญักับรายละเอยีดของเร่ืองทีอ่าน 

Martinez (2009) กลาววา การศึกษาโครงสรางขอความและคําเช่ือมในบทอานในการ

เรียนภาษาตางประเทศ สามารถชวยใหผูอานเขาใจบทอานไดดีกวาการอานโดยไมมีการระบุคําเช่ือม

ในบทอาน อกีทัง้การเลอืกเนือ้หาของบทอานใหผูอานมคีวามคุนเคย สงผลใหผูอานอานไดดขีึ้น และ

การกระทําเชนน้ีซํ้าๆ ทําใหผูอานพัฒนาความสามารถในการอานระยะยาว 

สรุปไดวาการเรียนรูโครงสรางขอความน้ันมีประโยชนตอผูอานเพราะทําใหผูอานสามารถ

มองเห็นความสมัพันธตางๆระหวางขอความหลกั รายละเอยีด และสวนขยายตางๆของขอความในบท
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อานนั้นๆ ถาผูอานมีความรูเร่ืองโครงสรางขอความ จะสงผลใหผูอานอานเขาใจไดงาย เขาใจ

ความสมัพันธ และจดจาํเนือ้หาสิ่งทีอ่านไดชัดเจน 

 

4. ผังกราฟก (Graphic Organizers) 

4.1 ความหมายของผังกราฟก 

นักวิชาการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของผงักราฟกไวดังน้ี 

สุปรียา ตันสกุล (2540) กลาววา ผงักราฟกเปนสิ่งทีแ่สดงออกเปนภาพขององคประกอบ

ที่สําคัญของเน้ือหา เปนรูปแบบของความคดิทีผู่สอนและผูเรียนสรางขึ้นเพ่ือแสดงความคดิออกมาเปน

รูปธรรม 

พิมพันธ เดชะคุปต (2545) กลาววา ผงักราฟกคอืแบบของการสื่อสารเพ่ือใชในการ

นําเสนอขอมูล หรือความรูที่ไดจากการรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเขาใจงาย กระชับ กะทัดรัด 

ชัดเจน ละจดจําไดนาน ผังกราฟกไดมาจาการนําขอมูลดบิหรือความรูจากแหลงตางๆในเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งมาทําการจดัระทําขอมูล 

ทิศนา แขมมณี (2547) ไดอธิบายความหมายของผังกราฟกวาเปนแผนผังทางความคดิ 

ประกอบไปดวยแนวคดิหรือขอมลูสําคัญที่เช่ือมโยงกันในรูปแบบตางๆ ซ่ึงทําใหเห็นโครงสรางหรือ

เนือ้หาสาระน้ันๆ เปนเทคนคิทีผู่เรียนสามารถนําไปใชในการเรียนรูเน้ือหาสาระตางๆ จํานวนมากเพ่ือ

ชวยใหเกิดความเขาใจเนือ้หาสาระ หรือขอมลูตางๆ ที่ผูเรียนประมวลมานั้นใหเปนระบบ ระเบียบ อยู

ในรูปแบบทีอ่ธิบายใหเขาใจและจดจํางาย 

Clarke (1991: 526-534) กลาววา ผังกราฟกเปนรูปแบบความคดิทีผู่สอนหรือผูเรียน 

หรือทั้งผูสอนและผูเรียนสรางขึ้น เพ่ือแสดงความคดิ ความเขาใจออกมาเปนรูปธรรมวาผูเรียนคดิอะไร

จากการอานเนือ้หาวิชาน้ัน 

Rice (1994: 39-57) ไดกลาววา ผงักราฟกสามารถใชเปนกลยุทธทีผู่สอนสรางขึ้นเอง

หรือผูเรียนสรางขึ้นเอง หรือทั้งผูสอนและผูเรียนรวมกันสรางโดยใชคําสําคญัหรือวลสีั้นๆ เพือ่ทําให

เขาใจเน้ือหาจากตําราเรียน 

Bromley, Irwin-DeVitis, and Modlo (1995: 4) กลาวถึงเทคนิคผังกราฟกวา เทคนคิ

ผังกราฟกเปนการนําเสนอความรูใหเห็นเปนภาพ เปนวิธีจดัโครงสรางขอมูล การจดัการกับ

รายละเอยีดทีส่ําคัญของมโนทศันหรือหัวขอตางๆ อยางเปนลําดบั 
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Berger (2003: 42) ไดใหความหมายของเทคนิคผงักราฟกวา เทคนคิผังกราฟก เปน

แผนผังหรือการวาดภาพประกอบการเขยีนหรือคําพูด ยกตัวอยางการจดัขอมูลในรูปของเมตริกซ การ

จัดขอมูลตามลําดบัขั้นตอน เปนตน จดุประสงคของเทคนิคผังกราฟก คอืการจดัความคดิและ

ตรวจสอบความสมัพันธของเน้ือหาวิชา 

Hint (2003) ใหความหมายของเทคนิคผังกราฟกวา เทคนิคผังกราฟกคอื การนําเสนอ

มโนทศัน ความรู หรือขอมูลในรูปแบบที่รวมกันระหวางขอความและรูปภาพ 

สาธร สขุสมบูรณ (2554) ผงักราฟกเปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถนําการเรียนรูใหมเขา

ไปเช่ือมโยงความรูเดมิที่มอียูแลว ซ่ึงจะทําใหการเรียนรูใหมนั้นมีความหมาย 

จากความหมายตางๆสรุปไดวา ผงักราฟกเปนรูปแบบการนําเสนอขอมูลที่เปนรูปธรรม 

ผูอานสามารถนําขอมูลที่ไดจากการอาน ความรู และประสบการณเดมิมานําเสนอในรูปแบบตางๆ

ขึ้นอยูกับเน้ือหาของเร่ืองทีอ่านเชน ผังมโนทศัน กราฟ รูปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ โดยผาน

กระบวนการคิดที่เปนระบบ ซ่ึงทําใหผูอานเขาใจเร่ืองทีอ่านและจดจาํเนือ้หาทีอ่านไดยิ่งขึ้น 

 

4.2 ประเภทของผังกราฟก 

Clarke (1991: 526-534) ไดเสนอรูปแบบของผังกราฟกไวในหนังสอืช่ือ “Patterns of 

Thinking: Integrating Learning Skill in Content Teaching” โดยไดกลาวถึงผังกราฟกสรุปไดวา

เปนรูปแบบความคิดที่ผูสอนหรือผูเรียน หรือทั้งผูเรียนและผูสอนสรางขึ้นเพือ่แสดงความคดิ ความ

เขาใจออกมาเปนรูปธรรม ผูสอนสามารถใชผังกราฟกชวยใหผูเรียนเกิดความกระจางในสิ่งที่เรียน และ

ใชกระบวนการคิดทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ในขณะเดยีวกันผูเรียนก็ใชผังกราฟกเปนกล

ยุทธทางปญญาสําหรับเรียนและทําความเขาใจกับสิ่งทีเ่รียน โดยสามารถเช่ือมโยงสิ่งเรียนใหเขากบั

โครงสรางทางปญญาที่ผูเรียนแตละคนมีอยู ผงักราฟกแตละแบบมีวตัถุประสงคของการนําเสนอ

ขอความรูแตกตางกัน มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแบบตางๆของผงักราฟก ดงัน้ี 

Doug and Melissa (1999) ไดเสนอผังกราฟกแบบตางๆดงัน้ี 

1. ผังกราฟกที่มีวัตถปุระสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนเหตุเปนผล เชน 

1.1 ผังกางปลา (Fish Bone) 

1.2 ผังใยแมงมุม (Spider Map) 
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2. ผังกราฟกที่มีวัตถปุระสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนการเรียงลําดบัเหตุการณ 

หรือขั้นตอน เชน 

2.1 ผังเรียงลําดับ (Chain) 

2.2 ผังวัฎจกัร (Cyclical Map) 

2.3 มาตราตอเนือ่ง (Continuum Scale) 

3. ผังกราฟกที่มีวัตถปุระสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนการเปรียบเทยีบ เชน 

3.1 ผังวงกลมซอน (Venn Diagram) 

3.2 ทีชารจ (T-chart) 

3.3 ตารางเปรียบเทยีบ (Compare/Contrast Matrix) 

Grabe (2009: 262-264) ไดเสนอผงักราฟกแบบตางๆไวดังน้ี 

1. การใหความหมาย (Definition) เปนการใหผูอานเตมิขอมูล คํา หรือประโยคลงใน

ชองวางเพ่ือแสดงถึงความหมายของคํา หรือวลีน้ันๆ ดังภาพ 

 

   is a       that 

 

แผนภาพที่ 1: การใหความหมาย (Definition) 

 

2.  การลําดับเหตกุารณ (Sequence) ผูอานเติมขอมลูลงในชองวางโดยเร่ิมจาก

เหตุการณที่เกดิขึ้นเปนลําดับ ในแผนผังจะมีลูกศรกําหนดเหตุการณเร่ิมและสิ้นสดุอยางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2: การลําดบัเหตุการณ (Sequence) 
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Problem 

(Who, What, Why) 

Solutions 

1. 

2. 

3. 

3. การเปนเหตุเปนผล (Cause and Effect) ประกอบดวยขอความที่เปนเหตุเปนผล

กัน มีกลองขอความอยู 2 ดาน ระหวางกลองขอความจะมีลูกศรแสดงความสัมพันธ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3: การเปนเหตุเปนผล (Cause and Effect) 

 

4. การเปรียบเทียบ (Compare and Contrast) มีชองวาสําหรับการใสขอมูลที่มีความ

เหมือนกันเปนชองใหญ และขอมูลที่มีความแตกตางกันเปนชองเล็ก 2 ชองอยูดานลาง เพื่อใหงายตอ

ความเขาใจ และสามารถมองเห็นการเปรียบเทียบไดอยางชัดเจน 

    1   2 

 

 

 

 

แผนภาพที ่4: การเปรียบเทยีบ (Compare and Contrast) 

 

5. ปญหาและการแกไขปญหา (Problem-Solution) ในขอความประเภทน้ีจะมีการ

ระบุปญหาในชองแรก และใชลูกศรแสดงความสัมพันธในการแกปญหา 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่5: ปญหาและการแกปญหา (Problem-Solution) 

Comp. 

Cont. 
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Argument/ claim/ 

thesis statement 

Evidence 3 Evidence 2  Evidence 1 

Conclusion: 

6. การจําแนกหมวดหมู (Classification) ขอความประเภทนี้จะมีขอความหลักซึ่งเปน

หัวขอ และจากน้ันจะมีกระอธิบายถึงรายละเอียดหรือหัวขอยอยออกมาเปนสวนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือ  

    

    

    

แผนภาพที6่: การจําแนก (Classification) 

 

7. การอภิปรายใหเหตุผลหรือหาขอพิสูจน (Argument) ซ่ึงจะคลายคลึงกับการให

เหตุผล แตบทอานประเภทน้ีจําเปนตองมีประโยคหรือวลีที่เปนหลักฐานเพ่ือมาสนับสนุนขอพิสูจน

ดังกลาวและมีการสรุปความรวมดวย 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที7่: การอภิปรายใหเหตผุลหรือหาขอพสิจูน (Argument) 
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ทิศนา แขมมณี (2547) ไดเสนอเทคนิคผงักราฟกแบบตางๆไวดังน้ี 

1. ผังความคดิ (Mind Map) เปนผังทีแ่สดงความสมัพันธของสาระหรือความคิดตางๆ

ใหเห็นเปนโครงสรางของภาพรวมโดยใชเสน คํา ระยะหางจากจดุศูนยกลาง ส ีเคร่ืองหมาย รูปทรง

เรขาคณิตและภาพ แสดงความหมายและความเช่ือมโยงความคดิ หรือสาระน้ันๆ 

2. ผังมโนทศัน (Concept Map) เปนผงัแสดงมโนทศันใหญไวตรงกลางและแสดง

ความสมัพันธระหวางประเด็นหลัก และประเด็นรองยอยเปนลําดบัขั้นดวยเสนเช่ือมโยง 

3. ผังแมงมุม (Spider Map) เปนผงัแสดงขอมูลที่มลีักษณะคลายใยแมงมุม 

4. ผังลําดบัขั้นตอน (Sequential Map) เปนผังทีแ่สดงลําดบัขัน้ตอนของสิง่ตางๆหรือ

กระบวนการตางๆ 

5. ผังกางปลา (Fish Bone Map) เปนผังทีแ่สดงสาเหตขุองปญหาซ่ึงมีความซบัซอน 

ผังกางปลาจะชวยใหเห็นสาเหตุหลักและสาเหตยุอยที่ชัดเจน 

6. ผังวัฏจกัร (Cycle Map) แสดงลําดบัขั้นตอนของเหตกุารณ หรือปรากฏการณที่

สัมพันธกัน เกดิตอเน่ืองซํ้าแลวซํ้าอกี 

7. ผังวงกลมซอน หรือเวนไดอะแกรม (Venn Diagram) เปนผงัวงกลมสองวงหรือ

มากกวาที่มีสวนหน่ึงซอนกันอยู เปนผังที่เหมาะสําหรับนําเสนอสิ่ง 2 สิ่งหรือมากกวา ซึ่งทั้งความ

เหมือนและความแตกตางกัน 

8. ผังวีไดอะแกรม (Vee Diagram) เปนเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาธรรมชาติความรู

และผลผลติของความรูในวิชาวทิยาศาสตร ชวยแสดงความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับวิธีการความคดิ

กับการสังเกต และวิธีเช่ือมโยงความเขาใจระหวางกิจกรรมการทดลองกับเนือ้หาในตําราเรียน 

9. ผังพลอ็ตไดอะแกรม (Plot Diagram) เปนผังที่ชวยในการอานเร่ืองราว มีเหตุการณ

ตอเน่ืองกันยืดยาว เหมาะสําหรับการสอนอาน ผูเรียนสามารถใชผังน้ีชวยในการหาพล็อตเร่ือง ซ่ึงก็คอื

เหตุการณที่สําคญันําไปสูจดุสดุยอดของเร่ือง ยงัสงผลไปถึงเหตุการณตางๆและบทสรุปของเร่ือง 

นาตยา ปลนัธนานนท (2542) ไดเสนอวา การใชเทคนิคผงักราฟกเปนวิธีหน่ึงของการ

สอนเพือ่ใหนักเรียนเกดิความคดิรวบยอด และไดเสนอเทคนิคผงักราฟกแบบตางๆไวดังน้ี 

1. Branching Diagram เปนเทคนิคเพ่ือใชเปรียบเทยีบความแตกตางของขอมลู ระบุ

ประเด็นสําคัญของเร่ือง และรายละเอยีดทีส่นับสนุนประเดน็นั้น 
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2. Web Diagram เปนผังที่ใชแยกแยะองคประกอบตางๆของความคิดรวบยอดอยาง

ใดอยางหนึ่ง 

3. Venn Diagram เปนผงัแสดงความสัมพันธของขอมูลในลักษณะของการ

เปรียบเทยีบกัน หรือสวนที่เก่ียวของ และไมเกีย่วของกัน หรือแสดงความเปนเหตเุปนผลกัน  

4. Interval Graph เปนผงัจดัเรียงขอมลูตามลําดับระยะเวลาโดยกําหนดชวงสเกลของ

ระยะเวลา 

5. Order Graph เปนผงัเรียงลําดับขอมูล แตไมไดนําขอมลูดานระยะเวลามาแสดงให

เปนสเกล 

6. Cycle Graph เปนผงัทีแ่สดงในลักษณะเปนวงจร หรือวัฏจกัร ไมมจีดุเร่ิมตนหรือ

จุดสิ้นสดุ 

7. Flowchart Diagram มีลกัษณะเปนลําดับขั้นตอนเปนวงจรที่มีไดหลายทศิทาง 

8. Matrix Diagram เปนผังที่ใชรวบรวม สรุปประเด็นสําคัญ หรือจดัแยกประเภทของ

ขอมูลออกเปนกลุมเปนพวกอาจอยูในรูปของตาราง กราฟแทง หรือแผนภูมิแทง ชวยใหสามารถ

พิจารณาเปรียบเทยีบ ความเคลือ่นไหว ความเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ และแนวโนมของขอมูลน้ัน

ชัดเจนขึ้น 

สรุปไดวาผงักราฟกสามารถแบงไดหลายประเภท การเขยีนแผนผังกราฟกนั้นขึ้นอยูกับ

ประเภทของขอความทีอ่าน และจดุประสงคของขอความแตละชนิด ซึง่ผูอานสามารถเติมขอมูลที่ได

จากการอานบทอานนั้นๆลงในผงักราฟกทีเ่หมาะสมดวยตนเองได  

 

4.3 กระบวนการเรยีนการสอนโดยใชเทคนิคผังกราฟก 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟก มีหลายรูปแบบ ในที่น้ีไดนําเสนอไว 4 

รูปแบบดังนี ้ 

Jones, Pierce, and Hunter, (1989: 20-25) ไดเสนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช

ผังกราฟกประกอบดวยขั้นตอนการเรียนการสอนที่สําคัญ 5 ขั้น ดงัน้ี 

1. ผูสอนเสนอตัวอยางการจดัขอมูลดวยผังกราฟกทีเ่หมาะสมกบัเนือ้หาและ

จุดประสงค 

2. ผูสอนแสดงวิธีการสรางผงักราฟก 
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3. ผูสอนช้ีแจงเหตุผลของการใชผังกราฟกน้ันและอธิบายวิธีการใช 

4. ผูเรียนฝกการสรางและใชผังกราฟกในการทําความเขาใจเนือ้หาเปนรายบุคคล 

5. ผูเรียนเขากลุมและนําเสนอผังกราฟกของตนแลกเปลีย่นกัน 

Clarke (1991) ไดเสนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟกของ ประกอบดวย

ขั้นตอนการเรียนการสอนที่สําคัญดงัน้ี 

1. ขั้นกอนสอน 

1.1 ผูสอนพิจารณาลักษณะของเน้ือหาทีจ่ะสอนสาระน้ันและวัตถุประสงคของ

การสอนเนือ้หาสาระน้ัน 

1.2 ผูสอนพิจารณาและคดิหาผังกราฟกหรือวิธีหรือระบบในการจดัระเบยีบ

เนือ้หาสาระน้ันๆ 

1.3 ผูสอนเลอืกผังกราฟก หรือวิธีการจดัระเบียบเน้ือหาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

1.4 ผูสอนคาดคะเนปญหาทีอ่าจจะเกดิขึ้นแกผูเรียนในการใชผังกราฟก 

2. ขั้นสอน 

2.1 ผูสอนเสนอผงักราฟกทีเ่หมาะสมกับลักษณะของเน้ือหาสาระแกผูเรียน 

2.2 ผูเรียนทําความเขาใจเน้ือหาสาระและนําเน้ือหาสาระใสลงไปในผังกราฟก

ตามความเขาใจของตน 

2.3 ผูสอนซักถามแกไขความเขาใจผดิของผูเรียน หรือขยายความเพ่ิมเติม 

2.4 ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคดิเพ่ิมเติม โดยนําเสนอปญหาที่เก่ียวกับเนือ้หาแลว

ใหผูเรียนใชผังกราฟกเปนกรอบในการคดิแกปญหา 

2.5 ผูสอนใหขอมูลปอนกลบัแกผูเรียน 

Joyce, Weil, and Calhoun (2003) กลาวถึงรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผัง

กราฟกของ นํารูปแบบการเรียนการสอนของ Clarke มาปรับใชโดยเพ่ิมเติมขั้นตอนเปน 8 ขั้นดังนี ้

1. ผูสอนช้ีแจงจดุมุงหมายของบทเรียน 

2. ผูสอนนําเสนอผงักราฟกทีเ่หมาะสมกับลักษณะของเน้ือหา 

3. ผูสอนกระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิมเพือ่เตรียมสรางความสัมพันธกบัความรู

ใหม 

4. ผูสอนเสนอเนือ้หาสาระที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู 



57 
 

5. ผูสอนเช่ือมโยงเน้ือหาสาระที่เรียนกับผังกราฟก และใหผูเรียนนําเนือ้หาสาระใสลง

ไปในผังกราฟกตามความเขาใจของตน 

6. ผูสอนใหความรูเชิงกระบวนการโดยช้ีแจงเหตผุลในการใชผังกราฟกและวิธีใชผัง

กราฟก 

7. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายผลการใชผังกราฟกกับเน้ือหา 

8. ผูสอนซักถาม ปรับความเขาใจ และขยายความ จนผูเรียนเกดิความเขาใจกระจางชัด 

รวมถึง สุปรียา ตันสกุล (2540) ไดเสนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟก

ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การทบทวนความรูเดมิ 

2. การช้ีแจงวตัถุประสงค ลักษณะของบทเรียน ความรูที่คาดหวังใหเกิดแกผูเรียน  

3. การกระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความรูเดิม เพือ่เตรียมสรางสัมพันธกับสิง่ที่เรียน

และการจดัเน้ือหาสาระดวยแผนภาพ 

4. การนําเสนอตัวอยางการจดัเน้ือหาสาระดวยแผนภาพทีเ่หมาะสมกับลกัษณะของ

เนือ้หา ความรูที่คาดหวัง 

5. ผูเรียนรายบุคคลทําความเขาใจเน้ือหา และฝกใชแผนภาพ 

6. การนําเสนอปญหาใหผูเรียนใชแผนภาพเปนกรอบในการแกปญหา 

7. การทําความเขาใจใหกระจางชัด 

จากรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟก จะประกอบดวยขั้นตอนทีส่ําคญั 

สวนใหญมุงเนนใหผูเรียนเช่ือมโยงสิง่ใหมกับความรูเดิม จากน้ันจัดการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟก 

ทําใหผูเรียนคดิอยางเปนระบบ ทําความเขาใจบทอาน และนํามาเขยีนสรุปในรูปแบบของผังกราฟก 

ซ่ึงเปนประโยชนกับผูเรียน 

 

4.4 ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชเทคนิคผังกราฟก 

ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning Theory) การจดักิจกรรม

การเรียนรูโดยเทคนคิการใชผังกราฟก มพ้ืีนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของ 

Ausubel (1963 อางถึงใน Novak and Gowin, 1984) หลังจากป 1968 จนถงึป 1975 มีแผนภาพ

รูปแบบตางๆเกิดขึ้นกวา20 ชนิด ซ่ึงตอมา Barron ไดพัฒนาแผนภาพแบบตางๆขึ้นแลวเรียกวา
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โครงสรางภาพรวม (Structure Overview) และ Barron and Stone (1974: 172-175) ไดขยาย

โครงสรางภาพรวมแลวเรียกช่ือใหมวา ผังกราฟก (Graphic Organizer) 

ในป 1984 Novak and Gowin (1984) ไดนําทฤษฎกีารเรียนรูอยางมคีวามหมายน้ีมา

พัฒนาเปนการสอนสรางผงัมโนทัศน (Concept Mapping) และการเขยีนผังความรูแบบวี 

(Knowledge Vee Diagram) ซึ่งเปนประเภทหนึ่งของผังกราฟก ทําใหการเรียนการสอนโดยใช

เทคนิคผังกราฟกกวางขวางมากยิง่ขึ้น 

Ausubel and Robinson (1969) กลาวโดยสรุปวาในสมองของมนุษยมกีารจดัความรู

ตางๆที่ไดเรียนรูอยางมีระบบในลกัษณะที่เปนโครงสรางทีเ่รียกวา “โครงสรางทางปญญา” ซึง่มีการ

จัดลําดับความสัมพันธเช่ือมโยงจากมโนทศันที่กวางและครอบคลุมลงมาจนถึงมโนทศันยอยที่

เฉพาะเจาะจง ดงัน้ันการเรียนรูจะกอใหเกดิการเปลีย่นแปลงควรจะตองเปนการเรียนรูอยางมี

ความหมายทีผู่เรียนสามารถนําการเรียนรูใหมเขาไปเช่ือมโยงกับความรูเดิมหรือมโนทศันเดิมทีม่อียู

แลว โดยความรูใหมที่ไดเรียนรูอยางมีความหมายจะถกูเก็บไวในลักษณะใดลักษณะหน่ึง อันเปนผล

จากการดดูซึมกบัความรูเดิมทีม่อียูและจะชวยขยายความรูเดิมหรือมโนทศันเดมิทีมี่อยูแลว ทั้งน้ีการ

เรียนรูจะเกิดขึ้นไดถาในการเรียนรูใหมน้ันผูเรียนมีพ้ืนฐานทีเ่ช่ือมโยงกับความรูเดิมได ซึ่งจะทําใหเกดิ

การเรียนรูสิ่งใหมมคีวามหมาย 

ในสวนที่เก่ียวของกับการเรียนรู Ausubel (1963 อางถึงใน สุปรียา ตันสกลุ, 2540) 

กลาววาผูเรียนจะเกดิการเรียนรูไดจากการรับขอมลูขาวสารหรือเกิดจากการคนพบดวยตนเอง และวิธี

เรียนน้ันอาจจะเปนการเรียนรูอยางเขาใจและมคีวามหมาย หรือการเรียนรูแบบทองจาํโดยไมใช

ความคิด ซึ่ง Ausubel แบงการเรียนรูเปน 4 ประเภท คือ 

1. การเรียนรูดวยการรับอยางมีความหมาย (Meaning Reception Learning) เปน

การเรียนรูที่ผูเรียนเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 

2. การเรียนรูดวยการทองจําโดยไมใชความคดิ (Rote Reception Learning) เปน

การเรียนรูที่ผูเรียนรับความรูใหมและทองจําเอาไว 

3. การเรียนรูดวนการคนพบอยางมคีวามหมาย (Meaningful Discovery 

Learning) เปนการเรียนรูที่ผูเรียนคนพบคําตอบดวยตนเองและนําไปเช่ือมโยงกบัความรูเดิม 

4. การเรียนรูดวยการคนพบแบบทองจําโดยไมใชความคดิ (Rote Discovery 

Learning) เปนการเรียนรูที่ผูเรียนคนพบคําตอบดวยตนเองแตทองจําเอาไว 
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4.5 ประโยชนและขอจํากดัของผังกราฟก 

ประโยชนของการใชเทคนคิผังกราฟกในการเรียนการสอน 

นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถงึประโยชนของการใชเทคนิคผงักราฟก ดังนี ้

สุกานดา ส.มนัสทวีชัย (2540) กลาววา ผงักราฟกใชเปนเคร่ืองมอืในการประเมินผลการ

เรียนรูของผูเรียน โดยใหผูเรียนสรุปสิ่งทีเ่รียนเปนแผนที ่แผนภาพ หรือแผนภูมิ เพ่ือแสดงความเขาใจ

เนือ้หาน้ันๆ ชวยในการสรุปประเด็นและชวยใหมองเห็นความสัมพันธของมโนทศันอยางเปนลําดบัขั้น

แบบกวางๆ และเปนการสะดวกสําหรับใชอานทบทวน ทําใหประหยัดเวลาได ชวยในการกําหนดแนว

ทางการปฏิบตัิการทดลองไดตามวตัถุประสงคอีกทั้งในการเรียนมโนทศันยากๆ การใชเทคนิคผัง

กราฟกจะมีประโยชนแกนักเรียนทีมี่ความสามารถสูง เพราะชวยจดัระบบความคดิกอนเรียน ทําให

งายตอการเรียนรู ในขณะเดยีวกันกจ็ะเปนผลดีตอนักเรียนทีมี่ความสามารถต่ํา และผูเรียนทีเ่คยเขาใจ

เนือ้หาผิดๆใหเขาใจชัดเจนขึ้น ถาการใชเทคนิคผงักราฟกมีความชัดเจนเทีย่งตรงและจดัไวดแีลว จะ

ชวยในการเรียนรูของผูเรียนใหมีความชัดเจน และถูกตองมากขึ้น ชวยใหเห็นภาพรวมของเน้ือหาที่

เรียน มองเห็นความสัมพันธในแตละสวนของเนือ้หาทําใหเขาใจเน้ือหาถกูตอง 

ทิศนา แขมมณี (2547) กลาวไววาการใชผังกราฟกน้ัน ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ

เนือ้หาสาระที่เรียนไดงายขึ้นและจดจําไดนาน ถาเน้ือหาสาระหรือขอมูลตางๆทีผู่เรียนประมวลมาน้ัน

อยูในลักษณะกระจัดกระจาย การใชผังกราฟกจะชวยใหผูเรียนจดัขอมูลเหลานั้นไดอยางเปนระบบ

ระเบียบ อยูในรูปแบบทีอ่ธิบายและจดจาํไดงาย ผงักราฟกเปนเคร่ืองมือทางการคดิไดด ีเนือ่งจากการ

สรางความคดิซ่ึงมีลักษณะเปนนามธรรมอยูในสมอง ไดมีการแสดงออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมสามารถ

มองเห็นและอธิบายไดชัดเจน 

Novak and Gowin (1984) กลาววา ใชเปนเคร่ืองมอืในการประเมินผลการเรียนรูของ

ผูเรียนโดยใหผูเรียนสรุปสิ่งที่เรียนเปนแผนที่ แผนภาพหรือแผนภูมิเพ่ือแสดงความเขาใจในเน้ือหา

น้ันๆ ชวยในการสรุปประเด็นและชวยใหมองเห็นความสัมพันธของมโนทศันอยางเปนลําดับขั้นแบบ

กวางๆ และเปนการสะดวกสําหรับใชอานทบทวน ทําใหประหยัดเวลาได อักทั้งยังชวยในการกําหนด

แนวทางการปฏบิตัิการทดลอง หรือกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกดิความ

เขาใจและปฏบิตัิการทดลองไดตามวตัถปุระสงค ถาการใชเทคนิคผังกราฟกมีความชัดเจนเที่ยงตรง

และจดัไวดีแลวจะชวยในการเรียนรูของผูเรียนใหมีความชัดเจนและถูกตองมากขึ้น ชวยใหเห็น
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ภาพรวมของเน้ือหาทีเ่รียนมา มองเห็นความสมัพันธในแตละสวนของเน้ือหาทําใหเขาใจเน้ือหาได

ถูกตอง 

Kagan (1998) ไดกลาวถึงประโยชนของการใชเทคนิคผังกราฟกวาทําใหผูเรียนมองเห็น

กระบวนการคิดของตนเองได ขยายทกัษะการคิดเพ่ิมขึ้น การใหผูเรียนทําผงักราฟกซ่ึงมลีักษณะเปน

ทั้งภาพ และขอความ เปนการสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนอยางตื่นตัวและชวยใหผูเรียนเกดิการเรียนรู

อยางมีความหมาย ผูสอนสามารถใชผังกราฟกเพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนการสอน รวมทั้งใช

นําเสนอขอความรูใหกับผูเรียนได 

Jiang (2007) กลาววา ผังกราฟกชวยใหผูเรียนสามารถหาความสัมพันธของของ

ขอความในบทอาน และระบุคําเช่ือม ทําใหผูอานเขาใจบทอานไดงายขึ้น และการนําเสนอผังกราฟก 

ซ่ึงเปนรูปภาพ ชวยใหผูอานเขาใจภาพรวมของบทอาน 

จากประโยชนขางตน สรุปไดวาการใชเทคนิคผังกราฟกชวยใหเกิดประโยชนตอการ

เรียนรูของผูเรียน เปนการฝกทักษะการคดิ และเช่ือมโยงความรูกับประสบการณเดิม และสรุปขอมูล

ออกมาเปนรูปธรรม ซ่ึงประหยัดเวลา และทําใหผูเรียนเขาใจเนือ้หาไดชัดเจนยิ่งขึ้น ทําใหงายตอการ

เรียนรู 

ขอจํากัดของการใชเทคนิคผงักราฟกในการเรียนการสอน 

Rice (1994) กลาวถึงขอจาํกดัในการใชผังกราฟก คือยังไมมีการสรางรูปแบบการสอนที่

ชัดเจน ไมมีกรอบแนวคดิเชิงทฤษฎีทีอ่ธิบายไดชัดเจนเกีย่วกับการใชเทคนิคผังกราฟกในการเรียนการ

สอน วาใชอยางไรแลวจะเกดิพฤติกรรมใดกับผูเรียน ชวงเวลาทีจ่ะใชผังกราฟกยังไมแนนอนวาใช

ในชวงใดจึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ และการเลอืกใชแบบของผังกราฟกใหเหมาะสมกับเน้ือหา

ยังไมมีเกณฑที่ชัดเจน 
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ตารางที ่1 ตารางสรุปสงัเคราะหวิธีสอนโครงสรางขอความและผังกราฟก 

รูปแบบการสอน อางอิง สรุปสังเคราะห 

โครงสรางชอความ 

(Discourse 

Structure) 

Grabe (2009) 

Yu-Hui and others 

(2010) 

Jiang (2012) 

An (2013) 

ผูสอนใชขั้นตอนการสอนอาน 3 ขั้นตอนคอื Pre-

While-Post Reading  

ขั้นกอนอาน ผูสอนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอ

หัวขอ โดยการดูเนือ้หาคราวๆและใหผูเรียนบอกวา

บทอานน้ันใชโครงสรางแบบใดในการเขยีน รวมทั้ง

กระตุนใหผูอานนําความรูเดิมทีมี่เกีย่วกับเน้ือหา

และรูปแบบของบทอานมาใชโดยการใชคําถามให

ผูเรียนแสดงความคดิเห็น รวมทั้งใหมีการคาดเดา

เหตุการณลวงหนา 

ขั้นระหวางอาน ผูสอนใหผูเรียนอานแลวจงึหา

ใจความหลกั ใจความรอง รายละเอยีด และคําเช่ือม

ในบทอานเพือ่ดูความสัมพันธระหวางประโยค อกี

ทั้งผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนพูดสิ่งที่เขาใจจากการ

อานโดยใชคําถามสั้นๆ 

ขั้นหลังอาน ผูสอนแนะใหผูเรียนระบุรูปแบบของ

บทอาน คําเช่ือม ใจความหลักและรายละเอยีด 

จากนั้นใหผูเรียนทํากิจกรรมหรือแบบฝกหัดที่

เหมาะสมกับบทอานดังกลาว 
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ตารางที ่1 ตารางสรุปสงัเคราะหวิธีสอนโครงสรางขอความและผังกราฟก (ตอ) 

รูปแบบการสอน อางอิง สรุปสังเคราะห 

ผังกราฟก 

(Graphic 

Organizer)  

Jones and others 

(1989) 

Clarke (1991) 

Joyce and others 

(1992) 

สุปรียา ตันสกุล 

(2540) 

การใชผังกราฟกในการสอน กอนการเรียนสิง่แรก

คอืผูสอนตองแจงจดุมุงหมายในการเรียนแกผูเรียน

กอนเสมอ จากน้ันกระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรู

เดมิเก่ียวกบัเร่ืองทีจ่ะอาน เพ่ือสรางสมัพันธกับสิ่งที่

เรียน จากน้ันขณะสอน ผูสอนเสนอผังกราฟกที่

เหมาะสมและผูเรียน โดยผูเรียนตองทําความเขาใจ

และใสเน้ือหาลงในผังกราฟกอยางเหมาะสม ผูสอน

ซักถามเกีย่วกับเน้ือหาหรือขยายความเพ่ิมเตมิให

ผูเรียนเกิดความเขาใจที่ชัดเจน 

 

5. กระบวนการสรางและพัฒนาแบบฝก 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการพัฒนาแบบฝก มี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

5.1 ความหมายของแบบฝก 

มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายเก่ียวกับการสรางแบบฝกไวดังตอไปนี้ 

Gunter and others (1990: 80) กลาววา แบบฝกใชในการใหนักเรียนฝกดวยตนเอง 

และแบบฝกควรมีการใหคําแนะนําในการแกนักเรียน โดยครูแสดงตัวอยางแกนักเรียนกอน เชน ครูให

นักเรียนทั้งช้ันชวยกันตอบคําถามขอแรก และครูชวยใหคําแนะนําจึงใหนักเรียนทําดวยตนเอง จากนัน้

ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายตรวจสอบและซักถามขอสงสัยในขอคําถามและคําตอบของแบบฝก

รวมกัน 

สวัสดิ์ สุวรรณอักษร (2531: 107) กลาววา แบบฝกหมายถงึแบบฝกเสริมทักษะเพ่ิมเติม

ภาคปฏิบตัิหลงัจากที่ครูไดอธิบายภาคทฤษฏีหรือเน้ือหาแลว มุงใหผูเรียนฝกทกัษะหรือเพิม่ความ

ชํานาญ 
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ยภุาภรณ ชาวเชียงของ (2537: 17) ที่กลาววาแบบฝกเปนอปุกรณการสอนที่ชวยเสริม

ทักษะทางการใชภาษาใหดีและคงทน ชวยเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล แบบฝกเปนเอกสาร

ประกอบการสอนทีค่รูผูสอนภาษาสามารถสรางใหตรงกับความตองการและสตปิญญาของผูเรียนได 

กาญจนา คุณานุรักษ (2539: 7) ไดนิยามความหมายของการสรางแบบฝกวาเปน

กระบวนการแกปญหาการเรียนการสอน โดยวเิคราะหสถานการณ หรือเงือ่นไขการเรียนรูอยางเปน

ระบบแลวจงึวางแผนอยางเปนระบบ เพ่ือใหจดัการเรียนการสอนบรรลจุดุหมาย โดยอาศยัความรูจาก

ทฤษฎตีางๆ เชน ทฤษฎกีารเรียนรู ทฤษฎีการเรียนการสอน เปนตน 

กลิ่นพะยอม สุระคาย (2544: 56) ไดสรุปความหมายของการสรางแบบฝกไววาเปน

วิธีการที่จะทําใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย โดยมีการวางแผนการเรียนการสอนอยางมีระบบ

ช้ันตอนและกระบวนการ มีการนําเอาความรูและทฤษฎตีางๆมาใชเพื่อหาวิธีที่ทําใหผูเรียนเกดิการ

เรียนรูไดงายขึ้น เพ่ือเปนการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

Dickinson (1987) กลาววา สื่อการสอนที่สอดคลองกับหลกัสตูรและวัตถปุระสงคของ

บทเรียน และเปาหมายของรายวิชา ประกอบกับการจดัการเรียนรูที่ไดดําเนินการอยางมีระบบ ทําให

ผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรูได อีกทั้ง Thorndike (2001: 39-40) กลาวเกีย่วกับ

กฏของการฝกหัดวา การทีจ่ะเกดิความชํานาญ สิ่งทีจ่ ําเปนคอื การฝกฝนและกระทําจนเกดิความ

ชํานาญ คลองแคลวและสามารถทําสิง่น้ันไดดี 

กลาวโดยสรุป ความหมายของแบบฝกเปนแบบฝกทกัษะที่เพ่ิมเติมขึ้นมาจากการเรียนรู

ทฤษฎีมาแลว มุงเนนใหผูเรียนไดเพิม่ทักษะในการเรียนรูและฝกฝนจนชํานาญ โดยเร่ิมจากผูสอนทํา

เปนตัวอยางกอนแลวเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบตัดิวยตนเอง 

 

5.2 หลกัการสรางแบบฝก 

จากการศกึษาหลกัการสรางแบบฝก มีนักวิชาการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวทางการ

สรางแบบฝกไวดังน้ี 

Seels and Glasgow (1990: 4) ไดเสนอแนะวาในการจัดสถานการณทางการสอน

สามารถกําหนดขอบเขตเนือ้หาหลักสตูรจากหนวยการเรียนระดับเนือ้หาหลักสตูร จากหนวยการเรียน

ระดับเล็กสูระดับใหญ และในการออกแบบการสอนควรคํานงึถงึสวนประกอบดังนี ้

1. เนือ้หาที่คดัเลอืกมาตองอิงจดุประสงครายวิชา 
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2. กลวิธีที่ใชในการสอนตององิทฤษฎแีละผลงานทางการวจิยัทีไ่ดมผีูทําไว 

3. การวัดผลตององิพฤติกรรมการเรียนรู 

4. รูจักนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือใหแบบฝกมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคา  

Seels และ Glasgow (1990: 50) ไดเสนอขั้นตอนไวดงัแผนภาพตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการสรางแบบฝกตามแนวทางของ Seels และ Glasgow 

ที่มา: Barbara Seels and Zita Glasgow, Exercise in Instructional Design (Ohio 

: Merrill Publishing Company, 1990),50. 

 

จากแผนภาพอธิบายไดดังน้ี 

1. วิเคราะหปญหา กําหนดปญหาการสอน โดยรวบรวมปญหาจากการประเมินความ

ตองการของผูเรียน 

2. วิเคราะหภาระงาน โดยรวบรวมขอมลูจากทักษะตางๆ รวมไปถงึพฤติกรรมทางการ

เรียนและทศันคติ จากน้ันจงึวิเคราะหวิธีการสอน เพือ่กําหนดวิธีทีต่องการ 

3. เขยีนจดุประสงคเชิงพฤตกิรรม และกําหนดเกณฑการทดสอบเพ่ือใหสมัพันธกับ

จุดประสงค 

4. กําหนดกลวิธีการสอนหรือสวนประกอบของการสอน เชน ขัน้นํา เสนอเน้ือหา หรือ

ขั้นการฝกปฏิบัต ิ

5. เลอืกรูปแบบการสอนและสือ่ทีจ่ะนํามาสรางเปนแบบฝกหัด 
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เลือกสื่อ 
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ผลการ
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กลวิธีใน

การสอน 
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65 
 

6. วางแผนผลิต พัฒนาสือ่ ตรวจสอบขั้นตอนในการพัฒนาสือ่เพื่อใหสอดคลองกับ

โครงสรางการสอน 

7. วางแผนและกําหนดกลวิธีทีจ่ะใชในการประเมินผลขั้นปฏบิตัิการ (Formative 

Evaluation) รวบรวมขอมลูในการวัดการเรียนรูรายจดุประสงค เพ่ือนําไปพจิารณาปรับปรุงหรืออาจ

มีการทดสอบใหม 

8. วางแผนขั้นตอนการใชเคร่ืองมือ 

9. ดําเนินการประเมินขั้นสรุป 

10. นําแบบฝกทีผ่ลติออกเผยแพร 

Bock (1993: 3) ไดเสนอหลักการสรางแบบฝกไวดังน้ี 

1. กอนการสรางแบบฝกตองกําหนดโครงรางคราวๆกอนวาเก่ียวกับเร่ืองอะไร  

มีจดุประสงคอยางไร 

2. ศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วของกับเร่ืองทีจ่ะใชสรางแบบฝก 

3. เขยีนจดุประสงคเชิงพฤตกิรรมและเนือ้หาใหสอดคลองกัน 

4. แจงจดุประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกจิกรรมยอย โดยคํานึงถงึความเหมาะสมของ

ผูเรียนและเรียงกิจกรรมหรืองานที่นักเรียนตองปฏบิตัจิากงายไปยาก 

5. กําหนดอุปกรณทีจ่ะใชในแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก 

6. กําหนดเวลาที่ใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 

7. ควรประเมินผลกอนและหลังเรียน 

Nixon (1995: 1-9) ไดเสนอวิธีการพัฒนาสือ่หรือแบบฝกโดยมีแนวทางดังน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) โดยมีการวิเคราะหความสนใจของผูเรียน ดคูวาม

สอดคลองของสิ่งแวดลอมทีจ่ะเอื้อตอการจดัการเรียนการสอนและดําเนินการจัดหาสื่อทีเ่หมาะสม มี

คุณภาพและประหยัดคาใชจาย 

2. ขั้นรวบรวมแหลงขอมูล (Collection of Resource) ผูเรียนสามารถมสีวนรวมในการ

ชวยรวบรวมขอมูล ซ่ึงอาจไดจากสถานที่ทํางานตางๆ เชนศนูยการคา พพิิธภัณฑ ฯลฯ 

3. ออกแบบกรอบงาน (Design Frameworks) เพ่ือสรางสือ่ พิจารณาตรวจสอบดูวามี

สวนใดทีต่องทําใหเกดิความชัดเจนขึ้น หรือปรับสวนใดบางเพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียน 
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4. ดูผลยอนกลบั (Feedback) เมือ่นําสือ่ทีส่รางขึ้นไปใชแลวควรติดตามผลการใชวา

ไดผล มีความคุมคามากนอยเพียงใด เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป 

Tomlinson (1998: 96-99) ไดเสนอการสรางและพัฒนาแบบฝกโดยสามารถดําเนินการ

ไดดังน้ี 

1.  ระบุความตองการของผูเรียน (Identification) 

2. กําหนดขอบเขตของความตองการหรือปญหา (Exploration) ในรูปของประเภทของ

ภาษา ความหมาย หนาทีข่องภาษา ทักษะที่ใช ฯลฯ 

3. ตระหนักถึงแนวทางในการสรางสือ่ (Contextual Realization) ในการวางแผนทํา

สื่อใหมๆทีต่รงกบัรูปแบบแนวคดิ มีเน้ือหาทีเ่หมาะสม 

4. ตระหนักถึงเน้ือหาทีจ่ะใชในการเรียนการสอน (Pedagogical Realization) โดย

เลอืกแบบฝกหัดหรือกิจกรรมที่เหมาะสมทีจ่ะนําไปใชในการเรียนการสอน 

5. รูปแบบของสือ่ (Physical Production) โดยพิจารณาดูรูปแบบใหมีความเหมาะสม

เชน ประเภท ขนาด ความยาวของเทป ฯลฯ 

6. การใชสื่อ (Use) ครูแนะนําวิธีการใชสื่อใหกับนักเรียน ตามแบบฝกหรือใบงานเพ่ือ

มอบหมายใหไปทําทีบ่านและตรวจสอบในช่ัวโมงถดัไป 

7. การประเมินสือ่ (Evaluation) โดยการใหคําแนะนําและแกปญหาความยากของสื่อ

กับนักเรียน  

อารี บัวคุมภยั (2540: 21-22) ไดกลาวหลักของการสรางแบบฝกไวดังนี ้

1. ยดึหลักจติวิทยาการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียนในแตละวัย 

2. ตองตัง้จดุประสงคทีแ่นนอนวาจะฝกทกัษะดานใด เพ่ือจดัเน้ือหาใหตรงกับจดุประสงค 

3. ตองมีความยากงายเหมาะสมกับวยัและระดับช้ันของผูเรียน และเรียงลําดบัจากงายไป

ยาก 

4. ตองมีคําช้ีแจงทีเ่ขาใจงาย และควรมตีัวอยางเพ่ือใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น 

5. ตองมีรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือใหเกิดการเรียนรูกวางขวาง สงเสริมความคิด

สรางสรรค และไมทําใหเกิดความเบือ่หนาย 

6. ตองมีความถกูตองดานเน้ือหา ซ่ึงทําไดโดยการตรวจสอบหรือทดลองใชกอนทีจ่ะ

นําไปใชจริง 
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7. ตองมีรูปประกอบเพ่ือดึงดูดความสนใจของนกัเรียน 

8. ตองใหนักเรียนทราบความกาวหนาในการทําแบบฝกทักษะของตนเพ่ือเปนการจงูใจให

เกดิการเรียนรูในโอกาสตอไป 

 

5.3 ประโยชนของแบบฝก 

การฝกทักษะทางภาษาจาํเปนตองมีแบบฝกเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและฝกฝน

ทักษะจนเกิดความชํานาญ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี ้

วนิดา สขุวนิช (2536: 36) กลาวถงึประโยชนของแบบฝกไวดังน้ี 

1. แบบฝกเปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครูไดมาก 

2. แบบฝกชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล การใหนักเรียนทําแบบฝกที่

เหมาะสมกับความสามารถชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จดานจติใจมากขึ้น 

3. แบบฝกชวยเสริมทกัษะทางภาษาคงทน เพราะมีการฝกซํ้าหลายๆคร้ัง 

4. แบบฝกเปนเคร่ืองชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น 

5. แบบฝกชวยเปนเคร่ืองมอืวดัผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนแตละคร้ัง 

6. แบบฝกชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง 

7. ทําใหครูมองเห็นปญหาตางๆของนักเรียนไดชัดเจน และสามารถปรับปรุงแกไข

ปญหานั้นไดทันทวงท ี

8. แบบฝกทีจ่ดัทําขึ้นนอกเหนือจากทีมี่อยูในหนังสือจะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนเต็มที ่

แบบฝกทีจ่ดัพิมพไวเรียบรอยแลว ชวยใหครูประหยัดเวลาในการเตรียมผูเรียน ไมตอง

เสยีเวลาลอก แบบฝกหัด ทําใหมีโอกาสฝกฝนทกัษะตางๆมากขึ้น อีกทัง้ทําใหผูเรียนเห็น

ความกาวหนาของตนเอง 

ยภุาภรณ ชาวเชียงของ (2537: 16) กลาววา แบบฝกเปนสวนที่เพ่ิมหรือเสริมหนังสอื

เรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณที่ชวยลดภาระของครู เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูเรียนฝกทกัษะการ

ใชภาษาไดดีขึ้น ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล อกีทั้งเสริมทักษะทางภาษาโดยฝกทันทีหลัง

ผูเรียนเรียนรู 

กาญจนา คุณานุรักษ (2539: 8-10) ไดกลาวถงึประโยชนของแบบฝกไวดงัน้ี 

1. ชวยลดเวลาการสอนของครูและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูไดเปนอยางด ี
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2. แบบฝกเหมาะสมกบัเอกัตภาพของผูเรียนแตละคน เพราะเปนการเนนความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

3. ประโยชนตอการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

Abbott and Wingard (1981: 5-7) กลาววา ครูจําเปนตองเปดโอกาสใหนักเรียนได

ฝกฝนการใชภาษาองักฤษมากที่สดุ แบบฝกทักษะจงึมอีทิธิพลตอการพัฒนาทักษะดานภาษาเปนอยาง

มาก กิจกรรมแตละกิจกรรมที่นํามาใชตองอาศยัจดุมุงหมายของแบบฝกแตจะจุดวามุงสูประเด็นใด

และควรเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได แบบฝกทกัษะทีด่ีน้ันตองเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดฝกปฏิบตัจิากงายไปหายาก และมีความหลากหลายหรือ อกีทัง้สรางความเขาใจใหกบั

ผูเรียนใหมากทีสุ่ด (Bock, 1993: 3) 

Skierso (1991: 134) กลาววา การออกแบบบทเรียนทีด่ ีควรมีความชัดเจนในการ

นําเสนอ ตัวอักษรอานงายและภาพประกอบนาสนใจเพือ่สงเสริมการอาน และ Dickinson (1987: 

86) กลาววา สสีันและรูปภาพประกอบเปนปจจยัทีส่ําคญัประการหน่ึงที่ชวยสรางแรงจงูใจในการเรียน

และเปนสิง่สําคัญในการสรางสือ่ใหมคีวามนาสนใจมากขึ้น 

จากการศกึษาเอกสารดงักลาวเห็นไดวาแบบฝกมปีระโยชนอยางยิ่งทัง้กับผูเรียนและ

ผูสอน ในสวนของผูเรียน ผูเรียนจะไดฝกปฏิบตั ิฝกทักษะดวยจนเอง ทําใหเห็นความกาวหนาของ

ตนเองและสามารถวัดไดวาความสามารถของตนอยูในระดับใด ในสวนของผูสอนน้ัน แบบฝกชวยลด

ภาระงานและทําใหรูถึงขอบกพรองหรือปญหาที่เกดิในการเรียนการสอน ซึง่นํามาใชในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนตอไป 

 

5.4 การประเมินแบบฝก 

Tomlison (1998: 228-238) ไดแบงการประเมินแบบฝกไว 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ตรวจสอบรายละเอยีดของแบบฝก (Description of the task) ทั้งดานเนือ้หา เชน 

ขั้นตอนการทําภาระงาน ภาษาที่นักเรียนตองใชและเก่ียวกับจดุประสงคการเรียนรู 

2. วางแผนการประเมินแบบฝก (Planning the evaluation) โดยการวางกรอบการ

ประเมินทั้งดานแนวการสอน จดุประสงค เปาหมาย ขอบขาย ผูประเมิน เวลา ประเภทของขอมูลที่ใช

ประเมิน 
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3. เก็บรวบรวมขอมูล (Collecting information) โดยใชเคร่ืองมอื เชน แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ แบบสังเกต และแบบทดสอบ 

4. วิเคราะหขอมูล (Analysis of the information collected) เพ่ือตรวจสอบวาแบบ

ฝกทีส่รางขึ้นเปนไปตามจดุประสงคที่วางไวหรือไม และเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแบบ

ฝก 

5. สรุปและเสนอแนะ (Conclusions and recommendation) สรุปผลจากขอมูลที่

ได วิเคราะหวาแบบฝกทีส่รางขึ้นวา นักเรียนรูไดดีมากนอยแคไหน และจดัทําขอเสนอแนะเพ่ือการ

สอนคร้ังตอไป 

 

6. ความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 

6.1 ความหมายของความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 

มีนักวิชาการใหความหมายเกีย่วกับความพึงพอใจตอการเรียนการสอน ดงัน้ี 

Good (1973: 161) ไดใหความหมายความพึงพอใจไววาเปนสภาพหรือระดับความพึง

พอใจที่มผีลมาจากความสนใจและเจตคตขิองบคุคลที่มีตองาน สุรางค โควตระกูล (2544: 179) ได

กลาววาความพึงพอใจเปนองคประกอบทีส่ําคญัในการเรียนรู ความสมัฤทธิผลในการเรียนของ

นักเรียนอกจากจะขึ้นอยูกับความสามารถยังขึ้นกับความพึงพอใจดวย สวนศุภศิริ โสมาเกต ุ(2544: 

49) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววาเปนความรูสึกนกึคดิ หรือเจตคตขิองบคุคลที่มตีอการ

ทํางานหรือปฏบิัตงิานกิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้นความพึงพอใจในการเรียนจงึหมายถึง ความรูสึกพอใจ 

ชอบใจในการรวมปฏบิัตกิจิกรรมการเรียนการสอน และตองการดําเนินกจิกรรมน้ันๆจนบรรลผุล

สําเร็จ ซ่ึงสอดคลองกับ มยุรี ศรีคะเณย (2547: 9) กลาวถึงความถึงพอใจวาเปนระดับความพอใจที่

เปนผลมาจากทัศนคติ และความสนใจของบคุคลที่มตีอสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง 

ทัศนคตแิละความสนใจดงักลาวน้ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของงานหรือกิจกรรมตางๆได  

กลาวโดยสรุป ความพึงพอใจหมายถึงสภาพหรือระดับทีมี่ผลมาจากทศันคติและความ

สนใจของบคุคล ทีมผีลตอการทํางานหรือปฏิบตัิกิจกรรม ดังน้ันความพึงพอใจในการสอนหมายถงึ

ระดับความรูสึกพอใจในการรวมกจิกรรมการเรียนการสอน ทีอ่ยากรวมและทํากจิกรรมนั้นใหดําเนิน

ไปจนบรรลผุลสําเร็จ 
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6.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับความพึงพอใจ 

การเรียนหรือปฏบิัติงานใดกต็าม ผูปฏิบตัิงานจะเกดิความพึงพอใจมากนอยเพียงใด

ขึ้นอยูกับปจจยัหลายประการ แรงจูงใจเปนปจจยัหน่ึงที่กระตุนใหเกดิพฤติกรรมที่มีจดุมุงหมาย โดยมี

ความตองการเปนแรงผลักดันหรือจูงใจใหกระทําการตอบสนองตอวัตถสุิ่งของและเหตุการณนั้น ความ

พึงพอใจจงึเก่ียวของกบัทฤษฎีแรงจงูใจซึง่มแีนวคดิทฤษฎดีังน้ี 

Maslow (1970) ไดเสนอทฤษฎลีําดับขั้นของความตองการของมาสโลว โดยอธิบายวา

มนุษยมคีวามตองการจากระดับพื้นฐานไปสูระดับทีสู่งขึ้น ดงันี้ 

1. ความตองการดานสรีระ (Physiological Needs) ไดแกความตองการปจจยั 4 และ

ความตองการพ้ืนฐานของมนษุย 

2. ความตองการความม่ันคงปลอดภยั (Safety Needs) ไดแกความตองการความอบอุน 

ปลอดภยัจากอันตราย 

3. ความตองการความรักและการยอมรับ (Belongness and Love Needs) ไดแก

ความตองการเพ่ือน ผูรวมงาน การยอมรับ ตองการความรักและการเปนคนรัก 

4. ความตองการยกยองสรรเสริญ (Esteem Needs) ไดแกความตองการใหผูอื่นเคารพ

นับถอืตน ตองการใหผูอื่นยอมรับวาตนมคีา หรือการยกยองสรรเสริญในความสามารถของตน  

5. ความตองการรูและเขาใจ (Need to know and understand) เปนความตองการที่

จะสมัฤทธ์ิผลทางปญญา (Intellectual Achievement) หมายถึงความปรารถนาทีจ่ะรูและเขาใจสิ่ง

ตางๆดวยความสนใจอยางแทจริง มาสโลวมีความเห็นวาความตองการตั้งแตขั้นน้ีตนไปจะไมเกิด

ขึ้นกับมนุษยทุกคน 

6. ความตองการดานสุนทรียะ (Asthenic Needs) ไดแกความตองการความเปน

ระเบียบ สจัธรรม และความงาม 

7. ความตองการดานการสรางประจักษตนแบะการพัฒนาตามศักยภาพแหงตน (Self-

actualization Needs) เปนความตองการทีจ่ะเขาใจตนเอง และรูจกัตนเองอยางถองแท ตองการที่

จะคิดหรือกระทําใหสอดคลองกับสภาพทีแ่ทจริงของตนเองอยางสรางสรรค และตองการพัฒนาสงูสดุ

ตามศักยภาพของตน 

จากแนวคดิดังกลาวแสดงใหเห็นวามนุษยมคีวามตองการลําดับขั้นจากขั้นตนไปสูขั้นที่

สูงขึ้นเร่ือยๆ ถาความตองการขั้นตนไดรับการตอบสนองก็จะทําใหเกิดความตองการในขั้นตอไป และ
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เปนการสงเสริมใหเกดิแรงจูงใจมากขึ้นดวย ฉะนั้น ในการจดัการเรียนรูผูสอนตองมีความเขาใจใน

ความตองการของผูเรียน ซ่ึงจะทําใหสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดอยางเหมาะสม อัน

จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพของตน 

ทฤษฎจีงูใจค้ําจุน (The Motivation-Hygiene Theory) หรือทฤษฏอีงคประกอบคู ของ 

Frederick Herberg มีดงัน้ี มดีังน้ี (อาภรณ แสงรัศมี, 2543: 47) 

1. ปจจยัจงูใจ (Motivation) เปนปจจยัที่นําไปสูทศันคติในเชิงบวกเพราะทําใหเกิดความ

พึงพอใจในการปฏบิตัิงาน ซ่ึงมีลกัษณะสัมพันธกับเร่ืองของงานโดยตรง น่ันคอื ความตองการทีจ่ะ

ไดรับความสําเร็จตามความนึกคดิของตน (Self-Actualization) 

2. ปจจยัค้าํจนุ (Hygiene) เปนปจจยัทีป่องกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจในการ

ปฏบิตัิงาน ซึ่งมีลักษณะเปนภาวะแวดลอม หรือเปนสวนประกอบของงาน ปจจยัอาจนําไปสูความไม

พึงพอใจในการปฏบิตัิงานได  

จากทฤษฎีแรงจงูใจดงักลาวสรุปไดวา ความตองการเปนขั้นพ้ืนฐานทีจ่ะทําใหเกดิแรงขบั

หรือหรือแรงจงูใจ ซ่ึงเปนผลทําใหบุคคลแสดงพฤตกิรรมไปในทิศทางทีจ่ะนําไปสูเปาหมาย ความพึง

พอใจเปนผลของการแสดงออกดานเจตคติรูปแบบหน่ึง เปนความรูสึกของจติใจที่มีตอประสบการณที่

มนุษยไดรับ อาจมากหรือนอยก็ไดและเจตคตอิาจแสดงออกในลักษณะของวามพงึพอใจ เห็นดวยหรือ

ชอบ เจตคตเิชนนี้ทําใหคนอยากปฏิบตั ิอยากได อยากเขาใกลสิง่น้ัน หรือเจตคตแิสดงออกมาใน

ลักษณะไมพึงพอใจ ไมเห็นดวย ไมชอบ ทําใหเกิดความเบือ่หนาย อยากอยูใหหาจากสิ่งน้ัน ความพึง

พอใจนี้สามารถสังเกตไดจากสายตา คําพูด และการแสดงออก  

 

6.3 การสอบถามความพึงพอใจ 

บุญชม ศรีสะอาด (2545) ไดกลาววาแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวบ

ขอมูล ประกอบดวยชุดขอคําถามทีต่องการใหกลุมตัวอยางตอบโดยกาเคร่ืองหมายหรือเขยีนตอบ ซึง่

นิยมถามเก่ียวกับขอเทจ็จริง ความคดิเห็นของบุคคล ซ่ึงแบบสอบถามทั่วไปจะมสีวนประกอบ 3 สวน

ดังนี ้

1. คําช้ีแจงในการตอบที่ปกของแบบสอบถาม จะเปนคําช้ีแจงซ่ึงมักระบุถึง

จุดประสงคในการใหตอบแบบสอบถาม หรือจดุมุงหมายของการวิจัย อธิบายลักษณะของ

แบบสอบถาม วิธีการตอบแบบสอบถามพรอมตัวอยาง 
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2. สถานภาพสวนตัวผูตอบ สวนทีส่องของแบบสอบถามจะใหตอบเก่ียวกับ

รายละเอยีดสวนตัว เชน ช่ือ-สกุล เพศ ระดับการศกึษา อาชีพ เปนตน 

3. ขอคําถามเกีย่วกับขอเทจ็จริงและความคดิเห็น เปนสวนสดุทายและเปนสวนที่

สําคญัทีส่ดุซ่ึงจะชวยใหไดขอมูลรายละเอยีดเกีย่วกับเร่ืองทีต่องการจะศึกษา เพ่ือใหแบบสอบถามที่

สรางขึ้นมีคุณภาพสูง ควรยดึหลักดังน้ี 

3.1 กําหนดจดุมุงหมายทีแ่นนอนวาตองการถามอะไร 

3.2 สรางคําถามใหตรงตามจดุมุงหมายทีต่ัง้ไวและใหครอบคลุม 

3.3 เรียงขอคําถามตามลําดับ ตามหัวขอที่วางโครงสรางไว 

3.4 ไมควรใหผูตอบตอบมากเกินไป เพราะทําใหเบือ่ไมใหความรวมมือหรือตอบ

โดยไมตัง้ใจ 

3.5 ใหผูตอบแบบสอบถามมีความลําบากนอยที่สดุในการอบ ดังนั้น ถาเปนไปได

ควรใชขอคําถามปลายปด ผูตอบเพียงแตกาตอบในแบบสอบถาม 

3.6 สรางขอคําถามใหมีลักษณะที่ดคีอืใชภาษาที่ชัดเจน เขาใจงาย ไมกํากวม ไม

มีความซับซอน สั้น กะทัดรัด ไมมีสวนฟุมเฟอย 

จากขอสรุปขางตนสรุปไดวาแบบสอบถามความพึงพอใจทีด่คีวรแจงจดุมุงหมายของการ

ทําการวิจยั ขอคําถามตรงตามจดุมุงหมาย ใชภาษาที่ชัดเจน กระชับ เขาใจงาย เลีย่งคําถามที่ทําให

ผูตอบเกิดความสบัสน หรือเลอืกตอบไดหลายทาง กํากวม และคําถามที่ใหเลอืกตอบน้ันควรคลอบ

คลมุกลุมตัวอยาง และสามารถวัดความคดิเห็นไดจริง 

 

7. เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

7.1 งานวิจยัภายเกีย่วกบัโครงสรางขอความ 

7.1.1 งานวจิัยในประเทศ 

สจุินต หนูแกว (2536: 65-66) ไดทําการวิจยัเร่ือง “การศกึษาโครงสรางบทอานทีม่ีผล

ตอความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษและการระลึกไดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่5 ทีมี่

ความสามารถในการอานระดับสงูและระดับต่ํา” จดุมุงหมายของการวิจยัคอืเพ่ือศึกษาชนิดโครงสราง

บทอาน 4 ชนิดไดแก พรรณนาคุณลกัษณะ เหต-ุผล ปญหาและการแกปญหา และเปรียบเทยีบ ที่มี

ผลตอความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษและการระลึกไดของนักเรียนทีมี่ความสามารถในการอาน
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ระดับสูงและต่ํา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่5 ในโรงเรียนขนาดใหญ สังกัดกรม

สามัญศึกษา จงัหวัดนครศรีธรรมราช จาก 5 โรงเรียน จํานวน 189 คน โดยเปนนักเรียนที่มี

ความสามารถในการอานระดับสงูจํานวน 82 คน แบะระดับต่ํา จาํนวน 107 คน เคร่ืองมอืที่ใชในการ

วิจยัคอืแบบทดสบโคลชแบบจบัคูจาํนวน4 ฉบบั และวัดการระลึกไดโดยใหอานบทอาน 4 บท 

ผลการวจิยัสรุปวา 1) โครงสรางบทอานมีผลตอความเขาใจในการอานของนกัเรียนที่มีความสามารถ

ในการอานระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 2) โครงสรางบทอานไมมีผลตอความเขาใจ

ในการอานของนักเรียนที่มคีวามสามารถในการอานระดับต่าํ 3) นักเรียนที่มคีวามสามารถในระดับสูง

มีความเขาใจในการอานสูงกวานักเรียนที่มคีวามสามารถในการอานระดับต่ํา อยางมีนยัสําคัญทาง

สถติทิี่ระดับ .05 4) โครงสรางบทอานไมมีผลตอการระลึกไดในการอานของนักเรียนที่มีความสามารถ

ในการอานระดับสูงและต่ํา และ 5) นักเรียนที่มคีวามสามารถในการอานระดับสงูมีการระลึกไดในการ

อานภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่มีความสามารถในการอานระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่

ระดับ .05  

สงวนศรี เณรฐานันท (2533: 92) ไดศึกษาเปรียบเทยีบความเขาใจในการอานของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 ทีเ่รียนโดยใชโครงสรางระดับยอดและเรียนตามคูมอืครู พบวานักเรียนที่

เรียนโดยใชโครงสรางระดับยอดมคีะแนนเฉลีย่ความเขาใจในการอานภาษาองักฤษสูงกวาคะแนน

เฉลีย่ของนกัเรียนที่เรียนตามคูมือครู 

ธวศัชา เดชสุภา (2535: 101) ไดศึกษาเปรียบเทยีบความสามารถในการอานของ

นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดกับการสอนตามคูมือครู กับนักเรียนมัธยมศึกษาป

ที ่1 ผลการวจิยัพบวา ความสามารถในการอานของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับ

ยอดกบันักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ .01 โดย

คะแนนเฉลีย่ความสามารถทางการอานของนักเรียนทีเ่รียนโดยใชโครงสรางระดับยอดสูงกวาคะแนน

เฉลีย่นของนักเรียนที่เรียนตามคูมอืครู  

ทัศนีย ภมูิรัตน (2535) ไดทําการวิจยัเร่ือง “การศึกษาความสามารถในการวิเคราะห

ประเภทของขอความในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 กรุงเทพมหานคร” 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศึกษาความสามารถในการวิเคราะหประเภทของขอความในการ

อานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความสามารถในการ

วิเคราะหประเภทของขอความในการอานภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 
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กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประเภทของขอความ 5 ประเภทคอื ขอความเชิงบรรยาย ขอความเชิง

รายละเอยีด ขอความเชิงเหตุผลขอความเชิงเปรียบเทยีบ และขอความเชิงปญหาและการแกไข 

ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2534 ซึง่ไดมาจากการสุมแบบแบง

ช้ันจากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 16 โรงเรียน รวม

ตัวอยางประชากรทั้งสิ้น 480 ผลการวจิยัสรุปไดดงัน้ี 1) คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถ

ในการวิเคราะหประเภทของขอความในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน คดิเปน 41.54 จาก

คะแนนเตม็ 75 หรือรอยละ 55.39 ของคะแนนเต็ม 2) คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถ

ในการวิเคราะหประเภทของขอความจําแนกตามประเภทของขอความ 5 ประเภท เรียงตามลําดับจาก

มากไปหานอย กลาวคอื ขอความเชิงรายละเอยีดขอความเชิงบรรยาย ขอความเชิงเปรียบเทยีบ 

ขอความเชิงปญหาและการแกไขและขอความเชิงเหตุผล ปรากฏผลดังน้ี คามัชฌิมเลขคณิตมคีา

เทากับ 9.31 8.56 8.35 8.08 และ 7.24 จากคะแนนเต็ม 15 หรือ คดิเปนรอยละ 62.07 57.07 

55.67 53.07 และ 48.27 ตามลําดับ 

ศศิมา จารุบษุป (2536) ไดทําการวิจยัเร่ือง “ความสามารถดานการสมัพันธขอความ

ภาษาองักฤษของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที ่6 ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา” การ

วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเพือ่ศึกษาความสามารถดานการสัมพันธขอความภาษาองักฤษของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามญัศึกษา ในดานการผูกพันรูปเร่ืองและ

สัมพันธภาพในขอความ ตัวอยางประชากรคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา

2535 ในโรงเรียนมัธยมศกึษา สงักดักรมสามัญศกึษา จํานวน 640 คน ซ่ึงแบงเปนนักเรียนในแผนการ

เรียนวิทยาศาสตรและแผนการเรียนศิลปภาษาแผนการเรียนละ 320 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยัคอื

แบบสอบวดัความสามารถดานการสัมพันธขอความภาษาองักฤษซึง่ผูวจิยัสรางขึ้นและตรวจสอบความ

ตรงเชิงเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิจาํนวน 5 ทาน แบบสอบเปนแบบปรนัยจํานวน 100 ขอ มีคาความ

เที่ยงเทากับ 0.76 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คามัชฌิมเลขคณิตและคาสวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน ใชเกณฑประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดขึ้นเปนเกณฑ

พิจารณาความสามารถดังกลาว ผลการวิจยัสรุปไดดังน้ี 1) นักเรียนมัธยมศกึษาปที ่6 มีความสามารถ

ดานการสมัพันธขอความภาษาอังกฤษในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา โดยมคีามัชฌิมเลขคณิตคดิเปนรอย

ละ 46.84 เม่ือจําแนกตามแผนการเรียนปรากฏวานักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตรมีคามัชฌิมเลข

คณิตคดิเปนรอยละ 47.93 สงูกวานักเรียนในแผนการเรียนศิลปภาษา ซึง่มคีามัชฌิมเลขคณิตเปนรอย
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ละ 45.75 2) เม่ือพิจารณาตามเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความสามารถดานการสัมพันธขอความภาษาอังกฤษอยูใน

เกณฑต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา รอยละ 55อยูในเกณฑขั้นต่ํา รอยละ 21.09 อยูในเกณฑปานกลาง รอยละ 

15.63 อยูในเกณฑด ีรอยละ 6.56 และอยูในเกณฑดีมาก รอยละ 1.72 

สมพร วันประกอบ (2537) ไดวิจยัเร่ือง “ปฏสิัมพันธระหวางลักษณะของขอความกับพ้ืน

ความรูเดิมทีม่ตีอความสามารถในการฟงเพ่ือความเขาใจในภาษาองักฤษของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาป

ที่ 5ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร” การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค

เพ่ือศึกษาความสามารถในการฟงเพ่ือ ความเขาใจในภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดกรมสามัญศกึษา กรุงเทพมหานคร ที่ฟงขอความที่มลีักษณะตาง กัน 

และมีพ้ืนความรูเดิมในเร่ืองที่ฟงตางกัน และวิเคราะหปฏิสมัพันธระหวางลักษณะของขอความทีฟ่งกับ

พ้ืนความรูเดิมในเร่ืองที่ฟงที่มีตอความสา มารถในการฟงเพ่ือความเขาใจภาษาองักฤษของนักเรียน 

ตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจยัคอื นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 5 ซ่ึงกําลงัศึกษาอยูในภาคปลาย ป

การศึกษา 2537 ในโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกดักรมสามัญศกึษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 330 คน 

ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยัประกอบดวยเคร่ืองมอืที่ใช

คดัเลอืกกลุมตัวอยางประชากรไดแก แบบสอบความสามารถในการฟงภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 

และเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบความสามารถใน การฟงเพ่ือความเขาใจ

ภาษาองักฤษ และแบบสอบพื้นความรูเดิมในเร่ืองที่ฟง แบบสอบทั้ง 3 ฉบบัไดรับการตรวจความ

ครอบคลมุเนือ้หา และความถูกตองเหมาะสมในการใชภาษา จากผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 5 ทาน กอน

นําไปทดลองใช 2 คร้ัง ผลการวจิยัสรุปไดดังน้ี 1) ความสามารถในการฟงเพ่ือความเขาใจ

ภาษาองักฤษของนกัเรียนที่ฟงขอความที่มีลักษณะของขอความตางกนั คอืขอความที่ไมปรับภาษา

ขอความที่มกีารปรับภาษาแบบใชโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน และขอความทีมี่การปรับภาษา

แบบการซํ้าความ แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 2) ความสามารถในการฟงเพือ่

ความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนทีม่ีพ้ืนความรูเดมิในเร่ืองที่ฟงตางกัน แตกตางกันอยางมี

นัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ .05 3) มีปฏิสมัพันธระหวางลักษณะของขอความที่ฟงกบัพ้ืนความรูเดิมใน

เร่ืองที่ฟงตอความสามารถในการฟงเพ่ือความเขาในภาษาองักฤษอยางมีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ .01 

จากงานวจิยัที่กลาวมาจะเห็นไดวา การสอนโครงสรางขอความน้ัน ผูสอนจาํเปนตอง

กระตุนใหผูเรียนใชความรูเดมิที่มีเกีย่วกับเร่ืองทีอ่าน และความรูเดิมเก่ียวกับโครงสรางของขอความ
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มาใชในการทําความเขาใจบทอาน ซึ่งการที่ผูอานน้ันเขาใจโครงสรางขอความ จะสงผลใหผูอาน

สามารถอานไดตรงจดุประสงคของผูเขยีนมากขึ้น มีความสามารถในการอานเพ่ิมขึ้น ผูสอนสามารถ

สอนกลวิธีที่หลากหลายในการอานใหผูเรียนได ไมไดเฉพาะเจาะจงแตเพียงคูมอืครู ดังน้ันจงึเปนเร่ือง

ที่ดทีี่ผูอานสามารถรูรูปแบบของโครงสรางขอความในการอานและใชกลวิธีในการอาน เพ่ือใหตนเอง

เขาใจบทอานไดชัดเจนยิ่งขึ้น สวนงานวจิยัในตางประเทศเก่ียวกับโครงสรางขอความไดมีผูศึกษาไว

ดังนี ้

 

7.1.2 งานวจิัยตางประเทศ 

Carrell (1984: 441-469) ศกึษาผลของโครงสรางบทอานเชิงความเรียงที่แตกตางกัน 4 

ชนิด ตอการระลึกสิ่งทีอ่านไดของนักเรียนที่เรียนภาษาองักฤษเปนภาษาทีส่อง โดยนักเรียนเหลาน้ีมี

ความรูเดิมของภาษาที่หนึ่งแตกตางกัน คารเรลไดควบคุมเน้ือหาของบทอานทัง้4บทใหเหมือนกัน จาก

การศึกษาพบวา โครงสรางทีมี่รูปแบบที่กระชับ เชน แบบเปรียบเทยีบ แบบเหตุผล และแบบปญหา-

การแกปญหา จะชวยใหผูเรียนระลึกความคดิทีเ่จาะจงจากบทอานไดมากกวาโครงสรางที่มีรูปแบบ

หลวมๆ เชน แบบพรรณนาคุณลักษณะ 

Slater (1985: 190) ศึกษาผลของการสอนโครงสรางของบทอานเชิงความเรียงใหแก

นักเรียนระดับ 9 จํานวน 224 คน โดยผูวจิยัแบงนักเรียนออกเปน 3 ระดับคอื เกง กลาง และออน 

ตามคะแนนที่ไดจากการทดสอบความเขาใจในการอาน ขอความที่ใหนักเรียนอานเปนขอความที่มี

โครงสราง 4 แบบ คอื แบบเปรียบเทยีบ แบบพรรณนาคุณลักษณะ แบบเหตผุล และแบบปญหาและ

การแกปญหา ผูวิจยัแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม เพ่ือใชวิธีสอน 4 แบบทีแ่ตกตางกันคอื กลุมทดลอง

กลุมแรก สอนโดยการใชแผนผังแสดงโครงสรางของบทอาน กลุมทดลองที่สองสอนโครงสรางของบท

อานโดยไมใชแผนผัง กลุมควบคุมกลุมแรกสอนโดยใหจดโนตยอ กลุมควบคุมทีส่องสอนโดยไมใหจด

โนต ผลการวิจยัปรากฏวา กลุมทดลองทั้งสองกลุมมคีวามสามารถในการอานเพ่ิมขึ้น และการใช

โครงสรางของบทอานชวยใหผูอานเขาใจเร่ืองทีอ่านไดดีขึ้น สรุปไดวา นักเรียนทีเ่รียนรูลักษณะของ

โครงสรางของบทอานมากอนจะสามารถเขาใจเร่ืองทีอ่านได และจําเร่ืองไดมากขึ้นดวย  

Hare และคณะ (1989: 72-88) ไดศึกษาเก่ียวกับผลของบทอานทีม่ตีอความเขาใจใน

ความคิดหลักของนักเรียน โดยไดทดลองกับนกัเรียนในสหรัฐอเมริกา 3 ระดับ คอืระดับ 4 จํานวน 75

คน ระดบั 6 จํานวน 78 คน และระดับ 11 จํานวน 107 คน ในการศึกษาคร้ังที ่1 นักเรียนตองหา
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ความคิดหลักจากการอานบทอาน 2 แบบคอื บทอานทีเ่ขียนขึ้นมาเพือ่ใชสอนโดยเฉพาะ และบทอาน

ที่มีลกัษณะเชนเดยีวกับหนังสอืเรียนที่นักเรียนมีความคุนเคยอยูแลว โดยทัง้สองแบบมีโครงสรางแบบ

จัดกลุมรายการ แบบเรียงลําดบั แบบเหตผุล และแบบเปรียบเทยีบ โดยในคร่ึงแรกของแตละบทอาน

จะแสดงความคดิหลักไวอยางชัดเจน และอีกคร่ึงหน่ึงของบทอานจะไมแสดงความคดิหลักอยางชัดเจน 

จากการศกึษาทั้ง 2คร้ัง นักเรียนจะหาความคดิหลักของบทอานที่นกัเรียนคุนเคยไดถกูตองมากกวา

บทอานทีเ่ขยีนขึ้นมาใหม ผูวจิยัสรุปวา ในการสอนนักเรียนใหรูจักวิเคราะหความคดิหลักของสิ่งทีอ่าน

น้ัน ผูสอนควรจะใชบทอานที่นักเรียนไดอานในชีวิตจริงดวย เพ่ือใหนักเรียนไดประยุกตจากทีเ่รียนใน

หองเรียน และจากการการศกึษาคร้ังนี้โครงสรางของบทอานไมมีผลตอการอานของผูอาน 

Carrell (1992: 1-2) ไดทําวจิยัเร่ือง การรับรูโครงรางของบทอานจะสงผลตอการระลึก

ได กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ีไดแกนักเรียนทีเ่รียนภาษาองักฤษเปนภาษาทีส่อง จํานวน 45 คน 

ซ่ึงเปนนักเรียนทีมี่ผลการเรียนอยูในระดับ 4 โดยนักเรียนเหลาน้ีมภีาษาแมทีแ่ตกตางกัน ผูวจิยัใหกลุม

ตัวอยางอานบทอานที่มีโครงสรางแบบเปรียบเทยีบ และแบบจดักลุมรายการ หลงัจากอานบทอาน

แลว กลุมตัวอยางจะตองเขยีนในสิง่ทีจ่ําไดจากการอานทันท ีและในการเขยีนตองเขียนดวยประโยค

สมบูรณ กลุมตัวอยางสามารถใชคําในบทอานหรือใชคําของตนเองก็ได ซ่ึงเปนการวัดการระลึกไดใน

เนือ้เร่ืองและวัดการระลึกไดของโครงสรางบทอาน โดยการตอบคําถามปลายเปด ผลปรากฏวา ความ

แตกตางของโครงสรางบทอาน ไมทําใหปริมาณของขอมูลในการระลึกไดแตกตางกัน สวนคุณภาพของ

ขอมูลที่ระลึกไดแตกตางกัน และความสัมพันธระหวางการรับรูโครงสรางของบทอานและการระลึกได 

พบวากลุมตัวอยางที่ใชโครงสรางของบทอานในการเขยีนสิ่งที่ระลึกได จะสามารถระลึกสิง่ทีอ่านได

มากกวาทั้งดานคุณภาพและปริมาณ 

Lukica (2011) ไดทําการวจิัยเร่ือง “การเสริมสรางการตระหนักรูเก่ียวกบัโครงสราง

ขอความโดยการสอนกลวิธีการอานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับกฎหมาย” คําถามของการ

วิจยัคร้ังน้ีคอื การสอนกลวิธีการอานสามารถพัฒนาความตระหนักรูเกี่ยวกับโครงสรางขอความ

เชนเดยีวกับการอานเพ่ือความเขาใจหรือไม กลุมตัวอยางของการศึกษาคร้ังนีค้อืนักกฎหมาย จาํนวน 

20 คน ชวงอายุ 22-45 ป ทีเ่รียนวิชาภาษาองักฤษสําหรับกฎหมาย (ELP) ในคณะนิตศิาสตร 

มหาวิทยาลยั Zagrab เคร่ืองมอืที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ในการเก็บขอมลูเชิงปริมาณ ผูวจิยัใช

แบบทดสอบการอานเพ่ือความเขาใจ จาํนวน 30 ขอและแบบสอบถามใชสําหรับการสํารวจกลวิธีการ
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อาน ในสวนของขอมูลเชิงคุณภาพผูวจิยัไดทําการสมัภาษณ ผลการวิจยัสรุปวาการสอนกลวิธีการอาน

สามารถพัฒนาความตระหนักรูเก่ียวกับโครงสรางขอความและความสามารถทางการอานได 

Jiang (2012) ไดทําการวิจยัเร่ืองการ “โครงสรางของขอความรวมกับผงักราฟกที่มีผล

ตอการอานเพือ่ความเขาใจของผูเรียนที่เรียนภาษาองักฤษเปนภาษาตางประเทศ” จดุประสงคของ

การวิจยัคอืศึกษาผลของการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผงักราฟกทีม่ีผลตอการอานเพ่ือ

ความเขาใจของนักศึกษาทีเ่รียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศในระยะเวลา 16 สัปดาห กลุม

ตัวอยางของการศึกษาคร้ังน้ีคอืนักศึกษาที่ไมใชเอกภาษาองักฤษจํานวน โดยแบงเปนภาคเรียนที ่1 

จํานวน 174 คนและภาคเรียนที ่2 จํานวน 166 คน รวมทั้งสิ้น 340 คน หลังจากจดัการเรียนการ

สอน 7 สัปดาห ผูวจิยัเคร่ืองมอืที่ใชคอืแบบทดสอบ TOEFL สําหรับความสามารถทางการอานทั่วไป

และขอสอบการเติมผังกราฟกในการทดสอบความสามารถในการเขาใจขอความ ผลการวจิยัพบวาการ

สอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกสามารถพัฒนาความสามารถทางการอานเพือ่ความเขาใจ

อยางมีนัยสําคญั 

จากงานวจิยัทั้งในและตางประเทศทีเ่ก่ียวของกบัการสอนโครงสรางขอความดงักลาว

ขางตนสรุปได การสอนโครงสรางขอความน้ันสงผลไมเพยีงแตใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ

ทางการอานเพือ่ความเขาใจแตเพยีงอยางเดยีว แตเพิม่พูนความตระหนักรูเก่ียวกับรูปแบบตางๆของ

บทอานไดเชนกัน อีกทัง้การทีผู่อานเขาใจโครงสรางขอความทําใหผูอานสามารถวิเคราะหความคดิ

หลัก รายละเอยีด รูปแบบของบทอานไดชัดเจนยิ่งขึ้น ผูอานจะเขาใจความสัมพันธระหวางประโยคใน

บทอาน รวมถึงทําใหผูอานเขาใจสิ่งทีอ่านและจดจําเน้ือหาไดดยีิ่งขึ้น ดังน้ันผูวจิยัสนใจนําการเรียน

การสอนโครงสรางขอความมาใชในการพัฒนาแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ รวมทั้ง

คาดหวังใหผูเรียนเกดิความพึงพอใจในการอานและพัฒนาตนเองใหเกิดพฤติกรรมการอานทีย่ั่งยืน 

ทั้งน้ีผูวจิยัไดศึกษางานวิจยัที่เก่ียวของกบัผงักราฟกมาผนวกกับการเรียนการสอนโครงสรางขอความ 

เพ่ือใหแบบฝกทีผู่วจิยัสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ผูวิจยัตัง้ไว 

 

7.2 งานวิจยัเกี่ยวกับผังกราฟก 

7.2.1 งานวิจัยในประเทศ 

ศิริพรรณ กาจกําแหง (2538) ไดทําการวจิยัเร่ือง “การเปรียบเทยีบความเขาใจในการ

อานภาษาอังกฤษและความคงทนในการระลึกสิ่งทีอ่านได ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 ที่ไดรับ
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การสอนโดยใชเทคนิคการสรางผงัโยงความสัมพันธความหมายกบัการสอนอานตามคูมือครู 

ผลการวจิยัพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนคิการสรางผังโยงความสมัพันธความหมายมี

ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ และมีความคงทานในการระลึกสิ่งทีอ่านไดสูงกวานักเรียนที่ไดรับ

การสอนตามคูมอืครูอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดบั .01 

ปารณทัตต แสนวิเศษ (2539) ไดทําการวจิยัเร่ือง “การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการ

อานจบัใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางวิธีสอนโดยใชเทคนิคการ

สรางไดอะแกรมกับวิธีสอนปกติ” ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการอานจบัใจความภาษาองักฤษ

ของนักเรียนทีเ่รียนโดยใชเทคนิคการสรางไดอะแกรมแตกตางจากผลสัมฤทธิข์องนักเรียนทีเ่รียนโดย

วิธีสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 

ปยรัตน ดศีรี (2546) ไดทําการวิจยัเร่ือง “การศึกษาผลของการใชเทคนิคการสรางแผน

ที่ความคดิ ที่มีตอความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ และเจตคตติอการอานภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1” ผลการวจิยัพบวา นักเรียนจาํนวนไมกวารอยละ 80 ของจาํนวน

นักเรียนทั้งหมด มีคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจผานเกณฑคะแนน

รอยละ 60 ของคะแนนทัง้หมด 

วินัย ชินบุตร (2547: 59-62) ไดทําการวจิยัเร่ือง “การพัฒนาทักษะการอานและเขยีน

ภาษาองักฤษ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โดยใชแผนภมูิกราฟก” กลุมตัวอยางคอืนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที3่ จํานวน 27 คน โรงเรียนวดัสทุธจิินดา อาํเภอเมอืง จงัหวัดนครราชสีมา มีผูรวมวิจยั

เปนครูสอนภาษาอังกฤษจํานวน1คน ทําการเรียนการสอนเปนวงจร ทั้งหมด 5 วงจร วงจรละ 2 

ช่ัวโมง รวบรวมขอมูลโดยการสังเกต บันทึกวีดีโอ การเขยีนอนุทินของนักเรียน และการสัมภาษณ 

ผูวจิยัไดทําการวิเคราะหขอมูลกับผูรวมวจิยัโดยใชเทคนิคสามเสาแลวเขยีนรายงานวิจยัตามรูปแบบ

ของวิจยัเชิงปฏิบตัิการ จากการวจิยัพบวา แผนภูมิกราฟกชนิดนี้ชวยใหนักเรียนเขาใจเนือ้หาไดงายขึ้น 

และสามารถพิจารณาความคลายคลงึและสิ่งทีต่รงกันขามไดอยางชัดเจน 

แววมณี นิลเชษฐ (2549: 76) ไดทําการวิจยัเร่ืองการพัฒนาทักษะการเขยีนภาษาองักฤษ

ช้ันประถมศึกษาปที ่5 โดยใชผังความคดิ (Mind Mapping) โดยมจีดุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรูทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปที ่5 โดยใชแผนผังความคดิที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู และเพ่ือศกึษา

ความพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนหลังจากการเรียนโดยใชแผนการจดัการเรียนรู
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การพัฒนาทักษะการเขยีนภาษาองักฤษ ช้ันประถมศกึษาปที่ 5 โดยใชแผนผงัความคดิ กลุมตัวอยาง

คอืนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที5่ โรงเรียนบานเลศิสวสัดิ์ จาํนวน 17 คน เคร่ืองมอืที่ใชในการศึกษา

คร้ังน้ีคอื แผนการเรียนรูการพัฒนาทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศกึษาปที ่5 โดยใชแผนผัง

ความคิด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาองักฤษ ผลกรศึกษาพบวา แผนการเรียนรู

การพัฒนาทักษะการเขยีนภาษาองักฤษช้ันประถมศึกษาปที ่5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

82.11/88.03 ซึง่สงูกวาเกณฑที่กําหนดไว 75/75 คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู การพัฒนา

ทักษะการเขยีนภาษาองักฤษ ช้ันประถมศึกษาปที ่5 โดยใชแผนผังความคดิเทากับ 0.8151 แสดงวา

นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียน รอยละ 81.51 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนตาม

แผนการเรียนรูการพัฒนาทักษะการเขยีนภาษาองักฤษโดยใชแผนผังความคดิ โดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก 

สมนึก กินรี (2550: 53-70) ไดศกึษาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือวิเคราะหโครงสรางเร่ือง

โดยใชผังกราฟก ช้ันมัธยมศกึษาปที ่1 มีความมุงหมายเพือ่นพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือน

วิเคราะหโครงสรางเร่ืองโดยใชแผนภูมิกราฟกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที1่ กลุมตัวอยางที่ใชคอื 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนบานเหลาหลวง สํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาอดุรธานี เขต 4 

อําเภอบานดุง จงัหวัดอดุรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 30 คน เคร่ืองมอืที่ใชไดแก 

บทเรียนคอมพิวเตอรวิชาภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวดั

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มตีอบทเรียนคอมพิวเตอร ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรวิชา

ภาษาองักฤษ เร่ืองการอานภาษาองักฤษเพ่ือจบัใจความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มี

ประสิทธิภาพ 86.25/88.43 สูงกวาเกณฑทีต่ัง้ไว คาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรวิชาภาษาองักฤษเทากับ 0.77 นักเรียนชอบบทเรียนคอมพิวเตอรภาษาอังกฤษเร่ืองการ

อานภาษาอังกฤษเพ่ือจบัในความในระดับมาก และนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษเพ่ิมขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  

ลักษณาวรีย อสิพงษ (2552) ไดทําการวิจยัเร่ือง “การพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชเทคนคิผงักราฟก (Graphic 

Organizer)” การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาทกัษะการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4โรงเรียนปรางคกู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาศรีสะเกศ เขต 3 ให

สูงขึ้น โดยใชเทคนิคผงักราฟก (Graphic Organizer) 2) เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะการอานภาษาองักฤษ
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เพ่ือความเขาใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที ่4โรงเรียนปรางคกู สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาศรี

สะเกศ เขต 3 กอนและหลังเรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟก (Graphic Organizer) และ 3) เพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนปรางคกู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาศรีสะ

เกศ เขต 3 ปการศกึษา 2552 ที่มีตอการพัฒนาทักษะการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยใช

เทคนิคผังกราฟก (Graphic Organizer) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่4/2 ที่กําลังศกึษาในโรงเรียนปรางคกู สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาศรีสะเกศ เขต 3 

ประจําภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 41 คน เคร่ืองมอืที่ใชในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดวย 

แผนการจดักจิกรรมการเรียนรูวิชาภาษาองักฤษ โดยใชเทคนิคผงักราฟก (Graphic Organizer) ที่

ผูวจิยัไดสรางและพัฒนาขึ้นมาเอง จาํนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาํนวน 40 

ขอ ผลการวจิยัพบวา 1) คะแนนทักษะการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่4 หลงัเรียนโดยใชเทคนิคผงักราฟก (Graphic Organizer) คะแนนเฉลี่ย 29.27 คดิ

เปนรอยละ 73.17 สูงกวารอยละ 70 ที่ตั้งไว โดยมีคะแนนความกาวหนารอยละ 27.68 2) คะแนน

ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4โรงเรียนปรางคกู 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาศรีษะเกษ เขต 3 หลังเรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟก (Graphic 

Organizer) สูงกวากอนเรียน อยางมีนยัสําคญัทางสถติิที่ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 ทีมี่ตอการพัฒนาทักษะการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ โดยใช

เทคนิคผังกราฟก (Graphic Organizer) พบวาโดยภาพรวมแลวนักเรียนมคีวามพึงพอใจในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลีย่เทากบั 4.14 

เบญจมาศ สมควร (2554) ทําการวิจยัเร่ือง “การพัฒนาชุดฝกทักษะการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือจบัใจความสําคญัโดยใชผังกราฟก ช้ันมัธยมศึกษาปที ่1” การศึกษาคนควาคร้ังน้ีมี

ความมุงหมายเพ่ือ1) พัฒนาชุดฝกทักษะการอานภาษาองักฤษเพ่ือจบัใจความสําคัญโดยใชผังกราฟก 

ช้ันมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกทักษะการ

อานภาษาอังกฤษเพ่ือจบัใจความสําคญัโดยใชผังกราฟก ช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 3) เพ่ือเปรียบเทยีบผล

การเรียนรูของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมี่ตอ

การจดัการเรียนดวยชุดฝกทกัษะการอานภาษาองักฤษ เพ่ือจบัใจความสําคัญโดยใชผังกราฟก 5) เพ่ือ

ศึกษาความคงทนในการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษเพ่ือจบัใจความสําคัญโดยใชผังกราฟก กลุม

ตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาป1/1 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนปรางคกูสงักดัสํานักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 28 จาํนวน 42 คน เคร่ืองมอืที่ใชในการศึกษาคนความี 3 ชนิด ไดแก 

แผนการจดักจิกรรมการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือจบัใจความสําคัญ โดยใชผัง

กราฟก จํานวน 5 แผน แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาองักฤษ ชนิดเลอืกตอบ 4 

ตัวเลอืก ผลการศึกษาพบวา 1) ชุดฝกทักษะการอานภาษาองักฤษ เพ่ือจบัใจความสําคญัโดยใชผัง

กราฟกช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.80/81.27 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนด 

2) ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกทักษะการอานภาษาองักฤษ เพ่ือจบัใจความสําคัญโดยใชผังกราฟก ช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่1 มคีาเทากับ 0.6785 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีเ่รียนดวยชุดฝกทกัษะการ

อานภาษาอังกฤษเพ่ือจบัใจความสําคญั โดยใชผังกราฟก มีคะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงั

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ .01 4) นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 มีความ

พึงพอใจตอการเรียนรูดวยชุดฝกทกัษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือจบัใจความสําคัญ โดยใชผังกราฟก 

โดยรวมอยูในระดับมาก และ 5) นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที ่1 ทีเ่รียนโดยใชชุดฝกทักษะการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือจบัใจความสําคญัโดยใชผังกราฟก หลงัเรียนผานไปแลว 14 วัน สามารถคงทน

ความรูหลังเรียนคดิเปนรอยละ 99.95 ของคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน 

สรุปไดวา จากรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟกลวนสงผลกับการ

พัฒนาทางการเรียนรูไดทั้งการอานและการเขยีน การเรียนการสอนจะประกอบดวยขั้นตอนทีส่ําคัญ 

สวนใหญมุงเนนใหผูเรียนเช่ือมโยงสิง่ใหมกับความรูเดิม จากน้ันจัดการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟก 

ทําใหผูเรียนคดิอยางเปนระบบ ทําความเขาใจบทอาน และนํามาเขยีนสรุปในรูปแบบของผังกราฟก 

อีกทั้งยังมีการจดจาํในเนือ้หาไดดกีวาการสอนอานแบบปกต ิซ่ึงเปนประโยชนกับผูเรียนเชนกัน 

 

7.2.2 งานวิจยัตางประเทศ 

Foley (1986) ไดทําการศึกษาผลของการทําไดอะแกรมสรุปโยงเร่ืองที่มีตอความเขาใจ

ในการอานของนักเรียนระดบั 7 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ 7 จํานวน 63 คน แบงออกเปน 3 

กลุม กลุมละ 21 คน กลุมแรกเรียนโดยใหมีการฝกใหผูเรียนมีการเขยีนไดอะแกรมหลังการสอน กลุม

ที่สอง เรียนโดยใหผูเรียนรูหลกัการเขยีนไดอะแกรม แลวเตมิขอความลงในแผนผังทีค่รูสรางขึ้น กลุม

สุดทายเรียนโดยการตอบคําถามหลงัการอาน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยัคอืแบบทดสอบวดัการระลึกได

ในเร่ืองทีอ่าน ผลการวจิัยพบวา นักเรียนทีเ่รียนโดยการเขยีนไดอะแกรมสรุปโยงเร่ือง สามารถจําเน้ือ
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เร่ืองทีอ่านและมีความคงทนในการจํา แตกตางจากนักเรียนอีกสองกลุม อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่

ระดับ .01 

Katayama and Robinson (2000: 119-133) ไดศกึษาผลของการใชเทคนิคผังกราฟก

ที่มตีอความคงทนของการเรียนรู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาจํานวน 117 คน เปน

เพศหญงิ 65 คนและเพศชาย 52 คน แบงเปน 6 กลุมการทดลอง คอื 1) ใชแบบสรุปความโดยยอซ่ึงมี

ขอมูลใหอยางสมบูรณ 2) ใชแบบสรุปความโดยยอซ่ึงมีขอมลูใหบางสวน 3)ใชแบบสรุปความโดยยอซ่ึง

ไมมีขอมูลใหมีแตเพยีงเคาโครงทีเ่ปนหัวเร่ืองเทาน้ัน 4) ใชผังกราฟกแบบกางปลาซึง่มีขอมูลใหอยาง

สมบูรณ 5) ใชผังกราฟกแบบกางปลาซ่ึงมีขอมูลใหบางสวน 6) ใชผังกราฟกแบบกางปลาซ่ึง ไมมี

ขอมูลใหมแีตเพียงเคาโครงทีเ่ปนหัวเร่ืองเทาน้ัน ทําการทดลองโดยใหนักเรียนทั้ง 6 กลุมการทดลอง

จดบันทกึภายหลงัการอานตามแบบที่ไดรับจากน้ันเม่ือเวลาผานไป 2 วัน ให ทบทวน อีกคร้ังโดยใช

แบบทดสอบที่เหมือนเดิม และแบบทดสอบที่มีการประยุกตไปจากเดมิ ผลการวิจยัพบวา คะแนนที่ได

จากแบบทดสอบทีมี่การประยุกตไปจากเดมิของ นักเรียน ที่ใชผังกราฟกจะสงูกวานักเรียนที่ใชแบบ

สรุปความโดยยออยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

Kirylo and Millet (2000: 179-186) ไดศึกษาเร่ืองผลกระทบของแผนภมิูกราฟกทีมี่ตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการอานเพ่ือความเขาใจของนักเรียนเกรด 2 การสอนอานมีความจําเปนและตองให

ความสนใจเปนอยางยิง่ตลอดทั้งปของโรงเรียนประถมศกึษา ดังน้ันจงึเปนความจําเปนที่หลกีเลีย่ง

ไมไดทีค่รูผูสอนตองรอบรู ใสใจ ในการพัฒนาการอานเพ่ือความเขาใจและการเรียนรู สมาคม

พัฒนาการอานและสภาครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงชาติเปนองคกรมืออาชีพที่ใหญที่สดุไดเขามามสีวน

รวมอยางใกลชิดในการจดัการศึกษา สนับสนุนการวิจยัอยางตอเน่ืองเพือ่ตรวจสอบการเรียนรูวิธีอาน

และเขาใจในเน้ือหาของผูเรียน แผนภูมกิราฟกไดถูกนํามาศึกษาวจิยั เพ่ือใชในการวัดความรูดั้งเดิม

ของผูเรียนและเตรียมความพรอมอันจะนําไปสูความเขาใจในเนือ้หา แตโชคไมคอยดเีพราะงานวิจยั

เกอืบทั้งหมดมีผลกระทบอยางมากตอแผนภูมิกราฟก ทําใหนักเรียนระดับประถมศึกษามผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ํา วิธีดําเนินการวจิยัเปนการสอนแบบดั้งเดิมและการสอนเช่ือมโยงโดยใชแผนภมิู

กราฟก โดยแบงผูเรียนออกเปน 2 กลุมเทา ๆ กัน กลุมแรกเปนการสอนแบบดั้งเดิมและกลุมที ่2 

สอนโดยใชแผนภูมิกราฟก ถึงแมวาผลการศึกษาจะใชนักเรียนจํานวนไมมากชวงเวลาสั้น จากผล

การศึกษาไดมีการแนะนําวาการสอนโดยใชแผนภมิูกราฟกในดานการอาน และสามารถนํามาบูรณา

การอยางมีประสิทธิภาพกับการสอนแบบดัง้เดิม ทีจ่ริงแลวการรวมเอาการสอนโดยใชแผนภูมิกราฟก
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ในสภาพแวดลอมแบบดั้งเดมิ มีผลสัมฤทธิด์านการอานสูงกวาการสอนแบบเดยีวอยางมีนัยสําคญั และ

งานวจิยัน้ีใหความรูเกีย่วกับขอมูลดานปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเปนประโยชนอยางยิง่ตอแผนภูมิ

กราฟกในการสอนอานเพ่ือความเขาใจ 

Pan (2006: 83) ไดศึกษาความเกีย่วของระหวางทฤษฎีโครงสราง ความรู อภิปญญา 

และผงักราฟกในการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจของนกัศึกษาชางกลในประเทศไตหวัน 

วัตถปุระสงคเพ่ือตรวจสอบความสามารถของนักเรียนเพ่ือทีจ่ะนํามาประยุกตใชในการวางแผนการ

อานภาษาอังกฤษ เพ่ือตรวจสอบทศันคตขิองนักเรียนทีมี่ตอวิธีการแปลขอความแบบดั้งเดมิจาก

ไวยากรณและปฏิสัมพันธของกระบวนการอาน เพ่ือระบุประสิทธิภาพของเคร่ืองมอืที่ชวยพัฒนา

ทักษะการอานที่นักเรียนระดับวิทยาลยัในประเทศไตหวันนิยมใช และเพ่ือระบุความสัมพันธในกลุม

ของเคร่ืองมอืพัฒนาทกัษะการอานที่มีประสิทธิภาพ ผังกราฟก กระบวนการรับรู และทักษะการอาน 

เพ่ือทีจ่ะนํามาเปนเคร่ืองมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน 

Matthes (2010) ไดศึกษาเกีย่วกับการพัฒนาทักษะการเลาเร่ืองจากการอานแบบลําดับ

เหตุการณโดยใชอุปกรณหุนสตัวสทัพพและการใชผังกราฟก โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือศึกษาอปุกรณรูป

สัตวและกราฟกในกลุมนักเรียนเกรดสองทีมี่พัฒนาการเรียนรูต่ําวาเกณฑในกลุมเดยีวกัน เพือ่ศึกษา

การแลกเปลีย่นความคดิระหวางนักเรียนดวยกันกับหนังสือทีอ่านเพ่ือสรางแรงจงูใจในการอานและ

พัฒนาทักษะในการเลาเร่ืองทีอ่าน และเพ่ือศึกษาการออกเสยีงของนักเรียนเวลาเลาเร่ืองและการ

จดจาํตัวละครเพ่ือนํามาเลาตอ ผลการวจิยัสรุปวา อุปกรณรูปสตัวสทัพพและผังกราฟกสามารถ

พัฒนาทักษะการเลาเร่ืองจากเร่ืองทีอ่านได โดยกราฟกจะชวยใหนักเรียนสามารถลําดับเหตกุารณได

งายขึ้น สามารถนํามาประยุกตใชในการอานภาษาองักฤษเพราะชวยใหเห็นภาพไดมากขึ้นวา

เหตุการณใดเกดิกอน เกิดหลัง และการใชอุปกรณรูปสตัวสทัพพทําใหหัดจดจาํตัวละครได และออก

เสยีงเพ่ืออธบิายลกัษณะของตัวละครไดถูกตองมากขึ้น ทําใหนักเรียนมีความกระตอืรือรนมากขึ้นใน

การเลาเร่ือง 

Praveen and Premalatha (2013: 155-170) ไดทําการวิจยัเร่ือง “การใชผังกราฟกใน

การพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาสําหรับนักเรียนระดบัมัธยมตอนตนทีเ่รียนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาที่สอง” จดุประสงคการวิจยัคอืศึกษาการใชผังกราฟกในการเขาใจบทอานของนักเรียนระดับ

มัธยมตนที่เรียนภาษาองักฤษเปนภาษาทีส่อง และ เพ่ือทดสอบการใชผังกราฟกแบบตางๆวาชนิดไหน

ประสิทธิภาพสงูสดุ กลุมตัวอยางของการวจิยัแบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 35 คน 
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รวมทั้งสิ้น 70คนโดยกลุมทดลองจะเรียนโดยใชผังกราฟก สวนกลุมควบคุมเรียนโดยใชวิธีการแบบ

ดั้งเดิมคอืใหนักเรียนอานแลวตอบคําถามหลังการอาน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยัคร้ังนีค้อืแบบทดสอบ

กอนและหลังเรียน ในระหวางที่เรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลองมกีารใชสื่อการอาน แบบฝกทักษะที่

แตกตางกัน ผลการวิจยัพบวากลุมทดลองไดมีการพัฒนาความสามารถทางการอานมากกวากลุม

ควบคุม ดังน้ันผังกราฟกจงึมีประสิทธิภาพสําหรับการอานในแงของการหาใจความสําคญั การระบุ

ขอความสนับสนุน การเรียนรูคําศัพท และการตีความของบทอาน 

จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัดังกลาวพบวาการเรียนรูโครงสรางขอความน้ันมี

ประโยชนแกผูอานทัง้ในแงของการระบุใจความสําคัญ ขอความสนับสนุน และศึกษารูปแบบของบท

อาน อีกทั้งการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับการใชผังกราฟกยังทําใหผูอานสามารถเขาใจ

และสรุปเนือ้หาสิ่งทีอ่านออกมาในรูปแบบของรูปภาพไดอีกดวย ซึ่งทําใหการอานสามารถทําไดเร็ว

และมีประสิทธภิาพมากขึ้น ดังน้ันผังกราฟกจงึเปนอกีเทคนคิหนึ่งที่นาสนใจมาใชในการเรียนการสอน

การอานและสงเสริมระดับการคดิของผูเรียน ทัง้น้ีเพราะผังกราฟกชวยใหผูเรียนเช่ือมโยงความคดิ 

รวมกับการใชประสบการณเดิมของตนมาจดจาํและทําความเขาใจสิง่ทีอ่ านได อนัสงผลใหผลสัมฤทธิ์

ในการอานสงูขึ้น และสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนในระดับที่สงูขึ้นหรือใชในชีวิตประจําวันได 

ดังน้ันผูวจิยัจงึนําการเรียนการสอนโครงสรางขอความมาผนวกกับการใชผังกราฟกใน

การพัฒนาแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ โดยมุงเนนพัฒนาความสามารถทางการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจและความพึงพอใจของนกัศึกษา โดยใชกิจกรรมการอาน3ขั้นตอนคอื 

กิจกรรมกอนอาน (Pre-reading Activities) ขณะที่อาน (While-reading Activities) และหลังการ

อาน (Post-reading Activities) ซึง่ในการทํากิจกรรมผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนไดมีการคาดเดา

เนือ้หาและเหตุการณลวงหนาดวย (Prediction) ซ่ึงจากการศึกษาและสงัเคราะหวิธีการสอน

โครงสรางขอความและผังกราฟก จาก Grabe (2009), Jiang (2012), Clarke (1991) รวมถึงนัก

การศกึษาอื่นๆที่เกีย่วของ สามารถสรุปเปนขั้นตอนในการดาํเนินกิจกรรมการอาน ไดดังน้ี 

1. กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading Activities) ผูสอนนําเขาสูบทเรียนเก่ียวกับ

เร่ืองทีอ่านโดยการใชคําถามเกร่ินนํา กระตุนใหผูเรียนตอบคาํถามเกีย่วกับเร่ืองทีจ่ะอาน ใหผูเรียน

สังเกตหัวขอบทอานและแลกเปลีย่นความคดิเห็นเร่ืองทีจ่ะอาน สรางความสนใจและปูพื้นฐานความรู

ในเร่ืองทีจ่ะอานและโครงสรางขอความ เชน กระตุนใหผูเรียนนําเอาความรูเดมิมาสมัพันธกับเร่ืองที่
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จะอาน โดยการใชคําถามสั้นๆเกีย่วกับหัวเร่ืองทีจ่ะอานซ่ึงผูวิจยัเปนคนถาม ใหผูเรียนสงัเกตหัวเร่ือง

แลวคาดเดาเน้ือเร่ือง หรือใชผังกราฟกในการใหนักศึกษารวมกันแสดงความคดิเห็นออกมาในรูปแบบ

ของผังกราฟกรวมกับเพือ่นเปนคูหรือกลุมยอย จากน้ันผูสอนไดสอบถามสิ่งที่นักศกึษารูเกีย่วกับหัวขอ

น้ันๆ หรือบางคร้ังผูวจิยัแสดงผังกราฟกแลวใหนักศกึษาคาดเดาเนือ้เร่ืองจากผังกราฟกดังกลาว  

คาดเดาความสมัพันธตางๆทีจ่ะเกดิขึ้น หรือคาดเดารูปแบบของขอความวาเปนแบบใด 

2. กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading Activities) ผูสอนแจกเน้ือเร่ืองให

นักศึกษา นักศึกษาฝกการอานบทอานแตละชนิด และตองทาํความเขาใจโครงสรางขอความและ

เนือ้ความในเร่ืองทีอ่านดวยตนเอง ซึ่งในขณะอานผูสอนอาจใชคําถามเกีย่วกับเร่ืองทีอ่านกระตุน

ผูเรียนอยูเปนระยะๆ ผูสอนแนะนําหรือถามใหนักศึกษาดูคําเช่ือมตางๆที่ปรากฏในบทอาน ถามให

แสดงความคดิเห็นเกีย่วกับเร่ืองทีอ่าน และใชคําถามกระตุนใหนักศึกษาคาดเดาเหตกุารณทีจ่ะเกดิ

ตอไป นักศึกษาสามารถเขยีนหรือโยงสิ่งที่สมัพันธกันลงในบทอานทีแ่จกใหไดทนัท ี

3. กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading Activities) เปนการตรวจสอบความเขาใจ

ของผูเรียนโดยใหผูเรียนตอบคําถามที่มีรูปแบบตางๆกัน ในขั้นตอนน้ี ผูสอนจะสอบถามเกีย่วกับความ

เขาใจเร่ืองโครงสรางขอความวามคีําเช่ือมใดปรากฏในบทอาน บทอานดังกลาวเปนชนิดใด และ

สอบถามเก่ียวกับเน้ือหาที่นักศึกษาเขาใจจากเร่ืองทีอ่าน ประเด็นหลักและรายละเอยีดของเร่ืองคอื

อะไร จากน้ันนักศึกษาจะไดทําแบบฝกหัดเพือ่เพ่ิมความเขาใจมากขึ้น โดยแบบฝกหัดดังกลาว

นักศึกษาตองเติมขอมูลที่สอดคลองกับบทอานลงในผังกราฟก 

ดังน้ันแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสราง

ขอความรวมกับผังกราฟกที่ผูวจิัยสรางขึ้นมุงเนนใหผูอานพัฒนาความสามารถในการอาน

ภาษาองักฤษทีผู่เรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น หรือใชในชีวิตประจําวัน 

นอกจากน้ีในขั้นตอนการเรียนการสอน ผูสอนไดมีการสอบถามความคิดเห็นอยูเปนระยะๆ เปดโอกาส

ใหมีการทํางานหรืออภปิรายเปนคูหรือกลุมยอยเพ่ือใหผูเรียนเกิดความผอนคลายและสรางความพึง

พอใจตอการอานภาษาองักฤษ และใหผูเรียนไดมีปฏสิัมพันธทั้งกับเพ่ือนและผูสอน ซึง่มผีลตอการ

พัฒนาความสามารถการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ และมีความพึงพอใจตอแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจเชนกัน 
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บทที ่3 

วิธดีําเนินการวจิยั 

 

การวิจยัเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการ

สอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก สําหรับนักศกึษาช้ันปที ่2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร” เปนการวิจยัเชิงทดลอง (Pre-Experimental Research) 

มีวัตถุประสงคของการวจิยัเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพือ่

ความเขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก ของนักศกึษาช้ันปที2่ ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ

เขาใจ ของนักศึกษาช้ันปที่2 กอนและหลังการใชแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจโดยการ

สอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก และ 3) เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปที ่2 หลัง

การใชแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับ

ผังกราฟก โดยมีวิธดีําเนินการวิจยัดังน้ี  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักศึกษาช้ันปที่ 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร จงัหวัดนครปฐมที่ลงทะเบยีนรายวิชา 466 222 ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาการ 2 

(English for Academic Purposes II) ซ่ึงแบงเปนกลุมเรียนยอยๆ 12 กลุม กลุมละ 23-35 คน 

จํานวน 312 คน ภาคเรียนที ่2 ปการศกึษา 2558 

กลุมตัวอยาง คอื นักศึกษาช้ันปที่ 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร จงัหวัดนครปฐม ทีล่งทะเบยีนรายวชิา 466 222 ภาษาองักฤษเพือ่วิชาการ 2 

(English for Academic Purposes II) ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงาย โดยใชวิธีจับฉลากนักศึกษา

มา 1 กลุม (Simple Random Sampling) สาขาปฐมวัยและจติวิทยา จาํนวน 25 คน 
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ตวัแปรที่ศกึษา 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีคอื  

1. ตัวแปรตน แบบฝกการอานเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสราง

ขอความรวมกับผังกราฟก 

2.  ตัวแปรตาม 2.1 ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 

2.2 ความพึงพอใจที่มตีอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ

เขาใจ 

ระยะเวลาที่ใชในการวจิัย 

ระยะเวลาในการทดลองใชแบบฝกการอานเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการสอน

โครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก สําหรับนักศกึษาช้ันปที ่2 คณะศึกษาศาสตร เปนระยะเวลา 10 

สัปดาห สับดาหละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 ช่ัวโมง  

 

รูปแบบการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูวิจยัใชการวิจยัเชิงทดลอง (Pre-Experimental Research) แบบกลุม

เดีย่วสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One-group Pretest-Posttest Design)  

 

Pretest Treatment Posttest 

T1 X T2 

 

เมือ่ T1 การทดสอบกอนการใชแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจ 

X การใชแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจ 

T2 การทดสอบหลงัการใชแบบฝกภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจ 

 

เคร่ืองมอืที่ใชในการวจิัย 

1. แบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชการการเรียนการสอนโครงสราง

ขอความรวมกับผังกราฟกสําหรับนักศกึษาช้ันปที่ 2 จํานวน 8 บทเรียน 
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2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจ กอนและหลัง

เรียนโดยเปนขอสอบชุดเดยีวกัน จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน จํานวน 1 ฉบบั ใชเวลาในการทดสอบ 

60 นาที เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก เพ่ือใชทดสอบกอนและหลังการเรียน

การสอน 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีมี่ตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพือ่

ความเขาใจที่ผูวจิยัสรางขึ้น มีลกัษณะเปนแบบทดสอบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน  

ดวยวิธีของ Likert  

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

เพ่ือใหกรอบเน้ือหาของการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผงักราฟก มีสาระ

ครอบคุลมขอบขายเนือ้หาที่ระบุไวในหลักสตูรของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ผูวจิยัไดวิเคราะหกรอบเนือ้หาจากคําอธิบายรายวิชาและจดุประสงคการเรียนรูของรายวิชา 466 222 

ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาการ 2 (English for Academic Purposes II) เพ่ือสรางเปนแบบสอบถามความ

ตองการการอานหัวเร่ืองจากนักศึกษาช้ันปที ่2 จากขอมูลพ้ืนฐานดังกลาวขางตน ผูวจิยัไดนํามา

ประมวลกรอบเนือ้หาของบทเรียนโครงสรางขอความและผงักราฟก และสรางแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจกอนและหลังการใชแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความและผังกราฟก ผูวจิยัได

ดําเนินการดังตอไปนี ้

1. กําหนดกรอบเน้ือหาในบทเรียนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก 

1.1 ศึกษาหลักสตูรและคําอธิบายรายวิชา รายวิชา 466 222 ภาษาอังกฤษเพ่ือ

วิชาการ 2 (English for Academic Purposes II) ซึ่งมีคําอธิบายรายวิชาดังน้ี “นําบทความ ตํารา 

ภาษาองักฤษ ตคีวามและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอก นําขอมูลที่ไดจากการอานมา

เขยีนโครงรางและเขยีนรายงาน นําเสนองานเขยีนอยางเปนทางการ” รายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาที่

อยูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึง่นักศึกษาทุกสาขาวิชาจําเปนตองลงทะเบียนรายวิชาดังกลาว  

1.2 ศึกษากรอบเนือ้หาดานทักษะและกลยุทธในการอานภาษาอังกฤษที่นักศึกษา

จําเปนตองใชในการอานเอกสารภาษาอังกฤษประกอบการเรียน จากการวิเคราะหทักษะและกลยุทธ

ที่ใชในการอานภาษาองักฤษจากเอกสารการสอนและหนังสอืตางๆสําหรับนักศึกษาช้ันปที ่2 ดังกลาว
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ขางตน สรุปไดวาทักษะการอานที่ผูวจิยันําไปใชในการเรียนการสอนโครงสรางขอความและผังกราฟก 

รายวิชา 466 222 ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาการ 2 (English for Academic Purposes II) มดีังตอไปนี้

คอื 

1.2.1 การทําความเขาใจความหมายคําศัพทที่ไมคุนเคยจากบริบทโดยสังเกต 

1.2.1.1 การใหคําจํากัดความ 

1.2.1.2 การกลาวซ้ํา 

1.2.1.3 การสังเกตเคร่ืองหมายวรรคตอน 

1.2.1.4 การสังเกตคําช้ีแนะที่อธิบายตัวอยาง 

1.2.2 การวิเคราะหโครงสรางของคําโดยวิเคราะหรากศัพท คําอุปสรรคและ

ปจจัย 

1.2.3 การสังเกตคําเช่ือมและบอกความสัมพันธ 

1.2.4 การใชพจนานุกรมโดยสังเกตประเด็นตางๆ ดังน้ี 

1.2.4.1 การสะกดคํา ควรสังเกตวาคําน้ันสะกดอยางไร 

1.2.4.2 การออกเสียงคํา ควรสังเกตเคร่ืองหมายการออกเสียงพยางคหนัก

เบา 

1.2.4.3 โครงสรางของคําวาสวนไหนเปนอุปสรรค รากคํา หรือปจจัย  

1.2.4.4 ความหมายนอกจากคําที่ตองการศึกษาแลว ควรศึกษาคํานิยาม

อื่นๆไปดวย 

1.2.4.5 ตัวอยางและรูปแบบการใชคํา 

1.2.4.6 ชนิดของคํา 

1.2.4.7 คําพองความหมาย 

1.2.4.8 คําแยงความหมาย 

1.2.5 การจับใจความหลัก และรายละเอียด 

1.2.5.1 ช่ือเร่ือง (title) 

1.2.5.2 ประโยคใจความหลัก (topic sentence) 

1.2.5.3 คําสําคัญ (key word) 

1.2.6 การสรุปเร่ืองที่อาน 

1.2.7 การทําความเขาใจลักษณะโครงสรางขอความที่อาน 
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1.2.7.1 การใหคํานิยาม (Definition)  

1.2.7.2 การบรรยาย (Descriptive)  

1.2.7.3 การเปรียบเทียบ (Comparison/Contrast)  

1.2.7.4 การใหเหตุผล (Cause and Effect) 

1.2.7.5 การแกปญหา (Problem-Solution)  

1.2.7.6 การจําแนกหมวดหมู (Classification)  

1.2.7.7 การบอกกระบวนการ (Processes) 

1.2.7.8 การลําดับเหตุการณ (Sequence) 

1.2.8 การอานแบบ Skimming และ Scanning 

1.2.9 การทําความเขาใจตาราง ภาพประกอบ และผังกราฟก 

1.3 ศึกษากรอบเน้ือหาดานหัวเร่ืองตางๆโดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี 

1.3.1 ศึกษาหัวเร่ือง (Topic) ในหลายๆเร่ืองจากหนังสอืและอินเตอรเน็ต 

1.3.2 รวบรวมรายการหัวเร่ืองทั้งหมด3หมวด คอื Work and Education, 

Discovery และ Human and Nature มาใชในการพิจารณาหาบทอานที่เหมาะสมจํานวน 10 เร่ือง 

1.3.3 จดัทําตารางหัวเร่ือง โดยมบีทอานที่ประกอบดวยโครงขอความแตละ

ประเภท จาํนวน 8 ประเภท ขอความแตละประเภทเลือกใช 1 หัวเร่ือง รวมทั้งหมด 8 หัวเร่ืองจาก

ทั้งหมด 10 หัวเร่ือง 

1.3.4 นําแบบสอบถามความตองการหัวเร่ืองทีส่รางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุม

วิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเร่ือง 

1.3.5 นําผลจากการพิจารณาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ จาํนวน 10 

หัวเร่ืองมาสรางแบบสอบถามความตองการของนักศกึษา 

1.3.6 นําแบบสอบถามไปสอบถามนักศึกษาปที ่2 คณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร ทีล่งทะเบยีนรายวิชา 466 222 ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาการ 2 ภาคเรียนที ่2  

ปการศึกษา 2558 

1.3.7 นําขอมลูที่ไดจากแบบสอบถามความตองการหัวเร่ืองมาวิเคราะห

คาสถติแิละจดัลําดับความสําคญัของเร่ืองความความถี ่โดยใหหัวเร่ืองที่มีความถี่ในการเลอืกสงูเปน

เร่ืองที่มคีวามสําคญัมากและหัวเร่ืองทีม่ีความถี่ในการเลอืกนอยเปนเร่ืองที่มีความสําคัญนอย

ตามลําดับ 
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1.3.8 นําหัวเร่ืองที่มีความสําคัญ 8 อันดบัแรกมาพิจารณาความสําคัญในการ

สรางแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ 

1.4 เพือ่ตรวจสอบความตรงของกรอบเน้ือหาทีจ่ะนําไปใชในการเรียนการสอนใน

รายวิชา 466 222 ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาการ 2 ผูวจิยัใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ

จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหาและกจิกรรมการเรียนการสอนโยใชแบบสอบถามความคดิเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

1.5 นําผลการพิจารณาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ มาพิจารณาปรับปรุง

โครงสรางเน้ือหาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ ในรายวิชา 466 222 ภาษาองักฤษ

เพ่ือวิชาการ 2 จากน้ันนําหัวขอทีไ่ดไปสรางแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ และ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสราง

ขอความรวมกับผังกราฟก 

 

2. การสรางและพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ โดยการเรียน

การสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก ในรายวชิา 466 222 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 2 

สําหรับนักศึกษาช้ันปที ่2 คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ผูวิจันไดดําเนินตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

2.1 ศึกษาหลักการและวิธีการสรางแบบฝก จากน้ันผูวิจยันําแนวทางการพัฒนา

แบบฝกมาวิเคราะหกรอบแนวคดิในการสรางแบบฝกโครงสรางขอความและผังกราฟก ดังน้ี 

2.1.1 การสํารวจขอมลูพื้นฐาน ไดแก การศึกษาเน้ือหาหลักสตูรรายวิชา  

466 222 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 2 วิเคราะหทฤษฏ ีเทคนิค และกลยุทธในการอานภาษาอังกฤษ 

หัวขอที่นักศึกษาตองการอาน โดยการสํารวจความตองการหัวเร่ืองจากผูเรียน รวมถงึขั้นตอนการ

พัฒนาแบบฝกการอานจากหนังสอืและตําราตางๆ 

2.1.2 การพัฒนาแบบฝก ไดแก นําขอมลูที่ไดจากการสํารวจในขั้นที่ 1 มา

กําหนดวัตถปุระสงค เขยีนตารางกําหนดเน้ือหา (Table of content specification) การประมาณ

คาใชจาย การกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ วางเคาโครงลําดบักอน หลงั ของเน้ือหา ดําเนินการ

สรางแบบฝก และหาประสิทธิภาพของแบบฝกรายบุคคลและกลุมเล็ก 
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2.1.3 ทดลองใชแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ ไดแก นําแบบ

ฝกที่ไดมาทําการหาประสิทธิภาพในขั้นรายบคุคลและกลุมเล็กมาปรับปรุงแลวนําไปทดลองกบักลุม

ตัวอยาง เพ่ือหาประสิทธิภาพตอไป 

2.1.4 การประเมินแบบฝก โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คอื เพ่ือการ

ประเมินตัวแบบฝกและประเมินความสามารถของผูเรียนเม่ือเรียนโครงสรางขอความและผังกราฟก 

โดยใชสถิตเิปนเกณฑในการประเมินผลดานประสิทธิภาพของแบบฝก 

2.2 ศึกษาแนวการสรางสือ่การสอน ลักษณะการสรางแบบฝกจากแบบเรียน 

ตํารา งานวิจยัตางๆทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา  

466 222 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 2 

2.3 กําหนดแนวการสอนตามกรอบเน้ือหาที่ไดวิเคราะหไว โดยดาํเนินการตาม

ขั้นตอนตอไปน้ี 

2.3.1 กําหนดจดุประสงคการเรียนรูทักษะการอานรายวิชา 466 222 

ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาการ 2 

2.3.2 วิเคราะหทักษะและกลยทุธในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ

แลวกําหนดเปนเทคนิคการการทีจ่ะนําไปใชในการพัฒนาบทเรียน 

2.3.3 วิเคราะหหัวเร่ืองเพือ่สอบถามความตองการของนักศึกษาและนํามา

กําหนดหัวเร่ืองและเน้ือหาในบทเรียน 

2.3.4 กําหนดแนวทางการประเมินผลของบทเรียน โดยแตละบทเรียนมี

แบบทดสอบยอยหลังเรียนจาํนวน 10 ขอ 

2.3.5 เรียบเรียงจดุประสงครายวิชา ทักษะและกลยุทธในการอาน

ภาษาองักฤษ หัวเร่ือง กิจกรรม และการประเมินผล  

2.4 กําหนดผงังานของบทเรียน ทีบ่รรจเุนือ้หาตามจดุประสงค โดยมีรูปแบบดังน้ี  

2.4.1 เน้ือหา (Content) นําเสนอเน้ือหาตามหัวเร่ืองในแตละบท โดยจดั

กิจกรรมการเรียนออกเปน 3 ขั้นคอื กิจกรรมกอนอาน ขณะอาน และหลังการอาน (Pre-While-Post 

Reading) รวมกับการใหนักศกึษาคาดเดาเหตกุารณขณะอาน (Prediction) โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

2.4.1.1 กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading Activities) ผูสอนนําเขาสู

บทเรียนเกีย่วกับเร่ืองทีอ่านโดยการใชคําถามเกร่ินนํา กระตุนใหนักศึกษาตอบคําถามเก่ียวกับเร่ืองที่

จะอาน ใหนักศึกษาสังเกตหัวขอบทอานและแลกเปลีย่นความคิดเห็นเร่ืองทีจ่ะอาน สรางความสนใจ
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และปูพ้ืนฐานความรูในเร่ืองทีจ่ะอานและโครงสรางขอความ เชน กระตุนใหนักศึกษานําเอาความรู

เดมิมาสัมพันธกบัเร่ืองทีจ่ะอาน โดยการใชคําถามสั้นๆเก่ียวกับหัวเร่ืองทีจ่ะอานซึง่ผูวจิยัเปนคนถาม 

จากน้ันใหนักศกึษาสังเกตหัวเร่ืองแลวคาดเดาเน้ือเร่ือง (Prediction) หรือใชผังกราฟกในการให

นักศึกษารวมกันแสดงความคดิเห็นที่สอดคลองกับเร่ืองทีจ่ะอานออกมาในรูปแบบของผังกราฟก

รวมกับเพ่ือนเปนคูหรือกลุมยอย จากน้ันผูสอนไดสอบถามสิง่ที่นักศึกษารูเก่ียวกบัหัวขอน้ันๆ หรือ

บางคร้ังผูสอนแสดงผงักราฟกแลวใหนักศึกษาคาดเดาเนือ้เร่ืองจากผังกราฟกดังกลาว คาดเดา

ความสมัพันธตางๆ ทีจ่ะเกดิขึ้นในบทอาน และยกตัวอยางยอหนาสั้นๆ ใหผูเรียนสังเกตและหา

คําเช่ือม (Connectors) หรือคําบงช้ี (Signal Words)ของโครงสรางขอความชนิดน้ันๆ คาดเดา

รูปแบบของขอความวาเปนแบบใด 

2.4.1.2 กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading Activities) ผูสอน

แจกเน้ือเร่ืองใหนักศกึษา ซ่ึงในขณะอานผูสอนอาจใชคําถามเก่ียวกับเร่ืองที่อานกระตุนผูเรียนอยูเปน

ระยะๆ เชน บุคคลในเน่ือเร่ืองคอืใคร สถานทีค่อืที่ไหน สิ่งแรกที่พบในบทอานคอือะไร เหตุการณน้ัน

เกดิขึ้นเม่ือไร นักศกึษาฝกการอานบทอานดวยตนเอง ในขั้นตอนดังกลาว นักศึกษาสามารถปรึกษากับ

เพ่ือนเกีย่วกับเน้ือหาของเร่ือง จากนั้นผูสอนแนะนําหรือถามใหนักศึกษาดคูําเช่ือมตางๆทีป่รากฏใน

บทอาน ถามใหแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัเร่ืองทีอ่าน และใชคําถามกระตุนใหนักศึกษาคาดเดา

เหตุการณทีจ่ะเกดิตอไป ขณะทีอ่านนักศึกษาเติมหัวขอหรือใจความหลกัแตละยอหนาคอือะไร 

(topic/ topic sentence) และเติมขอมลูลงในผงักราฟกและระบุคําเช่ือมของแตละยอหนาลงแบบ

ฝกทีผู่สอนกําหนดไวจนเสร็จสิ้นทกุยอหนา 

2.4.1.3 กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading Activities) เปนการ

ตรวจสอบความเขาใจของนักศึกษาโดยใหผูเรียนตอบคําถามที่มีรูปแบบตางๆกัน ในขั้นตอนน้ี ผูสอน

ใหผูเรียนเตมิขอมลูจากบทอานลงในผังกราฟก ซ่ึงผังกราฟกในกจิกรรมหลังอานจะเปนผงักราฟกของ

ทั้งเร่ือง ผูเรียนสามารถนําขอมลูที่เตมิในขั้นระหวางอานมาชวยในการทําผังกราฟกใหสมบูรณ ผูสอน

ถามเน้ือหาเก่ียวเร่ืองทีอ่าน ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร มคีาํเช่ือมใดบางปรากฏในบทอาน คําเช่ือม

น้ันแปลวาอะไร เปนชนิดใด และบทอานดงักลาวเปนชนิดใด สอบถามเก่ียวกับเนือ้หาของเร่ืองทีอ่าน

วาบทอานนั้น มีประเด็นหลกัของทัง้เร่ืองคอือะไร (Main Idea) รายละเอยีดของเร่ืองมีอะไรบาง 

(Details) แตละประเด็นมีการใชคําเช่ือมอะไรในประโยค ประโยคและคําเช่ือมไหนทําใหผูเรียนรูวา

เปนขอความชนิดใด 
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2.4.2 การทดสอบหลงัเรียน (Posttest) เปนการทดสอบนักศกึษาหลังจากที่

ไดเรียนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกแลว จาํนวน 10 ขอ 

2.5 ดําเนินการสรางแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ จํานวน 8 

บทเรียน  

2.6 นําแบบฝกทีส่รางขึ้นทั้ง 8 บทไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเพือ่ขอแนวทางใน

การปรับปรุงใหบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ไดกําหนดไว 

2.7 ทดลองใชแบบฝกโครงสรางขอความและผงักราฟกเพ่ือหาประสิทธิภาพตาม

เกณฑที่กําหนดไวคอื 75/75 ของชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2540, 49) โดยมขีั้นตอนดงัตอไปน้ี 

2.7.1 ขั้นทดลองรายบคุคล (One-to-one) ผูวิจยัไดทําการทดลองใช

เคร่ืองมือกบันักศึกษาช้ันปที่ 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร ที่ไมใชกลุมตัวอยางจาํนวน 

2 คน เร่ิมดําเนินการทดลองโดยใหนักศกึษาทดแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ

กอนการเรียน (Pretest) จาํนวน 30 ขอ ใชเวลาในการสอบ 60 นาท ีแลวบันทึกคะแนนที่ไดจากการ

ทําแบบทดสอบ หลงัจากนั้นใหนักศึกษาเรียนเน้ือหาและทําแบบฝกหัดจากบทเรียนโครงสราง

ขอความและผังกราฟกทั้ง 8 บท แตละบทใชเวลา 1 สปัดาห ตั้งแตเวลา 13.00-15.00 ในระหวางการ

ทดลองผูวจิยัสังเกตปฏิกิริยาของผูเรียนและสอบถามเก่ียวกบัปญหาทีเ่กิดขึ้นในขณะเรียน ทัง้ดาน

เนือ้หาของบทเรียนและความพึงพอใจในการเรียน หลังจากเรียนครบทั้ง 8 บท ผูวิจยัใหนักศึกษาทํา

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาองักฤษหลังเรียน (Posttest) ซ่ึงเปนแบบทดสอบฉบับ

เดยีวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบประจําในทุกบทเรียน

และคะแนนวัดความสามารถในการอานภาษาองักฤษหลังเรียน (Posttest) มาคํานวณหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนโครงสรางขอความและผังกราฟก ตามเกณฑ 75/75 ซึง่ไดคาประสิทธิภาพ

ของแบบฝก 78.75/78.33 

2.7.2 ขั้นทดลองกลุมเล็ก (Small Group Testing) ผูวิจยัดําเนินการทดลอง

ใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ กับนักศึกษาช้ันปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จาํนวน10 

คน กอนเรียนจากบทเรียนโครงสรางขอความและผังกราฟก ผูวิจยัใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอานภาษาองักฤษ (Pretest) แลวบันทกึคะแนนของนักศึกษาทั้ง 10 คน หลังจาก

น้ันใหนักศึกษาทั้ง 10 คน ศกึษาเน้ือหาจากบทเรียนทัง้ 8 บท ในขณะที่เรียน ผูวจิัยไดทําการบันทึก

ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมีคุณภาพดขีึ้น จากน้ันจงึใหนักศกึษาทํา

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจหลังเรียน (Posttest) ซ่ึงเปน
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แบบทดสอบฉบับเดยีวกับแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) เพ่ือนําคะแนนที่ไดจากการทํา

แบบทดสอบประจําบทในทุกบทเรียนและคะแนนวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลงัเรียน 

(Posttest) มาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนโครงสรางขอความและผังกราฟก ตามเกณฑ 

75/75 ซึ่งไดคาประสิทธิภาพของแบบฝก 76.38/76.00 

2.7.3 นําขอมลูที่ไดรับจากการทดลองรายบคุคลและกลุมเล็กมาปรับปรุง

แกไขแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ โดยการปรับปรุงขอคําถามใหมีชัดเจนยิ่งขึ้น 

ใสเลขขอในแตละคําถามเพ่ืองายตอการถามและตอบ เพ่ิมเติมขอมูลบางสวนลงในผังกราฟกขั้น

ระหวางอานและหลังอาน เพ่ือเปนแนวทางใหผูอานในการตอบคําถามสวนอื่นๆที่เก่ียวของกัน ปรับตัว

หนังสอืใหมีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม นาสนใจ ตัดคําถามบางขอทีซ่้ํากับขอมลูในผังกราฟก 

เพ่ือใหแบบฝกมคีุณภาพดีขึ้น 

2.7.4 นําแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจทีผ่านการทดลอง

รายบคุคลและกลุมเล็กไปใชกับกลุมตัวอยางจาํนวน ในการทดลองภาคสนามซ่ึงเปนการวิจยัเชิง

ทดลอง (Pre-experimental Research) ใชรูปแบบ One-group Pretest-posttest Design (บํารุง 

โตรัตน 2534, 29-31) 

2.7.5 ขั้นตอนการทดลองภาคสนาม ผูวิจยัดําเนินการทดลองดงัน้ี  

2.7.5.1 ผูวจิยัไดแจกประมวลการสอนสําหรับรายวิชา รายวิชา 466 222 

ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาการ 2 และแนะนําเกีย่วกับการเรียนการสอนโครงสรางขอความและผังกราฟก

แกนักศึกษาช้ันปที ่2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร เพือ่ใหนักศึกษาไดรับรูวาตองเรียน

อะไร และมีวิธีการเรียน ลักษณะเน้ือหา และขั้นตอนตางๆ พรอมทั้งบอกจดุประสงคในการทําวจิยั

คร้ังน้ีเพือ่ใหนักศึกษาทกุคนเขาใจตรงกัน 

2.7.5.2 ช้ันทดสอบกอนเรียน (Pretest) กอนการใชบทเรียนโครงสราง

ขอความและผังกราฟก ผูวจิยัใหนักศึกษากลุมตัวอยาง ทําแบบทดสอบวดัความสามารถในการอาน

ภาษาองักฤษจํานวน 30 ขอ 30 คะแนน ใชเวลาในการทําขอสอบ 60 นาท ี

2.7.5.3 ขั้นการใชบทเรียนโครงสรางขอความและผังกราฟก ผูวจิัยให

นักศึกษากลุมตัวอยาง ศึกษาตามบทเรียนทีผู่วจิยัสรางขึ้น จาํนวน 8 บท ใชเวลาในการทดลอง 10 

สัปดาหๆละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 ช่ัวโมง รวมเปน 20 ช่ัวโมง ในแตละบทแลวจะตองทําแบบทดสอบยอย

หลังใชแบบฝกทีผู่วจิยัสรางขึ้นจาํนวน 10 ขอ จากน้ันผูวจิยัตรวจคะแนนของผูเรียนแตละคนเพ่ือ

นํามาบันทึกผลในลําดับตอไป  
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2.7.5.4 ขั้นทดสอบหลังเรียน (Posttest) หลังจากที่นักศึกษาเรียนครบทั้ง 

8 บทเรียนแลว ผูวจิยัใหนักศกึษากลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานหลงัเรียน

ซ่ึงเปนชุดเดยีวกันกับกอนเรียน เพ่ือนําคะแนนที่ไดไปบันทกึและหาคาประสิทธิภาพของบทเรียน

โครงสรางขอความและผังกราฟกตอไป 

2.7.5.5 ผูวจิยันําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบประจําบทและ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานหลังเรียนมาวเิคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนโครงสราง

ขอความและผังกราฟก 

 

3. การสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ

ความเขาใจ (Pretest-Posttest) 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจกอนและหลังการ

ใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผัง

กราฟก เปนแบบทดสอบชุดเดยีวกันจํานวน 30 ขอ 30 คะแนน แบบเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก ใชเวลาใน

การทําขอสอบ 60 นาที โดยผูวจิยัดําเนินการสรางตามขั้นตอนดงัตอไปน้ี 

3.1 ศึกษาแนวทางในการสรางแบบทดสอบจากหนังสอืการพฒันาขอทดสอบอิง

จุดประสงคแบบอดุม ของ อจัฉรา วงศโสธร (2544) Classroom Testing ของ Heaton และ 

Language Test Construction and Evaluation ของ Alderson และคณะ 

3.2 สรางตารางกําหนดเน้ือหาขอสอบ (Table of Test Specification) ตาม

เนือ้หาที่ได จากการวิเคราะหจดุประสงคการเรียนรูรายวิชา 466 222 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 2 

และการสํารวจหัวเร่ือง (Topics) (ภาคผนวก จ) 

3.3 กําหนดจดุประสงคการสอบ โดยพิจารณาจากจดุประสงคการเรียนรูรายวิชา 

466 222 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 2 

3.4 นําตารางกําหนดเน้ือหาขอสอบใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารย

ผูเช่ียวชาญการสอนภาษาองักฤษตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและนําขอเสนอแนะตางๆมาปรับปรุง

แกไขตารางกําหนดเนือ้หาขอสอบใหเหมาะสม 

3.5 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษตามตารางกําหนด

ขอบเขตเนือ้หาของขอสอบ 1 ฉบับ จาํนวน 37 ขอ เปนขอความแบบเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก ซ่ึง
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แบบทดสอบน้ีจะถูกคดัเลอืกขอสอบที่มคีาความยากงายและคาอํานาจจาํแนกตามเกณฑใหเหลอื

จํานวน 30 ขอ (ภาคผนวก ช) 

3.6 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นพรอมแบบประเมินคาความเทีย่งตรงของเน้ือหาให

อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษจาํนวน 3 ทาน 

ประเมินความเทีย่งตรงของเนือ้หา 

3.7 นําขอมลูที่ไดจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองโดยการหาคา 

IOC 

3.8 นําผลการพิจารณาของผูเชียวชาญในหัวขอที่มีคา IOC ต่ําความ 0.5 มา

พิจารณาปรับปรุงแบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ จากน้ันนําแบบทดสอบที่

แกไขปรับปรุงแลวไปใหอาจารยชาวตางประเทศตรวจสอบความถูกตองของภาษา 

3.9 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักศึกษาทีไ่มใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน 31 คน ใชเวลา 60 นาท ีเพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

3.10 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงาย คาอาํนาจจําแนกและคาความ

เช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ทําการคดัเลอืกขอสอบจํานวน 30 

ขอทีม่ีคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80 คาอํานาจจาํแนก 0.20 ขึ้นไป และคาความเช่ือม่ัน 0.70 

ขึ้นไป ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาท ี:ซึ่งแบบทดสอบมีคาความยากงายระหวาง 0.26-0.71 

คาอํานาจจาํแนกระหวาง 0.22-0.67 และคาความเช่ือม่ันแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.79 

(ภาคผนวก) 

3.11 นําแบบทดสอบไปใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง รายบคุคลและกลุมยอย 

จํานวน 12 คน  

3.11.1 ขั้นทดลองรายบคุคล (One-to-one) ผูวิจยัใหนักศึกษาทําแบบทดสอบ

วัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลงัเรียน (Posttest) ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดยีวกันกับ

แบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบประจําในทุกบทเรียนและคะแนน

วัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลงัเรียน (Posttest) มาคํานวณหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนโครงสรางขอความและผงักราฟก ตามเกณฑ 75/75 ซึ่งไดคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ  

ดังตารางที ่2 
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ตารางที ่2 ประสิทธิภาพของแบบฝกในขั้นทดลองกบันักศึกษาจํานวน 2 คน 

นักศึกษา 
คะแนนทดสอบประจําบท รวม 

(80) 

รอยละ  

(%) 

หลังเรียน 

(30) 

รอยละ 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 9 9 8 7 7 8 8 8 64 80 24 80 

2 8 9 8 7 7 7 8 8 62 77.5 23 76.67 

รอยละ (%) 85 90 80 70 70 75 80 80  78.75  78.33 

 

จากตารางที ่2 แสดงใหเห็นวา ในขั้นตอนทดลองใชแบบฝกการอานภาษาองักฤษ

เพ่ือความเขาใจ ซึง่ทดลองกับนักศึกษาจํานวน 2 คน นักศึกษาทําแบบทดสอบรายบททั้ง 8 บทไดรวม 

62 และ 64 จาก 80 คะแนน คดิเปนรอยละ 78.75 และทําแบบทดสอบความสามารถในการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจได 23 และ 24 คะแนน คดิเปนรอยละ 78.33 ทั้งน้ีนักศกึษาทําคะแนน

ไดสงูสดุ 9 คะแนนเทากันคอืบทที ่2 Sequence นักศึกษาทําคะแนนไดต่ําสดุ 7 คะแนนเทากันคอื

บทที ่4 Sequence และ บทที ่5 Definition จึงสรุปผลของประสิทธิภาพของแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจในขั้นทดลองตามสตูรการหาประสิทธิภาพ E1/E2 เทากบั 78.75/78.33 

3.11.2 ขั้นทดลองกลุมเล็ก (Small Group Testing) ผูวิจยัดําเนินการทดลอง

ใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ กับนักศึกษาช้ันปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จาํนวน10 

คน ผูวจิยัใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจหลัง

เรียน (Posttest) ซ่ึงเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) เพ่ือนําคะแนนที่

ไดจากการทําแบบทดสอบประจําบทในทุกบทเรียนและคะแนนวัดความสามารถในการอาน

ภาษาองักฤษหลังเรียน (Posttest) มาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนโครงสรางขอความและผัง

กราฟก ตามเกณฑ 75/75 ซึ่งไดคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ ดงัตารางที ่3 

ตารางที ่3 ประสิทธิภาพแบบฝกในขั้นทดลองกลุมเล็กกับนักศึกษา จํานวน 10 คน 

นักศึกษา 
คะแนนทดสอบประจําบท รวม 

(80) 

รอยละ 

(%) 

หลังเรียน 

(30) 

รอยละ 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 7 7 8 7 8 7 8 60 75.00 23 76.67 

2 7 7 7 8 7 7 6 8 57 71.25 18 60.00 

3 7 8 6 7 7 8 7 7 57 71.25 22 73.33 

4 7 7 8 8 7 8 7 8 60 75.00 22 73.33 
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ตารางที ่3 ประสิทธิภาพแบบฝกในขั้นทดลองกลุมเล็กกับนักศึกษา จํานวน 10 คน (ตอ) 

นักศึกษา 
คะแนนทดสอบประจําบท รวม 

(80) 

รอยละ 

(%) 

หลังเรียน 

(30) 

รอยละ 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 

5 7 7 8 6 7 8 8 8 59 73.75 23 76.67 

6 6 8 7 7 7 8 7 8 58 72.50 21 70.00 

7 8 9 8 8 7 8 9 8 65 81.25 25 83.33 

8 8 9 8 7 7 9 9 8 65 81.25 24 80.00 

9 7 7 8 8 8 9 9 8 64 80.00 25 83.33 

10 9 9 7 7 9 8 9 8 66 82.50 25 83.33 

รวม 74 78 74 74 73 81 77 8 611  228  

เฉล่ีย 7.4 7.8 7.4 7.4 7.3 8.1 7.7 8     

รอยละ 74 78 74 74 73 81 77 80  76.38  76 

 

จากตารางที ่3 ขั้นทดลองกลุมเล็ก ผูวิจยัใหนักศึกษาช้ันปที่ 2 คณะศึกษาศาสตรที่

ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน ทําแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ พบวา นักศกึษา

สามารถทําคะแนนแบบทดสอบรายบทไดคะแนนรวม 611 คะแนน จากคะแนนเต็ม 800 คะแนน คดิ

เปนรอยละได 76.38 ซ่ึงบทที่ไดคะแนนสงูสดุคอื บทที ่6 Description คดิเปนรอยละ 81 และบทที่

ไดคะแนนต่ําสดุคอื บทที ่5 Definition คิดเปนรอยละ 73 ดังน้ันประสิทธิภาพของแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวชิาการ 1 สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 2 คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร ในขั้นทดลองกลุมเลก็ 10 คน มีคะแนน E1/E2 เทากบั 

76.38/76.00 

3.12 นําแบบทดสอบไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยาง 

 

4. การสรางและพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการใชแบบฝกการอาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกบัผังกราฟก 

ผูวจิยัสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษากลุมตัวอยางเพือ่ศกึษาความพึง

พอใจที่มตีอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ ซ่ึงไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้
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4.1 ศึกษาแนวทางการสรางแบบสอบถามและการพัฒนาขอคําถามแบบปลายปด 

(Close-end) ตามแนวคดิของอารีย วชิรวราการ (2542, 65-69) รวมทัง้วิธีการสรางแบบสอบถาม

ของ Best (1988) โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert 

ซ่ึงกําหนดคาระดับของขอความในแบบสอบถาม 5 ระดับ ดงัรายละเอยีดตอไปน้ี 

คะแนน   ความหมาย 

5 คะแนน  พึงพอใจมากทีส่ดุ 

4 คะแนน  พึงพอใจมาก 

3 คะแนน  พึงพอใจปานกลาง 

2 คะแนน  พึงพอใจนอย 

1 คะแนน  พึงพอใจนอยทีส่ดุ 

4.2 วิเคราะหเน้ือหาในการประเมินและสรางขอความแสดงความพึงพอใจ โดยมี

กรอบเน้ือหาในการสรางคอื 

4.2.1 ความพึงพอใจดานเนื้อหา 

4.2.2 ความพึงพอใจดานการออกแบบบทเรียน 

4.2.3 ประโยชนที่ไดรับ 

4.3 นําแบบสอบถามความคดิเห็นทีส่รางขึ้น ใหอาจารยผูควบคมุวิทยานิพนธและ

ผูเช่ียวชาญดานการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจจาํนวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 

ความเหมาะสมของคําถามและรูปแบบของภาษา 

4.4 นําขอมลูที่ไดจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองโดยการหาคา 

IOC 

4.5 นําผลที่ไดจากการพิจารณาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ

ในหัวขอที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.5 มาพิจารณาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคดิเห็น 

4.6 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผานการตรวจแกไขแลวไปทดลองใชกับ

นักศึกษาในขั้นทดลองเดีย่วและกลุมเลก็ หลงัจากการทดลองใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพือ่

ความเขาใจ ทัง้ 8 บท จากน้ันจงึนําขอความหรือคําถามที่ไมชัดเจนมาปรับปรุงแกไขเพ่ือนําไปใชใน

การทดลองภาคสนามตอไป 
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4.7 นําขอมลูจากการทดลองตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในขั้นการทดลอง

เดีย่วและกลุมเล็กมาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน โดยใชสูตรโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(α Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบบัเทากับ 0.74 

4.8 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผานการหาคาความเช่ือม่ันและไดรับการ

ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับนักศกึษากลุมตัวอยางในการทดลองภาคสนาม โดยใหนักศึกษาทํา

แบบสอบถามความพึงพอใจหลงัจากทําแบบทดสอบหลังการเรียน 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 

ผูวจิยัไดดําเนินการเกบ็รวบรวมขอมลู ดังน้ี 

1. ทําหนังสอืจากบัณฑติวิทยาลัยมหาวิทยาลยัศลิปากร ถงึคณบด ีหัวหนาภาควิชา 

และประธานสาขา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือขอความรวมมือในการทําการวิจยั

เร่ืองการพัฒนาแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชการเรียนการสอนโครงสราง

ขอความรวมกับผังกราฟก สําหรับนักศึกษาช้ันปที ่2 คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา

เขตพระราชวังสนามจันทร 

2. จัดการเรียนการสอนโดยใชขั้นตอนการอานดงัน้ี 

2.1 วัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพือ่ความเขาใจของนักศึกษา

กอนการใชแบบฝก โดยใชแบบทดสอบทีผู่วจิยัสรางขึ้น (Pretest) จากนั้นตรวจใหคะแนนและบันทึก

คะแนนของนักศกึษาแตละคน 

2.2 ดําเนินการสอนดวยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก 

จํานวน 8 บทเรียน สัปดาหละ1 คร้ัง คร้ังละ 2 ช่ัวโมง ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนดังน้ี 

2.2.1 กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading Activities) ผูสอนนําเขาสูบทเรียน

เกีย่วกับเร่ืองทีอ่านโดยการใชคําถามเกร่ินนํา กระตุนใหนักศกึษาตอบคําถามเกีย่วกับเร่ืองทีจ่ะอาน 

ใหนักศึกษาสงัเกตหัวขอบทอานและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เร่ืองทีจ่ะอาน สรางความสนใจและปูพื้น

ฐานความรูในเร่ืองทีจ่ะอานและโครงสรางขอความ เชน กระตุนใหนักศึกษานําเอาความรูเดิมมา

สัมพันธกับเร่ืองทีจ่ะอาน โดยการใชคําถามสั้นๆเก่ียวกับหัวเร่ืองทีจ่ะอานซ่ึงผูวิจยัเปนคนถาม จากนั้น

ใหนักศึกษาสงัเกตหัวเร่ืองแลวคาดเดาเนือ้เร่ือง (Prediction) หรือใชผงักราฟกในการใหนักศึกษา

รวมกันแสดงความคดิเห็นที่สอดคลองกับเร่ืองทีจ่ะอานออกมาในรูปแบบของผังกราฟกรวมกับเพ่ือน
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เปนคูหรือกลุมยอย จากนั้นผูสอนไดสอบถามสิ่งที่นักศึกษารูเกีย่วกับหัวขอนั้นๆ หรือบางคร้ังผูสอน

แสดงผงักราฟกแลวใหนักศึกษาคาดเดาเน้ือเร่ืองจากผงักราฟกดงักลาว คาดเดาความสมัพันธตางๆ ที่

จะเกดิขึ้นในบทอาน และยกตัวอยางยอหนาสั้นๆ ใหผูเรียนสังเกตและหาคําเช่ือม (Connectors) 

หรือคําบงช้ี (Signal Words)ของโครงสรางขอความชนิดนั้นๆ คาดเดารูปแบบของขอความวาเปน

แบบใด 

2.2.2 กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading Activities) ผูสอนแจกเน้ือเร่ือง

ใหนักศึกษา ซึ่งในขณะอานผูสอนอาจใชคําถามเกีย่วกับเร่ืองทีอ่านกระตุนผูเรียนอยูเปนระยะๆ เชน 

บุคคลในเน่ือเร่ืองคอืใคร สถานทีค่อืที่ไหน สิง่แรกที่พบในบทอานคอือะไร เหตุการณน้ันเกิดขึ้นเม่ือไร 

นักศึกษาฝกการอานบทอานดวยตนเอง ในขั้นตอนดังกลาว นักศึกษาสามารถปรึกษากับเพ่ือนเก่ียวกับ

เนือ้หาของเร่ือง จากน้ันผูสอนแนะนําหรือถามใหนักศึกษาดคูําเช่ือมตางๆทีป่รากฏในบทอาน ถามให

แสดงความคดิเห็นเกีย่วกับเร่ืองทีอ่าน และใชคําถามกระตุนใหนักศึกษาคาดเดาเหตกุารณทีจ่ะเกดิ

ตอไป ขณะที่อานนักศกึษาเติมหัวขอหรือใจความหลักแตละยอหนาคอือะไร (topic/ topic 

sentence) และเติมขอมูลลงในผงักราฟกและระบุคําเช่ือมของแตละยอหนาลงแบบฝกที่ผูสอน

กําหนดไวจนเสร็จสิ้นทุกยอหนา 

2.2.3 กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading Activities) เปนการตรวจสอบความ

เขาใจของนักศึกษาโดยใหผูเรียนตอบคําถามที่มีรูปแบบตางๆกัน ในขั้นตอนนี ้ผูสอนใหผูเรียนเติม

ขอมูลจากบทอานลงในผงักราฟก ซึ่งผังกราฟกในกิจกรรมหลังอานจะเปนผังกราฟกของทั้งเร่ือง 

ผูเรียนสามารถนําขอมูลที่เติมในขั้นระหวางอานมาชวยในการทําผังกราฟกใหสมบูรณ ผูสอนถาม

เนือ้หาเกีย่วเร่ืองทีอ่าน ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร มีคําเช่ือมใดบางปรากฏในบทอาน คําเช่ือมน้ัน

แปลวาอะไร เปนชนิดใด และบทอานดงักลาวเปนชนิดใด สอบถามเก่ียวกับเน้ือหาของเร่ืองทีอ่านวา

บทอานน้ัน มีประเด็นหลักของทั้งเร่ืองคืออะไร (Main Idea) รายละเอยีดของเร่ืองมอีะไรบาง 

(Details) แตละประเด็นมีการใชคําเช่ือมอะไรในประโยค ประโยคและคําเช่ือมไหนทําใหผูเรียนรูวา

เปนขอความชนิดใด 

2.2.4 ใชแบบทดสอบยอยจาํนวน 10 ขอ เพ่ือวัดความเขาใจของนกัศึกษา

หลังการใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 

2.3 หลังจากนกัศึกษาเรียนครบทั้ง 8 บทเรียนแลว ผูสอนวัดความสามารถดาน

การอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจของนักศกึษาหลังการใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพือ่ความ

เขาใจดวยแบบทดสอบชุดเดิม ใชเวลาในการทําขอสอบ 60 นาที จากนั้นตรวจใหคะแนนและบันทึก
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คะแนนของนักศกึษาแตละคน เพ่ือนําคะแนนที่ไดไปหาประสิทธิภาพและเปรียบเทยีบความสามารถ

ในการอานภาษาองักฤษกอนและหลังการเรียนการสอน 

2.4 ผูสอนวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนโดยใช

แบบสอบถามที่ผูวิจยัสรางขึ้น 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. การหาประสิทธิภาพของแผนการสอนอานการอานตามเกณฑ 75/75 ใชสูตร E1/E2 

(ชัยยงค พรหมวงศและคณะ 2520, 136-137) ดงัน้ี 

2.  

퐸 =

∑ 푋
푁 100

퐴  

 

เมือ่     퐸   คอื ผลรวมเฉลีย่ของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบทายบท

ของแบบฝกการอานภาษาองักฤษโดยการเรียนการสอนโครงสราง

ขอความรวมกับผังกราฟก จํานวน 8 บท 

푋  คอื คะแนนรวมของแบบทดสอบทุกแบบฝกของผูเรียนคนที ่i 

A คอื คะแนนเต็มของแบบทดสอบแตละแบบฝกมารวมกัน 

N  คอื จํานวนผูเรียน 

 

퐸 =

∑ 퐹
푁 100

퐵
 

 

เมือ่      퐸  คอื ผลรวมเฉลีย่ของคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังใชแบบฝก

การอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ โดยการเรียนการสอน

โครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก 

퐹  คอื คะแนนของผลการสอบหลงัเรียนของผูเรียนคนที่ i 

B  คอื คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

N คอื จํานวนผูเรียน 
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3. การเปรียบเทยีบความสามารถดานการอาน ของนักศึกษากอนและหลังการใชแบบ

ฝกการอาน สถติิที่ใชคอื t-test แบบจบัคู 

4. การศึกษาความพึงพอใจของนักศกึษาที่มีตอการเรียนการสอน สถติิที่ใชคอืคาเฉลีย่

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมายระดับความคดิเห็นซ่ึงดดัแปลงมาจาก ลเิคิรท 

(Likert, quoted in Best 1986, 181-182) ดังนี ้

 

1.00 ≤ x̄ < 1.50 หมายถึง นักศึกษามคีวามพอใจโดยเฉลี่ยระดับนอยที่สดุ 

1.50 ≤ x̄ < 2.50 หมายถึง นักศึกษามคีวามพอใจโดยเฉลี่ยระดับนอย 

2.50 ≤ x̄ < 3.50 หมายถึง นักศึกษามคีวามพอใจโดยเฉลี่ยระดับปานกลาง 

3.50 ≤ x̄ < 4.50 หมายถึง นักศึกษามคีวามพอใจโดยเฉลี่ยระดับด ี

4.50 ≤ x̄ ≤ 5.00 หมายถงึ นักศึกษามคีวามพอใจโดยเฉลี่ยระดับดีมาก 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจยัเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยการ

เรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก สําหรับนักศึกษาช้ันปที ่2 คณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร” ผูวิจยัไดนําเสนอผลการวิจยัเปน 3 ตอน

ดังตอไปนี ้

ตอนที ่1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพือ่หาประสิทธิภาพแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก ของนักศึกษา

ช้ันปที ่2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

ตอนที ่2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพือ่เปรียบเทยีบความสามารถในการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ ของนักศึกษาช้ันปที่ 2 กอนและหลังการใชแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก 

ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความพึงพอใจจากแบบสอบถามความ

พึงพอใจของนักศึกษาช้ันปที่ 2 หลังการใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียน

การสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที ่1 เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวจิยัขอที ่1 คือ พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝก

การอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก ของ

นักศึกษาช้ันปที2่ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ผูวิจยัดําเนินการดังน้ี 

 

 



107 
 

1.1  ใหนักศึกษาจาํนวน 25 คน ทําแบบทดสอบทายบทของแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก ของนักศึกษา

ช้ันปที่2 จํานวน 8 บท ซึ่งแตละบทมีคะแนนเตม็ 10 คะแนน จากน้ันจงึวิเคราะหหาคาเฉลีย่ (x̄) สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละ (%) ของคะแนน และจัดลําดับคะแนนเฉลีย่ของแบบฝกแต

ละบท ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที ่4  

ตารางที ่4 แสดงคะแนนเฉลีย่ (x̄) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) คารอยละ (%) และลําดบัของ

คะแนนเฉลีย่จากการทําแบบทดสอบทายบท 

บทที ่ หัวขอ คะแนนเต็ม x ̄ S.D % ลําดับที่ 

1 Comparison 10 7.60 0.91 76.00 5 

2 Sequence 10 7.92 0.86 79.20 2 

3 Classification 10 7.56 0.58 75.60 6 

4 Argument 10 7.48 0.65 74.80 8 

5 Definition 10 7.72 0.79 77.20 4 

6 Description 10 7.72 0.79 77.20 4 

7 Problem-solution 10 7.88 0.73 78.80 3 

8 Cause-effect 10 8.00 0.76 80.00 1 

 

จากตารางที ่4 แสดงใหเห็นวา นักศกึษากลุมตัวอยางสามารถทําคะแนนแบบทดสอบ

ทายบทเรียนในแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจสงูสดุคอื บทที ่8 Cause-effect ได

คะแนนเปนรอยละ 80.00 สวนคะแนนแบบทดสอบทายบทเฉลีย่ต่ําสดุคอื บทที ่4 Argument ได

คะแนนเปนรอยละ 74.80 

1.2 วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยการ

เรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกของนักศึกษาช้ันปที่ 2 โดยการหาคารอยละของ

คะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทของแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจทัง้ 8 บท 

และคารอยละของคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาจํานวน 30 คน ผลการวิเคราะห

แสดงในตารางที ่5 
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ตารางที ่5 ประสิทธิภาพของแบบฝกในขั้นภาคสนามกบันักศึกษากลุมตัวอยาง 

นักศึกษา

คนที่ 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท รวม 

(80) 

รอยละ 

(%) 

หลัง

เรียน 

(30) 

รอยละ

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 7 8 6 7 6 8 8 57 71.25 22 73.26 

2 7 9 7 8 8 7 8 8 62 77.50 24 79.92 

3 7 7 8 8 9 9 8 9 65 81.25 23 76.59 

4 8 7 8 7 6 8 7 7 58 72.50 20 66.60 

5 8 8 8 8 7 8 8 9 64 80.00 25 83.25 

6 9 8 7 7 8 8 9 7 63 78.75 22 73.26 

7 8 9 8 7 7 8 9 9 65 81.25 22 73.26 

8 6 7 7 8 8 7 7 7 57 71.25 20 66.60 

9 8 7 8 6 8 8 8 8 61 76.25 24 79.92 

10 9 9 8 8 7 7 8 9 65 81.25 26 86.58 

11 9 7 7 7 8 8 7 8 61 76.25 22 73.26 

12 7 8 7 8 9 7 8 9 63 78.75 23 76.59 

13 7 8 6 7 8 7 9 7 59 73.75 22 73.26 

14 8 9 8 7 7 8 7 9 63 78.75 27 89.91 

15 6 8 7 8 8 7 8 8 60 75.00 24 79.92 

16 7 7 8 8 7 8 8 8 61 76.25 23 76.59 

17 8 9 7 7 8 7 9 8 63 78.75 23 76.59 

18 9 9 8 8 7 8 8 8 65 81.25 26 86.58 

19 7 8 8 8 7 9 7 7 61 76.25 25 83.25 

20 8 9 7 8 8 9 8 7 64 80.00 24 79.92 

21 8 8 8 7 7 7 7 8 60 75.00 22 73.26 

22 6 7 8 8 8 8 7 7 59 73.75 21 69.93 

23 8 7 7 8 9 8 7 8 62 77.50 25 83.25 

24 8 9 8 8 8 9 9 9 68 85.00 27 89.91 

25 7 7 8 7 9 7 8 8 61 76.25 24 79.92 

รวม 190 198 189 187 193 193 197 200 1547 1933.75 586 1951.38 

รอยละ

(%) 
76.00 79.20 75.60 74.80 77.20 77.20 78.80 80.00 77.35 77.35 78.13 78.13 

 

จากตารางที ่5 แสดงใหเห็นวา นักศกึษาสามารถทําคะแนนแบบทดสอบรายบทได 

1,547 คะแนน คดิเปนรอยละ 77.35 และผลรวมของคะแนนทําแบบทดสอบหลังเรียนได 586 คิด

เปนรอยละ 78.13 ดงัน้ัน ประสิทธิภาพของแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจโดยการ
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เรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกของนักศึกษาช้ันปที่ 2 มีคาเทากับ 77.35/78.13 

แสดงวา แบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความ

รวมกับผังกราฟกของนักศึกษาช้ันปที่ 2 มีประสิทธิภาพดี เปนไปตามเกณฑสมมตฐิานขอที่ 1 คอื 

75/75  

ตอนที่ 2 เพ่ือตอบวัตถปุระสงคการวิจัยขอที่ 2 คอืเปรียบเทยีบความสามารถในการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ ของนักศึกษาช้ันปที่2 กอนและหลังการใชแบบฝกการอานภาษาองักฤษ

เพ่ือความเขาใจโดยการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก ผูวจิยัไดใหนักศึกษาจํานวน 25 คน 

ทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ จาํนวน 30 ขอ คะแนน

เตม็ 30 คะแนน กอนและหลังเรียนซ่ึงเปนแบบทดสอบฉบบัเดยีวกัน จากนั้นหาผลตางของคะแนน 

(D) จากการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน และนําคะแนนที่ไดจากการสอบทัง้สองคร้ังมา

เปรียบเทยีบความสามารถในการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจของนักศกึษา โดยไดผลวิเคราะห

แสดงในตารางที ่6 ดังนี ้

 

ตารางที ่6 คะแนนความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักศกึษากอนและหลัง

ใชแบบฝก และผลตาง (D) ของคะแนนในการทดสอบ 

นักศึกษา 

คนที ่

คะแนนเต็ม (30) ผลตาง 

(D) 

นักศึกษา 

คนที ่

คะแนนเต็ม (30) ผลตาง 

(D) กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

1 15 22 7 8 14 20 6 

2 16 24 8 9 14 24 10 

3 15 23 8 10 19 26 7 

4 13 20 7 11 16 22 6 

5 18 25 7 12 14 23 9 

6 17 22 5 13 15 22 7 

7 15 22 7 14 18 27 9 
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ตารางที ่6 คะแนนความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักศกึษากอนและหลัง

ใชแบบฝก และผลตาง (D) ของคะแนนในการทดสอบ (ตอ) 

นักศึกษา 

คนที ่

คะแนนเต็ม (30) ผลตาง 

(D) 

นักศึกษา 

คนที ่

คะแนนเต็ม (30) ผลตาง 

(D) กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

15 16 24 8 21 13 22 9 

16 15 23 8 22 14 21 7 

17 15 23 8 23 14 25 11 

18 16 26 10 24 15 27 12 

19 15 25 10 25 15 24 9 

20 16 24 8  

 

จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา คะแนนความสามารถทางการอานภาษาองักฤษเพือ่ความ

เขาใจของนักศึกษาทกุคนสงูขึ้นหลังจากหลังใชแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจโดยการ

สอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกที่ผูวจิัยสรางขึ้น คาผลตางของคะแนนจากการทดสอบการ

อานกอนและหลังใชแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจสงูสดุมีคาเทากบั 12 และต่ําสดุ

เทากับ 5 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

ตารางที ่7 แสดงการเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของ

นักศึกษา กอนและหลังการใชแบบฝก 

การทดสอบ คะแนนเต็ม x ̄ S.D D S.D (D) t df Sig 

กอนเรียน 30 15.36 1.50 
8.08 1.55 26.02* 24 0.000 

หลังเรียน 30 23.44 1.94 

 *มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดบั 0.05  

จากตารางที ่7 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบวาคะแนนเฉลีย่ของนักศึกษากอนเรียน

เทากับ 15.36 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 1.50 หลังเรียนเทากับ 23.44 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.94 ซึ่งมีผลตางเฉลีย่เทากับ 8.08 คะแนน สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 1.55 

การเปรียบเทยีบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพือ่ความเขาใจกอนและหลัง

การใชแบบฝก คา t เทากับ 26.02 องศาอสิระเทากับ 24 คา sig เทากบั 0.000 แสดงวาคะแนนเฉลีย่
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ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจหลังเรียนของนักศึกษา สูงกวาคะแนนกอน

เรียนดวยแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพือ่ความเขาใจโดยการสอนโครงสรางขอความรวมกับผงั

กราฟกอยางมีนยัสําคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000<0.05) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที ่2  

ตอนที ่3 เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวจิยัขอที ่3 คือ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาช้ันปที่2 หลังการใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนการสอน

โครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก ผูวจิยัใหกลุมตัวอยางจาํนวน 25 คนทําแบบประเมินความพึง

พอใจที่มตีอแบบฝกทักษะภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ โดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความ

รวมกับผังกราฟก จากนั้นนําผลที่ไดจากการทําแบบประเมินความพึงพอใจมาหาคะแนนเฉลีย่ สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแยกหวขอเปน 3 ดาน โดยไดผลวิเคราะหแสดงในตารางที ่8 ดังน้ี 

ตารางที ่8 ระดับคะแนนเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และลําดบั จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

หลังการใชแบบฝก 

รายการประเมิน 
คะแนน

รวม 
x̄ S.D  ลําดับที่ 

การแปล

ความหมาย 

1. ความพึงพอใจดานเนื้อหา 

1.1 เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรรายวิชา 101 4.04 0.54 2 ดี 

1.2 การนําเสนอเนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นตอน 103 4.12 0.67 1 ดี 

1.3 เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับระดบัชั้น 100 4.00 0.65 3 ดี 

รวมเฉลี่ยดานเนื้อหา  4.05 0.61 3 ดี 

2. ความพึงพอใจดานการออกแบบบทเรียน 

2.1 ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน และเหมาะสม 102 4.08 0.64 2 ดี 

2.2 ภาพประกอบเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหา 102 4.08 0.64 2 ดี 

2.3 ความชัดเจนของการนําเสนอทักษะการใชกลวิธี

การอานและกิจกรรม 
101 4.04 0.61 4 ดี 

2.4 ความนาสนใจของการจัดองคประกอบรปูแบบสื่อ 103 4.12 0.67 1 ดี 

2.5 คําอธิบายเนื้อหาและคําสั่งในบทเรียนชัดเจนและ

เขาใจงาย 
101 4.04 0.54 3 ดี 

รวมเฉล่ียดานความพึงพอใจการออกแบบบทเรียน  4.07 0.64 2 ดี 

3. ความพึงพอใจดานกิจกรรมประกอบบทเรียน 

3.1 กิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงคของแตละ

บทเรียน 
102 4.08 0.76 7 ดี 
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ตารางที ่8 ระดับคะแนนเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และลําดบั จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

หลังการใชแบบฝก (ตอ) 

รายการประเมิน 
คะแนน

รวม 
x̄ S.D  ลําดับที่ 

การแปล

ความหมาย 

3.2 กิจกรรมสงเสริมการฝกทักษะการอาน 108 4.32 0.56 2 ดี 

3.3 การจัดลําดับการนําเสนอรูปแบบกิจกรรมตางๆ 103 4.12 0.53 4 ดี 

3.4 กิจกรรมกอนอานสงเสริมใหผูอานเขาใจเน้ือหาได

งาย 
103 4.12 0.60 5 ดี 

3.5 กิจกรรมระหวางการอานสงเสริมใหผูอานคิดตาม

และเขาใจเน้ือเรื่องขณะที่อาน 
103 4.12 0.66 6 ดี 

3.6 กิจกรรมหลังอานสงผลใหผูอานเขาใจ

ความสัมพันธในบทอาน 
106 4.24 0.60 3 ดี 

3.7 หลังกิจกรรม ผูเรียนสามารถนําความรูไป

ประยุกตใชกับบทอานอ่ืนๆได 
111 4.44 0.51 1 ดี 

รวมเฉลี่ยดานกิจกรรมประกอบบทเรียน  4.21 0.61 1 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม  4.13 0.62  ดี 

 

จากตารางที ่8 แสดงใหเห็นวานักศึกษากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ โดยการเรียนรูโครงสรางขอความรวมกับผงักราฟกทัง้ 8 บท โดยเฉลีย่ 

4.13 (x̄= 4.13, S.D = 0.62) จึงสรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอแบบฝกการอานในระดับด ี 

จากการศกึษาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษากลุมตัวอยางตอแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ โดยการเรียนรูโครงสรางขอความรวมกับผงักราฟกในดานเนือ้หา การ

ออกแบบบทเรียน และกจิกรรมประกอบบทเรียน สรุปไดดังตอไปนี ้

1. ดานเน้ือหา โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอเนือ้หาของแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียนรูโครงสรางขอความรวมกับผงักราฟกอยูในระดับด ี

(x̄ = 4.05, S.D = 0.61) แตละขอไดคาเฉลีย่เรียงลําดับดงัน้ี ขอที ่2 การนําเสนอเปนไปตามลําดับ

ขั้นตอน (x̄ = 4.12, S.D = 0.67) ขอที ่1 เน้ือหาสอดคลองกับหลักสูตรรายวิชา (x̄ = 4.04, S.D = 

0.54) และขอที ่3 เน้ือหามีความยากงายเหมาะสมกบัระดับช้ัน (x̄ = 4, S.D = 0.65) 
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2. ดานการออกแบบบทเรียน โดยภาพรวมนักศึกษามีความพงึพอใจตอการออกแบบท

เรียนของแบบฝกการอานอยูในระดับด ี(x̄ = 4.07, S.D = 0.64) แตละขอไดคาเฉลีย่เรียงลําดับ

ดังนีค้อื ขอท ี4 ความนาสนใจของการจัดองคประกอบรูปแบบสือ่ (x̄ = 4.12, S.D = 0.67) ขอที่ 1 

อักษรอานงาย ชัดเจน และเหมาะสม (x̄ = 4.08, S.D = 0.64) ขอที ่2 ภาพประกอบเหมาะสม 

สอดคลองกับเนือ้หา (x̄ = 4.08, S.D = 0.64) ขอที ่5 คําอธิบายเน้ือหาและคําสั่งในบทเรียนชัดเจน

และเขาใจงาย (x̄ = 4.04, S.D = 0.54) และขอที่ 3 ความชัดเจนของการนําเสนอทักษะการใชกลวิธี

การอานและกิจกรรม (x̄ = 4.04, S.D = 0.61)  

3. ดานกจิกรรมประกอบบทเรียน โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอกจิกรรม

การเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผงักราฟกอยูในระดับด ี(x̄ = 4.21, S.D = 0.61) แตละขอ

ไดคาเฉลีย่เรียงลําดบัดังน้ีคอื ขอที ่7 หลังกิจกรรม ผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับบทอาน

อื่นๆได (x̄ = 4.44, S.D = 0.51) ขอที ่2 กจิกรรมสงเสริมฝกทักษะการอาน (x̄ = 4.32, S.D = 0.56) 

ขอที ่6 กิจกรรมหลังการอานสงเสริมใหผูอานเขาใจความสมัพันธในบทอาน (x̄ = 4.24, S.D = 0.6) 

ขอที ่3 การจัดลําดบัการนําเสนอรูปแบบกจิกรรมตางๆ (x̄ = 4.12, S.D = 0.53) ขอที ่4 กจิกรรม

กอนอานสงเสริมใหผูอานเขาใจเนือ้หาไดงาย (x̄ = 4.12, S.D = 0.6) ขอที ่5 กิจกรรมระหวางอาน

สงเสริมผูอานคิดตามและเขาใจเน้ือเร่ืองขณะทีอ่าน (x̄ = 4.12, S.D = 0.66) และขอที ่1 กิจกรรม

สอดคลองกับจดุประสงคของแตละบทเรียน (x̄ = 4.08, S.D = 0.76) 

เม่ือเปรียบเทยีบคุณสมบตัทิั้ง 3 ดานของแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ

โดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก พบวา คุณสมบตัดิานกิจกรรมประกอบ

บทเรียน มคีาระดับความพึงพอใจสงูกวาระดับอื่นๆ (x̄ = 4.21, S.D = 0.61) รองลงมาไดแกดานการ

ออกแบบบทเรียน (x̄ = 4.07, S.D = 0.64) และดานเนือ้หา (x̄ = 4.05, S.D = 0.61) 

จากการศกึษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุมตัวอยางหลังการใชแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ โดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกทั้ง 8 บท 

สรุปไดวา ความพึงพอใจของนักศึกษามีคาเฉลีย่ (x̄) 4.13 ตามเกณฑทีกํ่าหนดไส ดังน้ันแสดงวา 

นักศึกษามีความพึงพอใจตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจอยูในระดับดี ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานขอที ่3  
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บทที่ 5 

การสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยการ

เรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก สําหรับนักศึกษาช้ันปที2่ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร” เปนวิจยัเชิงทดลอง (Pre-experimental 

Research) มีวตัถปุระสงคเพ่ือ พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความ

เขาใจโดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกบัผงักราฟก เปรียบเทยีบความสามารถในการ

อานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ ของนักศกึษาช้ันปที ่2 กอนและหลังการใชแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก และ เพ่ือศึกษาความ

พึงพอใจของนักศึกษาช้ันปที่ 2 หลังการใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยการเรียน

การสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกที่ผูวจิยัสรางขึน้ 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาช้ันปที่ 2 สาขาปฐมวัยและจติวิทยา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จงัหวัดนครปฐม จาํนวน 25 คน ทีล่งเรียน

วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 2 (English for Academic Purposes II) ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 

2558 ไดมาโดยการสุมอยางงาย โดยใชวิธีการจับสลาก (Simple Random Sampling)  

 

เคร่ืองมอืที่ใชในการวจิัยครั้งน้ี มีดังน้ี 

1. แบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชการการเรียนการสอน

โครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกสําหรับนักศึกษาช้ันปที ่2 จํานวน 8 บทเรียน ทีผู่วจิยัสรางขึ้น มี

ประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 77.35/78.13 

2. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษที่ผูวจิยัสรางขึ้น 1 ฉบบั 

เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลอืก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน ใชเวลาทํา 60 นาท ีคาอํานาจ

จําแนกตั้งแต 0.20-0.80 และมีคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบบัเทากับ 0.79 
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศกึษาช้ันปที่ 2 

คณะศึกษาศาสตร ในดานเน้ือหา ดานการออกแบบบทเรียน และดานกิจกรรมประกอบบทเรียน 

จํานวน 15 ขอ มีลักษณะเปนแบบทดสอบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

4. แผนการสอน 8 แผน 

สรุปผลการวจิัย 

1. แบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ โดยการเรียนการสอนโครงสราง

ขอความรวมกับผังกราฟกที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 77.35/78.13 แสดงวา แบบฝกที่

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑด ี

2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนกัศึกษาช้ันปที่ 2 

หลังการใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจสงูกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่

ระดับ 0.05 

3. นักศึกษาช้ันปที่ 2 มีความพึงพอใจตอแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความ

เขาใจโดยภาพรวมอยูในระดับด ีโดยมีคาระดับเฉลีย่ 4.05-4.21 มคีาระดับความพึงพอใจเฉลีย่รวม 

เทากับ 4.13 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เทากบั 0.62 

 

การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะหขอมลูเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานการวิจยัคร้ังนี้ พบวา 

1. แบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ โดยการเรียนการสอนโครงสราง

ขอความรวมกับผังกราฟก สําหรับนักศึกษาช้ันปที ่2 คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากรที่ผูวจิยั

สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 77.35/78.13 ซึ่งถอืวามีประสิทธิภาพสงูกวาเกณฑ 75/75 ที่

กําหนดไว ทั้งน้ีอาจมเีหตุผลดังน้ี 

1.1 การที่ประสิทธิภาพของแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพือ่ความเขาใจ โดย

การเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผงักราฟกมีประสิทธิภาพด ีตามเกณฑทีกํ่าหนดไว 

เนือ่งจากเหตุผลดังตอไปน้ี 

1.1.1 แบบฝกที่ผูวจิยัพัฒนาขึ้น ดําเนินการตามขั้นตอนการสรางแบบฝก

ทักษะเสริมการอานภาษาอังกฤษของนักวิชาการศึกษาหลายทาน อาทเิชน Carroll (1980) 
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Dickinson (1987) และ Seels and Glasgow (1990) โดยมุงสรางสือ่การสอนทีส่อดคลองกับ

หลักสตูรและวัตถุประสงคของบทเรียน และเปาหมายของรายวิชา ประกอบกับการจดัการเรียนรูที่ได

ดําเนินการอยางมีระบบ โดยเร่ิมตั้งแตการศกึษาคนควาหลักการ แนวคดิในการสรางแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษ โดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผงักราฟก การเรียนรูโครงสราง

ขอความของบทอาน การระบุคําเช่ือม สามารถชวยใหผูอานเขาใจบทอานไดชัดเจนขึ้น การศึกษา

โครงสรางขอความและคําเช่ือมในบทอานในการเรียนภาษาตางประเทศ สามารถชวยใหผูอานเขาใจ

บทอานไดดีกวาการอานโดยไมมีการระบุคําเช่ือมในบทอาน อีกทั้งการเลอืกเนือ้หาของบทอานให

ผูอานมีความคุนเคย มีความรูเดิมหรือประสบการณเก่ียวกับเร่ืองที่จะอาน สงผลใหผูอานอานไดดีขึ้น 

(Martinez, 2009) ผังกราฟกเปนรูปแบบของการสือ่สารเพือ่ใชในการนําเสนอขอมลูที่ไดจากการ

รวบรวมอยางมีระบบ มคีวามเขาใจงาย กระชับ ชัดเจน การจดัประเภทและการใชผังกราฟกทําให

ผูเรียนเขาใจรูปแบบหรือชนิดของโครงสรางขอความ ซ่ึงสงผลตอการเขาใจความสมัพันธของขอความ

ในบทอาน ใชสรุปใจความสําคัญ (Main idea) รายละเอยีดสนับสนุน (Supporting Details) และ

สรุปประเด็นหรือรายละเอยีดตางๆทีเ่ก่ียวของ อีกทั้งผังกราฟกเปนการเรียนรูทีผู่เรียนสามารถนําการ

เรียนรูใหมเขาไปเช่ือมโยงความรูเดิมทีมี่อยูแลว ซึ่งจะทําใหการเรียนรูใหมน้ันมีความหมาย (สาธร สขุ

สมบูรณ, 2554) จากรูปแบบ แนวคิด และวิธีการที่ไดศึกษาคนควาดงักลาวมาขางตน การใช

โครงสรางขอความและผังกราฟกในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมคีวามเขาใจในเร่ืองทีอ่าน 

พัฒนาการอานไดดขีึ้น ซึ่งสอดคลองกบังานวิจยัของ Jiang (2012) ไดทําการวิจยัเร่ืองการ “โครงสราง

ของขอความรวมกับผังกราฟกที่มีผลตอการอานเพือ่ความเขาใจของผูเรียนที่เรียนภาษาองักฤษเปน

ภาษาตางประเทศ” ผลการวจิยัพบวาการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกสามารถพัฒนา

ความสามารถทางการอานเพ่ือความเขาใจอยางมีนัยสําคัญ 

1.1.2 ขั้นตอนการพัฒนาและหาคุณภาพของแบบฝกการอานภาษาองักฤษ

เพ่ือความเขาใจ โดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก ไดผานการทดลองและ

ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชียวชาญ ทําใหไดแบบฝกที่มีความเหมาะสม ซ่ึงหลังจากการสรางสือ่

แลว มีการนําไปใชกอนการจดักิจกรรมเรียนรูจริง (Piskurich 1993, อางใน ลลนา ปฐมชัยวัฒน, 

2550: 145) โดยผูวจิยัดําเนินการดังน้ี 

การทดลองรายบุคคล ผูวิจยัทําการทดลองกับนักศกึษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 2 คน เพือ่วเิคราะหความยากงายของเน้ือหา และพิจารณาขอบกพรองตางๆ เพือ่นํามา

ปรับปรุงแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจใหมคีวามเหมาะสมกับผูเรียนมากขึ้น ทั้งน้ี
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พบวา ควรปรับปรุงตัวหนังสอืในบางสวน เพิม่ตัวอยางประกอบในบางสวนของผังกราฟก เพ่ือใหเกดิ

ความเขาใจและเปนแนวทางในการเตมิขอมูลใสสวนอื่นๆ เพิม่รูปหรือวีดีโอชวยในขั้นกอนอาน เพ่ือให

ผูอานทราบถึงเนือ้หากวางๆของบทอาน ผูวจิยัยังสังเกตเห็นวา ในกิจกรรมกอนอานแตละบท ผูสอน

จําเปนตองอธิบายรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม หรือ ขั้นตอนยอยๆ รวมทั้งการบอกชนิดและ

คําเช่ือมตางๆในโครงสรางขอความบทน้ันๆ อธิบายคําศัพทเพ่ิมเติมจากในหนังสอื เพราะคําศัพทใน

บทอานคอนขางยาก ในกิจกรรมระหวางอาน ผูสอนตองชวยสรุปใจความสําคญัเปนตัวอยาง 1 ยอ

หนาเปนอยางนอย จากน้ันใหนักศึกษาไดสรุปใจความสําคัญแตละยอหนาที่เหลอืดวยตนเอง อีกทั้ง

ผูสอนใชคําถามอื่นๆนอกเหนือจากในแบบฝกกระตุนใหผูเรียนอานตามแตละยอหนา และใชคําถาม

ช้ีแนะเปนแนวทางใหกับนักศึกษาในการตอบคําถามดวยตนเองในขั้นกิจกรรมระหวางอาน จากนั้น

นักศึกษาจะใชขอมูลที่ไดจากขั้นระหวางอาน มาเติมขอมูลลงในผังกราฟกดวยตนเอง ในขั้นตอนน้ี

นักศึกษามีการสอบถามขอมูลรวมกบัเพ่ือนเพือ่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล แลวจงึตอบคําถาม

ในกจิกรรมหลังอาน ซ่ึงในขั้นทดลองรายบุคคลมคีาประสิทธภิาพ E1/E2 เทากับ 78.75/78.33 

หมายความวา แบบฝกทักษะการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจทีผู่วจิยัสรางขึ้นมีประสิทธิภาพด ี

การทดลองกลุมเลก็ ผูวิจยัไดทดลองกบันักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

จํานวน 10 คน ตามขั้นตอนเดยีวกันกับการทดลองรายบคุคล เพ่ือนําผลที่ไดมาหาประสิทธิภาพและ

นําขอบกพรองตางๆมาปรับปรุงแกไข พบวา ในขั้นกจิกรรมกอนอานนักศึกษาชวยกันแบงปนขอมูล

ประสบการณที่ตนเองรูเกีย่วกับหัวขอน้ันๆไดดีกวารายบคุคล ทําใหขั้นกอนอานสามารถดําเนิน

กิจกรรมไปไดเร็วขึ้น อกีทัง้ในกิจกรรมระหวางอาน ผูเรียนเกิดความสับสนในการตอบคําถามแตละยอ

หนา ผูสอนจึงจาํเปนตองชวยสรุปใจความสําคัญ หาคําเช่ือม และเติมขอมลูในผงักราฟกขั้นระหวาง

อานเปนตัวอยาง 1 ยอหนา และเปดโอการใหผูเรียนกับเพ่ือนในช้ันสามารถพูดคยุ แลกเปลีย่นขอมูล

กัน เพ่ือใหกจิกรรมดําเนินอยูในเวลาที่กําหนด ในสวนของกิจกรรมหลังอาน ผูเรียนยงัมีความสบัสนใน

ผังกราฟกในแบบฝก ผูสอนแกไขปญหาโดยเฉลยขอมลูบางสวนลงไปในผังกราฟกขั้นหลังการอาน เพ่ือ

เปนแนวทางในการหาความสัมพันธแตละขอความ อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูเรียนและเพ่ือนในช้ัน

รวมกันเตมิผงักราฟกใหสมบูรณ ซ่ึงทําใหผูเรียนมคีวามกระตอืรือรนในการแสดงความคดิเห็นและ

ตอบคําถามมากขึ้น ซ่ึงในขั้นทดลองกลุมยอยมคีาประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 76.38/76.00 ซ่ึง

หมายความวา แบบฝกทักษะการอานภาษาองักฤษทีผู่วจิยัสรางขึ้นมีประสิทธภิาพด ี

การทดลองกบักลุมตวัอยาง ผูวิจยัทําการทดลองกับนักศึกษากลุมตัวอยาง 

จํานวน 25 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจใหไดตามเกณฑ
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ที่กําหนดไว คอื E1/E2 เทากับ 75/75 ซึ่งผลจากการวิเคราะหหาประสิทธิภาพแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจพบวา คะแนนทดสอบการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยแบบฝกการ

อานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ สงูกวาผลคะแนนรายบทของแบบฝกทัง้ 8 บท โดยมคีา

ประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 77.35/78.13 ซ่ึงหมายความวา แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ

เขาใจทีผู่วิจยัสรางขึ้นมีประสิทธิภาพด ี

1.2 การที่คาประสิทธิภาพตัวหลังสูงกวาคาประสิทธิภาพตัวแรก ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะสาเหตดุังตอไปน้ี 

1.2.1 ในการทําแบบทดสอบหลังเรียนเปนการทดสอบการอาน

ภาษาองักฤษทีมี่ลักษะขอสอบที่มีรูปแบบและจดุประสงคปลายทางเหมือนกบัแบบทดสอบกอนเรียน 

และนอกจากนี ้ผูเรียนมีประสบการณนําทักษะการอานทีเ่รียนจากแบบฝกไปประยุกตใชในการทํา

แบบทดสอบทายบท จงึสงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการนําทักษะดังกลาวมาใชในการทํา

แบบทดสอบหลังเรียนมากขึ้น ซ่ึงความชํานาญและพัฒนาการดานการอานเกดิจากประสบการณการ

นําทักษะมาใช สอดคลองกับ Thorndike (2001: 39-40) กลาวเกีย่วกับกฏของการฝกหัดวา การทีจ่ะ

เกดิความชํานาญ สิ่งทีจ่าํเปนคอื การฝกฝนและกระทําจนเกดิความชํานาญ คลองแคลวและสามารถ

ทําสิ่งนั้นไดด ี

2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักศกึษา หลงัการใช

แบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจสงูกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

2.1 แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ สรางขึ้นตามกระบวนการ

สรางแบบฝกและองคประกอบที่สําคญัในการสรางแบบฝก (Dickinson, 1987: 77) ซึ่งมีการกําหนด

จุดประสงคสําหรับการสรางแบบฝก วิเคราะหปญหาของผูเรียน อธิบายรายละเอยีดในการทํากิจกรรม

ขั้นตอนตางๆ และรูปแบบกจิกรรมเหมาะสมกับผูเรียน (Bock, 1993: 3) กลาวคอื สรางตามขั้นตอนที่

สําคญัในการสรางแบบฝก 5 ขั้นตอน คอื ขั้นวิเคราะหขอมูล (Analysis) ขั้นการสรางหรือออกแบบ 

(Design) ขั้นพัฒนาเคร่ืองมอื (Development) ขั้นการทดลองใชเคร่ืองมือ (Implementation) และ

ขั้นการประเมินผล (Evaluation) (Seels and Glasgow, 1990: 3) สําหรับองคประกอบที่สําคัญใน

การสรางแบบฝก ไดแก วตัถปุระสงคการสอน การคดัเลอืกเน้ือหาที่นํามาสอนและการจดัรูปแบบการ

สอนใหสอดคลองกบัหลักสตูร การคดัเลอืกกจิกรรม และการกําหนดบทบาทและเปาหมายของผูเรียน

และผูสอน 
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2.2 ในการสรางขั้นตอนกจิกรรมของแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความ

เขาใจแตละบทนั้น ผูวิจยัสรางขึ้นโดยวิเคราะหจากแนวทางการสอนกิจกรรมการสอนอานที่กระตุนให

ผูอานตระหนักรูถึงรูปแบบโครงสรางขอความ รวมทั้งระบุคาํเช่ือมในโครงสรางขอความแบบตางๆ 

จากน้ันนําขอมลูที่ไดมาเตมิลงในผงักราฟกในแตละยอหนาในกิจกรรมระหวางอาน และทั้งเร่ืองใน

กิจกรรมหลังอาน เพ่ือใหเขาใจภาพรวมของบทอานนั้นๆไดชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นไดวา แบบฝกการ

อานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ โดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกทั้ง 8 บท 

มีขั้นตอนการเรียนการสอนอยางเปนลําดับ กลาวคอื กิจกรรมกอนอาน (Pre-reading) ผูสอนใช

คําถามเกร่ินนํา กระตุนใหผูเรียนตอบคําถามเก่ียวกับเร่ืองทีจ่ะอาน ใหผูเรียนสงัเกตหัวขอ กระตุนให

ผูเรียนนําเอาความรูเดิมมาสัมพันธกับเร่ืองทีจ่ะอาน ใหผูเรียนสังเกตหัวเร่ืองแลวคาดเดาเน้ือเร่ืองของ

บทอาน กิจกรรมระหวางอาน (While-reading) ผูเรียนทําความเขาใจโครงสรางขอความและ

เนือ้ความในเร่ือง ผูสอนอาจใชคําถามเก่ียวกับเร่ืองทีอ่านกระตุนผูเรียนอยูเปนระยะๆแนะนําหรือถาม

ใหผูเรียนดคูําเช่ือมตางๆทีป่รากฏในบทอาน ผูเรียนสามารถเขยีนหรือเติมขอมูลลงในผังกราฟกของ

แตละยอหนาไดทันที และกจิกรรมหลังอาน (Post-reading) ผูสอนถามเกีย่วกับเร่ืองทีอ่าน ประเด็น

หลักและรายละเอยีดของเร่ืองคอือะไร จากน้ันผูเรียนทําแบบฝกหัด โดยเติมขอมูลที่สอดคลองกับบท

อานลงในผังกราฟกและตอบคําถามตามที่ไดกําหนดไว โดยผลจากการเรียนการสอนโครงสราง

ขอความรวมกับผังกราฟก ทําใหผูเรียนพัฒนาความสามารถทางการอานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

สอดคลองกับ Grabe (2009) การพัฒนาความตระหนักรูเกี่ยวกับโครงสรางขอความโดยการใชผัง

กราฟก (Graphic Organizer) ในรูปแบบตางๆ ผูเรียนไดอานและทําความเขาใจบทอานโดยการสรุป

เนือ้หาผานผงักราฟก ซ่ึงมีลกัษณะเปนภาพ ทําใหผูอานสามารถอานไดเขาใจมากขึ้น อีกทั้ง Martinez 

(2009) กลาววา การศึกษาโครงสรางขอความและคําเช่ือมในบทอานในการเรียนภาษาตางประเทศ 

สามารถชวยใหผูอานเขาใจบทอานไดดีกวาการอานโดยไมมีการระบุคําเช่ือมในบทอาน อีกทั้งการ

เลอืกเน้ือหาของบทอานใหผูอานมีความคุนเคย สงผลใหผูอานอานไดดขีึ้น 

2.3 แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจเปนขอมูลที่พัฒนาขึ้น มีบท

อานทีค่ดัเลอืกใหสอดคลองกับระดับของผูเรียน และผานการตรวจสอบความเหมาะสมดานเนือ้หา 

และระดับภาษาจากผูเช่ียวชาญ ทําใหผูเรียนไดทํากิจกรรมกอนอานเช่ือมโยงความรูทีมี่อยู ผาน

กระบวนการเรียนรูที่ผูสอนเตรียมไว ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตามแนวคดิใน

การจดักิจกรรมขั้นกอนอานของ Barnett (1989) และ Philips (1984) ที่เสนอใหใชกิจกรรมกระตุน

ใหผูเรียนไดใชโครงสรางความรูเดมิ (Schemata) สะสมไวเปนความูความจําของเขา โดยครูกระตุนให
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ผูเรียนใชความรูเดิมมาชวยทําความเขาใจบทอาน และ Stockdale (1995: 22-26) ที่เนนการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนไดพัฒนาศกัยภาพในการอานใหมีประสิทธิภาพ เชน 

กิจกรรมการเช่ือมโยงความรูเดมิในขั้นกอนการอาน กิจกรรมการทํานายเน้ือเร่ืองและลําดับเหตุการณ 

นอกจากน้ียงัมีการนําเอาประสบการณเดิมมาเช่ือมโยงกับสิง่ทีอ่าน จะนําไปสูการเพิม่ความสามารถใน

การอานทีด่ ีซึง่สอดคลองกับที ่An (2013: 130-134) กลาววา ระหวางที่ผูอานกําลงัอาน ผูสอน

สามารถกระตุนใหผูเรียนคาดเดาเน้ือเร่ืองไดตลอดเวลา ผูสอนอาจใชคําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนคาด

เดาในระหวางที่อาน หรือใหผูอานจบัใจความสําคัญของเร่ืองทีอ่านเปนระยะๆ ซ่ึงทําใหผูอานอานได

ตรงจุดประสงคยิง่ขึ้น อกีทั้งผูอานจะเขาใจสิง่ทีอ่ านไดมปีระสิทธิภาพมากขึ้นถาคุนเคยกับเร่ือง

ดังกลาวและโครงสรางพ้ืนฐานของขอความแบบตางๆ 

3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ โดย

การเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผงักราฟกอยูในระดับด ีกลาวคอื มคีาเฉลีย่ระหวาง 4.05-

4.21 และมีคาระดับความพงึพอใจเฉลีย่รวมเทากับ 4.13 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 0.62 ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว โดยดานที่มีระดับคาเฉลีย่สงูสุดคอื ดานกจิกรรมประกอบบทเรียน ดาน

การออกแบบบทเรียน และดานเน้ือหา ตามลําดับ สามารถอภิปรายผลดังนี ้

3.1 ดานกิจกรรมประกอบบทเรียน โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอ

ดานกจิกรรมการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟกอยูในอนัดบัสูงสุด ซ่ึงมคีาเฉลีย่

เทากับ 4.21 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 0.61  

3.1.1 ขอที่มีคาเฉลีย่สูงสดุในดานกิจกรรมประกอบบทเรียน คอื หลงั

กิจกรรม ผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับบทอานอื่นๆได ทัง้น้ีเน่ืองจากการเรียนรูโครงสราง

ขอความชนิดตางๆน้ัน เม่ือผูเรียนไดเรียนรูคําเช่ือม คําบงช้ี ของโครงสรางขอความ จะทําใหผูเรียน

เขาใจบทอานชนิดนั้นๆไดเร็วขึ้น รวมกับการใชผังกราฟกในการทําความเขาใจบทอานแตละยอหนา 

และทั้งเร่ือง ทําใหผูอานเขาใจความสัมพันธของใจความหลกั ใจความรองของเร่ืองไดชัดเจนใน

รูปแบบของภาพ ซึ่งทําใหผูเรียนเขาใจบทอานในภาพรวมไดดแีละเปนการย้ําทวนความจําเก่ียวกบั

เร่ืองทีอ่าน ดังนั้นผูเรียนสามารถนําความรูเหลานี้ไปประยุกตใชกับการอานบทอานอื่นๆ ในการอาน

ภาษาองักฤษ ซ่ึงทําใหเขาใจสิง่ทีอ่านไดดยีิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ Grabe (2009) ไดกลาววาการพัฒนา

ความตระหนักรูเก่ียวกับโครงสรางขอความโดยการใชผังกราฟก ซ่ึงมีลักษะเปนภาพ ทําใหผูอาน

สามารถอานไดเขาใจมากขึ้น โดยการเรียนการสอนน้ันใหสังเกตจากคําเช่ือมตางๆในขอความ และ

สามารถประยุกตใชกับการอานสิง่ตางๆได อีกทั้ง Martinez (2009) กลาววา การศึกษาโครงสราง



121 

 

ขอความและคําเช่ือมในบทอานในการเรียนภาษาตางประเทศ สามารถชวยใหผูอานเขาใจบทอานได

ดีกวาการอานโดยไมมีการระบุคําเช่ือมในบทอาน สงผลใหผูอานอานไดดขีึ้น และการกระทําเชนนี้ซํ้าๆ 

ทําใหผูอานพัฒนาตวามสามารถในการอานระยะยาวไดอกีดวย 

3.1.2 ขอที่มีคาเฉลีย่ต่ําสดุในดานกิจกรรมประกอบบทเรียน คอื กจิกรรม

สอดคลองกับจดุประสงคของแตละบทเรียน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากจดุประสงคและรูปแบบกจิกรรมของ

บทเรียนแตละบทมีลักษณะใกลเคยีงกัน อีกทัง้ยังดําเนินการเรียนการสอนและการออกแบบกิจกรรม

การสอนอานคอื กิจกรรมกอนอาน (Pre-reading) กิจกรรมระหวางอาน (While-reading) และ

กิจกรรมหลังอาน (Post-reading) ซึง่เนนใหผูเรียนอานและเตมิขอความ หรือตอบคําถามเก่ียวกับ

เร่ืองทีอ่าน อาจทําใหเกดิความจําเจของกจิกรรมแตละบทเรียน ซ่ึงมยุรี ศรีคะเณย (2547: 9) กลาวถึง

ความถึงพอใจวาเปนระดับความพอใจทีเ่ปนผลมาจากทศันคต ิและความสนใจของบคุคลทีม่ตีอสิ่งใด

สิ่งหน่ึง หรือกจิกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ทัศนคตแิละความสนใจดงักลาวน้ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ

ของงานหรือกจิกรรมตางๆ ดวยเหตผุลดังกลาว สงผลทําใหระดับคาเฉลีย่ความพึงพอใจอยูในระดับต่ํา

กวาหัวขออื่นๆ อยางไรก็ตามนักศึกษายังมคีวามพึงพอใจตอแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความ

เขาใจในดานกิจกรรมประกอบบทเรียนภาพรวมอยูในระดับด ี

3.2 ดานการออกแบบบทเรียน พบวา โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอ

การออกแบบทเรียนของแบบฝกการอานอยูในระดับดี กลาวคอื มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในดานการ

ออกแบบบทเรียนเทากับ 4.07 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 

3.2.1 ขอที่มีคาเฉลีย่สูงสดุในดานการออกแบบบทเรียน คอื ความนาสนใจ

ของการจดัองคประกอบรูปแบบสือ่ ทั้งนีอ้าจเน่ืองมาจากผูวิจยัไดมีการพัฒนาองคประกอบตางๆของ

แบบฝก เชน รูปแบบตัวหนังสอืที่หลากหลายที่ใชในแบบฝก การแบงกิจกรรมแตละสวนในแบบฝก

ออกเปนสวนๆ ใหชัดเจน งายตอการเตมิขอมูล รวมไปถึงการเพ่ิมเติมรูปที่เก่ียวของกับสิ่งทีอ่านลงไป 

เพ่ือเปนการช้ีนําใหผูอานคาดเดาเน้ือเร่ืองทีจ่ะอานและเขาใจบทอานไดงายขึ้น จงึชวยสรางความพึง

พอใจที่มตีอแบบฝกมากขึ้น ซึ่ง Skierso (1991: 134) กลาววา การออกแบบบทเรียนทีด่ี ควรมีความ

ชัดเจนในการนําเสนอ ตัวอักษรอานงายและภาพประกอบนาสนใจเพ่ือสงเสริมการอาน นอกจากน้ี 

การใชภาพประกอบยงัชวยทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาและทํานายเน้ือเร่ืองเลาไดเปนอยางด ีซ่ึง

สอดคลองกับ Dickinson (1987: 86) ที่กลาววา สสีันและรูปภาพประกอบเปนปจจยัทีส่ําคัญประการ

หนึ่งที่ชวยสรางแรงจงูใจในการเรียนและเปนสิง่สําคัญในการสรางสือ่ใหมีความนาสนใจมากขึ้น 
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3.2.2 ขอที่มีคาเฉลีย่ต่ําสดุในดานการออกแบบบทเรียนคอื ความชัดเจนใน

การนําเสนอทกัษะการใชกลวิธีการอาน และคําอธิบายเน้ือหาและคําสั่งในบทเรียนชัดเจนและเขาใจ

งาย  

อาจเน่ืองมาจากความหลากหลายของเนือ้หาในแตละบท ซึ่งเน้ือหาของบทอานแตละบทน้ันเปน

โครงสรางขอความที่ตางกัน เชนในบทที ่1 เร่ือง การเปรียบเทยีบ (Comparison) บทที ่2 การลําดับ

เหตุการณ (Sequence) และอีก 6 บทซึ่งมีชนิดของโครงสรางขอความทีต่างกันน้ัน อาจสงผลให

ผูเรียนเกดิความสับสนในการอธิบายเน้ือหาและคําสั่ง เพราะในแตละชนิดโครงสรางขอความ ผูเรียน

จําเปนตองระบุคําเช่ือมทีแ่ตกตางกันออกไป อกีทั้งตองเช่ือมโยงความสมัพันธตางๆของขอความ ซ่ึงใน

บทอานบางบท มีคําเช่ือมของชนิดอื่นผสมอยูดวย ซ่ึงผูเรียนตองนําความรูจากการเรียนบทอื่นและ

ความรูที่เพิง่เรียนในบทน้ันๆมาใชในเวลาเดยีวกัน สงผลใหทาํใหผูเรียนเกดิความสบัสนในการระบุ

คําเช่ือมของโครงสรางขอความ รวมถึงแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจที่พัฒนาขึ้น มี

กิจกรรมหลายขั้นตอน ซึ่งคําสัง่ลวนแตเปนภาษาองักฤษ ทําใหนักศึกษาเกดิความสับสนหรือไมเขาใจ

ในคําอธิบายบางกิจกรรม ผูสอนจาํเปนตองมีการอธิบายเพ่ิมเตมิ ดวยเหตผุลดังกลาว ทําใหความพึง

พอใจในสวนของความชัดเจนในการนําเสนอทักษะการใชกลวิธีการอาน และคําอธิบายเน้ือหาคําสั่ง มี

คาระดับเฉลีย่ต่ํากวาขออืน่ๆ อยางไรกต็าม นักศึกษายังมีความคดิเห็นตอดานการออกแบบบทเรียน

ภาพรวมอยูในระดับด ี

3.3 ดานเน้ือหา พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ โดยภาพรวมอยูในระดับด ีโดยมีระดับคาเฉลีย่เทากับ 4.05 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61  

3.3.1 ขอที่มีคาเฉลีย่สูงสดุคอื การนําเสนอเปนไปตามลําดับขั้นตอน ทั้งนี้

เพราะผูเรียนยังไดมกีารฝกฝนการอานเปนลําดับขั้นจนครบทั้ง 8 บทเรียน การกระทําซํ้าๆดังกลาว 

สงผลใหผูเรียนคุนเคยกับการนําเสนอเน้ือหาเปนขั้นตอน วาสิ่งแรกที่นักศึกษาตองทําคอืตอบคําถาม

โดยเช่ือมโยงความรู ประสบการณเดิมของตนเองมาใช จากน้ันจึงมาดตูัวอยางของโครงสรางขอความ

เพ่ือหาคําเช่ือหรือคําบงช้ีจากยอหนาตัวอยาง แลวจึงมีการอานจริง รวมไปถึงหลงัการอาน ผูเรียนมี

ความคุนเคยกบัการเติมขอมูลทีต่นเองอาน หรือนําขอมูลจากขั้นระหวางอานมาเตมิลงในผังกราฟกทั้ง

เร่ืองใหสมบูรณ จากน้ันตอบคําถามเพ่ือเปนการตรวจสอบความเขาใจของนักศึกษา ดวยเหตผุลดงันี้ 

อีกทั้งกระบวนการสรางแบบฝกมีการนําเสนอเน้ือหาอยางเปนขั้นตอนเพ่ือใหผูเรียนอานอยางเปน

ระบบ และตองกําหนดจดุประสงคการเรียนรู คําจาํกัดความของการนําเสนอเน้ือหาในขั้นตอนตางๆ
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อยางชัดเจน (Oxford, 1990: 163-164) ผูเรียนจึงไดฝกการอานเนือ้หาอยางเปนไปตามลําดับขั้นตอน 

สอดคลองกับ Thorndike (2001: 39-40) กลาวเก่ียวกบักฏของการฝกหดัวา การทีจ่ะเกดิความ

ชํานาญ สิ่งทีจ่ําเปนคอื การฝกฝนและกระทําจนเกิดความชํานาญ คลองแคลวและสามารถทําสิ่งน้ันได

ด ี 

3.3.2 ขอที่มีคาเฉลีย่ต่ําสดุคอื เน้ือหามีความยากงายเหมาะสมกบัระดับช้ัน 

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะบทอานที่ใชมีความยาว รูปแบบภาษา และคําศพัทที่หลากหลาย และคอนขางยาก

สําหรับนักศึกษากลุมตัวอยาง ทําใหนักศึกษาตองใชเวลาคอนขางนานในการอานและทํากจิกรรมให

ครบตามเวลาที่กําหนด สอดคลองกบั Pederson (1995: 2-3) กลาววา ในการเลอืกบทอานมาใชใน

กระบวนการเรียนการสอน ควรเลอืกเร่ืองที่มีความยาวไมมากจนเกินไป โดยคํานึงถงึความเหมาะสม

กับระดับของผูเรียน อีกทัง้ Mekeown (1995) พบวา ความรูดานคําศัพทมีความสมัพันธกับความ

เขาใจในการอาน ดังน้ันผูที่รูคําศพัทนอย ยอมมีความสามารถในการอานต่ํากวาคนที่รูศัพทมาก 

รวมถึงไมสามารถคาดเดาความหมายของคําศัพทไดจากบริบท สงผลใหไมเขาใจเน้ือเร่ืองทีอ่าน และ

ความยากงายของบทอานเปนปจจยัสาํคัญตอความสามารถทางการอานของผูเรียน (Hoyt, 2002: 

341) ดวยเหตผุลดงักลาวอาจสงผลใหคาเฉลีย่ความพึงพอใจต่ํากวาขออื่นๆ อยางไรก็ตาม นักศึกษายัง

มีความคดิเห็นตอดานเน้ือหาภาพรวมอยูในระดับด ี

 

ขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนาแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ โดยการเรียนการสอน

โครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก ผูวจิยัมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการปรับปรุงแบบฝก

ทักษะภาษาองักฤษ การเรียนการสอน และการศึกษาวจิยัคร้ังตอไป 

ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแบบฝกการอานภาษาอังกฤษ 

1. พัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษใหมีรูปแบบที่นาสนใจ ผูสอนอาจนําเอาสือ่

ที่มีรูปแบบหลากหลาย เชน ภาพทีม่ีสสีันเพือ่สรางแรงจงูใจในการเรียน ภาพประกอบที่เกีย่วของกับ

บทอาน วีดีโอ หรือสือ่ตางๆมาใชในการประกอบการอาน เพ่ือกระตุนความสนใจและสรางแรงจงูใจใน

การอาน 
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2. ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเตมิหลังการอาน เชน การเขยีนสรุป การฟงหรือพดูทีม่คีวาม

สอดคลอง เพ่ือเปนการทบทวนและฝกฝนความสามารถดานอื่นๆ 

3. ควรเลอืกบทอานที่มคีวามยาว และความยากงาย เหมาะสมกับระดับของผูเรียน 

เพ่ือใหบทเรียนมปีระสิทธิภาพเหมาะสมกับระดับของผูเรียน และเกิดแรงจงูใจในการอาน 

 

ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน 

1. ควรจัดใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาเรียนรูเพ่ิมเติมดวยตนเองนอกหองเรียน เชน 

การทํากิจกรรมเสริม การนําความรูที่เรียนมาไปประยุกตใชกับบทอานอื่นๆ การหาบทอานแลวทําผงั

กราฟกดวยตนเอง กลาวคอื การสรางและพัฒนาแบบฝกดวยตนเอง 

2. ผูสอนควรสนบัสนุน ใหกําลังใจการเรียนรูของผูเรียน สงเสริมการคนควาดวย

ตนเอง และควรมีการใหแนะนํา ชวยเหลอืผูเรียนเมือ่เกดิขอสงสยั 

3. ควรสงเสิมใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 

โดยเพ่ิมจาํนวนบทอาน ระยะเวลาที่มากขึ้น และสรางผังกราฟกดวยตนเอง 

 

ขอเสนอแนะในการทําวจิัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจยัพัฒนาแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจกับผูเรียน

ระดับช้ันอื่นๆ เชน นักเรียนระดับมัธยม เปนตน 

2. ควรมีการสรางและพัฒนาบทอานทีเ่ปนขอมูล โดยใชบทอานเฉพาะสาขาใด

สาขาหน่ึงเชน ดานอาหาร การเงินการลงทุน ศิลปะและวัฒนธรรม สถานทีท่องเทีย่ว เปนตน 

3. ควรมีการเปรียบเทยีบความสามารถในการอานภาษาองักฤษของผูเรียน โดยจัด

ใหกลุมทดลองใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ โดยการเรียนการสอนโครงสราง

ขอความรวมกับผังกราฟก และกลุมควบคุมเรียนการอานภาษาอังกฤษแบบปกติ เพ่ือศึกษาความ

แตกตางและความสามารถในการอานของผูเรียนทั้งสองกลุม 

4. ควรมีการศึกษาความแตกตางในการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผัง

กราฟกในการอานระหวางผูเรียนกลุมเกงและกลุมออน 
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เพ่ือนําหัวเร่ืองที่ไดมาใชสําหรับคัดเลอืกบทอานเพือ่นํามาพัฒนาแบบฝกการอาน

ภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจ โดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก 
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บทที ่ หวัเร่ือง เรื่อง 

1. Comparison Work and Education 
From Student to Employee:  

A Difficult Transition 

2. Sequence Work and Education 
Making My First Post-College 

Career Decision 

3. Exemplifying Work and Education Professionalism 

4. Argument Discovery A Tribe is Discovered 

5. Definition Discovery The Kipunji 

6. Classification Human and Nature Survival School 

7. Problem and 

Solution 
Human and Nature Man Against Nature 

8. Cause and Effect Human and Nature 
The Environment Impact of 

Human 
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เพ่ือความเขาใจ โดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสรางเนือ้หาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ โดยการเรียนการสอน

โครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก สําหรับนักศกึษาช้ันปที2่  

มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 

คําช้ีแจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางใหตรงกบัความคดิเห็นของทานมากท่ีสดุ หรือเขยีนคําแนะนําลงในชองความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

โดยการประเมินกําหนดเกณฑไวดังน้ี 

ให +1 ถาแนใจวาเน้ือหาและกิจกรรมมคีวามสอดคลองเหมาะสมในการสรางแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยการใชโครงสราง

ขอความรวมกับผังกราฟก 

ให 0   ถาไมแนใจวาเน้ือหาและกจิกรรมมีความสอดคลองเหมาะสมในการสรางแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยการใช

โครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก 

ให -1  ถาแนใจวาเนือ้หาและกิจกรรมไมมคีวามสอดคลองเหมาะสมในการสรางแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจโดยการใช

โครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก 
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Unit 1:  Comparison (Work and Education) 

Unit 1 
Learning 

Objectives 
Strategies 

Content 

Reading Activities 
score 

Discourse 

structure 

Connectors/ 

signal words +1 0 -1 

Work and 

Education 

To be able to 

identify 

signal words 

of the text 

and complete 

graphic 

organizer 

correctly. 

- Show example of 

paragraph that 

correspond to each 

discourse structure. 

- Examine topic 

sentences that hint 

reader to identify 

structure. 

- Skim and scan to 

predict text 

structure. 

- Figure out the 

connectors and 

signal words from 

the passage. 

 

 

Comparison  

shows how 

two or more 

people, 

places, or 

things are 

alike or 

different. 

Compare: 

- Like 

- Likewise 

- Equally 

- Just as/just like 

- In the same way 

- Similarly/ 

similarity 

- As 

- Alike 

- Similar to… 

Contrast: 

- But 

- While 

- However 

- Differ 

Pre-reading 

- Activate students’ prior knowledge by asking 

questions which related with the topic. 

- Construct the graphic organizer according to 

the topic and students’ background 

knowledge about the topic. 

- Introduce short paragraph example of 

comparison to students. Let them tell topic or 

topic sentence, and the type of discourse 

structure. 

- Provide passage to student, guide students 

observe the text roughly and find signal 

words. 

- Let students predict what they are going to 

read and tell type of discourse structure. 

Pre tech unfamiliar vocabulary  
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- Teach and model 

the use of graphic 

organizer that relate 

to discourse 

structure 

- Otherwise 

- In contrast 

- on the other hand 

- Different from… 

While-reading 

- Ask questions that related to the passage for 

encouraging students. 

- Let students tell signal words from the 

passage. 

- Let students complete information from each 

paragraph into table or graphic organizer. 

 

     Post-reading 

- Ask students about type of discourse 

structure. 

- Let students identify main ideas and details 

from the passage. 

- Let students identify signal words of 

comparison beyond the text. 

- Let students complete information in graphic 

organizer. 

- Compare different information between 

graphic organizer from their prior knowledge 

and information from the passage. 
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Unit 2:  Sequence (Work and Education) 

Unit 2 
Learning 

Objectives 
Strategies 

Content 

Reading Activities 
score 

Discourse 

structure 

Connectors/ 

signal words +1 0 -1 

Work and 

Education 

To be able to 

identify 

signal words 

of the text 

and complete 

graphic 

organizer 

correctly. 

- Show example of 

paragraph that 

correspond to each 

discourse structure. 

- Examine topic 

sentences that hint 

reader to identify 

structure. 

- Skim and scan to 

predict text 

structure. 

- Figure out the 

connectors and 

signal words from 

the passage. 

 

 

Sequence is a 

form of writing 

that is used if 

the author 

wishes to 

inform readers 

about certain 

topics by 

presenting this 

information by 

listing events 

or steps or in 

presenting in 

chronological 

order using 

time. 

- First 

- Second 

- Next 

- Last 

- Finally 

- Eventually 

- Then 

- Steps 

- Before 

- After 

 

Pre-reading 

- Activate students’ prior knowledge by 

asking questions which related with the 

topic. 

- Construct the graphic organizer according 

to the topic and let students’ background 

knowledge about the topic. 

- Introduce short paragraph example of 

sequence to students. Let them tell topic or 

topic sentence, and the type of discourse 

structure. 

- Provide passage to student, guide students 

observe the text roughly and find signal 

words. 

- Let students predict what they are going to 

read and tell type of discourse structure. 
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- Teach and model 

the use of graphic 

organizer that relate 

to discourse 

structure 

- Pre tech unfamiliar vocabulary 

While-reading 

- Ask questions that related to the 

passage for encouraging students. 

- Let students tell signal words from the 

passage. 

- Let students complete information from 

each paragraph into table or graphic  

 

Post-reading 

- Ask students about type of discourse 

structure. 

- Let students identify main ideas and 

details from the passage. 

- Let students identify signal words of 

sequence beyond the text. 

- Let students complete information in 

graphic organizer. 

- Compare different information between 

graphic organizer from their prior 

knowledge and information from the 

passage. 
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Unit 3:  Classification (Work and Education) 

Unit 3 
Learning 

Objectives 
Strategies 

Content 

Reading Activities 

Score 

Discourse 

structure 

Connectors/ 

signal words 
+1 0 -1 

Work and 

Education 

To be able to 

identify 

signal words 

of the text 

and complete 

graphic 

organizer 

correctly. 

- Show example of 

paragraph that 

correspond to each 

discourse structure. 

- Examine topic 

sentences that hint 

reader to identify 

structure. 

- Skim and scan to 

predict text 

structure. 

- Figure out the 

connectors and 

signal words from 

the passage. 

 

 

Classification 

Use to classify 

something to 

the groups on 

the basis 

similar 

features or 

qualities. 

- Classify 

- Categories 

- Elements 

- Divide 

- Types 

- Way 

- Group 

- Classes 

- Numbers 

- Features 

- Parts 

- Kinds 

 

 

Pre-reading 

- Activate students’ prior knowledge by 

asking questions which related with the 

topic. 

- Construct the graphic organizer according 

to the topic and let students’ background 

knowledge about the topic. 

- Introduce short paragraph example of 

classification to students. Let them tell topic 

or topic sentence, and the type of discourse 

structure. 

- Provide passage to student, guide students 

observe the text roughly and find signal 

words. 

- Let students predict what they are going to 

read and tell type of discourse structure. 

- Pre tech unfamiliar vocabulary 
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- Teach and model 

the use of graphic 

organizer that relate 

to discourse 

structure 

While-reading 

- Ask questions that related to the 

passage for encouraging students. 

- Let students tell signal words from the 

passage. 

Let students complete information from 

each paragraph into table or graphic 

organizer. 

Post-reading 

- Ask students about type of discourse 

structure. 

- Let students identify main ideas and 

details from the passage. 

- Let students identify signal words of 

classification beyond the text. 

- Let students complete information in 

graphic organizer. 

- Compare different information between 

graphic organizer from their prior 

knowledge and information from the 

passage. 
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Unit 4:  Argument (Discovery) 

Unit 4 
Learning 

Objectives 
Strategies 

Content 

Reading Activities 

Score 

Discourse 

structure 

Connectors/ 

signal words 
+1 0 -1 

Discovery  To be able to 

identify 

signal words 

of the text 

and complete 

graphic 

organizer 

correctly. 

- Show example of 

paragraph that 

correspond to each 

discourse structure. 

- Examine topic 

sentences that hint 

reader to identify 

structure. 

- Skim and scan to 

predict text 

structure. 

- Figure out the 

connectors and 

signal words from 

the passage. 

 

 

Argument 

Presents a 

point of view 

and provides 

evidence for 

the point of 

view taken. 

An argument 

is an opinion 

supported by 

facts. 

- Should 

- Want  

- Lead 

- Believe that … 

- Equally important … 

- Argue (that) … 

- State …. 

- Support …. 

- Agree/ disagree 

- The best way is … 

 

Pre-reading 

- Activate students’ prior knowledge by 

asking questions which related with the 

topic. 

- Construct the graphic organizer according 

to the topic and let students’ background 

knowledge about the topic. 

- Introduce short paragraph example of 

argument to students. Let them tell topic or 

topic sentence, and the type of discourse 

structure. 

- Provide passage to student, guide students 

observe the text roughly and find signal 

words. 

- Let students predict what they are going to 

read and tell type of discourse structure. 

- Pre tech unfamiliar vocabulary 
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- Teach and model 

the use of graphic 

organizer that relate 

to discourse 

structure 

While-reading 

- Ask questions that related to the 

passage for encouraging students. 

- Let students tell signal words from the 

passage. 

- Let students complete information from 

each paragraph into table or graphic 

organizer. 

 

Post-reading  

- Ask students about type of discourse 

structure. 

- Let students identify main ideas and 

details from the passage. 

- Let students identify signal words of 

argument beyond the text. 

- Let students complete information in 

graphic organizer. 

- Compare different information between 

graphic organizer from their prior 

knowledge and information from the 

passage. 
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Unit 5:  Definition (Discovery) 

Unit 5 
Learning 

Objectives 
Strategies 

Content 

Reading Activities 
Score 

Discourse 

structure 

Connectors/ 

signal words +1 0 -1 

Discovery To be able to 

identify 

signal words 

of the text 

and complete 

graphic 

organizer 

correctly. 

- Show example of 

paragraph that 

correspond to each 

discourse structure. 

- Examine topic 

sentences that hint 

reader to identify 

structure. 

- Skim and scan to 

predict text 

structure. 

- Figure out the 

connectors and 

signal words from 

the passage. 

Definition  

Use to define 

words or 

ideas. It may 

answer a 

stated or 

implied 

question, and 

its followed by 

details and 

examples to 

clarify the 

terms. 

- Means 

- Is 

- Is defined as 

- Known as 

- That is 

- The term means 

- Can state 

- Identify 

 

 

Pre-reading 

- Activate students’ prior knowledge by asking 

questions which related with the topic. 

- Construct the graphic organizer according to 

the topic and let students’ background 

knowledge about the topic. 

- Introduce short paragraph example of 

definition to students. Let them tell topic or 

topic sentence, and the type of discourse 

structure. 

- Provide passage to student, guide students 

observe the text roughly and find signal 

words. 

- Let students predict what they are going to 

read and tell type of discourse structure. 

- Pre tech unfamiliar vocabulary 
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- Teach and model 

the use of graphic 

organizer that relate 

to discourse 

structure 

While-reading 

- Ask questions that related to the passage for 

encouraging students. 

- Let students tell signal words from the 

passage. 

- Let students complete information from each 

paragraph into table or graphic organizer. 

 

Post-reading 

- Ask students about type of discourse 

structure. 

- Let students identify main ideas and details 

from the passage. 

- Let students identify signal words of 

definition beyond the text. 

- Let students complete information in graphic 

organizer. 

- Compare different information between 

graphic organizer from their prior knowledge 

and information from the passage. 

 

 



 

 

154 

 
  

 
 

Unit 6:  Description (Human and nature) 

Unit 6 
Learning 

Objectives 
Strategies 

Content 

Reading Activities 

Score  

Discourse 

structure 

Connectors/ 

signal words 
+1 0 -1 

Human 

and 

nature 

To be able to 

identify 

signal words 

of the text 

and complete 

graphic 

organizer 

correctly. 

- Show example of 

paragraph that 

correspond to each 

discourse structure. 

- Examine topic 

sentences that hint 

reader to identify 

structure. 

- Skim and scan to 

predict text 

structure. 

- Figure out the 

connectors and 

signal words from 

the passage. 

- Teach and model 

the use of graphic 

Description 

Use to describe 

the attributes and 

features of 

people, places, 

or items. Usually 

in descriptive 

writing, the main 

topic is 

introduced and 

then the 

attributes are 

included in the 

body of the 

paragraph 

- To begin with 

- For instance 

- For example 

- Characteristics 

- Such as 

- In addition 

- First, second 

- Then 

- Most importantly 

 

Pre-reading 

- Activate students’ prior knowledge by asking 

questions which related with the topic. 

- Construct the graphic organizer according to 

the topic and let students’ background 

knowledge about the topic. 

- Introduce short paragraph example of 

description to students. Let them tell topic or 

topic sentence, and the type of discourse 

structure. 

- Provide passage to student, guide students 

observe the text roughly and find signal 

words. 

- Let students predict what they are going to 

read and tell type of discourse structure. 

- Pre tech unfamiliar vocabulary 
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organizer that relate 

to discourse 

structure 

While-reading 

- Ask questions that related to the passage for 

encouraging students. 

- Let students tell signal words from the 

passage. 

- Let students complete information from each 

paragraph into table or graphic organizer.  

 

Post-reading 

- Ask students about type of discourse 

structure. 

- Let students identify main ideas and details 

from the passage. 

- Let students identify signal words of 

description beyond the text. 

- Let students complete information in graphic 

organizer. 

- Compare different information between 

graphic organizer from their prior knowledge 

and information from the passage. 
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Unit 7:  Problem and solution (Human and nature) 

Unit 7 
Learning 

Objectives 
Strategies 

Content 

Reading Activities 

Score  

Discourse 

structure 

Connectors/ 

signal words 
+1 0 -1 

Human 

and 

nature  

To be able to 

identify 

signal words 

of the text 

and complete 

graphic 

organizer 

correctly. 

- Show example of 

paragraph that 

correspond to each 

discourse structure. 

- Examine topic 

sentences that hint 

reader to identify 

structure. 

- Skim and scan to 

predict text 

structure. 

- Figure out the 

connectors and 

signal words from 

the passage. 

- Teach and model 

the use of graphic 

Problem and 

solution 

Use to present a 

problem and the 

possible solutions 

to this problem. 

 

Problem 

- Problem/ 

Problem is… 

- Puzzle is 

- Question/ a 

question is… 

- face 

- The difficulty is 

- Issue 

Solution 

- Answer/ one 

answer is ... 

- Solves 

- Solution 

- It is possible to 

- Prevention 

Pre-reading 

- Activate students’ prior knowledge by 

asking questions which related with the 

topic. 

- Construct the graphic organizer according 

to the topic and let students’ background 

knowledge about the topic. 

- Introduce short paragraph example of 

problem and solution to students. Let them 

tell topic or topic sentence, and the type of 

discourse structure. 

- Provide passage to student, guide 

students observe the text roughly and find 

signal words. 

- Let students predict what they are going to 

read and tell type of discourse structure. 

- Pre tech unfamiliar vocabulary 
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organizer that relate 

to discourse 

structure 

- Fix 

- Therefore 

 

While-reading 

- Ask questions that related to the passage 

for encouraging students. 

- Let students tell signal words from the 

passage. 

- Let students complete information from 

each paragraph into table or graphic 

organizer.  

Post-reading 

- Ask students about type of discourse 

structure. 

- Let students identify main ideas and 

details from the passage. 

- Let students identify signal words of 

problem and solution beyond the text. 

- Let students complete information in 

graphic organizer. 

- Compare different information between 

graphic organizer from their prior 

knowledge and information from the 

passage. 
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Unit 8:  Cause and effect (Human and nature)  

Unit 8 
Learning 

Objectives 
Strategies 

Content 

Reading Activities 

Score 

Discourse 

structure 

Connectors/ 

signal words 
+1 0 -1 

Human 

and 

nature  

To be able to 

identify 

signal words 

of the text 

and complete 

graphic 

organizer 

correctly. 

- Show example of 

paragraph that 

correspond to each 

discourse structure. 

- Examine topic 

sentences that hint 

reader to identify 

structure. 

- Skim and scan to 

predict text 

structure. 

- Figure out the 

connectors and 

signal words from 

the passage. 

- Teach and model 

the use of graphic 

Cause and effect 

Use to show how 

the facts, events, 

or concepts result 

due to other facts, 

events or 

concepts. 

 

Cause: 

- Cause 

- Because 

- For this 

reason/reason 

- Due to  

- Why  

- On account of  

 

Effect: 

- As a result of/ 

result in… 

- Therefore 

- Affect 

- Consequently 

- If… then 

Pre-reading 

- Activate students’ prior knowledge by 

asking questions which related with the 

topic. 

- Construct the graphic organizer according 

to the topic and let students’ background 

knowledge about the topic. 

- Introduce short paragraph example of 

cause and effect to students. Let them tell 

topic or topic sentence, and the type of 

discourse structure. 

- Provide passage to student, guide 

students observe the text roughly and find 

signal words. 

- Let students predict what they are going to 

read and tell type of discourse structure. 

- Pre tech unfamiliar vocabulary 
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organizer that relate 

to discourse 

structure 

- Therefore 

- So/So that 

- Since 

- Thus 

 

 

While-reading 

- Ask questions that related to the passage 

for encouraging students. 

- Let students tell signal words from the 

passage. 

- Let students complete information from 

each paragraph into table or graphic 

organizer.  

 

Post-reading 

- Ask students about type of discourse 

structure. 

- Let students identify main ideas and 

details from the passage. 

- Let students identify signal words of cause 

and effect beyond the text. 

- Let students complete information in 

graphic organizer. 

- Compare different information between 

graphic organizer from their prior 

knowledge and information from the 

passage. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

คาดัชนีความสอดคลองของโครงสรางเน้ือหา 
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ตารางที ่10 คาดัชนีความสอดคลองของโครงสรางแบบฝกการอานภาษาองักฤษเพ่ือความเขาใจ โดย

การเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผงักราฟกจากแบบสอบถามผูเช่ียวชาญ 

 

บทที ่ เรื่อง 

คะแนนความเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ รวม IOC 

1 2 3 

1. Comparison 
From Student to Employee:  

A Difficult Transition 
1 0.67 1 3 0.89 

2. Sequence 
Making My First Post-College Career 

Decision 
1 1 1 3 1 

3. Exemplifying Professionalism 1 1 1 3 1 

4. Argument A Tribe is Discovered 1 1 1 3 1 

5. Definition The Kipunji 1 1 1 3 1 

6. Classification Survival School 1 1 1 3 1 

7. Problem and 

Solution 
Man Against Nature 1 1 1 3 1 

8. Cause and 

Effect 
The Environment Impact of Human 1 1 1 3 1 

 

หมายเหตุ คํานวณคาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร ดังน้ี (สุโขทยัธรรมาธิราช, 2535: 456) 

 

퐼푂퐶 =
∑푅
푁  

 

เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญ 

R คือ คะแนนของผูเช่ียวชาญแตละคน (-1, 0, 1) 

N คอื จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสรางเน้ือหา

แบบทดสอบการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ และตารางคาดัชนีความเหมาะสมจากการ

สอบถามผูเช่ียวชาญ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสรางเน้ือหา

แบบทดสอบการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ โดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความ

รวมกับผังกราฟก สําหรับนักศกึษาช้ันปที2่ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

คําช้ีแจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางใหตรงกบัความคดิเห็นของทานมากทีส่ดุ หรือเขยีน

คําแนะนําลงในชองความคดิเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยการประเมินกําหนดเกณฑไวดังนี ้

ให +1 ถาแนใจวาเน้ือหาของแบบทดสอบและรูปแบบการใชภาษาสอดคลองและ

เหมาะสมในการสรางแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยการ

ใชโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก 

ให 0   ถาไมแนใจวาเน้ือหาของแบบทดสอบและรูปแบบการใชภาษาสอดคลองและ

เหมาะสมในการสรางแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพือ่ความเขาใจโดยการ

ใชโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก 

ให -1  ถาแนใจวาเนือ้หาของแบบทดสอบและรูปแบบการใชภาษาไมสอดคลองและ 

ไมเหมาะสมในการสรางแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดย

การใชโครงสรางขอความรวมกับผงักราฟก 

Reading 

parts 
Items 

Score 
Comments/suggestions 

+1 0 -1 

I 

1     

2     

3     

4     

5     

II 
6     

7     
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8     

9     

10     

III 

11     

12     

13     

14     

15     

IV 

16     

17     

18     

19     

20     

V 

21     

22     

23     

24     

25     

VI 

26     

27     

28     

29     

VII 

30     

31     

32     

33     
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VIII 

34     

35     

36     

37     

 

ตารางที ่11 คาดัชนีความเหมาะสมของโครงสรางเน้ือหาแบบทดสอบการอานภาษาองักฤษเพือ่ความ

เขาใจ โดยการเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก จากแบบสอบถามผู

เช่ืยวชาญ 

Reading 

parts 
ขอที ่

คะแนนความคดิเห็น

ของผูเช่ียวชาญ รวม ioc ขอเสนอแนะ 

1 2 3 

I 

1 1 0 1 2 0.67 คําถามไมชัดเจน 

2 1 1 1 3 1  

3 1 0 1 2 0.67 คําตอบไมชัดเจน 

4 1 1 1 3 1  

5 0 1 0 1 0.33  

II 

6 1 -1 1 1 0.33 คําตอบกํากวม 

7 1 -1 1 1 0.33 คําตอบไมชัดเจน 

8 1 1 1 3 1  

9 1 1 1 3 1  

10 0 1 1 2 0.67  

III 

11 1 0 1 2 0.67 ทุกขอสามารถเปนคําตอบได 

12 1 1 1 3 1  

13 1 1 1 3 1  

14 0 1 0 1 0.33 ไมไดเอาเนือ้หาจากผังกราฟกมาตอบ 
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15 1 1 1 3 1  

IV 

16 1 1 1 3 1  

17 1 0 1 2 0.67 คําตอบกํากวม 

18 1 1 1 3 1  

19 1 1 1 3 1  

20 1 1 1 3 1  

V 

21 1 1 1 3 1  

22 1 1 1 3 1  

23 1 0 1 2 0.67 มีขอถูก 2 ขอ 

24 1 1 1 3 1  

25 1 1 1 3 1  

VI 

26 1 0 1 2 0.67 คําตอบไมชัดเจน 

27 1 1 1 3 1  

28 1 1 1 3 1  

29 0 1 1 2 0.67 ไมไดเอาเนือ้หาจากผังกราฟกมาตอบ 

VII 

30 1 1 1 3 1  

31 1 1 1 3 1  

32 1 1 1 3 1  

33 1 1 1 3 1  

VIII 

34 1 1 1 3 1  

35 1 1 1 3 1  

36 1 1 1 3 1  

37 0 1 1 2 0.67 ไมไดเอาเนือ้หาจากผังกราฟกมาตอบ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ตารางกําหนดเน้ือหาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 
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ตารางที ่12 ตารางกําหนดเน้ือหาแบบทดสอบ (Table of Test Specification) 

 

Objectives 
Type of 

Text 

Cognitive 

Level 

Test 

Technique 

No. of 

Items 
Scoring Time 

1. To identify main idea in the reading paragraph. Passage Understanding M/C 5 0-1 

60 

mns. 

2. To identify the meaning of the unknown words  Passage Understanding M/C 3 0-1 

3. To identify the discourse structure that the 

author used to organized their paragraph. 
Passage Understanding M/C 3 0-1 

4. To complete information into graphic 

organizers according to the reading paragraph. 
Passage Understanding M/C 17 0-1 

5. To answer the situations that related to the 

paragraph 
Passage Applying M/C 2 0-1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดย

การเรียนการสอนโครงสรางขอความรวมกับผังกราฟก สําหรับนักศกึษาช้ันปที่ 2  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

_________________________________________________________________________ 

 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามนีมี้วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคดิเห็นของนักศึกษาที่มตีอแบบฝกการ

อานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ ทีผู่วจิัยสรางขึ้นแตละบท รวม 8 บท 

2. แบบสอบถามความคดิเห็นประกอบดวย  

2.1 ความพึงพอใจดานเน้ือหา 

2.2 ความพึงพอใจดานการออกแบบบทเรียน 

2.3 ความพึงพอใจดานกิจกรรมประกอบบทเรียน 

3. ใหนักศึกษาทําเคร่ืองหมาย ลงในชองวางทีต่รงกับความคดิเห็นของนกัศกึษามาก

ที่สดุเพียงคําตอบเดยีว โดยแบงระดับความคดิเปน 5 ระดับ ดังนี ้

5 หมายถึง พึงพอใจมากทีสุ่ด 

4 หมายถึง พึงพอใจมาก 

3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง พึงพอใจนอย 

1 หมายถึง พึงพอใจนอยทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ   หญงิ  ชาย 

สาขาวชิา _____________________________________________ 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1. ความพึงพอใจดานเนื้อหา 

1.1 เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรรายวิชา      

1.2 การนําเสนอเนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นตอน      

1.3 เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับระดบัชั้น      

2. ความพึงพอใจดานการออกแบบบทเรียน 

2.1 ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน และเหมาะสม      

2.2 ภาพประกอบเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหา      

2.3 ความชัดเจนของการนําเสนอทักษะการใชกลวิธีการอานและ

กิจกรรม 

     

2.4 ความนาสนใจของการจัดองคประกอบรปูแบบสื่อ      

2.5 คําอธิบายเนื้อหาและคําสั่งในบทเรียนชัดเจนและเขาใจงาย      

3. ความพึงพอใจดานกิจกรรมประกอบบทเรียน 

3.1 กิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงคของแตละบทเรียน      

3.2 กิจกรรมสงเสริมการฝกทักษะการอาน      

3.3 การจัดลําดับการนําเสนอรูปแบบกิจกรรมตางๆ      

3.4 กิจกรรมกอนอานสงเสริมใหผูอานเขาใจเน้ือหาไดงาย      

3.5 กิจกรรมระหวางการอานสงเสริมใหผูอานคิดตามและเขาใจเนื้อ

เรื่องขณะที่อาน 

     

3.6 กิจกรรมหลังอานสงผลใหผูอานเขาใจความสัมพันธในบทอาน      

3.7 หลังกิจกรรม ผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับบทอาน

อ่ืนๆได 

     

 

ขอเสนอแนะ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ผลการวิเคราะหความยากกงาย อํานาจจําแนก และคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
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ตารางที ่13 ผลการวิเคราะหความยากงาย อํานาจจาํแนก และความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ

ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจกอนและหลังเรียน 

 

ขอที่ p r การนําไปใช ขอที่ p r การนําไปใข 

1 0.65 0.67 ใชได 20 0.61 0.44 ใชได 

2 0.65 0.44 ใชได 21 0.55 0.56 ใชได 

3 0.71 0.44 ใชได 22 0.48 0.22 ใชได 

4 0.45 0.67 ใชได 23 0.61 0.22 ใชได 

5 0.65 0.56 ใชได 24 0.65 0.44 ใชได 

6 0.65 0.56 ใชได 25 0.68 0.67 ใชได 

7 0.52 0.44 ใชได 26 0.61 0.44 ใชได 

8 0.61 0.33 ใชได 27 0.26 0.22 ใชได 

9 0.58 0.33 ใชได 28 0.61 0.33 ใชได 

10 0.71 0.22 ใชได 29 0.55 0.67 ใชได 

11 0.61 0.44 ใชได 30 0.74 0.44 ใชได 

12 0.52 0.22 ใชได 31 0.58 0.44 ใชได 

13 0.55 0.44 ใชได 32 0.39 0.22 ใชได 

14 0.58 0.33 ใชได 33 0.52 0.33 ใชได 

15 0.58 0.56 ใชได 34 0.58 0.33 ใชได 

16 0.58 0.56 ใชได 35 0.55 0.33 ใชได 

17 0.77 0.44 ใชได 36 0.55 0.11* ใชไมได 

18 0.55 0.11* ใชไมได 37 0.71 0.33 ใชได 

19 0.58 0.44 ใชได  

คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.79 

 

หมายเหต ุ คาความยากงาย (p) 0.20-0.80 

คาอํานาจจาํแนก (r) 0.20 ขึ้นไป 

คาความเช่ือมั่น 0.7 ขึ้นไป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ตวัอยางแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ โดยการเรียนการการสอนโครงสราง

ขอความรวมกับผังกราฟก 
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Lesson Plan 2 

Unit 2 Sequence (Work and Education) 

Level: Second year Students 

Time: 1 period (2 hours) 

Content: Work and education 

Learning Objectives: 

1. To be able to identify signal words of discourse structure that the writer used from reading passage. 
2. To be able to tell type of discourse structure. 
3. To be able to identify main ideas and details from the passage. 
4. To be able to complete information in graphic organizer. 

Teacher’s Notes Teacher’s Activities Students’ Activities 

Warm up: 
- Let students read the topic of the 

passage. 
 

- Let students look at the picture in 
the passage. 

 
- Before reading, look at the topic of 

the passage. 
 

- Look at the picture in the passage, 
what do you see? 

 
- Look at the topic and tell to teacher. The 

topic is “Making my first post-college 
career decision.” 

- The tall building with sun shine 
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- Have volunteers to tell what they 
saw from the picture. 

- What do you think how this picture 
relates to the topic? 
 

 

- They may be compare new graduate 
students with sun shine. (the answer 
may be vary)  

Pre-reading: 
- Ask questions for activating 

students’ prior knowledge. 
 
 
 

- Construct the graphic organizer 
according to the topic and let 
students comment or fill 
information that they already 
known about the topic. 

- Introduce short paragraph example 
of sequence. Let them tell the 
topic/topic sentence and type of 
discourse structure. 

 
 
 
 

 
- Let imagine, you are supposing to a 

senior student, what do you have 
to do before graduate?  

- OK, you write it down on your 
paper. 

 
 
 
 
 

- Look at this paragraph, please read 
it roughly and tell me what type of 
discourse structure. 

 
- We have to finish all require course, also 

interning, contact to register office, 
prepare for finding job, etc. (the answer 
can be vary) 

 
 
 
 
 
 

- It is sequence. 
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- Provide passage to student, guide 
students observe the text roughly 
and find signal words. 

 
 
 
 
 
 
 

 
- What is the topic or topic sentence 

of this paragraph? 
- Why do you know? Which is signal 

word could be showed sequence? 
 

- Look at the passage, let read 
roughly and find the signal words 
in the text. 

- What sequence that the author 
told? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- It is a process of making adjusting 
entries. 

- The word “first, next, finally” shows 
sequences of making adjustment of 
accounting.  

- (students read the text roughly for 
finding signal words) When, eventually, 
and until in paragraph 3 

- He told about the last year of his final 
year in college. 

The process of making 
adjusting entries is very simple 
and logical. First, for each account 
it is necessary to determine what 
is in the account. Next, it is 
necessary to determine what 
should be in account. Finally, if 
there is a difference, the account 
is either debited or credited so 
that the final balances becomes 
correct. 
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- Let students predict what they are 
going to read and tell type of 
discourse structure 

- Pre tech unfamiliar vocabulary 
 
 
 

- Can you guess what are you going 
to read 

 
- Before you read, you have to know 

some meaning of unfamiliar 
vocabulary firstly. Look at your 
book page 167, you and your 
partner help together to find 
meaning of the words. 

 

- Yes, we are going to read story about his 
life in last year and what he did in during 
last semester of this college. 

- (students do the vocabulary section in 
their book) 

While-reading: 
 

- Ask questions that related to the 
passage for encouraging students. 

 
 
 
 
 

- Let students tell signal words from 
the passage. 

 
 

 
 

- In the passage, what is the author’s 
name? 

- What does he think about making 
decision? 

- How many sub topics appear in the 
passage? What else? 

 
- Did you find signal words of 

sequence? 
 
 

(students read the text in their book by 
themselves) 

- He does not mention in the passage. 
 

- He thinks it is the hard time what he 
should do in his life. 

- 4 sub topics: going corporate, from 
internship to full-time job, learning is 
key, and creating opportunities. 

- Yes, when, eventually, and until in 
paragraph 3:  
When I began my final year in college 
last fall, … 
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- Let students complete information 
from each paragraph into table or 
graphic organizer. 
 

 
 
 
 

- Let see paragraph 2, what is the 
topic that author mentioned? 

- What field of career that he 
interested in? 

- Where did he intern? 
 

- So, what situation happened 
before? 

- That right, now you and your 
partner have to read information in 
each paragraph and fill those 
information into the table. 

I eventually interviewed with several… 
…. I wouldn’t even be starting until the 
following June. 
 

- It’s about his interest field and his 
internship. 

- He interested in accounting and 
technology. 

- He interned in Telecommunication 
Company. 

- He interested in accounting and 
technology before join internship. 

- (students and your partner help 
together to complete information into 
the rest of table) 

Post-Reading:  
- Ask students about type of 

discourse structure. 
 

- Let students identify main ideas and 
details from the passage. 

 

 
- As you just read, please tell me 

what kind of discourse structure? 
 

- What is the main idea of this 
passage? 

 

 
- Sequence of making his first job 

decision. 
 

- The sequence of making first post-
college career decision and how he think 
about his career in the future. 
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- Let students complete information 
in graphic organizer. 
 

 
- What is details of from the 

sequence in paragraph 2-3? 
 
 
 
 
 

- Do you know other signal words 
that we can use in sequence? 

- We can use signal words in 
sequence following:  

- First, second, next, last, 
finally, eventually, then, steps, 
before, after 

- Now, you and your partner help 
together to do exercise about main 
idea and details. 

- After that, you complete 
information in graphic organizer. 
 

 
- He talked about the sequence of finding 

his first career. He interested in 
accounting and communication and 
have been interning in 
telecommunication. Next, he began to 
find a full-time job in accounting. 

 
- First, second, finally, then, after that, 

next, later, etc. 
 
 
 
 
 

- Students do exercise for finding main 
idea and details in their book. 

 
(students complete information in graphic 
organizer) 
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Exercise 2: Sequence 

Pre-reading 

Let’s imagine… you are a senior student 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 

 

 
From paragraph above… 

What is the topic? 

_______________________________________________________________ 

What is the type of discourse structure? ______________________________ 

What is signal word? How do you know? 

_______________________________________________________________ 

 

The process of making adjusting entries is very simple and logical. First, 

for each account it is necessary to determine what is in the account. Next, it is 

necessary to determine what should be in account. Finally, if there is a difference, 

the account is either debited or credited so that the final balances becomes 

correct. 

What do you do in 
your internship? 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

What do you have to do 
before you graduate? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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While-reading 

Directions: Answer the following question and identify signal words of comparison 

 

1. How many sub topics appear in the passage? What else? 

_____________________________________________________________________ 

2. What is the author’s name? 

_____________________________________________________________________ 

3. What does he think about making decision? 

_____________________________________________________________________ 

 

Signal Words of Sequence 

 

first   second  next  last  finally 

eventually  then  steps  before  after 

subsequently  stages  later  above  down 

 

Identify signal words from the passage into the table  

 

Paragraph Signal words 
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Directions: Fill information and signal words from each paragraph into the table or graphic 
organizer 

Paragraph 2 

Topic/topic sentence: __________________________ 

 

 

 

 

 

Paragraph 3 

Topic/Topic sentence:__________________________ 

 

 

 

 

 

Paragraph 4 

Topic/topic sentence: __________________________ 

 

 

 

 

 

Paragraph 5 

Topic/topic sentence: __________________________ 
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(Answer) 

 

Paragraph 2 

Topic/topic sentence: his interest and internship 

 

 

 

 

 

Paragraph 3 

Topic/Topic sentence: finding a job  

 

 

 

 

 

Paragraph 4 

Topic/topic sentence: getting a job 

 

 

 

 

Paragraph 5 

Topic/topic sentence: the reason why he think about his job 

 

 

 

 

 

Interested in 
accounting and 

technology 

Intern in 
Telecommunication 

Company  

Learn many things 
and realize it isn’t 

kind of work that he 
wanted 

Look for full-time 
position in accounting 

Misunderstand and 
ignore job 

Realize his mistake, 
then contact to his 
professor and put 

resume 

Interview with 
different companies 

Accept a position in 
large accounting 

firm 

Anxious about earning 
income and 

supporting himself 

Need to get the job 
quickly 

Accept the position 
that he can learn and 

gain experience 
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Post-reading 

Making My First Post-College Career Decision 

Directions: Complete information in graphic organizer correctly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realize about her mistake 

Looking for a full-time job in 
accounting  

 

Past year 
Fall (September-October) 

November 
Fall (September-October) 
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Answer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internship at 
telecommunications company 
Learn about communicating, 

borating, and dealing with 
office politic 

She got the job  
Start her work on July with the 

large company firm 

Realize about her mistake 

Looking for a full-time job in 
accounting 

Ignored some job because she 
was misunderstand 

She think they were for 
December graduates, but they 

posed for regular May 
graduates 

quickly put resume and 
contacted professors for 

recommendation 

Past year 
Fall (September-October) 

November 
Fall (September-October) 
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Post-reading 

Main ideas and details 

Directions: According to the passage, answer the questions below. 

 

1. What is the main idea of this passage? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. According to the passage, what is the anxiety of graduated? 

___________________________________________________________________________ 

3. What is the right field of career of the author? __________________________________ 

4. What would he do when his job is no longer challenging? 

___________________________________________________________________________ 

5. From the passage, what kind of discourse structure? ______________________________ 

 

How is different between your prior knowledge and information from the text? 

 

Do you know other signal words which use in sequence? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Sequence Quiz 

George Washington and his career 

George Washington was born on February 22, 1732 in Westmoreland County, 
Virginia, although he grew up near Fredericksburg. In his childhood and adolescence, he 
studied math and surveying. When he was 16, he went to live with his brother Lawrence in 
Mount Vernon. George was scarred with Smallpox before the age of 20, but inherited his 
brother's land (including Mt. Vernon) when he died in 1752. 

Washington's military career began in 
1753 during the French and Indian War, when he 
was sent into Ohio country. Then, in 1754, he 
battled the French and was forced to surrender 
Fort Necessity (near present-day Pittsburgh, 
Pennsylvania). He continued as an officer in Ohio 
country, and served under the British general 
Edward Braddock when their army was 
ambushed by the French in 1755. Once again, 
Washington tasted defeat after their surrender 
of Fort Duquesne to French forces. Washington 
helped take Fort Duquesne back in 1758. 

After that, Washington was married to Martha Custis in 1759. Washington managed 
the family, farm, and estate until he took command of the Virginia troops just before the 
American Revolution. He was made commander of the Continental Army on June 15, 1775. 

Washington proved himself an excellent leader, and won several decisive battles 
during the Revolution. As an advocate of a federal government, Washington became 
chairman of the Constitutional Convention and helped in getting the Constitution ratified. In 
1789, he was inaugurated as America's first president. Then, Washington was re-elected in 
1792, but refused a third term. On December 14, 1799, seventeen days before the new 
century, Washington died of acute laryngitis. 
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Directions: (1-2) Choose the best answer that should be completed in the graphic organizer. 

1.  

a. He had begun military career when was sent into Ohio in 1754 

b. He battled the French and was forced to surrender Fort Necessity. 

c. He continued as an officer in Ohio and served under the British general 

Edward Braddock. 

2.  

a. Washington was married. 

b. Washington tasted defeat after their surrender of Fort Duquesne to French 

forces. 

c. Washington helped for taking Fort Duquesne back. 

 

Directions: (3-10) According to the passage, choose the best answer. 

3. In paragraph 2, what does “their” refers to? 

a. Edward Braddock 

b. American army 

c. French 

1732 

Born and grew up 
until 16 years  
move to live with 
his brother 
Lawrence 

1753 

 

(1) 

 

1789 

- inaugurated as 
America's first 
president 

- re-elected in 
1792 

- American 
Revolution 
 
 
 
 

1759 

 

Married to 
Martha Custis 

1758 

 

(2) 

 

1755 

- served under 
the British  

- army was 
ambushed by 
the French 

1799 

 

Died of acute 
laryngitis 
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4. What is the main idea of the passage? 

a. George Washington is the first president of America. 

b. George Washington is the great commander of American military.  

c. George Washington proved himself to be an excellent leader. 

5. What is the purpose of the author? 

a. To inform about Washington’s life. 

b. To inform about Washington and his troops. 

c. To persuade reader to revere Washington. 

6. From the passage, which answer could be possible beginning year of American 

Revolution? 

a. 1775 

b. 1789 

c. 1759 

7. Which answer DOES NOT mentioned in passage? 

a. Beginning of military career 

b. Reason of American Revolution 

c. Leadership of Washington 

8. What is his duty on American Revolution? 

a. He took command of the Virginia troops. 

b. He made commander of control Continental Army. 

c. Washington proved himself an excellent leader. 

9. How many terms of election he won? 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

10. Which is a kind of passage and graphic organizer above? 

a. Sequence 

b. Processing 

c. Description 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 
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The Development of Reading Exercises Based on Discourse Structure and Graphic 
Organizers Instruction of Second-year Students, Faculty of Education, Silpakorn University,  

Sanamchandra Palace Campus 

 

Pre-post test 

Directions: Read the passage and graphic organizer, then choose the best answer 

Reading I (1-4)  

There are many differences between the intensive care a patient received yesterday 
and the intensive care he receives today. For example, thirty years ago a patient’s intensive 
care consisted of putting him in a single room, giving him oxygen and fluids, taking his vital 
signs frequently, and giving him medication as ordered. Nurses could not spend much time 
with a patient, even a critically ill patient, because nurses were so few. Since there was a 
shortage of nurses in those days, many nurses felt the next time they went to a patient’s 
room he would be dead. Many times he was. However, there has been a revolution since 
then. The approach to intensive care today is much different. It consists of an entire unit 
designed especially to care for the critically ill patient. A staff of highly trained nurses and 
skilled technicians are in constant contact with the patient, taking care of his every need and 
monitoring any change in his condition, however slight. In addition to its staff, the intensive 
care unit is equipped with sensitive life-saving machines. Thanks to the staff, machines, and 
routine, many patients leave the intensive care unit of today to live long, healthy, happy 
lives. 

 

 

 

 

 

 

1. 

a. Many differences between the intensive care a patient received. 
b. Patient is admitted in their single room and took medicine. 
c. Nurses could not spend much time with a patient. 
d. There was a shortage of nurses. 

 

Past Present 

(1) (2) 

Relationship 
with patient 

Not spend 
much time 

with patient 
(3) 

Nurses 
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2. 

a. Many nurses felt the next time they went to a patient’s room he would be dead. 
b. The approach to intensive care today is much different. 
c. Nurses were trained to care for their patient. 
d. There has been a revolution since then. 

3. 

a. Constant contact with the patient. 
b. Intensive care unit is equipped with sensitive life-saving machines. 
c. Entire unit designed especially to care for the critically ill patient  
d. Patients leave the intensive care unit of today to live long, healthy, happy lives. 

4. What is the main idea of this paragraph? 

a. There are many advantages and benefits of intensive care. 
b. There are many differences of relationship between patient and nurse today. 
c. There are many differences of intensive care a patient received in the past and 

nowadays. 
d. The reasons that why the nurses have to take the unit designed course for critically 

ill patient. 

 

Directions: Read the passage and graphic organizer, then choose the best answer 

Reading II (6-9)  

Stefani Joanne Angelina Germanotta, better known by her stage name Lady Gaga, is 
an American singer, songwriter, and actress. She is known for her self-empowering 
messages, fashion, and live performances. She was born in 1986. There are a few reasons 
why Lady Gaga is currently called the Queen of Pop. First, she started early in life, learning to 
play piano at the age of four, and writing her first piano ballad at the age of thirteen. In high 
school, she portrayed lead roles as Adelaide in Guys and Dolls and Philia in A funny Thing 
Happened on the Way to Forum. At the age of seventeen, Gaga gained early admission to 
the New York University’s Tisch School of Arts. There she studied music and improved her 
songwriting skills. Gaga’s success grew following the release of her debut studio album, The 
Fame (2008), which was a critical and commercial success. Furthermore, her second studio 
album, Born This Way, released on May 23, 2011, topped the charts in more than ten 
countries. Some may say that Lady Gaga is a “copycat” artist in that she imitates such iconic 
entertainers as Madonna, Elton John, and Bette Midler; others say that while she has 
certainly “borrowed” from these musical greats, Lady Gaga’s style is all her own. 
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6. 

a. Imitating role plays. 
b. Writing her first piano ballad. 
c. Becoming a leader in high school. 
d. Writing Guys and Dolls and A funny Thing Happened on the Way to Forum. 

7. 

a. Became a famous-world singer and songwriter. 
b. Imitated such iconic entertainers such as Madonna. 
c. Topped the charts in more than ten countries. 
d. Released her second studio album, Born This Way, in 2011. 

8. What type of discourse structure used in this paragraph? 

a. Cause and effect of why Lady Gaga becomes famous 
b. Cause and effect of why Lady Gaga has special talents. 
c. Sequence of processes of making each Lady Gaga’s album. 
d. Sequence of Lady Gaga’s life and her latent. 

9. According to the paragraph, why does Lady Gaga become a famous artist until nowadays? 

a. Because she imitates such previous iconic entertainers. 
b. Because she has her own styles. 
c. Because her songs is appreciated to all kinds of listeners.  
d. Because she is an American singer, songwriter, and actress. 

 

Directions: Read the passage and graphic organizer, then choose the best answer 

Reading III (10-13) 

Human eating habits is another factor that leads to problems caused by 
consumption of fast food. Health problems caused by fast food include obesity, diabetes and 
hypertension. Many of us tend to frequently eat this kind of food that has a high fat and 
calorie content. As most of the food lacks a good amount of fiber, it not easy to digest fast 

Born 
(1986) 

(8) 
Released debut 
studio album in 
2008 and 2011 

(7) 

(6) 
Learning to play 
piano and write 

the song 
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food. The food matter that remains undigested gets deposited on the stomach tissues. In 
addition to that, human beings have developed a weird style of eating. The human body 
needs four meals, namely breakfast, lunch, afternoon snack and dinner, all at equal time 
breaks, so that the body is able to digest the food and assimilate its nutrients. The abnormal 
consumption timings and unequal intervals result into indigestion. The body is not able to 
digest the calorie heavy food, which results into fat deposition on the tissues. 

 

 

 

 

 

 

10. 

a. Human eating habits 
b. Human behavior 
c. Consumption of fast food 
d. Health problems 

11. 

a. Body is able to digest the food and assimilate its nutrients. 
b. Abnormal consumption timings and unequal intervals. 
c. The body is not able to digest the calorie heavy food. 
d. Fat deposition on the tissues. 

12. 

a. Abnormal consumption timings 
b. Unequal intervals 
c. Digestion of the calorie heavy food 
d. Indigestion and fat deposition 

13. Which answer DOES NOT mentioned in a paragraph? 

a. Fibers helps to digest the food and assimilate its nutrients. 
b. Consumption intervals in important for digestive system. 
c. Health problems is the consequence of consumption fast food. 
d. Fast foods’ nutrition have disadvantages to human digestion. 

 

 

(11) 

(12) 

Health problems  
(obesity, diabetes and 

hypertension) 

(13) 

Cause Effect 
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Directions: Read the passage and graphic organizer, then choose the best answer 

Reading IV (14-18) 

By self-esteem, we refer to the evaluation which the individual makes and 
customarily maintains with regard to himself (or herself); it express an attitude of approval 
or disapproval, and indicates the extent to which an individual believes himself to be 
capable, significant, successful and worthy. People with low self-esteem may find it harder 
to make decisions, because they doubt that they’ll be successful. They also find it harder to 
make friends, because they’re shy or they don’t think other people will like them. People 
with higher self-esteem often report having happier and more satisfying lives. They’re more 
confident about their abilities to cope with problems and take on new challenges, and also 
more likely to approach new people to make friends. In short, self-esteem is a personal 
judgment of worthiness and is expressed in the attitudes that the individual holds towards 
himself.  

 

 

14. 

a. A personal judgment of value to himself (or herself). 
b. A personal evaluation of individuals’ happiness. 
c. An individual ability for coping problems. 
d. A confidence of making decision. 

 

15. 

a. Indicates abilities to cope with problems. 
b. Makes a personal judgment of value to himself (or herself). 
c. Makes and customarily maintains with regard to himself (or herself). 
d. Indicates individual believes himself to be skilled, significant, successful and 

worthy 

16. What is the main idea of the paragraph? 

a. Self-esteem is personal ability to cope with problems. 
b. Self-esteem is individual beliefs about their relationship. 
c. Self-esteem refers to personal happiness about their attitude. 
d. Self-esteem refers to individual judgement of worthiness about himself. 

17. According to the paragraph, who has the Self-esteem? 

Jane knows her mistake, she admits it and finds the way to improve it. 

Sam always wait for others to greet him instead of greeting them firstly.  

Self-
esteem 

(16) (17) is that 
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Tim always discuss the questions with professor and his classmates during the 
class. 

a. Jane and Sam 
b. Sam and Tim 
c. Jane and Tim 
d. All of them 

18. What is the purpose of the author? 

a. To inform the definitions of Self-esteem and how is it related to our attitude. 
b. To inform the definitions of Self-esteem and how to improve it. 
c. To persuade the readers to build up their Self-esteem. 
d. To persuade the readers to realize about themselves. 

 

Directions: Read the passage and graphic organizer, then choose the best answer  

Reading V (19-23) 

There are certain things which students can do if they suffer from exam anxiety. To 
begin with, they should get a good night’s sleep the day before the exam. If they sleep well, 
they will be able to concentrate and do well in the exam. If not, this will cause more stress 
and anxiety. The second effective solution is to change their poor study habits. If they start 
to study one day before the exam, this will cause worry and stress. However, if they change 
such habits and start to study regularly, this will give them confidence before and during the 
exam. The last thing they should do is to think positive. When they think positive, they will 
get rid of all their fears and worries. For example, visualizing themselves as a student who 
has a high mark before the exam can make them feel better. 

 

 

 

 

 

19. 

a. Certain things which students can do 
b. Good night’s sleep problem 
c. Exam nervousness 
d. Day before the exam 

 

(21) 

(22) 

(23) 

Change their poor study habits 

Problem 

Solutions 
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20. 

a. Concentrate and do well in the exam 
b. Manage with stress and anxiety 
c. Sleep all the day before the exam 
d. Get a good night’s sleep 

21. 

a. Think in positive way 
b. Realize of all their fears and worries 
c. Give them confidence before and during the exam 
d. Visualize themselves as a student who has a high mark 

22. What kind of discourse structure used in this paragraph? 

a. Problem and solutions of study habits. 
b. Problem and solutions of exam anxiety. 
c. Cause and effect of positive thinking. 
d. Cause and effect of good night’s sleep before the exam. 

 

23. According to the paragraph, which answer refers to “visualizing?” 

a. Ahmet performs as the best as he can. 
b. Luke imagines himself as a successful businessman.  
c. Sandy acts like the student who has a high score. 
d. Sarah realizes about her mistake and try to solve it appropriately.  

 

Directions: Read the passage and graphic organizer, then choose the best answer 

Reading VI (24-27) 

Ministry of Education regulation, French children spend a minimum of 30 minutes 
eating (it’s often more), and then usually have at least an hour to play, if not more. Now that 
we’re back in Vancouver, my daughter’s lunch period is one hour long, including 10 minutes 
to eat. Yep, 10 minutes, call me crazy, but I don’t think this is enough time. Learning doesn’t 
stop in the lunchroom, in my opinion. If we are giving our children a short lunch break, we 
are teaching them that food is an inconvenience, and eating is an interruption in the day. We 
encourage them to gobble their food, when the research shows that eating more slowly is 
healthier. In fact, the French spend longer eating, but eat less–in part because that ‘fullness 
feeling’ (satiety signal) needs about 20 minutes to get from your stomach to your brain. But 
the French also spend longer eating because they believe that it’s important to teach kids to 
eat well – it’s a life skill, like reading. 
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24. 

a. Teaching them that food is an inconvenience 
b. Eating is an interruption in the day 
c. Spending longer time for eating  
d. Eating more slowly is healthier 

25. 

a. We should spend more time for lunchtime. 
b. We should spend less time for lunchtime. 
c. We should spend 10 minutes for eating, that is enough. 
d. We should spend at least half an hour for lunchtime include eating and playing. 

26. What is the purpose of the author? 

a. To persuade people spend lunchtime for entertaining children. 
b. To persuade people spend longer lunchtime for teaching children eat well. 
c. To inform information about why lunchtime is necessary. 
d. To inform information about lunchtime in France and Canada. 

27. According to the paragraph, what does “this” refer to? 

a. Lunchroom 
b. Lunch period 
c. Opinion 
d. Vancouver 

 

Directions: Read the passage and graphic organizer, then choose the best answer 

Reading VII (28-31) 

Many people have to communicate and work with members of other cultures, and 
social skilled training is now being given some of these who are about to work aboard. 

Learning doesn’t stop in 
lunchroom 

(27) 

It’s important to teach kids to 
eat well 

(26) 
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Intercultural communication is necessary for several kinds of people. First, tourist are 
probable the largest category, though they stay for the shortest periods and need to master 
only a few simple situations – meals, travel, shopping, etc. Business, governmental, and 
university visitors, on short business trip have to cope with a wider range of problems, but 
are often accommodated in hotels or somewhere similar, and looked after by other 
expatriates. They rarely learn the language and are given a great deal of help. Lastly, 
businessmen, or other on longer visits of up to five years, students who stay from one to 
three year, and members of the Peace Corps and Voluntary Service Overseas who stay for 
two years. This is much more demanding, involving living in a house or apartment, coping 
with many aspects of local culture, and learning at least some of the language.  

 

 

 

 

 

 

 

28. 

a. Largest group and stay for doing activity 
b. Largest group and stay not more than 1 month 
c. Stay shortest and need to learn a little of culture 
d. Stay shortest and need to act in some situations 

29. 

a. Business, university, governmental visitors 
b. Business, governmental officers, and tourist 
c. University visitors, businessmen, and students 
d. Businessmen, governmental officers, members of corp 

30. 

a. Longer stay and buy the house or apartment 
b. Longer stay and cope with much local culture 
c. Cope with much local culture and understand local language 
d. Cope with much local culture and volunteer in local area. 

31. Katy is the graduated student who will graduate in next month. She have to go aboard: 
England and France for presenting her research and joining symposium. According to the 
passage, what kind of people Katy is? 

People who need 
intercultural communication 

Tourist Business people, students, 
peace corp 

(31) 

(30) Short stay (32) 
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a. Tourist 
b. Visitor 
c. Student 
d. Government officer 

 

Directions: Read the passage and graphic organizer, then choose the best answer 

Reading VIII (32-35) 

On one corner of my dresser sits a smiling toy clown on a tiny unicycle–a gift I 
received last Christmas from a close friend. The clown’s short yellow hair, made of yarn, 
covers its ears but is parted above the eyes. The blue eyes are outlined in black with thin, 
dark lashes flowing from the brows. It has cherry-red cheeks, nose, and lips, and its broad 
grin disappears into the wide, white ruffle around its neck. The clown wears a fluffy, two-
tone nylon costume. The left side of the outfit is light blue, and the right side is red. The two 
colors merge in a dark line that runs down the center of the small outfit. Surrounding its 
ankles and disguising its long black shoes are big pink bows. The white spokes on the wheels 
of the unicycle gather in the center and expand to the black tire so that the wheel somewhat 
resembles the inner half of a grapefruit. The clown and unicycle together stand about a foot 
high. As a cherished gift from my good friend Tran, this colorful figure greets me with a smile 
every time I enter my room. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 

a. Wheel 
b. White spokes 
c. Shoes 
d. Underneath part 

 

Unicycle clown 

(34) Body Head 

- Short yellow hair 
- Blue eyes 
- Dark lashes 
- Cherry red cheek, nose, and lips 

(35) (36) 
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33. 

a. Wear a fluffy nylon costume with light blue and red 
b. Wear a two-tones costume and colorful trousers 
c. Wear a fluffy costume and red nylon shirt 
d. Wear a two-tones costume and small dark tie 

34. Which answer COULD NOT complete in (36)? 

a. Black tire 
b. Big pink bows 

c. White spokes on the wheel 
d. Long black and pink shoes 

35. What is the main idea of the paragraph? 

a. The tiny unicycle clown with the yellow hair and two-tone shirt. 
b. The tiny colorful unicycle clown that makes the author smiles. 
c. The appearances of tiny unicycle clowns that she gives it to her close friend. 
d. The clown that make the author happy when she saw it in her dresser site. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครือ่งมือวจิัย 
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ประวัตผิูวจิัย 

 

ช่ือ-สกุล   นางสาวถิรนันท ปานศภุวัชร 

เกดิวันที ่  25 ธันวาคม 2530 

ทีอ่ยู    362/4 ถ.สกล-อดุร ต.ธาตเุชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

 

ประวัตกิารศกึษา 

พ.ศ. 2549  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  

จังหวัดสกลนคร 

พ.ศ. 2554 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การสอนภาษาอังกฤษใหผูมีพ้ืนฐานภาษา

อื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน จงัหวัดขอนแกน 

พ.ศ. 2554  ศึกษาตอระดับมหาบัณฑติ สาขาการสอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ (TEFL) ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศลิปากร จงัหวัดนครปฐม 

 

ประวัตกิารทํางาน 

พ.ศ. 2557 ถึงปจจบุัน อาจารยพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร จงัหวัดนครปฐม 
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