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 การวิจยันีJ มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1. ศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 2.  
ออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน
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การเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดบั
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The objectives of this research were to conduct a needs analysis for the 
development of an instructional model based on the Pragmatics Theory to 
enhance interpretative reading ability of undergraduate students, to design and 
develop the instructional model, to implement the instructional model in the 
classroom, and to evaluate the efficiency of the instructional model. The research 
and development process was used to analyze the needs in developing the 
model from documentary and individual sources in an attempt to define the 
conceptual framework of the model. After that, the model was designed and 
developed, based on the pragmatics theory, and tried with the sample group. The 
sample group consisted of 30 Thai-major students who enrolled in THAI 3206 
Interpretative Reading in the third semester of the 2015 academic year. The 
research instruments comprised an interpretative reading proficiency test, 
instructional management plans, and an opinion questionnaire. The data were 
analyzed for mean, standard deviation, and t-test. 
 The study findings revealed that interpretative reading ability is so crucial 
that students should practice to master. Instructors should demonstrate how to do 
it first and then let their students practice by themselves. The constructed model 
has two phases. The first phase comprises planning and preparing students to 
learn. The second phase is organizing learning activities, which consists of three 
major steps. The first step is the pre-reading activities, consisting of 
understanding features of reading texts and demonstrating how to read 
interpretatively. The second step is the main reading activities, consisting of 
reading interpretatively by the students themselves, sharing ideas among group 
members, and practicing interpretative reading. The third step is the post-reading 
activity, comprising re-implementation for assessment. It is also found that the 
overall posttest scores of the students after having implemented the model were 
higher than the pre-test scores. For the quantitative assessment, it is found that 
the posttest scores on the interpretative reading proficiency test of the students 
were significantly higher than the pre-test scores at the .05 level. For the 
qualitative assessment, it is revealed that the model could enhance the 
interpretative reading ability of the students, enable them to think systematically, 
and gain more diverse and rational opinions from group discussions. 
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ขอขอบคุณเพื�อน ๆ สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ทัJงกลุ่มหลกัสูตรและการนิเทศ กลุ่ม
การสอนภาษาองักฤษ กลุ่มการสอนสังคมศึกษา และกลุ่มการสอนภาษาไทย ที�ไดใ้ห้กาํลงัใจในการ
เรียนและการทาํวทิยานิพนธ์มาโดยตลอด 

คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบันีJ  ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยทุ์กท่านที�คอยส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ว้จิยัประสบความสาํเร็จในวนันีJ  
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บทที� 1 

 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

โลกปัจจุบนัเป็นโลกแห่งขอ้มูลข่าวสาร (informational society) ไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดของ
โลกก็สามารถรับขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทนัท่วงทีผ่านสื�อประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทย ุ
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร หรืออินเทอร์เน็ต เป็นตน้ เพราะฉะนัJนสิ�งที�จาํเป็นอย่าง
หนึ�งสาํหรับการดาํรงชีวิตในปัจจุบนัก็คือการอ่าน เพราะการอ่านเป็นเครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาหา
ความรู้ ตลอดจนเป็นเครื�องมือที�ใชใ้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากสื�อประเภทต่าง ๆ เพื�อให้เป็นผูที้�มี
ความรู้ ความสามารถ ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์และการเปลี�ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบนั ดังที�    
นราวลัย ์พูลพิพฒัน์ (2529: 48) เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ (2536: 5) และศิริพร ลิมตระการ (2537ก: 46) 
ไดก้ล่าวไวว้า่ การอ่านเป็นปัจจยัสําคญัที�จะช่วยให้ผูอ่้านไดรั้บรู้ข่าวสารต่าง ๆ ไดท้นักบัเหตุการณ์
ของโลกปัจจุบัน เพราะฉะนัJ นผู ้ที� มีความสามารถในการอ่านสูงก็จะสามารถใช้การอ่านใน           
การแสวงหาความรู้เพื�อรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดม้ากกว่าผูที้�มีความสามารถในการอ่านน้อย กล่าวคือ   
ผูที้�มีความสามารถในการอ่านมากก็จะสามารถเขา้ใจเนืJอหา เรื�องราว หรือประเด็นสําคญัที�ผูเ้ขียน
ตอ้งการจะสื�อสารไดม้ากกวา่ผูที้�มีความสามารถในการอ่านนอ้ย ยิ�งมีความสามารถในการอ่านมาก
เท่าใดก็จะทาํให้เขา้ใจเนืJอหา เรื� องราว หรือประเด็นสําคญัที�ผูเ้ขียนตอ้งการจะสื�อมากขึJนเท่านัJน 
อย่างไรก็ตาม การอ่านเพียงเพื�อให้เขา้ใจเนืJอหา เรื� องราว หรือประเด็นสําคญัของสิ�งที�อ่านยงัไม่
เพียงพอต่อการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนั เนื�องจากขอ้มูลข่าวสารที�ปรากฏในสื�อประเภทต่าง ๆ นัJน 
บางครัJ งผูเ้ขียนไม่ได้สื�อความหมายตามถ้อยคาํหรือขอ้ความที�ใช้ แต่ผูเ้ขียนได้ซ่อนความเอาไว้
เพื�อใหผู้อ่้านไดข้บคิดดว้ยตวัเอง  

การเขียนในลกัษณะที�ซ่อนความไวนี้J  ผูเ้ขียนอาจจะมีเหตุผลบางประการหรือขึJนอยู่กับ
ลกัษณะของสื�อ เช่น โฆษณา ยอ่มที�จะตอ้งใชภ้าษาที�มีลกัษณะเชิญชวนใหใ้ชสิ้นคา้ของตน ลกัษณะ
ภาษาที�ใช้จะตอ้งแสดงให้เห็นถึงสรรพคุณที�ดีเลิศของสินคา้ที�เมื�อผูซื้Jอสินคา้ซืJอไปใช้แลว้จะตอ้ง
ตอบสนองความต้องการของผูซื้J อได้ หรือการ์ตูนล้อเลียนการเมืองตามหนังสือพิมพ์ชื�อต่าง ๆ 
ผูเ้ขียนก็ตอ้งใชภ้าษาที�ไม่สื�อความหมายตรงไปตรงมา เพราะอาจจะไปกระทบหรือพาดพิงถึงบุคคล
ที�นาํมาลอ้เลียน ดงันัJนผูเ้ขียนจึงตอ้งใชภ้าษาที�แสดงความหมายโดยออ้มหรือใชค้าํเปรียบเทียบหรือ
ใชค้าํใหน้อ้ยแต่กินความมาก เพื�อให้ผูอ่้านคิดเองวา่ผูเ้ขียนตอ้งการจะสื�อความหมายหรือบอกอะไร 
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ซึ� ง วลัภา ศศิวมิล (2541: 6) ไดก้ล่าววา่ สาเหตุประการหนึ�งที�ผูเ้ขียนไม่นิยมส่งสารถึงผูอ่้านโดยตรง
อาจจะเป็นเพราะเรื� องที� เขียนนัJ นเป็นเรื� องที�ผิดกฎหมาย ขัดค่านิยมบางประการ หรือทํา             
ความเดือดร้อนเสื�อมเสียให้แก่ผูอื้�นหรือตนเองเนื�องจากผูเ้ขียนอาจจะเขียนถึงเรื� องราวเกี�ยวกับ
บุคคลที�ไม่อาจเขียนอยา่งเปิดเผยจึงตอ้งเขียนออกมาในรูปของสัญลกัษณ์ เพราะฉะนัJนจึงเป็นหนา้ที�
ของผูอ่้านที�ตอ้งตีความเอง นอกจากนีJ  วรวฒัน์ วฒันธีรางกูล (2552: 2) ยงัไดก้ล่าวเพิ�มเติมเกี�ยวกบั
เหตุผลที�ผูเ้ขียนไม่นิยมส่งสารถึงผูอ่้านโดยตรงไวอี้กว่า การที�ผูเ้ขียนไม่ใช้ภาษาแบบตรง ๆ ใน   
งานเขียนของตนเอง โดยเฉพาะงานเขียนประเภทเรื�องสัJ นในปัจจุบนั อาจจะเป็นเพราะผูเ้ขียนมี
ความเห็นว่า การที�จะส่งสารถึงผูอ่้านอย่างเปิดเผยนัJน นอกจากจะทาํให้งานเขียนด้อยคุณค่าทาง
ศิลปะแลว้ ยงัเป็นการจาํกดัสิทธิq ของผูอ่้านอีกดว้ย  

การตีความเป็นการอ่านเพื�อคน้หาเจตนาหรือจุดประสงค์ที�แทจ้ริงที�ผูเ้ขียนตอ้งการจะสื�อ
ความหมายให้ผูอ่้านได้รับรู้ ดังที� พรวิภา ไชยสมคุณ (2548: 102) ได้กล่าวว่า การอ่านตีความ 
หมายถึง การให้ความหมายหรืออธิบายความหมายที�ผูเ้ขียนตอ้งการสื�อมายงัผูอ่้านซึ� งลึกซึJ งกว่า
ความหมายตามตวัอกัษรในงานเขียน หากผูเ้ขียนตอ้งการแสดงชัJนเชิงทางการเขียนหรือตอ้งการ
วิพากษ์วิจารณ์เรื� องสําคญั บางครัJ งผูเ้ขียนมกัจะไม่แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา แต่ผูอ่้าน
จะตอ้งคน้หาความหมายของสารที�ซ่อนเร้นเคลือบแฝงอยู ่สอดคลอ้งกบั วลัภา ศศิวิมล (2541: 5) ที�
ไดก้ล่าวไวว้่า การอ่านตีความ หมายถึง การพยายามทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัเนืJอหาสาระของเรื�อง 
ได้แก่ แก่นเรื�อง หรือแนวคิด (theme) นํJ าเสียงของผูเ้ขียน (tone) ตลอดจนจุดประสงค์อื�น ๆ ของ
ผูเ้ขียนที�แอบแฝงอยูใ่นงานเขียนนัJน ๆ เพื�อจะไดเ้ขา้ใจเจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียน แต่อยา่งไรก็ตาม 
การอ่านตีความไม่ใช่วา่จะตีความตามความคิดของตนเองโดยไม่สนใจเนืJอหาหรือบริบทที�เกี�ยวขอ้ง
กบัเรื�องที�อ่าน แต่การอ่านตีความตอ้งอาศยับริบทของเนืJอหาที�อ่านนัJนเป็นแนวทางในการตีความ
ดว้ย ดงัที� ศิริพร ลิมตระการ (2544ข: 28) และเถกิง พนัธ์ุเถกิงอมร (2542: 2) ไดร้ะบุไวว้า่ การอ่าน
ตีความเป็นการอ่านที�ผูอ่้านจะตอ้งใช้ประสบการณ์และความเขา้ใจที�มีอยู่เพื�อพิจารณาตดัสินว่า
ผูเ้ขียนมีจุดประสงคอ์ยา่งไรและมีนํJาเสียงอยา่งไร เนื�องจากผูเ้ขียนมิไดบ้อกไวต้รง ๆ เป็นหนา้ที�ของ
ผูอ่้านจะตอ้งตีความเอาเองและสรุปความซึ�งเป็นความคิดใหม่ของผูอ่้านที�ไดจ้ากขอ้ความที�อ่านเป็น
แนวทางในการสรุป  

จากความหมายของการอ่านตีความดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การอ่านตีความเป็นการอ่าน
ที�มีความสําคญัอย่างยิ�งต่อการดาํเนินชีวิตในสภาพสังคมที�มีขอ้มูลข่าวสารอย่างหลากหลายและ
ขอ้มูลข่าวสารบางอย่างไม่ไดสื้�อความหมายออกมาโดยตรงดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ เพราะฉะนัJนหาก
ผูอ่้านมีความสามารถในการอ่านตีความแลว้ยอ่มที�จะทาํให้รับสารที�ผูเ้ขียนตอ้งการสื�อความหมาย
ไดถู้กตอ้งหรือใกลเ้คียงกบัเจตนาหรือจุดประสงคข์องผูเ้ขียนไดม้ากยิ�งขึJน 
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นอกจากนีJการอ่านตีความยงัมีความสาํคญัต่อความสามารถในการอ่านขัJนสูง หรือที�เรียกวา่
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณดว้ย เพราะถา้หากยงัไม่สามารถอ่านเพื�อจบัประเด็น
สําคญั หรือเขา้ใจเรื� องราวที�ผูเ้ขียนตอ้งการจะสื�อสาร ตลอดจนไม่สามารถอ่านเพื�อบอกเจตนาที�
แทจ้ริงของผูเ้ขียนไดแ้ลว้ ย่อมเป็นการยากที�จะใช้วิจารณญาณในการวินิจฉยั ประเมินค่าสิ�งที�อ่าน
นัJนวา่มีคุณค่าหรือประโยชน์อยา่งไร ดงัที� สนิท ตัJงทว ี(2528: 123) และอรษา บุญปัญญา (2540: 10) 
ไดก้ล่าวไวว้่า การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณเป็นการอ่านที�ผูอ่้านตอ้งใช้สติปัญญาเขา้ใจความคิดของ
ผูเ้ขียน เข้าใจวตัถุประสงค์ของผูเ้ขียน สรุปความคิดและจับใจความสําคัญ ตลอดจนอธิบาย       
ขยายความได ้นอกจากนีJยงัตอ้งสามารถวเิคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล ความน่าเชื�อถือของเนืJอความ 
ระบุไดว้่าส่วนใดเป็นขอ้เท็จจริงหรือขอ้คิดเห็น รวมทัJงประเมินค่าของสิ�งที�อ่านไดว้่ามีประโยชน์
หรือไม่ เพราะฉะนัJนการอ่านตีความจึงมีความสัมพนัธ์กบัการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ หากผูอ่้านมี
ความสามารถในการอ่านตีความอย่างดี กล่าวคือ สามารถเขา้ใจวตัถุประสงค์หรือเจตนาที�แทจ้ริง
ของผูเ้ขียนได้แล้ว ก็จะทาํให้สามารถใช้สติปัญญาและประสบการณ์เพื�อทาํความเขา้ใจ วินิจฉัย 
ประเมินค่าสิ� งที�อ่านโดยอาศยัหลักความจริงและเหตุผลต่อไปได้ เพื�อให้ถึงขัJนการอ่านอย่างมี
วจิารณญาณ 
 จากความสําคญัของการอ่านตีความดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้หน่วยงาน องค์การ และสถาบนั 
ต่าง ๆ ไดใ้ห้ความสําคญักบัการอ่านตีความมากยิ�งขึJน เช่น สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดําเนินการจัดทาํโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 
(Programme for International Student Assessment) เพื�อเตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที�มีคุณภาพ มี
ศกัยภาพและมีความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นอนาคต ส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถใชค้วามรู้ใน
ชีวิตจริง สามารถคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาได ้ ซึ� งจะทาํให้เยาวชนสามารถดาํเนินชีวิตและมี      
ส่วนร่วมในสังคมที�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพืJนฐาน ทาํให้บุคคลสามารถรับรู้และตดัสิน
ประเด็นปัญหาของสังคมที�เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีความรู้     
ความเขา้ใจ โดยการจดัการศึกษาดา้นการอ่านนัJน PISA ไดใ้หค้วามสําคญักบัการอ่านเพื�อการเรียนรู้
มากกวา่การเรียนเพื�อการอ่าน นกัเรียนจะไม่ถูกประเมินการอ่านธรรมดา (เช่น อ่านออก อ่านได้
คล่อง แบ่งวรรคตอนถูก ฯลฯ) เพราะถือว่านกัเรียนจะตอ้งมีทกัษะเหล่านัJนมาแลว้เป็นอยา่งดี แต่ 
PISA จะประเมินสมรรถภาพของนกัเรียนในเรื�องต่าง ๆ ไดแ้ก่  

1. ความสามารถที�จะดึงเอาสาระของสิ�งที�ได้อ่านออกมา “การเขา้ถึงและคน้คืนสาระ” 
(access and retrieve)  
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2. ความเขา้ใจขอ้ความที�ไดอ่้าน สามารถตีความ แปลความสิ�งที�ไดอ่้าน คิดวิเคราะห์เนืJอหา
และรูปแบบของขอ้ความที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งต่าง ๆ ในชีวิตหรือในโลกที�อยู่ “การบูรณาการและ
ตีความ” (integrate and interpret)  

3. ความเขา้ใจขอ้ความที�ไดอ่้าน สามารถตีความ แปลความสิ�งที�ไดอ่้าน คิดวิเคราะห์เนืJอหา
และรูปแบบของขอ้ความที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งต่าง ๆ ในชีวติหรือในโลกที�อยู ่พร้อมทัJงความสามารถใน
การประเมินข้อความที�ได้อ่าน และสามารถให้ความเห็น หรือโต้แยง้จากมุมมองของตน            
“การสะทอ้นและประเมิน” (reflect and evaluate)   
 นอกจากนีJ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียงัได้กําหนดเกณฑ ์        
การจาํแนกระดบัความรู้และทกัษะการอ่านไวเ้ป็นระดบัต่าง ๆ 5 ระดบั ดงันีJ  (สถาบนัส่งเสริม      
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2555: 3) 

การอ่านระดบั 1 ถือวา่เป็นการอ่านระดบัตํ�าที�สุด นกัเรียนจะตอ้งอ่านแลว้รู้วา่สิ�งที�อ่านนัJน
เกี�ยวกบัอะไร สามารถบอกหรือคน้สาระสําคญัไดเ้พียงอย่างเดียว สามารถเชื�อมโยงขอ้เขียนที�ได้
อ่านกบัสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัชีวิตของตนไดน้อ้ย ไม่สามารถอา้งอิงหรือเปรียบเทียบไดถ้า้ตอ้งมีการคิด
วเิคราะห์เพิ�มเติม  

การอ่านระดบั 2 นกัเรียนจะสามารถอ่านและบอกสาระไดต่้อเมื�อขอ้ความที�อ่านค่อนขา้ง
เด่นชดัตรงไปตรงมา สามารถอา้งอิงหรือเปรียบเทียบ หรือเชื�อมโยงกบัสิ� งที�เคยรู้ไดใ้นระดบัตํ�า 
ประเมินและวเิคราะห์ไดใ้นระดบัพืJนฐาน หากนกัเรียนมีความสามารถในระดบั 2 นีJ  ถือวา่นกัเรียนมี
ความสามารถในการอ่านระดบัพืJนฐานเท่านัJน แต่ถ้านักเรียนมีความสามารถการอ่านระดบั 3-5 
แสดงวา่นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านระดบัสูง  

การอ่านระดบั 3 นักเรียนจะตอ้งสามารถอ่านเขา้ใจเนืJอหาที�ค่อนขา้งยาก สามารถบอก
สาระสําคญัและตีความจากขอ้ความที�มีความซับซ้อนพอสมควร และมีจุดเน้นที�เด่นชดัหลายจุด 
และสามารถเชื�อมโยงความรู้เขา้กบัเรื�องที�คุน้เคยในชีวิตประจาํวนั สามารถประเมิน และวิเคราะห์
รูปแบบและสาระของสิ�งที�ไดอ่้านไดใ้นระดบัปานกลาง  

การอ่านระดบั 4 นกัเรียนจะตอ้งสามารถอ่านเขา้ใจเนืJอเรื�องที�ยาก บอกตาํแหน่งของสาระ
ต่าง ๆ ในเรื�องที�ไดอ่้าน สามารถตีความและแปลความจากขอ้เขียนที�ค่อนขา้งซบัซ้อน สามารถ
ประเมินและวิเคราะห์ทัJงเนืJอหาและรูปแบบของการเขียน แล้วสะท้อนออกมาเป็นปฏิกิริยา
ตอบสนอง หรือเป็นแนวความคิดของตนเองโดยมีขอ้เขียนที�อ่านเป็นหลกั  

การอ่านระดบั 5 นกัเรียนจะตอ้งสามารถจดัการกบัขอ้เขียนสิ�งที�ยากและซับซ้อน เช่น 
สามารถอ่านขอ้เขียนที�มีสาระยาก ๆ และที�ไม่ค่อยพบในขอ้เขียนทั�วไป แสดงให้เห็นวา่สามารถ
เขา้ใจ แปลความตีความขอ้เขียน สามารถอา้งอิงหรือเชื�อมโยงสาระที�อ่านกบัวตัถุประสงค์หรือ
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ภารกิจของตน และสามารถวิเคราะห์และประเมินการเขียนอยา่งวิพากษว์ิจารณ์ สามารถคาดการณ์ 
หรือสร้างสมมติฐานจากสิ�งที�ไดอ่้าน และดึงเอาความรู้มาสร้างเป็นแนวคิดของตนได ้ แมว้า่สิ�งนัJน
จะไม่คุน้เคยหรือไม่ใกลเ้คียงกบัสิ�งที�คาดหวงัไวก้็ตาม (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี 2555: คาํชีJแจง, 2) 

จากระดบัความรู้และทกัษะการอ่านในระดบัต่าง ๆ ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ระดบัการอ่าน 3 4 
และ 5 ลว้นเกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความทัJงสิJน หากนกัเรียนมีความสามารถในการอ่านตีความมาก
ขึJนเท่าใดก็แสดงวา่นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านตามที� PISA กาํหนดไวม้ากขึJนเท่านัJน  

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแลว้กลบัพบวา่ นกัเรียนไทยยงัมีความสามารถในการอ่าน
ไม่ถึงระดบั 1 ตามที� PISA ได้กาํหนดไว ้(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2555: 3-4) กล่าวคือ เกือบจะไม่แสดงความสามารถตามที� PISA ตอ้งการวดั นกัเรียนอ่านได ้บางคน
อาจอ่านไดค้ล่อง แต่จะรู้ตามตวัอกัษรที�ไดอ่้าน โดยอาจเขา้ใจความหมายที�ลึกกวา่ความหมายตาม
ตวัอกัษรไม่ไดห้รือไม่กระจ่าง ตีความและวเิคราะห์หรือประเมินขอ้ความที�เกี�ยวขอ้งกบัสภาพการณ์
ในชีวิตหรือในความเป็นจริงไม่ได ้ ซึ� งถือวา่นกัเรียนที�มีความชาํนาญการอ่านไม่ถึงระดบั 1 ยงัไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากการอ่านในการดาํเนินชีวิตและยงัไม่อาจใช้ประโยชน์เพื�อการศึกษา       
เล่าเรียน ดงันัJนจึงอาจสรุปไดว้่านกัเรียนที�มีการอ่านไม่ถึงระดบั 1 เป็นนกัเรียนที�ยงัไม่สามารถ
แสดงทกัษะเบืJองตน้ของการอ่านตามนิยามของ PISA นั�นคือยงัมีการอ่านไม่เพียงพอสําหรับที�จะใช้
ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้และทกัษะในวิชาอื�น ๆ และสําหรับการเป็นประชาชนที�มีคุณภาพ
ในสังคมในอนาคต  

สําหรับผลการประเมิน PISA ด้านการอ่าน ประจาํปี 2555 นัJน สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556: 4-6, 14-16) ไดร้ะบุวา่ หลงัจากที�ประเทศไทยเขา้ร่วมโครงการ
มาตัJงแต่ปี 2543 ผลการประเมินลดลงในปี 2546 และปี 2549 แลว้ค่อย ๆ ปรับตวัสูงขึJนในปี 2552 
และปี 2555 ซึ� งผลการประเมินในปี 2555 คะแนน PISA ดา้นการอ่านของนกัเรียนไทยอยูใ่นอนัดบั
ที� 48 ได้ 441 คะแนน ค่าเฉลี�ย PISA อยู่ที�  496 สูงขึJ นจากคะแนนการอ่านในปี 2552 ซึ� งได้ 421 
คะแนน เมื�อจาํแนกตามระดบัการอ่านพบวา่ มีนกัเรียนไทยหนึ� งในสาม (33%) ที�มีการอ่านตํ�ากว่า
ระดบัพืJนฐาน (ไม่ถึงระดบั 2) และมีนกัเรียนไทยประมาณสองในสาม (67%) ที�มีความสามารถใน  
การอ่านตัJ งแต่ระดับพืJนฐานขึJ นไป (ระดับ 2-4) ประเด็นที�สําคัญคือไม่มีนักเรียนไทยที� มี
ความสามารถในการอ่านอยูใ่นระดบัสูง (ระดบั 5 และ 6) 

แมว้่าผลการประเมินดงักล่าวจะประเมินความรู้และทกัษะของนกัเรียนไทยที�มีอายุ 15 ปี 
ซึ� งเป็นนกัเรียนในระดบัการศึกษาขัJนพืJนฐาน แต่ก็ส่งผลต่อการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา 
เพราะเมื�อนกัเรียนสาํเร็จการศึกษาในระดบัการศึกษาขัJนพืJนฐานและเขา้เรียนต่อในระดบัอุดมศึกษา 
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นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นควา้หาความรู้เพิ�มเติมด้วยตนเองนอกเหนือจากการเรียนในชัJนเรียน 
เพราะฉะนัJนหากนักศึกษาไม่มีทกัษะในการอ่านก็จะไม่สามารถจบัใจความสําคญั แปลความ       
สรุปความ ตีความ หรือใชค้วามคิดวเิคราะห์ชัJนสูงอื�น ๆ ต่อไปได ้อนัจะส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิq
ทางการเรียนของนกัศึกษา  

สภาพปัญหาของการอ่านตีความในระดบัอุดมศึกษาที�ผูว้ิจยัพบก็คือ นกัศึกษามีผลสัมฤทธิq
ทางการเรียนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ� งรายวิชาดงักล่าวเป็น
รายวชิาเลือกในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตและครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่รวมทัJงเป็นรายวิชาเลือกเสรีของนกัศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ โดยผูว้ิจยัไดรั้บผิดชอบสอนรายวิชานีJมาตัJงแต่ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2556 จนกระทั�ง
ถึงปัจจุบนั ตลอดระยะเวลาที�ผูว้ิจยัได้รับผิดชอบสอน ผูว้ิจยัพบว่านักศึกษาที�ลงทะเบียนเรียน 
จาํนวนทัJงสิJน 71 คน มีคะแนนการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง 
(21-30 คะแนน) จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 69.02 รองลงมาคือมีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก (31-40 
คะแนน) จาํนวน 13 คน ระดับน้อย (11-20 คะแนน) จาํนวน 8 คน และระดับมากที�สุด (41-50 
คะแนน) จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 11.27 และ 1.41 ตามลาํดบั และไม่มีนกัศึกษาที�มี
คะแนนอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด  

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่นกัศึกษาจะมีคะแนนการอ่านตีความอยู่ในระดบัปานกลาง แต่ก็ยงัไม่
น่าพึงพอใจมากนักสําหรับการพฒันาเยาวชนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความสามารถใน      
การแข่งขันได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ�งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซึ� งจะตอ้งออกไปเป็นครูเพื�อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นกัเรียนหลงัจากที�
สําเร็จการศึกษาแล้ว ควรจะมีความสามารถด้านการอ่านตีความอยู่ในระดบัมากหรือมากที�สุด 
เพราะนอกจากจะทาํให้ตนเองมีความสามารถในการอ่าน กล่าวคือ สามารถที�อ่านเพื�อสรุปความ 
แปลความ และตีความ จนกระทั�งเขา้ใจเจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนแลว้ ยงัช่วยให้ตนเองเป็นผูที้�มี
ความคิดลึกซึJ ง รู้จกัพินิจพิจารณาสิ�งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ มีเหตุผล มองสิ�งต่าง ๆ อย่างรอบดา้น 
รวมทัJงสามารถศึกษาหาความรู้เพิ�มเติมให้แก่ตนเองเพื�อเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคตอีกดว้ย  

ปัจจยัหนึ�งที�ส่งผลต่อความสามารถดา้นการอ่านของนกัเรียนนกัศึกษาก็คือการจดัการเรียน
การสอนของครู เนื�องจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที� เกี�ยวข้องกับการอ่านในปัจจุบัน 
ครูผูส้อนส่วนมากยงัคงจดัการเรียนการสอนแบบที�ครูผูส้อนป้อนขอ้มูลให้แก่ผูเ้รียน เน้นในดา้น
ความรู้ ความจาํ และความเขา้ใจในเนืJอเรื�องเป็นสาํคญั ซึ� งยงัไม่เพียงพอที�จะช่วยส่งเสริมให้นกัเรียน
ไดคิ้ดเป็นและอ่านเป็น นอกจากนีJครูผูส้อนยงัไม่เปิดโอกาสใหฝึ้กทกัษะการอ่าน การทาํงานร่วมกนั 
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และไม่มีการระดมสมอง ปรึกษาหารือเพื�อแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนั (ศิริรัตน์ นีลคุปต์, 2526: 8; 
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย,์ 2536: 6; ศรีสุดา จริยากุล, 2539: 135-136)  

นอกจากนีJ จากการสัมภาษณ์และสอบถามอาจารย์ผูส้อนรายวิชาการอ่านตีความหรือ
รายวิชาที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านพบว่า ส่วนใหญ่แล้วผูส้อนยงัคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและ
ตีความให้นกัศึกษาฟัง โดยไม่มีการบอกขัJนตอนหรือวิธีการในการตีความ จากนัJนจึงให้นกัศึกษา
ตีความงานเขียนดว้ยตนเอง ซึ� งเมื�อถามคาํตอบจากนกัศึกษาก็ปรากฏวา่คาํตอบนัJนตีความไม่ถูกตอ้ง
หรือตีความไม่ใกล้เคียงกับจุดประสงค์หรือเจตนาของผูเ้ขียน หรือหากมีการแบ่งกลุ่มเพื�อให้
นัก ศึ กษ าตีควา มง านเ ขีย นร่วม กันก็ ปราก ฏว่า นัก ศึก ษาไ ม่ มี กา รระ ดม สม องหรือไม่ มี                     
การปรึกษาหารือร่วมกันเพื�อตีความงานเขียนที�ให้อ่าน (บุญทิวา สิริชยานุกูล, สัมภาษณ์ 15 
พฤษภาคม 2558; วาทิต ธรรมเชืJอ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2558) นอกจากนีJผูส้อนยงัมีความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัการอ่านตีความไม่ถูกตอ้งมากนกั บางครัJ งสอนไปในแนวการแปลความหมายมากกว่าจะ
ตีความ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งงานเขียนประเภทร้อยกรอง ครูผูส้อนมกัจะแปลคาํประพนัธ์และตีความ
ตามความหมายที�ปรากฏเท่านัJ น ไม่ได้ตีความให้ลึกไปถึงจุดประสงค์ของผูเ้ขียน (พชัรินทร์            
สุริยวงค,์ สัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558) ปัญหาอีกประเด็นหนึ�งที�พบก็คือ สื�อหรืองานเขียนที�นาํมา
ให้นักศึกษาตีความ หากเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้ว นักศึกษาสามารถตีความได้ถูกตอ้งหรือ
ใกลเ้คียงกบัเจตนาของผูส่้งสารมากกวา่งานเขียนประเภทร้อยกรอง นอกจากนีJหากงานเขียนนัJนเป็น
เรื� องใกล้ตัวของนักศึกษาหรือนักศึกษามีความคุ้นเคย นักศึกษาก็จะสามารถตีความได้ดีกว่า        
งานเขียนที� เป็นเรื� องไกลตัวของนักศึกษาหรือเป็นเรื� องที� ต่างกับว ัฒนธรรมของนักศึกษา           
(จรรยาลกัษณ์ คนัธะวงศ,์ สัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558; วาทิต ธรรมเชืJอ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 
2558) 

จากปัญหาที�พบดงักล่าวขา้งตน้จึงได้มีงานวิจยัหลายเล่มที�ได้ศึกษาเกี�ยวกบัวิธีการสอน  
ใหม่ ๆ ที�จะสามารถส่งเสริมให้นกัเรียนนกัศึกษามีความสามารถดา้นการอ่านเพิ�มมากขึJน เช่น วิธี
สอนแบบ SQ4R (ติJงเทา ลู่, 2555; เพลินพิศ สุพพตักุล, 2555; นงนุช ปัญญาศรี, 2556) วิธีสอนแบบ 
IAR (อดิเรก สารีพิมพ,์ 2555) วิธีสอนที�ประยุกต์ทฤษฎีสมองเป็นฐาน (ยุวเรศ ราชานนท,์ 2554; 
รัตติกาล เที�ยงกระโทก, 2554; มธุรดา ท่าชา้ง, 2554; ถวิล ทาํนุ, 2554) วิธีสอนเพื�อให้เกิดมโนคติ    
(ยุพคิน ไชยรบ, 2554) วิธีสอนที�บูรณาการทฤษฎีสหบทและแนวการสอนอ่านโดยใชว้รรณกรรม
เป็นฐาน (ธนัยา พิทธยาพิทกัษ,์ 2553) เป็นตน้ 

ในส่วนของงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความก็มีงานวิจยัหลายเล่มที�ไดศึ้กษาหาวิธี    
การสอนแบบต่าง ๆ เพื�อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการอ่านตีความ เช่น ใชแ้บบฝึกการอ่าน 
ได้แก่ งานวิจัยของ ชนาฎ จันทะโก (2536) ใช้บทเรียนโมดูล ได้แก่ งานวิจัยของ พรอุมา               
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พิชยะสุนทร (2546) และรักตาภา ธนาวรรณิต (2549) ใชบ้ทเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไดแ้ก่ งานวิจยัของ วรวฒัน์ วฒันธีรางกูร (2552) หรือใช้บทเรียนออนไลน์ ไดแ้ก่ งานวิจยัของ     
ดารกา วรรณวนิช (2552) ซึ� งจะเห็นวา่ งานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้มุ่งพฒันาสื�อการเรียนการสอนเพื�อ
นาํมาใชแ้กปั้ญหาการอ่านตีความของนกัเรียน แต่อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าความสามารถ
ด้านการอ่านตีความไม่ได้เกิดจากการใช้สื� อการเรียนการสอนแต่เพียงอย่างเดียว สื�อการเรียน       
การสอนอาจจะเป็นปัจจยัหนึ�งที�ช่วยให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเกี�ยวกบักระบวนการในการอ่านตีความ
มากขึJน แต่ถา้หากมีวิธีการสอนที�เป็นระบบหรือมีลาํดบัขัJนตอนที�จะช่วยให้ผูเ้รียนค่อย ๆ มีความรู้
ความเขา้ใจเกี�ยวกบักระบวนการอ่านตีความจนกระทั�งสามารถตีความไดใ้นที�สุดก็ยอ่มที�จะทาํให้
ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านตีความอยา่งย ั�งยนื  

ทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์ (pragmatics) เป็นแนวคิดในการศึกษาภาษาแนวใหม่ที�ให้
ความสาํคญักบัการใชภ้าษาโดยไม่คาํนึงวา่การใชน้ัJนจะถูกไวยากรณ์หรือไม่ แต่จะเนน้บทบาทของ
บริบทในการตีความ ซึ� งจะแตกต่างจากการศึกษาภาษาในสมยัก่อน ๆ ที�จะศึกษาเพียงภาษาหรือ
สามตัถิยะของภาษา (langua/competence) โดยจะศึกษาเกี�ยวกบัภาษาและกฎในการสร้างประโยคที�
เป็นไปตามไวยากรณ์ของภาษานัJน ๆ และละเลยคาํพูดหรือการใช้ภาษา (parole/performance) 
เนื�องจากเป็นลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูใ้ช้ภาษา ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวัแน่นอน และไม่สามารถ
ศึกษาไดด้ว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ เพราะฉะนัJนสิ�งที�นกัภาษาศาสตร์ในสมยันัJนศึกษาจึงติดอยูก่บั
รูปภาษาและกฎที�สร้างขึJนเพื�ออธิบายลกัษณะที�เกี�ยวขอ้งกบัรูปภาษาเหล่านัJน ไม่ว่าจะเป็นหน่วย
เสียง หน่วยคาํ หรือประโยค (กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 1-2) แต่  
ว ัจนปฏิบัติศาสตร์เป็นการศึกษาเกี� ยวกับการใช้ภาษาที�สัมพันธ์กับบริบท บริบทจะเป็น                 
ตวักาํหนดการใชภ้าษาในสถานการณ์การสื�อสารต่าง ๆ ดงัที� Leech (1983: 6) และ Mey (2001: 6) 
ได้กล่าวไวว้่า วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาภาษาที�ใช้ในการติดต่อสื�อสารซึ� งถูกกาํหนดโดย
บริบททางสังคมหรือสถานการณ์การสื�อสาร โดย Levinson (1983: 9) ไดอ้ธิบายขยายความเพิ�มเติม
ไวว้่า วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบับริบทที�ผ่านกระบวนการ
กลายมาเป็นคาํไวยากรณ์ หรือกล่าวอีกอยา่งคือ เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบับริบท
ที�ถูกถ่ายทอดในโครงสร้างของภาษา  

นอกจากนีJ  Verschueren (1999: 1) ยงัไดก้ล่าววา่ วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกบั
การใชภ้าษา เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางภาษาจากมุมมองของผูใ้ช้ ส่วน Morris (1971: 1) ได้
กล่าววา่ วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งสัญลกัษณ์กบัผูตี้ความสัญลกัษณ์ 
เพราะฉะนัJนจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า วจันปฎิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัการใช้ภาษาที�
สัมพนัธ์กบับริบท โดยบริบทจะเป็นตวักาํหนดการใชภ้าษาในสถานการณ์การสื�อสารต่าง ๆ รวมทัJง         
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วจันปฏิบติัศาสตร์ยงัเป็นการศึกษาเกี�ยวกบัความหมายที�ผูพู้ดหรือผูส่้งสารตอ้งการจะสื�อสาร ผูฟั้ง
หรือผูรั้บสารจะตอ้งตีความหมายจากถอ้ยคาํที�ไดย้ินหรือไดอ่้าน ดงัที� สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 1-
2) ไดก้ล่าวไวว้า่ วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัความหมายที�สื�อสารโดยผูพู้ดหรือผูเ้ขียน 
และความหมายที�ตีความโดยผูฟั้งหรือผูอ่้าน เป็นเรื�องของการวิเคราะห์ว่าผูพู้ดตอ้งการให้ถอ้ยคาํที�
พูดออกไปสื�อความหมายอะไรมากกว่าการวิเคราะห์ว่าคาํและวลีที�ประกอบกนัเป็นถอ้ยคาํนัJนมี
ความหมายวา่อะไรในบริบทและบริบทมีอิทธิพลต่อการใชภ้าษาเช่นไร รวมทัJงศึกษาเกี�ยวกบัการที�
ผูรั้บสารสามารถอนุมานไดอ้ยา่งไรวา่ การที�ผูพู้ดพูดเช่นนัJน ผูพู้ดตอ้งการสื�อความหมายอะไรหรือ
ที�พูดเช่นนัJ นต้องการสื� อความหมายอะไรเพิ�มเติมมากกว่าสิ� งที�พูดออกมา สอดคล้องกับ              
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช โชคสุวณิช (2551: 11-16) ที�ได้ให้ความหมายของ            
วจันปฏิบติัศาสตร์ไวว้า่ วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นแนวทางหนึ�งในการศึกษาภาษาที�เนน้ความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาษากบัผูใ้ช้โดยให้ความสําคญักบับริบททางสังคมและวฒันธรรมที�มีผลต่อการใชภ้าษา
และกระบวนการทางปริชานที�ทาํให้ผูใ้ชภ้าษารับรู้และสามารถตีความเจตนาของผูพู้ด ยกตวัอยา่ง
เช่นประโยคทกัทายของคนไทยที�วา่ “จะไปไหนคะ” “ไปไหนคะ” และ “ทาํอะไรอยูค่ะ” ตามปกติ
แล้ว คนไทยนิยมใช้ประโยคทัJง 3 ประโยคขา้งตน้ในการทกัทายกนั ซึ� งมกัจะทาํให้ชาวต่างชาติ
เขา้ใจผิดอยู่เสมอว่าคนไทยชอบถามเรื�องส่วนตวัของผูอื้�นเพราะชาวต่างชาติจะตีความหมายของ
ถ้อยคําทัJ งสามตามความหมายของคําและวลีที�ประกอบกันเป็นถ้อยคําเท่านัJ น แต่ไม่ เข้าใจ
ความหมายในแง่ของการทกัทายที�ผูพู้ดคนไทยตอ้งการสื�อสาร ซึ� งคนไทยมกัจะใชป้ระโยคทัJง 3 นีJ
ในการทกัทายเมื�อพบกนัเสมอ ไม่วา่จะเป็นสถานที�ใด เวลาใด หรือสถานการณ์ใดก็ตาม อีกทัJงผูพู้ด
ยงัไม่ได้ตอ้งการคาํตอบที�แทจ้ริงจากผูฟั้งอีกด้วย เพราะฉะนัJนการกล่าวถ้อยคาํทัJงสามประโยค
ดงักล่าวขา้งตน้จึงถือว่าเป็นการทกัทาย (สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 2552: 1-2) แต่ถา้ผูพู้ดกล่าวถอ้ยคาํ
เหล่านีJ ในสถานการณ์อื�น ๆ ก็อาจจะเป็นการถามที�ตอ้งการให้ผูรั้บสารตอบคาํถามก็ได ้เช่น ภรรยา
ถามสามีว่า “จะไปไหนคะ” แลว้สามีตอบว่า “เปล่า” จากบทสนทนานีJ จะเห็นไดว้่า ประโยคที�ว่า 
“จะไปไหนคะ” ในสถานการณ์นีJ ยอ่มไม่ใช่คาํทกัทาย แต่เป็นคาํถาม และสามีก็เขา้ใจวา่เป็นคาํถาม
จึงตอบปฏิเสธคาํถามว่าไม่ไดไ้ปไหน โดยตอบว่า “เปล่า” ทัJง ๆ ที�สามีกาํลงัตัJงใจจะออกไปเที�ยว
ขา้งนอก แต่ก็ตอบว่า “เปล่า” และก็ไม่กล้าออกไปข้างนอก เพราะเขา้ใจว่าสิ� งที�ภรรยาตอ้งการ
สื�อสารด้วยคาํถามดงักล่าวนัJน เป็นการพูดดกัคอมากกว่าจะเป็นคาํถามที�ตอ้งการขอ้มูลธรรมดา
ทั�วไป นั�นคือสามีเขา้ใจดีวา่ คาํถามดงักล่าวไม่ใช่คาํถามที�ตอ้งการคาํตอบเท่านัJน แต่เป็นคาํถามที�สื�อ
ความหมายมากกวา่การถามที�ตอ้งการคาํตอบ (สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 2552: 2) 
 เมื�อพิจารณาขอบข่ายของทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์จากทัJงเอกสารและตาํราภาษาองักฤษ
และภาษาไทยที� เกี�ยวข้องกับว ัจนปฏิบัติศาสตร์ ผู ้วิจ ัยพบว่าหัวข้อที�ผู ้เ ขียนทัJ งชาวไทยและ           
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ชาวต่างประเทศกล่าวตรงกนัมี 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ตวับ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน (presupposition) 
ความหมายชีJ บ่งเป็นนัยในการสนทนา (conversational implicature) วจันกรรม (speech act) 
หลกัการความสุภาพ (politeness principle) และการวิเคราะห์บทสนทนา (conversation analysis) 
(Levinson, 1983; Leech, 1983; Yule, 1996; Verschueren, 1999; Mey, 2001; ทรงธรรม อินทจกัร, 
2550; กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และ ธีรนุช โชคสุวณิช, 2551; สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 2552) โดยแต่
ละองคป์ระกอบมีรายละเอียดดงันีJ  

1. ตวับ่งบอก (deixis) เป็นการใชรู้ปภาษาที�ความหมายไม่ไดย้ึดติดกบัรูปแต่แปรไปตาม
บริบทหรือรูปภาษาที�ไม่สามารถกาํหนดอยา่งชดัเจนวา่ความหมายคืออะไร เนื�องจากความหมายผกู
กับสถานการณ์ในการใช้ เช่น คาํสรรพนาม “ฉัน เธอ” คาํบอกเวลา “เมื�อวานนีJ  วนันีJ  ปีหน้า”         
คาํบอกความใกล้ไกลของสถานที� “ที�นี�  ที�นั�น” และกริยาแสดงการเคลื�อนไหว “ไป มา เอาไป        
เอามา” รูปภาษาเหล่านีJ มีความหมายหลากหลายขึJ นกับว่าสิ� งที�อ้างถึงคืออะไร (กฤษดาวรรณ       
หงศล์ดารมภ ์และธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 47) ยกตวัอยา่งเช่น “พรุ่งนีJฉนัจะพาเธอมาที�นี�อีก เวลา
เดิมนะ” ประโยคนีJผูอ่้านขอ้ความจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ “พรุ่งนีJ ” คือวนัไหน “ฉัน” และ “เธอ” คือ
ใคร “ที�นี�” คือสถานที�ใด และ “เวลาเดิม” คือเวลาใด หากไม่มีบริบทหรือถอ้ยคาํอื�นที�ให้รายละเอียด
เพิ�มเติม เช่น สมชายพาสมหญิงไปรับประทานอาหารกลางวนัที�ร้านอาหารแห่งหนึ� งแล้วรู้สึก
ประทบัใจรสชาติของอาหาร ขณะที�ขบัรถออกมา สมชายก็พูดกบัสมหญิงดว้ยประโยคดงักล่าว เมื�อ
ผูอ่้านได้เห็นบริบทของข้อความก็จะทราบได้ทนัทีว่า “พรุ่งนีJ ” คือ วนัที�ถัดจากวนัที�สมชายพา
สมหญิงไปรับประทานอาหาร “ฉนั” คือ สมชาย “เธอ” คือ สมหญิง “ที�นี�” คือ ร้านอาหารที�สมชาย
พาสมหญิงไปรับประทานอาหาร “เวลาเดิม” ก็คือเวลาที�สมชายนดักบัสมหญิง ซึ� งอาจจะก่อนเวลา 
12.00 นาฬิกา เนื�องจากสมชายจะพาสมหญิงไปรับประทานอาหารกลางวนั ดงันัJนจึงตอ้งนดัเวลา
ก่อน 12.00 นาฬิกาเพื�อไปรับสมหญิงแลว้เดินทางไปยงัร้านอาหารแห่งนีJ  เพราะฉะนัJนจะเห็นไดว้า่
รูปภาษาที�ใชเ้ป็นตวับ่งบอกจะไม่มีความหมายที�กาํหนดอย่างชดัเจนวา่หมายถึงอะไรตอ้งพิจารณา
จากสถานการณ์หรือบริบทที�มีการใชรู้ปภาษาเหล่านัJน 

2. สภาวะเกิดก่อน (presupposition) สภาวะเกิดก่อนเป็นความรู้ที�ได้จากการอนุมาน 
(inference) หรือการคาดการณ์ตามหลกัเหตุผล เป็นความรู้ที�เป็นภูมิหลงั (background knowledge) 
หรือความรู้ร่วมกันของคู่สนทนา (common knowledge, shared knowledge หรือ mutual knowledge)                      
ของผูค้นทุกคนที�อาจมีไดท้ัJงเหมือนกนัและต่างกนั (สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 2552: 6-7) ซึ� งตามปกติ
แลว้สภาวะเกิดก่อนมกัไม่ไดแ้สดงในรูปภาษาโดยตรงแต่ตอ้งอาศยับริบทในการตีความ ยกตวัอยา่ง
เช่น มีคนหนึ�งถามอีกคนวา่ “เอาขยะออกไปหรือยงั” แลว้ไดค้าํตอบวา่ “เอาออกไปแลว้ ขยะสดเอา
ออกไปแลว้ วนันีJ วนัศุกร์” สภาวะเกิดก่อนในสถานการณ์นีJ คือ 1. มีการแยกขยะเป็น 2 ประเภท 
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ไดแ้ก่ ขยะสดและขยะแห้ง 2. ผูเ้ก็บขยะจะมาเก็บขยะทัJง 2 ประเภทคนละวนั 3. วนัศุกร์เป็นวนัที�
ตอ้งเอาขยะสดออกไปไวน้อกบา้นเพราะคนเก็บขยะสดมาเก็บขยะสดทุกวนัศุกร์ โดยสภาวะเกิด
ก่อนขอ้ 1. กบั 2. เป็นขอ้มูลที�ไดจ้ากการอนุมานหรือคาดการณ์ตามหลกัเหตุผล ส่วนสภาวะเกิด
ก่อนขอ้ 3. เป็นสภาวะเกิดก่อนซึ�งเป็นขอ้มูลที�รู้กนัอยูแ่ลว้ (สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 2552: 48) 
 3. ความหมายชีJ บ่งเป็นนยัในการสนทนา (conversational implicature) ความหมายชีJ บ่ง
เป็นนยัในการสนทนาจะช่วยในการพิจารณาเจตนาที�แทจ้ริงของผูพู้ด เนื�องจากการตอบคาํถามใน
บางครัJ งเหมือนเป็นการตอบที�ไม่ตรงประเด็น แต่เมื�อพิจารณาตามหลักการความร่วมมือใน         
การสนทนาแล้วจะทราบได้ว่าผูต้อบคาํถามต้องการแสดงความหมายหรือต้องการให้สิ� งที�พูด
ออกไปหมายความวา่อยา่งไร เช่น มีคนถามวา่ “เธอชอบเสืJอตวันีJไหม” แลว้มีผูต้อบวา่ “สีแดงแปร๊ด
นี�น่ะนะ” จากคาํตอบนีJจะเห็นไดว้า่ ผูต้อบคาํถามไม่ไดใ้ชห้ลกัการความร่วมมือในการสนทนาโดย
ละเมิดหลกัตรงประเด็น แต่ความจริงแลว้ผูต้อบคาํถามตัJงใจละเมิดหลกัตรงประเด็นเพื�อให้ขอ้ความ
ที�พดูแสดงหมายปฏิเสธวา่ “ไม่ชอบเสืJอตวันีJ ” แต่อยา่งไรก็ตามเมื�อบริบทเปลี�ยนไป ความหมายชีJบ่ง
เป็นนยัก็จะแตกต่างกนัไป เช่น มีคนพูดว่า “รถคนันีJ สวยมาก ๆ เลย” อีกคนตอบว่า “สีแดงแปร๊ด
นี�น่ะนะ” ความหมายชีJ บ่งเป็นนัยจากคาํตอบนีJ อาจจะตีความได้ว่า “ไม่ชอบรถคนันีJ ” แต่ถ้าเพิ�ม
ขอ้มูลบางอยา่งให้แก่บทสนทนาวา่ ผูพู้ดรู้วา่ผูต้อบเป็นคนชอบสีแดง ความหมายก็คงจะเปลี�ยนไป
เป็นการตอบรับเห็นด้วย เพราะฉะนัJ นการมีความรู้ร่วมกันระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารเป็น         
สิ�งสาํคญัในการที�จะเขา้ใจความหมายชีJบ่งเป็นนยัไดถู้กตอ้งตรงกนั  

4. วจันกรรม (speech act) วจันกรรมเป็นการกระทาํที�เกิดขึJนเมื�อผูพู้ดหรือผูเ้ขียนกล่าว
ถอ้ยคาํใดถอ้ยคาํหนึ�งกบัผูฟั้งหรือผูอ่้านหรือผูรั้บสารในบริบทใดบริบทหนึ�ง (สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 
2552: 77) วจันกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ วจันกรรมตรงกบัวจันกรรมออ้ม วจันกรรมตรง 
คือ ถ้อยคาํที�สื�อความหมายตามรูปภาษาที�ใช้หรือตามถ้อยคาํที�ผูพู้ดพูด ส่วนวจันกรรมอ้อม คือ 
ถอ้ยคาํที�สื�อความหมายไม่ตรงตามรูปภาษาที�ใช้ แต่ตอ้งการให้แสดงความหมายอยา่งอื�น เช่น คน
หนึ� งพูดประโยคว่า “ช่วยหยิบนํJ าปลาให้ฉันหน่อยได้ไหม” แล้วก็มีคนส่งนํJ าปลาให้แก่ผูพู้ด จาก
ตวัอย่างนีJ จะเห็นไดว้า่ ไม่มีขอ้ความใดในประโยคที�แสดงว่าผูพู้ดกล่าวถอ้ยคาํขอร้องให้ผูฟั้งหยิบ
นํJ าปลามาให้ แต่ประโยคที�พูดออกไปเป็นรูปประโยคคาํถาม ซึ� งผูฟั้งก็เขา้ใจและคิดเองวา่ ผูพู้ดคง
ไม่ไดถ้ามวา่ตนเองมีความสามารถที�จะยกขวดนํJ าปลาไดห้รือไม่ เพราะคงเป็นเรื�องที�แปลกหากคน
หนึ� งคนจะไม่สามารถยกขวดนํJ าปลาได ้ดงันัJนผูฟั้งจึงตีความคาํพูดและอาศยับริบท ณ เวลานัJนว่า    
ผูพ้ดูกาํลงัทาํอาหารหรือทานอาหาร และตอ้งการนํJาปลาเพื�อปรุงรสอาหารให้เค็มขึJน แต่ขวดนํJ าปลา
อยูไ่กลจึงพดูเพื�อใหผู้ฟั้งหยบิขวดนํJาปลามาให ้ 
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5. หลกัการความสุภาพ (politeness principle) ความสุภาพเป็นการลดการคุกคามหนา้ของ 
ผูพ้ดูผูฟั้ง เนื�องจากในการสื�อสารผูพู้ดผูฟั้งตอ้งกระทาํการหลายอยา่งที�อาจทาํให้ผูพู้ดหรือผูฟั้งตอ้ง
เสียหนา้ ดงันัJนผูพ้ดูหรือผูฟั้งจึงพิจารณาอยา่งรอบคอบในการใชภ้าษา ซึ� งเรียกวา่ มุมมองการรักษา
หน้า (face-saving view) หรือมุมมองการจัดการหน้า (face-meaning view) อย่างไรก็ตามใน        
การเลือกกลวิธีลดการคุกคามหน้า ซึ� งเรียกวา่ กลวิธีความสุภาพ (politeness strategies) ผูใ้ชภ้าษา
ต้องพิจารณาความเหมาะสมของสถานการณ์เป็นหลัก อันได้แก่ ลักษณะของการกระทาํว่ามี     
ความรุนแรงหรือไม่ในวฒันธรรมนัJน ๆ อาํนาจของผูฟั้งที�มีต่อผูพู้ดซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัสถานภาพทาง
สังคมของผูพ้ดูและผูฟั้ง และระยะห่างระหวา่งผูพ้ดูและผูฟั้ง คือความสนิทสนมคุน้เคยระหวา่งผูพู้ด
กับผูฟั้งซึ� งมีส่วนกาํหนดการเลือกใช้กลวิธีเมื�อผูใ้ช้ภาษาต้องทาํวจันกรรมที�มีการคุกคามหน้า         
(กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 121-122) โดยการทําให้สุภาพใน
ภาษาไทยอาจทาํได้หลายวิธี เช่น ใช้คาํลงทา้ยหรือใช้รูปประโยคคาํถามแทนการใช้รูปประโยค
คาํสั�งหรือรูปประโยคขอร้อง  
 6. การวเิคราะห์บทสนทนา (conversation analysis) สิ�งที�นกัวจันปฏิบติัศาสตร์สนใจศึกษา
เป็นหลกัคือความหมายของผูพู้ดที�สรุปความได้จากบริบทที�กวา้งกว่าระดบัคาํและประโยคโดย
ผนวกสถานภาพของผู ้ใช้ภาษาตลอดจนปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวกําหนดด้วย นอกจากนัJ น       
นกัวจันปฏิบติัศาสตร์ยงัสนใจวิเคราะห์ภาษาที�เกิดขึJนในสถานการณ์จริงหรือใกลเ้คียงกบัสภาพ
ความเป็นของมนุษยม์ากที�สุด การมีปฏิสัมพนัธ์ไม่ได้มีเพียงประโยคหรือขอ้ความสัJ น ๆ แต่จะ
ประกอบไปด้วยผลัดการสนทนาจาํนวนหลายผลัดและมีผู ้ร่วมสนทนามากกว่า 1 คนขึJ นไป        
(ทรงธรรม อินทจกัร, 2550: 176-177) เพราะฉะนัJนการจะเขา้ใจความหมายของผูพู้ดและผูฟั้งจึง
สามารถพิจารณาจากการผลัดกันพูด (turn-taking) จุดผลัดเปลี�ยนผูพู้ดที�เหมาะสม (transitional 
relevance place- TRP) และการหาคู่วจันกรรม (adjacency pairs)  
 องค์ประกอบต่าง ๆ ของวจันปฏิบติัศาสตร์ที�ได้กล่าวมาขา้งต้นมีส่วนช่วยให้ผูฟั้งหรือ
ผูอ่้านสามารถตีความหมายที�แทจ้ริงที�ผูพู้ดหรือผูเ้ขียนตอ้งการจะสื�อได ้ยกตวัอย่างเช่น มีผูถ้ามว่า 
“เวลากี�โมงแลว้” แลว้มีผูต้อบวา่ “เพลงชาติเพิ�งจบไป” เมื�อพิจารณาจากคาํตอบแลว้จะเห็นวา่ไม่มี
ถ้อยคาํใดที�แสดงว่าผูต้อบกําลังตอบคาํถาม ผูถ้ามจะต้องพิจารณาจากบริบท สภาวะเกิดก่อน 
ความหมายชีJบ่งเป็นนยั และวจันกรรมเองวา่ ทาํไมผูต้อบจึงพูดเช่นนัJน ซึ� งเมื�อพิจารณาจากคาํตอบ
แลว้จะเห็นว่าผูต้อบใช้วจันกรรมออ้มในการสื�อสาร คือ ไม่ไดต้อบว่าเวลากี�โมง แต่ใช้ถอ้ยคาํอื�น
เพื�อแสดงถึงเวลา คือ เวลาที�เปิดเพลงชาติ ซึ� งผูถ้ามจะตอ้งอาศยัสภาวะเกิดก่อน (ความรู้ที�มีร่วมกนั) 
และความหมายชีJบ่งเป็นนยัในการสนทนาวา่ในประเทศไทยเวลาแปดโมงเชา้หรือหกโมงเยน็มกัจะ
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มีการเปิดเพลงชาติไทยตามสื�อต่าง ๆ เช่น วทิย ุโทรทศัน์  จากนัJนผูถ้ามก็ตอ้งอาศยับริบทวา่ ณ เวลา
นัJนเป็นเวลาเชา้หรือเวลาเยน็ จึงจะสามารถทราบคาํตอบไดว้า่เวลาเท่าไร  

ตวัอย่างอีกตวัอย่างหนึ� ง เช่น อาจารยเ์ดินมาในห้องเรียนซึ� งนกัศึกษายงัไม่ได้เปิดพดัลม 
อาจารยจึ์งพูดขึJนวา่ “ทาํไมวนันีJอากาศร้อนจงัเลย” เมื�อนกัศึกษาไดย้ินประโยคนีJ  นกัศึกษาจะตอ้ง
อาศยัความรู้ดา้นวจันกรรมแลว้วา่ อาจารยใ์ชว้จันกรรมตรงหรือวจันกรรมออ้ม หากนกัศึกษาคิดวา่
อาจารย์ใช้วจันกรรมตรง นักศึกษาก็อาจจะตอบไปว่า “ค่ะ/ครับ ร้อนจริง ๆ ด้วย” แต่ถ้าหาก
นกัศึกษาอาศยับริบทและสภาวะเกิดก่อนช่วยในการพิจารณา คือ เห็นวา่ในห้องยงัไม่ไดเ้ปิดพดัลม
และเห็นเหงื�อครูออก นกัศึกษาก็จะรู้วา่ถอ้ยคาํที�ครูพูดเป็นวจันกรรมออ้มเพื�อตอ้งการให้นกัศึกษา
เปิดพดัลม การสื�อสารระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษาในครัJ งนีJก็จะประสบผลสาํเร็จ 

ตัวอย่าง ที� ไ ด้ก ล่ าวมาแล้วข้างต้นคงจะแสดง ให้ เ ห็นชัด เจนแล้วว่า ความ รู้ด้า น                  
วจันปฏิบติัศาสตร์มีความสําคญัต่อการตีความเป็นอย่างยิ�ง เพราะเป็นสิ�งที�ช่วยให้ผูส่้งสารและ     
ผูรั้บสารสามารถติดต่อสื�อสารกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความเขา้ใจที�ตรงกนัไดม้ากยิ�งขึJน 
 จากการศึกษาและสังเคราะห์งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ในประเทศ
ไทย ผูว้จิยัพบวา่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่  

ประเภทที� 1 งานวจิยัที�ศึกษาเกี�ยวกบักลวธีิการใชภ้าษาในลกัษณะต่าง ๆ ของภาษาใดภาษา
หนึ� ง เช่น งานวิจยัของ ชญาดา  ธนวิสุทธิq  (2540) ที�ทาํวิจยัเรื� องลักษณะทางสัทศาสตร์และ           
วจันปฏิบติัศาสตร์ของภาษาที�แม่พูดกบัลูกในภาษาไทย: การศึกษาเชิงพฒันาการต่อเนื�อง งานวิจยั
ของ สินี วณิชชานนท์ (2541) ที�ทาํวิจยัเรื� องวจันกรรมการสัญญาของเด็กไทย: การศึกษาเชิง    
อภิวจันปฏิบติัศาสตร์ งานวิจยัของ ธนพรรษ สายหรุ่น (2542) ที�ทาํวิจยัเรื� องกลวิธีการปฏิเสธใน
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาไทยที�เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ: การศึกษาการถ่ายโอน
ทางวจันปฏิบติัศาสตร์ งานวิจยัของ นวมินทร์ ประชานันท์ (2549) ที�ทาํวิจยัเรื� องการถ่ายโอน
ทางวจันปฏิบติัศาสตร์ในการตอบรับขอ้ร้องเรียนของนักศึกษาไทยที�เรียนภาษาองักฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในธุรกิจการโรงแรม และงานวิจยัของ ปาจารีย ์นิพาสพงษ ์ (2550) ที�ทาํวิจยัเรื�อง
ผลของประเภทการให้ขอ้มูลป้อนกลบัเพื�อแกไ้ขขอ้ผิดต่อความสามารถทางวจันปฏิบติัศาสตร์ดา้น
การพดูปฏิเสธของผูเ้รียน 

ประเภทที� 2 งานวจิยัที�ศึกษาเปรียบเทียบกลวธีิการใชภ้าษาในลกัษณะต่าง ๆ ของภาษาสอง
ภาษา เช่น งานวิจยัของ ฮามมั สุปรียาดี (2548) ที�ทาํวิจยัเรื�อง การศึกษาลกัษณะวจันกรรมที�ปรากฏ
ในเวบ็โฆษณาไทย-อินโดนีเซีย ตามแนววจันปฏิบติัศาสตร์ งานวิจยัของ ดนยา รักศีล (2551) ที�ทาํ
วิจยัเรื� อง กลวิธีและรูปแบบภาษาที�ใช้ในการขอร้องในภาษาเยอรมนัและภาษาไทย: การศึกษา     
วจันปฏิบติัศาสตร์เปรียบต่าง และงานวิจยัของ จินดารัตน์ ธรรมรงวุทย์ (2553) ที�ทาํวิจัยเรื� อง 



14 

 

 

ขอ้บกพร่องเชิงวจันปฏิบติัศาสตร์ในการสื�อสารระหว่างวฒันธรรม: กรณีศึกษาการใช้ภาษาไทย
ของผูพ้ดูชาวอเมริกนัและชาวจีน 

ประเภทที� 3 งานวิจยัที�ศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใชภ้าษาในลกัษณะต่าง ๆ โดยใช้แนวคิด
ทางวจันปฏิบติัศาสตร์เป็นหลกัในการวิเคราะห์ เช่น งานวิจยัของ เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ (2544) ที�
ท ําวิจัยเรื� อง ภาษาชักจูงในโฆษณาทางโทรทัศน์: การศึกษาภาษาระดับข้อความตามแนว               
วจันปฏิบติัศาสตร์ งานวิจยัของ วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ (2547) ที�ทาํวิจยัเรื�อง การใช้ภาษาเพื�อ
สร้างอารมณ์ขันในเพลงตลกคาํเมือง: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์และวจันปฏิบัติศาสตร์ 
งานวิจยัของ นิภาวรรณ มนัทะเล (2550) ที�ทาํวิจยัเรื�อง การใชแ้นวความคิดวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อ
ตีความนวนิยายไทยเรื�องขา้งหลงัภาพของศรีบูรพา งานวิจยัของ นภทัร องักูรสินธนา (2551) ที�ทาํ
วิจยัเรื�อง การศึกษาเปรียบเทียบวจันกรรมออ้มในบทสนทนาในนวนิยายไทยต่างสมยั: ตามแนว    
วจันปฏิบติัศาสตร์ และงานวจิยัของ จนัจิรา จุลาภา (2552) ที�ทาํวิจยัเรื�อง การวิเคราะห์ประโยคบอก
เล่าเชิงวจันปฏิบติัศาสตร์และรูปแบบการเขียนหนังสือธรรมะ: กรณีศึกษางานเขียนชุดธรรมะ
ประยกุตส์าํหรับคนรุ่นใหม่ของ ว.วชิรเมธี 

งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัวจันปฏิบติัศาสตร์ดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่าเป็นการวิจยัในสาย
อกัษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ� งเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษาขอ้มูลจากบุคคลและ
เอกสาร โดยการศึกษาจากบุคคลจะใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้ตอบแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึJน 
ส่วนการศึกษาจากเอกสารจะศึกษาจากงานเขียนลกัษณะต่าง ๆ บทพูดในเพลง บทโฆษณาในสื�อ
ประเภทต่าง ๆ บทสนทนาในนวนิยาย บทสนทนาในละครโทรทศัน์ และการถอดคาํพูดจากรายการ
ประเภทต่าง ๆ ที�ออกอากาศทางสื�อมวลชน เป็นตน้ ทฤษฎีทางวจันปฏิบติัศาสตร์ที�นํามาใช้ใน    
การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนใหญ่แลว้จะใชท้ฤษฎีวจันกรรม นอกจากนีJ ยงัอาจใชค้วามหมายชีJบ่งเป็นนยั
ในการสนทนา (conversational implicature) หลักการร่วมมือในการสนทนา (the cooperative 
principle) ร่วมวเิคราะห์ดว้ย สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลนัJนมีทัJงการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ แต่ส่วนใหญ่จะใชก้ารวิเคราะห์เนืJอหา เนื�องจากเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพที�ศึกษาขอ้มูลจาก
เอกสาร  
 สําหรับงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ในต่างประเทศ ผูว้ิจยัพบว่าได้มี
การศึกษาอยา่งแพร่หลายและหลายลกัษณะมากกวา่ประเทศไทย ซึ� งนอกจากจะมีการศึกษาวิจยัใน
สายอกัษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ยงัมีการศึกษาวิจยัทางด้านศึกษาศาสตร์หรือ        
ครุศาสตร์ดว้ย เช่น งานวิจยัของ Chia-Ning Liu (2007) Feng Jing (2007) Heidi E. Vellenga (2008) 
Etienne Tchoutezo (2010) Mallon-Gerland, S. (2010) Tahnee Bucher Barbosa da Silva (2012) 
Aufa Fauzul (2013) MaryLynn Patton (2014) ซึ� งเป็นงานวิจยัที�ศึกษาเกี�ยวกบัการนาํทฤษฎี        
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วจันปฏิบติัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนภาษาที�สองเพื�อยืนยนัว่าวจันปฏิบติัศาสตร์สามารถที�
จะสอนได ้และควรจะมีการนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนสอนในรายวชิาที�เกี�ยวขอ้งกบัภาษา  
 จากการศึกษางานวิจัยที� เกี� ยวข้องทฤษฎีว ัจนปฏิบัติศาสตร์ทัJ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ผูว้จิยัคิดวา่หากมีการนาํทฤษฎีวจันปฏิบติัมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนจะ
สามารถทาํใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการอ่านตีความมากยิ�งขึJน กอปรกบัยงัไม่พบงานวิจยัเรื�องใด
ที�นาํทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนอ่านตีความ เพราะฉะนัJนผูว้ิจยัจึง
สนใจที�จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีว ัจนปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ซึ� งจะทาํให้นักศึกษามี
ความสามารถในการอ่านตีความมากยิ�งขึJน รวมทัJงสามารถใชค้วามสามารถดา้นการอ่านตีความเพื�อ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ�มพูนให้แก่ตัวเองทัJ งในการเรียน การดําเนินชีวิตประจําว ัน และ            
การประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนสามารถพฒันาตนเองใหมี้ความสามารถในการอ่านระดบัสูง
ต่อไปได ้อนัจะทาํใหเ้ป็นบุคคลที�มีคุณภาพสาํหรับสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความสามารถในการอ่านตีความ
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
   1.1 ความสามารถในการอ่าน
ตีความร้อยแกว้ 
   1.2 ความสามารถในการอ่าน
ตีความร้อยกรอง 
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที�มี
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ 

ขั/นตอนการเรียนการสอน 
ระยะที� 1 การวางแผนและเตรียมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
ระยะที� 2 ขัJนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัJนเรียน มี 3 ขัJนตอนดงันีJ  
     1. ขัJนก่อนอ่าน 
         1.1 เรียนรู้ลกัษณะบทอ่าน 
         1.2 ให้เครื�องมือผา่นการสาธิต 
     2. ขัJนระหวา่งอ่าน 
         2.1 อ่านพินิจดว้ยตนเอง 
         2.2 ครืJนเครงแลกความเห็น 
         2.3 ใชเ้ป็นเป็นลองฝึกหัด 
     3. ขัJนหลงัอ่าน 
         3.1 ปฏิบติัซํJ าเพื�อประเมิน 

แผนภาพที� 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 
     1. การจดัการเรียนการสอนที�ให้นกัศึกษาเรียนรู้เกี�ยวกบัลกัษณะของบทอ่านและวเิคราะห์
ความหมายของถอ้ยคาํโดยพิจารณาจากบริบทจะทาํให้นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�แทจ้ริงของ
ผูเ้ขียนได ้
     2. การเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดอ้ภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นจะทาํให้นกัศึกษามีมุมมองทาง
ความคิดที�หลากหลายเกี�ยวกบัการตีความ 
     3. การที�ผูส้อนอธิบายให้ความรู้แก่นกัศึกษาก่อนที�จะให้นกัศึกษาไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมทัJง
กิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี�ยวจะทาํให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจเกี�ยวกบัขัJนตอนและวธีิการอ่าน
ตีความไดดี้ยิ�งขึJน 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 
     1. นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนไดโ้ดยการวเิคราะห์ลกัษณะของบท
อ่านและการวเิคราะห์ความหมายของถอ้ยคาํโดยพิจารณาจากบริบท 
     2. นกัศึกษามีมุมมองทางความคิดที�หลากหลายจากการอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็น
และสามารถเลือกแนวคิดที�ดีที�สุดเป็นขอ้สรุปในการตีความ 
     3. นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนจากบทอ่านประเภทต่าง ๆ ได ้

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
     1. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชัJนเรียน โดยจะตอ้งสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาใน
การตอบคาํถามหรือการมีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในชัJนเรียน  
     2. การทาํแบบทดสอบทา้ยหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นกัศึกษาจะตอ้งทดสอบ
ทา้ยหน่วยการเรียนรู้เพื�อเป็นการวดัวา่นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัเนืJอหาในหน่วยการ
เรียนรู้นัJนมากนอ้ยเพียงใด 
     3. การทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความก่อนเรียนและหลงัเรียน คะแนนที�ได้
จากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจะเป็นสิ�งที�แสดงให้เห็นวา่นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ
โดยรวมเกี�ยวกบัเนืJอหาที�ไดเ้รียนเพิ�มมากขึJนมากนอ้ยเพียงใด 
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คําถามการวจัิย 
 การวิจัยเรื� อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มีคาํถามของการวิจยั 
ดงันีJ  
 1.  ขอ้มูลพืJนฐานความตอ้งการจาํเป็น (needs analysis) ในการพฒันารูปแบบการเรียน    
การสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิตมีอะไรบา้ง 
 2. การออกแบบและการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (design and development) ตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิตเป็นอยา่งไร 
 3. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน (implementation) ตามทฤษฎีว ัจนปฏิบัติศาสตร์                         
เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเป็นอยา่งไร 
 4. การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน (evaluation)  ตามทฤษฎี             
วจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิตเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 การวิจัยเรื� อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มีวตัถุประสงคด์งันีJ  
 1.  เพื�อศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต 
 2.  เพื�อออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  
 3. เพื�อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
 4. เพื�อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
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สมมติฐานการวจัิย 
 การวิจัยเรื� อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มีสมมติฐานการวิจยั 
ดงันีJ  
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถใน 
การอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต สามารถเสริมสร้างให้นกัศึกษามีความสามารถ
ในการอ่านตีความหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
 2. นักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี  
วจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิตอยูใ่นระดบัมาก 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจัยเรื� อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ผูว้ิจยัไดก้าํหนด
ขอบเขตของการวจิยั ดงันีJ  
 1.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร 
   ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครัJ งนีJ  ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�ลงทะเบียนเรียนรายวิชา THAI 3206    
การอ่านตีความ ภาคเรียนที� 3 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 2 หอ้ง รวมทัJงสิJน 60 คน 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
    กลุ่มตวัอยา่งที�ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�ลงทะเบียนเรียนรายวิชา THAI 3206 การอ่าน
ตีความ ภาคเรียนที� 3 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 1 ห้อง รวมทัJงสิJน 30 คน ซึ� งไดม้าดว้ยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (cluster random sampling) โดยใชว้ธีิการจบัสลาก  
 2.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
  2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 
  2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
   2.2.1 ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  
   2.2.1.1 ความสามารถในการอ่านตีความร้อยแกว้ 
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   2.2.1.2 ความสามารถในการอ่านตีความร้อยกรอง 
   2.2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที�มีต่อรูปแบบการเรียน     
การสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 
 3.  ขอบเขตด้านเนื/อหา 
  เนืJอหาวิชาที�ใช้ในการทดลองเป็นไปตามประมวลการสอนรายวิชา THAI 3206        
การอ่านตีความ ตามหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�ไดก้าํหนดให้นักศึกษามีความสามารถในการอ่านตีความ  
งานเขียนที�เป็นร้อยแก้วและงานเขียนที�เป็นร้อยกรอง ดังนัJ นผูว้ิจ ัยจึงได้กาํหนดบทอ่านที�เป็น      
ร้อยแกว้และบทอ่านที�เป็นร้อยกรองจากการศึกษาขอ้มูลพืJนฐานในขัJนตอนที� 1 การศึกษาขอ้มูล
พืJนฐานสาํหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (needs analysis) ดงันีJ   
  1. บทอ่านร้อยแกว้ ไดแ้ก่  
   1.1 คาํคม  
   1.2 เรื�องขาํขนั  
   1.3 โฆษณา  
   1.4 เรื�องสัJน  
  2. บทอ่านร้อยกรอง ไดแ้ก่  
   2.1 คาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดีไทย  
   2.2 บทกวซีีไรต ์
 4.  ขอบเขตด้านระยะเวลาที�ใช้ในการวจัิย 
  การวิจยัครัJ งนีJ ใช้เวลาดาํเนินการทดลองทัJงสิJน 15 สัปดาห์ โดยจดัการเรียนการสอน
สัปดาห์ละ 2 ครัJ ง ครัJ งละ 3 ชั�วโมง เริ�มตัJงแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  ทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบั
ผูใ้ช้ภาษาโดยคาํนึงถึงบริบททางสังคมและวฒันธรรมที�มีผลต่อการใช้ภาษา เป็นการวิเคราะห์ว่า    
ผูพ้ดูตอ้งการให้ถอ้ยคาํที�พูดออกไปสื�อความหมายวา่อะไร รวมทัJงศึกษากระบวนการทางปริชานที�
ทาํใหผู้ใ้ชภ้าษารับรู้และสามารถตีความเจตนาของผูพู้ดไดว้า่การที�ผูพู้ดพูดเช่นนัJน ผูพู้ดตอ้งการสื�อ
ความหมายอะไรหรือตอ้งการสื�อความหมายอะไรเพิ�มเติมมากกวา่สิ�งที�พูดออกมา ซึ� งในงานวิจยันีJ
ได้เลือกใช้เนืJ อหาของทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์ 4 หัวข้อ มาใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียน       
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การสอน เนื�องจากทัJง 4 หวัขอ้นีJ  เป็นสิ�งที�จาํเป็นสาํหรับการตีความงานเขียนทุกประเภททัJงร้อยแกว้
และร้อยกรอง ไดแ้ก่ 
  1.  ตวับ่งบอก (deixis) จะทาํใหท้ราบวา่ใครเป็นผูพ้ดู พดูเมื�อไร เวลาใด ที�ไหน 
  2.  สภาวะเกิดก่อน (presupposition) เป็นความรู้ที�ไดจ้ากการอนุมาน (inference) หรือ
การคาดการณ์ตามหลักเหตุผล เป็นความรู้ที�เป็นภูมิหลัง (background knowledge) หรือความรู้
ร่วมกนั (common knowledge, shared knowledge หรือ mutual knowledge) ของคู่สนทนา 
  3.  ความหมายชีJบ่งเป็นนยัในการสนทนา (conversational implicature) จะทาํให้ทราบ
เจตนาที�แทจ้ริงของผูพ้ดูโดยการพิจารณาจากรูปประโยคที�ผูพ้ดูแสดงออกมา 
  4.  วจันกรรม (speech act) จะแสดงใหเ้ห็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูพู้ดและผูฟั้ง และแสดง
ใหเ้ห็นวา่ผูส่้งสารมีเจตนามีเจตนารมณ์หรือวตัถุประสงคใ์นการส่งสารอยา่งไร   
 2.  แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ของ Brock and Nagasaka หมายถึง ขัJนตอนการจดั       
การเรียนการสอนเพื�อให้ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์ที� Brock and Nagasaka ได้
นาํเสนอไว ้4 ขัJนตอน ซึ� งผูว้ิจยัไดน้าํมาใช้เป็นแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ในครัJ งนีJ  
 1. See คือ การที�ครูให้ผู ้เรียนได้เห็นภาษาที�อยู่ในบริบทต่าง ๆ รวมทัJ งให้ผู ้เรียน
ตระ หนัก ใ นบท บ า ทหน้า ที� ข อง ว ัจนป ฏิ บัติศ า สตร์  แล ะ ค รูอธิ บ า ย เ กี� ย วกับ หน้า ที� ข อง                    
วจันปฏิบติัศาสตร์ในสถานการณ์การสื�อสารลกัษณะต่าง ๆ  
      2. Use คือ การที�ครูให้นกัเรียนทาํกิจกรรมเกี�ยวกบัการใชภ้าษาในบริบทต่าง ๆ เพื�อให้
ผูเ้รียนไดเ้ลือกใชใ้หถู้กตอ้งตามสถานการณ์ 
 3. Review คือ การที�ครูทบทวน ส่งเสริม และกล่าวถึงความสามารถดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์
ในประเด็นต่าง ๆ ที�ไดส้อนไปแลว้ 
 4. Experience คือ การที�ครูให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์และสังเกตบทบาทหน้าที�
ของวจันปฏิบติัศาสตร์ที�มีต่อการสื�อสาร 
 3. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ หมายถึง แบบแผนใน          
การจดัการเรียนการสอนอ่านตีความที�ผูว้ิจยัใช้ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มาเป็นแนวคิดในการจดั  
การเรียนการสอน ซึ� งมี 2 ระยะ ระยะที� 1 เป็นการวางแผนและเตรียมการเรียนรู้ของนกัศึกษา และ
ระยะที� 2 เป็นขัJนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัJนเรียน ประกอบด้วย 3 ขัJนตอนใหญ่ ๆ 
ได้แก่ ขัJนตอนที� 1 ขัJนก่อนอ่าน ประกอบด้วย ขัJนเรียนรู้ลักษณะบทอ่าน ขัJนให้เครื� องมือผ่าน        
การสาธิต ขัJนตอนที� 2 ขัJนระหว่างอ่าน ประกอบด้วย ขัJนอ่านพินิจด้วยตนเอง ขัJนครืJ นเครงแลก
ความเห็น ขัJนใชใ้หเ้ป็นลองฝึกหดั และขัJนที� 3 ขัJนหลงัอ่าน ประกอบดว้ย ขัJนปฏิบติัซํJ าเพื�อประเมิน  
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 4. ความสามารถในการอ่านตีความ หมายถึง ความสามารถของนกัศึกษาในการที�จะเขา้ใจ
ถึงเจตนา จุดประสงค์ และความคิดที�แทจ้ริงของผูเ้ขียน ซึ� งวดัไดจ้ากแบบทดสอบที�ผูว้ิจยัสร้างขึJน
โดยใช้แนวคิดดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์ ไดแ้ก่ ตวับ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน (presupposition) 
ความหมายชีJ บ่งเป็นนยัในการสนทนา (conversational implicature) และวจันกรรม (speech act) 
เป็นเกณฑ ์
 5. ความคิดเห็นที�มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตที� มี ต่อความเหมาะสมของรูปแบบการเ รียนการสอนตามทฤษฎี                   
วจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ในด้านเนืJอหาสาระ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื� อการเรียนการสอน                
ดา้นประโยชน์และความพึงพอใจที�ไดรั้บ ซึ� งวดัไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็นที�มีต่อรูปแบบ  
การเรียนการสอนที�ผูว้จิยัสร้างขึJน 
 6.  นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หมายถึง ผูเ้รียนในระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�ลงทะเบียนเรียนรายวิชา THAI 3206 การอ่าน
ตีความ ในภาคเรียนที� 3 ปีการศึกษา 2558  
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บทที� 2 

 
วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื� อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ในครัJ งนีJ  ผูว้ิจยัได้
ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งเพื�อกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัต่อไปนีJ  
 1. แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัวจันปฏิบติัศาสตร์ 
  1.1 ความหมายของวจันปฏิบติัศาสตร์ 
  1.2 ความแตกต่างระหวา่งวายกสัมพนัธ์ อรรถศาสตร์ และวจันปฏิบติัศาสตร์ 
  1.3 ขอบข่ายของวจันปฏิบติัศาสตร์ 
 2. แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.1  ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.2  องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.3  ประเภทของรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.4  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
  2.5 การจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock and Nagasaka 
 3. แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการอ่านตีความ 
  3.1 ความหมายของการอ่านตีความ 
  3.2 ความสามารถในการอ่านตีความ 
  3.3 ขอ้ควรคาํนึงในการอ่านตีความ 
  3.4 ลกัษณะของขอ้เขียนที�ตอ้งใชก้ารอ่านแบบตีความ 
  3.5 ปัจจยัที�มีผลต่อการอ่านตีความ 
 4. เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  4.1 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัวจันปฏิบติัศาสตร์ 
   4.1.1  งานวจิยัในประเทศ 
   4.1.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
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  4.2 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนอ่านตีความ 
   4.2.1 งานวจิยัในประเทศ 
   4.2.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
 รายละเอียดวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งในแต่ละหวัขอ้มีดงัต่อไปนีJ  
 

แนวคิดทฤษฎเีกี�ยวกบัวจันปฏิบัติศาสตร์ 
 
ความหมายของวจันปฏิบัติศาสตร์ 

ทรงธรรม อินทจักร (2550: 1) ได้กล่าวว่า วจันปฏิบัติศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมาจาก
ภาษาอังกฤษว่า pragmatics มีรากศัพท์มาจากคาํว่า pragma ในภาษากรีก หมายถึง การกระทาํ 
(action) หรือ กิจกรรม (activity) ดังนัJ นจึงอาจกล่าวในเบืJองต้นได้ว่า วจันปฏิบัติศาสตร์เป็น
การศึกษาเกี�ยวกบัการกระทาํหรือการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยโ์ดยใชภ้าษาเป็นเครื�องมือ  

ความหมายดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่เป็นการให้คาํจาํกดัความโดยพิจารณาจากรูปคาํ ซึ� ง
อาจจะยงัเป็นความหมายที�ไม่ครอบคลุมหรือสื� อความหมายได้ยงัไม่ชัดเจน แต่หากศึกษาจาก
เอกสารตาํราต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับวจันปฏิบติัศาสตร์ทัJงในประเทศและต่างประเทศจะพบว่ามี     
การใหค้วามหมายของวจันปฏิบติัศาสตร์ไว ้2 แนวทาง 

แนวทางแรกกล่าวว่าเป็นการศึกษาเกี�ยวกบัความหมายที�ผูพู้ดหรือผูส่้งสารต้องการจะ
สื�อสาร ผูฟั้งหรือผูรั้บสารจะตอ้งตีความหมายจากถอ้ยคาํที�ไดย้ินหรือไดอ่้าน นกัภาษาศาสตร์ที�ให้
ความหมายไปในแนวทางนีJ  ไดแ้ก่ Verschueren (1999: 1) ซึ� งไดก้ล่าวว่า วจันปฏิบติัศาสตร์เป็น
การศึกษาเกี�ยวกับการใช้ภาษา เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางภาษาจากมุมมองของผูใ้ช้ ส่วน 
Morris (1971: 1) ไดก้ล่าววา่ วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งสัญลกัษณ์
กบัผูตี้ความสัญลกัษณ์ สอดคลอ้งกบั สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 1) ที�กล่าววา่วจันปฏิบติัศาสตร์เป็น
เรื�องเกี�ยวกบัการศึกษาความหมายที�สื�อสารโดยผูพ้ดู (หรือผูเ้ขียน) และตีความโดยผูฟั้ง (หรือผูอ่้าน) 
อีกทัJงเป็นเรื� องของการวิเคราะห์ว่า ผูพู้ดตอ้งการให้ถ้อยคาํที�พูดออกไปสื�อความหมายว่าอะไร
มากกวา่การวเิคราะห์วา่คาํและวลีที�ประกอบกนัเป็นถอ้ยคาํนัJนมีความหมายอะไร  

แนวทางที�สอง นักภาษาศาสตร์บางกลุ่มมองว่าวจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกบั   
การใช้ภาษาที�สัมพนัธ์กบับริบท บริบทจะเป็นตวักาํหนดการใช้ภาษาในสถานการณ์การสื�อสาร  
ต่าง ๆ เช่น Levinson (1983: 9) ไดก้ล่าววา่ วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ภาษากบับริบทที�ผ่านกระบวนการกลายมาเป็นคาํไวยากรณ์ หรือกล่าวอีกอย่างคือ เป็นการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบับริบทที�ถูกถ่ายทอดในโครงสร้างของภาษา ส่วน Horn and Ward 
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(2004: xi) ไดก้ล่าววา่ วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาความหมายของถอ้ยคาํที�ขึJนอยูก่บับริบทซึ� ง
แตกต่างจากความหมายตามรูปคาํ นอกจากนีJ  Leech (1983: 6) และ Mey (2001: 6) ยงัไดก้ล่าวไว้
อยา่งสอดคลอ้งกนัวา่ วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาภาษาที�ใชใ้นการติดต่อสื�อสารซึ� งถูกกาํหนด
โดยบริบททางสังคมหรือสถานการณ์การสื�อสาร เช่นเดียวกบั กฤษดาวรรณ หงส์ลดารมภ์ และ     
ธีรนุช โชคสุวณิช (2551: 11-16) ที�ไดใ้ห้ความหมายของวจันปฏิบติัศาสตร์ไวว้า่ วจันปฏิบติัศาสตร์
เป็นการศึกษาภาษาที�เนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัผูใ้ชโ้ดยให้ความสําคญักบับริบททางสังคม
และวฒันธรรมที�มีผลต่อการใช้ภาษาและกระบวนการทางปริชานที�ทาํให้ผูใ้ช้ภาษารับรู้และ
สามารถตีความเจตนาของผูพ้ดู 

อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัเห็นวา่ความหมายของวจันปฏิบติัศาสตร์ที� Yule (1996: 3) ไดก้ล่าวไว้
นัJนเป็นความหมายที�น่าจะครอบคลุมมากที�สุด โดยเขาไดก้ล่าวถึงความหมายของวจันปฏิบติัศาสตร์
ออกเป็น 4 ลกัษณะดงันีJ  

1. วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาความหมายของผูพู้ด กล่าวคือวจันปฏิบติัศาสตร์เป็น
การศึกษาความหมายที�สื�อสารโดยผูพู้ดหรือผูเ้ขียน และความหมายที�ตีความโดยผูฟั้งหรือผูอ่้าน 
เป็นเรื� องของการวิเคราะห์ว่าผูพู้ดต้องการให้ถ้อยคาํที�พูดออกไปสื�อความหมายอะไรมากกว่า      
การวเิคราะห์วา่คาํและวลีที�ประกอบกนัเป็นถอ้ยคาํนัJนมีความหมายวา่อะไร  

2. ว ัจ น ป ฏิ บั ติ ศ า ส ต ร์ เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า เ กี� ย ว กับ ค ว า ม ห ม า ย ใ น บ ริ บ ท  ก ล่ า ว คื อ                     
วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาที�เกี�ยวขอ้งกบัการตีความวา่ผูใ้ชภ้าษาตอ้งการหมายความวา่อยา่งไร
ในบริบทนัJน ๆ และบริบทมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาอย่างไร เป็นการพิจารณาว่าการที�ผูพู้ดจะพูด
อยา่งไรก็ตอ้งเลือกใชถ้อ้ยคาํใหเ้หมาะสมวา่จะพดูกบัใคร ที�ไหน เมื�อไร หรือในสถานการณ์เช่นไร  

3. วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัการสื�อความหมายที�มากกว่าการพูด กล่าวคือ 
วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกับการที�ผูฟั้งหรือผูรั้บสารสามารถอ้างอิงสิ� งที�ผูพู้ดหรือ          
ผูส่้งสารพดูเพื�อที�จะตีความความหมายที�แทจ้ริงไดอ้ยา่งไร และศึกษาวา่การที�ผูพู้ดพูดเช่นนัJน ผูพู้ด
ตอ้งการสื�อความหมายอะไรหรือที�พูดเช่นนัJนตอ้งการสื�อความหมายอะไรเพิ�มเติมมากกวา่สิ�งที�พูด
ออกมา 

4. วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกับขอ้ความที�แสดงถึงความสัมพนัธ์ กล่าวคือ    
วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัการที�ผูพ้ดูตดัสินใจวา่ควรจะพดูหรือไม่พดูแค่ไหน อยา่งไร 
ซึ� งสิ�งที�จะทาํให้ผูพู้ดตดัสินใจพูดหรือไม่พูดอยู่ที�ความใกลชิ้ดระหว่างผูพู้ดกบัผูฟั้ง ไม่ว่าจะเป็น    
ความใกลชิ้ดทางเครือญาติ ความใกลชิ้ดทางสังคม ความคิดหรือประสบการณ์ที�มีร่วมกนั  

จากความหมายของวจันปฏิบติัศาสตร์ที�นกัภาษาศาสตร์ไดใ้ห้คาํจาํกดัความไวข้า้งตน้จะ
เห็นไดว้่า วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัผูใ้ช้ภาษาโดย
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คาํนึงถึงบริบททางสังคมและวฒันธรรมที�มีผลต่อการใช้ภาษา เป็นเรื�องของการวิเคราะห์ว่าผูพู้ด
ตอ้งการให้ถอ้ยคาํที�พูดออกไปสื�อความหมายอะไรในบริบทและบริบทมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา
เช่นไร รวมทัJงศึกษากระบวนการทางปริชานที�ทาํให้ผูใ้ช้ภาษารับรู้และสามารถตีความเจตนาของ   
ผูพ้ดูไดว้า่การที�ผูพู้ดพูดเช่นนัJน ผูพู้ดตอ้งการสื�อความหมายอะไรหรือตอ้งการสื�อความหมายอะไร
เพิ�มเติมมากกวา่สิ�งที�พดูออกมา 

 
ความแตกต่างระหว่างวากยสัมพนัธ์ อรรถศาสตร์ และวจันปฏิบัติศาสตร์ 

วจันปฏิบติัศาสตร์ไดถื้อกาํเนิดขึJนในวงการภาษาศาสตร์ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 1970 และ
มีนกัภาษาศาสตร์หลายคนไดห้ันมาให้ความสนใจและศึกษาวจันปฏิบติัศาสตร์กนัอย่างแพร่หลาย
ในฐานะที�วจันปฏิบติัเป็นสาขาหนึ� งของภาษาศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม เนื�องจากความหมายของ       
วจันปฏิบัติศาสตร์มีขอบเขตที�ค่อนข้างกว้างและครอบคลุมประเด็นอื�น ๆ จึงทําให้วจันปฏิบัติศาสตร์                         
มีความเกี�ยวขอ้งกบัศาสตร์แขนงอื�น ๆ ของภาษาศาสตร์ เช่น สัทวิทยา (phonology) วากยสัมพนัธ์ 
(syntax) อรรถศาสตร์ (semantics) การวิเคราะห์สัมพนัธสาร (discourse analysis) และภาษาศาสตร์
สังคม (sociolinguistics) เป็นตน้  

แม้ว่ า ว ัจนป ฏิ บัติศ า ส ตร์จะ มี ค วา ม เ กี� ย วข้อง กับ ศ า ส ตร์แข นง อื� น  ๆ  ก็ ตา ม  แ ต่                    
วจันปฏิบติัศาสตร์ก็มีวิธีการศึกษาที�แตกต่างจากศาสตร์แขนงอื�น ๆ ของภาษาศาสตร์ ดงัที� Yule 
(1996: 4) ได้กล่าวไวว้่า วากยสัมพนัธ์ (syntax) เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปภาษา 
(linguistic forms) คือจะศึกษาว่ารูปภาษาเหล่านัJนเรียงลาํดบักนัอย่างไรจึงจะถูกรูปแบบ (well-
formed) การศึกษาลกัษณะนีJจะไม่นาํสถานที� การอา้งถึงสิ�งต่าง ๆ ในโลก (reference) และรูปภาษา
ที�ผูใ้ช ้(user) ใช ้เขา้มาพิจารณาร่วมดว้ย ส่วนอรรถศาสตร์ (semantics) เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างรูปภาษาและสิ� งต่าง ๆ ในโลก นั�นคือศึกษาว่าคาํเชื�อมโยงกับสิ� งต่าง ๆ ได้อย่างไร             
การวเิคราะห์ทางอรรถศาสตร์เป็นการพยายามที�จะสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งการอธิบายดว้ยคาํพูด
กบัเหตุการณ์   ต่าง ๆ ที�เกิดขึJนจริงหรือไม่จริงในโลกโดยไม่สนใจว่าใครเป็นผูอ้ธิบาย สําหรับ      
วจันปฏิบติัศาสตร์ (pragmatics) นัJน เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปภาษาและผูใ้ชรู้ปภาษา
เหล่านัJ น ซึ� งวจันปฏิบติัศาสตร์เท่านัJนที�จะนําผูใ้ช้ภาษาเข้าไปเป็นส่วนหนึ� งของการวิเคราะห์ 
ประโยชน์ของการศึกษาภาษาตามแนววจันปฏิบติัศาสตร์ก็คือผูฟั้งจะสามารถบอกความตัJงใจที�
แท้จริงของผู ้พูด สมมติฐานของผู ้พูด จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของผู ้พูด และประเภทของ           
การกระทาํ เช่น การขอร้อง ซึ� งผูพ้ดูแสดงอออกมาขณะที�พดู 

นอกจากนีJ  ทรงธรรม อินทจักร (2550: 5-7) ก็ได้กล่าวถึงความแตกต่างของวจันปฏิบัติศาสตร์                      
กบัศาสตร์แขนงอื�น ๆ ของภาษาศาสตร์ไวว้่า ในอดีตเมื�อนกัภาษาศาสตร์จะศึกษาเกี�ยวกบัภาษา
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มักจะพิจารณาเพียงสิ� งที�ปรากฏในรูปภาษาเท่านัJ น เช่น วากยสัมพันธ์จะวิ เคราะห์เฉพาะ              
การเรียงลาํดับองค์ประกอบต่าง ๆ ของประโยคตามหลักไวยากรณ์ของภาษานัJน ๆ ในขณะที�
อรรถศาสตร์จะวิเคราะห์ความหมายของคาํซึ� งประกอบกนัขึJนเป็นรูปประโยคว่าถูกตอ้งตามหลกั
อรรถศาสตร์ (logic) และเงื�อนไขความเป็นจริง (truth condition) หรือไม่ ซึ� งหากไม่เสริม            
การวิเคราะห์ดงักล่าวดว้ยแนวทางดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์ เช่น ไม่พิจารณาตวัผูพู้ด-ผูฟั้งและบริบท
ไปดว้ยอาจทาํให้ไม่สามารถเขา้ใจการสื�อสารหรือการใชภ้าษาของมนุษยไ์ดค้รบวงจร ยกตวัอย่าง
เช่น ประโยคที�ว่า “She sent me a card from her holiday” หากวิเคราะห์ดว้ยแนวคิดดา้น
วากยสัมพนัธ์จะพบว่า ประโยคนีJ ใช้รูปแบบถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (grammatical well-
formedness) และเป็นประโยคความเดียวเนื�องจากมีการผนักริยาแทเ้พียง 1 แห่ง โดย “she” เป็น
ประธานของประโยคและทาํหน้าที�แสดงกิริยา to sent ส่วน “card” ทาํหน้าที�เป็นกรรมตรง “me” 
เป็นกรรมรอง จากนัJนเมื�อนาํแนวคิดดา้นอรรถศาสตร์ซึ� งจะเนน้เกี�ยวกบัการสืบคน้ความหมายตาม
รูปภาษา (sense) และการอา้งถึง (reference) มาใช้ จะสามารถวิเคราะห์ไดว้่า “sent” มีความหมาย
ตามรูปภาษาคือ แปลว่า ส่ง ในรูปอดีตและสามารถใชไ้ดก้บักรรมที�เป็นทัJงคนและสิ�งของ ส่วนคาํ
วา่ “card” มีความหมายตามรูปภาษาที�หลากหลาย เช่น กระดาษแผน่เล็ก ๆ ไปรษณียบตัร หรือ บตัร
เครดิต แต่ความหมายที�น่าจะเป็นไปไดม้ากที�สุดเมื�อพิจารณาร่วมกบัองคป์ระกอบอื�น ๆ ในประโยค
คือ ไปรษณียบตัร เพราะเป็นสิ�งที�คนนิยมส่งถึงกนัขณะเดินทางท่องเที�ยวในช่วงวนัหยุดพกัผ่อน 
ส่วนคาํว่า “holiday” หมายถึง การหยุดพกัผ่อน ซึ� งมกัจะกินระยะเวลานานมากกว่าการหยุดสุด
สัปดาห์ เมื�อพิจารณาในแง่ของการอา้งถึง เช่น “she” ที�กล่าวถึงนีJ เป็นคาํสรรพนามบุรุษที� 2 ใชอ้า้ง
ถึงบุคคลที�เป็นเพศหญิงและเป็นเอกพจน์ และ “me” เป็นคาํสรรพนามบุรุษที� 1 ใชอ้า้งถึงตวัผูพู้ด แต่
ก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าบุรุษสรรพนามทัJงสองคาํนีJ บ่งชีJ ถึงบุคคลใดบ้างเพราะไม่มีสิ� งใดในรูป
ประโยคที�จะช่วยบ่งบอกได้ หากพิจารณาในแง่ของวจันปฏิบติัศาสตร์ก็จะพบว่า ประโยคนีJ เป็น
ประโยคบอกเล่าและเป็นการสื�อเจตนา (intentionality) บางอยา่ง ซึ� งในกรณีนีJ เป็นการแจง้ให้ทราบ
ขอ้มูลและแสดงทศันคติในแง่บวกของผูพู้ด การส่งข่าวคราวให้ผูอื้�นทราบเป็นการแสดงว่าผูส่้ง
ระลึกถึงและมีความปรารถนาดีต่อผูพู้ด แต่หากมีขอ้มูลเพิ�มเติมว่าผูที้�ถูกอา้งถึงดว้ยบุรุษสรรพนาม 
“she” และผูพู้ดประโยคนีJ เคยเป็นคู่รักกนัมาก่อน ซึ� งในขณะนีJ  “she” กาํลงัเดินทางท่องเที�ยวอยูก่บั
คู่รักใหม่ เราอาจวิเคราะห์ได้ว่าประโยคนีJ แสดงถึงทศันคติในแง่ลบและความเศร้าใจของผูพู้ด     
เป็นตน้ 

ส่วน อัจฉรา เพ่งพานิช (2551: 2-4)  ได้สรุปความแตกต่างระหว่างวากยสัมพันธ์ 
อรรถศาสตร์ และวจันปฏิบติัศาสตร์ ไวด้งัตารางที� 1 
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ตารางที� 1 ความแตกต่างระหวา่งวากยสัมพนัธ์ อรรถศาสตร์ และวจันปฏิบติัศาสตร์ 
 

วากยสัมพนัธ์  อรรถศาสตร์  วจันปฏิบัติศาสตร์  
1. คือความสัมพนัธ์ของรูปคาํ  1. คือการศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ของเครื�องหมาย
ที�ใชใ้นภาษากบัความเป็นจริง 
เช่น  

• refugees; entry / exit  

• diplomats; left / right  

1. คือการศึกษาถึงการใชภ้าษา
ในสถานการณ์ที�เป็นจริงโดย
ตอ้งพิจารณาผูพ้ดู ผูฟั้ง และ
ปริบท  
 

2. ตัJงอยูบ่นพืJนฐานของ
กฎเกณฑแ์ละกฎขอ้บงัคบัของ
ภาษา  

2. ตัJงอยูบ่นพืJนฐานของ 
หลกัเกณฑแ์ละกฎขอ้บงัคบั 
ของภาษา  

2. ตัJงอยูบ่นพืJนฐานของหลกั
ในการสนทนา  
 

3. กฎเกณฑท์างวากยสัมพนัธ์
มกัจะเป็นกฎ ตายตวัที�ยดึถือกนั
มา  

3. อรรถศาสตร์อาจจะ 
ตีความหมายของคาํหรือ 
ประโยคโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึง 
ปริบทก็ได ้

3. การตีความหมายของภาษา
ที�ใชใ้นความหมายของ       
วจันปฏิบติัศาสตร์นัJน ไม่ยดึ
กฎเกณฑที์�ปฏิบติักนัมา เป็น
ประเพณีอยา่งเคร่งครัด การใช้
ภาษาที�แทจ้ริงนัJนจะถือเอา
จุดประสงคข์องการสนทนา
เป็นหลกั 

4. สามารถอธิบายไวยากรณ์
โดยอาศยักฎเกณฑที์�แยกแยะ
และตายตวัได ้ 

 4. ไม่มีกฎเกณฑต์ายตวัที�จะ
อธิบายการใชภ้าษาได ้ทัJงนีJ
เพราะการใชภ้าษาตอ้งอาศยั
ปริบทเป็นเครื�องช่วยใน      
การตีความ  

5. บางครัJ งไวยากรณ์ก็มี 
กฎเกณฑแ์ละการสื�อ
ความหมายที�เป็นนามธรรม 

 5. เกี�ยวกบัการใชภ้าษาที�เป็น
รูปธรรมซึ�งเราจะตีความไดโ้ดย
อาศยัเหตุการณ์และเวลาที�
คาํพดูนัJน ๆ เกิดขึJน 
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ตารางที� 1 ความแตกต่างระหวา่งวากยสัมพนัธ์ อรรถศาสตร์ และวจันปฏิบติัศาสตร์ (ต่อ) 
 

วากยสัมพนัธ์ อรรถศาสตร์ วจันปฏิบัติศาสตร์ 
6. สามารถอธิบายไวยากรณ์ใน
ประโยคไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยั
ปริบท  

 6. ไม่สามารถอธิบายการใช้
ภาษาไดโ้ดยไม่อาศยัปริบท  

7. ไวยากรณ์เกี�ยวโยงกบัคาํ
และความหมายของประโยค  

 7. เกี�ยวขอ้งกบัคาํพดู ระหวา่ง
ผูพ้ดูและผูฟั้ง และความ
ต่อเนื�องของขอ้ความ  

 
ขอบข่ายเนื/อหาของวจันปฏิบัติศาสตร์ 
 เมื�อพิจารณาขอบข่ายของทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์จากทัJงเอกสารและตาํราภาษาองักฤษ
และภาษาไทยที�เกี�ยวขอ้งกบัวจันปฏิบติัศาสตร์พบวา่ หวัขอ้ที�ผูเ้ขียนทัJงชาวไทยและชาวต่างประเทศ
กล่าวตรงกนัมี 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ตวับ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน (presupposition) ความหมายชีJบ่ง
เป็นนยัในการสนทนา (conversational implicature) วจันกรรม (speech act) หลกัการความสุภาพ 
(politeness principle) และการวิ เคราะห์บทสนทนา (conversation analysis) (Levinson, 1983; 
Leech, 1983; Yule, 1996; Verschueren, 1999; Mey, 2001; ทรงธรรม อินทจกัร, 2550; กฤษดาวรรณ                                   
หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช โชคสุวณิช, 2551; สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 2552) ซึ� งองค์ประกอบต่าง ๆ 
เหล่านีJ ใชใ้นการวิเคราะห์เจตนาที�แทจ้ริงของผูพู้ดหรือผูเ้ขียนในลกัษณะที�แตกต่างกนั ยกตวัอยา่ง
เช่น หากเป็นการพูดหรือการเขียนธรรมดา สิ�งที�ผูฟั้งหรือผูอ่้านจะตอ้งนาํใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
ตัวบ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน (presupposition) ความหมายชีJ บ่งเป็นนัยในการสนทนา 
(conversational implicature) และวจันกรรม (speech act) หากเป็นการสนทนาหรือเป็นบทสนทนา 
สิ�งที�ผูฟั้งหรือผูอ่้านจะตอ้งนาํมาใช้ในการวิเคราะห์เพิ�มเติมนอกเหนือจากองคป์ระกอบที�ไดก้ล่าว
มาแลว้ก็คือ หลกัการความสุภาพ (politeness principle) และการวิเคราะห์บทสนทนา (conversation 
analysis) จึงจะทาํใหตี้ความเจตนาของผูพ้ดูหรือผูเ้ขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 งานวจิยัในครัJ งนีJ  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้พียง 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ตวับ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน 
(presupposition) ความหมายชีJ บ่งเป็นนัยในการสนทนา (conversational implicature) และวจันกรรม 
(speech act) มาเป็นแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 
เนื�องจากหัวขอ้ทัJง 4 หัวขอ้นีJ สามารถใช้ไดใ้นงานเขียนทุกประเภท โดยแต่ละหัวขอ้มีรายละเอียด
ดงันีJ  
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1.  ตวับ่งบอก (deixis) 
 ความหมายของตวับ่งบอก 
 ตัวบ่งบอก เป็นศัพท์บัญญัติเพื�อให้ใช้แทนคําว่า deixis (ศัพท์ภาษาศาสตร์ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 24) ซึ� งเป็นคําที�มาจากภาษากรีก มีความหมายว่าการชีJ  (pointing, 
indicating) (Yule, 1996: 9; Archer, Aijmer and Wichmann, 2012: 26; สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 2552: 
13) ในทางภาษาศาสตร์นอกจากจะใชค้าํวา่ deixis แลว้ ยงัมีการใชค้าํอื�นอีกหลายคาํ ไดแ้ก่ deictics, 
deictic expressions, indexicals, indexical expressions นอกจากนีJ ยงัมีผูใ้ช้คาํอื�นเพื�อแทนคาํว่า 
deixis อีก เช่น รูปภาษาแสดงการบ่งชีJ  (deictics หรือ deictic expressions) อยา่งไรก็ตาม ในที�นีJ จะใช้
คาํวา่ ตวับ่งบอก ตามที�ศพัทภ์าษาศาสตร์ไดบ้ญัญติัไวเ้พื�อจะไดเ้ป็นแนวทางเดียวกนั 
 กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช โชคสุวณิช (2551: 47-48) ได้อธิบายเกี�ยวกับ   
ตวับ่งบอกไวว้่า ความหมายของรูปภาษาบางรูปไม่ไดย้ึดติดกบัรูปแต่แปรไปตามบริบท รูปภาษา
เช่นนีJไม่สามารถกาํหนดอยา่งชดัเจนวา่ความหมายคืออะไร เนื�องจากความหมายผกูกบัสถานการณ์
ในการใช ้ทาํให้รูปภาษาเหล่านีJ มีความหมายหลากหลายขึJนกบัวา่สิ�งที�อา้งถึงคืออะไร ตวัอยา่งของ
รูปภาษาเหล่านีJ  เช่น คาํสรรพนาม “ฉัน เธอ” คาํบอกเวลา “เมื�อวานนีJ  วนันีJ  ปีหน้า” คาํบอก        
ความใกลไ้กลของสถานที� “ที�นี� ที�นั�น” รวมทัJงกริยาแสดงการเคลื�อนไหว “ไป มา เอาไป เอามา”  
 ดว้ยเหตุที�ตวับ่งบอกมีความหมายแปรไปตามบริบทเพราะฉะนัJนการตีความตวับ่งบอก
เหล่านีJ จึงขึJนอยู่กบับริบทของถอ้ยคาํ เช่น “ผมรักคุณ” จะเขา้ใจไดก้็จะตอ้งรู้ว่า “ผม” และ “คุณ” 
หมายถึงใคร “ผม” คือผูที้�กล่าวถอ้ยคาํนัJนในขณะนัJน “คุณ” คือผูที้�เป็นผูรั้บฟังถอ้ยคาํดงักล่าวใน
ขณะนัJน (สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 2552: 13) หรือสมมติวา่มีชายคนหนึ�งนั�งตกปลาอยูที่�ริมฝั�งนํJ าสักพกั
หนึ�งเขาเห็นขวดใบหนึ�งลอยนํJามา ในขวดนัJนมีกระดาษเสียบอยู ่เมื�อเขาหยบิกระดาษขึJนมาอ่าน เขา
พบขอ้ความวา่ “จงมาหาฉันพรุ่งนีJ ที�นี�” เขาจะทราบไดอ้ย่างไรวา่ คาํวา่ “ฉัน” ในขอ้ความหมายถึง
ใคร “พรุ่งนีJ ” ที�พูดหมายถึงเวลาใด เขาจะแน่ใจไดอ้ย่างไรวา่หมายถึงวนัรุ่งขึJน (วนัถดัจากวนัที�เขา
พบข้อความ) ในเมื�อเขาไม่รู้ว่าข้อความนัJนถูกบนัทึกไวต้ัJ งแต่เมื�อใด และคาํว่า “ที�นี�” หมายถึง 
สถานที�ริมฝั�งนํJาที�เขานั�งตกปลาอยูห่รือไม่ คาํต่าง ๆ เหล่านีJ คือรูปบ่งชีJ ซึ� งตอ้งอาศยัการตีความในแต่
ละสถานการณ์ที�มีการใช ้นอกจากนีJ  เขาคงจะสงสัยอีกวา่บุคคลที�เขียนขอ้ความมีความสัมพนัธ์แบบ
ใดกบัเขา เนื�องจากในรูปภาษาที�สั�งเขาไดก้็ยอ่มแสดงวา่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวา่ (กฤษดาวรรณ     
หงศล์ดารมภ ์และธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 47) 
 จากที�กล่าวมาข้างต้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ตวับ่งบอก คือ รูปภาษาที�ไม่ได้มี
ความหมายยึดติดกบัรูปแต่แปรไปตามบริบทหรือสถานการณ์ในการใช้ การที�จะทราบความหมาย
ของตวับ่งชีJตอ้งพิจารณาวา่สิ�งที�อา้งถึงคืออะไร 
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 ประเภทของตวับ่งบอก 
 ตวับ่งบอกสามารถแบ่งไดห้ลายประเภทดงันีJ  (Levinson, 2004: 112-121; กฤษดาวรรณ 
หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 49-57; สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, 2552: 16-35; อัจฉรา       
เพง่พานิช, 2551: 27) 
 1. ตัวบ่งบอกบุ รุษ (person deixis)  ตัวบ่ งบอกบุรุษ คือ ถ้อยคํา ที� สามารถบ่งชีJ
ลกัษณะเฉพาะเกี�ยวกบัผูส่้งสารและผูรั้บสาร เช่น บอกเพศ บอกจาํนวน บอกสถานภาพทางสังคม
หรือความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร ดงัที� สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 16) ได้
กล่าวไว้ว่า ตัวบ่งบอกบุรุษที� มีอยู่ในทุกภาษาคือ ตัวบ่งบอกบุรุษที� เป็นผู ้พูด (speaker) และ             
ตวับ่งบอกบุรุษที�เป็นผูรั้บสาร (addressee) ของแต่ละถ้อยคาํที� เกิดขึJ น ตัวบ่งบอกบุรุษสามารถ        
บ่งชีJ ใหเ้ห็นหลาย ๆ ลกัษณะที�บ่งชีJ เฉพาะเกี�ยวกบัผูพ้ดูและผูรั้บสาร เช่น บอกเพศ บอกจาํนวน บอก
สถานภาพทางสังคม บอกความสัมพนัธ์ทางสังคม และความสัมพนัธ์ส่วนตวัระหวา่งผูพู้ดและผูรั้บ
สาร นอกจากนีJในบางครัJ งยงับอกถึงสิ�งต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ระหวา่งผูพู้ดและบุคคลที�สามหรือผูที้�
ถูกอา้งถึงไดด้ว้ย 
 ตัวบ่ ง บ อก บุ รุษใ นภ า ษ า ไ ท ยส่ วนม า ก แล้วจะ เ ป็ นคํา ส รรพ นา ม ป ระ เภ ท                 
บุรุษสรรพนาม ซึ� งสามารถบอกลกัษณะเฉพาะต่าง ๆ ดังที�กล่าวไวข้้างตน้ได้ ตามปกติแล้วใน
ภาษาไทยมีการแยกเพศของสรรพนามบุรุษที� 1 อย่างชดัเจน นั�นคือ “ผม กระผม”สําหรับบุรุษที� 1 
เพศชาย และ “หนู ดิฉนั” สาํหรับบุรุษที� 1 เพศหญิง ซึ� งเป็นคาํที�ใชพู้ดกบับุคคลทั�วไปในสังคม และ
ใชค้าํวา่ “กระหม่อม” สาํหรับบุรุษที� 1 เพศชาย คาํวา่ “หม่อมฉนั” สําหรับบุรุษที� 1 เพศหญิง ซึ� งเป็น
คําที� ใช้พูดกับพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ เ ป็นต้น (สุจริตลักษณ์ ดีผดุง,  2552: 18) 
เพราะฉะนัJนผูฟั้งเมื�อไดย้ินผูใ้ชค้าํวา่ “ผม กระผม กระหม่อม” ก็จะสามารถอนุมานไดว้่า ผูพู้ดตอ้ง
เป็นเพศชาย และหากมีผูใ้ช้คาํว่า “หนู ดิฉัน หม่อมฉัน” ผูฟั้งก็จะอนุมานไดว้่าผูพู้ดเป็นเพศหญิง 
นอกจากนีJหากผูส่้งสารใชค้าํวา่ “กระหม่อม” กบั “หม่อมฉนั” ก็สามารถแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสารได ้กล่าวคือ คาํทัJงสองคาํในภาษาไทยแสดงถึงความเคารพนอบนอ้ม
ของผูส่้งสารที�มีต่อผูรั้บสาร และเป็นคาํที�ใชส้ําหรับพระมหากษตัริยเ์ท่านัJนซึ� งในสังคมไทยไทยถือ
ว่าเป็นสถานภาพทางสังคมที�สูงที�สุด ดงันัJนหากผูส่้งสารใช้คาํทัJงสองนีJ ก็ย่อมแสดงว่าสถานภาพ
ทางสังคมของผูรั้บสารสูงกวา่ผูส่้งสาร เป็นตน้ 
  ตวัอย่างขา้งตน้เป็นตวัอยา่งของตวับ่งบอกบุรุษที�สามารถบอกเพศและสถานภาพ
ทางสังคมของผูส่้งสารและผูรั้บสาร ส่วนตวัอย่างของตวับ่งบอกที�บอกจาํนวนของผูส่้งสารและ 
ผูรั้บสารไดก้็คือ ในภาษาไทยจะมีคาํวา่ “ดิฉนั ฉนั” สําหรับผูห้ญิง และคาํวา่ “ผม กระผม” สําหรับ
ผูช้าย ซึ� งคาํเหล่านีJ แสดงให้เห็นถึงสรรพนามบุรุษที� 1 เอกพจน์ แต่หากผูส่้งสารใชค้าํวา่ “เรา” ก็จะ
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แสดงให้เห็นถึงสรรพนามบุรุษที� 1 พหูพจน์ เป็นตน้ (สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 2552: 17) เพราะฉะนัJน
หากมีผูใ้ชค้าํวา่ “เรา” ผูฟั้งก็จะสามารถอนุมานไดว้า่ ผูพู้ดไม่ไดห้มายความถึงเพียงเฉพาะแต่ตนเอง 
(ผูพ้ดู) เท่านัJน แต่ยงัหมายความรวมถึงบุคคลอื�นที�ร่วมอยูใ่นเหตุการณ์นัJนดว้ย 
 2. ตวับ่งบอกเวลา (time deixis หรือ temporal deixis) ตวับ่งบอกเวลา คือ ถอ้ยคาํที�
สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงเวลาที�สัมพนัธ์กบัเวลาที�มีการกล่าวถอ้ยคาํหรือเวลาที�มีการเขียนขอ้ความที�
ใชใ้นการสื�อสาร โดยจะมีตวัผูพ้ดูเป็นศูนยก์ลางของตวับ่งชีJ  กล่าวคือ ใชเ้วลาที�ผูพู้ดกล่าวถอ้ยคาํนัJน
เป็นศูนยก์ลางของเวลา เช่น คาํว่า “เมื�อวานซืน เมื�อวานนีJ  วนันีJ  วนัพรุ่งนีJ  มะรืนนีJ ” หากวนันีJ เป็น
วนัที� 1 มกราคม เมื�อวานนีJก็ตรงกบัวนัที� 31 ธนัวาคม เมื�อวานซืนก็คือวนัที� 30 ธนัวาคม วนัพรุ่งนีJก็
คือวนัที� 2 มกราคม มะรืนนีJก็เป็นวนัที� 3 มกราคม เป็นตน้ 
 สุจริตลักษณ์ ดีผดุง (2552: 21-22) ได้กล่าวไวว้่า ตวับ่งบอกเวลาจะปรากฏอยู่ใน
ไวยากรณ์ของภาษาต่าง ๆ ได ้3 แบบ คือ 
 1. ตวับ่งบอกเวลาปรากฏอยูใ่นรูปของระบบคาํระบุเฉพาะ (demonstrative system) 
ซึ� งจะเหมือนกบัที�พบในเรื�องของตวับ่งบอกสถานที� ไดแ้ก่ this, that, นีJ  นัJน โนน้ 
 2. ตวับ่งบอกเวลาปรากฏอยู่ในรูปของกาล (tense) ซึ� งจะสัมพนัธ์กบัคาํกริยา เช่น 
ปัจจุบนักาลบ่งชีJ เวลาเดียวกบัเวลาของการกล่าวถอ้ย อดีตกาลบ่งชีJ เวลาที�เกิดขึJนก่อนการกล่าวถอ้ย 
 3. ตวับ่งบอกเวลาปรากฏอยู่ในหน่วยศพัท์ ซึ� งจะมีลักษณะแสดงเรื� องเวลาอยู่ใน
ความหมายของหน่วยศพัทน์ัJน ๆ เช่น now, there, today, ตอนนีJ  ตอนนัJน วนันีJ  ฯลฯ 
 นอกจากนีJตวับ่งบอกเวลามกัจะเกี�ยวขอ้งกบัปัจจยั 2 ประการคือ 
 1. วงจรในธรรมชาติ เช่น เรื� องของกลางวนั กลางคืน การนับเวลาทางจนัทรคติ 
ฤดูกาล และปี ตวับ่งบอกเหล่านีJสามารถใชไ้ดท้ัJงการใชน้บัจาํนวนหรือปริมาณ โดยเปรียบเทียบกบั
ศูนยก์ลางของตวับ่งชีJ  
 2. การใชต้ามแบบปฏิทินเพื�อบอกเวลาที�สมบูรณ์โดยเปรียบเทียบกบัการเริ�มตน้ของ
เวลาที�สมบูรณ์ตามปฏิทิน 
 ตวับ่งบอกในภาษาไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
 1. ใชว้งจรธรรมชาติรวมกบัการใชค้าํระบุเฉพาะ เช่น วนันีJ  วนันัJน เดือนนีJ  เดือนนัJน  
ปีนีJ  ปีนัJน ฯลฯ  
 2. ใช้หน่วยศพัทที์�มีลกัษณะแสดงเรื�องเวลาอยู่ในความหมายรวมกบัการใช้คาํระบุ
เฉพาะ เช่น เดี�ยวนีJ  ขณะนีJ  ขณะนัJน ตอนนีJ  ตอนนัJน เวลานีJ  เวลานัJน ฯลฯ  
 3. ใช้เวลาตามแบบปฏิทินหรือตามนาฬิกาเป็นตวัอา้งอิง เช่น เมื�อเช้านีJ  ตอนเที�ยง  
เมื�อวนัจนัทร์ ตอน 8 โมงเชา้ วนัอาทิตยที์� 29 สิงหาคม 2547 ฯลฯ 
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 ตัวบ่งบอกเวลาเหล่านีJ สามารถใช้แสดงถึงความหมายที� เกี� ยวข้องกับเวลาได ้
ยกตวัอยา่งเช่น “เดี�ยวนีJ  ฉันออกกาํลงักายทุกวนั” คาํวา่ “เดี�ยวนีJ ” ถือว่าเป็นเวลาที�ใกลต้วัผูพู้ดหรือ
เป็นช่วงเวลาที�รวมจุดเวลาของการกล่าวถอ้ยคาํนัJนและถือวา่เป็นสิ�งที�กาํลงัเกิดขึJนอยูใ่นปัจจุบนั แต่
หากพดูวา่ “ตอนนัJน ฉนัยงัเด็กยงัไม่รู้ประโยชน์ของการออกกาํลงักาย” คาํวา่ “ตอนนัJน” ถือวา่เป็น
เวลาที�ไกลตวัผูพู้ดหรือเป็นช่วงเวลาที�ไม่รวมจุดเวลาที�มีการกล่าวถอ้ยคาํนัJน ๆ และบอกถึงเวลาใน
อดีตที�ไดเ้กิดขึJนแลว้ หรือหากมีผูพ้ดูวา่ “ถา้ฉนัอยากหุ่นดีถึงตอนนัJนฉนัจะออกกาํลงักายเอง” คาํวา่ 
“ตอนนัJน” บ่งบอกถึงเวลาในอนาคตที�ยงัไม่เกิดขึJน เป็นตน้  
 อีกตวัอยา่งหนึ�งก็คือ ถา้มีผูก้ล่าววา่ “เจอกนัวนัศุกร์นะ” ผูรั้บสารก็จะตอ้งพิจารณาวา่
ถอ้ยคาํนีJพูดในวนัใด หากพูดในวนัศุกร์ก็จะตอ้งหมายถึงวนัศุกร์ของอาทิตยถ์ดัไปคือ วนัศุกร์หน้า 
ไม่ใช่วนัศุกร์ที�กาํลงัพูดถอ้ยคาํนีJ  เพราะถา้เป็นการพูดในวนัศุกร์และตอ้งการให้หมายถึงวนัศุกร์ที�
กาํลงักล่าวถอ้ยคาํนีJ จะตอ้งใช้คาํว่า “วนันีJ ” ไม่ใช่ชื�อวนั แต่หากผูส่้งสารตอ้งการให้มีความหมาย
ชดัเจนวา่หมายถึงวนัศุกร์ของอาทิตยต่์อไป ส่วนใหญ่ก็จะตอ้งมีคาํว่า “หน้า” ปรากฏร่วมดว้ย เช่น 
“เจอกนัวนัศุกร์หนา้นะ” เป็นตน้ 
 3. ตวับ่งบอกสถานที� (place deixis หรือ spatial deixis) ตวับ่งบอกสถานที� คือ ถอ้ยคาํที�
แสดงสถานที�ที�สัมพนัธ์กบัสถานที�ของผูร่้วมในการสนทนา โดยทั�วไปจะชีJ บอกสถานที�อยู่โดย    
อา้งถึงสถานที�อยูข่องผูส่้งสารเป็นสาํคญัแต่บางครัJ งก็ชีJบอกสถานที�อยูข่องผูรั้บสาร  
 ถอ้ยคาํที�ใชเ้ป็นตวับ่งบอกสถานที�ในภาษาไทยที�พบมากที�สุดมี 4 ชนิด ดงันีJ  
 1. คาํสรรพนามระบุเฉพาะ (demonstrative pronoun) ไดแ้ก่ “ที�นี� ที�นั�น ที�โน่น นีJ  นัJน 
โนน้” โดย “ที�นี�” หมายถึง สถานที�ใกลต้วัผูพ้ดู “ที�นั�น” และ “ที�โน่น” หมายถึง สถานที�ไกลตวัผูพู้ด 
โดย “ที�โน่น” หมายถึง สถานที�ไกลกว่า “ที�นั�น” สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 26) ไดก้ล่าวว่า แมว้่า
สรรพนามระบุเฉพาะ (demonstrative pronoun) จะจดัระบบในลักษณะตรงไปตรงมาตามมิติ     
ความใกลไ้กล เช่น “นีJ ” หมายถึงสิ�งของที�อยู่ใกลผู้พู้ดในเวลาที�ส่งสาร ส่วน “นัJน” ก็จะหมายถึง
สิ�งของอยู่ไกลจากผูพู้ดในเวลาที�ส่งสาร แต่ในความเป็นจริงอาจมีการปรับเปลี�ยนจาก “นั�น นัJน” 
เป็น “นี� นีJ ” เพื�อแสดงความเขา้อกเขา้ใจเป็นหนึ�งเดียวกนั และจาก “นี� นีJ ” เป็น “นั�น นัJน” เพื�อแสดง
ความห่างไกลทางความรู้สึก หรือที�เรียกวา่ ตวัระบุเฉพาะเพื�อผลทางอารมณ์ความรู้สึก (empathetic 
deixis) หรือระยะทางจิตวิทยา (psychological distance) (Yule, 1996: 13) เช่น “รุ้งกินนํJ านี�สวย   
จริง ๆ” “ฉนัไม่ชอบกลิ�นนํJ าหอมนั�นเลย” นอกจากนีJ ในบางครัJ งอาจจะมีการเปลี�ยนสภาพกลายเป็น
กลาง (neutralized) เกิดขึJนในเรื�องมิติใกลไ้กล เมื�อความใกลไ้กลนัJนไม่ใช่สิ�งสําคญัในขณะนัJน ๆ 
เช่น ผูพ้ดูที�กาํลงัคน้หาบางอยา่งในลิJนชกั อาจจะพดูวา่ “นี�ไงเจอแลว้” หรือ “นั�นไงเจอแลว้” ซึ� งไม่มี
ความแตกต่างของคาํวา่ “นี�” และ “นั�น” ในแง่ของมิติใกลไ้กลจากผูพ้ดู 
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 2. คาํคุณศพัท์ระบุเฉพาะ ได้แก่ “นีJ ” สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 27) ได้กล่าวว่า 
คาํคุณศพัทร์ะบุเฉพาะ เมื�อใชร้วมกบัคาํที�ไม่ใช่ตวับ่งบอกก็อาจจะทาํใหไ้ดค้าํบอกสถานที�ที�ซบัซ้อน
ไดใ้นอีกระดบัหนึ�ง เช่น “นีJ ” คู่กบัคาํวา่ “ดา้น” ในประโยค “ดา้นนีJของกล่อง” เนื�องจากกล่องเป็น
สิ�งที�มีดา้นในตวัเอง ก็จะหมายถึงดา้นหนึ�งของกล่องที�อยูใ่กลก้บัตวัผูพ้ดู แต่ในประโยค “ดา้นนีJของ
ตน้ไม”้ ก็จะหมายถึงดา้นใดดา้นหนึ�งของตน้ไม ้ทัJง ๆ ที�ตน้ไม่ไม่มีดา้นในตวัเอง แต่เป็นดา้นที�ผูพู้ด
สามารถมองเห็นไดจ้ากจุดที�ผูพ้ดูอยูใ่นขณะที�พดูถอ้ยคาํนีJ  
 3. คาํกริยาแสดงการเคลื�อนที� (motion verb) บางคาํ ไดแ้ก่ “ไป มา” สุจริตลกัษณ์     
ดีผดุง (2552: 27) กล่าววา่ คาํกริยาแสดงการเคลื�อนที� (motion verb) บางคาํจะมีความหมายแสดง
การบ่งบอก เช่น คาํว่า “ไป มา” เช่น “เขาจะมาที�บา้นฉัน” หมายความว่า เขากาํลงัจะเคลื�อนที�จาก 
จุดใดจุดหนึ� งมายงัจุดที�ผูพู้ดอยู่ในขณะที�ส่งสาร หรือ “เขากาํลงัจะไป” หมายความว่า เขากาํลงัจะ
เคลื�อนที�ออกไปจากจุดที�ผูพู้ดอยู่ในขณะที�ส่งสาร นอกจากนีJ คาํกริยา “ไป มา” อาจมีการใช้ใน
ลกัษณะที�แสดงถึงการใหค้วามสาํคญักบัผูฟั้งมากกวา่ผูพ้ดู เช่น “ฉนักาํลงัจะมา” หมายความวา่ผูพู้ด
กาํลงัเคลื�อนที�จากจุดใดจุดหนึ� งไปยงัที�ที�ผูรั้บสารอยู่ในขณะที�มีการส่งสาร ดงันัJนคาํว่า “มา” จึง
สามารถหมายความถึง การเคลื�อนที�จากจุดใดจุดหนึ�งไปยงัจุดที�ผูพ้ดูหรือผูฟั้งอยูใ่นขณะส่งสารก็ได ้
 4. ตวับ่งบอกเวลา ในภาษาไทยสามารถใช้ตวับ่งบอกเวลาเพื�อบ่งบอกสถานที�ได ้
เช่น “เดินไปแค่สิบนาทีก็เจอร้านอาหารแล้ว” หรือ “หรือไม่ตอ้งไปส่งหรอกเดินไป 5 นาทีก็ถึง
แล้ว” ประโยคทัJงสองประโยคนีJ มีตวับ่งบอกเวลา คือ “สิบนาที” “5 นาที” ซึ� งสามารถบ่งชีJ ถึง
ระยะทางไปยงัสถานที�ที�ผูส่้งสารตอ้งการไปวา่ไม่ไกลเท่าใด เพราะใชเ้วลาไม่นาน เป็นตน้ 
 4. ตวับ่งบอกสัมพนัธสาร (discourse deixis) ตวับ่งบอกสัมพนัธสาร คือ ถอ้ยคาํที�ใช้
เกริ�นนาํส่วนของสัมพนัธสารหรืออา้งอิงสัมพนัธสารที�มีมาก่อนหรือที�กาํลงัจะตามมา เช่น ตามที�
กล่าวถึงมาแล้ว ในตอนต่อไป เคยไดย้ินเรื�องนีJ ไหม เป็นตน้ (Levinson, 2004: 118-119; Archer, 
2012: 27) 
 สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 30-31) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการใชต้วับ่งบอกสัมพนัธสาร
ในภาษาไทยไว ้2 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. ใช้ตวับ่งบอกเวลา การบ่งบอกเวลามีการใช้คาํว่า “อาทิตยที์�แล้ว วนันีJ  ชั�วโมง
ต่อไป” ในการบ่งบอกสัมพนัธสารก็มีการใชค้าํวา่ “ในบทที�แลว้ ในหวัขอ้นีJ  ในบทต่อไป” กล่าวคือ 
ส่วนของสัมพนัธสารที�มาขา้งหนา้ถือวา่เกิดขึJนก่อนในแง่ของเวลา ส่วนสัมพนัธสารที�มาทีหลงัก็ถือ
ว่าเกิดขึJนทีหลงัในแง่ของเวลา ดงันัJนจึงสามารถใช้ตวับ่งบอกเวลาเป็นตวับ่งบอกสัมพนัธสารได้
ดว้ย 
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 2. ใชต้วับ่งบอกสถานที� ตวับ่งบอกสถานที�โดยเฉพาะคาํวา่ “นีJ ” และ “นัJน” สามารถ
ใช้เป็นตวับ่งบอกสัมพนัธสารได้ เช่น ในบทนีJ  เรื� องนัJนน่าสนใจมาก นี� เป็นตวัอย่างของการทาํ 
ความดี ฯลฯ  
 การใชต้วับ่งบอกสัมพนัธสารบางครัJ งอาจทาํให้เกิดความสับสนกบัเรื�องการอา้งตาม 
(anaphora) ซึ� งแท้จริงแล้วการใช้ตวับ่งบอกสัมพนัธสารกับการอ้างไม่ใช่สิ� งเดียวกัน กล่าวคือ       
การอา้งตามจะเป็นการใชส้รรพนามเพื�ออา้งถึง (refer) สิ�งที�อา้งถึง (referent) สิ�งเดียวกนักบัที�ไดพู้ด
ถึงมาก่อนแลว้ เช่น “สมชายเป็นเด็กดีดงันัJนเขาจึงไดรั้บคาํชมจากบุคคลต่าง ๆ รอบขา้ง” ในตวัอยา่ง
นีJ  “สมชาย” และ “เขา” หมายถึง คนคนเดียวกนั (same referent) โดยคาํวา่ “เขา” ใชอ้า้งตามคาํนาม
ที�มาข้างหน้าคือ “สมชาย” และ “เขา” ก็ใช้อา้งถึงบุคคลคนเดียวกับที� “สมชาย” อ้างถึง นั�นคือ 
เมื�อใดที�สรรพนามนัJนใชอ้า้งถึงบุคคลเดียวหรือสิ�งเดียวกบัที�ขอ้ความเฉพาะที�มาขา้งหน้าอา้งถึง ก็
ถือวา่สรรพนามนัJนเป็นการอา้งตาม (anaphoric) แต่เมื�อใดที�สรรพนามหรือตวับ่งบอกนัJนใชอ้า้งถึง
ขอ้ความเฉพาะหรือใชอ้า้งถึงส่วนใดส่วนหนึ�งของสัมพนัธสารก็ถือวา่สรรพนามหรือตวับ่งบอกนัJน
เป็นตวับ่งบอกสัมพนัธสาร 
 5. ตวับ่งบอกทางสังคม (social deixis) ตวับ่งบอกทางสังคม คือ ถอ้ยคาํที�แสดงให้เห็น
ความสัมพนัธ์ของสถานภาพทางสังคมหรือบทบาททางสังคมของผูพู้ด ผูฟั้ง และบุคคลอื�น ๆ 
(Levinson, 2004: 119; Archer, Aijmer and Wichmann, 2012: 27) ตวัอยา่งของตวับ่งบอกทางสังคม
ในภาษาไทย คือ คาํสรรพนามและคาํเรียกขาน ซึ� งตอ้งใชใ้ห้เหมาะสมกบัสถานภาพทางสังคมของ 
ผูพ้ดู ผูฟั้ง และความสนิทสนม  
 กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และธีรนุช โชคสุวณิช (2551: 56) ไดก้ล่าววา่ ในอดีต   
ตวับ่งบอกทางสังคมมกัถูกจดัเป็นประเภทเดียวกบัตวับ่งบอกบุคคล แต่นกัภาษาศาสตร์ในปัจจุบนั
เห็นว่าตวับ่งบอกทางสังคมมีลกัษณะพิเศษและควรแยกออกเป็นประเภทต่างหาก เช่น สรรพนาม 
“ก”ู ในภาษาไทย นอกจากจะบ่งชีJ บุรุษแลว้ยงับ่งชีJ วา่ผูพู้ดเป็นเพศชายและมีความสนิทสนมกบัผูฟั้ง 
(ยกเวน้ในการด่าซึ� งผูพ้ดูอาจไม่รู้จกัผูฟั้ง) หรือคาํวา่ “อาตมา” เป็นคาํที�บ่งบอกวา่ผูพู้ดเป็นพระภิกษุ 
เป็นตน้ 
 นอกจากนีJ  อจัฉรา เพ่งพานิช (2551: 27) ยงัไดก้ล่าวเพิ�มเติมไวว้่า ตวับ่งบอกบุรุษที�
หนึ� งในภาษาองักฤษมีเพียงคาํเดียวคือคาํว่า I แต่ตวับ่งบอกบุรุษที�แสดงถึงผูฟั้งนัJนแตกต่างกัน
ออกไปตามฐานะทางสังคมของผูฟั้ง ส่วนในภาษาไทยนัJน ตวับ่งบอกฐานะทางสังคมจะชดัเจนมาก
ทัJงตวับ่งบอกที�อา้งถึงผูพ้ดูและผูฟั้ง ดงัตารางที� 2  
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ตารางที� 2 ตวับ่งบอกที�แสดงถึงความสัมพนัธ์ทางสังคมของผูพ้ดูและผูฟั้ง 
 

ตัวบ่งบอกที�แสดงถึงผู้พูด ตัวบ่งบอกที�แสดงถึงผู้ฟัง ความสัมพนัธ์ทางสังคม 
ขา้พระพุทธเจา้ ใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท ผูพ้ดูพดูกบัพระเจา้อยูห่วัหรือ

พระราชินี 
ขา้พระพุทธเจา้ ใตฝ่้าละอองพระบาท ผูพ้ดูพดูกบัสมเด็จพระราช

ชนนี 
ขา้พระพุทธเจา้ ใตฝ่้าพระบาท ผูพ้ดูพดูกบัพระราชวงศ ์
อาตมา โยม สีกา พระพดูกบัพุทธศาสนิกชนชาย

และหญิง 
ดิฉนั ผม (กระผม) พระคุณเจา้ ผูพ้ดูพดูกบัพระสงฆ ์
ฉนั / เคา้ เธอ / ตวัเอง ผูพ้ดูและผูฟั้งสนิทกนัมาก 
ผม / หนู / ชื�อตวัผูพ้ดู พอ่ แม่ หรือบรรดาญาติ

ทัJงหลาย 
ผูพ้ดูอาวุโสนอ้ยกวา่บรรดา
ญาติ 

 
  จากตารางที� 2 ขา้งตน้จะเห็นไดว้่าถอ้ยคาํที�ผูพู้ดใช้แทนตวัเองเพื�อพูดกบัผูฟั้งนัJน
สามารถบ่งบอกฐานะทางสังคมระหว่างผูพู้ดผูฟั้งไดอ้ย่างชดัเจนโดยไม่ตอ้งใชค้าํอื�นใดมาอธิบาย
ฐานะทางสังคมของตนเอง  
 นอกจากนีJ  ตวับ่งบอกทางสังคมยงัรวมถึงถอ้ยคาํที�แสดงความสุภาพ (honorifics) 
ในภาษาดว้ย ซึ� งในภาษาไทยจะมีการกาํหนดการใชรู้ปคาํที�แน่นอน เช่น คาํวา่ “ครับ” เป็นคาํลงทา้ย
แสดงความสุภาพของผูช้าย และ “ค่ะ” เป็นคาํลงท้ายแสดงความสุภาพของเพศหญิง เป็นต้น           
(กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 56) 
 2. สภาวะเกิดก่อน (Presupposition) 
 ความหมายของสภาวะเกิดก่อน 
 สภาวะเกิดก่อน เป็นศพัทบ์ญัญติัที�ราชบณัฑิตยสถานไดก้าํหนดขึJนมาเพื�อใชแ้ทนคาํวา่ 
presupposition (ศพัทภ์าษาศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 64) Yule (1996: 25) ไดก้ล่าวไว้
วา่ สภาวะเกิดก่อน คือ สิ�งที�ผูพ้ดูรู้ก่อนที�จะพูดออกมา ซึ� ง สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 47) ไดอ้ธิบาย
เพิ�มเติมไวว้่า สภาวะเกิดก่อนเป็นสิ�งที�เป็นภูมิหลงัที�ผูพู้ดรู้อยู่แลว้และมกัจะละไวใ้นฐานที�เขา้ใจ 
โดยถือว่าเป็นภูมิหลงัที�ผูรั้บสารก็น่าจะรู้อยูแ่ลว้เช่นกนั โดยทั�วไปแลว้ภูมิหลงันีJ จดัเป็นสิ�งที�  ผูพู้ด
และผูรั้บสารมีความรู้ร่วมกันอยู่แล้ว (common knowledge หรือ shared/mutual/background 
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knowledge) จึงไม่ตอ้งกล่าวออกมาเป็นถอ้ยคาํ อย่างไรก็ตาม ในบางครัJ งของบางสถานการณ์หรือ
บางบริบท ภูมิหลงันีJจะเป็นสิ�งที�ผูพู้ดถือเอาวา่เป็นสิ�งที�รู้กนัอยูแ่ลว้จึงไม่ไดก้ล่าวออกมาเป็นถอ้ยคาํ
และหลายครัJ งที�ผูฟั้งอาจจะไม่มีความรู้เรื� องภูมิหลังนัJน ๆ แต่ผูฟั้งก็สามารถอนุมาน (inference)    
ภูมิหลงัเรื�องเดียวกนันีJ ไดจ้ากถอ้ยคาํที�ผูพู้ดกล่าวออกมา เช่น ถา้ผูพู้ดกล่าวถอ้ยคาํวา่ “พี�ชายของฉนั
เพิ�งแต่งงาน” กบัผูรั้บสาร ในขณะที�ผูพู้ดกล่าวถอ้ยคาํนีJ มีสภาวะเกิดก่อนคือ “ฉันมีพี�ชาย”แต่ผูรั้บ
สารซึ� งไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยว่าผูพู้ดมีพี�ชายก็สามารถอนุมานสภาวะเกิดก่อนเดียวกนัไดจ้าก
ถอ้ยคาํที�ผูพู้ดกล่าวออกมา กล่าวคือ ผูรั้บสารสามารถอนุมานไดว้่า “ผูพู้ดมีพี�ชาย” สอดคลอ้งกบั     
ชลธิชา บาํรุงรักษ ์(2550: 101-102) ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ สภาวะเกิดก่อนเป็นความรู้ที�ผูพู้ดใชเ้ป็นพืJนฐาน
ในการเปล่งถอ้ยคาํ กล่าวคือ ก่อนที�ผูพู้ดจะเปล่งถอ้ยคาํจะตอ้งพิจารณาวา่โลกจริง ๆ เป็นอยา่งไร มี
สภาพอย่างไร ผูฟั้งมีพืJนฐานเกี�ยวกบัสิ�งที�กาํลงัจะกล่าวมากน้อยเพียงใด และลกัษณะภาษาและ
ถอ้ยคาํที�พูดออกไปจะสะทอ้นให้เห็นพืJนฐานความรู้ส่วนนีJ  รวมทัJงผูพู้ดอาจใช้สภาวะเกิดก่อนนีJ
เพื�อใหร้ายละเอียดหรือขอ้มูลแก่ผูฟั้งทางออ้ม ยกตวัอยา่งเช่น “ศิริมาเช่าบา้นอยูก่บันอ้งสาว” สภาวะ    
เกิดก่อนของประโยคนีJ  คือ “มีบุคคลหนึ� งชื�อศิริมา” และ “บุคคลที�ชื�อศิริมานัJนมีน้องสาว” หรือ
ประโยค “ผมไม่อยากเชื�อเลยวา่เคา้จะติดสินบนเจา้หนา้ที�” สภาวะเกิดก่อนที�พบในถอ้ยคาํนีJ คือ “เขา
ติดสินบนเจา้หนา้ที�” หรือมีผูก้ล่าววา่ “ลูกชายผมอายุ 2 ขวบ” แมว้า่ผูฟั้งไม่เคยทราบมาก่อนวา่ผูพู้ด
มีลูกแลว้ ผูฟั้งก็จะทราบไดจ้ากถอ้ยคาํที�ไดย้ินนีJแมว้่าเขาจะไม่ไดใ้ห้รายละเอียดนีJแก่เราโดยตรงก็
ตาม เป็นตน้ 
 ส่วน กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และธีรนุช โชคสุวณิช (2551: 35-36, 43-44) ไม่ไดใ้ช้
คาํวา่ สภาวะเกิดก่อน แต่ใชค้าํวา่ มูลบท แทน และไดก้ล่าวไวว้า่ มูลบทเป็นความรู้ที�เป็นภูมิหลงัที�
แอบแฝงในการใชภ้าษา ความรู้นีJมกัเป็นความรู้ที�ผูพู้ดผูฟั้งมีร่วมกนั จึงเรียกมูลบทวา่ความรู้ที�ผูพู้ด
ผูฟั้งมีร่วมกนั (mutual knowledge between s and h) นอกจากนีJ ยงัไดก้ล่าวไวว้่า มูลบทเป็น        
มโนทศัน์ที�คาบเกี�ยวระหว่างอรรถศาสตร์และวจันปฏิบติัศาสตร์ โดยที�วจันปฏิบติัศาสตร์ไม่ได้
สนใจเพียงรูปภาษาหรือความหมายที�แฝงในรูปหรือโครงสร้างภาษาที�ใชเ้ท่านัJน แต่สนใจเพิ�มเติมวา่
ถอ้ยคาํนัJน ๆ สื�ออะไร ในการตีความเราตอ้งอาศยัขอ้มูลเกี�ยวกบัผูพ้ดูผูฟั้ง ความเชื�อของคนในสังคม      
ธรรมเนียมการปฏิบติัต่าง ๆ ขอ้มูลเหล่านีJทาํใหเ้รามีขอ้จาํกดัในการใชภ้าษา เป็นสิ�งที�เรียกวา่ มูลบท
ทางวจันปฏิบติัศาสตร์ มูลบทประเภทนีJ ไม่ไดเ้ขียนไวห้รือแสดงไวอ้ย่างแจ่มชดัเมื�อเราสื�อสารและ
มนุษย์ไม่ได้เรียนรู้มันภายในหนึ� งวนั   แต่ได้มาโดยการสะสมประสบการณ์ที�แปรไปตาม
วฒันธรรม  ความรู้เกี�ยวกบัธรรมเนียมการปฏิบติัที�แฝงอยู่เบืJองหลงัถ้อยคาํเป็นสิ�งที�สําคญัมาก
สําหรับการตีความ โดยปกติความรู้เช่นนีJ จะเป็นสิ�งที�เราไม่พูดออกมานอกจากมีความจาํเป็นอะไร
บางอยา่ง เช่น ถา้เราพดูถึงคนชื�อสมศกัดิq  เราไม่จาํเป็นตอ้งบอกผูที้�เราสนทนาดว้ยวา่ บุคคลที�เราพูด
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ถึงเป็นผูช้ายหรือเป็นใคร ถา้สมศกัดิq เป็นคนที�เรารู้จกัดี แต่ถา้เกิดมีผูห้ญิงชื�อสมศกัดิq ซึ� งโดยปกติจะ
ใชเ้ป็นชื�อผูช้าย เราคงตอ้งบอกผูที้�เราสนทนาวา่บุคคลที�เรากล่าวถึงเป็นผูห้ญิงถา้ผูที้�สนทนาดว้ยไม่
รู้จกัเขา หรือในขอ้ความที�วา่ “ห้ามทิJงสิ�งใด ๆ หรือบว้นนํJ าลาย นํJ ามูก นํJ าหมากลงบนถนน ทางเทา้ 
ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาท” ขอ้ความนีJ  แฝงขอ้กาํหนดเบืJองตน้หลายประการที�เป็นที�ยอมรับของ
คนในสังคม เช่น 
 1. คนในสังคมนีJ  (คนไทย) นิยมทิJงขยะบนถนนและทางเท้า (ซึ� งน่าจะหมายถึงที�
สาธารณะทั�วไป) 
 2. คนไทยนิยมบว้นนํJาลาย นํJาหมาก และสั�งนํJามูกบนถนนและทางเทา้ 
 3. คนไทยกินหมาก (ปัจจุบนัก็ยงักินอยู ่ไม่เช่นนัJนคงไม่มีความจาํเป็นจะตอ้งระบุไว)้ 
 4. มีการรณรงคไ์ม่ใหมี้พฤติกรรมเช่นนีJโดยใชก้ารขู่ (ถา้ไม่ทาํตามจะตอ้งถูกปรับ) 
 มูลบทเหล่านีJ ไม่ได้แฝงอยู่ในรูปภาษาโดยตรงแต่ตอ้งอาศยับริบทในการตีความ จึง
เรียกวา่ มูลบททางวจันปฏิบติัศาสตร์ (pragmatic presupposition) 
 จากที�กล่าวมาขา้งตน้อาจสรุปไดว้า่ สภาวะเกิดก่อน คือ ความรู้ที�ไดจ้ากการอนุมานหรือ
การคาดการณ์ตามหลกัเหตุผล และเป็นความรู้ที�ผูพู้ดและผูฟั้งมีร่วมกนัโดยไม่จาํเป็นตอ้งกล่าว
ออกมา 
 ชนิดของสภาวะเกิดก่อน 
 สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 42-44) ไดแ้บ่งประเภทของสภาวะเกิดก่อนออกเป็น 3 ชนิด 
ดงันีJ  
 1. สภาวะเกิดก่อนชนิดบอกการดาํรงอยู่ (existential) การที�ประโยคระบุคุณลกัษณะ
ใหแ้ก่ใหแ้ก่สิ�งใดสิ�งหนึ�งก็หมายความวา่ ตอ้งมีสภาวะเกิดก่อนแสดงการดาํรงอยูข่องสิ�งนัJน ๆ เช่น 
ประโยคที�ว่า “รถของสมศกัดิq สีเทาดาํ” สภาวะเกิดก่อนซึ� งบอกการดาํรงอยู่คือ สมศกัดิq มีรถยนต ์
หรือประโยค “ลูกสาวคุณสิเรียมสวยมาก” สภาวะเกิดก่อนซึ� งบอกการดาํรงอยู่คือ คุณสิเรียมมี      
ลูกสาว 
 2. สภาวะเกิดก่อนชนิดบอกสิ�งที�เป็นจริง (factive) สภาวะเกิดก่อนชนิดบอกสิ�งที�เป็น
จริงจะเกิดกบัประโยคหลกัที�ตอ้งมีขอ้ความตามมา โดยประโยคหลกัจะบอกคุณสมบติัหรือบอก
ความสัมพนัธ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งที�เป็นจริงหรือสิ�งที�เกิดขึJนจริง ส่วนมากแลว้มกัจะเป็นประโยคที�มี
ภาคแสดงซึ� งใชค้าํกริยา เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ เขา้ใจ แปลกใจ ประหลาดใจ ภูมิใจ ยกตวัอย่างเช่น 
“สมศกัดิq เสียใจที�สุนขัของเขาตาย” ประโยคหลกัคือ สมศกัดิq เสียใจ ขอ้ความตามมาซึ� งเป็นสิ�งที�เป็น
จริงคือ สุนัขของเขาตาย หรือในประโยค “ผมประหลาดใจที�แม่นํJ าสายนีJ ไหลจากทิศใตไ้ปทิศ
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เหนือ” ประโยคหลกัคือ ผมประหลาดใจ ขอ้ความตามมาซึ� งเป็นจริงคือ แม่นํJ าสายนีJ ไหลจากทิศใต้
ไปทิศเหนือ เป็นตน้ 
 3. สภาวะเกิดก่อนชนิดบอกประเภท (categorical) สภาวะเกิดก่อนประเภทนีJ ไม่
สามารถตดัสินไดว้่าจริง หรือ เท็จ เช่น “อนุสาวรียป์ระชาธิปไตยฉลาด” การที�จะบอกว่าประโยค
ดงักล่าวจริงหรือเท็จก็คงจะตอบไดโ้ดยใชค้่าความจริงที�สาม คือ ไม่จริง และ ไม่เท็จ หรือ ค่าศูนย ์
นั�นเอง เพราะภาคแสดง “ฉลาด” จะใชไ้ดก้็ต่อเมื�อตอ้งมีสภาวะเกิดก่อนเป็นสิ�งใดสิ�งหนึ�งที�จะตอ้ง
เป็นเรื� องเกี�ยวกับการมีมนัสมอง มีความคิดและจิตใจเขา้มาเป็นตวักาํหนดด้วย ดงันัJนประโยค
ดงักล่าวจึงไม่สามารถใชค้่าความเป็นจริงวเิคราะห์ได ้ตอ้งกาํหนดค่าความจริงที�สาม คือ ไม่จริงและ
ไม่เท็จ กล่าวอีกนัยหนึ� งคือ ประธานของประโยคจะเป็นตัวกําหนดแวดวง (domain) การใช ้       
ภาคแสดง (predicate) จึงจดัเป็นสภาวะเกิดก่อนบอกประเภท 
 คุณสมบติัของสภาวะเกิดก่อน 
 สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 45-46) กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช โชคสุวณิช 
(2551: 39-41) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของสภาวะเกิดก่อนไว ้2 ประการ ดงันีJ  
 1. สภาวะเกิดก่อนยงัคงอยู่แมว้่าขอ้ความจะถูกปฏิเสธ หรือที�เรียกว่า การคงอยู่ภายใต้
การปฏิเสธ (constancy under negation) ยกตวัอยา่งเช่น 
  1. ฉนัดีใจที�สมศรีมางานเลีJยงรุ่น มีสภาวะเกิดก่อน คือ สมศรีมางานเลีJยงรุ่น 
  2. ฉนัไม่ดีใจที�สมศรีมางานเลีJยงรุ่น มีสภาวะเกิดก่อน คือ สมศรีมางานเลีJยงรุ่น 
  จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้า่มีการพรรณนาเหตุการณ์ที�เกิดขึJน คือ สมศรีมางานเลีJยงรุ่น 
โดยปรากฏในตาํแหน่งเนืJอความของอนุพากยร์อง และอนุพากยห์ลกัประกอบดว้ยกริยาประเภท 
factive verb ที�สื�อวา่เหตุการณ์ในอนุพากยร์องเกิดขึJนจริง ดงันัJนใน 2. แมว้า่กริยาหลกัในประโยค
จะอยูใ่นรูปปฏิเสธ สภาวะเกิดก่อนก็ยงัคงเดิม 
 2. สภาวะเกิดก่อนสามารถยกเลิกได ้(defeasibility) แมว้่าสภาวะเกิดก่อนจะยึดติดกบั
รูปภาษาและคงอยู่เมื�อมีการปฏิเสธ แต่สภาวะเกิดก่อนก็สามารถถูกยกเลิกได ้ซึ� งอาจขึJนอยู่กบั 1. 
ขอ้มูลเพิ�มเติมที�ผูพู้ดมีมากขึJน 2. เจตนาของผูพู้ดในการสื�อสาร และ 3. ความเชื�อหรือความรู้ที�เป็น
สากล เช่น 
  1. ฉนัเสียใจจริง ๆ ฉนัลืมเอาหนงัสือมาใหเ้ธอ 
  2. ฉนัไม่มีหนงัสือ 
  3. เสียใจจริง ๆ ฉนัลืมเอาหนงัสือมาใหเ้ธอ...ฉนัลอ้เล่น นี�ไง หนงัสือ 
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  จากตวัอย่างจะเห็นไดว้่า 1. มีสภาวะเกิดก่อนคือ 2. ฉันไม่มีหนังสือ แต่เมื�อผูพู้ดมี
เจตนาเป็นการลอ้เล่นและไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ�มเติมที�ขดักบัขอ้มูลในขอ้ 1. ถอ้ยคาํใน 3. จึงไม่มีสภาวะ 
เกิดก่อนตามขอ้ 2. หรือสภาวะเกิดก่อนตามขอ้ 2. สามารถถูกยกเลิกได ้
  หรืออีกตวัอยา่งหนึ�ง 
  1. พรศรีร้องไห้ก่อนทาํวิทยานิพนธ์เสร็จ สภาวะเกิดก่อน คือ พรศรีทาํวิทยานิพนธ์
เสร็จ 
  2. พรศรีตายก่อนทาํวทิยานิพนธ์เสร็จ สภาวะเกิดก่อน คือ พรศรีทาํวิทยานิพนธ์เสร็จ 
(ใช่หรือไม่) 
 จากตวัอย่าง 1. จะเห็นว่าเป็นไปตามคุณสมบติัของสภาวะเกิดก่อนดงักล่าวขา้งตน้ 
แต่ตวัอยา่งในขอ้ 2. แสดงให้เห็นชดัวา่สภาวะเกิดก่อนเป็นปัญหาต่อการวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์
ที�ยึดติดกบัรูปภาษาเพียงอย่างเดียว ถา้คาํเชื�อม “ก่อน” สื�อว่าสิ�งที�ตามมาไดเ้กิดขึJนแลว้ ตวัอย่างนีJ
แสดงให้เห็นว่าคาํสรุปนัJนไม่เป็นจริง ประโยคดงักล่าวไม่ไดก้าํหนดวา่พรศรีทาํวิทยานิพนธ์เสร็จ
แมว้า่  รูปภาษาจะสื�อความเช่นนัJน เพราะผูอ่้านผูฟั้งทราบดีว่าเมื�อพรศรีตายก็แสดงวา่เขาไม่ไดท้าํ
วิทยานิพนธ์เสร็จ เพราะฉะนัJนสภาวะเกิดก่อนจึงเป็นสิ�งที�ยกเลิกได ้และสาเหตุที�ทาํให้สภาวะเกิด
ก่อนถูกยกเลิกก็เนื�องจากความเชื�อหรือความรู้ที�เป็นสากล 
 3. ความหมายชีJบ่งเป็นนยัในการสนทนา (conversational implicature) 
 ความหมายของความหมายชีJบ่งเป็นนยัในการสนทนา 
 ความหมายชีJ บ่งเป็นนยัในการสนทนาเป็นศพัทบ์ญัญติัที�ราชบณัฑิตยสถานไดก้าํหนด
ขึJ นมาใช้แทนคําว่า  conversational implicature ในภาษาอังกฤษ (ศัพท์ภาษาศาสตร์  ฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 21) สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 54-56) ไดอ้ธิบายไวว้า่ แนวคิดเกี�ยวกบั
ความหมายชีJบ่งเป็นนยัในการสนทนานีJ  Paul H. Grice นกัปรัชญาภาษาธรรมดา (ordinary language 
philosophy) เป็นผูน้าํเสนอแนวคิดเรื�องหลกัการความร่วมมือ (co-operative principle, cooperative 
principle-CP) และหลกัต่าง ๆ (maxims) ที�เกี�ยวขอ้งกบัการสนทนาเพื�ออธิบายวา่ผูพู้ดและผูรั้บสาร
สามารถเขา้ใจความหมายชีJบ่งเป็นนยัที�สื�อสารกนัในการสนทนาไดอ้ยา่งไร ซึ� งการนาํเสนอแนวคิด
หลกัการความร่วมมือและหลกัอื�น ๆ ที�สัมพนัธ์กนัก็เพื�ออธิบายสิ� งที�เกิดอยู่เป็นประจาํในการพูด
และการตีความเกี�ยวกบัความหมายชีJบ่งเป็นนยัในการสนทนา เช่น เมื�อน้องชายเดินเขา้มาในบา้น
พร้อมกบักาแฟเยน็หนึ�งถึง พอเห็นพี�ชายนั�งอยูห่นา้บา้นก็พดูวา่ 
 นอ้งชาย  :  อา้ว ไม่รู้วา่อยูเ่ลยไม่ไดซื้Jอมาฝาก 
 พี�ชาย  :  แค่คิดถึงก็ขอบใจมากลน้แลว้ 
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 จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นวา่ ตามความรู้สึกของพี�ชายแลว้ เขาไม่ไดรู้้สึกตามนัJนจริง ๆ 
และไม่ไดต้ัJงใจจะขอบใจจริง ๆ และน้องชายก็เขา้ใจว่าพี�ชายไม่ไดห้มายความตามนัJนจริง ๆ แต่
พี�ชายพูดอย่างนัJนเพื�อเป็นการบอกถึงลกัษณะพฤติกรรมและนิสัยของน้องชาย นั�นคือ พี�ชายพูด
ถอ้ยคาํที�ไม่จริงเพื�อสื�อถึงความหมายเป็นนยัที�เป็นจริงอย่างอื�น ซึ� ง Grice อธิบายว่า การที�ผูพู้ดพูด
อยา่งนีJ เพราะ ผูพ้ดูปฏิบติัตามหลกัความร่วมมือและหลกัความร่วมมือนีJ เองเป็นกลไกทาํให้ผูรั้บสาร
ตอ้งพยายามคน้หาตีความถอ้ยคาํในระดบัที�อยูลึ่กกวา่ถอ้ยคาํที�พดูออกมา  
 ส่วน Horn (2004: 3) ไดก้ล่าวไวว้่า ความหมายชีJ บ่งเป็นนยัในการสนทนา หมายถึง 
ความหมายที�ผูพู้ดตอ้งการจะให้หมายความถึง โดยไม่ปรากฏในส่วนใดส่วนหนึ�งที�ผูพู้ดพูดออกมา 
คือ เป็นสิ�งที�ผูพู้ดตัJงใจที�จะสื�อสารออกมามากกวา่สิ�งที�เขาพูด เช่นเดียวกบั Archer (2012: 47) ที�
กล่าววา่ ความหมายชีJ บ่งเป็นนยัในการสนทนา คือ ความหมายที�อยูเ่บืJองหลงัของถอ้ยคาํที�ผูพู้ดพูด
ออกมา 
 จากที�กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ความหมายชีJ บ่งเป็นนัยในการสนทนา คือ           
การคน้หาตีความความหมายของถอ้ยคาํในระดบัที�อยูลึ่กกวา่ถอ้ยคาํที�พดูออกมา ซึ� งความหมายที�ลึก
ลงไปนีJอาจจะเป็นความหมายที�ต่างไปจากความหมายตามถอ้ยคาํที�พูดหรืออาจจะเป็นความหมายที�
เพิ�มเติมขึJนมาจากถอ้ยคาํที�พดูนัJนก็ได ้(สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 2552: 54, 58) 
 ประเภทของความหมายชีJบ่งเป็นนยั 
 Archer (2012: 48-49) Mey (2001: 46-52) กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช      
โชคสุวณิช (2551: 69-74) สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 65-67) ไดแ้บ่งประเภทของความหมายชีJบ่ง
เป็นนยัออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. ความหมายชีJ บ่งเป็นนัยจากรูปภาษาหรือความหมายชีJ บ่งเป็นนัยตามแบบแผน 
(conventional implicature) เป็นความหมายตามแบบแผนที�ติดมากบัการใช้หน่วยคาํศพัท์ต่าง ๆ 
เหล่านัJนอยูแ่ลว้ ยกตวัอยา่งเช่น 
 1. นกัเรียนทุกคนสอบได ้
 2. นกัเรียนบางคนสอบได ้
 หากมีผูก้ล่าวถอ้ยคาํใน 1. ผูฟั้งก็ตีความไดใ้น 2. นั�นคือ 2. เป็นความหมายที�อนุมาน
ไดจ้าก 1. โดยมีคาํวา่ “ทุกคน” ที�เอืJอต่อการตีความเช่นนีJ  ความหมายของ “ทุกคน” รวมความหมาย
ของ “บางคน” แนวคิดนีJ เรียกวา่ ความหมายที�อนุมานไดจ้ากระดบัชัJน (scalar implicature) ซึ� งผูใ้ช้
ภาษาใชใ้นชีวิตประจาํวนั หากผูใ้ช้ภาษาเลือกรูปที�สูงในระดบั แสดงวา่รูปที�ต ํ�ากวา่รวมอยูด่ว้ย แต่
ถา้เลือกรูปที�ต ํ�ากวา่กวา่แสดงวา่รูปที�สูงกวา่ไม่เกี�ยวขอ้ง 
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 อีกตวัอย่างหนึ� ง เช่น “นักการเมืองบางคนไม่เคยคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน” จาก
ถ้อยคาํนีJ  การใช้ บางคน แทน ทุกคน ในตวัอย่าง แสดงเห็นว่า รูปที�เข้มข้นกว่าหรือสูงกว่าใน
ระดบัชัJน คือ ทุกคน ใชไ้ม่ไดใ้นกรณีนีJ  
 2. ความหมายชีJบ่งเป็นนยัจากการสนทนา (conversational implicature) เป็นความหมาย
ที�ไดจ้ากการอนุมานความหมายของถอ้ยคาํในระดบัที�ลึกมากกวา่ที�ผูพ้ดูกล่าวออกมา เช่น 
 ก : คืนนีJไปดูหนงักนัมัJย 
 ข : พรุ่งนีJ มีสอบ 
  หากตีความทางอรรถศาสตร์ก็จะไดค้วามหมายตามรูปประโยค ดงันีJ  
 ก : เวลาหลงัจากขณะที�กาํลงัพูดกนันีJ ซึ� งเป็นเวลากลางคืนของวนัที�มีเหตุการณ์  
การพดูเกิดขึJน คุณมีความสนใจที�จะไปดูหนงักบัฉนัหรือไม่ 
 ข : เวลาหลงัจากขณะที�กาํลงัพูดกนันีJ ซึ� งเป็นวนัหลงัจากวนัที�มีเหตุการณ์การพูด
เกิดขึJน ฉนัมีการสอบ 
 จากความหมายดังกล่าวขา้งต้น ไม่สามารถอธิบายได้ว่าจริง ๆ แล้วคาํพูดของ ก 
ไม่ใช่การถามคาํถามธรรมดา แต่เป็นการเชิญชวนและคาํตอบของ ข ไม่ใช่การบอกเล่าถึงสิ�งที�ไม่
เกี�ยวขอ้ง แต่เป็นการปฏิเสธคาํเชิญชวนของ ก ทัJง ๆ ที�ในคาํพูดนีJ  ไม่มีคาํใดที�ใชใ้นความหมายของ
การปฏิเสธ แต่หากตีความทางวจันปฏิบติัศาสตร์อาจพดูใหม่ไดว้า่ 
 ก : เวลาหลงัจากขณะที�กาํลงัพูดกนันีJ ซึ� งเป็นเวลากลางคืนของวนัที�มีเหตุการณ์  
การพูดเกิดขึJน คุณมีความสนใจที�จะไปดูหนงักบัฉนัหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ฉนัไม่ไดส้นใจเพียงแค่
คุณจะตอบคาํถามนีJ ว่าคุณสนใจหรือไม่สนใจ แต่ฉันอยากให้คุณไปกบัฉัน และฉันคิดว่าคุณจะมี
เวลาไปดูหนงักบัฉนั ฉนัไม่รู้วา่คุณมีอะไรอยา่งอื�นที�ตอ้งทาํ 
 ข : เวลาหลงัจากขณะที�กาํลงัพูดกนันีJ ซึ� งเป็นวนัหลงัจากวนัที�มีเหตุการณ์การพูด
เกิดขึJน ฉนัมีการสอบและเพราะการสอบนีJ ทาํให้ฉันไม่สามารถไปดูหนงักบัคุณได ้เพราะฉันตอ้ง
อ่านหนังสือเตรียมสอบซึ� งเป็นการกระทาํที�ใช้เวลาและเพราะการไปดูหนังจะเกิดขึJ นในเวลา
ใกลเ้คียงกบัที�การสอบจะเกิดขึJน 
 ขอ้ความที�วา่ “อยา่งไรก็ตาม ฉนัไม่ไดส้นใจเพียงแค่คุณจะตอบคาํถามนีJ วา่คุณสนใจ
หรือไม่สนใจ แต่ฉนัอยากใหคุ้ณไปกบัฉนั และฉนัคิดวา่คุณจะมีเวลาไปดูหนงักบัฉนั ฉนัไม่รู้วา่คุณ
มีอะไรอย่างอื�นที�ตอ้งทาํ” ใน ก และขอ้ความ “และเพราะการสอบนีJทาํให้ฉนัไม่สามารถไปดูหนงั
กบัคุณได ้เพราะฉนัตอ้งอ่านหนงัสือเตรียมสอบซึ� งเป็นการกระทาํที�ใชเ้วลาและเพราะการไปดูหนงั
จะเกิดขึJนในเวลาใกลเ้คียงกบัที�การสอบจะเกิดขึJน” ใน ข คือสิ�งที�ไดจ้ากการตีความ เป็นความหมาย
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ที�อนุมานไดจ้ากถอ้ยคาํ ก และ ข ไม่มีอะไรในโครงสร้างหรือรูปภาษาที�บอกวา่จะตอ้งตีความแบบ
นีJ  แต่จากประสบการณ์การใชภ้าษาในสังคมจะทาํใหตี้ความไดแ้ละมกัจะเกิดขึJนโดยอตัโนมติั 
 กล่าวโดยสรุปก็ คือ ความหมายชีJ บ่ง เ ป็นนัยในการสนทนา (conversational 
implicature) จะเกิดในถอ้ยคาํที�เป็นบทสนทนา และจะเกิดขึJนโดยการปฏิบติัตามหรือไม่ปฏิบติัตาม
หลกัการ แต่ความหมายชีJบ่งเป็นนยัตามแบบแผน (conventional implicature) ไม่จาํเป็นตอ้งเกิดใน
ถอ้ยคาํที�เป็นบทสนทนาและไม่ตอ้งมีบริบทอื�นใดมาช่วยในการตีความ จดัเป็นความหมายชีJบ่งเป็น
นยัที�ติดมากบัคาํคาํนัJน 
 หลกัในการใหค้วามร่วมมือในการสนทนา (cooperative principle) 
 Leech (1983: 8) Yule (1996: 37) Mey (2001: 72) Horn (2004: 7) Archer (2012: 51) 
ชลธิชา บาํรุงรักษ ์(2550: 100-101) กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ธีรนุช โชคสุวณิช (2551: 74-76) 
และ สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 56) ไดก้ล่าวถึงหลกัในการใหค้วามร่วมมือในการสนทนาไวด้งันีJ  
 1. หลกัด้านคุณภาพ (quality) ประกอบด้วยสองหลกัย่อยภายใตห้ลกัใหญ่ว่า “จงให้
ขอ้มูลที�ถูกตอ้งตามความเป็นจริง” 
  1.1 อยา่พดูในสิ�งที�คุณเชื�อวา่ผดิ 
  1.2 อยา่พดูในสิ�งที�คุณขาดหลกัฐาน 
  หลกัดา้นคุณภาพว่าดว้ยเรื�องความจริงใจเป็นหลกั ผูร่้วมสนทนาจะตอ้งเลือกพูดแต่
สิ�งที�เป็นความจริงหรือเชื�อวา่เป็นความจริง 
 2. หลักด้านปริมาณ (quantity) หมายถึง ปริมาณของข้อมูลที�จาํเป็นในการสื�อสาร 
ประกอบดว้ยหลกัยอ่ยสองหลกั 
  2.1 จงใหข้อ้มูลเท่าที�จาํเป็น 
  2.2 จงอยา่ใหข้อ้มูลเกินความจาํเป็น 
 3. หลักด้านความสัมพนัธ์ (relation) ประกอบด้วยหลักข้อเดียว คือ “จะพูดในสิ� งที�
เกี�ยวขอ้ง” หลกัดา้นความสัมพนัธ์เนน้เรื�องการทาํให้การสนทนาตรงประเด็น บางครัJ งมีผูเ้รียกหลกั
นีJวา่ หลกัดา้นความเกี�ยวขอ้ง เพราะการสนทนาควรจะสัมพนัธ์กบัหวัขอ้ที�กาํลงัพดูคุยกนัอยู ่
 4. หลกัดา้นลกัษณะ (manner) หลกันีJ ไม่เกี�ยวกบัเนืJอหาของสิ�งที�พูดเท่ากบัวิธีการสื�อ
เนืJอหานัJน ๆ ประกอบด้วยหลกัย่อย 4 หลกั ภายใตห้ัวขอ้หลกัใหญ่คือ “จงพูดอย่างแจ่มแจง้และ
ชดัเจน” 
  4.1 หลีกเลี�ยงคาํพดูที�คลุมเครือ 
  4.2 หลีกเลี�ยงการพดูที�กาํกวม 
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  4.3 จงพดูใหก้ระชบั 
  4.4 จงพดูใหเ้ป็นลาํดบัขัJนตอน 
 หลกัการขา้งตน้สรุปไดว้า่ ผูพ้ดูควรให้ขอ้มูลที�เพียงพอ เกิดความเขา้ใจไม่มากหรือนอ้ย
เกินไป (หลกัดา้นปริมาณ) ผูพู้ดควรพูดความจริง (หลกัดา้นคุณภาพ) พูดในสิ�งที�เกี�ยวขอ้ง (หลกั
ดา้นความสัมพนัธ์) และพดูอยา่งชดัเจน เป็นลาํดบัไม่คลุมเครือ (หลกัดา้นลกัษณะ) 
 การปฏิบติัตามหลกัการสนทนา 
 สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 58-60) ไดก้ล่าววา่ โดยทั�วไปแลว้ เมื�อเวลาที�ผูพู้ดปฏิบติัตาม
หลกัการสนทนา ความหมายชีJบ่งเป็นนยัในการสนทนาจะไม่เกิดขึJน แต่หากไม่ปฏิบติัตามหลกัการ
สนทนาเมื�อใด ความหมายชีJบ่งเป็นนยัในการสนทนาจะเกิดขึJนทนัที ดงัตวัอยา่งต่อไปนีJ  
 1. การปฏิบติัตามหลกัคุณภาพ 
 1. ภรรยา :  พรุ่งนีJไปเดินเที�ยวจตุจกัรกนัมัJย 
  สามี : ไปซิถา้อากาศดี แต่ไม่ไปนะ ถา้ฝนตก 
 2. ภรรยา :  พรุ่งนีJไปเดินเที�ยวจตุจกัรกนัมัJย 
  สามี : ถา้ฝนตกก็ไม่ไป 
 คาํตอบของสามีในตวัอย่าง 1. เป็นการตอบตามความเป็นจริงที�จะเกิดขึJนในแต่ละ
สถานการณ์ เป็นการตอบที�ครอบคลุม และจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตถา้ฝนตกหรือฝนไม่ตก
ในวนัรุ่งขึJน แต่การตอบในขอ้ 2. ที�ไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลที�แน่นอนว่า ถา้ฝนไม่ตกจะไดไ้ปหรือไม่ไดไ้ป 
เท่ากบัวา่สามีตอบคาํถามในสิ�งที�ไม่มีหลกัฐานเพียงพอ และเป็นการตอบในสิ�งที�ไม่ตรงคาํถาม นั�น
คือ สามีปฏิบติัตามหลกัคุณภาพในขอ้ 1. และไม่ปฏิบติัตามหลกัคุณภาพในขอ้ 2. 
 2. การปฏิบติัตามหลกัปริมาณ 
  1.  สามี  :  กุญแจรถอยูที่�ไหนคุณ 
   ภรรยา : ในลิJนชกัที�โตะ๊เครื�องแป้งค่ะ 
  2. สามี : กุญแจรถอยูที่�ไหนคุณ 
   ภรรยา : ก็ปกติคุณเก็บที�ไหนล่ะ โต๊ะเครื�องแป้งก็มีอยู่โต๊ะเดียวในห้อง ก็ใน
ลิJนชกัโตะ๊เครื�องแป้งน่ะซี 
  ทัJงสามีและภรรยาในตวัอยา่งที� 1. ปฏิบติัตามหลกัการความร่วมมือในการถามและ
การตอบคาํถาม เมื�อสามีถามว่า “กุญแจรถอยู่ที�ไหน” ภรรยาก็ตอบสัJ น ๆ ไดใ้จความกระชบัตรง
คาํถาม แต่การตอบในตวัอย่างที� 2. เป็นการตอบที�มากเกินความจาํเป็น จนกลายเป็นการประชด
ประชนั นั�นคือ ภรรยาปฏิบติัตามหลกัปริมาณในขอ้ 1. และไม่ปฏิบติัตามหลกัปริมาณในขอ้ 2. 
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 3. การปฏิบติัตามหลกัดา้นความสัมพนัธ์ 
 1. สามี : โทรศพัทด์งั 
  ภรรยา : ช่วยรับหน่อย กาํลงัอาบนํJาค่ะ 
 2. สามี  :  โทรศพัทด์งั 
  ภรรยา :  กาํลงัอาบนํJา 
 ถอ้ยคาํในตวัอย่างขอ้ 1. เป็นการปฏิบติัตามหลกั ในกรณีที�ภรรยาไปรับโทรศพัท์
ไม่ได้ก็พูดขอให้สามีไปรับแทน พร้อมทัJงบอกเหตุผลด้วยว่าทาํไมจึงไปรับไม่ได้ แต่ในข้อ 2.     
การที�ภรรยาตอบแต่ว่า “กาํลงัอาบนํJ า” เป็นถอ้ยคาํที�ไม่สัมพนัธ์และดูเหมือนจะเป็นการพูดคนละ
เรื�องกบัถอ้ยคาํของสามี นั�นคือ ภรรยาตอบตรงประเด็นในขอ้ 1. และตอบไม่ตรงประเด็นในขอ้ 2. 
 4. การปฏิบติัตามหลกัดา้นลกัษณะ 
 1. สามี : จะหุงขา้วดว้ยหมอ้ไฟฟ้านี�ทาํยงัไง 
  ภรรยา : ก็ใส่ขา้วลงไป แลว้ก็ใส่นํJาใหท้่วมขา้วสักสองเซนติเมตร 
 2. สามี : จะหุงขา้วดว้ยหมอ้ไฟฟ้านี�ทาํยงัไง 
  ภรรยา : ก็ใส่นํJา แลว้ก็ใส่ขา้วลงไป แลว้ก็ใส่นํJาใหท้่วมขา้ว 
 การตอบของภรรยาในขอ้ 1. เป็นการตอบทีละลาํดบัขัJนตอนก่อน-หลงัไปทีละขัJน 
เป็นการปฏิบติัตามหลกัดา้นลกัษณะที�ว่าดว้ยการพูดตามลาํดบัขัJน แต่การตอบของภรรยาในขอ้ 2. 
นัJน ไม่เป็นไปตามลาํดบั กล่าวคือเมื�อให้ใส่นํJ าก่อนแลว้จึงใส่ขา้ว ก็อาจจะตอ้งเทนํJ าทิJง เพราะใส่
มากเกินไป และก็คงจะเทนํJ าทิJงลาํบากเพราะใส่ขา้วลงไปแลว้ หรืออาจจะตอ้งเติมนํJ าเพิ�มอีกเพราะ
ใส่นํJ าน้อยเกินไป และไม่มีปริมาณของขา้วเป็นมาตรฐานก่อนเติมนํJ า การตอบของภรรยาในขอ้ 1. 
จดัเป็นการปฏิบัติตามหลักด้านลักษณะ แต่การตอบในข้อ 2. ไม่เป็นการปฏิบติัตามหลักด้าน
ลกัษณะ 
 อย่างไรก็ดี การปฏิบติัตามหลกัในการสนทนาก็ทาํให้เกิดความหมายชีJ บ่งเป็นนัยได้
เช่นกนั เช่น 
 ก : มีนํJาแขง็ไหม 
 ข : ตูเ้ยน็อยูใ่นครัว 
 ตวัอยา่งนีJ  ถอ้ยคาํของ ข สื�อความหมายชีJบ่งเป็นนยัวา่ “ก สามารถไปหยิบนํJ าแข็งไดจ้าก
ตูเ้ยน็ที�อยูใ่นครัว” ผูรั้บสารสามารถตีความหมายที�ผูพู้ดตอ้งการสื�อสารโดยการปฏิบติัตามหลกัการ
สนทนาได ้ทัJงนีJ เพราะแมจ้ะดูเหมือนว่าผูพู้ดตอบไม่ตรงคาํถาม แต่เมื�อผูรั้บสารมีความเชื�อหรือมี
สมมติฐานว่า ผูพู้ดให้ความร่วมมือในการสนทนา และแน่นอนว่าผูรั้บสารเองก็สามารถเชื�อมโยง
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ความสัมพนัธ์ระหวา่ง “นํJ าแข็ง” และ “ตูเ้ยน็” ได ้ผูรั้บสารจึงสามารถตีความหมายของความหมาย  
ชีJบ่งเป็นนยัไดถู้กตอ้ง 
 การไม่ปฏิบติัตามหลกัการสนทนา 
 สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 56) ไดก้ล่าวไวว้่า Grice แบ่งการไม่ปฏิบติัตามหลกัเป็น 2 
ประเภทคือ การไม่ปฏิบติัตามหลกัที�ไม่ก่อให้เกิดความหมายชีJ บ่งเป็นนยั แต่เป็นการไม่ปฏิบติัตาม
หลกัที�ผูพ้ดูตัJงใจก่อใหเ้กิดการเขา้ใจผิด หรืออาจเป็นการโกหก ที�เรียกวา่ การละเมิดหลกั (violating 
a maxim) กบัการไม่ปฏิบติัตามหลกัที�ก่อใหเ้กิดความหมายแบบมีนยั (flouting a maxim) ดงันีJ  
 1. การไม่ปฏิบติัตามหลกัที�ไม่ก่อให้เกิดความหมายชีJ บ่งเป็นนัยหรือการละเมิดหลกั 
(violating a maxim) การละเมิดหลกัเกิดขึJนเมื�อผูพ้ดูไม่ปฏิบติัตามหลกัการสนทนาอยา่งชดัเจนทัJงนีJ
ดว้ยความตัJงใจที�จะก่อให้เกิดการเขา้ใจผิดหรือดว้ยความตัJงใจที�จะเบี�ยงเบนประเด็นความสนใจ
หรือดว้ยความไม่ตอ้งการใหเ้กิดปัญหาหรือการรับผดิชอบ ดงัรายละเอียดต่อไปนีJ  
 1.1 การละเมิดหลกัปริมาณ 
 คุณแม่ : ลูกอาบนํJา เก็บที�นอนแลว้ใช่ไหม 
 ลูกชาย : ตื�นปุ๊บ อาบนํJา แต่งตวัลงมาเลยครับ 
 การถามคาํถามของคุณแม่ขา้งตน้ถามถึงเรื� อง อาบนํJ าและการเก็บที�นอนของ  
ลูกชาย แต่ลูกชายตอบว่า ทาํเรียบร้อยแลว้ทัJงการอาบนํJ าและการแต่งตวั และจงใจไม่ตอบเกี�ยวกบั   
“การเก็บที�นอน” จดัเป็นการตัJงใจที�จะทาํให้คุณแม่เขา้ใจผิดว่า เรียบร้อยแลว้เหมือนกบัการอาบนํJ า
และการแต่งตวั เป็นการไม่ปฏิบติัตามหลกัปริมาณ 
 1.2 การละเมิดหลกัคุณภาพ 
 ลูกคา้ : ที�ร้านนีJ มีพิมเสนนํJาขายไหมคะ 
 พนกังานขาย : ที�ร้าน 7-11 มีค่ะ 
 จากตวัอย่างเมื�อลูกคา้ถามหาพิมเสนนํJ ากบัพนกังานขาย แลว้พนักงานขายที�
ร้านแห่งนีJ บอกชื�อร้านอื�นว่า มีขายพิมเสนนํJ าที�ลูกคา้ต้องการ โดยไม่ตอบว่าที�ร้านของตนเองมี
หรือไม่มีสินคา้นัJน และโดยความเป็นจริงที�ร้านของตนเองก็มีพิมเสนนํJาขายอยูด่ว้ย การตอบชื�อร้าน
อื�นก็ทาํใหลู้กคา้เขา้ใจวา่ที�ร้านนีJไม่มีสินคา้ดงักล่าว จดัเป็นการไม่ปฏิบติัตามหลกัคุณภาพ นั�นคือให้
ขอ้มูลที�ไม่จริง จะโดยตัJงใจหรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม 
 1.3 การละเมิดหลกัความสัมพนัธ์ 
 ภรรยา : แหวนเพชรวงนีJสวยมากจริง ๆ 
 สามี : หนงัสือเล่มนีJก็ดีนะ 
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 ถ้อยคาํของสามีในตัวอย่างเป็นถ้อยคาํ “เรื� องหนังสือ” จัดเป็นถ้อยคาํที�ไม่
สัมพนัธ์กบัถอ้ยคาํของภรรยาที�พูดขึJนก่อนเกี�ยวกบั “เรื�องแหวนเพชร” เลย เป็นการพูดที�ไม่ปฏิบติั
ตามหลกัความสัมพนัธ์ เป็นการละเมิดหลกัความสัมพนัธ์ซึ� งน่าจะเป็นการจงใจพูดเพื�อเบี�ยงเบน     
ความสนใจของภรรยา 
 1.4 การละเมิดหลกัลกัษณะ 
 พี�ชาย : ใครกินขนมในตูเ้ยน็หมด 
 นอ้งชาย : ก็คงมีใครกินไปนั�นแหละ 
 น้องชายในตวัอย่างตอบคาํถามของพี�ชายที�ถามว่า “ใครกินขนมหมด” โดย    
จงใจจะทาํให้เขา้ใจว่า ใครก็ไม่รู้กินขนมหมด ทัJง ๆ ที�น้องชายเองก็รู้ว่า ใครคือคนคนนัJน และ
เป็นไปไดว้า่อาจจะเป็นตวันอ้งชายเองที�กินขนมในตูเ้ยน็หมดไป นั�นคือ เป็นความจงใจของนอ้งชาย
ที�พดูคลุมเครือใหเ้กิดการเขา้ใจผดิ เป็นความจงใจไม่ปฏิบติัตามหลกัลกัษณะ 
 2. การไม่ปฏิบัติตามหลักที� ก่อให้ เ กิดความหมายแบบมีนัย  ( flouting a maxim)          
การละเมิดหลกัแบบมีนยัเกิดขึJนเมื�อผูพู้ดไม่ปฏิบติัตามหลกัขอ้ใดขอ้หนึ� งหรือหลายขอ้พร้อมกนั
โดยชดัเจนอยา่งจงใจดว้ยความตัJงใจที�จะใหเ้กิดความหมายชีJบ่งเป็นนยั ซึ� งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 2.1 การละเมิดหลกัโดยละเมิดหลกัหนึ� งเพื�อรักษาอีกหลกัหนึ� ง เช่น การให้ขอ้มูล
มากเกินไปหรือนอ้ยเกินไปเพื�อรักษาหลกัคุณภาพ เช่น 
 คุณแม่ : ใครทาํแกว้แตก 
 คุณพอ่ : ถา้ไม่ใช่ยายแดง ก็ตอ้งเป็นยายนอ้ย แต่ไม่น่าจะเป็นยายนอ้ยนะ 
 จากตวัอย่างจะเห็นไดว้่า คุณพ่อไม่ปฏิบติัตามหลกัปริมาณ นั�นคือ ให้ขอ้มูล
มากเกินไป แต่ก็เพื�อรักษาหลกัคุณภาพ นั�นคือ พยายามให้ขอ้มูลที�เป็นจริง ซึ� งคุณพ่อนัJนพยายาม
ปฏิบติัตามหลกัการความร่วมมือ แต่ดว้ยเหตุผลบางประการทาํให้คุณพ่อให้ขอ้มูลมากเกินไป ซึ� งก็
คือเกิด  การขดักนัระหวา่งความพยายามให้ขอ้มูลที�เป็นจริงตามหลกัคุณภาพ แต่ก็ไปขดักบัการให้
ขอ้มูลมากเกินไปตามหลกัปริมาณ ดงันัJนคุณแม่ก็จะตอ้งพยายามคน้หาความหมายชีJบ่งเป็นนยัของ
คาํตอบของคุณพ่อว่า คุณพ่อได้ให้ความร่วมมือในการสนทนาตามหลักการความร่วมมือ และ    
การตอบของคุณพ่อเป็นความพยายามที�จะให้ขอ้มูลที�เป็นจริง แต่ก็ไม่มีหลกัฐานชดัเจนที�คุณพ่อจะ
ตอบไดอ้ยา่งสัJน ๆ วา่ “แดงเป็นคนทาํแกว้แตก” จึงเลือกที�จะตอบคาํถามยาวเกินความจาํเป็น ทาํให้
เกิดการขดักนัระหวา่งหลกัคุณภาพและหลกัปริมาณ และเป็นเหตุให้ผูฟั้งตอ้งคน้หาความหมายชีJบ่ง
เป็นนยัของถอ้ยคาํนีJ  
 2.2 การละเมิดหลักแบบมีนัยโดยการใช้หลักให้เป็นประโยชน์ แบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ดงันีJ  
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 2.2.1 การละเมิดหลกัแบบมีนยัโดยการใชป้ระโยชน์จากหลกัคุณภาพ 
 สมศกัดิq  : นายกฯ ไปวนัเดียว พม่ายอมเปิดด่านแลว้เหรอ 
 สมชยั : สงสัย นายกฯ จะยกประเทศไทยใหเ้ขาไปแลว้มัJง 
  ทัJงสมศกัดิq และสมชัยต่างก็รู้ว่าถ้อยคาํของสมชัยเป็นสิ�งที�ไม่เป็นจริง 
และสมศกัดิq ก็รู้วา่สมชยัไม่มีเจตนาจะหลอกตนเอง และการสนทนานีJก็เป็นการพูดคุยที�ทัJงสองฝ่าย
ต่างก็ปฏิบติัตามหลกัการความร่วมมือ จึงเป็นหนา้ที�ของสมศกัดิq ที�จะตอ้งคน้หาความหมายชีJบ่งเป็น
นยัที�สมชัยตอ้งการสื�อสาร นั�นคือ สมชัยคงตอ้งการหรือตัJงใจสื�อสารบางสิ� งบางอย่างตีความได้
อย่างแรกคือ ไม่มีทางที�ใครจะยกประเทศไทยไปให้กบัใคร เป็นความหมายปฏิเสธถอ้ยคาํที�กล่าว
ออกมา แต่ถ้อยคาํนีJ ของสมชัยก็เป็นถ้อยคาํที�สัมพนัธ์กับถ้อยคาํของสมศักดิq  ดังนัJนสมศกัดิq จึง
สามารถตีความหมายชีJ บ่งเป็นนัยอย่างที�สองของสมชัยได้ว่า เป็นการพูดเหน็บแนมนั�นเอง และ
สมศกัดิq ยงัอาจจะตีความหมายชีJบ่งเป็นนยัอยา่งที�สามไดอี้กวา่ สมชยัไม่ค่อยชอบท่านนายกฯ เท่าไร
นกั 
 2.2.2 การละเมิดหลกัแบบมีนยัโดยการใชป้ระโยชน์จากหลกัปริมาณ 
 ก. เด็กก็เป็นเด็กวนัยงัคํ�า 
 ข. ถา้เขาจะมาก็มาล่ะนะ 
 ค. อะไรจะเกิดมนัก็ตอ้งเกิด 
 จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นการกล่าวถอ้ยคาํที�เรียกว่า “ประพจน์ซํJ าความ 
(tautology)” และดูเหมือนจะไม่ไดสื้�อสารความหมายอะไรเลย แต่จริง ๆ แลว้ตวัอยา่งทัJงหมดแมจ้ะ
ใช้ค ําที�ซํJ ากัน แต่การกล่าวถ้อยคําลักษณะนีJ  ถ้าพิจารณาจากการไม่ปฏิบัติตามหลัก จัดเป็น            
การละเมิดหลกัโดยการใช้ประโยชน์จากหลกัปริมาณ โดยทั�วไปในการกล่าวถอ้ยคาํออกมา ผูพู้ด
ยอ่มตอ้งการสื�อสารบางสิ�งบางอย่าง การที�ผูพู้ดเจตนาใชก้ารพูดเยิ�นเยอ้ซํJ าความลกัษณะนีJ ก็เพราะ   
ผูพ้ดูตอ้งการสื�อสารอะไรบางอยา่ง เช่น ในขอ้ ก. อาจตีความไดว้า่ “เมื�อยงัเป็นเด็กก็มีความคิดและ
การกระทาํเหมือนเด็ก เป็นเรื� องปกติธรรมดา ไม่มีประโยชน์ที�จะตอ้งกังวลหรือเสียใจกับสิ� งที�
เกิดขึJนนัJน” ขอ้ ข. อาจจะตีความไดว้่า “ผูพู้ดเกิดความรําคาญกบัการกระทาํหรือการพูดบางอย่าง
ของคนบางคน ซึ� งเป็นการพูดที�ตอ้งการสื�อสารวา่ อยู่เฉย ๆ เถอะ อยา่ไปกงัวลหรือหงุดหงิด ไม่มี
ประโยชน์อะไร ไม่ว่าเขาจะมาหรือไม่มา เราก็ทาํอะไรไม่ได้” และในขอ้ ค. อาจจะตีความไดว้่า 
“ปลงเสียเถอะ อยา่คิดมาก” 
 2.2.3 การละเมิดหลกัแบบมีนยัโดยการใชป้ระโยชน์จากหลกัความสัมพนัธ์ 
 รัศมี : เธอวา่อาจารยสุ์จริตลกัษณ์เป็นยงัไง 
 ดารา : ฉนัวา่ เราไปหอ้งสมุดกนัดีกวา่ 
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 จากบทสนทนาการที�ดาราไม่ตอบคาํถามของรัศมี แต่กลบักล่าวชกัชวน
รัศมีให้ไปห้องสมุดดว้ยกนัเป็นการละเมิดหลกัความสัมพนัธ์ แต่เป็นการละเมิดหลกัแบบมีนยัโดย
ใช้ประโยชน์จากหลกัความสัมพนัธ์ เพราะเมื�อดาราตอบคาํถามที�ไม่สัมพนัธ์หรือเกี�ยวเนื�องกับ
คาํถามของรัศมี ทาํใหรั้ศมีตอ้งคิดต่อไปถึงสิ�งที�ดาราเจตนาที�จะสื�อสาร นั�นก็คือ เป็นไปไดว้า่ขณะที�
ดาราตอบคาํถามดงักล่าว ดาราเห็นวา่ผูที้�ถูกกล่าวถึงหรือผูที้�ดารารู้วา่ อาจจะนาํเรื�องที�ทัJงสองพูดไป
เล่าต่อยืนอยู่ใกล ้ๆ นั�นเอง เท่ากบัการสื�อสารจริง ๆ ที�ดาราตัJงใจจะบอกรัศมีอาจจะเป็น “ระวงันะ 
อย่าเพิ�งพูดอะไรเกี�ยวกบัอาจารยสุ์จริตลกัษณ์ตอนนีJ  เพราะอาจารยก์าํลงัเดินมา หรือเพราะมีคนที�
ดารารู้วา่จะนาํเรื�องไปบอกต่อไดอ้ยูใ่กล ้ๆ” 
 2.2.4 การละเมิดหลกัแบบมีนยัโดยการใชป้ระโยชน์จากหลกัลกัษณะ 
 นกัข่าว : ท่านคิดวา่นายกฯจงใจซุกหุน้หรือเปล่าครับ 
 ร.ม.ต. : ผมคิดวา่รัฐธรรมนูญของเราเป็นของใหม่ อะไร ๆ ก็เพิ�งเริ�ม
ใช้เป็นครัJ งแรก มันก็ต้องให้เวลาคิดเวลาพิจารณา ไม่ว่าใครก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน        
ความเขา้ใจการตีความก็อาจจะไม่ตรงกนัได ้
 การตอบคาํถามอยา่งยดืยาวของท่านรัฐมนตรีน่าจะจดัเป็นการไม่ปฏิบติั
ตามหลักลักษณะ เป็นการละเมิดหลักแบบมีนัยโดยการใช้ประโยชน์จากหลักลักษณะในข้อที�
เกี�ยวกบั “การพูดให้กระชบั” และอาจจะรวมทัJงขอ้ที�เกี�ยวกบั “การหลีกเลี�ยงความคลุมเครือ” ดว้ย 
ถ้อยคาํของรัฐมนตรีเป็นการกล่าวถ้อยคาํที�มีการชีJ บ่งเป็นนัยที�นักข่าวน่าจะตีความได้ว่า “ไม่มี   
ความคิดเห็น ไม่กลา้ออกความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องที�นกัข่าวถาม” หรือ “ไม่อยากออกความคิดเห็น” 
  นอกจากการไม่ปฏิบัติตามหลักที�จัด เป็นการละเมิดหลัก  (violation) และ           
การละเมิดหลกัแบบมีนัย (flout) โดยการใช้ประโยชน์จากหลักข้อใดข้อหนึ� ง (exploitation of a 
maxim) ซึ� งก่อให้เกิดความหมายชีJ บ่งเป็นนัยในการสนทนาแล้ว ยงัมีการไม่ปฏิบติัตามหลกัการ
สนทนาอีกหลายประเภท ไดแ้ก่ 
 1. การฝ่าฝืนหลกัการสนทนา (infringing a maxim) เป็นการที�ผูพู้ดไม่ปฏิบติัตาม
หลกัการสนทนา แต่ไม่มีเจตนาจะสื�อความหมายชีJ บ่งเป็นนยั และไม่มีเจตนาจะหลอกหรือโกหก 
หากแต่เป็นเพราะผูพ้ดูพดูภาษานัJน ๆ ไดไ้ม่ดีพอ หรือเพราะผูพู้ดอยูใ่นสภาวะตื�นเตน้ตกใจ หรือเมา 
หรือเป็นเพราะผูพ้ดูมีปัญหาเรื�องการรับรู้ 
 2. การเลือกไม่ปฏิบติัตามหลกัการสนทนา (opting out of a maxim) เป็นการที�     
ผูพู้ดเลือกที�จะไม่ปฏิบัติตามหลักการสนทนา หรือไม่เต็มใจจะให้ความร่วมมือ ตัวอย่างเช่น        
การเลือกไม่ปฏิบติัตามหลักการสนทนาด้วยเหตุผลทางจริยธรรม หรือทางศีลธรรม หรือทาง
กฎหมาย หรือที�สําคญัก็คือผูพู้ดเลือกไม่ปฏิบติัตามหลกัการสนทนาเพราะไม่ตอ้งการก่อให้เกิด    
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การชีJ บ่งเป็นนัยที�ผิด หรือไม่ตอ้งการให้ตีความเป็นความไม่ร่วมมือ หรือไม่ต้องการก่อให้เกิด   
ความเสียหายต่อบุคคลอื�น เช่น การพูดของแพทย์ หรือการพูดของพระภิกษุ หรือการพูดของ
เจา้หนา้ที�ตาํรวจที�กาํลงัสืบสวนคดีสาํคญั ฯลฯ 
 3. การแขวนหลกัการสนทนาไวช้ั�วคราว (suspending of a maxim) เป็นการไม่
ปฏิบติัตามหลกัแบบชั�วคราวในบางสถานการณ์ เช่น ให้ขอ้มูลไม่หมดเพราะมีขอ้ห้าม (taboo) บาง
ประการเกี� ยวกับการพูด เป็นต้น การไม่ปฏิบัติตามหลักการสนทนาประเภทนีJ มักจะเป็น
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละวฒันธรรมแตกต่างกนัไป 
 4. วจันกรรม (speech act) 
 ความหมายของวจันกรรม 
 คาํวา่ วจันกรรม เป็นศพัทบ์ญัญติัที�ราชบณัฑิตยสถานไดก้าํหนดให้ใชแ้ทนคาํวา่ speech 
act (ศพัท์ภาษาศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 93-95) กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ      
ธีรนุช โชคสุวณิช (2551: 74-76) ได้อธิบายว่า ผูบุ้กเบิกแนวคิดเรื�องวจันกรรมคือ John Austin       
นกัปรัชญาภาษาสํานกัภาษาธรรมดา (ordinary language philosophers) เขามีแนวคิดวา่ ผูพู้ดไม่ได้
เพียงใช้ภาษาเพื�อสื�อความแต่ยงัใช้ภาษาเพื�อกระทาํสิ�งต่าง ๆ วจันกรรมเป็นเรื�องของการใช้ภาษา 
ไม่ใช่เรื�องพิสูจน์ความเป็นจริงเทจ็ เขาแบ่งถอ้ยคาํออกเป็น 2 ประเภท คือ ถอ้ยคาํแสดงความจริงเท็จ 
(constatives) คือ ถอ้ยคาํที�ใชพ้รรณนาหรือบอกเล่า และสามารถตดัสินค่าความจริงได ้กบั ถอ้ยคาํ
บ่งการกระทาํ (performatives) คือ ถอ้ยคาํที�ไม่ไดใ้ช้เพียงพรรณนาแต่การกล่าวถอ้ยคาํถือว่าเป็น   
การกระทาํสิ� งใดสิ� งหนึ� ง ไม่สามารถตดัสินค่าความจริงเท็จไม่ได้ Austin (1962, อา้งถึงใน กฤษดาวรรณ                
หงศล์ดารมภ์ และธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 74-76) ไดอ้ธิบายความแตกต่างของถอ้ยคาํทัJงสองโดย
ยกตวัอยา่งถอ้ยคาํ “เขากาํลงัวิ�ง” กบัถอ้ยคาํ “ฉนัขอโทษ” ในกรณีแรกประเด็นอยูที่�วา่บุคคลที�ผูพู้ด
กล่าวถึงกาํลงัวิ�งจริงหรือไม่ หากเขาวิ�งจริง ข้อความนัJนก็เป็นความจริง ในขณะที�ประเด็นของ
ถอ้ยคาํ “ฉันขอโทษ” ไม่ไดอ้ยู่ที�การตดัสินความจริงเท็จแต่อยู่ที�การที�ผูพู้ดซึ� งเป็นผูท้าํผิดพูดคาํว่า 
ขอโทษ และไดรั้บการให้อภยั Austin สรุปวา่ นี�เป็นทางหนึ�งที�อาจจะยืนยนัความแตกต่างระหวา่ง
ถอ้ยคาํแสดงความจริงเทจ็กบัถอ้ยคาํบ่งการกระทาํซึ� งเป็นความแตกต่างระหวา่งการพดูกบัการทาํ 
 ส่วน ชลธิชา บาํรุงรักษ ์(2550: 98) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเกี�ยวกบัวจันกรรมไวว้า่ มนุษยใ์ช้
ภาษาเพื�อดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามความประสงค์ของตนเอง ซึ� งภาษาที�ใชก้็แสดงบทบาทและทาํ
หนา้ที�หลายประการ ทัJงถ่ายทอดขอ้มูล ขอรายละเอียดขอ้มูล ขอร้อง ตกัเตือน ข่มขู่ และให้สัญญา 
เป็นต้น กิจกรรมที�แสดงออกด้วยภาษานีJ  เรียกว่า วจันกรรม ซึ� งวจันกรรมจะแสดงให้เห็น
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูพู้ดและผูฟั้ง และแสดงให้เห็นว่าผูส่้งสารมีเจตนาหรือวตัถุประสงค์ใน         
การส่งสารอย่างไร  เช่น เราอาจมีวตัถุประสงค์เพื�อขอร้องให้เพื�อนช่วยซืJอหนังสือเรียนให้ เรา
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จาํเป็นตอ้งใชภ้าษาเป็นสื�อเพื�อใหส้นองความตัJงใจนีJ  และลกัษณะทางภาษาที�แสดงการขอร้องมกัอยู่
ในรูปของประโยคคาํสั�ง ไดแ้ก่ “ซืJอหนงัสือใหด้ว้ยนะ” หรืออาจแสดงการขอร้องแบบสุภาพโดยใช้
รูปประโยคคาํถาม เช่น “ช่วยซืJอหนงัสือให้หน่อยไดไ้หม” ประโยคทัJงสองนีJ ต่างทาํหน้าที�เพื�อให้
เกิดพฤติกรรมหรือการกระทาํไปในทางใดทางหนึ� ง วจันกรรมในลกัษณะนีJ  เรียกว่า วจันปฏิบติั 
(illocutionary act) ซึ� งเป็นผลอนัเนื�องมาจากแรงผลกัที�มีชื�อว่า พลงัวจันกรรมปฏิบติั (illocutionary 
force) 
 นอกจากนีJ  สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 77) ยงัไดก้ล่าวไวว้า่ วจันกรรม (speech act) เป็น
การกระทาํที�เกิดขึJนเมื�อผูพู้ดหรือผูเ้ขียน (speaker/writer-S) กล่าวถอ้ยคาํใดถอ้ยคาํหนึ�ง (utterance-
U) กบัผูฟั้งหรือผูอ่้าน (hearer/reader-H) หรือผูรั้บสารในบริบทบริบทหนึ�ง (context-C) ตวัอยา่งเช่น 
เมื�ออาจารยเ์ดินเขา้ไปในหอ้งเรียนและพดูวา่ “หอ้งนีJ ร้อนจงั” นกัศึกษาที�นั�งอยูใ่นห้องก็รีบลุกขึJนไป
ลดอุณหภูมิเครื�องปรับอากาศ หรือไม่ก็ลุกขึJนไปเปิดหนา้ต่างให้เปิดกวา้งกวา่เดิม จากตวัอยา่งนีJ จะ
เห็นไดว้่า อาจารยที์�เดินเขา้ไปในห้องเรียนไม่ไดก้ล่าวถอ้ยคาํขอร้องหรือคาํสั�ง เพียงแต่พูดขึJนมา
ลอย ๆ ว่า “ห้องนีJ ร้อนจงั” แต่ถอ้ยคาํนีJ ก็ทาํไดม้ากกว่าเป็นแค่เสียงบ่นเรื�องความร้อนในห้องเรียน 
กล่าวคือ ถอ้ยคาํที�อาจารยก์ล่าวออกมาทาํหนา้ที�แสดงการกระทาํ ซึ� งก็คือการสั�งหรือการขอร้องไป
พร้อม ๆ กบัการกล่าวถอ้ยคาํ สอดคลอ้งกบั Yule (1996: 47) ที�กล่าวว่า วจันกรรม คือ ถอ้ยคาํที�
ก่อใหเ้กิดการกระทาํ 
 จากที�กล่าวมาขา้งตน้จึงอาจสรุปไดว้่า วจันกรรม คือ การกระทาํที�ถ่ายทอดทางคาํพูด 
หรือคาํพดูที�สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความตัJงใจที�จะกระทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�งตามที�ไดพ้ดูไว ้
 ลกัษณะเด่นของวจันกรรม 
 การที�จะระบุว่าถ้อยคาํใดเป็นการกล่าวถ้อยบ่งการกระทาํ หรือเป็นวจันกรรมปฏิบติั 
หรือเป็นวจันกรรม อาจจะใชเ้กณฑ์ต่อไปนีJ ในการพิจารณา (Yule, 1996: 48-49; Vanderveken and 
Kubo, 2001: 3; Sadock, 2004: 54-55; กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 96-
97; สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 2552: 85-86)  
 1. ถ้อยคําทุกถ้อยคําไม่เพียงแต่บอกถึงข้อความที�อ้างถึงแต่ย ังใช้เพื�อก่อให้เกิด          
การกระทาํ นั�นคือเป็นการกระทาํผา่นภาษา 
 2. ถอ้ยคาํหนึ�ง ๆ สามารถตีความไดว้า่ ประกอบดว้ยการกระทาํ 3 ประเภท  
 1. วจันกรรมตรงตามคาํ (locutionary act) คือ พฤติการณ์ของการพูดที�สัมพนัธ์กบั
คาํพูด กล่าวคือ เป็นการกล่าวถ้อยคําที�ประกอบด้วยเสียง ซึ� งสามารถสื� อความหมายได้ตาม
กฎไวยากรณ์และความหมายของคาํในภาษานัJน และบางทีก็มีค่าทางความจริงดว้ย ตวัอยา่งเช่น 
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 ก. คุณถูกไล่ออก 
 ข. ผมจะใชเ้งินคืนคุณเดือนหนา้ 
 2. วจันกรรมปฏิบติั (illocutionary act) คือ การกระทาํที�ผูพู้ดตัJงใจจะให้ประสบผล
ในการพูดบางสิ�งบางอยา่ง โดยพลงั (force) หรือความตัJงใจของผูพู้ดจะเป็นไปตามแบบแผน หรือ
สิ�งที�ปฏิบติักนัในสังคมนัJน เมื�อไดย้ินหรือไดรั้บรู้ถอ้ยคาํนัJน เราจึงสามารถใชถ้อ้ยคาํในขอ้ ก. ใน
สังคมของคนไทยเพื�อเปลี�ยนสถานภาพของผูฟั้งจากผูที้� “เคยมีงานทาํ” เป็นผูที้� “วา่งงาน” ได ้หรือ
เมื�อผูพู้ดกล่าวถอ้ยคาํในขอ้ ข. ในสังคมไทยก็หมายความว่า ผูพู้ดไดใ้ห้คาํมั�นเกี�ยวกบัสิ� งที�เขาจะ
กระทาํในอนาคต กล่าวคือ การกระทาํที�ผ่านถอ้ยคาํในขอ้ ก. คือการกระทาํการไล่คนออกจากงาน 
ส่วนพลงัวจันกรรมปฏิบติั คือ ความตัJงใจที�จะไล่ผูฟั้งออกจากงาน และการกระทาํที�ผา่นถอ้ยคาํใน
ขอ้ ข. คือ การกระทาํการสัญญา ส่วนพลงัวจันกรรมปฏิบติั คือ ความตัJงใจที�จะรับผิดชอบใชเ้งินคืน
ใหแ้ก่ผูฟั้ง 
 3. ผลวจันกรรม (perlocutionary act) คือ การกระทาํที�เป็นประสิทธิผล (effect) จาก
การกล่าวถอ้ยคาํใดถอ้ยคาํหนึ� ง ซึ� งอาจจะอยู่นอกเหนือจากสิ�งที�ปฏิบติักนัตามแบบแผนโดยทั�วไป
ในสังคมนัJน ๆ เช่น การกล่าวถอ้ยคาํในขอ้ ก. ภายใตเ้งื�อนไขเหมาะสม ก็จะมีผลลพัธ์ที�ทาํให้ผูฟั้ง
สูญเสียงานที�เขาทาํอยู่ไป และในขณะเดียวกันก็อาจจะมีผลลัพธ์ที�ทาํให้ผูฟั้งรู้สึกท้อแท้ หมด
กาํลงัใจ และอาจถึงฆ่าตวัตายได ้นั�นคือ ผลวจันกรรมที�เป็นผลจากการกล่าวถอ้ยคาํในขอ้ ก. อาจจะ
เป็นประสิทธิผลที�ตรงกบัความตัJงใจตามวจันกรรมปฏิบติั ไดแ้ก่ การที�ผูฟั้งไม่มีงานทาํ หรือเป็น
ประสิทธิผลที�ไม่ตรงกบัที�ตัJงใจไวก้็ได ้เช่น ผูฟั้งไปกระโดดตึกตาย หรือผูฟั้งดีใจที�ไม่ตอ้งลาออก
เอง เพราะไม่ชอบงานนัJนอยูแ่ลว้ และจะไม่ไดเ้งินชดเชยถา้ลาออกเอง แต่เมื�อถูกไล่ออกก็จะไดเ้งิน
ชดเชย วจันกรรมที�เป็นผลจากการกล่าวถอ้ยคาํในขอ้ ข. อาจจะเป็นประสิทธิผลที�ตรงกบัความตัJงใจ
ตามวจันกรรมปฏิบติั ได้แก่ การที�ผูฟั้งให้เงินยืมแก่ผูพู้ด หรือเป็นประสิทธิผลที�ไม่ตรงกบัที�ผูพู้ด
ตัJงใจจะใหเ้กิดก็ได ้เช่น ผูฟั้งต่อวา่ผูพ้ดูวา่ ครัJ งที�แลว้ที�ยมืไปยงัไม่ไดใ้ชคื้นเลย จะมาขอยมือีก 
 3. แต่ละวจันกรรมมีเงื�อนไขกาํหนดอยู่ ซึ� งเรียกว่า เงื�อนไขความเหมาะสม (felicity 
conditions) เงื�อนไขความเหมาะสมที�จะทาํใหว้จันกรรมต่าง ๆ บรรลุผลตามที�ควรจะเป็นนัJน Austin 
ไดน้าํเสนอไว ้4 เงื�อนไขดว้ยกนั คือ 
 1. เ งื� อนไ ข ก า ร เต รีย ม ก า ร  (preparatory condition)  ซึ� ง ก ล่ า ว ถึ ง บุ ค ค ล แล ะ
สถานการณ์ที�ถูกตอ้ง เหมาะสม รวมทัJงตอ้งมีขัJนตอนกระบวนการที�ดาํเนินการและมีผลลพัธ์ตาม
ประเพณีที�ถือปฏิบติักนัมา 
 2. เงื�อนไขการปฏิบติัการ (executive condition) ซึ� งกล่าวถึงการปฏิบติัตามขัJนตอน 
กระบวนการต่าง ๆ ตอ้งถูกตอ้งและสมบูรณ์ครบถว้น 
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 3. เงื�อนไขความซื�อสัตย์ (sincerity condition) ซึ� งกล่าวว่าบุคคลจาํเป็นต้องมี
ความคิด ความรู้สึก และเจตนา หรือความตัJงใจที�เหมาะสม บุคคลในที�นีJหมายความถึงทัJงผูพู้ดและ   
ผูรั้บสาร 
 4. เงื�อนไขการดาํเนินการให้บรรลุผลสําเร็จ (fulfillment condition) ซึ� งกล่าววา่เมื�อ
พฤติการณ์นัJนมีผลที�แน่นอน เหมาะสม บุคคลที�เกี�ยวขอ้งก็จะตอ้งปฏิบติัตาม 
 เงื�อนไขทัJง 4 ข้อดังกล่าวนีJ  สามารถอธิบายให้เข้าใจมากยิ�งขึJ น ในสถานการณ์ที�
สมศกัดิq กล่าวถอ้ยคาํแสดงการขอโทษปรีชาที�เขาทาํหนงัสือของปรีชาขาด 
 สมศกัดิq  : “ผมเสียใจที�ผมทาํหนงัสือของคุณขาด” 
 1. เงื�อนไขการเตรียมการ : สมศกัดิq เชื�อวา่ การทาํหนงัสือขาดไม่ใช่สิ�ง 
       ที�ปรีชาชอบ 
 2. เงื�อนไขการปฏิบติัการ : สมศกัดิq จะเป็นผูรั้บผดิชอบต่อสิ�งที�ตวัเอง 
    ทาํโดยการขอโทษ 
 3. เงื�อนไขความซื�อสัตย ์ : สมศกัดิq เชื�อวา่ สิ�งที�ตวัเองกล่าวขอโทษนัJน 
    เป็นการกระทาํที�ผดิ 
 4. เงื�อนไขการดาํเนินการใหบ้รรลุผล : สมศกัดิq ขอโทษปรีชา 
 ประเภทของการกล่าวบ่งการกระทาํ 
 Yule (1996: 52) กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และธีรนุช โชคสุวณิช (2551: 98-99) ได้
กล่าววา่ Austin แบ่งการกล่าวบ่งการกระทาํออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 1. การกล่าวบ่งการกระทาํอย่างชดัเจน (primary/explicit performative) การกล่าวบ่ง
การกระทาํอยา่งชดัเจนมีกริยาที�แสดงวจันกรรมปรากฏอยูแ่ละแสดงให้เห็นชดัเจนวา่ผูพู้ดตอ้งการ
แสดงการกระทําอะไร เช่น กริยา สัญญา ในถ้อยคาํ “หนูสัญญาว่าจะตื�นนอนแต่เช้า” แสดง         
การสัญญา “หา้มเดินลดัสนาม” คาํวา่ ห้ามแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ถอ้ยคาํนีJ เป็นคาํสั�ง หรือ “ฉนั
ขอถามเธอวา่เธอมีแฟนแลว้หรือยงั” แสดงการถามเนื�องจากมีกริยาแสดงวจันกรรมถาม และมีคาํวา่ 
ขอ ซึ� งเนน้วา่ผูพ้ดูตอ้งการไดข้อ้มูลจากผูฟั้ง 
 2. การกล่าวบ่งการกระทาํอยา่งไม่ชดัเจน (secondary/implicit performative) การกล่าว
บ่งการกระทาํอย่างไม่ชดัเจนไม่มีกริยาแสดงวจันกรรม หากพิจารณาในระดบัผิว มีลกัษณะคลา้ย
ประโยคบอกเล่าธรรมดา เช่น ถอ้ยคาํ “มีจระเขอ้ยูใ่นฟาร์ม” ซึ� งอาจจะเป็นการเตือน ขู่ หรือเชิญชวน 
(ตอ้งสังเกตนํJ าเสียงและหน้าตาของผูพู้ด) โดยที�ไม่มีกริยาเตือน ขู่ เชิญชวน ปรากฏอยู ่ความหมาย
ของถอ้ยคาํนีJ จึงมีหลากหลายขึJนกบับริบท เช่น มีจระเขอ้ยูใ่นฟาร์ม ระวงัหน่อยนะ (เตือน) มีจระเข้
อยูใ่นฟาร์ม อยา่ทาํเป็นปากดีไป (ขู่) มีจระเขอ้ยูใ่นฟาร์ม ดูสิ ตวัเบอ้เริ�มเลย (เชิญชวนใหดู้)          
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 ส่วน สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 80-82) ได้แบ่งการกล่าวบ่งการกระทาํออกเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. การกล่าวบ่งการกระทาํแบบอภิภาษา (metalinguistics performative) จัดเป็น
ตวัอย่างของการกล่าวบ่งการกระทาํที�ชัดเจนที�สุดเนื�องจากมีกริยาบ่งการกระทาํที�ชัดเจนอยู่ใน
ถอ้ยคาํ เช่น ผมขออภยั ผมขอสัญญา ผมขอคดัคา้น ผมขอประทว้ง ผมขอปฏิเสธ ผมขอรับรอง ผม
ขอถอนคาํพดู ผมขอประกาศ ผมขอยกเลิก ผมขอขอบคุณ ผมขอยนืยนั ฯลฯ 
 2. การกล่าวบ่งการกระทําแบบพิ ธีการ (ritual performative)  เป็นการกล่าวบ่ง         
การกระทําที�จะต้องมีเงื�อนไขที�เหมาะสม (felicity conditions) เพื�อให้การกล่าวถ้อยคาํนัJ น ๆ 
ก่อให้เกิดการกระทาํที�เป็นผลสําเร็จตามแบบพิธีการ เช่น ศาลขอตดัสิน ขา้พเจา้ขอเปิดการสัมมนา 
ข้าพเจ้าขอประกาศ ฯลฯ การกล่าวบ่งการกระทําแบบพิธีการตามตัวอย่างข้างต้นจะต้อง
ประกอบด้วย ผูก้ล่าวถ้อยคาํที�เหมาะสม ในสถานการณ์ที�เหมาะสม รวมทัJงองค์ประกอบและ
ขัJนตอนการกระทาํที�เหมาะสม ซึ� งการกล่าวบ่งการกระทาํแบบพิธีการนีJ  มกัจะขึJนอยูก่บัวฒันธรรม
และธรรมเนียมประเพณีปฏิบติัของแต่ละสังคม 
 3. การกล่าวบ่งการกระทาํแบบร่วมมือ (collaborative performative) เป็นการกล่าวบ่ง
การกระทาํที�อาจจะไม่จาํเป็นตอ้งมีเงื�อนไขที�เหมาะสม แต่จะตอ้งประกอบดว้ยความร่วมมือของ
ผูรั้บฟัง การกล่าวบ่งการกระทาํแบบนีJ จึงจะเกิดการกระทาํที�ประสบผลตามถอ้ยคาํที�กล่าวออกไป 
เช่น ผมขอต่อสิบเอาหนึ�ง ผมวา่ต่อยกนัดีกวา่ ผมขอเดิมพนัมุมแดง ฯลฯ จากตวัอยา่งถา้ฝ่ายตรงขา้ม
หรือคู่กรณีไม่ร่วมมือ คือ ไม่รับคาํทา้ทาย หรือไม่รับพนนั การกล่าวบ่งการกระทาํนัJน ๆ ก็จะไม่เกิด
การกระทาํที�ประสบผลตามถอ้ยคาํที�กล่าวออกไป 
 ประเภทของวจันกรรม 
 จากการศึกษาของ Searle (1975, อ้างถึงใน กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช           
โชคสุวณิช, 2551: 103-105) ทาํใหไ้ดข้อ้สรุปวา่การตดัสินวา่ถอ้ยคาํเป็นวจันกรรมประเภทใดไม่ได้
ขึJนกบัวา่ถอ้ยคาํนัJนมีกริยาแสดงวจันกรรมหรือไม่ Searle ชีJ ให้เห็นวา่จริง ๆ แลว้ถอ้ยคาํจาํนวนมาก
ไม่มีกริยาแสดงวจันกรรมแต่ผูใ้ช้ภาษาก็ตดัสินไดไ้ม่ยากว่าถอ้ยคาํเหล่านัJนแสดงวจันกรรมอะไร 
นอกจากนีJ  Searle ยงัได้กล่าวว่า ถ้อยคาํทัJงหลาย รวมทัJงถ้อยคาํแสดงความจริงเท็จ ล้วนแต่เป็น
ถอ้ยคาํบ่งการกระทาํ ดว้ยเหตุนีJ จึงกล่าวไดว้่าจาํนวนของวจันกรรมมีเท่า ๆ กบัจาํนวนของถอ้ยคาํ 
(อย่างไรก็ตามวจันกรรมต่าง ๆ ที�มีเป็นจาํนวนมากนัJนมีลกัษณะบางอย่างร่วมกนัและสามารถ
จาํแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้5 ประเภท ไดแ้ก่ (Leech, 1983: 105-107; Yule, 1996: 53-54; Mey, 
2001: 119-124; Archer, 2012: 39; สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 2552: 89-91) 
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 1. การกล่าวความจริง (representatives) วจันกรรมประเภทนีJ เป็นการพรรณนาหรือ
บรรยายเหตุการณ์หรือสภาพ เป็นวจันกรรมที�ผูพู้ดทาํให้ตนเองผูกมดัอยู่กบัความเป็นจริง (truth) 
ของถอ้ยคาํนัJน ๆ เช่น การยืนยนั (asserting) การสรุป (concluding) การบรรยายหรือการพรรณนา 
(describing) การคาดการณ์ (anticipating) ฯลฯ ยกตวัอยา่งเช่น 
 ผมขอยนืยนัวา่ เขาทาํงานนีJดว้ยตวัเอง 
 ผมขอสรุปวา่ การจดังานนีJประสบผลสาํเร็จเป็นที�น่าพอใจ 
 ผมขออธิบายเรื�องนีJดว้ยตนเอง 
 2. การกล่าวชีJ นาํ (directives) วจันกรรมประเภทนีJ เป็นการที�ผูพู้ดพยายามกาํหนดให้
ผูฟั้งกระทาํบางสิ�งบางอย่าง เช่น การสั�ง (ordering) การขอร้อง (requesting) การถาม (questioning) 
การแนะนาํ (suggesting) ฯลฯ ยกตวัอยา่งเช่น 
  ครูขอสั�งใหน้กัเรียนทาํการบา้น 
  ผมขอร้องใหคุ้ณไปจากที�นี� 
  คุณจะไปจากที�นี�เมื�อไหร่ 
 3. การกล่าวผูกพัน (commissives)  ว ัจนกรรมประเภทนีJ เ ป็นการที�ผู ้พูดสัญญา 
รับประกนั หรือทาํการกระทาํบางอย่างซึ� งแสดงวา่ผูพู้ดผูกมดัตวัเองต่อการกระทาํในอนาคต เช่น   
การสัญญา (promising)  การรับประกนั (warranting) การสาบาน (swearing) การข่มขู่ (threatening) 
การยื�นขอ้เสนอหรือการเสนอตวั (offering) การพนนัและการรับคาํทา้พนนั (gambling and betting) 
ฯลฯ ยกตวัอยา่งเช่น 
 ผมสัญญาจะรักคุณตลอดไป 
 ผมขอบอกใหคุ้ณระวงัตวัไว ้
 ผมขอรับใชพ้อ่แม่พี�นอ้งทุกคนอยา่งซื�อสัตย ์
 4. การกล่าวแสดงออก (expressive) ว ัจนกรรมประเภทนีJ เป็นการแสดงอารมณ์
ความรู้สึกหรือทศันคติของผูพ้ดู เช่น การขอโทษ (apologizing) การขอบคุณ (thanking) การตอ้นรับ 
(welcoming) และการแสดงความยนิดี (congratulating) ยกตวัอยา่งเช่น 
 ดิฉนัขอบคุณมากที�กรุณาใหโ้อกาสดิฉนั 
 ดิฉนัขอแสดงความเสียใจดว้ย 
 พวกเราขอตอ้นรับทุกท่านดว้ยความยนิดี 
 5. การกล่าวประกาศ (declaratives) วจันกรรมประเภทนีJ เป็นการที�ผูพู้ดกล่าวถอ้ยคาํที�มี
ผลทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงบางสิ�งบางอยา่ง จดัเป็นการกระทาํที�ผูพู้ดตอ้งการให้ผูอื้�นไดรั้บรู้ เช่น 
การขบัออกจากศาสนา หรือสังคมของชุมชน หรือ การคว ํ�าบาตร (excommunicating) การประกาศ
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สงคราม (declaring war) การตัJงชื�อ (christening) การไล่ออกจากงาน (firing from employment) 
การคดัคา้น (objecting) การแต่งตัJง (appointing) ฯลฯ ยกตวัอยา่งเช่น  
 พวกเราขอเลิกคบกบัคุณ 
 ผมขอประกาศสงครามกบัยาเสพติด 
 ผมขอไล่คุณออกจากงาน 
 นอกจากการแบ่งประเภทวจันกรรมโดยใชก้ริยาบ่งการกระทาํเป็นเกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้
แลว้ Searle ไดเ้สนอแนวคิดการแบ่งวจันกรรมโดยเนน้ที�ความจาํเป็นที�จะตอ้งวิเคราะห์วจันกรรม
นัJน ๆ ในสถานการณ์ทางสังคมที�เกี�ยวขอ้งดว้ย และแบ่งวจันกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. วจันกรรมตรง (direct speech acts) คือ การที�ผูพู้ดใชรู้ปประโยค (sentence form) ที�
สัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ (Yule, 1996: 55) เช่น ต้องการบอกเล่า หรือถ่ายทอดขอ้มูล ก็ใช้รูป
ประโยคบอกเล่า หาก ตอ้งการขอรายละเอียดหรือขอ้มูลก็ใชรู้ปประโยคคาํถาม เช่นเดียวกนักบัหาก
ต้องการทาํให้เกิดการกระทาํอย่างใดอย่างหนึ� งก็ใช้รูปประโยคคาํสั�ง เป็นต้น ยกตวัอย่างเช่น      
(ชลธิชา บาํรุงรักษ,์ 2550: 99) 
 ฉนับอกเขาวา่ฉนัขายรูปเขียนที�เขาใหไ้ปเสียแลว้ 
 อาจารยส์ั�งใหเ้ราทาํการบา้นใหเ้สร็จภายในอาทิตยห์นา้ 
 ฉนัขอร้องใหเ้ขาซืJอหนงัสือให ้
 นารีเตือนใหสุ้รียพ์ดูจาใหสุ้ภาพ 
 ภาณีถามวา่ใครมาเมื�อวานนีJ  
 2. วจันกรรมออ้ม (indirect speech acts) คือ การที�ผูพู้ดใชรู้ปประโยค (sentence) ที�ไม่
สัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค ์(Yule, 1996: 55) ผูฟั้งตอ้งตีความเอาเองวา่ผูพ้ดูมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไรโดย
ตอ้งอาศยับริบท ณ เวลาและสถานการณ์นัJน ๆ มาช่วยในการพิจารณา ยกตวัอย่างเช่น (ชลธิชา   
บาํรุงรักษ,์ 2550: 100) 
 ร้อนจงัเลย  (รูปประโยคเป็นประโยคบอกเล่า แต่แสดง         
  วจันกรรมการออกคาํสั�งใหเ้ปิดแอร์หรือพดัลม 
  ให)้ 
 ครูยงัไม่รู้จกัชื�อเธอเลย  (รูปประโยคเป็นประโยคบอกเล่า แต่แสดง 
  วจันกรรมการตัJงคาํถามวา่ชื�ออะไร) 
 ชัJนพนนัเลยวา่เขาตอ้งมาที�นี�อีก  (รูปประโยคมีกริยาแสดงปรากฏแต่แสดง         
  วจันกรรมการแสดงความคิดเห็น) 
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 ซืJอหนงัสือใหห้น่อยไดม้ัJย  (รูปประโยคเป็นประโยคคาํถาม แต่แสดง 
  วจันกรรมการขอร้อง) 
 จากที�กล่าวมาขา้งตน้อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า วจันกรรมใดจะเป็นวจันกรรมตรงหรือ     
วจันกรรมอ้อมสามารถพิจารณาได้จากความสัมพนัธ์ระหว่างรูปประโยค (form) แลหน้าที�ของ
ประโยค (function) กล่าวคือ วจันกรรมตรงจะใช้รูปประโยคของถ้อยคาํที�ทาํหน้าที�ตรงตาม         
รูปประโยค และวจันกรรมออ้มจะใชรู้ปประโยคของถอ้ยคาํที�ทาํหนา้ที�ไม่ตรงตามรูปประโยค  
 หัวข้อทัJ ง 4 หัวข้อที�ได้กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ ตัวบ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน 
(presupposition) ความหมายชีJ บ่งเป็นนัยในการสนทนา (conversational implicature) และวจันกรรม 
(speech act) ผูว้ิจยัไดน้าํมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื�อเสริมสร้างความสามารถ
ในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต เนื�องจากหวัขอ้ทัJง 4 หวัขอ้นีJ มีความสําคญัต่อ
การตีความสารเป็นอยา่งยิ�ง รวมทัJงเป็นสิ�งที�ผูรั้บสารหรือผูอ่้านจะตอ้งนาํมาพิจารณาเสมอไม่วา่จะ
เป็นการอ่านงานเขียนประเภทร้อยแกว้หรืองานเขียนประเภทร้อยกรอง 
 

แนวคิดทฤษฎเีกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอน 
 
ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 

จากการศึกษาความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนที�นกัการศึกษาไดอ้ธิบายไวพ้บว่า   
นักการศึกษาต่างก็ให้ความหมายไปในทาํนองเดียวกัน แต่อาจจะกล่าวถึงรายละเอียดมากน้อย
แตกต่างกนั เช่น Joyce, Weil and Calhoun (2009: 24) ไดก้ล่าวไวว้่า รูปแบบการเรียนการสอน 
หมายถึง การอธิบายสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้และพฤติกรรมของครูเมื�อนาํรูปแบบการเรียน   
การสอนไปใช้ ส่วน Anderson (1997: 521) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง 
กระบวนการออกแบบการเรียนรู้เรื�องใดเรื�องหนึ� งเพื�อให้บรรลุผล ประกอบดว้ยหลกัการซึ� งตอ้ง
ระบุแนวคิดทฤษฎีพืJนฐาน วตัถุประสงคแ์ละขอ้มูลอื�น ๆ ที�สนบัสนุนให้การใช้รูปแบบการเรียน  
การสอนประสบความสาํเร็จ  

ในส่วนของนักการศึกษาไทยก็ได้ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนไวใ้น
ทิศทางเดียวกนั เช่น ทิศนา แขมมณี (2554: 221) ไดก้ล่าวไวว้า่ รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง 
สภาพลกัษณะของการเรียนการสอนที�ครอบคลุมองค์ประกอบสําคญัซึ� งไดรั้บการจดัไวอ้ย่างเป็น
ระเบียบตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือความเชื�อต่าง ๆ โดยประกอบด้วย
กระบวนการ หรือขัJนตอนสําคญัในการเรียนการสอน รวมทัJงวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที�
สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนัJนเป็นไปตามทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดที�ยึดถือ และ
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รูปแบบจะตอ้งไดรั้บการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับวา่มีประสิทธิภาพ สามารถใชเ้ป็นแบบแผนใน
การเรียนการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะของรูปแบบนัJน ๆ สอดคลอ้งกบั พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์
(2555: 68) ที�ไดก้ล่าวไวว้่า รูปแบบการเรียนการสอน/รูปแบบการสอน คือ แบบแผนการดาํเนิน  
การสอนที�ได้รับการจดัระบบอย่างสัมพนัธ์สอดคล้องกบัทฤษฎี/หลกัการเรียนรู้ หรือการสอนที�
รูปแบบนัJนยึดถือ และได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิด       
การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะรูปแบบนัJน ๆ โดยทั�วไปแบบแผนการดาํเนินการสอนดงักล่าวมกั
ประกอบดว้ยทฤษฎี/หลกัการที�รูปแบบนัJนยึดถือ และกระบวนการสอนที�มีลกัษณะเฉพาะอนัจะนาํ
ผูเ้รียนไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะที�รูปแบบนัJนกาํหนด ซึ� งผูส้อนสามารถนาํไปใช้เป็นแบบแผนหรือ
แบบอย่างในการจดัและดาํเนินการสอนอื�น ๆ ที�มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเช่นเดียวกนัได ้ส่วน ชนาธิป 
พรกุล (2552: 36) ไดก้ล่าวไวว้า่ รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนการดาํเนินการสอนที�
จดัเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรู้ มีการพิสูจน์หรือทดสอบวา่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย 

ดงันัJนจึงกล่าวโดยสรุปไดว้า่ รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การจดัองคป์ระกอบทาง 
การเรียนรู้อยา่งเป็นระเบียบแบบแผน ซึ� งอาจจะประกอบดว้ยหลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการ
จดัการเรียนการสอน หรือขอ้มูลอื�น ๆ ที�จะสนบัสนุนให้การใช้รูปแบบการเรียนการสอนประสบ
ความสาํเร็จ และจะตอ้งไดรั้บการพิสูจน์หรือทดสอบก่อนวา่มีประสิทธิภาพก่อนที�จะนาํไปใชจ้ริง 

 
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

การที�จะพฒันารูปแบบการเรียนการสอนนัJ นจะต้องมีการศึกษาค้นควา้หาความรู้จาก
เอกสารและตาํราต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัแนวคิดหรือทฤษฎีที�จะนาํมาใชพ้ฒันาเป็นรูปแบบการเรียน
การสอน ซึ� งรูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึJนนัJนจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการ 
คือ 1. หลกัการซึ� งกาํหนดโดยผูพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอน 2. วตัถุประสงค์ 3. ขัJนตอน       
การสอน และ 4. การจดัสิ�งแวดลอ้มในการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนการสอนที�มีขัJนตอนอยา่ง
ต่อเนื�อง สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดทฤษฎีที�นาํมาพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน (Gunter, 
Estes and Schwab, 1990: 67-68) ดงัที� Anderson (1997: 521) ไดก้ล่าวไวว้า่ รูปแบบการเรียน      
การสอน ประกอบด้วย หลกัการโดยมีแนวคิดหรือทฤษฎีพืJนฐาน วตัถุประสงค์ และกิจกรรม      
การเรียนการสอนที�สนบัสนุนให้การใช้รูปแบบเกิดผลสัมฤทธิq  ส่วน Kemp, Morrison and Ross 
(1998: 4-5) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที�แตกต่างจากที�ไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้ โดยไดร้ะบุวา่ รูปแบบการเรียนการสอนประกอบดว้ยการอธิบายสภาพปัญหา วตัถุประสงค ์
เนืJอหา กิจกรรมการเรียนการสอน และวธีิการวดัและประเมินผล  



58 

 

 

ในส่วนของนกัการศึกษาไทยก็ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนไว้
เช่นเดียวกัน โดย ทิศนา แขมมณี (2554: 222) ได้กล่าวไว้ว่า  รูปแบบการเรียนการสอนมี
องคป์ระกอบสาํคญั ดงันีJ   

1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเชื�อที�เป็นพืJนฐานหรือเป็นหลกัของ
รูปแบบการสอนนัJน ๆ   

2.  มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนที�สอดคลอ้ง
กบัหลกัการที�ยดึถือ  

3.  มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของระบบ
ใหส้ามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนัJน ๆ  

4.  มีการอธิบายหรือให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ อนัจะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนนัJน ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

จากการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของการศึกษา
ดงักล่าวขา้งตน้ สามารถที�จะสังเคราะห์แนวคิดของนกัการศึกษาไดด้งัตารางที� 3 
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ตารางที� 3 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 

นักวชิาการ 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
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ทิศนา  
แขมมณี 
(2554) 

� � �  �   � 

 
จากคาํอธิบายองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของนกัการศึกษาทัJง

ชาวต่างประเทศและชาวไทยสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีองค์ประกอบ 4 
ประการ คือ 1. ปรัชญา หลกัการ แนวคิด หรือทฤษฎี ซึ� งเป็นพืJนฐานในการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน 2. วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 3. ขัJนตอนการจดักิจกรรมการเรียน        
การสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และ 4. วิธีการวดัและประเมินผลที�ใชใ้นรูปแบบการเรียน
การสอน 
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ประเภทของรูปแบบการเรียนการสอน 
จากการศึกษาเอกสารและตาํราต่าง ๆ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนสามารถแบ่งได้

หลายประเภทแลว้แต่เกณฑ์ที�นาํมาใชเ้ป็นหลกัในการแบ่ง โดยอาจจะแบ่งตามลกัษณะของรูปแบบ
การเรียนการสอน แบ่งตามลกัษณะพฤติกรรมที�ตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียน หรือแบ่งตามประเภทของ
ทกัษะที�ตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียน เช่น Saylor, Alexander and Lewis (1981: 271-293) แบ่งรูปแบบ    
การเรียนการสอนเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1.  รูปแบบที�เกี�ยวขอ้งกบัเนืJอหา (subject matter/disciplines) เช่น การบรรยาย การอภิปราย
ซกัถาม การสืบสอบความรู้ เป็นตน้ 
 2.  รูปแบบที�เกี�ยวกบัสมรรถภาพหรือเทคโนโลยี (competencies/technology) เช่น บทเรียน
แบบโปรแกรม และแบบฝึกทกัษะ เป็นตน้ 
 3.  รูปแบบที�เกี�ยวกบัการพฒันาคุณลกัษณะของมนุษยห์รือกระบวนการ (human traits 
process) เช่น บทบาทสมมติ สถานการณ์จาํลอง เป็นตน้ 
 4.  รูปแบบที� เ กี� ยวกับบทบาทในสังคมหรือกิจกรรม (social function/activities) เ ช่น 
รูปแบบการพฒันากิจกรรมในชุมชน รูปแบบการสืบสอบเป็นกลุ่ม รูปแบบการอภิปรายซักคา้น  
เป็นตน้ 
 5.  รู ป แ บ บ ที� เ กี� ย ว กับ ค ว า ม ส น ใ จ แ ล ะ ค ว า ม ต้อ ง ก า ร ห รื อ กิ จ ก ร ร ม  (interest & 
needs/activities) เช่น รูปแบบการเรียนรู้โดยอิสระ รูปแบบการสอนเพื�อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
(synectics) เป็นตน้ 

ส่วน Joyce, Weil and Calhoun (2009: 25-34) ไดแ้บ่งรูปแบบการเรียนการสอนออกเป็น 4 
ประเภท ไดแ้ก่ 
 1.  กลุ่มที�เนน้การประมวลผลขอ้มูล (the information processing family) รูปแบบการเรียน
การสอนในกลุ่มนีJ เนน้การคน้หาและประมวลผลขอ้มูล ให้รู้ปัญหาและหาคาํตอบของปัญหา และ
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความคิดและสร้างมโนทศัน์ รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนีJ  บางรูปแบบเนน้
ให้ผูเ้รียนสร้างมโนทศัน์และทดสอบสมมติฐาน บางรูปแบบมุ่งที�การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
บางรูปแบบมุ่งส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญา ตวัอยา่งรูปแบบการสอนในกลุ่มนีJ  เช่น รูปแบบ
การเรียนการสอนมโนทศัน์ รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบ      
การเรียนการสอนกลยทุธ์การจาํ เป็นตน้ 
 2.  กลุ่มที�เนน้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (the social family) รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนีJ
มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลอื�นและยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล เน้น   
การใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา เน้นการมีส่วนร่วมกบัผูอื้�นโดยใช้หลกัการประชาธิปไตย 
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ตวัอย่างรูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนีJ  เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสอบทาง
สังคมศาสตร์ รูปแบบการเรียนการสอนแบบการสืบสอบเป็นกลุ่ม เป็นตน้ 
 3.  กลุ่มที�เนน้การพฒันาบุคคล (The personal family) รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนีJ
มุ่งพฒันาบุคคลให้มีทศันคติ และค่านิยมที�ดีงาม มีความเขา้ใจตนเองดีขึJน มีความรับผิดชอบต่อ    
การกระทาํตนเอง และมีความสามารถในการสร้างสรรค ์ตวัอยา่งรูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่ม
นีJ  เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแบบไม่สั�งการ รูปแบบการฝึกความตระหนกัรู้ เป็นตน้ 
 4.  กลุ่มที�เน้นการปรับพฤติกรรม (The behavioral systems family) รูปแบบการเรียน      
การสอนในกลุ่มนีJ มุ่งพฒันาพฤติกรรมของผูเ้รียนและทกัษะในการปฏิบติั ทฤษฎีพืJนฐานที�รองรับ
รูปแบบการสอนในกลุ่มนีJ  ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมหรือการปรับพฤติกรรม ตวัอย่าง
รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนีJ  เช่น รูปแบบการเรียนรู้จากสถานการณ์จาํลอง รูปแบบการเรียน
การสอนแบบรู้แจง้และแบบโปรแกรม เป็นตน้ 

ทิศนา แขมมณี (2554: 224-271) แบ่งรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 5 ประเภท ดงันีJ  
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนที�เนน้การพฒันาดา้นพุทธิพิสัย (cognitive domain) รูปแบบ
การเรียนการสอนในกลุ่มนีJ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที�มุ่งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ
ในเนืJอหาสาระต่าง ๆ ซึ� งเนืJอหาสาระนัJนอาจอยูใ่นรูปของขอ้มูล ขอ้เท็จจริง มโนทศัน์ หรือความคิด   
รวบยอด เช่น รูปแบบการเรียนการสอนมโนทศัน์ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Gagne ́ 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยการนาํเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ รูปแบบการเรียนการสอนเน้น
ความจาํ รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิก เป็นตน้ 
 2.  รูปแบบการเรียนการสอนที�เน้นการพฒันาด้านจิตพิสัย (affective domain) รูปแบบ   
การเรียนการสอนในกลุ่มนีJ เป็นรูปแบบที�มุ่งช่วยพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม 
คุณธรรม และจริยธรรมที�พึงประสงค ์ซึ� งเป็นเรื�องที�ยากแก่การพฒันาหรือปลูกฝัง การจดัการเรียน
การสอนตามรูปแบบการสอนที�เพียงช่วยให้เกิดความรู้ความเขา้ใจมกัไม่เพียงพอต่อการช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดเจตคติที�ดีได ้ จาํเป็นตอ้งอาศยัหลกัการและวิธีการอื�น ๆ เพิ�มเติม เช่น รูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการพฒันาดา้นจิตพิสัยของ Bloom รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซกัคา้น 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ เป็นตน้ 
 3.  รูปแบบการเรียนการสอนที�เน้นการพฒันาด้านทกัษะพิสัย (psychomotor domain) 
รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนีJ เป็นรูปแบบที�มุ่งช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในด้าน     
การปฏิบติั การกระทาํ หรือการแสดงออกต่าง ๆ ซึ� งจาํเป็นตอ้งใชห้ลกัการ วิธีการที�แตกต่างไปจาก
การพฒันาทางดา้นจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย รูปแบบการเรียนการสอนที�สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิด    
การพฒันาทางด้านนีJ  เช่น รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของ 
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Simpson รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของ Harrow รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบติัของ Davies เป็นตน้ 
 4.  รูปแบบการเรียนการสอนที�เนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการ (process skills) ทกัษะ
กระบวนการเป็นทกัษะที�เกี�ยวขอ้งกบัวิธีดาํเนินการต่าง ๆ ซึ� งอาจเป็นกระบวนการทางสติปัญญา 
เช่น กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้ หรือกระบวนการคิดต่าง ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์         
การอุปนัย การนิรนยั การใช้เหตุผล การสืบสอบ การคิดริเริ�มสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นตน้ หรืออาจเป็นกระบวนการทางสังคม เช่น กระบวนการทาํงานร่วมกนั เป็นตน้ 
ปัจจุบนัการศึกษาให้ความสําคญัในเรื�องนีJ มาก เพราะถือเป็นเครื�องมือสําคญัในการดาํรงชีวิต 
ตวัอยา่งรูปแบบการเรียนการสอนที�เนน้การพฒันาผูเ้รียนในดา้นกระบวนการ เช่น รูปแบบการเรียน
การสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ
คิดอุปนัย รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตตามแนวคิดของ Torrance เป็นตน้ 
 5.  รูปแบบการเรียนการสอนที�เนน้การบูรณาการ (integration) รูปแบบการเรียนการสอน
ในกลุ่มนีJ เป็นรูปแบบที�พยายามพฒันาการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนไปพร้อม ๆ กนั โดยใช ้     
การบูรณาการทัJงทางดา้นเนืJอหาสาระและวิธีการ รูปแบบในลกัษณะนีJ กาํลงัไดรั้บความนิยมอยา่ง
มาก เพราะมีความสอดคล้องกบัหลกัทฤษฎีทางการศึกษาที�มุ่งเน้นการพฒันารอบด้าน หรือ         
การพฒันาเป็นองค์รวม ตวัอย่างรูปแบบการเรียนการสอนในลกัษณะนีJ  เช่น รูปแบบการเรียน     
การสอนทางตรง รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างเรื�อง รูปแบบการเรียนการสอนตามวฏัจกัร
การเรียนรู้ 4 MAT รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นตน้ 

จากแนวคิดในการจัดประเภทรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวสรุปได้ว่า การแบ่ง
ประเภทของรูปแบบการเรียนการสอนของนกัการศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกนัขึJนอยูก่บัเกณฑ์
ที�ใชใ้นการแบ่งโดยอาจจะแบ่งตามลกัษณะพฤติกรรมที�ตอ้งการให้เกิดหลงัจากใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนนัJ น ๆ เช่น รูปแบบการสอนที� เน้นการประมวลผลข้อมูล รูปแบบการสอนที�เน้น
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม รูปแบบการสอนที�เนน้การปรับพฤติกรรม เป็นตน้ หรือแบ่งตามวตัถุประสงค์
ของรูปแบบการเรียนการสอน เช่น รูปแบบการเรียนการสอนที�เน้นการพฒันาด้านพุทธิพิสัย 
รูปแบบการเรียนการสอนที�เนน้การพฒันาดา้นจิตพิสัย รูปแบบการเรียนการสอนที�เน้นการพฒันา
ดา้นทกัษะพิสัย เป็นตน้  
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การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
นกัการศึกษาไดอ้ธิบายแนวทางการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนไว ้ดงันีJ  
Joyce and Weil (1986: 12-14) อธิบายแนวทางการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนสรุปได้

วา่การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้งมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ 
และจะตอ้งมีการศึกษาวจิยัเพื�อทดสอบทฤษฎี รวมทัJงตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบที�พฒันาขึJน 

ทิศนา แขมมณี (2545: 199-201) ไดก้ล่าวถึงขัJนตอนในการพฒันารูปแบบการสอน สรุปได้
ดงันีJ  
 1.  กาํหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใหช้ดัเจน 
 2.  ศึกษาหลกัการ/ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อกาํหนดองคป์ระกอบและเห็นแนวทางในการจดั
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของรูปแบบ 
 3.  ศึกษาสภาพการณ์และปัญหาที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหค้น้พบองคป์ระกอบที�สาํคญัที�จะช่วยให้
รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเมื�อนาํไปใช้จริง และป้องกนัปัญหาซึ� งอาจจะทาํให้
รูปแบบนัJนขาดประสิทธิภาพ 
 4.  กาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน โดยพิจารณาว่ามีปัจจยัใดที�
สามารถช่วยใหรู้ปแบบฯบรรลุเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมาย 
 5.  จดักลุ่มองค์ประกอบ โดยนําองค์ประกอบที�กําหนดไวม้าจัดหมวดหมู่ เพื�อ             
ความสะดวกในการดาํเนินการขัJนต่อไป 
 6.  จดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ ผูส้ร้างรูปแบบการเรียนการสอนตอ้งพิจารณาว่า
องคป์ระกอบใดเป็นเหตุและเป็นผลต่อกนั และจดัลาํดบัองคป์ระกอบใหถู้กตอ้ง เหมาะสม 
 7.  จดัผงัจาํลององค์ประกอบ โดยการสร้างความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ โดย
แสดงใหเ้ห็นความเชื�อมโยงขององคป์ระกอบเหล่านัJน 
 8.  ทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน เพื�อศึกษาผลที�เกิดขึJน 
 9.  ศึกษาผลที�เกิดขึJนจากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนว่าไดผ้ลตามเป้าหมาย 
หรือใกลเ้คียงกบัเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 
 10.  ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน โดยนาํผลการทดลองใชใ้นการปรับปรุงรูปแบบให้
มีประสิทธิภาพยิ�งขึJน 

จากแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ในการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้งเป็นไปอยา่งเป็นระบบ มีการศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ 
เพื�อใช้เป็นพืJนฐานในการกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียน      
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การสอนที�พฒันาขึJนตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ พิสูจน์ เพื�อยืนยนัว่ามีประสิทธิภาพ และสามารถ
ส่งผลใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคต์ามที�ตอ้งการ 

 
การจัดการเรียนการสอนวจันปฏิบัติศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock and Nagasaka 
 Brock and Nagasaka (2005: 17-26) ไดเ้ขียนบทความเรื�อง Teaching Pragmatics in the 
EFL Classroom? SURE You Can! เ พื� อ เ ส น อ แ น ะ แ น ว คิ ด ใ น ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น                  
วจันปฏิบติัศาสตร์สาํหรับผูเ้รียนภาษาที�สองไวว้า่ ครูควรจะประยุกตใ์ช ้S. U. R. E. เพื�อที�จะช่วยให้
ผูเ้รียนภาษาที�สองมีความสามารถดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์เพิ�มมากขึJน ซึ� งมีรายละเอียดดงันีJ  
 See คือ ขัJนที�ครูให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นภาษาที�อยูใ่นบริบทต่าง ๆ รวมทัJงให้ผูเ้รียนตระหนกัถึง
บทบาทหนา้ที�ของวจันปฏิบติัศาสตร์ที�มีต่อการสื�อสาร และเป็นขัJนที�ครูตอ้งอธิบายเกี�ยวกบัหนา้ที�
ของวจันปฏิบติัศาสตร์ในสถานการณ์การสื�อสารลกัษณะต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนทราบ ซึ� ง Brock and 
Nagasaka ไดอ้ธิบายเพิ�มเติมวา่ ผูเ้รียนหลายคนอาจจะไม่รู้วิธีการที�จะร้องขออยา่งสุภาพ โดยอาจจะ
ใชค้าํเพียงคาํเดียว เช่น “repeat” เพื�อร้องขอให้ครูทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�งซํJ าอีกครัJ ง เพราะฉะนัJน เมื�อครูได้
ยนิผูเ้รียนพดูเช่นนีJ  ครูจึงควรฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้การพูดร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ เพื�อให้ผูเ้รียนได้
ตระหนักถึงความสําคญัของวจันปฏิบติัศาสตร์ ซึ� งการใช้ภาษาสุภาพนัJนต้องอาศยัทฤษฎีของ 
Brown and Levinson สําหรับกิจกรรมเพื�อให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนกัเกี�ยวกบัวจันปฏิบติัศาสตร์
นัJน Brock and Nagasaka ไดก้ล่าววา่ ในขัJนแรกครูตอ้งถามผูเ้รียนเกี�ยวกบัการร้องขอที�พวกเขาใชว้า่
พวกเขาพูดว่าอย่างไรในกรณีที�พูดกบัเพื�อนและพูดกบัครู จากนัJนครูจึงแนะนาํวิธีการที�สุภาพใน  
การร้องขอ 
 Indirect :  I forgot my pencil. /My pencil’s broken. 
 Direct :  Lend me a pencil. 
 Polite :  Could I borrow a pencil, please? /Would you mind lending me a pencil? 
 Familiar :  It’d be terrific if I could borrow your pencil. 
  หลงัจากนัJน ครูอธิบายและยกตวัอยา่งการใช้ภาษาที�สุภาพ แลว้ให้ผูเ้รียนฝึกการใชภ้าษาที�
สุภาพโดยการทาํแบบฝึกหดั 
 1. Polite :  Ask a classmate to lend you his/her ruler. Measure this paper and write  
    the width along with the classmate’s name here. 
 2. Familiar :  Ask a classmate to lend you 10 dollars. Write his/her name here  
    ___________________________________________________________ 
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 3. Indirect :  Ask a classmate to lend you his or her pencil. Write his/her name here  
    ___________________________________________________________ 
 4. Polite :  Ask a classmate to sign his/her name 
 จากนัJนครูและผูเ้รียนควรอภิปรายร่วมกนัเกี�ยวกบัการใชภ้าษาที�สุภาพและเหมาะสมเพื�อหา
ข้อสรุปเกี�ยวกับแบบฝึกหัดทัJ ง 4 ข้อ เพื�อให้มั�นใจว่าผู ้เรียนตระหนักถึงบทบาทหน้าที�ของ            
วจันปฏิบติัศาสตร์ 
      Use คือ ขัJนที�ครูพฒันากิจกรรมต่าง ๆ ขึJนมาเพื�อให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสใช้ภาษาในบริบท  
ต่าง ๆ (ทัJงสถานการณ์จาํลองและสถานการณ์จริง) ซึ� งจะทาํให้ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้ภาษาได้
เหมาะสมกบัสถานการณ์การสื�อสารนัJน ๆ โดย Brock and Nagasaka ได้อธิบายเพิ�มเติมว่า 
จุดประสงคข์องการสอนภาษาคือการพฒันาความสามารถในการสื�อสารของผูเ้รียนดงันัJนผูเ้รียนจึง
ตอ้งมีโอกาสในการใชภ้าษาเพื�อสื�อสาร โดยครูอาจจะแบ่งกลุ่มหรือให้ผูเ้รียนจบัคู่กนัเพื�อฝึกการใช้
ภาษา หรืออาจจะใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร หรือการพูดตามบทสนทนาสัJน ๆ ที�
ครูกาํหนด เพื�อใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กฝนการใชภ้าษาและพฒันาความสามารถดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์
ของตนเอง Brock and Nagasaka ไดย้กตวัอยา่งว่า ถา้เราอยากรู้เกี�ยวกบัรายละเอียดเกี�ยวกบักระเป๋า
ของเพื�อนว่าเก่าหรือซืJอมาตอนที�เขาลดราคาหรือไม่ เราก็มีวิธีการพูด เพื�อให้ทราบรายละเอียด     
ต่าง ๆ โดยที�ไม่ตอ้งถามตรง ๆ โดยครูอาจสร้างบทสนทนาสัJน ๆ ให้ผูเ้รียนสังเกต หลงัจากที�ครูให้
ผูเ้รียนสังเกตบทสนทนาแลว้ ครูใหผู้เ้รียนจบัคู่เพื�อฝึกพดูบทสนทนาสัJน ๆ ดงัต่อไปนีJ  

1. A:  I really like your handbag. 
 B: This old thing? It’s about to fall apart. 
 2. A: Wow! What a great car! 
 B: Yeah, I love it, even if I did pay too much for it. 

วิธีการอื�นที�จะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาความสามารถด้านวจันปฏิบติัศาสตร์ก็คือการแสดง
บทบาทสมมติ โดยครูอาจจะแบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มละ 4 คน สมาชิกคนหนึ�งไดรั้บบทบาทให้ยืม
หนงัสือ สมาชิกคนอื�น ๆ ในกลุ่มไดรั้บบทบาทเป็นพี�ชาย เพื�อน หรือครู จากนัJนแต่ละคนก็จะแสดง
บทบาทสมมติหนา้ชัJนเรียนตามสถานการณ์ที�กาํหนดโดยใชภ้าษาที�เหมาะสมกบับทบาทหนา้ที�ของ
ตนเอง ผูเ้รียนคนอื�น ๆ มีหนา้ที�สังเกตเกี�ยวกบัการใชภ้าษาและกลวธีิการใชภ้าษาเพื�อติดต่อสื�อสารที�
ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

Review คือ ขัJนที�ครูตอ้งทบทวน ส่งเสริม และพูดถึงขอบข่ายเนืJอหาของวจันปฏิบติัศาสตร์
ในประเด็นต่าง ๆ ที�ไดส้อนไปแลว้ ซึ� ง Brock and Nagasaka ไดอ้ธิบายเพิ�มเติมว่า บรรยากาศ      
การเรียนการสอนที�มีครูเป็นผูอ้ธิบายความรู้หรือเนืJอหาหน้าชัJนเรียน โอกาสที�ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้
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หรือทบทวนความรู้เกี�ยวกับวจันปฏิบติัศาสตร์มีน้อยมาก อีกทัJงการเรียนการสอนภาษาที�สอง
โอกาสที�ผูเ้รียนจะไดใ้ชภ้าษาที�สองมีอยูอ่ยา่งจาํกดั ดงันัJนครูควรที�จะหลีกเลี�ยงการใชภ้าษาที�หนึ� ง
ในการจดัการเรียนการสอน แต่ควรที�จะให้ผูเ้รียนไดฝึ้กใช้ภาษาที�สองในชัJนเรียน เช่น การร้องขอ 
การเปิดประเด็นในการพดู การปิดประเด็นในการพดู การปฏิเสธ การขอโทษ และการอธิบาย ซึ� งจะ
ทาํใหผู้เ้รียนพฒันาความรู้ดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์อยา่งแทจ้ริง ยกตวัอยา่งเช่น ในการเริ�มตน้บทเรียน
หรือการเริ�มกิจกรรมใหม่ ครูสามารถที�จะเลือกใชภ้าษาไดอ้ยา่งหลากหลาย ดงัตวัอยา่งขา้งล่าง ซึ� ง
จะทาํใหผู้เ้รียนเห็นวา่ความรู้ดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์และสถานการณ์การสื�อสารมีความเชื�อมโยงกนั
อยา่งไร 

ตวัอยา่งการเปิดประเด็นในการพดู 
Indirect :  It’s time to get started. 
Direct :  Sit down now. 
Polite :  Would you sit down, please? 
Familiar :  Boys and girls, it would be helpful if you could take a seat. 
ตวัอยา่งการร้องขอ 
Indirect :  It’s cold in here./I’m freezing/ 
Direct :  Close/Shut the windows. 
Polite :  Could you close the windows, please?/Would you mind closing the  
  windows? 
Familiar :  Be a dear and close the windows./Would you close the window for  
  us? 
Experience คือ ขัJนที�ครูให้ผูเ้รียนได้ฝึกใช้ประสบการณ์และสังเกตบทบาทหน้าที�ของ     

วจันปฏิบติัศาสตร์ที�มีต่อการสื�อสาร Brock and Nagasaka ไดอ้ธิบายเพิ�มเติมวา่ วีดิทศัน์ ภาพยนตร์ 
รายการโทรทศัน์ และสื�อโสตทศัน์อื�น ๆ เป็นแหล่งที�ให้ประสบการณ์แก่ผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี 
รวมทัJงผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์การใช้ภาษาในบริบทต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผูส้อนอาจให้ผูเ้รียน
สังเกตการใช้ภาษาของตวัละครในสถานการณ์ต่าง ๆ แมว้่าสถานการณ์อาจจะไม่สมจริง แต่ก็
สามารถให้ประสบการณ์เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ได ้นอกจากนีJ
ผูส้อนอาจจะช่วยให้ประสบการณ์ดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์แก่ผูเ้รียนโดยการเชิญเจา้ของภาษามาใน
ชัJนเรียน ซึ� งผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ลกัษณะการใชภ้าษาและกริยาท่าทางต่าง ๆ ขณะที�มีการติดต่อสื�อสาร
กบัเจา้ของภาษา  
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จากแนวคิดการจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ของ Brock and Nagasaka ดงักล่าว
ขา้งตน้ จะเห็นวา่เป็นการจดัการเรียนการสอนพูด แต่ผูว้ิจยัเห็นวา่สามารถที�จะนาํมาดดัแปลงให้เขา้
กบัการสอนอ่านได ้เนื�องจากขัJนตอนแรก See เป็นการให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นภาษาที�ใชใ้นบริบทต่าง ๆ ก็
สามารถนาํมาประยุกต์ใช้กบัการอ่านได ้โดยการให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นภาษาที�ใช้ในงานเขียนประเภท 
ต่าง ๆ ขัJนตอนที� 2 Use เป็นขัJนที�ใหผู้เ้รียนไดท้ดลองใชภ้าษาโดยการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อส่งเสริม
ความสามารถดา้นวจันปฎิบติัศาสตร์ ก็สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการอ่านได ้โดยการให้ผูเ้รียนได้
อ่านเพื�อทาํความเขา้ใจเนืJอหาจากเรื�องที�อ่านผา่นการใชภ้าษาลกัษณะต่าง ๆ ตามประเภทของงาน
เขียน ขัJนตอนที� 3 Review เป็นขัJนที�ครูสรุป ทบทวน ความรู้เกี�ยวกบัวจันปฏิบติัศาสตร์ที�ไดส้อนไป
แล้ว ซึ� งก็สามารถนาํมาประยุกต์ใช้โดยการให้ครูและผูเ้รียนช่วยกนัสรุปเนืJอหาสาระหรือสรุป
เจตนาที�แท้จริงของผูเ้ขียนโดยพิจารณาจากภาษาและบริบทต่าง ๆ ที�ปรากฏในงานเขียน และ
ขัJนตอนที� 4 Experience คือ ขัJนที�ครูให้ประสบการณ์แก่ผูเ้รียนเพิ�มเติม ก็สามารถนํามาใช้ใน        
การอ่านไดโ้ดยการให้ผูเ้รียนทดลองอ่านงานเขียนดว้ยตนเองอีกครัJ งเพื�อให้เกิดความเขา้ใจอย่าง
แทจ้ริง  
 

แนวคิดทฤษฎเีกี�ยวกบัการอ่านตีความ 
 
ความหมายของการอ่านตีความ 

ในการเขียนประเภทต่าง ๆ ผูเ้ขียนมกัจะมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ� งเสมอ เช่น ต้องการ    
บอกเล่าเรื� องราวต่าง ๆ ที�เกิดขึJน เล่าประสบการณ์ที�ตนเคยประสบ อธิบายเหตุผลเพื�อให้เขา้ใจ
ตรงกนัมากขึJน เป็นตน้ บางครัJ งผูเ้ขียนก็อาจบอกตรง ๆ ในเนืJอความ แต่บางครัJ งผูเ้ขียนก็ไม่ไดบ้อก
ไวต้รง ๆ ทิJงให้ผูอ่้านคิดดว้ยตนเองว่าผูเ้ขียนตอ้งการจะบอกว่าอยา่งไร พฤติกรรมที�ผูอ่้านตอ้งคิด
ดว้ยตนเองนีJ  เรียกวา่ การอ่านตีความ  ดงัที� อารียา หุตินทะ และ นนัทวลัย ์สุนทรภาระสถิตย ์(2557)  
ไดก้ล่าวไวว้า่ การอ่านตีความคือการอ่านขัJนสูง มีวตัถุประสงคเ์พื�อหาความหมายที�ผูเ้ขียนซ่อนเร้น
ไว ้เป็นความหมายที�ไม่ไดป้รากฏอยา่งตรงไปตรงมา ผูอ่้านตอ้งพิจารณาความหมายของถอ้ยคาํทัJง
ความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนยั พิจารณาภาพพจน์และความสัมพนัธ์ระหวา่งถอ้ยคาํ
ต่าง ๆ คน้หานํJาเสียงและท่าทีของผูเ้ขียน นอกจากนีJในระดบัที�ลึกขึJน การตีความยงัเป็นการพิจารณา
ภาพรวมการอธิบายขยายความจากความหมายที�ซ่อนเร้น ซึ� งอาจเป็นการประเมินค่า พิจารณา
ผลกระทบของขอ้เขียนที�มีต่อความรู้สึกนึกคิดของผูค้น ซึ� งตอ้งอาศยัประสบการณ์ทัJงจากการอ่าน
และจากการใช้ชีวิต เช่นเดียวกบั ศิวกานท์ ปทุมสูติ (2542: 45) ที�ได้กล่าวว่า การอ่านตีความ คือ   
การอ่านที�ต้องใช้ความขบคิดวินิจฉัยหรือค้นหาความหมายที�แท้จริงหรือสารที�แทจ้ริงที�ผูเ้ขียน
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ตอ้งการส่งถึงผูอ่้านหรือผูรั้บสาร ดงันัJนเรื� องราวที�จะตอ้งใช้วิธีการอ่านแบบตีความก็คือเรื�องที�มี
ลกัษณะซ่อนหรือแฝงความหมายที�แทจ้ริงไวใ้นสารที�ปรากฏหรืออาจจะกล่าวไดว้า่ความอนัปรากฏ
ตามความหมายของคาํที�เขียนไวน้ัJนไม่ตรงกบัความหมายที�แทจ้ริงนั�นเอง โดยทั�วไปเนืJอความอนั
เป็นสารที�แทจ้ริงมกัซ่อนอยูใ่นรูปของสัญลกัษณ์ภาษาหรือบุคลาธิษฐาน หรือบางครัJ งอาจซ่อนอยู่
ในสํานวนโวหารและกลวิธีแต่งที�แยบยลอื�น ๆ สอดคล้องกบั พรวิภา ไชยสมคุณ (2548: 102) ที�
กล่าวว่า การอ่านตีความ หมายถึง การให้ความหมายหรืออธิบายความหมายที�ผูเ้ขียนตอ้งการสื�อ
มายงัผูอ่้านซึ� งลึกซึJ งกว่าความหมายตามตวัอกัษรในงานเขียน หากผูเ้ขียนตอ้งการแสดงชัJนเชิง
ทางการเขียนหรือตอ้งการวิพากษว์ิจารณ์เรื�องสําคญั บางครัJ งผูเ้ขียนมกัจะไม่แสดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา แต่ผูอ่้านจะตอ้งคน้หาความหมายของสารที�ซ่อนเร้นเคลือบแฝงอยู ่โดยผูอ่้านจะตอ้ง
อาศยัความรู้และประสบการณ์ของตนเองมาช่วยในการตีความ ดงัที� สมพร มนัตะสูตร แพ่งพิพฒัน์ 
(2534: 39) ไดก้ล่าววา่ การอ่านตีความ หมายถึง ความสามารถในการอ่านที�ผูอ่้านสามารถอธิบายสิ�ง
ที�อ่านออกมาอย่างไดส้ารหรือสาระครบถว้น โดยอาศยัความรู้ ความเชื�อ ความเขา้ใจ ความสนใจ 
และประสบการณ์ของผูอ่้านเป็นสาํคญั 

ส่วน โกชยั สาริกบุตร (2521: 20) ไดก้ล่าวไวว้า่ การอ่านตีความเป็นการอ่านที�ผูอ่้านจะตอ้ง
ใช้สติปัญญาแทงทะลุสิ�งที�ไดอ่้านไดท้ัJงหมด คือ สามารถเขา้ใจวตัถุประสงค์และท่าทีของผูเ้ขียน    
การเขา้ใจความหมายของขอ้เขียนอยา่งเดียวไม่เป็นการเพียงพอ แต่จะตอ้งอ่านให้รู้แจ่มแจง้ในทุก ๆ 
ความคิดที�ผูเ้ขียนแสดงออกมา นั�นคือ หลงัจากอ่านแลว้ ผูอ่้านควรทาํไดท้ัJงการวิเคราะห์เจตนาของ
ผูเ้ขียน การสรุปความคิด จบัความสําคญั และการอธิบายขยายความ สอดคลอ้งกบั อนงค์ บุญเลิศ 
(2538: 63-64) ที�กล่าววา่ การอ่านตีความ เป็นการอ่านที�ผูอ่้านตอ้งใชส้ติปัญญามองทะลุบทอ่านโดย
ตอ้งสามารถจบัเจตนาของผูเ้ขียนหรือท่าทีของผูเ้ขียนได ้สรุปใจความได ้สรุปประเด็นสําคญัและ
สรุปความคิดได ้อธิบายขยายความไดแ้ละวเิคราะห์วจิารณ์ได ้ 

สิ�งที�ควรจะพิจารณาในการตีความเพื�อให้เขา้ใจความหมายที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนนัJน วลัภา 
ศศิวิมล (2541: 5) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผูอ่้านจะตอ้งพยายามทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัเนืJอหาสาระของเรื�อง 
ซึ� งไดแ้ก่ แก่นเรื�อง หรือแนวคิด (theme) นํJ าเสียงของผูเ้ขียน (tone) ตลอดจนจุดประสงคอื์�น ๆ ของ
ผูเ้ขียนที�แอบแฝงอยูใ่นงานเขียนนัJน ๆ เพื�อจะไดเ้ขา้ใจเจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียน แต่อยา่งไรก็ตาม 
การอ่านตีความไม่ใช่วา่จะตีความตามความคิดของตนเองโดยไม่สนใจเนืJอหาหรือบริบทที�เกี�ยวขอ้ง
กบัเรื�องที�อ่าน แต่การอ่านตีความตอ้งอาศยับริบทของเนืJอหาที�อ่านนัJนเป็นแนวทางในการตีความ
ดว้ย ดงัที� มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2537: 28) และ เถกิง พนัธ์ุเถกิงอมร (2542: 2) ไดร้ะบุ
ไวว้า่ การอ่านตีความเป็นการอ่านที�ผูอ่้านจะตอ้งใชป้ระสบการณ์และความเขา้ใจที�มีอยูเ่พื�อพิจารณา
ตดัสินวา่ผูเ้ขียนมีจุดประสงคอ์ยา่งไรและมีนํJ าเสียงอยา่งไร เนื�องจากผูเ้ขียนมิไดบ้อกไวต้รง ๆ เป็น
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หนา้ที�ของผูอ่้านจะตอ้งตีความเอาเองและสรุปความซึ�งเป็นความคิดใหม่ของผูอ่้านที�ไดจ้ากขอ้ความ
ที�อ่านเป็นแนวทางในการสรุป 

จากที�กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า การอ่านตีความ คือ การอ่านที�ต้องใช้สติปัญญา 
ประสบการณ์ และความเข้าใจที� มีอยู่เพื�อพิจารณาเจตนาที�แท้จริงของผู ้เขียนว่าต้องการสื� อ
ความหมายว่าอะไร โดยอาจจะพิจารณาจากแก่นเรื� องหรือแนวคิด (theme) นํJ าเสียงของผูเ้ขียน 
(tone) ตลอดจนจุดประสงคอื์�น ๆ ของผูเ้ขียนที�แอบแฝงอยูใ่นงานเขียนนัJน ๆ โดยใชข้อ้ความที�อ่าน
เป็นแนวทางในการสรุป  

 
ความสามารถในการอ่านตีความ 

การอ่านตีความเป็นการพิจารณาถึงเจตนาที�แทจ้ริงของผูส่้งสาร ซึ� งก่อนที�จะตีความไดน้ัJน
จะตอ้งอาศยัการอ่านประเภทอื�น ๆ ก่อน เช่น การอ่านจบัใจความสาํคญั การอ่านแปลความ การอ่าน
ขยายความ จึงจะสามารถตีความเจตนาที�แทจ้ริงของผูส่้งสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งนอกจากนีJ ยงัตอ้งอาศยั
องคป์ระกอบอื�น ๆ ร่วมดว้ย เช่น ภูมิหลงั ประสบการณ์ที�ผูเ้ขียนและผูอ่้านมีร่วมกนั อายุ เพศ ฯลฯ 
จึงจะสามารถตีความไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใกลเ้คียงกบัเจตนาของผูส่้งสาร 

การที�จะวดัว่าบุคคลใดมีความสามารถในการอ่านตีความมากน้อยเพียงใดนัJนจะต้อง
พิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ที�จะส่งผลให้ผูอ่้านสามารถตีความได้ เช่น มีความสามารถใน    
การอ่านจบัใจความ การอ่านแปลความ การสรุปความ ฯลฯ ดงัที� มาลินี ชาํนาญศิลป์ (2540: 85-87) 
ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการอ่านตีความไวว้่า ผูอ่้านตอ้งการทราบว่า ขอ้ความหรือเรื�องที�อ่าน
นัJน ๆ มีความหมายที�แทจ้ริงวา่อยา่งไร สามารถอธิบายถึงเจตนาและความคิดของผูแ้ต่งได ้ตลอดจน
สามารถสรุปความคิด จบัใจความสาํคญั และอธิบายขยายความได ้สอดคลอ้งกบั William (1986: 3) 
ที�กล่าวถึงความสามารถในการอ่านตีความวา่ ผูอ่้านจะตอ้งสามารถบอกจุดมุ่งหมายของเรื�องที�อ่าน
ได ้นอกจากนีJ จะตอ้งเขา้ใจวิธีการเรียบเรียงเนืJอหา เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยคต่าง ๆ และ
สามารถติดตามความคิดของผูเ้ขียนได ้

ส่วน เถกิง พนัธ์ุเถกิงอมร (2542: 38) ได้แสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับความสามารถใน      
การอ่านตีความวา่ ผูอ่้านจะตอ้งสามารถเขา้ถึงความมุ่งหมายที�แทจ้ริงของผูเ้ขียน โดยผูอ่้านจะตอ้งมี
ความรู้ ความชาํนาญ และความสามารถในการแปลความ จบัใจความสําคญั และการสรุปความ 
ตลอดจนสามารถเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของขอ้ความไดด้ว้ย เช่นเดียวกบัที� สนิท ตัJงทวี (2536: 
123) ได้กล่าวว่า  ผู ้อ่านต้องใช้สติปัญญาแทงทะลุสิ� งที� อ่านได้ทัJ งหมด คือ สามารถเข้าใจ
วตัถุประสงค์และท่าทีของผูเ้ขียน สามารถที�จะสรุปความคิด จบัใจความสําคญั และอธิบายขยาย
ความได ้
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จากที�กล่าวมาขา้งตน้นัJนจะเห็นไดว้่า การวดัความสามารถในการอ่านตีความนัJนจะตอ้ง
พิจารณาว่าผูอ่้านสามารถเข้าใจจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ของผูเ้ขียนได้มากน้อยเพียงใด 
นอกจากนีJ ยงัจะตอ้งมีความสามารถในการจบัใจความสําคญั แปลความ สรุปความ และขยายความ
ไดด้ว้ย จึงจะถือวา่มีความสามารถในการอ่านตีความ  

สําหรับความคิดเห็นของนักวิชาการชาวต่างประเทศนัJนได้ระบุพฤติกรรมที�จะแสดงถึง
ความสามารถในการอ่านตีความไวอ้ย่างชดัเจน เป็นขอ้ ๆ ดงัเช่น Ruddell (1974, อา้งถึงใน ภาณี    
อตัโสภณ, 2523: 26) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในการอ่านตีความผูอ่้านควรจะมีความสามารถในดา้นต่อไปนีJ  
 1. การสังเกต เปรียบเทียบ และบอกขอ้เทจ็จริงที�ผูเ้ขียนมิไดก้ล่าวไวโ้ดยตรง 
 2. การเรียงลาํดบัเหตุการณ์ 
 3. การรู้จกัเหตุผล 
 4. การจบัใจความสาํคญั 
 5. การคาดการณ์ล่วงหนา้ 
 6. การแยกขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น ความจริง หรือความเพอ้ฝัน 
 7. การรู้จกัลกัษณะนิสัยของตวัละคร 
 8. การรู้จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน 
 ส่วน Dallmann and Others (1978: 198) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการอ่านตีความว่า
จะตอ้งประกอบดว้ยทกัษะดงันีJ  
 1. การสรุปและรวบรวมเรื�องที�อ่าน 
 2. การรู้ความหมายโดยทั�วไปของเรื�อง 
 3. การคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหนา้ 
 4. การเขา้ใจสาํนวนภาษา 
 5. การเปรียบเทียบ 
 6. การชีJ อุปนิสัยของบุคคลในเรื�อง 
 สาํหรับ Dechat (1982: 314) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการอ่านตีความไวว้า่ ผูอ่้านจะตอ้ง
มีความสามารถดงันีJ  
 1. สามารถอนุมาน สรุปความ รู้ความหมายทั�วไปของเรื�อง 
 2. เขา้ใจความหมายของสาํนวนโวหารของผูแ้ต่ง 
 3. เก็บรายละเอียดที�เป็นนยัสาํคญัของเรื�องที�อ่านได ้
 4. คาดคะเนผลที�จะเกิดตามมาภายหลงัได ้
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 นอกจากนีJ  Miller (1990: 5) ยงัไดก้ล่าวถึงความสามารถในการอ่านตีความไวว้า่ ผูอ่้านควร
จะมีความสามารถในดา้นต่อไปนีJ  
 1. ตอบคาํถามทั�ว ๆ ไปจากเรื�องที�อ่าน 
 2. อนุมานและสรุปความ 
 3. คน้หาความหมายโดยนยั 
 4. คาดคะเนสิ�งที�จะเกิดขึJนภายหลงั 
 5. ชีJอารมณ์และวตัถุประสงคข์องผูแ้ต่ง 
 6. สรุปยอ่เรื�อง 
 7. เขา้ใจความสัมพนัธ์ของเหตุและผล 
 8. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง 
 9. จบัใจความสาํคญั 
 จากที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถสังเคราะห์ความสามารถในการอ่านตีความไดด้งัตารางที� 
4 
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ตารางที� 4 การสังเคราะห์ความสามารถในการอ่านตีความ 
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เถกิง  
พนัธ์ุเถกิงอมร 
(2542) 

� � �     �  

สนิท ตัJงทวี 
(2536) 

 � � � �     

มาลินี  
ชาํนาญศิลป์ 
(2540) 

 �  �  �    

William (1986)     � �  �  
Ruddell (1974)  �   �    � 

Dallmann and 
Others (1978) 

  �     � � 

Dechat (1982)   �      � 

Miller (1990)  � �  �  � � � 
 

จากที�ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะเห็นไดว้่าสิ�งที�แตกต่างกนัระหว่างนกัวิชาการชาวไทยกบั
นกัวชิาการชาวต่างประเทศก็คือ การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหนา้ โดยนกัวชิาการชาวไทยไม่ไดร้ะบุวา่
เป็นความสามารถในการอ่านตีความ แต่นกัวิชาการชาวต่างประเทศเห็นวา่เป็นองค์ประกอบหนึ� ง
ของความสามารถในการอ่านตีความ ส่วนองค์ประกอบอื�นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั 
ดงันัJนจึงอาจสรุปไดว้า่ ความสามารถในการอ่านตีความ ไดแ้ก่ ความสามารถในการที�จะเขา้ใจถึง 
เจตนา จุดประสงค ์และความคิดที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนซึ�งซ่อนไวใ้นงานเขียน  
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ข้อควรคํานึงในการอ่านตีความ 
 การตีความนัJ น อาจจะแตกต่างกันได้ตามความคิดเห็นของแต่ละบุคคล แต่เพื�อให ้          
การตีความนัJ นมีเหตุผล ถูกต้องที� สุด  ก่อนการอ่านผูอ่้านจึงควรคํานึงถึงสิ� งต่อไปนีJ  (โกชัย             
สาริกบุตร, 2521: 57-58) 
 1.  ความคิดนึกของแต่ละบุคคล อาจจะมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันีJ  คือ 
  1.1  เป็นความคิดของคนคนเดียว คนอื�นไม่จาํเป็นตอ้งเห็นดว้ย 
  1.2  เป็นความคิดของของส่วนใหญ่ในยคุนัJน 
  1.3  ทนัสมยัในยคุนัJนแต่จะลา้สมยัในยคุต่อมา 
  1.4 เหลวไหลไร้สาระในยคุนัJน แต่กลบัน่าเชื�อถือศรัทธาในยคุต่อมา 
  1.5 เป็นความคิดฝันหรือจิตนาการในยคุนัJน แต่เป็นความจริงในยคุต่อมา 
  1.6 เป็นความจริงในยคุนัJน แต่เป็นสิ�งที�เกินจริงหรือไม่ในยคุต่อมา 
  1.7  เป็นความคิดที�ทนัสมยั และเป็นจริงตลอดมา 
  1.8  เป็นความเทจ็ตลอดมา 
  ดงันัJนจะเห็นได้ว่าการเกิดแนวความคิดนัJนมีหลากหลาย ผูอ่้านจึงตอ้งพิจารณาอย่าง
รอบคอบ และประการสําคญัจะตอ้งคาํนึงถึงสมยัที�วรรณกรรมเล่มนัJน ๆ เกิดดว้ย เพราะแนวคิด 
ค่านิยมของผูแ้ต่งแต่ละยุคสมยันัJนย่อมแตกต่างกนัออกไป เนื�องจากอิทธิพลของสิ�งแวดลอ้ม และ
สังคม ผูอ่้านจึงตอ้งนาํประกอบในการตีความดว้ย 
 2.  วรรณกรรมของชนชาติใดสมยัใดก็ตาม ย่อมสอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีและ
บรรยากาศของคนชาตินัJนไวด้้วย ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชาติย่อมมีผลกระทบต่อ       
การแสดงความคิดเห็นของผูแ้ต่งดว้ย 
 3. วรรณกรรมต่าง ๆ ไม่ใช่หนงัสือสอนศีลธรรมเสมอไป ทัJงนีJ ขึJนอยู่กบัเจตนาของผูแ้ต่ง 
ผูอ่้านจึงจาํเป็นจะตอ้งอ่านและตีความให้เขา้กบัรูปแบบ และเจตนาของผูแ้ต่งดว้ยเพราะฉะนัJนจึง
จาํเป็นตอ้งจบัเจตนาของผูแ้ต่งให้ได ้เพราะผูแ้ต่งอาจจะมีเจตนาเพียงบอกเล่าบางทีอาจจะสั�งสอน 
บางทีแฝงแนวคิดต่าง ๆ ไว ้
 4.  การอ่านขอ้เขียนใด ๆ เกี�ยวขอ้งกบัสติปัญญาของผูอ่้านดว้ย ผูอ่้านที�มีความรู้มีสติปัญญา 
มีประสบการณ์มาก อ่านแลว้ก็เกิดแง่คิดไดม้าก ผูที้�ประสบการณ์นอ้ย ความรู้นอ้ยอ่านแลว้เกิดแง่คิด
ได้น้อย เพราะฉะนัJนในการอ่านขอ้เขียนเรื�องเดียวกนั ผูอ่้านอาจจะเกิดความคิดเห็นแตกต่างกนั
ออกไป แต่อาจจะแกไ้ขดว้ยการอ่านหลาย ๆ ครัJ งใชเ้หตุผล และมีทศันะที�กวา้ง 
 นอกจากนีJ  โกชัย สาริกบุตร (2521: 34-35) ยงัได้กล่าวถึงสิ� งที�ควรพิจารณาในการอ่าน
ตีความ โดยผูอ่้านจะตอ้งพิจารณาขอ้ความที�อ่านในประเด็นต่าง ๆ ดงันีJ  
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 1.  คาํและประโยคมีความหมายชดัเจนถูกตอ้งหรือไม่ 
 2.  มีความกาํกวมหรือไม่ 
 3.  ขดัแยง้ตวัเองหรือไม่ 
 4.  มีการสรุปหรือไม่ 
 5.  คาํพดูรัดกุม หรือกวา้งขวาง 
 6.  อา้งอิง หรือประยกุตม์าจากหลกัการใด 
 7.  เป็นจริง เชื�อถือไดห้รือไม่ 
 8.  มีความยติุธรรม หรือ มีอคติ 
 9.  มีการพิสูจน์มาแลว้หรือยงั 
 10.  มีขอ้ตกลง หรือ มีขอบเขตแค่ไหน 
 11.  มีการใหค้าํจาํกดัความ ถูกตอ้ง ชดัเจนหรือไม่ 
 12.  มีเหตุผล หรือหลกัฐานอะไรมาประกอบ และไดรั้บการยอมรับแลว้หรือไม่ 
 จะเห็นวา่การปฏิบติัตามเกณฑข์า้งตน้นัJน ผูอ่้านจะตอ้งอ่านอยา่งรอบคอบวิเคราะห์ และใช้
วจิารณญาณอยา่งลึกซึJ งเป็นการอ่านอยา่งวเิคราะห์ก่อน 
 ส่วน สุนีย ์สินธุเดชะ (2523: 143-144) ไดก้ล่าวถึงขอ้ควรคาํนึงในการอ่านตีความไวด้งันีJ  
 1.  ทาํความเขา้ใจกบัเรื�องที�อ่านตีความ โดยจบัจุดสาํคญั ประเด็นความคิดของผูเ้ขียนได ้
 2.  พิจารณาหาเหตุผลอย่างรอบคอบ นาํมาประมวลเขา้กบัความคิดของตนเองพิจารณา
ขอ้ความนัJนควรจะเกี�ยวกบัเรื�องใด 
 3.  ทาํความเขา้ใจกบัถอ้ยคาํบางคาํที�เห็นวา่ คาํนัJนมีความสาํคญัของใจความนัJนจะละเวน้คาํ
นัJนไม่ได ้และดูบริบทของคาํนัJนดว้ย จะเขา้ใจความหมายของคาํยิ�งขึJน 
 4.  ตอ้งระวงัว่า การตีความไม่ใช่ การวิจารณ์ ฉะนัJนจึงไม่ใช่ขอ้คิดเห็นวา่ดีหรือไม่ดี ชอบ
หรือไม่ชอบ คงพิจารณาวา่ขอ้ความนัJนบอกประเด็นสาํคญัอะไร 
 5.  การเรียบเรียงถอ้ยคาํในการตีความ ตอ้งใหผู้อื้�นเขา้ใจอยา่งกระจ่างชดั 
 6.  ตอ้งคาํนึงว่าการตีความต่างจากถอดความคาํประพนัธ์ การถอดคาํประพนัธ์ หมายถึง 
จะตอ้งเรียบเรียงจากถอ้ยคาํของบทประพนัธ์เดิมมาเป็นร้อยแกว้ โดยครบทัJงคาํ ครบทัJงความและ
ครบทัJงสรรพนาม แต่การตีความนัJน จะจบัเอาแต่ใจความสําคญั หรือความคิดของผูเ้ขียนที�บ่งบอก
ไวใ้นขอ้ความ หรือสารนัJน ๆ 
 จากที�กล่าวมาขา้งตน้อาจะสรุปไดว้า่ การอ่านตีความเพื�อพิจารณาเจตนาหรือจุดประสงคที์�
แทจ้ริงของผูเ้ขียนนัJน ผูอ่้านจะตอ้งคาํนึงถึงสิ�งต่าง ๆ ที�จะส่งผลต่อการอ่านตีความ ไม่ว่าจะเป็น    
การพิจารณาเรื�องของการใช้ถ้อยคาํสํานวนหรือการพิจารณาจากบริบทอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�อง 
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เช่น  ภูมิหลงัของผูแ้ต่ง ภูมิหลงัทางสังคม ตลอดจนอายุ เพศ วยั ประสบการณ์ของผูอ่้าน ซึ� งสิ� ง    
ต่าง ๆ เหล่านีJ จะส่งผลให้การตีความของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป ยิ�งผูอ่้านมีประสบการณ์ใน   
การอ่านมากเพียงใด การตีความก็จะใกลเ้คียงกบัตรงกบัจุดประสงค์หรือเจตนาของผูแ้ต่งมากขึJน
เท่านัJน 
 
ลกัษณะของข้อเขียนที�ต้องใช้การอ่านแบบตีความ 

ศศิธร ธญัลกัษณานนัท ์(2542: 175-182) ไดก้ล่าวไวว้า่ การแปลความเป็นการอ่านที�เหมาะ
กบัขอ้เขียนแบบรรยายหรือเล่าเรื�องตามความเป็นจริงหรืออธิบายขอ้เท็จจริง เช่น งานเขียนประเภท
ตาํรา เพราะขอ้เขียนลกัษณะนีJ ผูเ้ขียนไม่มีเจตนาจะซ่อนเร้นสิ�งใดไว ้แต่การอ่านแบบตีความเป็น   
การอ่านที�ตอ้งใช้สติปัญญา หรือความสามารถทางสมองมองทะลุสารเพื�อคน้ควา้หาสิ�งที�ผูเ้ขียน
ซ่อนเอาไว ้ดงันัJนขอ้เขียนที�จะตอ้งใชก้ารอ่านแบบนีJ จึงมีลกัษณะดงัต่อไปนีJ  
 1. เป็นขอ้เขียนที�ใช้คาํที�มีความหมายโดยนยัหรือความหมายแฝง ซึ� งหมายถึงความหมาย
ในเชิงเปรียบเทียบหรือความหมายที�ชกันาํความคิดใหเ้กี�ยวโยงไปคิดถึงสิ�งอื�น เช่น 
 ทุกคนพร้อมที�จะยอมตาย เพราะเขาเป็นมือขวาของผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 อาจตีความไดว้า่ เพราะเขาเป็นคนใกลชิ้ดของผูว้่าราชการจงัหวดั เขาจึงมีอิทธิพลที�ทาํ
ใหทุ้กคนพร้อมที�จะทาํตามที�เขาสั�ง 
 ความเป็นผูเ้ปล่าประโยชน์เป็นของแพงที�สุด แต่เป็นของหาง่าย 
 ข้อเขียนนีJ มีด้วยกัน 2 ประโยค คือ ความเป็นผูเ้ปล่าประโยชน์เป็นของหาง่าย กับ    
ความเป็นผูเ้ปล่าประโยชน์เป็นของแพงที�สุด ประโยคแรกเป็นข้อเขียนที�เป็นการบอกเล่าตาม     
ความเป็นจริง จึงไม่จาํเป็นตอ้งตีความ ส่วนประโยคที� 2 จาํเป็นตอ้งตีความจึงจะทราบความหมายที�
แทจ้ริงของผูเ้ขียน ซึ� งอาจตีความไดว้า่ การทาํตวัเป็นคนไม่มีประโยชน์นัJน นบัวา่เป็นการสูญเสียสิ�ง
ต่าง ๆ ไปอยา่งมากมาย เช่น เสียเวลา เสียค่าใชจ่้าย อาทิ ค่าเสืJอผา้ ค่าอาหาร ฯลฯ สิ�งที�สูญเสียไปนัJน 
ถา้นาํเอามารวมกนัเขา้ก็จะพบไดว้า่เป็นจาํนวนมหาศาล ซึ� งถา้คิดเป็นเงินก็นบัวา่แพงมาก 
 2. เป็นขอ้เขียนที�มีการเปรียบเทียบ หรือใชโ้วหารเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
 เธอคือแกว้ในดวงใจฉนั 
 อาจตีความไดว้า่ ผูเ้ขียนรักและทะนุถนอมเธอผูน้ัJนมาก เพราะโดยปกติแกว้เป็นวสัดุที�
เปราะบางซึ� งแตกหรือเสียหายไดง่้าย จึงจาํเป็นตอ้งใชอ้ยา่งเบามือ ฉะนัJนการที�ผูเ้ขียนนาํมาเป็นคาํ
เปรียบเทียบจึงทาํให้ตีความไดว้า่ เป็นความรักแบบทะนุถนอม ไม่ใช่รักแบบเทิดทูน หรือไม่ใช่รัก
แบบลืมหูลืมตา 
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  มาดแมน้จะหาดวง   วเิชียรช่วงเท่าคีรี 
 หาดวงพระสุริยศ์รี    ก็จะไดดุ้จดั�งใจ 
  จะหาโฉมใหเ้หมือนนุช   จนสุดฟ้าสุราลยั 
 ตายแลว้และเกิดใหม่    ไม่ไดเ้หมือนเจา้นฤมล 

(รัชกาลที� 2: พระราชนิพนธ์เรื�องรามเกียรติq  ตอนบทพากยก์าพยน์างลอย) 
 ขอ้เขียนนีJ ตดัตอนมาจากพระราชนิพนธ์บทพากยก์าพยน์างลอย เป็นตอนที�พระราม   
ครํ� าครวญกับศพนางสีดา จากการที�ผูป้ระพนัธ์ได้เปรียบเทียบไวว้่า หากจะให้พระรามไปหา        
ดวงแกว้ที�มีขนาดใหญ่โตเท่าภูเขา หรือจะให้ขึJนไปเอาดวงอาทิตยก์็สามารถทาํได ้แต่จะให้ ไปหา
คนที�เหมือนกบันางสีดาคงไม่สามารถหาได ้แมจ้ะตายแลว้และเกิดใหม่กี�ชาติ ๆ ก็ไม่สามารถที�จะ
หาได ้ฉะนัJนจากการเปรียบเทียบดงักล่าวจึงทาํให้ตีความไดว้า่ พระรามรัก อาลยั และเสียดายนาง    
สีดาอยา่งยิ�งและไม่อาจจะหาหญิงสาวคนใดมาทดแทนนางไดเ้ลย 
 3. เป็นขอ้เขียนที�ใช้สัญลกัษณ์ หมายถึงขอ้เขียนที�ผูเ้ขียนกล่าวถึงสิ�งหนึ� งแทนอีกสิ�งหนึ� ง 
เช่น 
 โลกมีแกว้และทรายประกอบกนั 
 อาจตีความไดว้า่ ในสังคมมนุษยน์ัJนยอ่มมีทัJงคนดีและคนเลว (แกว้เป็นสัญลกัษณ์แทน
คนดี ทรายเป็นสัญลกัษณ์แทนคนเลว) 
 กาลครัJ งหนึ� ง มีนกอินทรีฝูงหนึ� งบินมากลางอากาศ ขณะเดียวกันก็มีฝูงนกกระจิบ
นกกระจอกอีกฝูงบินตามมาติด ๆ พร้อมกบัส่งเสียง ซึ� งเป็นธรรมชาติของมนั ทาํให้นกอินทรีตวั
หนึ� งในฝูงทนไม่ได้ จึงเอาปีกทัJ งสองข้างมาปิดหู เป็นเหตุให้นกอินทรีตัวนัJ นตกลงมาถึงแก่       
ความตาย 
 อาจตีความได้วา้ บุคคลซึ� งเป็นผูบ้ริหารระดับสูงของสังคมนัJน หากไม่ยอมรับฟัง     
ความคิดเห็นของบุคคลชัJนผูน้้อยบา้ง อาจทาํให้การบริหารงานของตนล้มเหลวหรือประสบกับ
ความวิบติัได้ (นกอินทรี เป็นสัญลักษณ์แทนผูบ้ริหารระดบัสูง ส่วนนกกระจิบนกกระจอกเป็น
สัญลกัษณ์แทนผูน้อ้ย หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบัล่าง) 

จากที�กล่าวมาข้างต้นอาจจะสรุปได้ว่า ข้อเขียนที�ผูอ่้านจะต้องใช้การอ่านแบบตีความ
จะต้องเป็นข้อเขียนที�มีการใช้คาํที�มีความหมายไม่ตรงตามตวัอักษร อาจจะเป็นการใช้คาํที�มี
ความหมายโดยนัย ความหมายแฝง หรือความหมายนยัประหวดั หรืออาจเป็นขอ้เขียนที�มีการใช้
โวหารเชิงเปรียบเทียบ หรือใชโ้วหารสัญลกัษณ์ 
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ปัจจัยที�มีผลต่อการอ่านตีความ 
    การอ่านตีความเป็นการอ่านที�ตอ้งใชส้ติปัญญา ความคิด วจิารณญาณ ในการทาํความเขา้ใจ
สิ�งที�อ่านให้ถ่องแทเ้พื�อจะไดส้ามารถเขา้ใจเจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียน ซึ� งการที�จะเขา้ใจเนืJอหาที�
อ่านมากนอ้ยเพียงใดนัJนขึJนอยูก่บัองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัที� บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2523, อา้งถึงใน 
กาญจนา วชิญาปกรณ์, 2534: 175-176) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการอ่านตีความไวด้งันีJ  
 1. รูปแบบของวรรณกรรม วรรณกรรมแต่ละชนิดมีรูปแบบแตกต่างกนั จึงมีขอ้จาํกดัและ
ลกัษณะเฉพาะไปตามวิธีการ และแนวนิยมในการแต่ง การเขา้ใจรูปแบบของวรรณกรรมนบัเป็น
กรอบจาํกดัอยา่งหนึ�งที�จะช่วยใหก้ารพินิจสารมีหลกัเกณฑที์�แน่นขึJน 
 2. ภูมิหลังทางสังคม ได้แก่ สภาพสังคมสมยัที�แต่งหรือปรากฏวรรณกรรมเรื�องนัJน ๆ 
ขึJนมาเป็นครัJ งแรก และสภาพภูมิหลงัที�วรรณกรรมเรื�องนัJนนาํมาบรรยายผกูเป็นเรื�อง เป็นฉาก เป็น
เหตุการณ์ขึJนมา คาํว่าภูมิหลงัทางสังคมนีJ  หมายรวมถึงสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความเชื�อ 
วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม ศาสนา ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ การเมือง การปกครองด้วย       
การทราบภูมิหลงัทางสังคมจะเป็นประโยชน์ในแง่นาํมาศึกษาทาํความเขา้ใจสภาพสังคมที�ปรากฏ
ในเรื�อง ตลอดจนพฤติกรรม ความคิดของตวัละครไดง่้ายขึJน และการพินิจจะมีนํJ าหนกัแห่งเหตุผล
และความจริงอยา่งแจ่มชดั 
 3. ภูมิหลงัเกี�ยวกบัผูแ้ต่ง ภูมิหลงัของประวติัผูแ้ต่งช่วยให้การตีความพินิจสารแคบและลึก
ขึJน เพราะถา้ผูอ่้านทราบชีวประวติัของผูแ้ต่ง จะช่วยให้ทราบทัJงทศันคติ บุคลิก ความคิดของผูแ้ต่ง 
รวมทัJงสภาพสังคมในสมยันัJน มาเป็นขอ้มูลประกอบการพินิจสารที�ปรากฏในชิJนงานนัJน ๆ ยิ�งขึJน 
สามารถแยกแยะได้ว่า ส่วนใดเป็นขอ้เท็จจริง ส่วนใดเป็นทศันะของผูเ้ขียน ผูเ้ขียนต้องการสื�อ
ออกมาดว้ยจุดประสงคใ์ด 
 ส่วน อนงค์ บุญเลิศ (2538: 66-68) และ มาลินี ชาญศิลป์ (2540: 110-111) ไดก้ล่าวไวว้่า 
การตีความอาจจะแตกต่างกนัไป เนื�องจากสาเหตุต่อไปนีJ  
   1.  ความสามารถของแต่ละบุคคล ทัJงนีJ หมายถึงสติปัญญาของบุคคลที�อ่านด้วย คนที�มี
สติปัญญาเฉียบแหลม อาจจะเขา้ใจง่ายและรวดเร็ว รวมทัJงการพิจารณาเหตุผล วา่สิ�งใดควรจะเป็น
อย่างไร เช่น ถ้าอ่านขอ้ความว่า “โอษฐ์นางดั�งใบไม้อ่อน” แล้วพิจารณาว่าผูห้ญิงคนนีJ ปากสวย
หรือไม่ ปากสีอะไร ผูอ่้านอาจจะตอบตามประสบการณ์ของตน บางคน อาจจะตอบว่า สีเขียว สี
เหลือง สีชมพ ูแต่เมื�อพิจารณาตามเหตุผลแลว้ น่าจะเป็นสีชมพ ูเป็นตน้ 
   2.  วยั ทัJงนีJ เพราะความรู้สึกนึกคิด ความซาบซึJ ง ความสนใจ ตลอดจนความรู้ ยอ่มแตกต่าง
กันไปตามวยัต่าง ๆ กัน ทัJ ง ๆ ที�เป็นเรื� องเดียวกัน จะเห็นได้จากการเลือกประเภทและรสของ
หนังสือแตกต่างกันไปตามความยากง่าย ในเยาว์วยัถ้าเคยอ่านหนังสือเรื� องใดก็ตาม อาจจะมี
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ความรู้สึกนึกคิดอย่างหนึ� ง เมื�อเติบโตขึJ น กลับมาอ่านอีกในเรื� องเดียวกัน จะเห็นว่าความคิด       
ความซาบซึJ ง แตกต่างไป  
   3.  ประสบการณ์ บุคคลแต่ละคนยอ่มมีประสบการณ์ที�แตกต่างกนัจึงทาํให้ผลจากการอ่าน
แตกต่างกันไป คนที�ไม่เคยประสบกับเหตุการณ์ใดก็จะเข้าใจและซาบซึJ งน้อยกว่าคนที� มี
ประสบการณ์เรื� องนัJ นมาแล้ว หรือหากได้ประสบกับเหตุการณ์ใดเมื�อได้อ่านเรื� องที�ตรงกับ
ประสบการณ์ของตน ก็จะสามารถตีความขอ้ความนัJน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ผูที้�เคยตกอยูใ่นความรัก 
ยอ่มเขา้ใจเรื�องเกี�ยวกบัความรักไดดี้กวา่ผูที้�ไม่เคยมีความรัก เป็นตน้ 
 4. ความเขา้ใจความหมายของถอ้ยคาํ สํานวน ผูที้�เขา้ใจในถ้อยคาํ สํานวน จะตีความได้
ลึกซึJ งและถูกตอ้งมากกวา่ผูที้�ไม่รู้ความหมายของคาํ สาํนวน นอกจากนีJ  การเขา้ใจในถอ้ยคาํ สํานวน
ยงัเป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัประสบการณ์ของผูอ่้านด้วย เช่น ถ้าอ่านขอ้ความ ในหนงัสือระเด่นลนัได 
กล่าวถึงบทชมโฉมนางประแดะไวว้่า “สองแก้มกลัยาดงัลูกยอ” ผูอ่้านจะตอ้งทาํความเขา้ใจ คาํ 
ลูกยอ หมายถึงอะไร ซึ� งคงจะไม่ไดห้มายความถึงการยกยอ น่าจะหมายถึง พืชชนิดหนึ� ง และเมื�อ
ตีความถอ้ยคาํได้ จึงจะตีความเนืJอหาว่าแกม้นางประแดะมีลกัษณะเป็นอย่างไร หรือสํานวนที�ว่า 
“พิศแต่หัวตลอดเทา้ขาวแต่ตา” ถ้อยคาํ สํานวน ไม่ยาก แต่ผูอ่้านตอ้งใช้ความคิดว่าลกัษณะของ
บุคคลผูนี้J  เป็นอยา่งไร และจะตีความนํJาเสียงต่อไปไดว้า่ ผูเ้ขียนมีนํJาเสียงประชดประชนั เป็นตน้ 
   5.  ความเขา้ใจในการที�จะหาเรื�องอื�น ๆ มาเปรียบเทียบ หรือรู้จกัลากขอ้ความที�ใกลเ้คียงกนั 
เกี�ยวขอ้งกนั ไม่ว่าไปตามตวัอกัษร มาเปรียบเทียบหรือมาเป็นแนวทางให้คิด หรือเป็นแนวทางใน  
การตีความ ไม่วา่จะเป็นการตีความตามตวัอกัษร ตีความตามเนืJอหา หรือตีความตามนํJ าเสียงก็ตาม 
เช่น ในกรณีที�ตีความ สํานวน สุภาษิต คาํพงัเพย ถา้ตีความตามตวัอกัษร จะไม่ไดค้วาม เป็นตน้ว่า 
“นํJ าขึJนให้รีบตกั” ถา้ตีความตามตวัอกัษร คือ ให้ไปตกันํJ าตอนนํJ าขึJน แต่ถา้ตีความตามเนืJอหา และ   
ผูตี้ความมีประสบการณ์เรื�องนํJาขึJน ก็จะตีความไดว้า่ “เมื�อมีโอกาสก็รีบทาํ” 
 6.  ความสามารถในการใชถ้อ้ยคาํบรรยายขอ้ความของการตีความ บางคนอ่านเขา้ใจเรื�องดี
ทัJงหมด แต่ไม่สามารถบรรยายให้ดีดงัที�ตนรู้และเขา้ใจได ้บางคนตีสํานวนว่า “มือไม่พายอย่าเอา
เทา้รานํJ า” บางคนจะตีความวา่ “ไม่ทาํแลว้อยา่ขวางผูอื้�น” แต่บางคนจะตีความวา่ “ไม่ทาํแลว้อย่า
ถ่วงผูอื้�น” ความหมายของคาํวา่ “ขวาง” กบั “ถ่วง” นัJนต่างกนั ตอ้งพินิจพิจารณาให้ดีวา่ ควรจะใช้
คาํใด จึงจะถูกตอ้ง เหมาะสมกวา่กนั 
 นอกจากนีJ  ชมยัพร แสงกระจ่าง (2545: 887-888) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ผูอ่้านจะ
สามารถตีความงานเขียนได ้จะตอ้งทาํความเขา้ใจในเรื�องต่าง ๆ ดงัต่อไปนีJ เป็นพืJนฐาน ไดแ้ก่ 
 1. ขนบวรรณคดี คือ การนิยมปฏิบติัตาม ๆ กนัมาในเรื�องของการเสนอสาร ซึ� งแต่ละสังคม
ย่อมมีขนบประเพณีในการสื�อสารแตกต่างกนัไปแลว้แต่ขนบประเพณีและวฒันธรรมของสังคม  



79 

 

 

นัJน ๆ การสร้างงานโดยมีขนบประเพณีนีJ เป็นเรื�องที�อาจเกิดขึJนโดยจงใจหรือไม่ก็ได ้ แต่เมื�อได้
เกิดขึJนแลว้ คนรุ่นหลงัย่อมจะยึดถือมากบา้งน้อยบา้ง โดยจงใจบา้ง ยกตวัอย่างเช่น ในวรรณคดี
ตะวนัตก นกัประพนัธ์หรือกวีเคยอา้งเทพเจา้ในตาํนานกรีกและบุคคลในคมัภีร์ไบเบิล กวีอื�น ๆ 
ยอ่มทาํตามกนัต่อ ๆ มา ทัJงนีJ เพราะผูอ่้านและผูเ้ขียนทาํความเขา้ใจกนัโดยอาศยัสิ�งเหล่านีJ  และใน
บทละครไทยก็มีการตัJงตน้คาํกลอนดว้ยคาํว่า “เมื�อนัJน” หรือ “บดันัJน” ตามฐานะของผูที้�จะเอ่ยชื�อ
ถึงต่อไป หรือใชก้ารเปรียบผวิหนา้ของหญิงสาวกบัดวงจนัทร์ เป็นตน้ 
 2. พืJนหลงัของเหตุการณ์ นอกจากตอ้งทาํความเขา้ใจเรื�องขนบวรรณคดีแลว้ ผูอ่้านควรจะ
ทาํความเขา้ใจเรื�องของพืJนหลงัของเหตุการณ์ที�เกิดขึJนในหนงัสือเล่มใดเล่มหนึ�งดว้ย คาํวา่พืJนหลงั
ของเหตุการณ์ในที�นีJ ก็คือ การพิจารณาความเป็นไปของยุคสมัยที�หนังสือเรื� องนัJ นได้แต่งขึJ น         
พืJนหลงัของเหตุการณ์นับเป็นประเด็นสําคญัไม่น้อยที�จะช่วยให้ผูอ่้านไม่ไขวเ้ขวในการตีความ 
ยกตวัอยา่งเช่น ในยคุสมยัหนึ�งผูห้ญิงนิยมกินหมากและมีฟันดาํ ความสวยของผูห้ญิงอยูที่�ฟันดาํนัJน 
แต่ในยุคสมยัต่อมาฟันดาํกลบักลายเป็นของน่ารังเกียจเพราะดูสกปรก เป็นตน้ สิ�งเหล่านีJ เป็นเรื�อง
ของรายละเอียดที�จะมองขา้มเรื�องยคุสมยัไปไม่ไดเ้ลย 
 3. ความรู้ด้านอื�น ๆ นอกจากขนบวรรณคดีและพืJนหลงัของเหตุการณ์แลว้ ผูอ่้านควรมี
ความรู้อื�น ๆ ประกอบดว้ย เช่น ความรู้ในดา้นภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ เพื�อวา่ใน
กรณีที�มีเรื�องราวที�เกี�ยวกบัศาสตร์ดงักล่าว ผูอ่้านจะไดน้าํศาสตร์ที�เรียนรู้นัJนมาช่วยในการพิจารณา 
แต่ไม่ไดห้มายความว่าผูอ่้านจะตอ้งเป็นผูเ้ชี�ยวชาญในเรื�องของความรู้ดงักล่าวอยู่ตลอดเวลา เพียง
แค่เมื�อสังเกตได้ว่าในกรณีที�เรื� องราวมีศาสตร์ใดศาสตร์หนึ� งเขา้มาเกี�ยวขอ้ง ผูอ่้านก็น่าจะใฝ่หา
ความรู้เพิ�มเติมได ้ไม่วา่จะเป็นจากห้องสมุดหรือจากผูรู้้ผูมี้ประสบการณ์ เพื�อให้การตีความเป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง 
 4. ประสบการณ์ร่วมในชีวิต พืJนฐานสําคญัประการหนึ� งที�ผูอ่้านกบัผูเ้ขียนมีร่วมกนัและ
เป็นประโยชน์อย่างยิ�งสําหรับการตีความก็คือ ประสบการณ์ร่วมของความเป็นชีวิต เรื�องราวต่าง ๆ 
ที�ได้พบเห็นในชีวิต ตลอดจนภาวะการเติบโตและการเปลี�ยนแปลงของอารมณ์ คือพืJนฐานของ
ประสบการณ์ชีวติที�สาํคญัยิ�ง คนที�มีวยัสูงและมีประสบการณ์ในชีวิตดว้ยกนัยอ่มสื�อความหมายใน
ชีวติดว้ยกนัได ้แต่หากผูอ่้านมีอายุนอ้ยจะตอ้งระมดัระวงัเป็นอยา่งยิ�งกบัประสบการณ์ชีวิตที�เขาไม่
เคยประสบและจะตอ้งคน้ควา้หาประสบการณ์ดงักล่าวเพิ�มเติม โดยอาจจะคน้ควา้จากผูรู้้หรือจาก
แหล่งความรู้เพื�อให้การตีความเป็นไปอยา่งเหมาะสม ขอ้น่าสังเกตสําหรับเรื�องประสบการณ์ร่วมก็
คือ ผูอ่้านตอ้งระมดัระวงัการตีความประสบการณ์ที�เกิดจากความประทบัใจร่วมกนัสูงมาก เพราะ
หากเป็นกรณีที�ผูเ้ขียนเขียนดว้ยอคติ ผูอ่้านก็จะเกิดอคติตามไปดว้ย ยกตวัอย่างเช่น ผูเ้ขียนเกลียด
ผูห้ญิงและผูอ่้านก็เกลียดผูห้ญิงดว้ย  
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 จากที�กล่าวมาขา้งตน้สามารถสังเคราะห์แนวคิดของผูรู้้ผูเ้ชี�ยวชาญเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีอิทธิพล
ต่อการอ่านตีความไดด้งัตารางที� 5 
 
ตารางที� 5 การสังเคราะห์ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการอ่านตีความ 
 

บุญเหลอื เทพยสุวรรณ อนงค์ บญุเลศิ และ 
มาลนีิ ชาญศิลป์ 

ชมัยพร แสงกระจ่าง ผู้วิจยัสังเคราะห์ 

1. รูปแบบของ
วรรณกรรม 

2. ภูมิหลงัทางสงัคม  
3. ภูมิหลงัเกี�ยวกบัผูแ้ต่ง 

1. ความสามารถของแต่
ละบุคคล 

2. วยั 
3. ประสบการณ์  
4. ความเขา้ใจใน

ความหมายของถอ้ยคาํ 
สาํนวน 

5. ความเขา้ใจในการที�จะ
หาเรื�องอื�น ๆ มา
เปรียบเทียบ หรือรู้จกั
ลากขอ้ความที� 
ใกลเ้คียงกนั เกี�ยวขอ้ง
กนั มาเปรียบเทียบ 
หรือมาเป็นแนวทางให้
คิด  

6. ความสามารถในการ
ใชถ้อ้ยคาํบรรยาย
ขอ้ความของการ
ตีความ 

1. ขนบวรรณคดี  
2. พืJนหลงัของเหตุการณ์  
3. ความรู้ดา้นอื�น ๆ 
4. ประสบการณ์ร่วมใน

ชีวิต เรื�องราวต่าง ๆ ที�
ไดพ้บเห็นในชีวิต 
ตลอดจนภาวะ         
การเติบโตและ        
การเปลี�ยนแปลงของ
อารมณ์ 

1.  ปัจจยัดา้นผูอ้่าน 
    1.1  ความรู้ 
          ความสามารถ 
          ส่วนบุคคล 
    1.2  วยั 
    1.3  ประสบการณ์ 
    1.4  ความรู้ความเขา้ใจ 
           ในความหมายของ 
           ถอ้ยคาํสาํนวน 
    1.5  ความเขา้ใจใน      
           การที�จะหาเรื�อง    
           อื�น ๆ มา 
           เปรียบเทียบหรือ 
           รู้จกัลากขอ้ความที� 
           ใกลเ้คียงกนั    
           เกี�ยวขอ้งกนัมา 
           เปรียบเทียบหรือมา 
           เป็นแนวทางใหคิ้ด  
     1.6 ความสามารถใน 
           การใชถ้อ้ยคาํเพื�อ 
           อธิบายขอ้ความ 
           ที�จะตีความ      
2.  ปัจจยัดา้นงานเขียน 
     2.1 รูปแบบหรือขนบ 
           ของงานเขียน 
     2.2 ภูมิหลงัทางสังคม 
     2.3 ภูมิหลงัเกี�ยวกบั 
           ผูแ้ตง่ 
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 จากตารางสังเคราะห์ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการอ่านตีความขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัที�
มีอิทธิพลต่อการอ่านตีความมี 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผูอ่้าน และปัจจยัดา้นภาษาและงานเขียน โดย
ปัจจยัดา้นผูอ่้าน ประกอบดว้ย ความรู้ความสามารถส่วนบุคคล วยั ประสบการณ์ และความเขา้ใจ
ในการที�จะหาเรื� องอื�น ๆ มาเปรียบเทียบหรือรู้จักลากข้อความที�ใกล้เคียงกันเกี�ยวข้องกันมา
เปรียบเทียบหรือมาเป็นแนวทางให้คิด ส่วนปัจจยัด้านภาษาและงานเขียน ประกอบด้วย ความรู้
เกี�ยวกับรูปแบบหรือขนบของงานเขียน ความรู้ความเข้าใจในความหมายของถ้อยคาํ สํานวน        
ภูมิหลงัทางสังคม ภูมิหลงัเกี�ยวกบัผูแ้ต่ง ความสามารถในการใช้ถอ้ยคาํเพื�ออธิบายขอ้ความที�จะ
ตีความ      
 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้องกบัวจันปฏิบัติศาสตร์ 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ ทัJงงานวิจยัภายในประเทศ
และงานวจิยัของต่างประเทศเพื�อจะไดท้ราบวา่มีการวจิยัเกี�ยวกบัวจันปฏิบติัศาสตร์มากนอ้ยเพียงใด
และมีการทาํวจิยัในประเด็นใดแลว้บา้ง ซึ� งผูว้จิยัจะไดน้าํเสนอดงัรายละเอียดต่อไปนีJ  
 งานวจัิยในประเทศ 

จากการศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกับวจันปฏิบติัศาสตร์สามารถจาํแนกงานวิจยัที�ศึกษา
เกี�ยวกบัวจันปฏิบติัศาสตร์ในประเทศไทยออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1. งานวิจยัที�ศึกษาเกี�ยวกบั
กลวิธีการใช้ภาษาในลักษณะต่าง ๆ ของภาษาใดภาษาหนึ� ง 2. งานวิจัยที� ศึกษาเปรียบเทียบ            
กลวิธีการใช้ภาษาในลักษณะต่าง ๆ ของภาษาสองภาษา และ 3. งานวิจัยที� ศึกษาวิเคราะห์              
กลวิธีการใชภ้าษาในลกัษณะต่าง ๆ โดยใช้แนวคิดทางวจันปฏิบติัศาสตร์เป็นหลกัในการวิเคราะห์ 
โดยงานวจิยัในแต่ละประเภทมีรายละเอียดดงันีJ  

ประเภทที� 1 งานวจิยัที�ศึกษาเกี�ยวกบักลวธีิการใชภ้าษาในลกัษณะต่าง ๆ ของภาษาใดภาษา
หนึ� ง เช่น งานวิจยัของ ชญาดา  ธนวิสุทธิq  (2540) ที�ทาํวิจยัเรื� องลักษณะทางสัทศาสตร์และ           
วจันปฏิบติัศาสตร์ของภาษาที�แม่พูดกบัลูกในภาษาไทย: การศึกษาเชิงพฒันาการต่อเนื�อง โดยมุ่ง
ศึกษาภาษาที�แม่พูดกบัลูกในภาษาไทยของแม่จาํนวน 6 คน เป็นการศึกษาเชิงพฒันาการต่อเนื�อง
ทัJงหมด 5 ช่วงอายุของลูก คือ แรกเกิด 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยเปรียบเทียบกบั
ภาษาที�แม่พูดกบัผูใ้หญ่ในสถานการณ์ธรรมชาติที�บา้น ลกัษณะสําคญัของภาษาแม่ 2 ลกัษณะที�
ศึกษาคือ 1. ลกัษณะทางดา้นเสียง โดยเฉพาะลกัษณะสัทสัมพนัธ์ หรือเสียงซ้อน อนัไดแ้ก่ การใช้
เสียงสูง-ตํ�า ความสัJ น-ยาวของหน่วยความ ความเร็วในการพูด และความดงั-ค่อยในการพูด และ 2. 
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ลกัษณะทางวจันปฏิบติัศาสตร์ อนัไดแ้ก่  วจันกรรมเพื�อการสื�อสาร ในแง่ของลกัษณะทางเสียง ใช้
การวิเคราะห์ลกัษณะทางสัทสัมพนัธ์ทางกลสัทศาสตร์ อนัไดแ้ก่ ค่าความถี�มูลฐาน พิสัยความถี�มูล
ฐาน ค่าระยะเวลาของพยางค์ ค่าระยะเวลาของหน่วยความ จาํนวนพยางค์ต่อหน่วยความ และค่า
ความเขม้ของเสียง ผลการเปรียบเทียบภาษาที�แม่พูดกบัลูกกบัภาษาที�แม่พูดกบัผูใ้หญ่ พบวา่ภาษาที�
แม่พดูกบัลูกใชร้ะดบัเสียงที�สูงกวา่ ช่วงพิสัยกวา้งกวา่ ใชเ้วลาในการพูดในหนึ�งหน่วยความสัJนกวา่ 
ความยาวเฉลี�ยต่อหนึ� งพยางค์ยาวกว่า และจาํนวนคาํต่อหนึ� งหน่วยความนอ้ยกวา่ภาษาที�แม่พูดกบั
ผูใ้หญ่ เมื�อดูการเปลี�ยนแปลงของลกัษณะสัทสัมพนัธ์ตามช่วงอายุ พบลกัษณะการเปลี�ยนแปลงที�
เด่น คือ ช่วงแรกเกิด แม่จะใช้ระยะเวลาในการพูดทัJงในพยางค์และหน่วยความมาก นอกจากนีJ
จาํนวนคาํในหน่วยความยงัมากกวา่ช่วงอายุอื�น ในขณะที�ช่วง 6 เดือน มีการใชร้ะดบัเสียงที�สูง และ
ช่วงพิสัยที�กวา้งกวา่ช่วงอายุอื�นในช่วง 12 เดือน ลกัษณะทางสัทสัมพนัธ์ส่วนใหญ่มีลกัษณะคลา้ย
กับในภาษาที�แม่พูดกับผูใ้หญ่ การวิเคราะห์การแปรที�เกิดจากตัวแปรทางอายุต่อลักษณะทาง         
สัทสัมพนัธ์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าการแปรของลกัษณะทางสัทสัมพนัธ์ทุก
ลัก ษณ ะตาม อา ยุ มี ความ แตกต่ าง กันอย่าง มี นัย สํา คัญทา งส ถิ ติ  ใ นแ ง่ข อง ลัก ษณ ะท า ง                    
วจันปฏิบติัศาสตร์ พบวา่มีกริยาแสดงการกระทาํดว้ยการกล่าวถอ้ย 24 ประเภท ไดแ้ก่ บอก บรรยาย 
อธิบาย นบั เรียก ถาม สั�ง ขอร้อง ตาํหนิ เตือน ขู่ ห้าม ชกัชวน อุทาน ร้องเพลง ปลอบ กล่อม ชม 
หยอกลอ้ บ่น รําพึง ทกัทาย ส่งผลดั และรักษาผลดั กริยาแสดงการกระทาํดว้ยการกล่าวถอ้ยแบ่ง
ออกได้เป็นวจันกรรม 5 ประเภท คือ การบอก การถาม การสั�ง การแสดงอารมณ์ความรู้สึก และ    
การจดัการปฏิสัมพนัธ์ การแสดงอารมณ์ความรู้สึกพบมากทุกช่วงอายุ ยกเวน้ในช่วง 12 เดือน 
ในช่วง 6 เดือน แม่ใชว้จันกรรมที�เป็นการแสดงอารมณ์และความรู้สึกโดยเฉพาะการหยอกลอ้มาก
ที�สุด ในขณะที�การบอกและการสั�ง พบมากในการพูดกบัลูกช่วงอายุ 12 เดือน แม่ใช้การถามมาก
เมื�อลูกอยูใ่นช่วงแรกเกิด และ 3 เดือน 

สินี วณิชชานนท ์ (2541) ไดท้าํวิจยัเรื�องวจันกรรมการสัญญาของเด็กไทย: การศึกษาเชิง
อภิวจันปฏิบติัศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อศึกษาความเขา้ใจ และความรู้ทางอภิวจันปฏิบติัศาสตร์
เกี�ยวกบัวจันกรรมการสัญญาของเด็กไทยโดยไดท้าํการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 45 คน แบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ เด็กอายุ 6 ขวบ 8 ขวบ และ 11 ขวบ จาํนวน 45 คน ซึ� งคดัเลือกจากการจบัสลากที�
โรงเรียนสมถวิล มีปัจจยั 3 ปัจจยัที�นาํมาพิจารณาในการศึกษานีJ  คือ อายุ เงื�อนไขในการสัญญา 
(เงื�อนไขความปรารถนาของผูฟั้ง และเงื�อนไขความจริงใจของผูพู้ด) และรูปภาษา (คาํวา่ "สัญญา" 
และรูปแสดงอนาคตกาล) เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ซึ� งเป็นเรื�องสัJ น
ประกอบการ์ตูนจาํนวนแปดเรื�อง และคาํถามเพื�อทดสอบความรู้เชิงอภิวจันปฏิบติัศาสตร์ที�เกี�ยวกบั  
วจันกรรมการสัญญา การศึกษานีJ มีสมมติฐานว่า 1. ความสามารถในการอธิบายวจันกรรม           
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การสัญญาของเด็กไทยพฒันาตามอายุ 2. เด็กเขา้ใจเงื�อนไขความจริงใจของผูพู้ดไดดี้กวา่เงื�อนไข
ความปรารถนาของผูฟั้ง และ 3. เด็กเข้าใจถ้อยสัญญาที�มีคาํว่าสัญญาได้ดีกว่าถ้อยสัญญาที�ใช้
รูปแสดงอนาคตกาล ผลการวิจยัมีทัJงที�สอดคล้องและขดัแยง้กบัสมมติฐาน กล่าวคือ ความรู้เชิง
อภิวจันปฏิบติัศาสตร์ของเด็กไทยเพิ�มขึJนตามอายุ โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<.05) 
ส่วนสมมติฐานที�เหลือไม่มีความแตกต่างกนัที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

ธนพรรษ สายหรุ่น (2542) ได้ทาํวิจยัเรื�องกลวิธีการปฏิเสธในภาษาองักฤษของนกัศึกษา
ไทยที�เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ: การศึกษาการถ่ายโอนทางวจันปฏิบติัศาสตร์ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาการถ่ายโอนทางวจันปฏิบติัศาสตร์ของกลวิธีการปฏิเสธของนกัศึกษาไทยที�
เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ขอ้มูลที�ใชใ้นการวเิคราะห์ไดม้าจากการตอบแบบสอบถาม
ที�เป็นการเติมข้อความที�เวน้ว่างไว้ในบทสนทนาให้สมบูรณ์ (DCT) ของกลุ่มตัวอย่างที� เป็น
นกัศึกษาอเมริกนัและนกัศึกษาไทย จาํนวนกลุ่มละ 50 คน ผลการวิจยัพบวา่ กลวิธีการปฏิเสธของ
นกัศึกษาไทยมีความแตกต่างจากกลวธีิการปฏิเสธของนกัศึกษาอเมริกนั กล่าวคือ นกัศึกษาไทยนิยม
ใช้กลวิธีการปฏิเสธแบบอ้อม และใช้คาํกล่าวแสดงความลังเลในการปฏิเสธการขอร้องและ         
การปฏิเสธขอ้เสนอ ในขณะที�นักศึกษาอเมริกนัมกัใช้การปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนีJ
นักศึกษาไทยนิยมใช้ค ํากล่าวแสดงว่า ไม่เป็นปัญหา เช่น "ไม่เป็นไร" หรือ "ทาํเองได้" ใน            
การปฏิเสธขอ้เสนอมากกวา่นกัศึกษาอเมริกนั และยงัพบวา่ นกัศึกษาไทยให้ความสําคญักบัการเพิ�ม
ความหนักแน่นในคาํกล่าวขอโทษและขอบคุณมากกว่านักศึกษาอเมริกนั ส่วนการถ่ายโอนทาง   
วจันปฏิบติัศาสตร์นัJน ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาไทยที�เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
แสดงการปฏิเสธในภาษาองักฤษคลา้ยคลึงกบัที�ใช้ในภาษาแม่ของตน ซึ� งแตกต่างจากที�นกัศึกษา
อเมริกนัใชล้กัษณะดงักล่าวไดแ้ก่ 1. การนิยมเพิ�มความหนกัแน่นในคาํกล่าวขอโทษ 2. การนิยมใช้
คาํกล่าวแสดงความลงัเล 3. การใชรู้ปแบบ "ได ้แต่..." ในคาํกล่าวแสดงความเห็นเชิงบวก 4. การใช้
คาํกล่าวให้เหตุผลโดยใช้ข้อมูลเกี�ยวกับครอบครัว 5. การนิยมเพิ�มความหนักแน่นในคาํกล่าว
ขอบคุณ และ 6. การใชค้าํกล่าวตกัเตือนลูกจา้ง นอกจากนีJ ยงัพบวา่ สถานภาพทางสังคมระหว่าง     
ผูป้ฏิเสธกบัผูข้อร้องหรือผูใ้ห้ขอ้เสนอนัJนมีบทบาทต่อการเลือกใชก้ลวิธีการปฏิเสธของนกัศึกษา
ไทยทัJงในปริบทภาษาแม่และปริบทภาษาองักฤษ เช่น เมื�อผูป้ฏิเสธมีสถานภาพทางสังคมตํ�ากวา่คู่
สนทนา นกัศึกษาไทยมกัเลือกใชค้าํกล่าวใหเ้หตุผล คาํกล่าวแสดงความกงัวล คาํกล่าวขอโทษ และ
คาํกล่าวแสดงความเห็นเชิงบวกมากขึJน ในขณะที�สถานภาพทางสังคมนีJจะมีบทบาทไม่มากนกัต่อ
การเลือกใชก้ลวธีิการปฏิเสธของนกัศึกษาอเมริกนั 

นวมินทร์ ประชานันท์ (2549) ได้ทาํวิจยัเรื� องการถ่ายโอนทางวจันปฏิบติัศาสตร์ใน         
การตอบรับขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษาไทยที�เรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในธุรกิจ
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การโรงแรม โดยผูว้ิจยัระบุว่า ผูเ้รียนภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษาที�สองหรือภาษาต่างประเทศ
มกัจะมีการตอบขอ้ร้องเรียนอย่างไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมในบางครัJ ง เมื�อเปรียบเทียบกับ
เจา้ของภาษา การศึกษาในครัJ งนีJ จึงมุ่งที�จะสํารวจและเปรียบเทียบการใช้กลวิธีทางวจันปฏิบติัศาสตร์
และการถ่ายโอนทางวจันปฏิบติัศาสตร์ในการตอบขอ้ร้องเรียนในธุรกิจการโรงแรม การศึกษาใน
ครัJ งนีJ จะตรวจสอบความสามารถในการสื�อสารระหว่างวฒันธรรมที�มีผลต่อการตอบขอ้ร้องเรียน
ของผูเ้รียนคนไทยที�เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศซึ� งมีความสามารถในภาษาที�แตกต่าง
กนั 2 ระดบั โดยยึดการตอบของผูที้�พูดองักฤษเป็นภาษาแม่และผูที้�พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่เป็น
หลกัในการศึกษา การศึกษาในครัJ งนีJ ใชพ้นกังานโรงแรม จาํนวน 120 คน เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล โดยแบ่ง
ออกเป็นพนักงานโรงแรมที�พูดภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 30 คน (NE) พนักงานโรงแรมที�พูด
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 30 คน (NT) พนกังานโรงแรมคนไทยที�เป็นนกัศึกษาที�เรียนภาษาองักฤษ
โดยมีความสามารถในการใชภ้าษาในระดบัตํ�า (EFLL) 30 คน และพนกังานโรงแรมคนไทยที�เป็น
นกัศึกษาที�เรียนภาษาองักฤษโดยมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดบัสูง (EFLH) 30 คน ผูใ้ห้
ขอ้มูลภาษาจะตอบขอ้ร้องเรียน 10 เหตุการณ์จากแบบสอบถามแบบบทสนทนาปลายเปิด (DCT) 
ซึ� งนํามาจากสถานการณ์ที� เ กิดขึJ นกับโรงแรมทั�วประเทศไทย การตอบที�ได้จากการตอบ
แบบสอบถามจะนาํมาเขา้รหสัตามกลวธีิการขอโทษ (apology taxonomy) ที�พบในการศึกษาระยะที� 
2 ของการศึกษาในครัJ งนีJ  หลงัจากนัJนนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบตามความถี�ของรูปภาษา
ที�ปรากฏของผูใ้ห้ข้อมูลทัJง 4 กลุ่ม นอกจากนีJ ยงัศึกษาขอบเขตของการถ่ายโอนทางวจันปฏิบติั
ศาสตร์ด้วยการนําเอาการตอบข้อร้องเรียนของพนักงานโรงแรมคนไทยที�เป็นนักศึกษาที�เรียน
ภาษาองักฤษโดยมีความสามารถในการใชภ้าษาในระดบัตํ�า (EFLL) และพนกังานโรงแรมคนไทยที�
เป็นนักศึกษาที�เรียนภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับสูง (EFLH) มา
เปรียบเทียบกบัการตอบของพนกังานโรงแรมที�พูดภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ (NE) และพนกังาน
โรงแรมที�พดูภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (NT)  

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่มีการใชก้ลวิธีในการตอบขอ้ร้องเรียน 12 กลวิธี โดยพนกังาน
โรงแรมที�พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (NT) ใช้สูงที� สุด รองลงมาคือ พนักงานโรงแรมที�พูด
ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ (NE) พนกังานโรงแรมคนไทยที�เป็นนกัศึกษาที�เรียนภาษาองักฤษโดยมี
ความสามารถในการใช้ภาษาในระดบัสูง (EFLH) และพนกังานโรงแรมคนไทยที�เป็นนกัศึกษาที�
เรียนภาษาองักฤษโดยมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดบัตํ�า (EFLL) ตามลาํดบั กลวิธีทาง     
วจันปฏิบติัศาสตร์ที�ใชม้ากที�สุด 3 อนัดบัแรกของทุกสถานการณ์ คือ การเสนอการชดเชย (offering 
repair)  การแสดงการขอโทษ (expression of apology) และการรับทราบความรับผิดชอบ 
(acknowledgement of responsibility) ตามลาํดบั นอกจากนีJยงัพบความเหมือนและความแตกต่างใน
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กลวิธีทางวจันปฏิบติัศาสตร์ของแต่ละกลวิธีอีกดว้ย ในดา้นการถ่ายโอนทางวจันปฏิบติัศาสตร์พบ
การถ่ายโอนทัJงในการตอบของพนกังานโรงแรมคนไทยที�เป็นนกัศึกษาที�เรียนภาษาองักฤษโดยมี
ความสามารถในการใช้ภาษาในระดับตํ�า (EFLL) และพนักงานโรงแรมที�เป็นนักศึกษาที�เรียน
ภาษาองักฤษโดยมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดบัสูง (EFLH) อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอน
ในทางลบของพนกังานโรงแรมคนไทยที�เป็นนกัศึกษาที�เรียนภาษาองักฤษโดยมีความสามารถใน
การใชภ้าษาในระดบัสูง (EFLH) ปรากฏชดัเจนกวา่พนกังานโรงแรมคนไทยที�เป็นนกัศึกษาที�เรียน
ภาษาองักฤษโดยมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับตํ�า (EFLL) ผลการศึกษาแสดงให้เห็น
โอกาสในการสร้างการสื�อสารขา้มวฒันธรรมและมีนยัต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษในฐานะ
ภาษาที� 2 (L2) ในปริบทการสื�อสารขา้มวฒันธรรมในธุรกิจการโรงแรม 

ปาจารีย ์นิพาสพงษ ์(2550) ไดท้าํวจิยัเรื�องผลของประเภทการให้ขอ้มูลป้อนกลบัเพื�อแกไ้ข
ขอ้ผดิต่อความสามารถทางวจันปฏิบติัศาสตร์ดา้นการพดูปฏิเสธของผูเ้รียน ซึ� งงานวิจยัเรื�องนีJทาํขึJน
เพื�อศึกษาผลของการใช้ข้อมูลป้อนกลับ 2 แบบ ได้แก่ ข้อมูลป้อนกลับแบบชัดเจน (explicit 
feedback) และขอ้มูลป้อนกลบัแบบโดยนยั (prompts) ต่อพฒันาการทางวจันปฏิบติัศาสตร์ดา้น  
การตอบปฏิเสธของผูเ้รียน วตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ การศึกษาผลของขอ้มูลป้อนกลบัทัJงสอง
แบบต่อ 1. ความสามารถในการปฏิเสธ 2. ความตระหนกัเชิงวจันปฏิบติัศาสตร์ดา้นการปฏิเสธ และ 
3. ความเชื�อมั�นในการใชค้าํปฏิเสธอยา่งเหมาะสมของผูเ้รียน กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยนกัศึกษา
วิชาเอกภาษาองักฤษ ชัJนปีที� 1 มหาวิทยาลยัศิลปากร จาํนวน 39 คน ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัไดถู้กแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน โดยใช้ผลการทดสอบความสามารถด้านการตอบปฏิเสธก่อนเขา้
ร่วมการวิจยั (pre-test) โดยทัJงหมดไดถู้กจบัคู่คะแนนเพื�อแบ่งเขา้กลุ่มวิจยั 3 กลุ่ม กลุ่มทดลองกลุ่ม
ที� 1 ไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัแบบชดัเจน กลุ่มทดลองกลุ่มที� 2 ไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัโดยนยั ส่วนกลุ่ม
ควบคุมไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัหลงัการสอน (delayed feedback) หลงัเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียน     
การสอนนาน 10 สัปดาห์ ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเขา้ร่วมการทดสอบวดัผลหลงัการเรียน (immediate 
post-test) อนัประกอบดว้ยขอ้สอบพูดตอบปฏิเสธ ขอ้สอบวดัความตระหนกัเชิงวจันปฏิบติัศาสตร์
ดา้นการปฏิเสธ และแบบวดัระดบัความเชื�อมั�น นอกจากนีJ ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัยงัเขา้ร่วมการทดสอบ
หลงัการเรียนครัJ งที� 2 (delayed post-test) ในอีก 13 สัปดาห์ต่อมาเพื�อติดตามผลระยะยาวของการให้
ขอ้มูลป้อนกลบัต่อความสามารถทางการปฏิเสธของผูเ้รียน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มที�ไดรั้บขอ้มูล
ป้อนกลบัโดยนยัมีพฒันาการดา้นการตอบปฏิเสธมากที�สุด โดยไดค้ะแนนจากขอ้สอบพูดมากกว่า
กลุ่มขอ้มูลป้อนกลบัแบบชดัเจนและกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึ� งความแตกต่างระหวา่ง
กลุ่มมีความชัดเจนมากขึJนในการทดสอบครัJ งสุดทา้ย ผลการวิจยัยงัพบว่า กลุ่มขอ้มูลป้อนกลับ
โดยนัยพฒันาระดบัความตระหนกัเชิงวจันปฏิบติัศาสตร์มากกว่ากลุ่มอื�น ๆ อย่างมีนัยสําคญัทาง
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สถิติ ในขณะที�กลุ่มควบคุมมีพฒันาการทางความเชื�อมั�นสูงที�สุด การวเิคราะห์ผลจากงานวิจยัเรื�องนีJ
ชีJประโยชน์ของการให้ขอ้มูลป้อนกลบั โดยเฉพาะขอ้มูลป้อนกลบัโดยนยัในการเรียนการสอนวิชา
วจันปฏิบติัศาสตร์ 

ประเภทที� 2 งานวจิยัที�ศึกษาเปรียบเทียบกลวธีิการใชภ้าษาในลกัษณะต่าง ๆ ของภาษาสอง
ภาษา เช่น งานวิจยัของ ฮามมั สุปรียาดี (2548) ที�ทาํวิจยัเรื�อง การศึกษาลกัษณะวจันกรรมที�ปรากฏ
ในเว็บโฆษณาไทย-อินโดนีเซีย ตามแนววจันปฏิบติัศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื�อ 1. ศึกษา
ประเภทของวจัน กรรม กล่าวคือ ศึกษาการใชว้จันกรรมที�ปรากฏในเวบ็ไซตโ์ฆษณาภาษาไทยและ
ภาษาอินโดนีเซีย และศึกษาเปรียบเทียบการใชว้จันกรรมที�ปรากฏในเวบ็ไซตโ์ฆษณาภาษาไทยและ
ภาษาอินโดนีเซีย 2. ศึกษาการใช้วจันกรรมตรงและวจันกรรมอ้อม กล่าวคือ ศึกษาการใช ้             
วจันกรรมตรงและวจันกรรมออ้มที�ปรากฏในเวบ็ไซตโ์ฆษณาภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย และ
ศึกษาเปรียบเทียบการใช้วจันกรรมตรงและวจันกรรมออ้มที�ปรากฏในเวบ็ไซต์โฆษณาภาษาไทย
และภาษาอินโดนีเซีย ขอ้มูลที�ใช้ในการศึกษาได้จากการรวบรวมโฆษณาแบบแถบประกาศจาก
เว็บไซต์ที�เป็นภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ระหว่างวนัที� 15 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ถึงวนัที� 15 
มกราคม พ.ศ. 2547 บทโฆษณาที�ใชใ้นการศึกษามีจาํนวนทัJงสิJน 611 บท ประกอบดว้ยโฆษณาแบบ
แถบประกาศภาษาไทย จาํนวน 283 บท และโฆษณาแบบแถบประกาศภาษาอินโดนีเซีย จาํนวน 
328 บท  

จากการศึกษาพบวจันกรรมที�ใช้ในโฆษณาแบบแถบประกาศทัJงภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซีย โดยเรียงตามลาํดบัปริมาณการใช ้จาํนวน 5 ประเภท ไดแ้ก่ 1. การกล่าวความจริง ซึ� งใช้
ถอ้ยคาํการยืนยนัและการแนะนาํ 2. การกล่าวชีJนาํ ซึ� งใชถ้อ้ยคาํเชิญชวน 3. การกล่าวผกูพนั ซึ� งใช้
ถอ้ยคาํการเสนอ 4. การกล่าวประกาศ ซึ� งใชถ้อ้ยคาํการแจง้ใหท้ราบ และ 5. การกล่าวแสดงออก ซึ� ง
ใช้ถ้อยคาํการแสดงความประหลาดใจ ในส่วนของขอ้แตกต่าง การใช้วจันกรรมในโฆษณาแบบ
แถบประกาศภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียพบวา่ ในโฆษณาแบบแถบประกาศภาษาอินโดนีเซียมี
การใช้วจันกรรมการกล่าวชีJ นํา ซึ� งใช้ถ้อยคาํการสั�ง วจันกรรมการกล่าวผูกพนั ซึ� งใช้ถ้อยคาํ         
การประกนั และวจันกรรมการกล่าวแสดงออก ซึ� งใชถ้อ้ยคาํการแสดงการตอ้นรับ แต่ไม่พบการใช ้     
วจันกรรมทัJง 3 ประเภทนีJ ในโฆษณาแบบแถบประกาศในภาษาไทย ในขณะเดียวกนัพบการใช ้    
วจันกรรมการกล่าวแสดงออก ซึ� งใช้ถ้อยคาํการแสดงความเสียใจในโฆษณาแบบแถบประกาศ
ภาษาไทย แต่ไม่พบการใชว้จันกรรมประเภทนีJ ในโฆษณาแบบแถบประกาศภาษาอินโดนีเซีย จาก
การศึกษาการใชว้จันกรรมตรงและวจันกรรมออ้มในโฆษณาแบบแถบประกาศภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซียพบวา่ มีการใชว้จันกรรมตรงมากกว่าวจันกรรมออ้ม พบวจันกรรมตรงที�ใชใ้นโฆษณา
แบบแถบประกาศทัJงภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย 5 ประเภท ไดแ้ก่ 1. ประโยคบอกเล่าเพื�อแสดง
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เจตนาการกล่าวความจริง 2. ประโยคคาํสั�งเพื�อแสดงเจตนาการกล่าวชีJ นาํ 3. ประโยคบอกเล่าเพื�อ
แสดงเจตนาการกล่าวผกูพนั 4. ประโยคบอกเล่าเพื�อแสดงเจตนาการกล่าวประกาศ และ 5. ประโยค
อุทานเพื�อแสดงเจตนาการกล่าวแสดงออก จากผลการศึกษา ไม่พบขอ้แตกต่างในการใชว้จันกรรม
ตรงในโฆณาแบบแถบประกาศทัJงภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ในส่วนวจันกรรมออ้มนัJนพบ
การใช้วจันกรรมออ้ม 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1. ประโยคคาํถามเพื�อแสดงเจตนาการกล่าวชีJ นาํ และ 2. 
ประโยคคาํถามเพื�อแสดงเจตนาการกล่าวผูกพนั ในขณะเดียวกนั ไม่พบขอ้แตกต่างของการใช ้     
วจันกรรมออ้มในโฆษณาแบบแถบประกาศทัJงภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย 

ดนยา รักศีล (2551) ได้ทําวิจัยเรื� อง กลวิธีและรูปแบบภาษาที�ใช้ในการขอร้องใน
ภาษาเยอรมนัและภาษาไทย: การศึกษาวจันปฏิบติัศาสตร์เปรียบต่าง งานวิจยันีJ มุ่งศึกษากลวิธีและ
รูปแบบภาษาที�ใชใ้นการขอร้องในภาษาเยอรมนัและภาษาไทย โดยพิจารณาปัจจยัหลกัสองประการ
ที�มีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีและรูปแบบภาษาในการขอร้อง อนัได้แก่ ปัจจยัด้านสถานภาพทาง
สังคมของผูพู้ดและผูฟั้ง และปัจจยัดา้นสถานการณ์ความยากง่ายของเรื�องที�ขอร้อง ผูว้ิจยัใชว้ิธีเก็บ
ขอ้มูลโดยการสอบถามจากผูบ้อกภาษาจาํนวน 160 คน ซึ� งเป็นอาจารยแ์ละนิสิตคณะอกัษรศาสตร์
และคณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัทือบิงเง่น (Universität Tübingen) 
ประเทศเยอรมนี ในการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํแบบสอบถามเกี�ยวกบัการขอความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นภาษาเยอรมนัและภาษาไทย จาํนวน 240 ชุด และศึกษาวิเคราะห์ขอ้ความ
แสดงการขอร้องจาํนวนทัJงสิJน 2400 ขอ้ความ จากการวิจยัพบว่า กลวิธีการขอร้องที�นิยมใช้มาก
ที�สุดทัJงในภาษาเยอรมนัและภาษาไทย คือ การขอร้องอยา่งตรงไปตรงมาโดยใชข้อ้ความประกอบ        
คาํขอร้อง และพบวา่คนไทยมกัใชข้อ้ความประกอบการขอร้องมากกวา่คนเยอรมนั นอกจากนัJนยงั
พบวา่ ปัจจยัที�มีผลชดัเจนต่อการเลือกใชก้ลวิธีและรูปแบบภาษาในการขอร้องในภาษาเยอรมนั คือ 
ปัจจัยด้านความยากง่ายของเรื� องที�ขอร้อง ในขณะที�การเลือกใช้กลวิธีและรูปแบบภาษาใน           
การขอร้องในภาษาไทยนัJนได้รับอิทธิพลจากปัจจยัด้านสถานภาพทางสังคมของผูพู้ดและผูฟั้ง
มากกวา่อยา่งชดัเจน 

จินดารัตน์ ธรรมรงวุทย ์ (2553) ได้ทาํวิจยัเรื� อง ขอ้บกพร่องเชิงวจันปฏิบติัศาสตร์ใน       
การสื� อสารระหว่างวฒันธรรม: กรณีศึกษาการใช้ภาษาไทยของผูพู้ดชาวอเมริกันและชาวจีน 
งานวิจยันีJ มีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. ศึกษาประเภทของขอ้บกพร่องในการสื�อสารระหว่าง
วฒันธรรม และ 2. อธิบายสาเหตุของขอ้บกพร่องในการสื�อสารที�พบในงานวิจยั ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บ
ขอ้มูล 2 วิธีร่วมกัน ได้แก่ 1. จดบนัทึกขอ้บกพร่องในการสื�อสารจากสถานการณ์จริง และ 2. 
สัมภาษณ์ผูบ้อกภาษาชาวอเมริกนัและชาวจีนที�สามารถใชภ้าษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว ไม่ติดขดั จาํนวน 18 คน จากขอ้มูลที�พบ ผูว้ิจยัสามารถจาํแนกขอ้บกพร่องในการใช้
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ถอ้ยคาํภาษาไทยที�ปรากฏในการสื�อสารระหว่างชาวอเมริกนักบัชาวไทย และระหว่างชาวจีนกบั  
ชาวไทย ออกเป็น 3 ประเภทหลกั คือ 1. ขอ้บกพร่องดา้นกฎเกณฑ์การใชภ้าษา 2. ขอ้บกพร่องดา้น
การสื�อเจตนา และ 3. ขอ้บกพร่องดา้นการตีความเจตนา เมื�อพิจารณาผลการวจิยัร่วมกบัแนวคิดเรื�อง 
“จุดมุ่งหมายวจันกรรม” ของ Searle (1975) พบวา่ เราสามารถจาํแนกขอ้บกพร่องดา้นการสื�อเจตนา
ออกเป็น 2 ประเภทยอ่ย คือ การสื�อเจตนาผิดแบบขา้มกลุ่มวจันกรรม และการสื�อเจตนาผิดแบบไม่
ขา้มกลุ่มวจันกรรม ในขณะเดียวกนั เราสามารถจาํแนกขอ้บกพร่องดา้นการตีความเจตนาออกเป็น 2 
ประเภทยอ่ยเช่นกนั คือ การตีความเจตนาผดิแบบขา้มจุดมุ่งหมายวจันกรรม และการตีความผิดแบบ
ไม่ขา้มจุดมุ่งหมายวจันกรรม การจาํแนกประเภทยอ่ยตามแนวคิดเรื�องจุดมุ่งหมาย วจันกรรมแสดง
ให้เห็นว่า ข้อบกพร่องเชิงวจันปฏิบติัศาสตร์ในการสื�อสารระหว่างวฒันธรรมที�มีแนวโน้มส่ง
ผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลมากที�สุด คือ ขอ้บกพร่องที�เกี�ยวข้องกับจุดมุ่งหมาย      
วจันกรรม “การกล่าวแสดงออก” ผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นวา่ มีมโนทศัน์ดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์
สังคมทัJงหมด 4 มโนทศัน์ที�ส่งอิทธิพลใหเ้กิดขอ้บกพร่องในการสื�อสารระหวา่งชาวอเมริกนักบัชาว
ไทย และระหวา่งชาวจีนกบัชาวไทย โดยขอ้บกพร่องในการสื�อสารระหวา่งชาวอเมริกนักบัชาวไทย
มีแนวโน้มว่ามกัจะเกี�ยวขอ้งกบัมโนทศัน์เรื� องระยะห่างทางอาํนาจ และวฒันธรรมบริบทสูง-ตํ�า 
ขณะที�ขอ้บกพร่องในการสื�อสารระหว่างชาวจีนกบัชาวไทยมกัเกี�ยวขอ้งกบัมโนทศัน์เรื�องความ
สุภาพกบัอุปลกัษณ์เรื�อง “หนา้” ส่วนมโนทศัน์ที�ส่งผลใหเ้กิดขอ้บกพร่องในการสื�อสารระหวา่งชาว
อเมริกนักบัชาวไทย และระหวา่งชาวจีนกบัชาวไทยคือมโนทศัน์เรื�อความเกรงใจ 

ประเภทที� 3 งานวิจยัที�ศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใชภ้าษาในลกัษณะต่าง ๆ โดยใช้แนวคิด
ทางวจันปฏิบติัศาสตร์เป็นหลกัในการวิเคราะห์ เช่น งานวิจยัของ เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ (2544) ที�
ท ําวิจัยเรื� อง ภาษาชักจูงในโฆษณาทางโทรทัศน์: การศึกษาภาษาระดับข้อความตามแนว             
วจันปฏิบติัศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายที�จะศึกษาวา่โฆษณาทางโทรทศัน์มีการใชภ้าษาอยา่งไรบา้ง
ในการชักจูงผูช้มให้รับรู้ จดจาํ และเชื�อถือในสินค้า และการใช้ภาษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะภาษาระดบัขอ้ความที�ปรากฏในโฆษณาทางโทรทศัน์ในภาษาไทยอย่างไร ขอ้มูลที�ใช้ใน
การศึกษาเป็นบทโฆษณาที�ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 และช่อง 9 ช่วงเวลา 
19.30-21.30 น. ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน พุทธศกัราช 2543 รวมทัJงสิJน 287 บทโฆษณา      
ผลการศึกษาพบว่า บทโฆษณาทางโทรทศัน์มีกลวิธีการชกัจูงผูช้ม 3 กลวิธี คือ 1. กลวิธีการชกัจูง
ด้วยรูปลกัษณ์ทางภาษา 2. กลวิธีการชักจูงด้วยวาทศิลป์ และ 3. กลวิธีการชักจูงด้วยวจันกรรม 
กลวิธีดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าภาษาโฆษณาเป็นภาษาชกัจูง กล่าวคือ บทโฆษณามีลกัษณะการใช้
ภาษาใกลเ้คียงกบัภาษาที�ใชจ้ริงในชีวติประจาํวนัเนื�องจากเป็นการจาํลองเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในชีวติประจาํวนัมานาํเสนอ ขณะเดียวกนั บทโฆษณาใชก้ลวิธีการชกัจูงหลากหลายลกัษณะซึ� งทาํ
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ให้โฆษณาก้าวพ้นจากการทาํหน้าที�ให้ข้อมูลพืJนฐานเกี�ยวกับสินค้า อาทิ ชื�อ คุณสมบัติ ราคา 
สถานที�จาํหน่าย ไปสู่การสื�อความหมายแฝงที�เกาะเกี�ยวอยูก่บัสินคา้ที�นาํเสนอในบทโฆษณา 

วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ (2547) ไดท้าํวิจยัเรื�อง การใชภ้าษาเพื�อสร้างอารมณ์ขนัในเพลง
ตลกคาํเมือง: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์และวจันปฏิบติัศาสตร์ โดยวตัถุประสงค์ของการวิจยั
ครัJ งนีJ  คือ 1. เพื�อศึกษาการใช้ภาษาเพื�อสร้างอารมณ์ขนัในเพลงตลกคาํเมืองตามแนวอรรถศาสตร์
และวจันปฏิบติัศาสตร์ และ 2. เพื�อเปรียบเทียบลกัษณะการใช้ภาษาเพื�อสร้างอารมณ์ขนัในเพลง
ตลกคาํเมืองของ วทิูรย ์ใจพรหม บุณศรี รัตนงั และ เทพธารา ปัญญามานะ กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการ
วิจยั คือ บทพูดจาํนวน 660 บทในเพลงตลกคาํเมืองที�เผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2535-2545 ของ 
วทิูรย ์ใจพรหม 402 บท บุญศรี รัตนงั 162 บท และเทพธารา ปัญญามานะ 96 บท เครื�องมือที�ใชใ้น        
การวิจยั คือ เกณฑ์การใช้ภาษาตามแนวอรรถศาสตร์ 9 ลกัษณะและเกณฑ์การใช้ภาษาตามแนว       
วจันปฏิบติัศาสตร์ 4 ลกัษณะ ผลการวิจยัพบวา่ 1. จากบทพูดในเพลงตลกคาํเมือง 660 บท มีการใช้
ภาษาเพื�อสร้างอารมณ์ขนั 542 ครัJ ง เป็นการใชภ้าษาตามแนวอรรถศาสตร์ 142 ครัJ ง เป็นการใชภ้าษา
ตามแนววจันปฏิบติัศาสตร์ 400 ครัJ ง ในการใชภ้าษาเพื�อสร้างอารมณ์ขนัตามแนวอรรถศาสตร์ พบ
การใช้ความหมายตามบริบทมากที�สุด รองลงมา คือ การใช้คาํพ้องเสียง คาํพ้องความหมาย 
ความหมายประจาํรูป คาํเกิดคู่กนั คาํร่วมกลุ่ม และคาํแยง้ความหมาย พบน้อยที�สุด คือ การใช ้      
คาํหลายหน้าที�  ไม่พบเลย คือ การใช้คาํขดักัน ส่วนการใช้ภาษาเพื�อสร้างอารมณ์ขันตามแนว       
วจันปฏิบติัศาสตร์ พบการใชค้วามหมายบ่งชีJ เป็นนยัมากที�สุด รองลงมา คือ การใชก้ารเป็นไปตาม
คาด วจันกรรมตรง วจันกรรมความหมายนยั หลกัการร่วมมือในการสนทนาดา้นคุณภาพ วจันกรรม
ออ้ม หลกัการร่วมมือในการสนทนาด้านปริมาณและวจันกรรมตามตวัอกัษร พบน้อยที�สุด คือ     
การใช้หลกัการร่วมมือในการสนทนาดา้นความสัมพนัธ์ ไม่พบเลย คือ การใช้หลกัการร่วมมือใน
การสนทนาด้านลักษณะ 2. ในการใช้ภาษาเพื�อสร้างอารมณ์ขันในเพลงตลกคาํเมืองตามแนว
อรรถศาสตร์ของ วทิูรย ์ใจพรหม มีการใชค้วามหมายประจาํรูป ความหมายตามบริบท คาํพอ้งเสียง 
คําพ้องความหมาย คําแย้งความหมาย คําหลายหน้าที�และคําเกิดคู่กันมากที� สุด เทพธารา            
ปัญญามานะ มีการใชค้าํร่วมกลุ่มเพียงคนเดียว บุญศรี รัตนงั ไม่พบการใชภ้าษาลกัษณะใดมากเป็น
พิเศษ ในการใช้ภาษาเพื�อสร้างอารมณ์ขนัในเพลงตลกคาํเมืองตามแนววจันปฏิบติัศาสตร์ วิทูรย ์    
ใจพรหม มีการใช้วจันกรรมอ้อม หลักการร่วมมือในการสนทนาด้านปริมาณและคุณภาพ 
ความหมายบ่งชีJ เป็นนัยและการเป็นไปตามคาดมากที�สุด บุญศรี รัตนัง มีการใช้วจันกรรมตรง        
วจันกรรมตามตามตวัอกัษรและวจันกรรมความหมายนยัมากที�สุด เทพธารา ปัญญามานะ มีการใช้
หลกัการร่วมมือในการสนทนาดา้นความสัมพนัธ์มากที�สุด 
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วรพร ได้สกุลชู (2547) ได้ทาํวิจยัเรื� อง การใช้ประโยคคาํถามในวจันกรรมอ้อม โดยมี
วตัถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1. เพื�อศึกษารูปแบบและหน้าที�ของประโยคคาํถามแบบอ้อมใน
ภาษาไทย 2. เพื�อเปรียบเทียบหนา้ที�และกลวิธีการใช้ประโยคคาํถามแบบออ้มจากละครโทรทศัน์
และแบบสอบถาม 3. เพื�อศึกษาการใชป้ระโยคคาํถามแบบออ้มของกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัดา้นเพศ 
อายุ และสถานภาพทางสังคมของคู่สนทนา และ 4. เพื�อศึกษาการประเมินประสิทธิภาพทาง       
การสื�อสารของตวัอย่างประชากรเกี�ยวกบัการใช้ประโยคคาํถามแบบออ้ม ในการดาํเนินงานวิจยั 
ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากบทสนทนาในละครโทรทศัน์ จาํนวน 2 เรื�อง และจากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยศึกษาจากตวัอยา่งประชากรเพศชายและหญิงในช่วง 3 อายุ ไดแ้ก่ ช่วงอายุ 20-
30 ปี ช่วงอายุ 31-40 ปี และช่วงอายุ 41-50 ปีขึJนไป กลุ่มละ 30 คน ซึ� งแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยเพศ
ชาย 15 คน และเพศหญิง 15 คน รวมจาํนวนทัJงสิJน 90 คน สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
อตัราส่วนร้อยละ และการทดสอบความมีนยัสําคญัทางสถิติของความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยดว้ย
ค่า t (t-test) ผลการวเิคราะห์รูปแบบประโยคคาํถามแบบออ้มจากขอ้มูลโทรทศัน์และแบบสอบถาม
พบว่า รูปประโยคคาํถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธเป็นรูปแบบที�พบมากที�สุด รองลงมาคือ ประโยค
คาํถามแบบให้ตอบเนืJอความ ส่วนประโยคคาํถามแบบให้เลือกตอบ พบการใช้น้อยมาก สําหรับ
หนา้ที�ของรูปประโยคคาํถามแบบออ้มซึ�งจาํแนกตามกลุ่มความหมาย ไดแ้ก่ หนา้ที�แสดงการปฏิเสธ 
หนา้ที�แสดงอารมณ์และความรู้สึก หนา้ที�แสดงความตอ้งการให้ผูฟั้งปฏิบติัตามความตอ้งการของ   
ผูพ้ดู หนา้ที�บอกกล่าว หนา้ที�เนน้ความสุภาพ หนา้ที�ใหท้างเลือกแก่ผูฟั้ง และหนา้ที�ทกัทาย จากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลละครพบว่า หน้าที�แสดงอารมณ์และความรู้สึกเป็นหน้าที�ที�พบมากที�สุด ต่างจาก
ขอ้มูลแบบสอบถามพบการใช้หน้าที�ให้ทางเลือกแก่ผูฟั้งมากที�สุด เมื�อพิจารณาการใช้ประโยค
คาํถามแบบออ้มในแต่ละวจันกรรม ไดแ้ก่ วจันกรรมการกล่าวแสดงออก วจันกรรมการกล่าวชีJนาํ 
วจันกรรมการกล่าวผูกพนั และวจันกรรมการกล่าวแสดงความรู้สึก พบวจันกรรมการกล่าว      
ความจริงมีการใชป้ระโยคคาํถามแบบออ้มเพื�อทาํหนา้ที�ต่าง ๆ มากที�สุด นอกจากนีJ ยงัพบวา่ หนา้ที�
เพื�อเนน้ความสุภาพเป็นหนา้ที�ที�พบการใชใ้นทุกวจันกรรม ผลการศึกษาปัจจยัที�คาดวา่มีอิทธิพลต่อ   
การเลือกใช้ประโยคคาํถามแบบอ้อม อาทิ ปัจจัยด้านเพศ อายุ และสถานภาพทางสังคมของ            
คู่สนทนาพบว่า ปัจจยัด้านสถานภาพทางสังคมของคู่สนทนามีแนวโน้มที�จะมีผลต่อการเลือกใช้
ประโยคคาํถามแบบออ้มมากที�สุด เมื�อพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพทางการสื�อสารด้วย      
รูปประโยคคาํถามแบบออ้มจากกลุ่มตวัอย่างประชากรพบว่า โดยทั�วไปกลุ่มตวัอย่างประเมินให ้ 
การใชป้ระโยคคาํถามแบบออ้มมีประสิทธิภาพทางการสื�อสารในระดบัปานกลาง 

นิภาวรรณ มนัทะเล (2550) ได้ทาํวิจยัเรื� อง การใช้แนวความคิดวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อ
ตีความนวนิยายไทยเรื�องขา้งหลงัภาพของศรีบูรพา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาลกัษณะการสื�อสาร



91 

 

 

ที�เป็นสาเหตุของความสัมพนัธ์รักที�ลม้เหลวระหวา่งกีรติตวัละครเอกหญิงและนพพรตวัละครเอก
ชายในนวนิยายเรื� องขา้งหลงัภาพ ของศรีบูรพาโดยอิงหลกัการสนทนาที�เรียกว่า “หลกัความ
ร่วมมือ” ของ Paul Grice นกัภาษาศาสตร์ชาวองักฤษ และแนวคิดดา้นวจันกรรมของ Austin and 
Searle การเก็บขอ้มูลไดจ้ากบทสนทนาระหวา่งนพพรและกีรติในบทที� 3-6, 9-10, 12, 18, 19 และ
จดหมายที�กีรติเขียนตอบนพพรในบทที� 14 ของนวนิยายขา้งหลงัภาพ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า
การละเมิดหลกัการสนทนาหรือหลกัความร่วมมือเสนอโดย Paul Grice ของทัJงคู่สนทนากีรติและ
นพพร เป็นสาเหตุของความไม่สมหวงัในความรักของทัJงสองฝ่าย กีรติละเมิดหลกัความร่วมมือ 3 
ขอ้ ไดแ้ก่ การละเมิดกฎปริมาณ คือ การกล่าวขอ้ความที�มีเนืJอหามากหรือนอ้ยกวา่เจตนาของผูพู้ด
พบจาํนวน 3 ขอ้ความในบทที� 18 และบทที� 19 กีรติละเมิดกฎปริมาณเพื�อเลี�ยงการตอบคาํถามและ
เพื�อการพูดประชด การละเมิดกฎความสัมพนัธ์ คือ การกล่าวขอ้ความที�ไม่สัมพนัธ์กบัเจตนาหรือ
หวัขอ้สนทนาขณะนัJนพบจาํนวน 4 ขอ้ความในบทที� 10 และบทที� 12 กีรติละเมิดกฎความสัมพนัธ์
เพื�อเลี�ยงการตอบคาํถาม การละเมิดกฎคุณลกัษณะคือ การกล่าวขอ้ความที�มีความหมายไม่ชดัเจน 
คลุมเครือพบจาํนวน 1 ขอ้ความในบทที� 12 กีรติละเมิดกฎคุณลกัษณะเพื�อเลี�ยงการตอบคาํถาม     
นพพรละเมิดหลกัความร่วมมือ 1 ขอ้ ไดแ้ก่ การละเมิดกฎคุณภาพ คือ การกล่าวขอ้ความที�ไม่จริง
พบจาํนวน 2 ขอ้ความในบทที� 5 และบทที� 9 นพพรละเมิดกฎคุณภาพเพื�อกล่าวคาํเท็จ นอกจากนีJผล
การศึกษาอิงแนวคิดวจันกรรมพบวา่ผลวจันกรรมของวจันกรรมปฏิบติัปรากฏในจดหมายของกีรติ
เขียนตอบนพพรเป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมรักระหว่างนพพรและกีรติอีกด้วย ขอ้ความใน
จดหมายที�กีรติเขียนตอบนพพรมีใจความที�ก่อให้เกิดผลของวจันกรรมสองประเภท คือ วจันกรรม
การกล่าวชีJ นาํ หมายถึง การกล่าวถอ้ยคาํของผูพู้ดที�มีจุดมุ่งหมายให้ผูฟั้งกระทาํการอย่างใดอยา่ง
หนึ�งตามเจตนาของผูพ้ดู พบจาํนวน 5 ขอ้ความ ในบทที� 14 วจันกรรมการกล่าวแสดงออก หมายถึง 
การกล่าวถอ้ยคาํเพื�อแสดงสภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึก ตลอดจนถึงทศันคติของผูพู้ด พบจาํนวน 1 
ขอ้ความ ในบทที� 14 

นภทัร องักูรสินธนา (2551) ไดท้าํวิจยัเรื�อง การศึกษาเปรียบเทียบวจันกรรมออ้มในบท
สนทนาในนวนิยายไทยต่างสมยั: ตามแนววจันปฏิบติัศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาประเภท
และความหมายของวจันกรรมออ้ม รวมทัJงเปรียบเทียบประเภทวจันกรรมอ้อมที�ปรากฏในบท
สนทนาในนวนิยายต่างสมยัโดยเก็บขอ้มูลจากนวนิยายไทย จาํนวน 24 เรื�อง ผลการวิจยัพบประเภท
ของวจันกรรม 11 ประเภท คือ วจันกรรมขอร้อง วจันกรรมการสั�ง วจันกรรมการบอกเล่า                  
วจันกรรมการถาม วจันกรรมการแนะนาํ วจันกรรมการเตือน วจันกรรมการทกัทาย วจันกรรม      
การสัญญา วจันกรรมการโตแ้ยง้ วจันกรรมการแสดงความรู้สึกในแง่ลบ และวจันกรรมการบริภาษ 
แต่ไม่พบประเภทของวจันกรรมออ้ม 3 ประเภท คือ วจันกรรมการขอบคุณ วจันกรรมการแสดง
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ความยินดี และวจันกรรมการขู่ การเปรียบเทียบประเภทวจันกรรมออ้มที�ปรากฏในนวนิยายทัJง 4 
ช่วงเวลาพบว่า วจันกรรมการบริภาษ วจันกรรมโตแ้ยง้ วจันกรรมการแสดงความรู้สึกในแง่ลบ      
วจันกรรมการขอร้อง วจันกรรมการสั�ง วจันกรรมการถาม และวจันกรรมการเตือน ปรากฏ            
วจันกรรมออ้มในนวนิยายทัJง 4 ช่วงเวลา ในขณะที�วจันกรรมการแนะนาํปรากฏวจันกรรมออ้ม
ในนวนิยายเพียง 3 ช่วงเวลา คือ ใน  นวนิยายช่วงที� 2-4 เท่านัJน ส่วนวจันกรรมการทกัทายปรากฏ  
วจันกรรมออ้มในนวนิยายเพียง 2 ช่วงเวลา คือ ในนวนิยายช่วงที� 1 และช่วงที� 4 อย่างไรก็ตาม      
วจันกรรมการบอกเล่าและวจันกรรมการสัญญาปรากฏวจันกรรมออ้มในนวนิยายเพียงช่วงเวลา
เดียวเท่านัJน คือ ในนวนิยายช่วงที� 3 สุดทา้ย วจันกรรมการขอบคุณ วจันกรรมการแสดงความยินดี 
และวจันกรรมการขู่ ไม่ปรากฏวจันกรรมออ้มในนวนิยายทัJง 4 ช่วงเวลา 

รัชนียญ์า กลิ�นนํJ าหอม (2551) ไดท้าํวิจยัเรื�องอุปลกัษณ์ที�นกัการเมืองไทยใช้ : การศึกษา
ตามแนวอรรถศาสตร์ปริชานและวจันปฏิบัติศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์ถ้อยคาํ         
อุปลกัษณ์ที�นกัการเมืองไทยใชซึ้� งสะทอ้นมโนอุปลกัษณ์เกี�ยวกบัการเมืองและวิเคราะห์หนา้ที�ของ
มโนอุปลกัษณ์ที�นกัการเมืองไทยใช้ในวาทกรรมการเมืองประเภทต่าง ๆ ขอ้มูลที�ใช้ในการศึกษา
ไดแ้ก่ คาํปราศรัยหาเสียง การอภิปรายเพื�อลงมติไม่ไวว้างใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล การสัมภาษณ์ 
และรายการ "นายกฯ ทกัษิณคุยกบัประชาชน" การวิเคราะห์ถอ้ยคาํอุปลกัษณ์ที�นกัการเมืองไทยใช้
สะทอ้นมโนอุปลกัษณ์เกี�ยวกบัการเมือง 9 มโนอุปลกัษณ์ ได้แก่ 1. [การเมือง คือ การต่อสู้] 2. 
[การเมือง คือ การเดินทาง] 3. [การเมือง คือ การแข่งขนั] 4. [การเมือง คือ ครอบครัว] 5. [การเมือง 
คือ การรักษาโรค] 6. [การเมือง คือ การแสดง] 7. [การเมือง คือ ธุรกิจ] 8. [การเมือง คือ การดูแล
และทาํนุบาํรุง] และ 9. [การเมือง คือ เกม] มโนอุปลักษณ์เหล่านีJ สะท้อนให้เห็นมุมมองของ
นกัการเมืองต่อการเมืองในมิติต่างกนั กล่าวคือ การเมืองเป็นเรื�องของความรุนแรง การเมืองตอ้งมี
การวางกลยทุธ์เพื�อช่วงชิงชยัชนะ การเมืองคือการเดินทางที�นกัการเมืองนาํประชาชนไปสู่จุดหมาย 
การเมืองเป็นการแข่งขนัที�มีกติกา การเมืองเป็นเรื�องความสัมพนัธ์แบบคนในครอบครัว การเมือง
ตอ้งการผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะทาง การเมืองเป็นการแสดงบทบาท การเมืองเป็นเรื�องผลประโยชน์ 
การเมืองคือการดูแลประชาชน และการเมืองเป็นเรื� องของชัJ นเชิงและเล่ห์เหลี�ยม ตามลําดับ          
ผลการศึกษาเรื�องหน้าที�ของมโนอุปลกัษณ์พบว่า มโนอุปลกัษณ์ที�นกัการเมืองไทยใช้ทาํหน้าที� 3 
ดา้น คือ 1. ดา้นการถ่ายทอดความคิด ไดแ้ก่ การอธิบายความและการเปลี�ยนมุมมองใหม่ 2. ดา้น
บุคคลสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การนาํเสนอภาพ ดา้นบวกของตนเองและ การนาํเสนอภาพดา้นลบของฝ่าย
ตรงขา้ม และ 3. ดา้นสัมพนัธภาพ ไดแ้ก่ การลาํดบัความและการเชื�อมโยงความ เมื�อพิจารณาหนา้ที�
ของมโนอุปลกัษณ์ตามแนวคิดของ Charteris-Black (2005) พบวา่ มโนอุปลกัษณ์ที�นกัการเมืองใช้
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อาจมีผลทางความคิดและความเชื�อสามประการ คือ การเมืองเป็นเรื�องของนกัการเมืองผูน้าํเป็นที�พึ�ง
และประชาชนเป็นผูพ้ึ�งพา และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นคนของหวัหนา้พรรค 

จนัจิรา จุลาภา (2552) ไดท้าํวิจยัเรื�อง การวิเคราะห์ประโยคบอกเล่าเชิงวจันปฏิบติัศาสตร์
และรูปแบบการเขียนหนงัสือธรรมะ: กรณีศึกษางานเขียนชุดธรรมะประยกุตส์าํหรับคนรุ่นใหม่ของ 
ว.วชิรเมธี โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์การใช้ประโยคบอกเล่าแสดงเจตนาต่าง ๆ ตามแนว      
วจันปฏิบติัศาสตร์และรูปแบบของการเขียนหนงัสือธรรมะ กรณีศึกษางานเขียนชุดธรรมะประยุกต์
สาํหรับคนรุ่นใหม่ของ ว.วชิรเมธี ขอ้มูลที�ใชใ้นการวจิยั คือ งานเขียนชุดธรรมะประยุกตส์ําหรับคน
รุ่นใหม่ ของ ว.วชิรเมธี ในปี 2550 มีจาํนวน 8 เล่ม กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน 188 ตอน มาจากการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง เป็นการศึกษาแบบเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยัพบวา่ การใช้
ประโยคบอกเล่าตามแนววจันปฏิบัติศาสตร์เป็นไปตามเงื�อนไขวจันกรรมของ Searle ที�
ประกอบดว้ยเงื�อนไข 4 ประการ คือ เงื�อนไขบอกเนืJอความ เงื�อนไขบอกปัจจยัพืJนฐาน เงื�อนไขบอก
ความจริงใจ และเงื�อนไขบอกสาระสําคญั จากเงื�อนไข 4 ประการ พบวา่ แสดงเจตนาได ้5 เจตนา 
คือ เจตนาบอกเล่า คาดคะเน แนะนาํ เตือน และอธิบาย ซึ� งการแสดงเจตนา 5 เจตนามีการปรากฏรูป
ภาษาแสดงเจตนา 5 รูปภาษา คือ รูปภาษาที�ใชแ้สดงเจตนาบอกเล่า คาดคะเน แนะนาํ เตือนและ
อธิบาย ส่วนรูปแบบการเขียนหนงัสือธรรมะหรือสารคดีศาสนา มีส่วนประกอบสําคญั 5 ส่วน คือ   
การตัJงชื�อเรื�อง ความนาํ ความเชื�อม เนืJอเรื�อง และความจบ ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการตัJงชื�อเรื�องมี 6 
แบบ ไดแ้ก่ แบบชีJนาํเนืJอหา แบบสําบดัสํานวน แบบคนคุน้เคย แบบคาํถาม แบบชวนฉงน และ
แบบอื�น ๆ ซึ� งพบการตัJงชื�อเรื�องแบบชีJนาํเนืJอหามากที�สุด ดา้นการเขียนความนาํมี 11 แบบ ไดแ้ก่ 
แบบอา้งอิงข่าว แบบบรรยาย แบบพรรณนา แบบสรุปความสําคญั แบบคาํถาม แบบสุภาษิตหรือ
บทกวี แบบให้คาํจาํกดัความ แบบเรื�องเล่า แบบใชอ้ญัพจน์ (คาํอา้ง) แบบเขียนถึงผูอ่้านโดยตรง 
และแบบอา้งถึงภูมิหลงั ซึ� งพบการเขียนความนาํแบบคาํถามมากที�สุด ดา้นการเขียนความเชื�อมมี 3 
แบบ ไดแ้ก่ ความเชื�อมดว้ยภาษา ความเชื�อมดว้ยเนืJอหา และความเชื�อมดว้ยภาษาและเนืJอหา ซึ� งพบ
การเขียนความเชื�อมดว้ยเนืJอหามากที�สุด ดา้นการเขียนเนืJอเรื�องมีทัJงหมด 4 แบบ ไดแ้ก่ แบบลาํดบั
เรื�องตามความสาํคญัหรือความน่าสนใจของเรื�อง แบบลาํดบัเรื�องตามเหตุการณ์ที�เกิดขึJน แบบลาํดบั
เรื� องตามรายละเอียดกบับทสรุป และแบบลาํดบัเรื�องจากคาํถามไปสู่คาํตอบ ซึ� งพบการเขียน        
เนืJอเรื�องแบบลาํดบัเรื�องตามรายละเอียดกบับทสรุปมากที�สุด และดา้นการเขียนความจบมี 4 แบบ 
ไดแ้ก่ แบบสรุปความ แบบคาดไม่ถึง แบบคลี�คลายประเด็น และแบบให้คิดต่อ ซึ� งพบการเขียน
ความจบแบบสรุปความมากที�สุด 
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งานวจัิยต่างประเทศ 
จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศที� เกี�ยวข้องกับวจันปฏิบัติศาสตร์พบว่า งานวิจัย

ต่างประเทศส่วนใหญ่จะศึกษาเกี�ยวกบัการนาํวจันปฏิบติัศาสตร์ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
ภาษาที�สอง ดงัรายละเอียดต่อไปนีJ  

Bollobás (2007) ไดท้าํวิจยัเรื�อง งานประพนัธ์ที�มีประสิทธิภาพ/การอ่านที�มีประสิทธิภาพ: 
ความเขา้ใจที�เกี�ยวขอ้งกบัทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ในการตีความที�ยึดถือทฤษฎีที�เบี�ยงเบนไปจาก
ทฤษฎีเดิมของวรรณกรรมอเมริกัน โดยพบว่าการกล่าวบ่งบอกการกระทาํ (performative) ได้
กลายเป็นแนวความคิดที�ใช้กันทั�วไปในการศึกษาวรรณกรรม เนื�องจากงานประพนัธ์เป็นสิ� งที�
นาํเสนอเรื�องราวหรือความคิดผา่นตวัภาษาการนาํเสนอเรื�องราวหรือความคิดของผูเ้ขียนนัJน ผูเ้ขียน
ไดใ้ชท้ัJงวธีิการการจาํลองเหตุการณ์และวธีิการสร้างเรื�องราวขึJนมาเอง เพื�อเปิดเผยความเป็นจริงที�มี
อยู่แล้วหรือสร้างความเป็นจริงใหม่ให้เกิดขึJ น นอกจากงานประพนัธ์แล้ว การอ่านยงัถือเป็น        
การกล่าวบ่งบอกการกระทาํ เนื�องจากการอ่านนาํไปสู่การตีความที�ไม่เคยปรากฏมาก่อน ความ
เข้าใจในการอ่านที� เกี� ยวข้องกับทฤษฎีว ัจนปฏิบัติศาสตร์สามารถช่วยอธิบายการตีความที�
เปลี�ยนแปลงไปจากเดิม โดยงานประพนัธ์ของ Henry James สองชิJนคือ The Beast in the Jungle 
และ In the Cage ไดถู้กนาํมาใชใ้นการวิจยัเพื�อแสดงให้เห็นวา่สภาวะเกิดก่อนหรือความรู้ที�ผูพู้ด
และผูฟั้งมีร่วมกนัที�ปรากฏในบทสนทนาส่งผลใหผู้อ่้านตีความเรื�องทัJงสองอยา่งไร ผลการอ่านและ
ตีความใหม่ในเรื�อง The Beast in the Jungle พบวา่ เรื�องนีJ เป็นเรื�องของผีของคนรักร่วมเพศที�
แสดงออกโดยการใชส้ัญญะที�วา่งเปล่า ส่วนในเรื�อง  In the Cage เป็นเรื�องของพนกังานส่งโทร
เลขที�อยูใ่นโลกที�เธอสร้างขึJนมานอกเหนือจากโทรเลขที�ส่งผา่นมือเธอออกไป ซึ� ง James ไดช่้วยให้
ผูอ่้านงานของเขาตีความไดอ้ยา่งหลากหลายโดยการใชส้ภาวะเกิดก่อนหรือความรู้ที�ผูพู้ดและผูฟั้งมี
ร่วมกนัที�ปรากฏในบทสนทนาในการสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในเรื�อง 

Chia-Ning (2007) ได้ทําวิจัยเรื� อง วจันปฏิบัติศาสตร์ในการสอนภาษาต่างประเทศ: 
ผลกระทบของการวิธีสอนและเทคโนโลยีที�มีต่อการขอร้องของผูเ้รียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื�อคน้หาประสิทธิผลของการสอนวจันปฏิบติั
ศาสตร์ที�มีต่อการพูดขอร้องของผูเ้รียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (EFL) ในระดบั
วิทยาลัยในประเทศไต้หวนั ผูว้ิจยัได้ใช้การวิจยัทัJ งเชิงคุณภาพและปริมาณเพื�อหาว่าการสอน       
วจันปฏิบัติศาสตร์มีผลดีต่อความสามารถในการพูดขอร้องของผูเ้รียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภ า ษ า ต่า ง ป ระ เท ศ หรือไ ม่  แล ะ เพื� อ เ ป รีย บ เ ที ย บ ป ระ สิ ท ธิ ผ ล ที� เ กี� ย วข้อง กับ ก า รส อ น                      
วจันปฏิบติัศาสตร์ 2 วิธี คือ การเผชิญหนา้กนัในการทาํกิจกรรมในชัJนเรียนและการสื�อสารโดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นสื�อกลางผ่านทางอีเมล์และ WebCT การดาํเนินการวิจยัมีการแบ่งห้องเรียน
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นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาชาวไตห้วนั จาํนวน 118 คน ในรายวิชา “ภาษาองักฤษเพื�อการท่องเที�ยว” 
ออกเป็น 3 ห้อง ซึ� งทัJงสามห้องนีJ ประกอบไปดว้ย 1. กลุ่มควบคุม ประกอบดว้ยนกัศึกษาไตห้วนั 
จาํนวน 40 คน ซึ� งเป็นกลุ่มที�ไม่มีการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์แต่ไดรั้บการสอนตามคู่มือครู 2. กลุ่ม
ทดลองที�มีการสอนโดยผูส้อน (TI) ประกอบดว้ยนกัศึกษาไตห้วนั จาํนวน 36 คน ซึ� งผูเ้รียนไดเ้รียน
วจันปฏิบติัศาสตร์ในชัJนเรียนแบบเผชิญหนา้ (face-to-face) และ 3. กลุ่มทดลองที�ใชก้ารสื�อสารโดย
มีคอมพิวเตอร์เป็นสื�อกลาง (CMC) ประกอบดว้ยนกัศึกษาไตห้วนั จาํนวน 42 คน ซึ� งผูเ้รียนไดเ้รียน
วจันปฏิบติัศาสตร์ผ่านทางอีเมล์และ ใช้ WebCT ในการอภิปรายกบัคู่ของตวัเอง (partners) ที�อยู่
มหาวทิยาลยั Texas A&M นกัศึกษาในแต่ละกลุ่มไดรั้บการแบ่งกลุ่มโดยการสุ่ม ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นวา่การสอนวจันปฏิบติัศาสตร์มีผลดีต่อผูเ้รียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศทัJงใน
กลุ่มทดลองที�มีการสอนโดยผูส้อนและกลุ่มที�ใช้การสื�อสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื�อกลาง โดย
ผูเ้รียนมีผลการทดสอบหลงัเรียนในการเติมเต็มบทสนทนา (discourse completion task) ดีกว่า
ผูเ้รียนที�ไม่ได้เรียน นอกจากนีJ  ผลการศึกษายงัชีJ ให้เห็นว่าเทคโนโลยีเป็นเครื�องมือที�มีคุณค่าใน    
การสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ 

Vellenga (2008) ได้ทาํวิจยัเรื� อง ประสิทธิผลของการสอนและวจันปฏิบติัศาสตร์ขา้ม
วฒันธรรม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาประสิทธิผลของการสอนโดยใช้เนืJอหาวจันปฏิบติัศาสตร์
ขา้มวฒันธรรม โดยจดัการสอนเรื�องการขอร้องและการปฏิเสธให้แก่ผูเ้รียนภาษาองักฤษในระดบั
ลางขัJนสูงที�กาํลงัเรียนอยูใ่นหนึ�งในสี�ของสถาบนัที�ทาํการสอนคือ โปรแกรมภาษาองักฤษขัJนสูงใน
มหาวิทยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกา จาํนวน 2 แห่ง ในมหาวิทยาลยัในประเทศลิทวัเนีย 1 แห่ง 
และมหาวิทยาลยัในประเทศญี�ปุ่น 1 แห่ง การสอนทัJงหมดแบ่งออกเป็นสี� ช่วง ใช้เวลา 6 ชั�วโมง 
และใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการซึ� งมีการใช้นวตักรรมต่างๆ จากงานวิจัยที�ผ่านมาทางด้าน        
วจันปฏิบติัศาสตร์ขา้มวฒันธรรม ภาษาศาสตร์คลงัขอ้มูลภาษา และวธีิการสอนภาษาที�สอง ผูเ้รียนที�
เขา้ร่วมการวจิยั (n=148) และผูส้อนที�เขา้ร่วมการวจิยั (n=8) ไดต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัประชากร
ซึ� งรวมถึงข้อมูลเกี�ยวกับเพศ อายุ และประสบการณ์ในการเรียนภาษาที�ผ่านมา และมีการวดั
ความสามารถทางวจันปฏิบติัโดยใช้การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้การเติมเต็มบท
สนทนาแบบเลือกตอบที�ออกแบบสําหรับการศึกษาครัJ งนีJ โดยเฉพาะ (k=18) นอกจากนีJ ยงัมี         
การวิเคราะห์ขอ้มูลทัJงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การประเมินความรู้ดา้นวจันปฏิบติัและการวดั
ความสามารถในการใชภ้าษาของผูเ้รียนแต่ละคน รวมถึงการสังเกตโดยการเยี�ยมชัJนเรียน การเขียน
ตอบของนกัศึกษา และการสัมภาษณ์ผูส้อนมาสนบัสนุนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ ผลการศึกษา
ชีJ ให้เห็นว่าผูเ้รียนในประเทศญี�ปุ่นได้รับประโยชน์จากการสอนวจันกรรมโดยตรงซึ� งมีผลการ
ทดสอบอยู่ในระดับปานกลาง (d=0.38) จากการทาํแบบทดสอบการเติมเต็มบทสนทนาแบบ
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เลือกตอบ (DCT) ในขณะที�ผูเ้รียนในพืJนที�อื�นมีผลการทดสอบในระดบัตํ�า นอกจากนีJ  ลกัษณะของ
ผูเ้รียนแต่ละคน เช่น เพศ ยงัมีผลต่อความสามารถดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์และการเปิดรับภาษาอื�น ๆ
ผา่นการสอนในชัJนเรียนและการเรียนในต่างประเทศ 

Tchoutezo (2010)  ได้ทําวิจัย เ รื� อง  การสอนและการพัฒนาการได้รับความ รู้ทาง              
วจันปฏิบติัศาสตร์ของภาษาที�สอง: การศึกษาความสามารถทางการสื�อสารเกี�ยวกบัภาษาศาสตร์เชิง
สังคม โดยมีจุดประสงคใ์นการการศึกษาเพื�อศึกษาการรับรู้และทศันคติของผูส้อนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาที�สองต่อการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ในชัJ นเรียนภาษาที�สอง และศึกษาผลของการสอน      
วจันปฏิบัติศาสตร์ การดําเนินการวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้การสํารวจการสอน         
วจันปฏิบติัศาสตร์ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ชัJนเรียน เก็บรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบั  
ภูมิหลงัและการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ของผูส้อนภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สอง (ESL) ที�เขา้ร่วม  
การวิจยั ผลการศึกษาแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่มีวิธีการที�หลากหลายที�ผูส้อนนาํมาบูรณาการใน
การสอนวจันปฏิบัติศาสตร์ในชัJ นเรียนภาษาที�สอง นอกจากนีJ  ข้อมูลที�ได้ยงัแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการบูรณาการการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ ความลาํบากที�ผูส้อนประสบระหว่าง
การบูรณาการการสอนวัจนปฏิบัติศาสตร์ และวิธีการต่าง ๆ ที�ผู ้สอนใช้ในการประเมิน
ความสามารถทางด้านวจนปฏิบัติศาสตร์ของผู ้เ รียน โดยสรุปแล้ว ผู ้สอนเชื� อว่าการสอน              
วจันปฏิบติัศาสตร์มีผลดา้นบวกและผูเ้รียนที�ผา่นการเรียนวจันปฏิบติัศาสตร์มีผลการเรียนดีขึJนและ
พฒันาความสามารถทางการสื�อสารของพวกเขาใหดี้ขึJนได ้

Barbosa da Silva (2012) ได้ทาํวิจยัเรื� อง การนาํวจันปฏิบติัศาสตร์ไปใช้ในชัJนเรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สอง โดยมีจุดประสงค ์2 ประการ คือ 1. เพื�อสังเกตความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ความสามารถทางภาษาและความสามารถทางวจันปฏิบติัศาสตร์ของผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาที�
สอง (ESL) และ 2. เพื�อศึกษาวา่การสอนมีผลต่อการพฒันาความรู้ทางวจันปฏิบติัศาสตร์ของผูเ้รียน
เหล่านัJนหรือไม่ ความสามารถทางวจันปฎิบติัศาสตร์มีการวดัโดยใช้การเติมเต็มบทสนทนาแบบ
เลือกตอบ (MCDTs) และการเขียนเติมเต็มบทสนทนา (WDCTs) ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัในครัJ งนีJ ไดแ้ก่ 
ผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สองที�เป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 39 คน ซึ� งกาํลังเรียนอยู่ในโปรแกรม
ภาษาองักฤษแบบเขม้ขน้ (Intensive English Program - IEP) และในชัJนเรียนภาษาองักฤษใน
ระดบัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยั West Virginia โดยเริ�มแรกผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัไดท้าํแบบทดสอบ
ความสามารถทางภาษาและแบบทดสอบความรู้ทางวจันปฏิบติัศาสตร์ก่อนเรียน จากนัJน มีการแบ่ง
ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มทดลองจะได้รับ     
การสอนโดยตรงเกี�ยวกบัวจันกรรม 5 ประเภท (การขอร้อง การปฏิเสธ การขอโทษ การชมเชย    
การเสนอแนะ) เป็นเวลาสี�ชั�วโมงและความรู้ทางด้านวจันปฏิบติัศาสตร์ในประเด็นอื�น ๆ เป็น
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ระยะเวลาสองสัปดาห์ ในขณะที�กลุ่มเปรียบเทียบจะได้เรียนบทเรียนในหัวขอ้อื�นโดยปราศจาก   
การแทรกแซงในระยะเวลาเท่ากนั มีการจดัการทดสอบความรู้ทางวจันปฏิบติัศาสตร์หลงัเรียนทัJง
สองกลุ่ม ผลการทดสอบปรากฏว่าความสามารถทางภาษาและความรู้ทางวจันปฏิบติัศาสตร์มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกในระดบักลาง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ทดลองมีผลการเรียนที�ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชดัทัJงผลการทดสอบหลงัเรียนและผล  
การทดสอบหลงัเรียน กลุ่มทดลองไดรั้บประโยชน์จากการสอนซึ� งใช้วิธีการบูรณาการการสอน 
และผลจากการสอนดงักล่าวยงัคงมีต่อเนื�องมาหนึ� งสัปดาห์ดว้ย ผลของการวิจยัครัJ งนีJ ช่วยให้เขา้ใจ
ทกัษะการสื�อสารและความสามารถในการสื�อสารขา้มวฒันธรรมของผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษา
ที�สอง และแสดงให้เห็นว่าการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ไม่เพียงแต่มีความสําคญัแต่ยงัก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อความสามารถในการใชภ้าษาในทุกระดบั  

Patton (2014) ไดท้าํวิจยัเรื�อง การสอนวจันปฏิบติัศาตร์ในชัJนเรียนที�ใชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาที�สอง โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานโดยมีว ัตถุประสงค์เพื�อศึกษาว่ามีการสอน             
วจันปฏิบติัศาสตร์ในภาษาปลายทาง (target language) อย่างไรในชัJนเรียนที�ใชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาที�สองและศึกษาการรับรู้ของผูส้อนและผูเ้รียนในชัJนเรียนที�ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สอง 
ผูส้อนในชัJนเรียนที�ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สองในการศึกษาครัJ งนีJ คือผูส้อนในโรงเรียนสอน
ภาษาเอกชนในระดบักลางถึงระดบัสองในแคลิฟอร์เนียตอนใต ้จาํนวน 2 คน และผูเ้รียนในชัJน
เรียนที�ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สองในการวิจยัครัJ งนีJ  คือ นกัเรียนอายะระหว่าง 18 ถึง 40 ปี ที�
เรียนกบัผูส้อนหนึ� งในสองคนนีJ  มีการสัมภาษณ์ผูส้อนทัJงสองคนโดยใช้การบนัทึกการสัมภาษณ์
แบบกึ�งมีโครงสร้าง นอกจากนีJยงัมีการใหผู้ส้อนอีกจาํนวน 4 คนตอบแบบสํารวจเพื�อศึกษาการรับรู้
ต่อการสอนและประเมินวจันปฏิบติัศาสตร์ รวมถึงภูมิหลงัทางการศึกษาของผูส้อนทัJง 4 คนนีJ  
ผูเ้รียนไดต้อบแบบสอบถามเพื�อศึกษาความเชื�อและความคิดเห็นต่อการเรียนวจันปฏิบติัศาสตร์ของ
พวกเขา นอกจากนีJ  ยงัมีการสนทนากลุ่มกบันกัเรียนกลุ่มดงักล่าวเพื�อสัมภาษณ์และบนัทึกไวเ้พื�อให้
ไดข้อ้มูลมากยิ�งขึJน ขอ้มูลจากบทสัมภาษณ์ที�บนัทึกไวถู้กนาํมาวิเคราะห์และนาํขอ้มูลเชิงปริมาณที�
ไดจ้ากการสาํรวจและการแจกแบบสอบถามจะถูกนาํมาใชส้นบัสนุนขอ้มูลดงักล่าว การศึกษาครัJ งนีJ
มีวตัถุประสงคเ์พื�ออธิบายวา่ผูส้อนในชัJนเรียนที�ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สองสอนและประเมิน
วจันปฏิบติัศาสตร์อยา่งไรในชัJนเรียนที�ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาที�สอง และเพื�อศึกษาเหตุผลที�พวก
เขาใช้วิธีการสอนเหล่านีJ และประเมินด้วยวิธีเหล่านีJ ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการอบรมการสอน
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาที�สอง (TESOL) ในเรื�องวจันปฏิบติัศาสตร์ การศึกษานีJ เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนได้พูดแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบับรรทดัฐานทางสังคมที�สอนและที�ไม่ได้สอนเป็นภาษา
ปลายทาง รวมถึงการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์เป็นภาษาปลายทาง ผลการศึกษาชีJ ให้เห็นวา่ การศึกษา
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การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาที�สองของผูส้อนส่วนใหญ่ละเลยเรื�องวจันปฏิบติัศาสตร์ และ
การขาดการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ทาํให้ผูส้อนไม่สามารถแปลงทฤษฎีไปสู่การปฏิบติัได ้จุดเน้น
ของการวิจยัครัJ งนีJ ไม่ไดมุ้่งเน้นว่าควรมีการสอนวจันปฎิบติัศาสตร์หรือไม่ แต่ควรหารือกนัว่าจะ
เพิ�มวจันปฏิบติัศาสตร์เขา้ไปในหลกัสูตรของภาษาองักฤษในฐานะภาษาที�สองไดอ้ยา่งไร 
 จากการศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัวจันปฏิบติัศาสตร์จะเห็นไดว้่า งานวิจยัในประเทศ
ส่วนใหญ่จะเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ศึกษาขอ้มูลจากบุคคลและเอกสาร โดยการศึกษาจากบุคคลจะ
ใชว้ิธีการสัมภาษณ์หรือให้ตอบแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึJน ส่วนการศึกษาจากเอกสารจะศึกษา
จากงานเขียนลกัษณะต่าง ๆ บทพดูในเพลง บทโฆษณาในสื�อประเภทต่าง ๆ บทสนทนาในนวนิยาย 
บทสนทนาในละครโทรทศัน์ และการถอดคาํพูดจากรายการประเภทต่าง ๆ ที�ออกอากาศทาง
สื�อมวลชน เป็นตน้ ทฤษฎีทางวจันปฏิบติัศาสตร์ที�นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนใหญ่แลว้จะ
ใช้ทฤษฎีวจันกรรม นอกจากนีJ ยงัอาจใช้ความหมายชีJ บ่งเป็นนัยในการสนทนา (conversational 
implicature) หลกัการร่วมมือในการสนทนา (the cooperative principle) ร่วมวิเคราะห์ดว้ย สําหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลนัJ นมีทัJ งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ แต่ส่วนใหญ่จะใช ้          
การวิเคราะห์เนืJอหา เนื�องจากเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพที�ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่วนงานวิจยัใน
ต่างประเทศนัJ นส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเกี�ยวกับการนําวจันปฏิบัติศาสตร์ไปใช้ในการจัด        
การเรียนการสอนเพื�อศึกษาผลที�เกิดจากการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์แก่ผูเ้รียนที�เรียนภาษาที�สอง ซึ� ง
ผลจากการศึกษาพบวา่ การสอนวจันปฏิบติัศาสตร์แก่ผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้
ภาษามากยิ�งขึJน 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้องกบัการจัดการเรียนการสอนอ่านตีความ 
 ผูว้ิจยัได้ศึกษางานวิจยัทัJ งในประเทศและต่างประเทศที�ศึกษาเกี�ยวกับการจดัการเรียน     
การสอนอ่านตีความเพื�อนาํมาเป็นขอ้มูลในทาํวจิยั โดยจะไดน้าํเสนอรายะเอียดดงัต่อไปนีJ  
 งานวจัิยในประเทศ 

งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ งานวิจยัเชิง
สํารวจและงานวิจยัเชิงทดลองที�มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ ประการที� 1 คือ ศึกษาผลสัมฤทธิq ทาง     
การเรียน และประการที� 2 หาประสิทธิภาพของนวตักรรมที�ผูว้ิจยัสร้างขึJน เช่น แบบฝึก บทเรียน
โมดูล และบทเรียนออนไลน์ เป็นตน้ ดงัรายละเอียดต่อไปนีJ  

จากการศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความประเภทที� 1 ที�เป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ
พบว่า  มีงานวิจัย เพียง  1 เ ล่ม คือ งานวิจัยของ พรรณทิพย์ ตันเถา (2539)  ที�ท ําวิจัย เ รื� อง                   
การเปรียบเทียบกลวิธีการอ่านตีความบทร้อยกรองภาษาไทยของนกัเรียนชัJนมธัยมศึกษาปีที� 6 ที�มี
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ความสามารถในการอ่านแตกต่างกนั การวิจยัครัJ งนีJ มีวตัถุประสงคเ์พื�อ ศึกษากลวิธีการอ่านตีความ
บทร้อยกรองภาษาไทยของนกัเรียนชัJนมธัยมศึกษาปีที� 6 ที�มีความสามารถในการอ่านแตกต่างกนั 
ตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชัJ นมัธยมศึกษาปีที�  6 จ ํานวน 478 คน ผู ้วิจ ัยสร้างแบบวัด
ความสามารถในการอ่านตีความบทร้อยกรองภาษาไทยขึJน 1 ฉบบั ซึ� งมีค่าความเที�ยง 0.83 นาํมา
ทดสอบกลุ่มตวัอย่างประชากร แลว้แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มที�มีความสามารถสูง ปานกลาง และ
ตํ�า โดยการจดัตาํแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ไดน้กัเรียนกลุ่มที�มีความสามารถสูง 148 คน กลุ่มปานกลาง 
185 คน และกลุ่มตํ�า 145 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถามการใชก้ลวิธีการอ่านตีความ
บทร้อยกรองภาษาไทยที�ผู ้วิจ ัยสร้างขึJ นซึ� งมีค่าความเที�ยง 0.78 ผู ้วิจ ัยได้รวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาหาค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการใช้กลวิธี    
การอ่านตีความบทร้อยกรองของนกัเรียนทัJง 3 กลุ่ม ดว้ยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจยั
สรุปไดด้งันีJ  
 1. นักเรียนชัJนมธัยมศึกษาปีที� 6 ใช้กลวิธีในการอ่านตีความในระดบัน้อย เมื�อพิจารณา
กลวิธีแต่ละด้านพบว่า ใช้กลวิธีดา้นการใช้เทคนิคต่าง ๆ ช่วยในการอ่านอยู่ในระดบัมาก แต่ใช้
กลวธีิดา้นการทาํใหเ้กิดความกระจ่างชดัและเขา้ใจง่ายในการอ่าน ดา้นการคน้หาความสัมพนัธ์ของ
เนืJอเรื�อง และดา้นการตรวจสอบความเขา้ใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
 2. การใชก้ลวธีิดา้นการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ช่วยในการอ่าน ระหวา่งกลุ่มที�มีความสามารถสูง
และตํ� าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 แต่การใช้กลวิธีด้านการทําให้เกิด          
ความกระจ่างชัดและเข้าใจง่ายในการอ่าน ด้านการค้นหาความสัมพนัธ์ของเนืJอเรื� อง และด้าน      
การตรวจสอบความเขา้ใจของทัJง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั .05 

งานวิจยัประเภทที� 2 ที�เป็นงานวิจยัเชิงทดลองเพื�อพฒันาผลสัมฤทธิq ทางการเรียนด้าน     
การอ่านตีความของนกัเรียนโดยใช้นวตักรรมประเภทต่าง ๆ ที�ผูว้ิจยัสร้างขึJนนัJนมีหลายเล่ม เช่น 
งานวิจยัของ ชนาฎ จนัทะโก (2536) ที�ทาํวิจยัเรื�อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิq ทางการอ่าน
ตีความของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาชัJนสูงที�เรียนโดยใช้และไม่ใช่แบบฝึก    
การอ่าน โดยมีความมุ่งหมายเพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิq ทางการอ่านตีความระหวา่งนกัศึกษาที�เรียน
โดยใช้แบบฝึกและไม่ใช้แบบฝึกการอ่าน ประชากรที�ใช้ในการศึกษาค้นควา้ ได้แก่นักศึกษา
ระดบัชัJนประกาศนียบตัรวิชาชีพการศึกษาชัJนสูง ชัJนปีที� 2 วิชาเอกพละศึกษา วิทยาลยัพลศึกษา
จงัหวดัสุพรรณบุรี ประจาํภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2535 จาํนวน 80 คน กลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่ม
อย่างง่ายจากกลุ่มประชากรจาํนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน 
เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ครัJ งนีJ  ผูว้ิจยัสร้างขึJนเองประกอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิq
ทางการเรียน แบบฝึกการอ่านตีความและแผนการสอน แบบทดสอบมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
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จาํนวน  60 ขอ้ มีค่าความยากอยูร่ะหว่าง 0.37 – 0.74 ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.37 – 0.63 มีค่า
ความเที�ยง 0.99 แบบทดสอบและแบบฝึกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80.40/80.83 ผูว้ิจยั
ดําเนินการทดลองด้วยตนเอง ใช้เวลาในการทดลองเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ สถิติที�ใช้ใน            
การวเิคราะห์ขอ้มูลคือการทดสอบที (t - test) ผลการวจิยัปรากฏวา่ 
 1.  ผลสัมฤทธิq ทางการอ่านตีความภายหลงัการทดลองทัJงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมสูง
กวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 2.  ผลสัมฤทธิq ทางการอ่านตีความภายหลงักรทดลองระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

ส่วนงานวิจยัที�พฒันาผลสัมฤทธิq ทางการเรียนด้านการอ่านตีความของนักเรียนโดยใช้
บทเรียนโมดูลนัJนมีงานวิจยัของ พรอุมา พิชยะสุนทร (2546) ที�ไดท้าํวิจยัเรื�อง การสร้างบทเรียน
โมดูลวิชาภาษาไทย เรื�องการอ่านตีความ สําหรับนกัเรียนชัJนมธัยมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อสร้างและ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทย เรื� องการอ่านตีความ สําหรับนักเรียนชัJน
มธัยมศึกษาปีที� 4 เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิq ก่อนและหลงัเรียนวิชาภาษาไทยเรื�องการอ่านตีความ
ของนกัเรียนที�เรียนดว้ยบทเรียนโมดูล และเพื�อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนที�มีต่อบทเรียนโมดูล
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัJนมธัยมศึกษาปีที� 4 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน โดยการสุ่มนกัเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน จาก
การเรียงลาํดบัคะแนนสอบวิชาภาษาไทย (ท 44010) อยา่งละ 5 คน 3 แผนการเรียน คือ แผนวิทย-์
คณิต และศิลป-คณิต, ศิลป์ภาษา ห้องละ 15 คน รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทัJงสิJน 45 คน ทาํการทดลอง
โดยเรียนบทเรียนโมดูล 3 หน่วยใชเ้วลาในการทดลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วนั วนัละ 30 นาที 
เป็นเวลา 10 วนั เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1. บทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทยเรื�องการอ่าน
ตีความ จาํนวน 3 หน่วย  2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการอ่านตีความก่อนและหลงัการเรียน
บทเรียนโมดูล 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที�มีต่อบทเรียนโมดูล การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชโ้ปรแกรม SPSS วิเคราะห์หาความยากง่าย (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ใชสู้ตร KR-20 หาค่า   
ความเชื�อมั�นของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียนใช้สัมประสิทธิq แอลฟา (Alpha) ของ    
Cronbach หาค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัความคิดเห็นใชสู้ตร E1/E2 หาประสิทธิภาพของบทเรียน
โมดูลและใชส้ถิติทดสอบค่าที (t-test) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิq ทางการอ่านตีความก่อนและหลงั
เรียนบทเรียนโมดูล ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  บทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทย เรื�องการอ่านตีความ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.12/81.28 
ซึ� งอยูใ่นเกณฑดี์ 
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 2.  ผลสัมฤทธิq ทางการเรียนบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทย เรื�องการอ่านตีความของนกัเรียน
หลงัเรียนดว้ยบทเรียนโมดูลสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 3.  นกัเรียนมีความเห็นดว้ยมากต่อการเรียนดว้ยบทเรียนโมดูลที�ผูว้จิยัสร้างขึJน 

และงานวิจยัของ รักตาภา ธนาวรรณิต (2549) ที�ทาํวิจยัเรื�อง การพฒันาบทเรียนโมดูลวิชา
ภาษาไทยเรื�องการอ่านตีความของนกัเรียนชัJนมธัยมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ อาํเภอ  
สามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อสร้างบทเรียนโมดูล วิชาภาษาไทย เรื�องการอ่าน
ตีความสําหรับนกัเรียนชัJนมธัยมศึกษาปีที� 4 และเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านตีความของ
นกัเรียนที�เรียนดว้ยบทเรียนโมดูล กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัJนมธัยมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถมัภ์ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2548 โดยการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) เลือกมา 1 ห้องเรียน จาํนวน 44 คน ใชเ้วลาในการทดลอง 16 
คาบ คาบละ 50 นาที เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ บทเรียนโมดูลเรื�องการอ่าน
ตีความ แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความวชิาภาษาไทย และแบบทดสอบประเมินผล
บทเรียนโมดูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ t-test for dependent sample ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมี
ความสามารถในการอ่านตีความวิชาภาษาไทยหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั .01 

สําหรับงานวิจยัที�พฒันาผลสัมฤทธิq ทางการเรียนดา้นการอ่านตีความของนกัเรียนโดยใช้
บทเรียนออนไลน์นัJน มีงานวิจยั ดารกา วรรณวนิช (2552) ที�ทาํวิจยัเรื� อง การศึกษาผลสัมฤทธิq
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื�อง ทกัษะการอ่านตีความ ของนกัเรียนชัJนมธัยมศึกษาปีที� 1 ที�เรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ (e-learning) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อพฒันาบทเรียนออนไลน์ เรื� อง ทกัษะ       
การอ่านตีความ สําหรับนกัเรียนชัJนมธัยมศึกษาที� 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื�อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิq ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื�อง ทกัษะการอ่านตีความ ระหวา่งกลุ่มที�เรียน
ผ่านบทเรียนออนไลน์กับกลุ่มที�สอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชัJ น
มธัยมศึกษาที�ปีที� 1 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จาํนวน 2 ห้องเรียน สุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง (เรียนผ่านบทเรียน
ออนไลน์) 1 ห้องเรียน จาํนวน 45 คน และเป็นกลุ่มควบคุม (สอนปกติ) 1 ห้องเรียน จาํนวน 45 คน 
แบบแผนการทดลองเป็นแบบ randomized control group pretest posttest design ใช้เวลาใน        
การทดลอง 10 คาบ คาบละ 50 นาที เครื� องมือที� ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  บทเรียนออนไลน์              
แผนการสอนแบบปกติ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียน เรื�อง ทกัษะการอ่านตีความ 
สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิตพืJนฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test for  
independent sample ผลการวจิยัพบวา่  
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 1. บทเรียนออนไลน์ เรื�อง ทกัษะการอ่านตีความ มีประสิทธิภาพ 83.44/82.67 
 2. นกัเรียนที�เรียนผา่นบทเรียนออนไลน์กบันกัเรียนที�ไดรั้บการสอนปกติมีผลสัมฤทธิq ทาง 
การเรียนวชิาภาษาไทย เรื�อง ทกัษะการอ่านตีความ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
โดยกลุ่มที�เรียนผา่นบทเรียนออนไลน์มีผลสัมฤทธิq ทางการเรียนสูงกวา่ 

นอกจากนีJ ยงัมีงานวิจัยของ ดารุณี ถึงลาภ (2552) ที�ทาํวิจัยเรื� อง การสร้างและหา
ประสิทธิภาพสื�อประกอบการสอนแบบผสมผสานวิชาการอ่านตีความ (EN202) หลักสูตร     
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง โดยการวิจยันีJ มีวตัถุประสงคเ์พื�อสร้างและหาประสิทธิภาพสื�อ
ประกอบการสอนแบบผสมผสานวิชาการอ่านตีความ (EN202) หลกัสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิq ทางการเรียนของผูเ้รียน ก่อนและหลงัการเรียนโดยใชสื้�อ
ประกอบการสอนแบบผสมผสานที�สร้างขึJน และเพื�อสํารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อสื�อ
ประกอบการสอนแบบผสมผสาน โดยมีสมมติฐานของการวิจยัดงันีJ  สื�อประกอบการสอนแบบ
ผสมผสาน วิชาการอ่านตีความ (EN202) ที�สร้างขึJนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิq
ทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยสื�อสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และ
ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนดว้ยสื�อประกอบการสอนที�สร้างขึJน อยูใ่นระดบัมาก เครื�องมือ
ในการวิจยัประกอบดว้ย แบบเรียนที�มีสื�อผสมที�เป็นบทเรียนบนเวบ็ แบบทดสอบ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูเ้รียน และแบบประเมินคุณภาพโดยผูเ้ชี�ยวชาญ โดยกระบวนการทดลองใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นแบบกลุ่มเดี�ยวทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ซึ� งทดลองกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ที�ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านตีความ จาํนวน 30 คน ผลการวิจยัพบวา่ 
สื�อประกอบการสอนที�สร้างขึJนมีประสิทธิภาพ 80.2/80.46 ซึ� งเป็นไปตามเกณฑ์ที�กาํหนด. 
ผลสัมฤทธิq ทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อสื�อที�สร้างขึJนอยูใ่นระดบัมาก 

ส่วน วรวฒัน์ วฒันธีรางกูร (2552) ไดท้าํวิจยัเรื�อง การศึกษาผลการเรียนรู้ที�พฒันาทกัษะ  
การอ่านตีความ และการเขียนสรุปความด้วยบทเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับ
นกัเรียนชัJนมธัยมศึกษาปีที� 3 โดยมีวตัถุประสงค์ 1. เพื�อศึกษาผลการเรียนรู้ที�พฒันาทกัษะการอ่าน
ตีความ และการเขียนสรุปความ ดว้ยบทเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนกัเรียนชัJน
มธัยมศึกษาปีที� 3 โดยกาํหนดเกณฑ์เฉลี�ยร้อยละ 80/80 2. เพื�อศึกษาสภาพความสามารถของ
นักเรียนด้านทักษะการอ่านตีความ และการเขียนสรุปความ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชัJ น
มธัยมศึกษาปีที� 3/2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมยส์ํานกังานเขตพืJนที�การศึกษาบุรีรัมย ์เขต 
4 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 36 คน การดาํเนินการวิจยัครัJ งนีJ ใช้รูปแบบการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ ประกอบดว้ยวงจรปฏิบติัการ 3 วงจร เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
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คือ 1. เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ บทเรียนและแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 15 
แผน 2. เครื�องมือที�ใชส้ะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ แบบประเมินผลงานนกัเรียน แบบทดสอบ
ทา้ยวงจร แบบสังเกตการณ์สอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน แบบประเมิน
แผนการจดัการเรียนรู้ และแบบวิเคราะห์ผลงานนกัเรียน สถิติที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย ( ×� )          
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (percentagc) ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้ที�พฒันาทกัษะการอ่านตีความ และการเขียนสรุปความ พบว่า 
นกัเรียนมีคะแนนเฉลี�ยร้อยละ 85.05 และมีจาํนวนนักเรียนที�ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90.27 ซึ� งสูงกว่า
เกณฑที์�กาํหนด 
 2. ผลการศึกษาสภาพความสามารถของนกัเรียนดา้นทกัษะการอ่านตีความ และการเขียน
สรุปความ พบวา่ 
  2.1  ทกัษะการอ่านตีความ นักเรียนสามารถอ่านตีความบทเรียนสู่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผล และสามารถใช้แนวคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการแกปั้ญหา สถานการณ์ไดอ้ย่างสร้างสรรค ์โดยมีระดบัความสามารถที�พฒันาขึJนใน
แต่ละวงจรตามลาํดบั 
  2.2 ทกัษะการเขียนสรุปความ นกัเรียนสามารถเขียนสรุปความจากเนืJอเรื�องที�อ่าน เขียน
สรุปความโดยใช้แผนภาพความคิดได้ เขียนสรุปความจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและ      
การแกปั้ญหาสถานการณ์ได ้โดยมีระดบัความสามารถที�พฒันาขึJนในแต่ละวงจรตามลาํดบั 
 งานวจัิยต่างประเทศ 

Mason, Scirica and Salvi (2006) ไดท้าํวิจยัเรื�อง ผลลพัธ์ของความเห็นเกี�ยวกบัการสร้าง
ความหมายและการสอนตีความเรื� องเล่า โดยศึกษาความเห็นของนักเรียนในสองมิติเกี�ยวกับ        
การสร้างความหมายในกระบวนการอ่านและความเห็นเกี�ยวกบัการถ่ายทอดและการดาํเนินการ ใน
เรื� องความเห็นเกี�ยวกับการถ่ายทอดนัJนผูอ่้านต้องทาํความเข้าใจความหมายที�ผูเ้ขียนตัJงใจสื� อ 
ในขณะที�ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการดาํเนินการนัJน ผูอ่้านจะตอ้งทาํหน้าที�เป็นผูส้ร้างความหมาย
โดยตรง ความเห็นของนกัเรียนนีJ ไดม้าจากการหาค่าเฉลี�ยของแบบสอบถามและจากการตรวจสอบ
ผลลพัธ์ของความเห็นต่อเรื�องที�อ่านและการตีความ ในการศึกษาครัJ งแรกไดศึ้กษาจากนกัเรียนชัJน
มธัยมศึกษาปีที� 5 จาํนวน 52 คน โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ ความเห็นต่อการดาํเนินการของ
นกัศึกษามีผลต่อการตีความเรื�องที�อ่านในทางบวกซึ� งอยู่ในรูปแบบของการตอบสนองรายบุคคล
และตามแก่นเรื�อง ส่วนการศึกษาครัJ งที�สอง เป็นการศึกษาจากนกัเรียนชัJนมธัยมศึกษาปีที� 1 และชัJน
มธัยมศึกษาปีที� 5 จาํนวน 202 คน ผลการศึกษาพบวา่ความคิดเห็นต่อการดาํเนินการมีผลต่อเรื�องที�
อ่าน การตอบสนองการตีความตามแก่นของเรื�องและเป็นรายบุคคล  และต่อการสร้างความหมาย
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ทัJงหมด นอกจากนีJ  ยงัแสดงให้เห็นวา่ผลลพัธ์ในทางบวกของการสอนตีความที�เฉพาะเจาะจงดีกวา่
การสอนแบบไม่เจาะจง และระดบัชัJนยงัมีผลต่อเรื�องที�อ่านและการตีความอยา่งมีนยัสําคญั สุดทา้ย
คือความแตกต่างในเรื�องการแสดงออกของนักเรียนยงัมีส่วนสัมพนัธ์กับประเภทของโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายที�นกัเรียนเขา้ศึกษาดว้ย 

Muzzillo (2007) ไดท้าํวจิยัเรื�อง จากการอ่านออกเสียงสู่การตีความแบบออกเสียง: ผลลพัธ์
ของคาํพูดต่อการเล่าเรื�องใหม่ของนกัเรียนชัJนมธัยมศึกษา ซึ� งการวิจยันีJ ไดศึ้กษากบันกัเรียนชัJน
มธัยมศึกษาปีที� 5ที�เรียนวิชาวรรณกรรมโลก ในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลางของเขตตะวนัตก
ตอนกลาง กลุ่มตวัอยา่งที�ไดม้าใชว้ธีิการสุ่ม โดยกลุ่มหนึ�งไดตี้ความแบบออกเสียงเรื�องสัJนจาํนวน 1 
เรื�อง โดยให้เตรียมตวัและแจง้วตัถุประสงค์ที�ชดัเจน และกลุ่มตวัอย่างอีกกลุ่มหนึ� งไดแ้ลกเปลี�ยน
ความคิดเห็นและเขียนตอบคาํถามเรื�องสัJ นเรื� องเดียวกนั จากนัJนนกัเรียนทัJงหมดได้เขียนเล่าเรื�อง
ใหม่ซึ� งจะถูกวเิคราะห์เพื�อหากลยทุธ์ในการเล่าเรื�องใหม่และความแตกต่างที�เด่นชดัของทัJงสองกลุ่ม 
รวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการในการจดัประเภท จากผลการศึกษาพบวา่กลุ่มทัJงสองดงักล่าวมี
ความแตกต่างอยา่งชดัเจน 5 ประเภท จากทัJงหมด 11 ประเภท คือ ความขดัแยง้ ความคิด เคา้โครง
เรื�อง จินตภาพ และความรู้สึกร่วม นอกจากนีJ  นกัเรียนที�ตีความร้อยแกว้แบบออกเสียงจาํเรื�องราวที�
อ่านในแต่ละประเภทนัJนไม่ค่อยได ้เนื�องจากกระบวนการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นและกระบวน  
การเขียนค่อนข้างเป็นกระบวนการที�ใช้เป็นประจาํในชัJ นเรียนวิชาวรรณกรรมอยู่แล้ว ดังนัJ น       
การตีความแบบออกเสียงจึงค่อนขา้งใชไ้ดดี้ในชัJนเรียน  
 Ajayi (2012) ได้ทาํวิจัยเรื� อง “วีดิทัศน์” การอ่านและรูปแบบการเรียนรู้ที�ผสมผสาน: 
การศึกษานกัเรียนที�เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สอง/การอ่านเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียน การ
ตีความเรื�องซินเดอเรลล่าจากมุมมองทางสังคมประวติัศาสตร์ของนกัเรียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ
ค้นหาว่าผูเ้รียนที�พูดภาษาสเปนที�เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที�สองหรือเรียนการอ่านเขียน
ภาษาองักฤษใชป้ระสบการณ์ทางสังคมประวติัศาสตร์และแหล่งการเรียนรู้ที�ผสมผสานของพวกเขา
เป็นสื�อกลางในการตีความและอธิบายเรื� องซินเดอเรลล่าอย่างไร โดยให้นักเรียนกลุ่มตวัอย่างที�
ศึกษาอยู่ในชัJ นประถมศึกษาปีที�  3 จ ํานวน 18 คน ตีความวีดิทัศน์และทําความเข้าใจเรื� อง               
ซินเดอเรลล่าใหม่ดว้ยการวาดภาพและเขียนประโยค ผลการศึกษาชีJ ให้เห็นว่า 1. ควรบรรจุเรื�อง   
ซินเดอเรลล่าในหลกัสูตรการเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สอง/การอ่านเขียนภาษาองักฤษเพื�อ
วตัถุประสงคใ์หเ้กิดความรู้ทางสังคมและการวเิคราะห์เชิงวพิากษ ์2. ผูส้อนภาษาองักฤษเป็นภาษาที�
สอง/การอ่านเขียนภาษาองักฤษสามารถใช้แนวทางการสะทอ้นความคิดดว้ยตนเอง (self-reactive 
approach) เพื�อช่วยให้เกิดการตีความเชิงวิพากษ์ในการอ่านเรื�องเกี�ยวกบัที�เป็นที�นิยมที�เกี�ยวกบั
วฒันธรรม และ 3. การเปลี�ยนกรอบความเขา้ใจ (reconceptualizing) ในห้องเรียนภาษาองักฤษเป็น
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ภาษาที�สอง/การอ่านเขียนภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษาที�เป็นพืJนที�ทางสัญญะ (semiotic spaces) 
ที�ได้นกัเรียนได้ตีความวิดีทศัน์ในแหล่งการเรียนรู้ที�หลากหลายและอย่างเป็นกระบวนการ โดย
เปลี�ยนนกัเรียนเป็นผูบ้ริโภคและวดิีทศัน์เป็นผูผ้ลิตตามระบบการสื�อสาร 

Huang and Wang (2012) ไดท้าํวิจยัเรื�อง การใชป้ระโยชน์จากการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานในชัJนเรียนการตีความภาษาองักฤษในมหาวิทยาลยั โดยเน้นการศึกษาเรื�องความไปไปไดใ้น
การใช้ประโยชน์จากวิธีการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning - PBL) ใน        
ชัJนเรียนการตีความองักฤษในมหาวิทยาลยัในประเทศไตห้วนั การใช้วิธีการสอนแบบปัญหาเป็น
ฐานคือวธีิการสอนโดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางซึ� งช่วยให้นกัเรียนเรียนวิชาต่างๆ และซึมซบัความรู้
จากการทาํวจิยัแบบเดี�ยวและแบบกลุ่มซึ�งแตกต่างจากวธีิการสอนโดยการสอนแบบการบรรยายเป็น
ฐาน ในการเรียนการสอนทางการแพทย ์การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นวิธีการเรียนการสอนที�
มีประสิทธิภาพและผูส้อนใช้วิธีการนีJ บ่อยครัJ งเพื�อพฒันาความสามารถของนักศึกษาในสาย
การแพทยใ์นการแกไ้ขปัญหาที�ซับซ้อนซึ� งรวมถึงปัญหาที�มีหลายแง่มุมผา่นวิธีการที�มีขอ้จาํกดั ใน
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ในชัJนเรียนการตีความภาษาองักฤษซึ� งเป็นวิชาที�ยากมากวิชา
หนึ� ง นักศึกษาในชัJนไม่เพียงตอ้งมีความรู้ด้านภาษาอย่างเพียงพอ แต่ต้องมีทกัษะการตีความที�
แม่นยาํทัJงในภาษาตน้ฉบบั (source language) และภาษาฉบบัแปล (target language) คณะผูว้ิจยัได้
ทดลองใช้วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในชัJนเรียนการตีความภาษาองักฤษเป็นเวลา 1 ภาค
การศึกษาเพื�อหาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงโดยได้รับแรงบนัดาลใจจาก
ความสําเร็จในการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานในการเรียนการสอนทางการแพทย ์
งานวจิยัครัJ งนีJประกอบดว้ย 4 ตวัแปร คือ 1. ทศันคติของนกัศึกษา 2. ความพึงพอใจของนกัศึกษา 3. 
แรงจูงใจของนกัศึกษา และ 4. ผลสัมฤทธิq ทางการเรียนดว้ยตนเองของนกัศึกษา มีการศึกษาตวัแปร
ดงักล่าวโดยใชก้ารวิเคราะห์ที�มุ่งเนน้เชิงคุณภาพ ผลการวิจยัหลกัๆ ชีJ ให้เห็นวา่นกัศึกษามีทศันคติ
เชิงบวกต่อวธีิการใชปั้ญหาเป็นฐานซึ� งมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้และยงัเป็นการยกระดบัทกัษะ
การตีความภาษาองักฤษเป็นอยา่งยิ�ง 

Levine (2014) ไดท้าํวิจยัเรื�อง การตีความให้สามารถเขา้ใจง่ายโดยใชก้ลวิธีผลกระทบเป็น
ฐาน โดยกล่าวไวว้า่ ผูอ่้านงานวรรณกรรมที�มีประสบการณ์มกัจะสามารถระบุประเด็นต่าง ๆ ของ
เรื� องที�อ่านได้ดีกว่าผูที้�เริ� มอ่านวรรณกรรมซึ� งสิ� งที�เห็นเด่นชัดคือการตีความเกี�ยวกบัวรรณกรรม  
นัJน ๆ และการสร้างความหมายเชิงภาพพจน์และการอนุมานเกี�ยวกบัแก่นของเรื�องจากวรรณกรรม
เหล่านัJน การศึกษากึ�งทดลองในครัJ งนีJพบวา่ สมมติฐานที�วา่สามารถช่วยให้ผูที้�เริ�มอ่านวรรณกรรม
ตีความงานวรรณกรรมที�อ่านไดโ้ดยการวาดภาพและการฝึกตีความเรื�องที�อ่านในชีวิตประจาํวนั   
การฝึกตีความโดยใชก้ลวิธีผลกระทบเป็นฐานในทุก ๆ วนัช่วยให้ผูที้�ฝึกสามารถแกปั้ญหาเกี�ยวกบั
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การตีความเพื�อพฒันาจากการยอ่ความทั�วๆไปไปสู่การตีความเชิงภาพพจน์ได ้การเรียนรู้การตีความ
โดยใชก้ลวิธีผลกระทบเป็นฐานนัJนเกี�ยวขอ้งกบัการบ่งชีJภาษาในงานวรรณกรรมวา่ความรู้สึกของ
ผูอ่้านเป็นเรื�องเกี�ยวกบัผลกระทบหรือผลลพัธ์จากการใช้เหตุผลต่อภาษานัJน และจากนัJนจะเกิด   
การอธิบายหรือแสดงให้เห็นถึงการให้เหตุผลเหล่านัJน ในการเข้าร่วมในการสอนนักเรียนชัJน
มธัยมศึกษาปีที� 6 โดยใชห้อ้งเรียนเป็นฐานเป็นเวลา 4 สัปดาห์ในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายใน
เขตเมืองที�มีผลสัมฤทธิq ทางการศึกษาตํ�าและมีฐานะยากจนมากแห่งหนึ� งโดยใช้การแก้ปัญหา
เกี�ยวกบัการตีความจากเรื�องที�อ่าน และอีกห้องเรียนหนึ�งเป็นการตีความเรื�องที�อ่านโดยไม่ใชว้ิธีการ
ดงักล่าว จากการวิเคราะห์งานเขียนตีความก่อนและหลังเรียนและวิธีการคิดและออกเสียงจาก
นักเรียนทัJงสองกลุ่มพบว่านักเรียนกลุ่มที�ได้เขา้ร่วมโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาเกี�ยวกับการตีความ
สามารถสื�อความหมายจากการดีความไดใ้นขณะที�กลุ่มเปรียบเทียบไม่สามารถทาํได ้ผลการศึกษา
ชีJ ใหเ้ห็นวา่การสอนที�ถ่ายถอดโดยใชว้ิธีการแกปั้ญหาเกี�ยวกบัการตีความโดยใชผ้ลกระทบนัJนช่วย
ใหผู้ที้�เริ�มอ่านวรรณกรรมสามารถอ่านตีความเรื�องที�อ่านได ้
 จากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ งานวิจยั
ในประเทศส่วนใหญ่เป็นการวิจยัและพฒันานวตักรรมที�นาํมาใช้พฒันาความสามารถในการอ่าน
ตีความ เช่น แบบฝึกทกัษะ บทเรียนโมดูล บทเรียนออนไลน์ (e-learning) เป็นต้น กลุ่มตวัอย่าง  
ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนชัJนมธัยมศึกษาตอนปลาย มีงานวิจยัเพียงเล่มเดียวที�กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี การวิเคราะห์ขอ้มูลก็จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติ
บรรยายและสถิติอนุมานเพื�อสรุปผลการวิจยั ส่วนงานวิจยัในต่างประเทศมีทัJงงานวิจยัเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยงานวิจยัเชิงปริมาณจะศึกษาเช่นเดียวกบังานวิจยัในประเทศ กล่าวคือ จะศึกษา
เกี�ยวกบัการใช้นวตักรรมเพื�อพฒันาความสามารถในการอ่านตีความของนักเรียนนักศึกษา เช่น    
การใชว้ิธีสอนแบบปัญหาเป็นฐาน การใช้วิดีทศัน์ ฯลฯ ส่วนงานวิจยัเชิงคุณภาพจะเป็นการศึกษา
เกี�ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที�มีผลต่อความสามารถในการอ่านตีความของผูเ้รียน กลุ่มตัวอย่างที�ใช้
ส่วนมากก็จะเป็นนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  
 จากที�กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่ายงัไม่มีการนาํทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มาใชใ้นการวิจยั
ทางดา้นการศึกษาและการวิจยัเกี�ยวกบัการอ่านตีความยงัคงมีการวิจยัในระดบัชัJนมธัยมศึกษาเป็น
ส่วนใหญ่ มีการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่งที�เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเพียงเล่มเดียว แต่ก็เป็นการวิจยั
และพฒันานวตักรรมที�ใชพ้ฒันาความสามารถในการอ่านตีความ ยงัไม่มีงานวิจยัเกี�ยวกบัการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตีความมาก่อน ดงันัJนผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะพฒันารูปแบบการเรียน     
การสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต  
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บทที� 3 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
การวิจัยเรื� อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ

เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
วจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต 
 2. ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  
 3. ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
 4. ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวิจยัตามกระบวนการวิจยัและพฒันา 
(research and development) ซึ� งมีขัJนตอนในการวจิยั 4 ขัJนตอน ดงันีJ  

ขัJนตอนที� 1 การศึกษาขอ้มูลพืJนฐานสําหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (needs 
analysis)   

ขัJนตอนที� 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (design and development) 
ขัJนตอนที� 3 การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน (implementation)  
ขัJนตอนที� 4 การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน (evaluation)  

 โดยการดาํเนินการวจิยัในแต่ละขัJนตอนมีรายละเอียดดงัต่อไปนีJ  
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ขั/นตอนที� 1 การศึกษาข้อมูลพื/นฐานสําหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (needs analysis) 
วตัถุประสงค์  
เพื�อศึกษาขอ้มูลพืJนฐานเกี�ยวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความใน

ระดับอุดมศึกษา เพื�อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี         
วจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต 

วธีิดําเนินการ 
 1. ศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัรายวิชาการอ่านตีความที�สอนในหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัต่าง ๆ จาํนวน 7 แห่ง ไดแ้ก่  
  1. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย  
  2. มหาวทิยาลยักาํแพงเพชร  
  3. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  
  4. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
  5. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  
  6. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
  7. มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
  โดยศึกษาจากคาํอธิบายรายวิชา วตัถุประสงค์ และเนืJอหารายวิชาตามที�หลักสูตร
กาํหนด เพื�อจะได้ทราบถึงวตัถุประสงค์ในการจดัการเรียนการสอน เนืJอหาในการจดัการเรียน    
การสอน และวิธีการวดัและประเมินผลในรายวิชาการอ่านตีความของมหาวิทยาลยัราชภฏัต่าง ๆ
 2. สัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนในระดบัอุดมศึกษาที�สอนรายวิชาการอ่านตีความหรือรายวิชาที�
เกี�ยวข้องกับการอ่านตีความ จาํนวน 10 คน เกี�ยวกับวตัถุประสงค์ เนืJอหาในการจัดการเรียน        
การสอน วิธีการวดัและประเมินผล ตลอดจนสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนอ่านตีความใน
ระดบัอุดมศึกษาจากมหาวทิยาลยัราชภฏัต่าง ๆ จาํนวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ 
  1. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
  2. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
  3. มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
  4. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
  5. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
  6. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
  7. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
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  8. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
  9. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
  10. มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
  โดยมีเกณฑที์�ใชใ้นการคดัเลือกดงันีJ  
  1. เป็นอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการอ่านตีความหรือรายวิชาที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความ
ในระดบัอุดมศึกษา 
  2. มีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาการอ่านตีความหรือรายวิชาที� เกี�ยวข้องกับ      
การอ่านตีความในระดบัอุดมศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 
 3. สัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จาํนวน 40 คน เกี�ยวกบัสภาพปัญหาในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
และความต้องการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ โดยนักศึกษาที�ใช้ใน          
การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
  3.1 นกัศึกษาที�เคยเรียนรายวชิาการอ่านตีความ จาํนวน 10 คน  
  3.2 นกัศึกษาที�ไม่เคยเรียนรายวชิาการอ่านตีความ จาํนวน 30 คน แบ่งเป็น  
 3.2.1 นกัศึกษาชัJนปีที� 1 จาํนวน 10 คน 
 3.2.2 นกัศึกษาชัJนปีที� 2 จาํนวน 10 คน 
 3.2.3 นกัศึกษาชัJนปีที� 3 จาํนวน 10 คน 
 4. นําผลการศึกษาสภาพปัญหาการสอนอ่านตีความที�พบมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายและคําอธิบายรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาไทย (5 ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพื�อกาํหนดเป็นวตัถุประสงคแ์ละแนวทาง
ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถ
ในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 
เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพืJนฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต มีดงันีJ  
 1.  แบบบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความใน
ระดบัอุดมศึกษา 
 2.  แบบสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนระดบัอุดมศึกษาเกี�ยวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นใน
การจดัการเรียนการสอนอ่านตีความ 
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 3. แบบสัมภาษณ์นักศึกษาเกี�ยวกับสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดัการเรียน      
การสอนรายวชิาอ่านตีความ 
 ขั/นตอนการสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 
 1.  แบบบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความใน
ระดบัอุดมศึกษา 
  1.1  ศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างแบบบนัทึกขอ้มูล 
  1.2  กาํหนดประเด็นที�จะศึกษาจากเอกสารแลว้ออกแบบและสร้างแบบบนัทึกขอ้มูล
เกี�ยวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการอ่านตีความในระดบัอุดมศึกษา 
  1.3  นาํแบบบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
ในระดบัอุดมศึกษาเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื�อตรวจสอบความชดัเจน ความถูกตอ้ง       
และความเหมาะสมของภาษาที�ใช้ รวมถึงความครอบคลุมของเนืJอหาและวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาเพื�อนาํขอ้เสนอแนะมาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
  1.4  นาํแบบบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
ในระดบัอุดมศึกษามาปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอให้ผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ความเที�ยงตรงของเนืJอหา (content validity) และนาํความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency: IOC) ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 
1.00  
  1.5  นาํแบบบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
ในระดบัอุดมศึกษาที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชบ้นัทึกขอ้มูลต่อไป 
 2.  แบบสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนระดบัอุดมศึกษาเกี�ยวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นใน
การจดัการเรียนการสอนอ่านตีความ 
  2.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์จาก
เอกสารและตาํราต่าง ๆ  
  2.2  สร้างแบบสัมภาษณ์อาจารย์ผูส้อนระดับอุดมศึกษาเกี�ยวกับสภาพปัญหาและ    
ความคิดเห็นในการจดัการเรียนการสอนอ่านตีความ 
  2.3  นําแบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู ้สอนระดับอุดมศึกษาเกี�ยวกับสภาพปัญหาและ         
ความคิดเห็นในการจดัการเรียนการสอนอ่านตีความเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื�อ
ตรวจสอบความชดัเจน ความถูกตอ้ง และความเหมาะสมของภาษาที�ใช ้รวมถึงความครอบคลุมของ
เนืJอหาและวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื�อนาํขอ้เสนอแนะมาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
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  2.4  นําแบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู ้สอนระดับอุดมศึกษาเกี�ยวกับสภาพปัญหาและ         
ความคิดเห็นในการจดัการเรียนการสอนอ่านตีความมาปรับปรุงแกไ้ข แลว้เสนอให้ผูเ้ชี�ยวชาญ 5 
ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเที�ยงตรงของเนืJอหา (content validity) และนาํความคิดเห็น
ของผูเ้ชี�ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency: IOC) 
ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  
  2.5  นําแบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู ้สอนระดับอุดมศึกษาเกี�ยวกับสภาพปัญหาและ        
ความคิดเห็นในการจดัการเรียนการสอนอ่านตีความที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชส้ัมภาษณ์ต่อไป 
 3.  แบบสัมภาษณ์นักศึกษาเกี�ยวกับสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดัการเรียน      
การสอนรายวชิาอ่านตีความ 
  3.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์จาก
เอกสารและตาํราต่าง ๆ  
  3.2  สร้างแบบสัมภาษณ์นักศึกษาเกี�ยวกับสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจัด     
การเรียนการสอนรายวชิาอ่านตีความ 
  3.3  นาํแบบสัมภาษณ์นกัศึกษาเกี�ยวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดัการเรียน
การสอนรายวิชาอ่านตีความเสนอต่ออาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื�อตรวจสอบความชัดเจน    
ความถูกต้อง และความเหมาะสมของภาษาที� ใช้ รวมถึงความครอบคลุมของเนืJ อหาและ
วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื�อนาํขอ้เสนอแนะมาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
  3.4  นาํแบบสัมภาษณ์นกัศึกษาเกี�ยวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดัการเรียน
การสอนรายวิชาอ่านตีความมาปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผู ้เ ชี� ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ           
ความถูกตอ้งและความเที�ยงตรงของเนืJอหา (content validity) และนาํความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ
มาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency: IOC) ไดค่้าดชันี    
ความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  
  3.5  นาํแบบสัมภาษณ์นกัศึกษาเกี�ยวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดัการเรียน
การสอนรายวชิาอ่านตีความที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชส้ัมภาษณ์ต่อไป 

ผลลพัธ์ที�คาดหวงั 
1. ทราบวตัถุประสงค์ เนืJอหาในการจดัการเรียนการสอน และวิธีการวดัและประเมินใน

รายวชิาการอ่านตีความของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ 

2. ทราบสภาพปัญหาปัจจุบนัในการจดัการเรียนการสอนอ่านตีความสําหรับนักศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต 
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3. ทราบความตอ้งการของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอน
รายวชิาการอ่านตีความ 

 
ตารางที� 6 สรุปวธีิดาํเนินการในขัJนตอนที� 1  
 

วตัถุประสงค์ 
 

วธีิการ เป้าหมาย 
 

เครื�องมือ 
 

การวเิคราะห์ 
ข้อมูล 

ผลที�ได้ 
 

1. ศึกษา
ขอ้มูลเกี�ยวกบั
รายวชิา      
การอ่าน
ตีความที�สอน
ในหลกัสูตร
ระดบัปริญญา
บณัฑิต 

ศึกษาเอกสาร ขอ้มูลเกี�ยวกบั
รายวชิาการ
อ่านตีความที�
สอนในระดบั 
อุดมศึกษา 
จาก
มหาวทิยาลยั
ต่าง ๆ จาํนวน 
7 แห่ง 

แบบวเิคราะห์
ขอ้มูลเกี�ยวกบั
สภาพการจดั 
การเรียน 
การสอน
รายวชิา     
การอ่าน
ตีความใน
ระดบั 
อุดมศึกษา 

การวเิคราะห์
เนืJอหา 
(content 
analysis) 

-วตัถุประสงค์
ในการจดั     
การเรียน 
การสอน  
-เนืJอหาที�ใช้
ในการจดั  
การเรียน    
การสอน 
-วธีิการวดั
และ
ประเมินผล 
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ตารางที� 6 สรุปวธีิดาํเนินการในขัJนตอนที� 1 (ต่อ) 
 
วตัถุประสงค์ 

 
วธีิการ เป้าหมาย 

 
เครื�องมือ 

 
การวเิคราะห์ 

ข้อมูล 
ผลที�ได้ 

 
2. ศึกษา
ขอ้มูลเกี�ยวกบั
รายวชิา     
การอ่าน
ตีความ และ
สภาพปัญหา
ในการจดั  
การเรียน   
การสอนอ่าน
ตีความจาก
อาจารยผ์ูส้อน
ในระดบั 
อุดมศึกษา 

สัมภาษณ์ 
(interview)  

อาจารยผ์ูส้อน
รายวชิา     
การอ่าน
ตีความหรือ
รายวชิาที�
เกี�ยวขอ้งกบั    
การอ่าน
ตีความใน
ระดบั 
อุดมศึกษา 

แบบ
สัมภาษณ์
อาจารยผ์ูส้อน
ในระดบั 
อุดมศึกษาที�
สอนรายวชิา
การอ่าน
ตีความหรือ
รายวชิาที�
เกี�ยวขอ้งกบั 
การอ่าน
ตีความ 

การวเิคราะห์
เนืJอหา 
(content 
analysis) 

-วตัถุประสงค์
ในการจดั     
การเรียน 
การสอน  
-เนืJอหาที�ใช้
ในการจดั  
การเรียน    
การสอน 
-วธีิการวดั
และ
ประเมินผล 
-สภาพปัญหา
ในการจดั     
การเรียน 
การสอนอ่าน
ตีความ 
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ตารางที� 6 สรุปวธีิดาํเนินการในขัJนตอนที� 1 (ต่อ) 
 
วตัถุประสงค์ 

 
วธีิการ เป้าหมาย 

 
เครื�องมือ 

 
การวเิคราะห์ 

ข้อมูล 
ผลที�ได้ 

 
3. ศึกษา
ขอ้มูลเกี�ยวกบั
สภาพปัจจุบนั
ในการจดั  
การเรียน    
การสอนอ่าน
ตีความ และ
ความตอ้งการ
ในการจดั     
การเรียน      
การสอนอ่าน
ตีความจาก
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต 

สัมภาษณ์ 
(interview) 

นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต 
สาขาวชิา
ภาษาไทย 
คณะ           
ครุศาสตร์
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
เชียงใหม่ 

แบบ
สัมภาษณ์
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต
เกี�ยวกบัสภาพ
ปัญหาใน      
การจดั      
การเรียน    
การสอน
รายวชิา     
การอ่าน
ตีความและ
ความตอ้งการ
ในการจดั     
การเรียน       
การสอน
รายวชิา     
การอ่าน
ตีความ 

การวเิคราะห์
เนืJอหา 
(content 
analysis) 

- สภาพปัญหา
ในการจดั     
การเรียน       
การสอน
รายวชิา     
การอ่าน
ตีความ
สาํหรับ
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต 
- ความ
ตอ้งการของ
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต
เกี�ยวกบั    
การจดั      
การเรียน   
การสอน
รายวชิา     
การอ่าน
ตีความ 
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ขั/นตอนที� 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (design and development)  
วตัถุประสงค์  
เพื�อออกแบบและหาประสิทธิภาพของร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี              

วจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต 

วธีิดําเนินการ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที� เกี�ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎี       
วจันปฏิบติัศาสตร์ และการจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock and 
Nagasaka เ พื� อ นํา ม า เ ป็ น แ น ว คิ ด ใ น ก า ร พัฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม ท ฤ ษ ฎี                      
วจันปฏิบติัศาสตร์ 
 2. นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอน สภาพการเรียน  
การสอนอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต สาระสําคญัของทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 
และการจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock and Nagasaka มากาํหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 3. ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์ตาม
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่  
  1. หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน  
  2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน  
  3. ขัJนตอนในการจดัการเรียนการสอน  
  4. การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 
 4. จดัทาํเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ ไดแ้ก่ 
คู่มือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ แลว้นาํเสนอต่ออาจารยที์�
ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื�อพิจารณาแกไ้ข 
 5. นาํร่างรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนไปให้
ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความเหมาะสม โดยใชก้ารสนทนา
กลุ่ม (focus group) โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกผูเ้ชี�ยวชาญดงันีJ  
  1. เป็นผู ้เชี� ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน การสอนภาษาไทย การสอนอ่าน         
การสอนอ่านตีความ ภาษาศาสตร์ หรือวจันปฏิบติัศาสตร์  
  2. สําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตหรือมีตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ� ากว่าผูช่้วย
ศาสตราจารย ์
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  3) มีประสบการณ์ดา้นการสอนไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
 6. ปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียน     
การสอนตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ แลว้ให้ผูเ้ชี�ยวชาญทัJง 5 ท่าน ตรวจสอบรูปแบบการเรียน  
การสอนอีกครัJ งเพื�อรับรองรูปแบบการเรียนการสอน 
 7.  นาํรูปแบบการเรียนการสอนที�ผา่นการรับรองจากผูเ้ชี�ยวชาญไปทดลองใช ้
 8. พฒันาเครื�องมือที�ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนจากเอกสาร ประเด็นการสนทนากลุ่มสําหรับผูเ้ชี�ยวชาญ แบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านตีความ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที�มีต่อรูปแบบ  
การเรียนการสอน และประเด็นการสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเกี�ยวกับรูปแบบ       
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน 

เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 
เครื�องมือที�ใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนและรวบรวมขอ้มูล มีดงันีJ  

 1.  แบบบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจากเอกสาร 
2. ประเด็นการสนทนากลุ่มสําหรับผูเ้ชี�ยวชาญเกี�ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนตาม

ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต 

3.  แบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
 4.  แผนการจดัการเรียนรู้   
 5.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความ  
 6.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที�มีต่อรูปแบบการเรียน   
การสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต 

7.  ประเด็นการสัมภาษณ์นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีว ัจนปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
 ขั/นตอนการสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 
 1.  แบบบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจากเอกสาร 
  1.1  ศึกษาเอกสารตาํราเกี�ยวกบัการสร้างแบบบนัทึกขอ้มูลจากเอกสาร 
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  1.2  กาํหนดประเด็นการบนัทึกขอ้มูลจากเอกสารและสร้างแบบบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบั
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจากเอกสาร 
  1.3  นาํแบบบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจากเอกสารเสนอ
ต่ออาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื�อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาที�ใช ้
รวมถึงความครอบคลุมของเนืJอหาและวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื�อนาํขอ้เสนอแนะมาดาํเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ข 
  1.4  นาํแบบบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจากเอกสารไป
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอให้ผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเที�ยงตรงของ
เนืJอหา (content validity) และนาํความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item-Objective Congruency: IOC) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  
  1.5  นาํแบบบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจากเอกสารที�
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชบ้นัทึกขอ้มูล 

2. ประเด็นการสนทนากลุ่มของผูเ้ชี�ยวชาญเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี 
วจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต มีวธีิสร้างดงันีJ  
  2.1  ศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการสนทนากลุ่ม 
  2.2  กาํหนดประเด็นการสนทนากลุ่มให้ครอบคลุม ตรงตามเนืJอหาและวตัถุประสงค์
ของการสนทนากลุ่มตามขอบข่ายที�ได้กาํหนดไว ้โดยประเด็นการสนทนากลุ่มประกอบด้วย
ประเด็นคาํถาม 4 ประเด็น ได้แก่ องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ขัJนตอนการจัด      
การเรียนการสอนตามรูปแบบ ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และกระบวนการนาํรูปแบบ   
การเรียนการสอนไปใช ้
  2.3  นาํประเด็นการสนทนากลุ่มเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื�อตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ความชดัเจน และความเหมาะสมของภาษาที�ใช้ รวมถึงความครอบคลุมของเนืJอหา
และวตัถุประสงคข์องการสนทนากลุ่มเพื�อนาํขอ้เสนอแนะมาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
  2.4  นําประเด็นการสนทนากลุ่มที�ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผูเ้ชี� ยวชาญ 5 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องของเนืJอหาและความเที�ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยใช ้ 
การหาค่าเฉลี�ยความเที�ยงตรงเชิงโครงสร้าง ซึ� งกาํหนดไวว้า่จะตอ้งมีค่าเฉลี�ยตัJงแต่ 3.50 ขึJนไป ผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลไดค่้าเฉลี�ยเท่ากบั 4.90 
 2.5  นาํประเด็นการสนทนากลุ่มมาปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อ
นาํไปใชใ้นการสนทนากลุ่มต่อไป 
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 3.  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติ
ศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มีขัJนตอน
ในการสร้างเครื�องมือดงันีJ  
  3.1  ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี�ยวกับการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ        
การเรียนการสอนเพื�อนํามากําหนดกรอบแนวทางและประเด็นในการสร้างแบบประเมิน           
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน 
  3.2  สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนให้ครอบคลุมตาม
ขอบข่ายที�กาํหนดไว ้
  3.3  นาํแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนที�สร้างขึJนเสนอต่อ
อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบความชดัเจน ความถูกตอ้ง และความเหมาะสมของ
ภาษาที�ใช ้เพื�อนาํขอ้เสนอแนะมาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
  3.4  นาํแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้
เสนอให้ผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเที�ยงตรงเชิงเนืJอหา (content validity) 
และนาํความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective 
Congruency: IOC) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  
  3.5  นาํแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนมาปรับปรุงและ
แก้ไขสํานวนภาษาให้สื� อความหมายชัดเจนยิ�งขึJ นตามคาํแนะนําของผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อนําไปใช้
รวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 4.  แผนการจดัการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้มีจาํนวนทัJงสิJน 7 แผน แต่ละแผน          
การจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย ชื�อแผนการจดัการเรียนรู้ เวลาเรียน สาระสําคญั เนืJอหา จุดประสงค ์
กิจกรรมการเรียนรู้ สื�อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และบนัทึกผลการสอน มีขัJนตอนใน    
การสร้างดงันีJ  
  4.1  ศึกษาเอกสาร ตาํรา และหลกัการเกี�ยวกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
  4.2  ศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย (5 ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) รายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ เพื�อกาํหนดเนืJอหาที�นาํมาจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนการสอน 
  4.3  จดัทาํโครงสร้างรายวิชาและประมวลการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ 
จากนัJนเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ตามหน่วยการจดัการเรียนการสอนที�ไดก้าํหนด 
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  4.4  นําแผนการจัดการเรียนรู้ที�พ ัฒนาขึJ นเสนออาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื�อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาที�ใช้เพื�อนําข้อเสนอแนะมาดําเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ข 
  4.5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอใหผู้เ้ชี�ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ    
ความถูกตอ้ง และความเที�ยงตรงเชิงเนืJอหา (content validity) และนาํความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญมา
วิ เค รา ะ ห์ค่ า ดัช นีควา มส อดคล้อง  (Index of Item-Objective Congruency: IOC) ไ ด้ค่ า ดัช นี        
ความสอดคลอ้งตัJงแต่ 0.80-1.00   
  4.6  นําแผนการจัดการเรียนรู้ จาํนวน 1 แผน ไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
เพื�อตรวจสอบความเหมาะสมของการนาํไปใช ้ และพิจารณาขอ้ดีและขอ้จาํกดัเพื�อนาํมาปรับปรุง
แกไ้ข 
 4.7  สรุปผลและนําข้อมูลทัJ งหมดมาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้มี         
ความสมบูรณ์ยิ�งขึJน 
 5.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความ เป็นแบบทดสอบที�ประกอบด้วย
ขอ้สอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก และขอ้สอบอตันยั จาํนวนทัJงหมด 35 ขอ้ โดยมีขัJนตอน
การสร้างดงันีJ  
  5.1  ศึกษาเอกสารและตาํราที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถใน    
การอ่านตีความ ตลอดจนหลกัสูตรรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ 
  5.2  กาํหนดจุดมุ่งหมายและกรอบความคิดในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การอ่านตีความ 
  5.3  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความตามขอบข่ายเนืJอหาที�กาํหนด 
ดงัตารางที� 7 
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ตารางที� 7 การกาํหนดจาํนวนขอ้สอบของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความ 
 

เนื/อหา จํานวนข้อสอบ
ปรนัย 

จํานวนข้อสอบ
อตันัย 

รวม 

1. เรื�องขาํขนั 10 - 10 
2. โฆษณา 6 - 6 
3. คาํคม - 15 15 
4. เรื�องสัJน - 10 10 
5. คาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดี 8 - 8 
6. บทกวซีีไรต ์ 6 - 6 

รวม 30 25 55 
 
  5.4  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความที�พฒันาขึJนเสนอให้อาจารยที์�
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื�อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาที�ใช้ รวมทัJ ง         
ความครอบคลุมของเนืJอหาและวตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื�อนําข้อเสนอแนะมาดาํเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ข 
  5.5 นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความมาปรับปรุงแกไ้ข แลว้เสนอให้
ผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งในการใช้ภาษาและความเที�ยงตรงเชิงเนืJอหา (content 
validity) และนาํความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruency: IOC) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งตัJงแต่ 0.60-1.00  
 5.6 ทดลองใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความกบันกัศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
เพื�อดูความเหมาะสมของการใชภ้าษาและเวลาที�ใชใ้นการทาํแบบทดสอบ  
 5.7 นําแบบทดสอบมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื�อหาค่าความยากง่ายและค่า
อาํนาจจาํแนก โดยข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก คาํนวณจากสูตร KR-20 (Kuder–
Richardson 20) ส่วนขอ้สอบอตันยั คาํนวณจากสูตรของ Whitney and Sabers (1970, อา้งถึงใน 
ฉตัรศิริ ปิยะพิมลสิทธิq , 2548: 109-115) แลว้คดัเลือกขอ้สอบที�มีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80 
และมีค่าอาํนาจจาํแนก ตัJ งแต่ 0.20 ขึJนไปไว ้ทาํให้ได้จาํนวนข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลือกและขอ้สอบอตันยั จาํนวน 35 ขอ้ ดงัตารางที� 8 
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ตารางที� 8 จาํนวนขอ้สอบของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความ 
 

เนื/อหา จํานวนข้อสอบ
ปรนัย 

จํานวนข้อสอบ
อตันัย 

รวม 

1. เรื�องขาํขนั 4 - 10 
2. โฆษณา 3 - 6 
3. คาํคม - 10 15 
4. เรื�องสัJน - 10 10 
5. คาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดี 5 - 8 
6. บทกวซีีไรต ์ 3 - 6 

รวม 15 20 35 
 
 5.8 นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ
เพื�อหาค่าความเชื�อมั�นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความ โดยขอ้สอบปรนยัชนิด
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก คาํนวณจากสูตร  KR-20 (Kuder–Richardson 20) ไดค้่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 
0.61 ส่วนข้อสอบอตันัยคาํนวณโดยใช้สูตรสัมประสิทธิq แอลฟา (Alpha coefficient) ได้ค่า         
ความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.86  
 5.9 ปรับปรุงแก้ไขและจดัทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความฉบบั
สมบูรณ์เพื�อนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 6.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที�มีต่อรูปแบบการเรียน  
การสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต จะสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที�มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบ     
การเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ในดา้นเนืJอหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื�อการเรียนการสอน 
ประโยชน์และความพึงพอใจที�ไดรั้บ โดยมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั (Rating Scale) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาระดบัความพึงพอใจ ดงันีJ  
 ระดบัคะแนน 5  หมายถึง  นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากที� สุดต่อการใช้

รูปแบบการเรียนการสอนในรายการนัJน 
 ระดบัคะแนน 4  หมายถึง  นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากต่อการใช้รูปแบบ        

การเรียนการสอนในรายการนัJน 
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 ระดบัคะแนน 3  หมายถึง  นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับปานกลางต่อการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนในรายการนัJน 

 ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับน้อยต่อการใช้รูปแบบ       
การเรียนการสอนในรายการนัJน 

 ระดบัคะแนน 1  หมายถึง  นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับน้อยที� สุดต่อการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนในรายการนัJน 

 โดยผูว้จิยัไดน้าํมาหาค่าเฉลี�ยและใหค้วามหมายดงันีJ   
 ค่าเฉลี�ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  นักศึกษามีความคิดเห็นในระดบัมากที�สุดต่อการใช้

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 
 ค่าเฉลี�ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากต่อการใช ้ 

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 
 ค่าเฉลี�ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  นกัศึกษามีความคิดเห็นในระดบัปานกลางต่อการใช้

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 
 ค่าเฉลี�ย 1.50 - 2.49  หมายถึง  นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับน้อยต่อการใช้

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 
 ค่าเฉลี�ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  นกัศึกษามีความคิดเห็นในระดบัน้อยที�สุดต่อการใช้

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 
 สาํหรับขัJนตอนในการสร้างมีดงันีJ  
 6.1  ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามที�มีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale)  
  6.2  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที�มีต่อรูปแบบ
การเรียนการสอน โดยจะสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบัเนืJอหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ สื�อประกอบรูปแบบ และประโยชน์และความพึงพอใจที�ไดรั้บ จาํนวนทัJงหมด 20 ขอ้ 
 6.3  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นที�สร้างขึJนเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื�อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสมและนาํขอ้เสนอแนะมาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
 6.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที�ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเที�ยงตรงเชิงเนืJอหา (content validity) และนาํความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี�ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency: IOC) ไดค่้า
ดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 
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 6.5 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นที�ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ แลว้
จดัทาํแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที�มีต่อรูปแบบการเรียน  
การสอนฉบบัจริงเพื�อนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 7.  ประเด็นการสัมภาษณ์นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีว ัจนปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มีขัJนตอนในการสร้างดงันีJ  
  7.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการเกี�ยวกบัการสัมภาษณ์ การวเิคราะห์องคป์ระกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอน ขัJนตอนการสัมภาษณ์ เพื�อนาํมากาํหนดกรอบแนวทางและประเด็นใน
การสร้างประเด็นการสัมภาษณ์ 
  7.2  สร้างประเด็นการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม ตรงตามเนืJอหาและวตัถุประสงค์ของ   
การสัมภาษณ์ ซึ� งประเด็นการสัมภาษณ์ประกอบดว้ยประเด็นคาํถาม 4 ประเด็นหลกั ได้แก่       
ความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที�มีต่อองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
ขัJนตอนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และขอ้คิดเห็น
อื�น ๆ ที�มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
  7.3  นําประเด็นการสัมภาษณ์ที�สร้างขึJ นเสนอต่ออาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื�อ
ตรวจสอบความชดัเจน ถูกตอ้งและเหมาะสมของภาษาที�ใช ้รวมถึงความครอบคลุมของเนืJอหาและ
วตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์เพื�อนาํขอ้เสนอแนะมาดาํเนินการปรับปรุง แกไ้ข 
  7.4  นาํประเด็นการสัมภาษณ์ที�ปรับปรุงแกไ้ขแล้วเสนอให้ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนืJอหาและความเที�ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยใช ้ 
การหาค่าเฉลี�ยความเที�ยงตรงเชิงโครงสร้าง ซึ� งกาํหนดไวว้า่จะตอ้งมีค่าเฉลี�ยตัJงแต่ 3.50 ขึJนไป ผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลไดค่้าเฉลี�ยเท่ากบั 4.86 
  7.5  นําประเด็นการสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนําของผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อ
นาํไปใชจ้ริงต่อไป 
 ผลลพัธ์ที�คาดหวงั 
 1. ไดรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถ
ในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที�มีประสิทธิภาพ 
 2. ได้คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตและหน่วยการจดั     
การเรียนการสอน 
 3. ไดเ้ครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลที�มีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย  
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 1.  แบบบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจากเอกสาร 
 2. ประเด็นการสนทนากลุ่มสําหรับผูเ้ชี�ยวชาญเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต 
 3.  แบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์
เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
 4.  แผนการจดัการเรียนรู้   
 5.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความ  
 6.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที�มีต่อรูปแบบ        
การเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
 7.  ประเด็นการสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตเกี�ยวกับรูปแบบการเรียน      
การสอนและการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
 จากขัJนตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนและเครื�องมือที�ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล
สามารถนาํมาสรุปเป็นขัJนตอนไดด้งัตารางที� 9 
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ตารางที� 9 สรุปวธีิดาํเนินการในขัJนตอนที� 2  
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ 
 

เป้าหมาย 
 

เครื�องมือ 
 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลที�ได้ 
 

1. เพื�อศึกษา
แนวคิด 
ทฤษฎี ที�
เกี�ยวขอ้งกบั        
การพฒันา
รูปแบบ     
การเรียน       
การสอน 
ทฤษฎี                    
วจันปฏิบติั
ศาสตร์ และ    
การจดั      
การเรียน    
การสอน        
วจันปฏิบติั
ศาสตร์ตาม
แนวคิดของ 
Brock and 
Nagasaka 

ศึกษาเอกสาร 
(documentary) 

เอกสารและ
ตาํราที�
เกี�ยวขอ้ง
เกี�ยวกบั          
การพฒันา
รูปแบบ    
การเรียน      
การสอน 
ทฤษฎี                    
วจันปฏิบติั
ศาสตร์ และ     
การจดั      
การเรียน   
การสอน         
วจันปฏิบติั
ศาสตร์ตาม
แนวคิดของ 
Brock and 
Nagasaka 

แบบบนัทึก
ขอ้มูล 
เกี�ยวกบั      
การพฒันา
รูปแบบ    
การเรียน      
การสอนจาก
เอกสาร 
 

การวเิคราะห์
เนืJอหา 
(content 
analysis) 

แนวคิดใน
การพฒันา
รูปแบบ        
การเรียน        
การสอนตาม
ทฤษฎี           
วจันปฏิบติั
ศาสตร์ 
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ตารางที� 9 สรุปวธีิดาํเนินการในขัJนตอนที� 2 (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ 
 

เป้าหมาย 
 

เครื�องมือ 
 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลที�ได้ 
 

2. เพื�อกาํหนด
กรอบแนวคิด
ในการพฒันา
รูปแบบ     
การเรียน      
การสอน 

สังเคราะห์ 
(synthesis) 

ขอ้มูลที�ได้
จากการศึกษา
แนวคิด
เกี�ยวกบั
รูปแบบ        
การเรียน        
การสอน 
สภาพ       
การเรียน         
การสอนอ่าน
ตีความของ
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต 
สาระสาํคญั
ของทฤษฎี           
วจันปฏิบติั
ศาสตร์ และ    
การสอนอ่าน
ตีความ  

 การวเิคราะห์
เนืJอหา 
(content 
analysis) 
 

กรอบแนวคิด
ในการพฒันา
รูปแบบ     
การเรียน       
การสอน 
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ตารางที� 9 สรุปวธีิดาํเนินการในขัJนตอนที� 2 (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ 
 

เป้าหมาย 
 

เครื�องมือ 
 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลที�ได้ 
 

3. เพื�อกาํหนด
องคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ของ
รูปแบบ        
การเรียน       
การสอน  
 

สังเคราะห์ 
(synthesis) 

กรอบแนวคิด
ในการพฒันา
รูปแบบ        
การเรียน       
การสอนตาม
ทฤษฎี                    
วจันปฏิบติั
ศาสตร์ 

 การวเิคราะห์
เนืJอหา 
(content 
analysis) 
 

องคป์ระกอบ
ของรูปแบบ  
การเรียน       
การสอนตาม
ทฤษฎี          
วจันปฏิบติั
ศาสตร์
สาํหรับ
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต 

4. เพื�อจดัทาํ
เอกสาร
ประกอบ
รูปแบบ        
การเรียน      
การสอนตาม
ทฤษฎี                    
วจันปฏิบติั
ศาสตร์  
 

สร้าง 
(construct) 

องคป์ระกอบ
ของรูปแบบ  
การเรียน       
การสอนตาม
ทฤษฎีวจัน
ปฏิบติัศาสตร์
สาํหรับ
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต 

 การวเิคราะห์
เนืJอหา 
(content 
analysis) 
 

- คู่มือ
ประกอบ    
การใช้
รูปแบบ        
การเรียน       
การสอน  
- แผน       
การจดั      
การเรียนรู้ 
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ตารางที� 9 สรุปวธีิดาํเนินการในขัJนตอนที� 2 (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ 
 

เป้าหมาย 
 

เครื�องมือ 
 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลที�ได้ 
 

5. เพื�อ
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
รูปแบบ         
การเรียน       
การสอนและ
เอกสาร
ประกอบ
รูปแบบ        
การเรียน       
การสอน 

สนทนากลุ่ม
(focus group) 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
จาํนวน 5 
ท่าน 
 

ประเด็น       
การสนทนา
กลุ่มสาํหรับ
ผูเ้ชี�ยวชาญ
เกี�ยวกบั
รูปแบบ     
การเรียน      
การสอนตาม
ทฤษฎี          
วจันปฏิบติั
ศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้าง
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความของ
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต 

การวเิคราะห์
เนืJอหา 
(content 
analysis) 

ความ
เหมาะสมของ
รูปแบบ      
การเรียน      
การสอนและ
เอกสาร
ประกอบ
รูปแบบ        
การเรียน      
การสอน 

6. เพื�อรับรอง
รูปแบบ        
การเรียน       
การสอนโดย
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

ประเมิน 
(check list) 

รูปแบบ        
การเรียน       
การสอน 

แบบประเมิน
ความ
เหมาะสมของ
รูปแบบ      
การเรียน      
การสอน  

ค่าเฉลี�ย ( ×�  )   
ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) และ          
การวเิคราะห์
เนืJอหา 
(content 
analysis) 

ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบ  
การเรียน      
การสอน 
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ตารางที� 9 สรุปวธีิดาํเนินการในขัJนตอนที� 2 (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ 
 

เป้าหมาย 
 

เครื�องมือ 
 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลที�ได้ 
 

7. เพื�อทดลอง
ใชรู้ปแบบ     
การเรียน      
การสอน
รายบุคคลและ
กลุ่มยอ่ย 

ทดลองใช ้
(field tryout) 

นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิตที�
ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

แผนการจดั         
การเรียนรู้
ตามรูปแบบ        
การเรียน       
การสอน 

ค่าเฉลี�ย ( ×�  ) 
ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบ  
การเรียน      
การสอน 

8. เพื�อพฒันา
เครื�องมือที�ใช้
ใน             
การรวบรวม
ขอ้มูล  
     

8.1 ศึกษา
เอกสารที�
เกี�ยวขอ้งกบั       
การพฒันา
เครื�องมือที�ใช้
ใน            
การรวบรวม
ขอ้มูลชนิด   
ต่าง ๆ 

เอกสาร  การวเิคราะห์
เนืJอหา 
(content 
analysis) 
 

ขอ้มูลแนวคิด 
ทฤษฎีที�
เกี�ยวขอ้ง 
กบัการพฒันา 
เครื�องมือที�ใช้
ใน            
การรวบรวม
ขอ้มูลชนิด   
ต่าง ๆ 

8.2 สร้าง
เครื�องมือที�ใช้
ใน             
การรวบรวม
ขอ้มูลชนิด   
ต่าง ๆ  

เครื�องมือที�ใช้
ใน 
การรวบรวม 
ขอ้มูลชนิด   
ต่าง ๆ 

  เครื�องมือที�ใช ้
ใน             
การรวบรวม 
ขอ้มูลชนิด   
ต่าง ๆ 
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ตารางที� 9 สรุปวธีิดาํเนินการในขัJนตอนที� 2 (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ 
 

เป้าหมาย 
 

เครื�องมือ 
 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลที�ได้ 
 

 8.3 ตรวจสอบ 
ความ
เที�ยงตรงของ
เนืJอหา 
(content 
validity) โดย    
การสอบถาม 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
จาํนวน 5 
ท่าน 
 

แบบประเมิน
ค่า 
ดชันีความ
สอดคลอ้ง 
และ          
การวเิคราะห์ 
เนืJอหา 
(content 
analysis) 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 
(Index of 
Item-
objective 
Congruency: 
IOC) 

เครื�องมือที�ใช้
ใน             
การรวบรวม
ขอ้มูลไดรั้บ
การตรวจสอบ 
ความ
เที�ยงตรง 
โดย
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

 8.4 หา
ประสิทธิภาพ 
และคุณภาพ
เครื�องมือที�ใช้
ใน            
การรวบรวม
ขอ้มูลโดย    
การทดสอบ 
 

นกัศึกษา
ระดบั 
ปริญญา
บณัฑิต
สาขาวชิา
ภาษาไทย
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
เชียงใหม่ที�
ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย 

เครื�องมือที�ใช ้
ใน            
การรวบรวม 
ขอ้มูล 
 

ค่าเฉลี�ย ( ×�  )   
ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) และ
การวเิคราะห์ 
เนืJอหา 
(content 
analysis) 

ประสิทธิภาพ 
และคุณภาพ
ของเครื�องมือ
ที�ใชใ้น           
การรวบรวม 
ขอ้มูล 
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ขั/นตอนที� 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน (implementation)  
 วตัถุประสงค์  
 เพื�อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครัJ งนีJ  ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�ลงทะเบียนเรียนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ  
ภาคเรียนที� 3 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 2 หอ้ง รวมทัJงสิJน 60 คน 
 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะ    
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�ลงทะเบียนเรียนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ  
ภาคเรียนที� 3 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 30 คน ซึ� งได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random 
sampling) โดยใชว้ธีิการจบัสลาก  
 แบบแผนการวจัิย 
 การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึJนเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (experimental 
research) แบบการวิจยัก่อนมีแบบวิจยัแบบทดลอง (pre-experimental design) แบบกลุ่มเดียวสอบ
ก่อนและสอบหลงั (one-group pretest-posttest design) (ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ม.ป.ป.: 80-81) 
ดงันีJ  
 

O1               X               O2 
 
 O1  คือ  การทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความ 
 X  คือ  การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึJน 
 O2  คือ  การทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความ 
 เนื/อหาที�ใช้ในการทดลอง 
 เนืJอหาวิชาที�ใช้ในการทดลองเป็นไปตามประมวลการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่าน
ตีความ ตามหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�ไดก้าํหนดใหน้กัศึกษามีความสามารถในการอ่านตีความงานเขียนที�
เป็นร้อยแก้วและงานเขียนที�เป็นร้อยกรอง ดงันัJนผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดบทอ่านที�เป็นร้อยแก้วและ     
บทอ่านที�เป็นร้อยกรองจากการศึกษาขอ้มูลพืJนฐานในขัJนตอนที� 1 การศึกษาขอ้มูลพืJนฐานสําหรับ
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (needs analysis) ดงันีJ   
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 1. บทอ่านร้อยแกว้ ไดแ้ก่  
  1.1 คาํคม  
  1.2 เรื�องขาํขนั  
  1.3 โฆษณา  
  1.4 เรื�องสัJน  
 2. บทอ่านร้อยกรอง ไดแ้ก่  
  2.1 คาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดีไทย  
  2.2 บทกวซีีไรต ์
 ระยะเวลาที�ใช้ในการทดลอง 
 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ครัJ งนีJ ใชเ้วลาดาํเนินการทดลอง
ทัJงสิJน 15 สัปดาห์ ไม่นบัรวมสัปดาห์สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน โดยจดัการเรียน      
การสอนสัปดาห์ละ 2 ครัJ ง เริ�มตัJงแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 
 ขั/นตอนการดําเนินการทดลอง 
 ผู ้วิจ ัยนํา รูปแบบการเ รียนการสอนตามทฤษฎีว ัจนปฏิบัติศาสตร์เพื�อ เสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ที�สร้างขึJนไปใชก้บันกัศึกษาที�
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั มีวธีิดาํเนินการดงันีJ  
 1.  ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้รูปแบบ      
การเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
 2.  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความทดสอบนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนเรียน 
 3.  ดําเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตโดยการจดัการเรียน
การสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ที�กาํหนดไว ้ 
 4.  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความทดสอบนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง หลงัเรียน  
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 5. สอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียน  
การสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิตที�มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
 6.  สัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน    
การสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต 
 จากขัJนตอนการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต สามารถสรุปเป็น
ลาํดบัขัJนตอน ดงัตารางที� 10 
 
ตารางที� 10 สรุปวธีิดาํเนินการในขัJนตอนที� 3  
 

วตัถุประสงค์ 
 

วธีิการ 
 

เป้าหมาย 
 

เครื�องมือ 
 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลที�ได้ 
 

เพื�อทดลองใช้
รูปแบบ        
การเรียน      
การสอนตาม
ทฤษฎี          
วจันปฏิบติั
ศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้าง
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความของ
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต 

1. นาํ
แบบทดสอบ
วดั
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความ
ทดสอบ
นกัศึกษาที�
เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ก่อน
เรียน   
 

นกัศึกษา
ระดบั 
ปริญญา
บณัฑิต
สาขาวชิา
ภาษาไทย  
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
เชียงใหม่ ที�
เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

แบบทดสอบ
วดั
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความ 
 

การตรวจให้
คะแนน 
 

คะแนนจาก
การทาํ
แบบทดสอบ
วดั
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความก่อน
เรียนของ
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต 
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ตารางที� 10 สรุปวธีิดาํเนินการในขัJนตอนที� 3 (ต่อ) 
 
วตัถุประสงค์ 

 
วธีิการ 

 
เป้าหมาย 

 
เครื�องมือ 

 
การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ผลที�ได้ 

 
 2. ทดลองใช้

รูปแบบ        
การเรียน       
การสอนโดย
การจดัการ
เรียนการสอน
ตามแผน    
การจดั          
การเรียนรู้ที�
กาํหนดไว ้

นกัศึกษา
ระดบั 
ปริญญา
บณัฑิต
สาขาวชิา
ภาษาไทย  
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
เชียงใหม่ ที�
เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

1. ตรวจให้
คะแนนการ
ทาํใบงานและ
แบบฝึกหดั 
2. สังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การอภิปราย
ในชัJนเรียน 

ขอ้มูลผลการ
ใชรู้ปแบบ
การเรียน    
การสอนตาม
ทฤษฎีวจัน
ปฏิบติัศาสตร์
เพื�อ
เสริมสร้าง
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความของ
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต 

 3. นาํ
แบบทดสอบ
วดั
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความ
ทดสอบ
นกัศึกษาที�
เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง หลงั
เรียน   

นกัศึกษา
ระดบั 
ปริญญา
บณัฑิต
สาขาวชิา
ภาษาไทย  
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
เชียงใหม่ ที�
เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

แบบทดสอบ
วดั
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความ 
 

การตรวจให้
คะแนน 
 

คะแนนจาก
การทาํ
แบบทดสอบ
วดั
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความหลงั
เรียนของ
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต 
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ตารางที� 10 สรุปวธีิดาํเนินการในขัJนตอนที� 3 (ต่อ) 
 
วตัถุประสงค์ 

 
วธีิการ 

 
เป้าหมาย 

 
เครื�องมือ 

 
การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ผลที�ได้ 

 
 4. สอบถาม

ความคิดเห็น
ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิตที�มีต่อ
รูปแบบ        
การเรียน      
การสอนตาม
ทฤษฎี 
วจันปฏิบติั
ศาสตร์ 

นกัศึกษา
ระดบั 
ปริญญา
บณัฑิต
สาขาวชิา
ภาษาไทย  
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
เชียงใหม่ ที�
เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิตที�มีต่อ
รูปแบบ        
การเรียน      
การสอนตาม
ทฤษฎี 
วจันปฏิบติั
ศาสตร์ 

ค่าเฉลี�ย ( ×�  )   
ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดบัความ
คิดเห็นของ
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิตที�มีต่อ
รูปแบบ        
การเรียน      
การสอนตาม
ทฤษฎี 
วจันปฏิบติั
ศาสตร์ 
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ตารางที� 10 สรุปวธีิดาํเนินการในขัJนตอนที� 3 (ต่อ) 
 
วตัถุประสงค์ 

 
วธีิการ 

 
เป้าหมาย 

 
เครื�องมือ 

 
การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ผลที�ได้ 

 
 5. สัมภาษณ์

นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิตที�เรียน
ดว้ยรูปแบบ 
การเรียน      
การสอนตาม
ทฤษฎี          
วจันปฏิบติั
ศาสตร์
เกี�ยวกบั
รูปแบบ        
การเรียน       
การสอนและ
การเรียนรู้
ตามรูปแบบ        
การเรียน       
การสอนตาม
ทฤษฎี 
วจันปฏิบติั
ศาสตร์ 

นกัศึกษา
ระดบั 
ปริญญา
บณัฑิต
สาขาวชิา
ภาษาไทย  
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
เชียงใหม่ ที�
เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

แบบ
สัมภาษณ์
นกัศึกษา
เกี�ยวกบั
รูปแบบ        
การเรียน       
การสอนและ
การเรียนรู้
ตามรูปแบบ        
การเรียน       
การสอนตาม
ทฤษฎี 
วจันปฏิบติั
ศาสตร์ 

การวเิคราะห์ 
เนืJอหา 
(content 
analysis) 

ความคิดเห็น
ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิตที�มีต่อ
การเรียนดว้ย
รูปแบบ     
การเรียน      
การสอนตาม
ทฤษฎี          
วจันปฏิบติั
ศาสตร์ 
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ขั/นตอนที� 4 การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน (evaluation)  
วตัถุประสงค์  
เพื�อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อ

เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ให้สามารถนาํไปใช้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วธีิดําเนินการ 
 1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตก่อน
และหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถ
ในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
 2. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที� มี ต่อรูปแบบการเ รียนการสอนตามทฤษฎี               
วจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  
 1.1 หาค่าเฉลี�ย ( ×�  ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสามารถใน  
การอ่านตีความของกลุ่มทดลองทัJงก่อนและหลงัการทดลอง 
  1.2 หาค่าเฉลี�ย ( ×�  ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิตที�มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
  วิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตที�เรียนด้วยรูปแบบ    
การเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน
ตีความของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์ใหเ้ป็นหมวดหมู่ แลว้นาํเสนอในรูปแบบของการพรรณนาความ 
 ผลลพัธ์ที�คาดหวงั 
 1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
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ตารางที� 11 สรุปวธีิดาํเนินการในขัJนตอนที� 4 
 
วตัถุประสงค์ 

 
วธีิการ 

 
เป้าหมาย 

 
เครื�องมือ 

 
การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ผลที�ได้ 

 
เพื�อประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบ   
การเรียน      
การสอนตาม
ทฤษฎี          
วจันปฏิบติั
ศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้าง
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความของ
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต 

วเิคราะห์
ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ 

- คะแนน   
การทาํ
แบบทดสอบ
วดั
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความ  
- ความคิดเห็น
ของนกัศึกษา
ที�มีต่อรูปแบบ
การเรียน    
การสอน 

คอมพิวเตอร์
และ
โปรแกรม
วเิคราะห์
ขอ้มูลทาง
สถิติ 
 

ค่าเฉลี�ย ( ×�  ) 
ส่วนเบี�ยงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 
 

ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบ  
การเรียน      
การสอนตาม
ทฤษฎี          
วจันปฏิบติั
ศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้าง
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความของ
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต 
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ตารางที� 11 สรุปวธีิดาํเนินการในขัJนตอนที� 4 (ต่อ) 
 
วตัถุประสงค์ 

 
วธีิการ 

 
เป้าหมาย 

 
เครื�องมือ 

 
การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ผลที�ได้ 

 

 การวเิคราะห์
ขอ้มูลเชิง
คุณภาพ 

 

ขอ้มูลจาก     
การสัมภาษณ์
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต
เกี�ยวกบัความ
คิดเห็นที�มีต่อ
รูปแบบ       
การเรียน      
การสอนและ
การเรียนรู้ตาม
รูปแบบ        
การเรียน      
การสอนตาม
ทฤษฎี         
วจันปฏิบติั
ศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้าง
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความของ
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต 

 การวเิคราะห์ 
เนืJอหา 
(content 
analysis) 

ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบ  
การเรียน      
การสอนตาม
ทฤษฎี          
วจันปฏิบติั
ศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้าง
ความสามารถ
ในการอ่าน
ตีความของ
นกัศึกษา
ระดบัปริญญา
บณัฑิต 
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แผนภาพที� 2 กรอบดาํเนินการวจิยั

ขั/นตอนที� 1 
การศึกษาข้อมูลพื/นฐานสําหรับการพฒันารูปแบบ 

การเรียนการสอน 
 
     1. ศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัรายวิชาการอ่านตีความที�สอนใน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัตา่ง ๆ โดย
ศึกษาจากคาํอธิบายรายวิชา วตัถุประสงค ์และเนืJอหารายวิชา
ตามที�หลกัสูตรกาํหนด เพื�อจะไดท้ราบถึงวตัถุประสงคใ์น    
การจดัการเรียนการสอน เนืJอหาในการจดัการเรียนการสอน 
และวิธีการวดัและประเมินในรายวิชาการอ่านตีความของ
มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ 
     2. สัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนในระดบัอุดมศึกษาที�สอนรายวิชา 
การอ่านตีความหรือรายวิชาที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความ ไม่
นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน จาํนวน 10 คน เกี�ยวกบัวตัถุประสงค ์
เนืJอหาในการจดัการเรียนการสอน วิธีการวดัและประเมินผล
ตลอดจนสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนอ่านตีความใน
ระดบัอุดมศึกษา โดยคดัเลือกจากอาจารยผ์ูส้อนระดบัอุดมศึกษา
ทั�วประเทศ 
     3. สัมภาษณ์นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จาํนวน 40 คน เกี�ยวกบั
สภาพปัญหาในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ
และความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่าน
ตีความ 
     4. นาํผลการศึกษาสภาพปัญหาการสอนอ่านตีความที�พบมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเป้าหมายและคาํอธิบายรายวิชา THAI 
3206 การอ่านตีความ ในหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (5 ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพื�อกาํหนดเป็น
วตัถุประสงคแ์ละแนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียน       
การสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบตัิศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต 
 

ขั/นตอนที� 2 
การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

 
 
     1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบั          
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีวจันปฏิบตัิศาสตร์ 
และการสอนอ่านตีความ  
     2. กาํหนดกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียน     
การสอน 
     3. ออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี  
วจันปฏิบตัิศาสตร์ 
     4. จดัทาํเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบตัิศาสตร์ ไดแ้ก่ คูม่ือประกอบการใชรู้ปแบบ 
การเรียนการสอนและหน่วยการจดัการเรียนการสอน แลว้
นาํเสนอตอ่อาจารยท์ี�ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื�อพิจารณาแกไ้ข 
     5. นาํร่างรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอนไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบ โดยใช ้           
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) พร้อมทัJงปรับปรุงแกไ้ขตาม
คาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ 
     6. ใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนอีกครัJ ง
เพื�อรับรองรูปแบบการเรียนการสอน 
     7. ทดลองใช ้(Field Tryout) รูปแบบการเรียนการสอนที�ผา่น  
การรับรองจากผูเ้ชี�ยวชาญทัJงรายบุคคลและกลุ่มยอ่ย 
     8. พฒันาเครื�องมือที�ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  
         - แผนการจดัการเรียนรู้  
         - แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความ  
         - แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิตที�มีตอ่รูปแบบการสอน  
         - ประเดน็การสัมภาษณ์นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต
เกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนการสอน 
 

ขั/นตอนที� 3 
การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

 
 
     1. ทดสอบความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาก่อน
เรียนดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความ 
     2. ดาํเนินการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
วจันปฏิบตัิศาสตร์ โดยมีขัJนตอนดงันีJ  
         ขัJนก่อนอ่าน 
              1. เรียนรู้ลกัษณะบทอ่าน 
              2. ใหเ้ครื�องมือผา่นการสาธิต 
         ขัJนระหวา่งอ่าน 
              3. อ่านพินิจดว้ยตนเอง 
              4. ครืJนเครงแลกความเห็น 
              5. ใชใ้หเ้ป็นลองฝึกหดั 
         ขัJนหลงัอ่าน 
              6. ปฏิบตัิซํJ าเพื�อประเมิน 
     3. ทดสอบความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาหลงั
เรียนดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความ 
     4. สอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต
โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิตที�มีตอ่รูปแบบการเรียนการสอน 
     5. สัมภาษณ์นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที�เรียนดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบตัิศาสตร์เกี�ยวกบั
รูปแบบการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบตัิศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต 
 

ขั/นตอนที� 4 
การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 

 
 
     1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิตก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียน   
การสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบตัิศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต 
     2. ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาที�มีตอ่รูปแบบการเรียน     
การสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบตัิศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นและการสัมภาษณ์ 
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บทที� 4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื� อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ

เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
วจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต 
 2. ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  
 3. ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
 4. ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัตามกระบวนการวิจยัและพฒันา (research and development) 
ซึ� งมีขัJนตอนในการวจิยั 4 ขัJนตอน ดงันีJ  

ขัJนตอนที� 1 การศึกษาขอ้มูลพืJนฐานสําหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (needs 
analysis)   

ขัJนตอนที� 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (design and development) 
ขัJนตอนที� 3 การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน (implementation)  
ขัJนตอนที� 4 การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน (evaluation)  

 หลงัจากที�ไดด้าํเนินการวิจยัตามขัJนตอนดงักล่าวแลว้ ผูว้ิจยัจะไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 4 ตอนดงันีJ  

ตอนที� 1 ผลการศึกษาขอ้มูลพืJนฐานสาํหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
ตอนที� 2 ผลการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
ตอนที� 3 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
ตอนที� 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 

 



142 

 

 

ตอนที� 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื/นฐานสําหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 

การวิจัยเรื� อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ผู ้วิจ ัยได ้          
ดาํเนินการตามกระบวนการวิจยัและพฒันา (research and development) โดยในขัJนตอนแรก คือ
การศึกษาข้อมูลพืJนฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (needs analysis) ซึ� งมี
วตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาขอ้มูลพืJนฐานเกี�ยวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนวิชาการอ่านตีความใน
ระดับอุดมศึกษา เพื�อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี                   
วจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต ซึ� งการดาํเนินงานในขัJนตอนนีJ  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ทัJงเอกสาร ตาํรา และ
หนงัสือ รวมทัJงศึกษาขอ้มูลจากบุคคลต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใช้ในการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ โดยจะไดน้าํเสนอดงัต่อไปนีJ  

 
ผลการศึกษาข้อมูลเกี�ยวกับรายวิชาการอ่านตีความที�สอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัราชภัฏต่าง ๆ 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลเกี�ยวกบัรายวิชาการอ่านตีความที�สอนในหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา
จากมหาวิทยาลยัราชภฏัต่าง ๆ จาํนวน 7 แห่ง ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย มหาวิทยาลยั
กาํแพงเพชร มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเลย มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี และมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม โดยศึกษาจาก
คาํอธิบายรายวิชา วตัถุประสงค์ และเนืJอหารายวิชาตามที�หลักสูตรกาํหนด เพื�อจะได้ทราบถึง
วตัถุประสงค์ในการจดัการเรียนการสอน เนืJอหาในการจดัการเรียนการสอน และวิธีการวดัและ
ประเมินผลในรายวิชาการอ่านตีความของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา คือ แบบ
บนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการอ่านตีความในระดบัอุดมศึกษา  
 ผลจากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร (สุคนธ์ธา พุ่มเมือง, 2559) และ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม (มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม, 2558) มีคาํอธิบายรายวิชา  
การอ่านตีความเหมือนกันโดยกําหนดไวว้่า “ความหมาย หลักการ และกระบวนการอ่านเพื�อ       
การตีความ ฝึกอ่านตีความวรรณกรรมทัJ งร้อยแก้วและร้อยกรอง” ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช (กิตติพฒัน์ เพช็รทองนะ, 2559) ก็มีคาํอธิบายเช่นเดียวกนักบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพียงแต่เพิ�มคําว่า “ศึกษา” เป็น “ศึกษา
ความหมาย หลกัการ และกระบวนการอ่านเพื�อการตีความ ฝึกอ่านตีความวรรณกรรมทัJงร้อยแกว้
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และร้อยกรอง” แต่มีบางมหาวิทยาลัยที�ได้เพิ�มรายละเอียดหรือเนืJ อหาบางประการ เช่น  
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี (มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี, 2558) ไดเ้ขียนคาํอธิบายไวว้่า “ศึกษา
หลกัการและกระบวนการอ่านเพื�อการตีความ การอ่านตีความกบัการสร้างความเขา้ใจในการสื�อสาร 
ฝึกอ่านตีความวรรณกรรมทัJ งร้อยแก้วและร้อยกรอง” ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (พิชญา          
สกุลวิทย,์ 2556) ไดก้าํหนดคาํอธิบายรายวิชาไวว้า่ “ศึกษาความหมาย หลกัการและกระบวนการ
อ่านเพื�อตีความ ฝึกอ่านวรรณกรรมทัJงร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยพิจารณาบริบทของบทอ่าน 
จุดประสงคข์องผูป้ระพนัธ์ ความคิดหลกั ความคิดแทรก ความหมายตรง ความหมายโดยนยั และ
นํJาเสียงของบทอ่านแลว้นาํแก่นขององคค์วามรู้ที�ตีความไดม้าวางแผนเลือกสรรไปใชป้ระโยชน์ต่อ
ชีวิตจริง” รวมทัJงมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย (บุญทิวา สิริชยานุกุล, 2555) ไดก้าํหนดคาํอธิบาย
รายวชิาไวว้า่ “ศึกษาความหมาย หลกัการ และกระบวนการอ่านเพื�อการตีความ ฝึกอ่านวรรณกรรม
ทัJงร้อยแก้วและร้อยกรอง เช่น บทปลุกใจ บทบรรณาธิการ บทความ บทบรรยาย บทสนทนา       
นวนิยาย เรื� องสัJ น บทละคร บทกวีนิพนธ์ โดยพิจารณาบริบทของบทอ่าน จุดประสงค์ของ
ผูป้ระพนัธ์ ความคิดหลกั ความคิดแทรก ความหมายตรง ความหมายโดยนยั และนํJาเสียงของเรื�อง” 
 จากที�กล่าวมาข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่า ประเด็นสําคัญที�ก ําหนดในคาํอธิบายรายวิชา        
การอ่านตีความของมหาวิทยาลยัราชภฏัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความหมายของการอ่านตีความ หลกัการและ
กระบวนการอ่านตีความ รวมทัJงใหฝึ้กอ่านตีความวรรณกรรมทัJงร้อยแกว้และร้อยกรอง 
 ในส่วนของวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความหรือ
จุดมุ่งหมายของรายวิชาพบว่า มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย (พิชญา สกุลวิทย์, 2556) ได้กาํหนด
จุดมุ่งหมายของรายวิชาไวว้่า “เพื�อให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกับการอ่านอย่างพินิจ
พิจารณาทัJงวรรณกรรมประเภทร้อยแกว้และร้อยกรอง และเพื�อให้มีความรู้ความเขา้ใจ พิจารณา
จุดประสงคแ์ละความหมาย (concept) ของผูป้ระพนัธ์ทัJงความหมายตรงและความหมายที�แฝงอยู”่ 
 ส่วนมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร (สุคนธ์ธา พุ่มเมือง, 2559) และมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช (กิตติพฒัน์ เพช็รทองนะ, 2559) ไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์วต้รงกนัดงันีJ   
 1. เพื�อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมายและหลกัการในการอ่านตีความ 
 2. เพื�อใหน้กัศึกษาสามารถอ่านตีความวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกั
วชิา 
 3. เพื�อให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ที� ได้จากการอ่านตีความมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้
 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย (บุญทิวา สิริชยานุกุล, 2555) ได้กาํหนดจุดมุ่งหมายของ
รายวชิาไวด้งันีJ  
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 1. เพื�อใหท้ราบถึงความหมาย หลกัการ และกระบวนการของการอ่านตีความ 
 2. เพื�อให้สามารถอ่านและอธิบายจุดประสงค์และความคิดของผูเ้ขียนที�อยู่ในงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ ไดต้รงตามที�ผูเ้ขียนตอ้งการสื�อ 
 3. เพื�อใหส้ามารถนาํทกัษะการอ่านตีความไปใชพ้ฒันาคุณภาพชีวติ 
 4. เพื�อใหเ้ห็นคุณค่าและประโยชน์ของการตีความสารไดถู้กตอ้งแม่นยาํ 
 จากที�กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การกาํหนดวตัถุประสงค์ในการจดัการเรียนการสอน
รายวิชาการอ่านตีความของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความสอดคล้องกับเนืJอหาที�กําหนดไวใ้น
คาํอธิบาย จึงทาํให้วตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเป็นไปในทาํนองเดียวกัน คือ มุ่งให้
นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมายและหลกัการในการอ่านตีความ รวมทัJงสามารถ
ตีความวรรณกรรมทัJงร้อยแก้วและร้อยกรองเพื�อให้ทราบถึงจุดประสงค์ในการเขียน ตลอดจน
สามารถนาํความรู้ที�ไดจ้ากการอ่านมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 สําหรับเนืJอหาในการจดัการเรียนการสอนนัJน ผูว้ิจยัพบวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่ง
ไดก้าํหนดเนืJอหาที�ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนแตกต่างกนัออกไป แต่ก็มีเนืJอหาบางประการที�
ตรงกนั ซึ� งก็คือส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัความรู้เบืJองตน้เกี�ยวกบัการอ่าน ความรู้เบืJองตน้เกี�ยวกบัการอ่าน
ตีความ และการฝึกอ่านตีความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ ดงัตารางที� 12 
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ตารางที� 12 การสังเคราะห์เนืJอหาที�ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการอ่านตีความ 
 
มหาวทิยาลยัราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 
มหาวทิยาลยัราชภัฏ

กาํแพงเพชร 
มหาวทิยาลยัราชภัฏ

เลย 
มหาวทิยาลยัราชภัฏ

เชียงราย 
ผู้วจิยัสังเคราะห์ 

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

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

1. ความสาํคญัของ
การอ่านตีความ 
     1.1 ความหมาย
ของการอ่าน 
     1.2 ความสาํคญั
ของการอ่าน 
     1.3 ปัญหาใน
การอ่านตีความ 
2. หลกัพืJนฐานใน
การอ่านตีความ 
     2.1 การอ่านจบั
ใจความ 
     2.2 การอ่าน
ขยายความ 
     2.3 การอ่านอยา่ง
ใชว้จิารณญาณ 
     2.4 การ
เขา้ใจอวจันสาร 
3. กระบวนการอ่าน
ตีความ 
     3.1 เจตนาของ
ผูเ้ขียน 
     3.2 การสาํรวจ
ความหมาย 
     3.3 นํJ าเสียง 
     3.4 สญัลกัษณ์ 
     3.5 พืJนหลงัของ
เหตุการณ์ 
     3.6 รูปแบบและ
กลวธีิ 

1. ความรู้พืJนฐาน
เกี�ยวกบัการอ่าน
ตีความ 
2. สิ�งที�ควรพิจารณา
ในการอ่านตีความ 
3. ขอ้แนะนาํในการ
อ่านตีความ 
     3.1 การเขา้ใจ
ความหมาย 
     3.2 ความหมาย
โดยตรง ความหมาย
แฝง 
     3.3 โวหาร/
สญัลกัษณ์ 
     3.4 รูปแบบคาํ
ประพนัธ์ 
     3.5 ภูมิหลงัของ
วรรณกรรม 
4. ฝึกตีความจาก
ขอ้เขียนหลากชนิด 
     4.1 บทปลุกใจ 
     4.2 บท
บรรณาธิการ 
     4.3 บทความ 
     4.4 บทบรรยาย 
     4.5 บทสนทนา 
     4.6 นวนิยาย 
     4.7 เรื�องสัJน 
     4.8 บทละคร 
     4.9 บทกวนิีพนธ์ 

1. ความรู้พืJนฐาน
เกี�ยวกบัการอ่าน 
     1.1 ความหมาย
ของการอ่าน 
     1.2 ประเภทของ
การอ่าน 
     1.3 ความสาํคญั
ของการอ่าน 
2. ความรู้พืJนฐาน
เกี�ยวกบัการอ่าน
ตีความ 
     2.1 ความหมาย
ของการอ่านตีความ 
     2.2 จุดมุ่งหมาย
ของการอ่านตีความ 
     2.3 ประเภทของ
การอ่านตีความ 
     2.4 ขัJนตอนใน
การอ่านตีความ 
     2.5 สิ�งที�ควร
พิจารณาในการอ่าน
ตีความ 
     2.6 ปัญหาใน
การอ่านตีความ 
     2.7 ขอ้แนะนาํใน
การอ่านตีความ 
3. การอ่านตีความ
งานเขียนประเภท
ต่าง ๆ  
     3.1 บทปลุกใจ 
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ตารางที� 12 การสังเคราะห์เนืJอหาที�ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการอ่านตีความ (ต่อ) 
 
มหาวทิยาลยัราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 
มหาวทิยาลยัราชภัฏ

กาํแพงเพชร 
มหาวทิยาลยัราชภัฏ

เลย 
มหาวทิยาลยัราชภัฏ

เชียงราย 
ผู้วจิยัสังเคราะห์ 

ของบทความ 
     4.2 ประเภทของ
บทความ 
5. การอ่านตีความ
บทเพลง 
     5.1 ประเภทของ
เพลง 
     5.2 เนืJอหาของ
เพลง 
6. การอ่านตีความ
เรื�องสัJน 
     6.1 องคป์ระกอบ
ของเรื�องสัJน 
     6.2 ประเภทของ
การตีความเรื�องสัJน 
7. เกร็ดความรู้
เกี�ยวกบัวรรณคดี 
     7.1 จกัรวาล 
     7.2 ภพภูมิ 
     7.3 เทพ 
     7.4 สตัว ์        
หิมพานต ์
8. การตีความบทกวี
นิพนธ์ 
     8.1 กวนิีพนธ์
โบราณ 
     8.2 กวนิีพนธ์
ร่วมสมยั 

ของบทความ 
     4.2 ประเภทของ
บทความ 
5. การอ่านตีความ
บทเพลง 
     5.1 ประเภทของ
เพลง 
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ของเรื�องสัJน 
     6.2 ประเภทของ
การตีความเรื�องสัJน 
7. เกร็ดความรู้
เกี�ยวกบัวรรณคดี 
     7.1 จกัรวาล 
     7.2 ภพภูมิ 
     7.3 เทพ 
     7.4 สตัว ์        
หิมพานต ์
8. การตีความบทกวี
นิพนธ์ 
     8.1 กวนิีพนธ์
โบราณ 
     8.2 กวนิีพนธ์
ร่วมสมยั 

     3.7 ความรู้อื�น ๆ 
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     4.5 แนวการ
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ถูกตอ้งในการอ่าน
ตีความ 
     4.6 ขอ้คิดสาํคญั
ในการอ่านตีความ 
5. การตีความงาน
เขียนประเภทต่าง ๆ 
     5.1 เรื�องสัJน 
     5.2 นวนิยาย 
     5.3 สารคดี 
     5.4 ร้อยกรอง 
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 จากตารางที� 12 จะเห็นวา่ เนืJอหาในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัต่าง ๆ มีความแตกต่างกนัในเนืJอหาบางส่วน โดยอาจจะมีการนาํเนืJอหาบาง
ประการที�มีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการอ่านตีความมาสอนเพื�อให้เป็นความรู้พืJนฐานแก่นกัศึกษา 
เช่น ความรู้เกี�ยวกบัการอ่าน ความรู้ความเกี�ยวกบัวรรณคดีวรรณกรรม รวมถึงเกร็ดความรู้เกี�ยวกบั
วรรณคดี เป็นตน้ แต่เนืJอหาหลกัที�ใช้ในการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ความหมาย ความสําคญั 
หลกัการ และกระบวนการอ่านตีความ การตีความวรรณกรรมที�เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ� ง
เป็นไปตามคาํอธิบายรายวชิาที�ไดก้าํหนดไว ้
 ส่วนวิธีการวดัและประเมินผลในรายวิชาการอ่านตีความนัJน ผูว้ิจยัพบว่า มหาวิทยาลัย   
ราชภฏัแต่ละแห่งไดก้าํหนดวิธีการวดัและประเมินผลเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยจะแบ่งการวดั
และประเมินผลออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ ส่วนที� 1 คือ การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค/
ระหว่างภาค และการสอบปลายภาค ส่วนที� 2 คือ การเขา้ชัJนเรียน การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
การตอบคาํถาม หรือการแสดงความคิดเห็นในชัJนเรียนหรือในกลุ่ม และส่วนที� 3 คือ การทาํ
แบบฝึกหัด การนําเสนอผลการศึกษาค้นควา้ตามที�ได้รับมอบหมาย (พิชญา สกุลวิทย์, 2556;       
กิตติพฒัน์ เพช็รทองนะ, 2559; สุคนธ์ธา พุม่เมือง, 2559; บุญทิวา สิริชยานุกุล, 2555) 
 
ผลการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาที�สอนรายวิชาการอ่านตีความหรือรายวิชาที�
เกี�ยวข้องกบัการอ่านตีความ 
 การเก็บขอ้มูลจากอาจารยผ์ูส้อนในระดบัอุดมศึกษาที�สอนรายวิชาการอ่านหรือรายวิชาที�
เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความ ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนในระดบัอุดมศึกษาที�สอนรายวิชา   
การอ่านตีความหรือรายวิชาที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความ จาํนวน 10 คน จากมหาวิทยาลยัราชภฏั
ต่าง ๆ ทั�วประเทศ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย มหาวิทยาลยั
ราชภฏัลาํปาง มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ตโดยสัมภาษณ์เกี�ยวกบัวตัถุประสงค์ เนืJอหาใน      
การจดัการเรียนการสอน วิธีการวดัและประเมินผล ตลอดจนสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน
อ่านตีความในระดับอุดมศึกษา โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ 1. เป็นอาจารย์ผูส้อนรายวิชา       
การอ่านตีความหรือรายวิชาที� เกี�ยวข้องกับการอ่านตีความในระดับอุดมศึกษา และ 2. มี
ประสบการณ์ในการสอนรายวิชาการอ่านตีความหรือรายวิชาที�เกี�ยวข้องกับการอ่านตีความใน
ระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน เครื� องมือที�ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผูส้อน
ระดบัอุดมศึกษาเกี�ยวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดัการเรียนการสอนอ่านตีความ 
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 ผลการสัมภาษณ์พบวา่ ในประเด็นของวตัถุประสงคใ์นการสอนอ่านตีความ อาจารยผ์ูส้อน
รายวิชาการอ่านตีความหรือรายวิชาที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความมีความเห็นวา่ การอ่านตีความมี
ความสาํคญัเป็นอยา่งมากเพราะในปัจจุบนัเป็นยคุแห่งขอ้มูลข่าวสารทาํใหมี้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ อยู่
เป็นจาํนวนมาก หากรับสารโดยไม่ไดใ้ชค้วามคิดวเิคราะห์หรือตีความถึงเจตนาที�แทจ้ริงแลว้อาจทาํ
ใหรั้บขอ้มูลข่าวสารผดิพลาดได ้ดงันัJนจึงควรส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่าน
ตีความ (กษมา สุรเดชา, สัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2558) นอกจากการอ่านตีความจะทาํให้รับสารได้
อยา่งถูกตอ้งแลว้ การอ่านตีความยงัช่วยพฒันาทกัษะการคิดของนกัศึกษา เพราะการอ่านตีความเป็น
การอ่านในระดับสูงที�ต้องอาศยัความรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื�อเข้าใจ
เนืJอหาสาระ สัญญะ หรือสารที�ผูเ้ขียนตอ้งการจะสื�อไดอ้ย่างลึกซึJ งหรือเขา้ใจเรื�องไดห้ลายแง่มุม 
(วาทิต ธรรมเชืJอ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2558; ปาริชาต กณัฑาทรัพย,์ สัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 
2558, บุญทิวา สิริชยานุกุล, สัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558) นอกจากนีJ วิชาการอ่านตีความจะทาํให้
นกัศึกษามีโลกทศัน์ที�กวา้งไกลมากขึJน ตลอดจนสามารถนาํความรู้ที�ไดไ้ปใช้ตีความสารประเภท
ต่าง ๆ แลว้นาํความรู้เหล่านัJนไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง (พิชญา สกุลวิทย,์ สัมภาษณ์ 
16 พฤษภาคม 2558) 
 ในประเด็นของสื�อหรือเนืJอหาที�ควรจะนาํมาสอนในรายวิชาการอ่านตีความ อาจารยผ์ูส้อน
รายวิชาการอ่านตีความหรือรายวิชาที�เกี�ยวข้องกับการอ่านตีความมีความเห็นว่า ควรจะมีทัJ ง        
งานเขียนที�เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยงานเขียนประเภทร้อยแก้ว อาจจะใช้ข่าว บทเพลง 
บทความ สารคดี เรื�องสัJน นวนิยาย บทละคร ฯลฯ ส่วนงานเขียนร้อยกรอง อาจจะใชบ้ทร้อยกรอง/
กวนิีพนธ์ ซึ� งอาจจะนาํมาจากวรรณคดีโบราณหรือวรรณกรรมร่วมสมยั (วาทิต ธรรมเชืJอ, สัมภาษณ์ 
17 พฤษภาคม 2558; พิชญา สกุลวิทย,์ สัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2558; กษมา สุรเดชา, สัมภาษณ์ 19 
พฤษภาคม 2558; ปาริชาต กณัฑาทรัพย,์ สัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2558; บุญทิวา สิริชยานุกุล, 
สัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558) 
 สําหรับการวดัและประเมินผลนัJน อาจารย์ผูส้อนรายวิชาการอ่านตีความหรือรายวิชาที�
เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความมีความเห็นวา่ ควรจะมีการวดัและประเมินในหลาย ๆ ดา้น เช่น วดัจาก
การมีส่วนร่วมในชัJนเรียน วดัจากการทาํแบบฝึกหัดหรือใบงานหรือมอบหมายงานให้นกัศึกษาหา
บทอ่านประเภทต่าง ๆ ที�ตนเองสนใจแลว้ตีความ เพื�อฝึกให้นกัศึกษามีความชาํนาญในการตีความ
มากยิ�งขึJน และวดัจากผลสัมฤทธิq ทางการเรียน (พิชญา สกุลวิทย,์ สัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2558; 
ปาริชาต กัณฑาทรัพย์,  สัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2558; บุญทิวา สิริชยานุกุล, สัมภาษณ์ 15 
พฤษภาคม 2558) โดยการวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียนนัJน นอกจากจะวดัความสามารถในการอ่าน
ตีความแล้ว ควรวดัความสามารถในการเขียนอธิบายความคิดของตนเองออกมาเป็นคาํตอบด้วย 



149 

 

 

เพราะนกัศึกษาบางคนสามารถตีความไดถู้กตอ้ง แต่ไม่สามารถที�จะกลั�นกรองความคิดนัJนออกมา
เป็นภาษาเขียนได ้ดงันัJนจึงตอ้งมีการวดัความสามารถในการเขียนเพื�อถ่ายทอดความคิดดว้ย (วาทิต 
ธรรมเชืJอ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2558)  

เมื�อผูว้ิจยัไดส้อบถามเกี�ยวกบัปัญหาในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ 
อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการอ่านตีความหรือรายวิชาที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความมีความเห็นว่า   
ส่วนใหญ่แลว้ผูส้อนยงัคงใชว้ิธีการสอนแบบบรรยายและตีความให้นกัศึกษาฟัง โดยไม่มีการบอก
ขัJนตอนหรือวิธีการในการตีความ จากนัJนจึงให้นกัศึกษาตีความงานเขียนดว้ยตนเอง ซึ� งเมื�อถาม
คาํตอบจากนกัศึกษาก็ปรากฏวา่คาํตอบนัJนตีความไม่ถูกตอ้งหรือตีความไม่ใกลเ้คียงกบัจุดประสงค์
หรือเจตนาของผูเ้ขียน หรือหากมีการแบ่งกลุ่มเพื�อให้นกัศึกษาตีความงานเขียนร่วมกนัก็ปรากฏว่า
นักศึกษาไม่มีการระดมสมองหรือไม่มีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื�อตีความงานเขียนที�ให้อ่าน     
(บุญทิวา สิริชยานุกุล, สัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558; วาทิต ธรรมเชืJอ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 
2558) นอกจากนีJ ผูส้อนยงัมีความเขา้ใจเกี�ยวกบัการอ่านตีความไม่ถูกตอ้งมากนกั บางครัJ งสอนไป
ในแนวการแปลความหมายมากกว่าจะตีความ โดยเฉพาะอย่างยิ�งงานเขียนประเภทร้อยกรอง 
ครูผูส้อนมกัจะแปลคาํประพนัธ์และตีความตามความหมายที�ปรากฏเท่านัJน ไม่ไดตี้ความให้ลึกไป
ถึงจุดประสงค์ของผูเ้ขียน (พชัรินทร์ สุริยวงค,์ สัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558) ปัญหาที�เกิดจากตวั
ผูเ้รียนก็คือผูเ้รียนมีจาํนวนมากทาํให้ยากที�จะเขา้ไปอธิบายให้เกิดความเขา้ใจเป็นรายบุคคลได ้แต่
ประเด็นที�สาํคญัที�สุดก็คือ ผูเ้รียนไม่มีนิสัยรักการอ่าน ไม่เห็นความสําคญัของการอ่าน อ่านนอ้ย ทาํ
ให้ขาดคลงัคาํศพัท์ รวมทัJงขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์และการเขียนอธิบายความคิดของตนเอง     
(บุญทิวา สิริชยานุกุล, สัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558; ปาริชาต กัณฑาทรัพย์, สัมภาษณ์ 19 
พฤษภาคม 2558; วาทิต ธรรมเชืJอ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2558; พิชญา สกุลวิทย,์ สัมภาษณ์ 16 
พฤษภาคม 2558; กษมา สุรเดชา, สัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2558; กษมา สุรเดชา, สัมภาษณ์ 19 
พฤษภาคม 2558) ปัญหาอีกประเด็นหนึ� งที�พบก็คือ สื�อหรืองานเขียนที�นาํมาให้นักศึกษาตีความ 
หากเป็นงานเขียนประเภทร้อยแกว้ นกัศึกษาสามารถตีความไดถู้กตอ้งหรือใกลเ้คียงกบัเจตนาของ  
ผูส่้งสารมากกว่างานเขียนประเภทร้อยกรอง นอกจากนีJ หากงานเขียนนัJนเป็นเรื�องใกล้ตวัของ
นกัศึกษาหรือนกัศึกษามีความคุน้เคย นกัศึกษาก็จะสามารถตีความไดดี้กวา่งานเขียนที�เป็นเรื�องไกล
ตวัของนกัศึกษาหรือเป็นเรื�องที�ต่างกบัวฒันธรรมของนกัศึกษา (จรรยาลกัษณ์ คนัธะวงศ,์ สัมภาษณ์ 
15 พฤษภาคม 2558; วาทิต ธรรมเชืJอ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2558)  
 ในส่วนของวิธีการสอนอ่านตีความ อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการอ่านตีความหรือรายวิชาที�
เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความมีความเห็นว่า ในการจดัการเรียนการสอน ผูส้อนควรจะอธิบายหลกั
และกระบวนการอ่านตีความให้ชดัเจน จากนัJนจึงให้นกัศึกษาพิจารณาบทอ่านและทาํความเขา้ใจ
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เกี�ยวกบัคาํศพัทก่์อน จากนัJนจึงให้อ่านเพื�อทาํความเขา้ใจเนืJอหาทัJงหมด  เมื�อนกัศึกษาเขา้ใจแลว้ก็
ให้นักศึกษาได้ฝึกการตีความ โดยผูส้อนเป็นผูที้�คอยให้ค ําชีJ แนะและกระตุ้นให้นักศึกษาคิด 
(ปาริชาต กณัฑาทรัพย,์ สัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2558; วาทิต ธรรมเชืJอ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 
2558) รวมทัJงควรมีกิจกรรมที�หลากหลายสําหรับการตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ ตลอดจนควร
ใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสในการอภิปรายร่วมกนัเกี�ยวกบัการตีความภายในกลุ่มเพื�อจะไดแ้ลกเปลี�ยน
ความคิดเห็นระหว่างกนัอนัจะทาํให้ได้มุมมองหรือแนวคิดใหม่ ๆ ที�แตกต่างจากตนเอง (พิชญา 
สกุลวทิย,์ 2556) 
 
ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เกี�ยวกับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความและความต้องการใน     
การจัดการเรียนการสอนรายวชิาการอ่านตีความ 
 นอกจากผูว้ิจยัจะได้สัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนในระดบัอุดมศึกษาที�สอนรายวิชาการอ่าน
ตีความหรือรายวิชาที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความแลว้ ผูว้ิจยัยงัไดส้ัมภาษณ์นกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จาํนวน 40 คน เกี�ยวกบัสภาพปัญหาใน
การจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความและความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน
รายวิชาการอ่านตีความ โดยนกัศึกษาที�ใช้ในการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นกัศึกษาที�เคย
เรียนรายวิชาการอ่านตีความ จาํนวน 10 คน และนักศึกษาที�ไม่เคยเรียนรายวิชาการอ่านตีความ 
จาํนวน 30 คน แบ่งเป็น นกัศึกษาชัJนปีที� 1 จาํนวน 10 คน นกัศึกษาชัJนปีที� 2 จาํนวน 10 คน และ
นกัศึกษาชัJนปีที� 3 จาํนวน 10 คน เครื�องมือที�ใช ้ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์นกัศึกษาเกี�ยวกบัสภาพปัญหา
และความคิดเห็นในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาอ่านตีความ โดยจะสัมภาษณ์ในประเด็น
เกี�ยวกบัผูส้อน/วิธีการสอน บทอ่าน และขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียน ซึ� งในประเด็นของ
ผูส้อนและวธีิสอนนัJนสามารถสรุปไดด้งันีJ  
 1. ผูส้อนควรจะมีการทบทวนเรื�องการอ่านจบัใจความก่อนที�จะสอนเรื�องการอ่านตีความ  
 2. ผูส้อนควรจะอธิบายอย่างละเอียดเกี�ยวกับวิธีการในการตีความหรือวิธีการคิดที�จะ
นาํไปสู่การตีความ 
 3. ผูส้อนควรจะบอกเทคนิคหรือวิธีการการตีความสารประเภทต่าง ๆ ว่าหากเป็นสาร
ประเภทนีJควรจะมีวธีิการตีความหรือมีวิธีการพิจารณาอยา่งไรจึงจะทาํให้ตีความสารประเภทนัJน ๆ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 
 4. ผูส้อนควรจะยกตวัอย่างการตีความให้มาก ๆ และควรจะยกตวัอย่างหรือแสดงวิธีการ
ตีความสารประเภทต่าง ๆ เพื�อนกัศึกษาจะไดเ้กิดความเขา้ใจมากยิ�งขึJน 
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 5. การตีความขึJนอยูก่บัประสบการณ์ของแต่ละคน ดงันัJนคาํตอบของแต่ละคนจึงแตกต่าง
กัน ซึ� งบางครัJ งอาจทาํให้นักศึกษาบางคนเกิดความสงสัยว่าทาํไมคาํตอบของตนจึงไม่ถูกต้อง 
เพราะฉะนัJนผูส้อนจึงตอ้งสามารถอธิบายไดว้า่ ทาํไมจึงตอ้งตีความเช่นนัJน 
 ในประเด็นของบทอ่านสามารถสรุปไดด้งันีJ   
 1. บทอ่านบางบทมีความกํากวมทาํให้เกิดความเข้าใจผิดหรือคิดไปอีกแบบหนึ� งได ้
เพราะฉะนัJนบทอ่านที�นาํมาสอนควรจะมีความชดัเจนและสามารถตีความไดต้รงกนั 
 2. บทอ่านควรจะเรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก และควรเป็นขอ้ความหรือเรื�องสัJน ๆ ไม่ยาว
จนเกินไป หรืออาจจะเริ�มตัJงแต่หนึ�งประโยค หลาย ๆ ประโยค และเป็นเรื�องราวไปตามลาํดบั 
 3. ในระยะแรก ผูส้อนควรจะนําบทอ่านที�สัJ น ๆ มาให้เรียนก่อนและจึงนําบทอ่านที�มี   
ความยาวและซบัซอ้นมาใหเ้รียน 
 ส่วนประเด็นของขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียนนัJนสรุปไดด้งันีJ  
 1. ขอ้สอบควรมีบทอ่านหลากหลายประเภท แต่ไม่ควรยาวจนเกินไป เพราะอาจทาํให้เกิด
ความสับสนและใชเ้วลาในการอ่านมากจนเกินไป 
 2. ข้อสอบควรมีระดับความยากง่ายกับระดับของผู ้เรียน และไม่ควรมีบทอ่านมาก
จนเกินไปเพราะจะใชเ้วลามากในการทาํแบบทดสอบ 
 3. ขอ้สอบไม่ควรคาํตอบหลายคาํตอบหรือตอบไดห้ลายอยา่ง 
 4. ขอ้สอบต้องเป็นข้อสอบที�เน้นการคิดวิเคราะห์ ไม่วดัเพียงแค่ระดับความรู้ความจาํ
เท่านัJน และควรมีทัJงขอ้สอบแบบอตันยัและปรนยัเพื�อที�จะไดว้ดัผลสัมฤทธิq ไดร้อบดา้น อีกทัJงควรมี
ขอ้สอบปรนยัมากกวา่อตันยั 
 5. ข้อสอบควรวดัทัJงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ� งจะทาํให้ทราบถึงความสามารถใน     
การอ่านตีความของนกัศึกษาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 6. การถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นคาํตอบนัJนทาํได้ยาก บางครัJ งทราบคาํตอบแต่ไม่
สามารถที�จะถ่ายทอดความคิดนัJนออกมาดว้ยการเขียนได ้
 สําหรับความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความนัJน ผูว้ิจยัได้
สอบถามนกัศึกษาใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นผูส้อน/วิธีการสอน ดา้นความตอ้งการบท
อ่าน และความตอ้งการดา้นขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิq  ผลการสอบถามปรากฏผลดงัตารางที� 13 
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ตารางที� 13 ความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการอ่านตีความของนกัศึกษา 
 

รายการ ×�  S.D. การแปล
ความหมาย 

1. ความต้องการด้านผู้สอน/วิธีสอน 
   1.1 ตอ้งการให้ผูส้อนอธิบายขัJนตอนการอ่านตีความก่อนลงมือ
ปฏิบติั 

4.80 .46 มากที�สุด 

   1.2 ตอ้งการให้ผูส้อนสาธิตวิธีการตีความก่อนให้นกัศึกษาลง
มือปฏิบติั 

4.73 .55 มากที�สุด 

   1.3 ต้องการให้ผูส้อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้
นกัศึกษาทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

3.85 .73 มาก 

   1.4 ต้องการให้ผู ้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที� เปิด
โอกาสให้นกัศึกษาอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นซึ� งกนัและ
กนั 

4.20 .64 มาก 

2. ความต้องการด้านบทอ่าน 
   2.1 ตอ้งการเรียนตีความคาํคม 4.58 .50 มากที�สุด 
   2.2 ตอ้งการเรียนตีความเรื�องขาํขนั 4.58 .63 มากที�สุด 
   2.3 ตอ้งการเรียนตีความโฆษณา 4.40 .67 มาก 
   2.4 ตอ้งการเรียนตีความเรื�องสัJน 4.30 .85 มาก 
   2.5 ตอ้งการเรียนตีความคาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดี 4.35 .89 มาก 
   2.6 ตอ้งการเรียนตีความบทกวซีีไรต ์ 4.15 1.00 มาก 
3. ความต้องการด้านข้อสอบวดัผลสัมฤทธิ9ทางการเรียน 
   3.1 ต้องการให้มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในทุก
หน่วยการเรียนรู้ 

4.12 .82 มาก 

   3.2 ตอ้งการขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียนแบบปรนยัเพียง
อยา่งเดียว 

4.17 .81 มาก 

   3.3 ตอ้งการขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียนแบบอตันยัเพียง
อยา่งเดียว 

3.40 1.10 ปานกลาง 

   3.4 ต้องการข้อสอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียนที�มีทัJ งปรนัย
และอตันยั 

4.18 .95 มาก 
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 จากตารางที� 13 แสดงให้เห็นวา่ การจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ นกัศึกษา
ตอ้งการให้ผูส้อนอธิบายขัJนตอนการอ่านตีความก่อนลงมือปฏิบติัและต้องการให้ผูส้อนสาธิต
วิธีการตีความก่อนให้นักศึกษาลงมือปฏิบติัในระดับมากที�สุด ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.80 และ 4.73 
ตามลาํดบั ในดา้นของบทอ่าน นกัศึกษาตอ้งการให้สอนเกี�ยวกบัการตีความคาํคมและเรื�องขาํขนั
มากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากนั คือ 4.58 ส่วนดา้นขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียน นกัศึกษามี
ความเห็นในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ที�วา่ตอ้งการขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียนแบบอตันยั
เพียงอยา่งเดียวเท่านัJนที�นกัศึกษามีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง  
 
ผลการเปรียบเทยีบสภาพปัญหาการสอนอ่านตีความที�พบกบัเป้าหมายและคําอธิบายรายวิชา THAI 
3206 การอ่านตีความ ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  
  รายวิชา  THAI  3206 การอ่านตีความ เป็นรายวิชาเลือกกลุ่มการใช้ภาษาในหลักสูตร      
ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ เป็นรายวิชาที�พฒันาขึJนมาเพื�อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎีการอ่านตีความ รวมทัJงสามารถตีความจุดประสงค ์ความคิดหลกั ความคิดเสริม และนํJ าเสียง
ของผูเ้ขียนซึ� งไม่ได้บอกไวโ้ดยตรงจากวรรณกรรมและงานเขียนประเภทต่าง ๆ อนัจะทาํให้
นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสิ�งที�อ่านอยา่งชดัเจนและมีความคิดที�แยบยล ลึกซึJ งมากยิ�งขึJน 
โดยมีคาํอธิบายรายวิชาว่า “หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการอ่านตีความ การตีความเพื�อให้เข้าใจ
จุดประสงค์ ความคิดหลกั ความคิดเสริม และนํJ าเสียงของผูเ้ขียนจากวรรณกรรมและงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ”  

ในส่วนของจุดมุ่งหมายของรายวชิานัJนไดก้าํหนดไวด้งันีJ  
 1. เพื�อใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที�ดีต่อการอ่านตีความ 
 2.  เพื�อให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการอ่านตีความ 
และตระหนกัถึงความสาํคญัของการอ่านตีความ 
 3. เพื�อให้นักศึกษาสามารถใช้ความคิดวิเคราะห์และประเมินค่าสิ� งที� อ่านเพื�อระบุ
จุดประสงค์ ความคิดหลกั ความคิดเสริม และนํJ าเสียงของผูเ้ขียนจากวรรณกรรมและงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ   
 4. เพื�อใหน้กัศึกษามีความสามารถในการอ่านตีความและสามารถถ่ายทอดความคิดของตน
ใหผู้อื้�นรับรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.  เพื�อใหน้กัศึกษามีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�น  
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 การวดัและประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนแรกเป็นการวดัพฤติกรรมดา้น
ความรู้ ประกอบดว้ยการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ส่วนที�สองเป็น  
การวดัพฤติกรรมดา้นจิตพิสัย ประกอบดว้ย การเขา้ชัJนเรียนและการส่งงานที�ไดรั้บมอบหมาย การมี
ส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในชัJนเรียน ส่วนที� 3 เป็นการวดัพฤติกรรมด้าน
ทักษะพิสัย  ประกอบด้วย การทําแบบฝึกหัด การทํางานกลุ่มหรืองานที�ได้รับมอบหมาย               
และการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้  
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ในประเด็นของคําอธิบายรายวิชานัJ น แม้
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่จะมีการเขียนคาํอธิบายรายวิชาที�แตกต่างจากมหาวิทยาลยัราชภฏั     
อื�น ๆ แต่สาระสําคญัโดยรวมไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ นักศึกษาจะตอ้งเรียนรู้เกี�ยวกับหลักการ
ตีความหรือกระบวนการตีความรวมทัJ งจะต้องฝึกตีความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ ซึ� ง
ประกอบด้วยงานเขียนร้อยแก้วและงานเขียนร้อยกรอง ดังนัJ นจึงกล่าวได้ว่าสาระสําคัญของ        
การเรียนรายวชิาการอ่านตีความของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ไม่แตกต่างจากมหาวิทยาลยัอื�น ๆ 
คือ ประกอบดว้ย การเรียนรู้เกี�ยวกบัหลกัการและกระบวนการอ่านตีความ รวมทัJงมีการฝึกตีความ
จากงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทัJงที�เป็นร้อยแกว้และร้อยกรอง 
 สําหรับจุดประสงค์ในการเรียนนัJ น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เขียนขึJ นเพื�อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที�ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ           
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื� อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงทาํใหมี้จุดประสงคใ์นการเรียน 5 ขอ้ ซึ� งมากกวา่มหาวทิยาลยัอื�น ๆ แต่จุดประสงคท์ัJง 
5 ขอ้นัJนก็ครอบคลุมเนืJอหาสาระสําคญัตามคาํอธิบายที�กาํหนดไว ้คือ จะตอ้งให้นักศึกษาเขา้ใจ
เกี�ยวกบัหลกัการและวธีิการอ่านตีความ ดงัปรากฏในจุดประสงคข์อ้ 2 และสามารถตีความงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ ทัJงร้อยแกว้และร้อยกรองได ้ดงัปรากฏในจุดประสงคข์อ้ 3 
 ส่วนเนืJอหาที�ใช้ในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความนัJน ในคาํอธิบาย  
รายวชิาการอ่านตีความของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ไม่ไดก้าํหนดเนืJอหาที�ใชใ้นการสอนรายวิชาการอ่าน
ตีความไวอ้ย่างชัดเจน เพียงแต่ระบุว่า นักศึกษาต้องตีความงานเขียนทัJงร้อยแก้วและร้อยกรอง 
ยกเวน้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายเท่านัJนที�ไดร้ะบุประเภทงานเขียนที�นกัศึกษาตอ้งฝึกตีความลง
ไปในคาํอธิบายรายวิชา ดังนัJนมหาวิทยาลัยที�ไม่ได้กาํหนดประเภทของงานเขียนในคาํอธิบาย
รายวิชา ผูส้อนจะตอ้งกาํหนดเนืJอหาดว้ยตนเองวา่จะให้นกัศึกษาฝึกตีความจากงานเขียนร้อยแกว้
และงานเขียนร้อยกรองประเภทใดบา้ง ดว้ยเหตุดงักล่าวผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดเนืJอหาที�ใช้ในการจดั        
การเรียนการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ โดยใช้ขอ้มูลที�ได้จากการศึกษาเอกสาร     
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การสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาการอ่านตีความ และการสอบถามความตอ้งการของนกัศึกษา มา
เป็นแนวทางในการกาํหนดเนืJอหาที�ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 ในส่วนของการวดัและประเมินผลนัJน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ไดก้าํหนดแนวทางใน
การวดัและประเมินไว ้3 ส่วน ไดแ้ก่ การวดัผลดา้นพุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย และจิตพิสัย เช่นเดียวกบั
มหาวทิยาลยัอื�น ๆ โดยการวดัผลดา้นพุทธิพิสัย ประกอบดว้ย การทดสอบทา้ยบท/หน่วย การสอบ
กลางภาค การสอบปลายภาค การวดัผลดา้นทกัษะพิสัย ไดแ้ก่ การทาํแบบฝึกหัด การทาํงานกลุ่ม 
การทาํงานที�ได้รับมอบหมาย และการวดัผลด้านจิตพิสัย ประกอบด้วย การเข้าชัJนเรียน การมี     
ส่วนร่วมในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในชัJนเรียน  
 ขอ้มูลที�ได้จากการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการสอนอ่านตีความที�พบกบัเป้าหมายและ
คาํอธิบายรายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ ในหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 
ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดงัที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยั
จะได้มาใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตีความเพื�อเสริมสร้างความสามารถใน    
การอ่านตีความสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตต่อไป 
 

ตอนที� 2 ผลการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 

การดาํเนินการวิจยัในขัJนตอนที� 2 คือ การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต ซึ� งการดาํเนินงานในขัJนตอนนีJ มีวตัถุประสงค์เพื�อออกแบบและหาประสิทธิภาพ
ของร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถใน   
การอ่านตีความของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ซึ� งผูว้ิจยัได้ดาํเนินการตามขัJนตอนต่อไปนีJ
เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที� เกี�ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎี       
วจันปฏิบติัศาสตร์ และการจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock and 
Nagasaka เ พื� อ นํา ม า เ ป็ น แ น ว คิ ด ใ น ก า ร พัฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม ท ฤ ษ ฎี                     
วจันปฏิบติัศาสตร์ 
 2. นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอน สภาพการเรียน  
การสอนอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต สาระสําคญัของทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 
และการจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock and Nagasaka มากาํหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
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 3. ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์ตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 
วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน ขัJนตอนในการจดัการเรียนการสอน และการวดัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 
 4. จดัทาํเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ ไดแ้ก่ 
คู่มือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ แลว้นาํเสนอต่ออาจารยที์�
ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื�อพิจารณาแกไ้ข 
 5. นาํร่างรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนไปให้
ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความเหมาะสม โดยใชก้ารสนทนา
กลุ่ม (Focus Group)  
 6. ปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียน     
การสอนตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ แลว้ให้ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนอีก
ครัJ งเพื�อรับรองรูปแบบการเรียนการสอน 
 7. นาํรูปแบบการเรียนการสอนที�ผา่นการรับรองจากผูเ้ชี�ยวชาญไปทดลองใช ้
 8. พฒันาเครื�องมือที�ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนจากเอกสาร ประเด็นการสนทนากลุ่มสําหรับผูเ้ชี�ยวชาญ แบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านตีความ แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที�มีต่อรูปแบบการ
สอน และประเด็นการสัมภาษณ์นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน 
 จากขัJนตอนการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะไดน้าํเสนอผลการศึกษาเป็น 3 ตอน ดงั
รายละเอียดต่อไปนีJ  
 
ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที� เกี�ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎ ี               
วัจนปฏิบัติศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนวัจนปฏิบัติศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock and 
Nagasaka   

การที�จะพฒันารูปแบบการเรียนการสอนนัJ น ผูพ้ฒันาจะต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื�อ
นาํมาใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยจะตอ้งศึกษาเกี�ยวกบัวิธีการหรือขัJนตอนใน  
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน รวมทัJงศึกษาเกี�ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีที�จะนํามาใช้ใน     
การพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน เพื�อให้รูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึJ นนัJ นมี
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ประสิทธิภาพและนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ซึ� งผูว้ิจยัจะไดน้าํเสนอผลศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ดงัต่อไปนีJ  

ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎเีกี�ยวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
จากการศึกษาความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนที�นกัการศึกษาไดอ้ธิบายไวพ้บว่า   

นักการศึกษาต่างก็ให้ความหมายไปในทาํนองเดียวกัน แต่อาจจะกล่าวถึงรายละเอียดมากน้อย
แตกต่างกนั เช่น Joyce, Weil and Calhoun (2009: 24) ไดก้ล่าวไวว้่า รูปแบบการเรียนการสอน 
หมายถึง การอธิบายสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้และพฤติกรรมของครูเมื�อนาํรูปแบบการเรียน   
การสอนไปใช้ ส่วน Anderson (1997: 521) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง 
กระบวนการออกแบบการเรียนรู้เรื�องใดเรื�องหนึ� งเพื�อให้บรรลุผล ประกอบดว้ยหลกัการซึ� งตอ้ง
ระบุแนวคิดทฤษฎีพืJนฐาน วตัถุประสงคแ์ละขอ้มูลอื�น ๆ ที�สนบัสนุนให้การใช้รูปแบบการเรียน  
การสอนประสบความสําเร็จ ส่วนของนกัการศึกษาไทยก็ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการเรียนไว้
ในทิศทางเดียวกนั เช่น ทิศนา แขมมณี (2554: 221) ได้กล่าวไวว้่า รูปแบบการเรียนการสอน 
หมายถึง สภาพลกัษณะของการเรียนการสอนที�ครอบคลุมองค์ประกอบสําคญัซึ� งไดรั้บการจดัไว้
อยา่งเป็นระเบียบตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือความเชื�อต่าง ๆ โดยประกอบดว้ย
กระบวนการ หรือขัJนตอนสําคญัในการเรียนการสอน รวมทัJงวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที�
สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนัJนเป็นไปตามทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดที�ยึดถือ และ
รูปแบบจะตอ้งไดรั้บการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับวา่มีประสิทธิภาพ สามารถใชเ้ป็นแบบแผนใน
การเรียนการสอนให้บรรลุวตัถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนัJน ๆ สอดคล้องกบั ชนาธิป พรกุล 
(2552: 36) ที�ได้กล่าวไวว้่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนการดาํเนินการสอนที�
จดัเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรู้ มีการพิสูจน์หรือทดสอบวา่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย 

ดงันัJนจึงกล่าวโดยสรุปไดว้า่ รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การจดัองคป์ระกอบทาง 
การเรียนรู้อยา่งเป็นระเบียบแบบแผน ซึ� งอาจจะประกอบดว้ยหลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการ
จดัการเรียนการสอน หรือขอ้มูลอื�น ๆ ที�จะสนบัสนุนให้การใช้รูปแบบการเรียนการสอนประสบ
ความสาํเร็จ และจะตอ้งไดรั้บการพิสูจน์หรือทดสอบก่อนวา่มีประสิทธิภาพก่อนที�จะนาํไปใชจ้ริง 

ในส่วนองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนนัJน Gunter, Estes and Schwab (1990: 
67-68) และ Anderson (1997: 521) ไดก้ล่าวไวว้า่ รูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึJนนัJนจะตอ้ง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 1. หลกัการซึ� งกาํหนดโดยผูพ้ฒันารูปแบบการเรียน     
การสอน 2. วตัถุประสงค ์3. ขัJนตอนการสอน และ 4. การจดัสิ�งแวดลอ้มในการเรียนรู้หรือกิจกรรม
การเรียนการสอนที�มีขัJนตอนอยา่งต่อเนื�อง สามารถสะทอ้นให้เห็นแนวคิดทฤษฎีที�นาํมาพฒันาเป็น
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รูปแบบการเรียนการสอน เช่นเดียวกบั ทิศนา แขมมณี (2554: 222) ที�ได้กล่าวไวว้่า รูปแบบ        
การเรียนการสอนมีองคป์ระกอบสาํคญั ดงันีJ   

1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเชื�อที�เป็นพืJนฐานหรือเป็นหลกัของ
รูปแบบการสอนนัJน ๆ   

2.  มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนที�สอดคลอ้ง
กบัหลกัการที�ยดึถือ  

3.  มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของระบบ
ใหส้ามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนัJน ๆ  

4.  มีการอธิบายหรือให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ อนัจะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนนัJน ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

เพราะฉะนัJนจึงอาจกล่าวไดว้า่ รูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้งมีองคป์ระกอบ 4 ประการ 
คือ 1. ปรัชญา หลกัการ แนวคิด หรือทฤษฎี ซึ� งเป็นพืJนฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน 3. ขัJนตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน และ 4. วธีิการวดัและประเมินผลที�ใชใ้นรูปแบบการเรียนการสอน 

สําหรับขัJนตอนในการพฒันารูปแบบการสอนนัJน ทิศนา แขมมณี (2545: 199-201) ได้
กล่าวไวว้า่จะตอ้งปฏิบติัดงันีJ  
 1.  กาํหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใหช้ดัเจน 
 2.  ศึกษาหลกัการ/ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อกาํหนดองคป์ระกอบและเห็นแนวทางในการจดั
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของรูปแบบ 
 3.  ศึกษาสภาพการณ์และปัญหาที�เกี�ยวขอ้งเพื�อให้คน้พบองคป์ระกอบที�สําคญัที�จะช่วยให้
รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเมื�อนาํไปใช้จริง และป้องกนัปัญหาซึ� งอาจจะทาํให้
รูปแบบนัJนขาดประสิทธิภาพ 
 4.  กาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน โดยพิจารณาวา่มีปัจจยัใดที�สามารถ
ช่วยใหรู้ปแบบฯบรรลุเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมาย 
 5.  จดักลุ่มองคป์ระกอบ โดยนาํองคป์ระกอบที�กาํหนดไวม้าจดัหมวดหมู่ เพื�อความสะดวก
ในการดาํเนินการขัJนต่อไป 
 6.  จดัความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ ผูส้ร้างรูปแบบการเรียนการสอนตอ้งพิจารณาว่า
องคป์ระกอบใดเป็นเหตุและเป็นผลต่อกนั และจดัลาํดบัองคป์ระกอบใหถู้กตอ้ง เหมาะสม 
 7.  จดัผงัจาํลององค์ประกอบ โดยการสร้างความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ โดย
แสดงใหเ้ห็นความเชื�อมโยงขององคป์ระกอบเหล่านัJน 



159 

 

 

 8.  ทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน เพื�อศึกษาผลที�เกิดขึJน 
 9.  ศึกษาผลที�เกิดขึJนจากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนว่าไดผ้ลตามเป้าหมาย 
หรือใกลเ้คียงกบัเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 
 10.  ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน โดยนาํผลการทดลองใชใ้นการปรับปรุงรูปแบบให้
มีประสิทธิภาพยิ�งขึJน 

จากแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ในการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้งเป็นไปอยา่งเป็นระบบ มีการศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ 
เพื�อใช้เป็นพืJนฐานในการกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียน      
การสอนที�พฒันาขึJนตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ พิสูจน์ เพื�อยืนยนัว่ามีประสิทธิภาพ และสามารถ
ส่งผลใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคต์ามที�ตอ้งการ 

ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎเีกี�ยวกบัวจันปฏิบัติศาสตร์ 
จากการศึกษาเอกสารตาํราต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับวจันปฏิบติัศาสตร์ทัJงในประเทศและ

ต่างประเทศจะพบวา่ มีการใหค้วามหมายของวจันปฏิบติัศาสตร์ไว ้2 แนวทาง 
แนวทางแรกกล่าวว่าเป็นการศึกษาเกี�ยวกบัความหมายที�ผูพู้ดหรือผูส่้งสารต้องการจะ

สื�อสาร ผูฟั้งหรือผูรั้บสารจะตอ้งตีความหมายจากถอ้ยคาํที�ไดย้ินหรือไดอ่้าน หรือกล่าวไดว้่าเป็น
การศึกษาเกี�ยวกบัปรากฏการณ์ทางภาษาหรือการใชภ้าษาที�พิจารณาจากมุมมองของผูใ้ช้ กล่าวคือ 
เป็นการศึกษาความหมายที�สื�อสารโดยผูพู้ด (หรือผูเ้ขียน) และตีความโดยผูฟั้ง (หรือผูอ่้าน) อีกทัJง
เป็นเรื� องของการวิเคราะห์ว่า ผูพู้ดตอ้งการให้ถอ้ยคาํที�พูดออกไปสื�อความหมายว่าอะไรมากกว่า 
การวิเคราะห์ว่าคาํและวลีที�ประกอบกนัเป็นถอ้ยคาํนัJนมีความหมายอะไร (Verschueren, 1999: 1; 
Morris, 1971: 1; สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 2552: 1)  

แนวทางที�สอง นักภาษาศาสตร์บางกลุ่มมองว่าวจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกบั   
การใช้ภาษาที�สัมพนัธ์กบับริบท บริบทจะเป็นตวักาํหนดการใช้ภาษาในสถานการณ์การสื�อสาร  
ต่าง ๆ ความหมายของถอ้ยคาํจะขึJนอยูก่บับริบทซึ� งแตกต่างจากความหมายตามรูปคาํ ดงันัJนทฤษฎี
วจันปฏิบัติศาสตร์จึงเป็นการศึกษาภาษาที� เน้นความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับผู ้ใช้โดยให้
ความสาํคญักบับริบททางสังคมและวฒันธรรมที�มีผลต่อการใชภ้าษาและกระบวนการทางปริชานที�
ทาํให้ผูใ้ช้ภาษารับรู้และสามารถตีความเจตนาของผูพู้ด (Levinson, 1983: 9; Horn and Ward,  
2004: xi; Leech, 1983: 6; Mey, 2001: 6; กฤษดาวรรณ หงส์ลดารมภ ์และธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 
11-16) 
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อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัเห็นวา่ความหมายของวจันปฏิบติัศาสตร์ที� Yule (1996: 3) ไดก้ล่าวไว้
นัJนเป็นความหมายที�น่าจะครอบคลุมมากที�สุด โดยเขาไดก้ล่าวถึงความหมายของวจันปฏิบติัศาสตร์
ออกเป็น 4 ลกัษณะดงันีJ  

1. วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาความหมายของผูพู้ด กล่าวคือวจันปฏิบติัศาสตร์เป็น
การศึกษาความหมายที�สื�อสารโดยผูพู้ดหรือผูเ้ขียน และความหมายที�ตีความโดยผูฟั้งหรือผูอ่้าน 
เป็นเรื� องของการวิเคราะห์ว่าผูพู้ดต้องการให้ถ้อยคาํที�พูดออกไปสื�อความหมายอะไรมากกว่า      
การวเิคราะห์วา่คาํและวลีที�ประกอบกนัเป็นถอ้ยคาํนัJนมีความหมายวา่อะไร  

2. ว ัจ น ป ฏิ บั ติ ศ า ส ต ร์ เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า เ กี� ย ว กับ ค ว า ม ห ม า ย ใ น บ ริ บ ท  ก ล่ า ว คื อ                     
วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาที�เกี�ยวขอ้งกบัการตีความวา่ผูใ้ชภ้าษาตอ้งการหมายความวา่อยา่งไร
ในบริบทนัJน ๆ และบริบทมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาอย่างไร เป็นการพิจารณาว่าการที�ผูพู้ดจะพูด
อยา่งไรก็ตอ้งเลือกใชถ้อ้ยคาํใหเ้หมาะสมวา่จะพดูกบัใคร ที�ไหน เมื�อไร หรือในสถานการณ์เช่นไร  

3. วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัการสื�อความหมายที�มากกว่าการพูด กล่าวคือ 
วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกับการที�ผูฟั้งหรือผูรั้บสารสามารถอ้างอิงสิ� งที�ผูพู้ดหรือ          
ผูส่้งสารพดูเพื�อที�จะตีความความหมายที�แทจ้ริงไดอ้ยา่งไร และศึกษาวา่การที�ผูพู้ดพูดเช่นนัJน ผูพู้ด
ตอ้งการสื�อความหมายอะไรหรือที�พูดเช่นนัJนตอ้งการสื�อความหมายอะไรเพิ�มเติมมากกวา่สิ�งที�พูด
ออกมา 

4. วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกับขอ้ความที�แสดงถึงความสัมพนัธ์ กล่าวคือ    
วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัการที�ผูพ้ดูตดัสินใจวา่ควรจะพดูหรือไม่พดูแค่ไหน อยา่งไร 
ซึ� งสิ�งที�จะทาํให้ผูพู้ดตดัสินใจพูดหรือไม่พูดอยู่ที�ความใกลชิ้ดระหว่างผูพู้ดกบัผูฟั้ง ไม่ว่าจะเป็น    
ความใกลชิ้ดทางเครือญาติ ความใกลชิ้ดทางสังคม ความคิดหรือประสบการณ์ที�มีร่วมกนั  

จากความหมายของวจันปฏิบติัศาสตร์ที�นกัภาษาศาสตร์ไดใ้ห้คาํจาํกดัความไวข้า้งตน้จะ
เห็นไดว้่า วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัผูใ้ช้ภาษาโดย
คาํนึงถึงบริบททางสังคมและวฒันธรรมที�มีผลต่อการใช้ภาษา เป็นเรื�องของการวิเคราะห์ว่าผูพู้ด
ตอ้งการให้ถอ้ยคาํที�พูดออกไปสื�อความหมายอะไรในบริบทและบริบทมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา
เช่นไร รวมทัJงศึกษากระบวนการทางปริชานที�ทาํให้ผูใ้ช้ภาษารับรู้และสามารถตีความเจตนาของ   
ผูพ้ดูไดว้า่การที�ผูพู้ดพูดเช่นนัJน ผูพู้ดตอ้งการสื�อความหมายอะไรหรือตอ้งการสื�อความหมายอะไร
เพิ�มเติมมากกวา่สิ�งที�พดูออกมา 
 เมื�อพิจารณาขอบข่ายของทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์จากทัJงเอกสารและตาํราภาษาองักฤษ
และภาษาไทยที�เกี�ยวขอ้งกบัวจันปฏิบติัศาสตร์พบวา่ หวัขอ้ที�ผูเ้ขียนทัJงชาวไทยและชาวต่างประเทศ
กล่าวตรงกนัมี 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ตวับ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน (presupposition) ความหมายชีJบ่ง
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เป็นนัยในการสนทนา (conversational implicature) วจันกรรม (speech act) หลกัการความสุภาพ 
(politeness principle) และการวิเคราะห์บทสนทนา (conversation analysis) (Levinson, 1983; 
Leech, 1983; Yule, 1996; Verschueren, 1999; Mey, 2001; ทรงธรรม อินทจกัร, 2550; กฤษดาวรรณ   
หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช โชคสุวณิช, 2551; สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, 2552) โดยแต่ละหัวข้อมี
รายละเอียดโดยสรุปดงันีJ  
 1. ตวับ่งบอก (deixis) เป็นการใชรู้ปภาษาที�ความหมายไม่ไดย้ึดติดกบัรูปแต่แปรไปตาม
บริบทหรือรูปภาษาที�ไม่สามารถกาํหนดอยา่งชดัเจนวา่ความหมายคืออะไร เนื�องจากความหมายผกู
กบัสถานการณ์ในการใช้ เช่น คาํสรรพนาม “ฉัน เธอ คาํบอกเวลา เมื�อวานนีJ  วนันีJ  ปีหนา้” คาํบอก
ความใกล้ไกลของสถานที� “ที�นี�  ที�นั�น” และกริยาแสดงการเคลื�อนไหว “ไป มา เอาไป เอามา”       
รูปภาษาเหล่านีJ มีความหมายหลากหลายขึJนกบัว่าสิ� งที�อา้งถึงคืออะไร (กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ ์   
และธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 47) ยกตัวอย่างเช่น “พรุ่งนีJ ฉันจะพาเธอมาที�นี� อีก เวลาเดิมนะ” 
ประโยคนีJผูอ่้านขอ้ความจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ “พรุ่งนีJ ” คือวนัไหน “ฉนั” และ “เธอ” คือใคร “ที�นี�” 
คือสถานที�ใด และ “เวลาเดิม” คือเวลาใด หากไม่มีบริบทหรือถ้อยคาํอื�นที�ให้รายละเอียดเพิ�มเติม 
เช่น สมชายพาสมหญิงไปรับประทานอาหารกลางวนัที�ร้านอาหารแห่งหนึ� งแล้วรู้สึกประทบัใจ
รสชาติของอาหาร ขณะที�ขบัรถออกมา สมชายก็พูดกบัสมหญิงดว้ยประโยคดงักล่าว เมื�อผูอ่้านได้
เห็นบริบทของขอ้ความก็จะทราบได้ทนัทีว่า “พรุ่งนีJ ” คือ วนัที�ถดัจากวนัที�สมชายพาสมหญิงไป
รับประทานอาหาร “ฉนั” คือ สมชาย “เธอ” คือ สมหญิง “ที�นี�” คือ ร้านอาหารที�สมชายพาสมหญิง
ไปรับประทานอาหาร “เวลาเดิม” ก็คือเวลาที�สมชายนัดกับสมหญิง ซึ� งอาจจะก่อนเวลา 12.00 
นาฬิกา เนื�องจากสมชายจะพาสมหญิงไปรับประทานอาหารกลางวนั ดงันัJนจึงตอ้งนดัเวลาก่อน 
12.00 นาฬิกาเพื�อไปรับสมหญิงแล้วเดินทางไปยงัร้านอาหารแห่งนีJ  เพราะฉะนัJนจะเห็นได้ว่า       
รูปภาษาที�ใชเ้ป็นตวับ่งบอกจะไม่มีความหมายที�กาํหนดอย่างชดัเจนวา่หมายถึงอะไรตอ้งพิจารณา
จากสถานการณ์หรือบริบทที�มีการใชรู้ปภาษาเหล่านัJน 
 2. สภาวะเกิดก่อน (presupposition) สภาวะเกิดก่อนเป็นความรู้ที�ได้จากการอนุมาน 
(inference) หรือการคาดการณ์ตามหลกัเหตุผล เป็นความรู้ที�เป็นภูมิหลงั (background knowledge) 
หรือความรู้ ร่วมกันของคู่สนทนา (common knowledge, shared knowledge หรือ mutual knowledge)                                 
ของผูค้นทุกคนที�อาจมีไดท้ัJงเหมือนกนัและต่างกนั (สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 2552: 6-7) ซึ� งตามปกติ
แลว้สภาวะเกิดก่อนมกัไม่ไดแ้สดงในรูปภาษาโดยตรงแต่ตอ้งอาศยับริบทในการตีความ ยกตวัอยา่ง
เช่น มีคนหนึ�งถามอีกคนวา่ “เอาขยะออกไปหรือยงั” แลว้ไดค้าํตอบวา่ “เอาออกไปแลว้ ขยะสดเอา
ออกไปแลว้ วนันีJ วนัศุกร์” สภาวะเกิดก่อนในสถานการณ์นีJ คือ 1. มีการแยกขยะเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ ขยะสดและขยะแห้ง 2. ผูเ้ก็บขยะจะมาเก็บขยะทัJง 2 ประเภทคนละวนั 3. วนัศุกร์เป็นวนัที�
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ตอ้งเอาขยะสดออกไปไวน้อกบา้นเพราะคนเก็บขยะสดมาเก็บขยะสดทุกวนัศุกร์ โดยสภาวะเกิด
ก่อนขอ้ 1. กบั 2. เป็นขอ้มูลที�ไดจ้ากการอนุมานหรือคาดการณ์ตามหลกัเหตุผล ส่วนสภาวะเกิด
ก่อนขอ้ 3. เป็นสภาวะเกิดก่อนซึ�งเป็นขอ้มูลที�รู้กนัอยูแ่ลว้ (สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 2552: 48) 
 3. ความหมายชีJ บ่งเป็นนยัในการสนทนา (conversational implicature) ความหมายชีJ บ่ง
เป็นนยัในการสนทนาจะช่วยในการพิจารณาเจตนาที�แทจ้ริงของผูพู้ด เนื�องจากการตอบคาํถามใน
บางครัJ งเหมือนเป็นการตอบที�ไม่ตรงประเด็น แต่เมื�อพิจารณาตามหลักการความร่วมมือใน         
การสนทนาแล้วจะทราบได้ว่าผูต้อบคาํถามต้องการแสดงความหมายหรือต้องการให้สิ� งที�พูด
ออกไปหมายความวา่อยา่งไร เช่น มีคนถามวา่ “เธอชอบเสืJอตวันีJไหม” แลว้มีผูต้อบวา่ “สีแดงแปร๊ด
นี�น่ะนะ” จากคาํตอบนีJจะเห็นไดว้า่ ผูต้อบคาํถามไม่ไดใ้ชห้ลกัการความร่วมมือในการสนทนาโดย
ละเมิดหลกัตรงประเด็น แต่ความจริงแลว้ผูต้อบคาํถามตัJงใจละเมิดหลกัตรงประเด็นเพื�อให้ขอ้ความ
ที�พดูแสดงหมายปฏิเสธวา่ “ไม่ชอบเสืJอตวันีJ ” แต่อยา่งไรก็ตามเมื�อบริบทเปลี�ยนไป ความหมายชีJบ่ง
เป็นนยัก็จะแตกต่างกนัไป เช่น มีคนพูดว่า “รถคนันีJ สวยมาก ๆ เลย” อีกคนตอบว่า “สีแดงแปร๊ด
นี�น่ะนะ” ความหมายชีJ บ่งเป็นนัยจากคาํตอบนีJ อาจจะตีความได้ว่า “ไม่ชอบรถคนันีJ ” แต่ถ้าเพิ�ม
ขอ้มูลบางอยา่งใหแ้ก่บทสนทนาวา่ ผูพู้ดรู้วา่ผูต้อบเป็นคนชอบสีแดง  ความหมายก็คงจะเปลี�ยนไป
เป็นการตอบรับเห็นด้วย  เพราะฉะนัJนการมีความรู้ร่วมกนัระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารเป็นสิ�ง
สาํคญัในการที�จะเขา้ใจความหมายชีJบ่งเป็นนยัไดถู้กตอ้งตรงกนั  
          4. วจันกรรม (speech act) วจันกรรมเป็นการกระทาํที�เกิดขึJนเมื�อผูพู้ดหรือผูเ้ขียนกล่าว
ถอ้ยคาํใดถอ้ยคาํหนึ� งกบัผูฟั้งหรือผูอ่้านหรือผูรั้บสารในบริบทใดบริบทหนึ� ง (สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง, 
2552: 77) วจันกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ วจันกรรมตรงกบัวจันกรรมออ้ม วจันกรรมตรง 
คือ ถ้อยคาํที�สื�อความหมายตามรูปภาษาที�ใช้หรือตามถ้อยคาํที�ผูพู้ดพูด ส่วนวจันกรรมอ้อม คือ 
ถอ้ยคาํที�สื�อความหมายไม่ตรงตามรูปภาษาที�ใช้ แต่ตอ้งการให้แสดงความหมายอยา่งอื�น เช่น คน
หนึ� งพูดประโยคว่า “ช่วยหยิบนํJ าปลาให้ฉันหน่อยได้ไหม” แล้วก็มีคนส่งนํJ าปลาให้แก่ผูพู้ด จาก
ตวัอย่างนีJ จะเห็นไดว้า่ ไม่มีขอ้ความใดในประโยคที�แสดงว่าผูพู้ดกล่าวถอ้ยคาํขอร้องให้ผูฟั้งหยิบ
นํJ าปลามาให้ แต่ประโยคที�พูดออกไปเป็นรูปประโยคคาํถาม ซึ� งผูฟั้งก็เขา้ใจและคิดเองวา่ ผูพู้ดคง
ไม่ไดถ้ามวา่ตนเองมีความสามารถที�จะยกขวดนํJ าปลาไดห้รือไม่ เพราะคงเป็นเรื�องที�แปลกหากคน
หนึ� งคนจะไม่สามารถยกขวดนํJ าปลาได ้ดงันัJนผูฟั้งจึงตีความคาํพูดและอาศยับริบท ณ เวลานัJนว่า    
ผูพ้ดูกาํลงัทาํอาหารหรือทานอาหาร และตอ้งการนํJาปลาเพื�อปรุงรสอาหารให้เค็มขึJน แต่ขวดนํJ าปลา
อยูไ่กลจึงพดูเพื�อใหผู้ฟั้งหยบิขวดนํJาปลามาให ้
 5. หลกัการความสุภาพ (politeness principle) ความสุภาพเป็นการลดการคุกคามหนา้ของ  
ผูพ้ดูผูฟั้ง เนื�องจากในการสื�อสารผูพู้ดผูฟั้งตอ้งกระทาํการหลายอยา่งที�อาจทาํให้ผูพู้ดหรือผูฟั้งตอ้ง



163 

 

 

เสียหนา้ ดงันัJนผูพ้ดูหรือผูฟั้งจึงพิจารณาอยา่งรอบคอบในการใชภ้าษา ซึ� งเรียกวา่ มุมมองการรักษา
หน้า (face-saving view) หรือมุมมองการจัดการหน้า (face-meaning view) อย่างไรก็ตามใน         
การเลือกกลวิธีลดการคุกคามหน้า ซึ� งเรียกวา่ กลวิธีความสุภาพ (politeness strategies) ผูใ้ชภ้าษา
ต้องพิจารณาความเหมาะสมของสถานการณ์เป็นหลัก อันได้แก่ ลักษณะของการกระทาํว่ามี      
ความรุนแรงหรือไม่ในวฒันธรรมนัJน ๆ อาํนาจของผูฟั้งที�มีต่อผูพู้ดซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัสถานภาพทาง
สังคมของผูพ้ดูและผูฟั้ง และระยะห่างระหวา่งผูพ้ดูและผูฟั้ง คือความสนิทสนมคุน้เคยระหวา่งผูพู้ด
กับผูฟั้งซึ� งมีส่วนกาํหนดการเลือกใช้กลวิธีเมื�อผูใ้ช้ภาษาต้องทาํวจันกรรมที�มีการคุกคามหน้า       
(กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ ธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 121-122) โดยการทาํให้สุภาพใน
ภาษาไทยอาจทาํได้หลายวิธี เช่น ใช้คาํลงทา้ยหรือใช้รูปประโยคคาํถามแทนการใช้รูปประโยค
คาํสั�งหรือรูปประโยคขอร้อง  
 6. การวเิคราะห์บทสนทนา (conversation analysis) สิ�งที�นกัวจันปฏิบติัศาสตร์สนใจศึกษา
เป็นหลกัคือความหมายของผูพู้ดที�สรุปความได้จากบริบทที�กวา้งกว่าระดบัคาํและประโยคโดย
ผนวกสถานภาพของผู ้ใช้ภาษาตลอดจนปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวกําหนดด้วย นอกจากนัJ น      
นกัวจันปฏิบติัศาสตร์ยงัสนใจวิเคราะห์ภาษาที�เกิดขึJนในสถานการณ์จริงหรือใกลเ้คียงกบัสภาพ
ความเป็นของมนุษยม์ากที�สุด การมีปฏิสัมพนัธ์ไม่ได้มีเพียงประโยคหรือขอ้ความสัJ น ๆ แต่จะ
ประกอบไปด้วยผลัดการสนทนาจาํนวนหลายผลัดและมีผู ้ร่วมสนทนามากกว่า 1 คนขึJ นไป        
(ทรงธรรม อินทจกัร, 2550: 176-177) เพราะฉะนัJนการจะเขา้ใจความหมายของผูพู้ดและผูฟั้งจึง
สามารถพิจารณาจากการผลัดกันพูด (turn-taking) จุดผลัดเปลี�ยนผูพู้ดที�เหมาะสม (transitional 
relevance place- TRP) และการหาคู่วจันกรรม (adjacency pairs)  
 องค์ประกอบต่าง ๆ ของวจันปฏิบติัศาสตร์ที�ได้กล่าวมาขา้งต้นมีส่วนช่วยให้ผูฟั้งหรือ
ผูอ่้านสามารถตีความหมายที�แทจ้ริงที�ผูพู้ดหรือผูเ้ขียนตอ้งการจะสื�อได ้ยกตวัอย่างเช่น มีผูถ้ามว่า 
“เวลากี�โมงแลว้” แลว้มีผูต้อบวา่ “เพลงชาติเพิ�งจบไป” เมื�อพิจารณาจากคาํตอบแลว้จะเห็นวา่ไม่มี
ถ้อยคาํใดที�แสดงว่าผูต้อบกําลังตอบคาํถาม ผูถ้ามจะต้องพิจารณาจากบริบท สภาวะเกิดก่อน 
ความหมายชีJบ่งเป็นนยั และวจันกรรมเองวา่ ทาํไมผูต้อบจึงพูดเช่นนัJน ซึ� งเมื�อพิจารณาจากคาํตอบ
แลว้จะเห็นว่าผูต้อบใช้วจันกรรมออ้มในการสื�อสาร คือ ไม่ไดต้อบว่าเวลากี�โมง แต่ใช้ถอ้ยคาํอื�น
เพื�อแสดงถึงเวลา คือ เวลาที�เปิดเพลงชาติ ซึ� งผูถ้ามจะตอ้งอาศยัสภาวะเกิดก่อน (ความรู้ที�มีร่วมกนั) 
และความหมายชีJบ่งเป็นนยัในการสนทนาวา่ในประเทศไทยเวลาแปดโมงเชา้หรือหกโมงเยน็มกัจะ
มีการเปิดเพลงชาติไทยตามสื�อต่าง ๆ เช่น วทิย ุโทรทศัน์  จากนัJนผูถ้ามก็ตอ้งอาศยับริบทวา่ ณ เวลา
นัJนเป็นเวลาเชา้หรือเวลาเยน็ จึงจะสามารถทราบคาํตอบไดว้า่เวลาเท่าไร  
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อยา่งไรก็ตาม การวิเคราะห์เจตนาที�แทจ้ริงของผูพู้ดหรือผูเ้ขียนไม่จาํเป็นตอ้งใช้ทุกหัวขอ้
ของวจันปฏิบติัศาสตร์เสมอไป ขึJ นอยู่กับลักษณะของสาร เช่น หากเป็นการพูดหรือการเขียน
ธรรมดา สิ�งที�ผูฟั้งหรือผูอ่้านจะตอ้งนาํใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ตวับ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน 
(presupposition) ความหมายชีJ บ่งเป็นนัยในการสนทนา (conversational implicature) และวจันกรรม 
(speech act) หากเป็นการสนทนาหรือเป็นบทสนทนา สิ�งที�ผูฟั้งหรือผูอ่้านจะตอ้งนาํมาใช้ในการ
วเิคราะห์เพิ�มเติมนอกเหนือจากองคป์ระกอบที�ไดก้ล่าวมาแลว้ก็คือ หลกัการความสุภาพ (politeness 
principle) และการวิเคราะห์บทสนทนา (conversation analysis) จึงจะทาํให้ตีความเจตนาของผูพู้ด
หรือผูเ้ขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 งานวจิยัในครัJ งนีJ  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้พียง 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ตวับ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน 
(presupposition) ความหมายชีJ บ่งเป็นนัยในการสนทนา (conversational implicature) และวจันกรรม 
(speech act) มาเป็นแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 
เนื�องจากหวัขอ้ทัJง 4 หวัขอ้นีJ มีความสําคญัต่อการตีความสารเป็นอย่างยิ�ง รวมทัJงเป็นสิ�งที�ผูรั้บสาร
หรือผูอ่้านจะตอ้งนาํมาพิจารณาเสมอไม่วา่จะเป็นการอ่านงานเขียนประเภทร้อยแกว้หรืองานเขียน
ประเภทร้อยกรอง 
 
 ผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนวัจนปฏิบัติศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock and 
Nagasaka 
 Brock and Nagasaka (2005: 17-26) ไดเ้ขียนบทความเรื�อง Teaching Pragmatics in the 
EFL Classroom? SURE You Can! เ พื� อ เ ส น อ แ น ะ แ น ว คิ ด ใ น ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น                  
วจันปฏิบติัศาสตร์สาํหรับผูเ้รียนภาษาที�สองไวว้า่ ครูควรจะประยุกตใ์ช ้S. U. R. E. เพื�อที�จะช่วยให้
ผูเ้รียนภาษาที�สองมีความสามารถดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์เพิ�มมากขึJน ซึ� งมีรายละเอียดดงันีJ  
 See คือ ขัJนที�ครูให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นภาษาที�อยูใ่นบริบทต่าง ๆ รวมทัJงให้ผูเ้รียนตระหนกัถึง
บทบาทหนา้ที�ของวจันปฏิบติัศาสตร์ที�มีต่อการสื�อสาร และเป็นขัJนที�ครูตอ้งอธิบายเกี�ยวกบัหนา้ที�
ของวจันปฏิบติัศาสตร์ในสถานการณ์การสื�อสารลกัษณะต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนทราบ ซึ� ง Brock and 
Nagasaka ไดอ้ธิบายเพิ�มเติมวา่ ผูเ้รียนหลายคนอาจจะไม่รู้วิธีการที�จะร้องขออยา่งสุภาพ โดยอาจจะ
ใชค้าํเพียงคาํเดียว เช่น “repeat” เพื�อร้องขอให้ครูทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�งซํJ าอีกครัJ ง เพราะฉะนัJน เมื�อครูได้
ยนิผูเ้รียนพดูเช่นนีJ  ครูจึงควรฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้การพูดร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ เพื�อให้ผูเ้รียนได้
ตระหนักถึงความสําคญัของวจันปฏิบติัศาสตร์ ซึ� งการใช้ภาษาสุภาพนัJนต้องอาศยัทฤษฎีของ 
Brown and Levinson สําหรับกิจกรรมเพื�อให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนกัเกี�ยวกบัวจันปฏิบติัศาสตร์
นัJน Brock and Nagasaka ไดก้ล่าววา่ ในขัJนแรกครูตอ้งถามผูเ้รียนเกี�ยวกบัการร้องขอที�พวกเขาใชว้า่
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พวกเขาพูดว่าอย่างไรในกรณีที�พูดกบัเพื�อนและพูดกบัครู จากนัJนครูจึงแนะนาํวิธีการที�สุภาพใน  
การร้องขอ หลงัจากนัJนครูอธิบายและยกตวัอยา่งการใชภ้าษาที�สุภาพ แลว้ให้ผูเ้รียนฝึกการใชภ้าษา
ที�สุภาพโดยการทาํแบบฝึกหัด จากนัJนครูและผูเ้รียนควรอภิปรายร่วมกนัเกี�ยวกบัการใช้ภาษาที�
สุภาพและเหมาะสมเพื�อหาขอ้สรุปเกี�ยวกบัแบบฝึกหดัทัJง 4 ขอ้ เพื�อให้มั�นใจวา่ผูเ้รียนตระหนกัถึง
บทบาทหนา้ที�ของวจันปฏิบติัศาสตร์ 
      Use คือ ขัJนที�ครูพฒันากิจกรรมต่าง ๆ ขึJนมาเพื�อให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสใช้ภาษาในบริบท  
ต่าง ๆ (ทัJงสถานการณ์จาํลองและสถานการณ์จริง) ซึ� งจะทาํให้ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้ภาษาได้
เหมาะสมกับสถานการณ์การสื� อสารนัJ น ๆ โดย Brock and Nagasaka ได้อธิบายเพิ�มเติมว่า 
จุดประสงคข์องการสอนภาษาคือการพฒันาความสามารถในการสื�อสารของผูเ้รียนดงันัJนผูเ้รียนจึง
ตอ้งมีโอกาสในการใชภ้าษาเพื�อสื�อสาร โดยครูอาจจะแบ่งกลุ่มหรือให้ผูเ้รียนจบัคู่กนัเพื�อฝึกการใช้
ภาษา หรืออาจจะใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร หรือการพูดตามบทสนทนาสัJน ๆ ที�
ค รูกําหนด เพื� อให้ผู ้เ รียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการใช้ภาษาและพัฒนาความสามารถด้าน                  
ว ัจนปฏิบัติศาสตร์ของตนเอง Brock and Nagasaka ได้ยกตัวอย่างว่า ถ้า เราอยากรู้เกี� ยวกับ
รายละเอียดเกี�ยวกบักระเป๋าของเพื�อนว่าเก่าหรือซืJอมาตอนที�เขาลดราคาหรือไม่ เราก็มีวิธีการพูด 
เพื�อใหท้ราบรายละเอียดต่าง ๆ โดยที�ไม่ตอ้งถามตรง ๆ โดยครูอาจสร้างบทสนทนาสัJน ๆ ให้ผูเ้รียน
สังเกต หลงัจากที�ครูให้ผูเ้รียนสังเกตบทสนทนาแลว้ ครูให้ผูเ้รียนจบัคู่เพื�อฝึกพูดบทสนทนาสัJน ๆ 
นอกจากนีJ ยงัมีวิธีการอื�นที�จะช่วยให้ผูเ้ รียนพัฒนาความสามารถด้านวจันปฏิบัติศาสตร์ก็คือ        
การแสดงบทบาทสมมติ โดยครูอาจจะแบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มละ 4 คน สมาชิกคนหนึ� งไดรั้บ
บทบาทใหย้มืหนงัสือ สมาชิกคนอื�น ๆ ในกลุ่มไดรั้บบทบาทเป็นพี�ชาย เพื�อน หรือครู จากนัJนแต่ละ
คนก็จะแสดงบทบาทสมมติหน้าชัJนเรียนตามสถานการณ์ที�กาํหนดโดยใช้ภาษาที�เหมาะสมกับ
บทบาทหนา้ที�ของตนเอง ผูเ้รียนคนอื�น ๆ มีหนา้ที�สังเกตเกี�ยวกบัการใชภ้าษาและกลวิธีการใชภ้าษา
เพื�อติดต่อสื�อสารที�ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

Review คือ ขัJนที�ครูตอ้งทบทวน ส่งเสริม และพูดถึงขอบข่ายเนืJอหาของวจันปฏิบติัศาสตร์
ในประเด็นต่าง ๆ ที�ไดส้อนไปแลว้ ซึ� ง Brock and Nagasaka ไดอ้ธิบายเพิ�มเติมว่า บรรยากาศ      
การเรียนการสอนที�มีครูเป็นผูอ้ธิบายความรู้หรือเนืJอหาหน้าชัJนเรียน โอกาสที�ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้
หรือทบทวนความรู้เกี�ยวกับวจันปฏิบติัศาสตร์มีน้อยมาก อีกทัJงการเรียนการสอนภาษาที�สอง
โอกาสที�ผูเ้รียนจะไดใ้ชภ้าษาที�สองมีอยูอ่ยา่งจาํกดั ดงันัJนครูควรที�จะหลีกเลี�ยงการใชภ้าษาที�หนึ� ง
ในการจดัการเรียนการสอน แต่ควรที�จะให้ผูเ้รียนไดฝึ้กใช้ภาษาที�สองในชัJนเรียน เช่น การร้องขอ 
การเปิดประเด็นในการพดู การปิดประเด็นในการพดู การปฏิเสธ การขอโทษ และการอธิบาย ซึ� งจะ
ทาํใหผู้เ้รียนพฒันาความรู้ดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์อยา่งแทจ้ริง ยกตวัอยา่งเช่น ในการเริ�มตน้บทเรียน
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หรือการเริ�มกิจกรรมใหม่ ครูสามารถที�จะเลือกใชภ้าษาไดอ้ยา่งหลากหลาย ซึ� งจะทาํให้ผูเ้รียนเห็น
วา่ความรู้ดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์และสถานการณ์การสื�อสารมีความเชื�อมโยงกนัอยา่งไร 

Experience คือ ขัJนที�ครูให้ผูเ้รียนได้ฝึกใช้ประสบการณ์และสังเกตบทบาทหน้าที�ของ     
วจันปฏิบติัศาสตร์ที�มีต่อการสื�อสาร Brock and Nagasaka ไดอ้ธิบายเพิ�มเติมวา่ วีดิทศัน์ ภาพยนตร์ 
รายการโทรทศัน์ และสื�อโสตทศัน์อื�น ๆ เป็นแหล่งที�ให้ประสบการณ์แก่ผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี 
รวมทัJงผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์การใช้ภาษาในบริบทต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผูส้อนอาจให้ผูเ้รียน
สังเกตการใช้ภาษาของตวัละครในสถานการณ์ต่าง ๆ แมว้่าสถานการณ์อาจจะไม่สมจริง แต่ก็
สามารถให้ประสบการณ์เกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ได ้นอกจากนีJ
ผูส้อนอาจจะช่วยให้ประสบการณ์ดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์แก่ผูเ้รียนโดยการเชิญเจา้ของภาษามาใน
ชัJนเรียน ซึ� งผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ลกัษณะการใชภ้าษาและกิริยาท่าทางต่าง ๆ ขณะที�มีการติดต่อสื�อสาร
กบัเจา้ของภาษา  

จากแนวคิดการจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ของ Brock and Nagasaka ดงักล่าว
ขา้งตน้ จะเห็นวา่เป็นการจดัการเรียนการสอนพูด แต่ผูว้ิจยัเห็นวา่สามารถที�จะนาํมาดดัแปลงให้เขา้
กบัการสอนอ่านได ้เนื�องจากขัJนตอนที� 1 See เป็นการให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นภาษาที�ใชใ้นบริบทต่าง ๆ ก็
สามารถนาํมาประยุกต์ใช้กบัการอ่านได ้โดยการให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นภาษาที�ใช้ในงานเขียนประเภท 
ต่าง ๆ ขัJนตอนที� 2 Use เป็นขัJนที�ใหผู้เ้รียนไดท้ดลองใชภ้าษาโดยการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อส่งเสริม
ความสามารถดา้นวจันปฎิบติัศาสตร์ ก็สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการอ่านได ้โดยการให้ผูเ้รียนได้
อ่านเพื�อทาํความเขา้ใจเนืJอหาจากเรื�องที�อ่านผา่นการใชภ้าษาลกัษณะต่าง ๆ ตามประเภทของงาน
เขียน ขัJนตอนที� 3 Review เป็นขัJนที�ครูสรุป ทบทวน ความรู้เกี�ยวกบัวจันปฏิบติัศาสตร์ที�ไดส้อนไป
แล้ว ซึ� งก็สามารถนาํมาประยุกต์ใช้โดยการให้ครูและผูเ้รียนช่วยกนัสรุปเนืJอหาสาระหรือสรุป
เจตนาที�แท้จริงของผูเ้ขียนโดยพิจารณาจากภาษาและบริบทต่าง ๆ ที�ปรากฏในงานเขียน และ
ขัJนตอนที� 4 Experience คือ ขัJนที�ครูให้ประสบการณ์แก่ผูเ้รียนเพิ�มเติม ก็สามารถนํามาใช้ใน        
การอ่านไดโ้ดยการให้ผูเ้รียนทดลองอ่านงานเขียนดว้ยตนเองอีกครัJ งเพื�อให้เกิดความเขา้ใจอย่าง
แทจ้ริง  
 หลงัจากที�ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ และการจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brook 
and Nagasaka ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัจึงนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนดงัแผนภาพต่อไปนีJ  
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แผนภาพที� 3 กรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบตัิศาสตร์ 

ทฤษฎวีจันปฏิบัตศิาสตร์ 
     วจันปฏิบตัิศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
ภาษากบัผูใ้ชภ้าษาโดยคาํนึงถึงบริบททางสงัคมและวฒันธรรมที�มี
ผลต่อการใชภ้าษา เป็นการวิเคราะห์ว่าผูพู้ดตอ้งการให้ถอ้ยคาํที�พูด
ออกไปสื�อความหมายอะไรในบริบทและบริบทมีอิทธิพลต่อการใช้
ภาษาเช่นไร รวมทัJงศึกษากระบวนการทางปริชานที�ทาํให้ผูใ้ชภ้าษา
สามารถตีความเจตนาของผูพู้ดไดว้่าการที�ผูพู้ดพูดเช่นนัJน ผูพู้ด
ตอ้งการสื�อความหมายอะไรหรือตอ้งการสื�อความหมายอะไร
เพิ�มเติมมากกว่าสิ�งที�พูดออกมา (Leech : 1983; Levinson : 1983; 
Yule : 1996; Verchueren : 1999; Mey : 2001; Horn : 2004; Malden 
: 2004; ทรงธรรม : 2550; กฤษดาวรรณ และ ธีรนุช : 2551;        
สุจริตลกัษณ์ : 2552) 
     งานวิจยันีJไดเ้ลือกใชอ้งคป์ระกอบของวจันปฏิบตัิศาสตร์ 4 
ประการ ไดแ้ก่ 
     ตวับ่งบอก (Deixis) ตวับ่งบอกในขอ้ความจะทาํให้ทราบว่าใคร
เป็นผูพู้ด พูดเมื�อไร เวลาใด ที�ไหน 
     สภาวะเกิดก่อน (Presupposition) เป็นความรู้ที�ไดจ้ากการ
อนุมาน (inference) หรือการคาดการณ์ตามหลกัเหตุผล เป็นความรู้ที�
เป็นภูมิหลงั (background knowledge) หรือความรู้ร่วมกนั (common 
knowledge, shared knowledge หรือ mutual knowledge) ของ            
คู่สนทนา 
     ความหมายชี/บ่งเป็นนัยในการสนทนา (Conversational 
Implicature) การพิจารณาเจตนาที�แทจ้ริงของผูพู้ดโดยพิจารณาจาก
รูปประโยคที�ผูพู้ดแสดงออกมา 
     วจันกรรม (Speech Act) วจันกรรมแสดงให้เห็นปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างผูพู้ดและผูฟ้ัง และแสดงให้เห็นว่าผูส้่งสารมีเจตนามี
เจตนารมณ์หรือวตัถุประสงคใ์นการส่งสารอยา่งไร   

แนวคดิการจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบัตขิอง  
Brock and Nagasaka 

     Brock and Nagasaka (2005) ไดเ้สนอแนะแนวคิด
การเรียนการสอนเพื�อช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถ
ดา้นวจันปฏิบตัิศาสตร์ไวด้งันีJ  
     See คือ การที�ครูให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นภาษาที�อยูใ่น
บริบทต่าง ๆ รวมทัJงให้ผูเ้รียนตระหนกัในบทบาท
หนา้ที�ของวจันปฏิบตัิศาสตร์ และครูอธิบายเกี�ยวกบั
หนา้ที�ของวจันปฏิบตัิศาสตร์ในสถานการณ์การสื�อสาร
ลกัษณะต่าง ๆ  
     Use คือ การที�ครูให้นกัเรียนทาํกิจกรรมเกี�ยวกบัการ
ใชภ้าษาในบริบทต่าง ๆ เพื�อให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกใชใ้ห้
ถูกตอ้งตามสถานการณ์ 
     Review คือ การที�ครูควรทบทวน ส่งเสริม และ
กล่าวถึงความสามารถดา้นวจันปฏิบตัิศาสตร์ใน
ประเดน็ต่าง ๆ ที�ไดส้อนไปแลว้ 
     Experience คือ การที�ครูควรให้ผูเ้รียนไดร้ับ
ประสบการณ์และสงัเกตบทบาทหนา้ที�ของวจันปฏิบตัิ
ศาสตร์ที�มีต่อการสื�อสาร 

แนวคดิเกี�ยวกับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
     รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การจดั
องคป์ระกอบทาง การเรียนรู้อยา่งเป็นระเบียบแบบแผน 
ซึ� งอาจจะประกอบดว้ยหลกัการ วตัถุประสงค ์
กระบวนการจดัการเรียนการสอน หรือขอ้มูลอื�น ๆ ที�
จะสนบัสนุนให้การใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
ประสบความสาํเร็จ และจะตอ้งไดร้ับการพิสูจน์หรือ
ทดสอบก่อนว่ามีประสิทธิภาพก่อนที�จะนาํไปใชจ้ริง 
     รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีองคป์ระกอบ 
4 ประการ คือ 
     1. ปรัชญา หลกัการ แนวคิด หรือทฤษฎี ซึ� งเป็น
พืJนฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
     2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน  
     3. ขัJนตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
     4. วิธีการวดัและประเมินผลที�ใชใ้นรูปแบบ        
การเรียนการสอน 
 

การศึกษาข้อมูลพื/นฐานเกี�ยวกับสภาพการ
จดัการเรียนการสอนรายวชิา     การอ่าน

ตคีวามในระดับอุดมศึกษา 
     1. ศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัรายวิชาการอ่าน
ตีความในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ  
     2. สมัภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนใน
ระดบัอุดมศึกษาที�สอนรายวิชาการอ่าน
ตีความหรือรายวิชาที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่าน
ตีความ 
     3. สมัภาษณ์นกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ เกี�ยวกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน
รายวิชาการอ่านตีความ 

การวิจยัเพื�อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบตัิศาสตร์ 
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ผลการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
หลงัจากที�ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี

วจันปฏิบติัศาสตร์แลว้ ขัJนตอนต่อไปก็คือ การนาํกรอบแนวคิดมากาํหนดเป็นองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ของรูปแบบการเรียนการสอนและจดัทาํเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี    
วจันปฏิบติัศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีJ  

ผล การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
ผูว้ิจยัได้ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์โดยนาํกรอบ

แนวคิดที�ได้จากขัJนตอนที� 1 มากาํหนดเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน 
ไดแ้ก่ 1. หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน 3. 
ขัJนตอนการจดัการเรียนการสอน และ 4. การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน โดย
องคป์ระกอบแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงันีJ  

1. หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 
 หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนเป็นพืJนฐานความเชื�อในการจดัการเรียนการสอน
ของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ� งผู ้วิจ ัยมีพืJนฐานความเชื�อว่าทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์และ          
การจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock and Nagasaka จะทาํให้นกัศึกษา
มีความสามารถในการอ่านตีความสูงขึJน ดงันัJนผูว้ิจยัจึงไดน้าํสาระสําคญัของทฤษฎีวจันปฏิบติั
ศาสตร์และการจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock and Nagasaka มา
กาํหนดเป็นหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ ซึ� งได้หลกัการ
สาํคญั 3 ประการ คือ 

 1. การจดัการเรียนการสอนที�ให้นักศึกษาเรียนรู้เกี�ยวกับลักษณะของบทอ่านและ
วิเคราะห์ความหมายของถอ้ยคาํโดยพิจารณาจากบริบทจะทาํให้นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�
แทจ้ริงของผูเ้ขียนได ้

 2. การเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดอ้ภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นจะทาํให้นกัศึกษามี
มุมมองทางความคิดที�หลากหลายเกี�ยวกบัการตีความ 

 3. การที�ผูส้อนอธิบายให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนที�จะให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมทัJงกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี�ยวจะทาํให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจเกี�ยวกบัขัJนตอนและ
วธีิการอ่านตีความไดดี้ยิ�งขึJน 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที�ใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ทฤษฎี     
วจันปฏิบติัศาสตร์และแนวคิดการจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock 
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and Nagasaka เพื�อนาํไปสู่การกาํหนดหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน ดงัที�กล่าวขา้งตน้ 
สามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งันีJ  
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ทฤษฎวีจันปฏบิัตศิาสตร์ 
     วจันปฏิบตัิศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัผูใ้ชภ้าษาโดยคาํนึงถึงบริบททางสงัคมและวฒันธรรมที�มีผลต่อการใชภ้าษา 
เป็นการวิเคราะห์วา่ผูพ้ดูตอ้งการใหถ้อ้ยคาํที�พดูออกไปสื�อความหมายอะไรในบริบทและบริบทมีอิทธิพลต่อการใชภ้าษาเช่นไร รวมทัJงศึกษา
กระบวนการทางปริชานที�ทาํใหผู้ใ้ชภ้าษาสามารถตีความเจตนาของผูพ้ดูไดว้า่การที�ผูพ้ดูพดูเช่นนัJน ผูพ้ดูตอ้งการสื�อความหมายอะไรหรือตอ้งการสื�อ

ความหมายอะไรเพิ�มเติมมากกวา่สิ�งที�พดูออกมา (Leech : 1983; Levinson : 1983; Yule : 1996; Verchueren : 1999; Mey : 2001; Horn : 2004; 
Malden : 2004; ทรงธรรม : 2550; กฤษดาวรรณ และ ธีรนุช : 2551;  สุจริตลกัษณ์ : 2552) 
     งานวิจยันีJไดเ้ลือกใชอ้งคป์ระกอบของวจันปฏิบตัิศาสตร์ 4 ประการ ไดแ้ก่ 

     ตวับ่งบอก (Deixis) ตวับ่งบอกในขอ้ความจะทาํใหท้ราบวา่ใครเป็นผูพ้ดู พดูเมื�อไร เวลาใด ที�ไหน 
     สภาวะเกดิก่อน (Presupposition) เป็นความรู้ที�ไดจ้ากการอนุมาน (inference) หรือการคาดการณ์ตามหลกัเหตุผล เป็นความรู้ที�เป็นภูมิหลงั 

(background knowledge) หรือความรู้ร่วมกนั (common knowledge, shared knowledge หรือ mutual knowledge) ของคูส่นทนา 
     ความหมายชี/บ่งเป็นนัยในการสนทนา (Conversational Implicature) การพิจารณาเจตนาที�แทจ้ริงของผูพ้ดูโดยพจิารณาจากรูปประโยคที�ผูพ้ดู
แสดงออกมา 
     วจันกรรม (Speech Act) วจันกรรมแสดงใหเ้ห็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูพ้ดูและผูฟ้ัง และแสดงใหเ้ห็นวา่ผูส้่งสารมีเจตนามีเจตนารมณ์หรือ
วตัถุประสงคใ์นการส่งสารอยา่งไร   

แนวคดิการจัดการเรียนการสอนวจันปฏบิตัศิาสตร์ของ Brock and Nagasaka 
     Brock and Nagasaka (2005) ไดเ้สนอแนะแนวคิดการจดัการเรียนการสอนเพื�อช่วยใหผู้เ้รียนมีความสามารถดา้นวจันปฏิบตัิศาสตร์ไวด้งันีJ  
     See คือ การที�ครูใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นภาษาที�อยูใ่นบริบทต่าง ๆ รวมทัJงใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที�ของวจันปฏิบตัิศาสตร์ และการอธิบาย
เกี�ยวกบัหนา้ที�ของวจันปฏิบตัิศาสตร์ในสถานการณ์การสื�อสารลกัษณะต่าง ๆ  
    Use คือ การที�ครูใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมเกี�ยวกบัการใชภ้าษาในบริบทต่าง ๆ เพื�อให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกใชใ้หถู้กตอ้งตามสถานการณ์ 
    Review คือ การที�ครูตอ้งทบทวน ส่งเสริม และกล่าวถึงขอบข่ายเนืJอหาของวจันปฏิบตัิศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ ที�ไดส้อนไปแลว้ 
    Experience คือ การที�ครูใหผู้เ้รียนไดฝ้ึกใชป้ระสบการณ์และสงัเกตบทบาทหนา้ที�ของวจันปฏิบตัิศาสตร์ที�มีต่อการสื�อสาร 

หลกัการของรูปแบบการเรียน 

การสอน 

     1. การจดัการเรียนการสอนที�ให้
นกัศึกษาเรียนรู้เกี�ยวกบัลกัษณะของ
บทอ่านและวเิคราะห์ความหมาย
ของถอ้ยคาํโดยพิจารณาจากบริบท
จะทาํใหน้กัศึกษาสามารถตีความ
เจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนได ้

     2. การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาได้
อภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นจะ
ทาํใหน้กัศึกษามีมุมมองทาง
ความคิดที�หลากหลายเกี�ยวกบัการ
ตีความ 

     3. การที�ผูส้อนอธิบายใหค้วามรู้
แก่นกัศึกษาก่อนที�จะใหน้กัศึกษาได้
ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมทัJงกิจกรรม

แผนภาพที� 4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดทฤษฎีที�ใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนกบัหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 
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 2.  วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน 
 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนเป็นเป้าหมายในการพฒันาให้นกัศึกษาเกิด     

การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมตามหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ� งวตัถุประสงคใ์นครัJ งนีJ ก็
คือ ตอ้งการให้นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาของผูเ้ขียนไดโ้ดยพิจารณาจากบริบทหรือถอ้ยคาํที�
ปรากฏในขอ้ความ ดงันัJนผูว้ิจยัจึงไดน้าํสาระสําคญัของหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนมา
กาํหนดเป็นวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนไดด้งันีJ  

 1. นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนไดโ้ดยการวิเคราะห์ความหมาย
ของถอ้ยคาํโดยพิจารณาจากบริบท 

 2. นักศึกษามีมุมมองทางความคิดที�หลากหลายจากการอภิปรายแลกเปลี� ยน           
ความคิดเห็นและสามารถเลือกแนวคิดที�ดีที�สุดเป็นขอ้สรุปในการตีความ 

 3. นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนจากบทอ่านประเภทต่าง ๆ ได ้
 จากวตัถุประสงค์ดงักล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัการ
ของรูปแบบการเรียนการสอนกบัวตัถุประสงคไ์ดด้งันีJ  
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แผนภาพที� 5 ความสอดคลอ้งระหวา่งหลกัการกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 

 
 
 

หลกัการของรูปแบบการเรียน 
การสอน 

     1. การจดัการเรียนการสอนที�
ใหน้กัศึกษาเรียนรู้เกี�ยวกบั
ลกัษณะของบทอ่านและวเิคราะห์
ความหมายของถอ้ยคาํโดย
พิจารณาจากบริบทจะทาํให้
นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�
แทจ้ริงของผูเ้ขียนได ้
     2. การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
ไดอ้ภิปรายแลกเปลี�ยนความ
คิดเห็นจะทาํใหน้กัศึกษามี
มุมมองทางความคิดที�หลากหลาย
เกี�ยวกบัการตีความ 
     3. การที�ผูส้อนอธิบายให้
ความรู้แก่นกัศึกษาก่อนที�จะให้
นกัศึกษาไดล้งมือปฏิบติักิจกรรม
ทัJงกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรม
เดี�ยวจะทาํใหน้กัศึกษาเกิดความ
เขา้ใจเกี�ยวกบัขัJนตอนและวธีิการ
อ่านตีความไดดี้ยิ�งขึJน 
 

วตัถุประสงค์ของรูปแบบ        
การเรียนการสอน 

     1. นกัศึกษาสามารถตีความ
เจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนไดโ้ดย
การวเิคราะห์ลกัษณะของบทอ่าน
และการวเิคราะห์ความหมายของ
ถอ้ยคาํโดยพิจารณาจากบริบท 
     2. นกัศึกษามีมุมมองทาง
ความคิดที�หลากหลายจากการ
อภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็น
และสามารถเลือกแนวคิดที�ดีที�สุด
เป็นขอ้สรุปในการตีความ 
     3. นกัศึกษาสามารถตีความ
เจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนจากบท
อ่านประเภทต่าง ๆ ได ้
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 3.  ขัJนตอนการจดัการเรียนการสอน 
 ขัJนตอนการเรียนการสอนเป็นการให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัวิธีสอนหรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ 

ที�จะทาํให้กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ� ง          
การกําหนดขัJนตอนการเรียนการสอนนัJน ผูว้ิจ ัยได้นําหลักการและวตัถุประสงค์ของรูปแบบ       
การเรียนการสอนมาวเิคราะห์แลว้กาํหนดขัJนตอนต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบเพื�อให้เป็นไปตามหลกัการ
และวตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน โดยขัJนตอนการเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึJน
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันีJ  

 ระยะที� 1 การวางแผนและเตรียมการเรียนรู้ของนกัศึกษา ระยะนีJ เป็นการเตรียมการของ
ครูก่อนจดัการเรียนการสอนเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยครูจะตอ้งกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
เนืJอหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื�อการเรียนการสอน และวิธีการวดัและประเมินผล ตลอดจน
การใหค้วามรู้พืJนฐานดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์แก่นกัศึกษา ซึ� งผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงันีJ  
 1.  การกาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน 
การสอนมีวตัถุประสงค์เพื�อให้นักศึกษาสามารถตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้ ซึ� งการจะ
ตีความเจตนาของผูเ้ขียนไดน้ัJนจะตอ้งพิจารณาจากลกัษณะของงานเขียนประเภทต่าง ๆ เป็นอนัดบั
แรก เนื�องจากงานเขียนแต่ละประเภทมีวิธีการเขียนที�แตกต่างกนั ดงันัJนการเขา้ใจลกัษณะของ     
งานเขียนแต่ละประเภทจึงช่วยให้นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนได ้นอกจากนีJ
นกัศึกษายงัตอ้งพิจารณาความหมายของถอ้ยคาํที�ปรากฏในขอ้ความหรือบริบทนัJน ๆ ดว้ย จึงจะทาํ
ให้นักศึกษาสามารถตีความได้อย่างถูกตอ้ง ด้วยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดจุดประสงค ์  
การเรียนรู้ไวด้งันีJ  
  1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับลักษณะงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้แก่   
เรื�องขาํขนั โฆษณา คาํคม เรื�องสัJน คาํประพนัธ์โบราณ และคาํประพนัธ์สมยัใหม่ 
  2. นักศึกษาสามารถตีความงานเขียนที� เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองได้ ได้แก่         
เรื�องขาํขนั โฆษณา คาํคม เรื�องสัJน คาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดี (ใชเ้ป็นตวัแทนงานเขียนที�ใช้
คาํประพนัธ์โบราณ) และบทกวซีีไรต ์(ใชเ้ป็นตวัแทนคาํประพนัธ์สมยัใหม่) 
 2. การกาํหนดเนืJอหา เนืJอหาที�ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันีJ  
  ส่วนที� 1 เป็นเนืJอหาเกี�ยวกบัทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ ซึ� งเป็นเนืJอหาที�ผูส้อนตอ้งให้
นกัศึกษาเรียนรู้ก่อนฝึกตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทัJงร้อยแกว้และร้อยกรอง โดยหัวขอ้ของ
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ที�ผูว้จิยัเห็นวา่จะสามารถช่วยใหน้กัศึกษาสามารถตีความไดต้รงตามเจตนา
ของผูเ้ขียนนัJน ไดแ้ก่ ตวับ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน (presupposition) ความหมายชีJบ่งเป็นนยั
ในการสนทนา (conversational implicature) และวจันกรรม (speech act) ดงันัJนเนืJอหาแรกที�ควรจะ
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ให้นักศึกษาเรียนรู้ก็คือความหมายของทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์และหัวข้อต่าง ๆ ของทฤษฎี      
วจันปฏิบติัศาสตร์ โดยเนน้  4 หวัขอ้ดงักล่าวขา้งตน้ 
  ส่วนที� 2 เป็นเนืJอหาที�นาํมาให้นกัศึกษาฝึกอ่านตีความ โดยผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลที�ได้
จากการศึกษาในขัJนตอนที� 1 การศึกษาขอ้มูลพืJนฐานสาํหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนมา
พิจารณาวา่เนืJอหาใดที�เหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต
ทาํให้ได้เนืJอหาทัJงหมด 5 เรื� อง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ บทอ่านที�เป็นร้อยแก้ว 
ประกอบด้วย เรื� องขาํขนั โฆษณา คาํคม และเรื�องสัJ น และบทอ่านที�เป็นร้อยกรอง ประกอบดว้ย    
คาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดี และบทกวซีีไรต ์
 3. การกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ
ครัJ งจะดาํเนินการตามรูปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึJน โดยรายละเอียดการจดัการเรียน
การสอนในแต่ละขัJนไดก้ล่าวไวใ้นระยะที� 2 การจดัการเรียนการสอนในชัJนเรียน  
 4. การกาํหนดสื�อการเรียนการสอน 
  สื� อการเรียนการสอนเป็นสิ� งที�สําคัญมากสําหรับการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึJน เนื�องจากสื�อการเรียนการสอนจะช่วยให้นกัศึกษาเกิด
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการตีความงานเขียนแต่ละประเภทมากยิ�งขึJ น ดังนัJนผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดสื�อ     
การเรียนการสอนซึ�งจะตอ้งใชใ้นการสอนแต่ละครัJ งดงัต่อไปนีJ  
  1. เรื�องขาํขนั โฆษณา คาํคม เรื�องสัJ น คาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดี และบทกว ี 
ซีไรต ์ที�ใชใ้นขัJนตอนการสาธิต โดยในแต่ละประเภทจะตอ้งจดัเตรียมไว ้2 เรื�อง 
  2. ใบความรู้เกี�ยวกบัลกัษณะของเรื�องขาํขนั โฆษณา คาํคม เรื� องสัJ น คาํประพนัธ์
โบราณ คาํประพนัธ์สมยัใหม่ ซึ� งครูจะต้องใช้ประกอบในการอธิบายหรือการอภิปรายร่วมกับ      
นกัศึกษาเพื�อเป็นความรู้พืJนฐานใหแ้ก่นกัศึกษา 
  3. ใบงาน เรื�อง การตีความเรื�องขาํขนั โฆษณา คาํคม เรื�องสัJน คาํประพนัธ์คดัสรร
จากวรรณคดี และบทกวซีีไรต ์ 
  4. แบบฝึกหัด เรื� อง การตีความเรื�องขาํขนั โฆษณา คาํคม เรื� องสัJ น คาํประพนัธ์      
คดัสรรจากวรรณคดี และบทกวซีีไรต ์ 
  5. แบบทดสอบประจาํหน่วยแต่ละหน่วย 
 5. การกาํหนดวิธีการวดัและประเมินผล ในส่วนของการวดัและประเมินผลนัJน ผูว้ิจยั
ไดก้าํหนดวธีิการวดัและประเมินผลดงันีJ  
  1. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในการตอบคาํถามหรือการมี
ส่วนร่วมในการอภิปรายในชัJนเรียน 
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  2. การตรวจใบงานที�นกัศึกษาทาํในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
  3. การตรวจแบบฝึกหดัที�นกัศึกษาทาํในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
  4. การตรวจแบบทดสอบประจาํหน่วย 

 ระยะที� 2 ขัJนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัJนเรียน ระยะนีJ เป็นการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนในชัJนเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขัJนตอนใหญ่ ๆ ดงันีJ  
 1. ขัJนก่อนอ่าน ขัJนตอนนีJ มีจุดมุ่งหมายเพื�อเตรียมความรู้เดิม กระตุน้ให้นักศึกษานาํ
ความรู้เดิมที�มีอยูม่าใชท้าํความเขา้ใจบทอ่าน โดยมีขัJนตอนการเรียนการสอนยอ่ยดงันีJ  
  1.1 เรียนรู้ลกัษณะบทอ่าน ขัJนตอนนีJ ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายความรู้ทั�วไป
เกี�ยวกบัลกัษณะของบทอ่านที�เรียน เช่น องคป์ระกอบ โครงสร้าง ลกัษณะการใชภ้าษา เป็นตน้ 
  1.2 ให้เครื�องมือผ่านการสาธิต ขัJนตอนนีJ ครูสาธิตวิธีการอ่านโดยใช้ความรู้ด้าน       
วจันปฏิบติัศาสตร์ช่วยในการตีความให้นักศึกษาดูเป็นตวัอย่าง ไดแ้ก่ การใช้ตวับ่งบอก (deixis) 
สภาวะเ กิดก่อน (presupposition)  ความหมายชีJ บ่ ง เ ป็นนัยในการสนทนา (conversational 
implicature) วจันกรรม (speech act)  
 2. ขัJนระหวา่งอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็นขัJนตอนที�ให้นกัศึกษาอ่านอย่างอิสระ โดยครูคอยให ้  
ความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เมื�อนกัศึกษาตอ้งการ ซึ� งมีขัJนตอนการเรียนการสอนยอ่ยดงันีJ  
  2.1 อ่านพินิจด้วยตนเอง ขัJนตอนนีJ ครูแจกบทอ่านอีก 1 เรื�อง ให้นักศึกษา แลว้ให้
นกัศึกษาแต่ละคนอ่านบทอ่านดว้ยตนเองตามวิธีการที�ครูสาธิต โดยครูคอยให้ความช่วยเหลือใน
ดา้นต่าง ๆ เมื�อนกัศึกษาตอ้งการ 
  2.2 ครืJนเครงแลกความเห็น ขัJนตอนนีJครูใหน้กัศึกษารวมกลุ่มกนั กลุ่มละ 5 คน เพื�อ
อภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในการตีความบทอ่าน จากนัJนให้แต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการตีความ
ของตนเองทีละกลุ่ม เมื�อนาํเสนอครบทุกกลุ่มแลว้ ครูและนกัศึกษาทัJงชัJนร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบั
ผลการตีความของแต่ละกลุ่มเพื�อหาขอ้สรุปที�เป็นไปไดใ้นการตีความบทอ่านที�ไดอ่้านไป 
  2.3 ใช้ให้เป็นลองฝึกหดั ขัJนตอนนีJ ครูให้นกัศึกษาทาํแบบฝึกหดัเกี�ยวกบับทอ่านที�
ไดอ่้าน 
 3. ขัJนหลังอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็นขัJนประเมินความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษาโดย    
การทาํแบบทดสอบ โดยมีขัJนตอนยอ่ยดงันีJ  
  3.1 ปฏิบติัซํJ าเพื�อประเมิน ขัJนตอนนีJ ครูให้นักศึกษาเลือกบทอ่านตามความสนใจ
ของตนเองคนละ 1 เรื� อง จากบทอ่านที�ครูเตรียมให้ โดยใช้วิธีการที�ได้เรียนมา เพื�อประเมิน
ความสามารถในการอ่านตีความประจาํหน่วย 
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 จากหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดน้าํมากาํหนดเป็นวตัถุประสงคข์อง
รูปแบบการเรียนการสอน หลงัจากนัJนจึงได้กาํหนดขัJนตอนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค ์ดงัสามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งันีJ  
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หลกัการของรูปแบบการเรียน 
การสอน 

     1. การจดัการเรียนการสอนที�ให้
นกัศึกษาเรียนรู้เกี�ยวกบัลกัษณะของบท
อ่านและวเิคราะห์ความหมายของถอ้ยคาํ
โดยพจิารณาจากบริบทจะทาํใหน้กัศึกษา
สามารถตีความเจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียน
ได ้
     2. การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาได้
อภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นจะทาํให้
นกัศึกษามีมุมมองทางความคิดที�
หลากหลายเกี�ยวกบัการตีความ 
     3. การที�ผูส้อนอธิบายใหค้วามรู้แก่
นกัศึกษาก่อนที�จะใหน้กัศึกษาไดล้งมือ
ปฏิบตัิกิจกรรมทัJงกิจกรรมกลุ่มและ
กิจกรรมเดี�ยวจะทาํใหน้กัศึกษาเกิดความ
เขา้ใจเกี�ยวกบัขัJนตอนและวธิีการอ่าน
ตีความไดด้ียิ�งขึJน 
 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียน 
การสอน 

     1. นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�
แทจ้ริงของผูเ้ขียนไดโ้ดยการวเิคราะห์
ลกัษณะของบทอ่านและการวเิคราะห์
ความหมายของถอ้ยคาํโดยพิจารณาจาก
บริบท 
     2. นกัศึกษามีมุมมองทางความคิดที�
หลากหลายจากการอภิปรายแลกเปลี�ยน
ความคิดเห็นและสามารถเลือกแนวคิดที�ดี
ที�สุดเป็นขอ้สรุปในการตีความ 
     3. นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�
แทจ้ริงของผูเ้ขียนจากบทอ่านประเภท
ต่าง ๆ ได ้
 

ขั/นตอนการเรียนการสอน 
     ระยะที� 1 การวางแผนและเตรียมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
     ระยะนีJ เป็นการเตรียมการของครูก่อนจดัการเรียนการสอนเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยครูจะตอ้งกาํหนด
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เนืJอหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื�อการเรียนการสอน และวิธีการวดัและประเมินผล 
ตลอดจนการใหค้วามรู้พืJนฐานดา้นวจันปฏิบตัิศาสตร์แก่นกัศึกษา 
     ระยะที� 2 ขัJนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัJนเรียน 
     ระยะนีJ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัJนเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขัJนตอนใหญ่ ๆ ดงันีJ  
     1. ขัJนก่อนอ่าน ขัJนตอนนีJ มีจุดมุ่งหมายเพื�อเตรียมความรู้เดิม กระตุน้ให้นกัศึกษานาํความรู้เดิมที�มีอยูม่าใช้
ทาํความเขา้ใจบทอ่าน โดยมีขัJนตอนการเรียนการสอนยอ่ยดงันีJ  
        1.1 เรียนรู้ลกัษณะบทอ่าน ขัJนตอนนีJครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัลกัษณะของ
บทอ่านที�เรียน เช่น องคป์ระกอบ โครงสร้าง ลกัษณะการใชภ้าษา เป็นตน้ 
        1.2 ใหเ้ครื�องมือผา่นการสาธิต ขัJนตอนนีJครูสาธิตวิธีการอ่านโดยใชค้วามรู้ดา้นวจันปฏิบตัิศาสตร์ให้
นกัศึกษาดูเป็นตวัอยา่ง ไดแ้ก่ การใชต้วับ่งบอก (Deixis) สภาวะเกิดก่อน (Presupposition) ความหมายชีJ บ่งเป็น
นยัในการสนทนา (Conversational Implicature) วจันกรรม (Speech Act)  
     2. ขัJนระหวา่งอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็นขัJนตอนที�ให้นกัศึกษาอ่านอยา่งอิสระ โดยครูคอยใหค้วามช่วยเหลือใน
ดา้นต่าง ๆ เมื�อนกัศึกษาตอ้งการ ซึ� งมีขัJนตอนการเรียนการสอนยอ่ยดงันีJ  
        2.1 อ่านพินิจดว้ยตนเอง ขัJนตอนนีJครูแจกบทอ่านอีก 1 เรื�อง ใหน้กัศึกษา แลว้ให้นกัศึกษาแต่ละคนอ่าน
บทอ่านดว้ยตนเองตามวิธีการที�ครูสาธิต โดยครูคอยใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เมื�อนกัศึกษาตอ้งการ 
        2.2 ครืJนเครงแลกความเห็น ขัJนตอนนีJครูให้นกัศึกษารวมกลุ่มกนั กลุ่มละ 5 คน เพื�ออภิปรายแลกเปลี�ยน
ความคิดเห็นในการตีความบทอ่าน จากนัJนใหแ้ต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการตีความของตนเองทีละกลุ่ม เมื�อ
นาํเสนอครบทุกกลุ่มแลว้ ครูและนกัศึกษาทัJงชัJนร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัผลการตีความของแต่ละกลุ่มเพื�อหา
ขอ้สรุปที�เป็นไปไดใ้นการตีความบทอ่านที�ไดอ้่านไป 
        2.3 ใชใ้หเ้ป็นลองฝึกหดั ขัJนตอนนีJครูใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกหดัเกี�ยวกบับทอ่านที�ไดอ้่าน 
     3. ขัJนหลงัอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็นขัJนประเมินความเขา้ใจในการอ่านของนกัศึกษาโดยการทาํแบบทดสอบ โดยมี
ขัJนตอนย่อยดงันีJ  
        3.1 ปฏิบตัิซํJ าเพื�อประเมิน ขัJนตอนนีJครูใหน้กัศึกษาเลือกบทอ่านตามความสนใจของตนเองคนละ 1 เรื�อง 
จากบทอ่านที�ครูเตรียมให ้โดยใชว้ิธีการที�ไดเ้รียนมา เพื�อเป็นการประเมินความสามารถในการอ่านตีความ
ประจาํหน่วย  

แผนภาพที� 6 ความสอดคลอ้งระหวา่งหลกัการ วตัถุประสงค ์และขัJนตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบตัิศาสตร์ 
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ทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์ 
     วจันปฏิบตัิศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัผูใ้ชภ้าษาโดยคาํนึงถึงบริบททางสังคมและ
วฒันธรรมที�มีผลต่อการใชภ้าษา เป็นการวิเคราะห์วา่ผูพู้ดตอ้งการใหถ้อ้ยคาํที�พูดออกไปสื�อความหมายอะไรในบริบทและ
บริบทมีอิทธิพลต่อการใชภ้าษาเช่นไร รวมทัJงศึกษากระบวนการทางปริชานที�ทาํใหผู้ใ้ชภ้าษาสามารถตีความเจตนาของผู ้
พูดไดว้า่การที�ผูพู้ดพดูเช่นนัJน ผูพู้ดตอ้งการสื�อความหมายอะไรหรือตอ้งการสื�อความหมายอะไรเพิ�มเติมมากกวา่สิ�งที�พูด
ออกมา (Leech : 1983; Levinson : 1983; Yule : 1996; Verchueren : 1999; Mey : 2001; Horn : 2004; Malden : 2004; ทรง
ธรรม : 2550; กฤษดาวรรณ และ ธีรนุช : 2551;  สุจริตลกัษณ์ : 2552) 
     งานวิจยันีJไดเ้ลือกใชอ้งคป์ระกอบของวจันปฏิบตัิศาสตร์ 4 ประการ ไดแ้ก่ 
     ตัวบ่งบอก (Deixis) ตวับ่งบอกในขอ้ความจะทาํใหท้ราบวา่ใครเป็นผูพู้ด พูดเมื�อไร เวลาใด ที�ไหน 
     สภาวะเกดิก่อน (Presupposition) เป็นความรู้ที�ไดจ้ากการอนุมาน (inference) หรือการคาดการณ์ตามหลกัเหตุผล เป็น
ความรู้ที�เป็นภูมิหลงั (background knowledge) หรือความรู้ร่วมกนั (common knowledge, shared knowledge หรือ mutual 
knowledge) ของคู่สนทนา 
     ความหมายชี/บ่งเป็นนัยในการสนทนา (Conversational Implicature) การพิจารณาเจตนาที�แทจ้ริงของผูพู้ดโดย
พิจารณาจากรูปประโยคที�ผูพู้ดแสดงออกมา 
     วจันกรรม (Speech Act) วจันกรรมแสดงใหเ้ห็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูพู้ดและผูฟ้ัง และแสดงใหเ้ห็นวา่ผูส้่งสารมีเจตนา
มีเจตนารมณ์หรือวตัถุประสงคใ์นการส่งสารอยา่งไร   

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนวัจนปฏิบัติศาสตร์ของ Brock and Nagasaka 
     Brock and Nagasaka (2005) ไดเ้สนอแนะแนวคิดการจดัการเรียนการสอนเพื�อช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถดา้น
วจันปฏิบตัิศาสตร์ไวด้งันีJ  
     See คือ การที�ครูให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นภาษาที�อยูใ่นบริบทต่าง ๆ รวมทัJงให้ผูเ้รียนตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที�ของ      
วจันปฏิบตัิศาสตร์ และการอธิบายเกี�ยวกบัหนา้ที�ของวจันปฏิบตัิศาสตร์ในสถานการณ์การสื�อสารลกัษณะต่าง ๆ  
     Use คือ การที�ครูให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมเกี�ยวกบัการใช้ภาษาในบริบทต่าง ๆ เพื�อให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกใชใ้ห้ถูกตอ้งตาม
สถานการณ์ 
     Review คือ การที�ครูตอ้งทบทวน ส่งเสริม และกล่าวถึงขอบข่ายเนืJอหาของวจันปฏิบตัิศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ ที�
ไดส้อนไปแลว้ 
     Experience คือ การที�ครูให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกใช้ประสบการณ์และสังเกตบทบาทหนา้ที�ของวจันปฏิบตัิศาสตร์ที�มีต่อ
การสื�อสาร 

ขั/นตอนการเรียนการสอน 
     ระยะที� 1 การวางแผนและเตรียมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
     ระยะนีJ เป็นการเตรียมการของครูก่อนจดัการเรียนการสอนเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยครูจะตอ้งกาํหนด
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เนืJอหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื�อการเรียนการสอน และวิธีการวดัและประเมินผล 
ตลอดจนการใหค้วามรู้พืJนฐานดา้นวจันปฏิบตัิศาสตร์แก่นกัศึกษา 
     ระยะที� 2 ขัJนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัJนเรียน 
     ระยะนีJ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัJนเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขัJนตอนใหญ่ ๆ ดงันีJ  
     1. ขัJนก่อนอ่าน ขัJนตอนนีJ มีจุดมุ่งหมายเพื�อเตรียมความรู้เดิม กระตุน้ให้นกัศึกษานาํความรู้เดิมที�มีอยูม่าใชท้าํความ
เขา้ใจบทอ่าน โดยมีขัJนตอนการเรียนการสอนยอ่ยดงันีJ  
        1.1 เรียนรู้ลกัษณะบทอ่าน ขัJนตอนนีJครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัลกัษณะของบทอ่านที�
เรียน เช่น องคป์ระกอบ โครงสร้าง ลกัษณะการใชภ้าษา เป็นตน้ 
        1.2 ใหเ้ครื�องมือผา่นการสาธิต ขัJนตอนนีJครูสาธิตวิธีการอ่านโดยใชค้วามรู้ดา้นวจันปฏิบตัิศาสตร์ใหน้กัศึกษาดู
เป็นตวัอยา่ง ไดแ้ก่ การใชต้วับ่งบอก (Deixis) สภาวะเกิดก่อน (Presupposition) ความหมายชีJ บ่งเป็นนยัในการสนทนา 
(Conversational Implicature) วจันกรรม (Speech Act)  
     2. ขัJนระหวา่งอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็นขัJนตอนที�ให้นกัศึกษาอ่านอยา่งอิสระ โดยครูคอยใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ 
เมื�อนกัศึกษาตอ้งการ ซึ� งมีขัJนตอนการเรียนการสอนยอ่ยดงันีJ  
        2.1 อ่านพินิจดว้ยตนเอง ขัJนตอนนีJครูแจกบทอ่านอีก 1 เรื�อง ใหน้กัศึกษา แลว้ให้นกัศึกษาแต่ละคนอ่านบทอ่าน
ดว้ยตนเองตามวิธีการที�ครูสาธิต โดยครูคอยให้ความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เมื�อนกัศึกษาตอ้งการ 
        2.2 ครืJนเครงแลกความเห็น ขัJนตอนนีJครูให้นกัศึกษารวมกลุ่มกนั กลุ่มละ 5 คน เพื�ออภิปรายแลกเปลี�ยนความ
คิดเห็นในการตีความบทอ่าน จากนัJนใหแ้ต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการตีความของตนเองทีละกลุ่ม เมื�อนาํเสนอครบทุก
กลุ่มแลว้ ครูและนกัศึกษาทัJงชัJนร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัผลการตีความของแต่ละกลุ่มเพื�อหาขอ้สรุปที�เป็นไปไดใ้น
การตีความบทอ่านที�ไดอ้่านไป 
        2.3 ใชใ้หเ้ป็นลองฝึกหดั ขัJนตอนนีJครูใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกหดัเกี�ยวกบับทอ่านที�ไดอ้่าน 
     3. ขัJนหลงัอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็นขัJนประเมินความเขา้ใจในการอ่านของนกัศึกษาโดยการทาํแบบทดสอบ โดยมี
ขัJนตอนย่อยดงันีJ  
        3.1 ปฏิบตัิซํJ าเพื�อประเมิน ขัJนตอนนีJครูใหน้กัศึกษาเลือกบทอ่านตามความสนใจของตนเองคนละ 1 เรื�อง จากบท
อ่านที�ครูเตรียมให ้โดยใชว้ิธีการที�ไดเ้รียนมา เพื�อเป็นการประเมินความสามารถในการอ่านตีความประจาํหน่วย 

แผนภาพที� 7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิด ทฤษฎีที�นาํมาใชพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนกบัขัJนตอนการเรียนการสอน 
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4.  การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 
 การวดัและประเมินผลเป็นขัJนตอนที�จะชีJ ให้เห็นถึงผลที�เกิดขึJ นจากการใช้รูปแบบ            

การเรียนการสอน เป็นการแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนนัJนสามารถทาํให้นกัศึกษา
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมตามหลกัการและวตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน นอกจากนีJ   
การวดัและประเมินผลไม่ควรที�จะวดัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยหรือดา้นความรู้เพียงอยา่งเดียว ควร
จะวดัพฤติกรรมด้านอื�น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่ พฤติกรรมด้านทกัษะพิสัยหรือด้านการปฏิบติั และ
พฤติกรรมดา้นจิตพิสัย ดงันัJนผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดวธีิการวดัและประเมินผลไวด้งันีJ  

 1. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชัJนเรียน โดยจะตอ้งสังเกตพฤติกรรมของ
นกัศึกษาในการตอบคาํถามหรือการมีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในชัJนเรียน  
 2. การทาํแบบทดสอบทา้ยหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นกัศึกษาจะตอ้ง
ทดสอบทา้ยหน่วยการเรียนรู้เพื�อเป็นการวดัวา่นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัเนืJอหาในหน่วย
การเรียนรู้นัJนมากนอ้ยเพียงใด 

 3. การทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความก่อนเรียนและหลังเรียน 
คะแนนที�ไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจะเป็นสิ�งที�แสดงให้เห็นว่านกัศึกษามีความรู้
ความเขา้ใจโดยรวมเกี�ยวกบัเนืJอหาที�ไดเ้รียนเพิ�มมากขึJนมากนอ้ยเพียงใด 
 
 จากที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้นัJนเป็นกระบวนการในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต ที�ผูว้ิจยัได้พฒันาขึJ น ซึ� งแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึJ นมานัJนมี
ความสัมพนัธ์และสอดคล้องกันอย่างเป็นลําดับ เริ� มตัJ งแต่การกําหนดแนวคิดทฤษฎีที�ใช้ใน         
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื�อนาํมากาํหนดเป็นหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 
จากนัJนจึงกาํหนดวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัหลกัการของรูปแบบ  
การเรียนการสอน หลงัจากที�กาํหนดวตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนแล้วจึงกาํหนด
ขัJนตอนการจดัการเรียนการสอนเพื�อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนที�
กาํหนดขึJน โดยขัJนตอนในการจดัการเรียนการสอนตอ้งมีความเชื�อมโยงเกี�ยวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี
ที�นาํมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดว้ย หากจะสรุปเป็นแผนภาพเพื�อแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 
สามารถแสดงไดด้งัแผนภาพต่อไปนีJ  
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ทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์ 
     ตัวบ่งบอก (Deixis) ตวับ่งบอกในขอ้ความจะทาํใหท้ราบ
วา่ใครเป็นผูพู้ด พูดเมื�อไร เวลาใด ที�ไหน 
     สภาวะเกดิก่อน (Presupposition) เป็นความรู้ที�ไดจ้าก
การอนุมาน (inference) หรือการคาดการณ์ตามหลกัเหตุผล 
เป็นความรู้ที�เป็นภูมิหลงั (background knowledge) หรือ
ความรู้ร่วมกนั (common knowledge, shared knowledge 
หรือ mutual knowledge) ของคู่สนทนา 
     ความหมายชี/บ่งเป็นนัยในการสนทนา (Conversational 
Implicature) การพิจารณาเจตนาที�แทจ้ริงของผูพู้ดโดย
พิจารณาจากรูปประโยคที�ผูพู้ดแสดงออกมา 
     วจันกรรม (Speech Act) วจันกรรมแสดงใหเ้ห็น
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูพู้ดและผูฟ้ัง และแสดงใหเ้ห็นวา่ผูส้่ง
สารมีเจตนามีเจตนารมณ์หรือวตัถุประสงคใ์นการส่งสาร
อยา่งไร   

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนวัจนปฏิบตัิศาสตร์ของ  
Brock and Nagasaka 

     See คือ การที�ครูใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นภาษาที�อยูใ่นบริบทตา่ง ๆ 
รวมทัJงใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที�ของวจันปฏิบตัิศาสตร์ 
และการอธิบายเกี�ยวกบัหนา้ที�ของวจันปฏิบตัิศาสตร์ในสถานการณ์
การสื�อสารลกัษณะตา่ง ๆ  
     Use คือ การที�ครูใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมเกี�ยวกบัการใชภ้าษาใน
บริบทตา่ง ๆ เพื�อใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกใชใ้หถู้กตอ้งตามสถานการณ์ 
     Review คือ การที�ครูตอ้งทบทวน ส่งเสริม และกล่าวถึงขอบขา่ย
เนืJอหาของวจันปฏิบตัิศาสตร์ในประเดน็ตา่ง ๆ ที�ไดส้อนไปแลว้ 
     Experience คือ การที�ครูใหผู้เ้รียนไดฝ้ึกใชป้ระสบการณ์และ
สังเกตบทบาทหนา้ที�ของวจันปฏิบตัิศาสตร์ที�มีตอ่การสื�อสาร 

หลักการของรูปแบบการเรียน 
การสอน 

     1. การจดัการเรียนการสอนที�ให้นกัศึกษาเรียนรู้
เกี�ยวกบัลกัษณะของบทอ่านและวเิคราะห์ความหมายของ
ถอ้ยคาํโดยพิจารณาจากบริบทจะทาํให้นกัศึกษาสามารถ
ตีความเจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนได ้
     2. การเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดอ้ภิปรายแลกเปลี�ยน
ความคิดเห็นจะทาํให้นกัศึกษามีมุมมองทางความคิดที�
หลากหลายเกี�ยวกบัการตีความ 
     3. การที�ผูส้อนอธิบายให้ความรู้แก่นกัศึกษาก่อนที�จะ
ให้นกัศึกษาไดล้งมือปฏิบตัิกิจกรรมทัJงกิจกรรมกลุ่มและ
กิจกรรมเดี�ยวจะทาํให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจเกี�ยวกบั
ขัJนตอนและวธิีการอ่านตีความไดด้ียิ�งขึJน 
 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียน 
การสอน 

     1. นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�แทจ้ริงของ
ผูเ้ขียนไดโ้ดยการวเิคราะห์ลกัษณะของบทอ่านและ
การวเิคราะห์ความหมายของถอ้ยคาํโดยพิจารณาจาก
บริบท 
     2. นกัศึกษามีมุมมองทางความคิดที�หลากหลายจาก
การอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นและสามารถ
เลือกแนวคิดที�ดีที�สุดเป็นขอ้สรุปในการตีความ 
     3. นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�แทจ้ริงของ
ผูเ้ขียนจากบทอ่านประเภทต่าง ๆ ได ้
 

ขั/นตอนการเรียนการสอน 
     ระยะที� 1 การวางแผนและเตรียมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
     ระยะที� 2 ขัJนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัJน
เรียน 
     ระยะนีJ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัJนเรียน 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ขัJนตอนใหญ่ ๆ ดงันีJ  
     1. ขัJนก่อนอ่าน 
        1.1 เรียนรู้ลกัษณะบทอ่าน 
        1.2 ใหเ้ครื�องมือผา่นการสาธิต  
     2. ขัJนระหวา่งอ่าน 
        2.1 อ่านพินิจดว้ยตนเอง 
        2.2 ครืJนเครงแลกความเห็น 
        2.3 ใชใ้หเ้ป็นลองฝึกหดั  
     3. ขัJนหลงัอ่าน 
        3.1 ปฏิบตัิซํJ าเพื�อประเมิน  

ความสามารถในการอ่านตีความร้อยแกว้ 

ความสามารถในการอ่านตีความร้อยกรอง 

แผนภาพที� 8 รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบตัิศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
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ผลการจัดทาํเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
 หลงัจากที�ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์แล้ว 
ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ ไดแ้ก่ คู่มือ
ประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ โดยคู่มือประกอบการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนประกอบดว้ย 
 1.  แนวคิดทฤษฎีที�ใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 2. หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 
 3.  วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน 
 4.  ขัJนตอนการจดัการเรียนการสอน 
 5.  การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 
 6. คาํอธิบายรายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ 
 7. จุดมุ่งหมายของรายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ 
 8. โครงการสอนรายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ 
 สําหรับการกําหนดโครงการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ ผูว้ิจ ัยได้นํา
คาํอธิบายรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ ซึ� งเป็นรายวิชาเอกเลือกในหลกัสูตรครุศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มาวิเคราะห์เพื�อให้ทราบถึงเนืJอหาที�ตอ้ง
นาํมาใชจ้ดัการเรียนการสอน อีกทัJงยงัไดน้าํขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลพืJนฐานในขัJนตอนที� 1 
มาประกอบในการพิจารณาจดัทาํหน่วยการจดัการเรียนการสอนร่วมด้วย ทาํให้ได้งานเขียนที�
จะต้องนํามาให้นักศึกษาฝึกตีความ 6 ประเภท ได้แก่ เรื� องขําขัน โฆษณา คําคม เรื� องสัJ น                
ค ําประพันธ์จากวรรณคดี และบทกวีซีไรต์ จากนัJ นผู ้วิจ ัยจึงได้กําหนดชื�อหน่วยการเรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ จาํนวนชั�วโมงที�ใชส้อน สื�อการเรียนการสอน ดงัปรากฏผลในตารางที� 14 
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ตารางที� 14 โครงการสอนรายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ 
 
สัปดาห์

ที� 
หน่วย    

การเรียนรู้ 
จํานวน
ชั�วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื/อหา กจิกรรมการเรียน
การสอน 

สื�อการเรียนการสอน 

1  3 1. เพื�อทดสอบ
ความสามารถใน   
การอ่านตีความของ
นกัศึกษาก่อนเรียน 

  แบบทดสอบวดั
ความสามารถใน 
การอ่านตีความของ
นกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต 

2 1 
วจันปฏิบติั

ศาสตร์ 
น่ารู้ 

3 1. เพื�อให้นกัศึกษา
เขา้ใจเกี�ยวกบั         
การจดัการเรียน     
การสอนและการวดั
และประเมินผลใน
รายวิชาการอ่าน
ตีความ 
2. เพื�อให้นกัศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัทฤษฎี      
วจันปฏิบติัศาสตร์ 

1. การจดัการเรียน 
การสอน และการวดั
และประเมินผล
รายวิชาการอ่าน
ตีความ 
2. แนวคิดเกี�ยวกบั
ทฤษฎี                   
วจันปฏิบติัศาสตร์   
3. ขอบข่ายของทฤษฎี
วจันปฏิบติัศาสตร์ 
4. แนวคิดเกี�ยวกบั   
ตวับ่งบอก (Deixis)  
5. แนวคิดเกี�ยวกบั
สภาวะเกิดก่อน 
(Presupposition)  
6. แนวคิดเกี�ยวกบั
ความหมายชีJบ่งเป็น
นยัในการสนทนา 
(Conversational 
Implicature)  
7. แนวคิดเกี�ยวกบั    
วจันกรรม (Speech 
Act) 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 

1. แผนบริหาร     
การสอนรายวิชา  
การอ่านตีความ 

2. เอกสารสาํหรับครู
ใชใ้นการบรรยาย 
เรื�อง แนวคิด ทฤษฎี 
และขอบข่ายของ
ทฤษฎี                
วจันปฏิบติัศาสตร์ 
3. ใบความรู้ เรื�อง 
แนวคิดเกี�ยวกบั    
ตวับ่งบอก (Deixis) 
4. ใบความรู้ เรื�อง 
แนวคิดเกี�ยวกบั
สภาวะเกิดก่อน 
(Presupposition) 
5. ใบความรู้ เรื�อง 
แนวคิดเกี�ยวกบั
ความหมายชีJบ่งเป็น
นยัในการสนทนา 
(Conversa-tional 
Implicature) 
6. ใบความรู้ เรื�อง 
แนวคิดเกี�ยวกบั     
วจันกรรม (Speech 
Act) 
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ตารางที� 14 โครงการสอนรายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ (ต่อ) 
 
สัปดาห์

ที� 
หน่วย    

การเรียนรู้ 
จํานวน
ชั�วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื/อหา กจิกรรมการเรียน
การสอน 

สื�อการเรียนการสอน 

3-4 2 
พินิจดูเรื�อง

ขาํขนั 

6 1. เพื�อให้นกัศึกษา
บอกลกัษณะของเรื�อง
ขาํขนัได ้
2. เพื�อให้นกัศึกษา
ตีความหมายจากเรื�อง
ขาํขนัได ้

1. ลกัษณะของเรื�อง 
ขาํขนั 
2. การตีความเรื�อง    
ขาํขนั 

การสอนตาม
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎี            
วจันปฏิบติั
ศาสตร์  
 

1. ใบความรู้ เรื�อง 
ลกัษณะของเรื�อง   
ขาํขนั 
2. เรื�องขาํขนัที�ใชใ้น
ขัJนตอนการสาธิต 
3. ใบงาน เรื�อง     
การตีความเรื�อง     
ขาํขนั 
4. แบบฝึกหดั เรื�อง 
การตีความเรื�อง      
ขาํขนั 
5. แบบทดสอบ
ประจาํหน่วยที� 2 

5-6 3 
รู้เท่าทนั
โฆษณา 

6 1. เพื�อให้นกัศึกษา
บอกลกัษณะของ
โฆษณาได ้
2. เพื�อให้นกัศึกษา
ตีความหมายจาก
โฆษณาได ้

1. ลกัษณะของ
โฆษณา 
2. การตีความโฆษณา 

การสอนตาม
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎี            
วจันปฏิบติั
ศาสตร์  

1. ใบความรู้ เรื�อง 
ลกัษณะของโฆษณา 
2. โฆษณาที�ใชใ้น
ขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนที�ให้
นกัศึกษาฝึกตีความ
ดว้ยตนเอง 
3. แบบทดสอบ
ประจาํหน่วยที� 3 

7-8 4 
พิจารณา

ภาษาคาํคม 

6 1. เพื�อให้นกัศึกษา
บอกลกัษณะของ     
คาํคมได ้
2. เพื�อให้นกัศึกษา
ตีความหมายจาก     
คาํคมได ้

1. ลกัษณะของคาํคม 
2. การตีความคาํคม 

การสอนตาม
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎี            
วจันปฏิบติั
ศาสตร์  
 

1. ใบความรู้ เรื�อง 
ลกัษณะของคาํคม 
2. คาํคมที�ใชใ้น
ขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนที�ให้
นกัศึกษาฝึกตีความ
ดว้ยตนเอง 
3. แบบทดสอบ
ประจาํหน่วยที� 4 
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ตารางที� 14 โครงการสอนรายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ (ต่อ) 
 
สัปดาห์

ที� 
หน่วย    

การเรียนรู้ 
จํานวน
ชั�วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื/อหา กจิกรรมการเรียน
การสอน 

สื�อการเรียนการสอน 

9-10 5 
ระดมคิด

วินิจ      
เรื�องสัJน 

6 1. เพื�อให้นกัศึกษา
บอกลกัษณะของ  
เรื�องสัJนได ้
2. เพื�อให้นกัศึกษา
ตีความหมายจาก   
เรื�องสัJนได ้

1. ลกัษณะของ     
เรื�องสัJน 
2. การตีความเรื�องสัJน 

การสอนตาม
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎี            
วจันปฏิบติั
ศาสตร์  
 

1. ใบความรู้ เรื�อง 
ลกัษณะของเรื�องสัJน 
2. เรื�องสัJนที�ใชใ้น
ขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนที�ให้
นกัศึกษาฝึกตีความ
ดว้ยตนเอง 
3. แบบทดสอบ
ประจาํหน่วยที� 5 

11-12 6 
ตีความ 

คาํประพนัธ์ 
คดัสรรจาก
วรรณคดี 

6 1. เพื�อให้นกัศึกษา
บอกลกัษณะของ     
คาํประพนัธ์ไทย
โบราณได ้
2. เพื�อให้นกัศึกษา
ตีความหมายจาก     
คาํประพนัธ์คดัสรร
จากวรรณคดีได ้

1. ลกัษณะของ        
คาํประพนัธ์ไทย
โบราณ 
2. การตีความ          
คาํประพนัธ์คดัสรร
จากวรรณคดี 

การสอนตาม
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎี            
วจันปฏิบติั
ศาสตร์  
 

1. ใบความรู้ เรื�อง 
ลกัษณะของ          
คาํประพนัธ์ไทย
โบราณ 
2. คาํประพนัธ์จาก
วรรณคดี ที�ใชใ้น
ขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนที�ให้
นกัศึกษาฝึกตีความ
ดว้ยตนเอง 
3. แบบทดสอบ
ประจาํหน่วยที� 6 

13-14 7 
ความหมาย

บ่งชีJจาก 
บทกวีซีไรต ์

6 1. เพื�อให้นกัศึกษา
บอกลกัษณะของ     
คาํประพนัธ์สมยัใหม่
ได ้
2. เพื�อให้นกัศึกษา
ตีความหมายจาก     
บทกวีซีไรตไ์ด ้

1. ลกัษณะของ        
คาํประพนัธ์สมยัใหม่ 
2. การตีความบทกวี  
ซีไรต ์

การสอนตาม
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎี             
วจันปฏิบติั
ศาสตร์  
 

1. ใบความรู้ เรื�อง 
ลกัษณะของ          
คาํประพนัธ์
สมยัใหม่ 
2. บทกวีซีไรตที์�ใช้
ในขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนที�ให้
นกัศึกษาฝึกตีความ
ดว้ยตนเอง  
3. แบบทดสอบ
ประจาํหน่วยที� 7 
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ตารางที� 14 โครงการสอนรายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ (ต่อ) 
 
สัปดาห์

ที� 
หน่วย    

การเรียนรู้ 
จํานวน
ชั�วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื/อหา กจิกรรมการเรียน
การสอน 

สื�อการเรียนการสอน 

15  3 1. เพื�อทดสอบ
ความสามารถใน    
การอ่านตีความของ
นกัศึกษาหลงัเรียน 

ทดสอบหลงัเรียนดว้ย
แบบทดสอบวดั
ความสามารถใน    
การอ่านตีความของ
นกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต 

 แบบทดสอบวดั
ความสามารถใน   
การอ่านตีความของ
นกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต 

 
 หลงัจากที�ไดก้าํหนดโครงการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ แลว้ ผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้รายชั�วโมงตามหน่วยการจดัการเรียนรู้ที�ไดก้าํหนดขา้งตน้ ทาํ
ใหไ้ดแ้ผนการเรียนรู้ จาํนวน 7 แผน แต่ละแผนจะประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปนีJ  
 1. ชื�อแผนการจดัการเรียนรู้  
 2. จาํนวนคาบเรียน  
 3. สาระสาํคญั  
 4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 5. สาระการเรียนรู้ 
 6. ภาระงาน/ชิJนงาน 
 7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 8. สื�อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 9. แหล่งการเรียนรู้ 
 10. การวดัและประเมินผล  
 11. บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียน    
การสอน 
 หลงัจากที�ผูว้ิจยัได้ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแล้ว ผูว้ิจยัไดน้าํรูปแบบการเรียน  
การสอนเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื�อพิจารณาแกไ้ขให้ถูกตอ้งก่อน จากนัJนจึงนาํไป
ให้ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช ้   
การสนทนากลุ่ม (focus group) ผูเ้ชี�ยวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่าควรจะเรียงลาํดบัวตัถุประสงค์ให้
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ตรงกนัในทุกหัวขอ้ และใชภ้าษาให้กระชบั ไม่เยิ�นเยอ้ เพื�อจะไดเ้กิดความเขา้ใจที�ตรงกนั จากนัJน
ผูว้ิจยัจึงนําข้อเสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข แล้วนําไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบ
รูปแบบการเรียนการสอนอีกครัJ งหนึ� งเพื�อรับรองรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต แลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้การหาค่าเฉลี�ย ซึ� งกาํหนดไวว้่าจะต้องมีค่าเฉลี�ยตัJ งแต่ 3.50 ขึJ นไป ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลได้
ค่าเฉลี�ยโดยรวมเท่ากบั 4.86 แสดงวา่ รูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด 
สามารถนาํไปใชจ้ดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏดงัตารางที� 15 
 
ตารางที� 15 ผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอน 
 

รายการประเมิน ×�  S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 
    1.1 หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี          
วจันปฏิบติัศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและแนวคิดพืJนฐาน 

5.00 0.00 มากที�สุด 

    1.2 หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี          
วจันปฏิบติัศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

4.80 0.44 มากที�สุด 

2. วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 
    2.1 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี    
วจันปฏิบติัศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและแนวคิดพืJนฐาน 

4.80 0.44 มากที�สุด 

    2.2 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี   
วจันปฏิบติัศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ 

4.80 0.44 มากที�สุด 

    2.3 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี   
วจันปฏิบติั ศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัเนืJอหา 

5.00 0.00 มากที�สุด 

    2.4 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี   
วจันปฏิบติัศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัขัJนตอนการจดักิจกรรม 

5.00 0.00 มากที�สุด 

    2.5 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี   
วจันปฏิบติัศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 

4.80 0.44 มากที�สุด 

 



187 
 

 

 

ตารางที� 15 ผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ×�  S.D. 
การแปล

ความหมาย 

3. ขั/นตอนการเรียนการสอน 
    3.1 ขัJนตอนการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและ
แนวคิดพืJนฐาน 

4.80 0.44 มากที�สุด 

    3.2 ขัJนตอนการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 5.00 0.00 มากที�สุด 
    3.3 ขัJนเรียนรู้ลกัษณะบทอ่านส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความรู้  
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัลกัษณะของงานเขียนแต่ละประเภท 

4.80 0.44 มากที�สุด 

    3.4 ขัJนใหเ้ครื�องมือผา่นการสาธิตช่วยใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัขัJนตอนและวธีิการอ่านตีความ 

4.80 0.44 มากที�สุด 

    3.5 ขัJนอ่านพินิจดว้ยตนเองช่วยใหน้กัศึกษาไดใ้ชค้วามคิดใน
การวเิคราะห์ความหมายของถอ้ยคาํโดยพิจารณาจากบริบท 

4.80 0.44 มากที�สุด 

    3.6 ขัJนครืJนเครงแลกความเห็นเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
ไดอ้ภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบัผูอื้�น 

5.00 0.00 มากที�สุด 

    3.7 ขัJนครืJนเครงแลกความเห็นช่วยใหน้กัศึกษามีมุมมองทาง
ความคิดที�หลากหลายมากยิ�งขึJน 

5.00 0.00 มากที�สุด 

    3.8 ขัJนใชใ้หเ้ป็นลองฝึกหดัช่วยใหน้กัศึกษาไดท้บทวนขัJนตอน
และวธีิการอ่านตีความอนัจะส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 

5.00 0.00 มากที�สุด 

    3.9 ขัJนปฏิบติัซํJ าเพื�อประเมินทาํใหผู้ส้อนสามารถประเมิน
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาได ้

4.80 0.44 มากที�สุด 

4. การวดัและประเมินผล 
    4.1 การวดัและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและแนวคิด
พืJนฐาน 

4.80 0.44 มากที�สุด 

    4.2 การวดัและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

4.60 0.54 มากที�สุด 

รวม 4.86 0.16 มากที�สุด 
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จากตารางที� 15 แสดงวา่ รูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
(×�  = 4.86, S.D. = 0.16) ในทุกดา้น สามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้ 
 หลงัจากที�ผูเ้ชี�ยวชาญไดต้รวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํ
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาชัJนปีที� 4 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซึ� งมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง ใน
ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 50 คน  

ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนครัJ งที� 1 พบว่า นักศึกษายงัไม่เข้าใจวิธีการ
วเิคราะห์ขอ้ความที�อ่านโดยใชท้ฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ ไม่สามารถตอบคาํถามไดว้า่ขอ้ความนัJน ๆ 
หมายความว่าอย่างไรหรือขอ้ความนัJน ๆ ต้องใช้หัวข้อใดของทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มาเป็น
เครื� องมือในการวิเคราะห์ ผูว้ิจ ัยจึงต้องอธิบายวิธีการนําทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เข้ามาใช้ใน       
การอ่านตีความและสาธิตวิธีการวิเคราะห์ขอ้ความโดยใชท้ฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ให้ละเอียดมาก
ยิ�งขึJน  

ผลการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใชค้รัJ งที� 2 พบวา่ นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์
ขอ้ความที�อ่านโดยใชท้ฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ไดถู้กตอ้งมากยิ�งขึJน แต่ยงัตีความโดยใชค้วามรู้สึก
ของตนเองเข้ามาประกอบ ไม่ได้สนใจหรือนําข้อมูลที�ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี              
วจันปฏิบติัศาสตร์มาใช้ในการตีความ ผูว้ิจยัจึงตอ้งอธิบายและสาธิตให้นักศึกษาเห็นว่าจะตอ้ง
เชื�อมโยงขอ้มูลที�ไดจ้ากการวเิคราะห์โดยใชท้ฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มาสู่การตีความใหไ้ด ้ 

ผลการทดลองครัJ งที� 3 พบว่า นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อความที�อ่านโดยใช้ทฤษฎี     
วจันปฏิบติัศาสตร์ และสามารถเชื�อมโยงขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิเคราะห์ไปใชใ้นการตีความไดถู้กตอ้ง
มากยิ�งขึJน 
 สําหรับการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้นัJน หลังจากที�ผูว้ิจยัได้จดัทาํ
แผนการจดัการเรียนรู้แลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํแผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื�อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนที�จะนาํไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เหมาะสมโดยใชก้ารหาค่าเฉลี�ย ซึ� งกาํหนดไวว้า่จะตอ้งมีค่าเฉลี�ยตัJงแต่ 3.50 ขึJนไป ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลพบวา่ไดค้่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.87 แสดงวา่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมากสามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนได ้ซึ� งมีรายละเอียด ดงัตารางที� 16 
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ตารางที� 16 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

รายการประเมิน ×�  S.D. การแปล
ความมาย 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   1.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้นตามรูปแบบ
ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที�สุด 

   1.2 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีลาํดบัขัJนตอนที�เป็น
ระบบ 

5.00 0.00 มากที�สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้เขียนไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียน 4.40 0.54 มาก 
   2.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจนสามารถวดัและประเมิน
ได ้

4.60 0.54 มากที�สุด 

   2.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคร์ายวชิา 4.40 0.54 มาก 

3. เนื/อหา 
   3.1 เนืJอหาสาระตรงตามหลกัสูตรหรือประมวลการสอน 5.00 0.00 มากที�สุด 
   3.2 เนืJอหาสาระสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที�สุด 
   3.3 เนืJอหาสาระมีการจดัลาํดบัอยา่งเหมาะสม 5.00 0.00 มากที�สุด 
4. การเรียนการสอน 
   4.1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์   
การเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที�สุด 

   4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัเนืJอหาสาระ 5.00 0.00 มากที�สุด 
   4.3 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามลาํดบัขัJนตอนของรูปแบบ       
การเรียนการสอน 

4.80 0.44 มากที�สุด 

5. สื�อการเรียนการสอน  
   5.1 สื�อการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที�สุด 
   5.2 สื�อการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัเนืJอหาสาระ 5.00 0.00 มากที�สุด 
   5.3 สื�อการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที�สุด 
   5.4 สื�อการเรียนการสอนเหมาะสมกบัผูเ้รียนระดบัอุดมศึกษา 4.80 0.44 มากที�สุด 
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ตารางที� 16 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ×�  S.D. การแปล
ความมาย 

6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
   6.1 เครื�องมือที�ใชว้ดัผลมีความเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที�สุด 
   6.2 วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์

4.80 0.44 มากที�สุด 

   6.3 วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที�สุด 

รวม 4.87 0.07 มากที�สุด 
 
 จากตารางที� 16 แสดงว่า แผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที�สุด 
(×�  = 4.87, S.D. = 0.07) สามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 เมื�อผู ้เ ชี� ยวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู ้วิจ ัยจึงนํา         
แผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักศึกษาชัJ นปีที� 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซึ� งมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง ในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 
2557 จาํนวน 50 คน เพื�อตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชจ้ริง ผลการทดลองครัJ งที� 1 พบวา่ 
นกัศึกษาใช้เวลาทาํกิจกรรมในแต่ละขัJนตอนนานเกินไป ผูว้ิจยัจึงตอ้งใชว้ิธีการกาํหนดเวลาในแต่
ละขัJนตอนเพื�อไม่ให้นกัศึกษาใชเ้วลานานจนเกินและใชว้ิธีการกระตุน้ให้นกัศึกษาทาํกิจกรรมดว้ย
ความกระตือรือร้น เมื�อไดข้อ้มูลจากการทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ครัJ งที� 1 แลว้ ผูว้ิจยัจึงไดน้าํ
ขอ้มูลที�ไดจ้ากการทดลองใช้แผนการจดัการเรียนรู้ครัJ งที� 1 มาปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้เพื�อ
นาํไปทดลองใชค้รัJ งที� 2 ซึ� งผลการทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ครัJ งที� 2 พบว่า นกัศึกษาใชเ้วลา
ในการทาํกิจกรรมน้อยลง และนกัศึกษาให้ขอ้มูลวา่ใบงานและแบบฝึกหัดมีจาํนวนมากเกินไปทาํ
ให้ใชเ้วลานานและไม่สามารถคิดไดอ้ย่างละเอียดลึกซึJ ง ดงันัJนผูว้ิจยัจึงลดจาํนวนแบบฝึกหดัและ 
ใบงานลง แลว้นาํไปทดลองใชใ้นครัJ งที� 3 ผลปรากฏวา่ นกัศึกษาสามารถทาํใบงานและแบบฝึกหดั
ไดเ้สร็จทนัเวลาและมีความถูกตอ้งมากยิ�งขึJน 
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ตอนที� 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
 

 หลงัจากที�ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามขัJนตอนที�ไดก้าํหนด
ไวใ้นขัJนตอนที� 2 เสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัไดน้าํรูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึJนไปทดลองใช ้
กบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�
ลงทะเบียนเรียนรายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ ภาคเรียนที� 3 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 30 คน 
ซึ� งไดม้าดว้ยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใชว้ิธีการจบัสลาก ใชเ้วลาดาํเนินการ
ทดลองทัJงสิJน 15 สัปดาห์ ไม่นบัรวมสัปดาห์สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน โดยจดั        
การเรียนการสอนสัปดาห์ละ 2 ครัJ ง เริ�มตัJงแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 
 สาํหรับขัJนตอนในการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนนัJน ผูว้ิจยัไดเ้ริ�มดาํเนินการโดย
ขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ถึงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต เมื�อไดรั้บอนุญาตจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่แลว้ ผูว้จิยัไดน้าํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความไปให้นกัศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�เป็นกลุ่มอย่าง ทาํก่อนเรียน จากนัJนจึง
ดําเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต โดยการจดัการเรียนการสอน
ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที�กาํหนดไว ้ จาํนวน 7 แผน เมื�อสอนครบทัJง 7 แผนแลว้ จึงให้นกัศึกษา
ทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความหลงัเรียน รวมทัJงสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาที�มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ นอกจากนีJ ผูว้ิจยัยงัได้
สัมภาษณ์นกัศึกษาเพื�อสอบถามขอ้มูลเชิงลึกเกี�ยวกบัการเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดม้าปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนต่อไป  
 ผลการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้กบันักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะ    
ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ คะแนนความสามารถในการอ่าน
ตีความหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ดงัตารางที� 17 
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ตารางที�  17 คะแนนความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตก่อนและ
หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
 

จํานวนนักศึกษา คะแนนเต็ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
×�  S.D. ×�  S.D. 

30 35 19.68 3.90 21.70 4.19 
 

จากตารางที� 17 แสดงให้เห็นวา่ ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาหลงัทดลอง
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์สูงกว่าก่อนทดลองใช้รูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 

 
ตารางดงักล่าวขา้งตน้เป็นตารางที�แสดงถึงความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษา

ระดับปริญญาบณัฑิตก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ� งเป็นคะแนนที�ได้จากการทาํแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่านตีความที�ประกอบดว้ยงานเขียนประเภทร้อยแกว้และงานเขียนประเภท
ร้อยกรอง ซึ� งเมื�อจาํแนกคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนตามประเภทของงานเขียนปรากฏผลดงั
ตารางที� 18 

 
ตารางที� 18 คะแนนความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตก่อนและ
หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนจาํแนกตามประเภทของงานเขียน 
 

ประเภทงานเขียน คะแนนเต็ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
×�  S.D. ×�  S.D. 

ร้อยแกว้ 26 15.58 3.22 16.93 3.22 
ร้อยกรอง 9 4.08 1.23 4.76 1.57 

 
 จากตารางที� 18 แสดงให้เห็นว่านกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีคะแนนความสามารถใน
การอ่านตีความร้อยแกว้และร้อยกรองหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
  
 
 



193 
 

 

 

ตอนที� 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 
 
 การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนนัJน ผูว้ิจยัจะนาํขอ้มูลที�ได้จากการ
ดาํเนินงานในขัJนตอนที� 3 มาใช้เป็นขอ้มูลในการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 
โดยในขัJนตอนนีJ  ผูว้ิจยัได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ซึ� งขอ้มูลทัJง 2 ส่วนนีJ  จะเป็นขอ้มูลที�แสดงให้เห็นว่า
รูปแบบการเรียนการสอนที�ผู ้วิจ ัยพัฒนาขึJ นสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ            
ประสิทธิ ผล โดยการวเิคราะห์ในแต่ละส่วนจะไดน้าํเสนอดงัรายละเอียดต่อไปนีJ  
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีJ  ผู ้วิจ ัยจะได้นําเสนอข้อมูลที�ได้จากการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตก่อนเรียนและหลงัเรียน และ
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตที�มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ ซึ� งมีรายละเอียดดงันีJ  

ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาก่อนและหลงัการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิตจะนาํเสนอผลการเปรียบเทียบออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที� 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ส่วนที� 2 ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยแกว้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต   และส่วนที� 3 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยกรองของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต ดงัรายละเอียดต่อไปนีJ  

ส่วนที� 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต จากการที�ผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัศึกษาทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความ
ก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วนําข้อมูลที�ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื�อทดสอบ         
ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน ปรากฏผลดงัตารางที� 19 
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ตารางที� 19 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิตก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 
การทดสอบ จํานวน คะแนนเต็ม ×�  S.D. t-test sig 
ก่อนเรียน 30 35 19.68 3.90 3.887* .001 
หลงัเรียน 30 35 21.70 4.19 
*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 

จากตารางที� 19 แสดงให้เห็นว่านกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีคะแนนความสามารถใน
การอ่านตีความหลงัเรียน (×�  = 21.70, S.D. = 4.19) สูงกวา่ก่อนเรียน (×�  = 19.68, S.D. = 3.90) 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

 
ส่วนที� 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยแกว้ของนกัศึกษา

ระดับปริญญาบณัฑิต ในส่วนนีJ  ผูว้ิจยัจะได้นําเสนอผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนน
ความสามารถในการอ่านตีความร้อยแกว้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ผลปรากฏดงัตารางที� 20 

 
ตารางที� 20 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยแกว้ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต    
 
การทดสอบ จํานวน คะแนนเต็ม ×�  S.D. t-test sig 
ก่อนเรียน 30 26 15.58 3.22 3.031* .005 
หลงัเรียน 30 26 16.93 2.98 
*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 

จากตารางที� 20 แสดงให้เห็นว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีคะแนนความสามารถใน
การอ่านตีความร้อยแกว้หลงัเรียน (×�  = 16.93, S.D. = 2.98)สูงกวา่ก่อนเรียน (×�  = 15.58, S.D. = 
3.22) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
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ส่วนที� 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยกรองของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต นอกจากผูว้จิยัจะไดท้ดสอบความแตกต่างของคะแนนความสามารถ
ในการอ่านตีความร้อยแกว้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตก่อนเรียนและหลงัเรียนแลว้ ผูว้ิจยัยงั
ไดท้ดสอบความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยกรองของนกัศึกษาดว้ย 
ซึ� งปรากฏผลดงัตารางที� 21 
 
ตารางที� 21 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยกรองของนักศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต 
 
การทดสอบ จํานวน คะแนนเต็ม ×�  S.D. t-test sig 
ก่อนเรียน 30 9 4.08 1.23 2.830* .008 
หลงัเรียน 30 9 4.76 1.57 
*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 

จากตารางที� 21 แสดงให้เห็นวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีคะแนนความสามารถใน
การอ่านร้อยกรองหลงัเรียน (×�  = 4.76, S.D. = 1.57) สูงกวา่ก่อนเรียน (×�  = 4.08, S.D. = 1.23) 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที�มีต่อรูปแบบการเรียน       

การสอนตามทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
หลงัจากที�ผูว้ิจยัไดท้ดลองสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ครบทัJง 7 แผนตามที�กาํหนดไว ้

ผูว้ิจ ัยได้สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี�ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ       
การเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึJ น จากนัJนนําข้อมูลที�ได้จากการสอบถามความคิดเห็นมาหา
ค่าเฉลี�ย ( ×�  ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏผลดงัตารางที� 22 
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ตารางที� 22 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที�มีต่อรูปแบบการเรียน       
การสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 

 

รายการประเมิน ×�  S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. ด้านเนื/อหาสาระ 
   1.1 เนืJอหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสมกบั
ความสามารถของนกัศึกษา 

4.45 .50 มาก 

   1.2 เนืJอหาสาระมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 4.34 .67 มาก 
   1.3 เนืJอหาสาระที�ไดเ้รียนสามารถนาํไปเป็นพืJนฐานใน
การเรียนรู้ขัJนสูงต่อไป 

4.72 .52 มากที�สุด 

   1.4 เนืJอหาสาระมีความเป็นปัจจุบนัและทนัสมยั 4.38 .67 มาก 
รวมด้านเนื/อหาสาระ 4.47 .41 มาก 

2. ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 
   2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนมีลาํดบัขัJนตอนที�ชดัเจน 4.45 .63 มาก 
   2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนทาํใหเ้ขา้ใจเนืJอหาไดง่้าย 4.03 .82 มาก 
   2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยใหเ้ขา้ใจขัJนตอนและ
เห็นแนวทางในการอ่านตีความไดช้ดัเจน 

4.21 .67 มาก 

   2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกัศึกษาได้
แลกเปลี�ยนความรู้ความคิด 

4.41 .62 มาก 

   2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกัศึกษามี
โอกาสแสดงความคิดเห็น 

4.52 .73 มากที�สุด 

   2.6 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั
ระหวา่งผูส้อนและนกัศึกษา 

4.38 .82 มาก 

รวมด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 4.33 .57 มาก 
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ตารางที� 22 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที�มีต่อรูปแบบการเรียน       
การสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน ×�  S.D. 
การแปล

ความหมาย 

3. ด้านสื�อการเรียนการสอน 
   3.1 สื�อการเรียนการสอนช่วยใหเ้ขา้ใจเนืJอหาไดม้าก
ยิ�งขึJน 

4.14 .63 มาก 

   3.2 สื�อการเรียนการสอนเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียน
การสอน 

4.31 .66 มาก 

รวมด้านสื�อการเรียนการสอน 4.22 .57 มาก 

4. ด้านประโยชน์และความพงึพอใจที�ได้รับ 
   4.1 การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยพฒันาความสามารถใน
การอ่านตีความของนกัศึกษาใหดี้ยิ�งขึJน 

4.41 .73 มาก 

   4.2 การเรียนรู้ตามรูปแบบทาํใหน้กัศึกษามีมุมมองทาง
ความคิดที�หลากหลายยิ�งขึJน 

4.52 .57 มากที�สุด 

   4.3 การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยใหน้กัศึกษาเป็นคนมีเหตุมี
ผลมากขึJน 

4.52 .57 มากที�สุด 

   4.4 การเรียนรู้ตามรูปแบบทาํใหน้กัศึกษาเรียนรู้การ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้�น 

4.41 .62 มาก 

   4.5 การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยใหน้กัศึกษากลา้แสดง
ความคิดเห็นมากยิ�งขึJน 

4.48 .63 มาก 

รวมด้านประโยชน์และความพงึพอใจที�ได้รับ 4.47 .45 มาก 

รวม 4.39 .38 มาก 
 
จากตารางที� 22 แสดงให้เห็นว่า นกัศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมเกี�ยวกบัการจดัการเรียน

การสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึJนอยูใ่นระดบัมาก (×�  = 4.39, S.D. = .38) 
เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า นกัศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นดา้น
เนืJอหาสาระ (×�  = 4.47, S.D. = .41) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน (×�  = 4.33, S.D. = .57) ดา้น
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สื�อการเรียนการสอน (×�  = 4.22, S.D. = .57) และดา้นประโยชน์และความพึงพอใจที�ไดรั้บ (×�  = 
4.47, S.D. = .45) 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพไดจ้ากการสัมภาษณ์นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที�เรียน
ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ โดยไดส้ัมภาษณ์เกี�ยวกบัองคป์ระกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ ผลการใช้รูปแบบการเรียน   
การสอน และข้อคิดเห็นอื�น ๆ เกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอน จากนัJนจึงนําข้อมูลที�ได้จาก      
การสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เป็นหมวดหมู่ ซึ� งผลการวิเคราะห์มี
รายละเอียดดงันีJ  

1. ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการเรียนการสอนที�นาํทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์
มาพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนนัJน นกัศึกษามีความเห็นวา่ การนาํทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์
มาพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที�มุ่งให้นักศึกษาตีความเจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนโดย
พิจารณาจากบริบทนัJน ทาํให้สามารถตีความได้ถูกต้อง ชัดเจนมากยิ�งขึJ น และช่วยให้กาํหนด
ขอบเขตในการตีความ ทาํให้ตีความได้ตรงประเด็น รวมทัJงช่วยให้สามารถอธิบายเหตุผลใน       
การตีความได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปนีJ  

 
“ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตีความ

ไดดี้ ช่วยกาํหนดกรอบการตีความให้ไม่ฟุ้งจนเกินขอบเขต และช่วย
ใหตี้ความไดต้รงประเด็นมากขึJน” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 1 
 

“การนาํทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มาใช้ในการตีความนัJนทาํให้
เกิดผลดี เพราะช่วยในการจาํกดัขอบเขตในการตีความให้สามารถ
ตีความไดต้รงประเด็นมากขึJน 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 2 
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“ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ทาํให้ตีความไดง่้ายขึJน เนื�องจากทาํให้
รู้เรื� องราวในข้อความที�ตีความอย่างละเอียดนําไปสู่การตีความที�
ถูกตอ้ง ไม่ออกนอกประเด็น” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 3 
 

“การนําทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มาใช้ในการตีความช่วยให้
สามารถตีความไดง่้ายขึJน ชดัเจนขึJน สามารถอา้งอิงอธิบายเหตุผลใน
การตีความได”้ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 4 
 

โดยสรุปแลว้ นกัศึกษามีความเห็นวา่การนาํทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มาพฒันาเป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนนัJ นทาํให้นักศึกษาสามารถตีความได้ถูกต้อง ตรงประเด็นมากยิ�งขึJ น ทาํให้
นักศึกษามีความเห็นว่าหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนที�มุ่งให้นักศึกษาเรียนรู้เกี�ยวกับ
ลักษณะของบทอ่านและวิเคราะห์ความหมายของถ้อยคาํโดยพิจารณาจากบริบทนัJนเป็นสิ� งที�
เหมาะสม และวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนที�มุ่งให้นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�
แทจ้ริงของผูเ้ขียนไดโ้ดยการวเิคราะห์ความหมายของถอ้ยคาํจากบริบท สอดคลอ้งกบัหลกัการของ
รูปแบบการเรียนการสอนแลว้ ส่งผลใหน้กัศึกษาตีความไดถู้กตอ้งมากยิ�งขึJน ดงัตวัอยา่งต่อไปนีJ  

 
“การตีความโดยพิจารณาจากบริบทจะทาํให้สามารถตีความได้

ตรงประเด็นขึJน เพราะในบริบทจะมีขอ้ความที�นาํไปสู่การตีความ
เรื�องนัJน ๆ” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 5 
 

“การตีความโดยพิจารณาจากบริบทช่วยให้สามารถตีความไดดี้
ขึJ น เพราะบริบทโดยรอบมักจะมีคําตอบอยู่หรือทําให้สามารถ
คาดคะเนคาํตอบได”้ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 6 
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“การตีความโดยพิจารณาจากบริบทช่วยให้เราได้พิจารณาหา
คาํตอบของการตีความไดง่้ายขึJน” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 7 
 
 

2. ดา้นการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนนัJนที�เริ�มจากการสนทนา
ร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษาเกี�ยวกบัลกัษณะของงานเขียน จากนัJนผูส้อนสาธิตวิธีการตีความ
ให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่าง แล้วจึงให้นักศึกษาทาํใบงานด้วยตนเอง หลังจากนัJ นให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มเพื�ออภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเกี�ยวกบัการตีความของตนเองทีละคนเพื�อคดัเลือก
คาํตอบที�ดีที�สุดของกลุ่ม แลว้ออกมานาํเสนอหนา้ชัJนเรียน แลว้จึงให้นกัศึกษาทาํแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบประจําหน่วย นักศึกษามีความเห็นว่าขัJ นตอนในการจัดการเรียนการสอนมี           
ความเหมาะสมเนื�องจากทาํให้เรียนรู้ความคิดของคนอื�น ไดมุ้มมองความคิดใหม่ ๆ ที�ตนเองไม่เคย
คิดมาก่อน และขัJนตอนดงักล่าวนาํไปสู่การตีความได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปนีJ  

 
“มีการจัดรูปแบบกาเรียนการสอนที� เหมาะสม โดยเริ� มจาก     

การสาธิตก่อนการทาํใบงาน และมีการแบ่งกลุ่มเพื�อแลกเปลี�ยน  
ความคิดเห็นในการทาํใบงาน ประกอบกบัการทาํแบบฝึกหัดที�ช่วย
ทบทวนความรู้ความเขา้ใจ และมีการนาํเสนอความคิดของแต่ละคน
ก่อนที�จะทําแบบทดสอบ ทําให้เกิดความคิดรวบยอดเกี�ยวกับ       
การตีความเรื�องนัJน ๆ ไดดี้ยิ�งขึJน” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 8 
 

“ขัJนตอนการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสม เนื�องจาก
เป็นการเรียนแบบแลกเปลี�ยนความคิดเห็นซึ� งกนัและกนั ทาํให้เกิด
มุมมองใหม่ ๆ ในการตีความที�หลากหลายมากยิ�งขึJน” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 9 
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“ขัJนตอนการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสม เพราะมี    
การลาํดบักิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ คือ ครูสาธิตให้ดูก่อน ให้
ลงมือทาํเองทัJ งเดี�ยวและกลุ่ม มีแบบฝึกหัดให้ทํา นําเสนอ และ
ทดสอบ” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 10 
 

“การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบมีความเหมาะสม เพราะ
การเรียนมีความสมบูรณ์ทัJงในเรื�องของการลงมือปฏิบติั แลกเปลี�ยน
เรียนรู้ การทาํงานเดี�ยวและการทาํงานกลุ่ม และสุดทา้ยมีการทดสอบ
ความรู้หลงัเรียนวา่มีความรู้มากนอ้ยเพียงใด” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 11 
 

3. ดา้นผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนนัJน นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ รูปแบบ
การเรียนการสอนทาํให้นักศึกษาสามารถตีความได้ดียิ�งขึJนอยู่ในระดบัมาก และสามารถพฒันา
ความคิดใหคิ้ดอยา่งเป็นระบบ มีเหตุผลมากยิ�งขึJน ดงัตวัอยา่งต่อไปนีJ  

 
“ ก า รใ ช้ รูป แ บ บ ก า ร เ รีย น ก า ร ส อ น ส า ม า ร ถ เส ริ ม ส ร้ า ง

ความสามารถในการอ่านตีความของขา้พเจา้ได้ในระดบัดี ขา้พเจา้
สามารถนาํเอาทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ไปใช้ไดใ้นชีวิตจริงในการที�
จะตีความบางเรื� องที�สื�อความหมายลึกซึJ ง ไม่สามารถเขา้ใจได้โดย
ทนัที เช่น กวนิีพนธ์ซีไรต ์เป็นตน้” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 12 
 

“การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบนีJ ทาํให้มีความรู้และ
ทกัษะในการตีความไดร้วดเร็วและถูกตอ้งเพิ�มมากขึJน” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 13 
 

“การใช้รูปแบบการเรียนการสอนช่วยให้สามารถนําไปใช้ใน  
การคิดอยา่งเป็นระบบ มีความเป็นเหตุเป็นผล” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 14 
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“การใช้ รูปแบบการเ รียนการสอนช่วยให้ ตีความได้และ
ครอบคลุมเนืJอหาไดท้ัJงหมด” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 15 
 

“เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที�ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป ทาํให้
นกัศึกษาตีความไดถู้กตอ้งตามขัJนตอน” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 16 
 

4. ในส่วนของขอ้คิดเห็นอื�น ๆ ที�มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนนัJน นกัศึกษามีขอ้คิดเห็น
วา่การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึJนทาํให้เกิดแนวความคิดที�
หลากหลาย มองโลกไดก้วา้งขึJน และการทาํงานเป็นกลุ่มทาํให้เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ความคิด
ของแต่ละคน ทาํใหเ้ขา้ใจวธีิคิดของคนอื�น ดงัตวัอยา่งต่อไปนีJ  

 
“การทาํงานโดยใชร้ะบบกลุ่มก็ดีอีกแบบ จะไดเ้รียนรู้วา่เพื�อนคิด

แบบไหน ทาํขัJนตอนใดบา้งถึงไดข้อ้ความออกมาแบบนีJ  ส่วนการทาํ
แบบทดสอบแบบเดี�ยวจะทําให้เรามีความมุ่งมั�นและฝึกคิดให้
รอบคอบ” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 17 
 

“การเรียนการสอนในครัJ งนีJ มีทัJ งความสนุกสนานและได้รับ
ความรู้เกี�ยวกบัหลกัการตีความเพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการตีความและ
ยงัสามารถเป็นความรู้พืJนฐานเรื�องการตีความเพื�อนาํไปใชใ้นรายวิชา
อื�น ๆ ในอนาคตได”้ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 7 
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“รูปแบบการเรียนการสอนเป็นสิ�งที�ทาํให้ไดแ้ลกเปลี�ยนวิธีคิด 
ไดแ้นวคิดที�หลากหลาย สามารถนาํมาประยุกต์ใชใ้นการคิดของตน 
เพราะรูปแบบการเรียนการสอนทาํใหมี้ความเขา้ใจ จดัลาํดบัความคิด
เป็นขัJนตอนได ้และกระบวนการกลุ่มเป็นการทาํให้มองโลกไดก้วา้ง
ขึJน มีการแลกเปลี�ยนความคิดซึ�งกนัและกนัไดเ้ป็นอยา่งดี” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนที� 18 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพดงัที�กล่าวมาแล้วข้างต้นแสดงให้เห็นว่านักศึกษามี  
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เนื�องจากทาํให้นกัศึกษาสามารถตีความ
ไดถู้กตอ้งและตรงประเด็นมากยิ�งขึJน นอกจากนีJ ยงัทาํให้นกัศึกษามีมุมมองทางความคิดใหม่ ๆ ที�
แตกต่างจากความคิดของตนเอง ส่งผลใหน้กัศึกษามีมุมมองทางความคิดที�กวา้งไกลมากยิ�งขึJน และ
ที�สาํคญัก็คือทาํใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาความคิดของตนเองใหเ้ป็นระบบและมีเหตุผลมากยิ�งขึJน 
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บทที� 5 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื� อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ

เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
วจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต 
 2. ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  
 3. ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
 4. ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

การดาํเนินการเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการวิจยัตาม
กระบวนการวจิยัและพฒันา (research and development) ซึ� งมีขัJนตอนในการวจิยั 4 ขัJนตอน ดงันีJ  

ขัJนตอนที� 1 การศึกษาขอ้มูลพืJนฐานสําหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (needs 
analysis) เป็นการศึกษาขอ้มูลพืJนฐานเกี�ยวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการอ่านตีความ
ในระดับอุดมศึกษา เพื�อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี    
วจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต โดยผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ทัJงเอกสาร ตาํรา และหนงัสือ รวมทัJงศึกษาขอ้มูล
จากบุคคลต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 

ขัJนตอนที� 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (design and development) 
เป็นขัJนตอนที�ผูว้จิยัไดน้าํผลที�ไดจ้ากขัJนตอนที� 1 มากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอน จากนัJนจึงออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์          
ตามองคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน พร้อมทัJงไดจ้ดัทาํเอกสารประกอบรูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์และพฒันาเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
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เพื�อให้อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ชี�ยวชาญได้ตรวจสอบ จากนัJนจึงได้นําร่างรูปแบบ      
การเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ
ของผูเ้ชี�ยวชาญ แลว้จึงนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช ้
 ขัJนตอนที� 3 การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน (implementation) เป็นขัJนตอนที�นาํ
รูปแบบการเรียนการเรียนการสอนที�ผูว้ิจ ัยได้พฒันาขึJ นไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�
ลงทะเบียนเรียนรายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ ภาคเรียนที� 3 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 30 คน 
ซึ� งไดม้าดว้ยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใชว้ธีิการจบัสลาก ดาํเนินการวิจยัโดย
ใช้การวิจยัเชิงทดลอง (pre-experimental design) แบบกลุ่มเดียว วดัก่อน-หลงั (the one-group 
pretest-posttest design) เนืJอหาที�ใชใ้นการทดลองประกอบดว้ยบทอ่านที�เป็นร้อยแกว้ ไดแ้ก่ คาํคม 
เรื� องขาํขนั โฆษณา และเรื� องสัJ น ส่วนบทอ่านที�เป็นร้อยกรอง ได้แก่ คาํประพนัธ์คดัสรรจาก
วรรณคดีไทย และบทกวซีีไรต ์ใชเ้วลาดาํเนินการทดลองทัJงสิJน 15 สัปดาห์ ไม่นบัรวมสัปดาห์สอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน โดยจดัการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 2 ครัJ ง เริ�มตัJงแต่เดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 

ขัJนตอนที� 4 การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน (evaluation) เป็นขัJนตอน
ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ให้สามารถนาํไปใชไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในขัJนตอนนีJ ผูว้ิจยัได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ     
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ซึ� งการวิเคราะห์เชิงปริมาณจะเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตก่อนและหลงัการใช้รูปแบบ  
การเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของ
นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที�มีต่อรูปแบบการเรียน        
การสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจะวิเคราะห์ข้อมูลที�ได้จากการสัมภาษณ์
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ 

ผลจากการดํา เนินการวิจัยตามขัJ นตอนดังกล่าวสามารถสรุป อภิปรายผล และมี
ขอ้เสนอแนะดงัรายละเอียดต่อไปนีJ  
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สรุปผลการวจัิย 
การวิจัยเรื� อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อ

เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สามารถสรุป
ผลการวจิยัไดด้งันีJ  

1. การศึกษาขอ้มูลพืJนฐานสําหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจาก
แหล่งขอ้มูลที�เป็นเอกสารและแหล่งขอ้มูลบุคคลเพื�อจะไดท้ราบถึงสภาพการจดัการเรียนการสอน
รายวชิาการอ่านตีความในระดบัอุดมศึกษา ผลจากการศึกษาปรากฏดงันีJ  
 1.1 ผลจากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารพบว่า คาํอธิบายรายวิชาการอ่านตีความของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ มีทัJ งส่วนที�เหมือนและต่างกัน แต่ประเด็นสําคัญที�เหมือนกันทุก
มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ ความหมายของการอ่านตีความ หลกัการและกระบวนการอ่านตีความ รวมทัJง
ใหฝึ้กอ่านตีความวรรณกรรมทัJงร้อยแกว้และร้อยกรอง 
   ในส่วนของการกาํหนดวตัถุประสงค์ในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่าน
ตีความของมหาวทิยาลยัราชภฏัต่าง ๆ พบวา่ มุ่งใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมาย
และหลกัการในการอ่านตีความ รวมทัJงสามารถตีความวรรณกรรมทัJงร้อยแกว้และร้อยกรองเพื�อให้
ทราบถึงจุดประสงค์ในการเขียน ตลอดจนสามารถนาํความรู้ที�ได้จากการอ่านมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้
   สําหรับเนืJอหาในการจดัการเรียนการสอน ผูว้ิจยัพบว่ามีความแตกต่างกนัเพียง
บางส่วน แต่เนืJอหาหลกัที�ใช้ในการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ความหมาย ความสําคญั หลกัการ 
และกระบวนการอ่านตีความ การตีความวรรณกรรมที�เป็นร้อยแกว้และร้อยกรอง ซึ� งเป็นไปตาม
คาํอธิบายรายวชิาที�ไดก้าํหนดไว ้
   วิธีการวดัและประเมินผลในรายวิชาการอ่านตีความ ผูว้ิจยัพบว่า มหาวิทยาลัย     
ราชภฏัจะแบ่งการวดัและประเมินผลออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ส่วนที� 1 คือ การทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาค/ระหวา่งภาค และการสอบปลายภาค ส่วนที� 2 คือ การเขา้ชัJนเรียน การมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย การตอบคาํถาม หรือการแสดงความคิดเห็นในชัJนเรียนหรือในกลุ่ม และส่วนที� 3 
คือ การทาํแบบฝึกหดั การนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ตามที�ไดรั้บมอบหมาย  
  1.2 ผลจากการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งบุคคลพบวา่ อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการอ่านตีความ
หรือรายวชิาที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความมีความเห็นวา่ การอ่านตีความมีความสําคญัเป็นอยา่งมาก
เพราะในปัจจุบนัเป็นยุคแห่งขอ้มูลข่าวสารทาํให้มีขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ อยูเ่ป็นจาํนวนมาก หากรับ
สารโดยไม่ไดใ้ช้ความคิดวิเคราะห์หรือตีความถึงเจตนาที�แทจ้ริงแล้วอาจทาํให้รับขอ้มูลข่าวสาร
ผิดพลาดได้ นอกจากนีJ การอ่านตีความยงัช่วยพฒันาทกัษะการคิดของนักศึกษา เพราะการอ่าน
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ตีความเป็นการอ่านในระดบัสูงที�ตอ้งอาศยัความรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื�อ
เขา้ใจเนืJอหาสาระ สัญญะ หรือสารที�ผูเ้ขียนตอ้งการจะสื�อไดอ้ย่างลึกซึJ งหรือเขา้ใจเรื�องได้หลาย
แง่มุม ยิ�งไปกว่านัJนวิชาการอ่านตีความจะทาํให้นกัศึกษามีโลกทศัน์ที�กวา้งไกลมากขึJน ตลอดจน
สามารถนาํความรู้ที�ไดไ้ปใชตี้ความสารประเภทต่าง ๆ แลว้นาํความรู้เหล่านัJนไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง 
   สื�อหรือเนืJอหาที�ควรจะนาํมาสอนในรายวิชาการอ่านตีความควรจะมีทัJงงานเขียนที�
เป็นร้อยแกว้และร้อยกรอง โดยงานเขียนประเภทร้อยแกว้ อาจจะใชข้่าว บทเพลง บทความ สารคดี 
เรื�องสัJ น นวนิยาย บทละคร ฯลฯ ส่วนงานเขียนร้อยกรอง อาจจะใช้บทร้อยกรอง/กวีนิพนธ์ โดย
อาจจะนาํมาจากวรรณคดีโบราณหรือวรรณกรรมร่วมสมยั 
   สาํหรับการวดัและประเมินผลนัJนควรจะมีการวดัและประเมินในหลาย ๆ ดา้น เช่น 
วดัจากการมีส่วนร่วมในชัJนเรียน วดัจากการทาํแบบฝึกหัดหรือใบงานหรือมอบหมายงานให้
นกัศึกษาหาบทอ่านประเภทต่าง ๆ ที�ตนเองสนใจแล้ว และวดัจากผลสัมฤทธิq ทางการเรียน โดย    
การวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียนนัJน นอกจากจะวดัความสามารถในการอ่านตีความแล้ว ควรวดั
ความสามารถในการเขียนอธิบายความคิดของตนเองออกมาเป็นคาํตอบดว้ย  

 ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ อาจารยผ์ูส้อนรายวิชา
การอ่านตีความหรือรายวิชาที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความมีความเห็นวา่ ส่วนใหญ่แลว้ผูส้อนยงัคง
ใชว้ิธีการสอนแบบบรรยายและตีความให้นกัศึกษาฟัง จากนัJนจึงให้นกัศึกษาตีความงานเขียนดว้ย
ตนเอง หรือหากมีการแบ่งกลุ่มเพื�อให้นกัศึกษาตีความงานเขียนร่วมกนัก็ปรากฏว่านกัศึกษาไม่มี
การระดมสมองหรือไม่มีการปรึกษาหารือร่วมกนัเพื�อตีความงานเขียนที�ให้ นอกจากนีJ ผูส้อนยงัมี
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการอ่านตีความไม่ถูกตอ้งมากนกั บางครัJ งสอนไปในแนวการแปลความหมาย
มากกว่าจะตีความ ครูผูส้อนมกัจะแปลคาํประพนัธ์และตีความตามความหมายที�ปรากฏเท่านัJน 
ไม่ไดตี้ความให้ลึกไปถึงจุดประสงคข์องผูเ้ขียน ปัญหาที�เกิดจากตวัผูเ้รียนก็คือผูเ้รียนมีจาํนวนมาก
ทาํใหย้ากที�จะเขา้ไปอธิบายใหเ้กิดความเขา้ใจเป็นรายบุคคลได ้แต่ประเด็นที�สาํคญัที�สุดก็คือ ผูเ้รียน
ไม่มีนิสัยรักการอ่าน ไม่เห็นความสําคญัของการอ่าน อ่านนอ้ย ทาํให้ขาดคลงัคาํศพัท์ รวมทัJงขาด
ทกัษะการคิดวิเคราะห์และการเขียนอธิบายความคิดของตนเอง ปัญหาอีกประเด็นหนึ� งที�พบก็คือ 
สื�อหรืองานเขียนที�นาํมาให้นกัศึกษาตีความ หากเป็นงานเขียนประเภทร้อยแกว้ นกัศึกษาสามารถ
ตีความได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับเจตนาของผู ้ส่งสารมากกว่างานเขียนประเภทร้อยกรอง 
นอกจากนีJหากงานเขียนนัJนเป็นเรื�องใกลต้วัของนกัศึกษาหรือนกัศึกษามีความคุน้เคย นกัศึกษาก็จะ
สามารถตีความไดดี้กว่างานเขียนที�เป็นเรื�องไกลตวัของนกัศึกษาหรือเป็นเรื�องที�ต่างกบัวฒันธรรม
ของนกัศึกษา  
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   ในประเด็นของวิธีการสอนอ่านตีความนัJน อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการอ่านตีความ
หรือรายวิชาที� เ กี� ยวข้องกับการอ่านตีความมีความเห็นว่า  ผู ้สอนควรจะอธิบายหลักและ         
กระบวนการอ่านตีความให้ชัดเจน จากนัJนจึงให้นักศึกษาพิจารณาบทอ่านและทาํความเข้าใจ
เกี�ยวกบัคาํศพัท์ก่อน แล้วให้อ่านเพื�อทาํความเขา้ใจเนืJอหาทัJงหมด  เมื�อนักศึกษาเขา้ใจแล้วก็ให้
นกัศึกษาไดฝึ้กการตีความ โดยผูส้อนเป็นผูค้อยให้คาํชีJ แนะและกระตุน้ให้นกัศึกษาคิด รวมทัJงควร
มีกิจกรรมที�หลากหลายสําหรับการตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ ตลอดจนควรให้นกัศึกษาไดมี้
โอกาสในการอภิปรายร่วมกนัเกี�ยวกบัการตีความภายในกลุ่มเพื�อจะไดแ้ลกเปลี�ยนความคิดเห็น
ระหวา่งกนัอนัจะทาํใหไ้ดมุ้มมองหรือแนวคิดใหม่ ๆ ที�แตกต่างจากตนเอง  
   ส่วนผลการสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เกี�ยวกบัสภาพปัญหาในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่าน
ตีความและความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความพบวา่ ในประเด็นของ
ผูส้อนและวธีิสอน นกัศึกษามีความเห็นดงันีJ  
 1. ผูส้อนควรจะมีการทบทวนเรื�องการอ่านจบัใจความก่อนที�จะสอนเรื�องการอ่าน
ตีความ  
 2. ผูส้อนควรจะอธิบายอยา่งละเอียดเกี�ยวกบัวิธีการในการตีความหรือวิธีการคิดที�
จะนาํไปสู่การตีความ 
 3. ผูส้อนควรจะบอกเทคนิคหรือวิธีการการตีความสารประเภทต่าง ๆ วา่หากเป็น
สารประเภทนีJควรจะมีวิธีการตีความหรือมีวิธีการพิจารณาอย่างไรจึงจะทาํให้ตีความสารประเภท
นัJน ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 
 4. ผูส้อนควรจะยกตวัอยา่งการตีความให้มาก ๆ และควรจะยกตวัอย่างหรือแสดง
วธีิการตีความสารประเภทต่าง ๆ เพื�อนกัศึกษาจะไดเ้กิดความเขา้ใจมากยิ�งขึJน 
 5. การตีความขึJนอยู่กบัประสบการณ์ของแต่ละคน ดงันัJนคาํตอบของแต่ละคนจึง
แตกต่างกัน ซึ� งบางครัJ งอาจทาํให้นักศึกษาบางคนเกิดความสงสัยว่าทาํไมคาํตอบของตนจึงไม่
ถูกตอ้ง เพราะฉะนัJนผูส้อนจึงตอ้งสามารถอธิบายไดว้า่ ทาํไมจึงตอ้งตีความเช่นนัJน 
   ในประเด็นของบทอ่าน นกัศึกษามีความเห็นดงันีJ  
 1. บทอ่านบางบทมีความกาํกวมทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิดหรือคิดไปอีกแบบหนึ�งได ้
เพราะฉะนัJนบทอ่านที�นาํมาสอนควรจะมีความชดัเจนและสามารถตีความไดต้รงกนั 
 2. บทอ่านควรจะเรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก และควรเป็นขอ้ความหรือเรื�องสัJน ๆ 
ไม่ยาวจนเกินไป หรืออาจจะเริ� มตัJ งแต่หนึ� งประโยค หลาย ๆ ประโยค และเป็นเรื� องราวไป
ตามลาํดบั 



209 

 

 

 3. ในระยะแรก ผูส้อนควรจะนาํบทอ่านที�สัJน ๆ มาให้เรียนก่อนและจึงนาํบทอ่าน
ที�มีความยาวและซบัซอ้นมาใหเ้รียน 
   ส่วนขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียน นกัศึกษามีความเห็นวา่ 
 1. ขอ้สอบควรมีบทอ่านหลากหลายประเภท แต่ไม่ควรยาวจนเกินไป เพราะอาจทาํ
ใหเ้กิดความสับสนและใชเ้วลาในการอ่านมากจนเกินไป 
 2. ขอ้สอบควรมีระดบัความยากง่ายกบัระดบัของผูเ้รียน และไม่ควรมีบทอ่านมาก
จนเกินไปเพราะจะใชเ้วลามากในการทาํแบบทดสอบ 
 3. ขอ้สอบไม่ควรคาํตอบหลายคาํตอบหรือตอบไดห้ลายอยา่ง 
 4. ข้อสอบต้องเป็นข้อสอบที�เน้นการคิดวิเคราะห์ ไม่วดัเพียงแค่ระดับความรู้
ความจาํเท่านัJน และควรมีทัJงขอ้สอบแบบอตันยัและปรนยัเพื�อที�จะไดว้ดัผลสัมฤทธิq ไดร้อบดา้น อีก
ทัJงควรมีขอ้สอบปรนยัมากกวา่อตันยั 
 5. ขอ้สอบควรวดัทัJงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ซึ� งจะทาํให้ทราบถึงความสามารถ
ในการอ่านตีความของนกัศึกษาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 6. การถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นคาํตอบนัJนทาํไดย้าก บางครัJ งทราบคาํตอบแต่
ไม่สามารถที�จะถ่ายทอดความคิดนัJนออกมาดว้ยการเขียนได ้
   สําหรับความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ นกัศึกษา
ตอ้งการให้ผูส้อนอธิบายขัJนตอนการอ่านตีความก่อนลงมือปฏิบติัและต้องการให้ผูส้อนสาธิต
วิธีการตีความก่อนให้นกัศึกษาลงมือปฏิบติั ในดา้นของบทอ่าน นกัศึกษาตอ้งการให้สอนเกี�ยวกบั
การตีความคาํคมและเรื�องขาํขนัมากที�สุด ส่วนดา้นขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียน นกัศึกษา
ตอ้งการขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียนที�มีทัJงปรนยัและอตันัยและตอ้งการให้มีการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียนในทุกหน่วยการเรียนรู้  
  1.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการสอนอ่านตีความที�พบกับเป้าหมายและ
คาํอธิบายรายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ ในหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 
ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) พบวา่ ในประเด็นของคาํอธิบายรายวิชา แมม้หาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่จะมีการเขียนคาํอธิบายรายวิชาที�แตกต่างจากมหาวิทยาลยัราชภฏัอื�น ๆ แต่สาระสําคญั
โดยรวมไม่แตกต่างกนั คือจะประกอบดว้ยการเรียนรู้เกี�ยวกบัหลกัการและกระบวนการอ่านตีความ 
รวมทัJงมีการฝึกตีความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทัJงที�เป็นร้อยแกว้และร้อยกรอง 
   สําหรับจุดประสงค์ในการเรียน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ไดเ้ขียนขึJนเพื�อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที�ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
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รับผดิชอบ และดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ แต่
จุดประสงคท์ัJง 5 ขอ้นัJนก็ครอบคลุมเนืJอหาสาระสาํคญัตามคาํอธิบายที�กาํหนดไว ้ 
   ส่วนเนืJ อหาที�ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความนัJ น ใน
คาํอธิบายรายวิชาการอ่านตีความของมหาวิทยาลัยราชภฏัต่าง ๆ ไม่ได้กําหนดเนืJอหาที�ใช้ใน       
การสอนรายวชิาการอ่านตีความไวอ้ยา่งชดัเจน ยกเวน้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายเท่านัJนที�ไดร้ะบุ
ประเภทงานเขียนที�นกัศึกษาตอ้งฝึกตีความลงไปในคาํอธิบายรายวิชา ดงันัJนมหาวิทยาลยัที�ไม่ได้
กาํหนดประเภทของงานเขียนลงไปในคาํอธิบายรายวิชา ผูส้อนจึงตอ้งกาํหนดเนืJอหาดว้ยตนเองว่า
จะใหน้กัศึกษาฝึกตีความจากงานเขียนร้อยแกว้และงานเขียนร้อยกรองประเภทใดบา้ง เพราะฉะนัJน
ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดเนืJอหาที�ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนรายวิชา THAI 3206 การอ่านตีความ โดย
ใช้ขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการอ่านตีความ และการ
สอบถามความตอ้งการของนกัศึกษา มาเป็นแนวทางในการกาํหนดเนืJอหาที�ใช้ในการจดัการเรียน
การสอน 
   ในส่วนของการวดัและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กําหนด
แนวทางในการวดัและประเมินไว ้3 ส่วน ไดแ้ก่ การวดัผลดา้นพุทธิพิสัย ประกอบดว้ย การทดสอบ
ทา้ยบท/หน่วย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การวดัผลด้านทกัษะพิสัย ได้แก่ การทาํ
แบบฝึกหดั การทาํงานกลุ่ม การทาํงานที�ไดรั้บมอบหมาย และการวดัผลดา้นจิตพิสัย ประกอบดว้ย 
การเขา้ชัJนเรียน การมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในชัJนเรียน  
 2. การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ และการจดั   
การเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brook and Nagasaka จากนัJนจึงออกแบบและ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอน แลว้ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ผลการศึกษา
ปรากฏดงันีJ  
 2.1 ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ และการจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brook 
and Nagasaka   
 ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนพบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การจดัองคป์ระกอบทางการเรียนรู้อยา่งเป็นระเบียบแบบแผน 
ซึ� งอาจจะประกอบดว้ยหลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการจดัการเรียนการสอน หรือขอ้มูลอื�น ๆ ที�
จะสนบัสนุนให้การใช้รูปแบบการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ และจะตอ้งไดรั้บการพิสูจน์
หรือทดสอบก่อนว่ามีประสิทธิภาพก่อนที�จะนําไปใช้จริง รูปแบบการเรียนการสอนจะต้องมี
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องคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 1. ปรัชญา หลกัการ แนวคิด หรือทฤษฎี ซึ� งเป็นพืJนฐานในการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน 2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน 3. ขัJนตอนการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และ 4. วิธีการวดัและประเมินผลที�ใชใ้นรูปแบบ
การเรียนการสอน การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้งเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีการศึกษา
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ เพื�อใชเ้ป็นพืJนฐานในการกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียน
การสอน รูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึJนตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ พิสูจน์ เพื�อยืนยนัว่ามี
ประสิทธิภาพ และสามารถส่งผลใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคต์ามที�ตอ้งการ 
 ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัวจันปฏิบติัศาสตร์พบวา่ วจันปฏิบติัศาสตร์เป็น
การศึกษาเกี�ยวกับความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับผูใ้ช้ภาษาโดยคาํนึงถึงบริบททางสังคมและ
วฒันธรรมที�มีผลต่อการใชภ้าษา เป็นเรื�องของการวิเคราะห์ว่าผูพู้ดตอ้งการให้ถอ้ยคาํที�พูดออกไป
สื�อความหมายอะไรในบริบทและบริบทมีอิทธิพลต่อการใชภ้าษาเช่นไร รวมทัJงศึกษากระบวนการ
ทางปริชานที�ทาํให้ผูใ้ช้ภาษารับรู้และสามารถตีความเจตนาของผูพู้ดได้ว่าการที�ผูพู้ดพูดเช่นนัJน      
ต้องการสื�อความหมายอะไรหรือต้องการสื�อความหมายอะไรเพิ�มเติมมากกว่าสิ� งที�พูดออกมา 
ขอบข่ายของทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์มี 6 หัวข้อ ได้แก่ ตัวบ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน 
(presupposition) ความหมายชีJ บ่งเป็นนัยในการสนทนา (conversational implicature) วจันกรรม 
(speech act) หลกัการความสุภาพ (politeness principle) และการวิเคราะห์บทสนทนา (conversation 
analysis) ซึ� งเป็นสิ�งที�จะช่วยให้ผูฟั้งหรือผูอ่้านสามารถตีความหมายที�แท้จริงที�ผูพู้ดหรือผูเ้ขียน
ตอ้งการจะสื�อได ้อยา่งไรก็ตาม การวิเคราะห์เจตนาที�แทจ้ริงของผูพู้ดหรือผูเ้ขียนไม่จาํเป็นตอ้งใช้
ทุกหัวข้อของวจันปฏิบติัศาสตร์เสมอไป ขึJนอยู่กับลกัษณะของสาร ดังนัJนงานวิจยัในครัJ งนีJ จึง
เลือกใชเ้พียง 4 หัวขอ้ ไดแ้ก่ ตวับ่งบอก (deixis) สภาวะเกิดก่อน (presupposition) ความหมายชีJบ่ง
เป็นนัยในการสนทนา (conversational implicature) วจันกรรม (apeech act)เนื�องจากหัวขอ้ทัJง 4 
หัวขอ้นีJ มีความสําคญัต่อการตีความสารเป็นอย่างยิ�ง รวมทัJงเป็นสิ�งที�ผูรั้บสารหรือผูอ่้านจะตอ้ง
นาํมาพิจารณาเสมอไม่วา่จะเป็นการอ่านงานเขียนประเภทร้อยแกว้หรืองานเขียนประเภทร้อยกรอง  
 ผลการศึกษาการจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock and 
Nagasaka พบวา่ มี 4 ขัJนตอน ไดแ้ก่ 1. See คือ ขัJนที�ครูให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นภาษาที�อยูใ่นบริบทต่าง ๆ 
รวมทัJงให้ผูเ้รียนตระหนกัถึงบทบาทหน้าที�ของวจันปฏิบติัศาสตร์ที�มีต่อการสื�อสาร และเป็นขัJนที�
ครูตอ้งอธิบายเกี�ยวกบัหน้าที�ของวจันปฏิบติัศาสตร์ในสถานการณ์การสื�อสารลกัษณะต่าง ๆ ให้
ผูเ้รียนทราบ 2.  Use คือ ขัJนที�ครูพฒันากิจกรรมต่าง ๆ ขึJนมาเพื�อให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสใช้ภาษาใน
บริบทต่าง ๆ (ทัJงสถานการณ์จาํลองและสถานการณ์จริง) ซึ� งจะทาํให้ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้ภาษา
ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์การสื�อสารนัJน ๆ 3. Review คือ ขัJนที�ครูตอ้งทบทวน ส่งเสริม และพูด
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ถึงขอบข่ายเนืJอหาของวจันปฏิบติัศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ ที�ไดส้อนไปแลว้ และ 4. Experience คือ 
ขัJนที�ครูให้ผูเ้รียนได้ฝึกใช้ประสบการณ์และสังเกตบทบาทหน้าที�ของวจันปฏิบติัศาสตร์ที�มีต่อ    
การสื�อสาร แมว้า่แนวคิดการจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ของ Brock and Nagasaka จะ
เป็นการจดัการเรียนการสอนพูด แต่ผูว้ิจยัเห็นวา่สามารถที�จะนาํมาดดัแปลงให้เขา้กบัการสอนอ่าน
ได ้เนื�องจากขัJนตอนแรก See เป็นการให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นภาษาที�ใช้ในบริบทต่าง ๆ ก็สามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชก้บัการอ่านได ้โดยการให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นภาษาที�ใชใ้นงานเขียนประเภทต่าง ๆ ขัJนตอนที� 
2 Use เป็นขัJนที�ให้ผูเ้รียนไดท้ดลองใช้ภาษาโดยการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นวจันปฎิบติัศาสตร์ ก็สามารถนาํมาประยุกตใ์ช้กบัการอ่านได ้โดยการให้ผูเ้รียนไดอ่้านเพื�อทาํ
ความเขา้ใจเนืJอหาจากเรื�องที�อ่านผา่นการใชภ้าษาลกัษณะต่าง ๆ ตามประเภทของงานเขียน ขัJนตอน
ที� 3 Review เป็นขัJนที�ครูสรุป ทบทวน ความรู้เกี�ยวกบัวจันปฏิบติัศาสตร์ที�ไดส้อนไปแล้ว ซึ� งก็
สามารถนาํมาประยกุตใ์ชโ้ดยการใหค้รูและผูเ้รียนช่วยกนัสรุปเนืJอหาสาระหรือสรุปเจตนาที�แทจ้ริง
ของผู ้เขียนโดยพิจารณาจากภาษาและบริบทต่าง ๆ ที�ปรากฏในงานเขียน และขัJนตอนที�  4 
Experience คือ ขัJนที�ครูให้ประสบการณ์แก่ผูเ้รียนเพิ�มเติม ก็สามารถนาํมาใช้ในการอ่านไดโ้ดย  
การใหผู้เ้รียนทดลองอ่านงานเขียนดว้ยตนเองอีกครัJ งเพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง  
 2.2 ผลการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์พบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึJ นประกอบด้วย หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน  
วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน ขัJนตอนการจดัการเรียนการสอน และการวดัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน ดงัรายละเอียดต่อไปนีJ  
 1. หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 
 1.1. การจดัการเรียนการสอนที�ให้นกัศึกษาเรียนรู้เกี�ยวกบัลกัษณะของบทอ่าน
และวเิคราะห์ความหมายของถอ้ยคาํโดยพิจารณาจากบริบทจะทาํให้นกัศึกษาสามารถตีความเจตนา
ที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนได ้

 1.2. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นจะทาํให้
นกัศึกษามีมุมมองทางความคิดที�หลากหลายเกี�ยวกบัการตีความ 

 1.3. การที�ผูส้อนอธิบายให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนที�จะให้นกัศึกษาไดล้งมือ
ปฏิบติักิจกรรมทัJงกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี�ยวจะทาํให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจเกี�ยวกบัขัJนตอน
และวธีิการอ่านตีความไดดี้ยิ�งขึJน 
 2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน 
 2.1 นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนไดโ้ดยการวิเคราะห์
ความหมายของถอ้ยคาํโดยพิจารณาจากบริบท 
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 2.2 นกัศึกษามีมุมมองทางความคิดที�หลากหลายจากการอภิปรายแลกเปลี�ยน
ความคิดเห็นและสามารถเลือกแนวคิดที�ดีที�สุดเป็นขอ้สรุปในการตีความ 

 2.3 นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนจากบทอ่านประเภท 
ต่าง ๆ ได ้
 3.  ขัJนตอนการจดัการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันีJ  
 ระยะที�  1 การวางแผนและเตรียมการเ รียนรู้ของนักศึกษา ระยะนีJ เ ป็น             
การเตรียมการของครูก่อนจดัการเรียนการสอนเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยครูจะต้องกาํหนด
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เนืJอหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื�อการเรียนการสอน และวิธีการวดัและ
ประเมินผล ตลอดจนการใหค้วามรู้พืJนฐานดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์แก่นกัศึกษา  
 ระยะที� 2 ขัJนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัJนเรียน ระยะนีJ เป็นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนในชัJนเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขัJนตอนใหญ่ ๆ ดงันีJ  
 1. ขัJนก่อนอ่าน ขัJนตอนนีJ มีจุดมุ่งหมายเพื�อเตรียมความรู้เดิม กระตุ้นให้
นกัศึกษานาํความรู้เดิมที�มีอยูม่าใชท้าํความเขา้ใจบทอ่าน โดยมีขัJนตอนการเรียนการสอนยอ่ยดงันีJ  
  1.1 เรียนรู้ลกัษณะบทอ่าน ขัJนตอนนีJครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายความรู้
ทั�วไปเกี�ยวกับลักษณะของบทอ่านที�เรียน เช่น องค์ประกอบ โครงสร้าง ลักษณะการใช้ภาษา      
เป็นตน้ 
  1.2 ให้เครื�องมือผ่านการสาธิต ขัJนตอนนีJ ครูสาธิตวิธีการอ่านโดยใช้ความรู้
ด้านวจันปฏิบติัศาสตร์ช่วยในการตีความให้นักศึกษาดูเป็นตวัอย่าง ได้แก่ การใช้ตวับ่งบอก  
(deixis) สภาวะเกิดก่อน (presupposition) ความหมายชีJ บ่งเป็นนัยในการสนทนา (conversational 
implicature) วจันกรรม (speech act)  
 2. ขัJนระหวา่งอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็นขัJนตอนที�ให้นกัศึกษาอ่านอย่างอิสระ โดยครู
คอยใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เมื�อนกัศึกษาตอ้งการ ซึ� งมีขัJนตอนการเรียนการสอนยอ่ยดงันีJ  
  2.1 อ่านพินิจด้วยตนเอง ขัJนตอนนีJ ครูแจกบทอ่านอีก 1 เรื� อง ให้นักศึกษา 
แล้วให้นักศึกษาแต่ละคนอ่านบทอ่านด้วยตนเองตามวิ ธีการที�ค รูสาธิต โดยครูคอยให ้               
ความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เมื�อนกัศึกษาตอ้งการ 
  2.2 ครืJนเครงแลกความเห็น ขัJนตอนนีJครูให้นกัศึกษารวมกลุ่มกนั กลุ่มละ 5 
คน เพื�ออภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในการตีความบทอ่าน จากนัJนให้แต่ละกลุ่มนาํเสนอผล   
การตีความของตนเองทีละกลุ่ม เมื�อนําเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักศึกษาทัJ งชัJ นร่วมกัน
อภิปรายเกี�ยวกบัผลการตีความของแต่ละกลุ่มเพื�อหาขอ้สรุปที�เป็นไปไดใ้นการตีความบทอ่านที�ได้
อ่านไป 
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  2.3 ใชใ้ห้เป็นลองฝึกหดั ขัJนตอนนีJครูให้นกัศึกษาทาํแบบฝึกหดัเกี�ยวกบับท
อ่านที�ไดอ่้าน 
 3. ขัJนหลงัอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็นขัJนประเมินความเขา้ใจในการอ่านของนกัศึกษา
โดยการทาํแบบทดสอบ โดยมีขัJนตอนยอ่ยดงันีJ  
  3.1 ปฏิบัติซํJ า เพื�อประเมิน ขัJ นตอนนีJ ครูให้นักศึกษาเลือกบทอ่านตาม      
ความสนใจของตนเองคนละ 1 เรื� อง จากบทอ่านที�ครูเตรียมให้ โดยใช้วิธีการที�ได้เรียนมา เพื�อ
ประเมินความสามารถในการอ่านตีความประจาํหน่วย 
 4.  การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 
  4.1 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชัJ นเรียน โดยจะต้องสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาในการตอบคําถามหรือการมีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี�ยน           
ความคิดเห็นในชัJนเรียน  
  4.2 การทําแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
นกัศึกษาจะตอ้งทดสอบทา้ยหน่วยการเรียนรู้เพื�อเป็นการวดัวา่นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั
เนืJอหาในหน่วยการเรียนรู้นัJนมากนอ้ยเพียงใด 

  4.3 การทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความก่อนเรียนและหลงั
เรียน คะแนนที�ไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจะเป็นสิ�งที�แสดงให้เห็นว่านกัศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจโดยรวมเกี�ยวกบัเนืJอหาที�ไดเ้รียนเพิ�มมากขึJนมากนอ้ยเพียงใด 
 2.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอนพบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนทุกขอ้มีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ส่วน
แผนการจดัการเรียนรู้พบวา่ มีค่าความสอดคลอ้งตัJงแต่ 0.80-1.00 แสดงให้เห็นวา่ รูปแบบการเรียน
การสอนและแผนการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพดีมาก สามารถนาํไปใชไ้ด ้ 
 3. การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ผลการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลอง
ใชก้บันกัศึกษาสาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
พบว่า ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาหลงัทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์สูงกว่าก่อนทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์                 
เมื�อจาํแนกคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนตามประเภทของงานเขียนพบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิตมีคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยแกว้และร้อยกรองหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
เช่นเดียวกนั 
 4. การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน ผู ้วิจัยได้นําข้อมูลที�ได้จาก         
การดาํเนินงานในขัJนตอนที� 3 มาใช้เป็นขอ้มูลในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
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การสอน โดยในขัJนตอนนีJ  ผูว้จิยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงปริมาณและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยผลการวเิคราะห์มีรายละเอียดดงันีJ  
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีJ ได้จากการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตก่อนเรียนและหลงัเรียน และ
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตที�มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ ผลการศึกษาปรากฏดงัรายละเอียดต่อไปนีJ  
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบณัฑิตพบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีคะแนนความสามารถในการอ่านตีความหลงั
เรียน (×�  = 21.70, S.D. = 4.19) สูงกวา่ก่อนเรียน (×�  = 19.68, S.D. = 3.90) อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั .05  
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยแกว้ของนกัศึกษา
ระดับปริญญาบณัฑิตพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตมีคะแนนความสามารถในการอ่าน
ตีความร้อยแกว้หลงัเรียน (×�  = 16.93, S.D. = 2.98) สูงกวา่ก่อนเรียน (×�  = 15.58, S.D. = 3.22) 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยกรองของนกัศึกษา
ระดับปริญญาบณัฑิตพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตมีคะแนนความสามารถในการอ่าน      
ร้อยกรองหลงัเรียน (×�  = 4.76, S.D. = 1.57) สูงกวา่ก่อนเรียน (×�  = 4.08, S.D. = 1.23) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที�มีต่อรูปแบบ         
การเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมเกี�ยวกับ     
การจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึJนอยู่ในระดบัมาก (×�  = 
4.39 S.D. = .38) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไม่
วา่จะเป็นดา้นเนืJอหาสาระ (×�  = 4.47, S.D. = .41) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน (×�  = 4.33, S.D. 
= .57) ดา้นสื�อการเรียนการสอน (×�  = 4.22, S.D. = .57) และดา้นประโยชน์และความพึงพอใจที�
ไดรั้บ (×�  = 4.47, S.D. = .45) 
 4.2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล เ ชิงคุณภาพ  การวิ เคราะห์ข้อมูลในส่วนนีJ ได้จาก                
การสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที�เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี        
วจันปฏิบติัศาสตร์ โดยได้สัมภาษณ์เกี�ยวกบัองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน การจดั   
การเรียนการสอนตามรูปแบบ ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและขอ้คิดเห็นอื�น ๆ เกี�ยวกบั
รูปแบบการเรียนการสอน ซึ� งผลการวเิคราะห์มีรายละเอียดดงันีJ  



216 

 

 

  ดา้นองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน นกัศึกษามีความเห็นว่าหลกัการ
ของรูปแบบการเรียนการสอนที�มุ่งให้นักศึกษาเรียนรู้เกี�ยวกบัลกัษณะของบทอ่านและวิเคราะห์
ความหมายของถ้อยคาํโดยพิจารณาจากบริบทนัJนเป็นสิ�งที�เหมาะสม รวมทัJงวตัถุประสงค์ของ
รูปแบบการเรียนการสอนที�มุ่งให้นักศึกษาสามารถตีความเจตนาที�แท้จริงของผูเ้ขียนได้โดย         
การวเิคราะห์ความหมายของถอ้ยคาํจากบริบท สอดคลอ้งกบัหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน
แลว้  
  ดา้นการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน นกัศึกษามีความเห็นวา่
ขัJนตอนในการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมเนื�องจากทาํให้เรียนรู้ความคิดของคนอื�น ได้
มุมมองความคิดใหม่ ๆ ที�ตนเองไม่เคยคิดมาก่อน และขัJนตอนดงักล่าวนาํไปสู่การตีความได ้ 
  ดา้นผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ รูปแบบ
การเรียนการสอนทาํให้นักศึกษาสามารถตีความได้ดียิ�งขึJนอยู่ในระดบัมาก และสามารถพฒันา
ความคิดใหคิ้ดอยา่งเป็นระบบ มีเหตุผลมากยิ�งขึJน  
  ส่วนของขอ้คิดเห็นอื�น ๆ ที�มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน นกัศึกษามีความคิดเห็น
วา่การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึJนทาํให้เกิดแนวความคิดที�
หลากหลาย มองโลกไดก้วา้งขึJน และการทาํงานเป็นกลุ่มทาํให้เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ความคิด
ของแต่ละคน ทาํใหเ้ขา้ใจวธีิคิดของคนอื�น  
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต สามารถอภิปราย
ผลไดด้งันีJ  

1. การศึกษาขอ้มูลพืJนฐานสําหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจาก
แหล่งขอ้มูลที�เป็นเอกสารและแหล่งขอ้มูลบุคคลเพื�อจะไดท้ราบถึงสภาพการจดัการเรียนการสอน
วชิาการอ่านตีความในระดบัอุดมศึกษา โดยการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลที�เป็นเอกสาร ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
จากรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัต่าง ๆ ในรายวชิาการอ่านตีความ เพื�อ
ศึกษาเกี�ยวกบัคาํอธิบายรายวชิา วตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอน เนืJอหาในการจดัการเรียน
การสอน วิธีการวดัและประเมินผล ซึ� งจะทาํให้ทราบถึงการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่าน
ตีความของมหาวิทยาลยัราชภฏัต่าง ๆ วา่มีการดาํเนินการอยา่งไรบา้ง มีความเหมือนหรือแตกต่าง
กนัอยา่งไร  
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ส่วนการศึกษาขอ้มูลจากบุคคล ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการอ่านตีความ
หรือรายวิชาที�เกี�ยวข้องกับการอ่านตีความในระดับอุดมศึกษาเกี�ยวกับความสําคัญของการจัด       
การเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ สื�อหรือเนืJอหาที�ควรนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
รายวิชาการอ่านตีความ การวดัและประเมินผลการเรียนรายวิชาการอ่านตีความ ปัญหาในการจดั  
การเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ และวิธีสอนอ่านตีความ เพื�อจะไดท้ราบถึงสภาพปัจจุบนั
ของการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความว่ามีความแตกต่างจากการศึกษาขอ้มูลจาก
เอกสารที�ไดศึ้กษามาหรือไม่ ผลจากการศึกษาพบว่า อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการอ่านตีความหรือ
รายวิชาที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความมีความเห็นว่า การอ่านตีความมีความสําคญัเป็นอย่างมาก
เพราะในปัจจุบนัเป็นยุคแห่งขอ้มูลข่าวสารทาํให้มีขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ อยู่เป็นจาํนวนมาก หาก    
รับสารโดยไม่ไดใ้ชค้วามคิดวเิคราะห์หรือตีความถึงเจตนาที�แทจ้ริงแลว้อาจทาํให้รับขอ้มูลข่าวสาร
ผิดพลาดได ้ดงันัJนจึงควรส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ นอกจากนีJ
การอ่านตีความยงัช่วยพฒันาทกัษะการคิดของนักศึกษา เพราะการอ่านตีความเป็นการอ่านใน
ระดบัสูงที�ตอ้งอาศยัความรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื�อเขา้ใจเนืJอหาสาระ 
สัญญะ หรือสารที�ผูเ้ขียนตอ้งการจะสื�อได้อย่างลึกซึJ งหรือเขา้ใจเรื� องได้หลายแง่มุม นอกจากนีJ
วชิาการอ่านตีความจะทาํใหน้กัศึกษามีโลกทศัน์ที�กวา้งไกลมากขึJน ตลอดจนสามารถนาํความรู้ที�ได้
ไปใช้ตีความสารประเภทต่าง ๆ แลว้นาํความรู้เหล่านัJนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และผูอื้�น ดังที�  วิภาดา พูลศักดิq วรสาร (2555: 1) ได้กล่าวไวว้่า คนที�อ่านหนังสือเป็นย่อมจะมี
หลกัการหรือแนวทางที�จะนาํไปสู่ความสําเร็จไดม้ากกวา่ เหตุผลง่าย ๆ ก็คือสามารถอ่านขอ้ความ
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตีความหรือเขา้ใจสิ�งที�อ่านมาแลว้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จดจาํเรื�องราวต่าง ๆ ที�อ่าน
มาแลว้ไดท้ัJงหมดหรือเกือบทัJงหมด เมื�อถึงคราวจาํเป็นก็สามารถสื�อสารสิ�งเหล่านีJ ให้เป็นที�เขา้ใจได ้
นอกจากนีJ  บุคคลดงักล่าวยงัอาจจะเป็นเสมือนแหล่งความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที�น่าสนใจอีก
ดว้ย การอ่านที�ดีจึงไม่ใช่จะมีประโยชน์เฉพาะตวัผูอ่้านเองเท่านัJน แต่ยงัใหป้ระโยชน์แก่ผูอื้�นอีกดว้ย  

แมว้า่การอ่านตีความจะมีความสําคญัเป็นอยา่งมาก แต่ในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา
การอ่านตีความยงัไม่สามารถทาํให้นกัศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียนไดม้ากเท่าที�ควร ซึ� ง
ปัญหาที�เกิดขึJนในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความจากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อน
รายวิชาการอ่านตีความหรือรายวิชาที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความพบวา่ ส่วนใหญ่แลว้ผูส้อนยงัคง
ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและตีความให้นักศึกษาฟัง โดยไม่มีการบอกขัJนตอนหรือวิธีการใน   
การตีความ จากนัJนจึงให้นกัศึกษาตีความงานเขียนดว้ยตนเอง และเมื�อถามคาํตอบจากนกัศึกษาก็
ปรากฏวา่คาํตอบนัJนตีความไม่ถูกตอ้งหรือตีความไม่ใกลเ้คียงกบัจุดประสงคห์รือเจตนาของผูเ้ขียน
ซึ�งสาเหตุหนึ�งมาจากวิธีสอนของครูที�มุ่งเนน้การถ่ายทอดเนืJอหาวิชามากกวา่การฝึกทกัษะ ครูสอน
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โดยยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลาง ขาดเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ทาํให้ผูเ้รียนเบื�อ ไม่สนใจและกระตือรือร้น
ในการเรียน (ดารกา ทองมิตร, 2543: 9; พรอุมา พิชยะสุนทร, 2546: 4) นอกจากนีJ อาจารยผ์ูส้อน
รายวชิาการอ่านตีความหรือรายวชิาที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความยงัไดใ้หข้อ้มูลเพิ�มเติมอีกวา่ หากมี
การแบ่งกลุ่มเพื�อให้นักศึกษาตีความงานเขียนร่วมกันก็ปรากฏว่านักศึกษาไม่มีการระดมสมอง
หรือไม่มีการปรึกษาหารือร่วมกนัเพื�อตีความงานเขียน ซึ� งก็อาจจะเป็นเพราะว่าการจดัการเรียน   
การสอนในปัจจุบนัยงัไม่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มหรือเรียนรู้จากการอภิปราย
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นกนัมากนกั จึงทาํให้ผูเ้รียนขาดทกัษะการทาํงานกลุ่ม แต่ประเด็นสําคญัที�
เกี�ยวกบัผูส้อนก็คือผูส้อนเองยงัมีความเขา้ใจเกี�ยวกบัการอ่านตีความไม่ถูกตอ้งมากนกั บางครัJ งสอน
ไปในแนวการแปลความหมายมากกว่าจะตีความ โดยเฉพาะอย่างยิ�งงานเขียนประเภทร้อยกรอง 
ครูผูส้อนมกัจะแปลคาํประพนัธ์และตีความตามความหมายที�ปรากฏเท่านัJน ไม่ไดตี้ความให้ลึกไป
ถึงจุดประสงค์ของผูเ้ขียน ซึ� งแทที้�จริงแล้วการแปลคาํประพนัธ์หรือการถอดคาํประพนัธ์นัJนเป็น
เพียงขัJนตอนแรกในการตีความ ดงัที� อารียา หุตินทะ และนนัทวลัย ์สุนทรภาระสถิตย ์(2557: 39) 
ได้กล่าวไว้ว่า การตีความบทร้อยกรอง ผู ้อ่านนอกจากจะต้องมีความรู้ด้านฉันทลักษณ์และ
ความหมายของถ้อยคาํแล้ว ยงัต้องอาศยัความรู้เรื� องภาพพจน์เข้ามาช่วยในการตีความอีกด้วย 
ลกัษณะพิเศษของการตีความร้อยกรองคือผูอ่้านตอ้งถอดความบทร้อยกรองเป็นอนัดบัแรกเพื�อให้
การสํารวจเนืJ อความทําได้ง่ายขึJ น จากนัJ นจึงตีความบทร้อยกรอง สอดคล้องกับ กัญญรัตน์         
เวชชศาสตร์ (2545: 26) ที�ได้กล่าวไวว้่า คาํทุกคาํ ขอ้ความทุกขอ้ความในบทประพนัธ์ ล้วนมี
ความหมายสําคญัและสัมพนัธ์กนัอย่างมาก ฉะนัJนการที�ผูอ่้านจะสามารถเขา้ใจความได้ถูกตอ้ง 
จาํเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องอ่านอย่างละเอียดและระมดัระวงัเพื�อจะได้เขา้ใจเนืJอหาได้อย่างถ่องแท ้     
การอ่านบทประพนัธ์เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งลึกซึJ ง ในขัJนแรกผูอ่้านอาจจะอ่านบทประพนัธ์ตาม
ตวัอกัษรที�ปรากฏ หากมีคาํหรือขอ้ความที�สะดุดใจก็ให้ขีดเส้นไว ้และควรจดความคิดหรืออารมณ์
ความรู้สึกที�ได้จากการอ่านในครัJ งแรกไวด้้วยว่ามีความคิดหรือรู้สึกอย่างไร ต่อไปจึงอ่านอย่าง
ละเอียดให้มากขึJนโดยหาความสัมพนัธ์เชื�อมโยงของถอ้ยคาํเกี�ยวกบัสิ�งต่าง ๆ ที�ผูแ้ต่งกล่าวถึงและ
พิจารณาความหมายของคาํเหล่านัJนในระดบัลึกหรือตีความคาํหรือขอ้ความต่าง ๆ ที�อาจอยู่ในรูป
ของสัญลกัษณ์และความเปรียบซึ� งผูแ้ต่งไม่ไดบ้อกไวโ้ดยตรง แต่มีอะไรซ่อนให้ขบคิด ต่อจากนัJน
จึงสรุปความหมายทัJงหมดของบทประพนัธ์นัJน ๆ  

ส่วนปัญหาที�เกิดจากตวัผูเ้รียนก็คือผูเ้รียนมีจาํนวนมากทาํให้ยากที�จะเขา้ไปอธิบายให้เกิด
ความเขา้ใจเป็นรายบุคคลได้ แต่ประเด็นที�สําคญัที�สุดก็คือ ผูเ้รียนไม่มีนิสัยรักการอ่าน ไม่เห็น
ความสําคญัของการอ่าน อ่านน้อย ทาํให้ขาดคลงัคาํศพัท์ รวมทัJงขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์และ   
การเขียนอธิบายความคิดของตนเอง ดังที�  จรัญ หอมเทียนทอง (2559) ได้กล่าวว่า พฤติกรรม       
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การอ่านของคนไทย ปัจจุบนัเพิ�มมากขึJนจากเดิมที�อ่านอยูค่นละ 37 นาทีต่อวนั เพิ�มเป็น 66 นาทีต่อ
วนัแต่เมื�อเทียบกบัต่างประเทศแล้วยงัถือว่าคนไทยอ่านน้อยกว่า โดยเฉพาะเวียดนามและลาว  
เช่นเดียวกบั รักตาภา ธนาวรรณิต (2549: 2) ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ ปัญหาของผูเ้รียนดา้นการอ่านคือ อ่าน
แล้วไม่เข้าใจความหมาย แยกใจความสําคัญหรือสรุปใจความสําคญัไม่ได้ ไม่สามารถแสดง     
ความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความจากเรื� องที�อ่านได้ อีกทัJงไม่มีนิสัยรักการอ่าน ทาํให้ขาด
โอกาสในการแสวงหาความรู้จากหนงัสือ เป็นผลใหค้วามรู้ทางวชิาการและดา้นอื�น ๆ ดอ้ยลงไป  

ปัญหาอีกประเด็นหนึ� งที�พบก็คือ สื�อหรืองานเขียนที�นาํมาให้นักศึกษาตีความ หากเป็น   
งานเขียนประเภทร้อยแกว้ นกัศึกษาสามารถตีความไดถู้กตอ้งหรือใกลเ้คียงกบัเจตนาของผูส่้งสาร
มากกวา่งานเขียนประเภทร้อยกรอง นอกจากนีJหากงานเขียนนัJนเป็นเรื�องใกลต้วัของนกัศึกษาหรือ
นักศึกษามีความคุ้นเคย นักศึกษาก็จะสามารถตีความได้ดีกว่างานเขียนที�เป็นเรื� องไกลตวัของ
นกัศึกษาหรือเป็นเรื�องที�ต่างกบัวฒันธรรมของนักศึกษา ซึ� งเป็นไปตามทฤษฎีโครงสร้างความรู้ 
(schema theory) ที�มีแนวคิดวา่ความรู้เดิมเป็นรากฐานในการทาํความเขา้ใจเรื�องต่าง ๆ ที�จะเรียนรู้ 
ยิ�งมีความรู้หรือประสบการณ์เดิมในเรื�องนัJน ๆ มากเท่าใดก็จะสามารถวิเคราะห์เรื�องนัJน ๆ ไดอ้ยา่ง
วิจารณญาณมากขึJ นเท่านัJน (สุมิตรา ด่านพาณิชย์, 2550: 22) สอดคล้องกับ ศิริพร ลิมตระการ 
(2537ข: 5) ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ ความสามารถในการอ่านตีความขึJนอยูก่บัพืJนความรู้เดิมของผูอ่้านซึ� งจะ
มีมากน้อยไม่เท่ากนั ทุกเรื� องที�ผูอ่้านได้อ่านและรับเขา้ไปในสมองจะตอ้งไปรวมกบัโครงสร้าง
ความรู้พืJนฐานที�มีอยู่แล้วและลักษณะของโครงสร้างความรู้พืJนฐานนัJ นจะต้องสอดคล้องกับ
เรื�องราวใหม่ที�ผูอ่้านรับเขา้ไปจึงจะเกิดความเขา้ใจขึJนได ้นอกจากนีJ  อนงค ์บุญเลิศ (2538: 67) และ 
มาลินี ชาญศิลป์ (2540: 110) ยงัไดก้ล่าวไวอี้กวา่ บุคคลแต่ละคนยอ่มมีประสบการณ์ที�แตกต่างกนั
ทาํใหผ้ลจากการอ่านแตกต่างกนัไป คนที�ไม่เคยประสบกบัเหตุการณ์ใดก็จะเขา้ใจและซาบซึJ งนอ้ย
กวา่คนที�มีประสบการณ์เรื�องนัJนมาแลว้ หรือหากไดป้ระสบกบัเหตุการณ์ใดเมื�อไดอ่้านเรื�องที�ตรง
กบัประสบการณ์ของตนก็จะสามารถตีความขอ้ความนัJน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ในประเด็นของวิธีการสอนอ่านตีความนัJน อาจารย์ผูส้อนรายวิชาการอ่านตีความหรือ
รายวชิาที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความมีความเห็นวา่ ผูส้อนควรจะอธิบายหลกัและกระบวนการอ่าน
ตีความให้ชดัเจน จากนัJนจึงให้นกัศึกษาพิจารณาบทอ่านและทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัคาํศพัท์ก่อน 
จากนัJนจึงให้อ่านเพื�อทาํความเข้าใจเนืJอหาทัJงหมด  เมื�อนักศึกษาเขา้ใจแล้วก็ให้นักศึกษาได้ฝึก    
การตีความ โดยผูส้อนเป็นผูที้�คอยให้คาํชีJ แนะและกระตุน้ให้นกัศึกษาคิด ดงัที� สมพร มนัตะสูตร 
แพ่งพิพฒัน์ (2534: 39) ไดก้ล่าวไวว้า่ การอ่านตีความเป็นการอ่านในระดบัลึก ผูอ่้านจะตอ้งเขา้ใจ
ความหมายโดยนยัของคาํและความหมายตามรูปศพัทข์องประโยค จะตอ้งพิถีพิถนัในการพิจารณา
คาํ วลี ประโยค วา่คาํแต่ละคาํมีความหมายอยา่งไรไดบ้า้ง และคาํนัJนมีความหมายอะไรเป็นพิเศษ
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แฝงอยูบ่า้ง ตลอดจนตอ้งพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ของคาํต่าง ๆ ในขอ้ความเดียวกนั ผูอ่้านที�มีความ
ชํานาญสูงจะต้องมีเทคนิคพิเศษที�จะค้นพบสิ� งที�ผูเ้ขียนต้องการหมายถึง และสามารถเข้าใจ
ความหมายเฉพาะตวัของผูเ้ขียนที�เลือกใช้ในข้อเขียนหรือหนังสือนัJน ๆ สอดคล้องกับ อนงค ์     
บุญเลิศ (2538: 67) และ มาลินี ชาญศิลป์ (2540: 110) ที�กล่าวไวว้่า ความหมายของคาํเป็นส่วน
สําคญัของการตีความ ผูที้�เขา้ใจในถอ้ยคาํ สํานวน จะตีความได้ลึกซึJ งและถูกตอ้งมากกว่าผูที้�ไม่
เขา้ใจความหมายของถอ้ยคาํ สาํนวน และหากไม่เขา้ใจถอ้ยคาํก็จะตีความไดไ้ม่ถูกตอ้งและไม่ลึกซึJ ง  

นอกจากนีJอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการอ่านตีความหรือรายวิชาที�เกี�ยวขอ้งกบัการอ่านตีความ
ยงัไดเ้สนอแนะวา่ควรมีกิจกรรมที�หลากหลายสําหรับการตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ ตลอดจน
ควรให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการอภิปรายร่วมกันเกี�ยวกับการตีความภายในกลุ่มเพื�อจะได้
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นระหวา่งกนัอนัจะทาํใหไ้ดมุ้มมองหรือแนวคิดใหม่ ๆ ที�แตกต่างจากตนเอง  

สําหรับการสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย    
ราชภฏัเชียงใหม่ เกี�ยวกบัสภาพปัญหาในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความและ   
ความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความนัJนพบว่า นักศึกษาตอ้งการให้
ผูส้อนทบทวนเรื�องการอ่านจบัใจความก่อนที�จะสอนเรื�องการอ่านตีความ และควรจะอธิบายอยา่ง
ละเอียดเกี�ยวกบัวิธีการตีความ หรือเทคนิค วิธีการคิดที�จะนาํไปสู่การตีความสารแต่ละประเภท 
รวมทัJ งควรจะยกตัวอย่างวิธีการตีความสารประเภทต่าง ๆ ให้มาก ๆ เพื�อนักศึกษาจะได้เกิด        
ความเขา้ใจมากยิ�งขึJน ซึ� งสาเหตุที�นกัศึกษาตอ้งการใหผู้ส้อนทบทวนเรื�องการอ่านจบัใจความก่อนที�
จะสอนการอ่านตีความเนื�องมาจากหากอ่านแล้วไม่สามารถที�จะจบัใจความได้ก็จะไม่สามารถ
ตีความได ้เพราะการอ่านจบัใจความเป็นการอ่านเพื�อให้รู้เรื�องราวทัJงหมดวา่เรื�องที�อ่านนัJนกล่าวถึง
เรื�องอะไร ดงัที� อาจารยส์าขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2554: 67) ได้
กล่าวไวว้า่ ขัJนตอนแรกของการตีความจะตอ้งอ่านเรื�องที�จะตีความโดยละเอียด คือ เมื�ออ่านจบแลว้
พยายามจบัประเด็นสําคญัให้ได ้ขณะที�อ่านตอ้งพยายามคิดหาเหตุผลและใคร่ครวญอยา่งรอบคอบ 
แลว้นาํมาประมวลเขา้กบัความคิดของตนวา่ขอ้ความหรือเรื�องนัJนมีความหมายถึงสิ�งใด ต่อจากนัJน
จึงใช้การแปลความ คือ แปลงเรื�องที�ได้อ่านออกมาเป็นคาํพูดใหม่หรือถ้อยคาํใหม่ โดยยงัรักษา
เนืJอหาและความสาํคญัของเรื�องเดิมไวอ้ยา่งครบถว้น และขัJนตอนสุดทา้ยก็คือการตีความ  

ในส่วนของบทอ่านนัJน นกัศึกษาเห็นวา่บทอ่านที�นาํมาสอนควรจะมีความชดัเจน ตีความ
ไดต้รงกนั และบทอ่านควรจะเรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก อีกทัJงควรเป็นขอ้ความหรือเรื�องสัJ น ๆ 
ไม่ยาวจนเกินไป หรืออาจจะเริ� มตัJ งแต่หนึ� งประโยค หลาย ๆ ประโยค และเป็นเรื� องราวไป
ตามลาํดบั ส่วนขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียน นกัศึกษามีความเห็นวา่ขอ้สอบควรมีระดบัความ
ยากง่ายเหมาะกบัระดบัของผูเ้รียน ไม่ควรมีบทอ่านที�ยาวและมีจาํนวนมากจนเกินไปเพราะจะใช้
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เวลามากในการทาํแบบทดสอบ ขอ้สอบควรจะมีทัJงขอ้สอบแบบอตันยัและปรนยั อีกทัJงตอ้งเป็น
ขอ้สอบที�เนน้การคิดวเิคราะห์ ไม่วดัเพียงแค่ระดบัความรู้ความจาํเท่านัJน 
 สาํหรับความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ นกัศึกษาตอ้งการ
ใหผู้ส้อนอธิบายขัJนตอนการอ่านตีความก่อนลงมือปฏิบติัและตอ้งการให้ผูส้อนสาธิตวิธีการตีความ
ก่อนให้นักศึกษาลงมือปฏิบติั ในด้านของบทอ่าน นักศึกษาตอ้งการให้สอนเกี�ยวกบัการตีความ     
คาํคมและเรื� องขาํขนัมากที�สุด ส่วนด้านข้อสอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียน นักศึกษาต้องการ
ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียนที�มีทัJงปรนยัและอตันยัและตอ้งการให้มีการทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียนในทุกหน่วยการเรียนรู้  
 2. การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ และการจดั   
การเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock and Nagasaka เพื�อนาํมากาํหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน จากนัJนจึงออกแบบรูปแบบ    
การเรียนการสอนตามองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ต่อจากนัJนจึงได้ดาํเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูเ้ชี�ยวชาญก่อนนาํไปทดลองใช ้
 ผลการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ปรากฏ
วา่ รูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึJนมีองค์ประกอบ 4 ประการ ไดแ้ก่ 1. หลกัการของรูปแบบ
การเรียนการสอน 2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน 3. ขัJนตอนการเรียนการสอน และ 
4. การวดัและประเมินผล สอดคลอ้งกบั อธิกมาส มากจุย้ (2553) ที�ทาํวิจยัเรื�อง การพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทเพื�อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิง
สร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ที�พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท 
มีองคป์ระกอบ 4 ส่วน ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์ขัJนตอนการจดัการเรียนการสอน และแนวทาง
การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน รวมทัJงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แสงเดือน เจริญฉิม 
(2552) ที�ได้ท ําวิจัย เรื� อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที�สร้างเสริมมโนทัศน์และ                
การแกปั้ญหาในวิชาฟิสิกส์ระดบัชัJนมธัยมศึกษาตอนปลาย ที�พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที�
พฒันาขึJนประกอบด้วยองค์ประกอบสําคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ หลกัการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล  

ในส่วนของขัJ นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี                  
วจันปฏิบติัศาสตร์ที�ผูว้จิยัพฒันาขึJนนัJน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่  

ระยะที� 1 การวางแผนและเตรียมการเรียนรู้ของนกัศึกษา ซึ� งระยะนีJ เป็นการเตรียมการของ
ครูก่อนจดัการเรียนการสอนเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยครูจะตอ้งกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
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เนืJอหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื�อการเรียนการสอน และวิธีการวดัและประเมินผล ตลอดจน
การใหค้วามรู้พืJนฐานดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์แก่นกัศึกษา  

ระยะที� 2 ขัJนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัJนเรียน แบ่งออกเป็น 3 ขัJนตอนใหญ่ ๆ 
6 ขัJนตอนย่อย ได้แก่ ขัJนเรียนรู้ลกัษณะบทอ่าน ขัJนให้เครื�องมือผ่านการสาธิต ขัJนอ่านพินิจด้วย
ตนเอง ขัJนครืJนเครงแลกความเห็น ขัJนใชใ้หเ้ป็นลองฝึกหดั และขัJนปฏิบติัซํJ าเพื�อประเมิน  

ผลจากการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์
พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนมีค่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ซึ� งอาจจะเป็นเพราะวา่ผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการตามขัJนตอนของการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนทาํให้องค์ประกอบทุกส่วนมี    
ความต่อเนื�องสัมพนัธ์กนั เริ� มตัJ งแต่การศึกษาข้อมูลฐานเพื�อนํามาใช้เป็นแนวคิดในการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี เกี�ยวกับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ และการจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock 
and Nagasaka จากนัJนจึงนาํสาระสําคญัของแนวคิด ทฤษฎีมากาํหนดเป็นหลกัการของรูปแบบ    
การเรียนการสอน แลว้นาํหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนมากาํหนดเป็นวตัถุประสงค ์โดย
เชื�อมโยงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัการและวตัถุประสงคว์่ามีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั
อย่างไร ต่อจากนัJนจึงกาํหนดขัJนตอนการจดัการเรียนการสอนโดยนาํหลกัการและวตัถุประสงค์
ของรูปแบบการเรียนการสอนมาวิเคราะห์และเชื�อมโยงเพื�อกาํหนดเป็นขัJนตอนต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบส่งผลใหข้ัJนตอนการจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงคเ์ป็นอยา่งดี 
และขัJนตอนสุดท้ายก็คือการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน ซึ� งผูว้ิจยัได้พิจารณา
กาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลให้สอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียน
การสอน หลังจากที�ได้ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแล้ว ผูว้ิจ ัยได้นําไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญ
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารสนทนากลุ่ม จากนัJนจึง
นํารูปแบบการเรียนการสอนมาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู ้เชี� ยวชาญ แล้วนําไปให้
ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนอีกครัJ งเพื�อรับรองรูปแบบการเรียนการสอน 
หลงัจากนัJนผูว้ิจยัจึงไดน้าํรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใชก้บันกัศึกษาที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง
อีก 3 ครัJ ง เพื�อตรวจสอบเป็นไปได้ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ซึ� งการดาํเนินการตาม
กระบวนการดงักล่าวขา้งตน้สอดคล้องกบั Joyce, Weil and Calhoun (2009) ที�ไดก้ล่าวไวว้่า       
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนที�มีประสิทธิภาพ แบบแผนการสอนหรือกิจกรรมต้องมี
ความสัมพันธ์และส่งเสริมซึ� งกันและกัน โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักการ 
วตัถุประสงค ์ขัJนตอนการเรียนการสอน บทบาทผูเ้รียนและผูเ้รียน และการวดัและประเมินผล ตอ้ง
ผ่านขัJนตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ เช่นเดียวกับที� ทิศนา แขมมณี (2554: 201) ได้กล่าวไวว้่า     
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การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบตอ้งดาํเนินการ 4 ขัJนตอน คือ ขัJนตอนที� 1 ขัJน
การวเิคราะห์ระบบ (analysis) หมายถึง การวเิคราะห์เพื�อศึกษาปัญหาความตอ้งการและจุดบกพร่อง
ต่าง ๆ รวมทัJ งสํารวจทรัพยากรที�มีอยู่และที�ต้องการ ขัJนตอนที�  2 ขัJนการสังเคราะห์ระบบ 
(synthesis) เป็นขัJนของการรวบรวมขอ้มูลที�ไดจ้ากการวเิคราะห์ระบบเดิม และนาํมาใชใ้นการสร้าง
ระบบใหม่ ขัJนตอนที� 3 ขัJนสร้างแบบจาํลองระบบการสอน (construction of system model) เป็นขัJน
ของการนาํเอาขัJนตอนต่าง ๆ ที�กาํหนดไวใ้นขัJนสังเคราะห์ระบบมาใส่แบบจาํลองเพื�อแสดงลาํดบั
ขัJน และขัJนตอนที� 4 ขัJนการทดลองใชร้ะบบในสถานการณ์จาํลอง (system simulation) เป็นขัJนของ
การพิสูจน์ทดสอบวา่ระบบที�สร้างขึJน สามารถใชไ้ดผ้ลตามที�คาดหวงั  

นอกจากนีJ  การดาํเนินการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบยงัทาํให้รูปแบบ
การเรียนการสอนที�พฒันาขึJนมีประสิทธิภาพ ดงังานวจิยัของ ชมนาด เชืJอสุวรรณทวี (2555) ที�ไดท้าํ
วจิยัเรื�องการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื�อส่งเสริมความสามารถในการคิดขัJนสูง
และจิตตพิสัยของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา แล้วพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึJนมี  
ความเหมาะสม/สอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากที�สุด และเมื�อพิจารณาองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนแต่ละองคป์ระกอบ ในส่วนขององคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์หลกัการของ
รูปแบบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีพืJนฐาน สามารถใช้เป็นกรอบใน          
การกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงให้เห็นจุดเน้นในการเรียนการสอน วตัถุประสงค์มี
ความเหมาะสมชดัเจน สามารถแสดงถึงสิ�งที�มุ่งหวงัใหเ้กิดในตวัผูเ้รียน หลกัการและวตัถุประสงคมี์
ความสอดคลอ้งกนัตามความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งอยู่ในระดบัมาก
ที�สุด สาํหรับองคป์ระกอบเชิงกระบวนการ กระบวนการเรียนการสอนมีขัJนตอนครบถว้นเหมาะสม
และสอดคล้องต่อเนื�องกนั ขัJนตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม สามารถทาํให้การเรียน     
การสอนบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากที�สุด นอกจากนีJ
แล้วองค์ประกอบเชิงเงื�อนไขการนํารูปแบบไปใช้ ปัจจัยที�เอืJอต่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงค ์ปัจจยัสนบัสนุนมีความเหมาะสม/สอดคลอ้งอยู่ในระดบั
มากที�สุด ทัJงนีJ อาจเนื�องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที�ส่งเสริมความสามารถใน   
การคิดขัJนสูงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (EPPE Model) ได้พัฒนาขึJ นอย่างเป็นระบบ มี         
การดาํเนินการตามขัJนตอนของวิธีการเชิงระบบ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ วิภาดา พูลศกัดิq วรสาร 
(2555) ที�ทาํวิจยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาสําหรับ
ผูใ้หญ่เพื�อส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ แล้วพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที�
พฒันาขึJนไดรั้บการประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่าน อยูใ่นระดบัดีมาก ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 
คือ หลกัการ วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน กระบวนการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล 
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เรียกวา่ META Model มี 4 ขัJน คือ ขัJนจดัการก่อนปฏิบติังาน (M) ขัJนสนบัสนุนขณะปฏิบติังาน (E) 
ขัJนฝึกฝนหลงัปฏิบติังาน (T) และขัJนประเมินผลลัพธ์ (A) ซึ� งผลการทดลองในชัJนเรียน พบว่า
แผนการเรียนรู้ภายใตรู้ปแบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัที�นาํมาใช้ได้ และมีผลให้ผูเ้รียนได้ใช้
ศกัยภาพของตนร่วมมือกันทาํภาระงาน ทัJงนีJ เป็นเพราะว่าการพฒันารูปแบบที�มีชื�อว่า META 
Model ไดม้าจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ 
และจากคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ รวมทัJงไดส้ัมภาษณ์ผูส้อนและเก็บขอ้มูลความตอ้งการจาํเป็นของ
ผูเ้รียนส่งผลให้องค์ประกอบของรูปแบบมีความสัมพนัธ์ส่งเสริมซึ� งกันและกันทาํให้รูปแบบ      
การสอนอ่านเนน้ภาระงานนีJ มีความเหมาะสมที�นาํไปใชไ้ดจ้ริง  

ดงันัJนการที�ผูว้จิยัไดด้าํเนินการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ จึงทาํให้
ผูเ้ชี�ยวชาญมีความเห็นวา่ รูปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึJนมีคุณภาพดี สามารถนาํไปใช้
ไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ 
 3. การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ผลการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลอง
ใชก้บันกัศึกษาสาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
พบว่า ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาหลงัทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์สูงกว่าก่อนทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์            
เมื�อจาํแนกคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนตามประเภทของงานเขียนพบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิตมีคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยแกว้และร้อยกรองหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
เช่นเดียวกัน เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัข้อ 1 ที�ว่า รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี          
วจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถใน การอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต สามารถเสริมสร้างใหน้กัศึกษามีความสามารถในการอ่านตีความหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 ในประเด็นที�คะแนนความสามารถในการอ่านตีความหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนนัJน อาจจะ
อภิปรายผลไดว้่า รูปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึJนมานัJนไดจ้ดัลาํดบัมาแลว้เป็นอย่างดี 
ขัJนตอนแต่ละขัJนตอนมีความต่อเนื�องสัมพนัธ์กนั กิจกรรมที�ให้นกัศึกษาทาํเป็นกิจกรรมที�ส่งเสริม
ใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการตีความมากยิ�งขึJน โดยขัJนตอนการจดัการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้จิยัพฒันาขึJน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันีJ  
 ระยะที� 1 การวางแผนและเตรียมการเรียนรู้ของนกัศึกษา ระยะนีJ เป็นการเตรียมการของครู
ก่อนจดัการเรียนการสอนเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยครูจะตอ้งกาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เนืJอหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื�อการเรียนการสอน และวิธีการวดัและประเมินผล ตลอดจน
การให้ความรู้พืJนฐานดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์แก่นกัศึกษา ซึ� งการดาํเนินการในระยะนีJ จะทาํให้ครู
สามารถจดัการเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึJนส่งผลให้นกัศึกษาสามารถตีความได ้ดงัที�      
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สุรางค ์โควต้ระกูล (2553: 27) ไดก้ล่าวไวว้า่ การตัJงวตัถุประสงค์จะช่วยให้ครูคิดเตรียมการสอน
ของแต่ละวิชาอย่างละเอียด นอกจากนีJ วตัถุประสงค์ยงัจะช่วยชีJ แนวทางให้ครูเตรียมกิจกรรม 
ประสบการณ์ของนักเรียน เนืJอหาและวิธีสอน เพื�อจะช่วยให้นักเรียนเปลี�ยนพฤติกรรมไปตาม
วตัถุประสงค์ที�วางไว ้ดังนัJ นเมื�อผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการในส่วนนีJ จึงทาํให้มองเห็นภาพรวมของ         
การจดัการเรียนการสอนในรายวชิาการอ่านตีความวา่ควรจะมีจุดประสงคก์ารเรียนรู้อยา่งไร เนืJอหา
ที�ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนประกอบดว้ยเนืJอหาใดบา้ง สื�อการเรียนการสอนในแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้คืออะไร และจะมีวิธีการวดัและประเมินว่านักศึกษาบรรลุตามจุดประสงค์ที�วางไว้
อยา่งไร  

นอกจากนีJ การเตรียมการให้ความรู้พืJนฐานด้านวจันปฏิบัติศาสตร์แก่นักศึกษาก็เป็น
สิ� งจาํเป็นเนื�องจากนักศึกษายงัไม่มีความรู้เกี�ยวกับทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์มาก่อน ดังนัJ นใน       
การจดัการเรียนรู้แผนที� 1 ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื�อให้นกัศึกษาเรียนรู้เกี�ยวกบั
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ โดยในขัJนแรกผูส้อนจะอธิบายเกี�ยวกบัความหมายและขอบข่ายของ
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ให้นกัศึกษาฟัง จากนัJนจึงแบ่งกลุ่มนกัศึกษาออกเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยแต่
ละกลุ่มประกอบดว้ยนกัศึกษาที�คละความสามารถ คือ มีทัJงคนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื�อให้ศึกษา
หวัขอ้ของทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ที�มีความสําคญัต่อการตีความ ไดแ้ก่ ตวับ่งบอก (deixis) สภาวะ
เกิดก่อน (presupposition) ความหมายชีJ บ่งเป็นนัยในการสนทนา (conversational implicature) 
และวจันกรรม (speech act) จากนัJนให้นกัศึกษาออกมานาํเสนอผลการศึกษาหนา้ชัJนเรียน และให้
นกัศึกษาแต่ละคนสรุปความรู้เป็นแผนผงัความคิด ซึ� งการที�ผูส้อนให้นกัศึกษาทาํงานร่วมกนัเป็น
กลุ่มทาํให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มากยิ�งขึJน ดงัที� Slavin 
(1990) ไดก้ล่าวไวว้า่ การที�ให้ผูเ้รียนไดร่้วมมือกนัเรียนรู้ ไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนัทาํให้
ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น ตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่ม สร้างความสัมพนัธ์
ที�ดีต่อผูอื้�น และที�สําคญัคือช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิq ทางการเรียนสูงขึJน สอดคลอ้งกบั Joyce and 
Weil (1986) ที�กล่าวไวว้า่ การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ช่วยพฒันาผูเ้รียนดา้นสติปัญญา โดยเพื�อน
ในกลุ่มจะช่วยเหลือแนะนาํกนั เนื�องจากผูเ้รียนที�อยูใ่นวยัเดียวกนัสามารถสื�อสารระหวา่งกนัไดง่้าย
กว่าที�ครูสอน นอกจากนีJ การให้นักศึกษาสรุปความรู้เป็นแผนที�ความคิดนัJนยงัทาํให้นักศึกษามี
ความเขา้ใจในเนืJอหาที�เรียนมากยิ�งขึJน ดงัที� ทิศนา แขมมณี (2554: 236) ได้กล่าวว่า การเรียน      
การสอนโดยใชผ้งักราฟิกหรือแผนที�ความคิดนัJนทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจเนืJอหาสาระที�เรียนและจดจาํสิ�ง
ที�เรียนไดดี้ นอกจากนัJนยงัไดเ้รียนรู้การใชผ้งักราฟิกในการเรียนรู้เนืJอหาสาระอื�น ๆ ไดอี้กมาก 
 ระยะที� 2 ขัJนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัJนเรียน ระยะนีJ เป็นการจดักิจกรรม     
การเรียนการสอนในชัJนเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขัJนตอนใหญ่ ๆ ดงันีJ   
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 1. ขัJนก่อนอ่าน ขัJนตอนนีJ มีจุดมุ่งหมายเพื�อเตรียมความรู้เดิม กระตุน้ให้นกัศึกษานาํความรู้
เดิมที�มีอยูม่าใชท้าํความเขา้ใจบทอ่าน ดงัที� John (1997) และ วิสาข ์จติัวตัร์ (2543: 262) ไดก้ล่าววา่ 
ขัJนตอนก่อนอ่านมีจุดมุ่งหมายเพื�อเตรียมความรู้เดิม ครูอาจกระตุน้ให้นกัเรียนนาํความรู้เดิมที�มีอยู่
มาใช้ทาํความเขา้ใจบทอ่าน ถา้นักเรียนไม่มีความรู้เดิมในเรื�องนัJน ๆ ครูอาจสอนหรือสร้างเสริม
ความรู้เพื�อเป็นพืJนฐานในการอ่านเรื�อง กิจกรรมที�ใชค้วรกระตุน้ความสนใจและสร้างวตัถุประสงค์
ในการอ่าน เช่น การใชค้าํถามนาํ (pre-reading question) การใชแ้ผนที�ความคิด (concept mapping) 
ดงันัJน กิจกรรมยอ่ยที�ผูว้จิยัไดก้าํหนดในขัJนตอนนีJ จึงประกอบดว้ย 
 1.1 เรียนรู้ลักษณะบทอ่าน ขัJนตอนนีJ ครูและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายความรู้ทั�วไป
เกี�ยวกบัลกัษณะของบทอ่านที�เรียน เช่น องคป์ระกอบ โครงสร้าง ลกัษณะการใชภ้าษา เป็นตน้ ซึ� ง
สอดคล้องกบัขัJน See ที� Brock and Nagasaka (2005: 20) ที�ได้กล่าวไวว้่า ขัJนตอนแรกของ          
การสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ควรจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบัภาษาที�อยูใ่นบริบทต่าง ๆ เพราะภาษา
ในบริบทที�ต่างกันก็จะมีลักษณะการใช้ภาษาที�แตกต่างกัน ดังนัJนผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดให้ต้องมี      
การเรียนรู้เกี�ยวกับลกัษณะของบทอ่านตลอดจนลกัษณะการใช้ภาษาในบทอ่านประเภทนัJน ๆ 
เพราะงานเขียนแต่ละประเภทก็จะมีลกัษณะการเขียนที�แตกต่างกนั การเขา้ใจเกี�ยวกบัลกัษณะหรือ
วธีิการเขียนของงานเขียนแต่ละประเภทจะช่วยให้นกัศึกษาสามารถจบัประเด็นที�ผูเ้ขียนตอ้งการจะ
สื�อสารไดโ้ดยง่าย ดงัที� บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2523, อา้งถึงใน กาญจนา วิชญาปกรณ์, 2534: 175-
176) ไดก้ล่าวไวว้า่ วรรณกรรมแต่ละชนิดมีรูปแบบแตกต่างกนั จึงมีขอ้จาํกดัและลกัษณะเฉพาะไป
ตามวิธีการ และแนวนิยมในการแต่ง การเขา้ใจรูปแบบของวรรณกรรมนับเป็นกรอบจาํกดัอย่าง
หนึ� งที�จะช่วยให้การพินิจสารมีหลกัเกณฑ์ที�แน่นขึJน สอดคลอ้งกบั ชมยัพร แสงกระจ่าง (2545: 
887-888) ที�ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ ผูอ่้านจะสามารถตีความงานเขียนได ้จะตอ้งทาํความเขา้ใจใน
เรื�องของขนบวรรณคดี คือ การนิยมปฏิบติัตาม ๆ กนัมาในเรื�องของการเสนอสาร ซึ� งแต่ละสังคม
ยอ่มมีขนบประเพณีในการสื�อสารแตกต่างกนัไปแลว้แต่ขนบประเพณีและวฒันธรรมของสังคมนัJน 
ๆ ยกตวัอยา่งเช่น ในวรรณคดีตะวนัตก นกัประพนัธ์หรือกวเีคยอา้งเทพเจา้ในตาํนานกรีกและบุคคล
ในคมัภีร์ไบเบิล กวอืี�น ๆ ยอ่มทาํตามกนัต่อ ๆ มา ทัJงนีJ เพราะผูอ่้านและผูเ้ขียนทาํความเขา้ใจกนัโดย
อาศยัสิ�งเหล่านีJ  และในบทละครไทยก็มีการตัJงตน้คาํกลอนดว้ยคาํวา่ “เมื�อนัJน” หรือ “บดันัJน” ตาม
ฐานะของผูที้�จะเอ่ยชื�อถึงต่อไป หรือใชก้ารเปรียบผวิหนา้ของหญิงสาวกบัดวงจนัทร์ เป็นตน้ 
  1.2 ให้เครื� องมือผ่านการสาธิต ขัJนตอนนีJ ครูสาธิตวิธีการอ่านโดยใช้ความรู้ด้าน       
วจันปฏิบติัศาสตร์ช่วยในการตีความให้นักศึกษาดูเป็นตวัอย่าง ไดแ้ก่ การใช้ตวับ่งบอก (deixis) 
สภาวะเ กิดก่อน (presupposition)  ความหมายชีJ บ่ ง เ ป็นนัยในการสนทนา (conversational 
implicature) วจันกรรม (speech act) ซึ� งการที�ผูว้ิจยัไดก้าํหนดให้ผูส้อนตอ้งสาธิตให้นกัศึกษาดู
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วิธีการตีความโดยใชท้ฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพราะตอ้งการให้นกัศึกษาเรียนรู้เกี�ยวกบัวิธีการและ
ขัJนตอนในการตีความ สอดคลอ้งกบั Brock and Nagasaka (2005: 22) ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ การสอน   
วจันปฏิบติัศาสตร์ในขัJน Review ครูจะตอ้งอธิบายเกี�ยวกบัวจันปฏิบติัศาสตร์ให้ผูเ้รียนฟังเพื�อให้
ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดความตระหนกัเกี�ยวกบัความสําคญัของวจันปฏิบติัศาสตร์ที�มี
ต่อการใชภ้าษา ซึ� งการที�ครูอธิบายและสาธิตวิธีการนาํทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มาใชใ้นการตีความ
จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและเห็นแนวทางในการตีความบทอ่านแต่ละประเภทไดช้ัดเจน
ยิ�งขึJน ดงัที� ทิศนา แขมมณี (2545: 330) ไดก้ล่าวไวว้า่ วิธีสอนโดยใชก้ารสาธิต คือ กระบวนการที�
ผูส้อนใชใ้นการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคที์�กาํหนด โดยการแสดงหรือทาํสิ�งที�
ตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ให้ผูเ้รียนสังเกตดูแลว้ให้ผูเ้รียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู้ที�
ไดจ้ากการสังเกตการสาธิต ส่งผลให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นการปฏิบติัจริงด้วยตาตนเอง ทาํให้เกิดความรู้
ความเขา้ใจในเรื�องหรือการปฏิบติันัJนชดัเจนขึJน นอกจากนีJ การที�สาธิตวิธีการอ่านตีความโดยใช้
ทฤษฎีวจันปฏิบัติให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างนัJนยงัทาํให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการคิดเพื�อนําไปสู่       
การตีความได ้ดงัที� Davey (1983, อา้งถึงใน วิสาข ์จติัวตัร์, 2543: 205) ไดก้ล่าวไวว้า่ ครูควรสาธิต
หรือแสดงการบอกกระบวนความคิดให้ผูอ่้านซึ� งมีปัญหาดา้นการอ่านให้ดูเป็นตวัอย่าง เนื�องจาก
ผูอ่้านที�ไม่สามารถอ่านอย่างมีประสิทธิภาพนัJน มีข้อบกพร่องหลายประการ เช่น ไม่สามารถ
ตัJงสมมติฐานเกี�ยวกบัความหมายของเรื�องที�อ่าน ไม่รู้จกัการสร้างมโนภาพจากเรื�องราวที�อ่าน ไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาหรือหากลวิธีมาซ่อมเสริมเมื�อไม่เขา้ใจสิ�งที�อ่าน การที�ครูสาธิตการใช้กลวิธี
การอ่านโดยการบอกกระบวนความคิดหรือการบรรยายความคิดของตนให้นักเรียนฟัง จะทาํให้
นกัเรียนสามารถพฒันาทกัษะการอ่านในระดบัสูงได ้โดยนกัเรียนสามารถเลียนแบบหรือใช้กลวิธี
การอ่านที�มีประสิทธิภาพที�ครูใชใ้นขณะที�สาธิตได ้เช่นเดียวกบั Pressley and Harris (1993) ที�กล่าว
ไวว้่า การที�ครูสาธิตให้ผูเ้รียนดูจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทัJงเนืJอหาและวิธีการคิดที�นาํไปสู่    
การเรียนรู้นัJน ๆ ไดจ้ากการสาธิตของครู 
 2. ขัJนระหว่างอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็นขัJนตอนที�ให้นักศึกษาอ่านอย่างอิสระ โดยครูคอยให้
ความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เมื�อนกัศึกษาตอ้งการ สอดคลอ้งกบั วิสาข ์จติัวตัร์ (2543: 262) ที�ได้
กล่าวว่า ในขัJนตอนนีJ ครูอาจปล่อยให้นักเรียนอ่านโดยอิสระ และให้ความช่วยเหลือถ้านักเรียน
ตอ้งการ ครูควรช่วยพฒันากลวิธีการอ่านให้นกัเรียน เช่น การเดาความหมายของศพัท์จากบริบท 
การทาํนายเรื� อง การใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ คาํอ้างอิงและคาํที�เชื�อมโยงสัมพนัธ์ความเพื�อหา
ความหมายของบทอ่าน เป็นตน้ ซึ� งในขัJนตอนนีJ มีขัJนตอนการเรียนการสอนยอ่ยดงันีJ  
  2.1 อ่านพินิจด้วยตนเอง ขัJนตอนนีJ ครูแจกบทอ่านอีก 1 เรื� อง ให้นักศึกษา แล้วให้
นกัศึกษาแต่ละคนอ่านบทอ่านดว้ยตนเองตามวิธีการที�ครูสาธิต โดยครูคอยให้ความช่วยเหลือใน
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ดา้นต่าง ๆ เมื�อนักศึกษาตอ้งการ สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีกลุ่ม Constructivism ที�กล่าวไวว้่า  
การเรียนรู้เป็นกระบวนการที�เกิดขึJนภายในผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยใชข้อ้มูล
ที�ได้รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูลหรือความรู้ที�มีอยู่แล้วมาเป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจ การให ้     
ความช่วยเหลือชีJแนะแก่ผูเ้รียนในลกัษณะของ assisted learning หรือ scaffolding เป็นสิ�งสําคญัมาก 
เพราะสามารถช่วยพฒันาผูเ้รียนให้ไปถึงระดบัที�อยู่ในศกัยภาพของตนเองได ้(Vygotsky, 1997) 
สอดคลอ้งกบั ณัฐกร สงคราม (2553: 66) ที�กล่าววา่ การที�บุคคลหนึ�งบุคคลใดไดล้งมือกระทาํหรือ
สร้างสรรคค์วามหมายจากประสบการณ์ของตน องคค์วามรู้จะถูกสร้างขึJนโดยคนผูน้ัJนเอง ผา่นชุด
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที�มีลกัษณะเฉพาะตนและมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละคน นอกจากนีJขัJนตอน
นีJ ยงัสอดคลอ้งกบั Brock and Nagasaka (2005: 21) ที�ไดก้ล่าวไวว้่า ขัJนตอนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์               
ขัJน Use คือ การที�ครูพฒันากิจกรรมต่าง ๆ ขึJ นมาเพื�อให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัซึ� งจะทาํให้เกิด     
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการใชภ้าษาในบริบทต่าง ๆ อยา่งแทจ้ริง นอกจากนีJการที�ครูเปลี�ยนบทบาทจาก
การสอน การบอก หรือการบรรยาย มาเป็นการคอยให้ความช่วยเหลือ คอยแนะนาํ แก่นกัเรียน ถือ
วา่เป็นการจดัการเรียนการสอนที�ยึดผูเ้รียนสําคญั ดงัที� สนิท สัตโยภาส (2556: 53-54) ไดก้ล่าวว่า 
บทบาทของครูในการจดัการเรียนการสอนที�ยึดผูเ้รียนเป็นสําคญัก็คือ ครูส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกคิด 
ฝึกทาํ และฝึกปรับปรุงตนเอง ครูจะตอ้งเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายบุคคล เช่นเดียวกบั ทิศนา แขมมณี 
(2554: 121) ที�กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนที�ยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั ครูควรจะลดบทบาทของ
ตนเองลงและเปลี�ยนแปลงบทบาทจากการถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก/ช่วยให้
ผูเ้รียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างราบรื� นและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ พิมพนัธ์       
เดชะคุตป์ (2558: 45) ที�ได้กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที� 21 ครูจะตอ้งปรับ
กระบวนทัศน์ใหม่จากเดิมที�ครูเป็นศูนย์กลาง (teacher-centered) เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของ        
การสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (child-centered) เนน้การบูรณาการ (integration) โดยครูจะตอ้ง
เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก ผูส้นับสนุน และเป็นพี�เลีJ ยงเพื�อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตวัเองและคน้พบ
ความสามารถที�สมบูรณ์ด้วยตนเอง และเร้าใจให้ผูเ้รียนอยากรู้อยากเห็น กระตุน้ความสนใจให้
ผูเ้รียนคิดลงมือปฏิบติั สาํรวจ ตรวจคน้ และเรียนรู้ 
  2.2 ครืJนเครงแลกความเห็น ขัJนตอนนีJครูใหน้กัศึกษารวมกลุ่มกนั กลุ่มละ 5 คน โดยแต่
ละกลุ่มจะประกอบดว้ยนกัศึกษาที�คละความสามารถ คือ มีทัJงนกัศึกษาที�เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
เพื�ออภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในการตีความบทอ่าน จากนัJนให้แต่ละกลุ่มนาํเสนอผล       
การตีความของตนเองทีละกลุ่ม เมื�อนําเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักศึกษาทัJ งชัJ นร่วมกัน
อภิปรายเกี�ยวกบัผลการตีความของแต่ละกลุ่มเพื�อหาขอ้สรุปที�เป็นไปไดใ้นการตีความบทอ่านที�ได้
อ่านไป ซึ� งการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในขัJนตอนนีJ  สอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรู้แบบ
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ร่วมมือ (cooperative learning) ที� Johnson and Johnson (1994) และ ทิศนา แขมมณี (2554: 265) ได้
กล่าวไวว้า่ หลกัการเรียนรู้แบบร่วมมือมี 5 ประการ ประกอบดว้ย 1. การเรียนรู้ตอ้งอาศยัหลกัการ
พึ�งพากนั (positive interdependence) โดยถือวา่ทุกคนมีความสาํคญัเท่าเทียมกนัและจะตอ้งพึ�งพากนั
เพื�อความสําเร็จร่วมกนั 2. การเรียนรู้ร่วมกนัจะตอ้งมีผลงานหรือผลสัมฤทธิq ทัJงรายบุคคลและราย
กลุ่มที�สามารถตรวจสอบและวดัประเมินได ้(individual accountability) 3. การเรียนรู้ที�ดีตอ้งอาศยั
การหันหน้าเขา้หากนั มีปฏิสัมพนัธ์กนั (face to face interaction) เพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น 
ขอ้มูล และการเรียนรู้ต่าง ๆ 4. การเรียนรู้ร่วมกนัตอ้งอาศยัทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ทกัษะการทาํงานกลุ่ม (interpersonal and small group skills) โดยเฉพาะทกัษะในการทาํงานร่วมกนั  
ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการสื�อสาร ทกัษะการจดัการความขดัแยง้ ฯลฯ และ 5. การเรียนรู้ที�ดีตอ้ง
อาศยักระบวนการกลุ่ม(group processing) เพื�อปรึกษาหารือเกี�ยวกบัวิธีการที�ดีที�สุดที�จะทาํให้บรรลุ
เป้าหมายที�กาํหนดไว ้หากผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้แบบร่วมมือกนั นอกจากจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ทางด้านเนืJอหาสาระต่าง ๆ ไดก้วา้งขึJนและลึกซึJ งขึJนแลว้ยงัสามารถช่วยพฒันาผูเ้รียน
ทางดา้นสังคมและอารมณ์มากขึJนดว้ย รวมทัJงมีโอกาสไดฝึ้กฝนพฒันาทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ที�
จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติอีกมาก 
  2.3 ใช้ให้เป็นลองฝึกหัด ขัJนตอนนีJ ครูให้นกัศึกษาทาํแบบฝึกหัดเกี�ยวกบับทอ่านที�ได้
อ่าน ซึ� งขัJนตอนนีJก็สอดคลอ้งกบัขัJน Use ของ Brock and Nagasaka (2005: 21) ที�มุ่งให้ผูเ้รียนไดท้าํ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื�อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับวจันปฏิบตัศาสตร์อย่างแท้จริงมากยิ�งขึJ น 
นอกจากนีJ ขัJนตอนที�ผูว้ิจยักําหนดขึJ นมานีJ ยงัสอดคล้องกับทฤษฎีความสัมพนัธ์เชื�อมโยงของ 
Thorndike (Thorndike’s connectionism theory) ที�วา่ดว้ยกฎแห่งการฝึกหดั (law of exercise) ซึ� ง
ประกอบด้วย กฎแห่งการใช้ (law of use) กล่าวคือ เมื�อบุคคลเกิดการเรียนรู้แล้ว หากได้รับ         
การฝึกหดัหรือกระทาํบ่อย ๆ จนเกิดความชาํนาญและเป็นความเคยชินจะทาํให้การเรียนรู้นัJนคงทน
ถาวร ยิ�งฝึกมากเท่าใดก็ยิ�งถูกตอ้งเท่านัJน และกฎแห่งการไม่ใช ้(law of disuse) กล่าวคือ พฤติกรรม
ใด ๆ ก็ตามหากมีการเวน้ระยะเวลานานหรือขาดการฝึกฝน ไม่ไดก้ระทาํซํJ าบ่อย ๆ การเรียนรู้นัJนจะ
ไม่คงทนถาวร ลดประสิทธิภาพลง และในที�สุดอาจลืมได ้(ณัฐกร สงคราม, 2553: 41) นอกจากนีJ ยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการสร้างความรู้ของ Vygotsky ที�วา่ การเรียนรู้ตามหลกัการแนวคิดของทฤษฎี
การสร้างความรู้ มุ่งเนน้ไปที�กระบวนการสร้างความรู้ (process of knowledge construction) เป็น
การเรียนรู้ที�เกิดจากการปฏิบติัจริง (authentic tasks) ครูตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอน จดั
สถานการณ์ บรรยากาศ สื�อการเรียนการสอน สิ�งอาํนวยความสะดวก รวมทัJงชีJ แนะให้แนวคิดและ
ฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (ชมนาด เชืJอสุวรรณทวี, 2555: 
280) 
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 3. ขัJนหลงัอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็นขัJนประเมินความเขา้ใจในการอ่านของนกัศึกษาโดยการทาํ
แบบทดสอบ ดงัที� วิสาข ์จติัวตัร์ (2543: 262) ไดก้ล่าววา่ ในขัJนตอนนีJ เป็นการประเมินความเขา้ใจ
ในการอ่านของนกัเรียน โดยการทาํแบบฝึกหัดในรูปแบบต่าง ๆ และวิเคราะห์บทอ่านอย่างลึกซึJ ง 
รวมทัJงอภิปรายปัญหาต่าง ๆ เพื�อใหเ้กิดความคิดวพิากษว์จิารณ์ ซึ� งขัJนตอนนีJ มีขัJนตอนยอ่ยดงันีJ  
  3.1 ปฏิบติัซํJ าเพื�อประเมิน ขัJนตอนนีJ ครูให้นักศึกษาเลือกบทอ่านตามความสนใจของ
ตนเองคนละ 1 เรื�อง จากบทอ่านที�ครูเตรียมให้แลว้ตีความ โดยใชว้ิธีการที�ไดเ้รียนมา เพื�อประเมิน
ความสามารถในการอ่านตีความประจาํหน่วย ซึ� งสอดคลอ้งกบั Brock and Nagasaka (2005: 23) ที�
ไดก้ล่าวไวว้า่ ขัJนตอนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ขัJน Experience ผูส้อนจะตอ้งให้ผูเ้รียนไดฝึ้กใช้
ประสบการณ์และสังเกตบทบาทหน้าที�ของวจันปฏิบติัศาสตร์ที�มีต่อการสื�อสาร ดงันัJนผูว้ิจยัจึงได้
ดดัแปลงขัJนตอนนีJของ Brock and Nagasaka เป็นการให้นกัศึกษาเลือกบทอ่านตามความสนใจของ
ตนเองคนละ 1 เรื�องเพื�อเป็นการทดสอบ ซึ� งจะทาํให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสพฒันาความสามารถใน
การอ่านตีความของตนเองเพิ�มมากขึJน ดงัที� วิสาข ์จติัวตัร์ (2543: 263) ไดก้ล่าววา่ การอ่านบทอ่าน
ประเภทต่าง ๆ อย่างอิสระจะทาํให้นักเรียนได้พฒันากลวิธีการอ่าน ศพัท์ และไวยากรณ์ เป็น       
การเรียนการอ่านดว้ยการอ่าน รวมทัJงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความสัมพนัธ์เชื�อมโยงของ Thorndike 
(Thorndike’s connectionism theory) ที�ว่าเมื�อบุคคลเกิดการเรียนรู้แลว้ หากไดรั้บการฝึกหดัหรือ
กระทาํบ่อย ๆ จนเกิดความชาํนาญและเป็นความเคยชินจะทาํใหก้ารเรียนรู้นัJนคงทนถาวร 
 จากที�กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่ารูปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึJนไดอ้อกแบบ
และพฒันาอยา่งเป็นระบบและเป็นขัJนตอน อีกทัJงขัJนตอนการจดัการเรียนการสอนแต่ละขัJนตอนยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนหลายแนวคิด ทฤษฎี จึงส่งผล
ใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 4. การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน การดาํเนินงานในขัJนตอนนีJ  ผูว้ิจยั
ได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณไดจ้ากการเปรียบเทียบความสามารถใน   
การอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตก่อนเรียนและหลังเรียน และการศึกษา          
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที�มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี         
วจันปฏิบติัศาสตร์ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพไดจ้ากการสัมภาษณ์นกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิตที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ โดยไดส้ัมภาษณ์เกี�ยวกบั
องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ ผลการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอน และขอ้คิดเห็นอื�น ๆ เกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอน 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตมีคะแนน
ความสามารถในการอ่านตีความหลงัเรียน (×�  = 21.70, S.D. = 4.19) สูงกวา่ก่อนเรียน (×�  = 19.68, 
S.D. = 3.90) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 นอกจากผู ้วิจ ัยจะเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในภาพรวมแล้ว ผูว้ิจยัยงั
ได้เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยแก้วและคะแนนความสามารถใน     
การอ่านตีความร้อยกรองของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตดว้ย โดยผลการเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถในการอ่านร้อยแกว้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตพบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิตมีคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยแกว้หลงัเรียน (×�  = 16.93, S.D. = 2.98) สูง
กวา่ก่อนเรียน (×�  = 15.58, S.D. = 3.22) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เช่นเดียวกบัผลการ
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตีความร้อยกรองของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที�
พบว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีคะแนนความสามารถในการอ่านร้อยกรองหลงัเรียน (×�  = 
4.76, S.D. = 1.57) สูงกวา่ก่อนเรียน (×�  = 4.08, S.D. = 1.23) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
เช่นเดียวกนั  

สาเหตุที�นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีคะแนนความสามารถในการอ่านตีความหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน และเมื�อจาํแนกตามประเภทของงานเขียนก็พบวา่นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมี
คะแนนความสามารถในการอ่านตีความหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนนัJน อาจจะเป็นเพราะเหตุผลดงัที�
กล่าวมาแลว้วา่ รูปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึJนไดรั้บการออกแบบและพฒันาอยา่งเป็น
ระบบ และมีขัJนตอนการจดัการเรียนการสอนที�ชดัเจน อีกทัJงขัJนตอนการจดัการเรียนการสอนแต่ละ
ขัJนตอนยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนหลายแนวคิด ทฤษฎี 
จึงส่งผลใหรู้ปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้จิยัพฒันาขึJนมีประสิทธิภาพ เมื�อนาํไปทดลองใชจึ้งทาํให้
นกัศึกษามีความสามารถในการอ่านตีความหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ� งก็สอดคลอ้งกบังานวิจยั
หลายเล่มที�ทาํวจิยัเกี�ยวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแลว้พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอน
ที�พฒันาขึJ นทาํให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิq ทางการเรียนสูงขึJ น เช่น งานวิจัยของ กันตวรรณ            
มีสมสาร (2554) ที�ได้ทาํวิจยัเรื� อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนภาษาโดยบูรณาการแนว
สมดุลภาษาและการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื�อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนชัJ น
ประถมศึกษาปีที� 1 แลว้พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึJนทาํให้คะแนนเฉลี�ยทางภาษา
ของกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลี�ยก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชยั (2554) ที�ทาํวจิยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเน้นเนืJอหาและการปฏิบัติภาระงานเพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื�อความเข้าใจและการปฏิบัติภาระงานของนักศึกษา
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วศิวกรรมศาสตร์ แลว้พบวา่ นกัศึกษากลุ่มทดลองที�เรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนว
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเน้นเนืJอหาและการปฏิบัติภาระงานเพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเข้าใจและการปฏิบติัภาระงานมีคะแนนเฉลี�ย
ความสามารถในการอ่านเพื�อความเข้าใจและการปฏิบติัภาระงานหลงัการทดลองสูงกว่าก่อน      
การทดลองอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 และผูเ้รียนมีความสามารถในการนาํความรู้ไปใชใ้น
การปฏิบติัภาระงานได้ดี รวมทัJงมีทศันคติที�ดีต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบที�พฒันาขึJน นอกจากนีJ      
ผลการศึกษาในครัJ งนีJ ยงัสอดคล้องกับงานวิจยัเล่มอื�น ๆ เช่น งานวิจยัของ แสงเดือน เจริญฉิม 
(2552) ธันยา พิทธยาพิทกัษ์ (2553) ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง (2553) อธิกมาส มากจุ้ย (2553) ชมนาด      
เชืJอสุวรรณทว ี(2555) วภิาดา พลูศกัดิq วรสาร (2555) และ จินตนา ศิริธญัญารัตน์ (2556) ที�ต่างพบวา่ 
รูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึJนทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีผลสัมฤทธิq ทางการเรียนสูงขึJน 

สาเหตุอีกประการหนึ�งที�ทาํใหน้กัศึกษามีคะแนนความสามารถในการอ่านตีความหลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อาจจะเป็นเพราะว่า ทฤษฎีวจันปฎิบติัศาสตร์ที�ผูว้ิจยันาํมาพฒันาเป็นรูปแบบ    
การเรียนการสอนนัJนเป็นทฤษฎีที�เกี�ยวกบัขอ้งกบัการตีความโดยตรง ดงัที� Yule (1996: 3) และ 
สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2552: 1-2) ไดก้ล่าวไวว้า่ วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัความหมายที�
สื�อสารโดยผูพ้ดูหรือผูเ้ขียน และความหมายที�ตีความโดยผูฟั้งหรือผูอ่้าน เป็นเรื�องของการวิเคราะห์
ว่าผูพู้ดตอ้งการให้ถ้อยคาํที�พูดออกไปสื�อความหมายอะไรมากกว่าการวิเคราะห์ว่าคาํและวลีที�
ประกอบกันเป็นถ้อยคาํนัJนมีความหมายว่าอะไรในบริบทและบริบทมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา    
เช่นไร รวมทัJงศึกษาเกี�ยวกบัการที�ผูรั้บสารสามารถอนุมานไดอ้ยา่งไรวา่ การที�ผูพู้ดพูดเช่นนัJน ผูพู้ด
ตอ้งการสื�อความหมายอะไรหรือที�พูดเช่นนัJนตอ้งการสื�อความหมายอะไรเพิ�มเติมมากกวา่สิ�งที�พูด
ออกมา สอดคล้องกบั กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช โชคสุวณิช (2551: 11-16) ที�ได้ให้
ความหมายของวจันปฏิบติัศาสตร์ไวว้า่ วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นแนวทางหนึ�งในการศึกษาภาษาที�เนน้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัผูใ้ชโ้ดยให้ความสําคญักบับริบททางสังคมและวฒันธรรมที�มีผลต่อ
การใชภ้าษาและกระบวนการทางปริชานที�ทาํให้ผูใ้ชภ้าษารับรู้และสามารถตีความเจตนาของผูพู้ด 
นอกจากนีJ ในต่างประเทศยงัมีการนําวจันปฏิบติัศาสตร์ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน เช่น 
งานวิจยัของ Heidi E. Vellenga (2008) Etienne Tchoutezo (2010) Mallon-Gerland, S. (2010) 
Tahnee Bucher Barbosa da Silva (2012) MaryLynn Patton (2014) Chia-Ning Liu (2007) Aufa 
Fauzul (2013) และ Feng, Jing (2007) ซึ� งผลการวิจยัต่างพบวา่ การนาํทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มา
ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการใช้ภาษามากยิ�งขึJนและ
ยงัส่งผลใหผ้ลสัมฤทธิq ทางการเรียนของผูเ้รียนสูงขึJน ดงันัJน เมื�อผูว้จิยันาํทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มา
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พฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนจึงส่งผลใหน้กัศึกษามีคะแนนความสามารถในการอ่านตีความ
สูงขึJน 

ในประเด็นของผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที�มีต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมเกี�ยวกับ    
การจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึJนอยู่ในระดบัมาก (×�  = 
4.39, S.D. = .38) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไม่
วา่จะเป็นดา้นเนืJอหาสาระ (×�  = 4.47, S.D. = .41) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน (×�  = 4.33, S.D. 
= .57) ดา้นสื�อการเรียนการสอน (×�  = 4.22, S.D. = .57) และดา้นประโยชน์และความพึงพอใจที�
ไดรั้บ (×�  = 4.47, S.D. = .45) ซึ� งอาจจะเป็นเพราะวา่รูปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึJนนัJน
ไดอ้อกแบบจากการศึกษาขอ้มูลพืJนฐานสําหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยผูว้ิจยัได้
สัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนในระดบัอุดมศึกษาเกี�ยวกบัสภาพปัญหาในการจดัการเรียนการสอนและ
ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความเพื�อจะไดท้ราบเกี�ยวกบัเนืJอหาที�
นํามาใช้ให้นักศึกษาฝึกตีความและวิธีการจัดการเรียนการสอนที�จะส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความสามารถในการตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ นอกจากนีJผูว้ิจยัยงัไดส้ัมภาษณ์นกัศึกษาที�เคย
เรียนรายวิชาการอ่านตีความเกี�ยวกับปัญหาในการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความและ
สัมภาษณ์ความต้องการเกี�ยวกบัเนืJอหา วิธีการจดัการเรียนการสอน สื�อการเรียนการสอน และ
วิธีการวดัและประเมินผล เพื�อจะได้ทราบถึงความตอ้งการที�แทจ้ริงของนักศึกษาเกี�ยวกบัการจดั   
การเรียนการสอนรายวิชาการอ่านตีความ จากนัJนจึงนาํขอ้มูลที�ได้มาออกแบบการจดัการเรียน     
การสอน ดงันัJนจึงทาํใหน้กัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้จิยัพฒันาขึJน 
 ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนัJน ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิตที�เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ โดยไดส้ัมภาษณ์เกี�ยวกบั
องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ ผลการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอน และขอ้คิดเห็นอื�น ๆ เกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอน ซึ� งผลการวิเคราะห์พบวา่
ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที�นาํทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มาพฒันาเป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนและดา้นผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน นกัศึกษามีความเห็นวา่ การนาํทฤษฎี
วจันปฏิบติัศาสตร์มาพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที�มุ่งให้นกัศึกษาตีความเจตนาที�แทจ้ริง
ของผูเ้ขียนโดยพิจารณาจากบริบทนัJน ทาํใหส้ามารถตีความไดถู้กตอ้ง ชดัเจนมากยิ�งขึJน และช่วยให้
กาํหนดขอบเขตในการตีความทาํให้ตีความได้ตรงประเด็น ซึ� งสาเหตุที�นักศึกษาเห็นว่าทฤษฎี     
วจันปฏิบติัศาสตร์ช่วยใหส้ามารถตีความไดดี้ยิ�งขึJนอาจจะเนื�องมาจากทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เป็น
การศึกษาภาษาที�สัมพนัธ์กบับริบท ดงัที� Levinson (1983: 9) ได้กล่าวว่า วจันปฏิบติัศาสตร์เป็น
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบับริบทที�ผา่นกระบวนการกลายมาเป็นคาํไวยากรณ์ หรือ
กล่าวอีกอย่างคือ เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบับริบทที�ถูกถ่ายทอดในโครงสร้าง
ของภาษา เช่นเดียวกบั Horn and Ward (2004: xi) ที�ไดก้ล่าววา่ วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษา
ความหมายของถอ้ยคาํที�ขึJนอยู่กบับริบทซึ� งแตกต่างจากความหมายตามรูปคาํ นอกจากนีJ  Leech 
(1983: 6) และ Mey (2001: 6) ยงัได้กล่าวอีกว่า วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาภาษาที�ใช้ใน      
การติดต่อสื�อสารซึ� งถูกกาํหนดโดยบริบททางสังคมหรือสถานการณ์การสื�อสาร สอดคลอ้งกบั      
กฤษดาวรรณ หงส์ลดารมภ์ และ ธีรนุช โชคสุวณิช (2551: 11-16) ที�ได้ให้ความหมายของ          
วจันปฏิบติัศาสตร์ไวว้า่ วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาภาษาที�เนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบั
ผูใ้ช้โดยให้ความสําคญักบับริบททางสังคมและวฒันธรรมที�มีผลต่อการใชภ้าษาและกระบวนการ
ทางปริชานที�ท ําให้ผู ้ใช้ภาษารับรู้และสามารถตีความเจตนาของผู ้พูด ดังนัJ นเมื�อนําทฤษฎี           
วจันปฏิบติัศาสตร์มาพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนจึงส่งผลให้นกัศึกษามีความสามารถใน
การอ่านตีความดียิ�งขึJน และสามารถพฒันาความคิดใหคิ้ดอยา่งเป็นระบบ มีเหตุผลมากยิ�งขึJน 
 สําหรับความคิดเห็นของนักศึกษาด้านการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน      
การสอน นกัศึกษามีความเห็นวา่ขัJนตอนในการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมเนื�องจากทาํ
ให้เรียนรู้ความคิดของคนอื�น ได้มุมมองความคิดใหม่ ๆ ที�ตนเองไม่เคยคิดมาก่อน และขัJนตอน
ดงักล่าวนําไปสู่การตีความได้ ซึ� งอาจจะเป็นเพราะว่า ในการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ    
การเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึJนนัJน มีขัJนตอนที�ให้นกัศึกษาไดแ้ลกเปลี�ยนความคิดเห็นร่วมกนั
เกี�ยวกบัการตีความในใบงานเพื�อคดัเลือกขอ้ความที�ทุกคนภายในกลุ่มคิดวา่ดีที�สุด เหมาะสมที�สุด 
จากนัJนจึงออกมานาํเสนอผลการตีความหน้าชัJนเรียนให้เพื�อน ๆ ไดท้ราบถึงผลการตีความ ดงันัJน
นกัศึกษาจึงไดเ้รียนรู้วิธีคิดของบุคคลอื�น ๆ ทาํให้เกิดมุมมองทางความคิดใหม่ ๆ และมองโลกได้
กวา้งขึJน สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัศึกษาในดา้นอื�น ๆ เกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอนที�
พบวา่ การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนทาํให้เกิดแนวความคิดที�หลากหลาย 
มองโลกไดก้วา้งขึJน และการทาํงานเป็นกลุ่มทาํให้เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ความคิดของแต่ละคน 
ทาํใหเ้ขา้ใจวธีิคิดของคนอื�น  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาของงานวิจัยเรื� อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี        
วจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันีJ  
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ขอ้เสนอแนะเพื�อนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1. ก่อนนาํรูปแบบการเรียนการสอนนีJ ไปใช้ ผูส้อนจะตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบั
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์และองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนให้เขา้ใจอยา่งถ่องแทก่้อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งขัJนตอนการจดัการเรียนการสอนที�ผูส้อนตอ้งสาธิตให้นักศึกษาดู เพราะเป็น
ขัJนตอนที�สาํคญัที�จะทาํใหน้กัศึกษาเห็นแนวทางในการตีความงานเขียนแต่ละประเภท 
 2. ขณะที�นักศึกษาทาํใบงาน ผูส้อนต้องคอยให้ความช่วยเหลือและให้ค ําแนะนําแก่
นกัศึกษา เนื�องจากเป็นขัJนตอนที�นักศึกษาตอ้งวิเคราะห์ขอ้ความโดยใช้ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์
ด้วยตนเองเป็นครัJ งแรก ซึ� งนักศึกษาอาจจะไม่เข้าใจว่าควรจะเริ� มต้นอย่างไรหรือจะวิเคราะห์
อยา่งไร ดงันัJนผูส้อนตอ้งเขา้ไปอธิบาย แนะนาํ เพื�อใหน้กัศึกษาสามารถใชท้ฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์
วเิคราะห์ขอ้ความจากงานเขียนนัJน ๆ ได ้
 3. ในการจดัการเรียนการสอนทุกขัJนตอน สิ�งที�สําคญัอีกอยา่งหนึ�งก็คือ การใชค้าํถามของ
ผูส้อน ผูส้อนไม่ควรจะบอกคาํตอบให้แก่นกัศึกษาโดยตรง แต่ควรจะใชว้ิธีการถามคาํถามเพื�อให้
นักศึกษาคิดหาคาํตอบหรือคน้พบคาํตอบด้วยตนเอง หรือใช้วิธีการอธิบายเปรียบเทียบเพื�อให้
นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
 4. ผูส้อนจะตอ้งไม่ยดึความคิดของตนเองวา่ถูกตอ้งเสมอหรือยดึติดกบัคาํตอบเพียงคาํเดียว 
แต่ตอ้งเปิดใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา หากนกัศึกษาตีความได้ไม่ตรงกบัคาํตอบที�
กาํหนดไว ้เนื�องจากการใช้ภาษาของนักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ดงันัJนหากคาํตอบที�
นกัศึกษาตอบมีสาระสาํคญัหรือมีประเด็นครบถว้นแต่ใชภ้าษาที�แตกต่างจากที�ผูส้อนคิดไว ้ก็ควรถือ
วา่คาํตอบของนกัศึกษาเป็นคาํตอบที�ถูกตอ้ง 

ขอ้เสนอแนะเพื�อการวิจยัครัJ งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวจิยัเกี�ยวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์    
เพื�อส่งเสริมความสามารถดา้นอื�น ๆ เช่น ดา้นการพดู  
 2. ควรมีการศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัการนาํทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ไปใช้ในการจดัการเรียน  
การสอนสาํหรับผูเ้รียนที�เรียนภาษาที�สอง 
 3. ควรจะมีการศึกษาวิจยัโดยเพิ�มตวัแปรอื�น ๆ เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ความสามารถในการคิดเชื�อมโยง เป็นตน้ 
 4. ควรมีการศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัความคิดเห็นของนกัศึกษาที�มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ในรูปแบบอื�น เช่น แบบบนัทึกการเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
 

รายชื�อผู้เชี�ยวชาญตรวจสอบเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิยและการสนทนากลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



252 

 

 

รายชื�อผู้เชี�ยวชาญตรวจสอบเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิยและการสนทนากลุ่ม 
 
1.  รองศาสตราจารยน์ราวลัย ์ พลูพิพฒัน์ 
 วฒิุการศึกษา ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัลยั 
 สถานที�ทาํงาน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
2.  รองศาสตราจารยส์นิท  สัตโยภาส 
 วฒิุการศึกษา ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 สถานที�ทาํงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
3.  รองศาสตราจารยย์พุิน  อินทะยะ 
 วฒิุการศึกษา ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 สถานที�ทาํงาน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สิทธิชยั สาเอี�ยม 
 วฒิุการศึกษา อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 สถานที�ทาํงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
5.  อาจารย ์ดร. สุกญัญา  รุจิเมธาภาส 
 วฒิุการศึกษา ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา) 
 สถานที�ทาํงาน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
 
6.  อาจารย ์ดร. วทญั¢ู  ขลิบเงิน 
 วฒิุการศึกษา ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 สถานที�ทาํงาน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิยและการหาคุณภาพ 
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แบบบันทกึข้อมูลเกี�ยวกบัสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวชิาการอ่านตีความในระดับอุดมศึกษา 

 
1. ชนิดของเอกสาร   � บทความ   � งานวจิยั/รายงานการวจิยั ตาํรา 

     � รายงาน/คู่มือ/เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

     � อื�น ๆ (ระบุ)............................................................................ 

2. ชื�อเอกสาร/ชื�อเรื�อง……………………………………………………………………………….. 

............................................................................................................................................................. 

3. ชื�อผู้แต่ง/ชื�อผู้แปล.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

4. ปีที�พมิพ์………………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที�พมิพ์.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

6. สรุปเนื/อหาที�สําคัญ………………………………………………………………………………. 

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

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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ค่าความสอดคล้องของแบบบันทกึข้อมูลเกี�ยวกบัสภาพการจัดการเรียนการสอน                    
รายวชิาการอ่านตีความในระดับอุดมศึกษา 

 

รายการประเมิน 
ผู้เชี�ยวชาญคนที� 

ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

1. รูปแบบของแบบบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัสภาพ
การจดัการเรียนการสอนรายวชิาการอ่านตีความ
ในระดบัอุดมศึกษามีความเหมาะสมและ
สะดวกต่อการนาํไปใชจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ประเด็นการบนัทึกขอ้มูลมีความครบถว้น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาเกี�ยวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็น                      

ในการจัดการเรียนการสอนอ่านตีความ 
 
 
คําชี/แจง 

 
แบบสัมภาษณ์ฉบบันีJ เป็นแบบสัมภาษณ์อาจารย์ผูส้อนระดับอุดมศึกษาเกี�ยวกับสภาพ

ปัญหาและความคิดเห็นในการจดัการเรียนการสอนอ่านตีความเพื�อนาํขอ้มูลไปใช้ประกอบการทาํ
วิจัยเรื� อง “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต” ผูว้ิจยัจึงขอความอนุเคราะห์
จากท่านโปรดตอบคาํถามตามความเป็นจริง 

 
แบบสัมภาษณ์นีJแบ่งออกเป็น 2 ตอน จาํนวน 10 ขอ้ ดงันีJ  
ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ จาํนวน 5 ขอ้ 
ตอนที� 2 สภาพปัญหาและความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการอ่าน

ตีความ จาํนวน 5 ขอ้ 
 

ผูว้จิยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสัมภาษณ์ทุกท่านที�ใหค้วามอนุเคราะห์ในครัJ งนีJ  
 
 
 
                                                                               นายกิตติพงษ ์  วงศทิ์พย ์
                                                                 นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
                                                                                มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที� 1 ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

1. ชื�อ-สกุล………………………………………………………………………………………….. 

2. อายุ........................................... ปี 

3. เพศ   � ชาย   � หญิง 

4. วุฒิการศึกษา  � ปริญญาตรี     � ปริญญาโท  � ปริญญาเอก 

5. ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนอ่านตีความ    � 1 ภาคเรียน    �  2 ภาคเรียน 

        � มากกวา่ 2 ภาคเรียน 

 

ตอนที� 2 สภาพปัญหาและความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจัดการเรียนการสอนอ่านตีความ 

1. การสอนอ่านตีความมีความสาํคญัต่อนกัศึกษาอยา่งไร 

 ........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2. นกัศึกษาควรจะไดฝึ้กอ่านตีความจากบทอ่านอะไรบา้ง 

 ........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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3. การวดัและประเมินผลการอ่านตีความควรจะมีวธีิการอยา่งไร 

 ........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4. ท่านพบปัญหาอะไรบา้งในการจดัการเรียนการสอนอ่านตีความ 

 ........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

5. ท่านคิดวา่ควรสอนอ่านตีความอยา่งไรจึงจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ 

 ........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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ค่าความสอดคล้องแบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาเกี�ยวกบัสภาพปัญหา                 
และความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนอ่านตีความ 

 

รายการประเมิน 
ผู้เชี�ยวชาญคนที� 

ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

1. รูปแบบของแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม
และสะดวกต่อการนาํไปใชจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ขอ้คาํถามตอนที� 1 มีความเหมาะสมและ
เพียงพอกบัการวจิยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ขอ้คาํถามตอนที� 1 มีความชดัเจน อ่านเขา้ใจ
ง่าย 

+1 +1 -1 -1 -1 1.00 สอดคลอ้ง 

4. ขอ้คาํถามตอนที� 1 ครอบคลุมวตัถุประสงค์
ในการวจิยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5. ขอ้คาํถามตอนที� 2 มีความเหมาะสมและ
เพียงพอกบัการวจิยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6. ขอ้คาํถามตอนที� 2 มีความชดัเจน อ่านเขา้ใจ
ง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ขอ้คาํถามตอนที� 2 ครอบคลุมวตัถุประสงค์
ในการวจิยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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แบบสัมภาษณ์นักศึกษาเกี�ยวกบัสภาพปัญหาและความต้องการ 

ในการจัดการเรียนการสอนรายวชิาอ่านตีความ 
 
 
คําชี/แจง 

 
แบบสัมภาษณ์ฉบบันีJ เป็นแบบสัมภาษณ์นกัศึกษาเกี�ยวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นใน

การจดัการเรียนการสอนรายวชิาอ่านตีความเพื�อนาํขอ้มูลไปใชป้ระกอบการทาํวจิยัเรื�อง “การพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน
ตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต” ผูว้ิจยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบคาํถาม
ตามความเป็นจริง 

 
แบบสัมภาษณ์นีJแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันีJ  
ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนที� 2 สภาพปัญหาในการจดัการเรียนการสอนอ่านรายวชิาตีความ 
ตอนที� 3 ความตอ้งการเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการอ่านตีความ 

 
ผูว้จิยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสัมภาษณ์ทุกท่านที�ใหค้วามอนุเคราะห์ในครัJ งนีJ  

 
 
 
                                                                               นายกิตติพงษ ์  วงศทิ์พย ์
                                                                 นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
                                                                                มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที� 1 ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

1. เพศ    � ชาย   � หญิง 

2. ชั/นปี   � ปีที� 1     � ปีที� 2  � ปีที� 3 

 

ตอนที� 2 สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวชิาการอ่านตีความ 

1. นกัศึกษาเคยเรียนรายวชิาการอ่านตีความหรือไม่  � เคย � ไม่เคย (ถา้ไม่เคยขา้มไปทาํตอนที� 3) 

2. นกัศึกษามีปัญหาอะไรบา้งเกี�ยวกบัการอ่านตีความในประเด็นต่อไปนีJ  

 2.1 ผูส้อน/วธีิสอน 

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

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

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

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

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

 2.2 บทอ่าน 

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

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

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

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

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

 



262 

 

 

 

 2.3 ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียน 

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

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

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

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

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

ตอนที� 3 ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนรายวชิาการอ่านตีความ 

คาํชีJแจง     โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑด์งันีJ  
  5  หมายถึง  ตอ้งการมากที�สุด 
  4  หมายถึง  ตอ้งการมาก 
  3  หมายถึง  ตอ้งการปานกลาง 
  2  หมายถึง  ตอ้งการนอ้ย 
  1  หมายถึง  ตอ้งการนอ้ยที�สุด 
 

รายการ ระดับความต้องการ 

5 4 3 2 1 

1. ความต้องการด้านผู้สอน/วธีิสอน 
   1.1 ตอ้งการให้ผูส้อนอธิบายขัJนตอนการอ่านตีความก่อนลง
มือปฏิบติั 

     

   1.2 ตอ้งการให้ผูส้อนสาธิตวิธีการตีความก่อนให้นกัศึกษาลง
มือปฏิบติั 

     

   1.3 ต้องการให้ผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้
นกัศึกษาทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

     

   1.4 ต้องการให้ผูส้อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที�เปิด
โอกาสใหน้กัศึกษาอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นซึ� งกนัและ
กนั 
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รายการ ระดับความต้องการ 

5 4 3 2 1 

2. ความต้องการด้านบทอ่าน 
   2.1 ตอ้งการเรียนตีความคาํคม      
   2.2 ตอ้งการเรียนตีความเรื�องขาํขนั      
   2.3 ตอ้งการเรียนตีความโฆษณา      
   2.4 ตอ้งการเรียนตีความเรื�องสัJน      
   2.5 ตอ้งการเรียนตีความคาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดี      
   2.6 ตอ้งการเรียนตีความบทกวซีีไรต ์      

3. ความต้องการด้านข้อสอบวดัผลสัมฤทธิ9ทางการเรียน 
   3.1 ตอ้งการให้มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในทุก
หน่วยการเรียนรู้ 

     

   3.2 ต้องการข้อสอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียนแบบปรนัย
เพียงอยา่งเดียว 

     

   3.3 ต้องการข้อสอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียนแบบอตันัย
เพียงอยา่งเดียว 

     

   3.4 ตอ้งการขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียนที�มีทัJงปรนัย
และอตันยั 
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ค่าความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์นักศึกษาเกี�ยวกบัสภาพปัญหาและความต้องการ 
ในการจัดการเรียนการสอนรายวชิาอ่านตีความ 

 

รายการประเมิน 
ผู้เชี�ยวชาญคนที� 

ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

1. รูปแบบของแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม
และสะดวกต่อการนาํไปใชจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ขอ้คาํถามตอนที� 1 มีความเหมาะสมและ
เพียงพอกบัการวจิยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ขอ้คาํถามตอนที� 1 มีความชดัเจน อ่านเขา้ใจ
ง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4. ขอ้คาํถามตอนที� 1 ครอบคลุมวตัถุประสงค์
ในการวจิยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5. ขอ้คาํถามตอนที� 2 มีความเหมาะสมและ
เพียงพอกบัการวจิยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4. ขอ้คาํถามตอนที� 2 มีความชดัเจน อ่านเขา้ใจ
ง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4. ขอ้คาํถามตอนที� 2 ครอบคลุมวตัถุประสงค์
ในการวจิยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5. ขอ้คาํถามตอนที� 3 มีความเหมาะสมและ
เพียงพอกบัการวจิยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6. ขอ้คาํถามตอนที� 3 มีความชดัเจนอ่านเขา้ใจ
ง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ขอ้คาํถามตอนที� 3 ครอบคลุมวตัถุประสงค์
ในการวจิยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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แบบบันทกึข้อมูลเกี�ยวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจากเอกสาร 

 
1. ชนิดของเอกสาร   � บทความ   � งานวจิยั/รายงานการวจิยั ตาํรา 

     � รายงาน/คู่มือ/เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

     � อื�น ๆ (ระบุ)............................................................................ 

2. ชื�อเอกสาร/ชื�อเรื�อง……………………………………………………………………………….. 

............................................................................................................................................................. 

3. ชื�อผู้แต่ง/ชื�อผู้แปล.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

4. ปีที�พมิพ์………………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที�พมิพ์.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

6. สรุปเนื/อหาที�สําคัญ………………………………………………………………………………. 

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

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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ค่าความสอดคล้องของแบบบันทกึข้อมูลเกี�ยวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจากเอกสาร 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี�ยวชาญคนที� 

ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

1. รูปแบบของแบบวเิคราะห์ขอ้มูลพืJนฐานจาก
เอกสารมีความเหมาะสมและสะดวกต่อการ
นาํไปใชจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ประเด็นการวเิคราะห์ขอ้มูลพืJนฐานจาก
เอกสารมีความครบถว้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นสนทนากลุ่มของผู้เชี�ยวชาญเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี 
วจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

 
 
ประเด็นที� 1  

• องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

• องคป์ระกอบใดของรูปแบบการเรียนการสอนที�ควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข  
 
ประเด็นที� 2  

• การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนสอนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
อยา่งไร 

• ขัJนตอนการจดัการเรียนการสอนมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ หรือควรปรับปรุงอยา่งไร 
 
ประเด็นที� 3  

• ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนสามารถเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความได้
ในระดบัใดและเป็นอยา่งไร 

 
ประเด็นที� 4  

• มีขอ้คิดเห็นอื�น ๆ ที�มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนและการนาํรูปแบบการสอนไปใช้
หรือไม่ อยา่งไร 
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ความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นสนทนากลุ่มของผู้เชี�ยวชาญเกี�ยวกบั 
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง                           

ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
 

รายการประเมิน ผู้เชี�ยวชาญคนที� ×�  S.D. ระดับความ
เหมาะสม/
สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 

ประเด็นที� 1 

• องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที�สุด 

• องคป์ระกอบใดของรูปแบบการเรียนการ
สอนที�ควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข 

5 5 5 5 4 4.80 0.44 มากที�สุด 

ประเด็นที� 2 

• การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนสอนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
อยา่งไร 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที�สุด 

• ขัJนตอนการจดัการเรียนการสอนมีปัญหาหรือ
อุปสรรคหรือไม่ หรือควรปรับปรุงอยา่งไร 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที�สุด 

ประเด็นที� 3 

• ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนสามารถ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความได้
ในระดบัใดและเป็นอยา่งไร 

5 5 5 5 4 4.80 0.44 มากที�สุด 

ประเด็นที� 4 

• มีขอ้คิดเห็นอื�น ๆ ที�มีต่อรูปแบบการเรียน   
การสอนและการนาํรูปแบบการสอนไปใช้
หรือไม่ อยา่งไร 

5 5 5 5 4 4.80 0.44 มากที�สุด 

รวม 4.90 0.10 มากที�สุด 
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎ ี

วจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

 

คําชี/แจง 
แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์

เพื�อเสริมสร้างความสามารถของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตจดัทาํขึJนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใช้
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึJน ซึ� งเป็นขัJนตอนที� 2 การออกแบบ
และพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (Design and Development) ของการวิจยัเรื�อง “การพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน
ตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต” 

ในฐานะที�ท่านเป็นผูเ้ชี�ยวชาญ โปรดทาํเครื�องหมาย � ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของ
ท่าน โดยกาํหนดเกณฑด์งันีJ  

5    หมายถึง   ท่านเห็นวา่รายการประเมินที�กาํหนดนัJนมีความเหมาะสมมากที�สุด 
4    หมายถึง   ท่านไม่แน่ใจวา่รายการประเมินที�กาํหนดนัJนมีความเหมาะสมมาก 
3    หมายถึง   ท่านเห็นวา่รายการประเมินที�กาํหนดนัJนไม่มีความเหมาะสมปานกลาง 
2    หมายถึง   ท่านเห็นวา่รายการประเมินที�กาํหนดนัJนไม่มีความเหมาะสมนอ้ย 
1    หมายถึง   ท่านเห็นวา่รายการประเมินที�กาํหนดนัJนไม่มีความเหมาะสมนอ้ยที�สุด 

 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 

    1.1 หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติั
ศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและแนวคิดพืJนฐาน 

     

    1.2 หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติั
ศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

     

2. วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 

    2.1 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติั
ศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและแนวคิดพืJนฐาน 
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รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
    2.2 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติั
ศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ 

     

    2.3 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติั 
ศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัเนืJอหา 

     

    2.4 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติั
ศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัขัJนตอนการจดักิจกรรม 

     

    2.5 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติั
ศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 

     

3. ขั/นตอนการเรียนการสอน 

    3.1 ขัJนตอนการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและแนวคิด
พืJนฐาน 

     

    3.2 ขัJนตอนการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์      

    3.3 ขัJนเรียนรู้ลกัษณะบทอ่านส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัลกัษณะของงานเขียนแต่ละประเภท 

     

    3.4 ขัJนใหเ้ครื�องมือผา่นการสาธิตช่วยใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัขัJนตอนและวธีิการอ่านตีความ 

     

    3.5 ขัJนอ่านพินิจดว้ยตนเองช่วยใหน้กัศึกษาไดใ้ชค้วามคิดในการ
วเิคราะห์ความหมายของถอ้ยคาํโดยพิจารณาจากบริบท 

     

    3.6 ขัJนครืJนเครงแลกความเห็นเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาได้
อภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบัผูอื้�น 

     

    3.7 ขัJนครืJนเครงแลกความเห็นช่วยใหน้กัศึกษามีมุมมองทางความคิด
ที�หลากหลายมากยิ�งขึJน 

     

    3.8 ขัJนใชใ้หเ้ป็นลองฝึกหดัช่วยใหน้กัศึกษาไดท้บทวนขัJนตอนและ
วธีิการอ่านตีความอนัจะส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 

     

    3.9 ขัJนปฏิบติัซํJ าเพื�อประเมินทาํใหผู้ส้อนสามารถประเมิน
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาได ้
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รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

4. การวดัและประเมินผล 

    4.1 การวดัและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
วจันปฏิบติัศาสตร์มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและแนวคิดพืJนฐาน 

     

    4.2 การวดัและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
วจันปฏิบติัศาสตร์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

     

 

ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ลงชื�อ.............................................................................................ผูป้ระเมิน 
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ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎ ี    
วจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษา 

ระดับปริญญาบัณฑิต 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี�ยวชาญคนที� 

ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

1. รูปแบบของแบบประเมินมีความเหมาะสม
และสะดวกต่อการนาํไปใชจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและเพียงพอกบั
การพิจารณาประสิทธิภาพของรูปแบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ขอ้คาํถามมีความชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย +1 +1 -1 -1 -1 1.00 สอดคลอ้ง 
4. ขอ้คาํถามครอบคลุมวตัถุประสงคใ์นการวจิยั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
คําชี/แจง 

แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้จดัทาํขึJนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของแผนการจดัการเรียนรู้ที�ใชใ้นการวจิยัเรื�อง “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจัน
ปฏิบติัศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต”  

ในฐานะที�ท่านเป็นผูเ้ชี�ยวชาญ โปรดทาํเครื�องหมาย � ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของ
ท่าน โดยกาํหนดเกณฑด์งันีJ  

5    หมายถึง   ท่านเห็นวา่รายการประเมินที�กาํหนดนัJนมีความเหมาะสมมากที�สุด 
4    หมายถึง   ท่านไม่แน่ใจวา่รายการประเมินที�กาํหนดนัJนมีความเหมาะสมมาก 
3    หมายถึง   ท่านเห็นวา่รายการประเมินที�กาํหนดนัJนไม่มีความเหมาะสมปานกลาง 
2    หมายถึง   ท่านเห็นวา่รายการประเมินที�กาํหนดนัJนไม่มีความเหมาะสมนอ้ย 
1    หมายถึง   ท่านเห็นวา่รายการประเมินที�กาํหนดนัJนไม่มีความเหมาะสมนอ้ยที�สุด 

 
รายการประเมิน ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   1.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้นตามรูปแบบ
ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

     

   1.2 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีลาํดบัขัJนตอนที�เป็น
ระบบ 

     

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้เขียนไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียน      
   2.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจนสามารถวดัและประเมินได ้      
   2.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคร์ายวชิา      
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รายการประเมิน ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

3. เนื/อหา 
   3.1 เนืJอหาสาระตรงตามหลกัสูตรหรือประมวลการสอน      
   3.2 เนืJอหาสาระสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      
   3.3 เนืJอหาสาระมีการจดัลาํดบัอยา่งเหมาะสม      
4. การเรียนการสอน 
   4.1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

     

   4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัเนืJอหาสาระ      
   4.3 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามลาํดบัขัJนตอนของรูปแบบการ
เรียนการสอน 

     

5. สื�อการเรียนการสอน  
   5.1 สื�อการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      
   5.2 สื�อการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัเนืJอหาสาระ      
   5.3 สื�อการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้      
   5.4 สื�อการเรียนการสอนเหมาะสมกบัผูเ้รียนระดบัอุดมศึกษา      

6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้      

   6.1 เครื�องมือที�ใชว้ดัผลมีความเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้      
   6.2 วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์      
   6.3 วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

     

 

 

ลงชื�อ.............................................................................................ผู้ประเมิน 
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ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี�ยวชาญคนที� 

ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

1. รูปแบบของแบบประเมินมีความเหมาะสม
และสะดวกต่อการนาํไปใชจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและครบถว้นตาม
องคป์ระกอบของการประเมินแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ขอ้คาํถามมีความชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย +1 +1 -1 -1 -1 1.00 สอดคลอ้ง 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความ 

 
คําชี/แจง 
 
 1. แบบทดสอบฉบบันีJ มีจาํนวนทัJงหมด 35 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบอตันยัและปรนยั แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน  
  ตอนที� 1 เป็นขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 15 ขอ้ ให้นกัศึกษาทาํ
เครื�องหมาย � ลงในกระดาษคาํตอบที�แจกให้ 
  ตอนที� 2 เป็นขอ้สอบอตันยั จาํนวน 10 ขอ้ ให้นกัศึกษาทาํลงในช่องว่างที�เวน้ไวใ้ห้ 
  ตอนที� 3 เป็นขอ้สอบอตันยั จาํนวน 10 ขอ้ ให้นกัศึกษาทาํลงในช่องว่างที�เวน้ไวใ้ห้ 
 2. ให้เวลาทาํ 2 ชั�วโมง นกัศึกษาจะเลือกทาํขอ้ใดก่อนก็ได ้แต่ควรทาํให้ครบทุกขอ้ 
 3. แต่ละขอ้จะตอ้งตอบเพียงคาํตอบเดียวเท่านัJน ถา้ขอ้ใดตอบมากกว่า 1 คาํตอบ จะได ้
0 คะแนนทนัที 
 4. เมื �อทํา เสร็จเ รียบร้อยหรือหมดเวลา ให้หย ุดทําทนัที นํากระดาษคําตอบและ
แบบทดสอบส่งอาจารยผ์ูส้อนทนัที 
 5. ให้เขียนชื�อ-สกุล รหัสนกัศึกษา ลงในกระดาษคาํตอบให้ชดัเจน 
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ตอนที� 1 จงเลือกคาํตอบที�ถูกต้องที�สุดเพียงคําตอบเดียว 
 

พ่อซืJอหุ่นยนต์จบัโกหกมา มนัจะตบคนที�พูดโกหกทนัที พ่อจึงตดัสินใจจะทดสอบ
ตอนกินมืJอเยน็กนั 

พอ่ : วนันีJ ลูกไปไหนเวลาเรียน 
ลูก : อยูที่�โรงเรียน...เพีJยะ ..!!!(หุ่นยนตต์บ) 
ลูก : ก็ได ้ผมโกหก ผมหนีเรียนไปดูหนงั 
พอ่ : เรื�องอะไร .. ? 
ลูก : ทอย...สตอรี�  ทู เพีJยะ...!!!! (หุ่นยนตต์บ) 
ลูก : ก็ได ้ก็ได ้ไปดูหนงั X มา 
พอ่ : อะไรนะ พอ่เท่าแกพอ่ไม่เคยดูหนงัแบบนีJ เลยนะ...เพีJยะ.. (หุ่นยนตต์บ) 
แม่ : ฮ่า ฮ่า ฮ่า สมแลว้ที�เป็นลูกเธอ..เพีJยะ..!! (หุ่นยนตห์นัมาตบแม่)...!!!!... 

 
1. เรื�องขาํขนันีJ ตีความไดว้า่อยา่งไร  
 ก. พอ่ไม่ใช่พอ่ที�แทจ้ริงของลูกคนนีJ  
 ข. ตอนที�พ่ออายเุท่าลูก พอ่ก็เคยดูหนงัโป๊ 

ค. พอ่ แม่ ลูกพดูโกหกจึงโดนหุ่นยนตจ์บัโกหกตบ 
ง. พอ่กาํลงัทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนตจ์บัโกหก 

 

หลงัจากประสบมรสุมชีวติอยา่งหนกั ผมกบัภรรยาตดัสินใจฆ่าตวัตายเมื�อวานนีJ   
แต่แปลกมาก...พอเธอฆ่าตวัตายแล้ว...ผมกลบัเริ�มรู้สึกมีกาํลงัใจขึJน และคิดว่าจะทอ้ไป

ทาํไม...สู้ต่อไปดีกวา่! 

 
2. เรื�องขาํขนันีJ ตีความไดว้า่อยา่งไร 
 ก. สามีตอ้งการใหภ้รรยาตาย 
 ข. ภรรยาฆ่าตวัตายเพื�อใหส้ามีมีความสุข 
 ค. ภรรยาทาํใหส้ามีตอ้งประสบมรสุมในชีวติ 
 ง. สามีมีกาํลงัใจขึJนหลงัจากที�ภรรยาเสียชีวติไปแลว้ 
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ชายคนหนึ�งพดูกบัภรรยา  
“ฉนัไม่เขา้ใจจริง ๆ ทาํไมเธอถึงทัJงโง่และทัJงสวยไดใ้นเวลาเดียวกนัอยา่งนีJ ” 
“ขออนุญาตอธิบายแล้วกนันะ...ก็เพราะพระเจา้สร้างฉันมาให้สวยเพื�อคุณจะไดห้ลงรัก 

แลว้พระองคก์็สร้างใหฉ้นัโง่เพื�อที�จะไดรั้กคุณไง” 

 
3. เรื�องขาํขนันีJ ตีความไดว้า่อยา่งไร 
 ก. สามีหมดรักภรรยาแลว้ ข. สามีด่าภรรยาวา่สวยแต่โง่ 
 ค. ภรรยาด่าสามีวา่โง่ที�มาหลงรักตนเอง ง. ภรรยารู้สึกเลือกผดิที�มารักกบัสามีคนนีJ  
 

สามีภรรยาคู่หนึ� งขบัรถไปตามถนนในชนบทโดยไม่คุยกนัเลย เพราะก่อนหน้านีJ ทะเลาะ
กนัอยา่งหนกั ไม่มีใครยอมใคร จนกระทั�งผา่นฟาร์มเลีJยงสัตวแ์ห่งหนึ�งซึ� งมีทัJงลา แพะ และหมู สามี
จึงถือโอกาสถามอยา่งเหน็บแหนม 

“นั�นญาติ ๆ ของเธอใช่ไหม?” 
“ใช่...ญาติฝ่ายสามีไงล่ะ” 

 
4. เรื�องขาํขนันีJ ตีความไดว้า่อยา่งไร 
 ก. สามีเหน็บแนมภรรยาวา่มีญาติเป็นสัตว ์
 ข. ภรรยาเหน็บแนมสามีวา่มีญาติเป็นสัตว ์
 ค. ทัJงสามีและภรรยาต่างเหน็บแนมกนัวา่เป็นสัตว ์
 ง. ทัJงสามีและภรรยาต่างเหน็บแนมกนัวา่มีญาติเป็นสัตว ์
 

ใหโ้ลกรู้วา่เมืองไทยมีดี รีเจนซี� บรั�นดีไทย 
 
5. โฆษณานีJ ตีความไดว้า่อยา่งไร 
 ก. รีเจนซี� บรั�นดีไทย เป็นของดีของเมืองไทย 
 ข. รีเจนซี� เป็นบรั�นดีที�นาํเขา้จากต่างประเทศ 
 ค. รีเจนซี� เป็นสุราที�ผลิตโดยคนไทย และมีรสชาติดีไม่แพช้าติอื�น 
 ง. รีเจนซี� เป็นบรั�นดีของไทยที�โลกไม่เคยรู้วา่เป็นของดีของเมืองไทย 
 
 



279 

 

 

 

 
เปิดหนา้ต่างของคุณสู่โลกภายนอก 

                                                   เที�ยวที�ใดประทบัใจ สาํคญัที�คุณไปกบัใคร 
                                                   OSCAR NOVA TOUR CO LTD 
                                                   โทร 0-2253-3122 
 
6. คาํวา่ ใคร หมายความถึงอะไร 
 ก. คนรัก ข. บริษทัทวัร์ 
 ค. คนที�ร่วมท่องเที�ยวในครัJ งนีJ  ง. บริษทั OSCAR NOVA TOUR CO LTD 
 
 

แดงเจิดจา้ยิ�งขึJน บาํรุงลึกลํJายิ�งกวา่จนถึงหวัใจของเส้นผม 
                                  Ganier Natea 
                                  ครีมเปลี�ยนสีผม จากผูเ้ชี�ยวชาญที�คุณมั�นใจ 
                                  GANIER การ์นิเย ่ผลิตภณัฑค์วามงามจากธรรมชาติอนัดบั 1 ในยโุรป 
 
 
7. โฆษณานีJ ตีความไดว้า่อยา่งไร 
 ก. Ganie Natea ช่วยบาํรุงเส้นผมที�มีส่วนผสมจากธรรมชาติ 
 ข. Ganie Natea ช่วยบาํรุงเส้นผมและทาํใหเ้ส้นผมมีสีแดงเพิ�มมากขึJน 
 ค. Ganie Natea เป็นครีมเปลี�ยนสีผมที�ทาํใหเ้ส้นผมแดงตัJงแต่ปลายผมจนถึงโคนผม 
 ง. Ganie Natea เป็นครีมเปลี�ยนสีผมที�ทาํใหเ้ส้นผมแดงเขา้ไปถึงแกนกลางของเส้นผม 
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     รักกนัอยูข่อบฟ้า   เขาเขียว 
    เสมออยูห่อแห่งเดียว   ร่วมห้อง 
    ชงักนับ่แลเหลียว   ตาต่อ กนันา 
    เหมือนขอบฟ้ามาป้อง   ป่าไมม้าบงั  
 
 
8. คาํประพนัธ์นีJ ตีความไดว้า่อยา่งไร 
 ก. ความรักความเกลียดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์
 ข. เมื�อรักกนัก็รักกนัมาก เมื�อโกรธเกลียดกนัก็เกลียดกนัมากดว้ยเช่นเดียวกนั 
 ค. ความรักไม่มีการแบ่งชนชัJนวรรณะหรือเชืJอชาติศาสนา ไม่วา่จะอยูห่่างไกลกนัแค่ไหนก็รัก

กนัได ้
 ง. คนรักกนัแมจ้ะอยูไ่กลกนัแค่ไหนก็เหมือนอยูใ่กลก้นั ส่วนคนที�เกลียดกนัแมจ้ะอยูใ่กลก้นัก็

ยงัไม่อยากมองหนา้กนั 
     
    ธรณีนี�นีJ    เป็นพยาน 
   เราก็ศิษยมี์อาจารย ์  หนึ�งบา้ง 
   เราผดิท่านประหาร   เราชอบ 
   เราบ่ผดิท่านมลา้ง   ดาบนัJน คืนสนอง 
 
 
9. ขอ้ใดคือเจตนาของผูแ้ต่งคาํประพนัธ์นีJ  
 ก. ตอ้งการให้รู้จกัเคารพนบัถือครูอาจารย ์
 ข. ตอ้งการให้รู้จกัคิดพิจารณาใหร้อบคอบ 
 ค. ตอ้งการให้รู้จกัเห็นคุณค่าของแผน่ดินเกิด 
 ง. ตอ้งการให้รู้จกัละอายเกรงกลวัต่อบาปกรรม 
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  ในลกัษณ์นัJนหนาน่าประหลาด  เป็นเชืJอชาตินกัรบกลั�นกลา้ 
 เหตุไฉนยอ่ทอ้รอรา    ฤๅจะกลา้แต่เพียงวาที 
 เห็นแกว้แวววบัที�จบัจิต    ไยไม่คิดอาจเอืJอมให้เตม็ที� 
 เมื�อไม่เอืJอมจะไดอ้ยา่งไรมี   อนัมณีหรือจะโลดไปถึงมือ 
 อนัของสูงแมป้องตอ้งจิต    ถา้ไม่คิดปีนป่ายจะไดห้รือ 
 ไม่ใช่ของตลาดที�อาจซืJอ    ฤๅแยง่ยืJอถือไดโ้ดยไม่ยอม 
 ไม่คิดสอยมวัคอยดอกไมร่้วง   คงชวดพวงบุปผชาติสะอาดหอม 
 ดูแต่ภุมรินเที�ยวบินตอม    จึ�งไดอ้อมอบกลิ�นสุมาลี 

 
10. คาํประพนัธ์นีJ ตีความไดว้า่อยา่งไร 
 ก. ถา้ตอ้งการสิ�งใดก็ควรมีความพยายาม 
 ข. ถา้ตอ้งการสิ�งใดก็ใหล้งมือทาํดว้ยตนเอง 
 ค. ถา้ตอ้งการสิ�งใดก็ใหแ้ยง่ชิงเอามาใหจ้งได ้
 ง. ถา้ตอ้งการสิ�งใดก็ควรรอคอยเวลาที�เหมาะสม 
 
11. บุคคลในขอ้ใดไม่สามารถนาํขอ้คิดที�ไดจ้ากคาํประพนัธ์นีJ ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 ก. ชนชัJนสูงในสังคม ข. ผูที้�กาํลงัศึกษาเล่าเรียน 
 ค. ขา้ราชการชัJนผูน้อ้ย ง. หนุ่มสาวที�กาํลงัจีบกนั 
 
12. ขอ้ใดคือนํJาเสียงของผูเ้ขียนคาํประพนัธ์นีJ  
 ก. ชื�นชม ข. แนะนาํ 
 ค. ตกัเตือน ง. ใหก้าํลงัใจ 
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นํ/า 
โชคชยั บณัฑิต 

 
   หลากโคง้โยงแขนโอบแผน่หลา้  แตกแควแซ่ซ่านํJาบ่าไหล 
 แล่นเลีJยงแผน่ดินทุกถิ�นไพร  ล่วงสู่สมยัปัจจุบนั 
 ปู่ ยา่ตายายเคยไดดื้�ม  เพลงร้องไม่ลืมเพลงเรือลั�น 
 ทรัพยใ์นดิน สินในนํJา เคยสาํคญั  โดยความสัมพนัธ์ของกาลเวลา 
 ปลูกเรือนเปิดโล่งใตถุ้นล่าง  ใหน้ํJาชะลา้งเป็นบางหนา้ 
 ฤดูนํJา นํJามากยอ่มหลากมา  ท่วมทน้ลน้บ่าไร่น่าอุดม 
 สามในสี�ส่วนลว้นคือนํJา  โลกจึงชุ่มฉํ�าตามเหมาะสม 
 ป่าคอยชีJนาํความเกลียวกลม  ป่าไร้โลกล่มระดมแลง้ 
 เหมืองฝายจ่ายนํJาตามวธีิ  พอไดพ้อดีมีเหือดแหง้ 
 มีชุ่มมีฉํ�าตามจดัแจง  มีบา้งดั�งแกลง้โหมแลง้ฤทธิq  
 บดันีJ มีเขื�อนมาเฉือนป่า  ลมฟ้าอากาศเริ�มพลาดผดิ 
 ปัจจยัหลายหลากเริ�มฝากพิษ  เพิ�มความวปิริตอีกนิดแลว้ 
  ดุ่มดุ่มเดินกรุงฟุ้งไอเสีย  ลิJนแหง้ละเหี�ยเพลียใจแป้ว 
 เคยขอนํJาขนันั�นนานแลว้  บดันีJนํJาแกว้ตอ้งซืJอกิน 

 
13. คาํประพนัธ์นีJ ตีความไดว้า่อยา่งไร 
 ก. โลกกาํลงัประสบกบัภาวการณ์ขาดแคลนนํJา 
 ข. เทคโนโลยสีมยัใหม่ส่งผลกระทบต่อวงจรธรรมชาติ 
 ค. การตดัไมท้าํลายป่าเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดความแหง้แลง้ 
 ง. มนุษยเ์ป็นตวัการสาํคญัในการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 
14. ขอ้ใดคือนํJาเสียงของคาํประพนัธ์ต่อไปนีJ  
   ดุ่มดุ่มเดินกรุงฟุ้งไอเสีย   ลิJนแหง้ละเหี�ยเพลียใจแป้ว 
 เคยขอนํJาขนันั�นนานแลว้  บดันีJนํJาแกว้ตอ้งซืJอกิน 
 ก. หดหู่ใจ ข. สลดใจ 
 ง. แปลกใจ ค. ห่อเหี�ยวใจ 
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เจ้าสาวใบตอง 
 

ไพวรินทร์  ขาวงาม 
 

  ๏  เธอเจา้สาวใบตองในร่องสวน             
 เคยขอนวลมาพอห่อขา้วขาว 
 จะออกทุ่งออกทางทุกครัJ งคราว 
 ตอ้งห่อขา้วห่อของแลว้ท่องไป 
 จึงยามหิวแกะห่อก็ขา้วหอม 
 ถึงกลางแดดแผดดอมก็หอมได ้
 ละคาํเคยอิ�มหอมถึงหวัใจ 
 หอมแต่นอ้ยคุม้ใหญ่หอมไม่จาง 
  ๏  รักเจา้สาวใบตองในร่องสวน 
 เคยหวงนวลนกัหนามาจาํห่าง 
 กระแสลมโหมยคุทัJงรุกบาง  
 จนเริดทิศแรมทางอยูร้่างโรย 
 อยูร้่างโรยโดยทางของยคุใหม่ 
 อยูเ่หน็บหนาวกบัสมยัซึ� งไหโ้หย 
 อยูร่วดร้าวกบัรักกระอกัโอย 
 ดัJนและดน้จาํนนโดยสถานเดียว 
 พบเจา้สาวพลาสติกระริกระรีJ  
 หวา่งวถีิทางแยกปลอมแปลกเปลี�ยว 
 มากแต่ยิJมย ั�วใจใหล้ดเลีJยว 
 หลอกใหลื้มนวลเขียวเคยเคียงครอง 
  ๏  โอเ้จา้สาวใบตองในร่องสวน 
 ยคุฉะนีJ เขียวนวลคงด่วนหมอง 
 ยนิแต่เพลงพลาสติกระริกร้อง 
 หรือสิJนเพลงใบตองเสียแลว้เอย  

 
 



284 

 

 

 

15. ผูเ้ขียนใชใ้บตองและพลาสติกแทนสิ�งใด 
 ก. ค่านิยมเก่า กบั ค่านิยมใหม่ ข. ความคิดเก่า กบั ความคิดใหม่ 
 ค. วฒันธรรมเก่า กบั วฒันธรรมใหม่ ง. ผูห้ญิงสมยัเก่า กบั ผูห้ญิงสมยัใหม่ 
 
ตอนที� 2 จงอ่านข้อความที�กาํหนดให้แล้วตอบคําถามให้ถูกต้อง 
 

เพื�อน บางคนเป็นของขวญั บางคนเป็นบทเรียน 
 
1. ผูเ้ขียนใชค้าํวา่ ของขวญั เพื�อใหห้มายความถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
2. ผูเ้ขียนใชค้าํวา่ บทเรียน เพื�อใหห้มายความถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
3. คาํคมนีJ ตีความไดว้า่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ไม่มีใครไปถึงดวงดาวไดโ้ดยปราศจากมือที�เปืJ อนโคลน 

 
4. ผูเ้ขียนใชค้าํวา่ ดวงดาว เพื�อใหห้มายความถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
5. ผูเ้ขียนใชค้าํวา่ มือที�เปืJ อนโคลน เพื�อใหห้มายความถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
6. คาํคมนีJ ตีความไดว้า่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

ความสาํเร็จมกัอยูไ่กลเกินไปถึงกบัคนซึ�งนั�งหงอยและคอยหา  
ความสาํเร็จจะมาอยูแ่ค่ปลายตากบัคนที�คิดวา่ตอ้งพยายาม 

 
7. คาํคมนีJ ตีความไดว้า่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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อยา่กลวัการต่อตา้น จงจาํไวว้า่ วา่วจะลอยสูงไดเ้มื�อทวนลม มิใช่ตามลม 

 
8. ผูเ้ขียนใชค้าํวา่ วา่ว เพื�อใหห้มายความถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
9. คาํคมนีJ ตีความไดว้า่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

ความทุกขก์็เหมือนนก บินขา้มหวัเราไป ขา้มหวัเรามา  
เราไม่สามารถหา้มไม่ใหน้กบินขา้มหวัเราได ้ 

แต่เราสามารถหา้มไม่ใหม้นัทาํรังบนหวัเราได!้ 
 
 
10.  คาํคมนีJ ตีความไดว้า่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที� 3 จงอ่านข้อความที�กาํหนดให้แล้วตอบคําถามให้ถูกต้อง 
 

นักเดินทางผู้ยิ�งใหญ่ 
 

บินหลา  สันกาลาคีรี 
 
ตั/งแต่เกดิมาลูกปลาน้อยไม่เคยมีความฝันอื�นใดเลย นอกจากฝันที�จะเป็นนกัเดินทางผูย้ิ�งใหญ่ 

อาณาจกัรสีครามคือแหล่งกาํเนิดของลูกปลานอ้ย กินอาณาบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล มากมี
สิงสาราสัตว ์มีสิ�งละอนัพนัละนอ้ยน่าตื�นตา แต่ไกลออกไปจากอาณาจกัรแห่งนีJ ยงัมีแวน่แควน้แดน
นํJากวา้งใหญ่กวา่ มีสิงสาหนา้ตาแปลกๆ มีสิ�งละอนัพนัละหมื�นดื�นดก มีความหลากหลายที�ไม่มีใคร
สามารถถ่ายทอดบอกเล่าได ้นอกจากจะไดไ้ปรู้ไปเห็นดว้ยตน 

ใครที�เคยเดินทาง ต่างพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ เกิดมาชาติหนึ�งควรจะไดเ้ดินทาง 
ลูกปลาน้อยไดย้ินคาํพูดทาํนองนีJ มามาก เขาจินตนาการต่อไปว่า สําหรับผูอื้�นอาจจะแค่

เดินทาง แต่สาํหรับเขาจะตอ้งเป็นการเดินทางที�ยิ�งใหญ่ 
จะไปให้สุดขอบโลก ยงัที�ลึกลํJาซึ� งแมแ้สงอาทิตยก์็มิอาจสาดส่องถึง หรือบุกบั�นรอนแรม

ทะเลนํJาแขง็ หรือลุยดงพงปะการัง คน้พบสัตวร้์ายซึ� งเล่าลือกนัวา่สูญพนัธ์ุไปแลว้ หรือ...เพื�อพบเจอ
ใครคนนัJน เจา้หญิงในฝันของเขา 

ลูกปลาน้อยฝันถึงเธอหลายครัJ งในเวลาไล่เลี�ยกนั เขาไม่เคยรู้จกัเธอ แต่ภาพในนิมิตฉาย
คลา้ยมายาคลา้ยจบัตอ้งได ้เธอรอคอยเขาอยูใ่นที�ใดที�หนึ� ง รอคอยการปลดปล่อย และรอเคียงที�จะ
ไปดว้ยกนัขา้งหนา้ 

เขายิ�งคิด ก็ยิ�งมุ่งมั�น 
ยิ�งมุ่งมั�น ก็ยิ�งรู้วา่คืบใกลก้ารเดินทางเขา้ไปทุกขณะ 
ลูกปลานอ้ยเป็นชายหนุ่มรูปร่างเพรียวสมส่วน เกล็ดเล็กๆ สีเงินของเขายามโดนแสงแดด

ทะลุสายนํJาลงมาจะพร่างประกายสวยงาม นอกจากรูปร่างอนัเป็นคุณสมบติัภายนอก สําคญักวา่นัJน
คือเขามีความรอบคอบซึ�งเป็นอุปนิสัยจาํเป็นสาํหรับนกัเดินทาง เขาจึงครุ่นคิดอยา่งถี�ถว้นวา่ สมควร
พกพาสัมภาระใดไปบา้ง บนเส้นทางอนัยาวไกลเที�ยวนีJ  

อาหาร เสืJอผา้ ยารักษาโรค สมุดบนัทึก เงินทอง กลอ้งถ่ายรูป เหมือนลว้นจาํเป็นไปสิJน แต่
ลูกปลานอ้ยก็จดัสรรนํJาหนกัขา้วของไดล้งตวัทีเดียว เขาพร้อมจะเดินทางอยูแ่ลว้ ถา้ไม่ใช่เพราะคืน
นัJน  อนัเป็นคืนสุดทา้ยก่อนถึงวนัเดินทาง 

เขาเขา้นอน แต่นอนไม่หลบั กลบัคิดตัJงคาํถามแปลกๆ ใหต้วัเองตอบ 

� 

� 
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“กลวัไหม วา่อาจจะไม่ไดก้ลบัมา?” 
เท่าที�รู้ โลกภายนอก มิไดม้ากมีเฉพาะสิ�งสวยงาม แต่ยงัมากมายสิ�งร้ายกาจ 
มีความดี มีความเลว มีผูใ้จดี และมีโจรใจร้าย  
คาํถามนัJนทาํใหเ้ขากงัวลเล็กนอ้ย แต่พอรุ่งเชา้ ความกงัวลก็ปลาตไป 
กุ้งตัวหนึ�งที�เพิ�งดีดตัวผ่านไปนั�นเอง คือคาํตอบ 

 
“นี�คือความรอบคอบ” ลูกปลาน้อยพมึพาํขณะมองเงาในกระจก 

กุง้เป็นสัตวที์�มีผวิหนงัอ่อนนุ่ม แต่เหตุที�กุง้วา่ยนํJาไปไหนมาไหนอยา่งมั�นใจเพราะมนัมีเสืJอ
เกราะอ่อนสวมทบัไวช้ัJนหนึ�ง 

ทนัทีที�สรุปไดด้งันัJน ลูกปลาน้อยก็วิ�งเตน้จนสามารถหาเปลือกกุง้ขนาดสมส่วนกบัตวัมา
จนได ้เขาลองสวมแลว้ส่องกระจกดู นํJ าหนกัของเสืJอเกราะแทบจะไม่เป็นภาระเพิ�มแต่อยา่งไรเลย 
นอกจากจะไม่ลดทอนความปราดเปรียวแลว้ยงัเสริมความสง่าให้อีกดว้ย สําคญักว่านัJนคือการให้
ความมั�นใจ  

แต่ก็นั�นแหละ การมวัตระเวนหาเสืJอเกราะก็ทาํให้เขาตอ้งเสียเวลาไปเล็กนอ้ย ลูกปลานอ้ย
จึงเลื�อนกาํหนดการเดินทางออกไปเป็นวนัรุ่งขึJน 

ก็พร้อมจะเดินทางอยู่แลว้เชียว ถา้ไม่เพราะคืนนัJน เขานอนไม่หลบั กลบัคิดตัJงคาํถามให้
ตวัเองตอบ 

“กลัวไหมว่าจะไม่ได้กลับมา?” 
 
คราวนี/เสียเวลาไปราวหนึ�งสัปดาห์กว่าปูตัวหนึ�งจะงุ่มง่ามผ่านมาบอกใบ้คําเฉลย 

เขาไดบ้ทสรุปที�ผา่นการไตร่ตรองเป็นอยา่งดีวา่ เปลือกกุง้อาจไม่ประกนัความปลอดภยัใน
ทุกกรณี ผดิกบัเกราะเหล็กแขง็แกร่งอยา่งที�ปู่ สวมใส่ 

ลูกปลาเพียรหาซืJอกระดองปูมาจนได ้แมจ้ะหนกัอึJงตอนยกขึJนสวม แต่ไม่เป็นปัญหา 
แต่ก็นั�นแหละ เวลาก็ล่วงเลยไปอีกเล็กน้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที�  เขาจึงต้องกาํหนดวัน

เดินทางใหม่ และก็พร้อมจะไปอยู่แน่ๆ แล้วเชียว ถ้าไม่เพราะคืนนั.น...การนอนไม่หลับกับคาํถาม
เดิมๆ 
 
เดือนต่อมา... 

� 

� 
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ใครที�เคยรู้จกัในนามลูกปลานอ้ยเริ�มจาํเขาไม่ได ้เพราะเมื�อมองมา อาภรณ์ตวันอกสุดที�เห็น
คือเกราะอนัแกร่งประหนึ�งซีเมนตข์องฝาหอย ตอ้งตะโกนเรียกกนันานทีเดียว คนขา้งในจึงจะโผล่
หนา้ 

ไดส้วมอย่างนีJ  ลูกปลาน้อยรู้สึกอบอุ่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จริงอยูว่่า นํJ าหนกัแบกบน
หลงัและไหล่เพิ�มขึJน แต่จะทาํไงไดใ้นเมื�อคิดถึงประโยชน์ดา้นความปลอดภยั ใชค้าํวา่ ‘ประโยชน์’ 
น่าจะไม่ถูกตอ้งนกั นี�คือสิ�ง ‘จาํเป็น’ เลยทีเดียวเขาไดค้วามคิดนีJ จากการที�เห็นหอยทะเลตวัหนึ�งคืบ
คลานชา้ๆ ผา่นหนา้เขาไป 

กาํหนดเดินทางถกูตั.งใหม่ เขาหวงัว่าต่อไปนี.จะไม่มีคาํถามเดิมๆ มากวนใจอีกแล้ว 
 
ปีต่อมา... 

ไม่มีใครในอาณาจกัรสีครามแปลกใจเลย วา่ทาํไมเขาจึงยงัอยูที่�นั�น อยา่วา่แต่ทุกวนันีJ ไม่มี
ใครอีกแลว้ที�เรียกเขาวา่ลูกปลานอ้ยแมแ้ต่ตวัเขาเองก็ยงัลืมไปแลว้วา่ ครัJ งหนึ�งเคยปราดเปรียว 

ลูกปลานอ้ยในเกราะอ่อน เกราะอ่อนในเกราะเหล็ก เกราะเหล็กในเกราะปูน เกราะปูนใน
เกราะหิน อุปกรณ์เสริมความปลอดภยัล่าสุดของเขาคือกระดองเต่าดึกดาํบรรพ ์เขาไดค้วามคิดอนั
สุดยอดปลอดภยันีJตอนเห็นเต่าตวัหนึ�งซึ� งยนืนิ�งราวอนุสาวรีย ์

หลงัจากใช้ความพยายามยากเยน็ ยดัเยียดตวัเองลงในกระดองซึ� งหนาและหนกัที�ไม่เคย
ขยบัเขยืJอนนบัแต่ปีแรกเริ�มสร้างโลก ลูกปลาน้อยบอกตวัเองอย่างอหังการ์ว่า...เอาล่ะ ขณะนีJ ทุก
อย่างพร้อมแล้ว เขาไม่ต้องการความพร้อมยิ�งกว่านีJ อีกแล้ว กับคาํถามที�เคยครุ่นกังวล ถึงวนันีJ
กลายเป็นไร้สาระ 

ขอเพียงวนัพรุ่งนีJ เท่านัJน เจา้หญิง 
เธอยงัรอคอยใช่ไหม... 
พรุ่งนี. ฉันจะออกเดินทาง 
อย่าลืมว่า ฉันคือนักเดินทางผู้ยิ�งใหญ่!! 

 
หลายปีต่อมา... 

 
1.  อาณาจกัรสีคราม หมายถึงอะไร  
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
 

� � 	 
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2.  คาํพดูทาํนองนีJ  คาํวา่ “ทาํนองนีJ ” หมายความวา่อยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
3.  คาํถามนัJน หมายถึงอะไร  
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
4.  นี�คือความรอบคอบ หมายถึงอะไร  
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
5.  เกราะอ่อน หมายถึงอะไร  
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
6.  เกราะเหล็ก หมายถึงอะไร  
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
7.  เกราะปูน หมายถึงอะไร 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
8.  เกราะหิน หมายถึงอะไร  
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
9.  เรื�องนีJ ตีความไดว้า่อยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
10. นํJาเสียงของเรื�องนีJ คืออะไร  
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
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การประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต 

 

ข้อที� 
ผู้เชี�ยวชาญคนที� 

ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

ตอนที� 1 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
13 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
15 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
16 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
18 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
23 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
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ข้อที� 
ผู้เชี�ยวชาญคนที� 

ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
25 +1 +1 +1 0 0 0.60 สอดคลอ้ง 
26 +1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคลอ้ง 
27 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
29 +1 +1 +1 0 0 0.60 สอดคลอ้ง 
30 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

ตอนที� 2 
1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 0 0 0.60 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
15 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

ตอนที� 3 
1 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
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ข้อที� 
ผู้เชี�ยวชาญคนที� 

ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

3 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 
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ค่าความยากง่ายและอาํนาจจําแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความ 
 

ข้อที� ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจําแนก 

ตอนที� 1 
1 0.36 0.43 
2 0.29 0.29 
3 0.64 0.71 
4 0.43 0.86 
5 0.50 0.71 
6 0.50 0.43 
7 0.21 0.43 
8 0.64 0.43 
9 0.50 0.43 

10 0.64 0.71 
11 0.79 0.43 
12 0.79 0.43 
13 0.21 0.43 
14 0.43 0.29 
15 0.36 0.71 

ตอนที� 2 
1 0.76 0.29 
2 0.64 0.21 
3 0.50 0.43 
4 0.63 0.21 
5 0.79 0.29 
6 0.21 0.71 
7 0.56 0.29 
8 0.64 0.71 
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ข้อที� ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจําแนก 
9 0.43 0.29 

10 0.36 0.71 
ตอนที� 3 

1 0.36 0.43 
2 0.43 0.29 
3 0.79 0.21 
4 0.79 0.43 
5 0.50 0.71 
6 0.21 0.43 
7 0.64 0.71 
8 0.29 0.29 
9 0.36 0.43 

10 0.79 0.43 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที�มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎ ี                   
วจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

 
คําชี/แจง 

แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบันีJ จดัทาํขึJนโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อสอบถามความคิดเห็น
ของนกัศึกษาหลงัจากที�ไดเ้รียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์เพื�อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ในดา้นเนืJอหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื�อการเรียนการสอน และประโยชน์และความพึงพอใจที�ได้รับจาก    
การใช้รูปแบบการเรียนการสอน ซึ� งข้อมูลที�ได้จากแบบสอบถามฉบบันีJ จะเป็นประโยชน์ต่อ      
การพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหดี้ยิ�งขึJน  

โปรดทาํเครื� องหมาย � ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ใน    
การประเมินดงันีJ  

5   หมายถึง  นกัศึกษาเห็นดว้ยในระดบัมากที�สุดกบัรายการประเมินขอ้นัJน ๆ  
4   หมายถึง  นกัศึกษาเห็นดว้ยในระดบัมากกบัรายการประเมินขอ้นัJน ๆ 
3   หมายถึง  นกัศึกษาเห็นดว้ยในระดบัปานกลางกบัรายการประเมินขอ้นัJน ๆ 
2   หมายถึง  นกัศึกษาเห็นดว้ยในระดบันอ้ยกบัรายการประเมินขอ้นัJน ๆ 
1   หมายถึง  นกัศึกษาเห็นดว้ยในระดบันอ้ยที�สุดกบัรายการประเมินขอ้นัJน ๆ 

 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านเนื/อหาสาระ 
   1.1 เนืJอหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถของ
นกัศึกษา 

     

   1.2 เนืJอหาสาระมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั      
   1.3 เนืJอหาสาระที�ไดเ้รียนสามารถนาํไปเป็นพืJนฐานในการเรียนรู้
ขัJนสูงต่อไป 

     

   1.4 เนืJอหาสาระมีความเป็นปัจจุบนัและทนัสมยั      
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 
   2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนมีลาํดบัขัJนตอนที�ชดัเจน      
   2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนทาํใหเ้ขา้ใจเนืJอหาไดง่้าย      
   2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้เข้าใจขัJนตอนและเห็น
แนวทางในการอ่านตีความไดช้ดัเจน 

     

   2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกัศึกษาไดแ้ลกเปลี�ยน
ความรู้ความคิด 

     

   2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกัศึกษามีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น 

     

   2.6 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง
ผูส้อนและนกัศึกษา 

     

3. ด้านสื�อการเรียนการสอน 
   3.1 สื�อการเรียนการสอนช่วยใหเ้ขา้ใจเนืJอหาไดม้ากยิ�งขึJน      
   3.2 สื�อการเรียนการสอนเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอน      
4. ด้านประโยชน์และความพงึพอใจที�ได้รับ 
   4.1 การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยพฒันาความสามารถในการอ่าน
ตีความของนกัศึกษาใหดี้ยิ�งขึJน 

     

   4.2 การเรียนรู้ตามรูปแบบทาํให้นกัศึกษามีมุมมองทางความคิดที�
หลากหลายยิ�งขึJน 

     

   4.4 การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยให้นกัศึกษาเป็นคนมีเหตุมีผลมาก
ขึJน 

     

   4.5 การเรียนรู้ตามรูปแบบทาํให้นกัศึกษาเรียนรู้การทาํงานร่วมกบั
ผูอื้�น 

     

   4.6 การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยให้นกัศึกษากลา้แสดงความคิดเห็น
มากยิ�งขึJน 
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การประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที�มีต่อรูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถ 

ในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี�ยวชาญคนที� 

ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

1. ด้านเนื/อหาสาระ 
   1.1 เนืJอหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสมกบั
ความสามารถของนกัศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

   1.2 เนืJอหาสาระมีประโยชน์ต่อการดาํเนิน
ชีวติประจาํวนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

   1.3 เนืJอหาสาระที�ไดเ้รียนสามารถนาํไปเป็น
พืJนฐานในการเรียนรู้ขัJนสูงต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

   1.4 เนืJอหาสาระมีความเป็นปัจจุบนัและ
ทนัสมยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 
   2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนมีลาํดบัขัJนตอน
ที�ชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

   2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนทาํใหเ้ขา้ใจ
เนืJอหาไดง่้าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

   2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยใหเ้ขา้ใจ
ขัJนตอนและเห็นแนวทางในการอ่านตีความได้
ชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

   2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้
นกัศึกษาไดแ้ลกเปลี�ยนความรู้ความคิด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

   2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้
นกัศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

   2.6 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการ
เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูส้อนและนกัศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี�ยวชาญคนที� 

ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

3. ด้านสื�อการเรียนการสอน 
   3.1 สื�อการเรียนการสอนช่วยใหเ้ขา้ใจเนืJอหา
ไดม้ากยิ�งขึJน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

   3.2 สื�อการเรียนการสอนเหมาะสมกบั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4. ด้านประโยชน์และความพงึพอใจที�ได้รับ 
   4.1 การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยพฒันา
ความสามารถในการอ่านตีความของนกัศึกษา
ใหดี้ยิ�งขึJน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

   4.2 การเรียนรู้ตามรูปแบบทาํใหน้กัศึกษามี
มุมมองทางความคิดที�หลากหลายยิ�งขึJน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

   4.3 การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยใหน้กัศึกษา
เป็นคนมีเหตุมีผลมากขึJน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

   4.4 การเรียนรู้ตามรูปแบบทาํใหน้กัศึกษา
เรียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอื้�น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

   4.5 การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยใหน้กัศึกษา
กลา้แสดงความคิดเห็นมากยิ�งขึJน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอน 
ตามทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

 
 
ประเด็นที� 1  

• องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

• องคป์ระกอบใดของรูปแบบการเรียนการสอนที�ควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข  
 
ประเด็นที� 2  

• การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนสอนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
อยา่งไร 

• ขัJนตอนการจดัการเรียนการสอนมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ หรือควรปรับปรุงอยา่งไร 
 
ประเด็นที� 3  

• ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนสามารถเสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความได้
ในระดบัใดและเป็นอยา่งไร 

 
ประเด็นที� 4  

• มีขอ้คิดเห็นอื�น ๆ ที�มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนและการนาํรูปแบบการสอนไปใช้
หรือไม่ อยา่งไร 
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ความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของประเด็นสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
เกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้างความสามารถ 

ในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
 

รายการประเมิน ผู้เชี�ยวชาญคนที� ×�  S.D. ระดับความ
เหมาะสม/
สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 

ประเด็นที� 1 

• องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที�สุด 

• องคป์ระกอบใดของรูปแบบการเรียนการ
สอนที�ควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข 

5 5 5 5 4 4.80 0.44 มากที�สุด 

ประเด็นที� 2 

• การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนสอนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
อยา่งไร 

5 5 5 5 4 4.80 0.44 มากที�สุด 

• ขัJนตอนการจดัการเรียนการสอนมีปัญหาหรือ
อุปสรรคหรือไม่ หรือควรปรับปรุงอยา่งไร 

5 5 5 5 4 4.80 0.44 มากที�สุด 

ประเด็นที� 3 

• ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนสามารถ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านตีความได้
ในระดบัใดและเป็นอยา่งไร 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที�สุด 

ประเด็นที� 4 

• มีขอ้คิดเห็นอื�น ๆ ที�มีต่อรูปแบบการเรียน   
การสอนและการนาํรูปแบบการสอนไปใช้
หรือไม่ อยา่งไร 

5 5 5 5 4 4.80 0.44 มากที�สุด 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
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คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎวีัจนปฏิบัติศาสตร์เพื�อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

 
แนวคิดทฤษฎทีี�ใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

แนวคิดที�ใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตีความในครัJ งนีJ  ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎี
วจันปฏิบติัศาสตร์และแนวคิดการจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock 
and Nagasaka มาพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน ซึ� งแต่ละแนวคิดมีสาระสาํคญัดงันีJ  

สาระสําคัญของทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นการศึกษาเกี�ยวกับความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับผูใ้ช้ภาษาโดย

คาํนึงถึงบริบททางสังคมและวฒันธรรมที�มีผลต่อการใชภ้าษา เป็นการวิเคราะห์วา่ผูพู้ดตอ้งการให้
ถอ้ยคาํที�พดูออกไปสื�อความหมายอะไรในบริบทและบริบทมีอิทธิพลต่อการใชภ้าษาเช่นไร รวมทัJง
ศึกษากระบวนการทางปริชานที�ทาํให้ผูใ้ชภ้าษาสามารถตีความเจตนาของผูพู้ดไดว้า่การที�ผูพู้ดพูด
เช่นนัJน ผูพ้ดูตอ้งการสื�อความหมายอะไรหรือตอ้งการสื�อความหมายอะไรเพิ�มเติมมากกวา่สิ�งที�พูด
ออกมา (Leech: 1983; Levinson: 1983; Yule: 1996; Verchueren: 1999; Mey: 2001; Horn: 2004; 
Malden: 2004; ทรงธรรม อินทจกัร: 2550; กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ ธีรนุช โชคสุวณิช: 
2551; สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง: 2552) 
      งานวจิยันีJไดเ้ลือกใชอ้งคป์ระกอบของวจันปฏิบติัศาสตร์ 4 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. ตวับ่งบอก (Deixis) ตวับ่งบอกในขอ้ความจะทาํใหท้ราบวา่ใครเป็นผูพ้ดู พดูเมื�อไร เวลา
ใด ที�ไหน 
      2. สภาวะเกิดก่อน (Presupposition) เป็นความรู้ที�ได้จากการอนุมาน (inference) หรือ    
การคาดการณ์ตามหลักเหตุผล เป็นความรู้ที�เป็นภูมิหลัง (background knowledge) หรือความรู้
ร่วมกนั (common knowledge, shared knowledge หรือ mutual knowledge) ของคู่สนทนา 
  3. ความหมายชีJบ่งเป็นนยัในการสนทนา (Conversational Implicature) การพิจารณาเจตนา
ที�แทจ้ริงของผูพ้ดูโดยพิจารณาจากรูปประโยคที�ผูพ้ดูแสดงออกมา 
  4. วจันกรรม (Speech Act) วจันกรรมแสดงให้เห็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูพู้ดและผูฟั้ง และ
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูส่้งสารมีเจตนามีเจตนารมณ์หรือวตัถุประสงคใ์นการส่งสารอยา่งไร   
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สาระสําคัญของแนวคิดการจัดการเรียนการสอนวจันปฏิบัติศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock 
and Nagasaka 

Brock and Nagasaka (2005) ไดเ้สนอแนะแนวคิดการจดัการเรียนการสอนเพื�อช่วยให้
ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์ไว ้4 ขัJนตอน ดงันีJ  
 1. See คือ การที�ครูให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นภาษาที�อยู่ในบริบทต่าง ๆ รวมทัJงให้ผูเ้รียนตระหนกั
ถึงบทบาทหน้าที�ของวจันปฏิบติัศาสตร์ และการอธิบายเกี�ยวกบัหน้าที�ของวจันปฏิบติัศาสตร์ใน
สถานการณ์การสื�อสารลกัษณะต่าง ๆ  
 2. Use คือ การที�ครูใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมเกี�ยวกบัการใชภ้าษาในบริบทต่าง ๆ เพื�อให้ผูเ้รียน
ไดเ้ลือกใชใ้หถู้กตอ้งตามสถานการณ์ 
 3. Review คือ  การที�ค รูต้องทบทวน ส่ง เสริม และกล่าวถึงขอบข่าย เ นืJ อหาของ              
วจันปฏิบติัศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ ที�ไดส้อนไปแลว้ 
 4. Experience คือ การที�ครูให้ผูเ้รียนได้ฝึกใช้ประสบการณ์และสังเกตบทบาทหน้าที�
ของวจันปฏิบติัศาสตร์ที�มีต่อการสื�อสาร 
  
หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 

หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนเป็นพืJนฐานความเชื�อในการจดัการเรียนการสอน
ของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ� งผู ้วิจ ัยมีพืJนฐานความเชื�อว่าทฤษฎีวจันปฏิบัติศาสตร์และ           
การจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock and Nagasaka จะทาํให้นกัศึกษา
มีความสามารถในการอ่านตีความสูง ขึJ น  ดังนัJ นผู ้วิจ ัย จึงได้นําสาระสําคัญของทฤษฎี                   
วจันปฏิบติัศาสตร์และการจดัการเรียนการสอนวจันปฏิบติัศาสตร์ตามแนวคิดของ Brock and 
Nagasaka มากาํหนดเป็นหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์ ซึ� งได้
หลกัการสาํคญั 3 ประการ คือ 

1. การจดัการเรียนการสอนที�ให้นกัศึกษาเรียนรู้เกี�ยวกบัลกัษณะของบทอ่านและวิเคราะห์
ความหมายของถอ้ยคาํโดยพิจารณาจากบริบทจะทาํให้นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�แทจ้ริงของ
ผูเ้ขียนได ้

2. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นจะทาํให้นักศึกษามี
มุมมองทางความคิดที�หลากหลายเกี�ยวกบัการตีความ 

3. การที�ผูส้อนอธิบายให้ความรู้แก่นกัศึกษาก่อนที�จะให้นกัศึกษาไดล้งมือปฏิบติักิจกรรม
ทัJงกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี�ยวจะทาํให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจเกี�ยวกบัขัJนตอนและวิธีการอ่าน
ตีความไดดี้ยิ�งขึJน 
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วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 
วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนเป็นเป้าหมายในการพฒันาให้นักศึกษาเกิด   

การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมตามหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน ดังนัJ นผูว้ิจ ัยจึงได้นํา
สาระสําคญัของหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนมากาํหนดเป็นวตัถุประสงค์ของรูปแบบ   
การเรียนการสอนดงันีJ  

1. นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนไดโ้ดยการวิเคราะห์ความหมายของ
ถอ้ยคาํโดยพิจารณาจากบริบท 

2. นกัศึกษาสามารถตีความเจตนาที�แทจ้ริงของผูเ้ขียนจากบทอ่านประเภทต่าง ๆ ได ้
3. นกัศึกษามีมุมมองทางความคิดที�หลากหลายจากการอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็น

และสามารถเลือกแนวคิดที�ดีที�สุดเป็นขอ้สรุปในการตีความ 
 
ขั/นตอนการเรียนการสอน 

ขัJนตอนการเรียนการสอนเป็นการใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัวธีิสอนหรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที�จะ
ทาํให้กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ� ง           
การกําหนดขัJนตอนการเรียนการสอนนัJ นผูว้ิจ ัยได้นําหลักการและวตัถุประสงค์ของรูปแบบ        
การเรียนการสอนมาวเิคราะห์แลว้กาํหนดขัJนตอนต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบเพื�อให้เป็นไปตามหลกัการ
และวตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน โดยขัJนตอนการเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึJน
แบ่งออกเป็น แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันีJ  

ระยะที� 1 การวางแผนและเตรียมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
ระยะนีJ เป็นการเตรียมการของครูก่อนจดัการเรียนการสอนเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยครู

จะตอ้งกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เนืJอหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื�อการเรียนการสอน และ
วธีิการวดัและประเมินผล ตลอดจนการใหค้วามรู้พืJนฐานดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์แก่นกัศึกษา 

ระยะที� 2 ขัJนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัJนเรียน 
ระยะนีJ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัJนเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขัJนตอน   

ใหญ่ ๆ ดงันีJ  
 1. ขัJนก่อนอ่าน ขัJนตอนนีJ มีจุดมุ่งหมายเพื�อเตรียมความรู้เดิม กระตุน้ให้นกัศึกษานาํความรู้
เดิมที�มีอยูม่าใชท้าํความเขา้ใจบทอ่าน โดยมีขัJนตอนการเรียนการสอนยอ่ยดงันีJ  
  1.1 เรียนรู้ลักษณะบทอ่าน ขัJนตอนนีJ ครูและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายความรู้ทั�วไป
เกี�ยวกบัลกัษณะของบทอ่านที�เรียน เช่น องคป์ระกอบ โครงสร้าง ลกัษณะการใชภ้าษา เป็นตน้ 
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  1.2 ให้เครื� องมือผ่านการสาธิต ขัJนตอนนีJ ครูสาธิตวิธีการอ่านโดยใช้ความรู้ด้าน        
วจันปฏิบติัศาสตร์ช่วยในการตีความให้นกัศึกษาดูเป็นตวัอย่าง ไดแ้ก่ การใช้ตวับ่งบอก (Deixis) 
สภาวะ เกิดก่อน (Presupposition)  ความหมายชีJ บ่ง เ ป็นนัยในการสนทนา (Conversational 
Implicature) วจันกรรม (Speech Act)  
 2. ขัJนระหว่างอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็นขัJนตอนที�ให้นักศึกษาอ่านอย่างอิสระ โดยครูคอยให้
ความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เมื�อนกัศึกษาตอ้งการ ซึ� งมีขัJนตอนการเรียนการสอนยอ่ยดงันีJ  
  2.1 อ่านพินิจด้วยตนเอง ขัJนตอนนีJ ครูแจกบทอ่านอีก 1 เรื� อง ให้นักศึกษา แล้วให้
นกัศึกษาแต่ละคนอ่านบทอ่านดว้ยตนเองตามวิธีการที�ครูสาธิต โดยครูคอยให้ความช่วยเหลือใน
ดา้นต่าง ๆ เมื�อนกัศึกษาตอ้งการ 
  2.2 ครืJ นเครงแลกความเห็น ขัJนตอนนีJ ครูให้นักศึกษารวมกลุ่มกนั กลุ่มละ 5 คน เพื�อ
อภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในการตีความบทอ่าน จากนัJนให้แต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการตีความ
ของตนเองทีละกลุ่ม เมื�อนาํเสนอครบทุกกลุ่มแลว้ ครูและนกัศึกษาทัJงชัJนร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบั
ผลการตีความของแต่ละกลุ่มเพื�อหาขอ้สรุปที�เป็นไปไดใ้นการตีความบทอ่านที�ไดอ่้านไป 
  2.3 ใช้ให้เป็นลองฝึกหัด ขัJนตอนนีJ ครูให้นกัศึกษาทาํแบบฝึกหัดเกี�ยวกบับทอ่านที�ได้
อ่าน 
 3. ขัJนหลงัอ่าน ขัJนตอนนีJ เป็นขัJนประเมินความเขา้ใจในการอ่านของนกัศึกษาโดยการทาํ
แบบทดสอบ โดยมีขัJนตอนยอ่ยดงันีJ  
  3.1 ปฏิบติัซํJ าเพื�อประเมิน ขัJนตอนนีJ ครูให้นักศึกษาเลือกบทอ่านตามความสนใจของ
ตนเองคนละ 1 เ รื� อง จากบทอ่านที�ครูเตรียมให้ โดยใช้วิ ธีการที�ได้เ รียนมา เพื�อประเมิน
ความสามารถในการอ่านตีความประจาํหน่วย 

 
การวดัและประเมินผล 

การวดัและประเมินผลเป็นขัJนตอนที�จะชีJ ให้เห็นถึงผลที�เกิดขึJนจากการใชรู้ปแบบการเรียน
การสอน เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่รูปแบบการเรียนการสอนนัJนสามารถทาํให้นกัศึกษาเปลี�ยนแปลง
พฤติกรรมตามหลกัการและวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน ซึ� งการวดัและประเมินผล
นัJนจะต้องสอดคล้องกับขัJนตอนการจดัการเรียนการสอน ดังนัJนผูว้ิจยัจึงนํากิจกรรมการเรียน     
การสอนในแต่ละขัJนตอนมาวิเคราะห์แล้วกําหนดวิธีการวดัและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
ขัJนตอนการเรียนการสอน โดยใชว้ธีิการดงันีJ  
 1. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชัJ นเรียน โดยจะต้องสังเกตพฤติกรรมของ
นกัศึกษาในการตอบคาํถามหรือการมีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในชัJนเรียน  
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 2. การทาํแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นักศึกษาจะตอ้ง
ทดสอบทา้ยหน่วยการเรียนรู้เพื�อเป็นการวดัวา่นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัเนืJอหาในหน่วย
การเรียนรู้นัJนมากนอ้ยเพียงใด 
 3. การทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านตีความก่อนเรียนและหลงัเรียน คะแนน
ที�ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจะเป็นสิ�งที�แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้ความ
เขา้ใจโดยรวมเกี�ยวกบัเนืJอหาที�ไดเ้รียนเพิ�มมากขึJนมากนอ้ยเพียงใด 
 
คําอธิบายรายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ 
 หลักการและกระบวนการอ่านเพื�อการตีความ ฝึกตีความในระดบัคาํ วลี และประโยค 
เพื�อใหเ้ขา้ใจถึงจุดประสงค ์ความคิดหลกั ความคิดแทรก และนํJาเสียงของผูเ้ขียน ฝึกอ่านตีความจาก
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ทัJงร้อยแกว้และร้อยกรอง 
 
จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 1. อธิบายหลกัการและกระบวนการอ่านเพื�อการตีความได ้
 2. ตีความในระดบัคาํ วลี และประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3. ตีความจุดประสงค ์ความคิดหลกั ความคิดแทรก และนํJาเสียงของผูเ้ขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4. ตีความวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ทัJงร้อยแกว้และร้อยกรองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
โครงการสอนรายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ 

จากคาํอธิบายรายวิชาและจุดมุ่งหมายของรายวิชาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดน้าํมากาํหนด
เป็นโครงการสอนตลอดภาคเรียนดงันีJ  
 
สัปดาห์

ที� 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
จํานวน
ชั�วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื/อหา กจิกรรมการเรียน
การสอน 

สื�อการเรียนการสอน 

1  3 1. เพื�อทดสอบ
ความสามารถในการ
อ่านตีความของ
นกัศึกษาก่อนเรียน 

  แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการ
อ่านตีความของ
นกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต 
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สัปดาห์
ที� 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

จํานวน
ชั�วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื/อหา กจิกรรมการเรียน
การสอน 

สื�อการเรียนการสอน 

2 1 
วจันปฏิบติั

ศาสตร์ 
น่ารู้ 

3 1. เพื�อให้นกัศึกษา
เขา้ใจเกี�ยวกบัการ
จดัการเรียนการสอน
และการวดัและ
ประเมินผลในรายวิชา
การอ่านตีความ 
2. เพื�อให้นกัศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัทฤษฎีวจัน
ปฏิบติัศาสตร์ 

1. การจดัการเรียนการ
สอน และการวดัและ
ประเมินผลรายวิชา
การอ่านตีความ 
2. แนวคิดเกี�ยวกบั
ทฤษฎีวจันปฏิบติั
ศาสตร์   
3. ขอบข่ายของทฤษฎี
วจันปฏิบติัศาสตร์ 
4. แนวคิดเกี�ยวกบัตวั
บ่งบอก (Deixis)  
5. แนวคิดเกี�ยวกบั
สภาวะเกิดก่อน 
(Presupposition)  
6. แนวคิดเกี�ยวกบั
ความหมายชีJบ่งเป็น
นยัในการสนทนา 
(Conversational 
Implicature)  
7. แนวคิดเกี�ยวกบั   
วจันกรรม (Speech 
Act) 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 

1. แผนบริหารการ
สอนรายวิชาการอ่าน
ตีความ 
2. เอกสารสาํหรับครู
ใชใ้นการบรรยาย 
เรื�อง แนวคิด ทฤษฎี 
และขอบข่ายของ
ทฤษฎีวจันปฏิบติั
ศาสตร์ 
3. ใบความรู้ เรื�อง 
แนวคิดเกี�ยวกบั    
ตวับ่งบอก (Deixis) 
4. ใบความรู้ เรื�อง 
แนวคิดเกี�ยวกบั
สภาวะเกิดก่อน 
(Presupposition) 
5. ใบความรู้ เรื�อง 
แนวคิดเกี�ยวกบั
ความหมายชีJบ่งเป็น
นยัในการสนทนา 
(Conversa-tional 
Implicature) 
6. ใบความรู้ เรื�อง 
แนวคิดเกี�ยวกบั  
วจัน กรรม (Speech 
Act) 

3-4 2 
พินิจดูเรื�อง

ขาํขนั 

6 1. เพื�อให้นกัศึกษา
บอกลกัษณะของเรื�อง
ขาํขนัได ้
2. เพื�อให้นกัศึกษา
ตีความหมายจากเรื�อง
ขาํขนัได ้

1. ลกัษณะของเรื�อง 
ขาํขนั 
2. การตีความเรื�อง    
ขาํขนั 

การสอนตาม
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติั
ศาสตร์  
 

1. ใบความรู้ เรื�อง 
ลกัษณะของเรื�อง   
ขาํขนั 
2. เรื�องขาํขนัที�ใชใ้น
ขัJนตอนการสาธิต 
3. ใบงาน เรื�อง การ
ตีความเรื�องขาํขนั 
4. แบบฝึกหดั เรื�อง 
การตีความเรื�อง     
ขาํขนั 
5. แบบทดสอบ
ประจาํหน่วยที� 2 
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สัปดาห์
ที� 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

จํานวน
ชั�วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื/อหา กจิกรรมการเรียน
การสอน 

สื�อการเรียนการสอน 

5-6 3 
รู้เท่าทนั
โฆษณา 

6 1. เพื�อให้นกัศึกษา
บอกลกัษณะของ
โฆษณาได ้
2. เพื�อให้นกัศึกษา
ตีความหมายจาก
โฆษณาได ้

1. ลกัษณะของ
โฆษณา 
2. การตีความโฆษณา 

การสอนตาม
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติั
ศาสตร์  

1. ใบความรู้ เรื�อง 
ลกัษณะของโฆษณา 
2. โฆษณาที�ใชใ้น
ขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนที�ให้
นกัศึกษาฝึกตีความ
ดว้ยตนเอง 
3. แบบทดสอบ
ประจาํหน่วยที� 3 

7-8 4 
พิจารณา

ภาษาคาํคม 

6 1. เพื�อให้นกัศึกษา
บอกลกัษณะของคาํ
คมได ้
2. เพื�อให้นกัศึกษา
ตีความหมายจากคาํ
คมได ้

1. ลกัษณะของคาํคม 
2. การตีความคาํคม 

การสอนตาม
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติั
ศาสตร์  
 

1. ใบความรู้ เรื�อง 
ลกัษณะของคาํคม 
2. คาํคมที�ใชใ้น
ขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนที�ให้
นกัศึกษาฝึกตีความ
ดว้ยตนเอง 
3. แบบทดสอบ
ประจาํหน่วยที� 4 

9-10 5 
ระดมคิด

วินิจ      
เรื�องสัJน 

6 1. เพื�อให้นกัศึกษา
บอกลกัษณะของ  
เรื�องสัJนได ้
2. เพื�อให้นกัศึกษา
ตีความหมายจาก  
เรื�องสัJนได ้

1. ลกัษณะของ     
เรื�องสัJน 
2. การตีความ เรื�องสัJน 

การสอนตาม
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติั
ศาสตร์  
 

1. ใบความรู้ เรื�อง 
ลกัษณะของเรื�องสัJน 
2. เรื�องสัJนที�ใชใ้น
ขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนที�ให้
นกัศึกษาฝึกตีความ
ดว้ยตนเอง 
3. แบบทดสอบ
ประจาํหน่วยที� 5 

11-12 6 
ตีความ 

คาํประพนัธ์ 
คดัสรรจาก
วรรณคดี 

6 1. เพื�อให้นกัศึกษา
บอกลกัษณะของ     
คาํประพนัธ์ไทย
โบราณได ้
2. เพื�อให้นกัศึกษา
ตีความหมายจาก     
คาํประพนัธ์คดัสรร
จากวรรณคดีได ้

1. ลกัษณะของ        
คาํประพนัธ์ไทย
โบราณ 
2. การตีความ          
คาํประพนัธ์คดัสรร
จากวรรณคดี 

การสอนตาม
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติั
ศาสตร์  
 

1. ใบความรู้ เรื�อง 
ลกัษณะของ           
คาํประพนัธไ์ทย
โบราณ 
2. คาํประพนัธจ์าก
วรรณคดีที�ใชใ้น
ขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนที�ให้
นกัศึกษาฝึกตีความ
ดว้ยตนเอง 
3. แบบทดสอบ
ประจาํหน่วยที� 6 
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สัปดาห์
ที� 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

จํานวน
ชั�วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื/อหา กจิกรรมการเรียน
การสอน 

สื�อการเรียนการสอน 

13-14 7 
ความหมาย

บ่งชีJจาก 
บทกวีซีไรต ์

6 1. เพื�อให้นกัศึกษา
บอกลกัษณะของคาํ
ประพนัธ์สมยัใหม่ได ้
2. เพื�อให้นกัศึกษา
ตีความหมายจากบท
กวีซีไรตไ์ด ้

1. ลกัษณะของ        
คาํประพนัธ์สมยัใหม่ 
2. การตีความบทกวี  
ซีไรต ์

การสอนตาม
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎีวจันปฏิบติั
ศาสตร์  
 

1. ใบความรู้ เรื�อง 
ลกัษณะของคาํ
ประพนัธ์สมยัใหม่ 
2. บทกวีซีไรตที์�ใช้
ในขัJนตอนการสาธิต
และขัJนตอนที�ให้
นกัศึกษาฝึกตีความ
ดว้ยตนเอง  
3. แบบทดสอบ
ประจาํหน่วยที� 7 

15  3 1. เพื�อทดสอบ
ความสามารถในการ
อ่านตีความของ
นกัศึกษาหลงัเรียน 

ทดสอบหลงัเรียนดว้ย
แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการ
อ่านตีความของ
นกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต 

 แบบทดสอบวดั
ความสามารถใน  
การอ่านตีความของ
นกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หลงัจากที�ผูว้ิจยัไดก้าํหนดโครงการสอนตลอดภาคเรียน รายวิชา THAI 3206 การอ่าน
ตีความ แลว้ จึงไดน้าํมาเขียนแผนการจดัการเรียนรู้รายชั�วโมง ดงัรายละเอียดต่อไปนีJ  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� 2 
รายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ     ระดับปริญญาตรี 
หน่วยที� 2 พนิิจดูเรื�องขําขัน       จํานวน 6 ชั�วโมง 
เรื�อง การตีความเรื�องขําขัน      จํานวน 3 ชั�วโมง 

 
สาระสําคัญ 

เรื� องขาํขนัเป็นเรื� องที�แต่งขึJ นเพื�อสร้างความสนุกสนานให้แก่ผูอ่้านหรือชวนให้ผูอ่้าน
หวัเราะ เนืJอเรื�องมีขนาดไม่ยาวมากนกั กล่าวถึงเรื�องใดเรื�องหนึ�งเพียงเรื�องเดียว ตวัละครมีตัJงแต่ 1-2 
ตวัขึJนไป เรื�องขาํขนัสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกเป็นส่วนที�ให้รายละเอียดเกี�ยวกบั
สถานการณ์ของเรื� อง และส่วนที�สองเป็นจุดหักมุมของเรื� อง การตีความเรื� องขาํขนัผูอ่้านต้อง
พิจารณาว่าเรื� องขาํขนันัJนกล่าวถึงตวัละครใดและตอ้งการให้ขอ้มูลอะไรเกี�ยวกบัตวัละครนัJน ซึ� ง
ผูเ้ขียนไม่บอกไวโ้ดยตรงในเนืJอเรื�อง ผูอ่้านจะตอ้งพิจารณาจากบริบทหรือขอ้มูลที�มีมาก่อน จึงจะ
สามารถเขา้ใจเจตนาหรือสิ�งที�ผูเ้ขียนตอ้งการจะบอกได ้
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นกัศึกษาสามารถบอกลกัษณะของเรื�องขาํขนัได ้
 2.  นกัศึกษาสามารถตีความหมายจากเรื�องขาํขนัได ้
 
สาระการเรียนรู้ 
 1.  ลกัษณะของเรื�องขาํขนั 
 2.  การตีความเรื�องขาํขนั 
 
ภาระงาน/ชิ/นงาน 

แบบทดสอบประจาํหน่วยที� 2 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั/นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียน
การสอนตาม

ทฤษฎวีจันปฏิบัติ
ศาสตร์ 

ขั/นนํา  
     1. ครูสนทนากบันกัศึกษาเกี�ยวกบัประสบการณ์ในการอ่านเรื�องขาํขนั  
ขั/นสอน  
     ขัJนก่อนอ่าน  
     2. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัลกัษณะของเรื�อง
ขาํขนั 

เรียนรู้ลกัษณะบท
อ่าน  

     3. ครูสาธิตวธีิการอ่านตีความเรื�องขาํขนัโดยใชค้วามรู้ดา้นวจันปฏิบติั
ศาสตร์ใหน้กัศึกษาดูเป็นตวัอยา่ง  

ใหเ้ครื�องมือผา่น
การสาธิต 

     ขัJนระหวา่งอ่าน  
     4. ครูแจกใบงาน เรื�อง การตีความเรื�องขาํขนั ให้นกัศึกษาแต่ละคนตีความ
เรื�องขาํขนัดว้ยตนเองตามวธีิการที�ครูสาธิต โดยครูคอยให้ความช่วยเหลือใน
ดา้นต่าง ๆ เมื�อนกัศึกษาตอ้งการ 

อ่านพินิจดว้ย
ตนเอง 
 

     5. ครูใหน้กัศึกษารวมกลุ่มกนั กลุ่มละ 5 คน เพื�ออภิปรายแลกเปลี�ยนความ
คิดเห็นเกี�ยวกบัการตีความเรื�องขาํขนัในใบงาน เรื�อง การตีความเรื�องขาํขนั ที�
ครูแจกให้  

ครืJนเครงแลก
ความเห็น 

     6. แต่ละกลุ่มระดมความคิดเพื�อคดัเลือกขอ้ความที�กลุ่มคิดวา่ตีความได้
ถูกตอ้งที�สุดจากสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม แลว้นาํเสนอผลการตีความเรื�องขาํขนั
ในใบงาน เรื�อง การตีความเรื�องขาํขนั ทีละกลุ่ม  

 

     7. เมื�อนาํเสนอครบทุกกลุ่มแลว้ ครูและนกัศึกษาทัJงชัJนร่วมกนัอภิปราย
เกี�ยวกบัผลการตีความเรื�องขาํขนัของแต่ละกลุ่มเพื�อหาขอ้สรุปที�เป็นไปไดใ้น
การตีความเรื�องขาํขนัที�ไดอ่้านไป 

 

     8. ครูใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกหดั เรื�อง การตีความเรื�องขาํขนั 
 

ใชใ้หเ้ป็นลอง
ฝึกหดั  
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ขั/นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการเรียน
การสอนตาม

ทฤษฎวีจันปฏิบัติ
ศาสตร์ 

 9. ครูตรวจแบบฝึกหดัและใหค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัการตีความเรื�องขาํขนัแก่
นกัศึกษา 

 

     ขัJนหลงัอ่าน  
     10. ครูใหน้กัศึกษาเลือกเรื�องขาํขนัตามความสนใจของตนเองคนละ 1 เรื�อง 
จากเรื�องขาํขนัที�ครูเตรียมให ้โดยใชว้ธีิการที�ไดเ้รียนมา เพื�อเป็นการทดสอบ
ประจาํหน่วย 

ปฏิบติัซํJ าเพื�อ
ประเมิน  
 

ขั/นสรุป  
     11. ครูละนกัศึกษาร่วมกนัสรุปเกี�ยวกบัการนาํทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มา
ใชใ้นการตีความเรื�องขาํขนัและวธีิการตีความเรื�องขาํขนั 

 

 

สื�อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 1.  เรื�องขาํขนัที�ใชใ้นขัJนตอนการสาธิต 
 2. ใบงาน เรื�อง การตีความเรื�องขาํขนั 
 3. แบบฝึกหดั เรื�อง การตีความเรื�องขาํขนั 
 4.  แบบทดสอบประจาํหน่วยที� 2 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1. สาํนกัหอสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 

การวดัและประเมินผล 

จุดประสงค์ วธีิการวดั เครื�องมือ เกณฑ์การวดั 
1. นกัศึกษาสามารถ
บอกลกัษณะของเรื�อง
ขาํขนัได ้

สังเกตจาก              
การอภิปรายร่วมกนั
ในชัJนเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ผา่นเกณฑร์ะดบั
คุณภาพ 2 

2. นกัศึกษาสามารถ
ตีความหมายจากเรื�อง
ขาํขนัได ้

ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบประจาํ
หน่วยที� 2 

ผา่นเกณฑร์ะดบั
คุณภาพ 2 
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เกณฑ์ประเมินการมีส่วนร่วมในชั/นเรียน 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ลกัษณะพฤติกรรม 

4 นักศึกษาให้ความร่วมมือในชัJนเรียนดีมาก ทาํกิจกรรมตามที�ผูส้อนกาํหนดทุกครัJ ง 
ตอบคาํถามในชัJนเรียนตลอดเวลา 

3 นกัศึกษาใหค้วามร่วมมือในชัJนเรียนพอสมควร ทาํกิจกรรมตามที�ผูส้อนกาํหนดทุกครัJ ง 
แต่ตอบคาํถามในชัJนเรียนเฉพาะเมื�อถูกเรียกเท่านัJน 

2 นกัศึกษาใหค้วามร่วมมือในชัJนเรียนนอ้ย ทาํกิจกรรมตามที�ผูส้อนกาํหนดเป็นบางอยา่ง 
ตอบคาํถามในชัJนเรียนเป็นบางครัJ ง 

1 นกัศึกษาไม่ใหค้วามร่วมมือในชัJนเรียน ไม่ทาํกิจกรรมตามที�ผูส้อนกาํหนดและไม่ตอบ
คาํถามในชัJนเรียนเลย 

 
เกณฑ์ประเมินความสามารถในการอ่านตีความ 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ลกัษณะพฤติกรรม 

4 ตีความได้ถูกตอ้งโดยใช้ขอ้มูลหรือเชื�อมโยงขอ้มูลที�ได้จากการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี
วจันปฏิบติัศาสตร์มาเป็นแนวทางในการตีความ 

3 ตีความได้ถูกตอ้งแต่ไม่ค่อยใช้ขอ้มูลหรือเชื�อมโยงขอ้มูลที�ได้จากการวิเคราะห์ด้วย
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มาเป็นแนวทางในการตีความ 

2 ตีความไม่ถูกต้อง แต่แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีวจันปฏิบัติ
ศาสตร์ 

1 ตีความไม่ ถูกต้อง และไม่นําทฤษฎีว ัจนปฏิบัติศาสตร์มาวิ เคราะห์ข้อมูล เพื�อ
ประกอบการตีความ 
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บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการเรียนรู้/ผลการจดัการเรียนการรู้ 
  .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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รายวชิา THAI 3206  
การอ่านตีความ 

เอกสารสําหรับครูใช้ในการบรรยาย 
ระดับชั/นปริญญาตรี 

 
ความหมายของเรื�องขําขัน 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 196) ไดนิ้ยามความหมายคาํว่า      
ขาํขนั ไวว้่า ที�ชวนให้หัวเราะ เช่น เรื� องขาํขนั นิทานขาํขนั เพราะฉะนัJ น คาํว่า เรื� องขาํขนั จึง
หมายถึง เรื�องที�ชวนให้หัวเราะ ดงัที� ทิพยว์ารี เรืองแจ่ม (2554: 13) ไดก้ล่าวไวว้่า เรื�องขาํขนั คือ 
เรื�องเล่าที�สร้างความสนุกสนาน ทาํใหเ้กิดอารมณ์ขนัหรือสามารถสร้างบรรยากาศที�ทาํให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ผูที้�ไดย้นิไดฟั้ง และแฝงไปดว้ยการใชภ้าษาและวาทศิลป์ต่าง ๆ  

นอกจากนีJ  วนิดา บาํรุงไทย (2544: 81-85) ยงัได้กล่าวไวว้่า เรื� องขาํขนั คือ เรื� องที�ผูแ้ต่ง
สมมติเหตุการณ์หรือเรื�องราวขึJนเอง หรืออาจจะปรุงแต่งมาจากเรื�องจริง โดยไม่มีจุดมุ่งหมายอื�นใด
นอกจากตอ้งการสร้างอารมณ์บนัเทิงสนุกสนานแก่ผูอ่้านเพียงประการเดียว  

เพราะฉะนัJนจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า เรื�องขาํขนั คือ เรื� องเล่าที�มีจุดมุ่งหมายเพื�อสร้าง
ความสนุกสนานหรือเรื�องที�ชวนใหผู้อ่้านหวัเราะ  
 
ลกัษณะและโครงสร้างของเรื�องขําขัน 

ลกัษณะของเรื�องขาํขนันัJน ทศันีย ์กระต่ายอินทร์ (2521: 17, 47) ไดไ้วว้า่ เรื�องขาํขนัเป็น
เรื�องตลกสัJ น ๆ มีความยาวตัJงแต่ประโยคเดียวจนกระทั�งมีความยาวถึง 5-6 บรรทดั เนืJอเรื�องส่วน
ใหญ่เป็นเรื�องตลกที�ไม่น่าเป็นไปไดห้รือเป็นคาํพูดที�ชวนให้คิดตามหลกัตรรกวิทยาที�น่าขนั บาง
เรื�องอาจไม่จาํเป็นตอ้งมีตวัละครแต่ถา้มีมกัจะไม่เกิน 2 ตวั ใชบ้ทเจรจาไม่มากนกั จุดขาํขนัมกัอยู่
ตรงประโยคสุดทา้ยของเรื�อง  

ส่วน Greg (2004 อา้งใน ทิพยว์ารี เรืองแจ่ม, 2554: 13-14) ไดอ้ธิบายเพิ�มเติมวา่ โครงสร้าง
ของเรื� องขาํขนัมี 2 ส่วน โดยส่วนแรกของเรื� องขาํขันนัJนจะเป็นส่วนที�ให้รายละเอียดเกี�ยวกับ
สถานการณ์ของเรื�องว่าใครกระทาํสิ�งใดหรือพูดกบัใคร เพื�อให้ผูอ่้านเขา้ใจเป็นอนัดบัแรก ส่วนที�
สองคือส่วนที�เรียกว่าจุดหักมุมของเรื�องขาํขนั ซึ� งเป็นจุดที�สร้างเสียงหัวเราะดว้ยจุดจบที�ไม่มีใคร
คาดคิด เพื�อทาํใหผู้อ่้านประหลาดใจหรือคาดไม่ถึง จนเกิดเกิดเสียงหวัเราะได ้
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จุดมุ่งหมายของเรื�องขําขัน 
เรื� องขาํขนัเป็นงานเขียนประเภทบนัเทิงคดีเพราะฉะนัJนจุดมุ่งหมายหลักของงานเขียน

ประเภทนีJก็คือมุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินหรือให้ความบนัเทิงแก่ผูอ่้าน  ยิ�งหากเป็นเรื�องขาํขนัดว้ย
แลว้ยิ�งมีจุดมุ่งหมายชดัเจนว่าตอ้งการให้ผูอ่้านเกิดความตลกขบขนั อย่างไรก็ตามเรื�องขาํขนัยงัมี
จุดมุ่งหมายอื�น ๆ อีก ดงัที� ทศันีย ์กระต่ายอินทร์ (2521: 25-30) และ ชวลิต ผูภ้กัดี (2543: 44-45) ได้
กล่าวไวด้งันีJ  
 1. เพื�อทาํให้ผูอ่้านคลายความตึงเครียด ดังที�ได้กล่าวแล้วว่าเรื� องขาํขันเป็นงานเขียน
ประเภทบนัเทิงคดีซึ� งมีจุดมุ่งหมายเพื�อให้ความบนัเทิงใจแก่ผูอ่้านเป็นสําคญั เพราะฉะนัJนการอ่าน
เรื�องขาํขนัจึงทาํใหผู้อ่้านรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอ่นคลายจากความตึงเครียดในชีวติ 
 2. เพื�อให้เรื�องรุนแรงกลายเป็นเรื�องธรรมดาหรือน่าหัวเราะ  การกล่าวถึงจุดบกพร่องของ
สังคมอยา่งตรงไปตรงมาอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อผูอื้�นหรือผูถู้กกล่าวถึงอาจจะไม่พอใจ แต่ถา้
ผูเ้ขียนใชค้วามสามารถในการเขียนทาํให้เรื�องที�รุนแรง จริงจงั มีนํJ าหนกัอ่อนลง ผูอ่้านจะอ่านดว้ย
ความรู้สึกสนุกสนาน ขณะเดียวกนัก็สมใจหรือสะใจ ผูที้�ถูกกล่าวถึงก็จะไม่รู้สึกวา่ตนเองถูกตาํหนิ
แบบตรง ๆ ทาํใหไ้ม่รู้สึกเสียหนา้มากนกั   
 3. เพื�อกระตุน้ความคิดของผูอ่้าน แมว้่าผูเ้ขียนจะชีJ แนะให้ผูอ่้านเห็นความบกพร่องของ
สังคมดังกล่าวข้างต้น แต่ผูเ้ขียนก็ไม่ได้เสนอความคิดในการแก้ไขปัญหานัJนโดยตรง เพียงแต่
กระตุ้นให้ผูอ่้านคิดว่าควรจะทาํอย่างไรหรือมีความรู้สึกอย่างไรกับสิ� งที�เกิดขึJ นเท่านัJ น ไม่ได้
ตอ้งการคาํตอบที�แทจ้ริง 
 4. เพื�อแสดงทศันะต่าง ๆ เกี�ยวกบัปัญหาที�เกิดขึJนในสังคม เมื�อสังคมมีจุดบกพร่องและ
ผูเ้ขียนชีJ ให้เห็นจุดบกพร่องนัJนแล้ว บางครัJ งทุกคนก็ผ่านปัญหานัJนไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึJ น 
ดงันัJนผูเ้ขียนบางคนจึงเสนอแนวคิดในการแกไ้ขจุดบกพร่องนัJนดว้ยการบอกเป็นนยัโดยใชอ้ารมณ์
ขนัเป็นเครื�องมือ  
 5. เพื�อล้อเลียน ผูเ้ขียนอาจจะล้อเลียนเหตุการณ์ บุคคล วรรณคดีเก่า ๆ หรือสิ�งต่าง ๆ ที�
เกิดขึJนในสังคม โดยการนาํมาเขียนเป็นเรื�องขาํขนัในลกัษณะที�เรียกวา่หยกิแกมหยอก 
 
องค์ประกอบของเรื�องขําขัน 

จากการศึกษางานวิจัยของ ทศันีย์ กระต่ายอินทร์ (2521) ที�ทาํวิจัยเรื� อง อารมณ์ขันใน
วรรณกรรมร้อยแกว้ของไทยระหวา่ง พ.ศ. 2453-2516 สามารถสรุปองคป์ระกอบของเรื�องขาํขนัได้
ดงันีJ   
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 1. ตวัละคร ผูแ้ต่งจะสร้างตวัละครขึJนจากชีวิตจริงและบางทีก็เป็นชีวิตจริงของผูแ้ต่ง แต่
ลกัษณะของตวัละครจะต่างจากลกัษณะของคนธรรมดาไปบา้งในดา้นความรู้สึกนึกคิดและอุปนิสัย
บางประการ นอกจากนีJตวัละครส่วนใหญ่มกัจะเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 
 2. โครงเรื�อง เรื�องขาํขนัจะมีเพียงโครงเรื�องเดียวหรือเหตุการณ์เดียวเพราะเป็นเรื�องสัJน ๆ 
และเป็นโครงเรื�องที�ไม่สลบัซบัซอ้นมากนกั ตามปกติแลว้โครงเรื�องของเรื�องขาํขนัมี 2 ประเภท คือ 
โครงเรื� องที�ให้อารมณ์ขนัโดยตรง หมายความว่าจุดขาํขนัอยู่ที�โครงเรื� อง กบั โครงเรื� องที�ไม่ให้
อารมณ์ขนัโดยตรงแต่ใชส่้วนประกอบอื�น ๆ ของเรื�องสร้างอารมณ์ขนัแทน เช่น ใชต้วัละคร เนืJอหา 
หรือการใชภ้าษาเป็นสื�อในการสร้างอารมณ์ขนั ซึ� งโครงเรื�องประเภทหลงันีJจะพบมากที�สุด 
 3. เนืJอหา เนืJอหาที�นํามาเขียนเรื� องขาํขนัจะเป็นเรื� องอะไรก็ได้ โดยอาจจะเป็นเรื� องที�
ใกลเ้คียงกบัชีวติความเป็นอยูข่องคนเรา เรื�องที�ไม่มีความสําคญั เรื�องที�คาดไม่ถึง หรือเป็นเรื�องที�ไม่
ค่อยมีผูนึ้กถึง จนกระทั�งถึงเรื�องที�มีความสําคญั โดยส่วนมากแลว้เรื�องขาํขนัมกัจะมีเนืJอหาเกี�ยวกบั
เรื�องสัปดน เรื�องเกี�ยวกบัเศรษฐกิจ เรื�องทางสังคมและวฒันธรรม เรื� องการเมือง เรืJ องสัพเพเหระ   
เป็นตน้ 
 4. การใชภ้าษา เรื�องขาํขนัอาจจะมีการใชค้าํที�มีความหมายตามพจนานุกรมซึ� งผูอ่้านเขา้ใจ
ได้โดยทนัทีหรือบางคาํอาจมีความหมายในระดบัลึกซึ� งผูอ่้านตอ้งทาํความเขา้ใจจากเนืJอความที�
ผูเ้ขียนบอกทางอ้อม รวมทัJงอาจมีการให้รายละเอียดต่าง ๆ โดยการบรรยายและพรรณนาอย่าง
ละเอียด ตลอดจนอาจมีการใชส้าํนวนโวหารประกอบเพื�อแสดงความหมายบางประการ 
 
ประเภทของเรื�องขําขัน 
 ขวญัใจ อุ่นเรือน (2546) ไดท้าํวิจยัเรื� อง กลวิธีการใช้ภาษาเพื�อสร้างความขบขนัในเรื�อง    
ขาํขันไทยร่วมสมยั แล้วได้จดัแบ่งประเภทของเรื� องขาํขนัตามลักษณะภาษาที�ใช้ออกเป็น 11 
ประเภท ดงันีJ  
 1. เรื� องขาํขันที�สร้างจากความกํากวม ความกํากวมในที�นีJ หมายถึงความกํากวมด้าน
ความหมายและโครงสร้าง ความกาํกวมดา้นความหมาย หมายถึง การที�คาํหนึ�งคาํสามารถตีความได้
มากกว่าหนึ� งความหมาย ส่วนความกาํกวมที�เกิดจากโครงสร้างเกิดจากการเรียงลาํดบัของคาํใน
ประโยคหรือวลีทาํให้ไดโ้ครงสร้างมากกวา่หนึ�งโครงสร้างที�มีความหมายแตกต่างกนั ยกตวัอยา่ง
เช่น 
 สุขมุชีJ หิ�งกบัหอ้ยใหสุ้วรรณดู แลว้พดูวา่ 
 สุขมุ  :  นายเชื�อไหมวา่ไอส้องคนนัJนน่ะ ไม่กินเส้นกนั? 
 สุวรรณ  :  จริงอะ๊! ก็เห็นเขาสนิทสนมกนัดีนี� 
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 สุขมุ  :  ไม่เชื�อ เอง็ตามขา้ไปดูมนัสองคนดว้ยกนั 
  สุวรรณ  :  จริง ๆ ดว้ย พวกนัJนไม่กินเส้นกนัจริง ๆ ดว้ย สั�งเกาเหลามากินกนัทัJงสองคน

เลย 
 
 2. เรื�องขาํขนัที�สร้างมุขตลกจากการใชภ้าษาหรือพฤติกรรมที�เกินจริง พฤติกรรมที�เกินจริง 
หมายถึง พฤติกรรมที�ไม่ใช่พฤติกรรมโดยปกติวิสัย เป็นสิ�งที�เหนือกวา่ความคาดหมายและเกินกวา่
ที�คนทั�วไปปฏิบติั การใช้ภาษาหรือนาํพฤติกรรมที�เกินความจริงมาใช้ในเรื�องขาํขนัถือว่าเป็นมุข
อยา่งหนึ�งที�สร้างความขบขนัได ้ยกตวัอยา่งเช่น 
 หนึ� งซึ� งเป็นสาวไฮโซไดไ้ปกินเลีJ ยงที�ภตัราคารหรูแห่งหนึ� ง และหนึ� งไดไ้ปขอความ
ช่วยเหลือจากผูช้ายคนหนึ�ง 
 ผูช้าย  :  มีอะไรใหช่้วยหรือเปล่าครับ 
 หนึ�ง  :  จะขอยมืไมขี้ดหน่อยค่ะ 
 ผูช้าย :  คุณใชไ้ฟแช็คดีกวา่ครับ 
  หนึ�ง  :  คุณนี�ก็บา้ ไฟแช็คจะเอามาแคะฟันไดอ้ยา่งไรคะ 
 
 3. เรื�องขาํขนัที�สร้างมุขตลกโดยการหลอกให้คิดหรือหกัมุมตอนจบ หมายถึง การใชภ้าษา
บรรยายเรื�องขาํขนัที�ทาํให้ผูฟั้งหลงคิดไปเป็นอีกเรื�องหนึ� งแต่เมื�อมาถึงตอนจบหรือตอนทา้ยของ
เรื�องจะมีการเฉลยเพื�อเผยใหเ้ห็นถึงคาํตอบที�แทจ้ริง ยกตวัอยา่งเช่น 
 ลูก  :  วนันีJผมสอบได ้100 คะแนนเตม็เลยแม่ 
 แม่  :  เก่งจริง ๆ ลูกแม่ ไดว้ชิาไหนล่ะ 
 ลูก  :  2 วชิารวมกนัฮะ คณิตศาสตร์ 50 กบัวทิยาศาสตร์อีก 50 
  แม่  :  !!! 
 
 4. เรื� องขาํขนัที�สร้างมุขตลกโดยการใช้ภาษาทางออ้ม การใช้ภาษาทางออ้ม คือ การใช้
ภาษาเพื�อสื�อหรือบ่งบอกข้อมูลบางอย่างไปยงัผูฟั้งโดยหลีกเลี�ยงการกล่าวโดยตรง ทัJ งนีJ อาจมี
วตัถุประสงค์เพื�อหลีกเลี�ยงการใช้คาํที�หยาบโลน รักษาความสุภาพ หรือลดความแรงของการใช้
ภาษาโดยตรง ยกตวัอยา่งเช่น 
 วนัหนึ�งชาติ(สามี)กาํลงัสูบบุหรี�อยู ่แกว้(ภรรยา)ก็เดินเขา้มา 
 แกว้  :  เมื�อไหร่คุณจะเลิกสูบบุหรี�  
 แกว้  :  คุณรู้ไหมวา่บุหรี�ทาํ ใหค้นรอบขา้งตายได ้
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  ชาติ :  ก็เพราะเหตุนีJไงฉนัถึงไม่เลิก 
 
 5. เรื�องขาํขนัที�สร้างมุขตลกโดยการใชภ้าษาที�พอ้งเสียง คาํพอ้งเสียง คือ คาํต่างประเภทแต่
ออกเสียงเหมือนกนั มีความหมายต่างกนั บางทีออกเสียงเหมือนกนั สะกดต่างกนั ก็จดัว่าเป็นคาํ
พอ้งเสียงดว้ย คาํพอ้งเสียงเป็นอีกปัจจยัหนึ�งที�สร้างความขบขนัขึJนได ้ยกตวัอยา่งเช่น 
 มีเด็กคนหนึ�งยงินกอยูก่็มีฝรั�งเดินมา เด็กเล็งไปที�นกชะตาขาดตวัหนึ�ง และยงิออกไป ลูก 
หินไปโดนปีกนกหล่น ปากนกแหลมทิ�มไปที�กลางหวัฝรั�ง 
 "NO NO NO" ฝรั�งบอก 
  "ไม่โนหรอก แตกเลย" เด็กพดู 
 
 6. เรื� องขาํขนัที�สร้างมุขตลกจากความไร้เดียงสาและความซื�อของเด็ก การนําความไร้
เดียงสาและความซื�อของเด็กซึ� งถือวา่เป็นสิ�งบริสุทธิq และไม่ซบัซอ้นเหมือนความคิดของผูใ้หญ่ หรือ
การมองสิ� งต่าง ๆ ผ่านสายตาของเด็ก บางครัJ งก็สร้างความขาํขนัได้ เพราะว่าเด็กส่วนมากคิด
อยา่งไรก็พดูอยา่งนัJน ยกตวัอยา่งเช่น 
 วนัหนึ�งแม่พูดกบัลูกวา่ 
 แม่ : ถา้ลูกซนผมของแม่จะหงอกวนัละเส้น 
 ลูกจึงยอ้นแม่กลบัไปวา่ 
  ลูก : ถา้งัJนอีตอนเป็นเด็กแม่ก็คงจะซนมากเลยสิคะ ยายถึงไดผ้มหงอกเตม็หวัเลยน่ะ 
 
 7. เรื� องขาํขนัที�ใช้เรื�องลามกหรือสัปดนเพื�อสร้างมุขตลก เรื� องขาํขนัประเภทนีJ มกัสร้าง
ความตลกโดยการกล่าวถึงเรื�องเพศหรือเรื�องสัปดน แต่ก็ไม่กล่าวถึงอยา่งโจ่งแจง้มากนกั ยกตวัอยา่ง
เช่น 
 ทหาร 3 นายซึ� งมาจากคนละจงัหวดัไดม้าประจาํการอยูที่�ชายแดน ทหารนายที� 1 มาจาก
จงัหวดัเชียงราย นายที� 2 มาจากจงัหวดัเชียงใหม่ นายที� 3 มาจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทหารทัJงสาม
นายไดอ้วดวา่จงัหวดัของตนนัJนหนาวมาก 
 ทหารนายที� 1 ซึ� งมาจากเชียงรายบอกวา่ "ที�บา้นของฉนันะ เปิดก๊อกนํJ า ก็ออกมาเป็นนํJ า
แขง็เลย" 
     นายทหารคนที� 2 ที�มาจากเชียงใหม่ก็โออ้วดวา่"ที�บา้นฉันนะหนาวกวา่บา้นนายเยอะ
เพราะที�บา้นฉนันะแค่ฉี�ออกมาก็เป็นนํJาแขง็แลว้ล่ะ" 
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 ส่วนนายทหารที�มาจากแม่ฮ่องสอนก็บอกว่า "ที�นายสองคนพูดมานะไม่ไดค้รึ� งบา้นฉัน
หร๊อก" แลว้นายทหารคนที� 1 กบั 2 ก็ถามเป็นเสียงเดียวกนัว่า" หนาวขนาดไหนเชียว" แลว้
นายทหารคนที� 3 ก็พดูวา่ "ที�บา้นฉนัแค่คิดก็แขง็แลว้" 5555555555555 
 
 8. เรื�องขาํขนัที�ใช้การละคาํเพื�อสร้างมุขตลก เรื�องขาํขนัประเภทนีJ จะใช้การละคาํมาเป็น
กลวิธีในการสร้างความขบขนัให้เกิดขึJน โดยทาํให้ผูอ่้านเกิดความสับสนและแปลความหมายผิด 
ยกตวัอยา่งเช่น 
 แพทย ์ :  ยายมาหาแพทยห์รือครับ 
 ยาย  :  มาที�คลีนิค ไม่มาหาแพทย ์แลว้จะไปหา “ ใคร” ที�ไหนละคะ 
 แพทย ์ :  งัJนถอดรองเทา้ ชั�งนํJาหนกัเลยครับ 
 ยายจึงถอดรองเทา้ชั�ง 
 ยาย  :  แพทยค์ะ ชั�งแลว้ค่ะ 
 แพทย ์ :  กี�กิโลครับยาย 
 ยาย  :  … 3 ขีด 
  แพทย ์ :  … 55555555555 
 
 9. เรื�องขาํขนัที�ใชก้ารสร้างเหตุการณ์หรือสร้างความหมายใหม่เพื�อใหเ้กิดความขาํขนั เรื�อง
ขาํขนัที�ใช้การสร้างเหตุการณ์หรือสร้างความมายใหม่เพื�อให้เกิดความขาํขนัเป็นการใช้ภาษาที�
ขดัแยง้กบัความเขา้ใจโดยทั�วไปของคนในสังคม นอกจากนีJการสร้างความหมายขึJนมาใหม่จากคาํที�
เคยใช้กนัในความหมายหนึ� ง ลว้นเป็นกลวิธีที�สร้างความขาํขนัขึJนจากสิ�งที�ผูฟั้งคิดไม่ถึง เพราะมี
การนําคํามาใช้โดยมีเจตนาให้มีความหมายผิดไปจากเดิม แต่ยงัมีเค้าของความหมายเดิมอยู ่
ยกตวัอยา่งเช่น 
 สมชายกบัสมหญิงไปทานอาหารกนัที�ร้าน ครัJนถึงตอนเก็บเงิน สมชายบอกพนกังานวา่ 
 "ช่วยแยกบิลดว้ยนะ เราจ่ายแบบอเมริกนัแชร์หา้สิบหา้สิบ" 
 พนกังานเดินงงไปที�โตะ๊แคชเชียร์แลว้กลบัมาหนา้ยูย่ี� 
  "พี�ครับ ค่าอาหารมนัร้อยสามสิบ ถา้พี�จ่ายคนละหา้สิบแลว้อีกสามสิบใครจ่ายละครับ" 
 
 10. เรื�องขาํขนัที�มีลกัษณะโครงสร้างการดาํเนินเรื�องเป็นแบบคาํถามลูกโซ่ ลกัษณะการ
ดาํเนินเรื�องของเรื�องขาํขนัขา้งตน้นีJ เป็นแบบคาํถามลูกโซ่   คือ  คู่สนทนาใชค้าํถามในลกัษณะที�ถาม 
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เพื�อหาคาํตอบไปเรื�อย ๆ เพื�อใหไ้ดค้าํตอบและเพื�อเปิดช่องใหผู้ต้อบคาํถามอีกฝ่ายสามารถที�จะ
สอดแทรกความขบขนัลงไปในคาํตอบขณะที�ตอบคาํถามไปดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น 
 พอ่  :  ถา้พอ่ตายคงตายตาไม่หลบัเป็นแน่ 
 ลูก  :  ทาํไมล่ะพอ่  
 พอ่  :  เมื�อวานนีJพอ่กินเหลา้กบันา้แก เนืJอชิJนสุดทา้ยยงัไม่ไดคี้บเลย 
 ลูก  :  ทาํไมพอ่ไม่คีบล่ะ 
 พอ่ :  ก็ที�ตะเกียบพอ่ก็ยงัมีอีกชิJนหนึ�งนี� 
 ลูก  :  ทาํไมพอ่ไม่กินไปล่ะ 
 พอ่  :  ในปากพอ่ก็ยงัมีอีกชิJนหนึ�งนี�น่า 
 ลูก  :  ทาํไมพอ่ไม่กลืนไปเลยล่ะ 
  พอ่  :  กลืนไม่ไดเ้พราะในปากยงัมีอีกชิJนหนึ�ง 
 

 11. เรื�องขาํขนัที�มีลกัษณะโครงสร้างการดาํเนินเรื�องเป็นแบบคาํตอบแสดงความซํJ าซาก 
เรื� องขาํขนัที�มีลักษณะโครงสร้างการดาํเนินเรื� องเป็นแบบคาํตอบแสดงความซํJ าซาก หมายถึง 
ลกัษณะการตอบที�ใชค้าํตอบในลกัษณะเดียวกนัหรือใชค้าํคาํเดียวตอบคาํถามตลอดเรื�องเพื�อดาํเนิน
เนืJอเรื�องใหจ้บ ซึ� งความซํJ าซากดงักล่าวนีJสามารถสร้างความขบขนัได ้ยกตวัอยา่งเช่น 
 สมชาย  :  ผมเป็นคนหนุ่มรูปหล่อ 
 สมคิด  :  ดีจงั 
 สมชาย  :  แต่ผมไปไดย้ายแก่เป็นเมีย 
 สมคิด  :  แยจ่งั 
 สมชาย  :  แต่แกเป็นคนรวยลน้ฟ้า 
 สมคิด  :  ดีจงั 
 สมชาย  :  แต่แกไม่เคยใหเ้งินผม 
 สมคิด  :  แยจ่งั 
 สมชาย  :  ใหแ้ต่ตึก 
 สมคิด  :  ดีจงั 
 สมชาย  :  แต่ตึกก็พงั 
 สมคิด  :  แยจ่งั 
 สมชาย  :  พงัทบัแกตาย 
  สมคิด  :  ดีจงั 
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รายวชิา THAI 3206  
การอ่านตีความ 

เรื�องขําขันที�ใช้ในขั/นตอนการสาธิต 
ระดับชั/นปริญญาตรี 

 
ตัวอย่างที� 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     นิสิตสองคนเพิ�งเอนทรานซ์เขา้
มหาวทิยาลยัชื�อดงัไดแ้ละต่างนั�งคุยถึง
เรื�องสถานศึกษาของตนกนัในรถแทก็ซี� 
     คนแรก : เราได้เรียนในมหาวทิยาลัยมี
ชื�อเสียงแบบนี/ เขาว่าจบออกไปได้
เงินเดือนเหยียบแสน 
     คนที�สอง : ใช่เลย แถมเขาว่าพอใกล้จบ 
พวกบริษัทดัง ๆ กจ็ะรีบมาจองตัวพวกเรา
เลยแหละ 
     หลงัจากฟังสองนิสิตคุยกนัอยูน่าน 
โชเฟอร์แทก็ซี�ก็เอ่ยขึJนบา้ง 
     แทก็ซี� : ขอโทษนะครับคุณเรียนที�
............... คณะ...............เหรอครับ รู้จกั
อาจารยป์ระสงคม์ัJยครับ 
     สองนิสิต : ใช่ครับ รู้จกัสิครับ เป็น
อาจารยส์อนพวกผมเอง 
      แทก็ซี� : ท่านกเ็ป็นอาจารย์สอนรุ่นผม
เหมือนกัน ยนิดีที�ได้รู้จักครับ รุ่นน้อง! 

ที�มา: คู่สร้างคู่สม ปีที� 36 ฉบบัที� 921 วนั
ศุกร์ที� 2 ตุลาคม 2558 หนา้ 89 

 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้าก
ประโยคนีJ  
     1. นกัศึกษาที�จบจาก
มหาวิทยาลยันีJ มีเงินเดือน
เป็นจาํนวนมาก 
(ประมาณ 100,000 บาท) 
 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้าก
ประโยคนีJ  
     1. นกัศึกษาที�เรียนในปี
สุดทา้ยของมหาวิทยาลยันีJ  
เมื�อใกลจ้บจะมีบริษทัมาจอง
ตวัให้ไปทาํงานที�บริษทั 
     2. นกัศึกษาที�จบจาก
มหาวิทยาลยัแห่งนีJ จะไม่ตก
งานเนื�องจากจะมีบริษทัมา
คดัเลือกตวัให้ไปทาํงานที�
บริษทั 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้าก
ประโยคนีJ  
     1. คนขบัแทก็ซี�เป็นลูก
ศิษยข์องอาจารยป์ระสงค ์
     2. คนขบัแทก็ซี�เคย
เรียนที�เดียวกบันิสิตทัJง
สองคน 
     3. คนขบัแทก็ซี�เรียน
จบจากมหาวิทยาลยัที�
นิสิตทัJงสองคนเขา้เรียน 
     4.  คนขบัแทก็ซี�เป็น
รุ่นพี�ของนิสิตทัJงสองคน 
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การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์  
 1.  นกัศึกษาที�จบจากมหาวทิยาลยันีJ มีเงินเดือนเป็นจาํนวนมาก (ประมาณ 100,000 บาท) 
 2.  นกัศึกษาที�เรียนในปีสุดทา้ยของมหาวทิยาลยันีJ  เมื�อใกลจ้บจะมีบริษทัมาจองตวัใหไ้ป
ทาํงานที�บริษทั 
 3.  นกัศึกษาที�จบจากมหาวทิยาลยัแห่งนีJจะไม่ตกงานเนื�องจากจะมีบริษทัมาคดัเลือกตวัให้
ไปทาํงานที�บริษทั  
 4.  คบขบัแทก็ซี�เป็นลูกศิษยข์องอาจารยป์ระสงค ์
 5.  คนขบัแทก็ซี�เคยเรียนที�เดียวกบันิสิตทัJงสองคน 
      6.  คนขบัแทก็ซี�เรียนจบจากมหาวทิยาลยัที�นิสิตทัJงสองคนเขา้เรียน 
      7.  คนขบัแทก็ซี�เป็นรุ่นพี�ของนิสิตทัJงสองคน 
 
การตีความ      
 เรื�องนีJ ตีความไดว้า่ สิ�งที�นิสิตทัJงสองคนคิดไม่ใช่ความจริง 
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ตัวอย่างที� 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฎบิัติศาสตร์ 
 1.  เด็กอนุบาลเป็นเด็กที�ไร้เดียงสา  
 2.  เด็กอนุบาลเป็นเด็กที�อายยุงันอ้ย  
 3. เป็นวจันกรรมออ้ม 
 4.  คุณพอ่ตาํหนิหรือต่อวา่คุณแม่  
 
การตีความ   
 เรื�องนีJ ตีความไดว้า่ แม่ของนกัเรียนอนุบาลเป็นคนดดัจริต 
 

คุณครูคุยกบัเด็กนกัเรียนอนุบาล 
1 ระหวา่งคอยผูป้กครองมารับกลบับา้น  

"ที�บา้นหนูเลีJยงสัตวอ์ะไรบา้ง
คะ" คุณครูถาม  

"มีหมาแค่ตวัเดียวค่ะ แต่ขา้งบา้น
เขาเลีJยงตัJงหลายอยา่งค่ะ มีนก แมว ชะนีก็
มีค่ะ" หนูนอ้ยเล่า  

"แลว้หนูชอบอะไรมากที�สุดคะ"  
"ชอบนกกบัปลาสวยๆ คะ"  
"เหรอคะ แลว้คุณพอ่คุณแม่ละ

คะชอบอะไร" ครูถามต่อ  
"คุณพอ่ชอบอ่านหนงัสือ ไม่ชอบ

สัตวอ์ะไรซกัอยา่ง.." หนูนอ้ยส่ายหนา้เมื�อ
พดูถึงคุณพอ่  

"ส่วนคุณแม่.. เห็นคุณพอ่พูดอยู่
เรื�อยเลยวา่คุณแม่ชอบแรดค่ะ.."  
 
ที�มา: http://www.TourThai.com/joke.php 

วจันกรรมที�ไดจ้าก
ประโยคนีJ  
     1. เป็นวจันกรรมออ้ม 
     2. คุณพอ่ตาํหนิหรือ
ต่อวา่คุณแม่  

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้าก
ประโยคนีJ  
     1. เด็กอนุบาลเป็นเด็ก
ที�ไร้เดียงสา  
     2. เด็กอนุบาลเป็นเด็ก
ที�อายยุงันอ้ย  
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รายวชิา THAI 3206  
การอ่านตีความ 

ใบงาน ระดับชั/นปริญญาตรี 

เรื�อง การตีความเรื�องขําขัน 

 
คําชี/แจง ใหน้กัศึกษาตีความเรื�องขาํขนัต่อไปนีJ  
 

ระหวา่งสําราญใจอยูใ่นทอ้งทะเลบาฮามาส เศรษฐีหนุ่มผูรั้กแมวดั�งดวงใจก็ไดรั้บโทรเลข
ข่าวร้ายจากผูดู้แลบา้น เป็นขอ้ความสัJน ๆ วา่ “แมวตาย” เขารีบกลบัมาจดัการพิธีศพอยา่งดี แลว้จึง
กล่าวกบัผูดู้แลบา้นเลือดเยน็ ผูแ้จง้ข่าว 

“คราวหนา้คราวหลงั ส่งข่าวร้ายใหม้นัดีกวา่นีJหน่อย ถา้ชัJนเป็นเธอนะ จะเริ�มดว้ย “แมวมนั
ปีนขึJนไปบนหลงัคา ลงมาไม่ได”้ สักพกัแลว้ค่อยส่ง ฉบบัที� 2 “แมวตกจากหลงัคา บาดเจบ็มาก” ให้
ฉนัไดท้าํใจสักนิดแลว้เธอค่อยส่ง ฉบบั 3 “แมวไดจ้ากไปแลว้”” อยา่งนีJ เป็นตน้ มนัจะทาํให้ฉนัทาํ
ใจไดดี้กวา่ เขา้ใจไหม” 

“ผมเขา้ใจเป็นอยา่งดีแลว้ครับท่าน” ผูดู้แลบา้นรับคาํดว้ยความนอบนอ้ม 
หลงัอาทิตยห์นึ� งผา่นไป เศรษฐีหนุ่มก็กลบัไปพกัผอ่นต่อยงับาฮามาสเหมือนเดิม ระหวา่ง  

เบิกบานสําราญใจ เขาก็ไดรั้บโทรเลขฉบบัหนึ�ง มีขอ้ความว่า “คุณแม่เจา้นายปีนขึJนไปบนหลงัคา 
ลงมาไม่ได”้ 
 

ที�มา: คู่สร้างคู่สม ปีที� 36 ฉบบัที� 918 วนัศุกร์ที� 11 กนัยายน 2558 หนา้ 32 
 

การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
การตีความ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 



328 

 

 

รายวชิา THAI 3206  
การอ่านตีความ 

แนวตอบใบงาน ระดับชั/นปริญญาตรี 

เรื�อง การตีความเรื�องขําขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
 1.  ผูดู้แลบา้นปฏิบติัตามคาํสั�งของเศรษฐีหนุ่มในการแจง้ข่าวร้าย 
      2.  โทรเลขนีJ เป็นโทรเลขฉบบัแรก 
      3.  จะมีโทรเลขฉบบัอื�น ๆ ตามมาอีก 2 ฉบบั 
การตีความ   
 เรื�องนีJ ตีความไดว้า่ คุณแม่ของเศรษฐีหนุ่มตาย 

ระหวา่งสาํราญใจอยูใ่นทอ้งทะเลบาฮามาส 
เศรษฐีหนุ่มผูรั้กแมวดั�งดวงใจก็ไดรั้บโทรเลขข่าวร้ายจาก
ผูดู้แลบา้น เป็นขอ้ความสัJน ๆ วา่ “แมวตาย” เขารีบ
กลบัมาจดัการพิธีศพอยา่งดี แลว้จึงกล่าวกบัผูดู้แลบา้น
เลือดเยน็ ผูแ้จง้ข่าว 

“คราวหนา้คราวหลงั ส่งข่าวร้ายใหม้นัดีกวา่นีJ
หน่อย ถา้ชัJนเป็นเธอนะ จะเริ�มดว้ย “แมวมนัปีนขึJนไป
บนหลงัคา ลงมาไม่ได”้ สักพกัแลว้ค่อยส่ง ฉบบัที� 2 
“แมวตกจากหลงัคา บาดเจบ็มาก” ใหฉ้นัไดท้าํใจสักนิด
แลว้เธอค่อยส่ง ฉบบั 3 “แมวไดจ้ากไปแลว้” อยา่งนีJ เป็น
ตน้ มนัจะทาํใหฉ้นัทาํใจไดดี้กวา่ เขา้ใจไหม” 

“ผมเขา้ใจเป็นอยา่งดีแลว้ครับท่าน” ผูดู้แลบา้น
รับคาํดว้ยความนอบนอ้ม 

หลงัอาทิตยห์นึ�งผา่นไป เศรษฐีหนุ่มก็กลบัไป
พกัผอ่นต่อยงับาฮามาสเหมือนเดิม ระหวา่งเบิกบาน
สาํราญใจ เขาก็ไดรั้บโทรเลขฉบบัหนึ�ง มีขอ้ความวา่   
“คุณแม่เจ้านายปีนขึ/นไปบนหลงัคา ลงมาไม่ได้” 

ที�มา: คู่สร้างคู่สม ปีที� 36 ฉบบัที� 918 วนัศุกร์ที� 11 
กนัยายน 2558 หนา้ 32 

 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. ผูดู้แลบา้นปฏิบติัตามคาํสั�งของ
เศรษฐีหนุ่มในการแจง้ข่าวร้าย 
     2. โทรเลขนีJ เป็นโทรเลขฉบบัแรก 
     3. จะมีโทรเลขฉบบัอื�น ๆ ตามมา
อีก 2 ฉบบั 
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รายวชิา THAI 3206  
การอ่านตีความ 

แบบฝึกหัด ระดับชั/นปริญญาตรี 

เรื�อง การตีความเรื�องขําขัน 

 
คําชี/แจง ใหน้กัศึกษาตีความเรื�องขาํขนัต่อไปนีJ  
 
1. หนุ่มองักฤษ แฟนบอลขนานแท ้ใกลจ้ะเป็นพอ่คนในอีกไม่กี�วนั ซึ� งอาจจะเป็นวนัเดียวกบัที�ทีม
องักฤษประชนัแขง้ในศึกบอลโลกก็เป็นได ้

“ถา้เมียแกคลอดเวลาเดียวกบัที�บอลเตะล่ะ จะทาํยงัไง” เพื�อนสงสัย 
“ไม่เป็นไร ดูเทปเอาก็ได”้ เขาตอบและพดูต่อ 
“วดีิโอบนัทึกการคลอดน่ะ” 

 
ที�มา: คู่สร้างคู่สม ปีที� 36 ฉบบัที� 909 วนัศุกร์ที� 10 กรกฎาคม 2558 หนา้ 93 

 
การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
การตีความ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
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2.                                                                    ใครบาปกว่า 
 

ชายคนที� 1 ...เป็นหนุ่มที�มีความรับผิดชอบ รักครอบครัว รักภรรยาและลูกสุดชีวิต ไม่เคย
ผดิลูกผดิเมียชาวบา้น ปฏิบติัตนดว้ยความดีจนกระทั�งถึงแก่ชีวิต ชายคนนีJไดไ้ปที�นรก แต่ดว้ยความ
ดีที�เขาไดก้ระทาํ พญายมจึงไดใ้ห ้BENZ เพื�อใหเ้ขาไดข้บัขี�ในนรกนัJน 

ชายคนที� 2 ...รักครอบครัวเหมือนกนั แต่ก็แวบ่โน่นแวบ่นี�ยุง่กบัภรรยาชาวบา้น พอตกนรก
ไป พญายมจึงให ้TOYOTA ไปขบั 

ชายคนที� 3 ...ไม่มีความดีในชีวิต ชอบยุง่กบัลูกเมียชาวบา้น ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลย 
ไม่รักครอบครัวเลย สรุปก็คือ ไม่มีความดีอะไรเลย เมื�อตกนรกไป เขาจึงไดแ้ค่ “มอเตอร์ไซค”์ 

แต่แล้ววนันึง ทัJ งสามคนได้มาเจอกันที�แยกไฟแดงที�หนึ� ง แต่เนื�องจากชายคนที� 1 นัJน
หนา้ตาหมองคลํJา ดูเหมือนคนอมทุกขท์ัJง ๆ ที�ขบั BENZ ก็ตาม ชายคนที� 2 (ขบั TOYOTA) และคน
ที� 3 (ขบัมอเตอร์ไซค)์ จึงไดถ้ามไปวา่ ทาํไมถึงเป็นเช่นนีJ  

ชายคนที� 1 จึงถอนหายใจดังเฮือก พร้อมกับตอบว่า “เขาเพิ�งจะเห็นภรรยาของเขา “ขี�
จกัรยาน” ผา่นหนา้ไปเมื�อสักครู่นีJ เอง” 
 

ที�มา: คู่สร้างคู่สม ปีที� 36 ฉบบัที� 905 วนัศุกร์ที� 12 มิถุนายน 2558 หนา้ 71 
 

การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
การตีความ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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รายวชิา THAI 3206  
การอ่านตีความ 

แนวตอบแบบฝึกหัด ระดับชั/นปริญญาตรี 

เรื�อง การตีความเรื�องขําขัน 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     หนุ่มองักฤษ แฟนบอลขนานแท ้ใกล้
จะเป็นพ่อคนในอีกไม่กี�วนั ซึ� งอาจจะเป็น
วนัเดียวกบัที�ทีมองักฤษประชนัแขง้ในศึก
บอลโลกก็เป็นได ้
     “ถา้เมียแกคลอดเวลาเดียวกบัที�บอล
เตะล่ะ จะทาํยงัไง” เพื�อนสงสัย 
     “ไม่เป็นไร ดูเทปเอาก็ได”้ เขาตอบและ
พดูต่อ 
     “วดีิโอบนัทึกการคลอดน่ะ” 
 

ที�มา: คู่สร้างคู่สม ปีที� 36 ฉบบัที� 909 วนั
ศุกร์ที� 10 กรกฎาคม 2558 หนา้ 93 

 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้าก
ประโยคนีJ  
     1. หนุ่มองักฤษเป็นคน
ที�ชื�นชอบและคลั�งไคลใ้น
กีฬาฟตุบอลมาก 
     2. หนุ่มองักฤษให้
ความสาํคญักบักีฬา
ฟตุบอลมากกวา่สิ�งอื�น 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้าก
ประโยคนีJ  
     1. หนุ่มองักฤษแต่งงาน
แลว้ 
     2. ภรรยาของหนุ่มองักฤษ
ทอ้ง 
     3. ภรรยาของหนุ่มองักฤษ
กาํลงัจะคลอดลูก 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้าก
ประโยคนีJ  
     1. มกัจะมีการบนัทึกเทป
กิจกรรมต่าง ๆ เพื�อนาํมาดู
ยอ้นหลงัได ้ 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้าก
ประโยคนีJ  
     1. มีการบนัทึกเทป
ขณะที�ภรรยาของของ
หนุ่มองักฤษคลอดลูก 
 

การยกเลิกสภาวะเกิดก่อน  
     1. หนุ่มองักฤษตอบคาํถาม
เพื�อนที�ถามว่า หากเมียคลอด
เวลาเดียวกบัที�บอลแข่งจะทาํ
ยงัไง โดยในตอนแรกเขาตอบ
วา่จะดูเทปบนัทึกการแข่งขนั 
แต่ก็ใหข้อ้มูลเพิ�มเติมต่อไปอีก
วา่เป็นเทปบนัทึกการคลอด 
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การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
      1.  หนุ่มองักฤษเป็นคนที�ชื�นชอบและคลั�งไคลใ้นกีฬาฟุตบอลมาก 
      2.  หนุ่มองักฤษใหค้วามสาํคญักบักีฬาฟุตบอลมากกวา่สิ�งอื�น 
      3.  หนุ่มองักฤษแต่งงานแลว้ 
      4.  ภรรยาของหนุ่มองักฤษทอ้ง 
      5.  ภรรยาของหนุ่มองักฤษกาํลงัจะคลอดลูก 
      6.  มกัจะมีการบนัทึกเทปกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อนาํมาดูยอ้นหลงัได ้ 
      7.  มีการบนัทึกเทปขณะที�ภรรยาของของหนุ่มองักฤษคลอดลูก 
     8.  หนุ่มองักฤษตอบคาํถามเพื�อนที�ถามวา่ หากเมียคลอดเวลาเดียวกบัที�บอลแข่งจะทาํยงัไง
โดยในตอนแรกเขาตอบว่าจะดูเทปบนัทึกการแข่งขนั แต่ก็ให้ขอ้มูลเพิ�มเติมต่อไปอีกว่าเป็นเทป
บนัทึกการคลอด  
 
การตีความ   
 เรื�องนีJ ตีความไดว้่า หนุ่มองักฤษจะไปดูการแข่งขนัฟุตบอลโดยไม่อยู่กบัเมียในวนัที�เมีย
คลอดลูก 
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2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใครบาปกว่า 
 

ชายคนที� 1 ...เป็นหนุ่มที�มีความ
รับผิดชอบ รักครอบครัว รักภรรยาและลกู
สุดชีวิต ไม่เคยผิดลกูผิดเมียชาวบา้น ปฏิบติั
ตนดว้ยความดีจนกระทั�งถึงแก่ชีวิต ชายคนนีJ
ไดไ้ปที�นรก แต่ดว้ยความดีที�เขาไดก้ระทาํ 
พญายมจึงไดใ้ห ้BENZ เพื�อใหเ้ขาไดข้บัขี�ใน
นรกนัJน 

ชายคนที� 2 ...รักครอบครัว
เหมือนกนั แต่กแ็ว่บโน่นแวบ่นี�ยุง่กบัภรรยา
ชาวบา้น พอตกนรกไป พญายมจึงให ้
TOYOTA ไปขบั 

ชายคนที� 3 ...ไม่มีความดีในชีวิต 
ชอบยุง่กบัลกูเมียชาวบา้น ไม่มีความ
รับผิดชอบอะไรเลย ไม่รักครอบครัวเลย 
สรุปกคื็อ ไม่มีความดีอะไรเลย เมื�อตกนรก
ไป เขาจึงไดแ้ค่ “มอเตอร์ไซค”์ 

แต่แลว้วนันึง ทัJงสามคนไดม้าเจอ
กนัที�แยกไฟแดงที�หนึ�ง แต่เนื�องจากชายคนที� 
1 นัJนหนา้ตาหมองคลํJา ดูเหมือนคนอมทุกข์
ทัJง ๆ ที�ขบั BENZ กต็าม ชายคนที� 2 (ขบั 
TOYOTA) และคนที� 3 (ขบัมอเตอร์ไซค)์ จึง
ไดถ้ามไปวา่ ทาํไมถึงเป็นเช่นนีJ  

ชายคนที� 1 จึงถอนหายใจดงัเฮือก 
พร้อมกบัตอบวา่ “เขาเพิ�งจะเห็นภรรยาของ
เขา “ขี�จกัรยาน” ผา่นหนา้ไปเมื�อสกัครู่นีJ เอง” 
 
ที�มา: คู่สร้างคู่สม ปีที� 36 ฉบบัที� 905 วนัศุกร์

ที� 12 มิถุนายน 2558 หนา้ 71 
 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยค
นีJ  
     1. รถ BENZ เป็นรถที�มีราคา
แพง  
     2. คนที�ขบัรถ BEZE จะถูก
มองวา่เป็นคนที�มีฐานะรํ�ารวย 
     3. รถ BENZ เป็นรางวลั
สาํหรับคนที�รักคอรบครัว ไม่เคย
ผิดลูกผิดเมียชาวบา้น  

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้าก
ประโยคนีJ  
     1. รถ TOYOTA เป็นรถที�
มีราคาไมแ่พงมากนกั (ถูกกวา่

รถ BENZ) 

     2. รถ TOYOTA เป็นรถที�
เหมาะสาํหรับคนที�มีฐานะปาน
กลาง 
     3. รถ TOYOTA เป็น
รางวลัสาํหรับคนที�รัก
ครอบครัวแตแ่อบยุง่กบัภรรยา
ชาวบา้นเป็นบางครัJ ง  

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยค
นีJ  
     1. มอเตอร์ไซคมี์ราคาถูกกวา่

รถ BENZ และ TOYOTA 
     2. คนที�ขบัมอเตอร์ไซคจ์ะ
ถูกมองวา่เป็นคนที�มีรายไดน้อ้ย 
     3. มอเตอร์ไซคเ์ป็นรางวลั
สาํหรับคนที�ไม่รักครอบครัว 
ชอบยุง่กบัลูกเมียชาวบา้น ไม่มี
ความรับผิดชอบ  

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้าก
ประโยคนีJ  
     1. จกัรยานมีราคาถูกกวา่รถ 

BENZE รถ TOYOTA และ
มอเตอร์ไซค ์
     2. คนที�ขี�จกัยานมกัจะถูก
มองวา่เป็นคนไมมี่ฐานะหรือ
เป็นคนจน 
     3. จกัรยานเป็นรางวลัอยา่ง
หนึ�งในนรก 
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การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
      1. รถ BENZ เป็นรถที�มีราคาแพง  
      2. คนที�ขบัรถ BEZE จะถูกมองวา่เป็นคนที�มีฐานะรํ�ารวย 
      3. รถ BENZ เป็นรางวลัสาํหรับคนที�รักคอรบครัว ไม่เคยผดิลูกผดิเมียชาวบา้น  
      4. รถ TOYOTA เป็นรถที�มีราคาไม่แพงมากนกั (ถูกกวา่รถ BENZ) 
      5. รถ TOYOTA เป็นรถที�เหมาะสาํหรับคนที�มีฐานะปานกลาง 
      6. รถ TOYOTA เป็นรางวลัสําหรับคนที�รักครอบครัวแต่แอบยุ่งกบัภรรยาชาวบา้นเป็น
บางครัJ ง  
      7. มอเตอร์ไซคมี์ราคาถูกกวา่รถ BENZ และ TOYOTA 
      8. คนที�ขบัมอเตอร์ไซคจ์ะถูกมองวา่เป็นคนที�มีรายไดน้อ้ย 
      9. มอเตอร์ไซค์เป็นรางวลัสําหรับคนที�ไม่รักครอบครัว ชอบยุ่งกบัลูกเมียชาวบา้น ไม่มี
ความรับผดิชอบ  
 10. จกัรยานมีราคาถูกกวา่รถ BENZE รถ TOYOTA และมอเตอร์ไซค ์
 11. คนที�ขี�จกัยานมกัจะถูกมองวา่เป็นคนไม่มีฐานะหรือเป็นคนจน 
 12. จกัรยานเป็นรางวลัอยา่งหนึ�งในนรก 
 
การตีความ   
 เรื�องนีJ ตีความไดว้า่ ภรรยาของชายคนที� 1 เป็นคนชั�วที�สุด ยิ�งกวา่ชายคนที� 3 
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รายวชิา THAI 3206  
การอ่านตีความ 

เรื�องขําขันที�ให้นักศึกษาเลอืกทาํเป็นแบบทดสอบ
ประจําหน่วยที� 2 

ระดับชั/นปริญญาตรี 

 
เรื�องที� 1 

 
จิตรกรหนุ่มฝีมือดี ถามเจา้ของแกลลอรี� ถึงภาพเขียนที�เขาฝากไวข้าย 
“ก็มีทัJงข่าวดีและข่าวร้ายครับ” เจา้ของตอบ “ข่าวดีก็คือ มีคนสนใจผลงานของคุณจริง ๆ 

แต่เขาอยากรู้ความเห็นของผมว่า ถา้ลงทุนซืJอไปแลว้ มนัจะมีมูลค่าสูงขึJนไหม หลงัผูว้าดเสียชีวิต
เหมือนภาพดงั ๆ อยา่งแวนโก๊ะ เป็นตน้” 

“แลว้คุณตอบวา่ยงัไงครับ” จิตรกรหนุ่มกระตือรือร้นที�จะรู้ 
“ผมบอกเขาไปว่า แน่นอนอยู่แล้ว จากความเชี�ยวชาญของผม ผมเดาว่าภาพของคุณจะมี

ราคามหาศาลเชียวล่ะ เขาก็เลยเหมาไปหมดทัJง 12 ภาพเลย” เจา้ของแกลลอรี� เล่า 
“โอ!้ ขอบคุณๆ สุดยอดเลยครับ แต่เอะ๊! คุณวา่มีข่าวร้ายดว้ย” 
“คือ ผูที้�เหมาภาพทัJงหมดนั�นไป คือ แพทยป์ระจาํตวัของคุณครับ” 

 
ที�มา: คู่สร้างคู่สม ปีที� 36 ฉบบัที� 904 วนัศุกร์ที� 5 มิถุนายน 2558 หนา้ 13 

 
การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
การตีความ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
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เรื�องที� 2 

 
คุณพอ่มือใหม่ 3 คน รอคอยอยูห่นา้หอ้งคลอดอยา่งใจจดใจจ่อ สักพกัพยาบาลประจาํห้องก็

ออกมาประกาศกบักบัชายคนแรก 
“ยนิดีดว้ยค่ะคุณพอ่ คุณโชคดีไดลู้กแฝดค่ะ” 
“แฝด!!!” เขาอุทานลั�นดว้ยความดีใจ “เป็นไงล่ะ เกี�ยวกบัที�ผมทาํงานที�หมากฝรั�งดบัเบิJล

มินทไ์หมนี�ฮ่ะๆๆๆ” 
อีกสักพกัต่อมา พยาบาลคนเดิมก็ออกมาแสดงความยนิดีกบัชายคนที�สอง “ยินดีดว้ยค่ะ คุณ

โชคดีกวา่คุณพอ่คนเมื�อกีJ อีกค่ะ คุณไดแ้ฝดสาม” 
“แฝดสาม!!!” เขาอุทานลั�นกว่าคนตะกีJ  “ช่างมหัศจรรยป์ระจวบเหมาะอะไรอย่างนีJ  นี�ผม

ทาํงานอยูบ่ริษทั 3 เอม็นะนี�” 
ชายคนที�สามลุกพรวดขึJ นทนัที หน้าซีด เหงื�อตก คุณพยาบาลคร้าบบบบ ขอยาดมผม

หน่อย” เขาคราง 
“อา้ว ๆ คุณพอ่เป็นไรไปคะ” พยาบาลตกใจ 
“ผมจะเป็นลม เอิJก...ก ผะ ผะ ผมทาํงานอยูเ่วเวน่ อีเลฟเวน่” 

 
ที�มา: คู่สร้างคู่สม ปีที� 36 ฉบบัที� 904 วนัศุกร์ที� 5 มิถุนายน 2558 หนา้ 62 

 
การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
การตีความ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
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เรื�องที� 3 

 
สุรศกัดิq มายืนรอแฟนที�ห้างแห่งหนึ�ง เขารอแฟนนานมากจึงคิดจะไปลา้งหน้าหลงัจากเดิน

ออกมาจากหอ้งนํJาเขาก็เหลือบไปเห็นเด็กวยัรุ่นกาํลงันั�งกินช็อกโกแลค ทอฟฟี�  นํJ าอดัลม เขาจึงเดิน
เขา้ไปเตือน 

สุรศกัดิq   :  นอ้ง นอ้งรู้ไหมวา่ของพวกนีJไม่มีประโยชน์ 
เด็กวยัรุ่น  :  รู้เพ ่ก็ผมกินประจาํ 
สุรศกัดิq   :  อา้ว แลว้นอ้งไม่เป็นไรหรือ 
เด็กวยัรุ่น  :  ปู่ ผมอาย ุ100ปี 
สุรศกัดิq   :  ปู่ นอ้งกินของพวกนีJประจาํเหมือนกนัเรอะ 
เด็กวยัรุ่น  :  ป่าว 
สุรศกัดิq   :  แลว้เอาปู่ มาอา้งทาํไม 
เด็กวยัรุ่น  :  ปู่ ผมไม่เคยยุง่เรื�องชาวบา้น อายเุลยยนื 
สุรศกัดิq   :  ????????  

 
ที�มา: http://www.TourThai.com/joke.php 

 
การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
การตีความ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
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รายวชิา THAI 3206  
การอ่านตีความ 

แนวตอบแบบทดสอบประจําหน่วยที� 2 
ระดับชั/นปริญญาตรี 

 
เรื�องที� 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตรกรหนุ่มฝีมือดี ถามเจา้ของแกลลอ
รี� ถึงภาพเขียนที�เขาฝากไวข้าย 

“ก็มีทัJงข่าวดีและข่าวร้ายครับ” เจา้ของ
ตอบ “ข่าวดีก็คือ มีคนสนใจผลงานของคุณจริง 
ๆ แต่เขาอยากรู้ความเห็นของผมวา่ ถา้ลงทุนซืJอ
ไปแลว้ มนัจะมีมูลค่าสูงขึJนไหม หลงัผูว้าด
เสียชีวติเหมือนภาพดงั ๆ อยา่งแวนโก๊ะ       
เป็นตน้” 

“แลว้คุณตอบวา่ยงัไงครับ” จิตรกร
หนุ่มกระตือรือร้นที�จะรู้ 

“ผมบอกเขาไปวา่ แน่นอนอยูแ่ลว้ จาก
ความเชี�ยวชาญของผม ผมเดาวา่ภาพของคุณจะ
มีราคามหาศาลเชียวล่ะ เขาก็เลยเหมาไปหมดทัJง 
12 ภาพเลย” เจา้ของแกลลอรี� เล่า 

“โอ!้ ขอบคุณๆ สุดยอดเลยครับ แต่
เอะ๊! คุณวา่มีข่าวร้ายดว้ย” 

“คือ ผูที้�เหมาภาพทัJงหมดนั�นไป คือ 
แพทยป์ระจาํตวัของคุณครับ” 
 

ที�มา: คู่สร้างคู่สม ปีที� 36 ฉบบัที� 904 วนัศุกร์ที� 
5 มิถุนายน 2558 หนา้ 13 

 

สภาวะเกิดก่อนที�ได้
จากประโยคนีJ  
     1. แวนโก๊ะเป็น  
จิตรกรที�มีชื�อเสียง 
     2. แวนโก๊ะเสียชีวิต
แลว้ 
     3. ภาพจะมีราคา
สูงขึJนเมื�อจิตรกรผูว้าด
ตายไปแลว้ 

สภาวะเกิดก่อนที�ได้
จากประโยคนีJ  
     1. จิตรกรหนุ่ม
สุขภาพไม่ค่อยดี 
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การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
      1. แวนโก๊ะเป็นจิตรกรที�มีชื�อเสียง 
 2. แวนโก๊ะเสียชีวติแลว้  
 3. ภาพจะมีราคาสูงขึJนเมื�อจิตรกรผูว้าดตายไปแลว้ 
 4. จิตรกรหนุ่มสุขภาพไม่ค่อยดี  
 
การตีความ   
 เรื�องนีJ ตีความไดว้า่ จิตรกรมหนุ่มจะเสียชีวติ 
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เรื�องที� 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
        1. ทาํงานที�หมากฝรั�งดบัเบิJลมินทไ์ดลู้กแฝด 2 คน 
 2. ชื�อสถานที�ทาํงานสัมพนัธ์กบัจาํนวนลูก 
 3. ทาํงานที�บริษทั 3 เอม็ ไดลู้กแฝด 3 คน 
    4. ทาํงานที�เซเวน่ อีเลฟเวน่ ไดลู้ก 7-11 คน 
 
การตีความ   
 เรื�องนีJ ตีความไดว้า่ ชายคนที�สามจะไดลู้ก 7-11 คน 

คุณพอ่มือใหม่ 3 คน รอคอยอยูห่นา้หอ้งคลอดอยา่งใจจด
ใจจ่อ สักพกัพยาบาลประจาํห้องก็ออกมาประกาศกบักบัชายคน
แรก 

“ยนิดีดว้ยค่ะคุณพอ่ คุณโชคดีไดลู้กแฝดค่ะ” 
“แฝด!!!” เขาอุทานลั�นดว้ยความดีใจ “เป็นไงล่ะ เกี�ยวกบั

ที�ผมทาํงานที�หมากฝรั�งดบัเบิJลมินทไ์หมนี�ฮ่ะๆๆๆ” 
อีกสักพกัต่อมา พยาบาลคนเดิมก็ออกมาแสดงความยินดี

กบัชายคนที�สอง “ยนิดีดว้ยค่ะ คุณโชคดีกวา่คุณพอ่คนเมื�อกีJ อีกค่ะ 
คุณไดแ้ฝดสาม” 

“แฝดสาม!!!” เขาอุทานลั�นกว่าคนตะกีJ  “ช่างมหัศจรรย์
ประจวบเหมาะอะไรอยา่งนีJ  นี�ผมทาํงานอยูบ่ริษทั 3 เอม็นะนี�” 

ชายคนที�สามลุกพรวดขึJ นทันที หน้าซีด เหงื�อตก คุณ
พยาบาลคร้าบบบบ ขอยาดมผมหน่อย” เขาคราง 

“อา้ว ๆ คุณพอ่เป็นไรไปคะ” พยาบาลตกใจ 
“ผมจะเป็นลม เอิJก...ก ผะ ผะ ผมทาํงานอยู่เซเว่น อีเลฟ

เวน่” 
 

ที�มา: คู่สร้างคู่สม ปีที� 36 ฉบบัที� 904 วนัศุกร์ที� 5 มิถุนายน 2558 
หนา้ 62 

 

ความหมายชีJบ่งเป็นนยัใน
การสนทนา 
     1. ทาํงานที�หมากฝรั�ง
ดบัเบิJลมินทไ์ดลู้กแฝด 2 
คน 
     2. ชื�อสถานที�ทาํงาน
สมัพนัธ์กบัจาํนวนลูก 

ความหมายชีJบ่งเป็นนยัใน
การสนทนา 
     1. ทาํงานที�บริษทั 3 เอม็ 
ไดลู้กแฝด 3 คน 
     2. ชื�อสถานที�ทาํงาน
สมัพนัธ์กบัจาํนวนลูก 

ความหมายชีJบ่งเป็นนยัใน
การสนทนา 
     1. ทาํงานที�เซเวน่ อีเลฟ
เวน่ ไดลู้ก 7-11 คน 
     2. ชื�อสถานที�ทาํงาน
สมัพนัธ์กบัจาํนวนลูก 
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เรื�องที� 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
 1. ปู่ ไม่เคยยุง่เรื�องของชาวบา้น 
 2. ปู่ มีอายยุนื 
      3. วยัรุ่นขู่สุรศกัดิq  
 
การตีความ   
 เรื�องนีJ ตีความไดว้า่ การยุง่เรื�องของชาวบา้นจะทาํใหอ้ายสุัJน 

สุรศกัดิq มายนืรอแฟนที�หา้งแห่งหนึ�ง 
เขารอแฟนนานมากจึงคิดจะไปลา้งหนา้ 
หลงัจากเดินออกมาจากห้องนํJาเขาก็เหลือบไป
เห็นเด็กวยัรุ่นกาํลงันั�งกินช็อกโกแลค ทอฟฟี�  
นํJาอดัลม เขาจึงเดินเขา้ไปเตือน 

สุรศกัดิq   :  นอ้ง นอ้งรู้ไหมวา่ของ
พวกนีJไม่มีประโยชน์ 

เด็กวยัรุ่น  :  รู้เพ ่ก็ผมกินประจาํ 
สุรศกัดิq   :  อา้ว แลว้นอ้งไม่เป็นไร

หรือ 
เด็กวยัรุ่น  :  ปู่ ผมอาย ุ100ปี 
สุรศกัดิq   :  ปู่ นอ้งกินของพวกนีJ

ประจาํเหมือนกนัเรอะ 
เด็กวยัรุ่น  :  ป่าว 
สุรศกัดิq   :  แลว้เอาปู่ มาอา้งทาํไม 
เด็กวยัรุ่น  :  ปู่ ผมไม่เคยยุง่เรื�อง

ชาวบา้น อายเุลยยนื 
สุรศกัดิq   :  ????????  

 
ที�มา: http://www.TourThai.com/joke.php 

สภาวะเกิดก่อนที�ได้
จากประโยคนีJ  
     1. ปู่ ไม่เคยยุง่เรื�อง
ของชาวบา้น 
     2. ปู่ มีอายยุนื 

วจันกรรมที�ไดจ้าก
ประโยคนีJ  
     1. วยัรุ่นขู่สุรศกัดิq  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั/นเรียนรายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ 
 
ลาํดับ

ที� 
ชื�อ-สกุล ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

4 3 2 1 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
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แบบประเมินความสามารถในการอ่านตีความ รายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ 
 
ลาํดับ

ที� 
ชื�อ-สกุล ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

4 3 2 1 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� 6 
รายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ     ระดับปริญญาตรี 
หน่วยที� 6 ตีความคําประพนัธ์คัดสรรจากวรรณคดี    จํานวน 6 ชั�วโมง 
เรื�อง การตีความคําประพนัธ์คัดสรรจากวรรณคดี    จํานวน 3 ชั�วโมง 

 
สาระสําคัญ 

คาํประพนัธ์ที�ใช้ในการแต่งวรรณคดี ส่วนมากจะเป็นคาํประพนัธ์ที�มีลกัษณะถูกตอ้งตาม
ฉนัทลกัษณ์ โดยคาํประพนัธ์ที�นาํมาใชใ้นการแต่งวรรณคดีมากที�สุด คือ คาํประพนัธ์ประเภทกลอน 
การตีความคาํประพนัธ์จะตอ้งเริ�มจากการพิจารณาความหมายของคาํว่าผูเ้ขียนตอ้งการให้คาํนัJน
หมายความวา่อยา่งไร จากนัJนจึงแปลความหมายของคาํประพนัธ์ออกมาเป็นร้อยแกว้ แลว้จึงตีความ
คาํประพนัธ์นัJนโดยจะตอ้งพิจารณาวา่ผูเ้ขียนตอ้งการจะสื�อความหมายวา่อยา่งไร 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นกัศึกษาสามารถบอกลกัษณะของคาํประพนัธ์ในวรรณคดีได ้
 2. นกัศึกษาสามารถตีความหมายของคาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดีได ้
 
สาระการเรียนรู้ 
 1.  ลกัษณะของคาํประพนัธ์ในวรรณคดี 
 2.  การตีความคาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดี 
 
ภาระงาน/ชิ/นงาน 

แบบทดสอบประจาํหน่วยที� 6 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั/นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการเรียน
การสอนตาม

ทฤษฎวีจันปฏิบัติ
ศาสตร์ 

ขั/นนํา  
     1. ครูสนทนากบันกัศึกษาเกี�ยวกบัประสบการณ์ในการอ่านวรรณคดี  
ขั/นสอน  
     ขัJนก่อนอ่าน  
     2. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัลกัษณะของคาํ
ประพนัธ์ในวรรณคดี 

เรียนรู้ลกัษณะบท
อ่าน  

     3. ครูสาธิตวธีิการอ่านตีความคาํประพนัธ์ในวรรณคดีโดยใชค้วามรู้ดา้น
วจันปฏิบติัศาสตร์ใหน้กัศึกษาดูเป็นตวัอยา่ง  

ใหเ้ครื�องมือผา่น
การสาธิต 

     ขัJนระหวา่งอ่าน  
     4. ครูแจกใบงาน เรื�อง การตีความคาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดี ให้
นกัศึกษาแต่ละคนตีความดว้ยตนเองตามวธีิการที�ครูสาธิต โดยครูคอยใหค้วาม
ช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เมื�อนกัศึกษาตอ้งการ 

อ่านพินิจดว้ย
ตนเอง 
 

     5. ครูใหน้กัศึกษารวมกลุ่มกนั กลุ่มละ 5 คน เพื�ออภิปรายแลกเปลี�ยนความ
คิดเห็นเกี�ยวกบัการตีความคาํประพนัธ์ในวรรณคดีในใบงาน เรื�อง การตีความ
คาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดี ที�ครูแจกให้ 

ครืJนเครงแลก
ความเห็น 

     6. แต่ละกลุ่มระดมความคิดเพื�อคดัเลือกขอ้ความที�กลุ่มคิดวา่ตีความได้
ถูกตอ้งที�สุดจากสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม แลว้นาํเสนอผลการตีความคาํ
ประพนัธ์ในวรรณคดีในใบงาน เรื�อง การตีความคาํประพนัธ์คดัสรรจาก
วรรณคดี ทีละกลุ่ม  

 

     7. เมื�อนาํเสนอครบทุกกลุ่มแลว้ ครูและนกัศึกษาทัJงชัJนร่วมกนัอภิปราย
เกี�ยวกบัผลการตีความคาํประพนัธ์ในวรรณคดีของแต่ละกลุ่มเพื�อหาขอ้สรุปที�
เป็นไปไดใ้นการตีความคาํประพนัธ์ที�ไดอ่้านไป 

 

     8. ครูใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกหดั เรื�อง การตีความคาํประพนัธ์คดัสรรจาก
วรรณคดี 

ใชใ้หเ้ป็นลอง
ฝึกหดั  
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ขั/นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการเรียน
การสอนตาม

ทฤษฎวีจันปฏิบัติ
ศาสตร์ 

 9. ครูตรวจแบบฝึกหดัและใหค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัการตีความคาํประพนัธ์คดั
สรรจากวรรณคดีแก่นกัศึกษา 

 

     ขัJนหลงัอ่าน  
     10. ครูใหน้กัศึกษาเลือกคาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดีตามความสนใจ
ของตนเองคนละ 1 เรื�อง จากคาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดีที�ครูเตรียมให ้
โดยใชว้ธีิการที�ไดเ้รียนมา เพื�อเป็นการทดสอบประจาํหน่วย 

ปฏิบติัซํJ าเพื�อ
ประเมิน  

ขั/นสรุป  
     11. ครูละนกัศึกษาร่วมกนัสรุปเกี�ยวกบัการนาํทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มา
ใชใ้นการตีความคาํประพนัธ์ในวรรณคดีและวธีิการตีความคาํประพนัธ์ใน
วรรณคดี 

 

 
สื�อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 1.  คาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดีที�ใชใ้นขัJนตอนการสาธิต 
 2.  ใบงาน เรื�อง การตีความคาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดี 
 3.  แบบฝึกหดั เรื�อง การตีความคาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดี 
 4. แบบทดสอบประจาํหน่วยที� 6 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. สาํนกัหอสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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การวดัและประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื�องมือ วธีิการวดั เกณฑ์การวดั 
1. นกัศึกษาสามารถบอก
ลกัษณะของคาํประพนัธ์ใน
วรรณคดีได ้

สังเกตจากการ
อภิปรายร่วมกนัใน
ชัJนเรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ผา่นเกณฑร์ะดบั
คุณภาพ 2 

2. นกัศึกษาสามารถ
ตีความหมายของคาํประพนัธ์
คดัสรรจากวรรณคดีได ้

ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบประจาํ
หน่วยที� 6 

ผา่นเกณฑร์ะดบั
คุณภาพ 2 

 
เกณฑ์ประเมินการมีส่วนร่วมในชั/นเรียน 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ลกัษณะพฤติกรรม 

4 นักศึกษาให้ความร่วมมือในชัJนเรียนดีมาก ทาํกิจกรรมตามที�ผูส้อนกาํหนดทุกครัJ ง 
ตอบคาํถามในชัJนเรียนตลอดเวลา 

3 นกัศึกษาใหค้วามร่วมมือในชัJนเรียนพอสมควร ทาํกิจกรรมตามที�ผูส้อนกาํหนดทุกครัJ ง 
แต่ตอบคาํถามในชัJนเรียนเฉพาะเมื�อถูกเรียกเท่านัJน 

2 นกัศึกษาใหค้วามร่วมมือในชัJนเรียนนอ้ย ทาํกิจกรรมตามที�ผูส้อนกาํหนดเป็นบางอยา่ง 
ตอบคาํถามในชัJนเรียนเป็นบางครัJ ง 

1 นกัศึกษาไม่ใหค้วามร่วมมือในชัJนเรียน ไม่ทาํกิจกรรมตามที�ผูส้อนกาํหนดและไม่ตอบ
คาํถามในชัJนเรียนเลย 
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เกณฑ์ประเมินความสามารถในการอ่านตีความ 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ลกัษณะพฤติกรรม 

4 ตีความได้ถูกตอ้งโดยใช้ขอ้มูลหรือเชื�อมโยงขอ้มูลที�ได้จากการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี
วจันปฏิบติัศาสตร์มาเป็นแนวทางในการตีความ 

3 ตีความได้ถูกตอ้งแต่ไม่ค่อยใช้ขอ้มูลหรือเชื�อมโยงขอ้มูลที�ได้จากการวิเคราะห์ด้วย
ทฤษฎีวจันปฏิบติัศาสตร์มาเป็นแนวทางในการตีความ 

2 ตีความไม่ถูกต้อง แต่แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีวจันปฏิบัติ
ศาสตร์ 

1 ตีความไม่ ถูกต้อง และไม่นําทฤษฎีว ัจนปฏิบัติศาสตร์มาวิ เคราะห์ข้อมูล เพื�อ
ประกอบการตีความ 

 
บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการเรียนรู้/ผลการจดัการเรียนการรู้ 
  .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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รายวชิา THAI 3206  
การอ่านตีความ 

เอกสารสําหรับครูใช้ในการบรรยาย 
ระดับชั/นปริญญาตรี 

 
ความหมายของวรรณคดี 

คาํวา่ วรรณ แปลวา่ หนงัสือ คดี แปลวา่ ทาง แนวทาง เมื�อนาํคาํทัJงสองคาํประกอบกนัเป็น 
วรรณคดี จึงมีความหมายว่า แนวทางของการแต่งหนังสือ เป็นคาํที�บญัญติัขึJ นมาใช้แทนคาํว่า 
Literature ปรากฏครัJ งแรกในพระราชกฤษฎีกาวรรณคดีสโมสร พ.ศ. 2547 ในส่วนของความหมาย
ของคาํวา่วรรณคดีนัJน มีผูรู้้ผูเ้ชี�ยวชาญใหค้วามหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย แต่ความหมายที�น่าสนใจก็
คือความหมายที� กุหลาบ มลัลิกะมาส (2550: 4-5) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในวงการศึกษาวรรณคดีปัจจุบนันีJ  
ใหค้วามหมายคาํวา่วรรณคดีเป็น 3 ประการ คือ 

1. ความหมายอยา่งกวา้ง หมายถึง สิ�งที�เขียนขึJน ประพนัธ์ขึJน ทุกอยา่ง 
2. ความหมายแคบลง โดยกาํหนดวา่หมายถึงหนงัสือดี มีชื�อเสียงเป็นที�รู้จกั มีคุณสมบติัใน

ดา้นรูปแบบและวธีิแสดงออก 
3. ความหมายแคบและกระชับยิ�งขึJน หมายถึงเฉพาะสิ�งที�เขียนขึJน มีศิลปะการแต่งจน

ไดรั้บการยกยอ่งวา่มีวรรณศิลป์ สร้างอารมณ์และจินตนาการหรือทาํให้ตระหนกัในคุณค่าของชีวิต
และธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจจิตใจและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์ 

ในที�นีJ จะจาํกดัความความหมายของวรรณคดีตามขอ้ 3. และจาํกดัขอบเขตเฉพาะวรรณคดี
ที�แต่งขึJนตัJงแต่สมยัสุโขทยัจนกระทั�งถึงรัชกาลที� 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื�องจากหลงัจากรัชกาล
ที� 6 ลงมาหรือประมาณ พ.ศ. 2470 เป็นตน้มา จะถือวา่เป็นวรรณกรรมปัจจุบนั (รื�นฤทยั สัจจะพนัธ์ุ, 
2550: 2) 
 
ประเภทของวรรณคดี 

วรรณคดีแบ่งไดห้ลายประเภทขึJนอยู่กบัวา่จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง หากแบ่งตาม
ประโยชน์การใชก้็จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (หทยัวรรณ ไชยะกุล, 2544: 7-8) 

1. วรรณคดีบริสุทธิq  คือ วรรณคดีที�เขียนขึJ นโดยมีเจตนาเพื�อความเพลิดเพลินหรือเพื�อ
สนองอารมณ์โดยเฉพาะ  

2. วรรณคดีประยุกต์ คือ วรรณคดีที�แต่งขึJนเพื�อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ� ง เช่น เพื�อสั�ง
สอนอบรม เพื�อปลูกฝังใหเ้กิดศรัทธาในศาสนาและแสดงสัจธรรม เพื�อสดุดีวีรกรรม เพื�อแสดงหลกั
ปฏิบติัดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี เพื�อบนัทึกเรื�องราวหรือแสดงเรื�อราวทางประวติัศาสตร์ ฯลฯ 
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หากแบ่งตามลกัษณะการแต่งอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (กุหลาบ มลัลิกะมาส, 
2550: 161)  
 1. ประเภทที�แต่งเป็นร้อยแกว้ คือ วรรณคดีที�ไม่มีลกัษณะบงัคบัในการแต่งตามแบบแผนที�
บญัญติัเอาไว ้อนัไดก้า การกาํหนดจาํนวนคาํ กาํหนดสัมผสั กาํหนดเสียงเอกโท กาํหนดเสียงหนกั
เบา 
 2. ประเภทที�แต่งเป็นร้อยกรอง คือ วรรณคดีประเภทที�มีลกัษณะบงัคบัในการแต่ง 
 เพราะฉะนัJนจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าวรรณคดีสามารถจาํแนกได้หลายประเภทขึJนอยู่กับ
เกณฑที์�ใชใ้นการแบ่ง 
 
ลกัษณะของวรรณคดีไทย 

กุหลาบ มลัลิกะมาส (2542: 193-201) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของวรรณคดีไทยไวด้งันีJ  
 1. นิยมแต่งเป็นร้อยกรองมากกวา่ร้อยแกว้ 
 2. เนืJอเรื�องอยูใ่นวงแคบ ผูแ้ต่งวรรณคดีในอดีตไม่เนน้ความมุ่งหมายที�จะทิJงขอ้คิดใด ๆ ไว้
ในเนืJอเรื�อง ถา้มีแนวความคิดหรือปรัชญาใด ๆ ก็เป็นไปตามธรรมชาติของเนืJอเรื�องนัJน ๆ แต่ไม่ใช่
ความจงใจของผูแ้ต่ง เพราะฉะนัJนการหยิบยกเอาปัญหาสังคม การพฒันาประเทศ การปลุกใจรวม
ชาติ ปัญหาจิตวทิยาหรือจิตวเิคราะห์ ไม่ใช่เรื�องที�ผูแ้ต่งสนใจ หากมีก็เป็นเรื�องบงัเอิญมากกวา่เจตนา 
ผูแ้ต่งจะเน้นหนักด้านศิลปะของการแต่งเรียบเรียง คุณค่าของวรรณคดีจึงอยู่ที� ศิลปะการแต่ง
มากกว่าเนืJ อเรื� อง กล่าวโดยสรุปก็คือจะเน้นอุดมคติด้านความงามและความประพฤติ เรื� อง
จินตนาการ เรื�องไกลตวั เช่น เรื�องยกัษ์ เทวดา สวรรค์ นรก และเหนือสิ�งอื�นใดก็คือเนน้ศิลปะของ
การเรียบเรียง ส่วนปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงหรือการแต่งเพื�อให้สมจริงนัJนไม่ใช่เรื� องที�ผูแ้ต่งมุ่ง
หมายจะกระทาํ 
 3. มีธรรมเนียมนิยมในการแต่งที�เห็นไดช้ดัเจนดงัต่อไปนีJ  
  3.1 มีโครงสร้างที�เป็นแบบแผน วรรณคดีร้อยกรองของไทยจะขึJนตน้ดว้ยบทไหวห้รือ
ประณามบท อาจเป็นการชมบ้านชมเมือง ความเกษมสุขของราษฎร ความยิ�งใหญ่ของ
พระมหากษตัริย ์ไหวพ้ระรัตนตรัย บิดามารดา ครูบาอาจารย ์หรือสรรเสริญเทพเจา้ นอกจากนีJ ยงัมี
ธรรมเนียมนิยมในดา้นฉันทลกัษณ์หรือลกัษณะการแต่ง เช่น เรื� องที�แต่งเป็นกลอนบางประเภท
ขึJนตน้ดว้ยวรรครับ ถา้เขียนกาพยห่์อโคลง ขึJนตน้ดว้ยกาพยย์านี 11 สลบักบัโคลง 4 สุภาพ ความ
เหมือนกนั บทต่อบท ถา้เป็นกาพยเ์ห่เรือก็จะขึJนดว้ยดว้ยโคลง 4 สุภาพ นาํ 1 บท แลว้ต่อดว้ยกาพย์
ยานีอยา่งไม่จาํกดั   คือกี�บทก็ได ้  ในตอนจบเรื�องโดยทั�วไปก็มกับอกชื�อผูแ้ต่งและเหตุที�แต่งขึJน ซึ� ง 
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พบวธีิดงักล่าวขา้งตน้นีJ เสมอ ไม่มีที�แปลกแตกต่างออกไป จะเรียกไดว้า่วรรณคดีร้อยกรองในอดีตมี
ธรรมเรียมนิยมในการวางโครงสร้างอยา่งมีแบบแผน 
  3.2 มีธรรมเนียมนิยมในการบรรยายและพรรณนาอย่างเขา้แบบ เช่น การชมนก ชมไม ้
ชมโฉม แต่งตวั ชมรถ ครํ� าครวญเมื�อคู่ตายจากไป หรือบทอศัจรรย์ จะพรรณนาความรู้สึกหรือ
บรรยายภาพ บรรยายเรื�อง คลา้ยคลึงกนัจนเรียกไดว้า่ เขา้แบบ ไดอ้ยา่งชดัเจน ซึ� งแสดงวา่ให้เห็นวา่
กวแีต่โบราณมิไดเ้นน้ในความเป็นตน้แบบริเริ�มมากนกั กลบันิยมใหเ้ป็นไปตามแนวธรรมเนียมการ
แต่งแบบบูรพาจารย ์ถา้จะตอ้งการแสดงฝีมือหรือฝีปากที�แทจ้ริงแลว้ ท่านแสดงความสามารถใน
การพรรณนาเรื�องเดียวกนัใหมี้กระบวนความแปลกและแตกต่างกนัออกไป 
   ในส่วนที�เกี�ยวกบัการรจนาตกแต่งถอ้ยคาํให้เกิดอรรถรส วรรณคดีร้อยกรองของ
ไทยในอดีตมีลกัษณะเป็นมณัฑนศิลป์ คือศิลปะในเชิงตกแต่งประดบัประดา กวีไทยจึงเนน้แง่งาม
ในการตกแต่งร้อยกรองถอ้ยคาํให้ไพเราะดว้ยเสียง และให้ซาบซึJ งใจดว้ยความหมาย ส่วนเนืJอเรื�อง
และความคิดอื�น ๆ มีความสําคญัเป็นอนัดบัรองลงไป กวีในสมยัก่อนไม่ตอ้งการเน้นแง่คิดหรือ
ปรัชญาความแปลกใหม่ หรือการปรับปรุงวิพากษ์วิจารณ์สังคมหรือบุคคลใด แต่จะพยายามใช้
ความสามารถในการเรียบเรียงถอ้ยคาํ มีกวโีวหาร มีลีลาจงัหวะ และเนน้แง่งามของการเรียบเรียงให้
ไพเราะ 
   ดงันัJนจึงสรุปไดว้่า วรรณคดีร้อยกรองของไทยมุ่งศิลปะการแต่งมากกว่าเนืJอเรื�อง
และแนวความคิด แนวความคิดอาจซํJ าได ้กระบวนการพรรณนาหรือบรรยายซํJ าได ้แต่การเรียบเรียง
ถอ้ยคาํอยา่งประดิษฐท์ัJงเสียง ทัJงจงัหวะ ทัJงความหมาย จะตอ้งวจิิตรบรรจง จึงจะนบัวา่แต่งดี 
  3.3 เป็นร้อยกรองขนาดยาว มีทัJ งเรื� องเล่าทาํนองบรรยายเรื� อง (Narrative) และบท
พรรณนา (Descriptive) บทใช้ขบัร้องไดแ้ละกล่าวโดยจิตวิสัยรําพนัความในใจของผูแ้ต่งหรือของ
ตวัละคร (Lyric) มกัแทรกอยู่ในบทขนาดยาวหรือแยกอยู่ต่างหากก็ได ้เช่น เพลงต่าง ๆ แต่ไม่ใช่
เรื�องสาํคญัที�ผูแ้ต่งมีเจตนาจะเนน้ 
  3.4 วรรณคดีในอดีตของไทยเป็นวรรณกรรมเพื�ออารมณ์มากกวา่ที�จะเป็นวรรณคดีเพื�อ
ปัญญา ผูแ้ต่งเจตนาแสดงศิลปะของการเรียบเรียงถอ้ยคาํมากกวา่จะแสดงแง่คิดหรือปัญญา ความรู้
ใด แต่ไม่ไดห้มายความวา่วรรณคดีจะดอ้ยคุณค่า แต่กลบัเป็นเครื�องส่งเสริมพฒันาการทางอารมณ์
ของผูอ่้านผูศึ้กษา วรรณคดีที�แทจ้ริงนัJนยอ่มเติบโตไปตามผูอ่้าน ในวยัหนึ�งก็จะไดรั้บอารมณ์อยา่ง
หนึ� ง ครัJ นเติบโตขึJนอารมณ์ต่าง ๆ ที�ไดรั้บก็จะเปลี�ยนแปลงไปตามประสบการณ์ ความคิด และ
สติปัญญาของผูอ่้าน 
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  3.5 บทละครของไทย (ละครรํา) ไม่มีลักษณะอย่างบทใช้แสดงของตะวนัตก แต่มี
ลกัษณะเป็นวรรณคดีสาํหรับอ่านประเภทเล่าเรื�อง (narrative) ที�อาจปรับเปลี�ยนเป็นบทแสดงได ้บท
เจรจาสาํหรับละครรําจึงแยกอยูค่นละเล่มกบัเนืJอเรื�องซึ� งเป็นกลอน มีสัมผสัติดต่อกนั  
  3.6 วรรณคดีทางศาสนาในอดีตส่วนใหญ่เป็นประเภทเล่าเรื�อง (narrative) เช่น นิทาน
ชาดก พุทธประวติั และแทรกคาํสอน เป็นเรื�องประกอบดว้ยศรัทธามากกวา่จะเนน้ปัญญา 
  3.7 พุทธปรัชญาในวรรณคดีโยทั�วไปเป็นอยา่งง่าย ๆ พืJน ๆ สําหรับคนทั�วไปจะเขา้ถึง
ได ้เช่น ความเชื�อในความไม่เที�ยงแท ้เชื�อว่าชีวิตที�เป็นสุขอนัแทจ้ริว คือการออกบวช เชื�อวา่ชีวิตนีJ
เป็นทุกข์ เชื�อในกรรม และเชื�อว่ารูป รส กลิ�น เสียง สัมผสั เป็นเครื�องนาํให้คนหลง สิ�งเหล่านีJลว้น
เป็นพุทธปรัชญาที�จะเห็นไดเ้สมอในวรรณคดีในอดีต 
  3.8 กวีโวหาร ได้แก่ ภาพพจน์ซึ� งเป็นภาษาของอารมณ์ ได้แก่ การเปรียบเทียบ
อุปมาอุปไมย การพูดเกินจริง การพูดนอ้ยกินความกวา้ง การใชส้ัญลกัษณ์ การพูดอย่างหนึ� งโดยมี
เจตนาอีกอยา่งหนึ�ง มกัพบเสมอในวรรณคดีไทย 
  3.9 พิธีกรรมต่าง ๆ เป็นเรื�องที�ได้รับความสนใจมาก และกวีแต่งไวอ้ย่างตอ้งการให้
รายละเอียดสมบูรณ์แบบ หรือมีประเพณีต่าง ๆ แทรกอยูใ่นเรื�อง  
  3.10 บทพรรณนาธรรมชาติเป็นอีกเรื�องหนึ�งที�มีความสําคญัยิ�งในการแต่งบทร้อยกรอง
ในอดีต กวีจะพรรณนาธรรมชาติตามที�เห็นและในจินตนาการ ป่า เขา นก ปลา สัตวป่์านานาชนิด 
จะกล่าวถึงอยา่งละเอียดถี�ถว้นในวรรณคดีร้อยกรองแทบทุกเรื�อง นอกจากนีJ  กวียงัใชธ้รรมชาติเป็น
เครื�องสะทอ้นอารมณ์ของตวัละครในเรื�อง ธรรมชาติจะเป็นเสมือนกรอบล้อมอารมณ์ รัก โศก 
วา้เหว ่โหยหา หรือสนุกสนานรื�นเริงอีกดว้ย 
  3.11 บทรักระหว่างเพศหรือที�เรียกว่าบทอัศจรรย์ เป็นอีกเรื� องหนึ� งที�กวีสนใจมาก 
อธิบายละเอียดในรูปสัญลกัษณ์เป็นส่วนใหญ่ แต่ที�กล่าวถึงโดยตรงก็มี 
  3.12 เรื�องเกี�ยวกบัการเมือง การลอ้เลียน ประชดสังคม เกือบไม่มีเลย 
  3.13 ศาสนา พระมหากษตัริย ์และครอบครัว เป็นสถาบนัที�มีค่านิยมทางสังคมสูงยิ�ง 
ไดรั้บกล่าวถึงอยา่งยกยอ่งเคารพ เนื�องจากกวีไทยในอดีตมีความเป็นอยูส่อดคลอ้งกบัสังคม พอใจ
ในสภาพชีวิตและสังคมของตน จึงไม่มีบทประพนัธ์ขดัแยง้ แสดงความดิJนรนหรือแสดงความ
เดือดร้อนเพราะการกดดนัใด ๆ  
  3.14 การเลียนแบบกวใีนสมยัก่อนตนขึJนไป ไม่ถือวา่เป็นเรื�องเสียหาย กลบันิยมวา่เป็น
การดาํเนินรอยตามผูใ้หญ่หรือไม่นอกครู การเลียนแบบเช่นนีJทาํให้เสียลกัษณะความเป็นกวีของแต่
ละท่านไป ขาดความคิดริเริ�ม และขาดความจริงใจของกว ี
 



353 

 

 

  3.15 การรับวรรณคดีของชาติอื�นมาเป็นของตน กวีไทยดัดแปลงและปรับปรุงจนมี
ลกัษณะเป็นไทยแท ้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและรสนิยมของไทย 
  3.16 ความอ่อนน้อมถ่อมตนของกวี กวีถือเป็นความประพฤติที�ควรปฏิบติัจึงมกักล่าว
เชิงออกตวัวา่ยงัแต่งไดไ้ม่ดีถึงขนาด ความไม่โออ้วดเป็นวฒันธรรมอนัหนึ�งของคนไทย แมชื้�อกวีผู ้
แต่งในชัJนตน้ ๆ ก็มกัไม่ปรากฏวา่เป็นผูใ้ด 
 หลังจากที�ไทยได้เริ� มรับอิทธิพลจากตะวนัตกตัJ งแต่สมัยรัชกาลที� 4 เป็นต้นมา ทาํให้
วรรณคดีของไทยมีการเปลี�ยนแปลงหลายประการ ดงันีJ  
 1. ความนิยมในวรรณกรรมสันสกฤตเจริญขึJ นอีกครัJ งหนึ� ง แต่เป็นการแปลงจาก
ภาษาองักฤษ 
 2. มีการแปล แปลง วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ จากวรรณกรรมตะวนัตก โดยเฉพาะจาก
ฉบบัภาษาองักฤษและฝรั�งเศส มีทัJงสารคดีและบนัเทิงคดีแบบนวนิยาย เรื�องสัJน และบทละคร 
 3. ความเจริญดา้นสื�อมวลชนทวีขึJนตามลาํดบัเวลาทัJงที�เป็นหนงัสือพิมพร์ายวนั วารสาร 
นิตยสาร 
 4. ความนิยมในการเขียนร้อยกรองค่อย ๆ ลดลง ตัJงแต่สมยัรัชกาลที� 6 อาจเรียนไดว้า่เริ�มมี
การเปลี�ยนแปลงดา้นการเขียนร้อยกรองจากแบบเก่ามามีลกัษณะปัจจุบนัซึ� งแปลกแตกต่างไปจาก
เดิม ส่วนร้อยแกว้กลบัเป็นวรรณกรรมที�เจริญขึJนอยา่งรวดเร็ว 

ส่วน ศิวภรณ์ หอมสุวรรณ (2535: 6) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของวรรณคดีไทยไวด้งันีJ  
 1. มีแนวคิดส่วนใหญ่เป็นแบบอุดมคติ (Idealism) อาจมีแบบ Romanticism และ 
Symbolism ปนบา้ง 
 2. เนืJอเรื�องมกัอยู่ในวงจาํกดั ซํJ าซากวกวนไปมา และนิยมเขียนถึงสิ�งไกลตวัแบบเพอ้ฝัน 
เช่น เป็นเรื�องของกษตัริย ์ยกัษ ์เทวดา นรก สวรรค ์
 3. รูปแบบในการเขียนยึดตามธรรมเนียมเก่า ๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การเริ�มเรื�องดว้ยบท
ไหวค้รู หรือการพรรณนาครํ�าครวญ การชมโฉม ชมนก ชมไม ้ก็มกัจะเป็นไปในทาํนองเดียวกนั 
 4. นิยมแต่งดว้ยร้อยกรองขนาดยาว มีทัJงที�เป็นเรื�องเล่าแบะบทพรรณนา โยใชค้าํประพนัธ์
ต่าง ๆ เช่น โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน ลิลิต กลบท ฯลฯ 
 5. มุ่งให้คุณค่าทางอารมณ์แก่ผูอ่้าน แมจ้ะมีหลายเรื� องที�มุ่งสอนก็มกัสร้างเรื�องให้ผูอ่้าน
ศรัทธาเลื�อมใสมากกวา่คุณค่าทางปัญญา 
 6. การดาํเนินเรื�องมกัคาํนึงถึงศิลปะการใชถ้อ้ยคาํและอรรถรสของเรื�องเป็นสําคญั โครง
เรื�องเป็นเพียงส่วนประกอบที�มีความสาํคญันอ้ย 
 7. การสร้างฉากและบรรยากาศเป็นแบบสมมติ 
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 8. มีความเชื�อเรื�องไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ เวทมนตร์คาถา และกรรมเก่า ตวัละครจึงมกั
จาํนนต่อโชคชะตาเป็นส่วนใหญ่ มุ่งใหผู้อ่้านเกิดความเพลิดเพลิน ซาบซึJ งในสุนทรียรส ไม่คาํนึงถึง
ขอ้เทจ็จริงนกั 
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รายวชิา THAI 3206  
การอ่านตีความ 

คําประพนัธ์คัดสรรจากวรรณคดีที�ใช้  
ในขั/นตอนการสาธิต 

ระดับชั/นปริญญาตรี 

 

ตัวอย่างที� 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บาทหลวงวา่วสิัยในมนุษย ์          ฟันจะหลุดแลว้ก็หา้มปรามไม่ไหว 

 หา้มเกศาวา่อยา่หงอกยงันอกใจ          มนัขืนหงอกออกจนไดม้นัไม่ฟัง 

    (ที�มา: พระอภยัมณี, สุนทรภู่) 

 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. เราไม่สามารถห้ามไม่ให้ฟันหลุดได ้
     2. ฟันหลุดเป็นเรื�องที�จะตอ้งเกิดกบัทุกคน ไม่มีใครห้าม
ไม่ให้ฟันหลุดได ้
     3. ฟันหลุดเป็นเรื�องธรรมชาติ 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. เราไม่สามารถห้ามไม่ให้ผมหงอกได ้
     2. ผมหงอกเป็นเรื�องของธรรมชาติ 
     3. เมื�อถึงวยัชราผมของทุกคนตอ้งหงอก ไม่สามารถหลีกเลี�ยงได ้
     4. ผมหงอกเป็นเรื�องธรรมชาติของมนุษย ์
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การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
 1. เราไม่สามารถหา้มไม่ใหฟั้นหลุดได ้
 2. ฟันหลุดเป็นเรื�องที�จะตอ้งเกิดกบัทุกคน ไม่มีใครหา้มไม่ใหฟั้นหลุดได ้
 3. ฟันหลุดเป็นเรื�องธรรมชาติ 
 4. เราไม่สามารถหา้มไม่ใหผ้มหงอกได ้
 5. ผมหงอกเป็นเรื�องของธรรมชาติ 
 6. เมื�อถึงวยัชราผมของทุกคนตอ้งหงอก ไม่สามารถหลีกเลี�ยงได ้
 7. ผมหงอกเป็นเรื�องธรรมชาติของมนุษย ์
การตีความ 

คาํประพนัธ์นีJ ตีความไดว้า่ เราไม่สามารถฝืนธรรมชาติได ้
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ตัวอย่างที� 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
      1.  เป็นวจันกรรมออ้ม 
      2.  เป็นการสั�งสอน 
 3. โคควายเมื�อตายไปแลว้ สิ�งที�คงอยูคื่อเขาและหนงัของมนั 
 4. เขาและหนงัของโคหรือควายสามารถนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ได ้
 5.  คนตายไปแลว้สิ�งที�ยงัคงอยูคื่อความดีความชั�วที�ไดท้าํไว ้
 6.  ร่างกายของคนไม่สามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดห้ลงัจากที�ตายไปแลว้ 
 7.  คนอื�นจะจดจาํผูที้�ตายไปแลว้ไดก้็เฉพาะความดีความชั�วที�คนคนนัJนเคยทาํไวแ้ลว้
เท่านัJน 
 
การตีความ 

คาํประพนัธ์นีJ ตีความไดว้า่ ควรหมั�นทาํความดีไว ้

  โคควายวายชีพได ้ เขาหนงั 

 เป็นสิ�งอนัยงั  อยูไ่ซร้ 

 คนเด็ดดบัสูญสัง-  ขารร่าง 

 เป็นชื�อเสียงได ้ แต่ร้ายกลบัดี 

 (ที�มา: ประชุมโคลงโลกนิติ,  

 สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเดชาดิศร) 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. โคควายเมื�อตายไปแลว้ สิ�งที�คงอยูคื่อเขาและหนงัของมนั 
     2. เขาและหนงัของโคหรือควายสามารถนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ได ้

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ คือ 
     1. คนตายไปแลว้สิ�งที�ยงัคงอยูคื่อความดีความชั�วที�ไดท้าํไว ้
     2. ร่างกายของคนไม่สามารถนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดห้ลงัจากที�ตายไปแลว้ 
     3. คนอื�นจะจดจาํผูที้�ตายไปแลว้ไดก้็เฉพาะความดีความชั�วที�คนคนนัJนเคยทาํไวแ้ลว้เท่านัJน 

วจันกรรมที�ไดจ้าก
ประโยคนีJ  
     1. เป็นวจันกรรม
ออ้ม 
     2. เป็นการ       
สั�งสอน 
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THAI 3206 
การอ่านตีความ 

ใบงาน ระดับชั/นปริญญาตรี 

เรื�อง การตีความคําประพนัธ์คัดสรรจากวรรณคดี 
 

คําชี/แจง ใหน้กัศึกษาตีความคาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดีต่อไปนีJ  
 
  อนัขา้ไทไดพ้ึ�งเขาจึงรัก  แมถ้อยศกัดิq สิJนอาํนาจวาสนา 
 เขาหน่ายหนีมิไดยู้คู่่ชีวา  แต่วชิาช่วยกายจนวายปราณ 
 (ที�มา: เพลงยาวถวายโอวาท, สุนทรภู่) 
 

การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
การตีความ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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THAI 3206 
การอ่านตีความ 

แนวตอบใบงาน ระดับปริญญาตรี 

 

คําชี/แจง ใหน้กัศึกษาตีความคาํประพนัธ์คดัสรรจากวรรณคดีต่อไปนีJ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
 1. เป็นวจันกรรมออ้ม 
      2.  เป็นการสั�งสอน 
 3.  คนไหนที�เป็นที�พึ�งใหแ้ก่ขา้ทาสบริวารหรือเป็นที�พึ�งใหแ้ก่ผูอื้�น ผูน้ัJนยอ่มเป็นที�รักใคร่
ของผูที้�มาขอพึ�ง 
 4.  คนที�ไม่มียศถาบรรดาศกัดิq หรือหมดยศถาบรรดาศกัดิq  คนที�เคยนบัหนา้ถือตาหรือเคารพ
นบัถือก็จะหายไปไม่มาพินอบพิเทาเหมือนเดิม 
 

 
  อนัขา้ไทไดพ้ึ�งเขาจึงรัก  แมถ้อยศกัดิq สิJนอาํนาจวาสนา 

 เขาหน่ายหนีมิไดอ้ยูคู่่ชีวา  แต่วชิาช่วยกายจนวายปราณ 

                      (ที�มา: เพลงยาวถวายโอวาท, สุนทรภู่) 

 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ คือ 
     1. คนไหนที�เป็นที�พึ�งให้แก่ขา้ทาสบริวารหรือ
เป็นที�พึ�งให้แก่ผูอื้�น ผูน้ัJนยอ่มเป็นที�รักใคร่ของผู ้
ที�มาขอพึ�ง 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ คือ 
     1. คนที�ไม่มียศถาบรรดาศกัดิq หรือหมด
ยศถาบรรดาศกัดิq  คนที�เคยนบัหนา้ถือตาหรือ
เคารพนบัถือก็จะหายไปไม่มาพินอบพิเทา
เหมือนเดิม 
 

สภาวะเกิดก่อนที�
ไดจ้ากประโยคนีJ
คือ 
     1. วิชาความรู้
จะอยูติ่ดตวัเราไป
ตลอดจนวนัตาย 
     2. วิชาความรู้
จะช่วยเลีJยงชีวิต
เราไปจนวนัตาย 

วจันกรรมที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. เป็นวจันกรรมออ้ม 
     2. เป็นการสั�งสอน 
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 5.  วชิาความรู้จะอยูติ่ดตวัเราไปตลอดจนวนัตาย 
 6.  วชิาความรู้จะช่วยเลีJยงชีวิตเราไปจนวนัตาย 
 
การตีความ 
 คาํประพนัธ์นีJ ตีความไดว้า่ วิชาความรู้จะอยูติ่ดตวัเราไปตลอดและสามารถใชเ้ป็นเครื�องมือ
ในการเลีJยงชีพได ้
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รายวชิา THAI 3206  
การอ่านตีความ 

แบบฝึกหัด ระดับชั/นปริญญาตรี 

เรื�อง การตีความคําประพนัธ์คัดสรรจากวรรณคดี 
 
คาํชีJแจง ใหน้กัศึกษาตีความคาํประพนัธ์ต่อไปนีJ  
 
1.   ไม่เมาเหลา้แต่เรายงัเมารัก   สุดจะหกัหา้มจิตคิดไฉน 
 ถึงเมาเหลา้เชา้สายก็ยงัหายไป   แต่เมาใจนีJประจาํทุกคํ�าคืน 
   (ที�มา: นิราศภูเขาทอง, สุนทรภู่) 
 

การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
การตีความ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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2.  ใดใดในโลกลว้น    อนิจจงั 
 คงแต่บาปบุญยงั    เที�ยงแท ้
 คือเงาติดตวัตรัง    ตรึงแน่น 
 ตามแต่บาปบุญแล ้   ก่อเกืJอรักษา 
   (ที�มา: ลิลิตพระลอ) 
 

การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
การตีความ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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รายวชิา THAI 3206  
การอ่านตีความ 

แนวตอบแบบฝึกหัด ระดับชั/นปริญญาตรี 

เรื�อง การตีความคําประพนัธ์คัดสรรจากวรรณคดี 
 
1.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 

1. ผูเ้ขียนกาํลงัมีความรัก 
2. ผูเ้ขียนหลงอยูใ่นวงัวนของความรัก 
3. ผูเ้ขียนไม่สามารถหา้มใจไม่ใหคิ้ดถึงคนรักของตนเองได ้
4. แมจ้ะเมาเหลา้แต่เมื�อเวลาผา่นไปก็ทาํใหห้ายเมาได ้
5. การเมารักแตกต่างจากการเมาเหลา้  
6. ความรักทาํใหค้นคนนัJนหลงอยูใ่นวงัวนของความรักทุกเวลา 

การตีความ 
คาํประพนัธ์นีJ ตีความไดว้า่ ความรักทาํใหเ้ราคิดถึงคนที�เรารักอยูต่ลอดเวลา 

  ไม่เมาเหลา้แต่เรายงัเมารัก    สุดจะหกัหา้มจิตคิดไฉน 

 ถึงเมาเหลา้เชา้สายก็ยงัหายไป    แต่เมาใจนีJประจาํทุกคํ�าคืน 

   (ที�มา: นิราศภูเขาทอง, สุนทรภู่) 

 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. ผูเ้ขียนกาํลงัมีความรัก 
     2. ผูเ้ขียนหลงอยูใ่นวงัวนของความรัก 
     3. ผูเ้ขียนไม่สามารถห้ามใจไม่ให้คิดถึงคนรักของตนเองได ้

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. แมจ้ะเมาเหลา้แต่เมื�อเวลาผา่นไปก็ทาํให้หายเมาได ้
     2. การเมารักแตกต่างจากการเมาเหลา้  
     3. ความรักทาํให้คนคนนัJนหลงอยูใ่นวงัวนของความรักทุกเวลา 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
     1. เป็นวจันกรรมออ้ม 
     2. เป็นการสั�งสอน 
     3. สิ�งต่าง ๆ ในโลกไม่เที�ยงแท ้ไม่แน่นอน  
     4. สิ�งต่าง ๆ ในโลกลว้นมีการเปลี�ยนแปลง 
     5. บาปบุญเท่านัJนที�เป็นสิ�งเที�ยงแท ้แน่นอน 
     6. บาปบุญไม่มีการเปลี�ยนแปลง 
     7. บาปบุญจะเป็นสิ�งที�ติดตวัเราไป 
     8. บาปบุญจะเป็นสิ�งที�ติดตวัเราไป 
     9. คนทาํดีก็จะไดบุ้ญ คนทาํชั�วก็จะไดบ้าป 
     10. บาปบุญขึJนอยูก่บัการกระทาํของแต่ละบุคคล 
     11. บาปบุญจะช่วยคุม้ครองผูก้ระทาํบาปและบุญนัJน 
การตีความ 

คาํประพนัธ์นีJ ตีความไดว้า่ แต่ละคนจะเป็นอยา่งไรขึJนอยูก่บับาปบุญที�ไดท้าํไว ้

  ใดใดในโลกลว้น   อนิจจงั 

 คงแต่บาปบุญยงั   เที�ยงแท ้

 คือเงาติดตวัตรัง   ตรึงแน่น 

 ตามแต่บาปบุญแล ้  ก่อเกืJอรักษา 

   (ที�มา: ลิลิตพระลอ) 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. สิ�งต่าง ๆ ในโลกไม่เที�ยงแท ้ไม่แน่นอน  
     2. สิ�งต่าง ๆ ในโลกลว้นมีการเปลี�ยนแปลง 
     3. บาปบุญเท่านัJนที�เป็นสิ�งเที�ยงแท ้แน่นอน 
     4. บาปบุญไม่มีการเปลี�ยนแปลง 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้าก
ประโยคนีJ คือ 
     1. บาปบุญจะเป็นสิ�งที�
ติดตวัเราไป 
     2. คนทาํดีก็จะไดบุ้ญ 
คนทาํชั�วก็จะไดบ้าป 
     3. บาปบุญขึJนอยูก่บัการ
กระทาํของแต่ละบุคคล 
     4. บาปบุญจะช่วย
คุม้ครองผูก้ระทาํบาปและ
บุญนัJน 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้าก
ประโยคนีJ คือ 
     1. บาปบุญจะเป็นสิ�งที�ติด
ตวัเราไป 
 

วจันกรรมที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. เป็นวจันกรรมออ้ม 
     2. เป็นการสั�งสอน 
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รายวชิา THAI 3206  
การอ่านตีความ 

คําประพนัธ์คัดสรรจากวรรณคดีที�ให้นักศึกษา
เลอืกทาํเป็นแบบทดสอบประจําหน่วยที� 6 

ระดับชั/นปริญญาตรี 

 
คําประพนัธ์คัดสรรจากวรรณคดีเรื�องที� 1 

 
  ลอ้งูเห่าเล่นก็ไดใ้จกลา้กลา้  แต่วา่อยา่ยกัเยืJองเขา้เบืJองหาง 
 ตอ้งวอ่งไวในทาํนองคล่องท่าทาง  ตบหวัผางเดียวมว้นจึงควรลอ้ 

(ที�มา: อิศรญาณภาษิต, หม่อมเจา้อิศรญาณ) 
 

การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
การตีความ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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คําประพนัธ์คัดสรรจากวรรณคดีเรื�องที� 2 
 
  ประเพณีตีงูใหห้ลงัหกั  มนัก็มกัทาํร้ายเมื�อภายหลงั 
 จระเขใ้หญ่ไปถึงนํJามีกาํลงั  เหมือนเสือขงัเขา้ถึงดงก็คงร้าย 
  อนัแม่ทพัจบัไดแ้ลว้ไม่ฆ่า  ไปขา้งหนา้ศึกจะใหญ่ขึJนใจหาย 
 ตอ้งตาํรับจบัใหม้ั�นคัJนใหต้าย  จะทาํภายหลงัยากลาํบากครัน 

(ที�มา: พระอภยัมณี, สุนทรภู่) 
 

การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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คําประพนัธ์คัดสรรจากวรรณคดีเรื�องที� 3 
 
  สกุลเอ๋ยสกุลสูง   ชกัจูงจิตฟูชูศกัดิq ศรี 
 อาํนาจนาํความสง่าอ่าอินทรีย ์ ความงามนาํใหมี้ไมตรีกนั 
 ความรํ�ารวยอวยสุขใหทุ้กอยา่ง  เหล่านีJ ต่างรอตายทาํลายขนัธ์ 
 วถีิแห่งเกียรติยศทัJงหมดนัJน  แต่ลว้นผนัมาประจบหลุมศพเอย 

(ที�มา: กลอนดอกสร้อยรําพึงในป่าชา้, พระยาอุปกิตศิลปสาร) 
 

การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
การตีความ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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รายวชิา THAI 3206  
การอ่านตีความ 

แนวตอบแบบทดสอบประจําหน่วยที� 6 
ระดับชั/นปริญญาตรี 

 

คําประพนัธ์คัดสรรจากวรรณคดีเรื�องที� 1 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
      1.  เป็นวจันกรรมออ้ม 
      2.  เป็นการสั�งสอน 
      3.  งูเห่าเป็นสัตวที์�อนัตราย 
      4.  การเล่นกบังูเห่าตอ้งอาศยัความกลา้หาญ 
      5.  การจบังูเห่าควรเขา้ไปทางดา้นหวัของงู ไม่ควรเขา้ไปทางดา้นหาง 
 

 

         ลอ้งูเห่าเล่นก็ไดใ้จกลา้กลา้  แต่วา่อยา่ยกัเยืJองเขา้เบืJองหาง 

 ตอ้งวอ่งไวในทาํนองคล่องท่าทาง  ตบหวัผางเดียวมว้นจึงควรลอ้ 

(ที�มา: อิศรญาณภาษิต, หม่อมเจา้อิศรญาณ) 

 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. งูเห่าเป็นสตัวที์�อนัตราย 
     2. การเล่นกบังูเห่าตอ้งอาศยัความกลา้หาญ 
     3. การจบังูเห่าควรเขา้ไปทางดา้นหัวของงู 
ไม่ควรเขา้ไปทางดา้นหาง 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. การเล่นกบังูเห่าตอ้งอาศยัความว่องไว 
     2. ถา้จะจบังูเห่าตอ้งจบัให้ไดภ้ายในเวลาอนัสัJน 
     3. ถา้ไม่สามารถที�จะจบังูไดภ้ายในครัJ งเดียวก็ไม่ควรลอ้เล่นกบังู 

วจันกรรมที�ไดจ้ากประโยค
นีJ  
     1. เป็นวจันกรรมออ้ม 
     2. เป็นการสั�งสอน 
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      6.  การเล่นกบังูเห่าตอ้งอาศยัความวอ่งไว 
      7.  ถา้จะจบังูเห่าตอ้งจบัใหไ้ดภ้ายในเวลาอนัสัJน 
 
การตีความ 

คาํประพนัธ์นีJ ตีความไดว้า่ การต่อสู้กบัศตัรูควรพิจารณากาํลงัของคู่ต่อสู้ก่อนและตอ้งรู้จกั
วางแผนให้รอบคอบ 
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คําประพนัธ์คัดสรรจากวรรณคดีเรื�องที� 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
 1.  เป็นวจันกรรมออ้ม 
 2.  เป็นการสั�งสอน 
  3.  การตีงูแลว้ตีไม่ตาย มนัอาจจะยอ้นกลบัทาํร้ายเราภายหลงัได ้
 4.  การตีงูควรจะตีให้ตายไม่เช่นนัJนมนัจะหวนกลบัมาทาํร้ายเราไดใ้นภายหลงั 
 5.  จระเขเ้ป็นสัตวค์รึ� งบกครึ� งนํJา 
 6.  จระเขช้าํนาญการวา่ยนํJา 
 7.  จระเขไ้ม่ชาํนาญในการใชชี้วิตอยูบ่นบก 
 8.  จระเขจ้ะมีกาํลงัมาเมื�ออยูใ่นนํJา 

  ประเพณีตีงูใหห้ลงัหกั  มนัก็มกัทาํร้ายเมื�อภายหลงั 

 จระเขใ้หญ่ไปถึงนํJามีกาํลงั  เหมือนเสือขงัเขา้ถึงดงก็คงร้าย 

  อนัแม่ทพัจบัไดแ้ลว้ไม่ฆ่า  ไปขา้งหนา้ศึกจะใหญ่ขึJนใจหาย 

 ตอ้งตาํรับจบัใหม้ั�นคัJนใหต้าย  จะทาํภายหลงัยากลาํบากครัน 

(ที�มา: พระอภยัมณี, สุนทรภู่) 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. การตีงูแลว้ตีไม่ตาย มนัอาจจะ
ยอ้นกลบัทาํร้ายเราภายหลงัได ้
     2. การตีงูควรจะตีให้ตายไม่เช่นนัJน
มนัจะหวนกลบัมาทาํร้ายเราไดใ้น
ภายหลงั 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. จระเขเ้ป็นสตัวค์รึ� งบกครึ� งนํJา 
     2. จระเขช้าํนาญการว่ายนํJา 
     3. จระเขไ้ม่ชาํนาญในการใชชี้วิตอยูบ่นบก 
     4. จระเขจ้ะมีกาํลงัมาเมื�ออยูใ่นนํJ า 
     5. เสือจะดุร้ายเมื�ออยูใ่นป่ามากกวา่เสือที�อยูถู่กจบัอยูใ่นกรง 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. ถา้จบัแม่ทพัแลว้ไม่ฆ่า เขาก็อาจจะยกทพัมาลา้งแคน้ 
     2. ตามตาํราบอกวา่ถา้จบัแม่ทพัไดต้อ้งฆ่าให้ตาย ไม่เช่นนัJนครัJ งต่อไปจะจบัไดโ้ดยยาก 
     3. แม่ทพัจะรู้สึกโกรธแคน้ที�เป็นฝ่ายพา่ยแพแ้ลว้อาจจะยอ้นมาแกแ้คน้ได ้ดงันัJนจึงตอ้งตดัไฟแต่ตน้ลมเพื�อไม่ให้แม่ทพั
ยอ้นกลบัมาแกแ้คน้ไดโ้ดยการฆ่าให้ตาย 

วจันกรรมที�ได้
จากประโยคนีJ  
     1. เป็น     
วจันกรรมออ้ม 
     2. เป็น   
การสั�งสอน 
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 9.  เสือจะดุร้ายเมื�ออยูใ่นป่ามากกวา่เสือที�อยูถู่กจบัอยูใ่นกรง 
 10. ถา้จบัแม่ทพัแลว้ไม่ฆ่า เขาก็อาจจะยกทพัมาลา้งแคน้ 
 11. ตามตาํราบอกวา่ถา้จบัแม่ทพัไดต้อ้งฆ่าใหต้าย ไม่เช่นนัJนครัJ งต่อไปจะจบัไดโ้ดยยาก 
 12. แม่ทพัจะรู้สึกโกรธแคน้ที�เป็นฝ่ายพา่ยแพแ้ลว้อาจจะยอ้นมาแกแ้คน้ได ้ดงันัJนจึงตอ้งตดั
ไฟแต่ตน้ลมเพื�อไม่ใหแ้ม่ทพัยอ้นกลบัมาแกแ้คน้ไดโ้ดยการฆ่าให้ตาย 
 
การตีความ 

คาํประพนัธ์นีJ ตีความไดว้า่ การจะทาํอะไรตอ้งทาํใหเ้ด็ดขาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



372 

 

 

คําประพนัธ์คัดสรรจากวรรณคดีเรื�องที� 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎวีจันปฏิบัติศาสตร์ 
 1.  เป็นวจันกรรมออ้ม 
 2.  เป็นการสั�งสอน 
 3.  การเกิดมาในชาติตระกลูที�สูงส่งทาํใหเ้รารู้สึกมีศกัดิq ศรี 
 4.  การเกิดมาในชาติตระกลูที�สูงส่งทาํใหเ้รารู้สึกภูมิใจ 

  สกุลเอ๋ยสกุลสูง   ชกัจูงจิตฟูชูศกัดิq ศรี 

 อาํนาจนาํความสง่าอ่าอินทรีย ์ ความงามนาํใหมี้ไมตรีกนั 

 ความรํ�ารวยอวยสุขใหทุ้กอยา่ง  เหล่านีJ ต่างรอตายทาํลายขนัธ์ 

 วถีิแห่งเกียรติยศทัJงหมดนัJน  แต่ลว้นผนัมาประจบหลุมศพเอย 

(ที�มา: กลอนดอกสร้อยรําพึงในป่าชา้, พระยาอุปกิตศิลปสาร) 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนี�  
     1. การเกิดมาในชาติตระกูลที�
สูงส่งทาํให้เรารู้สึกมีศกัดิ( ศรี 
     2. การเกิดมาในชาติตระกูลที�
สูงส่งทาํให้เรารู้สึกภูมิใจ 
     3. การเกิดมาในชาติตระกูลที�
สูงส่งทาํให้เรารู้สึกรักและ        
หวงแหนชื�อเสียงของวงศต์ระกูล 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. การมีอาํนาจทาํให้เรารู้สึกมี
สง่าราศี 
     2. การมีอาํนาจทาํให้มีคน   
เกรงขาม 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. คนที�รูปร่างหนา้ตาดีจะมีแต่คน
ชอบหรือให้ความช่วยเหลือ 
     2. คนที�รูปร่างหนา้ตาไม่ดีมกัจะ
ถูกมองวา่เป็นคนไม่ดีหรืออาจไม่มี
ใครคบ 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. การมีเงินมาก ๆ สามารถทาํ
ให้เรามีความสุขได ้ 
     2. คนที�มีเงินมาก ๆ เมื�ออยากได้
อะไรก็สามารถนาํเงินที�มีอยูไ่ปซืJอ
หามาได ้

วจันกรรมที�ได้
จากประโยคนีJ  
     1. เป็น     
วจันกรรมออ้ม 
     2. เป็น   
การสั�งสอน 

     คาํวา่ เหล่านีJ  เป็นตวับ่งบอก 
หมายถึง ชาติตระกูล อาํนาจ และความ
งาม 
 
สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยคนีJ  
     1. ชาติตระกูล อาํนาจ และความ
งาม ต่างรอวนัดบัไปพร้อมกบัความ
ตายของเรา 

สภาวะเกิดก่อนที�ไดจ้ากประโยค
นีJ  
     1. เกียรติยศทัJงหมดที�เรามีอยู่
ยอ่มตายไปพร้อมกบัตวัเรา 
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 5.  การเกิดมาในชาติตระกลูที�สูงส่งทาํใหเ้รารู้สึกรักและหวงแหนชื�อเสียงของวงศต์ระกลู 
 6.  การมีอาํนาจทาํใหเ้รารู้สึกมีสง่าราศี 
 7.  การมีอาํนาจทาํใหมี้คนเกรงขาม 
 8.  คนที�รูปร่างหนา้ตาดีจะมีแต่คนชอบหรือใหค้วามช่วยเหลือ 
 9.  คนที�รูปร่างหนา้ตาไม่ดีมกัจะถูกมองวา่เป็นคนไม่ดีหรืออาจไม่มีใครคบ 
 10. การมีเงินมาก ๆ สามารถทาํใหเ้รามีความสุขได ้ 
 11. คนที�มีเงินมาก ๆ เมื�ออยากไดอ้ะไรก็สามารถนาํเงินที�มีอยูไ่ปซืJอหามาได ้
 12. ชาติตระกลู อาํนาจ และความงาม ต่างรอวนัดบัไปพร้อมกบัความตายของเรา 
 13. เกียรติยศทัJงหมดที�เรามีอยูย่อ่มตายไปพร้อมกบัตวัเรา 
 
การตีความ 

คาํประพนัธ์นีJ ตีความไดว้า่ คนทุกคนไม่วา่จะเป็นใครลว้นตอ้งตายดว้ยกนัทัJงสิJน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั/นเรียนรายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ 
 
ลาํดับ

ที� 
ชื�อ-สกุล ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

4 3 2 1 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
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แบบประเมินความสามารถในการอ่านตีความ รายวชิา THAI 3206 การอ่านตีความ 
 
ลาํดับ

ที� 
ชื�อ-สกุล ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

4 3 2 1 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชื�อ – สกุล   
ที�อยู ่
ที�ทาํงาน  
 
ประวติัการศึกษา 
     พ.ศ. 2543 
 
     พ.ศ. 2545                        
 
     พ.ศ. 2555 
 
ประวติัการทาํงาน 
     พ.ศ. 2545 – 2546 
 
     พ.ศ. 2547 – 2551    
 
     พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั 
      
      
 
 

นายกิตติพงษ ์ วงศทิ์พย ์
73 หมู่ 4 ต. สันกลาง อ.สันกาํแพง จ.เชียงใหม่ 50300  
ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ 
 
สาํเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอนัดบั 2 
สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
สาํเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การสอนภาษาไทย) 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
ศึกษาต่อระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน    
กลุ่มวชิาการสอนภาษาไทย มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 
 
อาจารยพ์ิเศษ คณะศิลปศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตลา้นนา 
อาจารยก์ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
อาจารยป์ระจาํภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

 

 
 


