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53254901: สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คําสําคัญ: การสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงาน/แนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ/   
  ทักษะการอ�านเชิงวิชาการ/ กลยุทธ1การเรียนรู' 
  ทัศนีย1  จันติยะ : การพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษา
เพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ1การเรียนรู'สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี.  อาจารย1ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ1: รศ.ดร.วิสาข1 จัติวัตร1, ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ1 และรศ.ดร.ทิพมาศ 
ชุมวรฐายี 259 หน'า.  

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค1 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนว

การเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ1การเรียนรู' 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให'มีประสิทธิภาพตามเกณฑ1 80/80 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอน
อ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการ
อ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ1การเรียนรู' ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ�มตัวอย�างที่ใช'ในการวิจัยครั้งน้ีเปBน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปCท่ี 3 จํานวน 34 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 
(English for Teachers) ภ าคปล าย  ปCก า ร ศึกษา  2558 คณะศึกษาศ าสต ร1แ ล ะพัฒนศาสตร1  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เครื่องมือท่ีใช'ในการวิจัย ประกอบด'วย รูปแบบ
การสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ แบบฝTกการ
อ�าน คู�มือรูปแบบการสอน แบบทดสอบความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  แบบวัดกลยุทธ1การ
เรียนรู' บันทึกการอ�าน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต�อกิจกรรมการเรียนรู'ตามรูปแบบการสอน 
วิเคราะห1ข'อมูลโดยการหาค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม�อิสระและการวิเคราะห1เน้ือหา 

ผลการวิจัย พบว�า 
1. รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจ

ทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ1การเรียนรู' ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีช่ือว�า  
“PPPTE Model”  มี 5 องค1ประกอบ ได'แก� 1) หลักการ บูรณาการการสอนอ�านท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'
ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ 2) วัตถุประสงค1 เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ1การ
เรียนรู' ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3) กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด'วย 5 ข้ัน คือ ข้ันท่ี1เตรียมการ 
(Planning: P) ข้ันท่ี 2 ปฏิบัติภาระงานอ�าน (Performing Reading Task: P)  ข้ันท่ี 3 ฝTก (Practice: P) ข้ันท่ี 4 
ถ�ายโอน (Transfer: T)   และข้ันท่ี 5 ประเมินผล (Evaluation: E) 4) การวัดและประเมินผล 2 ด'าน คือ ด'านทักษะ
การอ�านเชิงวิชาการและด'านการใช'กลยุทธ1การเรียนรู' และ 5) เงื่อนไขสําคัญในการนํารูปแบบไปใช'ให'ประสบ
ความสําเร็จ ประกอบด'วย ผู'สอนต'องจัดเตรียมเอกสารและสื่อการเรียนการสอนให'เหมาะสมและเพียงพอ และมี
ระบบสังคมมีส�วนร�วมในการสร'างสรรค1ภาระงาน พบว�ารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและ
แนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการมีประสิทธิภาพเท�ากับ  80.34/82.03   

2. ประสิทธิผลของรูปแบบพบว�า 2.1) หลังเรียนตามรูปแบบนักศึกษามีความสามารถในการอ�านเชิง
วิชาการ สูงกว�าก�อนเรียนอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2.2) นักศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบมีการใช'กลยุทธ1การ
เรียนรู' อยู�ในระดับมาก  2.3) หลังเรียนตามรูปแบบนักศึกษามีความคิดเห็นต�อกิจกรรมการเรียนรู'ตามรูปแบบการ
สอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับเห็นด'วยมาก  
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 The purposes of this research were to: 1) develop the task-based and cognitive academic 
language learning approach: CALLA English reading instructional model to enhance academic reading 
skills and learning strategies for undergraduate students and 2) study the effectiveness of the task-
based and cognitive academic language learning approach: CALLA English reading instructional model 
to enhance academic reading skills and learning strategies for undergraduate students. The samples 
comprised 34 junior students majoring in English education at Education and Development Sciences 
Faculty, Kasetsart University during the second semester of the academic year 2015. Research 
instruments consisted of the English instructional model based on task-based and cognitive 
academic language learning approach: CALLA, reading exercises, a handbook for the model, lesson 
plans, an academic reading test, a learning strategies assessment form, a reading log and a 
questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent and content 
analysis. 

The results were as follows: 
 1) The task-based and cognitive academic language learning approach: CALLA English 

reading instructional model to enhance academic reading skills and learning strategies for 
undergraduate students called “PPPTE Model” consisted of 5 components. These are (1) principles 
emphasis on the integration of task-based and cognitive academic language learning approach: 
CALLA English reading instructions; (2) objective to enhance academic reading skills and learning 
strategies; (3) the learning process which had 5 steps, a) planning (P), b) performing reading task (P), c) 
practice (P), d) transfer (T), and e) evaluation (E); (4) The 2 parts assessments and evaluations on 
academic reading skills and learning strategies; and (5) the important condition for using the PPPTE 
model successfully which consisted of teachers have to prepare suitable and enough documents 
and materials and  social system to participate on task creativity. The efficiency of this model was 
80.34/82.03.  

2) The effectiveness of the PPPTE model indicated that 2.1) after using the PPPTE model, 
the students’ academic reading skills were higher than before receiving the instruction at a .01 
significance level, 2.2) the students who learning by using the PPPTE model, the students’ learning 
strategies were increased from a moderate level to a high level, and 2.3) after using the PPPTE 
model, the students had opinion toward learning activities of the model at the high level.  
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 วิทยานิพนธ1 เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและ
แนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและ 
กลยุทธ1การเรียนรู'สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” สําเร็จลุล�วงด'วยดี ด'วยกรุณาเปBนอย�างสูงจาก 
รองศาสตราจารย1 ดร. วิสาข1 จัติวัตร1 รองศาสตราจารย1 ดร. มาเรียม นิลพันธุ1 และ รองศาสตราจารย1 
ดร. ทิพมาศ ชุมวรฐายี  ผู'เปBนอาจารย1ท่ีปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ1 ผู'ช�วยศาสตราจารย1 ดร.ฐาปนีย1 
ธรรมเมธา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ1 และผู'ช�วยศาสตราจารย1 ดร. วัชรา เล�าเรียนดี 
ผู'ทรงคุณวุฒิ  ท่ีกรุณาให'คําปรึกษาแนะนํา ช�วยเหลือสนับสนุนและตรวจสอบ แก'ไขข'อบกพร�องต�าง ๆ 
ตลอดระยะเวลาของการศึกษาวิจัย ทําให'งานวิจัยสําเร็จลุล�วงด'วยดี ผู'วิจัยขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาเปBนอย�างสูงไว'ในโอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย1 ดร. สรบุศย1 รุ�งโรจน1สุวรรณ ผู'ช�วยศาสตราจารย1 
ดร. แสงเดือน เจริญฉิม ผู'ช�วยศาสตราจารย1 ดร. รุจิราพร  รามศิริ ผู'ช�วยศาสตราจารย1 ดร. สุริน ชุมสาย 
ณ อยุธยา ผู'ช�วยศาสตราจารย1 ดร. พินดา  วราสุนันท1 อาจารย1 ดร.กนิษฐา เชาว1วัฒนกุล  อาจารย1 ดร. 
ประเทืองสุข  ยังเสถียร อาจารย1 ดร. ศศิธร ศรีพรหม อาจารย1 ดร. พนอ สงวนแก'ว และอาจารย1 ดร. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 การอ�านมีความสําคัญต�อชีวิตมนุษย�ต้ังแต�เกิดจนโต และจนกระท่ังถึงวัยชรา การอ�าน   
ทําให'รู'ข�าวสารข'อมูลต�าง ๆ ท่ัวโลก ซ่ึงป-จจุบันเทคโนโลยีเจริญรุดหน'า จึงเป/นโลกของข'อมูลข�าวสาร
ต�าง ๆ ท่ัวโลก ทําให'ผู'อ�านมีความสุข มีความหวัง และมีความอยากรู'อยากเห็น อันเป/นความต'องการ
ของมนุษย�ทุกคน การอ�านมีประโยชน�ในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิต ทําให'เป/นคนทันสมัย ทันต�อเหตุการณ� และมีความอยากรู'อยากเห็น การท่ีจะพัฒนา
ประเทศให'เจริญรุ�งเรืองก'าวหน'าได'ต'องอาศัยประชาชนท่ีมีความรู'ความสามารถ ซ่ึงความรู'ต�าง ๆ ก็
ได'มาจากการอ�านนั่นเอง การอ�านนั้นมีความสําคัญอย�างยิ่ง ดังนั้นการอ�านควรต'องได'รับการปลูกฝ-ง
มาแต�เยาว�วัยจากครอบครัว โรงเรียน และสังคม การส�งเสริมให'เยาวชนมีนิสัยรักการอ�านรู'จักแสวงหา
ความรู'ด'วยตนเองนั้น ซ่ึงจะต'องได'รับความร�วมมือจากทุกภาคส�วนครอบครัว โรงเรียน และสภาพ
สังคม  
 นักปรัชญาชาวอังกฤษ Bacon (1967: 1, 674) ได'กล�าวถึงความสําคัญของการอ�านว�า
เป/นเครื่องมือสําคัญนําสู�การเรียนรู'ตลอดชีวิต และเป/นกระบวนการท่ีทําให'คนนั้นสมบูรณ�ในทุกรูปแบบ 
ยิ่งไปกว�านั้นประเวศ วะสี (2550: 5) ได'กล�าวว�าการท่ีคนไทยอ�านน'อยคือป-ญหาต้ังต'นของบ'านเมือง 
จึงเป/นเรื่องจําเป/นยิ่งท่ีจะต'องปลูกฝ-งนิสัยรักการอ�านให'กับเยาวชนไทยเพ่ือจะเป/นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู'ตลอดชีวิตต�อไป (สิริกร มณีรินทร�, 2549: 5) 
              ยิ่งในโลกยุคป-จจุบันจะต'องฝKกฝนให'เป/นคนใฝLรู'ใฝLเรียนยิ่งข้ึน อีกท้ังสร'างความตระหนัก 
ว�าจะต'องอ�านเป/น คิดเป/น และสื่อสารเป/นจึงจะอยู�ในสังคมได'อย�างมีความสุข และประสบความสําเร็จ
ชีวิต เม่ือเทียบกับพลเมืองประเทศอ่ืนๆ คนไทยมีพฤติกรรมการอ�านอยู�ในเกณฑ�ท่ีตํ่ามากๆ ดังนั้นการ
ส�งเสริมการอ�านควรได'รับความร�วมมือจากทุกฝLายท่ีเก่ียวข'อง 
 การอ�านภาษาอังกฤษได'รับการส�งเสริมให'เป/นภาษาสากลท่ีใช'ในการติดต�อสื่อสารอย�าง
กว'างขวางโดยพบว�าข'อมูลข�าวสารจากสื่อประเภทต�างๆ ในป-จจุบันมากกว�าร'อยละ 90 ใช'
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากป-จจุบันไม�เพียงแต�การอ�านในภาษาแม�เท�านั้นที่ทางทบวงมหาวิทยาลัยมี
นโยบายให'จัดส�งเสริมแก�เยาวชนไทย  (กรรณิการ� ผิวอ�อนดี, 2545: 156) ดังนั้นผู'มีความสามารถใน
การอ�านภาษาอังกฤษย�อมมีโอกาสได'รับรู'ข'อมูลข�าวสารจากสื่อต�างๆ ได'อย�างรวดเร็วแม�นยํา การอ�าน
ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งต�อนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีต'องอ�านหนังสือเรียน ตําราหรือ
วารสารภาษาอังกฤษเพื่อให'มีความรู'ในสาขาวิชาของตนท่ีกว'างขวางและลึกซ้ึง สําหรับนักธุรกิจ 
ข'าราชการก็ต'องใช'ภาษาอังกฤษเพ่ือประโยชน�ในความเจริญก'าวหน'าทางธุรกิจการงานของตนเช�นกัน 
(วิสาข� จัติวัตร�, 2541: 1) กล�าวว�าการอ�านคือการพัฒนาตนเอง ไม�ว�าจะเป/นการอ�านด'วยวิธีการแบบไหน
ก็แล'วแต� ล'วนแต�เกิดประโยชน�ท้ังสิ้น เพราะการอ�านทุกวัน แต�ไม�ต'องมาก และฝKกจนเป/นนิสัย ก็จะ 
ทําให'สังคมไทยเกิดนักคิด นักประดิษฐ�มากข้ึน ซ่ึงจะทําให'เกิดสังคมแห�งการเรียนรู'ต�อไป เพ่ือ
แก'ป-ญหาสังคม ป-ญหาประเทศชาติ และสนองตอบสังคมแห�งการเรียนรู'ได' จึงถือว�าเป/นเรื่องท่ีท'าทาย
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อย�างมากในการส�งเสริมการอ�านภาษาอังกฤษให'กับเยาวชนไทย และสืบเนื่องจากสภาพการอ�าน
ภาษาอังกฤษในป-จจุบัน ผลสัมฤทธิ์ของเยาวชนไทยมีความรู'ทางภาษาอังกฤษยังอยู�ในระดับท่ีต'อง
ปรับปรุง จากข'อมูลดังกล�าวชี้ชัดว�าการอ�านภาษาอังกฤษเป/นจุดอ�อนอย�างยิ่งของเยาวชนไทย อันจะ
ส�งผลต�อการเรียนรู'ในป-จจุบัน รวมท้ังเป/นป-จจัยท่ีเป/นอุปสรรคต�อการส�งเสริมการเรียนรู'ตลอดชีวิต   

 คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2538ค: 339) เป/นหน�วยงานเล็งเห็น
สภาพดังกล�าว จึงได'ทําการศึกษาสาเหตุหรือป-จจัยท่ีส�งผลต�อการอ�านภาษาอังกฤษของนักศึกษาท้ัง
ทางด'านตัวผู'เรียน ผู'สอนและสภาพแวดล'อมต�างๆ เช�น การศึกษาสภาพการเรียนการสอนของทักษะ
การอ�านในวิชาภาษาอังกฤษพบว�า  ผู'สอนนําบทความท่ีตัดมาจากบทความทางวิชาการ เรื่องสั้น หรือ
นิยายมาให'ผู'อ�านเรียน ส�วนรูปแบบการสอนเดิมท่ีผู'สอนใช'กันมากในการสอนการอ�านภาษาอังกฤษก็คือ 
การสอนท่ีให'ผู'เรียนเป/นผู'อ�านท่ีไม�ได'แสดงบทบาททางความคิด (Passive) นอกจากการสอนท่ีกล�าว
มาแล'ว ยังมีรูปแบบการสอนแบบฟ-ง-พูด (Audio-lingual Method) และรูปแบบการสอนแบบเน'น
โครงสร'าง (Structural Based Approach) แต�การสอนก็ยังไม�บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว'  ท้ังนี้เพราะ
ผู'สอนมุ�งเน'นด'านไวยากรณ�มากจนเกินไปจึงทําให'ละเลยการสอนทักษะการอ�านท่ีแท'จริงไป ซ่ึงข'อมูล
ดังกล�าวสอดคล'องกับ Gradman (1991: 39)  ท่ีกล�าวว�า วิธีการสอนอ�านโดยท่ัวไปนั้น ผู'สอนมักใช'
บทอ�านสั้นๆ สอน แล'วจะตามด'วยการกระบวนการวิเคราะห�ภาษาของเรื่องดังกล�าว  ซ่ึงเป/นการสอน
ท่ีมุ�งส�วนย�อยของการอ�าน  เน'นแต�รูปแบบทางภาษา โดยไม�ได'มุ�งท่ีความหมาย ซ่ึงวิธีดังกล�าวนี้ส�งผลให'
ผู'เรียนนั้นเกิดอคติหรือทัศนคติท่ีไม�ดีต�อการอ�าน   

 นอกจากนี้ทบวงมหาวิทยาลัย (2544: 41)  ได'ทําการศึกษาและพบว�าสิ่งท่ีเป/นป-จจัย
ส�งผลให'ผลการเรียนการอ�านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยอยู�ในระดับท่ีต'องปรับปรุง นอกจาก
กระบวนการสอนของผู'สอนแล'วยังมีอีกหลายป-จจัยซ่ึงประกอบด'วย  ป-จจัยภายในของผู'อ�าน  ได'แก�  
ระดับสติป-ญญา (I.Q.)  ความรู'และความสามารถเรื่องโครงสร'างทางภาษา  ประสบการณ�เดิมของ
ผู'อ�าน  ความเข'าใจจํานวนความหมายของคําศัพท�  ความสามารถสรุปองค�รวมในการสร'างความคิด
รวบยอด  เจตคติและแรงจูงใจท่ีมีต�อการอ�าน  ความสามารถในการคิด ความสามารถทางด'านภาษา 
ความสามารถในการใช'เหตุผล วิเคราะห� ความรู'ในการเขียนอย�างเป/นระบบ ความสามารถในการ
ควบคุมจิตใจ อารมณ�และความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสามารถในการใช'กลวิธีการเรียนรู'ของตน  
เป/นต'น และป-จจัยภายนอกผู'อ�าน ได'แก� ภูมิลําเนา ระดับการศึกษาของบิดามารดา สภาพสังคมและ
สิ่งแวดล'อมของนักศึกษา กระบวนการสอนและวัสดุการอ�าน  ซึ่งสอดคล'องกับผลการศึกษาของ 
Carter (1991)  ท่ีสรุปว�า การท่ีผู'เรียนอ�านได'ไม�ดีหรืออ�านไม�ได' สื่อสารไม�เข'าใจนั้นมีสาเหตุมาจาก
ป-จจัยหลายอย�างด'วยกัน โดยไม�สามารถกล�าวได'ว�าสิ่งใดเป/นสาเหตุหลักโดยเฉพาะ ซ่ึงป-จจัยดังกล�าวนี้
สามารถระบุได'เป/น 3 ประการ คือ ป-จจัยทางด'านร�างกาย เช�น ระยะการได'ยิน การสั้น-ยาวของ 
สายตา และป-จจัยอ่ืนๆ เป/นต'น ส�วนป-จจัยด'านจิตวิทยา เช�น  ความสามารถทางสติป-ญญา  วุฒิภาวะ
ทางอารมณ�  บุคลิกภาพ  การสร'างมโนภาพ  เป/นต'น  และป-จจัยทางด'านสังคมและสิ่งแวดล'อม  เช�น  
สภาพทางครอบครัว ลักษณะสิ่งแวดล'อมทางโรงเรียน  ตลอดจนกระบวนการสอนของผู'สอน  ซ่ึงหาก
ยังเป/นเช�นนี้ต�อไปผู'ท่ีสําเร็จการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะอย�างยิ่งในระดับมัธยมศึกษาจนกระท่ังถึง
ระดับอุดมศึกษา  ก็จะไม�สามารถอ�านและใช'ภาษาได'อย�างมีประสิทธิภาพไม�สามารถอ�านเรื่อง 
บทความ หรือหนังสืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากตํารา แบบเรียนที่ผู'สอนเคยอธิบายเรื่องราวให'ฟ-งได'  
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ดังนั้นเพื่อพัฒนาทักษะการอ�านภาษาอังกฤษให'มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อาจารย� ผู'สอนผู'สอน
จําเป/นต'องศึกษาค'นหาเทคนิควิธีการต�างๆ เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ  ความสนใจ  และส�งเสริมให'มีเจตคติท่ีดี
ต�อการอ�านภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให'สอดคล'องกับมาตรฐานการศึกษาไทย
ระดับอุดมศึกษา (TQF) ที่เน'นผู'เรียนเป/นสําคัญ  สร'างโอกาสในการเรียนรู'ภาษาอังกฤษให'แก�
นักศึกษานอกเหนือจากการเรียนรู'ในห'องเรียนรวมท้ังเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านภาษาอังกฤษและ 
เจตคติในการอ�านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยอันนําสู�การพัฒนาเป/นนิสัยรักการอ�านหนังสือ
ภาษาอังกฤษ  ดังนั้นกิจกรรมการส�งเสริมการอ�านหนังสือเพ่ิมเติมจึงถือว�าเป/นส�วนสําคัญในการสร'าง
แรงจูงใจให'แก�นักศึกษา ให'สนใจและสนุกกับการอ�านภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการเรียนใน
ห'องเรียน 
 นอกจากนั้นผลสรุปจากการอภิปรายกลุ�ม (Focus Group) กับนักศึกษาในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู' (สาขาภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for Teachers) ในภาคเรียนท่ี 2 
ปpการศึกษา 2556 นั้นผลปรากฏว�าป-ญหาในการเรียนการอ�านภาษาอังกฤษของผู'เรียนส�วนใหญ� ได'แก� 
การขาดทักษะวิธีการเรียนท่ีดี ตัวอย�างเช�น ไม�สามารถเดาความหมายของคําจากบริบทได' ไม�เข'าใจ
เรื่องท่ีอ�าน ไม�สามารถจับใจความสําคัญได' ไม�เข'าใจคําศัพท� ไม�มีความยืดหยุ�นในการแปล และไม�ได'
กําหนดจุดมุ�งหมายในการอ�าน ซ่ึงสอดคล'องกับงานวิจัยของ แพรวพรรณ พริ้งพร'อม (2551: 12) ท่ี
ระบุว�า เกิดพัฒนาการด'านการอ�านภาษาอังกฤษท่ีระดับนัยสําคัญ .01 กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ชั้นปpท่ี 1 และชั้นปp 2 หลังจากได'รับการศึกษาการใช'กลยุทธ�การเรียนรู' ดังนั้นการสอนกลยุทธ�      
การเรียนรู'ให'ผู'เรียนจึงเป/นสิ่งสําคัญและจําเป/นอย�างยิ่ง โดยสอนให'ผู'เรียนทราบท้ังกลยุทธ�ทางตรง 
ได'แก� กลวิธีด'านการจํา (Memory strategies) กลวิธีด'านความรู'ความคิด (Cognitive strategies) 
กลวิธีการชดเชยข'อบกพร�อง (Compensation strategies) และกลยุทธ�ทางอ'อม (Indirect 
strategies) อันได'แก� กลวิธีท่ีนําไปสู�ความสําเร็จ (Metacognitive strategies) กลวิธีด'านอารมณ� 
(Affective strategies) และกลวิธีด'านสังคม (Social strategies)  
 แนวการสอนอ�านแบบแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ 
(COGNITIVE ACADEMIC LANGUAGE LEARNING APPROACH: CALLA) มีกระบวนการดังนี้ เริ่ม
จากการใช'ตัวชี้นําในการอ�าน ซ่ึงจะเป/นการอ�านเพ่ือหามโนมติและอ�านจับใจความสําคัญของสิ่งท่ีจะ
อ�านอย�าง คร�าว ๆ มักเป/นการอ�านอย�างคร�าว ๆ (Skimming) เพ่ือหาหลักการจัดระบบของบทอ�าน 
จากนั้นจะมีการเตรียมตัวล�วงหน'า เป/นการระบุถึงสิ่งท่ีจําเป/นจะต'องใช'งานการอ�านแล'วจึงมีการ
วางแผนจัดระบบการอ�าน เป/นการวางแผนเก่ียวกับส�วนต�าง ๆ ลําดับและใจความสําคัญท่ีจะแสดงใน
การอ�านจากนั้นจะเป/นการเลือกให'ความสนใจ เป/นการให'ความสนใจท่ีจะอ�านเพ่ือหา คํา วลี ตัวบ�งชี้
ทางภาษาศาสตร� ประโยค หรือประเภทของข'อมูลท่ีสําคัญ และการกํากับตรวจสอบตนเอง เป/นการ
ตรวจสอบความเข'าใจของบุคคลหนึ่งระหว�างการอ�านหรือการตรวจสอบผลการอ�านขณะท่ีเกิดข้ึน 
ข้ันตอนต�อไปคือการประเมินตนเอง เป/นการตัดสินว�าบุคคลหนึ่งบรรลุผลในงานการอ�านได'ดีเพียงไร  
สุดท'ายจะเป/นความสามารถในการจัดระเบียบของตนเอง เป/นการค'นหาหรือจัดเตรียมเง่ือนไขท่ีจะ
ช�วยให'บุคคลหนึ่งได'เรียนรู' เช�น การค'นหาโอกาสท่ีจะฝKกปฏิบัติทางการอ�านภาษาเพ่ิมเติม  
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 การอ�านเชิงวิชาการเป/นทักษะการอ�านในระดับท่ีสูงข้ึนกว�าการอ�านท่ัวๆไป กล�าวคือ 
มิใช�เป/นเพียงการอ�านเพ่ือความรู'และความเพลิดเพลินเท�านั้น แต�ยังต'องมีการวิเคราะห�สิ่งท่ีผู'เขียนได'
เขียนในด'านต�างๆด'วย ดังนั้นผู'สอนควรจัดให'ผู'เรียนได'ฝKกทักษะการอ�านวิเคราะห�อย�างจริงจัง เพ่ือ
นําไปสู�การสร'างความรู' ความคิด การตัดสินใจแก'ป-ญหาและสร'างวิสัยทัศน�ในการดําเนินชีวิต การอ�าน
เชิงวิชาการเป/นการอ�านหนังสือแต�ละเล�มอย�างละเอียดให'ได'ความครบถ'วนแล'วจึงแยกแยะ ให'ได'ว�า
ส�วนต�างๆนั้นมีความหมายและความสําคัญอย�างไรบ'าง แต�ละด'านสัมพันธ�กับส�วนอ่ืนๆ อย�างไรวิธีอ�าน
แบบวิเคราะห�นี้ อาจใช'วิเคราะห�องค�ประกอบของคําและวลี การใช'คําในประโยควิเคราะห�สํานวนภาษา 
จุดประสงค�ของผู'แต�ง ไปจนถึงการวิเคราะห�นัยหรือเบ้ืองหลังการจัดทําหนังสือหรือเอกสารนั้น การ
วิเคราะห�เรื่องท่ีอ�านทุกชนิด สิ่งท่ีจะละเลยเสียมิได'ก็คือ การพิจารณาถึงการใช'ถ'อยคําสํานวนภาษาว�า
มีความเหมาะสมกับระดับ และประเภทของงานเขียนหรือไม� เช�น ในบทสนทนาก็ไม�ควรใช'ภาษาท่ี
เป/นแบบแผนควรใช'สํานวนให'เหมาะสมกับสภาพจริงหรือเหมาะ แก�กาลสมัยท่ีเหตุการณ�ในหนังสือ
นั้นเกิดข้ึน เป/นต'น ดังนั้น การอ�านวิเคราะห�จึงต'องใช'เวลาอ�านมาก และยิ่งมีเวลาอ�านมากก็ยิ่งมี
โอกาสวิเคราะห� ได'ดีมากข้ึนการอ�านในระดับนี้ ต'องรู'จักต้ังคําถามและจัดระเบียบเรื่องราวท่ีอ�าน เพ่ือ
จะได'เข'าใจเรื่องและความคิดของผู'เขียนต'องการ 
 ป-จจุบันเป/นท่ียอมรับกันถึงความจําเป/นในการพัฒนาทักษะการอ�านเชิงวิชาการและ
นําไปใช'อย�างกว'างขวางในการจัดการศึกษา  เพ่ือส�งเสริมความสามารถด'านการอ�าน จากความจําเป/น
ดังกล�าวเยาวชนไทยจึงควรมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� ต�อการพัฒนาความรู'ตนเอง ในการเรียนรู' โดย
การฝKกท่ีจะบ�มเพาะ ทักษะและทัศนะคติท่ีดี ต�อการ ใฝLรู'ใฝLเรียน  มีทักษะในการแสวงหาความรู'ด'วย
ตนเอง   และจําเป/นอย�างยิ่งท่ีต'องมีความสามารถเชิงทักษะการอ�านเชิงวิชาการท่ีดี  เพ่ือเป/นเครื่องมือ
ทางป-ญญาในการประยุกต�ใช'ในการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต�ละบุคคลต�อไป  แต�เยาวชนไทย 
ก็ยังไม�เป/นไปตามความต'องการของสังคม  ด'วยสังคมของการเรียนรู'ในของเยาวชนไทยในป-จจุบัน 
ยังคงคาดหวัง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค� ต�อการพัฒนาความรู'ตนเอง ในการเรียนรู' ของเยาวชนไทยให'
เพ่ิมมากข้ึนกว�าท่ีเป/น   
 จากข'อมูลดังกล�าว แสดงให'เห็นถึงความสําคัญต�อวิธีการสอนท่ีทําให'เกิดการพัฒนาทาง 
ด'านทักษะการอ�านเชิงวิชาการ และการตระหนักรู'การใช'กลยุทธ�การเรียนรู'ของตนเอง ผู'สอนจึงต'อง
ตระหนักและร�วมมือกันหาแนวทางเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือสร'างให'ผู'เรียนอ�านเชิงวิชาการได'
อย�างถูกต'อง  แม'ว�าการจัดการเรียนการสอนให'ผู'เรียนท่ีมุ�งเน'นการอ�านเชิงวิชาการได'อย�างถูกต'องนั้นแล'ว  
ยังมีกระบวนการสร'างความสามารถในการอ�านเชิงวิชาการให'กับผู'เรียน ซ่ึงแม'ว�าจะเป/นเรื่องยาก แต�ก็
เป/นสิ่งท่ีสามารถพัฒนา ฝKกฝนได' โดยกระบวนการทางการศึกษา (ชัยวัฒน�  วรรณพงษ�  และคณะ, 
2543: 1) ดังนั้นจึงเป/นหน'าท่ีหลักของผู'สอนแต�ละคนท่ีต'องเสาะแสวงหาบทอ�านเชิงวิชาการท่ีน�าสนใจ 
หาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให'ผู 'เรียนสามารถและรักอ�านเชิงวิชาการต�อไป จาก
การศึกษาแนวการอ�านเชิงวิชาการและทฤษฏีต�าง ๆ ท่ีนักการศึกษาหลายท�าน พบว�าทฤษฎีพุทธินิยม
เป/นทฤษฏีท่ีสามารถช�วยพัฒนาทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู'ได'   
 ด'วยทฤษฎี และการศึกษาแนวการอ�านเชิงวิชาการดังกล�าว ผู'วิจัยมีความสนใจในการท่ี
จะพัฒนาทักษะการอ�านเชิงวิชาการและการใช'กลยุทธ�การเรียนรู'ในเชิงทฤษฎีนี้ จึงได'ศึกษาแนวการ
อ�านเชิงวิชาการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเน'นภาระงาน (Task-based activities) และทฤษฎีพุทธินิยม 
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(Cognitive) แนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือให'เกิดความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาทักษะการอ�าน
เชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู' ด'วยเหตุท่ีเป/นกิจกรรมท่ีมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ี
อาศัยแนวการอ�านเชิงวิชาการของการจัดการเรียนการสอนแบบร�วมงานของปรัชญาการศึกษากลุ�ม
พุทธิป-ญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู'ในกลุ�มพุทธิป-ญญานิยม ซ่ึงเน'นให'ความสําคัญกับความสามารถใน
การต้ังวัตถุประสงค� การวางแผน ความต้ังใจ ความคิด ความจํา การคัดเลือก การให'ความหมายกับ 
สิ่งเร'าต�างๆ ท่ีได'จากประสบการณ� กิจกรรมการอ�านเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือ
ความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ ดังกล�าวจะเป/นตัวกระตุ'นให'นักศึกษาสนใจอ�านหนังสือและสื่อต�างๆ ท่ี
เป/นภาษาอังกฤษในลักษณะของการอ�านเชิงวิชาการ นอกเหนือจากการเรียนรู'ในห'องเรียนมากข้ึน 
เนื่องจากกิจกรรมการอ�านเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือพัฒนาความรู'ความเข'าใจทาง
วิชาการ เป~ดโอกาสให'นักศึกษาได'ลงมือทํางานโดยมีระบบข้ันตอนและวัตถุประสงค�ของภาระงานท่ี
ชัดเจน การอ�านจึงเป/นภารกิจสําคัญท่ีจะทําให'ผู'เรียนบรรลุเป�าหมายของภาระงานท่ีได'รับมอบหมาย 
ซ่ึงผู'วิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญต�อ การพัฒนาทักษะการอ�านภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป/นจุดเริ่มท่ีดีต�อการ
พัฒนาสู�การรักการอ�าน ยังผลให'ความสามารถทางการอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ิมข้ึนและใน
ระยะยาวพฤติกรรมดังกล�าวสามารถนําทางให'นักศึกษาไปสู�การเป/นผู'ท่ีมีสามารถและมีความชํานาญ
ในใช'ทักษะการอ�านแสวงหาความรู'ได'ตลอดชีวิต 
 ดังนั้นในการพัฒนาการอ�านภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือให'เกิดทักษะการอ�านเชิง
วิชาการจึงเป/นความจําเป/นอย�างยิ่งท่ีทางมหาวิทยาลัยจะต'องดําเนินการพัฒนาการอ�านภาษาอังกฤษ
อย�างต�อเนื่องเพ่ือเป/นการพัฒนาท้ังความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษและเจตคติของนักศึกษาท่ีมี
ต�อการอ�านภาษาอังกฤษควบคู�กับทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู' เนื่องจากเจตคติท่ี
ดีต�อการอ�านภาษาอังกฤษนั้นจะทําให'นักศึกษาเห็นความสําคัญของการอ�านและอ�านมากข้ึน ซ่ึงจะ
ส�งผลต�อการสะสมประสบการณ� รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การ
เรียนรู' อันจะทําให'ผู'เรียนพัฒนาสู�การเป/นผู'เรียนคุณภาพ ผู'วิจัยจึงศึกษาและนําแนวการจัดกิจกรรม
เน'นภาระงาน (Task-based activities) และแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ 
มาบูรณาการพัฒนาเป/นรูปแบบการอ�านเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจ
ทางวิชาการโดยรูปแบบการอ�านดังกล�าวผู'วิจัยได'สังเคราะห�กิจกรรมท่ีเน'นภาระงานและแนวการ
เรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ ของนักการศึกษาหลายๆ ท�านอาทิ Ellis (1984), 
Prabhu (1984), Nunan (1989), Willis (1996), Skehan (1996) และ Chamot and O’meley 
(1994) เพ่ือเป/นแนวทางสู� การออกแบบกิจกรรมการอ�านเน'นภาระงานแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือ
ความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ ใช'เป/นกิจกรรมพัฒนาผู'เรียนด'านทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�
การเรียนรู' ผู'วิจัยคาดหวังว�ารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานแนวการเรียนรู'ภาษา
เพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการท่ีผู'วิจัยสร'างข้ึนนั้นจะมีประสิทธิภาพในการพัฒนาความรู'ทักษะ
การอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู'อันเป/นพ้ืนฐานสําคัญสู�การพัฒนาผลการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส�งผลให'นักศึกษาสามารถผ�านเกณฑ�การสอบประเมิน
ตามเกณฑ� รวมท้ังกิจกรรมการอ�านเน'นภาระงานแนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทาง
วิชาการ ดังกล�าวสามารถสะท'อนความคิดเห็นของผู'เรียนในการสร'างความพึงพอใจให'กับผู'เรียนซ่ึงจะ
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เป/นจุดเริ่มในการจูงใจและส�งเสริมให'ผู'เรียนมีการพัฒนาการอ�านเชิงวิชาการและ กลยุทธ�การเรียนรู'
อย�างต�อเนื่อง อันเป/นเครื่องมือสําคัญสู�การเรียนรู'ตลอดชีวิตต�อไป 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู'วิจัยได'ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข'อง เพ่ือเป/นแนวทาง
ในการกําหนดแบบแผนการวิจัย   ซ่ึงหลักการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข'องนําเสนอตามลําดับดังนี้    

1. หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 
2. หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับการออกแบบการเรียนการเรียนการสอน 
3. หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับการสอนท่ีเน'นภาระงาน Task-based Learning 
4. หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ 

Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA 
5. หลักการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับยุทธวิธีการพัฒนาทักษะการอ�านเชิงวิชาการ 
6. หลักการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธ�การเรียนรู' 

 
1. หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 

  การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป/นงานที่มีลักษณะ
สร'างสรรค� ซ่ึงดําเนินการอย�างเป/นระบบเพ่ือเพ่ิมพูนคลังความรู' ท้ังความรู'ท่ีเก่ียวกับมนุษย� วัฒนธรรม 
และสังคม และการใช'ความรู'เหล�านี้ เพ่ือประดิษฐ�คิดค'นสิ่งท่ีเป/นประโยชน�ใหม�ๆ   (นราศรี ไววนิชกุล 
และ ชูศักด์ิ อุดมศรี, 2533: 12) ซ่ึงจําแนกออกเป/นประเภทได' 3 ประเภทหลัก คือ (1)  การวิจัยพ้ืนฐาน 
(Basic Research) เป/นการศึกษาค'นคว'าในทางทฤษฎีหรือในห'องทดลอง เพ่ือหาความรู'ใหม�ๆ 
เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ�และความจริงท่ีสามารถสังเกตได' โดยท่ียังไม�มีจุดมุ�งหมายท่ี
ชัดเจน หรือเฉพาะเจาะจงในการนําผลการวิจัยไปใช'ในงานทางปฏิบัติ  (2) การวิจัยประยุกต� (Applied 
Research) เป/นการศึกษาค'นคว'าเพ่ือหาความรู'ใหม�ๆ โดยมีวัตถุประสงค�หรือจุดมุ�งหมายเบ้ืองต'นท่ีจะ
นําผลการวิจัยไปใช'ประโยชน�ในการปฏิบัติอย�างใดอย�างหนึ่ง และ (3) การวิจัยทดลอง 
(Experimental Research) เป/นการศึกษาอย�างมีระบบ นําความรู'ท่ีมีอยู�แล'วจากการวิจัยหรือจาก
ประสบการณ�ในการปฏิบัติงานประดิษฐ�สิ่งใหม�ๆ ผลิตผลและเครื่องมือใหม�ๆ เพ่ือสร'างขบวนการ 
ระบบและการให'บริการใหม�ๆ ข้ึน และปรับปรุงสิ่งท่ีประดิษฐ�หรือก�อต้ังข้ึนแล'วให'ดีข้ึน  

  สรุปได'ว�าการวิจัยและพัฒนาเป/นการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งท่ีอาศัยหลักการของการวิจัย
แบบผสมผสาน  ท้ังวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต� และการวิจัยทดลอง เพ่ือให'ได'นวัตกรรม  และ
สิ่งประดิษฐ�ใหม�  ท่ีต'องมีการศึกษาค'นคว'าในเชิงทฤษฎี  ความรู'ใหม� ๆ และเป/นการศึกษาท่ีเป/นระบบ 
เพ่ือนําความรู'ท่ีมีอยู�แล'วมาปฏิบัติงานสร'างสิ่งใหม�  โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุง   การดําเนินการ
ตามข้ันตอนการวิจัยทุกข้ันตอนในกระบวนการ สอดคล'องกับการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของ
การวิจัยและพัฒนา R and D (Research and  Development) ดังกล�าวสรุปได'ว�าการวิจัยและ
พัฒนา  ประกอบด'วย  4  ข้ันตอนท่ีสําคัญ คือ ข้ันตอนท่ี  1  การวิจัย (Research: R1 :  การศึกษาข'อมูล
พ้ืนฐาน  ข้ันตอนท่ี  2  การพัฒนา (Development: D1 ): การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ข้ันตอนท่ี  3    
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การวิจัย (Research: R2):  การทดลองใช' และข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2): การประเมิน
และปรับปรุงแก'ไข 

2. หลักการและแนวคิดท่ีเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
  องค�ประกอบสําคัญของการจัดการเรียนการสอน  นอกจากหลักสูตรซ่ึงได'ถูกกําหนด

ไว'ว�าจะสอนอะไรให'กับผู'เรียนแล'ว  องค�ประกอบหนึ่งท่ีมีความสําคัญและนักการศึกษาส�วนใหญ�ให'
ความสนใจ คือ  การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  จึงเป/นความพยายามท่ีจะศึกษา คิดค'น 
และแสวงหาวิธีการที่จะทําให'ผู'เรียนบรรลุเป�าหมายตามต'องการ  วิธีดําเนินการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทําให'
ความพยายามนี้ประสบผลสําเร็จก็คือ  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

  การจัดการเรียนการสอนเป/นกระบวนการที่ผู 'สอนจัดข้ึนเพ่ือสร'างเง่ือนไข  และ
ออกแบบจัดเตรียมสถานการณ�ให'ผู'เรียนเกิดการเรียนรู'  และเปลี่ยนพฤติกรรมตามท่ีผู'สอนกําหนด 
(ชนาธิป พรกุล, 2535: 8) ดังนั้น  รูปแบบการเรียนการสอนจึงเป/นแนวทางท่ีผู'สอนนําไปใช'สอน  เพ่ือ
ช�วยให'ผู'เรียนได'ข'อมูลความรู'  ความคิด  ทักษะ  ค�านิยม  วิธีคิด  และแสดงออกถึงความสามารถท่ีจะ
เรียนรู'ให'บรรลุผลตามเป�าหมายได'โดยง�าย  และมีประสิทธิภาพมากข้ึน Joyce and Well (1996: 7), 
Reigeluth (1983: 4) แนวทางท่ีนํามาใช'นี้จะถูกจัดข้ึนอย�างมีระเบียบแบบแผนตามหลักวิชา ปรัชญา 
ทฤษฎี แนวคิด  หรือความเชื่อต�างๆ  โดยนําวีสอนและเทคนิคการสอนต�าง ๆ มาช�วยให'เป/นไปตาม
หลักการท่ียึดถือ  ซ่ึงสอดคล'องกับ  Saylor et al. (1981: 271) ท่ีกล�าววารูปแบบการเรียนการสอน  
หมายถึง  แบบแผนของการเรียนท่ีมีการจัดกระทําชุดของพฤติกรรม  เพ่ือจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง 

  สรุปได'ว�า  รูปแบบการเรียนการสอน  หมายถึง  กระบวนการท่ีเป/นลําดับข้ันตอนท่ีใช'
สําหรับเป/นแนวทางในการจัดเง่ือนไข  เพ่ือการเรียนรู'  อันจะนําไปสู�ผลการเรียนรู'ท่ีเฉพาะเจาะจงตาม
เป�าหมาย  

  สําหรับรูปแบบการสอน หรือรูปแบบการเรียนการสอน (IM: Instructional Model) 
หมายถึงแนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธ�ในการนําเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู' ตาม
ข้ันตอนและวิธีการท่ีมีผู'เชี่ยวชาญคิดค'นข้ึน ซ่ึงสังเคราะห�มาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู'
และเง่ือนไขการเรียนรู'ต�าง ๆ รูปแบบการเรียนการสอนจึงมีจํานวนมากมาย แต�การออกแบบระบบ 
หรือรูปแบบการเรียนการสอนท่ีนิยมใช'กันอย�างแพร�หลายและได'มีการนําไปประยุกต� มีดังต�อไปนี้ 

  แนวคิดของ Kruse (2008 : 1) ผู'สอน คือ ADDIE  MODEL ซ่ึงมาจากอักษรตัวแรกใน     
การออกแบบระบบการเรียนการสอน คือ A-analyze การวิเคราะห�ความจําเป/นหรือป-ญหาอุปสรรค 
ตัดสินใจว�าจะต'องเรียนรู'เรื่องอะไรด'วยวิธีใด D-design การกําหนดว�าจะเรียนรู'ด'วยวิธีใด และอย�างไร 
ระบุกิจกรรมการเรียนรู' การวัดและประเมินผล เลือกวิธีการและสื่อ D-develop การสร'างและผลิต
เครื่องมือต�างๆ  ตรวจสอบและปรับปรุง   I-implement การนําแผนหรือโครงการไปปฏิบัติ E-evaluate   
การพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอน ประเมินทุกอย�างท่ีผ�านมา ปรับปรุงเพ่ือนําไป
ปฏิบัติต�อไป (Braxton, Bronico and Looms, 2000: 12; Malachowski, 2002: 9)    

   อย�างไรก็ตาม มีนักการศึกษาหลายท�าน คิดรูปแบบ/แบบจําลองระบบการสอนข้ึนมา
อย�างหลากหลาย เพื่อให'สามารถเลือกใช'เป/นแนวปฏิบัติในการออกแบบระบบการเรียนการสอน  
การจัดการเรียนการสอน หรือการแก'ป-ญหาการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนได'ตามความต'องการของผู'ใช'   
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   Joyce and Weil (2000: 9) ได'เสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Model of 
Teaching) เริ่มจากการนําเสนอภาพเพ่ือ แสดงให'เห็นเหตุการณ� ในห'องเรียน (scenario) โดยใช'การ
เล�าเรื่อง มีผู'สอนและผู'เรียนเป/นผู'แสดง โดยจําลองเหตุการณ�จริงท่ีเกิดข้ึนในห'องเรียนเพ่ือนําไปสู�
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงแต�ละรูปแบบมีองค�ประกอบ 3 ส�วนดังนี้ 

  ส�วนท่ี 1 องค�ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (The model of teaching)      
มี 3 ส�วน ดังนี้ 

1. กระบวนการเรียนการสอน (syntax หรือ phases) เป/นการจัดเรียงลําดับกิจกรรม
ท่ีจะสอนเป/นข้ัน ๆ ซ่ึงแต�ละรูปแบบมีจํานวนข้ันตอนการเรียนการสอนแตกต�างกันไป 

2. ระบบสังคม (social system) เป/นการอธิบายบทบาทของผู'สอนและนักเรียนใน       
การจัดการเรียนการสอน 

3. หลักการตอบสนอง (principle of reaction) เป/นหลักการหรือวิธีการท่ีผู'สอนจะ
ตอบสนองต�อสิ่งท่ีนักเรียนกระทํา อาจเป/นการให'รางวัล การสร'างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบัติโดยไม�มีการประเมินว�าถูกหรือผิดเป/นต'น 

4. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของรูปแบบ หรือระบบสนับสนุน (support system) 
เป/นการบอกเง่ือนไข หรือสิ่งจําเป/นในการท่ีจะใช'รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให'เกิดผล ตามท่ี
คาดหวังให'กับผู'เรียน เช�น การสอนเพ่ือฝKกทักษะ นักเรียนจะต'องได'ฝKกการทํางานในสถานท่ีและด'วย
อุปกรณ�ท่ีใกล'เคียงกับสภาพการทํางานจริง หรือเตรียมสื่ออุปกรณ�ท่ีจําเป/นพร'อมใช'ต�าง ๆ ให'ครบถ'วน 

  ส�วนท่ี 2 การนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช' (application) เป/นการแนะนํา 
หรือให'ข'อแนะนําการใช'รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้น เช�น จะใช'กับเนื้อหาประเภทใดจึงจะ
เหมาะสมและใช'กับเด็กระดับใด เป/นต'น 

  ส�วนท่ี 3 สาระความรู'และทักษะในการปฏิบัติงาน และสิ่งที่ส�งเสริมการเรียนรู'  
(instruction and nurturant effects) ในแต�ละรูปแบบจะต'องจัดสาระความรู'และทักษะในการ
ปฏิบัติงานอะไรบ'าง ให'กับผู'เรียนรวมท้ังมีสิ่งสําคัญ องค�ประกอบอะไรบ'างท่ีจะทําให'การดําเนินการ
จัดการเรียนรู'นั้นประสบผลสําเร็จตามเป�าหมาย  ได'แก� การสอนของผู'สอนท่ีจัดข้ึนตามข้ันตอนและ
สภาพแวดล'อม ในการเรียนสมรรถนะสําหรับที่ผู'เรียนต'องมี และต'องให'มีการพัฒนาตลอด
กระบวนการซ่ึงถือผลท่ีเกิดข้ึนจากการสอน และเป/นสิ่งท่ีผู'เรียนต'องมีในการพัฒนาการเรียนรู'ของ
ตนเอง เพ่ือให'บรรลุเป�าหมายและประสบผลสําเร็จ ในการพัฒนาคุณสมบัติคุณลักษณะหรือสมรรถนะ
ของผู'เรียนท่ีต'องปลูกฝ-งจนติดตัว เพ่ือให'การเรียนการสอนบรรลุผลตามท่ีคาดหวัง  อาจกล�าวโดย
สรุปว�า การนําเสนอรูปแบบการเรียน การสอนตามแนวคิดของ Joyce และคณะนี้ ผู'สอนผู'สอนต'อง
เข'าใจทุกประเด็นท่ีเก่ียวข'อง และสามารถนําไปใช'ปฏิบัติได'จริงโดยการฝKกฝนตนเองให'เกิดชํานาญ 
สามารถใช'รูปแบบการเรียนการสอนดังกล�าวให'เกิดประโยชน�และมีความเหมาะสม 

  สรุปรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Joyce and Weil นั้นประกอบด'วย
องค�ประกอบสําคัญท่ีเป/นรูปแบบเชิงปฏิบัติประกอบด'วยกระบวนการเรียนการสอน  สาระความรู'และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน  สิ่งท่ีสิ่งเสริมการเรียนรู'  ระบบสังคม  หลักการตอบสนอง  และสิ่งสนับสนุน 
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  นอกจากนี้ Kemp Morrison and Ross (1994: 113) ได'นําเสนอวิธีการเชิงระบบใน
จัดการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบด'วยข้ันตอนต�างๆ 9 ข้ันตอนคือ  1) กําหนดหัวข'อท่ีจะสอน และ
เขียนวัตถุประสงค�ทั่วไป 2) ศึกษาคุณลักษณะของผู'เรียน 3) ระบุจุดมุ�งหมายของการสอนในเชิง
พฤติกรรม 4) กําหนดเนื้อหาวิชาที่สนับสนุนวัตถุประสงค�แต�ละข'อ 5) ทดสอบเพ่ือวัดความรู'
ความสามารถของผู'เรียนก�อนท่ีจะทําการสอน 6) เลือกกิจกรรมและแหล�งวิชาการสําหรับการเรียนการสอน
เพ่ือจะนําเนื้อหาวิชาไปสู�จุดมุ�งหมายปลายทางท่ีวางไว'   7) ประสานงานในเรื่องต�างๆ เช�น การเงิน 
บุคลากร อาคารสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช'ต�าง ๆ และดําเนินการไปตามแผนท่ีกําหนดไว' 8) ประเมินผล  
การเรียนของผู'เรียนว�าบรรลุตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว'เพียงใด และ 9) พิจารณาว�าควรจะแก'ไขปรับปรุง
แผนการเรียนการสอนให'ดีข้ึนอย�างไร Dick Carey and Carey (2001: 8) เสนอรูปแบบสําหรับ
นําไปใช'ในการออกแบบระบบการเรียนการสอนที่รู'จักกันในชื่อว�า Dick and Carey model 
ประกอบด'วย 10 ข้ันตอนคือ 1) ระบุเป�าหมายของการเรียนการสอน 2) วิเคราะห�การเรียนการสอน  
3) ระบุพฤติกรรมพ้ืนฐานของผู'เรียน  4) เขียนวัตถุประสงค�   การเรียนรู' 5) พัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ�    
6) พัฒนากลยุทธ�ในการเรียนการสอน 7) พัฒนาและเลือกสื่อการเรียนการสอน 8) พัฒนาและ
ดําเนินการประเมินผลระหว�างการเรียนการสอน  9) พัฒนาและประเมินหลังการเรียนการสอน และ 
10) ทบทวนการจัดการเรียนการสอน โดยข้ันตอนนี้จะกระทําเป/นระยะๆ ในแต�ละข้ันตอนท่ีผ�านมา  
สําหรับนักวิชาการในประเทศ  เช�น ทิศนา แขมมณี (2545: 20) เสนอรูปแบบ  การออกแบบระบบ
การเรียนการสอนท่ีมีองค�ประกอบท่ีผู'ออกแบบต'องพิจารณาตามลําดับข้ัน 5 ส�วน คือ 1) พิจารณา
หลักสูตร ป-ญหาความต'องการของผู'เรียน ความพร'อมของผู'สอน 2) พิจารณาเนื้อหา มโนทัศน� 
วัตถุประสงค� 3) พิจารณาเลือกยุทธศาสตร�/ยุทธวิธีในการสอน 4) พิจารณาเลือกกิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อ  และ 5) พิจารณาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  ท้ังนี้ ต้ังแต�ส�วนท่ี 2 เป/น
ต'นมาจะต'องคํานึงถึงเง่ือนไขและข'อจํากัดด'านต�างๆ อาทิ  ผู'เรียน  ผู'สอน  ผู'บริหารโรงเรียน  สถานท่ี  
สื่อ งบประมาณ สิ่งแวดล'อม ชุมชน ผู'ปกครอง ฯลฯ    

  ดังนั้นสรุปได'ว�า การออกแบบระบบการเรียนการสอน (ISD : Instructional System 
Design หรือ ID : Instructional Design) หมายถึง การจัดการสอนอย�างมีระบบ โดยมุ�งหมายอาศัย
ความรู'เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู' ทฤษฎีการเรียนรู' และทฤษฎีการสอน ซ่ึงรวบรวมองค�ประกอบ
และป-จจัยต�าง ๆ เพื่อนําไปสู�กระบวนการตัดสินใจออกแบบระบบการเรียนการสอน แล'วจึงทํา          
การทดลองและปรับปรุงแก'ไขจนใช'ได'ผล ซึ่งก็คือการนําไปสู�ความสําเร็จของการเรียนรู'ตาม
วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว' ระบบการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน โดยท่ัวไป
จะประกอบไปด'วยหลักการ  วัตถุประสงค�  สาระความรู'และทักษะในการปฏิบัติงาน สมรรถนะท่ี
ส�งเสริมการเรียนรู' กระบวนการเรียนการสอน  ระบบสังคม  หลักการตอบสนองและสิ่งสนับสนุน 

3. หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับการสอนท่ีเน&นภาระงาน Task-based Learning 
  คําจํากัดความของคําว�าภาระงาน (Task) มีต้ังแต�คําจํากัดความแบบท่ัว ๆ ไป และ
คําจํากัดความเฉพาะท่ีมีความซับซ'อนโดยผู'ให'ความหมายระบุถึงภาระงานท่ีปฏิบัติทุกวันเป/นภาระงาน
ในลักษณะท่ีปฏิบัติจริง (Real World Tasks) และภาระงานท่ีใช'ในการสอนภาษาท่ีสองในห'องเรียน 
(Pedagogical Tasks) เริ่มจากการให'ความหมายโดย Long (1985) ได'สรุปไว'ว�า ภาระงาน (Task) 
คือ สิ่งที่เราทําในชีวิตประจําวัน โดยทําเพื่อตนเองหรือได'รับมอบหมายให'ทําเพ่ือผู'อ่ืนอาจได'
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หรือไม�ได'รับสิ่งตอบแทน อาทิ การทาสีรั้วบ'าน การกรอกแบบฟอร�ม เป/นต'น คําจํากัดความดังกล�าว
ถือว�า กล�าวถึง ภาระงานในลักษณะของงานนอกห'องเรียน ส�วนคําจํากัดความของภาระงานท่ีเก่ียวข'อง
กับการศึกษานั้นได'มีผู'เสนอไว'อย�างหลากหลายได'แก� Crooks (1986) และWright (1987) โดย 
Crooks  กล�าวว�า ภาระงานหมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีมีจุดมุ�งหมายเฉพาะ เป/นส�วนหนึ่งของการ
เรียน การทํางานหรือเป/นเครื่องมือใช'ในการเก็บข'อมูลของงานวิจัย ขณะท่ี Wright ให'ความหมายว�า
ภาระงานคือ ป-จจัยท่ีใช'ในการสอนโดยอาจเป/นข'อมูลท่ีกําหนดให'ผู'เรียนได'ปฏิบัติตามอาทิ คําถาม 
คําสั่งหรือคําเชิญชวน นอกจากนั้นยังได'มีผู'ให'คําจํากัดความของภาระงานแคบลงมาในลักษณะของ
ภาระงานท่ีเก่ียวข'องกับวงความสามารถในการศึกษาโดยเฉพาะในการศึกษาภาษาท่ีสองได'แก�  
Krahnke (1987) ซ่ึงกล�าวว�าภาระงาน (Task) หมายถึงกิจกรรมท่ีผู'เรียนต'องปฏิบัติเพ่ือฝKกการใช'
ภาษาในสถานการณ�นอกห'องเรียน ภาระงานต�างกับกิจกรรมอ่ืนเนื่องจากมีจุดมุ�งหมายท่ีนอกเหนือจาก
การใช'ภาษาซ่ึงความหมายดังกล�าวเป/นการมองว�าภาระงานเป/นสิ่งท่ีผู'เรียนภาษาท่ีสองแสดงออกหรือ
ปฏิบัติในห'องเรียนเพ่ือเป/นการฝKกซ'อมการใช'ภาษาในการสื่อสารในสังคมภายนอกห'องเรียนนั่นเอง 
ความหมายของภาระงานยังได'รับการนิยามเฉพาะในลักษณะของบทบาทที่มีต�อความสามารถ
ในการสอนการพัฒนาภาษาท้ังด'านรูปแบบของภาษาและความหมาย โดยผู'ให'คํานิยามดังกล�าวอาทิ 
Breen (1987) ความหมายโดยสรุป ภาระงาน (Task) หมายถึง แบบฝKกหัดซ่ึงมีต้ังแต�ระดับง�ายไปสู�
ระดับยาก รวมท้ังหมายถึง กิจกรรมต�างๆ เช�นสถานการณ�จําลอง การรวมกลุ�มแก'ป-ญหาและการ
ตัดสินใจ Prabhu (1980) กล�าวว�าภาระงานคือ กิจกรรมท่ีต'องการให'ผู'เรียนบรรลุเป�าหมายหรือ
ความสําเร็จท่ีต้ังไว'โดยใช'ข'อมูลท่ีมีอยู�ผ�านกระบวนการทางความการอ�านโดยในการปฏิบัติภาระงาน
แบ�งเป/นสองข้ันตอนคือข้ันเตรียมปฏิบัติงาน (Pre-task) และข้ันการปฏิบัติจริง (Task) ขณะท่ี
Candlin (1987) กล�าวว�า ภาระงาน (Task) หมายถึง กิจกรรมที่ให'ความสําคัญกับขั้นตอน
ความสามารถในการอ�านและสื่อความหมายทําให'เกิดความรู'ใหม�ท่ีสามารถนําไปใช'ได'โดยกิจกรรมเป/น
ประเภทจําแนกความแตกต�าง การเรียงลําดับ การแก'ป-ญหาเป/นต'น  Swales (1990) ก็เป/นผู'หนึ่งท่ีมี
ความเห็นสอดคล'องกับ (Candlin) โดยให'ความหมายเพ่ิมเติมจาก Candlin กล�าวว�า ไม�ว�าจะเป/น
กิจกรรมจําแนกความแตกต�างหรือการเรียงลําดับภาระงานดังกล�าวหรือกิจกรรมเหล�านั้นต'องมี
เป�าหมายท่ีชัดเจนสามารถนําไปประยุกต�ใช'ในสถานการณ�อ่ืนได' โดยทําให'เกิดความการอ�านและใช'
รูปแบบรวมท้ังทักษะท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นนิยามของภาระงาน (Task) ได'ระบุโดย Nunan (1989) 
ว�าหมายถึงกิจกรรมท่ีใช'ในห'องเรียนเก่ียวข'องกับกระบวนการความการอ�านและการเข'าใจรวมถึงการ
ท่ีผู'เรียนใช'ภาษาในการปฏิสัมพันธ�ที่เน'นความหมายมากกว�ารูปแบบหรือโครงสร'างภาษา รวมท้ัง 
Richards et al (1986) ให'ความหมายของภาระงานท่ีเก่ียวข'องกับการสอนภาษาโดยสรุปว�า คือ
กิจกรรม (Activity) หรือการกระทํา ซ่ึงเกิดข้ึนเนื่องจากการทําความเข'าใจทางภาษา เช�น การวาด
แผนท่ีขณะฟ-งจากเครื่องบันทึกเสียง การฟ-งคําบอกคําสั่ง และทําตามคําสั่งนั้น ขณะท่ี Willis (1996) 
กล�าวว�าภาระงานเป/นกิจกรรมทางภาษาท่ีให'ความสําคัญกับผลของกิจกรรมมากกว�ารูปแบบภาษา
และความหมายหรือบริบท  
  สรุปได'ว�าภาระงานในความหมายท่ีเก่ียวข'องกับการเรียนการสอนภาษาท่ีสองใน
ห'องเรียนนั้น หมายถึงกิจกรรมท่ีมีจุดมุ�งหมายชัดเจนเป/นกิจกรรมท่ีใช'ภาษาเป/นเครื่องมือในการปฏิบัติ 
มีรูปแบบท่ีหลากหลายในการให'ผู'เรียนได'ฝKกและในการปฏิสัมพันธ�ของผู'เรียนนั้นเน'นความหมาย
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ทางภาษามากกว�ารูปแบบหรือเน'นผลของกิจกรรมมากกว�ารูปแบบภาษา ดังนั้นการนําหลักการหรือ
จุดเด�นของการจัดการเรียนรู'แบบเน'นภาระงานมาใช'ในการจัดกิจกรรมการอ�านนอกจากจะส�งเสริม
ความเข'าใจในการอ�านแล'ว ภาระงานการอ�านท่ีมีความยากง�ายเหมาะสมกับผู'เรียนรวมท้ังการกําหนด
ความสําเร็จการอ�านด'วยชิ้นงานปลายทางที่ท'าทาย น�าสนใจและมีความหมายกล�าวคือสามารถ
นําไปใช'จริงได'ย�อมถือเป/นแรงจูงใจหรือการกระตุ'นผู'เรียนให'สนุกกับการอ�านได'อย�างดี ซ่ึงแรงจูงใจ
ดังกล�าวผู'วิจัยม่ันใจว�าจะนํามาสู�ความพึงพอใจต�อการอ�านของผู'เรียนนั่นเอง 

4. หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับแนวการเรียนรู&ภาษาเพ่ือความรู&ความเข&าใจทางวิชาการ 
Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA 

  Chamot and O'malley (1994) ได'กล�าวถึงแนวการสอนอ�านแบบแนวการเรียนรู'
ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ COGNITIVE ACADEMIC LANGUAGE LEARNING 
APPROACH: CALLA  ว�าเป/นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู'เรียนท่ีใช'ภาษาอังกฤษเป/นสื่อ รูปแบบการสอนนี้อยู�บนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู' องค�ความรู'
บูรณาการการเรียนการสอนเนื้อหาท่ีพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมการพัฒนาภาษา และการเรียนการสอนท่ี
ชัดเจน โดยมุ�งเน'นกลยุทธ�การเรียนรู' หลังจากตรวจสอบความต'องการทางวิชาการของผู'เรียนแล'ว จะ
เป/นการวางแผนเพ่ือหาวิธีการจัดการเรียนรู'เพ่ือนําองค�ความรู'ทฤษฎีไปใช'กับการเรียนรู'ภาษาท่ีสอง 
โดยกระบวนการของแนวการสอนนี้จะประกอบไปด'วย การอธิบายแนวทางการเรียนการสอนและ
ข'อเสนอแนะ โดยผู'สอนจะให'ตัวอย�างเพ่ือส�งเสริมให'ผู'เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผ�าน
กิจกรรมท่ีมีการสะท'อนความเข'าใจแนวคิดการพัฒนาภาษาและเรียนรู'วิธีการเรียนรู'ได'อย�างมี
ประสิทธิภาพ โดยในการสอนอ�านนั้นจะมีการใช'ตัวชี้นําในการอ�าน เป/นการอ�านเพ่ือหามโนมติและ
ใจความสําคัญของสิ่งที่จะอ�านอย�างคร�าว ๆ มักเป/นการอ�านอย�างคร�าว ๆ (Skimming) เพื่อหา
หลักการจัดระบบของบทอ�าน จากนั้นจะมีการเตรียมตัวล�วงหน'า เป/นการระบุถึงสิ่งท่ีจําเป/นจะต'องใช'
งานการอ�านแล'วจึงมีการวางแผนจัดระบบการอ�าน เป/นการวางแผนเก่ียวกับส�วนต�าง ๆ ลําดับและ
ใจความสําคัญท่ีจะแสดงในการอ�านจากนั้นจะเป/นการเลือกให'ความสนใจ เป/นการให'ความสนใจท่ีจะ
อ�านเพ่ือหา คํา วลี ตัวบ�งชี้ทางภาษาศาสตร� ประโยค หรือประเภทของข'อมูลท่ีสําคัญ และการกํากับ
ตรวจสอบตนเอง เป/นการตรวจสอบความเข'าใจของบุคคลหนึ่งระหว�างการอ�านหรือการตรวจสอบ     
ผลการอ�านขณะท่ีเกิดข้ึน ข้ันตอนต�อไปคือการประเมินตนเอง เป/นการตัดสินว�าบุคคลหนึ่งบรรลุผล 
ในงานการอ�านได'ดีเพียงไร  สุดท'ายจะเป/นความสามารถในการจัดระเบียบของตนเอง เป/นการค'นหา
หรือจัดเตรียมเง่ือนไขท่ีจะช�วยให'บุคคลหนึ่งได'เรียนรู' เช�น การค'นหาโอกาสท่ีจะฝKกปฏิบัติทางการอ�าน
ภาษาเพ่ิมเติม  
  สรุปแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ (Cognitive Academic 
Language Learning Approach: CALLA) นั้น เป/นแนวการสอนท่ีมาจากทฤษฎีการเรียนรู' โดยเน'น
เนื้อหาวิชา มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาภาษา และการเรียนการสอนท่ีชัดเจน โดยมุ�งเน'นการใช' 
กลยุทธ�การเรียนรู' หลังจากตรวจสอบความต'องการทางวิชาการของผู'เรียนแล'ว จากนั้นจะเป/นการ
วางแผนเพ่ือหาวิธีการจัดการเรียนรู'เพ่ือนําองค�ความรู'ทฤษฎีไปใช'กับการเรียนรู'ภาษาท่ีสองต�อไป 
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5. แนวคิด หลักการและทฤษฎีกลยุทธKการพัฒนาทักษะการอLานเชิงวิชาการ 
  Cummins and McNeely (1987) ได'กล�าวว�า ทักษะการอ�านเชิงวิชาการ เป/น
ทักษะการอ�านในระดับท่ีสูงข้ึนกว�าการอ�านท่ัวๆไป กล�าวคือ ไม�ใช�เป/นเพียงการอ�านเพ่ือความรู'และ
ความเพลิดเพลินเท�านั้น แต�ยังต'องมีการวิเคราะห�สิ่งท่ีผู'เขียนได'เขียนในด'านต�างๆด'วยผู'สอนควรจัดให'
นักเรียนได'ฝKกทักษะการอ�านวิเคราะห�อย�างจริงจัง เพ่ือนําไปสู�การสร'างความรู' ความคิด การตัดสินใจ
แก'ป-ญหาและสร'างวิสัยทัศน�ในการดําเนินชีวิต 
  ทักษะการอ�านเชิงวิชาการเป/นการอ�านหนังสือแต�ละเล�มอย�างละเอียดให'ได'ความ
ครบถ'วนแล'วจึงแยกแยะ ให'ได'ว�าส�วนต�างๆนั้นมีความหมายและความสําคัญอย�างไรบ'าง แต�ละด'าน
สัมพันธ�กับส�วนอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถแบ�งหน'าท่ีของภาษาเชิงวิชาการ ตามวัตถุประสงค�ได' ดังต�อไปนี้  

1. การแสวงหาและให'ข'อมูล (Seek & inform Information)  เป/นการสังเกตและ
สํารวจสภาพแวดล'อม แยกแยะ รายงาน หรืออธิบายข'อมูล แล'วเล�าข'อมูลท่ีนําเสนอโดยผู'สอนหรือ
ข'อความ เล�าเรื่องหรือประสบการณ�ส�วนตัวได'รับข'อมูลจากการสอบถาม โดยการใช' who, what, 
when, where, และ how  

2. การเปรียบเทียบ  (Compare) เป/นการอธิบายความเหมือนและความแตกต�างของ
วัตถุหรือแนวคิด การสร'างหรืออธิบาย การจัดงานกราฟ~ก แสดงความเหมือนและความแตกต�าง  

3. การจัดลําดับ (Order) เป/นการเรียงลําดับวัตถุ แนวคิด หรือเหตุการณ�อธิบายหรือ
สร'าง ลําดับเวลา ความต�อเนื่อง วงจร หรือเรื่องเล�า 

4. การแยกประเภท (Classify) เป/นการจัดกลุ�มวัตถุหรือแนวคิดตามคุณสมบัติ 
การอธิบายหลักการจัดระเบียบ 

5. การวิเคราะห� (Analyze) เป/นการแยกท้ังหมดออกเป/นส�วนๆ ระบุความสัมพันธ�
และรูปแบบอธิบายส�วนต�างๆ, คุณสมบัติ, หรือใจความสําคัญของข'อมูลท่ีนําเสนอโดยครูและข'อความ 

6. การอนุมาน (Infer) เป/นการสร'างข'อสรุป ทํานายความหมาย สมมติฐาน อธิบาย
เหตุผลของกระบวนการ (อุปนัยหรือนิรนัย) หรือ สร'างสมมติฐานเพ่ือเสนอสาเหตุหรือผลลัพธ�  

7. การให'เหตุผลและชักชวน  (Justify and Persuade) เป/นการให'เหตุผลสําหรับ         
การกระทํา การตัดสินใจ มุมมองและโน'มน'าวคนอ่ืน ให'เหตุผลว�าทําไมถึงสําคัญพร'อมท้ังให'หลักฐาน
ในข'อสนับสนุน 

8. การแก'ป-ญหา (Solve Problems) เป/นการจํากัดความและแสดงป-ญหาและ
ตรวจสอบการแก'ป-ญหาอธิบายข้ันตอนการแก'ป-ญหาโดยประยุกต�ใช'กับป-ญหาในชีวิตจริงและอธิบาย 

9. การสังเคราะห� (Synthesize) เป/นการรวมหรือบูรณาการความคิดเพ่ือสร'าง
ความคิดใหม� สรุปข'อมูลอย�างต�อเนื่อง กล�าวคือการรวบข'อมูลใหม�เข'ากับความรู'เก�า 

10. การประเมินผล (Evaluate) เป/นการประเมินและตัวสอบค�าของวัตถุ แนวคิด 
หรือการตัดสินใจระบุเกณฑ� อธิบายความสําคัญ บอกเหตุผลสําหรับการตัดสินใจ ยืนยันข'อเท็จจริง 
  ตามทฤษฎีการเรียนรู'ของ Bloom (1976) นักการศึกษาชาวอเมริกัน ท่ีเชื่อว�า  
การเรียนการสอนท่ีจะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู'สอนจะต'องกําหนดจุดมุ�งหมายให'
ชัดเจนแน�นอน เพ่ือให'ผู'สอนกําหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรวมท้ังวัดประเมินผลได'ถูกต'อง และ 
Bloom ได'แบ�งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู'และจิตวิทยาพ้ืนฐานว�า มนุษย�จะ



13 

 

เกิดการเรียนรู'ใน 3 ด'านคือ ด'านสติป-ญญา ด'านร�างกาย และด'านจิตใจ และนําหลักการนี้จําแนกเป/น
จุดมุ�งหมายทางการศึกษาเรียกว�า Taxonomy of Educational objectives (อติญาณ� ศรเกษตริน,  
2543: 72-74, อ'างอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด, 2537; Bloom,  1976: 18) ดังนั้นผู'วิจัยจึงนําหลักการ
ดังกล�าวนี้มาจัดประเภทของการอ�านเชิงวิชาการได' 7 ประเภท ดังนี้ 1) การแสวงหาและให'ข'อมูล 
(Seek & inform Information) 2) การเปรียบเทียบ(Compare) 3) การจัดลําดับ (Order) 4) การ
แยกประเภท (Classify) 5) การวิเคราะห� (Analyze) 6) การอนุมาน (Infer) 7) การให'เหตุผลและ
ชักชวน (Justify and Persuade) 
  สรุปทักษะการอ�านเชิงวิชาการนั้น เป/นทักษะการอ�านในระดับท่ีสูง โดยไม�ได'เป/นเพียง
การอ�านเพ่ือความรู'และความเพลิดเพลินเท�านั้น แต�ยังต'องมีการวิเคราะห�สิ่งท่ีผู'เขียนได'เขียนในด'าน
ต�างๆ เพ่ือนําไปสู�การสร'างความรู' ความคิด การตัดสินใจแก'ป-ญหาและสร'างวิสัยทัศน�ในการดําเนินชีวิต
ต�อไป โดยทักษะการอ�านเชิงวิชาการนั้นสามารถแบ�งได'หลายประเภทตามวัตถุประสงค�ของการอ�าน  
 6. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับกลยุทธKการเรียนรู& 
  Chamot and O'malley (1994) ได'ให'คําจํากัดความไว'ดังนี้ เป/นกระบวนการคิด
อย�างมีวิจารณญาณและพฤติกรรมเฉพาะอย�างท่ีผู'เรียนเลือกใช'อย�างมีจุดมุ�งหมายเพ่ือช�วยแก'ป-ญหา
เก่ียวกับการเรียนรู'และเพ่ือพัฒนาการเรียนของตนเองให'มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การจัดประเภทของ
กลยุทธ�ในการเรียนรู'ภาษานั้นสามารถแบ�งได'เป/น 3 ประเภทใหญ�ๆ คือ กลยุทธ�อภิป-ญญา กลยุทธ�
ทางด'านความรู'ความคิด และกลยุทธ�ด'านสังคม ดังนี้ 

1. กลยุทธ�อภิป-ญญา (Metacognitive Strategies) หมายถึง กลยุทธ�การควบคุมและ
ประเมินความคิดตนเองความสามารถของบุคคลท่ีได'รับการพัฒนา เพ่ือควบคุมกํากับกระบวนการทาง
ป-ญญาและกระบวนการคิด ให'มีความตระหนักในงานและสามารถใช'กลยุทธ�ทํางานจนสําเร็จอย�าง
สมบูรณ� แบ�งออกเป/น 6 กลยุทธ� ได'แก�  

1.1 กลยุทธ�การวางแผน แบ�งออกเป/น 3 กลยุทธ� ได'แก� 
1.1.1 กลยุทธ�การวางแผนล�วงหน'า (Advance Organization) ซ่ึงเป/นการ

ตรวจสอบใจความสําคัญหลักและแนวคิดของบทอ�าน ระบุโครงสร'างหลัก 
1.1.2 กลยุทธ�การวางแผนการจัดการ (Organizational Planning) เป/นการ

วางแผนการทําภาระงานให'สําเร็จลําดับความคิดท่ีจะอธิบาย 
1.1.3 กลยุทธ�การเลือกแบบเจาะจง (Selective Attention) เป/นการเน'น

การดูคําสําคัญ วลี ตัวชี้แนะทางไวยากรณ� รวมถึงข'อมูลแบบต�างๆ 
1.2 กลยุทธ�การตรวจสอบ แบ�งออกเป/น 2 กลยุทธ� ได'แก� 

1.2.1 กลยุทธ�การตรวจสอบความเข'าใจ (Monitoring comprehension) 
เป/นการคิดขณะฟ-ง, คิดขณะอ�าน ตรวจสอบความเข'าใจขณะฟ-งหรืออ�าน 

1.2.2 กลยุทธ�การตรวจสอบผลผลิต (Monitoring Production) เป/นการคิด
ขณะพูด คิดขณะเขียน ตรวจสอบผลงานการเขียนหรือการพูดนําเสนอ  

1.3 กลยุทธ�การประเมินผล ได'แก� 
1.3.1 กลยุทธ�การประเมินผลตนเอง (Self –Assessment) เป/นการตรวจสอบกลับ 

เขียนบันทึกการอ�าน สะท'อนกลับในสิ่งท่ีได'เรียนรู' ตัดสินผลการปฏิบัติภาระงาน 
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2. กลยุทธ�ทางด'านความรู'ความคิด (Cognitive strategies) หมายถึง กลยุทธ�ท่ี
เก่ียวข'องกับกระบวนการทางสมอง โดยผู'เรียนกําหนด และปฏิบัติด'วยตนเอง เพ่ือให'มีส�วนร�วมในการ
ใช'ภาษา แบ�งออกเป/น 7 กลยุทธ� ได'แก�  

2.1 กลยุทธ�การหาแหล�งทรัพยากร (Resourcing) เป/นการใช'เอกสารอ'างอิง เช�น
พจนานุกรม 

2.2 กลยุทธ�การจับกลุ�ม (Grouping) แยกแยะ, สร'างสัญลักษณ�แทนท่ี จัดหมวดหมู�
งาน คําจํากัดความ คําบอกปริมาณ หรือแนวคิดท่ีเก่ียวข'อง 

2.3 กลยุทธ�การจดบันทึกจดบันทึก (Note-Taking) ทําแผนภูมิความคิด ทํา
รายละเอียดปลีกย�อย เป/นต'น การเขียนความสําคัญหรือแนวคิดของงานเป/นคําพูดๆ ย�อ รวมถึง
รูปภาพ หรือตัวเลขต�างๆ 

2.4 กลยุทธ�การกระตุ'นหรือเชื่อมโยงความรู'เดิม (Elaboration of Prior Knowledge) 
เป/นการใช'สิ ่งที่รู ' ความรู'พื้นฐานที่มี เพื่อทําการอนุมาน เชื่อมโยงสิ่งใหม�กับความรู'เดิมเพ่ือหา
ความสัมพันธ�  

2.5 กลยุทธ�การสรุปความ (Summarizing) เป/นการพูดหรือเขียนใจความสําคัญ 
สรุปข'อมูลในใจ หรือเขียน หรือพูด ข'อมูลท่ีได'รับจาการฟ-งหรืออ�าน 

2.6 กลยุทธ�การทําจินตภาพ (Imagery) เป/นการมองหรือสร'างภาพ ใช'จินตภาพ
หรือรูปภาพเพ่ือศึกษาข'อมูลใหม�หรือใช'แก'ป-ญหา 

2.7 กลยุทธ�การทําอ'างอิง (Making Inference) เป/นการใช'ตัวชี้แนะทางบริบท 
การเดาจากบริบท ใช'ข'อมูลในบทอ�านในการเดาความหมายข'อมูลท่ีป�อนเข'ามาใหม� 

3. กลยุทธ�ด'านสังคม (Social Strategies) หมายถึง กลยุทธ�ท่ีจําเป/นต'องใช'เม่ือผู'เรียน
มีการปฏิสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน เพราะภาษาเป/นพฤติกรรมทางสังคมซ่ึงการสื่อสารทางภาษาจะเกิดข้ึน
ระหว�างบุคคลกับบุคคลอ่ืนๆ ด'วย กลวิธีทางสังคมนี้จะช�วยส�งเสริมให'ผู'เรียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึนใน
การพัฒนาความเข'าใจ ความคิด และความรู'สึกของผู'อ่ืน แบ�งออกเป/น 3 กลยุทธ� ได'แก� 

3.1 กลยุทธ�การถามเพ่ือความกระจ�าง (Questioning for Clarification) เป/นการ
ถามคําถาม แล'วได'คําอธิบายเพ่ิมเติมหรือความกระจ�างจากผู'สอนหรือผู'เชี่ยวชาญ 

3.2 กลยุทธ�การร�วมมือมีส�วนร�วม (Cooperation) เป/นการทํางานร�วมกับเพ่ือร�วมชั้น 
ดูแลกํากับซึ่งกันและกัน ทํางานร�วมมือกันเพื่อนเพื่อจะปฏิบัติภาระงานให'สําเร็จ รวบรวมข'อมูล 
แก'ป-ญหา สะท'อนกลับ 

3.3 กลยุทธ�การพูดกับตนเอง (Self-Talk) เป/นการคิดเชิงบวก ลดความกังวลโดย
การเพ่ิมความม่ันใจเรื่องความสามารถของตนเอง 
  Oxford (1990: 14-15) ได'ให'คําจํากัดความไว'ดังนี้ กระบวนการคิดอย�างมีวิจารณญาณ
และพฤติกรรมเฉพาะอย�างท่ีผู'เรียนเลือกใช'อย�างมีจุดมุ�งหมายเพ่ือช�วยแก'ป-ญหาเก่ียวกับการเรียนรู'
และเพ่ือพัฒนาการเรียนของตนเองให'มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังเสนอการจัดประเภทของกลวิธีใน
การเรียนภาษาเป/น 2 ประเภทใหญ�ๆ คือ กลวิธีทางตรง และกลวิธีทางอ'อม ดังนี้ 
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   กลวิธีการเรียนทางตรง (Direct strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีเก่ียวข'องโดยตรงกับ
ภาษาเป�าหมายท่ีผู'เรียนเรียนโดยกลวิธีนี้ผู'เรียนใช'กระบวนการทางสมองท่ีแตกต�างกัน ได'แก� 

1. กลวิธีด'านการจํา (Memory strategies) กลวิธีนี้ผู'เรียนต'องใช'กลไกทางสมองท่ี
ช�วยให'ผู'เรียนเก็บข'อมูลความรู'ทางภาษาไว' โดยเฉพาะเรื่องคําศัพท� และนําออกมาใช'เม่ือต'องการ 
นอกจากนี้กลวิธีดังกล�าวยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความรู'ต�างๆเก่ียวกับภาษาทําให'ผู'เรียน
สามารถใช'ภาษาได'อย�างอัตโนมัติ กลวิธีด'านความจําเป/นแบ�งกลวิธีย�อยได' 4 กลวิธี ดังนี้ 

1.1 การสร'างเครือข�ายความรู'ทางสมอง (Creating mental linkage) ได'แก� การ
จัดกลุ�มคําศัพท� การนําความรู'ใหม�ไปสัมผัสกับความรู'เดิม และการนําคําศัพท�ใหม�ไปใช'ในบริบท 

1.2 การเสริมสร'างความจําโดยใช'ภาพและเสียง (Applying images and sounds) 
ได'แก� จินตนาการ การใช'คําสําคัญ และการเพ่ิมความจําโดยใช'เสียงช�วย 

1.3 การเสริมสร'างความจําโดยใช'ท�าทาง (Reviewing well) ได'แก�การทบทวน
โครงสร'างทางภาษา และการทบทวนคําศัพท� 

1.4 การเสริมสร'างความจําโดยใช'ท�าทาง (Employing action) ได'แก� การใช'
ท�าทางและความรู'สึกประกอบการอธิบาย การใช'เทคนิคด'านกลไก เช�น การเขียนคําศัพท�ต�างๆ บน
บัตรคําและเคลื่อนย'ายบัตรคํา 

2. กลวิธีด'านความรู'ความคิด (Cognitive strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีเก่ียวข'องกับ
กระบวนการทางสมอง โดยผู'เรียนกําหนด และปฏิบัติด'วยตนเอง เพ่ือให'มีส�วนร�วมในการใช'ภาษา 
กลวิธีนี้ผู'เรียนใช'มากกว�ากลวิธีอ่ืนๆ ได'แก� 

2.1 การฝKกฝน (Practice) ได'แก� การพูดซํ้าๆ การฝKกเขียนหรือพูดอย�างมีรูปแบบ 
การจําและใช'กฎเกณฑ�ของภาษา การเชื่อมคําหรือวลีให'เป/นประโยค และการฝKกอย�างเป/นธรรมชาติ 

2.2 การรับและส�งสาร (Receiving and sending messages) ได'แก� การจับใจความ
อย�างรวดเร็ว เช�น การฟ-งหรืออ�านเพ่ือจับใจความสําคัญ หรือเพ่ือหาข'อมูลเฉพาะจุดท่ีต'องการ และ
การใช'แหล�งข'อมูลในการรับและส�งสาร 

2.3 การวิเคราะห�และการให'เหตุผล (Analyzing and reasoning) ได'แก� การให'
เหตุผลโดยใช'กฎเกณฑ� การวิเคราะห�คําพูดหรือข'อความ การวิเคราะห�เปรียบเทียบองค�ประกอบของ
ภาษาระหว�างภาษาเป�าหมายกับภาษาแม� การแปล และการถ�ายโอนความรู'จากภาษาแม�ไปใช'ใน
ภาษาเป�าหมาย 

2.4 การสร'างแบบหรือโครงสร'างของสารท่ีรับและส�งข้ึนมาใหม� (Creating structure 
for input and output) ได'แก� การจดโน�ตย�อ การสรุปความ และการสร'างความเด�นชัดให'กับ
ใจความสําคัญ เช�น ขีดเส'นใต' การทําเครื่องหมายดอกจันท่ีข'อความ 

3. กลวิธีการชดเชยข'อบกพร�อง (Compensation strategies) หมายถึง กลวิธีท่ี
ผู'เรียนใช'เพ่ือสื่อสารและเดาความหมาย เมื่อพบป-ญหาในการเรียนหรือการใช'ภาษาเป�าหมายนั้น 
กลวิธีนี้แบ�งได' ดังนี้ 

3.1 การเดาอย�างมีหลักการ (Guessing intelligently) ได'แก� การเดาโดยใช'       
ตัวชี้แนะทางภาษา และการเดาโดยใช'ตัวชี้แนะด'านอ่ืนๆ เช�น การเดาจากสถานการณ�ปริบท 
โครงสร'างของข'อความหรือความสัมพันธ�ระหว�างคํา 
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3.2 การแก'ไขข'อจํากัดทางภาษา (Overcoming limitations writing) การแก'ไข
ข'อจํากัดทางภาษาในที่นี้คือ ข'อจํากัดในทักษะการพูดและเขียน เช�น การใช'คําในภาษาแม�แทน
คําศัพท�ท่ีติดขัด การใช'ท�าทางประกอบการพูด การเลี่ยงใช'คําบางคําท่ีไม�สามารถนํามาใช'ในการ
สื่อสาร หรือการปรับสารให'ง�ายข้ึน เป/นต'น 
        กลวิธีในการเรียนทางอ'อม (Indirect strategies) หมายถึง กลวิธีที่ผู'เรียนใช'ใน
การจัดการกับการเรียนและส�งเสริม รวมท้ังควบคุมกระบวนการเรียนของตน เนื่องจากในการเรียน
ภาษาต�างประเทศนั้นผู'เรียนต'องพบกับความแตกต�างระหว�างภาษาแม�กับภาษาเป�าหมาย ไม�ว�าจะเป/น
ด'านคําศัพท� กฎเกณฑ� และโครงสร'างทางภาษา วิธีการสอนท่ีผู'สอนนํามาใช' วัฒนธรรมและสังคม 
การใช'กลวิธีนี้ช�วยให'ผู'เรียนนํามาใช'จัดการกับป-ญหาท่ีเกิดข้ึนได' กลวิธีดังกล�าวแบ�งได'ดังนี้ 

1. กลวิธีท่ีนําไปสู�ความสําเร็จ (Metacognitive strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีผู'เรียน
ใช'ในการวางแผนการเรียน เพ่ือใช'กระบวนการเรียนเป/นไปอย�างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยัง
หมายถึง กลวิธีผู'เรียนใช'ในการประเมินผล และตรวจสอบข'อผิดพลาดในการเรียนด'วย สามารถแบ�งได'เป/น 

1.1 การเอาใจใส�ต�อการเรียน (Centering your learning) เช�น การเอาใจใส�กับ
งานท่ีได'รับมอบหมาย หรือการต้ังใจฟ-งจนกว�าจะพร'อมแล'วจึงพูด 

1.2 การจัดการและการวางแผนการเรียน (Arranging and planning your learning) 
เช�น การค'นหาวิธีการเรียนท่ีได'ผล การจัดสภาพแวดล'อมเพ่ือเอ้ือต�อการเรียนรู' การวางจุดประสงค�
ของการทํางานแต�ละชิ้น หรือการวางแผนไว'ล�วงหน'าสําหรับงานท่ีได'รับแต�ละชิ้น 

1.3 การประเมินผลการเรียน (Evaluating your learning) เช�น การควบคุมและ
ตรวจสอบตนเองโดยค'นหาข'อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในด'านความเข'าใจ การใช'ภาษา หรือการประเมิน
ความก'าวหน'าในการเรียนของตน 

2. กลวิธีด'านอารมณ� (Affective strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีผู'เรียนใช'เพ่ือควบคุม
อารมณ�และทัศนคติในการเรียน รวมท้ังใช'กลวิธีในการส�งเสริมหรือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง กลวิธี
ดังกล�าวแบ�งได' ดังนี้ 

2.1 การลดความวิตกกังวล (Lowering your anxiety) เช�น การผ�อนคลายกล'ามเนื้อ 
การหายใจลึกๆ การเพ�งหรือทําสมาธิ การใช'ดนตรีเพ่ือช�วยลดความต่ืนกลัวหรือความเครียด หรือ    
การดูภาพยนตร�ตลก 

2.2 การให'กําลังใจตนเอง (Encouraging yourself) เช�น การพูดชมเชยตนเองเพ่ือ
เสริมแรงในการเรียน หรือการกล'าลองใช'ภาษาอย�างฉลาดในการพูดหรือเขียน แม'จะพบข'อผิดพลาด
บ'างก็ตาม 

2.3 การตรวจสอบระดับจิตใจและอารมณ�ของตนเอง (Taking your emotional 
temperature) เช�น การใช'แบบสํารวจเพ่ือตรวจสอบความรู'สึก ทัศนคติ และแรงจูงใจของตนเองท่ีมี
ต�อการเรียนภาษา การเขียนบันทึกประจําวันเก่ียวกับความรู'สึก อารมณ� และเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว�างการเรียนภาษาของตน หรือการสนทนากับบุคคลอ่ืนถึงความรู'สึกของตนเองในการเรียนภาษา 
เป/นต'น 
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3. กลวิธีด'านสังคม (Social strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีจําเป/นต'องใช'เม่ือผู'เรียนมี
การปฏิสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน เพราะภาษาเป/นพฤติกรรมทางสังคมซ่ึงการสื่อสารทางภาษาจะเกิดข้ึน
ระหว�างบุคคลกับบุคคลอ่ืนๆ ด'วย กลวิธีทางสังคมนี้จะช�วยส�งเสริมให'ผู'เรียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึนใน
การพัฒนาความเข'าใจ ความคิด และความรู'สึกของผู'อ่ืน กลวิธีนี้มีดังนี้ 

3.1 การถามคําถาม (Asking questions) เช�น การถาม หรือการขอคําอธิบายเพ่ือ
ขอความกระจ�าง การขอให'ผู'พูดย้ําคําพูด หรือพูดซํ้าอีกครั้ง หรือการถามเพ่ือตรวจสอบความถูกต'อง
ของข'อมูล 

3.2 การทํางานร�วมกับผู'อ่ืน (Cooperating with others) ไดแก� การทํางานกับ
ผู'อ่ืนท่ีมีความสามารถในการใช'ภาษาเป�าหมาย 

3.3 การคํานึงถึงผู'อ่ืนและแสดงความเข'าใจผู'อ่ืน (Empathizing with others) 
ได'แก� การพัฒนาความเข'าใจด'านวัฒนธรรมของผู'อ่ืน และการคํานึงถึงความคิดและความรู'สึกของผู'อ่ืน 
 สรุปโดยรวมกลยุทธ�การเรียนรู' หมายความถึง กระบวนการคิดอย�างมีวิจารณญาณ
เพ่ือท่ีจะให'ผู'เรียนเลือกใช'กลยุทธ�ต�างๆได'อย�างมีจุดมุ�งหมาย เพ่ือช�วยแก'ป-ญหาเก่ียวกับการเรียนรู'และ
เพ่ือพัฒนาการเรียนของตนเองให'มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การจัดประเภทของกลยุทธ�ในการเรียนรู'ภาษา
เป/น 3 ประเภทใหญ�ๆ คือ กลยุทธ�อภิป-ญญา เป/นการควบคุมกํากับกระบวนการทางป-ญญาและ
กระบวนการคิด ให'มีความตระหนักในงานและสามารถใช'กลยุทธ�ทํางานจนสําเร็จ กลยุทธ�ทางด'าน
ความรู'ความคิด เก่ียวข'องกับกระบวนการทางสมอง และกลยุทธ�ด'านสังคมนั้นจําเป/นต'องใช'เม่ือผู'เรียน
มีการปฏิสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน 

 7. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติป�ญญา Cognitive Development Theory 
  7.1 ทฤษฎีการพัฒนาทางสติป�ญญาของ Piaget (Ginsburg & Opper (1996)  

   ทฤษฎีการพัฒนาทางสติป-ญญาของ Piaget (1996) อธิบายว�า พัฒนาการทาง
สติป-ญญาเป/นผลมาจากการปฏิสัมพันธ�ระหว�างบุคคลกับสิ่งแวดล'อม โดยบุคคลพยายามปรับตัวให'อยู�
ในสภาวะสมดุลด'วยการใช'กระบวนการดูดซึมภาพและเหตุการณ�ต�าง ๆ เข'าไว'ในความคิดตน และ
กระบวนการปรับให'เหมาะ (accommodation) ซ่ึงหมายถึงกระบวนการปรับความรู'เดิมให'เข'ากับ
สิ่งแวดล'อมใหม� หรือสามารถปรับความคิดเดิมให'สอดคล'องกับสิ่งใหม� ทําให'เด็กอยู�ในสภาวะสมดุล 
(equilibrium) ซ่ึงทําให'คนสามารถปรับตัวเข'ากับสิ่งแวดล'อมได' (adaptation) และเกิดโครงสร'าง
ทางสติป-ญญาท่ีเรียกว�า “Schema” ซ่ึงบุคคลจะใช'ตีความหมายสิ่งท่ีรับรู'ต�าง ๆ 

1. องค�ประกอบท่ีสําคัญของการพัฒนาการทางความรู'ความเข'าใจ คือ ปฏิสัมพันธ�
ระหว�างวุฒิภาวะ (maturation), ประสบการณ� (Experience), ปฏิสัมพันธ�ทางสังคม (Social 
interaction) และสภาพสมดุล (equilibration) ซ่ึงองค�ประกอบท้ัง 4 อย�างนี้ก�อให'เกิดพัฒนาการ
ด'านความรู'ความเข'าใจ เพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดย�อมไม�ทําให'เกิด 

2. เป�าหมายทางการศึกษาท่ีสําคัญของ Piaget (พรรณี เจนจิต, 2538) 
2.1 เป�าหมายสําคัญ คือ การสร'างคนให'เป/นผู'ท่ีสามารถทําสิ่งใหม�ๆ มิใช�เพียงแต�          

ผู'ลอกเลียนแบบผู'อ่ืน ต'องการคนท่ีมีความคิดสร'างสรรค� รู'จักประดิษฐ�และค'นคว'าแสวงหาความรู' 
2.2 ต'องกระตุ'นให'คนมีความคิดวิพากษ� วิจารณ� รู'จักท่ีจะพิสูจน�สิ่งต�าง ๆ ไม�

ยอมเชื่ออะไรง�าย ๆ 
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2.3 ต'องการผู'เรียนท่ีเป/นผู'กระตือรือร'น พยายามแสวงหาความรู'ด'วยตนเอง
ต้ังแต�เล็กๆ ซ่ึงส�วนหนึ่งเกิดโดยธรรมชาติ และอีกส�วนหนึ่งผู'สอนเป/นผู'จัดให' 

3. สิ่งท่ีควรคํานึงถึงในการนําแนวคิดของ Piaget มาใช' 
3.1 เด็กจะมีความสนใจและเรียนรู'ได'ดี ในเมื่อสิ่งที่เรียนนั้นมีความยากง�าย

ปานกลาง พอท่ีจะเกิดการดูดซึม (assimilate) เข'าไปตามประสบการณ�ท่ีแต�ละคนมีอยู� และมีความ
แปลกใหม�พอท่ีจะกระตุ'นให'เกิดความสนใจ 

3.2 ควรเป~ดโอกาสให'ผู'เรียนได'สํารวจ (investigation) ให'ผู'เรียนมีปฏิสัมพันธ�
กับสิ่งแวดล'อมด'วยตนเองให'มากท่ีสุด เป/นผู'ค'นคว'าด'วยตนเอง ไต�ถามป-ญหาต�างๆ เพ่ือจะได'เป/น     
ผู'เรียนรู'ท่ีกระฉับกระฉง เกิดการเรียนรู'และเกิดความเข'าใจอย�างแท'จริง ผู'สอนเป/นเพียงผู'จัดหาอุปกรณ� 
และคอยตอบคําถามต�างๆ  

3.3 ควรได'รับการส�งเสริมให'พูด ได'แสดงความคิดเห็น ได'โต'แย'ง สิ่งเหล�านี้ถือ
เป/นปฏิกิริยาทางสังคมซ่ึงจะช�วยเสริมสร'างให'เด็กมีสติป-ญญางอกงามข้ึน 

   แนวคิดท่ีนํามาใช'ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในการจัดเนื้อหา
แบ�งย�อยและนําเสนอตามลําดับของพัฒนาการทางป-ญญา  เป~ดโอกาสให'ผู'เรียนได'มีปฏิสัมพันธ�กับ
สิ่งแวดล'อมโดยการลงมือปฏิบัติ  ให'ผู'เรียนได'พบป-ญหา  ใช'ความคิดและเหตุผลในการแก'ป-ญหา 
  7.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติป�ญญาของ Bruner (1960) 

   Bruner (1960) ได'อธิบายถึงการเรียนรู'ของบุคคลว�ามีเป/นลําดับข้ันตอนตามวัย 
คือเริ่มจากการเรียนรู'จากการกระทํา ต�อไปจึงจะสามารถจินตนาการ หรือ สร'างภาพในใจ หรือใน
ความคิดข้ึนได' เม่ือสามารถสร'างภาพหรือความคิดข้ึนได' จึงสามารถเข'าใจในสิ่งท่ีเป/นนามธรรมได 
การคิดของบุคคลจึงข้ึนอยู�กับวัย และจะพัฒนาข้ึนตามลําดับ หากได'รับประสบการณ� และการกระตุ'น
ท่ีเหมาะสม โดยเน'นความสําคัญในการพบสิ่งจูงใจในการเรียนรู' และเชื่อว�า เราสามารถสอนวิชาต�าง ๆ 
ให'ได'ผลดีแก�เด็กท่ีอยู�ในข้ันพัฒนาการใดก็ได' 

   ลําดับขั้นการพัฒนาการทางสติป-ญญาของ Bruner มีดังนี้ 1.ข้ันการพัฒนา     
การกระทํา (Enactive Representation) 2.ข้ันพัฒนาการคิดจินตนาการหรือสร'างมโนภาพ (Iconic 
Representation) และ3.ข้ันพัฒนาการใช'สัญลักษณ�และคิดรวบยอด (Symbolic Representation) 

   การเรียนรู'โดยการค'นพบความรู'ด'วยตนเอง (Learning by Discovery) จาก
แนวคิดข'างต'น Bruner ได'เสนอแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู'โดยการค'นพบความรู'ด'วยตนเอง ท่ียึด
หลักการสอนดังนี้ 1) แรงจูงใจภายใน (Self-motivation) 2) โครงสร'างของบทเรียน (Structure) 
3) การจัดลําดับความยาก-ง�าย (Sequence) และ 4) แรงเสริมด'วยตนเอง (Self - reinforcement)  

   ข้ันตอนของการสอนของวิธีการสอนแบบค'นพบ 1) ให'ผู'เรียนเผชิญป-ญหา ทํา
ความเข'าใจป-ญหา และมีความต'องการแก'ไข 2) ระบุป-ญหาท่ีจะเผชิญให'ชัดเจน 3) คิดต้ังสมมุติฐาน
เพ่ือคาดคะเนคําตอบของป-ญหา 4) เก็บรวบรวมข'อมูล เพ่ือพิสูจน�สมมุติฐานท่ีกําหนด  และ 5) สรุปผล
การค'นพบ 

   แนวคิดท่ีผู'วิจัยนํามาใช'ในการพัฒนารูปแบบการสอน การสอนแบบค'นพบด'วย
ตนเอง  การเรียนรู'กระบวนการมีความสําคัญและจําเป/นมากกว�าเนื้อหาความรู'  ซ่ึงความรู'เป/นกระบวนการ 
การสอนแบบค'นพบด'วยตนเองช�วยให'ผู'เรียนมีความรู'คงทนและเกิดการถ�ายโยงการเรียนรู'ได' 
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  7.3 ทฤษฎีของ Gagne 
  Robert Gagne (1970) ได'กล�าวถึงการเรียนรู'ว�าประกอบด'วย 1. การเรียนรู'จาก

สัญญาณ (Signal Learning) 2. การเรียนรู'จากความสัมพันธ�ของสิ่งเร'าและการตอบสนอง 
(Stimulus-Response Learning) 3. การเรียนรู'จากปฏิกิริยาตอบสนองต�อเนื่องแบบลูกโซ� (Chaining) 
4. การเรียนรู'จากความสัมพันธ�ด'วยภาษา ได'จัดการเรียนรู'ประเภทต�างๆออกเป/น 8 ลําดับขั้น 
(Hierarchies) โดยกล�าวว�า ความรู'ในระดับท่ีสูงกว�าจะต'องอาศัยความรู'ในระดับท่ีตํ่ากว�า (Verbal 
Association)  5. การเรียนรู'โดยสามารถจําแนกความแตกต�างได' (Discrimination Learning) 6.การ
เรียนรู'ความคิดรวบยอด (Concept Learning) 7.การเรียนรู'กฎหรือหลักการ (Principle Learning) 
8.การแก'ป-ญหา (Problem Solving)  
    Gagne มองว�าการเรียนรู'มีลําดับข้ันก�อนจะสอนให'ผู'เรียนแก'ป-ญหาได' ผู'เรียน
จะต'องเรียนรู'ความคิดรวบยอดและกฎเกณฑ�มาก�อน และเม่ือเกิดความคิดรวบยอดแล'วจะช�วยให'
เข'าใจหลักการ ซ่ึงจะนําไปใช'ในการแก'ป-ญหาต�าง ๆ ได'  

   แนวคิดท่ีนํามาใช'ในการพัฒนารูปแบบการสอน มีการจัดสภาพเง่ือนไขสําหรับ
การเรียนรู'ต'องมีวัตถุประสงค�ท่ีแน�ชัด  เป/นวัตถุประสงค�ท่ีผู'เรียนแสดงออกถึงความสามารถต�างๆ 
แบ�งเป/น 5 อย�าง ได'แก�  ทักษะทางด'านสติป-ญญา  ยุทธศาสตร�การคิด  การเรียนรู'ข'อสนเทศทางวาจา  
ทักษะการเคลื่อนไหว  และเจตคติ ในกระบวนการสอนบทเรียนหนึ่งๆ   
  7.4 ทฤษฎีการสร&างความรู& (Constructivist)   

   ทฤษฎีการสร'างความรู'มีรากฐานมาจากทฤษฎีการสร'างเชาว�ป-ญญาของ Piajet 
และ Vygotsky (1978)) ซ่ึงอธิบายว�า โครงสร'างทางสติป-ญญา (Scheme) ของบุคคลมีการพัฒนา
ผ�านทางกระบวนการดูดซับหรือซึมซับ (assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร'างทางสติป-ญญา 
(accommodation) เพ่ือให'บุคคลอยู�ในภาวะสมดุล (equilibrium) ซ่ึง Piajet เชื่อว�าทุกคนจะมี
พัฒนาการตามลําดับข้ันจากการมีปฏิสัมพันธ�และประสบการณ�กับสิ่งแวดล'อมและสังคม ส�วน Vygotsky 
ให'ความสําคัญกับวัฒนธรรม สังคม และภาษามากข้ึน 

   การนําทฤษฎีการสร'างความรู'ไปใช'ในการสอน สามารถทําได'หลายประการดังนี้ 
1. ตามทฤษฎีการสร'างความรู' ผลของการเรียนรู'จะมุ�งเน'นไปท่ีกระบวนการสร'าง

ความรู' (process of knowledge construction) และการตระหนักรู'ในกระบวนการนั้น (reflexive 
awareness of that process) เป�าหมายของการเรียนรู'จะต'องมาจากการปฏิบัติงานจริง(authentic 
tasks) ผู'สอนจะต'องเป/นตัวอย�างและฝKกฝนกระบวนการเรียนรู'ให'ผู'เรียนเห็น ผู'เรียนจะต'องฝKกฝนการ
สร'างความรู'ด'วยตนเอง 

2. เป�าหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถ�ายทอดให'ผู'เรียนได'รับสาระความรู'
ท่ีแน�นตายตัว ไปสู�การสาธิตกระบวนการแปลและสร'างความหมายท่ีหลากหลาย การเรียนรู'ทักษะ
ต�างๆจะต'องมีประสิทธิภาพถึงข้ันทําได'และแก'ไขได'จริง 

3. ในการเรียนการสอน ผู'เรียนจะเป/นผู'ที่มีบทบาทในการเรียนรู'อย�างตื่นตัว 
(active) ผู'เรียนจะต'องเป/นผู'จัดกระทํากับข'อมูลหรือประสบการณ�ต�างๆและจะต'องสร'างความหมาย
ให'กับสิ่งนั้นด'วยตนเอง โดยการให'ผู'เรียนอยู�ในบริบทจริงซ่ึงไม�ได'หมายความว�า ผู'เรียนจะต'องออกไป
ยังสถานท่ีจริงเสมอไป แต�อาจจัดเป/นกิจกรรมท่ีเรียกว�า “physical knowledge activities” ซ่ึงเป/น
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กิจกรรมท่ีเป~ดโอกาสให'ผู'เรียนมีปฏิสัมพันธ�กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ� สิ่งของ หรือ ข'อมูลต�างๆ ท่ีเป/นของจริง
และมีความสอดคล'องกับความสนใจของผู'เรียนโดยผู'เรียนสามารถจัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห� 
ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ่งนั้นๆ จนเกิดเป/นความรู'ความเข'าใจข้ึน ดังนั้น ความเข'าใจเป/นสิ่งท่ีเกิดข้ึน
จากกระบวนการคิดการจัดกระทํากับข'อมูลมิใช�เกิดข้ึนง�ายๆ จากการได'รับข'อมูลหรือมีข'อมูลเพียง
เท�านั้น  

4. ในการจัดการเรียนการสอนผู'สอนจะต'องพยายามสร'างบรรยากาศทางสังคม
จริยธรรม (sociomoral) ให'เกิดข้ึน กล�าวคือ ผู'เรียนจะต'องมีโอกาสเรียนรู'ในบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการ
ปฏิสัมพันธ�ทางสังคม ซ่ึงทางสังคมถือว�าเป/นป-จจัยสําคัญของการสร'างความรู'และการพัฒนาเพราะ
ลําพังกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ�ท้ังหลายท่ีผู'สอนจัดให'หรือผู'เรียนแสวงหามาเพ่ือการเรียนรู'ไม�เป/นการ
เพียงพอ ปฏิสัมพันธ�ทางสังคม การร�วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู' ความคิดและประสบการณ�
ระหว�างผู'เรียนกับผู'เรียนและบุคคลอ่ืนๆ จะช�วยให'การเรียนรู'ของผู'เรียนกว'างข้ึน ซับซ'อนข้ึน และ
หลากหลายข้ึน 

5. ในการเรียนการสอน ผู'เรียนมีบทบาทในการเรียนรู'อย�างเต็มที่  Devries 
(1992: 1-2) โดยผู'เรียนจะนําตนเองและควบคุมคนเองในการเรียนรู' เช�น ผู'เรียนจะเป/นผู'เลือกสิ่งท่ี
ต'องการเรียนเอง ต้ังกฎระเบียบเอง แก'ป-ญหาท่ีเกิดข้ึนเอง ตกลงกันเองเม่ือเกิดความขัดแย'งหรือมี
ความคิดเห็นแตกต�างกัน เลือกผู'ร�วมงานได'เอง และรับผิดชอบในการดูแลรักษาห'องเรียนร�วมกัน  

6. ในการเรียนการสอนแบบสร'างความรู' ผู'สอนจะมีบทบาทแตกต�างไปจากเดิม 
Devries(1992:3-6) คือจากการเป/นผู'ถ�ายทอดความรู'และควบคุมการเรียนรู' เปลี่ยนไปเป/นการให'
ความช�วยเหลือผู'เรียนในการเรียนรู' คือการเรียนการสอนจะต'องเปลี่ยนจาก “instruction” ไปเป/น 
“construction” คือเปลี่ยนจาก “การให'ความรู'” ไปเป/น “การให'ผู'เรียนสร'างความรู'” บทบาทของ
ผู'สอนก็คือ จะต'องทําหน'าท่ีช�วยสร'างแรงจูงใจภายในให'เกิดแก�ผู'เรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู'ท่ี
ตรงกับความสนใจของผู'เรียน ดําเนินกิจกรรมให'เป/นไปตามในการท่ีส�งเสริมพัฒนาการของผู'เรียน ให'
คําปรึกษาแนะนําท้ังทางด'านวิชาการและสังคมแก�ผู'เรียน ดูแลให'ความช�วยเหลือผู'เรียนท่ีมีป-ญหา 
และประเมินการเรียนรู'ของผู'เรียน นอกจากนั้นผู'สอนยังต'องมีความเป/นประชาธิปไตยและมีเหตุผลใน
การสัมพันธ�กับผู'เรียนด'วย 

7. ในด'านการประเมินผลการสอน Jonassen (1992: 137-147) เนื่องจากการ
เรียนรู'ตามทฤษฏีการสร'างความรู'ด'วยตนเองนี้ ข้ึนกับความสนใจและการสร'างความหมายท่ีแตกต�าง
กันของบุคคล ผลการเรียนรู'ท่ีเกิดข้ึนจึงมีลักษณะหลากหลาย ดังนั้นการประเมินผลจึงจําเป/นต'องมี
ลักษณะเป/น “goal free evaluation” ซึงก็หมายถึงการประเมินตามจุดมุ�งหมายในลักษณะท่ี
ยืดหยุ�นกันไปในแต�ละบุคคล หรืออาจใช'วิธีการท่ีเรียกว�า “socially negotiated goal” และการ
ประเมินควรใช'วิธีการหลากหลาย ซ่ึงอาจเป/นการประเมินจากเพ่ือน แฟ�มผลงาน (portfolio) รวมท้ัง
การประเมินตนเองด'วย นอกจากนั้นการวัดผลจําเป/นต'องอาศัยบริบทจริงที่มีความซับซ'อน
เช�นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีต'องอาศัยบริบท กิจกรรม และงานท่ีเป/นจริง การวัดผลจะต'อง
ใช'กิจกรรมหรืองานในบริบทจริงด'วย ซึงในกรณีท่ีจําเป/นต'องจําลองของจริงมา ก็สามารถทําได' แต�
เกณฑ�ท่ีใช'ควรเป/นเกณฑ�ท่ีใช'ในโลกของความเป/นจริง (real world criteria) 
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   แนวคิดที่นํามาใช'ในการพัฒนารูปแบบการสอน  แนวคิดของทฤษฎีนี้คือ 
การเรียนรู'ที่ดีเกิดจากการตระหนักรู'และสร'างกลยุทธ�การเรียนรู'ของตนเองด'วยตัวของผู'เรียน หาก
ผู'เรียนมีโอกาสได'รู'และสร'างกลยุทธ�การเรียนรู'และนําไปใช'ในทักษะการอ�านเชิงวิชาการโดยอาศัยสื่อ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จะทําให'เห็นทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู'นั้นพัฒนา
ทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู'อย�างยั่งยืนและจะสามารถถ�ายทอดให'ผู'อ่ืนได' และ
เป/นหลักฐานให'ผู'เรียนสามารถสร'างความรู'ใหม�ต�อไปอย�างไม�สิ้นสุด เอกลักษณ�ของการเรียนรู'ตาม
แนวคิดนี้ได'แก� การกระตุ'นให'ผู'เรียนตระหนักรู'การใช'กลยุทธ�การเรียนรู'ของตนเอง รวมท้ังการพัฒนา
ทักษะการอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยผ�านกิจกรรมการสอนใช'สื่อ เทคโนโลยี วัสดุและอุปกรณ�ต�าง ๆ 
ท่ีเหมาะสม อย�างไรก็ตาม การท่ีผู'เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�       
การเรียนรู'นั้นจะต'องมีรูปแบบการสอน สื่อ และอุปกรณ�ที่เหมาะสมและต'องมีบรรยากาศและ
สภาพแวดล'อมท่ีดี  คือ เป/นบรรยากาศที่มีทางเลือกหลากหลาย เป~ดโอกาสให'ผู'เรียนได'เลือกตาม
ความสนใจ จะทําให'เกิดแรงจูงใจในการพัฒนา บรรยากาศที่เป/นมิตรและมีความเป/นกันเอง  
นอกจากนั้น ผู'สอนต'องทําหน'าท่ีในการอํานวยความสะดวกให'กับผู'เรียน ให'คําปรึกษาชี้แนะแก�ผู'เรียน 
เก้ือหนุนการเรียนรู' และในการประเมินต'องประเมินท้ังผลงานและกระบวนการพัฒนา ซ่ึงสามารถใช'
วิธีได'หลากหลาย  

   สําหรับแนวคิดตามแบบแผนการวิจัยและพัฒนา  เพ่ือการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการสอนตามยุทธวิธีการพัฒนาทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู' หลักการ
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'
ความเข'าใจทางวิชาการท่ีผู'วิจัยได'นํามาสร'างกรอบแนวคิดในการวิจัยในการพัฒนารูปแบบการสอน
ตามยุทธวิธีการพัฒนาทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู'ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

   ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) เป/นการวิเคราะห�ข'อมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A):  
การศึกษาข'อมูลพ้ืนฐานสําหรับ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห�ข'อมูลพ้ืนฐาน
ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข'องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

   ขั้นตอนที่  2  การพัฒนา (Development: D1) เป/นการออกแบบและพัฒนา 
(Design and Development : D and D):  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพการจัดการสอน  ได'แก�   
ระบุเป�าหมายและผลลัพธ�ท่ีพึงประสงค�ของการจัดการสอนตามทฤษฎีท่ีชัดเจน  ร�างรูปแบบการสอน
ตามทฤษฎีท่ีได'ศึกษาทฤษฎีในข้ันท่ี  1  และกําหนดเง่ือนไข และความพร'อมของนักศึกษาก�อน ขณะ
การเรียนและหลังเสร็จสิ้นการสอนตามองค�ประกอบต�างๆ ของรูปแบบฯ สร'างเครื่องมือท่ีใช'ในทดลอง 
และรวบรวมข'อมูล  ได'แก�  แผนการจัดการสอน แบบประเมินความสอดคล'องของการจัดกิจกรรม 
และแบบสอบถามความคิดเห็น ตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดการสอนตามทฤษฎี และ
เครื่องมือท่ีใช'ในการทดลองและรวบรวมข'อมูล โดยผู'เชี่ยวชาญ และหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช'ใน
การทดลองและรวบรวม  และเครื่องมือต�าง ๆ   โดยหาประสิทธิภาพแบบกลุ�มใหญ� (Field Tryout) 
กับนักศึกษา แล'วปรับปรุงแก'ไขรูปแบบการสอน 

   ข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: R2)  เป/นการนําไปใช'  (Implementation: I)  
ในข้ันนี้ผู'วิจัยทําการทดลองใช'รูปแบบการสอน โดยใช'แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ในข้ันของการวิจัย (Research: R2) และแนวคิดแบบจําลองการออกแบบการสอน 
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ADDIE Model  ปรับปรุงโดยผู'สอน Kruse (2007: 1) ในข้ันการนําไปใช' (Implementation) ผู'วิจัย
นําร�างรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช'กับกลุ�มตัวอย�าง และใช'รูปแบบการวิจัย Pre-
Experimental Design โดยประยุกต�ใช'แบบแผนการทดลองแบบกลุ�มตัวอย�างเดียวมีการทดสอบก�อน
เรียนและหลังเรียน The One-Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ�, 2555: 144)   

    ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2)  เป/นการประเมินผล (Evaluation: E):        
การประเมินและปรับปรุงแก'ไขรูปแบบการสอน ผู'วิจัยใช'แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ในขั้นของการพัฒนา (Development: D2) และแนวคิดการประเมินผลตาม
แบบจําลอง การออกแบบการสอน ADDIE Model ผู'สอนKruse (2007: 1) ร�วมกับแนวคิด
แบบจําลอง  การออกแบบการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey and Carey (2005: 1-8) และรูปแบบ
การจัดการสอนของ Joyce and Well (2009: 9)  การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้เป/นการนําผล    
การทดลองใช'รูปแบบ การสอนท่ีพัฒนาข้ึนในข้ันตอนท่ี  3  โดยนําผลการวิเคราะห�ประสิทธิผลของ
รูปแบบ ได'แก� ผลการเรียนรู' ทักษะการอ�านเชิงวิชาการ และกลยุทธ�การเรียนรู'ของผู'เรียนก�อนเรียน
และหลังเรียนด'วยรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือ
ความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู'ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังเรียน และความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต�อการใช'รูปแบบการสอนมา
ปรับปรุงแก'ไขรูปแบบการเรียนการสอน (Model) ให'มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนและพร'อมท่ีจะ
นําไปใช'ต�อไป   
   รายละเอียดของกรอบแนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย แสดงใน
แผนภาพท่ี 1  
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หลักการแนวคิดและทฤษฎีการสอนอLานท่ีเน&น
ภาระงาน Task-based Learning 
Cognitive Academic Language 
Learning Approach: CALLA 
 

หลักการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการวิจัย 
- แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  โดย   การวิจัยแบบผสมผสาน  

(Mixed Method Research) 
- แนวคิด ADDIE Model (Kevin Kruse.2008:1;Dick and Carey.2005:1) 

ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน 
1) ทักษะการอ�านเชิงวิชาการ 
2) การใช'กลยุทธ�การเรียนรู' 
3) ความคิดเห็นท่ีมีต�อรูปแบบการสอน 

รูปแบบการสอนอLานภาษาอังกฤษท่ีเน&นภาระงานและแนวการเรียนรู&ภาษาเพ่ือความรู&ความเข&าใจทาง
วิชาการเพ่ือสLงเสริมทักษะการอLานเชิงวิชาการและกลยุทธKการเรียนรู&ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

    ทฤษฎีท่ีนํามาใช&ในการพัฒนารูปแบบ 
     การสอนท่ีเกี่ยวข&องกับการเรียนรู& 
- ทฤษฎีพัฒนาการทางสติป-ญญาของ       

เพียเจท�  (Piaget) 
- ทฤษฎีพุทธิป-ญญานิยม (Cognitive 

Learning Theory) 
- ทฤษฎีการอ�านเชิงวิชาการ (Academic 
reading skills) 
- กลยุทธ�การเรยีนรู' (Learning srategies) 

หลักการแนวคิดและทฤษฎีสําหรับการพัฒนา 
รูปแบบการสอน ของ Joyce and Weil 
(2009: 9) 
- เคมพ�และคณะ (Kemp Morrison and Ross 

1994 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
          
 
 
 
 

-  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
คําถามของการวิจัย 

 ผู'วิจัยกําหนดคําถามการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือออกแบบการวิจัยสําหรับการพัฒนารูปแบบ
การสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ
เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู' สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'
ความเข'าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู'สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีองค�ประกอบและกระบวนการจัดการเรียนรู'อย�างไร และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ�
ท่ีกําหนด 80/80 หรือไม� อย�างไร 
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2. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'
ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู' 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป/นอย�างไรในประเด็นดังต�อไปนี้ 

2.1 ทักษะการอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลังเรียน
ตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจ
ทางวิชาการสูงกว�าก�อนเรียนหรือไม� 

2.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงาน
และแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ มีการใช'กลยุทธ�การเรียนรู'อยู�ในระดับใด 

2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต�อกิจกรรมการเรียนรู'ตามรูปแบบ
การสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ
เป/นอย�างไร 

 
วัตถุประสงคKการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงาน
และแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการ
และกลยุทธ�การเรียนรู'สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค� ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษา
เพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู' 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให'มีประสิทธิภาพตามเกณฑ� 80/80 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนว
การเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�
การเรียนรู'สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมีวัตถุประสงค�ย�อยดังนี้ 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ�านเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก�อนและ
หลังเรียนด'วยรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'
ความเข'าใจทางวิชาการ 

2.2 เพ่ือศึกษาการใช'กลยุทธ�การเรียนรู'ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีเรยีนตามรูปแบบ
การสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ 

2.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต�อกิจกรรมการเรียนรู'
ตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจ
ทางวิชาการ  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู'วิจัยกําหนดสมมติฐานของการวิจัยไว'ดังนี้ 
1. รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'

ความเข'าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู'สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 80/80 
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2. หลังเรียนตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษา
เพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีทักษะการอ�านเชิงวิชาการสูงกว�าก�อนเรียน 

3. หลังเรียนตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'
ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีการใช'กลยุทธ�การเรียนรู'อยู�ใน
ระดับมาก 

4. หลังเรียนตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'
ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นต�อกิจกรรม
การเรียนรู'ตามรูปแบบอยู�ในระดับเห็นด'วยมาก 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู'วิจัยได'กําหนดขอบเขตการวิจัยไว'ดังนี้ 
 ขอบเขตด&านตัวแปร 

1. ตัวแปรต'น คือ รูปแบบการสอนอ�านท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือ
ความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ 

2. ตัวแปรตาม คือ  
                 2.1 ทักษะการอ�านเชิงวิชาการ 
                 2.2 กลยุทธ�การเรียนรู' 
                 2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต�อกิจกรรมการเรียนรู'ตามรูปแบบ
การสอนอ�านท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ 
 ขอบเขตด&านประชากร และกลุLมตัวอยLางท่ีใช&ในการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช&ในการวิจัย ได'แก� นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปpที่ 3 หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ของคณะศึกษาศาสตร�และพัฒนศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ท่ีกําลังศึกษาอยู�ในภาคปลาย ปpการศึกษา 2558 มีนักศึกษาท้ังสิ้น 
จํานวน 144 คน 

2. กลุLมตัวอยLางท่ีใช&ในงานวิจัย เป/นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
ชั้นปpที่ 3 จํานวน 34 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 
(English for Teachers) ภาคปลาย ปpการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร�และพัฒนศาสตร�
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงกลุ�มตัวอย�างได'มาจากการสุ�ม
อย�างง�าย ด'วยวิธีการจับสลาก ใช'สาขาวิชาเป/นหน�วยของการสุ�ม 
 ขอบเขตด&านระยะเวลา 
 การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการในภาคปลาย ปpการศึกษา 2558 ใช'ระยะเวลาในการทดลอง 
จํานวน 8 สัปดาห� สัปดาห�ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวมเป/น 24 ชั่วโมง   
 ขอบเขตด&านเนื้อหา 

 รายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for Teachers) เนื้อหาสาระ
ประกอบด'วยการอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ แบ�งออกเป/น 8 หน�วย ได'แก� Unit 1 Education 
Unit 2 Being a good teacher Unit 3 Psychology Unit 4 Teaching student Unit 5 
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Motivation Unit 6 Educational technology Unit 7 Children sense of identity และ Unit 8 
Teaching techniques 

  
นิยามศัพทKเฉพาะ 
 เพ่ือให'เข'าใจตรงกัน ผู'วิจัยจึงได'นิยามความหมายและขอบเขตของตําศัพท�เฉพาะสําหรับ
การวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
 การพัฒนารูปแบบการสอน หมายถึง กระบวนการจัดเตรียมการสอนอย�างเป/นระบบ โดยใช'
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบด'วย 4 ข้ันตอน คือ 1) การวิจัย 
(Research) เป/นการศึกษาวิเคราะห�ข'อมูลพ้ืนฐาน (Analysis) 2) การพัฒนา (Development) เป/นการ
ออกแบบและพัฒนา (Design and Development) 3) การวิจัย (Research) เป/นการนําไปทดลองใช' 
(Implementation) และ 4) การพัฒนา (Development) เป/นการประเมินผล (Evaluation)  
 รูปแบบการสอนอLานภาษาอังกฤษท่ีเน&นภาระงานและแนวการเรียนรู&ภาษาเพ่ือ
ความรู&ความเข&าใจทางวิชาการ หมายถึง องค�ประกอบของระบบการสอนท่ีมีความสัมพันธ�กันเพ่ือให'
การจัดการสอนบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต'องการ โดยใช'การสอนเน'นภาระงาน (Task-Based Learning) และ
แนวการเรียนรู'ภาษาเพื่อความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ (Cognitive Academic Language 
Learning Approach: CALLA) ประกอบด'วย 5 องค�ประกอบ ได'แก� 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค�           
3) กระบวนการจัดการเรียนรู' 4) การวัดประเมินผล และ 5) ป-จจัยสนับสนุน มีข้ันตอนการสอน 5 ข้ันคือ 
ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ (Planning: P) ข้ันท่ี 2 ข้ันปฏิบัติภาระงานอ�าน (Performing Reading Task: P) 
ข้ันท่ี 3 ข้ันฝKก (Practice: P) ข้ันท่ี 4 ข้ันถ�ายโอน (Transfer: T) และข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล 
(Evaluation: E) 
 ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน หมายถึง ระดับคุณภาพของรูปแบบการสอนอ�าน
ภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ ท่ีกําหนดเกณฑ� 
เท�ากับ 80/80 (E1/E2) โดยมีความหมายดังนี้ 
 80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของทักษะการอ�านเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป/นร'อยละ 80 ของคะแนนท้ังหมด ซ่ึงเป/นคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของทักษะการอ�านเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป/นร'อยละ 80 ของคะแนนท้ังหมด ซ่ึงเป/นประสิทธิภาพของผลผลิต 
 ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน หมายถึง ผลท่ีได'จากการนํารูปแบบการสอนอ�าน
ภาษาอังกฤษที่เน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ ท่ีผู'วิจัย
พัฒนาข้ึนไปใช'เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการ ประกอบด'วย 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียน
ตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจ
ทางวิชาการ หลังเรียนมีทักษะการอ�านเชิงวิชาการสูงกว�าก�อนเรียน 2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียน
ตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจ
ทางวิชาการ มีกลยุทธ�การเรียนรู'มากข้ึน และ 3) นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนอ�าน
ภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการมีความคิดเห็น
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ต�อกิจกรรมการเรียนรู'ตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษา
เพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการอยู�ในระดับเห็นด'วยมาก 
 ทักษะการอLานเชิงวิชาการ หมายถึง ระดับความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษ        
เชิงวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการอ�านเพื่อจับใจความสําคัญ หารายละเอียด เดา
ความหมายคําศัพท� บอกคําสรรพนาม อ'างอิง แปลความ สรุปความ และตีความ ซ่ึงทักษะการอ�าน  
เชิงวิชาการประเมินได'จากการทําแบบทดสอบวัดทักษะการอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ก�อนและหลังเรียน (Pre-test และ Post-test) แบบทดสอบประกอบด'วย
บทอ�านทางวิชาการจํานวน 4 เรื่อง โดยมีข'อคําถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบจับคู� จํานวน 60 ข'อ 
ตอบถูกได' 1 คะแนน ตอบผิด หรือไม�ตอบได' 0 คะแนน รวม 60 คะแนน ท้ังนี้ประเมินทักษะการอ�านเชิง
วิชาการใน 7 ด'าน คือ 1) การแสวงหาและให'ข'อมูล (Seek & inform Information) 2) การเปรียบเทียบ 
(Compare) 3) การจัดลําดับ (Order) 4) การแยกประเภท (Classify) 5) การวิเคราะห� (Analyze)  
6) การอนุมาน (Infer) 7) การให'เหตุผลและชักชวน (Justify and Persuade)  
 กลยุทธKการเรียนรู& หมายถึง กระบวนการคิดอย�างมีวิจารณญาณและพฤติกรรมเฉพาะ
อย�างท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเลือกใช'อย�างมีจุดมุ�งหมายเพ่ือช�วยแก'ป-ญหาเก่ียวกับการเรียนรู'และ
เพ่ือพัฒนาการเรียนของตนเองให'มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จํานวน 16 กลยุทธ� ดังมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
กลยุทธ�อภิป-ญญา (Metacognitive Strategies) จํานวน 6 กลยุทธ� ได'แก� 1) การวางแผนล�วงหน'า 
(Advance Organization) 2) การวางแผนการจัดการ (Organizational Planning)   3) การเลือก
แบบเจาะจง (Selective Attention) 4) การตรวจสอบความเข'าใจ (Monitoring comprehension) 
5) การตรวจสอบผลผลิต (Monitoring Production) และ 6) การประเมินผลตนเอง (Self –Assessment) 
กลยุทธ�ด'านความรู'ความคิด (Cognitive strategies) จํานวน 7 กลยุทธ� ได'แก� 1) การหาแหล�ง
ทรัพยากร (Resourcing) 2) การจับกลุ�ม (Grouping) 3) การจดบันทึก (Note-Taking) 4) การ
กระตุ'นหรือเชื่อมโยงความรู'เดิม (Elaboration of Prior Knowledge) 5) การสรุปความ 
(Summarizing) 6) การทําจินตภาพ (Imagery) และ 7) การทําอ'างอิง (Making Inference) กลยุทธ�
ด'านสังคม (Social Strategies) จํานวน 3 กลยุทธ� ได'แก� 1) การถามเพ่ือความกระจ�าง (Questioning 
for Clarification) 2) การร�วมมือ (Cooperation) และ 3) การพูดกับตนเอง (Self-Talk) 
 ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปpที่ 3 ที่มีต�อกิจกรรมการเรียนรู'โดยใช'รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและ
แนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการท่ีผู'วิจัยพัฒนาข้ึน โดยใช'แบบสอบถาม
ความคิดเห็นซ่ึงมีลักษณะเป/นแบบมาตราส�วนประเมินค�า 5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) 
ประกอบด'วย ประกอบด'วย 3 ด'าน คือ ด'านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู' และด'านประโยชน�ท่ี
ได'รับเก่ียวกับทักษะการอ�านเชิงวิชาการ และด'านการใช'กลยุทธ�การเรียนรู'  
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง ผู'ท่ีกําลังศึกษาอยู�ในระดับปริญญาตรีชั้นปpท่ี 3 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา คณะศึกษาศาสตร�และพัฒนศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�      
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และลงทะเบียนเรียนรายในรายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู (English for Teachers) ภาคปลาย ปpการศึกษา 2558 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ได'รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการเรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'
ความเข'าใจทางวิชาการ เพ่ือนําไปใช'ส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู'สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  2. เป/นแนวทางให'แก�ผู'สอนนํารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน'นภาระงานและแนวการ
เรียนรู'ภาษาเพ่ือความรู'ความเข'าใจทางวิชาการ ไปจัดการสอนอ�านภาษาอังกฤษต�อไป 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

 ในการพัฒนารูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือ
ความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู�วิจัยได�ศึกษาทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยต�างๆท่ีเก่ียวข�องเพ่ือประมวล
เป5นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนการอ�านท่ีเน�นภาระงาน, แนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือ
ความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ และทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู� เอกสารและ
งานวิจัยดังกล�าวประกอบด�วย 
 1. การอ�าน 
  1.1 ความสําคัญของการอ�าน    
  1.2 ทักษะการอ�านเชิงวิชาการ (Academic Reading Skills) 
 2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  2.1 ความหมายและองค)ประกอบ 
  2.2 หลักการสอนการอ�านภาษาอังกฤษ  
 3. กลยุทธ)การเรียนรู�  
 4. กิจกรรมการอ�านเน�นภาระงาน (Task-based Reading Activities) 
  4.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 
   ทฤษฏีการสร�างองค)ความรู� 
   แนวคิดวิธีการเรียนรู�แบบแบบร�วมงาน 
   สมมติฐานรับเข�า (Input Hypothesis)  
   สมมติฐานการกรองด�วยอารมณ) (Affective Filter Hypothesis)  
   สมมติฐานปฏิสัมพันธ) (Interaction Hypothesis)  
   สมมติฐานส�งออก (Output Hypothesis) 
  4.2  แนวความคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเน�นภาระงาน (Task Based Learning) 
 5. แนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ (Cognitive Academic 
Language Learning Approach: CALLA) 
  5.1 ความหมายของแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
  5.2 การจัดการเรียนการสอนแบบแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการ 
 6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
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1. การอ�าน 
 1.1 ความสําคัญของการอ�าน 
  สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2540: 149, อ�างถึงใน เรวดี  หิรัญ, 2533: บทนํา) ได�กล�าวไว�
ว�าการอ�านเป5นทักษะท่ีสําคัญและจําเป5นอย�างยิ่งในชีวิตประจําวัน จากการท่ีประเทศไทยเป5นประเทศ
ท่ีกําลังพัฒนา มีการการรับเอาเทคโนโลยี ข�าวสารและวิชาการสมัยใหม�จากต�างประเทศเข�ามามี
บทบาทในชีวิตของคนไทยมากข้ึนทําให�ปhจจุบันเรามีโอกาสท่ีจะได�เห็นและอ�านภาษาอังกฤษมีมากข้ึน 
ดังนั้นทักษะการอ�านภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญมากข้ึนไม�ว�าจะเป5นการติดต�อ ทําสัญญา ค�าขาย
หรือแม�แต�การอ�านฉลากสินค�าอุปโภคและบริโภค แต�เนื่องจากทักษะการอ�านเป5นทักษะท่ีซับซ�อน 
และต�องอาศัยการฝmกฝนเพ่ือสร�างความเข�าใจ ดังนั้นทักษะการอ�านจึงจําเป5นต�องได�รับการฝmกฝนจาก
การเรียนในห�องเรียนจากครูผู�สอนก�อนแล�วจึงไปฝmกเพ่ิมเติมเองนอกห�องเรียน ซ่ึงต�างจากทักษะการ
ฟhง-พูด ซ่ึงสามารถฝmกได�เองจากเทปฝmก หรือแหล�งเรียนรู�นอกห�องเรียน 
  บันลือ พฤกษะวัน (2546: 7) กล�าวว�า การอ�านมีความสําคัญต�อชีวิตมนุษย)ต้ังแต�
เล็กจนโต ต้ังแต�การศึกษาไปจนถึงการประกอบอาชีพ นอกจากนี้การอ�านเป5นเครื่องมือสําคัญท่ีจะช�วย
พัฒนาความทักษะการคิด ส�งเสริมให�ผู�เรียนได�ใช�กระบวนความสามารถในทักษะการคิด (Thinking 
Process)  อันจะนําไปใช�ในการฟhง  พูด  อ�าน เขียนหลักภาษาได�ดี  โลกของข�อมูลข�าวสารในปhจจุบัน
ทําให�การอ�านมีความสําคัญมากยิ่งข้ึน เพราะมีสื่อต�างๆ มากมาย ท้ังสือสิ่งพิมพ)และสื่ออิเล็คทรอนิคส) 
มีความรู�ใหม�ๆ แนวความคิดและเทคโนโลยีใหม�ๆ ท่ีจะต�องติดตามให�ทันต�อเหตุการณ)  การอ�านทําให�
เป5นคนทันสมัยทันเหตุการณ) รู�จักรักษาสิทธิของตนรักษาสุขภาพปรับปรุงคุณภาพชีวิตมีมนุษยสัมพันธ)
และคุณธรรม นอกจากนี้  ศิริพร ลิมตระการ (2536: 5) กล�าวว�า การอ�านเป5นทักษะท่ีมีประโยชน)มาก
และจําเป5นต�องพัฒนาควบคู�ไปกับทักษะทางภาษาด�านอ่ืนเช�น การฟhง การพูด และการเขียนเพ่ือช�วย
ให�ผู�อ�านใช�ภาษาของตนสื่อความหมายได�อย�างดีมีประสิทธิภาพ ในปhจจุบันเป5นยุคของข�อมูลข�าวสาร
ดังนั้นการอ�านจึงมีความสําคัญมากในชีวิตประจําวันของทุกคน จากการท่ีข�อมูลแทบทุกประเภทด�าน
ได�รับการเผยแพร�ในรูปของสิ่งตีพิมพ) บุคคลในวงการต�างๆ จึงควรมีความสามารถในการอ�านเพ่ือ
พัฒนาตนเองและพัฒนาความรู�อันจะนําไปสู�การพัฒนาประเทศชาติในท่ีสุด ความสําคัญของการอ�าน
พอสรุปได�ดังนี้  

1. การอ�านหนังสือทําให�ได�เนื้อหาสาระความรู�มากกว�าการศึกษาหาความรู�ด�วยวิธีอ่ืนๆ  
2. สามารถอ�านหนังสือได�โดยไม�จํากัดเวลาและสถานท่ี สามารถนําติดตัวไปได�  
3. หนังสือเก็บไว�ได�นานกว�าสื่ออย�างอ่ืนซ่ึงมักมีอายุการใช�งานจํากัด  
4. ผู�อ�านสามารถฝmกความสามารถในทักษะการคิดและสร�างจินตนาการได�เองขณะอ�าน  
5. การอ�านส�งเสริมให�มีสมองดี มีสมาธินานกว�าและมากกว�าสื่ออย�างอื่นเพราะ

ขณะท่ีอ�านจิตใจจะมุ�งม่ันอยู�กับข�อความพินิจ-พิเคราะห)ข�อความ  
6. ผู�อ�านเป5นผู�กําหนดการอ�านได�ด�วยตนเองจะอ�านกวาดตา อ�านข�ามคําหรือ อ�าน

ทุกตัวอักษรก็ได�ตามใจของผู�อ�านหรือจะเลือกอ�านเล�มไหนก็ได�เพราะมีหนังสือให�มากมาย  
7. หนังสือมีหลายรูปแบบราคาถูกกว�าสื่ออย�างอ่ืน ทําให�สมองของผู�อ�านเปqดกว�าง  

สร�างแนวทักษะการคิดและทัศนะได�กว�างกว�า ทําให�ผู�อ�านไม�ติดอยู�กับแนวความทักษะการอ�านใดๆ
โดยเฉพาะ  
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8. ผู�อ�านเกิดความคิดเห็นได�ด�วยตัวของตัวเองในขณะท่ีอ�านสามารถวินิจฉัยเนื้อหา
สาระได� หนังสือบางเล�มสามารถนําไปปฏิบัติได�ด�วยและเม่ือปฏิบัติแล�วก็เกิดผลดี  

9. ผู�รักการอ�านจะรู�สึกว�ามีความสุขเม่ือได�สัมผัสหนังสือ 
  นอกจากความสําคัญดังกล�าวข�างต�นแล�ว ฉวีลักษณ)  คูหาภินันทร) (2542) สรุปว�า
การฝmกฝนการอ�านจะก�อให�เกิดประโยชน)อ่ืน ๆ คือ ทําให�ผู�อ�านเข�าใจเรื่องท่ีอ�านในเวลารวดเร็วและจํา
ได�นาน และส�งผลให�การเรียนรู�วิชาต�างๆ มีประสิทธิภาพ ทําให�ประหยัดเวลาในการอ�านและการทํางาน 
เช�น ใช�เวลาน�อยลงเม่ืออ�านรายงาน อ�านบันทึก อ�านจดหมายโต�ตอบ และอ่ืนๆ รวมท้ังเขียนได�เร็วข้ึน
และมีความทักษะการคิดท่ีเฉียบแหลมข้ึนกว�าเดิม 
  จากความสําคัญและประโยชน)ของการอ�านสรุปได�ว�าการอ�านเป5นปhจจัยหนึ่งท่ีทําให�
ผู�อ�านได�เกิดความทักษะการคิดได�ความรู�มีโลกทัศน)กว�างรวมท้ังสามารถทําให�ผู�อ�านพัฒนาตนเองให�มี
ประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน การอ�านจึงนับเป5นทักษะสําคัญในการเรียนรู�ตลอดชีวิตของ
มนุษย) ดังนั้นในการส�งเสริมทักษะการอ�านให�กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครูจําเป5นต�องเข�าใจทฤษฏี
ตลอดจนหลักการและกระบวนการต�างๆท่ีเก่ียวข�องกับการอ�านเพ่ือนํามาเป5นแนวทางในการพัฒนา
ทักษะการอ�านให�แก�นักศึกษาระดับปริญญาตรีต�อไป 
 1.2 ทักษะการอ�านเชิงวิชาการ (Academic Reading Skills)  
  ทักษะการอ�านเชิงวิชาการ เป5นทักษะการอ�านในระดับท่ีสูงข้ึนกว�าการอ�านท่ัวๆไป 
ไม�ได�เป5นเพียงการอ�านเพ่ือความรู� ความเข�าใจหรือความเพลิดเพลินเท�านั้น แต�ผู�อ�านยังต�องวิเคราะห)
สิ่งท่ีผู�เขียนได�เขียนในด�านต�างๆอีกด�วย ดังนั้นผู�สอนควรจัดให�ผู�เรียนได�ฝmกทักษะการอ�านวิเคราะห)
อย�างจริงจัง เพ่ือนําไปสู�การพัฒนากระบวนการคิดและการสร�างความรู�ในข้ันท่ีสูงข้ึนต�อไป  
  ทักษะการอ�านเชิงวิชาการเป5นการอ�านบทอ�านอย�างละเอียดให�ได�ความครบถ�วน
แล�วจึงแยกแยะ ความหมายและความสําคัญขององค)ประกอบต�างๆ ของบทอ�านนั้น และระบุ
ความสัมพันธ)ของแต�ละองค)ประกอบว�ามีความสัมพันธ)กันอย�างไรวิธีอ�านแบบวิเคราะห)นี้ อาจใช�
วิเคราะห)องค)ประกอบของคําและวลี การใช�คําในประโยควิเคราะห)สํานวนภาษา จุดประสงค)ของ      
ผู�แต�ง ไปจนถึงการวิเคราะห)นัยหรือเบ้ืองหลังการจัดทําบทอ�านนั้น สิ่งท่ีจะละเลยไม�ได�ในการวิเคราะห)
เรื่องท่ีอ�านทุกชนิดก็คือ การพิจารณาถึงการใช�ถ�อยคําสํานวนภาษาว�ามีความเหมาะสมกับระดับ และ
ประเภทของงานเขียนหรือไม� เช�น ภาษาท่ีใช�ในบทสนทนาควรใช�สํานวนให�เหมาะสมกับสภาพจริง
หรือเหมาะ แก�กาลสมัยท่ีเหตุการณ)ในบทอ�านนั้นเกิดข้ึน เป5นต�น ดังนั้น การอ�านวิเคราะห)จึงต�องใช�
เวลาอ�านมาก นอกจากนี้ผู�อ�านในระดับนี้ยังต�องรู�จักต้ังคําถามและจัดระเบียบเรื่องราวท่ีอ�าน เพ่ือจะ
ได�เข�าใจเรื่องและความคิดของผู�เขียนต�องการอีกด�วย 
  Blue (1993) ได�กล�าวว�าทักษะการอ�านเชิงวิชาการเป5นทักษะท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา 
เช�น การอ�านการจดบรรยาย การอ�านหนังสือตําราเรียน บทความหรือเอกสารอ่ืนๆ และการเขียน
เรียงความ การอ�านข�อสอบ งานวิจัยและรายงานต�างๆ 
  Francoise Grellet (1981), Christine Nuttall (1982), Charles Alderson and 
Sandy Urquhart (1984)  ได�กล�าวว�าทักษะการอ�านเชิงวิชาการเป5นทักษะการอ�านทางภาษาและ
กระบวนการคิดท่ีเก่ียวข�องกับการใช�ภาษา โดยการใช�เหตุผลและกระบวนการแปลผลท่ีจะส�งผล
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ถึงความเข�าใจในบริบท กระบวนการที่เน�นให�ผู�เรียนสามารถจัดการกับโครงสร�างพ้ืนฐานได� เช�น 
การเดาความหมายจากบริบท การใช�สื่อเพ่ือสื่อความหมาย   
  John Flowerdew and Mattew Peacock (2001) ได�กล�าวว�าทักษะการอ�านเชิง
วิชาการเป5นทักษะการอ�านท่ีผ�านการทํากิจกรรมโดยใช�รูปแบบทางภาษาอย�างง�ายและความหมาย 
โดยอาจให�ผู�เรียนอ�านแบบเรียน อ�านการจดบรรยาย อ�านเรียงความ และการอ�านเพ่ือค�นหาข�อมูลใน
ห�องสมุด เป5นต�น โดยการใช�ทักษะอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 
  Tony Dudley-Evans and Maggie Jo St John (1998) ได�กล�าวว�าทักษะการอ�าน
เชิงวิชาการเป5นทักษะการอ�านท่ีตอบสนองความต�องการของผู�เรียนด�านวิชาการโดยเฉพาะ โดยผ�าน
กระบวนการและกิจกรรมเฉพาะ เช�น การใช�หลักโครงสร�างทางภาษา โดยมีเป|าหมายเพ่ือให�บรรลุ
วัตถุประสงค)ทางภาษา 
  การวิเคราะห1การอ�าน 

 การวิเคราะห)การอ�านประกอบด�วย 
 1. รูปแบบ  
 2. กลยุทธ)ในการประพันธ) 
 3. เนื้อหาหรือเนื้อเรื่อง 
 4. สํานวนภาษา 

  กระบวนการวิเคราะห1 
1. ดูรูปแบบของงานประพันธ)ว�าใช�รูปแบบใด อาจเป5นนิทาน บทละคร นวนิยาย 

เรื่องสั้น บทร�อยกรอง หรือบทความจากหนังสือพิมพ) 
2. แยกเนื้อเรื่องออกเป5นส�วนๆ ให�เห็นว�าใครทําอะไร ท่ีไหน อย�างไร เม่ือไร 
3. แยกพิจารณาแต�ละส�วนให�ละเอียดลงไปว�าประกอบกันอย�างไร หรือประกอบด�วย

อะไรบ�าง 
4. พิจารณาให�เห็นว�าผู�เขียนให�กลยุทธ)เสนอเรื่องอย�างไร 

  ทักษะการอ�านเชิงวิชาการในข้ันต�างๆ 
1. การอ�านวิเคราะห)คํา เป5นการอ�านเพ่ือแยกแยะถ�อยคําในวลี ประโยค หรือ

ข�อความต�างๆ เพ่ือศึกษาวิธีใช�คําว�าคําใดใช�อย�างไร ถูกต�อง ชัดเจน เหมาะสมกับหน�าท่ีและ
ความหมายท่ีต�องการจะสื่อหรือไม� หากมีการใช�คําท่ีไม�เหมาะสมหรือไม�ชัดเจนควรจะต�องหาทาง
แก�ไข ปรับปรุงอย�างไร  

2. การอ�านวิเคราะห)ประโยค เป5นการอ�านเพื่อแยกแยะประโยคต�างๆ ว�าเป5น
ประโยคท่ีมีใจความสมบูรณ)ถูกต�องชัดเจนตามหลักไวยากรณ)หรือไม�อย�างไร การเรียงลําดับความใน 
ประโยคท่ีใช�ได�ถูกต�องชัดเจนหรือไม� มีการใช�คําฟุ}มเฟ~อยหรือไม� เมื่อพบข�อบกพร�องต�างๆ แล�วก็
สามารถแก�ไขให�ถูกต�องได�  

3. การอ�านวิเคราะห)ทัศนะของผู�แต�ง ผู�อ�านต�องพิจารณาไตร�ตรองให�รอบคอบว�า
ผู�เขียนมีมุมองต�อหัวข�อท่ีนําเสนอเช�นไรและเหตุผลประกอบข�อเท็จจริงมีน้ําหนักน�าเชื่อถือเพียงใดเป5นต�น 
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4. การอ�านวิเคราะห)รส หมายถึง การพิจารณาถึงภาษาท่ีใช�ว�าก�อให�เกิดความซาบซ้ึง
ประทับใจท่ีได�จากการอ�านมากน�อยเพียงใด การวิเคราะห)รสของเสียง และวิเคราะห)รสของภาพจะทําให�
ผู�อ�านทราบถึงความงดงามด�านการใช�ภาษาได�ดียิ่งข้ึน ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 

4.1 ด�านรสของเสียง เช�น การใช�คําคล�องจองหรือคําสัมผัสเพ่ือสื่อความหมาย 
ผู�อ�านจะรู�สึกถึงรสของเสียงได�ชัดเจนจากการอ�านออกเสียงดังๆ ไม�ว�าจะเป5นการอ�านอย�างปกติหรือ
การอ�านทํานองเสนาะ จึงจะช�วยให�รู�สึกถึงความไพเราะของจังหวะ และความเคลื่อนไหว ซ่ึงแฝงอยู�ใน
เสียง ทําให�เกิดความรู�สึกไปตามท�วงทํานองของเสียงสูงตํ่าจากเนื้อเรื่องท่ีอ�าน 

4.2 ด�านรสของภาพ เช�น การบรรยายเปรียบเทียบเพ่ือให�เห็นภาพชัดเจนยิ่งข้ึน 
เม่ือผู�อ�านอ�านแล�วเกิดความเข�าใจเรื่อง ในขณะเดียวกันทําให�เห็นภาพด�วย เป5นการสร�างเสริมให�ผู�อ�าน
ได�เข�าใจ ทําให�เกิดความเพลิดเพลินและเข�าใจความหมายของเรื่องได�ดียิ่งข้ึน 

5. การอ�านเพ่ือวิเคราะห)ขอบเขตของปhญหาและการตีความเนื้อหาของข�อความ      
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 หลักปฏิบัติของการวิเคราะห)ขอบเขตของปhญหา การวิเคราะห)ขอบเขตของ
ปhญหามีหลักปฏิบัติ 4 ประการ ดังต�อไปนี้ 

5.1.1 จัดประเภทบทอ�านตามชนิดและเนื้อหา เนื่องจากบทอ�านแต�ละประเภทมี
วิธีอ�านต�างกัน ผู�อ�านต�องวิเคราะห)ได�ว�าบทอ�านนั้นอยู�ในประเภทใด ดังนั้นผู�อ�านจําเป5นต�องการอาศัย
การสํารวจลักษณะของบทอ�านหรือหนังสือคร�าว ๆ ชื่อเรื่องเป5นสิ่งแรกท่ีใช�เป5นแนวทางได� เพราะ
ผู�เขียนย�อมต�องพยายามต้ังชื่อเรื่องให�ตรงแนวเขียนหรือจุดมุ�งหมายในการเขียนของตนให�มากท่ีสุด 
อย�างไรก็ตามชื่อเรื่องอาจไม�สามารถระบุประเภทของบทอ�านหรือหนังสือได�อย�างถูกต�องชัดเจน ผู�อ�าน
ยังคงต�องสํารวจเนื้อหาด�วยเพ่ือยืนยันว�าบทอ�านนั้นอยู�ในประเภทใด 

5.1.2 สรุปออกมาให�ได�ใน 1-2 ประโยคว�า บทอ�านนั้นกล�าวถึงอะไร 
งานเขียนท่ีดีต�องมีเอกภาพ มีการจัดองค)ประกอบของส�วนย�อยอย�างมีระเบียบ ผู�อ�านต�องสามารถสรุป
ได�ว�าบทอ�านนั้นมีอะไรเป5นจุดสําคัญหรือเป5นแก�นเรื่อง แล�วจึงหาความสัมพันธ)กับส�วนสําคัญต�อไป 

5.1.3 กําหนดโครงสังเขปของหนังสือ ผู�อ�านต�องสามารถระบุประเด็นได�ว�า
บทอ�านนั้นมีส�วนประกอบสําคัญบ�าง และส�วนท่ีสําคัญๆ สัมพันธ)กันโดยตลอดหรือไม� และแต�ละส�วน 
ก็มีหน�าท่ีของตน สนับสนุนซ่ึงกันและกันหรือไม� 

5.1.4 กําหนดปhญหาท่ีผู�เขียนต�องการแก� ผู�อ�านควรพยายามอ�านและค�นพบ
ว�าผู�เขียนเสนอปhญหา อะไร อย�างไร มีปhญหาย�อยอะไร และให�คําตอบไว�ตรงๆหรือไม� การต้ังปhญหา
เป5นวิธีการหนึ่งท่ีจะทําให�เข�าใจเรื่อง แจ�มแจ�ง ยิ่งต้ังปhญหาได�กว�างขวางลึกซ้ึงเพียงใด ยิ่งเข�าใจได�
เพ่ิมข้ึนเพียงนั้น 

5.2 การตีความเนื้อหาของหนังสือ ความสามารถในการตีความเป5นสิ่งจําเป5น
สําหรับการอ�านเชิงวิชาการเนื่องจากบางครั้งผู�เขียนไม�ได�บอกความหมายหรือนัยของข�อความท่ีเขียน
ออกมาตรงๆ ดังนั้นผู�อ�านจะต�องทําความเข�าใจความคิดของผู�เขียนและ พิจารณาวัตถุประสงค)ของ
ผู�เขียน โดยต�องอาศัยความรู�ความเข�าใจบริบทของเรื่องเป5นอย�างดีจึงจะตีความได�ถูกต�อง การทํา
ความเข�าใจความคิดของผู �เขียนนั้นจะพิจารณาทั้งข�อดี ข�อบกพร�องของงานเขียนเท�านั้น โดย       
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ไม�พิจารณาว�าความคิดของผู�เขียนจะถูกต�องหรือไม� หรือเราจะเห็นด�วยหรือไม�ก็ตาม ซ่ึงจะสามารถ 
ทําให�เราวิจารณ)ผู�เขียนอย�างยุติธรรม การตีความเนื้อหาของหนังสือมีรายละเอียดต�างๆ ดังนี้ 

5.2.1 ตีความหมายของคําสําคัญและค�นหาประโยคสําคัญท่ีสุด ผู�อ�านต�อง
พยายามเข�าใจคําสําคัญ และเข�าใจประเด็นท่ีสําคัญท่ีผู�เขียนเสนอ เพ่ือเข�าใจความคิดของผู�เขียน 

5.2.2 สรุปความคิดสําคัญของผู�เขียน โดยพิจารณาว�าประโยคใดเป5นเหตุ 
ประโยคใดเป5นผล ประโยคใดเป5นข�อสรุป ซ่ึงบางครั้งผู�เขียนไม�ได�สรุปความคิดออกมาให�เห็นชัดเจน 
แต�ผู�อ�านต�องพยายามสรุปออกมาให�ได� 

5.2.3 ตัดสินว�าอะไรคือการแก�ปhญหาของผู�เขียน เม่ือผู�อ�านตีความสําคัญให�ตรง
กับผู�เขียน เข�าใจความคิดสําคัญของผู�เขียน และสรุปความคิดของผู�เขียนได�แล�ว ผู�อ�านก็จะวิเคราะห)
หรือตัดสินได�ว�า จากเรื่องราวหรือเหตุผลต�างๆท่ีผู�เขียนนํามาเสนอนั้นมีความสมเหตุสมผลหนักแน�น 
น�าเชื่อถือได�หรือไม�เพียงใด เพ่ือนําไปสู�การวิจารณ)หนังสือเรื่องนั้นๆต�อไป 
  การแบ�งทักษะการอ�านเชิงวิชาการ สามารถแบ�งได�ตามหน�าท่ีของภาษาตาม
วัตถุประสงค)ได� ดังต�อไปนี้  

1. การแสวงหาและให�ข�อมูล (Seek & inform Information) เป5นการสังเกตและ
สํารวจสภาพแวดล�อม แยกแยะ รายงาน หรืออธิบายข�อมูล แล�วเล�าข�อมูลท่ีนําเสนอโดยผู�สอนหรือ
ข�อความ เล�าเรื่องหรือประสบการณ)ส�วนตัวได�รับข�อมูลจากการสอบถาม โดยการใช� who, what, 
when, where, และ how  

2. การเปรียบเทียบ (Compare) เป5นการอธิบายความเหมือนและความแตกต�างของ
วัตถุหรือแนวคิด การสร�างหรืออธิบาย การจัดงานกราฟqก แสดงความเหมือนและความแตกต�าง  

3. การจัดลําดับ (Order) เป5นการเรียงลําดับวัตถุ แนวคิด หรือเหตุการณ)อธิบาย
หรือสร�าง ลําดับเวลา ความต�อเนื่อง วงจร หรือเรื่องเล�า 

4. การแยกประเภท (Classify) เป5นการจัดกลุ�มวัตถุหรือแนวคิดตามคุณสมบัติ 
การอธิบายหลักการจัดระเบียบ 

5. การวิเคราะห) (Analyze) เป5นการแยกท้ังหมดออกเป5นส�วนๆ ระบุความสัมพันธ)
และรูปแบบอธิบายส�วนต�างๆ, คุณสมบัติ, หรือใจความสําคัญของข�อมูลท่ีนําเสนอโดยครูและข�อความ 

6. การอนุมาน (Infer) เป5นการสร�างข�อสรุป ทํานายความหมาย สมมติฐาน อธิบาย
เหตุผลของกระบวนการ (อุปนัยหรือนิรนัย) หรือ สร�างสมมติฐานเพ่ือเสนอสาเหตุหรือผลลัพธ)  

7. การให�เหตุผลและชักชวน (Justify and Persuade) เป5นการให�เหตุผลสําหรับ
การกระทํา การตัดสินใจ มุมมองและโน�มน�าวคนอ่ืน ให�เหตุผลว�าทําไมถึงสําคัญพร�อมท้ังให�หลักฐาน
ในข�อสนับสนุน 

8. การแก�ปhญหา (Solve Problems) เป5นการจํากัดความและแสดงปhญหาและ
ตรวจสอบการแก�ปhญหาอธิบายข้ันตอนการแก�ปhญหาโดยประยุกต)ใช�กับปhญหาในชีวิตจริงและอธิบาย 

9. การสังเคราะห) (Synthesize) เป5นการรวมหรือบูรณาการความคิดเพ่ือสร�าง
ความคิดใหม� สรุปข�อมูลอย�างต�อเนื่อง กล�าวคือการรวบข�อมูลใหม�เข�ากับความรู�เก�า 

10. การประเมินผล (Evaluate) เป5นการประเมินและตัวสอบค�าของวัตถุ แนวคิด 
หรือการตัดสินใจระบุเกณฑ) อธิบายความสําคัญ บอกเหตุผลสําหรับการตัดสินใจ ยืนยันข�อเท็จจริง 
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2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 2.1 ความหมายและองค1ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  ทิศนา แขมมณี (2545: 219-220) ให�ความหมายรูปแบบการจัดการเรียนการสอนว�า 
หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนอย�างเป5นระบบระเบียบตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต�าง ๆ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนต�าง ๆ 
เข�ามาช�วยให�สภาพการเรียนการสอนนั้นเป5นไปตามหลักการท่ียึดถือ  
  Joyce และ Weil (1996: 7) ได�ให�นิยามของรูปแบบการสอนว�า หมายถึง แบบหรือ
แผนท่ีนําไปใช�สําหรับช�วยในการจัดการเรียนการสอน หรือเป5นแนวทางในการสอนของครูท่ีจะช�วยให�
ผู�เรียนได�ข�อความรู� ความคิด ทักษะ ค�านิยม วิธีความสามารถในทักษะการคิด และวิธีการแสดงออก
ในการเรียนรู�ของตนเองให�ง�ายและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  Sayler et al. (1981: 271) ให�คําจํากัดความของรูปแบบไว�โดยสรุปว�า หมายถึง 
แบบหรือแผนของการสอนที่มีการจัดกระทําพฤติกรรมขึ้นจํานวนหนึ่งซ่ึงมีความแตกต�างกัน เพ่ือ
จุดหมาย หรือเน�นเฉพาะเจาะจงอย�างใดอย�างหนึ่ง 
  สรุปได�ว�า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนหรือลักษณะของการจัด 
การเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนอย�างเป5นระบบระเบียบ มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต�างๆ
โดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิคการสอนต�างๆ เข�ามาช�วยให�สภาพการเรียนการสอนนั้นเป5นไปตาม
หลักการท่ียึดถือ สามารถนําไปใช�เป5นแนวทางในการสอนของครูเพื่อให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ตาม
จุดมุ�งหมายท่ีกําหนดไว� 
  การจัดกลุ�มรูปแบบการสอน 
  Joyce และ Weil (1996) ได�จัดกลุ�มของรูปแบบการสอนไว� 4 กลุ�ม ดังนี้ 

1. รูปแบบการสอนท่ีเน�นการพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Models) เป5นรูปแบบ
การสอนท่ีเน�นการพัฒนาบุคคลในการสร�างความสัมพันธ)กับบุคคลอ่ืนๆ โดยใช�หลักการประนีประนอมใน
การแก�ปhญหา และการสร�างสัมพันธไมตรีกับผู�อ่ืน การมีส�วนร�วมกับผู�อ่ืนโดยใช�หลักการประชาธิปไตย 
และการทํางานร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนแบบนี้ได�แก� รูปแบบการสอนแบบสืบสอบ
จากกลุ�ม (Group Investigation) รูปแบบการสอนแบบซักค�าน (Jurisprudential Inquiry) เป5นต�น 

2. รูปแบบการสอนท่ีเน�นการพัฒนาด�านการประมวลสารสนเทศ (Information-
Processing Models) เป5นรูปแบบการสอนที่จัดขึ้นโดยมุ�งเน�นความสําคัญที่สมรรถภาพใน
ความสามารถในทักษะการคิดและวิธีการในการพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวมข�อมูลของผู�เรียน 
ได�แก� รูปแบบการสอนมโนทัศน) (Concept Attainment) รูปแบบการสอนความสามารถในทักษะ
การคิดเชิงอุปมาน (Inductive Thinking) รูปแบบการสอนการฝmกความสามารถในทักษะการคิดสืบสอบ 
(Inquiry Training) รูปแบบการสอนการจํา (Mnemonics) เป5นต�น 

3. รูปแบบการสอนท่ีเน�นการพัฒนาบุคคล (Personal Models) เป5นรูปแบบการสอน
ท่ีเน�นการพัฒนาตัวบุคคลโดยเน�นท่ีกระบวนการสร�าง และการพัฒนาตัวบุคคลท้ังทางด�านกาย จิตใจ
และอารมณ) มุ�งให�ผู�เรียนรู�จักแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพการณ)รอบๆตัว เช�น รูปแบบการ
สอนโดยอ�อม (Non-directive) รูปแบบการสอนการส�งเสริมการเห็นคุณค�าในตนเอง (Self-esteem) 
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4. รูปแบบการสอนท่ีเน�นพฤติกรรมของผู�เรียน (Behavioral Systems Models) 
รูปแบบการสอนนี้เน�นท่ีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�เรียน โดยใช�หลักการของการให�สิ่งเร�าและ
การตอบสนอง เช�น รูปแบบการสอนแบบรอบรู� (Mastery Learning) รูปแบบการสอนทางตรง 
(Direct Instruction) เป5นต�น ทิศนา แขมมณี (2545) ได�ศึกษา ประมวลรูปแบบการสอนต�างๆท่ีได�รับ
การยอมรับว�ามีประสิทธิภาพ และนํามาจัดแบ�งเป5น 5 กลุ�มดังนี้ 
  4.1 รูปแบบท่ีเน�นการพัฒนาด�านความรู�ความเข�าใจ (Cognitive Domain) ซ่ึงมุ�งเน�น
ให�ผู�เรียนเกิดความรู� ความเข�าใจเนื้อหาสาระต�างๆท่ีอาจอยู�ในรูปของข�อมูล ข�อเท็จจริง มโนทัศน) หรือ
ความทักษะการคิดรวบยอด เช�น รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน) (Concept Attainment 
Model) รูปแบบการเรียนการสอนเน�นความจํา (Mnemonics) เป5นต�น 
  4.2 รูปแบบท่ีเน�นการพัฒนาด�านอารมณ) (Affective Domain) เป5นรูปแบบท่ีช�วย
พัฒนาผู�เรียนให�เกิดความรู�สึก เจตคติ ค�านิยม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีพึงประสงค) เช�น รูปแบบ
การเรียนการสอนโดยการซักค�าน (Jurisprudential Model) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช�
บทบาทสมมติ (Role Playing Model) เป5นต�น 
  4.3 รูปแบบท่ีเน�นการพัฒนาด�านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป5น
รูปแบบท่ีมุ�งในการพัฒนาความสามารถของผู�เรียนในด�านการปฏิบัติ การกระทํา หรือการแสดงออกต�างๆ 
เช�นรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ Harrow (Harrow's Instructional Model for 
Psychomotor Development) รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ Davies (Davies' 
Instructional Model for Psychomotor Development) เป5นต�น 
  4.4 รูปแบบท่ีเน�นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) เป5นรูปแบบท่ี
มุ�งเน�นการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข�องกับวิธีดําเนินการต�างๆ ซ่ึงอาจเป5นกระบวนการทางสติปhญญา
กระบวนการทางสังคม หรือกระบวนการทํางานร�วมกัน เช�น รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ
สืบสอบและแสวงหาความรู�เป5นกลุ�ม (Group Investigation Instructional Model) รูปแบบ
การเรียนการสอนกระบวนความสามารถในทักษะการคิดอุปนัย (Inductive Thinking Instructional 
Model) เป5นต�น 
  4.5 รูปแบบการสอนท่ีเน�นการบูรณาการ (Integration) เป5นรูปแบบท่ีเน�นการพัฒนา 
การเรียนรู�ด�านต�างๆของผู�เรียนไปพร�อมๆกันโดยใช�การบูรณาการท้ังด�านเนื้อหาสาระ และวิธีการ เช�น 
รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instructional Model) รูปแบบการเรียนการสอนตาม         
วัฏจักรการเรียนรู� 4 Mat เป5นต�นจากข�อมูลการจัดกลุ�มรูปแบบการสอนข�างต�น จะเห็นได�ว�านักการศึกษา
ต�างก็ยึดวัตถุประสงค)เฉพาะในการพัฒนาผู�เรียนเป5นสําคัญ ส�วนความแตกต�างในการจัดเข�าเป5นกลุ�ม
นั้นข้ึนอยู�กับความละเอียดในการแจกแจงวัตถุประสงค)ของแต�ละกลุ�มรูปแบบ 
  การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 
  แนวการนําเสนอรูปแบบการสอนแต�ละรูปแบบท่ี Joyce และ Weil (1996) ใช�ใน
การนําเสนอในหนังสือ “Models of Teaching” ประกอบไปด�วยส�วนต�างๆดังนี้ 
  ส�วนท่ีหนึ่ง การแนะนํารูปแบบการสอน (Orientation to the Model) เป5นการ
อธิบายความสัมพันธ)ของสิ่งท่ีเป5นท่ีมาของรูปแบบการสอน ซ่ึงประกอบด�วย เป|าหมายของรูปแบบการสอน 
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ทฤษฎีและสมมติฐานท่ีใช�รองรับรูปแบบการสอนนั้น หลักการ และมโนทัศน)สําคัญท่ีเป5นพ้ืนฐานของ
รูปแบบ 
  ส�วนท่ีสอง ตัวรูปแบบการสอน (The Model of Teaching) ซ่ึงจะกล�าวถึงรายละเอียด
ดังนี้ 

1. โครงสร�างของรูปแบบ (Syntax) เป5นการอธิบายถึงการนํารูปแบบไปสู�การปฏิบัติ
โดยจะมีลําดับข้ันตอนของกิจกรรม ซ่ึงแต�ละรูปแบบจะมีข้ันตอนเฉพาะของตนเอง 

2. ระบบทางสังคม (Social System) เป5นการอธิบายบทบาท และความสัมพันธ)
ระหว�างผู�สอนและผู�เรียน บทบาทการเป5นผู�นําของผู�สอนในแต�ละรูปแบบจะแตกต�างกันไป เช�น 
บางรูปแบบผู�สอนจะเป5นผู�อํานวยความสะดวก เป5นท่ีปรึกษา เป5นผู�นํากิจกรรม เป5นศูนย)กลางของ
กิจกรรมเป5นแหล�งของข�อมูล หรือเป5นผู�จัดสถานการณ) เป5นต�น 

3. หลักการของการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป5นการอธิบายถึงการ
ตอบสนองของผู�สอนต�อผู�เรียน การตอบสนองสิ่งท่ีผู�เรียนได�กระทํา เช�น ในบางรูปแบบจะมีการให�
รางวัลเม่ือผู�เรียนแสดงพฤติกรรมท่ีต�องการ หรืออาจไม�ใช�การประเมินเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดความทักษะ
การคิดสร�างสรรค) เป5นต�น หลักการของการตอบสนองจะมีกฎให�ผู�สอนนําไปใช�และเลือกรูปแบบการ
ตอบสนองท่ีเหมาะสมกับสิ่งท่ีผู�เรียนกระทํา 

4. ระบบท่ีมาสนับสนุน (Support System) ส�วนนี้จะอธิบายเก่ียวกับสิ่งท่ีจําเป5นใน
การสนับสนุนรูปแบบแต�ละรูปแบบ หรือเงื่อนไขต�างๆ ที่เอื้อต�อการใช�รูปแบบการสอนนั้นๆ 
ตัวอย�างเช�นรูปแบบทางสังคมอาจต�องมีการฝmกอบรมผู�นําก�อน เป5นต�น 

5. การนํารูปแบบการสอนไปใช� (Application) ส�วนนี้จะเสนอคําแนะนํา และ
ข�อสังเกตต�างๆ ที่จะช�วยให�การสอนตามรูปแบบมีประสิทธิภาพ เช�น ประเภทของเนื้อหาวิชาท่ี
เหมาะสมกับการสอนแต�ละรูปแบบ ระดับห�องและอายุผู�เรียน สถานท่ีหรือสภาพแวดล�อมท่ีจะต�องจัด
ให�เอ้ือต�อการใช�รูปแบบการสอนแต�ละรูปแบบ 

6. ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการสอน (Instructional and Nurturant Effects) ซ่ึงรวมท้ัง
ผลท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในทางตรงและทางอ�อม ตัวอย�างเช�น การสอนโดยการให�ผู�เรียนอยู�ในบรรยากาศของ
การแข�งขัน ผลท่ีได�ทางตรงอาจช�วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และผลทางอ�อมอาจทําให�ผู�เรียนแยก
จากกันดังนั้นในการเลือกรูปแบบการสอน การสร�างหลักสูตร หรือสื่อต�างๆ ผู�สอนจะต�องสร�างความ
สมดุลระหว�างประสิทธิภาพการสอนหรือผลทางตรง และผลทางอ�อมท่ีอาจทํานายได�สรุปได�ว�าแนวทาง 
การนําเสนอรูปแบบการสอนดังกล�าวถือได�ว�าเป5นแนวทางท่ีมีความชัดเจน และเหมาะสม ท้ังนี้เพราะ
ผู�เขียนได�อธิบายองค)ประกอบแต�ละส�วนอย�างละเอียด ชัดเจนโดยเริ่มต้ังแต�การกล�าวถึงทฤษฎีพ้ืนฐาน
ท่ีนํามาเป5นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ ตัวรูปแบบ การนํารูปแบบไปใช� และผลท่ีเกิดข้ึนหลังจาก 
การเรียนการสอน จึงมีผู�นิยมนําไปใช�เป5นแบบอย�างในการนําเสนอรูปแบบการสอนเป5นจํานวนมาก 
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  การตรวจสอบคุณภาพ 
  การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนดําเนินการได�ดังนี้ 

1. การตรวจสอบโดยผู�เชี่ยวชาญหรือผู� มีประสบการณ)สูงเก่ียวกับการรูปแบบ        
การสอนท่ีสร�างข้ึนเป5นการตรวจสอบความสอดคล�องของรูปแบบการสอนกับแนวคิดทฤษฏีพ้ืนฐาน
และตรวจสอบความเป5นไปได�ในการนําไปใช�  มุ�งประเมินองค)ประกอบรูปแบบการสอนและอาจ
รวมถึงการประเมินเอกสารประกอบรูปแบบการสอนเช�นคู�มือการใช�หรือแผนการสอนตามหลักการ
ของรูปแบบการสอนนั้น โดยในการตรวจสอบโดยผู�เชี่ยวชาญดําเนินการดังนี้ 

1.1 กําหนดจุดประสงค)ของการประเมินรูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฏี
พ้ืนฐาน โดยกําหนดประเด็นการประเมิน อาทิ องค)ประกอบของรูปแบบการสอนสอดคล�องกับแนวคิด
ทฤษฏีพ้ืนฐานหรือไม� เอกสารประกอบรูปแบบการสอนชัดเจน สมบูรณ)หรือไม� มีความเป5นไปได�ใน
การนําไปใช�จริงเพียงใด เป5นต�น 

1.2 สร�างเครื่องมือสําหรับวัดและประเมินให�เหมาะสมกับประเด็นท่ีต�องการประเมิน 
โดยอาจใช� แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบสังเกตหรือแบบสัมภาษณ) เป5นต�น 

1.3 ให�ผู�เชี่ยวชาญประเมินโดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดทฤษฏีพ้ืนฐานรูปแบบ 
การสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการสอนและใช�เครื่องมือประเมินตามเกณฑ)ท่ีกําหนดหรือตาม
ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

1.4 รวบรวมข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญมาตรวจวิเคราะห)ตามเกณฑ)หรือตามความ
คิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาในการปรับปรุงส�วนต�างๆของรูปแบบการสอน  

2. การทดสอบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนในสถานการณ)จริง 
โดยท่ัวไปมีการดําเนินการตามกระบวนการวิจัยและมุ�งหวังว�าการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การสอนท่ีสร�างข้ึนจะมีประสิทธิภาพ ดําเนินการจัดกลุ�มทดลอง และเม่ือดําเนินการสอนตามรูปแบบแล�ว 
รวบรวมข�อมูล วิเคราะห)ข�อมูลเพื่อประเมินคุณภาพรูปแบบการสอนและนําเสนอรูปแบบการสอน
ต�อไป 
  สรุปพัฒนาองค)ประกอบต�างๆของรูปแบบการอ�านเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการโดยอาศัยหลักตามรูปแบบการสอนท่ี Joyce และ Weil 
(1996) นําเสนอในหนังสือ “Models of Teaching” ประกอบด�วยองค)ประกอบ 5 ประการคือ 
  1.หลักการ  
   2.วัตถุประสงค)   
   3. เนื้อหา   
   4. กิจกรรมการปฏิบัติภาระงานพร�อมบทบาทผู�เรียนละผู�สอน และ 
   5. การประเมินผล  
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ตารางท่ี 1 สรุปแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
แนวคิดทฤษฎี อ�างอิง สรุปการสังเคราะห) 

รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน 

Joyce และ Weil  
( 1996) 
ทิศนา แขมมณี 
(2545: 219-220) 
Sayler et al. 
(1981: 271) 

รูปแบบการสอนหรือรูปแบบกิจกรรม หมายถึง แบบ
แผนของการสอนหรือกิจกรรมท่ีแสดงความสัมพันธ)
และส�งเสริมซ่ึงกันและกันระหว�างองค)ประกอบต�างๆ
ในการสอนหรือการทํากิจกรรมได�แก�หลักการ
จุดมุ�งหมาย เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอนการ
วัดและการประเมินผลรวมถึงกิจกรรมสนับสนุนอ่ืน ๆ 
โดยท่ีได�ผ�านข้ันตอนการสร�างอย�างเป5นระบบ เพ่ือให�
ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ตามเป|าหมายอย�างมีประสิทธภิาพ 

 
2.2 หลักการสอนการอ�านภาษาอังกฤษ 
 แนวทางการจัดกระบวนการอ�านเพ่ือการสื่อสารมุ�งเน�นให�ผู�เรียนพัฒนาความสามารถ

ในการอ�านเพ่ือการสื่อความหมายในชีวิตประจําวันได�อย�างมีประสิทธิภาพ วิสาข) จัติวัตร) (2543: 49-52) 
ได�เสนอหลักการสอนการอ�านเพ่ือการสื่อสื่อสาร ไว�ดังนี้ 

1. เป5นแนวทางการสอนท่ีเน�นทักษะในระดับสูงไปสู�ทักษะในระดับพ้ืนฐาน ซ่ึงผู�อ�าน
ต�องเข�าใจความหมายโดยรวมของบทอ�านก�อน ท่ีจะทําความเข�าใจในรายละเอียด ตามข้ันตอนท่ีแสดง
ไว�ในแผนภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี 2 แบบจําลองของแนวการสอนอ�านเพ่ือการสื่อสาร (Grellet, 1981: 7) 
ที่มา: วิสาข) จัติวัตร), การสอนอ�านภาษาอังกฤษ, พิมพ)ครั้งที่ 2 (นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543, 50). 
  

ศึกษาโครงร�างของบท
อ�านโดยสังเกตหัวข�อ

เรื่อง ความยาว 
รูปภาพและลักษณะ

ตัวพิมพ) 

สร�างสมมติฐาน
เก่ียวกับเน้ือหาและ
หน�าท่ีทางภาษา 

เตรียมการคาดหวังล�วงหน�าว�า
จะหาข�อมูลมายืนยัน
สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนจากท่ีใดโดย
อาศัยความรู�เดิมท่ีมีเก่ียวกับ
ลักษณะของโครงสร�างเรื่อง
น้ันๆ 

อ�านคร�าวๆ 
ตลอดบทอ�าน 

หาข�อมูลมา
ยืนยันหรือ
แก�ไขสมมติ 
ฐานท่ีตั้งไว� 

ทํานายเน้ือหา
ต�อไป 

อ�านครั้งท่ีสองให�
ละเอียดอีกครั้ง 



40 

   

  แผนภาพท่ี  2 แสดงให�เห็นว�าผู�อ�านต�องใช�ความรู�ท่ีมีอยู�เดิมในการเดาเนื้อหาจาก
บทอ�านเพ่ือสรุปความหมายหรือใจความสําคัญ หน�าท่ีทางภาษา จุดประสงค)ของบทอ�าน ก�อนท่ีจะ
พยายามทําความเข�าใจกับรายละเอียด เช�นเดาคําศัพท)ยากๆ ในบทอ�าน 

2. ทักษะการอ�านเป5นกระบวนการท่ีผู�อ�านต�องลงมือปฏิบัติ (Active Process) ผู�อ�าน
ต�องสามารถอ�านและเข�าใจบทอ�านท้ังในระดับความเข�าใจ (Comprehending) โดยอาศัยโครงสร�าง
ไวยากรณ) แปลความหมายโดยตรงของประโยค และระดับตีความ (Interpreting) โดยอาศัยการ
อนุมานความสัมพันธ)ของประโยค เพ่ือสามารถตีความหมาย คาดเดา ตรวจสอบความหมาย
คาดการณ)ล�วงหน�าและต�องถามคําถามกับตนเองตลอดเวลา (Widdowson, 1987) 

3. บทอ�านเปรียบเสมือนบทสนทนาระหว�างผู�เขียนและผู�อ�าน Widdowson (1979: 
174)  กล�าวว�า “การอ�าน คือ การมีปฏิกิริยาโต�ตอบระหว�างผู�เขียน และผู�อ�านซ่ึงต�องใช�ความทักษะ
การคิดพิจารณาอ�านเรื่องการอ�านก็คือการมีส�วนร�วมในการสนทนา”  ถึงแม�ว�าปฏิกิริยาโต�ตอบดังกล�าว
ไม�ได�เกิดข้ึนทันทีทันใดเช�นดังการพูดโต�ตอบแต�ก็ถือได�ว�าการอ�านเป5นบทสนทนาท่ีเขียนไว�เพ่ือการ
สื่อสารระหว�างผู�อ�านและผู�เขียน เนื่องจากในขณะเขียนเรื่อง ผู�เขียนต�องสวมบทบาทเป5นผู�อ�านและ
นึกถึงคําถามต�างๆ ที่ผู �อ�านสงสัยอยากถามผู �เขียน ดังนั ้นผู �เขียนจึงสามารถเขียนข�อความท่ี
เปรียบเสมือนการโต�ตอบคําถามของผู�อ�านซ่ึงทําให�การอ�านมีความคล�ายคลึงกับการพูด 

4. การออกแบบประมวลการสอนเก่ียวกับการอ�านควรเน�นความต�องการของผู�เรียน
เป5นสําคัญ (Johnson and Porter, 1983) ผู�อ�านย�อมมีเหตุผลและจุดประสงค)ในการอ�านท่ีแตกต�าง
กัน ส�งผลให�ผู�อ�านจําเป5นต�องปรับทักษะการอ�านของตนให�สอดคล�องกับจุดประสงค)ในการอ�านนั้น ๆ 
เช�น ใช�ทักษะการอ�านแบบกวาดสายตา (Scanning) เพ่ือหาข�อมูลรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องท่ีอ�าน ใช�
ทักษะการอ�านแบบข�ามคํา (Skimming) เพ่ือรู�ข�อมูลอย�างคร�าวๆ ดังนั้นในการสอนอ�านเพ่ือการสื่อสารควร
มีกิจกรรมให�ผู�อ�านได�ฝmกอ�านเพ่ือตอบสนองจุดประสงค)ต�างๆ การอ�านเช�น อ�านเพ่ือหาข�อมูลไปเติม
ข�อมูลท่ีขาดหายไป (Information Gap) เป5นต�น 

5. วิธีสอนควรเน�นการสื่อสารอย�างมีความหมาย ผู�สอนควรจัดกิจกรรมให�นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีอ�านเพื่อสื่อสารอย�างมีความหมายโดยมีจุดประสงค)ในการอ�าน ไม�ใช�อ�านเพ่ือตอบ
คําถามท�ายบทแต�เพียงอย�างเดียว     วิธีสอนอ�านเพ่ือการสื่อสารจึงควรเน�นเทคนิคท่ีใช�ในชีวิตจริงหลัง
การอ�าน เช�น การอ�านเพ่ือเพ่ิมเติมข�อมูลท่ีขาดหายไป (Information Gap) การอ�านเพ่ือแก�ไขปhญหา 
(Problem Solving) และการอ�านเพ่ือถ�ายโอนข�อมูล (Information Transfer) 

6. บทอ�านที่นํามาใช�ในการสอนต�องเป5นเอกสารจริง (Authentic Material) 
เอกสารจริงคือ เอกสารท่ีเขียนข้ึนเพ่ือผู�อ�านท่ีเป5นเจ�าของภาษาและไม�ได�เขียนข้ึนมาเพ่ือจุดประสงค)ใน
การสอนภาษาโดยตรง นักทฤษฎีท่ีเชื่อในการสอนเพ่ือการสื่อสารมีแนวคิดว�า บทอ�านควรเป5นเอกสารจริง
ซ่ึงใช�ในชีวิตประจําวันเช�น โฆษณา ข�าว ฉลากยา หรือป|ายประกาศ เป5นต�น ท้ังเพ่ือสนองความต�องการ
ของผู�เรียนท่ีต�องอ�านข�อความต�างๆ ในชีวิตประจําวัน โดยเอกสารจริงท่ีนํามาใช�ไม�ควรแก�ไขให�ภาษา
ง�ายข้ึน สรุปหรือย�อทําให�ข�อความผิดไปจากเดิม 

7. แบบฝmกหัดอ�านตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารไม�ควรมุ�งท่ีจะทดสอบความ
เข�าใจในการอ�านแต�ควรจะช�วยให�ผู�อ�านเข�าใจข�อความท่ีอ�านได�ดีข้ึน เช�น แบบฝmกหัดในรูปของตาราง 
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แผนภูมิ แผนท่ี กราฟและรูปภาพท่ีจะช�วยให�ผู�อ�านสามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ�านทําให�
เข�าใจบทอ�านได�ดีข้ึน 

8. การสอนทักษะอ�านไม�ควรแยกสอนจากทักษะอ่ืน ควรสอนรวมกันไปกับทักษะฟhง 
พูดและเขียน เนื่องจากทักษะท้ังสี่นี้ต�องใช�สัมพันธ)กันในชีวิตจริง 
  จากหลักการดังกล�าวจะเห็นได�ว�าการสอนอ�านเพ่ือการสื่อสารนั้นเป5นการ
ปฏิสัมพันธ)ระหว�างผู�เรียนกับสื่อท่ีอ�าน ไม�ว�าจะเป5นหนังสือหรือสื่อการอ�านรูปแบบใดถือเป5นข้ันตอนท่ี
สําคัญยิ่งท่ีจะนําสู�การอ�านเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
  วิธีการและการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการอ�านเพ่ือการส่ือสาร 
  สุภัทรา  อักษรานุเคราะห) (2530: 88-91) ได�กล�าวถึงวิธีการและการจัดกิจกรรม
การสอนทักษะอ�านว�าเนื่องจากหนังสือแต�ละประเภทมีวัตถุประสงค)ในการอ�านต�างกัน และทักษะท่ีใช�
อ�านก็แตกต�างกันด�วย ดังนั้นในการสอนทักษะการอ�าน ผู�สอนควรฝmกให�ผู�เรียนได�อ�านหลายๆ วิธี วิธีอ�าน
ท่ีเป5นท่ีรู�จักกันท่ัวไปมีดังต�อไปนี้ 

1. วิธีการอ�านท่ัวไปมี 4 วิธีดังนี ้
1.1 การอ�านแบบคร�าว ๆ (Skimming) ผู�เรียนต�องได�รับการฝmกฝนให�ต้ังคําถาม

ไว�ในใจก�อนเริ่มอ�านเพื่อรู�จุดประสงค)ของเรื่องที่อ�าน ผู�เรียนจะต�องฝmกฝนให�รู�จักการทํานายความ
ข�างหน�า (Prediction) และเลือกจับใจความ เป5นต�น  

1.2 การอ�านแบบกวาดสายตา (Scanning) ผู �เรียนต�องได�รับการฝmกฝนให�        
ต้ังคําถามไว�ในใจก�อนเริ่มอ�านเพ่ือค�นหาข�อมูลท่ีต�องการ เช�น วันท่ี ตัวเลข สถานท่ี และผู�เรียนจะรู�จัก
จับใจความสําคัญโดยละเว�นการอ�านโดยการแปลคําต�อคําผู�สอนต�องฝmกฝนผู�เรียนให�รู�จักหัดอ�านท้ัง 
2 วิธี   

1.3 การอ�านเพ่ือหารายละเอียด (Through Reading หรือ Receptive Reading) 
ผู�เรียนจะต�องเข�าใจท้ังใจความสําคัญและรายละเอียดปลีกย�อยของข�อเขียน แต�ไม�จําเป5นต�องเข�าใจคํา
ทุกคํา เนื่องจากข�อเขียนแต�ละข�อเขียนย�อยมีรายละเอียดปลีกย�อยท่ีอยู�ในระดับท่ีสําคัญไม�เท�ากัน 

1.4 การอ�านเชิงวิจารณ) (Critical Reading) ทักษะการอ�านเชิงวิจารณ)เป5น
ทักษะท่ียากท่ีสุดเพราะผู�อ�านจะต�องมีปฏิสัมพันธ)ต�อข�อเขียนท่ีตนอ�าน โดยผู�เรียนจะไม�ใช�เป5นเพียง
ผู�รับสาร (Passive Reader) แต�จะต�องอภิปรายแสดงความคิดเห็นหลังการอ�านโดยใช�ความรู�และ
ประสบการณ)ท่ีมีอยู�มาสนับสนุนหรือโต�แย�งต�อข�อเขียนนั้นๆ (Active reader) 

2. การจัดกิจกรรมการสอนทักษะอ�าน ผู�สอนควรจัดเป5น 3 ระยะ คือ 
2.1 กิจกรรมก�อนการอ�าน (Pre – reading Activities) เป5นการปูพ้ืนความรู�และ

สร�างความสนใจในเรื่องท่ีจะอ�าน ซ่ึงอาจจะจัดกิจกรรมดังตัวอย�างต�อไปนี้ คือ 
2.1.1 ให�คาดคะเนเรื่องท่ีจะอ�าน เช�น ให�ลองนึกถึงศัพท)ท่ีควรรู�จักในบทอ�าน

เก่ียวกับโรงเรียนมัธยมว�าจะมีอะไรบ�างเป5นต�น แล�วให�ใช�วิธีอ�านแบบกวาดสายตาว�ามีศัพท)ท่ีผู�เรียน
บอกไว�หรือไม� 

2.1.2 ให�เดาความหมายของศัพท)จากบริบทโดยดูจากประโยคข�างเคียง เช�น 
ศัพท) recess และให�คําถามไว�ก�อนเพ่ือให�ผู�เรียนฝmกการอ�านแบบคร�าว ๆ เพ่ือหาคําตอบท่ีครูถามไว�
หรือท่ีตนต้ังคําถามท่ีอยากรู�คําตอบไว�ก�อน 
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2.2 กิจกรรมระหว�างการอ�าน (While- reading Activities) เป5นกิจกรรมท่ีผู�สอน
นํามาใช�ฝmกทักษะการอ�านในขณะท่ีอ�านเนื้อเรื่อง ซ่ึงอาจจัดกิจกรรมดังตัวอย�างต�อไปนี้คือ 

2.2.1 ให�อ�านแบบคร�าว ๆ เพ่ือให�ได�ใจความสําคัญ และอ�านแบบหารายละเอียด
เพ่ือตอบคําถามเก่ียวกับเนื้อเรื่องได� 

2.2.2 ให�ลําดับเรื่องโดยให�ตัดเรื่องออกเป5นส�วนๆ (Strip Story) ซ่ึงอาจตัด
เป5นย�อหน�าหรือเป5นประโยคก็ได� ให�ผู�เรียนจําส�วนของตนไว�แล�วลําดับข�อความให�ถูกต�องตามบทอ�าน 
สําหรับกิจกรรมท่ียากข้ึนก็อาจจะใช�การอ�านแบบปะติดปะต�อ (Jigsaw Reading) ซ่ึงให�ผู�เรียนต�อ
ความเองก็ได� 

2.2.3 ให�สรุปใจความ (Inferring from the text) โดยให�ผู�เรียนอนุมานจาก
เรื่องท่ีอ�านท้ังหมด ซ่ึงผู�สอนอาจจะให�สรุปหรือต้ังชื่อเรื่องให�แปลกไปจากชื่อเรื่อง 

2.2.4 ให�หาความสัมพันธ)ระหว�างประโยค ว�าแต�ละประโยคมีความสัมพันธ)
กันอย�างไรเพ่ือแสดงถึงความหมายในเรื่องท่ีอ�านได�ขัดเจนเพ่ือให�ผู�เรียนเข�าใจเรื่องท่ีอ�านได�ดีท่ีสุด 

2.2.5 ให�หาจุดประสงค)และทัศนคติของผู�เขียน เป5นการฝmกให�หาความหมาย
ท่ีไม�ได�ปรากฏข�อความ 

2.2.6 ให�วาดภาพประกอบการอ�าน เช�นอ�านคําอธิบายตําแหน�งท่ีผู�เรียนต�อง
นั่งในเวลาสอบแล�วเขียนแผนผังพร�อมกับเขียนชื่อของผู�สอบในแผนผังนั้น 

2.2.7 ให�ลําดับเหตุการณ)ก�อนหลัง เช�น ให�อ�านรายงานอุบัติเหตุจาก
หนังสือพิมพ)แล�วเขียนแผนผังของจุดท่ีเกิดเหตุพร�อมทิศทางของพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุในท่ีว�างท่ี
กําหนดให� 

2.2.8 ให�เขียนแผนผังแสดงการดําเนินงาน เช�น อ�านคําชี้แจงการติดต�อ
เจ�าหน�าท่ีธนาคารให�การแลกเช็คเดินทาง แล�วเขียนแผนผังแสดงลําดับการติดต�อ 

2.3 กิจกรรมหลังการอ�าน (Post - reading Activities) คือ ผู�เรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอ�านได� ดังตัวอย�างกิจกรรมต�อไปนี้ 

2.3.1 ให�ผู�เรียนกล�าวถึงประโยคท่ีอ�านเรื่อง ว�าให�ข�อคิดอย�างไรบ�าง 
2.3.2 ให�ผู�เรียนกล�าวถึงความรู�สึกของตนเองและตัวละครในเรื่องท่ีอ�าน 
2.3.3 ให�เขียนบทสนทนาระหว�างผู�เก่ียวข�องในเรื่อง 
2.3.4 ให�แสดงบทบาทสมมุติ โดยสวมบทบาทของผู�ท่ีเก่ียวข�องในเรื่อง 
2.3.5 ให�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความแตกต�างทางวัฒนธรรมเจ�าของ

ภาษาและของผู�เรียน 
  สรุปได�ว�าวิธีการจัดกิจกรรมการอ�านเพ่ือการสื่อสารนั้นมีความสัมพันธ)กับทักษะอ่ืนๆ 
ท้ัง การฟhง การพูดและการเขียน ท้ังนี้บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการอ�านเพ่ือการสื่อสารนั้น
ควรเป5นอํานวยความสะดวกให�ผู�เรียนมีปฏิสัมพันธ)กับสื่อการอ�านเพ่ือท่ีผู�เรียนจะได�มีโอกาสฝmกทักษะ
การอ�านวิธีต�าง ๆ และกิจกรรมการอ�านจะเน�นเรื่องของความหมาย (Meaning) ของภาษามากกว�า
รูปแบบ (Form) ของภาษาซ่ึงสอดคล�องกับเป|าหมายการจัดกิจกรรมแบบเน�นภาระงานและ CALLA 
(Cognitive Academic Language Learning Approach) นั่นเอง 
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  นอกจากนั้น Smith (1994, อ�างถึงใน Wood, 1997) ได�เสนอแนวคิดในการจัด
กิจกรรมการอ�านสรุปได�ว�าในการจัดกิจกรรมการอ�านผู�สอนควรจะให�ผู�เรียนแสดงความคิดอาจโดย
การพูดหรือเขียนว�าคิดอะไรในขณะท่ีอ�านเนื่องการอ�านเป5นปฏิสัมพันธ)ระหว�างตัวผู�อ�านกับบทอ�าน ซ่ึง
หมายความว�าผู�อ�านจะต�องเชื่อมโยงบทอ�านกับสิ่งที่อยู�ในความคิด ความรู�เดิม   ท้ังนี้ผู�สอนควร
กระตุ�นให�ผู�อ�านอ�านให�มากข้ึนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�เดิม และเพ่ือท่ีจะอ�านได�ดีข้ึน ครูควรให�อ�านบทอ�าน
ท่ีหลากหลาย สอนกลยุทธ)การอ�านเพ่ือให�ผู�อ�านสะสมความรู�เก่ียวกับกลยุทธ)การอ�านเพ่ือประยุกต) ใช�
ในการอ�านบทอ�านต�างๆ การถามคําถามเป5นสิ่งสําคัญในการสร�างความเข�าใจในการอ�านได� ความรู�
เก่ียวกับโครงสร�างของงานเขียนมีความสําคัญเพราะจะทําให�ผู�อ�านสามารถระบุใจความสําคัญได�ว�าอยู�
ส�วนไหนของบทอ�านผู�เรียนต�องรู�จักนําความรู�เก่ียวกับสิ่งท่ีอ�านไปประยุกต)ใช�ซ่ึงจะทําให�บทอ�านนั้นมี
ความหมายกับผู�เรียน และการอ�านเป5นกิจกรรมทางสังคม ผู�สอนกับผู�เรียนสามารถทํางานร�วมกัน ใน
ลักษณะของ การเรียนรู�แบบร�วมงานและการเรียนรู�จากเพ่ือนซ่ึงถือว�าเป5นการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
การทดสอบความเข�าใจในการอ�านท่ีแท�จริง ควรเป5นลักษณะของการอภิปรายเป5นคําถามแบบเปqด
และการเขียน ผู�สอนควรสอนให�ผู�อ�านรู�จักต้ังเป|าหมายในการอ�าน 
  Fielding และ Pearson (1994) ได�สรุปว�าการสอนอ�านให�ประสบความสําเร็จนั้น
ควรมีองค)ประกอบดังต�อไปนี้คือ 
  1. ผู�เรียนมีเวลาเพียงพอในการอ�าน 
  2. ผู�สอนควรสอนกลยุทธ)การอ�านโดยตรงให�แก�ผู�เรียน 
  3. ผู�สอนควรเปqดโอกาสให�ผู�เรียนได�ทํางานร�วมกัน 
  4. ผู�สอนควรเปqดโอกาสให�ผู�เรียนได�อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีอ�าน  
  ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมการอ�านท่ีใช�ในการส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกล
ยุทธ)การเรียนรู� ควรเป5นกิจกรรมท่ีเปqดโอกาสให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีได�เรียนรู�กลยุทธ)การอ�านท้ัง
ทางตรงและทางอ�อมรวมท้ังมีรูปแบบเป5นกิจกรรมทางสังคมท่ีผู�สอนกับผู�เรียนสามารถทํางานร�วมกัน
ในลักษณะของการเรียนรู�แบบร�วมงานและการเรียนรู�จากเพ่ือนหรือครูซ่ึงถือว�าเป5นการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป5นการทดสอบความเข�าใจในการอ�านท่ีแท�จริง  
 
3. กลยุทธ1การเรียนรู� 
 Oxford (1990: 14-15) ได�ให�คําจํากัดความกลยุทธ)การเรียนรู�ไว�ดังนี้ กระบวนการคิด
อย�างมีวิจารณญาณและพฤติกรรมเฉพาะอย�างท่ีผู�เรียนเลือกใช�อย�างมีจุดมุ�งหมายเพ่ือช�วยแก�ปhญหา
เก่ียวกับการเรียนรู�และเพ่ือพัฒนาการเรียนของตนเองให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังเสนอการจัด
ประเภทของกลวิธีในการเรียนภาษาเป5น 2 ประเภทใหญ�ๆ คือ กลวิธีทางตรง และกลวิธีทางอ�อม ดังนี้ 
  กลวิธีการเรียนทางตรง (Direct strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับ
ภาษาเป|าหมายท่ีผู�เรียนเรียนโดยกลวิธีนี้ผู�เรียนใช�กระบวนการทางสมองท่ีแตกต�างกัน ได�แก� 

1. กลวิธีด�านการจํา (Memory strategies) กลวิธีนี้ผู�เรียนต�องใช�กลไกทางสมองท่ีช�วยให�
ผู�เรียนเก็บข�อมูลความรู�ทางภาษาไว� โดยเฉพาะเรื่องคําศัพท) และนําออกมาใช�เม่ือต�องการ นอกจากนี้
กลวิธีดังกล�าวยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความรู�ต�างๆเก่ียวกับภาษาทําให�ผู�เรียนสามารถใช�ภาษา
ได�อย�างอัตโนมัติ กลวิธีด�านความจําเป5นแบ�งกลวิธีย�อยได�สี่กลวิธี ดังนี้ 
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1.1 การสร�างเครือข�ายความรู�ทางสมอง (Creating mental linkage) ได�แก� การจัด
กลุ�มคําศัพท) การนําความรู�ใหม�ไปสัมผัสกับความรู�เดิม และการนําคําศัพท)ใหม�ไปใช�ในบริบท 

1.2 การเสริมสร�างความจําโดยใช�ภาพและเสียง (Applying images and sounds) 
ได�แก� จินตนาการ การใช�คําสําคัญ และการเพ่ิมความจําโดยใช�เสียงช�วย 

1.3 การเสริมสร�างความจําโดยใช�ท�าทาง (Reviewing well) ได�แก�การทบทวน
โครงสร�างทางภาษา และการทบทวนคําศัพท) 

1.4 การเสริมสร�างความจําโดยใช�ท�าทาง (Employing action) ได�แก� การใช�ท�าทาง
และความรู�สึกประกอบการอธิบาย การใช�เทคนิคด�านกลไก เช�น การเขียนคําศัพท)ต�างๆ บนบัตรคํา
และเคลื่อนย�ายบัตรคํา 

2. กลวิธีด�านความรู�ความคิด (Cognitive strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีเก่ียวข�องกับ
กระบวนการทางสมอง โดยผู�เรียนกําหนด และปฏิบัติด�วยตนเอง เพ่ือให�มีส�วนร�วมในการใช�ภาษา 
กลวิธีนี้ผู�เรียนใช�มากกว�ากลวิธีอ่ืนๆ ได�แก� 

2.1 การฝmกฝน (Practice) ได�แก� การพูดซํ้าๆ การฝmกเขียนหรือพูดอย�างมีรูปแบบ การจํา
และใช�กฎเกณฑ)ของภาษา การเชื่อมคําหรือวลีให�เป5นประโยค และการฝmกอย�างเป5นธรรมชาติ 

2.2 การรับและส�งสาร (Receiving and sending messages) ได�แก� การจับใจความ
อย�างรวดเร็ว เช�น การฟhงหรืออ�านเพ่ือจับใจความสําคัญ หรือเพ่ือหาข�อมูลเฉพาะจุดท่ีต�องการ และ
การใช�แหล�งข�อมูลในการรับและส�งสาร 

2.3 การวิเคราะห)และการให�เหตุผล (Analyzing and reasoning) ได�แก� การ
ให�เหตุผลโดยใช�กฎเกณฑ) การวิเคราะห)คําพูดหรือข�อความ การวิเคราะห)เปรียบเทียบองค)ประกอบ
ของภาษาระหว�างภาษาเป|าหมายกับภาษาแม� การแปล และการถ�ายโอนความรู�จากภาษาแม�ไปใช�ใน
ภาษาเป|าหมาย 

2.4 การสร�างแบบหรือโครงสร�างของสารท่ีรับและส�งข้ึนมาใหม� (Creating structure 
for input and output) ได�แก� การจดโน�ตย�อ การสรุปความ และการสร�างความเด�นชัดให�กับ
ใจความสําคัญ เช�น ขีดเส�นใต� การทําเครื่องหมายดอกจันท่ีข�อความ 

3. กลวิธีการชดเชยข�อบกพร�อง (Compensation strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีผู�เรียน
ใช�เพ่ือสื่อสารและเดาความหมาย เมื่อพบปhญหาในการเรียนหรือการใช�ภาษาเป|าหมายนั้น กลวิธีนี้
แบ�งได� ดังนี้ 

3.1 การเดาอย�างมีหลักการ (Guessing intelligently) ได�แก� การเดาโดยใช�ตัวชี้แนะ
ทางภาษา และการเดาโดยใช�ตัวชี้แนะด�านอ่ืนๆ เช�น การเดาจากสถานการณ)ปริบท โครงสร�างของ
ข�อความหรือความสัมพันธ)ระหว�างคํา 

3.2 การแก�ไขข�อจํากัดทางภาษา (Overcoming limitations writing) การแก�ไข
ข�อจํากัดทางภาษาในที่นี้คือ ข�อจํากัดในทักษะการพูดและเขียน เช�น การใช�คําในภาษาแม�แทน
คําศัพท)ท่ีติดขัด การใช�ท�าทางประกอบการพูด การเลี่ยงใช�คําบางคําท่ีไม�สามารถนํามาใช�ในการสื่อสาร 
หรือการปรับสารให�ง�ายข้ึน เป5นต�น 
       กลยุทธ)ในการเรียนทางอ�อม (Indirect strategies) หมายถึง กลยุทธ)ท่ีผู�เรียนใช�ในการ
จัดการกับปhญหาท่ีเกิดข้ึนกับการเรียนและส�งเสริม ควบคุมกระบวนการเรียนของตน   
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1. กลยุทธ)ท่ีนําไปสู�ความสําเร็จ (Metacognitive strategies) หมายถึง กลยุทธ)ท่ีผู�เรียน
ใช�ในการวางแผนการเรียน เพ่ือให�กระบวนการเรียนเป5นไปอย�างมีประสิทธิภาพ สามารถแบ�งได�เป5น 

1.1 การเอาใจใส�ต�อการเรียน (Centering your learning) เช�น การเอาใจใส�กับงานท่ี
ได�รับมอบหมาย หรือการต้ังใจฟhงจนกว�าจะพร�อมแล�วจึงพูด 

1.2 การจัดการและการวางแผนการเรียน (Arranging and planning your learning) 
เช�น การจัดสภาพแวดล�อมเพ่ือเอ้ือต�อการเรียนรู� การวางแผนไว�ล�วงหน�า การวางจุดประสงค)ของการ
ทํางานแต�ละชิ้น และ การค�นหาวิธีการเรียนท่ีได�ผล การควบคุมตนเองให�ปฎิบัติตามแผนท่ีวางไว� 

1.3 การประเมินผลการเรียน (Evaluating your learning) เช�น ตรวจสอบตนเอง 
เช�นการค�นหาข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในด�านความเข�าใจ การใช�ภาษา และการประเมินความก�าวหน�าใน
การเรียนของตน 

2. กลวิธีด�านอารมณ) (Affective strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีผู�เรียนใช�เพ่ือควบคุม
อารมณ)และทัศนคติในการเรียน รวมท้ังใช�กลวิธีในการส�งเสริมหรือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง กลวิธี
ดังกล�าวแบ�งได� ดังนี้ 

2.1 การลดความวิตกกังวล (Lowering your anxiety) เช�น การผ�อนคลายกล�ามเนื้อ 
การหายใจลึกๆ การเพ�งหรือทําสมาธิ การใช�ดนตรีเพ่ือช�วยลดความต่ืนกลัวหรือความเครียด หรือการ
ดูภาพยนตร)ตลก 

2.2 การให�กําลังใจตนเอง (Encouraging yourself) เช�น การพูดชมเชยตนเองเพ่ือ
เสริมแรงในการเรียน หรือการกล�าลองใช�ภาษาอย�างฉลาดในการพูดหรือเขียน แม�จะพบข�อผิดพลาด
บ�างก็ตาม 

2.3 การตรวจสอบระดับจิตใจและอารมณ)ของตนเอง (Taking your emotional 
temperature) เช�น การใช�แบบสํารวจเพ่ือตรวจสอบความรู�สึก ทัศนคติ และแรงจูงใจของตนเองท่ีมี
ต�อการเรียนภาษา การเขียนบันทึกประจําวันเก่ียวกับความรู�สึก อารมณ) และเหตุการณ)ท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว�างการเรียนภาษาของตน หรือการสนทนากับบุคคลอ่ืนถึงความรู�สึกของตนเองในการเรียนภาษา 
เป5นต�น 

3. กลวิธีด�านสังคม (Social strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีจําเป5นต�องใช�เม่ือผู�เรียนมีการ
ปฏิสัมพันธ)กับบุคคลอ่ืน เพราะภาษาเป5นพฤติกรรมทางสังคมซึ่งการสื่อสารทางภาษาจะเกิดข้ึน
ระหว�างบุคคลกับบุคคลอ่ืนๆ ด�วย กลวิธีทางสังคมนี้จะช�วยส�งเสริมให�ผู�เรียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึนใน
การพัฒนาความเข�าใจ ความคิด และความรู�สึกของผู�อ่ืน กลวิธีนี้มีดังนี้ 

3.1 การถามคําถาม (Asking questions) เช�น การถาม หรือการขอคําอธิบายเพ่ือขอ
ความกระจ�าง การขอให�ผู�พูดย้ําคําพูด หรือพูดซํ้าอีกครั้ง หรือการถามเพ่ือตรวจสอบความถูกต�องของ
ข�อมูล 

3.2 การทํางานร�วมกับผู�อ่ืน (Cooperating with others) ไดแก� การทํางานกับผู�อ่ืนท่ี
มีความสามารถในการใช�ภาษาเป|าหมาย 

3.3 การคํานึงถึงผู�อ่ืนและแสดงความเข�าใจผู�อ่ืน (Empathizing with others) ได�แก� 
การพัฒนาความเข�าใจด�านวัฒนธรรมของผู�อ่ืน และการคํานึงถึงความคิดและความรู�สึกของผู�อ่ืน 
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 Chamot and O'malley (1994) ได�ให�คําจํากัดความไว�ดังนี้ เป5นกระบวนการคิดอย�างมี
วิจารณญาณและพฤติกรรมเฉพาะอย�างท่ีผู�เรียนเลือกใช�อย�างมีจุดมุ�งหมายเพ่ือช�วยแก�ปhญหาเก่ียวกับ
การเรียนรู�และเพ่ือพัฒนาการเรียนของตนเองให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การจัดประเภทของกลยุทธ)ใน
การเรียนรู�ภาษานั้นสามารถแบ�งได�เป5น 3 ประเภทใหญ�ๆ คือ กลยุทธ)อภิปhญญา กลยุทธ)ทางด�าน
ความรู�ความคิด และกลยุทธ)ด�านสังคม ดังนี้ 
 1. กลยุทธ)อภิปhญญา (Metacognitive Strategies) หมายถึง กลยุทธ)การควบคุมและ
ประเมินความคิดตนเองความสามารถของบุคคลท่ีได�รับการพัฒนา เพ่ือควบคุมกํากับกระบวนการทาง
ปhญญาและกระบวนการคิด ให�มีความตระหนักในงานและสามารถใช�กลยุทธ)ทํางานจนสําเร็จอย�าง
สมบูรณ) แบ�งออกเป5น 6 กลยุทธ) ได�แก�  

1.1 กลยุทธ)การวางแผน แบ�งออกเป5น 3 กลยุทธ) ได�แก� 
1.1.1 กลยุทธ)การวางแผนล�วงหน�า (Advance Organization) ซึ่งเป5นการ

ตรวจสอบใจความสําคัญหลักและแนวคิดของบทอ�าน ระบุโครงสร�างหลัก 
1.1.2 กลยุทธ)การวางแผนการจัดการ (Organizational Planning) เป5นการวางแผน 

การทําภาระงานให�สําเร็จลําดับความคิดท่ีจะอธิบาย 
1.1.3 กลยุทธ)การเลือกแบบเจาะจง (Selective Attention) เป5นการเน�นการดู

คําสําคัญ วลี ตัวชี้แนะทางไวยากรณ) รวมถึงข�อมูลแบบต�างๆ 
1.2 กลยุทธ)การตรวจสอบ แบ�งออกเป5น 2 กลยุทธ) ได�แก� 

1.2.1 กลยุทธ)การตรวจสอบความเข�าใจ (Monitoring comprehension) เป5น
การคิดขณะฟhง, คิดขณะอ�าน ตรวจสอบความเข�าใจขณะฟhงหรืออ�าน 

1.2.2 กลยุทธ)การตรวจสอบผลผลิต (Monitoring Production) เป5นการคิดขณะ
พูด คิดขณะเขียน ตรวจสอบผลงานการเขียนหรือการพูดนําเสนอ  

1.3 กลยุทธ)การประเมินผล ได�แก� 
1.3.1 กลยุทธ)การประเมินผลตนเอง (Self –Assessment) เป5นการตรวจสอบกลับ 

เขียนบันทึกการอ�าน สะท�อนกลับในสิ่งท่ีได�เรียนรู� ตัดสินผลการปฏิบัติภาระงาน 
 2. กลยุทธ)ทางด�านความรู�ความคิด (Cognitive strategies) หมายถึง กลยุทธ)ท่ีเก่ียวข�อง
กับกระบวนการทางสมอง โดยผู�เรียนกําหนด และปฏิบัติด�วยตนเอง เพ่ือให�มีส�วนร�วมในการใช�ภาษา 
แบ�งออกเป5น 7 กลยุทธ) ได�แก�  

2.1 กลยุทธ)การหาแหล�งทรัพยากร (Resourcing) เป5นการใช�เอกสารอ�างอิง เช�น
พจนานุกรม 

2.2 กลยุทธ)การจับกลุ�ม (Grouping) แยกแยะ, สร�างสัญลักษณ)แทนท่ี จัดหมวดหมู�งาน 
คําจํากัดความ คําบอกปริมาณ หรือแนวคิดท่ีเก่ียวข�อง 

2.3 กลยุทธ)การจดบันทึกจดบันทึก (Note-Taking) ทําแผนภูมิความคิด ทํารายละเอียด
ปลีกย�อย เป5นต�น การเขียนความสําคัญหรือแนวคิดของงานเป5นคําพูดๆ ย�อ รวมถึงรูปภาพ หรือ
ตัวเลขต�างๆ 
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2.4 กลยุทธ)การกระตุ�นหรือเชื่อมโยงความรู�เดิม (Elaboration of Prior Knowledge) 
เป5นการใช�สิ ่งที่รู� ความรู�พื้นฐานที่มี เพื่อทําการอนุมาน เชื่อมโยงสิ่งใหม�กับความรู�เดิมเพื่อหา
ความสัมพันธ)  

2.5 กลยุทธ)การสรุปความ (Summarizing) เป5นการพูดหรือเขียนใจความสําคัญ สรุป
ข�อมูลในใจ หรือเขียน หรือพูด ข�อมูลท่ีได�รับจาการฟhงหรืออ�าน 

2.6 กลยุทธ)การทําจินตภาพ (Imagery) เป5นการมองหรือสร�างภาพ ใช�จินตภาพหรือ
รูปภาพเพ่ือศึกษาข�อมูลใหม�หรือใช�แก�ปhญหา 

2.7 กลยุทธ)การทําอ�างอิง (Making Inference) เป5นการใช�ตัวชี้แนะทางบริบท 
การเดาจากบริบท ใช�ข�อมูลในบทอ�านในการเดาความหมายข�อมูลท่ีป|อนเข�ามาใหม� 
 3. กลยุทธ)ด�านสังคม (Social Strategies) หมายถึง กลยุทธ)ท่ีจําเป5นต�องใช�เม่ือผู�เรียนมี
การปฏิสัมพันธ)กับบุคคลอ่ืน เพราะภาษาเป5นพฤติกรรมทางสังคมซึ่งการสื่อสารทางภาษาจะเกิดข้ึน
ระหว�างบุคคลกับบุคคลอ่ืนๆ ด�วย กลวิธีทางสังคมนี้จะช�วยส�งเสริมให�ผู�เรียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึนใน
การพัฒนาความเข�าใจ ความคิด และความรู�สึกของผู�อ่ืน แบ�งออกเป5น 3 กลยุทธ) ได�แก� 

3.1 กลยุทธ)การถามเพ่ือความกระจ�าง (Questioning for Clarification) เป5นการถาม
คําถาม แล�วได�คําอธิบายเพ่ิมเติมหรือความกระจ�างจากผู�สอนหรือผู�เชี่ยวชาญ 

3.2 กลยุทธ)การร�วมมือมีส�วนร�วม (Cooperation) เป5นการทํางานร�วมกับเพ่ือร�วมชั้น 
ดูแลกํากับซ่ึงกันและกัน ทํางานร�วมมือกันเพื่อนเพื่อจะปฏิบัติภาระงานให�สําเร็จ รวบรวมข�อมูล 
แก�ปhญหา สะท�อนกลับ 

3.3 กลยุทธ)การพูดกับตนเอง (Self-Talk) เป5นการคิดเชิงบวก ลดความกังวลโดยการ
เพ่ิมความม่ันใจเรื่องความสามารถของตนเอง 
 กลยุทธ1เมตาคอกนิชันกับการอ�าน 
 ความหมายของเมตาคอกนิชัน 
 เมตาคอกนิชัน (Metacognition)  หมายถึงความรู�เก่ียวกับกระบวนการทางความทักษะ
การอ�าน และผลท่ีได�รับจากการใช�กระบวนการทางความคิดของตน (Flavell, 1976) เป5นการรับรู�
เก่ียวกับกระบวนการทางสมองของบุคคลและการควบคุมความรู�นั้นขณะท่ีบุคคลนั้นกําลังเรียนรู�ทาง
วิชาการ (Garner, 1987; Garno and Alexander, 1989; Paris, Wasik, and Turner, 1991) เป5น
กระบวนการท่ีสะท�อนให�เห็นถึงการเรียนรู� ความเข�าใจในการเรียนรู�และการควบคุมการเรียนรู�ของตน 
(Schraw and Dennison, 1994) ส�วน Ormrod (2000) ระบุว�า เมตาคอกนิชัน  หมายถึงความรู�
และความเชื่อของบุคลท่ีเก่ียวกับกระบวนการทางความคิดของตนและผลจากความพยายามของตนใน
อันท่ีจะจัดระเบียบกระบวนการทางความคิดเหล�านั้นให�เกิดการเรียนรู�และจดจําให�ได�มากท่ีสุด  
 Flavell (1979, 1987) ระบุว�า เมตาคอกนิชันประกอบด�วยความรู�เก่ียวกับเมตาคอกนิชัน 
และ ประสบการณ)หรือการจัดระเบียบเมตาคอกนิชัน ความรู�ทางเมตาคอกนิชันหมายถึงความรู�ท่ี
ได�รับเก่ียวกับกระบวนการทางความคิด ซ่ึงเป5นความรู�ท่ีสามารถใช�ควบคุมกระบวนการทางความคิด 
ได�แก� ความรู�เก่ียวกับตัวแปรด�านบุคคล ด�านกิจกรรมการเรียนการสอน และด�านกลยุทธ)การเรียนรู� 
ส�วนประสบการณ)เมตาคอกนิชันหมายถึงการใช�กลยุทธ)เมตาคอกนิชัน หรือการจัดระเบียบเมตาคอกนิชัน  
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 Brown (1987) ให�ความหมายของการจัดระเบียบของความการอ�านว�า หมายถึง
กระบวนการทางความการอ�านท่ีกํากับตรวจสอบการเรียนรู� ส�วนการจัดระเบียบเมตาคอกนิชันของ
ตนเอง ประกอบด�วยการกระทําสําคัญ 3 ประการ ได�แก� การวางแผน การกํากับตรวจสอบ และการ
ประเมินความคิดและการเรียนรู� (Jacobs and Paris, 1987; Brown, 1987) 
 จากท่ีกล�าวมาข�างต�น อาจจะกล�าวได�ว�า เมตาคอกนิชัน หมายถึงความรู�เก่ียวกับความ
การอ�าน และความรู�ท่ีใช�ในการจัดระเบียบความคิดและการเรียนรู� 
 ในทางด�านการอ�าน Graves, Juel, และ Graves (1998) ระบุว�า เมตาคอกนิชัน 
หมายถึงความตระหนักของผู�อ�านเกี่ยวกับความเข�าใจในการอ�านบทอ�านขณะที่กําลังอ�าน และ
หมายถึงการจัดระเบียบของกระบวนการทางความคิดของผู�อ�านท่ีนําไปสู�ความเข�าใจในการอ�าน และ 
Schraw และ Dennison (1994) ระบุว�า เมตาคอกนิชัน สําหรับการอ�านเพ่ือความเข�าใจมี
องค)ประกอบสําคัญ  2 ประการ คือ  1) ความรู�เก่ียวกับความเข�าใจ ประกอบด�วยองค)ประกอบย�อย ๆ  
อีกดังนี้คือ Declarative knowledge ได�แก� ผู�อ�านรู�เก่ียวกับกลยุทธ)การทําความเข�าใจ Procedural 
knowledge ได�แก� ผู�อ�านรู�เก่ียวกับข้ันตอนของกลยุทธ)เหล�านี้  และ Conditional knowledge 
ได�แก� ผู�อ�านรู�เก่ียวกับว�าจะใช�กลยุทธ)เหล�านี้เม่ือไรและทําไม  และ 2) การจัดระเบียบความเข�าใจบทอ�าน 
ประกอบด�วยองค)ประกอบย�อย ๆ อีกดังนี้ คือ การวางแผน การใช�กลยุทธ)การจัดการกับข�อมูล  
การกํากับตรวจสอบความเข�าใจ การเลือกใช�กลยุทธ)เม่ือความเข�าใจเกิดติดขัด  และการประเมินผล 
 การเรียนรู�ตามแนวการอ�านของทฤษฎีพุทธิปhญญานิยม เน�นการสอนผู�เรียนเก่ียวกับเรื่อง
ของกลยุทธ)สําหรับประยุกต)ใช�ในการสรรค)สร�างความหมายและการทําความเข�าใจบทอ�าน (Dole, 
Duffy, Roehler, and Pearson, 1991; Pressley and Wharton-McDonald, 1997) เป|าหมาย
ของการใช�กลยุทธ)ก็เพื่อช�วยให�ผู�เรียนเรียนรู�ความตระหนักในเมตาคอกนิชันและเพ่ิมการควบคุม
การเรียนรู�ของผู�เรียนอย�างมีสติ ความตระหนักในความต�องการท่ีจะสอนกลยุทธ)แก�ผู�เรียนเริ่มต�นจาก
ผลงานวิจัยยุคต�นๆในความพยายามอธิบายถึงการใช�ทักษะเมตาคอกนิชันในการอ�าน และความสัมพันธ)ท่ี
มีต�อความเข�าใจในการอ�าน (Cross and Paris, 1988; Jacobs and Paris, 1987; Palincsar, 
Brown, and Martin, 1987) 
 กลยุทธ)เมตาคอกนิชัน (Metacognitive strategies) หมายถึงกระบวนการท่ีเป5นลําดับ
ข้ันท่ีบุคคลใช�ควบคุมกิจกรรมทางความการอ�าน เพ่ือให�ม่ันใจว�าเป|าหมายของความการอ�าน (เช�น 
ความเข�าใจบทอ�าน) ได�บรรลุผล กระบวนการเหล�านี้ช�วยในการจัดระเบียบและเข�าใจการเรียนรู� ซ่ึง
ประกอบด�วยการวางแผนและการควบคุมตรวจสอบกิจกรรมทางความการอ�าน และรวมถึงการ
ตรวจสอบผลท่ีได�รับจากการทํากิจกรรมเหล�านั้นด�วย (Brown, 1987) ส�วน Schraw และ Dennison 
(1994) ให�คํานิยามกลยุทธ)เมตาคอกนิชันว�า หมายถึงกลยุทธ)ท่ีทําให�บุคคลสามารถสะท�อนให�เห็นถึง
การเรียนรู� ความเข�าใจในการเรียนรู� และการควบคุมการเรียนรู�ของตน 
 Brown และ Palincsar (1982) และ  O’ Malley et al. (1985) ได�แยกความแตกต�าง
ของกลยุทธ)การใช�ความรู�ความการอ�าน กับ กลยุทธ)เมตาคอกนิชัน ไว�ว�า กลยุทธ)การใช�ความรู�ความ
การอ�านนั้น หมายถึง ข้ันตอนหรือการปฏิบัติท่ีใช�ในการเรียนรู� หรือการแก�ปhญหาท่ีต�องใช�การวิเคราะห)
โดยตรง การแก�ไขหรือการวิเคราะห)เนื้อหาการเรียนรู� ส�วนกลยุทธ)เมตาคอกนิชันนั้นเก่ียวข�องกับ 



49 

   

ความรู�เก่ียวกับกระบวนการใช�ความรู�ความคิด และการควบคุมการใช�ความรู�ความการอ�าน การควบคุม
การปฏิบัติ หรือการจัดการโดยใช�กระบวนการดังท่ีกล�าวมา ด�วยการวางแผน การตรวจสอบ และการประเมิน 
 จากนิยามต�าง ๆ ที่บรรดานักการศึกษาได�เสนอไว�ข�างต�น อาจสรุปได�ว�า กลยุทธ)      
เมตาคอกนิชัน หมายถึง วิธีการหรือข้ันตอนท่ีจะทําให�การเรียนรู�บรรลุผลตามเป|าหมายของการเรียน 
โดยมีการดําเนินการตามข้ันตอนของการควบคุมกระบวนความสามารถในการเรียนรู� และเม่ือนํากลยุทธ)
เมตาคอกนิชันมาใช�ในการอ�าน จึงมีความหมายว�า เป5นวิธีการหรือข้ันตอนท่ีทําให�การอ�านบรรลุผล
ตามเป|าหมายของการอ�าน โดยมีการดําเนินตามขั้นตอนของการควบคุมกระบวนการอ�าน ซึ่ง
ประกอบด�วย การวางแผนการอ�าน การกํากับตรวจสอบการอ�าน และการประเมินผลการอ�าน 
 Graves, Juel, และ Graves (1998) เสนอการอ�านเพ่ือความเข�าใจโดยใช�กลยุทธ)
เมตาคอกนิชันดังนี้คือ ก�อนการอ�านมีความตระหนักว�าผู�อ�านยังขาดความรู�เดิม บทอ�านท่ีกําลังอ�านมี
ลักษณะอย�างไร ควรจะใช�กลยทุธ)การอ�านอย�างไร ขณะท่ีอ�านเม่ือพบคํายากพยายามอ�านต�อไปอีกนิดหนึ่ง 
บริบทอาจจะช�วยเราได� ถ�าช�วยไม�ได�ก็ต�องหาความช�วยเหลือจากภายนอก และหลังการอ�าน ประเมิน
การอ�าน ถ�าไม�เข�าใจก็หาความช�วยเหลือจากคนอ่ืน เป5นต�น นอกจากนั้นยังได�เสนอแนะกลยุทธ)สําคัญ
ท่ีนักวิจัยมีความเห็นตรงกันว�าจะช�วยให�ผู�อ�านสามารถอ�านได�ตามลําพังตนเอง (Pearson et al., 
1992; Pressley, Johnson, Symons, McGoldrick, and Kurtis, 1989) ได�แก� การใช�ความรู�เดิม 
การต้ังคําถามและตอบคําถาม การสรุปโดยนัย การพิจารณาข�อมูลท่ีสําคัญ การเขียนสรุปย�อใจความ 
การสรุปข�อมูลเป5นกราฟหรือแผนภูมิ การสร�างจินตภาพข้ึนในใจ และการกํากับตรวจสอบความเข�าใจ 
 Bruning, Schraw, และ Ronning (1999) เสนอกลยุทธ)ท่ีมีผลงานวิจัยรองรับว�ามี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการช�วยให�ผู�อ�านสามารถอ�านบทอ�านได�ด�วยความเข�าใจ ได�แก� การระบุข�อมูลท่ี
สําคัญ การเขียนสรุปย�อข�อมูลท่ีสําคัญ การสรุปโดยนัย การต้ังคําถามถามตนเอง และ การกํากับ
ตรวจสอบความเข�าใจในการอ�าน  
 Ormrod (2000) กล�าวว�า เราสามารถเพ่ิมความตระหนักรู�ในกลยุทธ)เมตาคอกนิชันของ
ผู�เรียนได�โดยการสอนกลยุทธ)การเรียน โดยเฉพาะชนิดที่มีผลการวิจัยยืนยัน ได�แก� การระบุข�อมูล 
ท่ีสําคัญ การจดโน�ต การใช�ความรู�เดิม การจัดระเบียบ ความสามารถในทักษะการคิดอย�างละเอียดละออ 
การเขียนสรุปย�อข�อมูลจากบทอ�าน และการกํากับตรวจสอบความเข�าใจในการอ�าน 
 จากแนวการอ�านดังกล�าวข�างต�นนี้ พอสรุปได�ว�ากลยุทธ)เมตาคอกนิชันสามารถช�วย
พัฒนาความเข�าใจในการอ�าน เพราะในการทําความเข�าใจบทอ�านผู�อ�านต�องใช�ความการอ�านระดับสูง 
กลยุทธ)เมตาคอกนิชันเป5นแนวการคิด การใช�ความการอ�านระดับสูงแนวการอ�าน หนึ่ง กลยุทธ)เมตา
คอกนิชันท่ีใช�ในการสอนอ�านท่ีสําคัญ ประกอบด�วยการใช�ความรู�เดิม การเดาความหมายจากบริบท 
การต้ังคําถามและตอบคําถาม การระบุข�อมูลท่ีสําคัญ การกํากับตรวจสอบความเข�าใจ การสรุปโดยนัย 
การเขียนสรุปย�อข�อมูลจากบทอ�าน และการประเมินผลการอ�าน   

 Chamot และ O’maley (1994) ระบุว�า กลยุทธ)เมตาคอกนิชั่น (Metacognitive 
Startegies) เป5นหนึ่งใน กลยุทธ)การเรียนรู�ตามแนวการสอนแบบ CALLA (Cognitive Accademic 
Language Learning) ซ่ึงแบ�งออกเป5น 3 ประเภท ได�แก�  

1. กลยุทธ)เมตาคอกนิชั่น (Metacognitive Startegies) เป5นกลยุทธท่ีใช�ในการวาง
แผนการเรียนรู� การสํารวจตัวเอง และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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2. กลยุทธ)ทางปhญญา (Cognitive Startegies) เป5นกลยุทธ)ในการใช�ความคิดเพ่ือเรียนรู� 
เช�น การจินตนาการภาพ การคิดเชื่อมโยงได� และการแยกประเภท  

3. กลยุทธ)ทางสังคมและอารมณ) (Socail/Affective Startegies) เป5นการมีปฏิสัมพันธ)
กับผู�อ่ืนเช�น การเรียนรู�แบบร�วมมือ และการถามคําถาม หรือการปรับสภาพอารมณ) ท่ีช�วยให�ผู�เรียน
เกิดการเรียนรู� 
 
4. กิจกรรมการอ�านเน�นภาระงาน  (Task-based Reading Activities) 
 4.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 
  ทฤษฎีการสร�างองค1ความรู� 
  ทฤษฎีการสร�างองค)ความรู�เป5นทฤษฎีการเรียนรู�ท่ีเชื่อว�ามนุษย)สามารถสร�างความรู�
เก่ียวกับสิ่งต�างๆท่ีอยู�รอบตัวได�จากประสบการณ)จริง (Richardson, 1994: 1) โดยแนวคิดนี้มีพ้ืนฐาน
มาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีสําคัญ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปhญญาของ Piaget (สุรางค)  
โค�วตระกูล, 2541: 34)และทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky  (1978)  
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปhญญาของ Piaget เชื่อว�า การเรียนรู�เกิดจากการท่ีบุคคลมี
ปฏิสัมพันธ)กับสิ่งแวดล�อมอย�างต�อเนื่องมาต้ังแต�แรกเกิดซ่ึงจะส�งผลให�เกิดการพัฒนาระดับสติปhญญา
ของบุคคลนั้นอยู�ตลอดเวลา แนวคิดของ Piaget นี้เป5นพ้ืนฐานสําคัญของการสร�างความรู�ท่ีเก่ียวข�อง
กับการพัฒนาทางสติปhญญาของบุคคล (Cognitive development constructivism) ซ่ึง
ประกอบด�วย 2 กระบวนการ คือ 

1. การจัดระบบโครงสร�างความรู� (Organization) เป5นกระบวนการท่ีบุคคลใช�รวบรวม 
จัดระบบ เรียบเรียงประสบการณ)และความคิดของตนเองอย�างอัตโนมัติและต�อเนื่องเป5นข้ันตอน  

2. การปรับขยายโครงสร�างความรู� (Adaptation) เป5นกระบวนการปรับตัวให�เข�า
กับสิ่งแวดล�อมท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ)ด�วยเรียกว�า ประกอบด�วยกระบวนการท่ีสําคัญ 2 กระบวนการ 
คือ 
   2.1 การดูดซับ (Assimilation) เป5นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีปฏิสัมพันธ)
กับสิ่งแวดล�อมและตีความข�อมูลท่ีรับรู�ใหม�ให�สอดคล�องกับโครงสร�างความรู�เดิมของตนเอง 
   2.2 การปรับให�เหมาะ (Accommodation) เป5นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคล
มีปฏิสัมพันธ)กับสิ่งแวดล�อมและปรับโครงสร�างความรู�เดิมของตนเองให�สอดคล�องกับข�อมูลท่ีรับรู�ใหม�
ซ่ึงขัดแย�งกับความรู�เดิมนั้น (สุรางค) โค�วตระกูล, 2541: 34) 
  ในด�านการเรียนรู�ของบุคคล  Piaget (อ�างถึงใน สุรางค)  โค�วตระกูล 2541: 34) เชื่อ
ว�าปhจจัยที่ส�งผลให�พัฒนาการทางสติปhญญาของแต�ละบุคคลช�าเร็วแตกต�างกันนั้น ขึ้นอยู�กับ
องค)ประกอบ 4 ประการคือ 

1. วุฒิภาวะ (Maturation) ความสมบูรณ)ของพัฒนาการทางร�างกาย อวัยวะรับ
สัมผัสและระบบประสาทมีความจําเป5นต�อพัฒนาการทางสติปhญญาของบุคคล 

2. ประสบการณ) (Experience) ประสบการณ)ที่สั่งสมมาจากการการท่ีบุคคลมี
ปฏิสัมพันธ)กับสิ่งแวดล�อมท้ังสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ (Physical environment) และสิ่งแวดล�อม
และความสามารถในการคิดหาเหตุผลทางคณิตศาสตร) (Logical - mathematical environment) 
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3. การถ�ายทอดความรู�ทางสังคม (Social transmission) ประสบการณ)เรียนรู�ท่ี   
สั่งสมมาจากการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ)กับสิ่งแวดล�อมรอบตัวท้ังด�านบุคคลประเพณีและวัฒนธรรม 

4. กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) เป5นกลไกท่ีเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่องใน
การปรับโครงสร�างความรู�ของบุคคลให�อยู�ในภาวะสมดุลระหว�างโครงสร�างความรู�เดิมกับข�อมูลท่ีรับรู�ใหม� 
เม่ือบุคคลเกิดความขัดแย�งทางความคิดระหว�างโครงสร�างความรู�เดิมกับข�อมูลท่ีรับรู�ใหม� ท่ีบุคคลจะ
พยายามลดความขัดแย�งดังกล�าวโดยหาเหตุผลให�กับความคิดท่ีขัดแย�งกันหรือหาข�อมูลเพ่ิมเติม 
กระบวนการพัฒนาสมดุลจึงเป5นกระบวนการกํากับตนเอง (Self-regulation) และทําให�เกิดภาวะ
สมดุลทางความรู� 
  Brainerd (1978, อ�างถึงใน Driscoll, 1994: 195-198) ได�สรุปแนวทางในการนํา
แนวคิดของ Piaget ไปใช�ในการจัดการเรียนการสอนไว�ดังนี้ 

1. จัดสิ่งแวดล�อมของการเรียนรู�ท่ีส�งเสริมให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีได�เรียนรู�จาก
การกระทํากิจกรรมของตนเอง 

2. ส�งเสริมปฏิสัมพันธ)ระหว�างผู�เรียนโดยมีกิจกรรมทางสังคม เช�นการอภิปรายเพ่ือ
ความเข�าใจในการแก�ปhญหาร�วมกัน 

3. ใช�กลยุทธ)การสอนท่ีกระตุ�นให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีเกิดความขัดแย�งทาง
ความคิดและรับรู�เก่ียวกับความขัดแย�งทางความคิดนั้น 
  ส�วนแนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky (1978: 86-87) ถือเป5น
พ้ืนฐานสําคัญของการเรียนรู�ตามแนวการสร�างองค)ความรู�ทางสังคม (Social constructivism) 
Vygotsky เชื่อว�าบุคคลสามารถสร�างกระบวนการเรียนรู�และจดจําสิ่งที่ตนเองเรียนรู�ได�โดยใช�
สัญลักษณ)หรือเครื่องหมายท่ีเป5นข�อตกลงทางสังคมและถูกถ�ายทอดมาทางวัฒนธรรม (Artefact) เช�น 
ภาษา กิริยาท�าทาง การชี้แนะ วัตถุ หรือสัญลักษณ)ต�าง ๆ เป5นสื่อกลาง (Mediator) ให�ระลึกถึง           
สิ่งนั้นๆ ได� ซ่ึงความจําของบุคคลนี้จะมีผลโดยตรงต�อความรู�สึกและกระบวนความสามารถในการคิดของ
เขาเม่ือรับรู�สิ่งเร�าใหม� การมีปฏิสัมพันธ)ระหว�างบุคคลกับสิ่งแวดล�อมรอบตัวโดยเฉพาะสิ่งแวดล�อม
ทางสังคมและวัฒนธรรมจะช�วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู�ของบุคคล โดยองค)ประกอบสําคัญ
ท่ีมีอิทธิพลต�อการเรียนรู�ของบุคคล คือ การสร�างสื่อกลาง (Mediation) และการปฏิสัมพันธ) 
(Interaction) ทางสังคมและวัฒนธรรม  

  ในการจัดการเรียนการสอน Vygotsky ได�พูดถึงความสําคัญของพ้ืนท่ีรอยต�อพัฒนาการ 
(Zone of Proximal Development)  ซ่ึงเป5นรอยต�อระหว�างความรู�ความสามารถด้ังเดิมของบุคคล
และความรู�ความสามรถในข้ันสูงข้ึน เป5นบริเวณท่ีบุคคลท่ีกําลังจะเข�าใจในบางสิ่งบางอย�าง สามารถ
เข�าใจหรือแก�ปhญหาท่ีเกินกว�าระดับพัฒนาการทางสติปhญญาของเขาท่ีจะทําได� เม่ือได�รับการกระตุ�น
หรือชี้แนะจากผู�รู�ที่มีประสบการณ)หรือสติปhญญาดีกว�า  Vygotsky ได�ให�คํานิยามพื้นที่รอยต�อ
พัฒนาการนี้ว�า “พ้ืนท่ีรอยต�อพัฒนาการในวันนี้ จะเป5นระดับของพัฒนาการในวันพรุ�งนี้ อะไรก็ตามท่ี
เด็กสามารถทําได�โดยอยู�ภายใต�ความช�วยเหลือในวันนี้ วันพรุ�งนี้เขาจะสามารถทําได�ด�วยตัวของเขาเอง 
เพียงได�รับการเรียนรู�ท่ีดีก็จะนํามาซ่ึงพัฒนาการท่ีเจริญข้ึน” (Vygotsky, 1978: 86-89) 
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   Vygotsky ได�เสนอการนําแนวคิดเรื่องพ้ืนท่ีรอยต�อพัฒนาการไปใช�ประโยชน)ในการ
จัดการเรียนการสอนว�าผู�สอนควรมีบทบาทเป5นผู�อํานวยความสะดวก (Facilitator) และให�
ความช�วยเหลือผู�เรียนตามความต�องการในช�วงเวลานั้น เช�น การให�ตัวชี้แนะ คําชม คําแนะนํากลยุทธ)
การเรียน การทบทวนไวยากรณ) การทบทวนบทเรียนอย�างสั้นๆ หากผู�เรียนต�องการความช�วยเหลือมาก 
ผู�สอนก็ช�วยด�วยการเสริมศักยภาพเป5นการสะสมความชํานาญท่ีละข้ัน (Scaffolding) โดยเริ่มจากการ
สอนข้ันพ้ืนฐานและให�ความช�วยเหลือค�อนข�างมาก โดยเม่ือผู�เรียนสามารถช�วยเหลือตนเองได� ผู�สอนก็
จะลดความช�วยเหลือลง และผู�เรียนก็จะค�อยๆ ปฏิบัติด�วยตนเอง และในท่ีสุดก็จะสามารถเรียนรู�ได�
ด�วยตนเอง (Vygotsky, 1978) การเสริมศักยภาพดังกล�าวเป5นกลยุทธ)สําคัญท่ีนักการศึกษานํามาใช�ใน
การจัดการเรียนการสอนตามแนวการสร�างองค)ความรู�และการเรียนรู�แบบร�วมงาน (Collaborative 
learning)   
  สรุปได�ว�า Piaget มีแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู�ของบุคคลโดยให�ความสําคัญของการ
ผสมผสานประสบการณ)ใหม�จากการปฏิสัมพันธ)กับสิ่งแวดล�อมใหม� ๆ กับความรู�เดิมท่ีมีอยู�เพ่ือสร�าง
เป5นองค)ความรู�ใหม� ขณะท่ี Vygotsky มองการเรียนรู�ว�าเกิดจากการท่ีบุคลมีปฏิสัมพันธ)กันทางสังคม เช�น 
การช�วยเหลือชี้แนะและการทํางานร�วมกับผู�ท่ีมีความชํานาญมากกว�าซ่ึงจะช�วยพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรู�ของผู�เรียน 
  แนวคิดวิธีการเรียนรู�แบบร�วมงาน (Collaborative Learning)    
  จากทฤษฏีการสร�างองค)ความรู� โดยเฉพาะจากแนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมได�
เกิดแนวคิดวิธีการเรียนรู�ต�างๆท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างองค)ความรู�เช�นการเรียนรู�แบบร�วมงาน Smith 
and MacGregor (1992,  อ�างถึงใน Ali et al., 2002) กล�าวว�าการเรียนรู�แบบร�วมงานเป5น
กระบวนการทางสังคมผู�เรียนจะเกิดการเรียนรู�จากการทํางานร�วมกันโดยการสนทนา การค�นหา
ความหมาย การให�ข�อมูลป|อนกลับ ซ่ึงจะก�อให�เกิดความเข�าใจร�วมกัน Perkins (1991: 18-23, อ�างถึงใน 
Ali et al., 2002) และ Driscoll (2000: 15, อ�างถึงใน Ali et al., 2002) ได�กล�าวว�าการเรียนรู�แบบ
ร�วมงานมีข�อดีคือช�วยเสริมสร�างความคิด ริเริ่มการสร�างสรรค) มีการช�วยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน
ในการร�วมปฏิบัติงานและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีมีสติปhญญาแตกต�างกัน ส�งผลให�ผู�เรียน
พัฒนาตนเองให�เข�ากับผู�อ่ืนและสิ่งแวดล�อมอ่ืนได� ความคิดนี้สอดคล�องกับความเห็นของ Ali (2002) 
ซ่ึงกล�าวถึงประโยชน)ของการเรียนรู�แบบร�วมงานไว�ว�าการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจขณะทํากิจกรรม
เรียนรู�แบบร�วมงานจะส�งเสริมให�ผู�เรียนกระตือรือร�นในการเรียนรู�และพัฒนาตนเองสนับสนุนการ
เรียนรู�ท้ังของตนเองและของผู�อ่ืน รวมท้ังเสริมสร�างความรับผิดชอบของผู�เรียนในการเรียนรู�ในกลุ�ม
ด�วยเช�นกัน 
  การจัดการห�องเรียนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู�แบบร�วมงาน Tinzmann (1990) 
สรุปว�าห�องเรียนแบบร�วมงานนั้นควรมีลักษณะการแบ�งปhนความรู�ระหว�างผู�สอนและผู�เรียน โดยผู�สอน
จะให�ความสําคัญกับพ้ืนฐานความรู� ประสบการณ) ภาษา กลยุทธ) และวัฒนธรรมท่ีผู�เรียนมีและ
พยายามสร�างเสริมให�มีการแบ�งปhนอํานาจระหว�างผู�สอนกับผู�เรียน เช�น การท่ีผู�สอนเปqดโอกาสให�
ผู�เรียนต้ังจุดประสงค)ของบทเรียน การเปqดโอกาสให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมในการออกแบบกิจกรรมให�ตรง
กับความสนใจของตนเอง การให�ผู�เรียนประเมินการเรียนรู�ของตนเองและใช�ความรู�ของตนเอง 
แบ�งปhนความรู�และกลยุทธ)การเรียน การแสดงเคารพซ่ึงกันและกันและการสร�างความเข�าใจท่ีต�องใช�
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ความคิดในระดับสูงซ่ึงไม�ใช�เพียงการหาคําตอบว�าถูกหรือผิด ในห�องเรียนแบบร�วมงานผู�เรียนจะไม�ถูก
แบ�งแยกด�วยระดับความสามารถในการเรียน หรือลักษณะอื่นๆ เพราะการแบ�งแยกผู�เรียนจะตัด
โอกาสของผู�เรียนท่ีจะเรียนรู� และฝmกท่ีจะรับฟhงความคิดเห็นท่ีแตกต�างผู�สอนจะต�องแนะให�ผู�เรียนมี
ส�วนร�วมในการสนทนาอย�างมีความหมาย รับฟhงความคิดเห็นที่แตกต�างกัน สนับสนุนความรู�และ
ทักษะการคิดวิเคราะห)และสร�างสรรค)  
  บทบาทของผู�สอน ผู �สอนทําหน�าที่เป5นผู�ประสานงานอํานวยความสะดวก 
(Mediator) สร�างสภาพแวดล�อมและกิจกรรมท่ีจะเชื่อมโยงความรู�ใหม�กับความรู�เดิมช�วยให�ผู�เรียน
รู�จักเชื่อมโยงข�อมูลใหม�เข�าสู�ประสบการณ)และเรียนรู�สิ่งอ่ืนๆ เปqดโอกาสในการทํางานและแก�ปhญหา 
ให�ผู�เรียนได�ทํากิจกรรมท่ีผู�เรียนจะได�พบจริงในชีวิตประจําวัน ช�วยให�ผู�เรียนรู�ว�าเม่ือประสบปhญหาเขา
จะทําอย�างไรและช�วยให�เขารู�จักวิธีการเรียนรู�รวมท้ังต�องปรับระดับของข�อมูล และสนับสนุนผู�เรียน
เพ่ือให�ผู�เรียนรับผิดชอบในการเรียนของตนให�มากท่ีสุด นอกจากนั้นผู�สอนอาจจัดแหล�งการเรียนรู�ใน
ห�องเรียน โดยอาจให�ผู�เรียนนําสิ่งของจากบ�าน หรือภายในชุมชนมาจัดแสดง ดังนั้นห�องเรียนลักษณะ
นี้จึงมักมีโครงการหรือมุมกิจกรรมเพ่ือให�ผู�เรียนได�เรียนรู�หรือทดลองแก�ปhญหาท่ีเกิดข้ึน 
     การเป5นผู�อํานวยความสะดวกในท่ีนี้ยังรวมถึงการจัดผู�เรียนเข�ากลุ�มและการกําหนด
บทบาทให�กับสมาชิกภายในกลุ�ม เช�น หัวหน�ากลุ�ม คนสรุปคนจดบันทึก โฆษกกลุ�ม เพ่ือให�แต�ละคน
แสดงพฤติกรรมตามบทบาทท่ีได�รับ ซ่ึงจะก�อให�เกิดปฏิสัมพันธ)ภายในกลุ�ม รวมท้ังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู�ท่ีกระตุ�นให�เกิดการใช�กระบวนความสามารถในทักษะการคิดในระดับสูง เช�น การตัดสินใจ 
การแก�ปhญหา โดยผู�สอนอาจต�องสาธิตตัวอย�างรวมถึงกระบวนการสื่อสารและกระบวนการในการ
เรียนรู� กิจกรรมดังกล�าวจะทําให�ผู�เรียนเชื่อมโยงสิ่งท่ีได�เรียนรู�กับสภาพจริง เหตุการณ) หรือสถานการณ)
ท่ีตนเองเคยพบ และขยายโลกทัศน)ของผู�เรียนท่ีมีความแตกต�างกันท้ังในแง�ของมุมมองและประสบการณ) 
กิจกรรมเหล�านี้จะทําให�ผู�เรียนเกิดความม่ันใจในตนเองและขณะเดียวกันก็ท�าทายความสามารถของ
ผู�เรียนด�วยเช�นกัน  
  บทบาทของผู�เรียน ผู�เรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนแบบร�วมงานท้ังก�อนเรียน 
ขณะเรียนและหลังเรียน ผู�เรียนจะต�องต้ังเป|าหมายและวางแผนก�อนการเรียนโดยผู�เรียนควรพูดคุยกัน
เก่ียวกับวัตถุประสงค)ของบทเรียน ระหว�างการเรียนผู�เรียนจะต�องทํางานร�วมกันและสํารวจตรวจสอบ
ความก�าวหน�าของกลุ�ม และหลังการเรียนจะต�องประเมินผลตนเองและวางแผนการเรียนเพ่ือพัฒนา
ตนเองต�อไป  
  การออกแบบกิจกรรมและการตรวจสอบ ผู�สอนห�องเรียนแบบร�วมงานจะเป5นผู�
วางแผนกิจกรรมการเรียนโดยท่ัวไป อย�างไรก็ตามผู�เรียนจะต�องวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง 
โดยอ�างอิงจากวัตถุประสงค)การเรียนท่ีผู�เรียนต้ังไว� ผู�สอนควรวางแผนการสอนอย�างรอบคอบเพ่ือให�
ผู�เรียนสามารถบรรลุเป|าหมายในการทํางานร�วมกัน และตระหนักถึงความรู� ความสามารถ และกลยุทธ)ท่ี
ตนเองใช�ในการทํางานนั้น ๆ การตระหนักรู�นี้เป5นกลไกสําคัญสําหรับการเรียนรู�แบบร�วมงานเนื่องจาก
ผู�เรียนจะสามารถใช�ความรู�นี้ตรวจสอบความก�าวหน�าของตนเองซ่ึงจะนําไปสู�การปรับเปลี่ยนตัดสินใจใหม� 
เช�นงานที่เขียนไปไม�ตรงกับที่ตั้งใจไว�ก็เขียนใหม� เป5นต�น นอกจากนี้ผู�เรียนสามารถตรวจสอบ
ความก�าวหน�าในการเรียนของตนเองได�โดยการแสดงความคิดเห็นร�วมกับผู�เรียนกลุ�มอ่ืน เพ่ือให�ได�
ข�อมูลป|อนกลับเพ่ือจะได�นํามาใช�พัฒนาแนวคิดของตนต�อไป 
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  การประเมินผล จุดประสงค)หลักของการประเมินผล คือให�ผู�เรียนรู�จักประเมิน
การเรียนของตนเอง โดยประเมินการทํางานกลุ�ม ซ่ึงไม�ใช�เพียงการให�คะแนนผลการเรียน แต�เป5น
การประเมินว�าตนเองได�เรียนรู�สิ่งท่ีตนเองต้ังไว�หรือไม� คุณภาพของงาน ประโยชน)จากสื่อการเรียน
การประเมินโดยกลุ�มจะทําให�ผู�เรียนรู�สึกอิสระในการแสดงความสงสัยต้ังคําถามมากกว�าการท่ีจะ
ประเมินโดยผู�สอนเพียงฝ}ายเดียวและทําให�การประเมินเป5นสิ่งท่ีไม�น�ากลัว 
  ปฏิสัมพันธ1ในห�องเรียน รูปแบบการสื่อสารสองทางเป5นสิ่งสําคัญในห�องเรียนแบบ
ร�วมงาน ผู�สอนจะต�องกระตุ�นให�ผู�เรียนพูดคุยเม่ือมีการอภิปรายกันภายในห�อง การต้ังคําถามควร
เป5นไปในลักษณะของการแสดงความคิด ซ่ึงผู�เรียนและผู�สอนอาจเปลี่ยนความคิดในภายหลังได�เม่ือ
ได�รับฟhงความคิดเห็นท่ีแตกต�าง  
  ดังนั้นจะเห็นได�ว�าแนวคิดวิธีการเรียนรู�แบบแบบร�วมงาน (Collaborative Learning)  
เป5นกระบวนการท่ีส�งเสริมให�เกิดการเรียนรู�จากการทํางานร�วมกัน เป5นการเรียนที่ช�วยเสริมสร�าง
ความคิดริเริ่ม การสร�างสรรค)สิ่งใหม�ผ�านกระบวนการสนทน�าเพ่ือค�นหาความหมายหรือเพ่ือแก�ไขปhญหา 
มีการให�ข�อมูลป|อนกลับ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู� ของผู�เรียนท่ีมีสติปhญญาแตกต�างกัน  มีการช�วยเหลือ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน ในการร�วมปฏิบัติงาน รวมท้ังเสริมสร�างความรับผิดชอบของผู�เรียนในการเรียนรู�
ในกลุ�มด�วยเช�นกันซ่ึงลักษณะดังกล�าวมีความสอดคล�องกับแนวการจัดการสอนภาษาท่ีเน�นภาระงาน
(Task-based Language Learning and Teaching) และ CALLA (Cognitive Academic 
Language Learning Approach) ซ่ึงแนวการสอนดังกล�าวได�รับแนวคิด จากทฤษฏีการสร�างความรู�
ท่ีเน�นกระบวนการทางความคิดเช�นกัน 
  สมมติฐานรับเข�า (Input hypothesis)  
  Krashen (1982) เสนอสมมติฐานนี้ในป� 1982 โดยระบุว�าการรับปhจจัยรับเข�าทาง
ภาษาท่ีสามารถเข�าใจได�เป5นความจําเป5นและพอเพียงสําหรับการเรียนรู�ภาษาท่ีสอง การเรียนรู�ภาษา
ของมนุษย)เกิดได�จากการเข�าใจข�อมูลหรือรับข�อมูลท่ีสามารถเข�าใจได� โดยมนุษย)จะพัฒนาจากระดับ
ความรู�ท่ีมีอยู�ข้ึนถัดไปอีกหนึ่งข้ันตามลําดับธรรมชาตินั่นคือ i plus 1 สมมติฐานดังกล�าวเชื่อมโยงสู�
แนวคิดท่ีว�า ในการรับรู�ภาษาท่ีสองนั้น หากปhจจัยรับเข�ามีเพียงพอและเป5นปhจจัยท่ีสามารถเข�าใจได� 
นั่นก็หมายถึงไวยากรณ)ที่จําเป5นต�อการเรียนรู�นั้นก็จะเกิดขึ้นอย�างอัตโนมัติ (Krashen, 1985) 
นอกจากนั้น Krashen (1983) ยังได�สรุปว�าการท่ีปhจจัยรับเข�า (input) จะเปลี่ยนให�เป5นข�อมูลซึมซับ 
(intake) ได�นั้นเกิดจากที่ผู�เรียนสังเกตช�องว�างระหว�างรูปแบบของภาษาท่ีสอง (i plus 1) นั่นคือ
ปhจจัยรับเข�าทางภาษาที่ผู�เรียนได�รับเพิ่มระดับขึ้นเป5นปhจจัยท่ีสามารถเข�าใจได� และกฎของภาษา
ระหว�างกลาง (Interlanguage rule) ต�อมาสมติฐานดังกล�าวได�รับการวิจารณ)เนื่องจากไม�มีข�อพิสูจน)
ท่ีชัดเจนและตรวจสอบได�ยาก (Mclaughlin, 1987) เนื่องจากไม�มีความชัดเจนว�าข้ันของระดับปhจจัย
รับเข�าท่ีมีอยู�นั้นมีลักษณะอย�างไรแนวคิดของคําว�าความเข�าใจและการสังเกตช�องว�างก็ไม�ปรากฏ
วิธีการดําเนินการท่ีชัดเจน  
  อย�างไรก็ตาม สมมติฐานรับเข�า (Input hypothesis) สําหรับKrashen นั้นถือเป5น
ศูนย)กลางในการรับรู�ภาษาท่ีสองโดย Krashen เพ่ิมเติมว�ากระบวนการหรือสมมติฐานสําคัญท่ีมีความ
จําเป5นและเป5นประโยชน)ต�อการรับรู�ภาษาท่ีสองเพ่ิมเติมจากปhจจัยนําเข�า (Input) ก็คือการกรองด�วย
อารมณ) (Affective Filter) ซ่ึงเป5นส�วนหนึ่งในการทําให�การรับรู�ภาษาท่ีสองประสบความสําเร็จ 
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  สมมติฐานการกรองด�วยอารมณ1 (Affective Filter hypothesis) 
  ในการรับรู�ภาษาท่ีสองนั้นกระบวนการทางสมองเป5นเรื่องสําคัญ Krashen (1982) 
ได�กล�าวว�าในการรับรู�ภาษาท่ีสองนั้นการกรองด�วยอารมณ) (Affective Filter) หรือการสกัดก้ันทางจิต
วิสัยจะมีบทบาทเสมือนม�านก้ันการรับรู�ภาษาของผู�เรียนโดยหากการกรองดังกล�าวมีตํ่าหรือน�อยสิ่ง
รับเข�าทางภาษาก็จะเข�าถึงสมองส�วนกลไกการรับภาษา (LAD: Language Acquisition Device) 
และกลายเป5นความสามารถในการรับรู�ภาษาในทางตรงกันข�ามหากตัวกรองการรับรู�ภาษาของผู�เรียน
มีสูงสิ่งรับเข�าก็จะถูกสกัดก้ันทําให�ไม�สามารถเข�าถึงสมองส�วนกลไกการรับภาษา (LAD: Language 
Acquisition Device) ดังนั้นสิ่งรับเข�าจึงถือเป5นปhจจัยท่ีเป5นตัวแปรสาเหตุอันดับแรกในการรับรู�ภาษา
ท่ีสอง ขณะท่ีตัวแปรด�านการกรองอารมณ)เสมือนเป5นทางเดินท่ีนําสิ่งรับเข�าทางภาษาไปถึงยังสมอง
ผ�านส�วนกลไกการรับ นอกจากนั้นKrashen ยังยืนยันว�าขณะเรียนหากผู�เรียนได�รับปhจจัยนําเข�า
รวมท้ังมีตัวกรองความรู�สึกในระดับสูงผู�เรียนอาจเข�าใจสิ่งท่ีเห็นหรืออ�านได�แต�ปhจจัยนําเข�าดังกล�าวจะ
ไปไม�ถึงสมองผ�านส�วนกลไกการรับภาษา ซ่ึงลักษณะท่ีเกิดข้ึนดังกล�าวนี้คือเม่ือผู�เรียนขาดแรงจูงใจ 
ขาดความเชื่อม่ันหรือกังวลเก่ียวกับความล�มเหลวหรือความผิดพลาด ในทางตรงข�ามหากผู�เรียนไม�มี
ความกังวลกล�าวคือมีความต้ังใจมุ�งม่ันในการเรียนตัวกรองความรู�สึกก็จะอยู�ในระดับตํ่านั่นเอง 
นอกจากสมมติฐานสิ่งนําเข�าและสมมติฐานตัวกรองความรู�สึกท่ีกล�าวข�างต�น Long (198,1996) ได�
เสนอสมมติฐานปฏิสัมพันธ) (Interaction hypothesis) ซ่ึงเป5นการศึกษาขยายจากสมมติฐานรับของ 
Krashen ซ่ึงถือเป5นสมมติฐานหนึ่งในการเรียนรู�ภาษาท่ีสอง 
  สมมติฐานปฏิสัมพันธ1 (Interaction hypothesis)  
  จากการศึกษาของ Long (1981,1996) พบว�าความพยามยามท่ีผู�เรียนใช�ในการ
สร�างความเข�าใจตรงกันในการปฏิสัมพันธ)หรือการสื่อสารไม�ว�าด�วยการพูดซํ้า การพูดเพ่ือยืนยันความ
ม่ันใจ การพูดเพ่ือตรวจสอบความเข�าใจ หรือการพูดขอให�ขยายความกระจ�าง มีประโยชน)อย�างยิ่งใน
การเรียนรู�ภาษากล�าวคือ เป5นการทําให�แน�ใจว�าผู�เรียนได�ปhจจัยรับเข�าบวกเพ่ิมข้ึนอีก 1 ข้ัน ( i plus 
1) ต�อมามีผู�ศึกษาเก่ียวกับสมมติฐานปฏิสัมพันธ)รูปแบบคล�าย ๆ กับ Long (1981) เพ่ือพิสูจน)ความ
เชื่อมโยงของปฏิสัมพันธ)ทางภาษากับความเข�าใจอาทิ Pica (1987) รวมท้ัง Gass และ Varonis 
(1994) โดยสรุปงานวิจัยของพวกเขาพบว�าการมีปฏิสัมพันธ)ระหว�างผู�เรียนนําสู�การสร�างความเข�าใจ
ในการสื่อสาร นอกจากนั้นงานวิจัยของ Mackey (1999) เก่ียวกับสมมติฐานการปฏิสัมพันธ)พบว�าการ
ได�มีส�วนร�วมในการสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ)ทางภาษาจะช�วยให�ผู�เรียนพัฒนาการเรียนรู�ภาษาท่ีสอง 
  อย�างไรก็ตามในการรับรู�ภาษาท่ีสองแนวคิดของสมมติฐานท่ีเก่ียวข�องนอกจาก
สมมติฐานสิ่งนําเข�าสมมติฐานตัวกรองทางความรู�สึกและสมมติฐานปฏิสัมพันธ) ดังได�สรุปมาแล�วนั้นได�
มีผู�ทําการศึกษาโดยเชื่อมโยงสมมติฐานดังกล�าวกับปhจจัยสิ่งแวดล�อมทางภาษาและทฤษฏีทาง
ภาษาศาสตร)โดยใช�แนวการอ�านเชิงปฏิสัมพันธ) (Interaction) เป5นฐานการเรียนรู�และพัฒนาการศึกษา
ไปสู�ประเด็นของกระบวนการประมวลข�อมูล นั่นคือสิ่งรับเข�า (Input) จะเปลี่ยนเป5นปhจจัยซึมซับ 
(Intake) ได�อย�างไรการศึกษาดังกล�าวเป5นแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู�เชิงวัฒนธรรมสังคมของ Vygotsky  
(1978: 86-87) ซึ่งเชื่อในเรื่องของความการอ�านและการเรียนรู�ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ)ทางสังคม  
นอกจากนั้นยังมีมุมมองในเรื่องของสมมติฐานส�งออก (Output hypothesis) ท่ีเข�ามาเก่ียวข�องด�วย
เช�นกัน 
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  สมมติฐานส�งออก (Output hypothesis) 
  Swain (1999) แสดงมุมมองเกี่ยวกับการรับรู�ภาษาซึ่งเป5นการมองต�างมุมกับ 
Krashen (1982) ท่ีให�ความสําคัญกับสิ่งรับเข�า (Input) โดยมีแนวการอ�านว�าการรับรู�ภาษาเกิดจาก
ผู�เรียนได�รับปhจจัยรับเข�าท่ีสามารถเข�าใจได� (Comprehensible Input) รวมท้ังมีการกรองด�าน
อารมณ)ในระดับตํ่า ขณะท่ี Swain (1999) กล�าวว�าว�าสิ่งนําเข�าเพียงอย�างเดียวนั้นยังไม�เพียงพอต�อ
การรับรู�ภาษา การเรียนรู�ภาษาหรือการรับรู�ภาษาจะปรากฏจากผลผลิตของปริมาณการรับรู�หรือสิ่ง
ส�งออก (Output) นั่นเอง แนวการอ�านดังกล�าวเน�นให�เห็นว�าการรับรู�ภาษาท่ีสองนั้น หากผู�เรียนได�มี
โอกาสฝmกฝนการผลิตถ�อยคําในภาษาท่ีสองจากกิจกรรมจะช�วยเพ่ิมความคล�องแคล�วในการใช�ภาษา
โดยข�อมูลหรือผลผลิตทางภาษาตามสมมติฐานของ Swain นั้นเป5นมากกว�าสิ่งนําออกท่ีเกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรมกล�าวคือ ข�อมูลทางภาษาที่ผลิตออกมาจากกิจกรรมนั้นผลักดันให�ผู�เรียนเกิดความ
ตระหนักถึงปhญหาหรือช�องว�างของภาษาใหม�ที่เรียนรู�จากการสังเกต หรือกิจกรรมที่เปqดโอกาส
ให�ผู�เรียนได�อภิปรายวิเคราะห)ปhญหาเหล�านั้น รวมทั้งเปqดโอกาสให�ผู�เรียนได�ทดสอบโครงสร�าง
และรูปแบบของภาษาใหม� ผู�เรียนจะสามารถพัฒนาการรับรู�ภาษาท่ีสองได� 
 4.2  แนวความการอ�านเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเน�นภาระงาน 
  คําจํากัดความของภาระงาน (Task) 
  คําจํากัดความของคําว�าภาระงาน (Task) มีต้ังแต�คําจํากัดความแบบท่ัว ๆ ไป และ
คําจํากัดความเฉพาะท่ีมีความซับซ�อนโดยผู�ให�ความหมายระบุถึงภาระงานท่ีปฏิบัติทุกวันเป5นภาระงาน
ในลักษณะท่ีปฏิบัติจริง (Real World Tasks) และภาระงานท่ีใช�ในการสอนภาษาท่ีสองในห�องเรียน 
(Pedagogical Tasks) เริ่มจากการให�ความหมายโดย Long (1985) สรุปว�า ภาระงาน (Task) คือ   
สิ่งท่ีเราทําในชีวิตประจําวัน โดยทําเพ่ือตนเองหรือได�รับมอบหมายให�ทําเพ่ือผู�อ่ืนอาจได�หรือไม�ได�รับ
สิ่งตอบแทน อาทิ การทาสีรั้วบ�าน การกรอกแบบฟอร)ม เป5นต�น คําจํากัดความดังกล�าวถือว�ากล�าวถึง
ภาระงานในลักษณะของงานนอกห�องเรียน ส�วนคําจํากัดความของภาระงานท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา
นั้นได�มีผู�เสนอไว�อย�างหลากหลายได�แก� Crooks (1986) และ Wright  (1987) โดย Crooks กล�าวว�า 
ภาระงานหมายถึงงานหรือกิจกรรมท่ีมีจุดมุ�งหมายเฉพาะ เป5นส�วนหนึ่งของการเรียน การทํางานหรือ
เป5นเครื่องมือใช�ในการเก็บข�อมูลของงานวิจัย ขณะที่ไรท) (Wright) ให�ความหมายว�าภาระงานคือ
ปhจจัยท่ีใช�ในการสอนโดยอาจเป5นข�อมูลท่ีกําหนดให�ผู�เรียนได�ปฏิบัติตามอาทิ คําถาม คําสั่งหรือคํา
เชิญชวน นอกจากนั้นยังได�มีผู�ให�คําจํากัดความของภาระงานแคบลงมาในลักษณะของภาระงานท่ี
เก่ียวข�องกับวงความสามารถในการศึกษาโดยเฉพาะในการศึกษาภาษาท่ีสองได�แก� Krahnke (1987) 
ซ่ึงกล�าวว�าภาระงาน (Task) หมายถึงกิจกรรมท่ีผู�เรียนต�องปฏิบัติเพ่ือฝmกการใช�ภาษาในสถานการณ)
นอกห�องเรียน ภาระงานต�างกับกิจกรรมอื่นเนื่องจากมีจุดมุ�งหมายที่นอกเหนือจากการใช�ภาษาซ่ึง
ความหมายดังกล�าวเป5นการมองว�าภาระงานเป5นสิ่งท่ีผู�เรียนภาษาท่ีสองแสดงออกหรือปฏิบัติใน
ห�องเรียนเพ่ือเป5นการฝmกซ�อมการใช�ภาษาในการสื่อสารในสังคมภายนอกห�องเรียนนั่นเอง  
  ความหมายของภาระงานยังได�รับการนิยามเฉพาะในลักษณะของบทบาทท่ีมีต�อ
ความสามารถในการสอนการพัฒนาภาษาท้ังด�านรูปแบบของภาษาและความหมาย โดยผู�ให�คํานิยาม
ดังกล�าวอาทิ Breen (1987) ความหมายโดยสรุป ภาระงาน (Task) หมายถึง แบบฝmกหัดซ่ึงมีต้ังแต�
ระดับง�ายไปสู�ระดับยากรวมท้ังหมายถึงกิจกรรมต�างๆ เช�นสถานการณ)จําลอง การรวมกลุ�มแก�ปhญหา
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และการตัดสินใจ Prabhu (1980) กล�าวว�าภาระงานคือกิจกรรมท่ีต�องการให�ผู�เรียนบรรลุเป|าหมาย
หรือความสําเร็จท่ีตั้งไว�โดยใช�ข�อมูลท่ีมีอยู�ผ�านกระบวนการทางความการอ�านโดยในการปฏิบัติภาระงาน
แบ�งเป5นสองขั้นตอนคือขั้นเตรียมปฏิบัติงาน (Pre-task) และขั้นการปฏิบัติจริง (Task) ขณะท่ี 
Candlin (1987) กล�าวว�า ภาระงาน (Task) หมายถึงกิจกรรมท่ีให�ความสําคัญกับข้ันตอนความสามารถ
ในการอ�านและสื่อความหมายทําให�เกิดความรู�ใหม�ท่ีสามารถนําไปใช�ได�โดยกิจกรรมเป5นประเภท
จําแนกความแตกต�าง การเรียงลําดับ การแก�ปhญหาเป5นต�น  Swales (1990) ก็เป5นผู�หนึ่งท่ีมี
ความเห็นสอดคล�องกับ Candlin โดยให�ความหมายเพ่ิมเติมจาก Candlin ว�า ไม�ว�าจะเป5นกิจกรรม
จําแนกความแตกต�างหรือการเรียงลําดับภาระงานดังกล�าวหรือกิจกรรมเหล�านั้นต�องมีเป|าหมายท่ี
ชัดเจนสามารถนําไปประยุกต)ใช�ในสถานการณ)อ่ืนได� โดยทําให�เกิดความการอ�านและใช�รูปแบบรวมท้ัง
ทักษะท่ีเหมาะสม  
  นอกจากนั้นนิยามของภาระงาน (Task) ได�ระบุโดย Nunan (1989) ว�าหมายถึง
กิจกรรมท่ีใช�ในห�องเรียนเก่ียวข�องกับกระบวนการความการอ�านและการเข�าใจรวมถึงการท่ีผู�เรียนใช�
ภาษาในการปฏิสัมพันธ)ท่ีเน�นความหมายมากกว�ารูปแบบหรือโครงสร�างภาษา รวมท้ัง Richards et al. 
(1986) ให�ความหมายของภาระงานท่ีเก่ียวข�องกับการสอนภาษาโดยสรุปว�า คือกิจกรรม (Activity) 
หรือการกระทํา ซ่ึงเกิดข้ึนเนื่องจากการทําความเข�าใจทางภาษา เช�น การวาดแผนท่ีขณะฟhงจาก
เครื่องบันทึกเสียง การฟhงคําบอกคําสั่ง และทําตามคําสั่งนั้น ขณะท่ี Willis (1996) กล�าวว�าภาระงาน
เป5นกิจกรรมทางภาษาท่ีให�ความสําคัญกับผลของกิจกรรมมากกว�ารูปแบบภาษาและความหมายหรือ
บริบท  
  สรุปได�ว�าภาระงานในความหมายท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนการสอนภาษาท่ีสองใน
ห�องเรียนนั้น หมายถึงกิจกรรมท่ีมีจุดมุ�งหมายชัดเจนเป5นกิจกรรมท่ีใช�ภาษาเป5นเครื่องมือในการปฏิบัติมี
รูปแบบท่ีหลากหลายในการให�ผู�เรียนได�ฝmกและในการปฏิสัมพันธ)ของผู�เรียนนั้นเน�นความหมายทาง
ภาษามากกว�ารูปแบบหรือเน�นผลของกิจกรรมมากกว�ารูปแบบภาษา ดังนั้นการนําหลักการหรือ
จุดเด�นของการจัดการเรียนรู�แบบเน�นภาระงานมาใช�ในการจัดกิจกรรมการอ�านนอกจากจะส�งเสริม
ความเข�าใจในการอ�านแล�ว ภาระงานการอ�านท่ีมีความยากง�ายเหมาะสมกับผู�เรียนรวมท้ังการกําหนด
ความสําเร็จการอ�านด�วยชิ้นงานปลายทางที่ท�าทาย น�าสนใจและมีความหมายกล�าวคือสามารถ
นําไปใช�จริงได�ย�อมถือเป5นแรงจูงใจหรือการกระตุ�นผู�เรียนให�สนุกกับการอ�านได�อย�างดี ซ่ึงแรงจูงใจ
ดังกล�าวผู�วิจัยม่ันใจว�าจะนํามาสู�ความพึงพอใจต�อการอ�านของผู�เรียนนั่นเอง 
 
ตารางท่ี 2 สรุปสังเคราะห)แนวการอ�านทฤษฏีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข�องกับกิจกรรมเน�นภาระงาน  

แนวคิด
ทฤษฎี 

อ�างอิง สรุปการสังเคราะห) 

-สมมุติฐาน
รับเข�า 
(Input 
hypothesis) 

Krashen 
(1982) 

การรับรู�ภาษาเกิดจาการเข�าใจข�อมูลหรือรับข�อมูลท่ีสามารถเข�าใจได� 
โดยมนุษย)จะพัฒนาจากระดับความรู� ท่ี มีอยู� ข้ึนถัดไปอีกหนึ่ง ข้ัน
ตามลําดับธรรมชาตินั่นคือ i plus 1 ดังนั้นปhจจัยรับเข�าหรือสิ่งนําเข�า
จากการจากสื่อการอ�านท่ีผู�อ�านสามารถเข�าใจได� จึงเป5นปhจจัยรับเข�า
หรือสิ่งนําเข�าท่ีสามารถเข�าใจได�เรียกว�า Comprehensible input 
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ตารางท่ี 2 สรุปสังเคราะห)แนวการอ�านทฤษฏีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข�องกับกิจกรรมเน�นภาระงาน (ต�อ) 
แนวคิดทฤษฎี อ�างอิง สรุปการสังเคราะห) 

-สมมุติฐานการ
กรองด�วย
อารมณ)
(Affective 
Filter 
hypothesis) 

Krashen 
(1982) 

เม่ือผู�เรียนมีความต้ังใจมุ�งม่ันและไม�มีความกังวลในการเรียนหรือ 
การทํากิจกรรม ตัวกรองจิตวิสัยก็จะอยู�ในระดับตํ่าทําให�ปhจจัย
นําเข�าทางภาษาไปถึงยังสมองผ�านส�วนกลไกการรับรู�ภาษาได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการอ�านในบรรยากาศท่ีไม�เครียดจะทําให�ตัว
กรองจิตวิสัยอยู�ในระดับตํ่า 

-สมมุติฐาน
ปฏิสัมพันธ) 
(Interaction 
hypothesis) 

Long 
(1981, 
1996) 

ปฏิสัมพันธ)ระหว�างผู�ใช�ภาษาเป5นปhจจัยสําคัญในการสื่อสารภาษา 
การเรียนรู�จะเกิดข้ึนเม่ือผู�เรียนใช�ภาษาเป|าหมายในการปฏิสัมพันธ)
กับผู�อ่ืน 

-สมมุติฐาน
ส�งออก 
(Output 
hypothesis) 

Swain 
(1999) 

การเรียนรู�ภาษาหรือการรับรู�ภาษาจะปรากฏจากผลผลิตของ
ปริมาณการรับรู�หรือผลผลิตทางภาษาท่ีเกิดข้ึน (Output) ดังนั้น
กิจกรรมการอ�านท่ีเน�นผลงานให�ผู�เรียนได�แสดงออกทางภาษาใน
รูปแบบทักษะต�าง ๆ จะเป5นตัวเสริมการรับรู�ภาษา 
 

การเรียนรู�แบบ
ร�วมงาน 
(Collaborative 
learning) 

ทฤษฎีการ
สร�าง
ความรู�ของ 
Vygotsky  
(1978: 
86-87) 

ระบบความสามารถในทักษะการคิดของบุคคลเป5นผลมาจากการ
สื่อสารในกลุ�มสังคมมีโครงสร�างยืดหยุ�นหลากหลายผู�สอนเป5นผู�
อํานวยความสะดวกให�ความช�วยเหลือผู�เรียนในทุกรูปแบบ ผู�เรียน
ได�ร�วมงานกับผู�ท่ีมีความแตกต�างกันมีการช�วยเหลือและชี้แนะจากผู�
ท่ีมีความชํานาญมากกว�า  ไม�ว�าจากครูหรือเพ่ือนเพ่ือเป5นการสั่งสม
ความชํานาญข้ึนทีละน�อย(Scaffolding) 
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ตารางที่ 3 สรุปสังเคราะห)แนวการอ�านทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวข�องกับกิจกรรมเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
การสอนแบบเน�นภาระงาน TBL การสอนภาษาที่เน�นความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ CALLA 

1.ขั้นก�อนปฏิบัติงาน Pre-task 
ผู�สอนชี้แจงภาระงานและกระตุ�น 
ความรู�เดิมของผู�เรียน  
ผู�สอนคอยชี้แนะและควบคุมให�ผู�เรียนฝmกหัดสิ่งที่อยู�ในเนื้อหาโดยผู�สอน
คอยชี้แนะ 

1.ขั้นเตรียมตัว Preparation 
ในขั้นนี้ครูจะต�องดูว�านักเรียนเรียนเรื่องอะไรไปแล�วบ�าง ผู�สอนควรจะนําเสนอภาพรวมและวัตถุประสงค)ของ
บทเรียนใหม�ที่ผู�สอนต�องการจะนําเสนอให�กับผู�เรียน ซึ่งทําให�ผู�เรียนทราบว�าผู�เรียนกําลังจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ
อะไร และในขั้นการเตรียมตัวนี้ยังเป5นการกระตุ�นความรู�เดิมของผู�เรียน 

2.ขั้นปฏิบัติงาน Task cycle 
ผู�สอนให�ทักษะของงานที่อยู�ในโลกของความจริงหรือใกล�เคียงกับโลก
ของความเป5นจริง ผู�เรียนเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล�วเตรียมรายงานแล�ว
นําเสนอ โดยผู�สอนให�ข�อมูลป|อนกลับเพื่อผู�เรียนได�ทราบข�อมูลที่
ถูกต�อง 

2.ขั้นนําเสนอ Presentation 
นําเสนอและอธิบายข�อมูลใหม�ๆ ให�กับผู�เรียน ซึ่งครูจะต�องสังเกต และบางทีก็ต�องปรับเปลี่ยนภาษาที่ใช�ในการ
สอนให�เป5นภาษาตนเองเราะจะช�วยให�ผู�เรียนเข�าใจได�ง�ายมากกว�า ครูที่สอนแบบแนวทางการสอนภาษาที่เน�น
ความรู�ความเข�าใจมีวิธกีารนําเสนอที่หลากหลาย เพื่อให�ผู�เรียนเรียนรู�ได�หลายวิธทีั้งด�านการฟhงและการเห็น ครู
ควรดํารงรักษาบรรยากาศห�องเรียนให�มีประสิทธิภาพ   

3.ขั้นหลังปฏิบัติการ Language focus 
ผู�เรียนฝmกฝน ผู�สอนทบทวนรูปแบบภาษาเพื่อสร�างความมั่นใจ 

3.ขั้นฝ\ก Practice 
ในขั้นนี้ จะต�องจัดให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิบัติ นักเรียนสามารถประเมินได�ว�าคําศัพท)ใหม�คําไหนที่เข�าใจได�ยาก เพราะ
ผู�เรียนสามารถเรียนรู� และแลกเปลี่ยนข�อมูลกับเพื่อนได� โดยการพูดคุย ทําให�ในขั้นนี้ผู�เรียนจะได�ทํางานร�วมกับ
เพื่อน และใช�หน�าที่ของภาษาได�ถูกต�อง เพื่อช�วยกันแก�ปhญหา 

 4.ขั้นประเมิน Evaluation 
ขณะที่ครูส�วนใหญ�มีทักษะการวัดและประเมินนักเรียนมาก แต�นักเรียนกับไม�มีประสบการณ)ในการประเมินตนเอง
เลย เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนแบบแนวทางการสอนภาษาที่เน�นความรู�ความเข�าใจ ทําให�ผู�เรียนสามารถวัด
และประเมินตนเอง และสามารถทําให�นักเรียนรู�ว�าตนเองมีความสามารถอยู�ในระดับใด และรู�ว�าตัวเองจะต�อง
เรียนรู�อะไร กิจกรรมการวัดและประเมินสามารถประเมินได�ทั้งแบบเป5นกลุ�ม และแบบเดี่ยว หรือจะประเมินจาก
ปฏิบัติงานในห�องเรียน หรือ งานที่สั่งให�ทําที่บ�านก็ได� ในการวัดผลกลุ�ม นักเรียนจะสามารถตรวจและแก�ไขงาน
ของแต�ละคนให�ถูกต�องได�ในกลุ�มเล็กๆ สมาชิกกลุ�มจะใช�ขั้นตอนการวินิจฉัยเพื่อแก�ปhญหาและถกเถียงกันเกี่ยวกับ
ความมีประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู�ต�างๆที่ถูกนํามาใช� ส�วนในการวัดผลเดี่ยว นักเรียนจะตรวจแก�งานตาม
ลําพัง จดบันทึกกระบวนการเรียนรู� การตอบสนอง อุปสรรค สะสมรายการความสําเร็จของตนเอง และวิเคราะห)
กระบวนการกับครู ทั้งการวัดผลกลุ�ม และการวัดผลเดี่ยวเป5นส�วนประกอบสําคัญของผลงานในภาพรวมของ 
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ตารางที่ 3 สรุปสังเคราะห)แนวการอ�านทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวข�องกับกิจกรรมเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ (ต�อ) 
การสอนแบบเน�นภาระงาน TBL การสอนภาษาที่เน�นความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ CALLA 

 5. ขั้นขยายผล Expansion 
จุดประสงค)ของขั้นขยายผล ขัน้ตอนการเรียนรู�แนวทางการสอนภาษาที่เน�นความรู�ความเข�าใจทางวิชาการคือ 
เพื่อให�นักเรียนสามารถบูรณการความรู�ใหม�และทกัษะเข�ากับขอบข�ายองค)ความรู�ที่มีอยู�เดิม ขั้นแรก ครูจะต�องชัก
นํานักเรียนสู�การอภิปรายเกี่ยวกับหัวข�อบทเรียนซึ่งจะต�องเน�นกระตุ�นทักษะการคิด นักเรียนจะถูกชักจูงด�วย
กระบวนการเรียนรู�ที่มีผลให�พวกเขาตระหนักถึงความสําคัญของบทเรียนและทักษะซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับความรู�ที่
นักเรียนมีอยู�เดิม วิธีการของบทเรียนกับโลกภายนอกโรงเรียน และชีวิตของนักเรียนแต�ละคน ด�วยสาเหตุที่
นักเรียนจะตอบสนองต�อสิ่งทีพ่วกเขาได�เรียนรู� อาจทําให�พวกเขาพบว�าควรมีการทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงมุมมอง
ของความรู�ที่มีอยู�เดิม อันเป5นผลทีเ่กิดจากความรู�และทกัษะใหม�ๆ การเปลี่ยนแปลงความรู�นั้นเป5นผลลัพธ)สําคัญ
ของการสอนแบบแนวทางการสอนภาษาทีเ่น�นความรู�ความเข�าใจทางวชิาการ 

การออกแบบกิจกรรมชั้นเรียนและที่บ�านสําหรับนักเรียนนั้นมีจุดมุ�งหมายเพื่อที่จะสอดแทรกความรู�
ใหม�ๆและทักษะผ�านทางกิจกรรมซึ่งมีความหมายเฉพาะ นอกจากนี้ ครอบครัวยังมีส�วนเกี่ยวข�องเนื่องจากนักเรียน
จะถูกชักนําให�นําความรู�ใหม�ๆไปใช�ที่บ�าน หรือหาความสัมพันธ)ระหว�างความรู�ใหม�ๆ และพื้นฐานทางวัฒนธรรม
ของพวกเขา ครูอาจสั่งให�นักเรียนอ�านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข�อบทเรียนทางวิชาการ และให�นักเรียนรายงานโดย
เขียนหรือพูด เดี่ยวหรือเป5นกลุ�มเกี่ยวกับหัวข�อที่พวกเขาได�อ�านเพิ่มเติมนั้น 
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  องค1ประกอบของกิจกรรมเน�นภาระงาน 
  Shavelson และ Stern (1981) รวมทั้ง Nunan (1989: 10-11) ได�กําหนด
องค)ประกอบของกิจกรรมภาระงานไว�คล�ายคลึงกันไว�โดยองค)ประกอบ 6 ประการตามแนวคิดของ 
Shavelson และ Stern ประกอบด�วย เนื้อหา สื่ออุปกรณ) กิจกรรม เป|าหมาย นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบริบททางสังคมขณะท่ี Nunan ได�กล�าวถึง องค)ประกอบของกิจกรรมเน�นภาระงาน
และ CALLA โดยแสดงไว�ในแผนภาพดังต�อไปนี้ 
 
                  จุดมุ�งหมาย             บทบาทของครู 
                       (Goals)            (Teacher Role) 
 
 
 
               ตัวป|อนทางภาษา  กิจกรรมเน�นภาระงานและ CALLA                             บทบาทของผู�เรียน 
                     (Input)     (Task-based Activities)                 (Learner Role) 
 
 
 
              กิจกรรม                สถานท่ี 
              (Activities)               (Settings) 

 
แผนภาพท่ี 3 องค)ประกอบของกิจกรรมแบบเน�นภาระงาน 
ท่ีมา: David Nunan, Designing tasks for the communicative classroom (Glassgrow: 
Bell & Bain Ltd., 1989), 10 – 11. 
 
  จากแผนภาพดังกล�าวจะเห็นว�าองค)ประกอบของกิจกรรมแบบเน�นภาระงาน (Task-
based Activities) ประกอบด�วย 

1. จุดมุ�งหมาย (Goals) คือ การบอกขอบเขตของงานปฏิบัตินั้นๆ ว�าต�องการให�
ผู�เรียนบรรลุจุดมุ�งหมายใดในการดําเนินภาระงานนั้น เช�น เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดหรือการเขียน 

2. สิ่งนําเข�า (Input) คือ ข�อมูลที่มีลักษณะสมจริงเพื่อให�ผู�เรียนใช�ในการดําเนิน
ภาระงานนั้นซ่ึงอาจเป5นรูปของจดหมาย ข�อความจากหนังสือพิมพ) รูปถ�าย ภาพวาด ตารางเวลา  
โฆษณาจากสิ่งพิมพ) แผนท่ี เป5นต�น 

3. กิจกรรม (Activities) คือ การระบุถึงวิธีการดําเนินกิจกรรมของผู�เรียนท่ีมีต�อ
ตัวป|อน (Input) ในกิจกรรมนั้นๆ กิจกรรมดังกล�าวควรเป5นตัวกระตุ�นให�ผู�เรียนได�แสดงออกทางภาษา
ในลักษณะท่ีสมจริงเหมือนอยู�ในสถานการณ)จริง การจัดกิจกรรมควรอยู�ในลักษณะท่ีกําหนดให�ผู�เรียน
มีปฏิสัมพันธ)ต�อกันโดยการให�ผู�เรียนทํางานร�วมกันเป5นกลุ�มแก�ปhญหาให�กิจกรรมลุล�วงไป 

4. บทบาทของครู (Teacher Role) คือ การระบุว�าขณะดําเนินกิจกรรมนั้น ครูมี
บทบาทอย�างไร เช�น ครูอาจเป5นผู�อํานวยความสะดวก (Facilitator) ผู�ร�วมกิจกรรม (Participant) 
หรืออาจเป5นผู�สังเกตการณ) (Observer) เป5นผู�ให�คําแนะนํา (Counselor) เป5นต�น 
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5. บทบาทของผู�เรียน (Learner Role) คือ การระบุว�าขณะดําเนินกิจกรรมนั้น
ผู�เรียนมีบทบาทอย�างไร เช�น ผู�เรียนเป5นผู�ร�วมการสนทนา (Conversational Partner) เป5นผู�ฟhง 
(Listener) เป5นต�น 

6. สถานที่ (Settings) คือ การจัดสภาพการณ)ในห�องเรียนให�เป5นสถานท่ีต�าง ๆ 
ตามหน�าท่ีทางภาษา เช�น ในร�านอาหาร ท่ีทําการไปรษณีย) เป5นต�น 
  Nunan ยังให�ความเห็นเพิ่มเติมว�า องค)ประกอบเหล�านี้จะช�วยให�ผู�สอนใช�เป5น
หลักเกณฑ)ในการเลือกปรับปรุง แก�ไขเปลี่ยนแปลง และสร�างกิจกรรมแบบเน�นภาระงาน (Task-
Based Activities) เพ่ือให�ผู�เรียนได�มีโอกาสฝmกการใช�ภาษาในสภาพการณ)ท่ีสมจริง 
  เช�นเดียวกัน Candlin (1987: 10-12) ได�จําแนกองค)ประกอบของภาระงานไว� 
6 ประการโดยองค)ประกอบดังกล�าวคือ 

1. ตัวป|อน (Input) คือ ข�อมูลท่ีใช�ในการทํากิจกรรมซ่ึงอาจเป5นข�อมูลท่ัวไป 
จากสื่อต�าง ๆ เช�น สิ่งพิมพ) หรืออาจเป5นข�อมูลท่ีเก่ียวกับประสบการณ)ของผู�เรียน 

2. บทบาท (Roles)  คือ การกําหนดบทบาทของผู�เรียนแต�ละคนว�าจะต�องปฏิบัติ
ต�อกันอย�างไรขณะทํากิจกรรม 

3. สถานท่ี  (Settings)  คือ การกําหนดห�องเรียนให�เป5นสถานท่ีต�าง ๆ ตามหน�าท่ี
ทางภาษาท่ีระบุไว�ขณะทํากิจกรรม ซ่ึงการระบุดังกล�าวนี้จะเป5นการเชื่อมโยงกิจกรรมในห�องเรียนเข�า
กับสถานการณ)จริงนอกห�องเรียน 

4. การดําเนินกิจกรรม (Actions) คือ การระบุข้ันตอนว�าผู�เรียนจะดําเนินกิจกรรม
อย�างไรจึงจะบรรลุผลสําเร็จ 

5. ผลลัพธ) (Outcomes) คือ การระบุว�าหลังจากภาระงานนั้นลุล�วงไปแล�ว มี
ผลลัพธ)ใดทางเดียวหรืออาจมีหลายทางก็ได� ข้ึนอยู�กับการตัดสินใจหรือการแก�ปhญหาของผู�เรียนขณะ
ทํากิจกรรม 

6. ผลสะท�อนกลับ (Feedback)  คือ การประเมินค�าของภาระงานว�าผู�เรียนสามารถ
ดําเนินกิจกรรมได�บรรลุผลสําเร็จหรือไม� ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�หรือไม�อย�างไรผู�เรียนสามารถเชื่อมโยง
สิ่งท่ีได�เรียนกับสถานการณ)จริงได�ดีหรือไม� 
  ส�วน Pica et al. (1993: 11-17) กล�าวถึงองค)ประกอบของกิจกรรมเน�นภาระงาน
และ CALLA ว�ามี 2 ส�วน คือ จุดมุ�งหมาย (Goal) และงานหรือกิจกรรม (Work or Activities) ดัง
รายละเอียดต�อไปนี้  

1. จุดมุ�งหมาย (Goal) ของภาระงาน คือ การระบุว�า ผู�เรียนร�วมกันทํางานเป5นกลุ�ม
หรือทํางานเด่ียว เพ่ือให�บรรลุถึงจุดมุ�งหมายของภาระงานนั้น 

2. งานหรือกิจกรรม (Work or Activities) แบ�งเป5นสองชนิด คือ 
2.1 งานท่ีระบุความสัมพันธ)ระหว�างผู�เรียน (Interactant Relationship) ว�า

ผู�เรียนจะเป5นผู�ให�ข�อมูล (Suppliers) หรือเป5นผู�ร�องขอข�อมูล (Requesters) ขณะร�วมทํางานเพ่ือให�
บรรลุวัตถุประสงค)ของงานนั้น 
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2.2 งานท่ีระบุว�าผู�เรียนจําเป5นต�องมีหรือไม�มีปฏิสัมพันธ)ต�อกัน (Interaction 
Requirement) งานบางชนิดผู�เรียนจําเป5นต�องเป5นท้ังผู�ร�องขอและผู�ให�ข�อมูล งานประเภทนี้ทําให�
ผู�เรียนได�มีปฏิสัมพันธ)ต�อกันและต�อภาษาค�อนข�างมาก เพราะเกิดการสื่อสารสองทาง (Two-way 
Communication) งานบางชนิดผู�เรียนคนหนึ่งเป5นผู�ร�องขอข�อมูล และอีกคนหนึ่งเป5นผู�ให�ข�อมูล งาน
ชนิดนี้ทําให�ผู�เรียนมีปฏิสัมพันธ)ต�อกันและต�อภาษาค�อนข�างน�อย เพราะเกิดการสื่อสารเพียงทางเดียว 
(One-way Communication) 
  กล�าวโดยสรุป  องค)ประกอบของกิจกรรมเน�นภาระงาน ประกอบด�วยจุดมุ�งหมาย
ของภาระงานท่ีระบุว�าภาระงานนั้นต�องการให�ผู�เรียนบรรลุวัตถุประสงค)ของหน�าท่ีทางภาษาอย�างใดอย�างหนึ่ง
ในการทํากิจกรรมนั้นผู�เรียนจะได�ฝmกการใช�ภาษาโดยใช�ตัวป|อนท่ีสมจริงซ่ึงจะทําให�ผู�เรียน สามารถ
เชื่อมโยงเหตุการณ)ในภาระงานนั้นกับเหตุการณ)จริงท่ีอาจเกิดข้ึนได�ในสถานการณ)จริง ท้ังนี้กิจกรรม
นั้นจะมีการระบุข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมอย�างชัดเจนเพ่ือให�ได�ผลลัพธ)อย�างใดอย�างหนึ่ง 
ขณะเดียวกันภาระงานนั้นก็มีการกําหนดบทบาทของครูและผู�เรียนว�าจะมีปฏิสัมพันธ)ต�อกันใน
ลักษณะใด 
  ประเภทของกิจกรรมเน�นภาระงาน 
  Nation (1990) Candlin (1987:15-16) รวมท้ัง Paulston (1979: 6 - 21) ต�าง
แบ�งกิจกรรมเน�นภาระงาน ไว�เป5น 4 ประเภท โดยเนชั่นพิจารณาแบ�งประเภทของกิจกรรมภาระงาน
จากระดับความยากง�ายของภาระงาน เรียงลําดับจากง�ายไปสู�ยากดังนี้ 

1. ภาระงานตามประสบการณ) (Experience Tasks) เป5นงานหรือกิจกรรมท่ีทําเป5น
กลุ�มหรือทําตามลําพังก็ได�ท้ังนี้งานดังกล�าวผู�เรียนต�องคุ�นเคยหรือเคยมีประสบการณ)มาก�อน 

2. ภาระงานแบบร�วมปฏิบัติ (Shared Tasks) เป5นงานหรือกิจกรรมกลุ�มเน�นความ
ร�วมมือภายในกลุ�ม 

3. ภาระงานแบบชี้แนะ (Guided Tasks) เป5นงานหรือกิจกรรมท่ีต�องมีการชี้แนะ 
ช�วยเหลือในบางเรื่องเพ่ือให�ผู�เรียนสามารถปฏิบัติงานได� 

4. ภาระงานอิสระ (Independent Tasks) เป5นงานท่ีให�ผู�เรียนปฏิบัติลําพังโดยไม�มี
การวางแผนช�วยเหลือ 
  ขณะท่ี Candlin (1987: 15-16 แบ�งงานท้ัง 4 ประเภทออกเป5น 

1. กิจกรรมเน�นภาระงานให�ผู�เรียนได�ฝmกปฏิบัติในเรื่องของภาษา (Focus on Language 
Training) โดยเน�นการเรียนภาษาเป|าหมาย วัตถุประสงค)การเรียนรู� ตลอดจนข�อมูลท่ีนํามาใช�ในการเรียน 

2. กิจกรรมเน�นภาระงาน ที่ให�ผู�เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนข�อมูลซึ่งกันและกัน 
(Focus on Information Sharing) ผลท่ีได�จากการแลกเปลี่ยนข�อมูลขณะดําเนินกิจกรรมแบ�งเป5น 
4 ประเภท คือ 

2.1 ข�อมูลหรือความคิดท่ีได�จากผู�เรียนแต�ละคนในกลุ�มหลังทํากิจกรรม 
2.2 ข�อมูลท่ีได�จากการท่ีผู�เรียนทุกคนในกลุ�มร�วมกันตัดสินใจ 
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2.3 ข�อมูลท่ีได�จากการท่ีผู�เรียนแต�ละคนในกลุ�มนําข�อมูลของตนมารวมกันซ่ึง
ก�อให�เกิดผลลัพธ)อย�างใดอย�างหนึ่ง 

2.4 ข�อมูลท่ีได�จากการท่ีผู�เรียนแต�ละคนค�นพบจากการแก�ปhญหาในส�วนของตน 
แล�วนําผลลัพธ)ท่ีได�มารวมกัน อันก�อให�เกิดผลลัพธ)ในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีแตกต�างออกกันไป 

3. กิจกรรมเน�นภาระงาน ที่เน�นให�ผู�เรียนทําการวิจัยและทดลอง (Focus on 
Research and Experimentation) กิจกรรมประเภทนี้เป5นกิจกรรมท่ีมีความซับซ�อนเน�นฝmกให�
ผู�เรียนต้ังปhญหา ต้ังสมมุติฐาน ตัดสินใจเลือกวิธีการแก�ปhญหา วางแผนการแก�ปhญหา วิเคราะห)และ
ประเมินผล ตลอดจนการนําเสนอผลงาน 

4. กิจกรรมเน�นภาระงาน ที่เน�นกลยุทธ)ในการเรียนภาษาของผู�เรียน (Focus on 
Learner Strategy) โดยเน�นการท่ีผู�เรียนรับรู�ปhญหา การเลือกรูปแบบในการแก�ปhญหา การสรุป
อ�างอิง การตัดสินปhญหา ตลอดจนวิธีการท่ีผู�เรียนนําผลลัพธ)ท่ีได�ไปประยุกต)ใช�  
  ท้ังนี้ Candlin (1987: 20) ยังกล�าวถึงภาระงานท่ีนํามาใช�ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยระบุว�าภาระงานท่ีนํามาใช�นั้นควรเป5นภาระงานทําให�ผู�เรียนเกิดความสนใจและก�อให�
ผู�เรียนเกิดการมีปฏิสัมพันธ)กับผู�อ่ืน ส�งเสริมให�ผู�เรียนได�ใช�ภาษามากท่ีสุดมีความยืดหยุ�นในการปฏิบัติงาน
ในด�านภาษาท่ีใช�และวิธีการปฏิบัติ เน�นผลของการปฏิบัติงานตามทักษะและวิธีการท่ีผู�เรียนท่ีอาจ
แตกต�างกัน ภาระงานควรท�าทายความสามารถของผู�เรียน เสริมสร�างเจตคติท่ีดีรวมท้ังความร�วมมือ
ระหว�างผู�เรียน ควรเป5นภาระงานท่ีให�ผู�เรียนเป5นผู�วิเคราะห)งานหรือปhญหา ครูมีบทบาทเป5นผู�ช�วยเหลือ 
ควรเปqดโอกาสให�ผู�เรียนได�มีส�วนร�วมในการประเมินผลแสดงความคิดเห็นหรือใช�ภาษาในการปฏิบัติ
ภาระงานหรือแก�ปhญหา รวมท้ังให�ผู�เรียนได�รับข�อมูลย�อนกลับในการปฏิบัติภาระงานด�วย เช�นกัน 
  ส�วน Paulston (1979:6 - 21) ได�จัดแบ�งกิจกรรมแบบเน�นภาระงานและ CALLA 
ออกเป5น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. กิจกรรมเน�นภาระงานท่ีทําให�ผู� เรียนได�ฝmกใช�บทสนทนาเพ่ือสร�างและคง
ความสัมพันธ)ในสังคม (Social Formulas and Dialogues) ซ่ึงครอบคลุมการฝmกพูดในลักษณะต�าง ๆ 
เช�น การพูดทักทาย (Greetings) การลาจาก (Leave-taking) การแนะนําตัว (Introducing) การขอโทษ 
(Apologizing) การร�องทุกข)หรือการร�องเรียน (Complaining) เป5นต�น 

2. กิจกรรมเน�นภาระงานท่ีเป5นการสร�างปhญหาแล�วให�ผู�เรียนหาคําตอบ (Problem – 
solving Activities) โดยมีตัวเลือกในการแก�ปhญหา กิจกรรมนี้มักให�ผู�เรียนร�วมทํางานเป5นกลุ�ม แต�ละ
กลุ�มไม�ควรเกิน 7-8 คน การทํางานเป5นกลุ�มใช�ได�ดีสําหรับห�องเรียนขนาดใหญ�การจัดกลุ�มควรจัดให�มี
เด็กเก�งและเด็กอ�อนอยู�คละกันโดยให�แต�ละกลุ�มร�วมกันแก�ไขปhญหาโดยมีครูเป5นผู�ให�คําแนะนํา 

3. กิจกรรมเน�นภาระงาน ประเภทบทบาทสมมุติ (Role - playing) เป5นกิจกรรมท่ี
ผู�เรียนได�รับบทบาทต�างๆ โดยผู�สอนเป5นผู�กําหนดให� กิจกรรมนี้สามารถใช�กับผู�เริ่มเรียนภาษาไป
จนถึงผู�เรียนภาษาในระดับสูงซ่ึงผู�เรียนภาษาในระดับนี้ ควรมีพ้ืนฐานความรู�เดิมและประสบการณ)เดิม
อยู�ด�วย เพราะจะช�วยทําให�เกิดการเรียนรู�เร็วข้ึน 
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4. กิจกรรมเน�นภาระงาน ท่ีฝmกให�ผู�เรียนมีปฏิสัมพันธ)กับเจ�าของภาษานอกห�อง เรียน 
(Community – oriented Task) กิจกรรมนี้จะช�วยให�ผู�เรียนได�ฝmกการใช�ภาษาท่ีสมจริงในสถานการณ)จริง 
  นอกจากนี้  Pica et al. (1993: 19 - 20) ได�กล�าวถึง กิจกรรมเน�นภาระงานและ 
CALLA ว�ามี 5 ประเภท ได�แก� 

1. กิจกรรมเน�นภาระงาน ในการสร�างสัมพันธ)เนื้อหา (Jigsaw Task) คือ กิจกรรมท่ี
ผู�เรียนคนท่ี 1 และผู�เรียนคนท่ี 2 ต�างมีส�วนของข�อมูลท่ีสมบูรณ)อยู�ท้ัง 2 คน และผู�เรียนท้ัง 2 คนนี้
จะต�องทํางานร�วมกัน แลกเปลี่ยนข�อมูลกัน เพ่ือนําข�อมูลท้ังสองนั้นมารวมกันให�เกิดเป5นเรื่องราวท่ี
สมบูรณ)เพียง 1 เรื่อง ขณะทํากิจกรรมนั้น ผู�เรียนท้ัง 2 คนจะเป5นท้ังผู�ร�องขอข�อมูล (Requester) 
และผู�ให�ข�อมูล (Supplier) ในขณะเดียวกัน ดังนั้นจึงเรียกการสื่อสารในกิจกรรมนี้ว�า การสื่อสาร 2 ทาง 
(Two – way Communication) 

2. กิจกรรมเน�นภาระงาน การหาข�อมูลท่ีขาดหายไป (Information Gap Task) คือ 
กิจกรรมท่ีผู�เรียนคนท่ี 1 และคนท่ี 2 ต�างมีส�วนของข�อมูลท่ีเหมือนกัน แต�มีบางส�วนของข�อมูลขาดหายไป 
ดังนั้นผู�เรียนต�างต�องทํางานร�วมกัน ขณะทํางานร�วมกันนั้น ผู�เรียนคนหนึ่งจะเป5นผู�ร�องขอข�อมูล 
(Requester) ในขณะท่ีผู�เรียนอีกคนหนึ่งเป5นผู�ให�ข�อมูล (Supplier) และจะสลับบทบาทกันอีกครั้ง
เพ่ือแต�ละคนจะได�มีข�อมูลท่ีสมบูรณ)เพียง 1 อย�าง การสื่อสารชนิดนี้เรียกว�า การสื่อสารทางเดียว 
(One – way Communication) 

3. กิจกรรมเน�นภาระงาน การแก�ปhญหา (Problem – Solving Task) คือ กิจกรรม
ท่ีผู�เรียนร�วมกันทํางานเพ่ือแก�ปhญหาท่ีได�รับมอบหมาย ผลลัพธ)จากการแก�ปhญหาจะมีได�เพียงอย�างเดียว 

4. กิจกรรมเน�นภาระงาน การตัดสินใจ (Decision – Making Task) คือ กิจกรรมท่ี
ผู�เรียนร�วมกันตัดสินใจเพ่ือหาข�อสรุปอย�างใดอย�างหนึ่งจากหลายๆ ทางเลือกท่ีมีผู�กําหนดไว�ให� 

5. กิจกรรมเน�นภาระงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion Exchange 
Task) คือ กิจกรรมท่ีผู�เรียนร�วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  กิจกรรมเน�นภาระงาน การแก�ปhญหา กิจกรรมเน�นภาระงาน การตัดสินใจ และ
กิจกรรมเน�นภาระงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจเป5นลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง คือ ผู�เรียน
เป5นท้ังผู�ร�องขอข�อมูลและให�ข�อมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนข�อมูลตลอดจนความคิดเห็นระหว�างกันหรืออาจมี
ลักษณะเป5นการทํางานตามลําพังโดยใช�ข�อมูลท่ีมีอยู�เพ่ือแก�ปhญหา หรือตัดสินใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
แสดงความคิดเห็นต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัวอย�างของกิจกรรมเน�นภาระงานและ CALLA แต�ละประเภท มี
ดังต�อไปนี้ 
  กิจกรรมสัมพันธ)เนื้อหา (Jigsaw Task) มักเป5นกิจกรรมท่ีให�ผู�เรียนค�นหาข�อมูลจากกัน 
และเพ่ือแก�ปhญหาหรือจัดเรียงลําดับเหตุการณ)ของเรื่องราวต�างๆ 
  กิจกรรมการหาข�อมูลท่ีขาดหายไป (Information Gap Task) เช�น การให�ผู�เรียน       
ทําตามคําบอกคําสั่ง หรืออาจให�ฟhงข�อความแล�ววาดรูป 
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  กิจกรรมการแก�ปhญหา (Problem – Solving Task) มักเป5นกิจกรรมท่ีให�ผู�เรียนหา
ความแตกต�างจากรูปภาพ (Spot the Differences) โดยผู�เรียนต�องทํางานร�วมกันเพ่ือหาข�อสรุปว�า        
ข�อแตกต�างเหล�านั้นมีอะไรบ�าง  
  กิจกรรมการตัดสินใจ (Decision – making Task) เป5นกิจกรรมท่ีให�ผู�เรียนร�วมกัน
ตัดสินใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส�วนมากมักเป5นการตัดสินใจเก่ียวกับการเลือกความเหมาะสมของบุคคล เช�น 
การตัดสินใจคัดเลือกคนเข�าทํางาน หรือตัดสินใจเลือกคนไข�โรคหัวใจว�าคนไข�คนใดสมควรได�รับการ
ผ�าตัดเปลี่ยนหัวใจ ผู�เรียนต�องพิจารณาเลือกคนไข�เพียงคนเดียวเท�านั้น 
  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion Exchange Task) มักเป5นกิจกรรม 
ท่ีให�ผู�เรียนร�วมกันอภิปรายในหัวข�อท่ีมักก�อให�เกิดการโต�เถียงกันอย�างมาก (Controversial Topics) 
เช�น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับปhญหายาเสพติด เป5นต�น 
  สรุปได�ว�ากิจกรรมเน�นภาระงาน ส�วนใหญ�เป5นกิจกรรมที่ระบุให�ผู�เรียนร�วมกัน
ทํางานเพ่ือหาข�อยุติในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนนั้น อาจเป5นผลลัพธ)เพียงอย�างเดียวหรืออาจเป5น
ผลลัพธ)ท่ีมีความแตกต�างกันออกไปหลายอย�างข้ึนอยู�กับวิธีการท่ีผู�เรียนเลือกมาใช�ติดสินใจหรือ
แก�ปhญหาโดยการสื่อสารระหว�างผู�เรียนอาจมีลักษณะเป5น การสื่อสารทางเดียว หรือ สองทางก็ได� 
  นอกจากนี้ Willis (1996) ได�เสนอประเภทของภาระงานโดยเน�นท่ีการแสดงผลของ
งานท่ีแตกต�างกันในเรื่องของการใช�ภาษาแบ�งเป5น 6 ประเภท ดังนี้ 

1. การลงข�อมูลรายการหรือทําบัญชีรายการ (Listing) ภาระงานประเภทนี้ให�
ความสําคัญต�อการค�นพบข�อเท็จจริง โดยท่ีผู�เรียนต�องสอบถามข�อมูลซ่ึงกันและกัน หรืออาจสอบถาม
จากผู�อ่ืน ผลของภาระงานจะอยู�ในรูปแบบบัญชีรายการ ท่ีมีการเติมข�อความให�เสร็จสมบูรณ) หรือ 
อาจเป5นแผนผังความคิดก็ได� (Draft mind map)  

2. การจัดลําดับและการแบ�งประเภท (Ordering and sorting) ภาระงานประเภท
นี้ ประกอบไปด�วย กระบวนการสําคัญ 4 กระบวนการ  คือ 

2.1 การจัดลําดับเรื่อง การกระทํา หรือเหตุการณ)ให�อยู�ในลําดับท่ีสมเหตุสมผล 
หรือเรียงตามลําดับเวลา 

2.2 การจัดเรียงเรื่องตามค�านิยมส�วนตัวหรือเกณฑ)ท่ีมีการชี้เฉพาะลงไป 
2.3 การจัดแบ�งประเภทเรื่องต�าง ๆ ให�อยู�ในหมวดหมู�หรือ หัวข�อท่ีกําหนดให� 
2.4 การจัดประเภทตามหมวดหมู�ท่ีแตกต�างกันโดยไม�กําหนดหมวดหมู�ให� 

3. การเปรียบเทียบ (Comparing) ภาระงานประเภทนี้เป5นการเปรียบเทียบข�อมูลท่ี
มีลักษณะคล�ายกัน แต�มีความแตกต�างกันในด�านแหล�งท่ีมา ผู�เรียนจะต�องค�นหาความเหมือนและ
ความแตกต�างของข�อมูลนั้น กระบวนการเช�นนี้รวมถึงการจับคู�เพ่ือหาความเหมือนและความแตกต�างด�วย 

4. การแก�ปhญหา (Problem solving) ภาระงานประเภทนี้มุ�งให�มีการแก�ปhญหาท่ี
ต�องใช�ความสามารถด�านเหตุผลและสติปhญญา ผู�เรียนจะมีความพอใจ กระบวนการและเวลาท่ีใช�จะ
แตกต�างกันออกไป ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับชนิดและความซับซ�อนของปhญหา การแก�ปhญหานั้นอาจเป5นปhญหา
เก่ียวกับชีวิตประจําวัน การต้ังสมมุติฐาน การเล�าประสบการณ) การเปรียบเทียบทางเลือก ตลอดจน
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การประเมิน และการตกลงร�วมกันในเรื่องการแก�ปhญหาภาระงานอยู�ในรูปแบบข�อความสั้นๆ ท่ีนํามา
จากต�นฉบับ แล�วให�ผู�เรียนคาดเดาตอนจบของเรื่อง หรืออาจทําให�กิจกรรมซับซ�อนมากยิ่งข้ึน 

5. การร�วมแลกเปลี่ยนประสบการณ)ส�วนตัว (Sharing personal experiences) 
ภาระงานประเภทนี้ส�งเสริมให�ผู�เรียนสนทนากันอย�างอิสระเก่ียวกับตนเองและมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ)ของตนกับผู�อ่ืน การปฏิสัมพันธ)นี้ใกล�เคียงกับการสนทนาทางสังคมท่ีไม�เป5นทางการ 

6. การสร�างสรรค) (Creative tasks) ภาระงานประเภทนี้เรียกว�า โครงงาน โดย
ผู�เรียนทํางานเป5นคู�หรือเป5นกลุ�มปฏิบัติภาระงานท่ีสร�างสรรค)อย�างอิสระ ซ่ึงประกอบไปด�วยภาระงาน
หลายประเภท คือ บัญชีรายการ การเรียงลําดับและจัดประเภท การเปรียบเทียบและการแก�ไขปhญหา 
  ภาระงานท้ัง 6 ประเภทของ Willis  สามารถเป5นภาระงานแบบปลายเปqด (Open-
tasks) ซ่ึงการดําเนินการภาระงานสามารถแตกต�างกันได� และยังคงเป5นท่ียอมรับ แต�ทว�าภาระงาน        
3 ประเภทแรกมีแนวทางเข�าสู�ภาระงานแบบปqด (Closed-tasks) ส�วน 2 ประเภทต�อมา เปqดโอกาสให�มี
การอภิปรายและเขียนประสบการณ) ความเชื่อ และความเข�าใจของแต�ละบุคคลอย�างเป5นอิสระมากกว�า 
  ขณะเดียวกันกิจกรรมประเภทต�างๆท่ีกล�าวมานั้นสามารถนําไปใช�ในการเรียนการสอน
ภาษาโดยใช�เป5นได�ท้ังกิจกรรมหลัก (Main Task) หรือกิจกรรมประกอบ (Supplementary Task) ใน
รูปแบบกิจกรรมเด่ียว (Individual Work) กิจกรรมคู� (Pair Work) หรือกิจกรรมกลุ�ม (Group Work) 
โดย สรณี วงศ)เบ้ียสัจจ) และ วารีวรรณ เบญจพร (2527: 1-8) กล�าวสรุปว�าแม�กิจกรรมเหล�านี้อาจ
นําไปใช�ในบทเรียนในรูปแบบหรือลักษณะใดก็ตาม ก็ควรจะมีหลักการในการนําไปใช�ดังนี้ 

1. กิจกรรมนั้นควรมีลักษณะใกล�เคียงการสื่อความหมายในสถานการณ)ปกติ ในการ
จัดกิจกรรมให�มีลักษณะใกล�เคียงการสื่อความหมายในสถานการณ)ปกติ ควรจะคํานึงถึงสิ่งต�อไปนี้ คือ 

1.1 กิจกรรมนั้นต�องมีจุดมุ�งหมายเชิงการสื่อความหมาย (Communication 
Purpose) ก�อนท่ีผู�เรียนจะเริ่มทํากิจกรรม เขาควรทราบว�าเขาจะต�องทําอะไร เพ่ืออะไร เช�น ฟhง
บทความเพ่ือจดโน�ต อ�านเพ่ือเขียนไดอะแกรม เป5นต�น ซ่ึงสิ่งเหล�านี้เป5นสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนจริงใน
สถานการณ)ปกตินอกห�องเรียน 

1.2 กิจกรรมนั้นทําให�เกิดความจําเป5นท่ีจะต�องสื่อความหมาย  สถานการณ)การ
สื่อความหมายปกติเกิดข้ึนเพราะผู�สื่อความหมายต�องการข�อมูลจากอีกฝ}ายหนึ่ง เนื่องจากตนเองมี
ข�อมูลท่ียังไม�สมบูรณ) การจัดกิจกรรมให�มีลักษณะใกล�เคียงกับสถานการณ)สื่อความหมายปกติจึงต�อง
จัดให�ผู�สื่อความหมายท้ังสองฝ}ายมีข�อมูลท่ีไม�สมบูรณ)ในตนเอง และต�องการข�อมูลจากอีกฝ}ายหนึ่งมา
ทําให�ข�อมูลท่ีตนมีอยู�นั้นสมบูรณ)ได� วิธีการดังกล�าวนี้จะทําให�เกิดความจําเป5นท่ีจะต�องสื่อความหมายข้ึน 

1.3 กิจกรรมนั้นเปqดโอกาสให�ผู�เรียนได�เลือก (Choice) กิจกรรมการสื่อความหมาย
ในห�องเรียนควรเปqดโอกาสให�ผู�เรียนได�มีทางเลือก เช�นเลือกรูปแบบของภาษาและ/หรือ เนื้อหาเอง 
เนื่องจากในสถานการณ)สื่อความหมายปกติ ผู�ส�งข�อมูลซ่ึงอาจเป5นผู�พูดหรือผู�เขียนจะมีโอกาสเลือกพูด
หรือเขียนสิ่งท่ีต�องการ ส�วนผู�รับข�อมูลซ่ึงอาจเป5นผู�ฟhงหรืออ�านก็จะมีโอกาสเลือกฟhงหรือเลือกอ�าน
ส�วนท่ีตรงกับความต�องการของเขา 
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1.4 กิจกรรมนั้นเปqดโอกาสให�ผู�เรียนได�ทราบว�าการสื่อความหมายของตนประสบ
ผลสําเร็จหรือล�มเหลว การท่ีจะให�ผู�เรียนได�ทราบว�าการสื่อความหมายของเขาประสบความสําเร็จหรือ
ล�มเหลวนั้น อาจทําได�โดยการให�ผู�ที่ทําการสื่อความหมายกันได�รับข�อมูลป|อนกลับ (Feedback)    
จากกันและกันว�าการสื่อความหมายของตนประสบความสําเร็จมากน�อยเพียงใดการได�รับข�อมูล
ป|อนกลับ (Feedback) จากคู�ในการสื่อความหมายของตนใกล�เคียงกับการสื่อความหมายจริงมากกว�า
การให�ผู�สอนเป5นผู�ตัดสินว�าการสื่อความหมายของผู�เรียนใช�ได�หรือไม� 

1.5 ภาษาท่ีใช�ในกิจกรรมมีลักษณะเป5นภาษาท่ีเจ�าของภาษาใช�จริงเหมาะสมกับ
สถานการณ) ภาษาท่ีใช�ในกิจกรรมควรเป5นภาษาท่ีเจ�าของภาษาใช�จริงในสถานการณ)สื่อความหมาย
ปกติ  การพิจารณาว�าภาษาที่ใช�ในกิจกรรมเหมาะสมกับสถานการณ)หรือไม�นั้นดูได�จากปhจจัย           
3 ประการ คือ บทบาทของผู�สื่อความหมาย (Role) เนื้อเรื่อง (Topic) และสถานท่ี (Setting)  

2. กิจกรรมควรเป5นไปตามหลักการเรียนรู� (Learning Principles) ในการจัดกิจกรรม
ให�เป5นไปตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู�ควรคํานึงถึงสิ่งเหล�านี้คือ 

2.1 กิจกรรมต�องน�าสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู�เรียนการพิจารณาความ
น�าสนใจของกิจกรรมควรยึดผู�เรียนเป5นสําคัญ เพราะกิจกรรมท่ีน�าสนใจอาจเป5นแรงจูงใจให�ผู�เรียน
ต้ังใจเรียนและมีทัศนคติท่ีดีต�อการเรียน วิธีพิจารณาอาจทําได�โดยปรึกษากับผู�เรียนให�ผู�เรียนมีโอกาส
แสดงความคิดเก่ียวกับเนื้อหาวิธีการและลักษณะกิจกรรมท่ีตนคิดว�าน�าสนใจหรือสังเกตจากปฏิกิริยา
ของผู�เรียนในขณะทํากิจกรรม 

2.2 กิจกรรมมีลักษณะท�าทายในระดับท่ีเหมาะสม กิจกรรมท่ีมีลักษณะท�าทาย
คืออาจจะยากเกินระดับท่ีผู�เรียนรู�แล�วเล็กน�อย เพ่ือให�เกิดการเรียนรู� ดังนั้นในการจัดกิจกรรม ผู�สอน
จึงจําเป5นต�องรู�ระดับของผู�เรียนเป5นอย�างดี 

2.3 กิจกรรมเปqดโอกาสให�ผู�เรียนได�ใช�ความรู�และประสบการณ)ท่ีมีอยู� กิจกรรม
ประเภทนี้จะช�วยเชื่อมโยงห�องเรียนกับโลกภายนอก ทําให�ผู�เรียนเห็นประโยชน)ของกิจกรรมและการ
เรียนรู�ในห�องเรียน ช�วยส�งเสริมทักษะการถ�ายโอน (Transfer) ทําให�ผู�เรียนรู�จักนําสิ่งท่ีเรียนใน
ห�องเรียนไปประยุกต)ใช�นอกห�องเรียน 

2.4 กิจกรรมเสริมสร�างการเรียนรู�ในระดับสูงกว�าระดับความรู�ความจําและความ
เข�าใจ ระดับการเรียนรู�ในกิจกรรมไม�ควรจํากัดอยู�แค�ความรู�ความจําและความเข�าใจ แต�ควรส�งเสริม
ให�ผู�เรียนได�ฝmกฝนกระบวนการเรียนรู�ในระดับสูงข้ึนไป  เช�น  การตีความ  การนําไปใช�   การแก�ปhญหา 
การวิเคราะห) การอธิบาย การประเมินผล เหล�านี้ เป5นต�นเพราะเป5นการส�งเสริมให�ผู�เรียนมีความคิด
แตกฉาน 

2.5 กิจกรรมนั้นเปqดโอกาสให�ผู �เรียนทุกคนมีส�วนร�วมในระดับใกล�เคียงกัน   
ไม�ทําให�ผู�เรียนคนใดรู�สึกว�าตนเองเป5นส�วนเกิน 

3. กิจกรรมควรเป5นไปตามหลักการสอน ซ่ึงควรคํานึงถึงสิ่งต�อไปนี้ 
3.1 กิจกรรมนั้นเข�ากันได�กับบทเรียนท่ีจะสอน ในการจัดกิจกรรม ผู�จัดจะต�องรู�

ว�ากิจกรรมนั้น ๆ มีจุดมุ�งหมายให�ผู�เรียนฝmกทักษะอะไร ฝmกหน�าท่ีหรือรูปแบบภาษาเช�นใดและมีเนื้อ
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เรื่องเก่ียวกับอะไรจึงจะพิจารณาได�ว�ากิจกรรมนั้น ๆ สมควรจะนํามาใช�ในบทเรียนบทนี้ และจะส�งเสริม
ส�วนประกอบส�วนอ่ืน ๆ ในบทเรียนซ่ึงจะช�วยให�ผู�เรียนบรรลุจุดประสงค)ท่ีกําหนดไว�ในบทเรียน 

3.2 กิจกรรมต�องเหมาะสมกับสถานการณ)การสอน สถานการณ)การสอนย�อม
แตกต�างกันตามลักษณะผู�เรียน วัย และประสบการณ) ระดับความสามารถของผู�เรียนขนาดห�องเรียน 
ลักษณะห�องเรียน ฯลฯ เหล�านี้เป5นสิ่งท่ีต�องคํานึงถึงในการจัดกิจกรรม 

3.3 ความสามารถของผู�สอนในการควบคุมห�องเรียนและให�ความช�วยเหลือ
ผู�เรียนในขณะทํากิจกรรมผู�เรียนจะต�องมีความเข�าใจชัดเจนในกิจกรรมนั้น ๆ 
  สรุปได�ว�ากิจกรรมเน�นภาระงาน นั้นมีหลากหลายประเภทซ่ึงล�วนแต�เป5นกิจกรรมท่ี
ส�งเสริมให�เกิดการใช�ภาษาในการสื่อสารและการเรียนรู�ท้ังในห�องเรียนและนอกห�องเรียนดังนั้นนักการ
ศึกษาหลายท�านได�ชี้ให�เห็นถึงประโยชน)ของกิจกรรมเน�นภาระงาน ประเภทต�างๆอย�างสอดคล�องกัน 
อาทิ Taylor (1984: 134-135) Brumfit (1984: 65) Pica et al. (1993: 18) Ellis (1984: 32) 
Bygate (1999) Richards et al., (1986: 373) โดยระบุว�ากิจกรรมเน�นภาระงานกิจกรรมท่ีมี
เป|าหมายในการเรียนกว�างขวางครอบคลุมถึงการเรียนรู�ทักษะชีวิตมีบริบทการเรียนรู�ท่ีเป5นลําดับ
ธรรมชาติและเสริมสร�างโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ) (Interaction) ให�แก�ผู�เรียน ทั้งในรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ)ระหว�างผู�เรียนกับผู�เรียนระหว�างผู�เรียนกับผู�สอน เพ่ือแลกเปลี่ยนข�อมูลและความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกันเพื่อสื่อความหมายให�เข�าใจตรงกัน (Negotiation) ร�วมมือกันทํากิจกรรมให�บรรลุ
จุดมุ�งหมายเดียวกันหรือแข�งขันกันผู�เรียนจะได�รับประสบการณ)ในการใช�ภาษาท่ีสมจริงทําให�ผู�เรียน
พัฒนาความสามารถในการใช�ภาษาได�อย�างเหมาะสมตามสถานการณ)จริงเม่ือผู�เรียนไม�อาจเข�าใจ
ภาษาเป|าหมาย (Target Language) หรือเม่ือต�องมีส�วนร�วมในการใช�ภาษาท่ีเหนือกว�าความสามารถ
ท่ีแท�จริงที ่ตนมีอยู � กิจกรรมเน�นภาระงาน ช�วยให�ผู �เร ียนได�ฝmกการใช�กลยุทธ)ในการสื ่อสาร 
(Communicative Strategies) เป5นต�นว�า กลยุทธ)ในการถอดความ (Paraphrasing) การพูดอ�อม 
(Circumlocuting) การเลียนแบบท�าทาง (Miming) และการขอความช�วยเหลือจากคู�สนทนา  และ
เนื่องจากกิจกรรมเน�นภาระงาน มีหลายประเภทหรือหลายชนิดจึงเป5นประโยชน)อย�างยิ่งท่ีจะนํามาใช�
ในการเรียนการสอนภาษาเพราะการใช�กิจกรรมเน�นภาระงาน ต�างกันหลายชนิดจะทําให�การเรียนการ
สอนภาษามีลักษณะเป5นการสื่อสารมากข้ึน เช�นเดียวกับนักการศึกษาไทย คือ ลม�อม ศรีเจริญ (2544: 
19)  กล�าวว�า การเรียนการสอนภาษาแบบเน�นภาระงานมุ�งให�ผู�เรียนทํางานหรือกิจกรรมการสื่อสาร
เพ่ือผลิตภาษาท่ีสามารถเข�าใจได� ช�วยให�ผู�เรียนได�รับประสบการณ)ตรงท่ีสามารถนําไปประยุกต)ใช�กับ
สถานการณ)ท้ังโดยตรงและโดยอ�อมได� กล�าวคือ ตัวป|อนทางภาษา กิจกรรมท่ีสอดคล�องกับตัวป|อน
ทางภาษาและกระบวนการเรียนจะช�วยพัฒนาความสามารถในการรับรู�แบบต�างๆท้ังกระบวนการ
เรียนรู�และการรับรู�การเรียนรู� (Cognitive and Metacognitive Perceptions)พัฒนาความสามารถ
ในการใช�ภาษา พัฒนากลยุทธ)ในการสื่อสาร พัฒนากลยุทธ)ในการเรียนรู� และช�วยพัฒนาเก่ียวกับ
การประเมิน 
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  จะเห็นได�ว�าในการเรียนการสอนภาษาที่เน�นภาระงาน นั้นมีความเกี่ยวข�องกับ
ความสามารถในการสื่อสารและกระบวนการทางปhญญาเนื่องจากกิจกรรมเน�นภาระงาน มีจุดมุ�งหมาย
ให�ผู�เรียนใช�สิ่งท่ีมีหรือท่ีจัดหาไว�แล�วช�วยในการปฏิบัติงานให�สําเร็จผู�เรียนจึงมีโอกาสในการเลือกใช�
รูปแบบ และหน�าท่ีภาษารวมท้ังทักษะต�างๆอย�างเป5นอิสระ 
 
ตารางท่ี 4 สรุปสังเคราะห)แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเน�นภาระงาน 

แนวคิดทฤษฎี อ�างอิง สรุปการสังเคราะห) 
การจัดกิจกรรมเน�น
ภาระงาน (Task-
based 
Activities) 
 
 
 
การจัดกิจกรรมเน�น
ภาระงาน (Task-
based 
Activities) 

Willis (1996); 
Ellis (1984: 32); 
Richards et al. 
(1986: 373); 
 
 Nunan  
(1989: 10), Candlin 
(1987: 10-12); 
Paulston (1979:  
6-21);  Pica et al. 
(1993: 19-20); 
Taylor (1983: 179-
191); Brumfit 
(1984: 65) Skehan 
(1996, 1998) 

เป5นกระบวนการท่ีชี้นําให�ผู�เรียนได�ปฏิบัติงาน
อย�างมีข้ันตอนมีเป|าหมายของการปฏิบัติท่ีเด�นชัด
ช�วยเสริมสร�างแรงจูงใจความตระหนักในการ
เรียนเจตคติ ท่ี ดีความรับผิดชอบและความ
สนุกสนานให�กับผู�เรียนองค)ประกอบของกิจกรรม
เน�นภาระงาน ประกอบด�วย จุดมุ�งหมายของ
ภาระงานท่ีระบุว�าภาระงานนั้นต�องการให�ผู�เรียน
บรรลุวัตถุประสงค)ของหน�าท่ีทางภาษาอย�างใด
อย�างหนึ่ง ในการทํากิจกรรมนั้นผู�เรียนจะได�ฝmก
การใช�ภาษาโดยใช�ตัวป|อนท่ีสมจริงซ่ึงจะทําให�
ผู�เรียนสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ)ในภาระงาน
นั้ น กั บ เ ห ตุ ก า ร ณ) จ ริ ง ท่ี อ า จ เ กิ ด ข้ึ น ไ ด� ใ น
สถานการณ)จริง ท้ังนี้ 
กิจกรรมจะมีการระบุข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม
อย�างชัดเจน เพ่ือให�ได�ผลลัพธ)อย�างใดอย�างหนึ่ง 
ขณะเดียวกันภาระงานนั้นก็มีการกําหนดบทบาท
ของครูและผู� เรียนว� า มีปฏิสัมพันธ)ต�อกันใน
ลักษณะใด เป5นกระบวนการท่ีชี้นําให�ผู�เรียนได�
ปฏิบัติงานอย�างมีข้ันตอนมีเป|าหมายของการ
ปฏิบัติท่ีเด�นชัดช�วยเสริมสร�างแรงจูงใจความ
ตระหนักในการเรียน เจตคติท่ีดี ความรับผิดชอบ
และความสนุกสนานให�กับผู�เรียน ผู�เรียนจะได�ฝmก
การใช�ภาษาโดยใช�สิ่งนําเข�าหรือปhจจัยรับเข�าท่ี
สมจริง 
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 เกณฑ1ในการจัดลําดับภาระงาน (Criteria for grading tasks)  
 Eillis (2004: 228) ได�สังเคราะห)แนวคิดเก่ียวกับเกณฑ)ในการจัดลําดับภาระงาน

ของ Bindley (1989); Candlin (1987); Prabhu (1987); Nunan (1989); Skehan (1998); และ 
Robinson (2001) โดยพิจารณาจากความซับซ�อนของภาระงานเพ่ือจัดลําดับความยากง�ายของภาระ
งานซ่ึงกําหนดเกณฑ)หลัก ๆ 4 ด�านได�แก�  

 1. ด�านปhจจัยหรือสิ่งนําเข�าในภาระงาน (Input) 
 2. ด�านเง่ือนไขของภาระงาน 
 3. ด�านกระบวนการในการปฏิบัติภาระงาน 
 4. ด�านผลลัพธ)ของภาระงาน 

  โดยในแต�ละด�านประกอบด�วยรายละเอียดดังนี้ 
1. ด�านปhจจัยหรือสิ่งนําเข�าในภาระงาน  

1.1 รูปแบบของสื่อท่ีใช�เป5นตัวป|อนทางภาษา (Input medium) ซ่ึงมีรูปแบบ
ต�างๆ อาทิ รูปภาพ ภาษาเขียน หรือภาษาพูด ซ่ึงเรียงลําดับแล�วพบว�าสําหรับผู�เรียนภาษาท่ีสองตัว
ป|อนทางภาษาท่ีเป5นรูปภาพมีความง�ายมากกว�าตัวป|อนท่ีเป5นภาษาเขียนและภาษาพูด 

1.2 ระดับความซับซ�อนของรูปแบบภาษา (Code complexity) ในท่ีนี้หมายถึง
คําศัพท)หรือประโยคท่ีซ่ึงมีอิทธิพลต�อความเข�าใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีข�อความท่ีเป5นตัวป|อน
ทางภาษาให�กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประกอบด�วยคําศัพท)ท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีพบ
บ�อยๆ รวมท้ังประโยคท่ีสั้นและธรรมดาไม�ซับซ�อนมากจะทําให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข�าใจได�ง�าย
กว�าข�อความท่ีประกอบด�วยคําศัพท)ท่ีไม�ค�อยปรากฏบ�อยหรือเป5นประโยคท่ีซับซ�อน 

1.3 ความซับซ�อนของกระบวนความสามารถในทักษะการคิด (Cognitive complexity) 
หมายถึง ระดับ ขนาดหรือขอบเขตของความสามารถในทักษะการคิดท่ีจําเป5นต�องใช�ในการปฏิบัติ
ภาระงาน ประกอบด�วย 

1.3.1 ชนิดของข�อมูล (Information type) หาข�อมูลเป5นข�อมูลคงท่ี (Static) 
หรือภาระงานท่ีมีการดําเนินงานแบบเดิมตลอดถือว�าเป5นภาระงานท่ีง�ายท่ีสุด ขณะท่ีภาระงานท่ีต�อง
ใช�การแสดงความคิดเห็นหรือประกอบด�วยการดําเนินเหตุการณ)หรือกิจกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
เคลื่อนท่ี (Dynamic) ถือว�าเป5นภาระงานท่ียากข้ึนโดยเฉพาะอย�างยิ่งภาระงานท่ีมีชนิดของข�อมูลเป5น
ความคิดเชิงนามธรรมต�องใช�กระบวนความสามารถในทักษะการคิดระดับซับซ�อนถือว�ามีระดับความยาก
มากท่ีสุด 

1.3.2 จํานวนของข�อมูล (Amount of information) ท่ีใช�ในกระบวนการ
ปฏิบัติภาระงาน เช�นภาระงานท่ีเป5นเรื่องราว หากประกอบด�วยตัวละครจํานวนไม�มาก ผู�เรียนก็สามารถ
ปฏิบัติภาระงานเช�นในการเล�าเรื่องได�ง�ายกว�าเรื่องท่ีมีตัวละครหลายตัว 

1.3.3 ระดับโครงสร�าง (Degree of structured) ในที่นี้หมายถึงระดับ
โครงสร�างทางภาษาท่ีเป5นตัวป|อน หากตัวป|อนทางภาษาในการปฏิบัติภาระงานมีโครงสร�างทางภาษา
ท่ีชัดเจนจะทําให�ปฏิบัติภาระงานได�ง�ายกว�าภาระงานที่มีตัวป|อนที่มีโครงสร�างทางภาษาหลวม
หรือไม�ชัดเจน 
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1.3.4 บริบทที่สนับสนุนตัวป|อนทางภาษา (Context dependency) 
หมายถึงความสัมพันธ)เก่ียวข�องระหว�างภาษาท่ีใช�ในการปฏิบัติภาระงานกับสื่อท่ีใช� หรือหมายถึงการ
ได�รับการสนับสนุนท่ีเป5นประโยชน)ต�อการปฏิบัติภาระงานจากสถานการณ)แวดล�อมความคุ�นเคยของ
ข�อมูล (Familiarity of information) ความรู�ท่ัวไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีผลต�อความยาก
ง�ายในการปฏิบัติภาระงาน กล�าวคือหากภาระงานใดท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเคยมีประสบการณ)
ส�วนตัวหรือคุ�นเคยกับเนื้อหาท่ีใช�ในการปฏิบัติภาระงาน ภาระงานนั้นก็จะปฏิบัติได�ง�ายกว�าภาระงาน
ท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีไม�คุ�นเคย 

2. ด�านเง่ือนไขของภาระงาน ประกอบด�วยเง่ือนไขท่ีเก่ียวข�องกับปhจจัยต�างๆ ดังนี้ 
2.1 กระบวนการเจรจาเพ่ือความเข�าใจ (Negotiation of meaning) หมายถึง

กระบวนการสื่อสารต�อรองของคู�เจรจาสองคนข้ึนไปท่ีใช�ในการแก�ไขปhญหาความเข�าใจในการสื่อสาร 
ภาระงานท่ีเปqดโอกาสให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีได�มีการใช�ภาษาในการเจรจากับเพ่ือนหรือท่ี
เรียกว�าภาระงานสองทาง (Two-way tasks) ถือว�าปฏิบัติได�ง�ายกว�า ภาระงานทางเดียว (One-way 
tasks) เนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีไม�มีโอกาสในการสื่อสารเจรจากับเพ่ือนขณะปฏิบัติภาระงาน 

2.2 ความต�องการของภาระงาน (Task demands) ซ่ึงความยากง�ายของภาระงาน
จะข้ึนอยู�กับความต�องการท่ีภาระงานมอบให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีปฏิบัติ เช�นการอธิบายแผนท่ี
หรือเส�นทางโดยมีการระบุเส�นทางในแผนท่ีให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีไว�แล�วถือเป5นภาระงานท่ี
ต�องการให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (Single task) แต�หากภาระงาน
เดียวกันนี้ให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีระบุเส�นทางในแผนท่ีเองรวมท้ังอธิบายเส�นทางในแผนท่ีถือว�า
เป5นภาระงานท่ีซับซ�อนและยากกว�าเนื่องจากต�องการให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีปฏิบัติภาระงาน
มากกว�าหนึ่งความต�องการ (Dual task) 

2.3 แบบวิธีสัมพันธสาร (Discourse mode) ในการปฏิบัติภาระงานบทพูด
ท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีต�องปฏิบัติคนเดียว (Monologic Task) จะปฏิบัติได�ยากกว�าภาระงานทีมี
บทพูดหรือสนทนาให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีปฏิบัติร�วมกับเพ่ือน (Dialogic task) เนื่องจากภาระงาน
ท่ีปฏิบัติร�วมกันเปqดโอกาสให�ผู�เรียนท่ีมีศักยภาพทางภาษาสูงกว�าได�ช�วยเพ่ือน การช�วยเหลือดังกล�าว
เป5นการเสริมศักยภาพท่ีละข้ันข้ึนไปเรื่อยๆ ตามความต�องการผู�เรียนเป5นการต�อโครงสร�าง (Scaffolding) 
ภาระงานดังกล�าวนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีโอกาสได�สื่อสารเพ่ือสร�างความกระจ�างและทําความ
เข�าใจร�วมกัน 

3. ด�านกระบวนการในการปฏิบัติภาระงาน หมายถึงกระบวนการสร�างความรู�
ความเข�าใจตัวอย�างเช�น ชนิดของภาระงานการแลกเปลี่ยนข�อมูลจะปฏิบัติได� ง�ายกว�าภาระงานการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงกระบวนการท่ีมีข้ันตอนน�อยกว�าก็จะปฏิบัติได�ง�ายกว�ากระบวนการท่ีมี
หลายข้ันตอน 

4. ด�านผลลัพธ)ของภาระงาน พิจารณาจากปhจจัยที่เกี่ยวข�องกับผลลัพธ)จากการ
ปฏิบัติภาระงาน 4 ด�านดังนี้ 

4.1 รูปแบบของผลลัพธ)หรือผลผลิตจากภาระงาน (Medium) มีท้ังออกมาเป5น
รูปภาพซ่ึงถือว�าง�ายกว�าผลลัพธ)หรือผลผลิตจากภาระงานท่ีเป5นการเขียนหรือการนําเสนอด�วยการพูด 
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4.2 ขอบข�ายของผลลัพธ)หรือผลผลิตจากภาระงาน (Scope) เป5นแบบปqดคือ
ภาระงานท่ีมีคําตอบหรือแนวทางท่ีเป5นปลายทางอยู�แล�ว (Closed task) จะปฏิบัติได�ง�ายกว�าภาระ
งานแบบท่ีไม�มีคําตอบหรือแนวทางปลายทาง (Open task) ซ่ึงอาจมีเพียงคําตอบท่ีมีความเป5นไปได�
หลาย ๆ คําตอบ ตอบได�หลากหลาย 

4.3 รูปแบบภาษาการพูดหรือเขียนท่ีใช�ในผลผลิตหรือผลลัพธ)ของภาระงาน เช�น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะเรียนรู�ภาระงานการทํารายการ การบรรยาย การพรรณนาและการจัด
หมวดหมู� ได�ง�ายกว�าภาระงานการโต�แย�ง ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับจํานวนและเนื้อหาท่ีใช�ด�วย 
  ข้ันตอนกระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรมการเรียนแบบเน�นภาระงาน 

 ข้ันตอนการเรียนการสอนโดยใช�กิจกรรมการสอนแบบเน�นภาระงาน ตามแนวการอ�าน
ของ Prabhu (1979) ซ่ึงเป5นผู�ท่ีเชื่อว�าในการท่ีผู�เรียนจะพัฒนาการใช�ภาษาได�ตามความต�องการนั้น
ต�องได�รับโอกาสในการพัฒนาความเข�าใจภาษาก�อน รูปแบบของภาษาต�องเกิดจากการรับรู�ภาษาโดย
ผ�านระบบการจัดการภายในดังนั้นจึงไม�มีการกําหนดโครงสร�างทางคําศัพท)หรือหัวข�อทางภาษาไว�
ล�วงหน�าไม�มีลําดับข้ันตอนของบทเรียนท่ีต�องฝmกหรือต�องใช�ภาษาตามความต�องการสิ่งสําคัญคือ
ปhญหาหรืองานท่ีให�ผู�เรียนปฏิบัติ ดังนั้น Prabhu จึงได�กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติภาระงานไว� 2 
ข้ันตอนประกอบด�วย ข้ันเตรียมปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) และข้ันการปฏิบัติภาระงาน (Task) 

 ข้ันเตรียมปฏิบัติภาระงาน(Pre-task) เป5นวิธีการท่ีครูใช�กับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีท้ังห�องเรียน หนึ่งกลุ�มหรือหนึ่งคน เพ่ือแสดงหรือสาธิตกิจกรรมก�อน เป5นการลดความยากของ
กิจกรรมและมุ�งเร�าความสนใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป5นการให�ผู�เรียนได�คิดถึงภาษาท่ีต�อง
นํามาใช�ในการทํากิจกรรมนั่นเอง 

 ข้ันการปฏิบัติภาระงาน(Task) เป5นกิจกรรมท่ีให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีปฏิบัติ
จริงซ่ึงส�วนใหญ�จะให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีปฏิบัติเด่ียว และหลังปฏิบัติกิจกรรมดังกล�าวครูจะให�
ข�อมูลป|อนกลับด�วย 
  ท้ังนี้กิจกรรมท่ีใช� Prabhu (1980) ได�กําหนดระดับความยากง�ายไว�ว�าผู�เรียนจํานวน
ไม�น�อยกว�าครึ่งสามารถทําได�อย�างน�อยครึ่งหนึ่งของงานขณะท่ี Willis  (1996) ได�กล�าวถึงข้ันตอน
กระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรมการเรียนแบบเน�นภาระงาน 3  ข้ันตอนได�แก�  ข้ันก�อนปฏิบัติ
ภาระงาน (Pre-task) ข้ันปฏิบัติภาระงาน (Task cycle)  และ ข้ันเน�นความรู�ทางภาษา (Language 
focus) ดังมีรายละเอียดดังนี้ คือข้ันก�อนปฏิบัติภาระงาน ครูเสนอหัวข�อในการสอน บอกศัพท) วลีท่ี
เป5นประโยชน) ครูต�องแน�ใจว�าผู�เรียนเข�าใจงาน ให�ผู�เรียนดูตัวอย�างงานท่ีมีผู�เคยทําไว� ผู�เรียนจด
คําศัพท) วลี ท่ีสําคัญเตรียมตัวทํางาน ข้ันปฏิบัติภาระงาน ผู�เรียนมีบทบาทในการปฏิบัติงานอาจทําอยู�
ในรูปงานคู�หรือกลุ�มย�อยมีการวางแผนเตรียมรายงานต�อห�องเรียนการรายงานนําเสนองานว�า
ปฏิบัติงานอย�างไรค�นพบอะไรต�อห�องเรียน โดยครู เฝ|าดูผู�เรียนอยู�ห�างๆ ช�วยตรวจแก�งานนําเสนอของ
ผู�เรียนทําหน�าท่ีประธานและคอยกระตุ�นผู�เรียนก�อนช�วยให�ผู�เรียนม่ันใจการนําเสนอ งานและให�ข�อมูลป|อน 
ข้ันหลังปฏิบัติภาระงานแบ�งเป5นสองส�วนคือการวิเคราะห)และการฝmกฝนโดยในส�วนของการวิเคราะห)
ผู�เรียน ตรวจสอบและอภิปรายรูปแบบภาษาหรือเน�นความรู�ทางภาษา (Language Features)   ท่ีใช�
ในภาระงาน ในส�วนการฝmกฝนครูนําผู�เรียนฝmกรูปแบบทางภาษาเพื่อเพิ่มเติมเสร�างความม่ันใจให�
ผู�เรียน โดยทบทวนรูปแบบทางภาษากับผู�เรียนท้ังห�อง ให�คําศัพท) วลีท่ีจําเป5นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมผู�เรียน  
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ฝmกคําศัพท) วลีที่ได�จากการอภิปรายรูปแบบภาษานักศึกษาระดับปริญญาตรีจดบันทึกซ่ึงท้ัง 
Samuda et al. (1996) Ellis  (2004)  รวมท้ัง Skehan (1999) แบ�งข้ันตอนกระบวนการเรียนการสอน
ของกิจกรรมการเรียนแบบเน�นภาระงาน 3  ข้ันตอนเช�นเดียวกับ Willis  (1996)  
  ดังนั้นข้ันตอนในการปฏิบัติงานไม�ว�าจะเป5นสองข้ันตอนหรือสามข้ันตอนก็ตาม แต�
ความ เหมือนของกิจกรรมเน�นภาระงาน ท่ีใช�มีจุดมุ�งหมายเน�นความหมายในการสื่อสารเป5นหลักโดย 
Ellis  (2004: 146-147) ให�ความสําคัญของพฤติกรรมการเรียนรู�ภาษาท่ีต�องได�รับการพัฒนาโดยเน�น
ว�าผู�เรียนต�องปฏิบัติภาระงานในรูปแบบของการสื่อสารเพ่ือพฤติกรรมความเป5นอัตโนมัติทางภาษา
ของของผู�เรียน แม�ในการเรียนรูปแบบภาษาท่ีกําหนด (Declarative Knowledge) ผู�เรียนควรได�
ปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนภาษาท่ีเน�นให�ผู�เรียนได�ใช�ภาษาเป|าหมายในบริบทของการสื่อสารท่ี
เรียกว�าภาระงานแบบเจาะจงหรือแบบกําหนภาษา (Focused task)  ซ่ึง ภาระงานแบบนี้จะแตกต�าง
จากแบบฝmกหัดท่ีเรียกว�าไวยากรณ)แบบเน�นสถานการณ) (Situational grammar)  เพราะไม�ได�เน�นให�
ผู�เรียนมุ�งเรียนรู�ท่ีรูปแบบของภาษาท่ีกําหนดในลักษณะของการฝmกฝนหรือเรียนรู�รูปแบบภาษาท่ีครู
จัดเตรียมให�   ภาระงานแบบเจาะจงเป5นภาระงานท่ีให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีสังเกตรูปแบบทางภาษา
ด�วยตนเองขณะปฏิบัติภาระงาน เกิดความสามารถในทักษะการคิดการเปรียบเทียบและเรียนรู�
กฎเกณฑ)ทางภาษาและสามารถใช�ภาษาพูดได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 4 กิจกรรมเน�นภาระงานในรูปแบบกําหนดภาษา 
 
  สรุปว�าท้ังรูปแบบตลอดจนองค)ประกอบของกิจกรรมเน�นภาระงานนั้นส�งเสริมการ
เรียนรู�ท่ีเน�นการมีปฏิสัมพันธ)ของผู�เรียน พัฒนาทักษะสังคมรวมท้ังพัฒนาการเรียนรู�ภาษาอย�างธรรมชาติ
ข้ันตอนการนําเสนอกิจกรรมเน�นภาระงานสอดคล�องกับการเรียนรู�แบบร�วมงาน(Collaborative 
learning) สรุปว�าท้ังรูปแบบตลอดจนองค)ประกอบของกิจกรรมเน�นภาระงานนั้นส�งเสริมการเรียนรู�ท่ี
เน�นการมีปฏิสัมพันธ)ของผู�เรียน พัฒนาทักษะสังคมรวมท้ังพัฒนาการเรียนรู�ภาษาอย�างธรรมชาติโดย
ขั้นตอนการนําเสนอกิจกรรมเน�นภาระงานสอดคล�องกับการเรียนรู�แบบร�วมงาน (Collaborative 
learning) รวมท้ังการสอนโดยใช�กิจกรรมภาระงาน Ellis  (2004: 31) ยังเรียกว�าเป5นกิจกรรมการเรียน
ภาษาท่ีส�งเสริมมนุษยสัมพันธ)ด�วยเช�นกัน และกิจกรรมเน�นภาระงานนี้ไม�เพียงเป5นภาระงานท่ีเน�นท่ี
การปฏิสัมพันธ)และผลผลิตเท�านั้นยังเป5นภาระงานท่ีเน�นท่ีสิ่งรับเข�า (Input-based) ได�เช�นกัน อาทิ 

การนําเสนอหรือบอกกล�าว
ข�อมูลอันเป5นความรู�ทางภาษา 
(Declarative knowledge) 
ซ่ึงอยู�ในลักษณะของ
กระบวนการท่ีควบคุม 

การฝmกฝนการสื่อสารผ�านภาระ
งานในรูปแบบกําหนดภาษา 
(Focused tasks) ซ่ึงออกแบบ
ให�ผู�เรียนเกิดความสนใจใน
รูปแบบเฉพาะของภาษาจากท้ัง
ปhจจัยรับเข�าและผลผลิตทาง
ภาษา 

การใช�ภาษาในลักษณะของ
กระบวนการท่ีเป5นอัตโนมตัิ
ในการสื่อสาร(Procedural 
knowledge/automatic 
processing) 
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ภาระงานการอ�านหรือการฟhงซ่ึงภาระงานดังกล�าวเหมาะกับผู�เรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาใน
ระดับเริ่มต�นเพราะภาระงานนี้เปqดโอกาสให�ผู�เรียนได�รับปhจจัยรับเข�าทางภาษาเป|าหมายอย�างมาก 
 ดังนั้นในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอ�านเน�นภาระงานนําแนวคิดในการดําเนิน
กิจกรรมเน�นภาระงาน ซ่ึงสังเคราะห)แนวคิดของ Prabhu (1984) Ellis  (2004) รวมท้ัง Skehan 
(1999) และ Willis  (1996) ผนวกกับองค)ประกอบของกิจกรรมเน�นภาระงานและ CALLA ตาม
แนวคิดของ Shavelson และ Stern  (1981) รวมท้ัง Nunan (1989) นํามาบูรณาการกับกิจกรรม
การอ�านอันประกอบด�วย เนื้อหา สื่ออุปกรณ) กิจกรรม เป|าหมาย นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บริบททางสังคมโดยข้ันตอนของภาระงานเพ่ิมเติมเป5น4 ข้ันตอนคือข้ันก�อนปฏิบัติการ ข้ันปฏิบัติการ 
ข้ันความรู�ควรจําและ ข้ันผลผลิต ซ่ึงรูปแบบการอ�านเน�นภาระงานนี้มุ�งให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีได�
ปฏิบัติกิจกรรมการอ�านท่ีเน�นการปฏิบัติอย�างต�อเนื่องและมีเป|าหมายชัดเจนโดยใช�สื่อการอ�านท่ีบรรจุ
สิ่งนําเข�าท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเข�าใจได� เพ่ือพัฒนาความเข�าในในการอ�าน  
  ด�วยลักษณะการออกแบบองค)ประกอบต�างๆของรูปแบบกิจกรรมการอ�านท่ีนํา
จุดเด�นของหลักการอ�านมาบูรณาการเข�าด�วยกันโดยมีสื่อการอ�านท่ีหลากหลายและมีระดับท่ี
เหมาะสมกับความสามารถและความต�องการผู�เรียนผู�วิจัยจึงม่ันใจว�ากิจกรรมการอ�านเน�นภาระงานท่ี
สร�างข้ึนจะส�งเสริมความเข�าใจในการอ�านให�ผู�เรียนสูงข้ึนจากเดิม 
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ตารางที่ 5 สรุปสังเคราะห)ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเน�นภาระงาน 
นัก  

วิชาการ  
Prabhu  
(1984)  

Willis   
(2000)  

Ellis   
(2004)  

Nunan  
(2004)  

สรุปการสังเคราะห)  

ก�อนปฏิบัติการ  ผู�สอนนําเสนอภาระ
งาน  

(Question and 
answer type)  

ผู�สอนเสนอหัวข�อ 
บอกศัพท) และวลี
ที่เป5นประโยชน)  

ผู�เรยีนเตรียมตัว  

ผู�สอนชี้แจงภาระงานให�ผู�เรียน
เตรียมความพร�อมโดยอาจ
ยกตัวอย�างหรือให�กลยุทธ)
ในการปฏิบัติงาน  

ผู�สอนกระตุ�นความ  
รู�เดิมของผู�เรียน  
ผู�สอนควบคุมให�ผู�เรียน

ฝmกหัดสิ่งที่อยู�ใน
เนื้อหา  

1.ขั้นก�อนปฏิบัติงาน  
ผู�สอนชี้แจงภาระงานและกระตุ�นความรู�

เดิมของผู�เรียน  
ผู�สอนคอยชี้แนะและบคุมให�ผู�เรียนฝmกหัด

สิ่งที่อยู�ในเนื้อหาโดยผู�สอนคอยชี้แนะ  

ปฏิบัติการ  ผู�เรยีนปฏิบัติงาน 
โดยทั่วไปมักเป5น
งานเดี่ยวและตาม
ด�วยประเมิน
ความสําเร็จของ
ภาระงานโดย
ผู�สอน  

ผู�เรยีนปฏิบัตภิาระ
งาน เตรียม
รายงานแล�ว
นําเสนอ  

ผู�สอน ให�ข�อมูล
ป|อนกลับ  

ผู�เรยีนปฏิบัตภิาระงาน โดย
ผู�สอนอาจใช�เงื่อนไขของ
เวลากําหนดเป|าหมาย
ภาษาที่ต�องการให�ผู�เรียน
บรรลุ (Complexity, 
Accuracy, Fluency)  

ผู�สอนให�ทักษะของงาน
ที่อยู�ในโลกของ
ความเสมือนหรือ
เป5นจริง ผู�สอนสอน
มุ�งเน�นที่รูปแบบ  

ผู�เรยีนมีอิสระในการ
ฝmกฝนเป5นกิจกรรม
การสื่อสาร  

2.ขั้นปฏิบัติงาน  
ผู�สอนให�ทักษะของงานที่อยู�ในโลกของ

ความจริงหรือใกล�เคียงกับโลกของ
ความเป5นจริง ผู�เรยีนเมื่อทํากิจกรรม
เสร็จแล�วเตรียมรายงานแล�วนําเสนอ 
โดยผู�สอนให�ข�อมูลป|อนกลับเพื่อ
ผู�เรยีนได�ทราบข�อมลูที่ถูกต�อง  

หลังปฏิบัติการ   ผู�เรยีนอภิปรายและ
ฝmกฝน  

ผู�สอนทบทวนรูปแบบ
ภาษาเพื่อสร�าง
ความมั่นใจ และ
ผู�สอนตดิตามผล  

อาจให�ผู�เรยีนมสี�วนร�วมในการ
ประเมินผล  

ผู�เรยีนทําการสื่อสาร
ด�วยกิจกรรมเน�น
ภาระงาน  

3.ขั้นหลังปฏิบัติการ ผู�เรียนฝmกฝน ผู�สอน
ทบทวนรูปแบบภาษาเพื่อสร�างความ
มั่นใจ  
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5. แนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ The Cognitive Academic Language 
Learning Approach (CALLA) 

Chamot และ O’maley (1994) กล�าวว�า การเรียนการสอนแบบแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เป5นการออกแบบมาเพ่ือช�วยผู�เรียนภาษาอังกฤษเป5นภาษาท่ีสอง
ให�บรรลุความสําเร็จด�านการเรียนเชิงวิชาการ โดยใช�การสอนภาษาอังกฤษ ในห�องเรียนภาษาอังกฤษ 
และห�องเรียนสองภาษาท่ีเน�นเนื้อหาเชิงวิชาการ กรอบเนื้อหาการเรียนการสอนนี้ได�แก� 

1. ทฤษฎีพุทธิปhญญานิยม ระบุว�าการเรียนรู�เป5นกระบวนการพลวัตร ซ่ึงผู�เรียนสามารถ
เลือกเนื้อหาจากสภาพแวดล�อม จัดการเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับสิ่งท่ีตนรู� แล�วพิจารณาความสําคัญ 
จากนั้นใช�เนื้อให�เหมาะสมกับบริบท แล�วสะท�อนกระบวนการเรียนรู�ของตัวเอง 

2. ประเภทของความจํา ประกอบด�วยความจําระยะยาว (Long Term memory) ท่ี
ผู�เรียนสามารถจดจําข�อมูลได�เป5นระยะเวลานานจากประสบการณ)ส�วนตัว และการเรียน ความจํา
ระยะสั้น (Short Term memory) เราจะใช�จําเบอร)โทรศัพท) หรือข�อมูลอ่ืนๆ ในระยะเวลาอันสั้น 
และง�ายท่ีจะลืม บางครั้งเราเรียกว�าความจําชั่วคราว (Working memory) ซ่ึงเป5นความจําท่ีใช�ในการ
ประมวลผลข�อมูล การแก�ปhญหา การจัดการข�อมูลใหม�กับข�อมูลพ้ืนฐานท่ีผู�เรียนมีอยู�เดิม 

3. ความรู�เชิงประจักษ) (Declarative knowledge)  คือ ความรู�ท่ีเป5นข�อเท็จจริงเก่ียวกับ
ความหมาย  หรือลักษณะของสิ่งของ  หรือปรากฏการณ)ต�างๆ  ท้ังท่ีเป5นเหตุการณ)ในชีวิตประจําวัน  
ตลอดจนสาระสําคัญทางวิชาการ  เช�น  ข�าวเหตุการณ)ประจําวัน  หลักไวยากรณ)  ระดับภาษา  
เครื่องหมายวรรคตอน  ฯลฯ 

4. ความรู�เชิงกระบวนการ (Procedural knowledge) คือ ความรู�เกี่ยวกับวิธีการ  
ข้ันตอนการปฏิบัติ  ซ่ึงสัมพันธ)กับทักษะ  ความรู�เชิงกระบวนการนี้  เป5นความรู�ท่ีพัฒนามาจากความรู�
เก่ียวกับข�อเท็จจริง  และจะมีการพัฒนาต�อไปเรื่อยๆ  ตามประสบการณ)  หรือ  การเรียนรู�ท่ีเพ่ิมข้ึน  
เช�น  การปฏิบัติการทดลอง  การอ�านแผนท่ี  การสื่อสารกับบุคคลต�างๆ 

5. ระบบผลผลิตในการแก�ปhญหาทางคณิตศาสตร) (Production systems in Math 
problem solving) 

แนวการสอนนี้ฝmกให�ผู�เรียนได�เรียนกลยุทธ)ในการแก�ปhญหา เช�น กระบวนการแก�ปhญหา
ของ Polya (1957) ซ่ึงประกอบด�วย 5 ข้ันตอนได�แก� การเข�าใจปhญหา การหาข�อมูลท่ีต�องการ การวางแผน 
การแก�ปhญหา และการตรวจสอบ 

6. ความรู�ในเมตาคอกนิชัน (metacognitive knowledge) หมายถึง ส�วนของความรู� 
ท้ังหมดท่ีบุคคลสะสมไว�ในระบบความจําระยะยาว เป5นการท่ีบุคคลรู�ว�าตนเองรู�อะไร และจะบรรลุ
เป|าหมายได�อย�างไร ซ่ึงปhจจัยท่ีมีผลต�อความรู�ในเมตาคอกนิชันของบุคคลนั้น ได�แก� 

6.1 ตัวแปรด�านบุคคล คือ การรู�ถึงความสามารถทางปhญญา ของบุคคล 
6.2 ตัวแปรด�านงาน คือ การรู�ถึงลักษณะงานท่ีทํา 
6.3 ตัวแปรด�านยุทธวิธี คือ การรู�ถึงยุทธวิธีที่เหมาะสมที่จะใช�ในการทํางานนั้นให�

บรรลุเป|าหมายอย�างมีประสิทธิภาพ 
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 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับแนวการสอนนี้ ได�แก� 
1. ภาษาข�ามหลักสูตร (Language across the Curriculum) เป5นคําท่ีใช�กับหลักสูตร

ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยท่ีเปqดโอกาสให�นักเรียนท่ีจะศึกษาภาษาต�างประเทศหรือใช�ความรู�ท่ีมี
อยู�ก�อนของภาษาต�างประเทศท่ีอยู�นอกห�องเรียนการเรียนภาษาแบบด้ังเดิม 

2. วิธีการประสบการณ)ภาษา (Language Experience Approach) เป5นวิธีการภาษาท้ัง
ท่ีส�งเสริมการอ�านและการเขียนโดยใช�ประสบการณ)ส�วนตัวและภาษาแม� ซ่ึงสามารถใช�ในการเรียนกับ
กลุ�มท่ีเป5นผู�เรียนชาติเดียวกันหรือผู�เรียนต�างชาติ โดยจะเริ ่มต�นการเรียนรู�จากประสบการณ)ท่ี
เก่ียวข�องกับท้ังผู�เรียนและผู�สอน ซ่ึงจะนําไปใช�เป5นพ้ืนฐานสําหรับการอ�านและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเรียน
ต�อไป 

3. การสอนภาษาแบบองค)รวม (Whole Language) หมายถึง การสอนภาษาท่ีเป5นไป
ตามธรรมชาติ เน�นสื่อท่ีมีความหมาย ผู�เรียนสามารถใช�ประสบการณ)เดิมช�วยทําให�เข�าใจสื่อท่ีอ�านได�
รวดเร็วข้ึน การสอนจะไม�แยกสอนส�วนย�อยของภาษาทีละส�วนแต�เน�นให�เข�าใจในภาพรวมก�อน แล�ว
จึงเรียนรู�ด�านโครงสร�างภาษาภายหลัง ผู�เรียนสามารถสร�างสรรค)ภาษาของตนเองอย�างอิสระ ผู�สอน
ต�องยอมรับความแตกต�างด�านการออกเสียงท่ีเป5นสําเนียงภาษาถ่ิน(dialects) ในเบ้ืองต�น แล�วจึง
พัฒนาให�ถูกต�องในโอกาสต�อไป การสอนภาษาแบบองค)รวมจะเน�นการนํารวมวรรณกรรมต�าง ๆ ท่ีดี
มาเป5นสื่อการสอน เพ่ือให�ผู�เรียนได�รับประสบการณ)ภาษาท่ีหลากหลาย สามารถนําไปเป5นแบบอย�าง
การใช�ภาษาของตนเองและใช�ได�ในสังคมอย�างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษา
แบบองค)รวมจึงเน�นผู�เรียนเป5นสําคัญและยึดหลักการประชาธิปไตยในชั้นเรียน 

4. การเขียนแบบกระบวนการ (Process Writing) หมายถึง การให�ผู�เรียนเขียนการคิด 
หรือการสะท�อนของตนเอง ผู�สอนอาจสามารถสาธิตการเขียนแบบกระบวนการได�โดยการทํากิจกรรม 
Thinking aloud ความคิดของตนเอง การจดบันทึก การจัดการเรียบเรียงข�อมูล การเขียนโครงร�าง 
เป5นต�น 

5. การเรียนรู�แบบร�วมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง การจัดกิจกรรมเป5นกลุ�มย�อย
โดยผู�เรียนทุกคนต�องมีหน�าท่ีรับผิดชอบในสิ่งท่ีได�รับมอบหมาย ซ่ึงผู�เรียนต�องเข�าใจในกระบวนการ
การทํางานในลักษณะเผชิญหน�า เป5นการเน�นการปฏิบัติงานให�มีความสําเร็จในกลุ�มย�อย ซ่ึงแนวการสอน 
แบบแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการนี้ เน�นการเรียนรู�แบบร�วมมือในช�วงการ
ฝmกปฏิบัติ (Practice) ช�วงการเตรียมพร�อม (Preparation) ช�วงการประเมินผล (Evaluation) และ
ช�วงการขยายผล (Expansion) 

6. การเรียนการสอนการเรียนรู� (Cognitive Instruction) เป5นวิธีการเรียนการสอนท่ีเน�น
การพัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการเป5นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน โดยการช�วยให�
ผู�เรียนรู�กลยุทธ)การเรียนของตนมากข้ึน พ่ึงพาตนเอง มีความยืดหยุ�น ผู�สอนใช�คําถามท่ีท�าทายกระตุ�น
ให�ผู�เรียนเกิดทักษะการคิดข้ันสูง เพ่ือเกิดการเรียนรู�ข�อมูลใหม� 
 แนวการสอนนี้ได�รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีพุทธิปhญญานิยม ซ่ึงประกอบด�วย 2 องค)ประกอบ 
และวัตถุประสงค)การสอนของหลักสูตร และการออกแบบการสอน ดังนี้  
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1. หัวข�อเนื้อหา (Content Topics) ควรเป5นเนื้อหาไม�ทําให�ผู�เรียนเกิดความสับสนทาง
ภาษา ดังนั้น จึงควรเลือกเนื้อหาท่ีส�งเสริมการเรียนรู� ด�วยเหตุนี้เนื้อวิชาวิทยาศาสตร)จึงถูกนํามาสอน
เป5นวิชาแรกเนื่องจาก ผู�เรียนได�ลงมือปฎิบัติ และได�รับประสบการณ)ตรงจากการเรียนวิชานี้ 

2. ทักษะทางภาษาเชิงวิชาการ (Academic Language Skills) ได�แก� ทักษะทางภาษา
ท้ัง 4 ประกอบด�วย ทักษะการฟhง ทักษะการพูด ทักษะการอ�าน และทักษะการเขียน ในบทเรียนของ
รายวิชาต�างๆ ผู�สอนใช�ภาษาทําหน�าท่ีเป5นเครื่องมือ สําหรับการเรียนรู�เนื้อวิชานั้นๆ ผู�เรียนไม�เพียงได�
เรียนรู�คําศัพท)และไวยากรณ)ในรายวิชานั้นๆ แต�ยังได�เรียนแนวคิดและทักษะที่สําคัญและจําเป5นใน
การเรียนรู�เนื้อหาอย�างมีประสิทธิภาพ เช�น การวิเคราะห) การประเมิน การตัดสิน และการชักชวน 
เป5นต�น ผู�เรียนพัฒนาทักษะภาษาเชิงวิชาการเป5นภาษาอังกฤษผ�านกิจกรรมท่ีช�วยทําให�ผู�เรียนเกิด
ความเข�าใจในเนื้อหารายวิชานั้นๆ 

3. การสอนกลยุทธ)การเรียนรู� (Learning Strategy Instruction) มุ�งเน�นการให�ผู�เรียน
วิเคราะห) และสะท�อนกิจกรรมการเรียนรู� และสามารถใช�ข�อมูลใหม�อย�างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น 
ผู�เรียนต�องสามารถเรียนรู� และนํากลยุทธ)ไปใช�ในสถานการณ)อ่ืนๆได�อีกด�วย  
 การสอนมีกระบวนการดังนี้ มีการใช�ตัวชี้นําในการอ�าน เป5นการอ�านเพ่ือหามโนมติและ
ใจความสําคัญของสิ่งที่จะอ�านอย�างคร�าว ๆ มักเป5นการอ�านอย�างคร�าว ๆ (Skimming) เพ่ือหา
หลักการจัดระบบของบทอ�าน จากนั้นจะมีการเตรียมตัวล�วงหน�า เป5นการระบุถึงสิ่งท่ีจําเป5นจะต�องใช�
งานการอ�านแล�วจึงมีการวางแผนจัดระบบการอ�าน เป5นการวางแผนเก่ียวกับส�วนต�าง ๆ ลําดับและ
ใจความสําคัญท่ีจะแสดงในการอ�านจากนั้นจะเป5นการเลือกให�ความสนใจ เป5นการให�ความสนใจท่ีจะ
อ�านเพ่ือหา คํา วลี ตัวบ�งชี้ทางภาษาศาสตร) ประโยค หรือประเภทของข�อมูลท่ีสําคัญ และการกํากับ
ตรวจสอบตนเอง เป5นการตรวจสอบความเข�าใจของบุคคลหนึ่งระหว�างการอ�านหรือการตรวจสอบผล
การอ�านขณะท่ีเกิดข้ึน ข้ันตอนต�อไปคือการประเมินตนเอง เป5นการตัดสินว�าบุคคลหนึ่งบรรลุผลใน
งานการอ�านได�ดีเพียงไร  สุดท�ายจะเป5นความสามารถในการจัดระเบียบของตนเอง เป5นการค�นหา
หรือจัดเตรียมเง่ือนไขท่ีจะช�วยให�บุคคลหนึ่งได�เรียนรู� เช�น การค�นหาโอกาสท่ีจะฝmกปฏิบัติทางการอ�าน
ภาษาเพ่ิมเติม  

 

                         
          
 แผนภาพท่ี 5 ข้ันตอนการสอนแบบแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
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แผนภาพท่ี  6 สรุปการสอนแบบแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
 
 หลักในการสร�างแรงจูงใจในการเรียน 
 เนื่องจากแรงจูงใจมีผลต�อพฤติกรรมความพึงพอใจในการเรียนรู�ของเด็ก ดังนั้นครูจึงควร
ส�งเสริมให�เด็กเกิดความพึงพอใจท่ีส�งผลดีต�อการเรียนรู�ให�มากท่ีสุด ซ่ึงครูควรสร�างแรงจูงใจให�เกิดแก�
เด็กในการเรียนดังนี้ (อารี  พันธ)มณี, ม.ป.ป: 198-200)    
 1. การชมเชยและการตําหนิจะมีผลต�อการเรียนรู�ของเด็กท้ังสองอย�าง 
 2. การทดสอบบ�อยครั้งคะแนนจากการสอบจะเป5นสิ่งท่ีจูงใจ 
 3. การค�นคว�าหาความรู�ด�วยตนเอง ด�วยการเสนอแนะและกําหนดหัวข�อท่ีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสนใจใคร�รู� 
 4. วิธีการท่ีแปลกใหม� เพ่ือเร�าความสนใจและมีแรงจูงใจมากข้ึน 
 5. ต้ังรางวัลสําหรับงานท่ีมอบหมาย เม่ือทําสําเร็จ 
 6. ยกตัวอย�างจากสิ่งท่ีเด็กคุ�นเคยและคาดไม�ถึง เพ่ือให�เข�าใจง�ายและรวดเร็วข้ึน 
 7. เชื่อมโยงบทเรียนใหม�กับสิ่งท่ีเคยเรียนรู�มาก�อน ทําให�เกิดความชัดเจน 
 8. เกมและการเล�นละคร ให�เด็กได�ปฏิบัติจริง เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 9. ควรหาทางลดหรือขจัดสถานการณ)ท่ีทําให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีไม�พึงปรารถนา 
เช�นแสงสว�างไม�เพียงพอ มีเสียงรบกวน ไม�ได�ยินเสียงคนพูด บทเรียนยากเกินความสามารถ ตลอดจน
การจัดให�อยู�ในกลุ�มนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีความสามารถแตกต�างจากเพ่ือนๆมากเกินไป 
 แนวคิดพ้ืนฐานดังกล�าว เม่ือนํามาใช�จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลตอบแทนภายใน
หรือรางวัลภายในเป5นผลด�านความรู�สึกของผู�เรียนท่ีเกิดแก�ตัวผู�เรียนเอง เช�น ความรู�สึกต�อ
ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนเม่ือสามารถเอาชนะความยุ�งยากต�างๆและสามารถดําเนินงานภายใต�ความยุ�งยาก
ท้ังหลายได�สําเร็จ ทําให�เกิดความภาคภูมิใจ ความม่ันใจ ตลอดจนได�รับการยกย�องจากบุคคลอ่ืนๆ 
ส�วนผลตอบแทนภายนอก เป5นรางวัลที่ผู� อ่ืนจัดหามาให�มากกว�าตนเองให�ตนเอง เช�น การได�รับ
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การยกย�องชมเชยจากครูผู�สอน พ�อแม� ผู�ปกครองหรือแม�แต�การให�คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับท่ีน�าพึงพอใจ 
 ดังนั้นเพ่ือเป5นการส�งเสริมให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติ
กิจกรรมการอ�านเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ ผู�วิจัยจึง
ออกแบบ กิจกรรมการอ�านเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ
ท่ีภายหลังจากผู�เรียนได�ปฏิบัติแล�วจะได�รับการตอบสนองความต�องการท้ังทางด�านร�างกายและจิตใจ 
ซ่ึงเป5นส�วนสําคัญท่ีทําให�เกิดความสมบูรณ)ของชีวิต โดยผู�วิจัยคํานึงถึงองค)ประกอบต�างๆ ท่ีเป5นปhจจัย
ในการเสริมสร�างความพึงพอใจในการเรียนรู�ให�กับผู�เรียน ได�แก�ความแตกต�างของผู�เรียนการจัด
กิจกรรมการอ�านเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการจึง
สอดคล�องกับสภาพท่ีแท�จริงท่ีเน�นผู�เรียนเป5นสําคัญอันจะทําให�ผู�เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู�
และการปฏิบัติกิจกรรมนั่นเอง 
 ด�วยเหตุนี้รูปแบบกิจกรรมการอ�านเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�
ความเข�าใจทางวิชาการท่ีผู�วิจัยได�พัฒนาข้ึนผู�วิจัยจึงม่ันใจว�าจะทําให�ผู�เรียนเกิดความพึงพอใจต�อการอ�าน
เป5นอย�างมาก เพราะเป5นกิจกรรมท่ีผู�เรียนได�ปฏิบัตินั้นจะต�องทําให�ผู�เรียนได�รับการตอบสนองความ
ต�องการทางด�านร�างกายและจิตใจซ่ึงเป5นส�วนสําหรับท่ีทําให�เกิดความสมบูรณ)ของชีวิต 

 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ผู�วิจัยได�ศึกษางานวิจัยท้ังภายในประเทศและต�างประเทศท่ีเก่ียวข�อง โดยหลัก ๆ ศึกษา
เก่ียวกับงานวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจ
ทางวิชาการ เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิดกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการอ�าน สังเคราะห)ข�อมูลต�างๆเป5นแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการอ�านเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือ
ส�งเสริมความสามารถในทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยรายละเอียดต�าง ๆ มีดังนี้ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับกิจกรรมการสอนท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือ
ความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้นแนวการสอนโดยใช�กิจกรรมเน�น
ภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เป5นแนวทางท่ีมีผู�สนใจทําการศึกษา
และนําไปใช�อาทิ 
 กุสุมา โชคบํารุง (2529) ได�ศึกษาประสิทธิภาพการสอนเสริมภาษาอังกฤษหลัก ห�อง
มัธยมศึกษาป�ท่ี 1  โดยสร�างงานการสอนโดยกิจกรรมเน�นงานปฏิบัติเสริมบทเรียน English Alfa เล�ม 1 
จํานวน 20 กิจกรรม พบว�า กลุ�มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกว�ากลุ�มควบคุมซ่ึงเรียนโดยคู�มือครู  
และมีเจตคติต�อการเรียนภาษาอังกฤษดีกว�า 
 นฤมล  กลั่นเจริญ (2530: 40 - 49)  ได�ทําการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
วิชาภาษาอังกฤษของผู�เรียนห�องมัธยมศึกษาป�ท่ี 1  โรงเรียนขอนแก�นพิทยาคมท่ีเรียนโดยการใช�และ
ไม�ใช�กิจกรรมท่ีมุ�งงานปฏิบัติ”  กลุ�มตัวอย�างประชากรท่ีใช�ในการวิจัยเป5นผู�เรียนห�องมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 



82 

 

ป�การศึกษา 2529  โรงเรียนขอนแก�นพิทยาคม  จังหวัดขอนแก�น  จํานวน  100  คน  ผู�วิจัยได�สร�าง
แผนการสอนกิจกรรมท่ีมุ�งงานปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความสามารถด�านการสื่อสารเสริมหนังสือ  Junior 
Active Context English  เล�ม 1 จํานวน  13 บทเรียน  โดยแต�ละบทเรียนมีกิจกรรมเสริมตามความ
จําเป5นของเนื้อหา  รวมท้ังสิ้น  14  กิจกรรม  ซ่ึงแต�ละกิจกรรมจัดตามจุดประสงค)เชิงหน�าท่ีของภาษา
ได�แก�  การทักทาย  การถามและให�ข�อมูลเก่ียวกับสิ่งของ  การอธิบายสิ่งของ  การถาม – ตอบ เก่ียวกับ
ตําแหน�งของสิ่งของ การขอร�อง การถามและเล�าเรื่องสิ่งท่ีได�เกิดข้ึน  การถามและให�ข�อมูลเก่ียวกับ
สิ่งของ  การขอให�บุคคลปฏิบัติตามท่ีร�องขอ  การนับเลข  การอธิบายลักษณะของบุคคล การถาม – 
บอกเวลา  ผลการวิจัยพบว�า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษรายวิชา อ 011  ของผู�เรียนกลุ�ม
ทดลองท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมท่ีมุ�งงานปฏิบัติเสริมบทเรียนกับกลุ�มควบคุมท่ีเรียนโดยวิธีประจํา
แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  และพบว�าเจตคติของกลุ�มท่ีเรียนโดยใช�กิจกรรมท่ีมุ�งงาน
ปฏิบัติมีดังนี้คือ ผู�เรียนสนุกกับการเรียนและเห็นว�าครูผู�สอนจัดกิจกรรมเก่ียวกับการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยมีกิจกรรมมากกว�าแบบเดิมและกิจกรรมท่ีมุ�งงานปฏิบัติช�วยให�เกิดความเข�าใจในเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ 
 กาญจนา  รัตนโชติช�วง (2530: 36 – 43) ได�ทําการวิจัยเรื่อง “ผลของการจัดกิจกรรม
เสริมโดยมุ�งงานปฏิบัติท่ีมีต�อการเรียนภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนกช�างไฟฟ|า”  กลุ�มตัวอย�าง  เป5นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพห�องป�ท่ี 1  แผนกช�างไฟฟ|า  
ป�การศึกษา 2539 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จํานวน  80 คน ผู�วิจัยได�สร�างเครื่องมือ  คือกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความสามารถด�านการสื่อสารเสริมหนังสือ Technical English Book 1  จํานวน 15 บท  
แต�ละบทมีกิจกรรมเสริมบทเรียน  ได�แก� การถ�ายโอนข�อมูลลงในตารางไดอะแกรม  รูปภาพ  การเล�น
เกมทางภาษา และการแสดงบทบาทสมมติ นอกจากนี้มีการเสริมเนื้อหาใหม�แทนเนื้อหาในบางบท  
ซ่ึงเป5นความรู�ทางช�างอุตสาหกรรม  ผลการวิจัยพบว�าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ�มทดลองท่ีเรียน
ด�วยการจัดกิจกรรมเสริมท่ีมุ�งงานปฏิบัติกับกลุ�มควบคุมท่ีเรียนด�วยวิธีการสอนปกติแตกต�างกันอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการเรียนภาษาอังกฤษเทคนิค 1  
พบว�านักศึกษากลุ�มทดลองรู�สึกสนุกสนานกับการเรียน  และเห็นว�า  ครูจัดให�มีการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน  นอกนี้ยังเห็นว�ากิจกรรมกลุ�มแบบมุ�งปฏิบัติช�วยให�เข�าใจเนื้อหา
ในบทเรียนมากข้ึน 
 วรรณี  โตสงวน (2530) ศึกษาการใช�กิจกรรมเสริมโดยมุ�งงานปฏิบัติในการสอน
ภาษาอังกฤษเกษตร ห�องมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 พบว�า ผู�เรียนโดยกิจกรรมแบบมุ�งงานปฏิบัติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทัศนคติท่ีดีต�อการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว�าผู�เรียนโดยกิจกรรมตามคู�มือครู 
 ปqยฉัตร  ปลอดโปร�ง (2538) ศึกษาผลการเรียนแบบเน�นงานปฏิบัติท่ีมีต�อความสามารถ
ในการใช�ภาษาอังกฤษของผู�เรียนห�องมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 พบว�าผู�เรียนโดยกิจกรรมแบบกําหนดงานมี
ความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษสูงข้ึนและสูงกว�าผู�เรียนโดยคู�มือครู  พบว�าการใช�กิจกรรมแบบ
เน�นงานปฏิบัติช�วยให�ผู�เรียนมีความ สามารถในการใช�ภาษาอังกฤษสูงกว�าวิธีปกติในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต�น 
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 สุคนทิพย)  วัฒนามระ (2539) ได�ศึกษาผลของการใช�กิจกรรมเน�นงานปฏิบัติที่มีต�อ
ความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารของผู�เรียนนายเรืออากาศ ห�องป�ท่ี 2 โรงเรียน
นายเรืออากาศ ผู�เรียนกลุ�มทดลองได�รับการสอนโดยกิจกรรมเน�นงานปฏิบัติ ผู�เรียนทํางานเป5นกลุ�ม
เล็กและคู�  ส�วนกลุ�มควบคุมเรียนตามคู�มือครูและทํางานเด่ียว ผลการวิจัยพบว�า ความสามารถในการ
ใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทักษะรวม และแต�ละทักษะ คือ ฟhง พูด อ�าน และเขียนของผู�เรียนนาย
เรืออากาศท่ีได�รับการสอนโดยกิจกรรมเน�นงานปฏิบัติสูงกว�าผู�เรียนกลุ�มควบคุม 

สมปอง บุญสมศรี (2541) ได�ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีห�องประถมศึกษาป�ท่ี 6 ระหว�างการสอนโดยใช�กิจกรรมท่ี
มุ�งงานปฏิบัติกับการสอนตามคู�มือครู กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการทดลอง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
โรงเรียนบ�านชํามูลนาก จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 41 คน 2 ห�องเรียน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย
ประกอบด�วย แผนการสอนโดยใช�กิจกรรมท่ีมุ�งงานปฏิบัติ แผนการสอนตามคู�มือครู และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว�านักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได�รับการสอนโดยใช�กิจกรรม
มุ�งงานปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว�านักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได�รับการสอนตามคู�มือครู 
ซ่ึงแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผจงจิตต) สิงหจันทร) (2542) ศึกษาความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีห�องมัธยมศึกษาป�ท่ี 5 จํานวน 10 คน จากการประเมิน
ตนเอง และประเมินผลจากการฝmกงานพบว�านักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได�รับการสอนแบบเน�นงาน
ปฏิบัติมีความสามารถใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพได� 

สุวรรณี ศิริพิทักษ)ชัย (2542) ได�ศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด�วยวิธีการ
เรียนรู�แบบเน�นงานปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษ กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการ
ทดลองคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีห�องมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 โรงเรียนบ�านทุ�งนาวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 
จํานวน 30 คน ระยะเวลาทดลอง 12 คาบๆ ละ 50 นาที โดยผลการศึกษาพบว�านักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีเรียนด�วยวิธีการเรียนรู�แบบเน�นงานปฏิบัติ มีพัฒนาการด�านความสามารถในการใช�ภาษา
ทางการพูดและการเขียนเพ่ิมมากข้ึน และรูปแบบภาษาท่ีใช�สื่อสารมีความถูกต�องเพ่ิมมากข้ึน 

อรนุช พวงสุก  (2544) ได�ศึกษาการใช�กระบวนการเขียนแบบเน�นงานปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
ความถูกต�องทางไวยากรณ) กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการทดลองคือ นักศึกษาจํานวน20 คน ท่ีเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เครื่องมือท่ีใช�ในการทดลองคือ แผนการสอนจํานวน 3 แผน ผลการทดลอง
พบว�า ผลการใช�กระบวนการเขียนแบบเน�นงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความถูกต�องทางไวยากรณ)ของ
นักศึกษาช�วยลดการใช�ไวยากรณ)ท่ีผิดลง และสามารถส�งเสริมให�นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต�อการเรียน
ไวยากรณ)ภาษาอังกฤษ 

มิกะ ธนะศานต)สะนี (2545: 165-168) ได�ศึกษาเก่ียวกับการใช�วิธีการสอนแบบนําเสนอ 
ฝmกฝน และใช�ภาษา (Presentation, Pratice and Production) และการใช�วิธีการสอนแบบเน�นงาน
ปฏิบัติ (Task-based learning) ในการสอนภาษาญ่ีปุ}น โดยกลุ�มตัวอย�างท่ีทดลองใช�คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิชาสนทนาภาษาญ่ีปุ}นระดับก�อนระดับกลาง (Pre-intermediate) จํานวน 2 
ห�องเรียนๆ ละ 25 คน ระยะเวลา 8 สัปดาห) โดยใช�เนื้อหาเดียวกัน  ผลการศึกษาพบว�า วิธีการสอน
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แบบเน�นงานปฏิบัติทําให�ผู�เรียนเกิดความตระหนักในการใช�ภาษา และมีส�วนช�วยในการทํากิจกรรม
เพ่ิมมากข้ึนกว�าการสอนแบบนําเสนอ ฝmกฝน และใช�ภาษา 

ชินณเพ็ญ รัตนวงศ) (2547) ได�ศึกษาผลของการสอนโดยใช�งานปฏิบัติเป5นฐานในการ
เรียนรู�ท่ีมีต�อความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีห�อง
ประถมศึกษาป�ท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จํานวน 98 คน แบ�งเป5นกลุ�มทดลองและกลุ�ม
ควบคุม จํานวนกลุ�มละ 49 คน ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 10 สัปดาห) สัปดาห)ละ 3 
ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว�าค�าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ี
เพ่ิมข้ึนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีห�องประถมศึกษาป�ท่ี 6 ท่ีใช�การเรียนการโดยใช�งานปฏิบัติเป5น
ฐานในการเรียนรู� สูงกว�าค�าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ี
เพ่ิมข้ึนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได�รับการเรียนการสอนตามปกติ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 รวมท้ังค�าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการใช�ทักษะการฟhง การพูด การอ�านและการเขียน 
ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ�มทดลองสูงกว�ากลุ�มควบคุม อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 อีกท้ังได�รับประสบการณ)จากการปฏิบัติงานด�วยตนเองจนเกิดความเข�าใจ มีความสนุกสนาน 
และสามารถจําบทเรียนได�ดียิ่งข้ึน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีกล�าซักถามและกล�าแสดงออกใน
การใช�ภาษามากข้ึน มีการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานร�วมกับผู�อ่ืนและรู�จักการวางแผนงานให�เป5น
ลําดับข้ันตอน 

ลัดดาวัลย) อารัมพร (2547) ได�ศึกษาการจัดการเรียนรู�แบบเน�นงานปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีห�องมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 40 คน แบ�งเป5น 2 กลุ�ม กลุ�มทดลองจํานวน 20 คน และกลุ�มควบคุม
จํานวน 20 คนโดยกลุ�มทดลองเรียนรู�โดยการเรียนแบบเน�นงานปฏิบัติ และกลุ�มควบคุมเรียนรู�โดย
การจัดการเรียนรู�แบบวิธีปกติ เครื่องมือท่ีใช�ในการทดลองคือ แบบทดสอบแบบประเมินตนเองและ
แบบสังเกตพฤติกรรมด�านการพูดภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว�า ความสามารถด�านการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ�มทดลองสูงกว�ากลุ�มควบคุมอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

กัลย)ชลากรณ)  มหาพัฒนไทย  (2548)  ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนเน�นงานปฏิบัติท่ี
มีต�อความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีห�องมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 
โรงเรียนธนบุรีเทพีพลารักษ) ธนบุรี จํานวน 35 คน ท่ีเป5นนักศึกษาระดับปริญญาตรีเก�ง ปานกลางและ
อ�อน ผลการศึกษาพบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีได�รับการสอนด�วยการเน�นงานปฏิบัติมีความสามารถทางการ
ใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีพฤติกรรมการกล�าแสดงออกในการใช�ภาษารวมท้ังเจตคติท่ีดีต�อการ
เรียนสูงข้ึนอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

พัชรี วิจิตรไพศาล  (2548) ได�ศึกษาการใช�โปรแกรมการฝmกอบรมแบบเน�นงานปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการเป5นมัคคุเทศก)ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ห�องมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 จํานวน 11 คน ผลการศึกษาพบว�า นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความสามรถใน
การใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมข้ึนอย�างนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 รวมท้ังมีความม่ันใจใน
การพูดภาษาอังกฤษมากข้ึน 
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วันเพ็ญ เรืองรัตน) (2549) ได�ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
โดยใช�การจัดการเรียนรู�แบบเน�นงานปฏิบัติ กลุ�มตัวอย�างที่ใช�ในการทดลองเป5นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีห�องมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 จํานวน 23 คน ผลการศึกษาพบว�า ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช�การจัดการเรียนรู�แบบเน�นงานปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังการทดลอง
สูงกว�าก�อนการทดลอง อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

แพรวพรรณ พริ้งพร�อม (2551) ศึกษาการใช�กลยุทธ)การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นป�ท่ี 1 และชั้นป�ท่ี 2 จํานวน 20 คน โดยสอนกลยุทธ)การเรียนภาษาให�กับ
ผู�เรียนท้ังทางตรงและทางอ�อม ผลการศึกษาพบว�านักศึกษาท่ีได�รับการสอนกลยุทธ)การเรียนภาษามี
ความสามารถการอ�านภาษาอังกฤษสูงข้ึนกว�าก�อนเรียนอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สุภัทรา ราชายนต) (2551) ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถด�านการเขียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีห�องมัธยมศึกษาป�ท่ี 5 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต) จํานวน 40 คนโดยใช�รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบเน�นงานปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว�านักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได�รับการ
สอนแบนเน�นงานปฏิบัติมีความสามารถด�านการเขียนและเจตคติต�อการเรียนภาษาอังกฤษสูงข้ึนกว�า
ก�อนเรียนอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ทองใบ ทองภูบาล (2553) ศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และเจตคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู�แบบ
เน�นงานปฏิบัติ กลุ�มตัวอย�างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีห�องมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 
จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบว�าความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารรวมท้ัง          
เจตคติต�อการเรียนการพูดเพ่ือการสื่อสารสูงข้ึนกว�าก�อนการเรียนอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อุไรวรรณ แซ�อ�อง (2553) ศึกษาการพัฒนาความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารของนักเรียนห�องมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 โรงเรียนสาธิตแห�งมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด
นครปฐมโดยใช�การจัดการเรียนรู�แบบเน�นงานปฏิบัติ กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการทดลองเป5นนักเรียนห�อง
มัธยมศึกษาป�ท่ี 4 จํานวน 40 คน ผลการศึกษาพบว�า ความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช�
การจัดการเรียนรู�แบบเน�นงานปฏิบัติของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว�าก�อนการทดลองอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

พนอ สงวนแก�ว (2553) ศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอ�านเน�นภาระงานเพ่ือ
ส�งเสริมความเข�าใจในการอ�านภาษาอังกฤษความพึงพอใจต�อการอ�านภาษาอังกฤษแบบเพ่ิมขยายและ
ความคงทนในการเรียน กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการทดลองเป5นนักเรียนช�วงชั้นท่ี 3 จํานวน 20 คน ผล
การศึกษาพบว�า ความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจความพึงพอใจต�อการอ�าน
ภาษาอังกฤษแบบเพ่ิมขยายและความคงทนในการเรียน สูงข้ึนอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

นวลฉวี อ้ึงพรหมบัณฑิต และคณะ (2556) ศึกษาการพัฒนาความสามารถด�านการอ�าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ โดยใช�กลวิธีการแก�ปhญหา แบบ IDEAL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป� ท่ี 
6 ผลการวิจัยพบว�าความสามารถด�านการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจโดยใช�กลวิธีการแก�ปhญหา
แบบ  IDEAL หลังเรียนสูงกว�าก�อนเรียน และนักเรียนมีเจตคติต�อการสอนอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข�าใจโดยใช�กลวิธีการแก�ปhญหาแบบ  IDEAL อยู�ในระดับค�อนข�างดี 
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ภูมินทร) เหลาอํานาจ (2556).ศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจโดย
ใช�วิธีการสอนแบบ SQ4R ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นป� ท่ี 2 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ) ผลการวิจัยพบว�า   ผลสัมฤทธิ์การอ�านภาษาอังกฤษ เพ่ือความเข�าใจโดยใช�วิธีสอนแบบ 
SQ4R ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นป�ท่ี 2 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ) ก�อนและหลัง
เรียนแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลทางด�าน ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ต�อการเรียนการอ�านภาษาอังกฤษ เพ่ือความเข�าใจโดยใช�วิธีสอนแบบ SQ4R โดยรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด 

ไกรคุง อนัคฆกุล (2558) พัฒนาแบบฝmกทักษะการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจท่ี 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ) 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ 
ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 5 ก�อนเรียนและหลังเรียน กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัย คือ นักเรียน
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 5 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จํานวนนักเรียน 40 คน ผลวิจัยสรุปว�า
ผลสัมฤทธิ์ในการอ�านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว�าก�อนเรียนอย�างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

ชนากานต) จิตรมะโน (2558) .ศึกษาผลของการสอนโดยใช�กิจกรรมเน�นภาระงานและ
การเสริมแรงต�อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป�ท่ี 2 
ผลการศึกษาพบว�าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน�นภาระงานและการเสริมแรง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความเห็นของผู�เรียน สูงกว�า ผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียนท่ีเรียนตามแบบปกติ สรุปได�ว�า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดยเน�นภาระงานและการเสริมแรงในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 
ท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนนี้ สามารถนําไปใช�เป5นเครื่องมือในการพัฒนาผู�เรียนได� 

สิรินาถ ธารา และ สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน) (2558).ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการอ�านเน�น
ภาระงานเพ่ือเสริมสร�างผลสัมฤทธิ์ การอ�านภาษาอังกฤษอย�างมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป�ท่ี 5 ผลการวิจัยพบว�า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการอ�านเน�นภาระงานมีค�าเท�ากับ 
78.99/75.87 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว�าเกณฑ)ท่ี กําหนดไว� คือ 75/75 2) ผลสัมฤทธิ์การอ�าน
ภาษาอังกฤษอย�างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ�มตัวอย�างสูงข้ึน หลังจากท่ีเรียนด�วยกิจกรรมการอ�าน
เน�นภาระงาน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นต�อกิจกรรมการ
อ�านเน�นภาระงานท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนในระดับมาก 

ดังนั้นจะเห็นได�ว�าการใช�กิจกรรมเน�นภาระงานแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความ
เข�าใจทางวิชาการ ไม�ว�าในการสอนทักษะใดล�วนส�งผลในการพัฒนาการเรียนรู�ภาษาได�ตามความ
คาดหวังของผู�วิจัยไม�ว�าจะเป5นการสื่อสารฟhง พูด อ�านหรือเขียนนอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอน
แบบเน�นงานปฏิบัติหรือเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
(Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA) ยังสามารถทําให�ผู�เรียนเกิด
เจตคติท่ีดีต�อการเรียนภาษาอังกฤษเกิดความม่ันใจและกล�าแสดงออกในการใช�ภาษาอังกฤษ ส�วนงานวิจัย
ในต�างประเทศท่ีเก่ียวกับกิจกรรมเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการ (Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA) ได�มีผู�ศึกษาไว�ดังนี้ 
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 งานวิจัยในต�างประเทศ 
 เทคนิควิธีสอนแบบเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการเป5นแนวทางในการส�งเสริมการสอนภาษาเพ่ือใช�การสื่อสารให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน หลาย
ประเทศในทวีปเอเชียได�ศึกษาพบว�าการเรียนโดยเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�
ความเข�าใจทางวิชาการสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารของผู�เรียนได�ผลดี ตัวอย�างเช�น 
ในป� 1994 ท่ีประเทศฮ�องกง มีการนําการสอนโดยเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�
ความเข�าใจทางวิชาการ ไปใช�ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวนหนึ่ง ได�รับรายงานผลว�า เม่ือใช�
วิธีการสอนแบบเน�นภาระงานและ แนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ ผู�เรียนให�
ความร�วมมือกับการเรียนอย�างกระตือรือร�นและกระฉับกระเฉงมากข้ึน (Morris, 1994) ผู�สอนได�
เปลี่ยนวิธีสอนมาใช�การสอนแบบเน�นภาระงานและ แนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการ ให�มีการอภิปรายกันร�วมกันท้ังห�องเรียนมากข้ึน และมีรูปแบบการปฏิสัมพันธ)หลากหลาย
มากกว�าการใช�กิจกรรมการพูด การฟhงท่ีกําหนดไว�เรียบร�อยแล�วในแบบเรียน ผลการวิจัยยังแสดงให�
เห็นถึงความสัมพันธ)ท่ีดีมากข้ึนระหว�างผู�สอนและผู�เรียน เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ)ระหว�างกัน
เพ่ิมมากขึ้น จากการวิจัยผู�สอนได�รายงานว�า ผู�เรียนได�รับการกระตุ�นให�คิดมากกว�าเป5นผู�เรียนท่ี 
ไม�มีส�วนร�วมในกิจกรรม 
 นอกจากนี้ ในประเทศมาเลเซีย ได�มีการศึกษาการใช�การเรียนรู�แบบเน�นภาระงานและ 
แนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการในป� 1989 และ 1990 โดยศึกษาจากผู�สอนใน
ระดับมัธยมศึกษาท้ังในเมืองและจากชนบทจํานวน 20 คน การศึกษานี้มีเป|าหมายเพ่ือประเมินผล
ภาระงานท่ีใช�ในการเรียนภาษาท่ีให�ผู�สอนใช�สอนในห�องเรียนประเมินผลโดยการตรวจสอบเป|าหมาย
ของภาระงาน เนื้อหา สื่อ การจัดการและบรรยากาศของห�องเรียน ท้ังยังได�ศึกษาการตอบสนองของ
ผู�สอนดังกล�าวในการจัดการกับปhญหาต�างๆ (Murphy, 1993) การศึกษาพบว�า ปhจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดใน
ความสําเร็จในการใช�วิธีการเรียนรู�แบบเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจ
ทางวิชาการ ก็คือ การยอมรับของผู�เรียนในการปฏิบัติภาระงานและการเปqดกว�างของผู�เรียน ในการ
ยอมรับนวัตกรรมใหม�ของผู�สอน ภาระงานจะได�รับการยอมรับว�ามีคุณค�าก็ต�อเม่ือ ภาระงานนั้นมี
ความเหมาะสมกับผู�เรียนและบริบทของห�องเรียน มีความยากเหมาะสม มีการกระตุ�นผู�เรียน มีความ
ตรงประเด็นและมีประโยชน)ในการเรียนรู� Murphy ได�กล�าวถึงความรู�สึกต�อต�านจากผู�เรียนกับ
นวัตกรรมใหม� (โดยเฉพาะอย�างยิ่งต�อครูของพวกเขาในการเจรจาตกลงในเรื่ององค)ประกอบต�างๆ 
ของหลักสูตรท่ีจะเรียน) และได�แนะนําว�า ปhญหานี้อาจลุล�วงไปได�โดยการท่ีท้ังผู�สอนและผู�เรียนต�อง
ตกลงกันก�อนในรายละเอียดก�อนท่ีจะตกลงนํานวัตกรรมใหม�ไปใช� ความเข�าใจโดยท่ัวไปของความ
เป5นไปได�ในการใช�วิธีเรียนรู�แบบเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการ นั้นเป5นท่ียืนยันได� การสอนภาษาโดยใช�วิธีสอนแบบเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา
เพื่อความรู�ความเข�าใจทางวิชาการนี้เป5นที่ประจักษ)ในระดับนานาชาติแล�วว�า วิธีสอนนี้สามารถ
เพ่ิมพูนความเข�าใจในภาษาเป|าหมาย และพัฒนาการใช�ภาษาเป|าหมายได�อย�างคล�องแคล�ว อย�างมี
นัยสําคัญ อีกท้ังยังเปqดโอกาสให�เข�าใจเรื่องการเน�นความหมายของภาษา และเปqดโอกาสให�มีการผลิต
ภาษาเป|าหมายด�วย (Prabhu, 1987; Long and Crookes 1993) เราสามารถใช�วิธีการสอนแบบ
เน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการเป5นพ้ืนฐานสําหรับหลักสูตร
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ท่ีเน�นการปฏิบัติมากข้ึน (Willis, 1996) นอกจากนี้ วิธีสอนโดยเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ ยังสามารถนําไปใช�สอนทักษะการสื่อสารที่เหมาะกับผู�เรียนใน
ระยะแรกในการเรียนรู�ภาษาท่ีสอง (Morris,  1994) 

นอกจากนี้ Doughty และ Pica (1986: 305-325) ได�ทําการวิจัยเก่ียวกับกิจกรรมเน�น
ภาระงานและ Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA ประเภทการหา
ข�อมูลท่ีขาดหายไป (Information Gap) โดยให�ผู�เรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีภาษาแม�แตกต�างกันและ
เรียนภาษาอังกฤษเป5นภาษาต�างประเทศ ร�วมกันทํากิจกรรมกลุ�มเล็ก กิจกรรมคู� และกิจกรรมท่ีมีครู
เป5นศูนย)กลาง ผลการวิจัยปรากฏว�ารูปแบบการเข�าร�วมกิจกรรมท่ีมีครูเป5นศูนย)กลาง ทําให�เกิดการ
เรียนรู�ภาษาน�อยท่ีสุด ส�วนรูปแบบการเข�าร�วมกิจกรรมแบบกลุ�มเล็กและกิจกรรมคู� ทําให�ผู�เรียนเกิด
การเรียนรู�ภาษาได�พอกัน 

Prabhu (1979: 136-139) ได�จัดทําโครงการสอนโดยใช�หลักสูตรแบบเน�นภาระงาน 
(Task – based Activities) กับผู�เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นท่ีอาศัยอยู�ทางตอนใต�ของประเทศ
อินเดีย ผลปรากฏเป5นท่ีน�าพอใจ และได�มีการดําเนินโครงการสอนด�วยวิธีนี้ในป�ต�อ ๆ มา 

Chamot และ O’maley (1987: บทคัดย�อ) ได�ศึกษาวิธีการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�
ความเข�าใจทางวิชาการ ซ่ึงออกแบบมาสําหรับนักเรียนท่ีมีความเชี่ยวชาญจํากัด โดยวิธีการนี้จะเน�น
การพัฒนาภาษาทางวิชาการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ�านเนื้อหาในวิทยาศาสตร)คณิตศาสตร)
สังคมศึกษา ผู�เรียนได�รับการสอนให�ใช�กลยุทธ)การเรียนรู�ท่ีได�มาจากรูปแบบการเรียนรู� ผลการศึกษา
พบว�า วิธีการและหลักสูตรมีความสัมพันธ)กับเนื้อหาวิชาหลักในทุกองค)ประกอบ 

Chamot และ O’maley (1995: 379-394) ได�ศึกษาการนําวิธีการเรียนแบบแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ ซ่ึงเป5นรูปแบบการสอนท่ีเพ่ิมพูนผลการเรียนของ
นักเรียนในโรงเรียน ในประเทศสหรัฐอเมริกาสําหรับนักเรียนที่เรียนโดยใช�ภาษาที่สองเป5นสื่อ
โดยเฉพาะอย�างยิ่งการใช�รูปแบบการสอนนี้กับวิชาวิทยาศาสตร)และคณิตศาสตร)สําหรับนักเรียนท่ีใช�
ภาษาท่ีสองในการเรียนในโรงเรียนเอกชนแอริงตันซ่ึงจะมีการประเมินโดยวัตถุประสงค)ของโครงการ
หลักสูตรและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การศึกษาของครู รูปแบบการสอน ผลการศึกษาพบว�า
การใช�ภาษาแม�เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู� การมีส�วนร�วมของผู�ปกครองและการวัดประเมินผล และยัง
รวมถึงการวัดและประเมินผลเชิงวิจารณ)  ทําให�รูปแบบเกิดความสําเร็จในการสอนอีกด�วย 

Chamot และ O’maley (1996: บทคัดย�อ) ได�ศึกษาการนําวิธีการเรียนแบบแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการในชั้นเรียนท่ีผู�เรียนไม�ได�ใช�ภาษาอังกฤษเป5นภาษาแม� 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว�า ผู�เรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 

Alireza (2009: บทคัดย�อ) ได�ศึกษาการอ�านการเรียนการสอนกลยุทธ)ซ่ึงกําลังได�รับ
ความสนใจว�าเป5นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพของการเสริมสร�างความเข�าใจในการอ�าน ในงานวิจัยนี้ได�
ตรวจสอบผลกระทบของการสอดแทรกกลยุทธ)กับแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการในบริบทโดยทดสอบความสามารถของนักเรียน ผลการศึกษาพบว�า รูปแบบการเรียนการสอน
แบบสอดแทรกกลยุทธ)กับแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการมีประสิทธิภาพใน
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การเพ่ิมความเข�าใจในการอ�านของนักศึกษาอิหร�านและอินเดีย อย�างไม�มีความแตกต�างอย�างมีนัยสําคัญ
ระหว�างระดับความสามารถและประสิทธิภาพการทํางานของนักเรียนในการอ�านเพ่ือความเข�าใจ 

Abidin (1997: 12-19) ได�ศึกษาเก่ียวกับ การจัดการเรียนรูปแบบเน�นงานปฏิบัติในรูป 
โครงงานในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงโครงงานนั้นเป5นส�วนหนึ่งของการเรียนรูปแบบเน�นงานปฏิบัติ โดยมุ�ง
ให�ความสําคัญกับความร�วมมือของผู�เรียน ผลการศึกษาพบว�าการปฏิบัติโครงงานเป5นการเรียนรู�โดย
ใช�สถานการณ)จริงท่ี สามารถตอบสนองความต�องการของผู�เรียน ผู�เรียนมีความสนุกสนาน ต่ืนเต�นท่ี
สามารถใช�ภาษาสื่อสารได�ในชีวิตจริง  

จากงานวิจัยท้ังในและต�างประเทศท่ีเก่ียวข�องกับการสอนโดยใช�กิจกรรมการสอนท่ีเน�น
ภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ ดังกล�าวข�างต�นสรุปได�ว�า
กิจกรรมการสอนท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการไม�
เพียงแต�ส�งผลในการพัฒนาการเรียนรู�ภาษาในทักษะต�างๆสามารถเพ่ิมพูนความเข�าใจใน
ภาษาเป|าหมาย ทักษะความสามารถในทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู� และ
พัฒนาการใช�ภาษาเป|าหมายได�อย�างคล�องแคล�ว แต�ยังกระตุ�นให�ผู�เรียนรู�สึกสนุกสนานกับการเรียน
กระตือรือร�นและกระฉับกระเฉงและคิดเป5น  

ดังนั้นผู�วิจัยจึงสนใจการนํากิจกรรมการสอนท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการจัดเป5นรูปแบบการเรียนการสอนอ�านเพ่ือพัฒนาทักษะการอ�านเชิง
วิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�ของผู�เรียนรวมท้ังคาดหวังให�ผู�เรียนเกิดความพึงพอใจต�อรูปแบบ ท้ังนี้
ผู�วิจัยได�ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องการอ�าน สรุปนําแนวคิดมาผนวกกับแนวการจัดกิจกรรมเน�นภาระงาน
และแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามท่ี
ผู�วิจัยต้ังไว� 
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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใช�กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
ร�วมกับการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model  ปรับปรุงโดย Kruse (2007: 1) และ
แบบจําลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey and Carey  (2005: 1-8) 
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce and Weil (2009: 9) ใช�กระบวนการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสานข�อมูลใช�รูปแบบการวิจัยแบบ Embedded 
(The Embedded Design)  โดยใช�วิธีการเชิงปริมาณเป̂นวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเป̂นวิธีรอง
(Creswell and Clark, 2007: 67) ร�วมกับการใช�รูปแบบการวิจัย Pre-Experimental Design โดย
ประยุกต)ใช�แบบแผนการทดลองแบบกลุ �มตัวอย�างเดียวมีการทดสอบก�อนเรียนและหลังเรียน       
The One-Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ), 2555: 144) ผู�วิจัยได�ดําเนินการตาม
ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 4 ข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) เป̂นการวิเคราะห)ข�อมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A):  
การศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานสําหรับ การพัฒนารูปแบบการสอน 
 ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) เป^นการออกแบบและพัฒนา (Design 
and Development:  D and D):  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอน 
 ข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: R2) เป̂นการนําไปใช� (Implementation: I):  การทดลอง
ใช�รูปแบบการสอน  
 ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) เป̂นการประเมินผล (Evaluation: E): 
การประเมิน และปรับปรุงแก�ไขรูปแบบการสอน 

การดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดของแต�ละข้ันตอนดังนี้ 
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แผนภาพท่ี  7 กรอบดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 

ข�อมูลพ้ืนฐานสําหรับ
การสร�างและพัฒนา

รูปแบบ 

 

ขั้นท่ี1 
การวิจัย 

(Research) 
R1 

การวิเคราะห1
ข�อมูลพ้ืนฐาน 
(Analysis: A) 

1. วิเคราะห1มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห>งชาติและประมวลรายวิชา 
2. วิเคราะห1สภาพท่ีคาดหวังตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาไทยและประมวลรายวิชา 
กับสภาพท่ีเปCนจริง ของการจัดการเรียนรู�เพ่ือเติมเต็มทักษะท่ีต�องมีมาก>อน 

(Prerequisite Skills) 
3. สังเคราะห1แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนารูปแบบการสอน

อ>านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจ
ทางวิชาการ เพ่ือส>งเสริมทักษะการอ>านเชิงวิชาการและกลยุทธ1การเรียนรู�สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

4. วิเคราะห1ผู�เรียนสํารวจข�อมูลพ้ืนฐานวิธีการเรียนรู�(Learning Style) ของ ผู�เรียน
กลุ>มท่ีศึกษาและศึกษาความต�องการจําเปCน (Need Analysis) โดยการสัมภาษณ1
อาจารย1ผู�สอนภาษาอังกฤษและผู�เรียนและการสาํรวจ/สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู�
ของผู�เรียน 

 

ข้ันท่ี2 
การพัฒนา

(Development) 
D1 

การออกแบบและการ 
พัฒนา (Design and 

development: 
D&D) 

 
 

ขั้นที่3 
การวิจัย 

(Research) 
R2 

การนําไปใช� 
  

ขั้นท่ี4 
   การพัฒนา  

(Development) 

D2 
การประเมินผล 

(Evaluation: E) 
 และปรับปรุงแก�ไข

รูปแบบ 

1. สร�างโครงร>างรูปแบบการสอน 
2. ตรวจสอบรูปแบบโดยผู�เช่ียวชาญด�านการพัฒนารูปแบบการสอนอ>าน

ภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการ จํานวน 5 คน   เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบคู>มือการใช�รูปแบบ   
แผนการสอน   และนําไปทดลองใช�เพ่ือหาประสิทธิภาพ 

3. สร�างเคร่ืองมือท่ีใช�เก็บรวบรวมข�อมูล 
4. ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช�เกบ็รวบรวมข�อมูล โดยผู�เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน         

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และนาํไปทดลองใช�กับผู�เรียนเพ่ือหา
ประสิทธิภาพ 

5. ปรับปรุง/แก�ไขรูปแบบการสอนและเคร่ืองมอืท่ีใช�เก็บรวบรวมข�อมูล ให�สมบูรณ1 
 

นํารูปแบบการสอนไปทดลองใช�จริงกบักลุ>มทดลองมีข้ันตอนดังนี ้
1. ช้ีแจงทําความเข�าใจกับผู�เรียน 
2. ทดสอบทกัษะการอ>านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและกลยุทธ1การเรียนรู�
ของผู�เรียน ก>อนเรียน 
3. จัดการเรียนรู�ตามรปูแบบและแผนการจัดการเรยีนรู� 
4. ติดตามพฒันาการการใช�กลยุทธ1การเรียนรู�ของผู�เรียนระหว>างเรียน 
5. ทดสอบความสามารถในการอ>านเชิงวิชาการของผู�เรียน  หลังเรียน 

 

 1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ>านเชิงวิชาการและกลยุทธ1การเรียนรู�ของผู�เรียน 
ก>อนและหลังการใช�รูปแบบการสอนอ>านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส>งเสริมทักษะการอ>านเชิง
วิชาการและกลยุทธ1การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. ศึกษาพัฒนาการการใช�กลยุทธ1การเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีเรียนโดยใช�รูปแบบการสอนอ>าน
ภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการ เพ่ือส>งเสริมทักษะการอ>านเชิงวิชาการและกลยุทธ1การเรียนรู� ในช>วงเวลา
ระหว>างเรียน  

3. ศึกษาความคิดเห็นของผู�เรียนท่ีมีต>อการใช�รูปแบบการสอน 
 4. ขยายผลการใช�รูปแบบการสอนอ>านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ

เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส>งเสริมทักษะการอ>านเชิง
วิชาการและกลยุทธ1การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล�วนําข�อมูลท่ี
ได�มาปรับปรุงแก�ไขและพัฒนา 

 

(ร>าง) 
    รูปแบบการสอน    
   และเคร่ืองมือเก็บรวบรวม   
   ข�อมูลท่ีผ>านการตรวจสอบ  
   จากผู�เช่ียวชาญและทดลอง   
   ใช�   ซึ่งมีคุณภาพและ  
   ประสิทธิภาพตามเกณฑ1 

 

รูปแบบการสอนอ>านภาษาอังกฤษ
ท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความ
เข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส>งเสริม
ทักษะการอ>านเชิงวิชาการและกล
ยุทธ1การเรียนรู�สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ท่ีผ>านการ
ทดลองใช� 

รูปแบบการสอนอ>านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส>งเสริม
ทักษะการอ>านเชิงวิชาการและกลยุทธ1การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ1สามารถนําไปใช�และเผยแพร>

ต>อไป 

ปรับปรุง/แก�ไข 

พิจารณา
รูปแบบ 

ผ>าน 

ผลท่ีได�รับจากการดําเนนิการ

ขยายผลการใช�รูปแบบ 

ไม>ผ>าน 
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ข้ันตอนท่ี  1 การวิจัย (Research: R1) เปCนการวิเคราะห1ข�อมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A):  การศึกษา
ข�อมูลพ้ืนฐานสําหรับ การพัฒนารูปแบบการสอน 
 ผู�วิจัยได�ศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�น
ภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิง
วิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป̂นการศึกษาขอบเขตและเปiาหมาย
ในการพัฒนาผู�เรียน โดยการศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู� 
และข�อมูลเก่ียวข�องกับการจัดการสอนในรายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for 
Teachers) เพ่ือนํามากําหนดเปiาหมายในการพัฒนารูปแบบการสอน โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

 วัตถุประสงค1  
1. เพ่ือวิเคราะห)ข�อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF) ข�อมูลพ้ืนฐานมาตรฐานการเรียนรู� 5 ด�านตามกรอบ TQF สาขาครุศาสตร)
และศึกษาศาสตร) (หลักสูตรห�าปn) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู� 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค)ของคณะศึกษาศาสตร)และพัฒนศาสตร) และคําอธิยายรายวิชา 
02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for Teachers) 

2. เพ่ือวิเคราะห)แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนารูปแบบการสอนอ�าน
ภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริม
ทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3. เพ่ือวิเคราะห)ผู�เรียนเพ่ือสํารวจข�อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการเรียนภาษาอังกฤษและความ
ต�องการจําเป̂นความสามารถในการอ�านเชิงวิชาการกลยุทธ)การเรียนรู� ของผู�เรียนกลุ�มท่ีศึกษา 
               วิธีดําเนินการ 

 การดําเนินการในข้ันตอนนี้ เป̂นศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 
หลักสูตรวิเคราะห)แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เ กี่ยวข�อง จากเอกสาร และวิเคราะห)ผู�เรียน 
การประเมินความต�องการจําเป̂น(Needs Analysis) จากการสอบถามนักศึกษาโดยใช�แบบสอบถาม
ความต�องการจําเป̂นเก่ียวกับทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู� ซ่ึงผู�วิจัยจะทําการศึกษา
ดังนี้ 

1. การศึกษาข�อมูลเก่ียวกับหลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับการสอนโดยศึกษาข�อมูลเก่ียวกับ
กลยุทธ)การพัฒนาทักษะการอ�านเชิงวิชาการกลยุทธ)การเรียนรู�ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปtญญา ทฤษฎี
การสร�างความรู� แล�วนําข�อมูลท่ีได�มาออกแบบรูปแบบการสอน 

2. การศึกษาข�อมูลเบ้ืองต�นเก่ียวกับการสอนอ>านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและ
แนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ  
  ศึกษาข�อมูลเบ้ืองต�นเก่ียวกับการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ ท่ีเหมาะกับการส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและ
กลยุทธ)การเรียนรู�  
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3. การประเมินระบบการสนับสนุน  
3.1 ศึกษาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต�อบรรยากาศในการเรียนรู�ท่ีส�งเสริม

ความสามารถด�านการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�จากการสอบถามผู�เชี่ยวชาญจํานวน  10  
คน เก่ียวกับระบบสนับสนุนของภาควิชา และคณะ ท่ีเอ้ือต�อบรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีส�งเสริม
ทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�  ในด�านปtจจัยนําเข�า  ซ่ึงประกอบด�วย  วิธีการเรียน
ของผู�เรียน  วิธีการสอนของผู�สอน  สื่อการเรียนการสอน  อุปกรณ)และเครื่องมือเครื่องใช�  ห�องเรียน 
ห�องปฏิบัติการทางภาษา ด�านกระบวนการประกอบด�วย  บทบาทผู�สอน  บทบาทผู�เรียน  บทบาท
ของผู�ปกครอง และด�านผลผลิต  ประกอบด�วย ผลการเรียนของผู�เรียน และ เจตคติของผู�เรียน  

3.2 วิเคราะห)ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชา และคณะ ท่ีใช�ดําเนินการ
วิจัย โดยศึกษาสภาพจริงของคณะท่ีใช�ในการทดลอง  ในเรื่องความพร�อมของระบบสนับสนุน 

 เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต�างๆ เพ่ือสังเคราะห)เป̂นกรอบ

แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือ
ความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีครั้งนี้มีดังนี้ 

1. แบบวิเคราะห)เอกสาร จํานวน 2 ฉบับ ได�แก� 1) แบบวิเคราะห)เอกสารข�อมูลพ้ืนฐาน
เชิงนโยบายการจัดการศึกษาและผลการศึกษา 2) แบบวิเคราะห)เอกสาร แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพื่อส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. แบบสอบถามแบ�งออกเป̂น 2 ฉบับได�แก� แบบสอบถามท่ีถามความต�องการจําเป̂นต�อ
ทักษะการอ�านเชิงวิชาการและการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�ของนักศึกษา และแบบสอบถามเจ�าหน�าท่ี
เก่ียวกับระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือ 
 แบบวิเคราะห)เอกสารท่ีใช�ศึกษาความต�องการ 

1. แบบวิเคราะห1เอกสารท้ัง 2 ฉบับ ดําเนินการสร�างเช�นเดียวกัน ดังนี้ 
1.1 ศึกษาเอกสาร ตําราเก่ียวกับวิธีการสร�างแบบวิเคราะห)เอกสาร 
1.2 สร�างแบบวิเคราะห)เอกสารโดยกําหนดประเด็นการวิเคราะห)เอกสาร 
1.3 นําแบบวิเคราะห)เอกสารท่ีสร�างข้ึนเสนอต�ออาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต�องและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห)เอกสารเชิงทฤษฎี   และนําไปปรับปรุงแก�ไข 
1.4 นําแบบวิเคราะห)เอกสารท่ีปรับปรุงแก�ไขแล�วตามข�อเสนอแนะของอาจารย)ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอต�อผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยใช�แบบประเมินความสอดคล�องเชิงโครงสร�างของแบบวิเคราะห)เอกสาร ซ่ึงมีลักษณะ
เป̂นมาตราส�วนประเมินค�า (Rating scale) 5 ระดับ ประเมินความเหมาะสม/สอดคล�องของประเด็น
ในการวิเคราะห)เอกสารกําหนดเกณฑ)การพิจารณาของผู�เชี่ยวชาญ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ), 2555: 179) 
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   ระดับ 5 หมายถึงมีความสอดคล�องมากท่ีสุด 
   ระดับ 4 หมายถึงมีความสอดคล�องมาก 
   ระดับ 3 หมายถึงมีความสอดคล�องปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึงมีความสอดคล�องน�อย 
   ระดับ 1 หมายถึงมีความสอดคล�องน�อยท่ีสุด 

   การวิเคราะห)ข�อมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคล�องของแบบวิเคราะห)
เอกสารท่ีใช�ในการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห�งชาติ (TQF) ข�อมูลพ้ืนฐานมาตรฐานการเรียนรู� 5 ด�านตามกรอบ TQF สาขาครุศาสตร)และ
ศึกษาศาสตร) (หลักสูตรห�าปn) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู� คุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค)ของคณะศึกษาศาสตร)และพัฒนศาสตร) และคําอธิยายรายวิชา 02198323 
ภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for Teachers) แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการ
พัฒนารูปแบบการสอน การส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู� สังเคราะห)
เป̂นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ผลการประเมินพิจารณาจากค�าเฉลี่ย (x ) และค�าส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล�องของประเด็นในการวิเคราะห)เอกสารตาม
ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ แล�วนํามาแปลความหมายตามเกณฑ)ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ), 2555: 196) 
   ค�าเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.49   หมายถึง มีความสอดคล�องน�อยท่ีสุด 
   ค�าเฉลี่ยคะแนน 1.50 – 2.49   หมายถึง มีความสอดคล�องน�อย 
   ค�าเฉลี่ยคะแนน 2.50 – 3.49   หมายถึง มีความสอดคล�องปานกลาง 
   ค�าเฉลี่ยคะแนน 3.50 – 4.49   หมายถึง มีความสอดคล�องมาก 
   ค�าเฉลี่ยคะแนน 4.50 – 5.00   หมายถึง มีความสอดคล�องมากท่ีสุด 
   พิจารณาค�าความสอดคล�องท่ีมีค�าเฉลี่ยต้ังแต� 3.50  ข้ึนไป  และค�าส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานน�อยกว�า  1.00  แสดงว�าแบบวิเคราะห)เอกสารท่ีพัฒนาข้ึน มีความสอดคล�องเหมาะสม สามารถ
นําไปใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลได� 
  1.5 นําข�อมูลท่ีรวบรวมจากผู�เชี่ยวชาญมาคํานวณหาค�าเฉลี่ย (x ) และค�า ส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล�องตามความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ นําไปใช�ใน
การเก็บรวบรวมข�อมูล  

   จากขั้นตอนการสร�างแบบวิเคราะห)เอกสารที่ใช�ศึกษา หลักการและทฤษฎีท่ี
เก่ียวข�องกับการพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพื่อส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสรุปได�ดังแผนภาพท่ี 8 
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แผนภาพท่ี 8 ข้ันตอนการสร�างแบบวิเคราะห)เอกสาร 
 
   จากข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ข้ันตอนท่ี1 การวิจัย (Research: 
R1) เป̂นการวิเคราะห)ข�อมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A) สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสรุปได�ดัง   
ตารางท่ี 6 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี1   การวิจัย (Research: R1)   เป̂นการวิเคราะห)ข�อมูล
พ้ืนฐาน (Analysis: A) สําหรับการพัฒนารูปแบบการสอนจากข้ันตอนการศึกษาข�อมูลพื้นฐาน 
ข้ันตอนท่ี  1  การวิจัย (Research: R1) เป̂นการวิเคราะห)ข�อมูลพ้ืนฐาน (Analysis : A) สามารถสรุปเป̂น
ข้ันตอนได�ดังตารางท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 

สร�างแบบวิเคราะห)เอกสารโดยกําหนดประเด็นการวิเคราะห)เอกสาร 

ศึกษาเอกสาร ตําราเก่ียวกับวิธีการสร�างแบบวิเคราะห)เอกสาร 

นําแบบวิเคราะห)เอกสารท่ีสร�างข้ึนเสนอต�ออาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ) 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต�องและความเหมาะสม 

ของแบบวิเคราะห)เอกสารเชิงทฤษฎี และนําไปปรับปรุงแก�ไข 

นําแบบวิเคราะห)เอกสารท่ีปรับปรุงแก�ไขแล�วตามข�อเสนอแนะ 
ของอาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)    เสนอต�อผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท�าน 
เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และภาษาท่ีใช� 

นําแบบวิเคราะห)เอกสารท่ีตรวจสอบ หาคุณภาพจากผู�เชี่ยวชาญและปรับปรุง
แก�ไขตามข�อเสนอแนะของอาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)และผู�เชี่ยวชาญแล�วไป

วิเคราะห)เอกสาร 
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ตารางท่ี  6  สรุปข้ันตอนท่ี  1  การวิจัย (Research: R1) เป̂นการวิเคราะห)ข�อมูลพ้ืนฐาน (Analysis : A)    
สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค)การวิจัย วิธีดําเนิน 
การ 

แหล�งข�อมูล/กลุ�ม
ตัวอย�าง 

เครื่องมือท่ีใช�
ในการ 
ทําวิจัย 

การวิเคราะห)
ข�อมูล/สถิติ 

ท่ีใช� 
1.วิเคราะห)ข�อมูลพ้ืนฐานเชิง
นโยบายการจัดการศึกษา 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF) 
ข�อมูลพ้ืนฐานมาตรฐานการ
เรียนรู� 5 ด�านตามกรอบ 
TQF สาขาครุศาสตร)และ
ศึกษาศาสตร) (หลักสูตรห�าปn) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู� 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค)ของคณะ
ศึกษาศาสตร)และพัฒน
ศาสตร) และคําอธิยาย
รายวิชา 02198323 
ภาษาอังกฤษสําหรับครู 
(English for Teachers) 

การวิเคราะห)
เอกสาร 
 

 

-มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา
แห�งชาติ (TQF)  
-หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
จัดการเรียนรู� 
-คําอธิยาย
รายวิชา 
02198323 
ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู 
(English for 
Teachers) 

แบบวิเคราะห)
เอกสาร 
 

 

การวิเคราะห)
เนื้อหา 
(content 
analysis) 
 

2.สังเคราะห)แนวคิด หลักการ
และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการ
พัฒนารูปแบบการอ�าน
ภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงาน
และแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือ
ความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิง
วิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

การ
สังเคราะห)
เอกสาร 
 
 

-เอกสารแนวคิด 
ทฤษฎี  งานวิจัย 
ท่ีเก่ียวข�องกับ 
ทักษะการอ�านเชิง
วิชาการและกล
ยุทธ)การเรียนรู� 
 

แบบวิเคราะห)
เอกสาร 
 

การวิเคราะห)
เนื้อหา 
(content 
analysis) 
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ตารางท่ี  6  สรุปข้ันตอนท่ี  1  การวิจัย (Research: R1) เป̂นการวิเคราะห)ข�อมูลพ้ืนฐาน (Analysis : A)    
สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (ต�อ) 

วัตถุประสงค)การวิจัย วิธีดําเนิน 
การ 

แหล�งข�อมูล/กลุ�ม
ตัวอย�าง 

เครื่องมือท่ีใช�
ในการ 
ทําวิจัย 

การวิเคราะห)
ข�อมูล/สถิติ 

ท่ีใช� 
3. วิเคราะห)ผู�เรียน 
 

- แบบสอบ 
ถามความ
ต�องการ 
 

- 
 
 

แบบสัมภาษณ) 
 

การวิเคราะห)
เนื้อหา 
(content 
analysis) 

 
ข้ันตอนท่ี  2  การพัฒนา (Development: D1) เปCนการออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development:  D and D):  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู� 
 วัตถุประสงค1 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพื่อส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
3. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการสอนและเครื่องมือท่ีใช�ใน

การเก็บรวบรวมข�อมูล 
4. เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนและเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวม

ข�อมูล 
 วิธีดําเนินการ  

 การดําเนินการพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายละเอียดดังนี้ 

1. พัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือ
ความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยนําข�อมูลที่เป̂นผลการวิเคราะห)ข�อมูลพ้ืนฐานในข้ันตอนท่ี 1 มาใช�ใน
การสังเคราะห)ร�างรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือ
ความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี(Model) 

2. พัฒนาเครื่องมือประกอบการใช�รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและ
แนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและ 
กลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Model) ได�แก� คู�มือการใช�รูปแบบการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรู� 
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3. พัฒนาเครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ี
เน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�าน
เชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Model) จํานวน 3 ฉบับ คือ 
แบบทดสอบวัดทักษะการอ�านเชิงวิชาการ แบบวัดกลยุทธ)การเรียนรู�และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีมีต�อการใช�รูปแบบการสอน 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใช�ในการพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้  

1. รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�
ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (Model) 

2. เครื่องมือประกอบการใช�รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนว
การเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)
การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Model) ได�แก�คู�มือการใช�รูปแบบการสอนและแบบฝ~ก 

3. เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�น
ภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิง
วิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Model) จํานวน 3 ฉบับ คือ 
แบบทดสอบวัดทักษะการอ�านเชิงวิชาการ แบบวัดกลยุทธ)การเรียนรู�และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีมีต�อการใช�รูปแบบการสอน 
 การสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา   
 การสร�างเครื่องมีท่ีใช�ในการศึกษามีการดําเนินการดังนี้คือ 

1. การสังเคราะห)รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ดังนี้  

1.1 นําข�อมูลพ้ืนฐานท่ีได�ศึกษาวิเคราะห)ในข้ันตอนท่ี 1 มาใช�ในการสังเคราะห)รูปแบบ
การสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(Model) ซึ่งประกอบด�วยองค)ประกอบ 3 องค)ประกอบ คือ องค)ประกอบเชิงหลักการและ
วัตถุประสงค) องค)ประกอบเชิงกระบวนการและองค)ประกอบ เชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช� 
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ตารางที่ 7 การสังเคราะห)หลักการทฤษฏีสู�รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษที่เน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
การสอนแบบเน�นภาระงาน TBL การสอนภาษาที่เน�นความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ CALLA PPET Model 

1.ขั้นก>อนปฏิบัติงานPre-task 
ผู�สอนชี้แจงภาระงานและกระตุ�น 
ความรู�เดิมของผู�เรียน 
ผู�สอนคอยชี้แนะและควบคุมให�ผู�เรียน
ฝ~กหัดสิ่งที่อยู�ในเนื้อหาโดยผู�สอนคอย
ชี้แนะ 

1.ขั้นเตรียมตัว Preparation 
ในขั้นนี้ครูจะต�องดูว�านักเรียนเรียนเรื่องอะไรไปแล�วบ�าง 
ผู�สอนควรจะนําเสนอภาพรวมและวัตถุประสงค)ของบทเรียน
ใหม�ที่ผู�สอนต�องการจะนาํเสนอให�กับผู�เรียน ซึ่งทําให�ผู�เรียน
ทราบว�าผู�เรียนกําลังจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไร และในขั้นการ
เตรียมตัวนี้ยังเป^นการกระตุ�นความรู�เดิมของผู�เรียน 

1.Preparation & Presentation 
ขั้นเตรียมการ (Preparation) ผู�สอนแนะนําหัวข�อและภาระ
งานคําศัพท)และไวยากรณ) เตรียมหัวข�อการอ�านและภาระ
งานผ�านแนวการสอนที่เน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพื่อความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ กระตุ�นความรู�เดิม
ของผู�เรียนทั้งด�านคําศัพท)และไวยากรณ) 

2.ขั้นปฏิบัติงาน Task cycle 
ผู�สอนให�ทักษะของงานที่อยู�ในโลกของ
ความจริงหรือใกล�เคียงกับโลกของความ
เป^นจริง ผู�เรียนเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล�ว
เตรียมรายงานแล�วนาํเสนอ โดยผู�สอนให�
ข�อมูลปiอนกลับเพื่อผู�เรียนได�ทราบข�อมูล
ที่ถูกต�อง 

2.ขั้นนําเสนอ Presentation 
นําเสนอและอธิบายข�อมูลใหม�ๆ ให�กับผู�เรียน ซึ่งครูจะต�อง
สังเกต และบางทีก็ต�องปรับเปลีย่นภาษาที่ใช�ในการสอนให�
เป^นภาษาตนเองเราะจะช�วยให�ผู�เรียนเข�าใจได�ง�ายมากกว�า ครู
ที่สอนแบบแนวทางการสอนภาษาที่เน�นความรู�ความเข�าใจมี
วิธีการนําเสนอที่หลากหลาย เพื่อให�ผู�เรียนเรียนรู�ได�หลายวิธี
ทั้งด�านการฟtงและการเห็น ครูควรดํารงรักษาบรรยากาศ
ห�องเรียนให�มีประสิทธิภาพ   

2. Practice 
ขั้นนําเสนอ (Presentation) ผู�สอนสาธิตกลยุทธ)การเรียนรู�
ให�ผู�เรียนทําความเข�าใจและปฏิบัติภาระงานที่มอบหมาย
โดยการทํางานกลุ�มและนําเสนองาน ผู�สอนเติมเต็มสิ่งที่ขาด
ให�กับผู�เรียน กระตุ�นให�ผู�เรียนสรุปสิ่งทีไ่ด�เรียนรู�มา ฝ~กการ
ใช�ภาษาให�ถูกต�อง ผู�สอนใช�ภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอน 

3.ขั้นหลังปฏิบตัิการ Language focus 
ผู�เรียนฝ~กฝน ผู�สอนทบทวนรูปแบบ
ภาษาเพื่อสร�างความมั่นใจ 

3.ขั้นฝkก Practice 
ในขั้นนี้ จะต�องจัดให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิบัติ นักเรียนสามารถ
ประเมินได�ว�าคําศัพท)ใหม�คําไหนที่เข�าใจได�ยาก เพราะผู�เรียน
สามารถเรียนรู� และแลกเปลี่ยนข�อมูลกับเพื่อนได� โดยการ
พูดคุย ทําให�ในขั้นนี้ผู�เรียนจะได�ทํางานร�วมกับเพื่อน และใช�
หน�าที่ของภาษาได�ถูกต�อง เพื่อช�วยกันแก�ปtญหา 
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ตารางที่ 7 การสังเคราะห)หลักการทฤษฏีสู�รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษที่เน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ (ต�อ) 
การสอนแบบเน�นภาระงาน TBL การสอนภาษาที่เน�นความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ CALLA PPET Model 

 4.ขั้นประเมิน Evaluation 
ขณะที่ครูส�วนใหญ�มีทักษะการวัดและประเมินนักเรียนมาก แต�
นักเรียนกับไม� มีประสบการณ) ในการประเมินตนเองเลย 
เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนแบบแนวทางการสอนภาษาที่เน�น
ความรู�ความเข�าใจ ทําให�ผู�เรียนสามารถวัดและประเมินตนเอง และ
สามารถทําให�นักเรียนรู�ว�าตนเองมีความสามารถอยู�ในระดับใด และ
รู�ว�าตัวเองจะต�องเรียนรู�อะไร กิจกรรมการวัดและประเมินสามารถ
ประเมินได�ทั้งแบบเป^นกลุ�ม และแบบเดี่ยว หรือจะประเมินจาก
ปฏิบัติงานในห�องเรียน หรือ งานที่สั่งให�ทําที่บ�านก็ได� ในการวัดผล
กลุ�ม นักเรียนจะสามารถตรวจและแก�ไขงานของแต�ละคนให�
ถูกต�องได�ในกลุ�มเล็กๆ สมาชิกกลุ�มจะใช�ขั้นตอนการวินิจฉัยเพื่อ
แก�ปtญหาและถกเถียงกันเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของแผนการ
เรียนรู�ต�างๆที่ถูกนํามาใช� ส�วนในการวัดผลเดี่ยว นักเรียนจะตรวจ
แก�งานตามลําพัง จดบันทึกกระบวนการเรียนรู� การตอบสนอง 
อุปสรรค สะสมรายการความสําเร็จของตนเอง และวิเคราะห)
กระบวนการกับครู ทั้งการวัดผลกลุ�ม และการวัดผลเดี่ยวเป^น
ส�วนประกอบสําคัญของผลงานในภาพรวมของ 

3. Evaluation 
ขั้นประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลภาระงานและผล
การเรียน ติดตามผล ผู�เรียนแสดงความคิดเห็น บนัทึกสิ่งที่
ได�พัฒนา ปtญหาและอุปสรรค 
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ตารางที่ 7 การสังเคราะห)หลักการทฤษฏีสู�รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษที่เน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ (ต�อ) 
การสอนแบบเน�นภาระงาน TBL การสอนภาษาที่เน�นความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ CALLA PPET Model 

 5. ขั้นขยายผล Expansion 
จุดประสงค)ของขั้นขยายผล ขั้นตอนการเรียนรู�แนวทางการสอนภาษา
ที่เน�นความรู�ความเข�าใจทางวิชาการคือเพื่อให�นักเรียนสามารถบูรณ
การความรู�ใหม�และทักษะเข�ากับขอบข�ายองค)ความรู�ที่มีอยู�เดิม ขั้น
แรก ครูจะต�องชักนํานักเรียนสู�การอภิปรายเกี่ยวกับหัวข�อบทเรียนซึ่ง
จะต�องเน�นกระตุ�นทักษะการคิด นักเรียนจะถูกชักจูงด�วยกระบวนการ
เรียนรู� ที่มีผลให�พวกเขาตระหนักถึงความสําคัญของบทเรียนและ
ทักษะซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับความรู� ที่นักเรียนมีอยู�เดิม วิธีการของ
บทเรียนกับโลกภายนอกโรงเรียน และชีวิตของนักเรียนแต�ละคน ด�วย
สาเหตุที่นักเรียนจะตอบสนองต�อสิ่งที่พวกเขาได�เรียนรู� อาจทําให�พวก
เขาพบว�าควรมีการทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงมุมมองของความรู�ที่มี
อยู�เดิม อันเป̂นผลที่เกิดจากความรู�และทักษะใหม�ๆ การเปลี่ยนแปลง
ความรู�นั้นเป̂นผลลัพธ)สําคัญของการสอนแบบแนวทางการสอนภาษา
ที่เน�นความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 

การออกแบบกิจกรรมชั้นเรียนและที่บ�านสําหรับนักเรียน
นั้นมีจุดมุ�งหมายเพื่อที่จะสอดแทรกความรู�ใหม�ๆและทักษะผ�านทาง
กิจกรรมซึ่งมีความหมายเฉพาะ นอกจากนี้ ครอบครัวยังมีส�วน
เกี่ยวข�องเนื่องจากนักเรียนจะถูกชักนําให�นําความรู�ใหม�ๆไปใช�ที่บ�าน 
หรือหาความสัมพันธ)ระหว�างความรู�ใหม�ๆ และพื้นฐานทางวัฒนธรรม
ของพวกเขา ครูอาจสั่งให�นักเรียนอ�านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข�อบทเรียน
ทางวิชาการ และให�นักเรียนรายงานโดยเขียนหรือพูด เดี่ยวหรือเป̂น
กลุ�มเกี่ยวกับหัวข�อที่พวกเขาได�อ�านเพิ่มเติมนั้น 

4. Expansion 
ขั้นถ�ายโอน (Transfer)  ผู�เรียนถ�ายโอนกลยุทธ)การเรียนรู�
และทักษะการอ�านเชิงวิชาการสู�ภาระงานชิน้ต�อไป 
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   จากตารางท่ี 7 ผู�วิจัยได�ทําการสังเคราะห)หลักการทฤษฏีสู�รูปแบบการสอนอ�าน
ภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
   ข้ันตอนท่ี  1 ข้ันเตรียมการ (Preparation) ผู�สอนแนะนําหัวข�อและภาระงาน
คําศัพท)และไวยากรณ) เตรียมหัวข�อการอ�านและภาระงานผ�านแนวการสอนท่ีเน�นภาระงานและแนว
การเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ กระตุ�นความรู�เดิมของผู�เรียนท้ังด�านคําศัพท)และ
ไวยากรณ) 
   ข้ันตอนท่ี  2 ข้ันนําเสนอ (Presentation) ผู�สอนสาธิตกลยุทธ)การเรียนรู�ให�ผู�เรียน
ทําความเข�าใจและปฏิบัติภาระงานท่ีมอบหมายโดยการทํางานกลุ�มและนําเสนองาน ผู�สอนเติมเต็ม 
สิ่งท่ีขาดให�กับผู�เรียน กระตุ�นให�ผู�เรียนสรุปสิ่งที่ได�เรียนรู�มา ฝ~กการใช�ภาษาให�ถูกต�อง ผู�สอนใช�
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
   ข้ันตอนท่ี  3  ข้ันประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลภาระงานและผลการเรียน 
ติดตามผล ผู�เรียนแสดงความคิดเห็น บันทึกสิ่งท่ีได�พัฒนา ปtญหาและอุปสรรค 
   ข้ันตอนท่ี  4 ข้ันถ�ายโอน (Transfer)  ผู�เรียนถ�ายโอนกลยุทธ)การเรียนรู�และ
ทักษะการอ�านเชิงวิชาการสู�ภาระงานชิ้นต�อไป 
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แผนภาพที่ 9 ร�างต�นแบบรูปแบบการสอน (Conceptual Model)
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   จากแผนภาพท่ี 9 พบว�าร�างรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงาน
และแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Conceptual model) นั้นมีหลักการเพ่ือ
จัดการเรียนรู�ท่ีเน�นภาระงาน (TBL) ของ Willis (1996) และแนวแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความ
เข�าใจทางวิชาการ CALLA ของ Chamot& O'Malley (1985) ได�ร�างรูปแบบชื่อ PPET Model โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
   องค1ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค1  ประกอบด�วย 
   หลักการ: การบูรณาการการสอนอ�านภาษาอังกฤษที่ เน�นภาระงานและแนว
การเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)
การเรียนรู� เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู� สําหรับทักษะการอ�านท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีจะนําไปสู�การเรียนรู�ตลอดชีวิตต�อไป 
   วัตถุประสงค1:  เพ่ือพัฒนาทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู� ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี 
   องค1ประกอบเชิงกระบวนการ แบ>งการดําเนินการเปCน 4 ข้ันตอน ดังนี้คือ 
   ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันเตรียมการ (Preparation) ผู�สอนแนะนําหัวข�อและภาระงาน
คําศัพท)และไวยากรณ) เตรียมหัวข�อการอ�านและภาระงานผ�านแนวการสอนท่ีเน�นภาระงานและแนว
การเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ กระตุ�นความรู�เดิมของผู�เรียนท้ังด�านคําศัพท)และ
ไวยากรณ) 
   ข้ันตอนท่ี  2 ข้ันนําเสนอ (Presentation) ผู�สอนสาธิตกลยุทธ)การเรียนรู�ให�ผู�เรียน
ทําความเข�าใจและปฏิบัติภาระงานท่ีมอบหมายโดยการทํางานกลุ�มและนําเสนองาน ผู�สอนเติมเต็มสิ่ง
ท่ีขาดให�กับผู�เรียน กระตุ�นให�ผู�เรียนสรุปสิ่งที่ได�เรียนรู�มา ฝ~กการใช�ภาษาให�ถูกต�อง ผู�สอนใช�
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
   ข้ันตอนท่ี  3  ข้ันประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลภาระงานและผลการเรียน 
ติดตามผล ผู�เรียนแสดงความคิดเห็น บันทึกสิ่งท่ีได�พัฒนา ปtญหาและอุปสรรค 
   ข้ันตอนท่ี  4 ข้ันถ�ายโอน (Transfer)  ผู�เรียนถ�ายโอนกลยุทธ)การเรียนรู�และทักษะ
การอ�านเชิงวิชาการสู�ภาระงานชิ้นต�อไป 
   องค1ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช� 
   ระบบสนับสนุน: การพัฒนาทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู� 
ต�องมีการจัดเตรียมเอกสารท่ีเหมาะสมกับภาระงานท่ีกําหนด รวมถึงจัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับเนื้อหา และความต�องการ ระบบสังคมมีส�วนร�วมในการสร�างสรรค)ภาระงานเพ่ือเกิดการ
เรียนรู� 

1.2 นํารูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพื่อ
ความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (Model) ท่ีสร�างข้ึน เสนอต�ออาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต�องและความเหมาะสมเชิงทฤษฎีแล�วนําไปปรับปรุงแก�ไข 
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   รูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษที่เน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพื่อ
ความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (Model) ท่ีปรับปรุงแก�ไขแล�วตามข�อเสนอแนะของอาจารย)ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ) เสนอต�อผู� เชี่ยวชาญด�านการพัฒนารูปแบบและด�านการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ี
ส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู� จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสม/สอดคล�องเชิงโครงสร�างของรูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพื่อส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)
การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Model) โดยใช�แบบประเมินความเหมาะสม/
สอดคล�องเชิงโครงสร�างของรูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษที่เน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพื่อความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Model) ซ่ึงมีลักษณะเป̂นมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ 
(Rating scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคล�องในประเด็นการกําหนดองค)ประกอบของ
รูปแบบการสอนในภาพรวมและองค)ประกอบของรูปแบบการสอนแต�ละองค)ประกอบ คือ องค)ประกอบ
เชิงหลักการและวัตถุประสงค)องค)ประกอบเชิงกระบวนการและองค)ประกอบเชิงเงื่อนไขการนํา
รูปแบบไปใช�การประเมินความเหมาะสม/สอดคล�องเชิงโครงสร�างกําหนดเกณฑ)การพิจารณา 
เช�นเดียวกับแบบวิเคราะห)เอกสารดังรายละเอียดในตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 ข�อเสนอแนะจากผู�เชี่ยวชาญในการปรับปรุงรูปแบบการสอน 
PPET 

(conceptual model) 
PPPTE 

(adjust model) 
ข�อเสนอจากผู�เชี่ยวชาญ 

1. Preparation  1. Planning  ปรับ ช่ือและ เ พ่ิม ข้ันตอนใหม� เ พ่ือให�
ส อ ด ค ล� อ ง กั บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น ก า ร
ดําเนินการในแต�ละข้ัน และเสนอให�สลับ
ข้ันตอนของข้ันท่ี 4 และ 5 เน่ืองจากมี
ความคิดเห็นว�าผู�เรียนควรมีความสามารถ
ในการถ�ายโอนไปสู�บทอ�านอ่ืน ซ่ึงแสดงถึง
การมีทักษะการอ�านเชิงวิชาการและการ
ใช�กลยุทธ)การเรียนรู�  จากน้ันจึงเ ป̂น
ข้ันตอนของการประเมินผล  

2. Practice  2. Performing Reading Task  
3. Practice 

3. Evaluation  4. Transfer 

4. Transfer 5. Evaluation 

   

1.3 การวิเคราะห)ข�อมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคล�องเชิงโครงสร�างของ
รูปแบบการสอนผลการประเมินพิจารณาจากค�าเฉลี่ย (x ) และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนความเหมาะสม/สอดคล�องในประเด็นการกําหนดองค)ประกอบของรูปแบบการสอนใน
ภาพรวมและองค)ประกอบของรูปแบบการสอนแต�ละองค)ประกอบ คือ องค)ประกอบเชิงหลักการและ
วัตถุประสงค)องค)ประกอบเชิงกระบวนการและองค)ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช�ตามความ
คิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ แล�วนํามาแปลความหมายตามเกณฑ)เช�นเดียวกับแบบวิเคราะห)เอกสาร 
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   พิจารณาค�าความเหมาะสม/สอดคล�องท่ีมีค�าเฉลี่ยต้ังแต� 3.50 ข้ึนไป และค�าส�วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานไม�เกิน 1.00 ซ่ึงแสดงว�ารูปแบบการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคล�อง
เชิงโครงสร�าง สามารถนําไปทดลองใช�ได�   

2. พัฒนาเครื่องมือประกอบการใช�รูปแบบการสอน ได�แก� คู�มือการใช�รูปแบบการสอน
แบบฝ~กและแผนการสอน ผู�วิจัยได�ดําเนินการดังนี้ 

2.1 ศึกษาข�อมูลจากเอกสาร ตํารา และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเป̂นแนวทางใน
การสร�างคู�มือการใช�รูปแบบการสอนและแผนการสอน 

2.2 สร�างคู�มือการใช�รูปแบบการสอนและแผนการสอนให�ครอบคลุมและตรงตามประเด็น 
2.3 นําคู�มือการใช�รูปแบบการสอนและแผนการสอนท่ีสร�างข้ึนเสนอต�ออาจารย)         

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ) เพ่ือตรวจสอบความถูกต�องและความเหมาะสมเชิงทฤษฎีแล�วนําไปปรับปรุงแก�ไข 
2.4 นําคู�มือการใช�รูปแบบการสอนและแผนการสอน ที่ปรับปรุงแก�ไขแล�วตาม

ข�อเสนอแนะของอาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอต�อผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสม/สอดคล�องเชิงโครงสร�างของคู�มือการใช�รูปแบบการสอนและแผนการสอนโดยใช�แบบ
ประเมินความเหมาะสม/สอดคล�องเชิงโครงสร�างของคู�มือการใช�รูปแบบการสอนซ่ึงมีลักษณะเป̂นมา
ตราส�วนประมาณค�า (Rating scale) 5 ระดับ  ประเมินความเหมาะสม/สอดคล�องของสาระสําคัญใน
คู�มือ รายละเอียดในคู�มือ และแนวทางในการนํารูปแบบการสอนไปใช�ซ่ึงสาระสําคัญในคู�มือประกอบด�วย
แนวทางในการนํารูปแบบการสอนไปใช�ความเป̂นมาและความสําคัญของรูปแบบการสอนแนวคิด 
หลักการและทฤษฎีท่ีใช�ในการพัฒนารูปแบบการสอน องค)ประกอบของรูปแบบการสอนตัวอย�าง
แผนการสอนตามรูปแบบการสอนตัวอย�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดและประเมินผลรวมท้ังรายละเอียด
ในคู�มือมีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะทําให�ผู�ท่ีต�องการนํารูปแบบการสอนไปใช�เข�าใจในองค)ประกอบต�างๆ  
ของรูปแบบการสอน ทราบถึงสิ่งท่ีต�องศึกษา จัดเตรียมและใช�รูปแบบการสอนนี้ในการดําเนินการ
สอนอย�างราบรื่นและบรรลุผลตามจุดมุ�งหมายของรูปแบบการสอนแนวทางในการนํารูปแบบการสอน
ไปใช�มีความชัดเจน เพียงพอสําหรับการนํารูปแบบการสอนไปใช�อย�างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดกับผู�เรียนและใช�แบบประเมินความเหมาะสม/สอดคล�องเชิงโครงสร�างของแผนการ
จัดการเรียนรู�ซ่ึงมีลักษณะเป^นมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ (Rating Scale) ประเมินความ
เหมาะสม/สอดคล�องของสาระสําคัญ จุดประสงค)การเรียนรู� เนื้อหา กิจกรรมการสอน รูปแบบการ
สอนสื่อการสอนและการประเมินผลการวิเคราะห)ข�อมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคล�องเชิง
โครงสร�างของคู�มือการใช�รูปแบบ การสอนและแผนการสอน  ผลการประเมินพิจารณาจากค�าเฉลี่ย   
(x ) และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล�องของสาระสําคัญใน
คู�มือ รายละเอียดในคู�มือและแนวทางในการนํารูปแบบการสอนไปใช� สาระสําคัญในแผนการสอน 
จุดประสงค)การเรียนรู� เนื้อหา กิจกรรมการสอน รูปแบบการสอนสื่อการสอนและการประเมินผลตาม
ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ แล�วนํามาแปลความหมายตามเกณฑ) โดยใช�เกณฑ)การพิจารณาของ
ผู�เชี่ยวชาญและการแปลความหมายเช�นเดียวกันกับการประเมินความเหมาะสม/สอดคล�องเชิง
โครงสร�างของรูปแบบการสอน  
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2.5 นําข�อมูลท่ีรวบรวมจากผู�เชี่ยวชาญมาคํานวณหาค�าเฉลี่ย (x ) และส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล�องตามความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญจํานวน 5 
ท�าน มีค�าอยู�ระหว�าง  x = 4.00, S.D.=0.45 ถึง  x = 5.00, S.D.=0.00 และปรับปรุงแก�ไขในเรื่อง
ความชัดเจนของข�อความและภาษาท่ีใช�ตามคําแนะนําของผู�เชี่ยวชาญก�อนนําไปทดลองใช� ดังตารางท่ี 
22 ในภาคผนวก ค  

2.6 นํารูปแบบการสอนและเครื่องมือประกอบการใช�รูปแบบการสอน ได�แก� คู�มือการ
ใช�รูปแบบการสอนและแผนการสอน ท่ีผ�านการหาคุณภาพโดยผู�เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก�ไขแล�วไป
หาประสิทธิภาพ (E1/E2)  โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใช�เกณฑ)  80/80   ทดลองใช�กับนักศึกษาชั้นปnท่ี 4 
ซ่ึงเคยเรียนในเนื้อหาวิชาดังกล�าวมาก�อน จํานวน40คนได�ค�าประสิทธิภาพของรูปแบบ E1/E2เท�ากับ 
80.54/85.31 

  จากข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สรุปได�ดังแผนภาพท่ี 10 
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แผนภาพท่ี 10 ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการสอน 
 

4. พัฒนาเครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ี
เน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�าน
เชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

ศึกษาข�อมูลจากเอกสาร ตาํรา และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเป̂นแนวทางในการสร�างคู�มือการใช�รูปแบบ 
การสอน แบบฝ~ก และแผนการสอนให�ครอบคลุมและตรงตามประเดน็ 

 

นํารูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
เพ่ือส�งเสรมิทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีสร�างข้ึนเสนอต�อ

อาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)เพ่ือตรวจสอบความถูกต�องและความเหมาะสมเชิงทฤษฎีและนําไปปรับปรุงแก�ไข 

นํารูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีปรับปรุงแก�ไข
แล�วตามข�อเสนอแนะของอาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอต�อผู�เช่ียวชาญด�านการพัฒนารูปแบบและด�าน
การสอนอ�านภาษาอังกฤษ จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล�องเชิงโครงสร�างของรูปแบบ

การสอน 

นําข�อมูลพ้ืนฐานท่ีได�ศึกษาวิเคราะห)ในข้ันตอนท่ี 1 มาใช�ในการสังเคราะห)รูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�น
ภาระงานและแนวการเรยีนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการ

และกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

สร�างคู�มือการใช�รูปแบบการสอน แบบฝ~ก และแผนการสอนทักษะการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและ
แนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 

 

นําคู�มือการใช�รูปแบบการสอน แบบฝ~ก และแผนการสอนท่ีปรับปรงุแก�ไขแล�วตามข�อเสนอแนะของอาจารย)ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอต�อผู�เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือวิเคราะห)ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

นํารูปแบบการสอนและเครื่องมือประกอบการใช�รูปแบบการสอน ได�แก� คู�มือการใช�รูปแบบ 
การสอน แบบฝ~ก และแผนการสอน ท่ีผ�านการหาคุณภาพโดยผู�เช่ียวชาญและปรับปรุงแก�ไขแล�วไปหา

ประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการทดลองกลุ�มใหญ� (Field Tryout) 

นําคู�มือการใช�รูปแบบการสอน แบบฝ~ก และแผนการสอนท่ีสร�างข้ึนเสนอต�ออาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)  
เพ่ือตรวจสอบความถูกต�องและความเหมาะสมเชิงทฤษฎี  แล�วนําไปปรับปรุงแก�ไข 
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4.1 แบบทดสอบทักษะการอ�านเชิงวิชาการ 
4.2 แบบวัดการใช�กลยุทธ)การเรียนรู� 
4.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต�อรูปแบบการสอน 

4.  เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอน 
4.1 แบบทดสอบวัดทักษะการอ>านเชิงวิชาการ มีลักษณะเป̂นแบบเลือกตอบ จํานวน 

60 ข�อ โดยใช�เกณฑ)ดังนี้  
  การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของทักษะการอ�านเชิงวิชาการ 

  คะแนนเฉลี่ยร�อยละ 50-59.99 หมายถึง มีทักษะการอ�านเชิงวิชาการ อยู�ในระดับน�อย
ท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ยร�อยละ 60-69.99 หมายถึง มีทักษะการอ�านเชิงวิชาการ อยู�ในระดับน�อย 
คะแนนเฉลี่ยร�อยละ 70-79.99 หมายถึง มีทักษะการอ�านเชิงวิชาการ อยู�ในระดับปาน

กลาง 
คะแนนเฉลี่ยร�อยละ 80-89.99 หมายถึง มีทักษะการอ�านเชิงวิชาการ อยู�ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยร�อยละ 90– 100 หมายถึง มีทักษะการอ�านเชิงวิชาการ อยู�ในระดับมาก

ท่ีสุด 
 วิธีดําเนินการ 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการประเมินทักษะการอ�านเชิง
วิชาการ กรอบแนวคิดรูปแบบการสอนตามยุทธวิธีการพัฒนาทักษะการอ�านเชิงวิชาการ ท่ีผู�วิจัย
พัฒนาข้ึน  

2. วิเคราะห)สาระสําคัญ เนื้อหา และจุดประสงค)การเรียนรู�ดังตารางวิเคราะห)การ
สร�างแบบทดสอบ 

3. สร�างแบบทดสอบวัดทักษะการอ�านเชิงวิชาการใช�ทดสอบก�อนเรียนและหลัง
เรียน มีจํานวน 60 ข�อ  เป̂นแบบปรนัยซ่ึงประกอบด�วยข�อคําถาม  4  ตัวเลือก และแบบจับคู� ผู�เรียน
จะต�องเลือกคําตอบท่ีถูกต�องเพียงคําตอบเดียว  โดยมีเกณฑ)การให�คะแนน  ดังนี้  ถ�าตอบถูกให�ข�อละ  
1  คะแนน  และถ�าตอบผิดหรือไม�ตอบให�ข�อละ  0  คะแนน   

4. นําแบบทดสอบทักษะการอ�านเชิงวิชาการ ท่ีสร�างข้ึนเสนอต�ออาจารย)ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ)เพ่ือตรวจสอบความถูกต�องและความเหมาะสม แล�วนําไปปรับปรุงแก�ไข 

5. นําแบบทดสอบทักษะการอ�านเชิงวิชาการ ท่ีปรับปรุงแก�ไขแล�วตามข�อเสนอแนะ
ของอาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอต�อผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5คน เพ่ือตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ได�ค�าความสอดคล�องอยู�ระหว�าง x = 4.60 S.D.=0.89 ถึง x = 5.00 
S.D.=0.00 ซ่ึงแสดงว�าแบบทดสอบทักษะการอ�านเชิงวิชาการมีคุณภาพด�านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
สามารถนําไปใช�วัดทักษะการอ�านเชิงวิชาการได�    

6. นําแบบทดสอบทักษะการอ�านเชิงวิชาการ ท่ีผ�านการตรวจสอบไปทดลองใช� 
(Tryout) กับนักศึกษาชั้นปnที่ 4 ที่เรียนรายวิชานี้มาแล�ว และที่ไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 40 คน 
เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�ไปวิเคราะห)ต�อไป 



110 

 

7. นําคะแนนท่ีนักศึกษาแต�ละคนสอบได�มาวิเคราะห)  เพ่ือหาค�าอํานาจจําแนก (r)  
ได�ค�าค�า ระหว�าง 0.20 - 0.70   และค�าความยากง�ายของข�อสอบ (P) 0.20 – 0.80  และปรับปรุง
แก�ไขแบบทดสอบให�เหมาะสม กับกลุ�มตัวอย�าง  (พวงรัตน) ทวีรัตน), 2540: 129 )    

8. หาค�าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช�สูตรของ Kuder–Richardson 
KR-20 (พวงรัตน) ทวีรัตน), 2540: 123) ท่ีได�ค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.85 

9. นําแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ�มตัวอย�างดังรายละเอียดในแผนภาพท่ี 11 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําแบบทดสอบไปทดลองใช� (Tryout)ตรวจสอบหาค�าอํานาจจําแนก (r)และค�าความยากง�าย(P) 
ปรับปรุงแก�ไขแบบทดสอบให�เหมาะสม 

 
นําแบบทดสอบไปหาค�าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใช�สูตรของ 

Kuder–Richardson KR-20 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 11 ข้ันตอนการสร�างแบบทดสอบทักษะการอ�านเชิงวิชาการ 
 

วิเคราะห)สาระสําคัญ เนื้อหา และจุดประสงค)การเรียนรู� 

สร�างแบบทดสอบทักษะการอ�านเชิงวิชาการ ซ่ึงเป̂นแบบทดสอบแบบปรนัย 

นําแบบทดสอบทักษะการอ�านเชิงวิชาการ ท่ีสร�างข้ึนเสนอต�ออาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต�องและความเหมาะสม แล�วนําไปปรับปรุงแก�ไข 

นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก�ไขแล�วตามข�อเสนอแนะของอาจารย) 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอต�อผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5คน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity)  

ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการประเมิน แบบทดสอบทักษะการอ�านเชิง
วิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

กําหนดโครงสร�างและประเด็นการถามในแบบทดสอบ 

นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก�ไขแล�วไปใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
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  4.2 แบบวัดการใช�กลยุทธ1การเรียนรู� 
   แบบวัดการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�เป̂นเครื่องมือท่ีวัดการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�ของ
ผู�เรียนจํานวน 16 กลยุทธ) ดังนี้  
   กลยุทธ)อภิปtญญา (Metacognitive strategies) จํานวน 6 กลยุทธ) ได�แก�  

1. กลยุทธ)การวางแผนล�วงหน�า (Advance Organization) 
2. กลยุทธ)การวางแผนการจัดการ (Organizational Planning)  
3. กลยุทธ)การเลือกแบบเจาะจง (Selective Attention)  
4. กลยุทธ)การตรวจสอบความเข�าใจ (Monitoring comprehension)  
5. กลยุทธ)การตรวจสอบผลผลิต (Monitoring Production) 
6. กลยุทธ)การประเมินผลตนเอง (Self –Assessment) 

   กลยุทธ)ด�านความรู�ความคิด (Cognitive strategies) จํานวน 7 กลยุทธ) ได�แก�  
7. กลยุทธ)การหาแหล�งทรัพยากร (Resourcing) 
8. กลยุทธ)การจับกลุ�ม (Grouping) 
9. กลยุทธ)การจดบันทึกจดบันทึก (Note-Taking) 
10. กลยุทธ)การกระตุ�นหรือเชื่อมโยงความรู�เดิม (Elaboration of Prior Knowledge) 
11. กลยุทธ)การสรุปความ (Summarizing)  
12. กลยุทธ)การทําจินตภาพ (Imagery) 
13. กลยุทธ)การทําอ�างอิง (Making Inference) 

   กลยุทธ)ด�านสังคม (Social strategies) จํานวน 3 กลยุทธ) ได�แก�  
14. กลยุทธ)การถามเพ่ือความกระจ�าง (Questioning for Clarification) 
15. กลยุทธ)การร�วมมือมีส�วนร�วม (Cooperation) 
16. กลยุทธ)การพูดกับตนเอง (Self-Talk) 

   การแปลความหมายของคะแนนกลยุทธ)การเรียนรู� 
   ค�าเฉลี่ยร�อยละ 50-59.99 หมายถึง มีการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�อยู�ในระดับน�อยท่ีสุด 
   ค�าเฉลี่ยร�อยละ 60-69.99 หมายถึง มีการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�อยู�ในระดับน�อย 
   ค�าเฉลี่ยร�อยละ  70-79.99 หมายถึง มีการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�อยู�ในระดับปานกลาง 
   ค�าเฉลี่ยร�อยละ 80-89.99 หมายถึง มีการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�อยู�ในระดับมาก 
   ค�าเฉลี่ยร�อยละ 90–100   หมายถึง มีการใช�กลยุทธ)การเรยีนรู�อยู�ในระดับมากท่ีสุด 

   วิธีดําเนินการ 
1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการสร�างแบบวัดการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�จากเอกสารท่ี

เก่ียวกับการวัดผลประเมินผลและการสร�างแบบทดสอบ 
2. สร�างแบบวัดการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�และให�ผู�เชี่ยวชาญทางการสอนอ�าน

ภาษาอังกฤษจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาได�ค�าดัชนีความสอดคล�องระหว�าง
แบบวัดกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) เท�ากับ x = 4.60 S.D.=0.89 ถึง x = 5.00 S.D.=0.00  ซ่ึง
แสดงว�าแบบทดสอบวัดแบบวัดการใช�กลยุทธ)การเรียนรู� มีคุณภาพด�านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
สามารถนําไปใช�วัดการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�ได� 
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3. นําแบบวัดการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�ไปทดสอบกับนักศึกษาชั้นปnท่ี 4 จํานวน 40 คน 
4. ตรวจสอบและนําคะแนนท่ีได�มาวิเคราะห)หาค�าอํานาจจําแนก (t-distribution) 

มีค�าอํานาจจําแนกท่ี 0.24 – 0.83 
5. นําผลการทดสอบมาหาค�าความเชื่อม่ันโดยวิธีการหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(α- Coefficient) ของครอนบัค (Cronbuch)มีค�าความเชื่อม่ันท่ี 0.76 
6. นําแบบวัดการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�ไปเก็บข�อมูลกับกลุ�มตัวอย�างจริงดัง

รายละเอียดในแผนภาพท่ี 12 
 
ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการประเมิน แบบทดสอบทักษะการอ�านเชิงวิชาการของนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี
 
 

กําหนดโครงสร�างและประเด็นการถามในแบบทดสอบ 
 
  สร�างแบบวัดการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�และให�ผู�เช่ียวชาญทางการสอนอ�านภาษาอังกฤษจํานวน 5  คน ตรวจสอบ                  
                                         ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
 

นําแบบทดสอบไปทดลองใช� (Tryout) ตรวจสอบหาค�าอํานาจจําแนก (t-distribution) 
ปรับปรุงแก�ไขแบบทดสอบให�เหมาะสม 

 
นําผลการทดสอบมาหาค�าความเช่ือมั่นโดยวิธีการหาค�าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบัค  
                                                         (Cronbuch) 
 

นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก�ไขแล�วไปใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมลู 
 
แผนภาพท่ี 12 ข้ันตอนการสร�างแบบวัดการใช�กลยุทธ)การเรียนรู� 
 
  4.3 แบบสอบถามความความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต>อรูปแบบการสอน มีลักษณะ
เป̂นมาตรประเมินค�า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
  1 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับ เห็นด�วยน�อยท่ีสุด 
  2 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับ เห็นด�วยน�อย 
  3 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับ เห็นด�วยปานกลาง 
  4 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับ เห็นด�วยมาก 
  5 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับ เห็นด�วยมากท่ีสุด 

วิธีดําเนินการ 
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างแบบสอบถามความคิดเห็น 
2. สร�างแบบสอบถามความคิดเห็นให�ครอบคลุมและตรงประเด็น 
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3. นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร�างข้ึนเสนอต�ออาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)
เพ่ือตรวจสอบความถูกต�องและความเหมาะสม แล�วนําไปปรับปรุงแก�ไข 

4. นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแก�ไขแล�วตามข�อเสนอแนะของ
อาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอต�อผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5คน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) โดยกําหนดเกณฑ)การพิจารณาของผู�เชี่ยวชาญ ได�ค�าความสอดคล�องอยู�ระหว�าง 
x = 4.60 S.D.=0.89 ถึง x = 5.00 S.D.=0.00  ซ่ึงแสดงว�าแบบสอบถามความคิดเห็นมีคุณภาพด�าน
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา สามารถนําไปใช�ในการสอบถามความคิดเห็นได�  

5. นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีตรวจสอบค�าดัชนีความสอดคล�องและปรับปรุง
แก�ไขแล�วตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญ ไปใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ดังรายละเอียดในแผนภาพท่ี 13 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 13 ข้ันตอนการสร�างแบบสอบถามความคิดเห็น 
 

   ผู�วิจัยได�สรุปข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) เป̂นการออกแบบ   
และพัฒนา (Design and Development:  D and D):  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอน 
ดังตารางท่ี 9 
 
 
 

สร�างแบบสอบถามความคิดเห็นให�ครอบคลมุและตรงประเด็น 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรบัปรุงแก�ไขแล�ว 
ตามข�อเสนอแนะของอาจารย)ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ) เสนอต�อผู�เช่ียวชาญ  
จํานวน 5คน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity)  

นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีตรวจสอบค�าดัชนีความสอดคล�อง 
และปรับปรุงแก�ไขแล�วตามข�อเสนอแนะของผู�เช่ียวชาญ 

 ไปใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 

ศึกษาเอกสาร ตํารา ท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างแบบสอบถามความคิดเห็น 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร�างขึ้น 
เสนอต�ออาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)เพ่ือตรวจสอบความถูกต�องและ 

ความเหมาะสม แล�วนําไปปรับปรุงแก�ไข 
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ตารางท่ี  9 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) เป̂นการออกแบบ   
และพัฒนา (Design and Development:  D and D): การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอน 

วัตถุประสงค)การ
วิจัย 

วิธีดําเนินการ แหล�งข�อมูล/
กลุ�มตัวอย�าง 

เครื่องมือท่ี
ใช�ในการ 
ทําวิจัย 

การวิเคราะห)
ข�อมูล/สถิต ิ
ท่ีใช� 

ผลท่ีได�รับ 

1.1  สังเคราะห)
รูปแบบการอ�าน
ภาษาอังกฤษท่ีเน�น
ภาระงานและแนว
การเรยีนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความ
เข�าใจทางวิชาการ 
เพ่ือส�งเสริมทักษะ
การอ�านเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

วิเคราะห)
เอกสาร 

เอกสารข�อมลู
พ้ืนฐาน 
ท่ีได�วิเคราะห)ใน 
ข้ันตอนท่ี 1 

แบบ
วิเคราะห)
เอกสาร 
 

การวิเคราะห)
เน้ือหา 
(content 
analysis) 

โครงร�างรูปแบบการ
อ�านภาษาอังกฤษท่ี
เน�นภาระงานและ
แนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความ
เข�าใจทางวิชาการ 
เพ่ือส�งเสริมทักษะ
การอ�านเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

1.2ตรวจสอบ
คุณภาพเพ่ือยืนยัน
ความเหมาะสมของ
รูปแบบการสอน 
 
 
 
 
 
 
1.3ตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอน 
 

ตรวจสอบ 
ความตรงของ
เน้ือหา  
(Content  
Validity) 
 
 
 
 
 
ทดลองใช� 
(Try Out) 

  ผู�เช่ียวชาญด�าน
การพัฒนา
รูปแบบและด�าน
การสอนอ�าน
ภาษาอังกฤษ
จํานวน 

   5 คน    
 
 

 
 
นักศึกษาช้ันปnท่ี4
ท่ีไม�ใช� 

กลุ�มตัวอย�าง
จํานวน40คน 

แบบ
ประเมิน
ความตรงของ
เน้ือหา  
(Content  
Validity)   
 
 
 
 
รูปแบบการ
สอนแผนการ
สอน 
 

 หาค�าเฉลีย่โดย   
 ใช�เกณฑ)
ค�าเฉลี่ย 
 ตั้งแต� 3.50 
ข้ึนไป   
 และค�า
เบ่ียงเบน   
 มาตรฐาน      
ไม�เกิน 1.00    
ส�วนท่ีเป̂น
ข�อเสนอแนะ         
 นํามาวิเคราะห)    
 เน้ือหา 
ค�า E1/E2 ตาม
เกณฑ) 80/80 

รูปแบบการสอน
(โครงร�าง) ผ�านการ
ตรวจสอบจาก
ผู�เช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการสอน
(โครงร�าง) ผ�านการ
ตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี  9 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) เป̂นการออกแบบ   
และพัฒนา (Design and Development: D and D): การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอน (ต�อ) 

วัตถุประสงค)การ
วิจัย 

วิธีดําเนินการ แหล�งข�อมูล/
กลุ�มตัวอย�าง 

เครื่องมือท่ี
ใช�ในการ 
ทําวิจัย 

การวิเคราะห)
ข�อมูล/สถิต ิ
ท่ีใช� 

ผลท่ีได�รับ 

2.  เพ่ือพัฒนา
เครื่องมือท่ีใช�ในการ
เก็บรวบรวมข�อมูล
ได�แก� 

  
   

2.1  ศึกษาเอกสาร 
ตําราเกี่ยวกับ แนวคิด 
ทฤษฎี  หลักการ ใน
การวัดทักษะการ
อ�านเชิงวิชาการและ
กลยุทธ)การเรียนรู� 

วิเคราะห)
เอกสาร 

เอกสาร ตํารา 
เกี่ยวกับ แนวคิด 
ทฤษฎี   หลักการ 
ในการวัดทักษะ
การอ�านเชิง
วิชาการและกล
ยุทธ)การเรียนรู� 

แบบวิเคราะห)
เอกสาร 
 

การวิเคราะห)
เน้ือหา
(content 
analysis) 

ข�อมูล แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ ท่ีเกี่ยวข�อง  
และลักษณะ/ประเภท 
ของเครื่องมือในการวัด
ทักษะการอ�านเชิง
วิชาการและกลยุทธ)
การเรียนรู� 

2.2  พัฒนาเครื่องมือท่ี
ใช�ในการเก็บรวบรวม
ข�อมูล    

สร�าง เครื่องมือท่ีใช�ใน
การเก็บรวบรวม
ข�อมูล    

แบบวิเคราะห)
เน้ือหา 

การวิเคราะห)
เน้ือหา 
(content 
analysis) 

เครื่องมือท่ีใช� ในการ
เก็ บรวบรวมข� อ มูล   
ได� แก� แ บบ ทด ส อ บ
ทักษะกา รอ� า น เ ชิ ง
วิชาการและแบบวัด
กลยุทธ)การเรียนรู� 

2.3 ตรวจสอบความ 
ตรงของเน้ือหา       
(Content  Validity) 
และความตรงตาม 
โครงสร�าง
(Construct 
 Validity) 
 
 
 
 
 
 

2.4ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบทักษะ
การอ�านเชิงวิชาการ
และแบบวัดกลยุทธ)
การเรียนรู� 

ตรวจสอบ
ความ 
ตรงของ
เน้ือหา       
(Content  
Validity) 
และความตรง
ตาม 
โครงสร�าง
(ConstructV
alidity) 
 

ทดลองใช�(Try 
Out) 

ผู�เช่ียวชาญ
จํานวน 5คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาช้ันปnท่ี 4 
ท่ีไม�ใช�กลุ�ม
ตัวอย�าง จํานวน
40 คน 

แบบประเมิน
ความตรงของ
เน้ือหา  
(Content  
Validity)   
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบ
ทักษะการอ�าน
เชิงวิชาการและ
แบบวัดการใช�
กลยุทธ)การ
เรียนรู�  

หาค�าเฉล่ีย 
โดยใช�เกณฑ) 
ค�าเฉ ล่ีย ต้ังแต� 
3.50 ขึ้นไปและ
ค�า 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐานไม� 
เกิน 1.00  
ส�วนท่ีเป̂น 
ข�อเสนอแนะ 
นํามา 
วิเคราะห) 
เน้ือหาค�าความ
ยากง�าย ค�า
อํานาจจําแนก
ค�าความเช่ือม่ัน
KR-20 

เครื่องมือท่ีผ�านการ
ตรวจสอบ คุณภาพจาก
ผู�เช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
เครื่องมือท่ีผ�านการ
ตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ 
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ข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: R2) เปCนการนําไปใช� (Implementation: I):  การทดลองใช�
รูปแบบการสอน 
 ผู�วิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนอ�านที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช�ในภาคสนาม
ประกอบด�วยการดําเนินการ 5 ข้ันดังนี้  
 ข้ันตอนท่ี  1  ข้ันเตรียมการ (Planning) ผู�สอนสํารวจและกระตุ�นพื้นความรู�เดิมของ
ผู�เรียนท้ังด�านคําศัพท) ผู�สอนเตรียมเติมเต็มสิ่งท่ีผู�เรียนขาดหรือมีพ้ืนฐานไม�เพียงพอ แล�วแนะนําหัวข�อ
การอ�าน ภาระงาน คําศัพท)และไวยากรณ)ผ�านแนวการสอนท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
 ข้ันตอนท่ี  2 ข้ันปฏิบัติภาระงานอ�าน (Performing Reading Task) ผู�สอนสาธิตการอ�าน
และการใช�กลยุทธ)การเรียนรู� ผู�เรียนทําความเข�าใจและเตรียมการปฏิบัติภาระงานอ�านและฝ~กกลยุทธ)
การเรียนรู�ท่ีมอบหมายต�อไป 
 ข้ันตอนท่ี  3  ข้ันฝ~ก (Practice) ผู�เรียนฝ~กการอ�านและการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�ผ�าน
ภาระงาน โดยการทํางานกลุ�มและนําเสนองาน ผู�สอนใช�ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู�สอน
กระตุ�นให�ผู�เรียนสรุปสิ่งท่ีได�เรียนรู�มา สรุปการใช�หลักภาษา ฝ~กการใช�ภาษาให�ถูกต�อง ผู�สอนตรวจสอบ
ความถูกต�องของการอ�านและการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�ของผู�เรียนเป̂นกลุ�ม ผู�สอนเติมเต็มสิ่งท่ีขาดหาย
ให�กับผู�เรียน  
 ข้ันตอนท่ี  4 ข้ัน ถ�ายโอน (Transfer) ผู�เรียนนําความรู�ท่ีได�เรียน กลยุทธ)การเรียนรู�ท่ีได�
ใช�เชื่อมโยงกับสิ่งท่ีตนมีอยู� รวมท้ังถ�ายโอนกลยุทธ)การเรียนรู�และทักษะการอ�านเชิงวิชาการสู�ภาระงาน
เด่ียวต�อไป 
 ข้ันตอนท่ี  5 ข้ันประเมินผล (Evaluation) ผู�สอนประเมินผลภาระงาน สะท�อนพัฒนาการ
ด�านทักษะอ�านเชิงวิชาการ และกลยุทธ)การเรียนรู� โดยอาจให�ผู�เรียนประเมินตนเองด�วยวิธีการต�างๆ 
แสดงความคิดเห็น บันทึกสิ่งท่ีได�พัฒนา รวมท้ังปtญหาและอุปสรรค 
 ข�อมูลเชิงคุณภาพได�จากการเขียนสะท�อนกลยุทธ)การเรียนรู�ในระหว�างการเรียนการสอน 
โดยผู�เรียนเป̂นผู�บันทึกและจากการท่ีจากการเรียนเขียนบันทึกสะท�อนกลยุทธ)การเรียนรู�ของตนเอง 
(Reading log)หลังเรียน 
 วัตถุประสงค1 

 เพ่ือทดลองใช�รูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือ
ความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมความสามารถในการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้เป̂นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปnที่ 3 คณะศึกษาศาสตร)และพัฒนศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ภาคปลายปnการศึกษา 
2558จํานวน 144คน 
 กลุ>มตัวอย>างท่ีใช�ในการวิจัย 

 กลุ�มตัวอย�างที่ใช�ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป^นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั ้นปnที่  3  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา คณะศึกษาศาสตร)และพัฒนศาสตร)ท่ี
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ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for Teachers) ในภาคปลาย  
ปnการศึกษา 2558 ได�จากการสุ�มอย�างง�าย ด�วยการจับสลาก ใช�สาขาวิชาเป̂นหน�วยสุ�มจํานวน 34 คน 
 แบบแผนการทดลอง 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยประยุกต)ใช�แบบแผนการทดลองแบบกลุ�มตัวอย�างเดียวมีการ
ทดสอบก�อนเรียนและหลังเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ) 
2555: 144) ดังนี้ 

 แบบแผนการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ�านเชิงวิชาการของนักศึกษาก�อนและ
หลังการใช�รูปแบบการสอน 

 

T1           X          T2 
 

 T1 หมายถึง   การทดสอบก�อนการเรียน 
 X หมายถึง การเรียนโดยใช�รูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 T2หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 
 แบบแผนการทดลองเพ่ือศึกษาการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�ของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช�รูปแบบ
การสอนในช�วงเวลาหลังเรียน (The One Shot Case Study Design) (มาเรียม นิลพันธุ), 2555: 143) ดังนี้ 

 
             X          T2 

 

 
 X หมายถึง การเรียนโดยใช�รูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน  
 วิธีดําเนินการ 
 หลังจากการดําเนินการพัฒนารูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พัฒนาเครื่องมือประกอบ   การใช�รูปแบบการสอนและ
เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ผู�วิจัยได�ดําเนิน  การวิจัยดังต�อไปนี้ 

1. การดําเนินการทดลองใช�รูปแบบตามท่ีพัฒนาข้ึนมา มีข้ันตอนดังนี้ 
1.1 ชี้แจงรายละเอียดการใช�รูปแบบการสอน หลักการ เหตุผลและประโยชน) ให�กับ

ผู�เรียนทราบและทําความเข�าใจเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอน วิธีการเรียน การวัดประเมินผล
และกิจกรรมท่ีต�องปฏิบัติ  เพ่ือให�ผลการใช�รูปแบบการสอนเกิดประโยชน)สูงสุดแก�ผู�เรียน 

1.2 ทดสอบก�อนใช�รูปแบบการสอน  
1.3 ทดลองใช�รูปแบบการสอนตามแผนท่ีกําหนด  
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1.4 ผู�วิจัยบันทึกพฤติกรรมการเรียนและการทํางานของผู�เรียนเพ่ือสะท�อนกลยุทธ)การ
เรียนรู�ของผู�เรียนในระหว�างการเรียนการสอน 

1.5 ผู�เรียนเขียนบันทึกสะท�อนกลยุทธ)การเรียนรู�ของตนเอง แบบพรรณนาความ 
(Reading Log)หลังเรียน  

2. ทดสอบระหว�างเรียน เพื่อศึกษาทักษะการอ�านเชิงวิชาการและการใช�กลยุทธ)
การเรียนรู�ของผู�เรียน   

3. ทดสอบหลังเรียน เก็บรวบรวมข�อมูลและการวิเคราะห)ข�อมูลหลังจากการใช�รูปแบบ
การสอนเสร็จสิ้น  

 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
1. รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�

ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

2. เครื่องมือประกอบการใช�รูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด�วยคู�มือการใช�รูปแบบการสอนและแผนการสอน 

3. เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงาน
และแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

3.1 แบบทดสอบทักษะการอ�านเชิงวิชาการ 
3.2 แบบวัดการใช�กลยุทธ)การเรียนรู� 
3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต�อการใช�รูปแบบการสอน 

 จากข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการสอนในข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: R2) เป̂นการ
นําไปใช� (Implementation: I) ผู�วิจัยนํารูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปทดลองใช� สรุปได�ดังตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2)  เป^นการนําไปใช� 
(Implementation: I):  การทดลองใช�รูปแบบการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค) 
การวิจัย 

 
วิธีดําเนินการ 

แหล�งข�อมูล/ 
กลุ�มตัวอย�าง 

เครื่องมือท่ีใช�ใน
การทําวิจัย 

การ
วิเคราะห)
ข�อมูล/ 
สถิติท่ีใช� 

 
ผลท่ีได�รับ 

เพ่ือทดลองใช� 
รูปแบบการอ�าน
ภาษาอังกฤษท่ี
เน�นภาระงาน
และแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือ
ความรู�ความ
เข�าใจทาง
วิชาการ เพ่ือ
ส�งเสริมทักษะ
การอ�านเชิง
วิชาการและกล
ยุทธ)การเรยีนรู�
สําหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

1. ผู�วิจัยได�ช้ีแจง 
รายละเอียดการใช�
รูปแบบ 
การสอน หลักการ 
เหตุผลและประโยชน) 
ให�กับผู�เรยีนทราบ
และทํา 
ความเข�าใจเก่ียวกับ 
กระบวนการสอน  
วิธีการเรียน การวัด 
ประเมินผลและ
กิจกรรมท่ีต�องปฏิบัติ  
เพ่ือให�ผล 
การใช�รูปแบบการ
สอนเกิดประโยชน)
สูงสุดแก�ผู�เรยีน 
3. ทดสอบก�อนเรียน 
4. ดําเนินการทดลอง
ด�วย 
รูปแบบการสอน 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ัน
ปnท่ี  3  
ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู 
(English for 
Teachers)ใน
ภาคปลาย ปn
การศึกษา
2558 
คณะ
ศึกษาศาสตร)
และพัฒน
ศาสตร)  
จํานวน 34คน 

- รูปแบบ 
การสอน  
- แผนการสอน 
- คู�มือการใช� 
รูปแบบ 
การสอน 
- แบบ 
ทดสอบทักษะ
การอ�านเชิง
วิชาการ 

 - แบบวัดการใช� 
กลยุทธ)การเรียนรู� 

 
 

 ได�รูปแบบการอ�าน
ภาษาอังกฤษท่ีเน�น
ภาระงานและแนว
การเรยีนรู�ภาษาเพ่ือ
ความรู�ความเข�าใจ
ทางวิชาการ เพ่ือ
ส�งเสริมทักษะการ
อ�านเชิงวิชาการและ
กลยุทธ)การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีท่ี
ผ�านการนําไปใช� 
จริง 
 
 
 
 
 
 

 5.ผู�สอนบันทึกการ
สะท�อนกลยุทธ)การ
เรียนรู�ของผู�เรียน 
6.ผู�เรยีนตรวจสอบ
และเขียนบันทึกกล
ยุทธ)การเรยีนรู�ของ
ตนเอง  
(Reading Log) 
ระหว�างเรียน 
7. ทดสอบระหว�างเรียน 
8. ทดสอบหลังเรียน 
 

 -แบบบันทึก 
  พรรณาความ 
 (Reading log)
โดยผู�สอน 

-แบบตรวจสอบ
และบันทึก 

  พรรณาความ 
 (Reading log) 
 บันทึกโดย 
 ผู�เรียน 

 สะท�อนกลยุทธ)การ
เรียนรู�ของผู�เรียน
ระหว�างเรยีน 
ตรวจสอบและ
สะท�อนกลยุทธ)การ
เรียนรู�ของผู�เรียนเอง 
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ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) เปCนการประเมินประสิทธิผล (Evaluation: E) การประเมิน
และปรับปรุงแก�ไขรูปแบบการสอน 
 ผู�วิจัยใช�แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในข้ันของการ
พัฒนา (Development: D2) และแนวคิดการประเมินผลตามแบบจําลองการออกแบบระบบการ
เรียนการสอน ADDIE Model ปรับปรุงโดย Kruse (2007: 1)  ร�วมกับแนวคิดแบบจําลองการ
ออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey and Carey (2005: 1-8) และรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของ Joyce and Weil (2009: 9) การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้เป̂นการนําผล
การทดลองใช�รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาข้ึนในข้ันตอนท่ี 3 มาปรับปรุงแก�ไขรูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ี
เน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�าน
เชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให�มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
พร�อมท่ีจะนําไปใช�ต�อไป 
 วัตถุประสงค1 

 เพ่ือประเมินประสิทธิผลการใช�รูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยเปรียบเทียบผลการเรียน ทักษะการอ�านเชิงวิชาการของ
ผู�เรียนก�อนและหลังการใช�รูปแบบการสอนและศึกษาการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�ของผู�เรียนหลังเรียน ให�
สามารถนําไปใช�ได�อย�างมีประสิทธิภาพต�อไป 

 วิธีดําเนินการ 
1. เปรียบเทียบทักษะการอ�านเชิงวิชาการ ของผู�เรียนก�อนและหลังการใช�รูปแบบการสอน 
2. ศึกษาการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีเรียนโดยใช�รูปแบบการสอนหลังเรียน  
3. ศึกษาความคิดเห็นของผู�เรียนท่ีมีต�อการใช�รูปแบบการสอน  

 การวิเคราะห1ข�อมูลและสถิติท่ีใช� 
 การวิเคราะห)ข�อมูลและสถิติท่ีใช�ในข้ันตอนนี้ประกอบด�วย 

1. วิเคราะห)องค)ประกอบและกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีการเชิงระบบ 
และประมวลสรุปข�อมูลด�วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา 

2. วิเคราะห)ทักษะการอ�านเชิงวิชาการ โดยใช�ค�าเฉลี่ย (x ) ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)และt-test dependent  

3. วิเคราะห)การใช�กลยุทธ)การเรียนรู� หลังเรียน โดยใช�ค�าร�อยละ และการวิเคราะห)
เนื้อหา (Content Analysis) 

4. ประมวลสรุปข�อมูลจากการสังเกตและการเขียนบันทึกแบบพรรณนาความ (Reading 
Log) ของผู�เรียนและผู�สอนด�วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา 

5. วิเคราะห)ผลด�านความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต�อการใช�รูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษ
ท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิง
วิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช�ค�าเฉลี่ย (x ) ค�าส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห)เนื้อหา (Content Analysis)      
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 จากข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังตารางท่ี 11 
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ตารางที่ 11 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป̂นการประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงแก�ไขรูปแบบการสอน 
วัตถุประสงค) 

การวิจัย 
 

วิธีดําเนินการ 
แหล�งข�อมูล/ 
กลุ�มตัวอย�าง 

เครื่องมือที่ใช�ในการ
ทําวิจัย 

การวิเคราะห)ข�อมลู/ 
สถิติที่ใช� 

 
ผลที่ได�รับ 

1.1 เพื่อเปรียบเทียบ 
ทักษะการอ�านเชิงวิชาการก�อนและ
หลังการใช�รูปแบบการสอนอ�าน
ภาษาอังกฤษที่เน�นภาระงานและแนว
การเรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�ความ
เข�าใจทางวิชาการ เพื่อส�งเสริมทักษะ
การอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

ทดสอบ 
 

นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปnที่3 ที่
ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับครู (English for 
Teachers)ในภาค
ปลายปnการศึกษา2558 
คณะศึกษาศาสตร)
และพัฒนศาสตร)  
จํานวน 34 คน 

แบบทดสอบ 
ทักษะการอ�านเชิง
วิชาการ 

ค�าเฉลี่ย (x ) 
ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
t-test dependent 
และการวิเคราะห)เนื้อหา 
(Content 
 Analysis)                                     

 

ผลการเปรียบเทียบ 
ทักษะการอ�านเชิงวิชาการของ
ผู�เรียนก�อนและหลังการใช�รูปแบบ
การสอนอ�านภาษาอังกฤษที่เน�น
ภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา
เพื่อความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
เพื่อส� งเสริมทักษะการอ�านเชิง
วิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1.2 เพื่อศึกษาการใช�กลยุทธ)การ
เรียนรู�  ของผู� เรียน ที่เรียนโดยใช�
รูปแบบการสอนหลังเรียน  
 

ทดสอบ 
 

นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปnที่3 ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิช
ภาษาอังกฤษสําหรับครู 
(English for Teachers)
ในภาคปลาย ปn
การศึกษา2558 คณะ
ศึกษาศาสตร)และพัฒน
ศาสตร)  จํานวน34คน 

แบบวัดการ ใช� กล
ยุทธ)การเรียนรู� 

ค�าร�อยละและการ
วิเคราะห)เนื้อหา 
(Content Analysis)                                     
 

ผลการใช�กลยุทธ)การเรียนรู� ของ
ผู�เรียน ที่เรียนโดยใช�รูปแบบการ
สอนหลังเรียน  
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ตารางที่ 11 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป̂นการประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงแก�ไขรูปแบบการสอน (ต�อ) 
วัตถุประสงค) 

การวิจัย 
 

วิธีดําเนินการ 
แหล�งข�อมูล/ 
กลุ�มตัวอย�าง 

เครื่องมือที่ใช�ในการ
ทําวิจัย 

การวิเคราะห)ข�อมลู/ 
สถิติที่ใช� 

 
ผลที่ได�รับ 

1.3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต�อการใช�รูปแบบการ
สอนอ�านภาษาอังกฤษที่เน�นภาระงาน
และแนวการเรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�
ความเข�าใจทางวิชาการ เพื่อส�งเสริม
ทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกล
ยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

นักศึกษา 
ตอบแบบสอบถาม 

นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปnที่3 ที่
ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับครู (English for 
Teachers)ในภาค
ปลาย  ปnการศึกษา 
2558 
คณะศึกษาศาสตร)
และพัฒนศาสตร)  
จํานวน 34 คน 

แบบสอบถามความ
คิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต�อการ
ใช�รูปแบบการสอน
อ�านภาษาอังกฤษที่
เน�นภาระงานและ
แนวการเรียนรู�ภาษา
เพื่อความรู�ความ
เข�าใจทางวิชาการ 
เพื่อส�งเสริมทักษะ
การอ�านเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ค�าเฉลี่ย (x ) 
ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)    
และการวิเคราะห)เนื้อหา 
(Content Analysis)      
 

ข�อมูลแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต�อการใช�รูปแบบการ
สอนอ�านภาษาอังกฤษที่เน�นภาระ
งานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพื่อ
ความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพื่อ
ส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตารางที่ 11 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4การพัฒนา (Development: D2) เป̂นการประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงแก�ไขรูปแบบการสอน(ต�อ) 
วัตถุประสงค) 

การวิจัย 
 

วิธีดําเนินการ 
แหล�งข�อมูล/ 
กลุ�มตัวอย�าง 

เครื่องมือที่ใช�ในการ
ทําวิจัย 

การวิเคราะห)ข�อมลู/ 
สถิติที่ใช� 

 
ผลที่ได�รับ 

1.4.เพื่อปรับปรุงรูปแบบการสอน
อ�านภาษาอังกฤษที่เน�นภาระงานและ
แนวการเรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�ความ
เข�าใจทางวิชาการ เพื่อส�งเสริมทักษะ
การอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

พิจารณา ตรวจสอบ 
โดยละเอียดทุก
องค)ประกอบของ
รูปแบบการสอนแล�ว
ปรับปรุง 
รายละเอียดของ
รูปแบบการสอนอ�าน
ภาษาอังกฤษที่เน�น
ภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�
ความเข�าใจทางวิชาการ 
เพื่อส�งเสริมทักษะการ
อ�านเชิงวิชาการและกล
ยุทธ)การเรียนรู�สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

รูปแบบการสอนอ�าน
ภาษาอังกฤษที่เน�นภาระ
งานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพื่อความรู�ความ
เข�าใจทางวิชาการ เพื่อ
ส�งเสริมทักษะการอ�าน
เชิงวิชาการและกลยุทธ)
การเรียนรู�สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

-  แบบทดสอบ
ทักษะการอ�านเชิง
วิชาการ 

- แบบวัดการใช�กลยุทธ)
การเรียนรู� 

- แบบบันทึก    
พรรณนาความ 

   (Reading log) 
-แบบสอบถามความ
คิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต�อการ
ใช�รูปแบบการสอน 

การวิเคราะห)เนื้อหา 
(Content Analysis)      

รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษที่
เน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพื่อความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการ เพื่อส�งเสริมทักษะการอ�าน
เชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่สมบูรณ) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการเพ่ือเสริมสร�างทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค*ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบ
การสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ
เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู� ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�
ความเข�าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู� ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ในการวิจัยครั้งนี้ใช�ระเบียบวิธีการวิจัยในลักษณะของงานวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development: R&D) โดยใช�วิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี(Mixed Methods Research)ท่ีมีลักษณะ
เปNนแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design) ด�วยวิธีการเชิงปริมาณ 
(Quantitative Methods) เสริมด�วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods)มีผลการวิเคราะห*ข�อมูล 
ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�น
ภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิง
วิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู� ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงาน
และแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการ
และกลยุทธ*การเรียนรู� ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
 
ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนอ$านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและ
แนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการเพ่ือส$งเสริมทักษะการอ$านเชิงวิชาการ
และกลยุทธ�การเรียนรู� ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ในข้ันตอนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค*เพ่ือออกแบบ
พัฒนารูปแบบ ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบและการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู� ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี
ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบดังนี้  
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1. ผลของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนอ$านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงาน
และแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
  การออกแบบและพัฒนาครั้งนี้ผู�วิจัยได�นําข�อมูลท่ีมาจากผลการวิเคราะห*ข�อมูล
พ้ืนฐานมาใช�ในการออกแบบและพัฒนา มีผลดังนี้ 

1.1 ผลการออกแบบรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ มีผลการวิเคราะห* สังเคราะห*และการพัฒนาตาม
องค*ประกอบของรูปแบบดังนี้ 

1.1.1 ผลการวิเคราะห*ข�อมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF)ข�อมูลพ้ืนฐานมาตรฐานการเรียนรู� 5 ด�านตามกรอบ TQF สาขาครุศาสตร*
และศึกษาศาสตร* (หลักสูตรห�าปZ) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู� คุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค*ของคณะศึกษาศาสตร*และพัฒนศาสตร* และรายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู English for Teachers ด�วยการวิเคราะห*เนื้อหา (content analysis)ดังแผนภาพท่ี14 
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TQF สาขาศึกษาศาสตร� (หลักสูตรห�าป7) 
ลักษณะเปNนสหวิทยาการซ่ึงเช่ือมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร* มนุษยศาสตร* และวิทยาศาสตร* เพ่ือพัฒนาคนท้ังใน        
วัยเรียนและนอกวัยเรียนให�มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อมให�มีการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู� 
มุ�งผลิตบัณฑิตในสายวิชาชีพครูท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรู� มีทักษะในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาผู�เรียน มีจิตสํานึกใน
การรับผิดชอบต�อจรรยาบรรณวิชาชีพครู และเช่ียวชาญในศาสตร*ทางคณิตศาสตร*ศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา 
ภาษาอังกฤษศึกษา และวิทยาศาสตร*ศึกษา 
 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของคณะศึกษาศาสตร�และพัฒนศาสตร� 
1. มีคุณธรรม มีความกล�าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบมากต�อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล�อม 
2. มีความอดทน ใจกว�างและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู� รวมท้ังการทํางานร�วมกันกับผู�เรียนและผู�ร�วมงานทุกกลุ�ม 
3. มีความรอบรู�และมีความสามารถประยุกต*ความเข�าใจอันถ�องแท�ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร�างความรู�ใหม� 
4. มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค*ในการแก�ไขปfญหา และข�อโต�แย�งโดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผู�นําในการแสวงหาทางเลือกใหม�ท่ี
เหมาะสมและปฏิบัติได� 
5. มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก�ปfญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย�างมีเหตุผลท่ี
สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร*แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพ่ือเสริมสร�างการพัฒนาท่ียั่งยืน 
6. มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร*ท้ังหลาย และมีความมุ�งม่ันในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู�เสมอ  
 

รายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู English for Teachers 
ทักษะการอ�านและเขียนภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเกี่ยวข�องกับศาสตร*ทางการศึกษา การใช�ภาษาอังกฤษเปNนเครื่องมือในการสืบค�น
และเข�าถึงข�อมูลทางการศึกษา ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับกิจกรรมการสอนและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข�อง 
1. คุณธรรม จริยธรรม    
1.6 มีความสามารถจัดการและคิดแก�ปfญหาทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ* โดยใช�ดุลยพินิจทาง
ค�านิยม ความรู�สึกของผู�อื่น และประโยชน*ของสังคมส�วนรวม 
2. ความรู� 
    2.1 ความรอบรู�ในด�านความรู�ท่ัวไป วิชาชีพครู และวิชาท่ีสอนอย�างกว�างขวางลึกซ้ึงและเปNนระบบ 
    2..2 มีความตระหนักรู�หลักการและทฤษฏีในองค*ความรู�ท่ีเกี่ยวข�องอย�างบูรณาการ ท้ังการบูรณาการข�ามศาสตร*และบูรณาการ
กับโลกแห�งความเปNนจริง 
3. ทักษะทางปfญญา    
3.3 มีความเปNนผู�นําทางปfญญาในการคิดพัฒนางานอย�างสร�างสรรค* มีวิสัยทัศน*และการพัฒนาศาสตร*ในสาขารวมท้ังพัฒนา
วิชาชีพอย�างมีนวัตกรรม 
4. ทักษะความสัมพันธ*ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.2 มีความเอาใจใส�ช�วยเหลือและเอื้อต�อการแก�ปfญหาในกลุ�มและระหว�างกลุ�มได�อย�างสร�างสรรค* 
5. ทักษะการวิเคราะห*เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        5.3 มีความสามารถในการส่ือสารอย�างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การเขียน และนําเสนอด�วยรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับ
บุคคลและกลุ�มท่ีมีความแตกต�างกัน 

 
แผนภาพท่ี 14 ผลการวิเคราะห*ข�อมูลพ้ืนฐาน TQF สาขาครุศาสตร*และศึกษาศาสตร* (หลักสูตรห�าปZ) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู� คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค*
ของคณะศึกษาศาสตร*และพัฒนศาสตร* และรายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 
English for Teachers 
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    ผลจากการวิเคราะห*เชิงเอกสารพบว�า ไม�พบคุณลักษณะท่ีขาดหายไป มี
มาตรฐานผลการเรียนรู�ที่มีความสัมพันธ*และสอดคล�องกันโดยในรายวิชารายวิชา 02198323 
ภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for Teachers) นั้น เปNนรายวิชาท่ีมุ�งเน�นท้ังด�านคุณธรรม จริยธรรม 
อีกท้ังความรู� ทักษะทางปfญญา ทักษะความสัมพันธ*ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบทักษะการวิเคราะห*
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงถือว�าเปNนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค*ของ
คณะศึกษาศาสตร*และพัฒนศาสตร* ซ่ึงระบุอยู�ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู� และมาตรฐานการเรียนรู� 5 ด�านตามกรอบ TQF สาขาครุศาสตร*และศึกษาศาสตร* (หลักสูตรห�าปZ) 

1.1.2 ผลการวิเคราะห*แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนา
รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวชิาการและกลยุทธ*การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
    ผู�วิจัยได�วิเคราะห*แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนา
รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีดังนี้ 

1. หลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับการสอนที่เน�นภาระงาน (Task-based 
Learning) พบว�า ภาระงานคือ กิจกรรมท่ีมีจุดมุ�งหมายชัดเจนเปNนกิจกรรมท่ีใช�ภาษาเปNนเครื่องมือใน
การปฏิบัติมีรูปแบบท่ีหลากหลายในการให�ผู�เรียนได�ฝlกและในการปฏิสัมพันธ*ของผู�เรียนนั้นเน�น
ความหมายทางภาษามากกว�ารูปแบบหรือเน�นผลของกิจกรรมมากกว�ารูปแบบภาษาดังนั้นการนํา
หลักการหรือจุดเด�นของการจัดการเรียนรู�แบบเน�นภาระงานมาใช�ในการจัดกิจกรรมการอ�านนอกจาก
จะส�งเสริมความเข�าใจในการอ�านแล�ว ภาระงานการอ�านท่ีมีความยากง�ายเหมาะสมกับผู�เรียนรวมท้ัง
การกําหนดความสําเร็จการอ�านด�วยชิ้นงานปลายทางท่ีท�าทาย น�าสนใจและมีความหมายกล�าวคือ
สามารถนําไปใช�จริงได�ย�อมถือเปNนแรงจูงใจหรือการกระตุ�นผู�เรียนให�สนุกกับการอ�านได�อย�างดี ซ่ึง
แรงจูงใจดังกล�าวผู�วิจัยม่ันใจว�าจะนํามาสู�ความพึงพอใจต�อการอ�านของผู�เรียน 

2. หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจ
ทางวิชาการ (Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA) พบว�าเปNนรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียนท่ีใช�ภาษาอังกฤษเปNนสื่อ 
รูปแบบการสอนนี้อยู�บนพ้ืนฐานทฤษฎีการเรียนรู�องค*ความรู�แบบบูรณาการการเรียนการสอนเนื้อหาท่ี
พ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมการพัฒนาภาษาและการเรียนการสอนท่ีชัดเจน โดยมุ�งเน�นกลยุทธ*การ
เรียนรู� หลังจากตรวจสอบความต�องการทางวิชาการของผู�เรียนแล�ว จะเปNนการวางแผนเพ่ือหาวิธีการ
จัดการเรียนรู�เพ่ือนําองค*ความรู�ทฤษฎีไปใช�กับการเรียนรู�ภาษาท่ีสอง โดยกระบวนการของแนวการ
สอนนี้จะประกอบไปด�วย การอธิบายแนวทางการเรียนการสอนและข�อเสนอแนะ โดยผู�สอนจะให�
ตัวอย�างเพ่ือส�งเสริมให�ผู�เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผ�านกิจกรรมท่ีมีการสะท�อนความเข�าใจ
แนวคิดการพัฒนาภาษาและเรียนรู�วิธีการเรียนรู�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังพบว�าแนวการเรียนรู�นี้มี
กระบวนการใช�ตัวชี้นําในการอ�าน เปNนการอ�านเพ่ือหามโนมติและใจความสําคัญของสิ่งท่ีจะอ�านอย�าง
คร�าว ๆ มักเปNนการอ�านอย�างคร�าว ๆ (Skimming) เพ่ือหาหลักการจัดระบบของบทอ�าน จากนั้นจะมี
การเตรียมตัวล�วงหน�า เปNนการระบุถึงสิ่งท่ีจําเปNนจะต�องใช�งานการอ�านแล�วจึงมีการวางแผนจัดระบบ
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การอ�าน แล�ววางแผนเก่ียวกับส�วนต�าง ๆ ลําดับและใจความสําคัญท่ีจะแสดงในการอ�านจากนั้นจะ
เปNนการเลือกให�ความสนใจ เปNนการให�ความสนใจท่ีจะอ�านเพ่ือหา คํา วลี ตัวบ�งชี้ทางภาษาศาสตร* 
ประโยค หรือประเภทของข�อมูลท่ีสําคัญ และการกํากับตรวจสอบตนเอง เปNนการตรวจสอบความเข�าใจ
ของบุคคลหนึ่งระหว�างการอ�านหรือการตรวจสอบผลการอ�านขณะท่ีเกิดข้ึน 

3. แนวคิด หลักการและทฤษฎีกลยุทธ*การพัฒนาทักษะการอ�านเชิงวชิาการ
พบว�าเปNนทักษะการอ�านในระดับท่ีสูงข้ึนกว�าการอ�านท่ัวๆ ไป กล�าวคือไม�ใช�เปNนเพียงการอ�านเพ่ือ
ความรู�และความเพลิดเพลินเท�านั้นแต�ยังต�องมีการวิเคราะห*สิ่งท่ีผู�เขียนได�เขียนในด�านต�างๆด�วย 
ผู�สอนควรจัดให�ผู�เรียนได�ฝlกทักษะการอ�านวิเคราะห*อย�างจริงจังเพ่ือนําไปสู�การสร�างความรู� ความคิด
การตัดสินใจแก�ปfญหาและสร�างวิสัยทัศน*ในการดําเนินชีวิตซ่ึงสามารถแบ�งหน�าท่ีของภาษาเชิงวิชาการ
ตามวัตถุประสงค*ได� 10 ด�าน คือ 1)การแสวงหาและให�ข�อมูล (Seek & inform Information) 2)การ
เปรียบเทียบ (Compare) 3) การจัดลําดับ (Order) 4) การแยกประเภท (Classify) 5)การวิเคราะห* 
(Analyze) 6) การอนุมาน(Infer) 7)การให�เหตุผลและชักชวน (Justify and Persuade) 8) การแก�ปfญหา 
(Solve Problems) 9)การสังเคราะห* (Synthesize) 10) การประเมินผล (Evaluate) 
     ตามทฤษฎีการเรียนรู�ของ Bloom (1976) นักการศึกษาชาวอเมริกัน  
ท่ีเชื่อว�า การเรียนการสอนที่จะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู�สอนจะต�องกําหนด
จุดมุ�งหมายให�ชัดเจนแน�นอน เพ่ือให�ผู�สอนกําหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรวมท้ังวัดประเมินผลได�
ถูกต�อง และBloomได�แบ�งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู�และจิตวิทยาพ้ืนฐานว�า 
มนุษย*จะเกิดการเรียนรู�ใน 3 ด�านคือ ด�านสติปfญญา ด�านร�างกาย และด�านจิตใจ และนําหลักการนี้
จําแนกเปNนจุดมุ�งหมายทางการศึกษาเรียกว�า Taxonomy of Educational objectives (อติญาณ* 
ศรเกษตริน,  2543: 72-74, อ�างอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด, 2537; Bloom,  1976: 18) ดังนั้นผู�วิจัย
จึงนําหลักการดังกล�าวนี้มาจัดประเภทของการอ�านเชิงวิชาการได� 7 ประเภท ดังนี้ 1)การแสวงหาและ
ให�ข�อมูล (Seek & inform Information) 2) การเปรียบเทียบ (Compare) 3) การจัดลําดับ (Order)  
4) การแยกประเภท (Classify)  5) การวิเคราะห* (Analyze)6) การอนุมาน(Infer)7) การให�เหตุผลและ
ชักชวน (Justify and Persuade) 

4. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลยุทธ*การเรียนรู�พบว�า เปNน
กระบวนการคิดอย�างมีวิจารณญาณและพฤติกรรมเฉพาะอย�างท่ีผู�เรียนเลือกใช�อย�างมีจุดมุ�งหมายเพ่ือ
ช�วยแก�ปfญหาเก่ียวกับการเรียนรู�และเพ่ือพัฒนาการเรียนของตนเองให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดย
สามารถจัดประเภทของกลยุทธ*ในการเรียนรู�ภาษาออกเปNน 3 ประเภทใหญ�ๆ คือ กลยุทธ*อภิปfญญา 
กลยุทธ*ทางด�านความรู�ความคิดและกลยุทธ*ด�านสังคม มีจํานวนทั้งสิ้น 16 กลยุทธ* ได�แก� กลยุทธ*
การวางแผนล�วงหน�า (Advance Organization) กลยุทธ*การวางแผนการจัดการ (Organizational 
Planning) กลยุทธ*การเลือกแบบเจาะจง (Selective Attention) กลยุทธ*การตรวจสอบความเข�าใจ
(Monitoring comprehension) กลยุทธ*การตรวจสอบผลผลิต (Monitoring Production) กลยุทธ*
การประเมินผลตนเอง (Self –Assessment) กลยุทธ*การหาแหล�งทรัพยากร (Resourcing) กลยุทธ*
การจับกลุ�ม (Grouping) กลยุทธ*การจดบันทึกจดบันทึก (Note-Taking) กลยุทธ*การกระตุ�นหรือ
เชื่อมโยงความรู�เดิม (Elaboration of Prior Knowledge) กลยุทธ*การสรุปความ (Summarizing) 
กลยุทธ*การการทําจินตภาพ (Imagery) กลยุทธ*การทําอ�างอิง (Making Inference) กลยุทธ*การถาม
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เพ่ือความกระจ�าง (Questioning for Clarification) กลยุทธ*การร�วมมือ (Cooperation) และกลยุทธ*
การพูดกับตนเอง (Self-Talk) 

5. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปfญญา Cognitive Development Theory 
ประกอบด�วย ทฤษฎีการพัฒนาทางสติปfญญาของ Piaget (Ginsburg and Opper, 1996) ท่ีกล�าวถึง
พัฒนาการทางสติปfญญาเปNนผลมาจากการปฏิสัมพันธ*ระหว�างบุคคลกับสิ่งแวดล�อมโดยผู�วิจัยนํามาใช�
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในการจัดเนื้อหาแบ�งย�อยและนําเสนอตามลําดับของ
พัฒนาการทางปfญญา  เป�ดโอกาสให�ผู�เรียนได�มีปฏิสัมพันธ*กับสิ่งแวดล�อมโดยการลงมือปฏิบัติ  ให�
ผู�เรียนได�พบปfญหา  ใช�ความคิดและเหตุผลในการแก�ปfญหาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปfญญาของ 
Bruner (1960) ได�กล�าวถึงการเรียนรู�ของบุคคลมีลําดับข้ันตอนตามวัย โดยผู�วิจัยนํามาใช�ในการพัฒนา
รูปแบบการสอน การสอนแบบค�นพบด�วยตนเอง  การเรียนรู�กระบวนการมีความสําคัญและจําเปNน
มากกว�าเนื้อหาความรู� ซ่ึงความรู�เปNนกระบวนการ การสอนแบบค�นพบด�วยตนเองช�วยให�ผู�เรียนมี
ความรู�คงทนและเกิดการถ�ายโยงการเรียนรู�ได� และทฤษฎีของ Gagne ท่ีมองว�ามองว�าการเรียนรู�มี
ลําดับข้ันก�อนจะสอนให�ผู�เรียนแก�ปfญหาได� ผู�เรียนจะต�องเรียนรู�ความคิดรวบยอดและกฎเกณฑ*มาก�อน 
และเม่ือเกิดความคิดรวบยอดแล�วจะช�วยให�เข�าใจหลักการ ซ่ึงจะนําไปใช�ในการแก�ปfญหาต�าง ๆ ได� 
ผู�วิจัยนําแนวคิดนี้มาใช�ในการจัดสภาพเงื่อนไขสําหรับการเรียนรู�ต�องมีวัตถุประสงค*ท่ีแน�ชัด  เปNน
วัตถุประสงค*ท่ีผู�เรียนแสดงออกถึงความสามารถต�างๆ แบ�งเปNน 5 อย�าง ได�แก�  ทักษะทางด�าน
สติปfญญา  ยุทธศาสตร*การคิด  การเรียนรู�ข�อสนเทศทางวาจา  ทักษะการเคลื่อนไหว  และเจตคติ ใน
กระบวนการสอนบทเรียนหนึ่งๆ   

6. ทฤษฎีการสร�างความรู� (Constructivist) เปNนการกระตุ�นให�ผู�เรียน
ตระหนักรู�การใช�กลยุทธ*การเรียนรู�ของตนเอง รวมท้ังการพัฒนาทักษะการอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
โดยผ�านกิจกรรมการสอนใช�สื่อ เทคโนโลยี วัสดุและอุปกรณ*ต�าง ๆ ท่ีเหมาะสม โดยผู�วิจัยได�นํา 
แนวคิดนี้มาใช�ในการพัฒนารูปแบบการสอน  แนวคิดของทฤษฎีนี้คือ การเรียนรู�ท่ีดีเกิดจากการตระหนักรู�
และสร�างกลยุทธ*การเรียนรู�ของตนเองด�วยตัวของผู�เรียน หากผู�เรียนมีโอกาสได�รู�และสร�างกลยุทธ*การ
เรียนรู�และนําไปใช�ในทักษะการอ�านเชิงวิชาการโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จะทําให�เห็น
ทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู�นั้นพัฒนาทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การ
เรียนรู�อย�างยั่งยืนและจะสามารถถ�ายทอดให�ผู�อ่ืนได�  

1.1.3 ศึกษาวิเคราะห*ผู�เรียนเพ่ือสํารวจข�อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการเรียนภาษาอังกฤษ
และความต�องการจําเปNน ทักษะการอ�านเชิงวิชาการ กลยุทธ*การเรียนรู� ของผู�เรียนกลุ�มท่ีศึกษา จาก
แบบสอบถามความต�องการจําเปNนกลุ�มตัวอย�างท่ีเปNนนักศึกษาชั้นปZท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร*และพัฒนศาสตร* 
จํานวน 34 คน แบ�งเปNน เพศ ชาย 9 คน หญิง 25 คน อายุระหว�าง 20-22 ปZ จากการวิเคราะห*กลุ�มตัวอย�าง
พบว�า 

1. นักศึกษาส�วนใหญ�เรียนภาษาอังกฤษมากกว�า 10 ปZ (ร�อยละ 88.24) 
2. นักศึกษาทุกคนเคยเรียนการอ�านภาษาอังกฤษมาก�อน  
3. นักศึกษาคิดว�าจุดประสงค*ของการอ�านเชิงวิชาการมีความสําคัญระดับมาก   

( x  = 4.24, S.D.=0.58) 
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4. นักศึกษาเคยใช�กลยุทธ*การอ�านภาษาอังกฤษ ในระดับ น�อย  ( x  = 1.87, 
S.D.=0.61) 

5. นักศึกษาส�วนใหญ�มีความต�องการให�จัดกิจกรรมการสอนอ�านภาษาอังกฤษ
แบบเปNนกลุ�ม (ร�อยละ 85.29) ดังแสดงในตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 12 สรุปผลการสํารวจหัวข�อท่ีนักศึกษาต�องการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู 

Topic N Percentage 

1. Education  
2. Being a good teacher  
3. School act  
4. Learning through song 
5. Psychology  
6. Teaching student 
7. Motivation 
8. Health at a school 
9. Educational technology 
10.Children sense of identity 
11.Teaching theory 
12.Teaching techniques 
13.School life 
14.Observation class 
15.School volunteer 
16.Classroom English 

33  
32 
2 
2 
24 
28 
33 
1 
32 
23 
7 
22 
7 
6 
3 
12 

97.06* 
94.12* 
5.88 
5.88 

70.59* 
82.35* 
97.06* 
2.94 

94.12* 
67.65* 
20.59 
64.71* 
20.59 
17.65 
8.82 
35.29 

* หัวข�อท่ีนักศึกษาต�องการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู 
  

    จากตารางท่ี 12 พบว�าหัวข�อท่ีผู�เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู มีความ
ต�องการเรียน กลุ�มตัวอย�างมีความสนใจเลือกเรียน 8 หัวข�อจากจํานวน 16 หัวข�อ ได�แก�  

    1. Education  
    2. Being a good teacher  
    3. Psychology  
    4. Teaching student 
    5. Motivation 
    6. Educational technology 
    7. Children sense of identity 
    8. Teaching techniques 
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    โดยหัวข�อท่ีได�รับความความสนใจมากสุด 5 อันดับแรก ได�แก�Education, 
Motivation, Being a good teacher, Educational technology และ Teaching student 
   จากการวิเคราะห*ข�อมูลพ้ืนฐาน สรุปได�ว�าแนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการ
พัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการ เพ่ือเสริมสร�างทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
นั้น ประกอบไปด�วยหลักการ และแนวคิดท่ีเก่ียวกับการสอนท่ีเน�นภาระงาน (Task-based Learning) ….
และจากการวิเคราะห*ผู�เรียนเก่ียวกับการเรียนภาษาอังกฤษและความต�องการจําเปNน  ทักษะการอ�านเชิง
วิชาการ กลยุทธ*การเรียนรู� ซ่ึงพบว�านักศึกษาส�วนใหญ�มีทักษะการอ�านเชิงวิชาการอยู�ในระดับน�อย มี
ความต�องการให�จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปNนกลุ�ม และมีความสนใจหัวข�อบทอ�านภาษาอังกฤษ 
8 หัวข�อ คือ Education, Motivation, Being a good teacher, Educational technology และ 
Teaching student ซ่ึงผู�วิจัยจะนําแนวคิดและความต�องการในการเรียนรู�ไปออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การสอนอ�านภาษาอังกฤษเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือ
เสริมสร�างทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในข้ันตอน
ต�อไป 

2. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ$านภาษาอังกฤษเน�นภาระงานและ
แนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร�างทักษะการอ$านเชิงวิชาการ
และกลยุทธ�การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก�อนนําไปทดลองใช�จริงโดยนําแผนการ
จัดการเรียนรู� จํานวน 8 แผน ท่ีพัฒนาข้ึนตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษเน�นภาระงานและแนว
การเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการเพ่ือเสริมสร�างทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*
การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู�วิจัยได�ปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญแล�ว
นําไปทดลองใช�กับนักศึกษาชั้นปZท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 ปZการศึกษา 2558 ห�องเรียนท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง 
ซ่ึงมีคุณลักษณะไม�แตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ เปNนระยะเวลา 8 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบ
ความเปNนไปได�ในการนําไปใช� สภาพการเรียนการสอนจริง และรวบรวมข�อมูลโดยผู�วิจัยดําเนินการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยนําไปทดลองใช�กับผู�เรียนจํานวน 34 คน จากนั้นจึงหาค�าประสิทธิภาพ 
(E1/E2) โดยหาค�า E1 จากคะแนนท่ีได�หลังจากการเรียนแต�ละแบบฝlกและหาค�า E2 จากคะแนนท่ีได�จาก
การทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และคะแนนท่ีได�จากการประเมิน
กลยุทธ*การเรียนรู�หลังเรียนได�ค�าประสิทธิภาพเท�ากับ 80.34/82.03 
  ผู�วิจัยนําเสนอรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการเพ่ือเสริมสร�างทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู�สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังแผนภาพท่ี 15 
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แผนภาพที่ 15 รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�ความเข�าใจทางวิชาการเพื่อเสริมสร�างทักษะการอ�านเชิงวิชาการ

และกลยุทธ*การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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  จากแผนภาพท่ี 15 รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการเพ่ือเสริมสร�างทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสรุปข้ันตอน วิธีการ รมถึงบทบาทผู�สอนและผู�เรียนได�ตาม
ตารางท่ี 13 
 
ตารางท่ี 13 สรุปข้ันตอน วิธีการ รวมถึงบทบาทผู�สอนและผู�เรียนใน  PPPTE Model 

ข้ันตอน วิธีการ บทบาทผู�สอน บทบาทผู�เรียน 

1. Planning  กระตุ�นความรู�เดิมของผู�เรียนโดยการถาม
คําถาม ทํากิจกรรมและนําเสนอคําศัพท*ท่ี
เก่ียวข�องกับบทเรียนนั้นๆ  

ผู�อํานวยความ
สะดวก  
Facilitator  

ผู�ออกแบบเป�าหมาย
การปฏิบัติภาระงาน
ของตนเอง 
Designer  

2. Performing 
reading task  

สาธิตกลยุทธ*การเรียนรู�ท่ีหลากหลายให�
ผู�เรียนเห็นภาพและสามารถนําไปใช�ได� 

ผู�นําเสนอ 
Presenter  

ผู�ฟfงและรับรู�  
Listener  

3. Practice  ฝlกปฏิบัติและนําเสนอภาระงานบันทึกสิ่ง
ท่ีได�และกลยุทธ*การเรียนรู� สรุปหลัก
ไวยากรณ*ท่ีได�จากการอ�าน ผ�าน
กระบวนการทํางานกลุ�ม  

ทีปรึกษา 
Counselor  

ผู�ฝlกปฏิบัติภาระงาน
อ�าน (เปNนกลุ�ม)  
Practitioner 

4. Transfer  ฝlกปฏิบัติภาระงานอ�านด�วยตัวเอง โดย
การถ�ายโอนความรู�และกลยุทธ*การเรียนรู�
ท่ีได�จากการฝlกเปNนกลุ�ม 

ทีปรึกษา 
Counselor  

ผู�ฝlกปฏิบัติภาระงาน
อ�านด�วยตนเอง 
Practitioner 

5. Evaluation  บันทึกการอ�านถึงสิ่งท่ีได�และกลยุทธ*การ
เรียนรู� รวมถึงปfญหาและอุปสรรคต�างๆท่ี
เกิดข้ึนขณะอ�าน 

ผู�ตรวจสอบ 
Monitor  

ผู�ประเมินสิ่งท่ีได�
เรียนรู�และกลยุทธ*
การเรียนรู� รวมถึง
สะท�อนปfญหาและ
อุปสรรค 
Evaluator  

  
  จากตารางท่ี 13 ผู�วิจัยได�ทําการผลสรุปข้ันตอน วิธีการ รวมถึงบทบาทผู�สอนและผู�เรียนใน  
PPPTE Model  ในแต�ละข้ันตอนจํานวน 5 ข้ันตอน ดังนี้  
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1. ข้ันเตรียมการ (Planning) เพ่ือสํารวจและกระตุ�นพ้ืนความรู�เดิมของผู�เรียนท้ังด�าน
คําศัพท*และไวยากรณ* เติมเต็มสิ่งท่ีผู�เรียนขาดหรือมีพ้ืนฐานไม�เพียงพอ แล�วแนะนําหัวข�อการอ�าน 
ภาระงาน คําศัพท*และไวยากรณ*ผ�านแนวการสอนท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�
ความเข�าใจทางวิชาการและเปNนการกระตุ�นความรู�เดิมของผู�เรียนผู�สอนใช�ภาพและคําถามกระตุ�นความรู�
เดิมของผู�เรียนโดยการถามคําถาม ทํากิจกรรมและนําเสนอคําศัพท*ท่ีเก่ียวข�องกับบทเรียนนั้นๆ ผู�สอนจะเปNน 
ผู�อํานวยความสะดวก (Facilitator) และผู�เรียนจะมีบทบาทเปNนผู�ออกแบบเป�าหมายการปฏิบัติภาระ
งานของตนเอง (Designer) 

2. ข้ันปฏิบัติภาระงานอ�าน (Performing reading task) เพ่ือให�ผู�เรียนทําความเข�าใจ
และปฏิบัติภาระงานอ�านและฝlกกลยุทธ*การเรียนรู�ท่ีมอบหมาย โดยผู�สอนจะเปNนผู�สาธิตกลยุทธ*การ
เรียนรู�ท่ีหลากหลายให�ผู�เรียนเห็นภาพและสามารถนําไปใช�ได�การทํางานกลุ�มและนําเสนองาน ผู�สอน
ใช�ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนผู�สอนจะมีบทบาทเปNนผู�นําเสนอ (Presenter) ส�วนผู�เรียนจะมี
บทบาทเปNนผู�ฟfงและรับรู�  (Listener)  

3. ข้ันฝlก (Practice) เพ่ือให�ผู�เรียนฝlกการใช�ภาษาและกลยุทธ*การเรียนรู�เพ่ือให�เกิด
ความถูกต�อง เปNนการฝlกปฏิบัติและนําเสนอภาระงานบันทึกสิ่งท่ีได�และกลยุทธ*การเรียนรู� สรุปหลัก
ไวยากรณ*ท่ีได�จากการอ�าน ผ�านกระบวนการทํางานกลุ�ม ผู�สอนจะเปNนทีปรึกษา (Counselor) ส�วน
ผู�เรียนจะมีบทบาทเปNนผู�ฝlกปฏิบัติภาระงานอ�าน (เปNนกลุ�ม) (Practitioner) 

4. ข้ันถ�ายโอน (Transfer) เพ่ือนําความรู�ท่ีได�เรียน กลยุทธ*การเรียนรู�ท่ีได�ใช�เชื่อมโยง
กับสิ่งท่ีตนมีอยู� รวมท้ังถ�ายโอนกลยุทธ*การเรียนรู�และทักษะการอ�านเชิงวิชาการสู�ภาระงานชิ้นต�อไป
รวมท้ังการฝlกปฏิบัติภาระงานอ�านด�วยตัวเอง โดยการถ�ายโอนความรู�และกลยุทธ*การเรียนรู�ท่ีได�จาก
การฝlกผู�สอนจะมีบทบาทเปNนกลุ�มทีปรึกษา (Counselor) ช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกให�กับ
ผู�เรียนขณะปฏิบัติภาระงานชิ้นต�อไปส�วนผู�เรียนจะมีบทบาทเปNนผู�ฝlกปฏิบัติภาระงานอ�านด�วยตนเอง
นําความรู�และกลยุทธ*การเรียนรู�ท่ีได�เชื่อมโยงกับสิ่งท่ีตนมีอยู� รวมท้ังถ�ายโอนกลยุทธ*การเรียนรู�สู�ภาระงาน
ชิ้นต�อไป(Practitioner) 

5. ข้ันประเมินผล (Evaluation) เพ่ือให�ผู�สอนประเมินผลภาระงาน โดยบันทึกการ
อ�านถึงสิ่งท่ีได�และกลยุทธ*การเรียนรู� รวมถึงปfญหาและอุปสรรคต�างๆท่ีเกิดข้ึนขณะอ�าน ผู�สอนจะมี
บทบาทผู�ตรวจสอบ (Monitor) ช�วยเหลือให�คําแนะนําส�วนผู�เรียนจะมีบทบาทเปNนผู�ประเมินสิ่งท่ีได�
เรียนรู�และกลยุทธ*การเรียนรู� รวมถึงสะท�อนปfญหาและอุปสรรค (Evaluator) ปรับแก�ไข พัฒนา
ผลงานให�มีความถูกต�อง แล�วส�งผลงานเข�าสู�กระบวนการประเมินผล 
 
ตอนท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ$านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนว
การเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการเพ่ือส$งเสริมทักษะการอ$านเชิงวิชาการและ 
กลยุทธ�การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ$านเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก$อน
และหลังเรียนด�วยรูปแบบการสอนอ$านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือ
ความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ  มีผลการทดสอบดังตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ�านเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก�อนและ
หลังเรียนด�วยรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 

กลุ$มทดลอง 
จํานวน
นักศึกษา 

คะแนนเต็ม X  S.D. t-test P 

ภาพรวม 
ก�อนเรียน 34 60 35.74 4.34 

11.40* .00 
หลังเรียน 34 60 43.88 4.82 

1.การแสวงหา
และให�ข�อมูล 
(Seek & inform 
Information) 

ก�อนเรียน 34 13 7.44 1.26 

10.18* .00 หลังเรียน 34 13 9.91 1.31 

2.การ
เปรียบเทียบ 
(Compare) 

ก�อนเรียน 34 11 6.26 0.86 
9.08* .00 หลังเรียน 34 11 8.03 0.94 

3.การจัดลําดับ 
(Order) 

ก�อนเรียน 34 12 7.26 1.11 
9.61* .00 

หลังเรียน 34 12 8.06 0.98 
4.การแยก
ประเภท 
(Classify) 

ก�อนเรียน 34 8 5.53 0.61 
4.46* .00 หลังเรียน 34 8 6.62 0.82 

5.การวิเคราะห* 
(Analyze) 

ก�อนเรียน 34 6 3.53 0.75 
6.48* .00 

หลังเรียน 34 6 4.09 1.00 
6.การอนุมาน 
(Infer) 

ก�อนเรียน 34 6 3.47 0.71 
9.23* .00 

หลังเรียน 34 6 4.00 1.02 
7.การให�เหตผุล
และชักชวน 
(Justify and 
Persuade) 

ก�อนเรียน 34 4 2.24 0.43 

7.82* .00 หลังเรียน 34 4 3.18 0.76 

*P<.05 
 
  จากตารางท่ี 14 โดยภาพรวมพบว�า นักศึกษามีทักษะการอ�านภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการหลังเรียน ( =47.85, S.D.= 4.01) ตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและ
แนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการสูงกว�าก�อนเรียน ( X 35.74, S.D. X  4.34) 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข�อท่ี 2 และเม่ือเปรียบเทียบทักษะ
การอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาท้ัง 7 ด�าน ได�แก�  การแสวงหาและให�ข�อมูล (Seek & 
inform Information) การเปรียบเทียบ (Compare) การจัดลําดับ (Order) การแยกประเภท 
(Classify) การวิเคราะห* (Analyze) การอนุมาน (Infer)  และด�านการให�เหตุผลและชักชวน (Justify 
and Persuade) พบว�าหลังเรียน ( X = 9.91, S.D. 1.31,  X = 8.03, S.D. = 0.94,  X = 8.06, 
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S.D. = 0.98,  X = 6.62, S.D.= 0.82,  X = 4.09, S.D =1.00,  X = 4.00, S.D =1.02,  X

=3.18, S.D.= 0.76)  
 นอกจากนี้ผู�วิจัยได�ศึกษาทักษะการอ�านเชิงวิชาการของนักศึกษาหลังเรียน โดยจําแนก
เปNนรายด�าน มีผลการศึกษาดังตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 15 ทักษะการอ�านเชิงวิชาการของนักศึกษาหลังเรียน โดยจําแนกเปNนรายด�าน 
ด�านท่ี รายการ คะแนน

เต็ม 
X  S.D. X (%) ความหมาย ลําดับ 

1. 

การแสวงหาและให�
ข�อมูล (Seek & 
inform 
Information) 

13 9.91 1.31 76.23 ดี 3 

2. 
การเปรยีบเทียบ 
(Compare) 

11 8.03 0.94 73.00 ดี 4 

3. 
การจัดลําดับ 
(Order) 

12 8.06 0.98 67.17 ปานกลาง 6 

4. การแยกประเภท 
(Classify) 

8 6.62 0.82 82.75 ดีมาก 1 

5. การวิเคราะห* 
(Analyze) 

6 4.09 1.00 68.17 ปานกลาง 5 

6. การอนุมาน (Infer) 6 4.00 1.02 66.67 ปานกลาง 7 
7. การให�เหตผุลและ

ชักชวน (Justify 
and Persuade) 

4 3.18 0.76 79.50 ดี 2 

สรุปภาพรวม 73.13 ดี  
  
 จากตารางท่ี 15  พบว�านักศึกษามีทักษะการอ�านเชิงวิชาการในภาพรวมอยู�ในระดับดี คิด
เปNนร�อยละ 73.13 เม่ือพิจารณาเปNนรายด�านพบว�านักศึกษามีร�อยละของค�าเฉลี่ยของทักษะการอ�าน
เชิงวิชาการเรียงจากมากไปหาน�อยได�ดังนี้ ด�านการแยกประเภท (Classify) ด�านการให�เหตุผลและ
ชักชวน (Justify and Persuade) ด�านการแสวงหาและให�ข�อมูล (Seek & inform Information) 
ด�านการเปรียบเทียบ (Compare) ด�านการวิเคราะห* (Analyze) ด�านการจัดลําดับ (Order) ด�านการ
อนุมาน (Infer) คิดเปNนร�อยละ 82.75, 79.50, 76.23, 73.00, 68.17, 67.17, 66.67 ตามลําดับ 
 

2. ผลการศึกษาการใช�กลยุทธ�การเรียนรู�ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนด�วย
รูปแบบการสอนอ$านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการเพ่ือส$งเสริมทักษะการอ$านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู� ผู�วิจัยได�ศึกษาผลการใช�กลยุทธ*
การเรียนรู�ของนักศึกษา จํานวน 16 กลยุทธ* ได�แก�  

2.1 กลยุทธ*การวางแผนล�วงหน�า (Advance Organization) 
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2.2 กลยุทธ*การวางแผนการจัดการ (Organizational Planning) 
2.3 กลยุทธ*การเลือกแบบเจาะจง (Selective Attention) 
2.4 กลยุทธ*การตรวจสอบความเข�าใจ (Monitoring comprehension) 
2.5 กลยุทธ*การตรวจสอบผลผลิต (Monitoring Production) 
2.6 กลยุทธ*การประเมินผลตนเอง (Self –Assessment) 
2.7 กลยุทธ*การหาแหล�งทรัพยากร (Resourcing) 
2.8 กลยุทธ*การจับกลุ�ม (Grouping) 
2.9 กลยุทธ*การจดบันทึกจดบันทึก (Note-Taking) 
2.10 กลยุทธ*การกระตุ�นหรือเชื่อมโยงความรู�เดิม (Elaboration of Prior Knowledge) 
2.11 กลยุทธ*การสรุปความ (Summarizing) 
2.12 กลยุทธ*การทําจินตภาพ (Imagery) 
2.13 กลยุทธ*การทําอ�างอิง (Making Inference) 
2.14 กลยุทธ*การถามเพ่ือความกระจ�าง (Questioning for Clarification) 
2.15 กลยุทธ*การร�วมมือมีส�วนร�วม (Cooperation) 
2.16 กลยุทธ*การพูดกับตนเอง (Self-Talk) 

  ดังตารางท่ี 16 
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ตารางที่ 16  การใช�กลยุทธ*การเรียนรู�ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 8 หน�วย 
Strategy 

Unit 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unit 1 28 18 16 30 25 20 27 20 24 18 23 18 18 32 27 13 
% 82.35 52.94 47.06 88.24 73.53 58.82 79.41 58.82 70.59 52.94 67.65 52.94 52.94 94.12 79.41 38.24 
Unit 2 32 23 22 30 25 20 27 23 24 19 28 23 19 26 29 17 
% 94.12 67.65 64.71 88.24 73.53 58.82 79.41 67.65 70.59 55.88 82.35 67.65 55.88 70.59 85.29 50 
Unit 3 33 24 28 31 27 27 31 29 27 19 28 24 27 22 31 30 
% 97.06 70.59 82.35 91.18 79.41 79.41 91.18 85.29 79.41 55.88 82.35 70.59 79.41 64.71 91.18 88.24 
Unit 4 33 29 28 31 27 27 31 27 27 20 23 29 29 24 30 30 
% 97.06 85.29 82.35 91.18 79.41 79.41 91.18 79.41 79.41 58.82 67.65 85.29 85.29 70.59 88.24 88.24 
Unit 5 33 27 25 31 27 27 29 27 27 23 24 25 28 24 29 31 
% 97.06 79.41 73.53 91.18 79.41 79.41 85.29 79.41 79.41 67.65 70.59 73.53 82.35 70.59 85.29 91.18 
Unit 6 33 25 25 31 27 27 29 26 27 25 29 28 30 26 29 34 
% 97.06 73.53 73.53 91.18 79.41 79.41 85.29 76.47 79.41 73.53 85.29 82.35 88.24 76.47 85.29 100 
Unit 7 33 28 24 31 27 27 34 28 27 25 29 31 33 24 34 34 
% 97.06 82.35 70.59 91.18 79.41 79.41 100 82.35 79.41 73.53 85.29 91.18 97.06 70.59 100 100 
Unit 8 33 32 24 31 27 32 31 29 27 29 29 31 30 27 29 34 
% 97.06 94.12 70.59 91.18 79.41 79.41 91.18 85.29 79.41 85.29 85.29 91.18 88.24 79.41 85.29 100 
Total 
272 

258 206 192 246 212 207 238 210 210 204 213 209 214 206 238 223 

% 94.85 75.74 70.59 90.44 77.94 76.10 87.50 77.21 77.21 75.00 78.31 76.84 78.68 75.74 87.50 81.99 
แยกราย

ด�าน 
กลยุทธ*ด�านอภิปfญญา 80.94 กลยุทธ*ด�านความรู�ความคิด 78.68 กลยุทธ*ด�านสังคม 81.74 
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  จากตารางท่ี 16 พบว�านักศึกษามีการใช�กลยุทธ*การเรียนรู�ในแต�ละหน�วยดังนี้  
  เม่ือพิจารณาภาพรวม พบว�า กลยุทธ*การเรียนรู�ท่ีนักศึกษาใช�มากท่ีสุด คือ กลยุทธ*
ด�านสังคม คิดเปNนร�อยละ 81.74  รองลงมาคือ กลยุทธ*ด�านอภิปรัชญา คิดเปNนร�อยละ 80.9 และกล
ยุทธ*ท่ีนักศึกษาใช�น�อยท่ีสุด คือ กลยุทธ*ด�านความรู�ความคิด คิดเปNนร�อยละ78.68 กลยุทธ*การเรียนรู�ท่ี
นักศึกษาใช�มากท่ีสุด คือ กลยุทธ*ท่ี 1 การวางแผนล�วงหน�า (94.85) รองลงมา คือ กลยุทธ*ท่ี 4 การ
ตรวจสอบความเข�าใจ (90.44) และกลยุทธ*การเรียนรู�ท่ีนักศึกษาใช�น�อยท่ีสุดคือ กลยุทธ*ท่ี 3 การเลือก
แบบเจาะจง (70.59) และเม่ือพิจารณาประเด็นกลยุทธ*เปNนรายด�าน พบว�า กลยุทธ*ด�านอภิปfญญา มี
นักศึกษาเลือกใช�กลยุทธ*ท่ี 1 การวางแผนล�วงหน�า มากท่ีสุด (94.85%) และน�อยท่ีสุดคือ กลยุทธ*ท่ี 3 
การเลือกแบบเจาะจง (70.59%) ส�วนกลยุทธ*ด�านความรู�ความคิด มีนักศึกษาเลือกใช�กลยุทธ*ท่ี 7 การ
หาแหล�งทรัพยากร (87.50%) มากท่ีสุด และน�อยท่ีสุดคือ กลยุทธ*ท่ี 10 การกระตุ�นหรือเชื่อมโยง
ความรู�เดิม (75.00%) และกลยุทธ*ด�านสังคม มีนักศึกษาเลือกใช�กลยุทธ*ท่ี 15 การร�วมมือ มากท่ีสุด 
(87.50%) และน�อยท่ีสุดคือ กลยุทธ*ท่ี 14 การถามเพ่ือความกระจ�าง (81.99%) 
  หน�วยท่ี 1 Education  กลยุทธ*การเรียนรู�ท่ีนักศึกษาใช�มากท่ีสุด คือ กลยุทธ*ท่ี 14 การ
ถามเพ่ือความกระจ�าง (94.12) รองลงมาคือ กลยุทธ*ท่ี 1 การวางแผนล�วงหน�า (82.35) และกลยุทธ*
การเรียนรู�ท่ีนักศึกษาใช�น�อยท่ีสุดคือ กลยุทธ*ท่ี 7 การหาแหล�งทรัพยากร และ กลยุทธ*ท่ี 15 การ
ร�วมมือ (79.41) 
  หน�วยที่ 2 Being a good teacher กลยุทธ*การเรียนรู�ที่นักศึกษาใช�มากท่ีสุด 
คือ กลยุทธ*ท่ี 1 การวางแผนล�วงหน�า (94.12) รองลงมาคือ กลยุทธ*ท่ี 4 การตรวจสอบความเข�าใจ 
(88.24) และกลยุทธ*การเรียนรู�ท่ีนักศึกษาใช�น�อยท่ีสุดคือ กลยุทธ*ท่ี 15 การร�วมมือ (85.29) 

  หน�วยท่ี 3 Teaching students กลยุทธ*การเรียนรู�ท่ีนักศึกษาใช�มากท่ีสุด คือ กลยุทธ*ท่ี 
1 การวางแผนล�วงหน�า (97.06) รองลงมาคือ กลยุทธ*ท่ี 4 การตรวจสอบความเข�าใจกลยุทธ*ท่ี 7 การ
หาแหล�งทรัพยากรและกลยุทธ*ท่ี 15 การร�วมมือ (91.18) และกลยุทธ*การเรียนรู�ท่ีนักศึกษาใช�น�อย
ท่ีสุดคือ กลยุทธ*ท่ี 16 การพูดกับตนเอง (88.24) 

  หน�วยท่ี 4 Educational technology กลยุทธ*การเรียนรู�ที่นักศึกษาใช�มากท่ีสุด 
คือ กลยุทธ*ท่ี 1 การวางแผนล�วงหน�า (97.06) รองลงมาคือ กลยุทธ*ท่ี 4 การตรวจสอบความเข�าใจ
และกลยุทธ*ท่ี 7 การหาแหล�งทรัพยากร (91.18) และกลยุทธ*การเรียนรู�ท่ีนักศึกษาใช�น�อยท่ีสุดคือ กล
ยุทธ*ท่ี 15 การร�วมมือและกลยุทธ*ท่ี 16 การพูดกับตนเอง (88.24) 

  หน�วยที่ 5 Teaching techniques กลยุทธ*การเรียนรู�ที่นักศึกษาใช�มากท่ีสุด คือ 
กลยุทธ*ท่ี 1 การวางแผนล�วงหน�า (97.06) รองลงมาคือ กลยุทธ*ท่ี 4 การตรวจสอบความเข�าใจและกล
ยุทธ*ท่ี 16 การพูดกับตนเอง (91.18) และกลยุทธ*การเรียนรู�ท่ีนักศึกษาใช�น�อยท่ีสุดคือ กลยุทธ*ท่ี 7 
การหาแหล�งทรัพยากรและกลยุทธ*ท่ี 15 การร�วมมือ (85.29) 

  หน�วยที่ 6 Motivation กลยุทธ*การเรียนรู�ที่นักศึกษาใช�มากที่สุด คือ กลยุทธ*ท่ี 
16 การพูดกับตนเอง (100)  รองลงมาคือ กลยุทธ*ท่ี 1 การวางแผนล�วงหน�า (97.06)  และกลยุทธ*การ
เรียนรู�ท่ีนักศึกษาใช�น�อยท่ีสุดคือ กลยุทธ*ท่ี 4 การตรวจสอบความเข�าใจ (91.18)  

  หน�วยท่ี 7 Learning styles กลยุทธ*การเรียนรู�ท่ีนักศึกษาใช�มากท่ีสุด คือ กลยุทธ*ท่ี 
7 การหาแหล�งทรัพยากรกลยุทธ*ที่ 15 การร�วมมือและกลยุทธ*ที่ 16 การพูดกับตนเอง (100)   
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รองลงมาคือ กลยุทธ*ท่ี 1 การวางแผนล�วงหน�ากลยุทธ*ท่ี 13 การทําอ�างอิง (97.06)  และกลยุทธ*การ
เรียนรู�ท่ีนักศึกษาใช�น�อยท่ีสุดคือ กลยุทธ*ท่ี 4 การตรวจสอบความเข�าใจและกลยุทธ*ท่ี 12 การทําจินต
ภาพ (91.18) 

  หน�วยท่ี 8 Psychology กลยุทธ*การเรียนรู�ท่ีนักศึกษาใช�มากท่ีสุด คือ กลยุทธ*ท่ี 16 
การพูดกับตนเอง (100) รองลงมาคือ กลยุทธ*ท่ี 1 การวางแผนล�วงหน�า (97.06)  และกลยุทธ*การ
เรียนรู�ท่ีนักศึกษาใช�น�อยท่ีสุดคือ กลยุทธ*ท่ี 2 การวางแผนการจัดการและกลยุทธ*ท่ี 6 การประเมินผลตนเอง 
(94.12) 

  
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีต$อรูปแบบการสอนอ$าน

ภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการเพ่ือ
ส$งเสริมทักษะการอ$านเชิงวิชาการและกลยุทธ�การเรียนรู�ท่ีพัฒนาข้ึน 
 
ตารางท่ี 17 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต�อกิจกรรมการ

เรียนรู�ตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*
การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
ข�อท่ี ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลค$า ลําดับท่ี 
ด�านกระบวนการจัดการเรียนรู� 

1 ผู�เรยีนได�ทบทวนความรู�เดิมท่ีจําเปNนต�องใช�เช่ือมโยงในการ
เรียนรู�เน้ือหาใหม� 

3.97 0.52 มาก 6 

2 ผู�เรยีนได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�กับครแูละเพ่ือน 4.21 0.64 มาก 3 

3 ผู�เรยีนมีโอกาสสนทนาซักถามเมื่อเกิดข�อสงสัย 4.18 0.67 มาก 4 

4 ผู�เรยีนมีส�วนร�วมในการอภิปรายสรุปสาระสําคัญและ
เช่ือมโยงความรู� 

4.21 0.59 มาก 2 

5 ผู�เรยีนได�ฝlกการใช�ภาษาอังกฤษผ�านการทําภาระงาน 4.29 0.68 มาก 1 

6 ปริมาณเน้ือหากิจกรรมเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการมีความเหมาะสม 

4.06 0.65 มาก 5 

7 ภาระงานในแต�ละกิจกรรมมีความยากง�ายเหมาะสม 3.91 0.51 มาก 7 

 สรุปด�านกระบวนการจัดการเรียนรู� 4.12 0.44 มาก � 
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ตารางท่ี 17 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต�อกิจกรรมการ
เรียนรู�ตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*
การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต�อ) 

 
ข�อท่ี ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลค$า ลําดับท่ี 
ด�านประโยชน�ท่ีได�รับเกี่ยวกับทักษะการอ$านเชิงวิชาการ 

8 การจัดการเรยีนการสอนน้ีทําให�ผู�เรียนมีทักษะการอ�าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือหาข�อมูลเฉพาะทางในบทอ�านสูงข้ึน 

4.09 0.67 มาก 6 

9 การจัดการเรยีนการสอนน้ีทําให�ผู�เรียนมีทักษะการอ�าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือรับทราบข�อมูลภาพรวมของบทอ�านสูงข้ึน 

4.12 0.59 มาก 3 

10 การจัดการเรยีนการสอนน้ีทําให�ผู�เรียนสามารถเช่ือมโยง
เน้ือหาใหม�ท่ีเก่ียวข�องกับความรู�ท่ีมีอยู�สูงข้ึน 

3.91 0.51 มาก 7 

11 การจัดการเรยีนการสอนน้ีทําให�ผู�เรียนเขียนบางสิ่ง
บางอย�าง (ตามภาระงาน) ได�เพ่ิมมากข้ึน 

4.29 0.68 มาก 1 

  12 การจัดการเรยีนการสอนน้ีทําให�ผู�เรียนสามารถวิจารณ*หรือ
โต�แย�งเมื่ออ�านบทอ�านแล�วสูงเพ่ิมมากข้ึน 

4.09 0.57 มาก 5 

13 การจัดการเรยีนการสอนน้ีทําให�ผู�เรียนได�เรยีนรู�บางสิ่ง
บางอย�างท่ีเก่ียวข�องกับเน้ือหาทางวิชาการจากบทอ�านเพ่ิม
มากข้ึน 

4.12 0.69 มาก 4 

14 การจัดการเรยีนการสอนน้ีทําให�ผู�เรียนอ�านเชิงวิชาการได�
เพ่ิมมากข้ึน 

4.15 0.61 มาก 2 

สรุปด�านประโยชน�ท่ีได�รับเกี่ยวกับทักษะการอ$านเชิงวิชาการ 4.11 0.42 มาก � 

ด�านประโยชน�ท่ีได�รับเกี่ยวกับการใช�กลยุทธ�การเรียนรู� 

15 ผู�เรยีนได�การแสดงตัวอย�างหลักแนวคิด สามารถระบุ หลักการ 
และการจัดระเบียบของบทอ�าน 

4.00 0.60 มาก 12 

16 ผู�เรยีนได�วางแผนวิธีการทําภาระงานให�สําเร็จ การลําดับ
ความคิดในการนําเสนอ 

4.12 0.59 มาก 6 

17 ผู�เรยีนได�อ�านบทอ�านแล�วบอกคําสําคัญ เครื่องหมายทาง
ภาษาศาสตร* ประเภทของข�อมูลประเภทต�างๆ 

3.88 0.64 มาก 15 

  18 ผู�เรยีนได�ตรวจสอบความเข�าใจของตนเองขณะอ�าน 4.06 0.65 มาก 9 

19 ผู�เรยีนได�ตรวจสอบผลงานเขียนและพูดขณะนําเสนอ 4.12 0.64 มาก 7 

20 ผู�เรยีนได�ประเมินภาระงานของตน 4.21 0.64 มาก 3 

21 ผู�เรยีนได�ใช�สื่อประกอบการทําภาระงาน เช�น ดิกช่ันนารี 
หรือเอกสารตําราต�างๆ 

4.12 0.64 มาก 7 

22 ผู�เรยีนได�แยกแยะคํา คําเฉพาะ หรือแนวคิดตามคุณลักษณะ 4.32 0.59 มาก 1 
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ตารางท่ี 17 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต�อกิจกรรมการ
เรียนรู�ตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*
การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต�อ) 

 
ข�อท่ี ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลค$า ลําดับท่ี 
23 ผู�เรยีนได�เขียนคําสําคัญ และแนวคิดเปNนตัวย�อหรือตัวเลข 4.03 0.72 มาก 11 

24 ผู�เรยีนได�เช่ือมโยงข�อมลูใหม�สู�ข�อมูลเดิมและหา
ความสัมพันธ*กับสิ่งท่ีตนมีอยู� 

4.00 0.74 มาก 13 

25 ผู�เรยีนได�สรุปข�อมูลโดยการเขียนหรือพูดจากบทอ�าน 3.97 0.58 มาก 14 

26 ผู�เรยีนได�ใช�รูปภาพในการเรียนรู�หรือแก�ปfญหา 4.24 0.65 มาก 2 

27 ผู�เรยีนได�ใช�ข�อมลูในบทอ�านเพ่ือเดาความหมายของข�อมูล
ใหม� 

4.21 0.59 มาก 4 

28 ผู�เรยีนได�รับคําอธิบายจากอาจารย*หรือผู�เช่ียวชาญเพ่ิมเติม 4.15 0.70 มาก 5 

29 ผู�เรยีนได�ปฏิบัตภิาระงาน แก�ปfญหา รวบรวมข�อมลู สะท�อน
ผลงานร�วมกับเพ่ือน 

4.03 0.67 มาก 10 

30 ผู�เรยีนได�คิดเชิงบวกเพ่ือลดความกังวลในการปฏิบัตภิาระ
งาน 

3.97 0.80 มาก 11 

สรุปด�านประโยชน�ท่ีได�รับเกี่ยวกับการใช�กลยุทธ�การเรียนรู� 4.09 0.34 มาก � 

สรุปรวมท้ัง 3 ด�าน 4.10 0.33 มาก  

 
  จากตารางท่ี 17 แสดงให�เห็นว�านักศึกษามีความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
ตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจ
ทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู�สําหรับผู�เรียนระดับปริญญาตรี 
ในภาพรวมอยู�ในระดับเห็นด�วยมาก ( X =4.10, S.D. =0.33) โดยซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข�อท่ี 4 
โดยเม่ือพิจารณาความคิดเห็นนักศึกษาเปNนรายด�าน พบว�า ทุกด�านนักศึกษามีความคิดเห็นอยู�ในระดับ
มาก โดยมีค�าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ ด�านกระบวนการจัดการเรียนรู�  ( X =4.12, S.D.= 
0.44) รองลงมาคือด�านประโยชน*ท่ีได�รับเก่ียวกับทักษะการอ�านเชิงวิชาการ ( X =4.11, S.D.= 0.42) และ
ด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นตํ่าท่ีสุด คือ ด�านประโยชน*ท่ีได�รับเก่ียวกับการใช�กลยุทธ*การ
เรียนรู� ( X =4.09, S.D.= 0.34) และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นเปNนรายประเด็นในแต�ละด�าน พบว�า ด�าน
กระบวนการจัดการเรียนรู�  นักศึกษามีความคิดเห็นอยู�ในระดับเห็นด�วยมากทุกประเด็น โดยมีค�าเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด ในประเด็น ผู�เรียนได�ฝlกการใช�ภาษาอังกฤษผ�านการทําภาระงาน ( X =4.29, S.D.= 0.68) รองลงมาคือ 
ผู�เรียนมีส�วนร�วมในการอภิปรายสรุปสาระสําคัญและเชื่อมโยงความรู� ( X = 4.21, S.D.= 0.59) และ
น�อยท่ีสุด คือ ภาระงานในแต�ละกิจกรรมมีความยากง�ายเหมาะสม ( X =3.91, S.D.= 0.51) ด�าน
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ประโยชน*ท่ีได�รับเก่ียวกับทักษะการอ�านเชิงวิชาการ นักศึกษามีความคิดเห็นอยู�ในระดับเห็นด�วยมากทุก
ประเด็น โดยมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด ในประเด็น การจัดการเรียนการสอนนี้ทําให�ผู�เรียนเขียนบางสิ่งบางอย�าง 
(ตามภาระงาน) ได�เพ่ิมมากข้ึน ( X =4.29, S.D.= 0.68) รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอนนี้ทําให�
ผู�เรียนอ�านเชิงวิชาการได�เพ่ิมมากข้ึน ( X =4.15, S.D.= 0.61) และน�อยท่ีสุด คือ การจัดการเรียนการ
สอนนี้ ทําให�ผู� เรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาใหม�ท่ีเ ก่ียวข�องกับความรู� ท่ี มีอยู�สูง ข้ึน ( X =3.91, 
S.D.=0.51) สําหรับด�านประโยชน*ท่ีได�รับเก่ียวกับการใช�กลยุทธ*การเรียนรู� พบว�า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู�
ในระดับเห็นด�วยมาก ทุกประเด็น โดยมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด ในประเด็น ผู�เรียนได�แยกแยะคํา คําเฉพาะ หรือ
แนวคิดตามคุณลักษณะ ( X =4.32, S.D.= 0.59) รองลงมาคือ ผู�เรียนได�ใช�รูปภาพในการเรียนรู�หรือ
แก�ปfญหา  ( X =4.24, S.D.=0.65) และน�อยท่ีสุด คือ ผู�เรียนได�อ�านบทอ�านแล�วบอกคําสําคัญ 
เครื่องหมายทางภาษาศาสตร* ประเภทของข�อมูลประเภทต�างๆ ( X =3.88, S.D.=0.64) 
 นอกจากนี้ผู�วิจัยได�ให�นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากบันทึกการอ�าน 
(Reading Log) เก่ียวกับรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู�
สําหรับผู�เรียนระดับปริญญาตรี ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 18 
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ตารางที่ 18 สังเคราะห*ข�อมูลเชิงคุณภาพจากบันทึกการอ�าน (Reading Log) ของนักศึกษาจากการใช�รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษที่เน�นภาระงานและแนว
การเรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพื่อส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู�สําหรับผู�เรียนระดับปริญญาตรี 

Topic Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 
1. When I read the 
passage, what 
academic reading 
skill that I’ve got is? 

สามารถบอก
รายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องที่อ�าน
ได�คือ ความสําคัญ
ของการศึกษาใน
ยุคปfจจุบัน 

สามารถจัดกลุ�ม 
แยกคุณลักษณะ
การเปNนผู�เรียนที่
ดีได� 

สามารถแยก
ประเภทของ
นักเรียนได� 

สามารถอธิบาย
ข�อมูลรายละเอียด
ของเทคโนโลยีทาง
การศึกษาได� 

สามารถแยกแยะ
การบริหาร
จัดการชั้นเรียนที่
ดีและไม�ดีได� 

สามารถบอก
รายละเอียด
เกี่ยวกับการ
สร�างแรงจูงใจ
ในการเรียน
ภาษา 

สามารถ
แยกแยะ
ลักษณะการ
เรียนรู� 

สามารถบอก
รายละเอียดของ
โรคที่เกิดจาก
ความผิดปกติ
ทางจิต 

2. As I read, I used 
these learning 
strategies…Please 
circle and give 
examples 

พยายามใช�กลยุทธ*
การเรยีนรู�ให�
ได�มากที่สุดที่จะทํา
ให�ฉันเข�าใจเรื่อง
และปฏิบัติภาระ
งานได� กลยุทธ*
ส�วนใหญ�ที่ใช�ได�แก� 
การตรวจสอบ
ความเข�าใจขณะ
อ�าน และการหา
แหล�งทรัพยากร
ช�วยในการอ�าน 
คือ การใช�
พจนานุกรมช�วย
หาความหมายของ
คําศัพท*ยาก 

ใช�กลยุทธ*การ
วางแผนล�วงหน�า
เพื่อจะหา
ใจความสําคัญ
ของเรื่อง และ
การใช�
พจนานุกรมเพื่อ
หาความหมาย
ของคําศัพท*ยาก 

ใช�กลยุทธ*การ
วางแผนล�วงหน�า
เพื่อจะหา
ใจความสําคัญ
ของเรื่อง และ
การใช�
พจนานุกรมเพื่อ
หาความหมาย
ของคําศัพท*ยาก 

ใช�กลยุทธ*การ
วางแผนล�วงหน�า
เพื่อจะหาใจความ
สําคัญของเรื่อง 
และการคิดขณะ
อ�าน 

ใช�กลยุทธ*การ
วางแผนล�วงหน�า
และคิดขณะอ�าน 

ใช�กลยุทธ*การ
วางแผน
ล�วงหน�าและ
คิดขณะอ�าน 

ใช�กลยุทธ*การ
วางแผน
ล�วงหน�าและ
การเดา
ความหมาย
จากบริบท 

ใช�กลยุทธ*การ
วางแผนสิ่งที่ต�อง
ทําก�อนขหลัง
และการ
ตรวจสอบตนเอง 
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ตารางที่ 18 สังเคราะห*ข�อมูลเชิงคุณภาพจากบันทึกการอ�าน (Reading Log) ของนักศึกษาจากการใช�รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษที่เน�นภาระงานและแนว
การเรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพื่อส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู�สําหรับผู�เรียนระดับปริญญาตรี (ต�อ) 

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

3. This is an easy 

 passage for me: 

ใช� เรื่อง 

ค�อนข�างเข�าใจได�ง�าย 

เรื่องนี้เข�าใจได� 

ง�าย 

ไม�ใช� ใช� ใช� ไม�ใช� ไม�ใช� ไม�ใช� 

4. This is a difficult 

passage for me: 

ไม�ใช� ไม�ใช� ใช� ไม�ใช� ไม�ใช� ใช� ใช� ใช� 

5. I need more 

help with: 

คําศัพท* คําศัพท* คําศัพท* คําศัพท* คําศัพท* คําศัพท* คําศัพท* คําศัพท* 

6. My 

understanding of 

this reading 

was…….poor 

 fair

 good

 great 

 ดีเยี่ยม ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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ตารางที่ 18 สังเคราะห*ข�อมูลเชิงคุณภาพจากบันทึกการอ�าน (Reading Log) ของนักศึกษาจากการใช�รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษที่เน�นภาระงานและแนว
การเรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพื่อส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู�สําหรับผู�เรียนระดับปริญญาตรี (ต�อ) 

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

7. This is how I feel 

about English for 

teacher this week. 

Circle the words 

that are true. 

Successful 

Confused 

relaxed       

interested     

bored  

excited         

happy       

worried          

upset 

น�าตื่นเต�น น�าสนใจ น�าสนใจ มีความสุข เพราะ

เปNนเรื่อง 

ที่มีความรู�พื้นฐาน

และเชี่ยมโยง

เกี่ยวกับบทอ�านนี้

ดี 

น�าตื่นเต�น เพราะ

เปNนเรื่องที่

อยากจะทราบ 

ข�อมูล 

กังวล กังวล กังวล 
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  จากตารางท่ี 18 พบว�านักศึกษาได�รับความรู�ด�านทักษะการอ�านเชิงวิชาการตรงตาม
วัตถุประสงค*ท่ีต้ังไว�ในแต�ละบท เช�น นักศึกษาระบุว�าสามารถบอกรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องท่ีอ�านได�
คือ ความสําคัญของการศึกษาในยุคปfจจุบัน หลังการเรียนตามรูปแบบในหน�วยท่ี 1 EDUCATION 
เปNนต�น ส�วนประเด็นการใช�กลยุทธ*นั้น นักศึกษาได�สะท�อนว�าใช�กลยุทธ*การวางแผนล�วงหน�าเพ่ือจะหา
ใจความสําคัญของเรื่อง และการใช�พจนานุกรมเพ่ือหาความหมายของคําศัพท*ยาก หลังการเรียนตาม
รูปแบบในหน�วยท่ี 2 BEING A GOOD TEACHER  ซ่ึงแสดงให�เห็นว�านักศึกษาพยายามใช�กลยุทธ*การ
เรียนรู�เพ่ือใช�แก�ปfญหาท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบัติภาระงานตามรูปแบบ ส�วนประเด็นเรื่องความยาก-ง�ายของ
บทอ�านนั้น นักศึกษาระบุว�าบทอ�านมีความยากร�อยละ 50 และมีความง�ายร�อยละ 50 เช�นเดียวกัน 
นักศึกษาเปNนส�วนใหญ�สะท�อนว�ามีความเข�าใจเรื่องท่ีอ�าน และคิดว�าการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
ครูนี้เปNนเรื่องท่ีน�าสนใจ และน�าต่ืนเต�น มีเพียง 3 หน�วยท่ีนักศึกษามีความกังวล ได�แก�  หน�วยท่ี 
6 MOTIVATION หน�วยท่ี 7 CHILDREN SENSE OF IDENTITY และหน�วยท่ี 8 PSYCHOLOGY ท้ังนี้
สาเหตุอาจเปNนเพราะมีคําศัพท*ยากที่เปNนคําศัพท*เฉพาะทางเปNนจํานวนมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
หน�วยอ่ืนๆ ก็อาจเปNนได� 
 
ตารางท่ี 19 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลการใช�รูปแบบการสอนการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงาน

และแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�าน
เชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู�ในภาพรวม 

เกณฑ*การประเมิน
ประสิทธิผล 

ผลการวิจัย สรุปประสิทธิผลของรูปแบบ 
เปNนไปตาม

เกณฑ* 
ไม�เปNนไปตาม

เกณฑ* 
1. นักศึกษาท่ีเรียนตาม
รูปแบบการสอนการอ�าน
ภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงาน  
และแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะ
การอ�านเชิงวิชาการและกล
ยุทธ*การเรียนรู� หลังเรียนมี
ความสามารถในการอ�าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
มากกว�าก�อนเรียน 

หลังเรียนตามรูปแบบการสอน
การอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�น
ภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจ
ทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะ
การอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*
การเรียนรู� นักศึกษามี
ความสามารถในการอ�าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
มากกว�าก�อนเรียนอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

√  
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ตารางท่ี 19 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลการใช�รูปแบบการสอนการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงาน
และแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�าน
เชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู�ในภาพรวม (ต�อ) 

เกณฑ*การประเมิน
ประสิทธิผล 

ผลการวิจัย สรุปประสิทธิผลของรูปแบบ 
เปNนไปตาม

เกณฑ* 
ไม�เปNนไปตาม

เกณฑ* 
2. นักศึกษาท่ีเรียนตาม
รูปแบบการสอนการอ�าน
ภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงาน 
และแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะ
การอ�านเชิงวิชาการ มี
ความสามารถในการใช�กล
ยุทธ*การเรียนรู�ในช�วง
ระหว�างเรียนอยู�ในระดับมาก 

นักศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการ
สอนการอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�น
ภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจ
ทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะ
การอ�านเชิงวิชาการ มี
ความสามารถในการใช�กลยุทธ*
การเรียนรู�ในช�วงระหว�างเรียน
อยู�ในระดับมาก 

√  

3. หลังเรียนนักศึกษามีความ
คิดเห็นต�อรูปแบบการสอน
(PPPTE Model)การอ�าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและ
กลยุทธ*การเรียนรู�อยู�ใน
ระดับมาก 

หลังเรียนนักศึกษามีความ
คิดเห็นต�อตามรูปแบบการสอน
(PPPTE Model)การอ�าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและกล
ยุทธ*การเรียนรู�อยู�ในระดับมาก 

√  

 
  จากตารางท่ี 19 พบว�าผลสรุปของการประเมินประสิทธิผลการใช�รูปแบบการสอนการ

อ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือ
ส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู� สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการ
ประเมินเปNนไปตามเกณฑ*ประสิทธิผลครบทุกเกณฑ* 
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บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู 
ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค*เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงาน
และแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*
การเรียนรู  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให มีประสิทธิภาพตามเกณฑ* 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
สอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริม
ทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยการเปรียบเทียบทักษะ
การอ�านเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ก�อนและหลังเรียนด วยรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษ
ท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ  ศึกษากลยุทธ*การเรียนรู ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนด วยรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู 
ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู   และ
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต�อรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงาน
และแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการ กลุ�มตัวอย�าง
ท่ีใช ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา ชั้นป;ท่ี 3 
จํานวน 34 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for Teachers)       
ภาคปลาย ป;การศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร*และพัฒนศาสตร* มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร* วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดําเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R&D) โดยใช ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท่ีมี
ลักษณะเป[นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embeded Design) ด วยการศึกษาวิธีการเชิง
ปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมด วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) และใช แบบแผนการ
ทดลองแบบทดสอบกลุ�มเดียวสอบก�อน-หลัง (One Group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห*ข อมูลโดยหา
ค�าเฉลี่ย (x ) ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test แบบ dependent และการวิเคราะห*เนื้อหา (Content 
Analysis) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและมีข อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู 
ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความ
เข าใจทางวิชาการ (PPPTE Model) มีองค*ประกอบของรูปแบบ 5 องค*ประกอบ ได แก� 1) หลักการ เน นท่ี
ผู เรียนเป[นผู สร างความรู ข้ึนเองอย�างเป[นระบบ โดยอาศัยการแสวงหาความรู และสร างกลยุทธ*การเรียนรู ด วย



 151

ภาระงาน และผู เรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู  ผ�านแบบฝkกท่ีเน นการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระ
งานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ  2) วัตถุประสงค* เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�าน
เชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3) กระบวนการจัดการเรียนรู  ประกอบด วย 
5 ข้ัน คือ (1) ข้ันเตรียมการ (Planning) (2) ข้ันปฏิบัติภาระงานอ�าน (Performing reading task) (3) ข้ันฝkก 
(Practice) (4) ข้ันถ�ายโอน (Transfer) (5) ข้ันประเมินผล (Evaluation) 4) การวัดและประเมินผล 2 ด าน คือ 
ทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู  และ 5) ปnจจัยสนับสนุนท่ีจะทําให รูปแบบนําไปใช ได อย�างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด วย ผู สอนต องจัดเตรียมเอกสารการสอนท่ีเหมาะสมกับภาระงานท่ีกําหนด รวมท้ัง
การจัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและความต องการ และระบบสังคมท่ีจะมีส�วนร�วมในการ
สร างสรรค*ภาระงานเพ่ือเกิดการเรียนรู ต�อไป ผลการหาค�าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษ
ท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ ตามเกณฑ* E1/E2 กับกลุ�มตัวอย�าง
ท่ีใช ในการวิจัยครั้งนี้ ได ค�าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการ
เรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ เท�ากับ 80.34/82.03 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข อท่ี 1  

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษา
เพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลสรุปดังนี้ 

2.1 หลังเรียนโดยใช รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู 
ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ (PPPTE Model) นักศึกษามีทักษะการอ�านภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการสูงกว�าก�อนเรียนอย�างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีการใช กลยุทธ*การเรียนรู อยู�ใน
ระดับสูง ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข อท่ี 2 และเม่ือพิจารณาเป[นรายด านพบว�านักศึกษามีร อยละของ
ค�าเฉลี่ยของทักษะการอ�านเชิงวิชาการสูงท่ีสุด คือ ด านการแยกประเภท (Classify) คิดเป[นร อยละ 
82.75 และตํ่าท่ีสุด คือ ด านการอนุมาน (Infer) คิดเป[นร อยละ 66.67 

2.2 นักศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการ
เรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ พบว�า นักศึกษามีการใช กลยุทธ*การเรียนรู อยู�ในระดับ
มาก โดยกลยุทธ*การเรียนรู ท่ีนักศึกษาใช มากท่ีสุด คือ กลยุทธ*ท่ี 1 การวางแผนล�วงหน า คิดเป[นร อย
ละ 94.85 รองลงมาคือ กลยุทธ*ท่ี 4 การตรวจสอบความเข าใจ คิดเป[นร อยละ 90.44 และกลยุทธ*การ
เรียนรู ท่ีนักศึกษาใช น อยท่ีสุดคือ กลยุทธ*ท่ี 3 การเลือกแบบเจาะจง คิดเป[นร อยละ 70.59 ยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยข อท่ี 3 และเม่ือพิจารณาประเด็นกลยุทธ*เป[นรายด านพบว�า กลยุทธ*ด านอภิปnญญา 
มีนักศึกษาเลือกใช กลยุทธ*ท่ี 1 การวางแผนล�วงหน า มากท่ีสุด คิดเป[นร อยละ 94.85 และน อยท่ีสุดคือ 
กลยุทธ*ท่ี 3 การเลือกแบบเจาะจง คิดเป[นร อยละ 70.59 ส�วนกลยุทธ*ด านความรู ความคิด มีนักศึกษา
เลือกใช กลยุทธ*ท่ี 7 การหาแหล�งทรัพยากร มากท่ีสุด คิดเป[นร อยละ 87.50 และน อยท่ีสุดคือ กลยุทธ*
ท่ี 10 การกระตุ นหรือเชื่อมโยงความรู เดิม คิดเป[นร อยละ 75.00 และกลยุทธ*ด านสังคม มีนักศึกษา
เลือกใช กลยุทธ*ท่ี 15 การร�วมมือ มากท่ีสุด คิดเป[นร อยละ 87.50 และน อยท่ีสุดคือ กลยุทธ*ท่ี 14 การ
ถามเพ่ือความกระจ�าง คิดเป[นร อยละ 81.99 

2.3 นักศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการ
เรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ พบว�ามีความคิดเห็นต�อรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ี
เน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ ในภาพรวมอยู�ในระดับเห็นด วยมาก 
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ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข อท่ี 4 และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นนักศึกษาเป[นรายด าน พบว�า ด าน
กระบวนการจัดการเรียนรู  ค�าเฉลี่ยของประเด็นท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ผู เรียนได ฝkกการใช 
ภาษาอังกฤษผ�านการทําภาระงาน ( X =4.29, S.D.= 0.68) และค�าเฉลี่ยของประเด็นท่ีมีระดับความคิดเห็น
น อยท่ีสุด คือ ภาระงานในแต�ละกิจกรรมมีความยากง�ายเหมาะสม ( X =3.91, S.D.= 0.51) ส�วนด าน
ประโยชน*ที่ได รับเกี่ยวกับทักษะการอ�านเชิงวิชาการ ค�าเฉลี่ยของประเด็นที่มีระดับความคิดเห็น
มากท่ีสุด คือ การจัดการเรียนการสอนนี้ทําให ผู เรียนเขียนบางสิ่งบางอย�าง (ตามภาระงาน) ได เพ่ิม
มากข้ึน ( X =4.29, S.D.= 0.68) และค�าเฉลี่ยของประเด็นท่ีมีระดับความคิดเห็นน อยท่ีสุด คือ การ
จัดการเรียนการสอนนี้ทําให ผู เรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาใหม�ท่ีเก่ียวข องกับความรู ท่ีมีอยู�สูงข้ึน ( X

=3.91, S.D.=0.51) และด านประโยชน*ท่ีได รับเก่ียวกับการใช กลยุทธ*การเรียนรู  ค�าเฉลี่ยค�าเฉลี่ยของ
ประเด็นท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ผู เรียนได แยกแยะคํา คําเฉพาะ หรือแนวคิดตาม
คุณลักษณะ ( X =4.32, S.D.= 0.59) และค�าเฉลี่ยของประเด็นท่ีมีระดับความคิดเห็นน อยท่ีสุด คือ 
ผู เรียนได อ�านบทอ�านแล วบอกคําสําคัญ เครื่องหมายทางภาษาศาสตร* ประเภทของข อมูลประเภท
ต�างๆ ( X =3.88, S.D.=0.64)  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู 
ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี อภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความ
เข าใจทางวิชาการ ท่ีพัฒนาข้ึนนี้ผ�านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผู เชี่ยวชาญ 5 คน (รายชื่อ
ผู เชี่ยวชาญ ภาคผนวก ก) แล วพบว�ารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการ
เรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ  มีคุณภาพด านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา มีประสิทธิภาพ
เพียงพอต�อการนําไปใช ในการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสม และครอบคลุมตามความต องการ
จําเป[นในการส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
รูปแบบมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท�ากับ 80.34 / 82.03 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข อท่ี 1 ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจ
ทางวิชาการ ได พัฒนาข้ึนอย�างเป[นระบบ มีการดําเนินการตามข้ันตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยนําผล
การวิเคราะห*ข อมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข องกับนโยบายการจัดการศึกษาผลงานวิจัยของ enGauge (Treffinger, 
2007-2008: 1) เก่ียวกับการพัฒนาทักษะท่ีจําเป[นของผู เรียน มีการวิเคราะห*ข อมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบายการ
จัดการศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF) ข อมูลพ้ืนฐานมาตรฐานการเรียนรู  5 ด าน
ตามกรอบ TQF สาขาครุศาสตร*และศึกษาศาสตร* (หลักสูตรห าป;) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเรียนรู  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค*ของคณะศึกษาศาสตร*และพัฒนศาสตร* และรายวิชา 
02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู English for Teachers วิเคราะห*แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข องกับ
การพัฒนารูปแบบการสอน รวมท้ังแนวคิด ทฤษฎีท่ีเป[นพ้ืนฐานของการสอน สอดคล องกับแนวคิดในการ
พัฒนารูปแบบ (Joyce and Weil, 1996: 13; ทิศนา  แขมมณี, 2545: 475) ท่ีสรุปว�ารูปแบบการสอนเป[น
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แบบแผนการดําเนินการสอนท่ีได รับการจัดอย�างเป[นระบบ เพ่ือใช เป[นแนวทางในการออกแบบการเรียน
การสอนต�อไป 
  ด านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  อาจารย*ผู สอนได สะท อนว�าการเรียนการสอน
ในห องเรียนสนุกสนานมากโดยเฉพาะตอนท่ีนักศึกษาได ปฏิบัติภาระงานกลุ�ม เพราะสมาชิกในกลุ�ม 
ทุกคนจะช�วยกันเพ่ือปฏิบัติภาระงานให สําเร็จลุล�วง รวมถึงร�วมกันนําเสนอสิ่งท่ีได เรียนกับกลยุทธ*การ
เรียนรู ท่ีได ใช ขณะปฏิบัติภาระงานโดยในช�วงแรกท่ีอาจารย*ผู สอนสาธิตกลยุทธ*การเรียนรู  นักศึกษาให 
ความสนใจและต้ังใจดูการสาธิตกลยุทธ*การเรียนรู ต�างๆ จนครบทุกกลยุทธ* จากนั้นนักศึกษาก็จะคิด
วางแผนว�าจะใช กลยุทธ*การเรียนรู ใดบ างท่ีจะเป[นปnจจัยทําให ภาระงานนั้นสําเร็จลุล�วงด วยดี ส�วน
นักศึกษาได สะท อนว�า หลากหลายความรู สึกในการเรียนรู  ท้ังสนุก ต่ืนเต น มีความสุขและความกังวล 
ดังคํากล�าว 
  “มีความสุข เพราะเป[นเรื่องท่ีมีความรู พ้ืนฐานและเชี่ยมโยงเก่ียวกับบทอ�านนี้ดี” 
  “น�าต่ืนเต น เพราะเป[นเรื่องท่ีอยากจะทราบข อมูล” 
  “น�าสนใจดีนะ” 
  “กังวลใจ เก่ียวกับ ภาระงานว�าจะทําได สําเร็จหรือไม�” 

  ซ่ึงสอดคล องกับงานวิจัยของนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย. (2554). การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเน นเนื้อหาและการปฏิบัติภาระงานเพ่ือเสริมสร าง
ความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข าใจและการปฏิบัติภาระงานของนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร* ผลการวิจัยพบว�า การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพดี นักศึกษากลุ�มทดลองท่ีเรียนโดยใช รูปแบบมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข าใจและการปฏิบัติภาระงานเพ่ิมข้ึนอย�างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และสอดคล อง
กับงานวิจัยของสิรินาถ ธารา และ สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน* (2558) ท่ีศึกษาการพัฒนากิจกรรมการอ�าน
เน นภาระงานเพ่ือเสริมสร างผลสัมฤทธิ์ การอ�านภาษาอังกฤษอย�างมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป;ท่ี 5 ผลการวิจัยพบว�า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการอ�านเน นภาระงานมีค�าเท�ากับ 
78.99/75.87 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว�าเกณฑ*ท่ี กําหนดไว  คือ 75/75 ผู เรียนมีผลสัมฤทธิ์การอ�าน
ภาษาอังกฤษอย�างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ�มตัวอย�างสูงข้ึน หลังจากท่ีเรียนด วยกิจกรรมการอ�าน
เน นภาระงาน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และกลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นต�อกิจกรรมการ
อ�านเน นภาระงานท่ีผู วิจัยสร างข้ึนในระดับมาก 
  ผลจากการวิเคราะห* แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข องเพ่ือนํามากําหนดกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู 
ความเข าใจทางวิชาการ พบว�ารูปแบบการสอน (Instructional Models) มีหลายรูปแบบควรเลือกใช ให 
เหมาะสมกับผลการเรียนรู  ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพร อมของผู เรียนและสื่อการเรียนรู  ผู วิจัยจึงนํา
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข อง ประกอบด วย แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปnญญาของ Piaget (1978) 
ทฤษฎีพุทธิปnญญานิยม (Cognitive Learning Theory) ทฤษฎีการอ�านเชิงวิชาการ (Academic 
reading skills) กลยุทธ*การเรียนรู  (Learning strategies) หลักการแนวคิดและทฤษฎีการสอนอ�านท่ี
เน นภาระงาน (Task-based Learning) หลักการแนวคิดและทฤษฎีแนวการสอนภาษาเพ่ือความรู 
ความเข าใจทางวิชาการ (Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA) ผู วิจัย
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นํามาเป[นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือให ผู เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู เก่ียวกับทักษะ
การอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู  โดยเน นการจัดการเรียนรู ท่ีผู สอนการอ�านเชิง
วิชาการท่ีสาธิตการใช กลยุทธ*การเรียนรู ให กับผู เรียน ทําให ผู เรียนนั้นสามารถใช กลยุทธ*ด วยตนเองได  
และเกิดความสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงค*และประสบความสําเร็จกับการเรียนของตนเอง โดยมีการ
วางแผนวิเคราะห*ภาระงาน ลงมือปฏิบัติภาระงานอ�านตามท่ีได รับมอบหมายเป[นรายกลุ�มและ
รายบุคคล มีการตรวจสอบ นําเสนอผลงานกลุ�มและด วยตนเอง และมีกิจกรรมการทํางานร�วมกับผู อ่ืน 
รวมท้ังมีปฏิสัมพันธ*กับเพ่ือนในกลุ�มและอาจารย*ผู สอน  
  รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู 
ความเข าใจทางวิชาการ (PPPTE Model) มีข อดีคือ เป[นรูปแบบการสอนท่ีถูกพัฒนาข้ึนอย�างเป[น
ระบบ มีการดําเนินการตามข้ันตอนของวิธีการเชิงระบบ มีการสาธิตกลยุทธ*การเรียนรู  How to learn 
คือสอนผู เรียนสามารถใช กลยุทธ*การเรียนรู เพ่ือทําให สามารถอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได อย�าง
ประสบผลสําเร็จ เกิดทักษะทางปnญญา และรักในการเรียนรู  เปรียบเสมือนการสอนให ผู เรียนคิด
วิธีการทําเบ็ดไปตกปลา และสอดคล องกับการสอนตามมาตรฐาน TQF ส�วนข อจํากัดของรูปแบบการสอน
มีดังนี้ คือ การเจ็บป�วยของกลุ�มตัวอย�างในระหว�างการทําการเรียนการสอน ทําให ประสิทธิภาพใน
การเรียนรู และการเข าร�วมกิจกรรมไม�เต็มท่ี โดยมีเง่ือนไขดังนี้ รูปแบบการสอนนี้มีความเหมาะสมกับ
นักศึกษาครู สาขาภาษาอังกฤษศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษอยู�ในระดับดี 
  ข อมูลเชิงคุณภาพจากบันทึกการอ�านหลังการทําแบบฝkกอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงาน
และแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการของนักศึกษา แยกตามหน�วยมีรายละเอียดดังนี้ 

2. จากผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงาน
และแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ พบว�า 

2.1 หลังเรียนตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการ
เรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ  โดยภาพรวมพบว�า นักศึกษามีความสามารถในการ
อ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสูงกว�าก�อนเรียนอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยข อท่ี 2 และเม่ือพิจารณาเป[นรายด านพบว�านักศึกษามีร อยละของค�าเฉลี่ยของทักษะการอ�าน
เชิงวิชาการสูงท่ีสุด คือ ด านการแยกประเภท (Classify) คิดเป[นร อยละ 82.75 และตํ่าท่ีสุด คือ ด าน
การอนุมาน (Infer) คิดเป[นร อยละ 66.67 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน น
ภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพื่อความรู  ความเข าใจทางวิชาการ ที่ผู  ว ิจัยพัฒนาขึ้นเป[น
รูปแบบที่ตอบสนองการพัฒนาความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษา โดย
กระบวนการของการจัดการสอนท้ัง 5 ข้ันของรูปแบบ มีการนําบทอ�านเชิงวิชาการท่ีเก่ียวข องกับบริบท
และอยู�ในความสนใจของผู เรียนมาให นักศึกษาอ�านเพ่ือตอบสนองความต องการในการเรียนรู ของ
นักศึกษา มีภาระงาน สื่อและอุปกรณ*มีการสาธิตการใช กลยุทธ*การเรียนรู ให กับผู เรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู กระตุ นให ผู เรียนได ร�วมกันอ�านเป[นกลุ�มและรายบุคคล ฝkกการนําเสนอทักษะการ
อ�านเชิงวิชาการหน าชั้นเรียน แล วสะท อนการใช กลยุทธ*การเรียนรู กับเรื่องท่ีอ�าน  ซ่ึงข้ันตอนดังกล�าว
นี้จะช�วยให นักศึกษาบรรลุผลสําเร็จเก่ียวกับเรื่องการเรียนรู อย�างมีความหมาย สามารกแยกแยะประเด็น
ในการอ�านได  ซ่ึงเป[นทักษะการอ�านเชิงวิชาการท่ีนักศึกษามีร อยละของค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด เพราะสามารถ
แก ไขปnญหาได มากกว�าการเรียนรู เป[นรายบุคคล ด วยกระบวนการดังกล�าวจึงส�งผลให ผู เรียนทุกคนมี
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โอกาสพัฒนาตนเองด านทักษะการอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการหลังเรียนให สูงกว�าก�อนเรียน ส�วนด านท่ี
นักศึกษามีร อยละของค�าเฉลี่ยน อยท่ีสุดนั้น คือ การอนุมาน นั้นอาจเป[นเพราะนักศึกษามีข อจํากัด
เรื่องคําศัพท* ทําให ไม�สามารถอนุมานคําต�างๆจากบทอ�านได  แต�ข อมูลเชิงคุณภาพโดยรวมได ระบุว�า 
ด านทักษะการอ�านเชิงวิชาการนั้น อาจารย*ผู สอนได สะท อนว�า นักศึกษามีพัฒนาการทางวิชาการดีข้ึน
โดยรวมตามลําดับ ผู สอนมีความพึงพอใจในผลคะแนนในการปฏิบัติภาระงานของนักศึกษาใน       
แต�ละหน�วย ดังจะเห็นได จากคะแนนในแต�ละหน�วย และนักศึกษาได สะท อนว�ามีความเข าใจในเรื่อง
ท่ีอ�าน ดังคํากล�าวว�า 
   “สามารถอธิบายข อมูลรายละเอียดของเทคโนโลยีทางการศึกษาได ” 
   “สามารถแยกแยะการบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีดีและไม�ดีได ” 
   “มีความเข าใจวิธีการสร างแรงจูงใจในการเรียนภาษา” 
   “ในบางหน�วยไม�มีความเข าใจความหมายของคําศัพท* จึงมีปnญหาในการอนุมาน
คําบ างพอสมควร” 
   ซ่ึงสอดคล องกับงานวิจัยของนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย (2554). การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเน นเนื้อหาและการปฏิบัติภาระงานเพ่ือเสริมสร าง
ความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษและการปฏิบัติภาระงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร* พบว�า 
นักศึกษากลุ�มทดลองท่ีเรียนโดยใช รูปแบบการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ�าน
และการปฏิบัติภาระงานหลังการทดลองสูงกว�าก�อนการทดลองอย�างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
และผู เรียนมีความสามารถในการนําความรู ไปใช ในการปฏิบัติภาระงานได ดี รวมท้ังมีทัศนะคติท่ีดีต�อ
การเรียนรู ตามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน  

2.2 นักศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการ
เรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ มีการใช กลยุทธ*การเรียนรู อยู�ในระดับมาก ยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยข อท่ี 3 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากทุกข้ันตอนของการเรียนรู นักศึกษาได ปฏิบัติภาระงานท่ี
เสริมสร างการใช กลยุทธ*การเรียนรู ให มากและหลากหลาย เพ่ือช�วยให ผู เรียนประสบความสําเร็จในการ
อ�านเชิงวิชาการ กล�าวคือในข้ันวางแผนจะเป[นการสาธิตการอ�านเชิงวิชาการและการใช กลยุทธ*การ
เรียนรู  การตรวจสอบพ้ืนความรู ของผู เรียน ข้ันปฏิบัติภาระงานอ�านจะเป[นการให นักศึกษาได สังเกต 
เรียนรู  และเตรียมวางแผนการลงมือปฏิบัติภาระงานท่ีมีลักษณะใกล เคียงกับภาระงานท่ีจะปฏิบัติจริง
ในข้ันตอนต�อไปให มากท่ีสุด ดังผลการใช กลยุทธ*การเรียนรู ของนักศึกษา เม่ือพิจารณารวม 8 หน�วย 
กลยุทธ*การเรียนรู ท่ีนักศึกษาใช สูงสุด คือ การวางแผนล�วงหน า ร อยละ 94.85 และกลยุทธ*การเรียนรู 
ท่ีนักศึกษาใช น อยท่ีสุดคือ กลยุทธ*ท่ี 3 การเลือกแบบเจาะจง ร อยละ 70.59  และเม่ือพิจารณาเป[น
รายด าน พบว�าในกลยุทธ*ด านอภิปnญญา นักศึกษาเลือกใช กลยุทธ*ท่ี 1 การวางแผนล�วงหน า มากท่ีสุด 
(94.85%) และน อยท่ีสุดคือ กลยุทธ*ท่ี 3 การเลือกแบบเจาะจง (70.59%) ส�วนกลยุทธ*ด านความรู 
ความคิด มีนักศึกษาเลือกใช กลยุทธ*ท่ี 7 การหาแหล�งทรัพยากร (87.50%) มากท่ีสุด และน อยท่ีสุดคือ 
กลยุทธ*ท่ี 10 การกระตุ นหรือเชื่อมโยงความรู เดิม (75.00%) และกลยุทธ*ด านสังคม มีนักศึกษา
เลือกใช กลยุทธ*ท่ี 15 การร�วมมือ มากท่ีสุด (87.50%) และน อยท่ีสุดคือ กลยุทธ*ท่ี 14 การถามเพ่ือ
ความกระจ�าง (81.99%) และจากข อมูลเชิงคุณภาพ อาจารย*ผู สอนได สะท อนว�า นักศึกษาความร�วมมือ
กันในการปฏิบัติภาระงานอ�านให สําเร็จ โดยเฉพาะอย�างยิ่งขณะทํางานกลุ�ม นักศึกษามีการวางแผน 
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การทํางานร�วมกัน เช�น การมอบหมายกันเพ่ือแบ�งย�อหน าของบทอ�านในการอ�านในแต�ละหน�วย 
ดังคํากล�าวว�า 

 “เรามาช�วยกันวางแผนว�าใครจะอ�านย�อหน าไหนอย�างไรดีกว�า จะได ทํางานเสร็จ 
เร็วๆ” 
   ส�วนกลยุทธ*การเรียนรู ท่ีนักศึกษาใช น อยท่ีสุด คือกลยุทธ*การเลือกแบบเจาะจง 
นั้น อาจเป[นเพราะแต�นักศึกษาส�วนใหญ�มีปnญหาเรื่องคลังคําศัพท*ท่ีมีจํากัด และไม�กล าถามผู สอน 
ดังนั้นจึงไม�กล าท่ีจะระบุ เนื่องจากมีความไม�ม่ันใจและต องการแหล�งทรัพยากรท่ีจะมาสนับสนุน นั่น
คือ การใช พจนานุกรมภาษาอังกฤษเป[นตัวช�วยในการทําให การปฏิบัติภาระงานดําเนินต�อไปด วย
ความเรียบร อย นักศึกษามีความต้ังใจท่ีจะนํากลยุทธ*การเรียนรู ท่ีหลากหลายมาประยุกต*ใช ขณะ
ปฏิบัติภาระงาน ส�วนนักศึกษาได สะท อนว�า ความช�วยเหลือท่ีต องการมากท่ีสุด คือ คําศัพท*   

   “fatigue ช�วยยกตัวอย�างคํานี้เพ่ิมเติมหน�อยค�ะ”  
   ซ่ึงจะเห็นได ว�าข อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความสอดคล องกันว�าการหา

แหล�งทรัพยากร เป[นกลยุทธ*ด านความรู ความคิดท่ีนักศึกษาใช มากท่ีสุด เนื่องจากผู เรียนมีปnญหาเรื่อง
คําศัพท*มากเป[นอันดับหนึ่ง 

   ส�วนการใช กลยุทธ*การเรียนรู อ่ืนๆ นั้น นักศึกษามีความต้ังใจในการใช กลยุทธ*การ
เรียนรู เพ่ือให บรรลุตามเป�าหมาย ดังคํากล�าวว�า     

   “พยายามใช กลยุทธ*การเรียนรู ให ได มากท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได ” 
   “การใช กลยุทธ*การเรียนรู ทําให ฉันเข าใจเรื่องและสามารถปฏิบัติภาระงานได ” 
   “ใช กลยุทธ*การวางแผนล�วงหน าเพ่ือจะหาใจความสําคัญของเรื่อง และการใช 

พจนานุกรมเพ่ือหาความหมายของคําศัพท*ยาก” 
   “ใช กลยุทธ*การวางแผนสิ่งท่ีต องทําก�อน-หลังและการตรวจสอบตนเอง” 
   ซ่ึงสอดคล องกับข อมูลเชิงปริมาณว�ากลยุทธ*การวางแผนล�วงหน านั้น เป[นกลยุทธ*

ด านอภิปnญญาท่ีนักศึกษาใช มากที่สุด และงานวิจัยของไกรคุง อนัคฆกุล (2558) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง
การสอนท่ีเน นกลวิธีการอ�านนั้น พบว�าการอ�านเป[นสิ่งจําเป[นเพ่ือการเรียนรู ภาษาอังกฤษและนั่นคือ
เหตุผลท่ีสําคัญยิ่งในการเรียนรู ภาษาอังกฤษเป[นภาษาที่สอง จึงมีความจําเป[นต องใช กลยุทธ*การ
เรียนรู ภาษา เพ่ือนํามาใช พัฒนาทักษะการอ�าน ซ่ึงนักวิจัยพบว�า มีการใช กลยุทธ*การเรียนรู อยู�ใน
ระดับมาก และหรืออาจกล�าวได ว�าผู เรียนที่ใช กลยุทธ*การเรียนรู ที่มากและหลากหลาย จะประสบ
ความสําเร็จในการศึกษา โดยเฉพาะอย�างยิ่งการอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อีกท้ังแนวการเรียนรู 
ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ ตามแนวคิดของ Chamot and O'malley (1994) ได เน นเรื่อง
การใช ภาษาถูกสร างข้ึนมาโดยเฉพาะ สําหรับผู เรียนท่ีพูดและเขียนภาษาอังกฤษได อย�างจํากัดหรือมี
พ้ืนฐานความรู น อย ดังนั้นสิ่งท่ีจะทําให ผู เรียนเข าใจทักษะการใช ภาษาประสบความสําเร็จ และเกิด
ความเชี่ยวชาญได นั้น คือ การใช กลยุทธ*การเรียนรู มากและหลากหลาย ท่ีจะใช  กลยุทธ*การเรียนรู  
เพ่ือให นักเรียน สามารถเข าใจ แนวคิดท่ี ง�ายมากข้ึนและเร็วข้ึน  
   เพราะเป�าหมาย และความสําคัญของแนวการสอนนี้ คือ การท่ีผู เรียนได มีโอกาส
เรียนรู ภาษาใหม� อย�างเป[นอิสระโดยการใช กลยุทธ*การเรียนรู ต�างๆ อย�างต�อเนื่อง การเลือกกลยุทธ*
การเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู ท่ีจะสามารถเพ่ิมท้ังทักษะการศึกษาและความรู ทางวิชาการให 
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สูงข้ึนต�อไป อีกท้ังยังควรมีการส�งเสริมการใช กลยุทธ*การอ�านอย�างหลากหลาย (Multiple Reading 
Strategies) เช�น 1) เทคนิคการอ�านเร็ว (Speed reading) เป[นเทคนิคการฝkกเพ่ิมความเร็วในการอ�าน ท่ี
ได รับการยอมรับว�าพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู  ท้ังการอ�าน สมาธิ การจดจํา ความเข าใจ การคิด 
และตัดสินใจ 2) เทคนิคการอ�านแบบข าม (Skimming reading) เป[นเทคนิคการอ�านข อความอย�าง
เร็ว ๆ เป[นจุด ๆ เช�น อ�าน 2-3 คําแรก หรือ 2-3 ประโยคแรกแล วข ามไป อาจข ามเป[นประโยคหรือ
เป[นบรรทัด หรืออ�านเฉพาะประโยค แรกและประโยคสุดท ายของแต�ละย�อหน า หรืออ�านเฉพาะคํา
หรือวลีท่ีสําคัญ ๆ การอ�านแบบนี้มี จุดมุ�งหมายหลัก 2 ประการ คือ อ�านเพ่ือเก็บประเด็นหรือใจความ
สําคัญ และอ�านเพ่ือเก็บ รายละเอียดท่ีสําคัญบางอย�าง  มีประโยชน*ท่ีจะช�วยประหยัดเวลาในการอ�าน 
เพราะช�วยให  ผู อ�านอ�านเรื่องต�าง ๆ ได เร็วข้ึน และเข าใจใจความสําคัญท่ีอ�านได โดยไม�จําเป[นต องอ�าน 
รายละเอียดตลอดท้ังเรื่อง และ 3) เทคนิคการอ�านแบบคร�าว (Scanning reading ) เป[นเทคนิคการ
อ�านเพ่ือหาข อมูลเฉพาะ เช�น ตัวเลข วันท่ี สถานท่ี ชื่อคน เป[นต น ซ่ึงการใช กลยุทธ*การอ�านท่ี
หลากหลายนี้จะช�วยให ผู เรียนสามารถเข าใจเรื่องท่ีอ�านได  และสามารถหาคําตอบได อย�างรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน แต�ท้ังนี้ต องอาศัยการฝkกทําบ�อยๆ ดังนั้นหากผู สอนส�งเสริมให ผู เรียนได ใช กลยุทธ*การอ�านอย�าง
หลากหลาย ก็จะเป[นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให ผู  เรียนประสบความสําเร็จด านทักษะการอ�านเชิง
วิชาการ ซ่ึงสอดคล องกับงานวิจัยของ Melody Schake (2009) ที่ได ศึกษาวิจัยเรื่อง การส�งเสริม
การใช กลยุทธ*การอ�านอย�างหลากหลายให กับผู เรียน ผลวิจัยพบว�า ผู เรียนมีผลการทดสอบหลังเรียน
สูงข้ึนกว�าก�อนเรียนโดยเฉลี่ยร อยละ 10 และผู เรียนได สะท อนในแบบบันทึกการเรียนว�า รู สึกสนุกและ
คิดว�าการใช กลยุทธ*การอ�านอย�างหลากหลายทําให ตนเองสามารถเข าใจเรื่องได เร็วและดียิ่งข้ึน  
  2.3 หลังเรียนตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษที่เน นภาระงานและแนวการ
เรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ พบว�านักศึกษามีความคิดเห็นต�อรูปแบบการสอนอ�าน
ภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ อยู�ในระดับ
มาก ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข อท่ี 4 ท้ังนี้ในภาพรวมพบว�า ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต�อรูปแบบการ
สอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ อยู�ใน
ระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาความคิดเห็นนักศึกษาเป[นรายด าน พบว�า ด านท่ีมีค�าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นสูงท่ีสุด คือ ด านกระบวนการจัดการเรียนรู   ( X =4.12, S.D.= 0.44) รองลงมาคือด านประโยชน*ท่ี
ได รับเก่ียวกับทักษะการอ�านเชิงวิชาการ ( X =4.11, S.D.= 0.42) และด านท่ีมีค�าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นตํ่าท่ีสุด คือ ด านประโยชน*ท่ีได รับเก่ียวกับการใช กลยุทธ*การเรียนรู  ( X =4.09, S.D.= 0.34) และ
เม่ือพิจารณาเป[นรายประเด็นในแต�ละด านพบว�าในด านกระบวนการจัดการเรียนรู   นักศึกษามีความคิดเห็น
อยู�ในระดับเห็นด วยมาก โดยมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุดอยู�ในประเด็น ผู เรียนได ฝkกการใช ภาษาอังกฤษผ�านการทําภาระ
งาน (X =4.29, S.D.= 0.68) และมีค�าเฉลี่ยน อยท่ีสุดอยู�ในประเด็น ภาระงานในแต�ละกิจกรรมมีความยากง�าย
เหมาะสม ( X =3.91, S.D.= 0.51) สําหรับด านประโยชน*ที่ได รับเกี่ยวกับทักษะการอ�านเชิงวิชาการ 
พบว�า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู�ในระดับเห็นด วยมาก โดยมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุดอยู�ในประเด็น การจัดการเรียน
การสอนนี้ทําให ผู เรียนเขียนบางสิ่งบางอย�าง (ตามภาระงาน) ได เพ่ิมมากข้ึน ( X =4.29, S.D.= 0.68) 
และมีค�าเฉลี่ยน อยท่ีสุดอยู�ในประเด็น การจัดการเรียนการสอนนี้ทําให ผู เรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาใหม�
ท่ีเก่ียวข องกับความรู ท่ีมีอยู�สูงข้ึน ( X =3.91, S.D.=0.51) และด านประโยชน*ท่ีได รับเก่ียวกับการใช กลยุทธ*
การเรียนรู  พบว�า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู�ในระดับเห็นด วยมาก โดยมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุดอยู�ในประเด็น ผู เรียน
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ได แยกแยะคํา คําเฉพาะ หรือแนวคิดตามคุณลักษณะ ( X =4.32, S.D.= 0.59) และมีค�าเฉลี่ยน อยท่ีสุดอยู�
ในประเด็น ผู เรียนได อ�านบทอ�านแล วบอกคําสําคัญ เครื่องหมายทางภาษาศาสตร* ประเภทของข อมูล
ประเภทต�างๆ ( X =3.88, S.D.=0.64) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามรูปแบบ
การสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ มี
การใช เทคนิคการร�วมมือกันเรียนรู เป[นส�วนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบ จึงมีกิจกรรมการทํางานร�วมกัน
เป[นกลุ�มทุกกิจกรรม สมาชิกในกลุ�มมีการคละความรู ความสามารถ เพียงพอท่ีจะทําให ผู เรียนได ใช 
ศักยภาพของแต�ละคนคิดและทํางานร�วมกัน ทําให มีปฏิสัมพันธ*กันระหว�างนักศึกษา แต�อาจมีการเปลี่ยน
สมาชิกกลุ�มไปบ างตามวัตถุประสงค*ในแต�ละกิจกรรม ซึ่งอาจเป[นผลทําให นักศึกษามีความคิดเห็นต�อ
กิจกรรมการเรียนรู ตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือ
ความรู ความเข าใจทางวิชาการ อยู�ในระดับเห็นด วยมาก ซึ่งสอดคล องกับ Taylor (1984: 134-135) 
Brumfit (1984: 65) Pica et al. (1993: 18) Ellis (1984: 32) Bygate (1999) Richards et al. (1986: 373) 
ท่ีระบุว�ากิจกรรมเน นภาระงานเป[นกิจกรรมท่ีมีเป�าหมายในการเรียนกว างขวาง ครอบคลุมถึงการเรียนรู 
ทักษะชีวิต (Life Skills) มีบริบทการเรียนรู ท่ีเป[นลําดับธรรมชาติและเสริมสร างโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ* 
(Interaction) ให แก�ผู เรียนท้ังในรูปแบบปฏิสัมพันธ*ระหว�างผู เรียนกับผู เรียน ระหว�างผู เรียนกับผู สอนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข อมูลและความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเพ่ือสื่อความหมายให เข าใจตรงกัน (Negotiation) ร�วมมือ
กันทํากิจกรรมให บรรลุจุดมุ�งหมายเดียวกัน หรือแข�งขันกัน ผู เรียนจะได รับประสบการณ*ในการใช ภาษาท่ี
สมจริงทําให ผู เรียนพัฒนาความสามารถในการใช ภาษาได อย�างเหมาะสมตามสถานการณ*จริงเม่ือผู เรียน       
ไม�เข าใจภาษาเป�าหมาย (Target Language) หรือเม่ือต องการมีส�วนร�วมในการใช ภาษาท่ีเหนือกว�าความสามารถ        
ท่ีแท จริงท่ีตนมีอยู�  
 
ข�อเสนอแนะ   

 จากข อค นพบในการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงาน
และแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและ       
กลยุทธ*การเรียนรู สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู วิจัยมีข อเสนอแนะดังนี้ 
 ข�อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช� 

1. จากผลการวิจัย พบว�าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช รูปแบบการสอนอ�าน
ภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะ
การอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษามีความสามารถใน
การอ�านเชิงวิชาการหลังเรียนสูงกว�าก�อนเรียนอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 แสดงว�ารูปแบบ
การสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ นี้
อาจารย*ผู สอนสามารถนําไปพัฒนาความสามารถในการอ�านเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับต�อไปได  

2. จากผลการวิจัย พบว�าขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช รูปแบบการสอนอ�าน
ภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร าง
การใช กลยุทธ*การเรียนรู สําหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี นักศึกษามีการใช กลยุทธ*การเรียนรู 
โดยภาพรวมและแต�ละด านอยู�ในระดับมาก แสดงว�ารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน น
ภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการนี้เหมาะสําหรับอาจารย*ผู สอน
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ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีท่ีจะสามารถนําไปพัฒนาทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู ของ
นักศึกษาได ต�อไป  

3. ก�อนนํารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษา
เพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการนี้ไปใช  อาจารย*ผู สอนจะต องศึกษา  ทําความเข าใจกับทุก
องค*ประกอบของรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือ
ความรู ความเข าใจทางวิชาการ  โดยเฉพาะองค*ประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบการสอน
อ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ ไปใช ให 
ประสบผลสําเร็จ พร อมท้ังทําความเข าใจกับผู เรียนให เข าใจองค*ประกอบของรูปแบบการสอนอ�าน
ภาษาอังกฤษที่เน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพื่อความรู ความเข าใจทางวิชาการ และ
กระบวนการต�างๆ ทุกข้ันตอน นอกเหนือจากนี้อาจารย*ผู สอนควรมีความรู ความสามารถเก่ียวกับการ
จัดการเรียนรู ท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ พยายามใช 
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป[นเทคนิควิธีท่ีใช ในรูปแบบการสอนอ�านท่ีมี
ข้ันตอนและกระบวนการ ผู สอนควรชี้แจงบทบาทของผู สอนและผู เรียนให ชัดเจน ผู สอนควรมีทักษะ
การบริหารจัดการชั้นเรียน สามารถวัดและประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงานของผู เรียนท่ีสะท อน
ทักษะสําหรับนักศึกษาชันปริญญาตรีได  
 ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต&อไป 

1. ควรมีการเตรียมความพร อมของสื่อประกอบการเรียนการสอน เช�น พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ ให เพียงพอ 

2. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและแนว
การเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ เพ่ือการอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและกลยุทธ*
การเรียนรู เสริมสร างการอ�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู สําหรับนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถพ้ืนฐานทางการเรียนภาษาอังกฤษท่ีแตกต�างกัน 

3. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนฟnงและพูดภาษาอังกฤษท่ีเน นภาระงานและ
แนวการเรียนรู ภาษาเพื่อความรู ความเข าใจทางวิชาการ เพื่อเสริมสร างการอ�านภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการและกลยุทธ*การเรียนรู ของนักศึกษาในระดับอ่ืนๆ ควรมีการปรับกลยุทธ*การเรียนรู ให เหมาะสม 
หากนํารูปแบบฯนี้ไปประยุกต*ใช ในรายวิชาอ่ืนๆ 

4. ผู สอนท่ีจะนํารูปแบบฯนี้ไปใช  อาจมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให เหมาะสม
ตามบริบทต�อไป 

5. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษา
เพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมกลยุทธ*การอ�านท่ีหลากหลาย (Multiple Reading 
Strategy) ต�อไป 

6. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนท่ีเน นภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษา
เพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการ ร�วมกับแนวทางการจัดการเรียนรู ท่ีใช สมองเป[นฐานเพ่ือเสริมสร าง
สมรรถนะสําคัญสําหรับผู เรียนในศตวรรษท่ี 21 เช�น ทักษะความคิดสร างสรรค* ทักษะด านเทคโนโลยี 
ทักษะการสื่อสาร หรือทักษะการทํางานเป[นทีม 
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7. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนทัศน*ใหม�ในการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษท่ีเน น
ภาระงานและแนวการเรียนรู ภาษาเพ่ือความรู ความเข าใจทางวิชาการเพ่ือเสริมสร างสมรรถนะสําคัญ
ของผู เรียนท่ีกําหนดไว ในคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค*การศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห�งชาติ 
(TQF) 

8. เป�าหมายสําคัญของการนํารูปแบบฯนี้ไปใช คือ ต องให ผู เรียนเกิดความรักในการ
เรียนรู  และสามารถประยุกต*ใช กลยุทธ*การเรียนรู ในชีวิตประจําวันได ต�อไป 
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คู�มือการใช�รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�

ความเข�าใจทางวิชาการเพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ(การเรียนรู�  
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

คู�มือ 
 

การใช�รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงาน
และแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ(การเรียนรู�

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

THE MANUAL OF ENGLISH READING  
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TO ENHANCE ACADEMIC READING SKILLS 
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UNDERGRADUATE STUDENTS  
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คู�มือการใช�รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�
ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ(การเรียนรู�สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (PPPTE Model) 
 
คํานํา 
 
 คูมือการใช�รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับนี้ เปLนเอกสารท่ีอธิบายรายละเอียดของรูปแบบการสอนท่ีจัดทําข้ึน
เพ่ือให�ผู�ท่ีต�องการนํารูปแบบการสอนอานนี้ไปใช�เข�าใจในองค)ประกอบตางๆ ของรูปแบบการสอน 
ตลอดจนทราบถึงสิ่งท่ีควรศึกษา และจัดเตรียม เพ่ือให�การใช�รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�น
ภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการนี้บรรลุตามจุดมุงหมายของ
รูปแบบการสอน ผู�ท่ีต�องการนําไปใช� จึงควรศึกษาคูมือการใช�รูปแบบการสอนให�เข�าใจชัดเจนกอน 
คูมือฉบับนี้ประกอบด�วยสาระสําคัญ 5 ประการ ดังนี้  
 1. ความเปLนมาและความสําคัญของรูปแบบการสอน 
 2. แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน 
 3. องค)ประกอบของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษเน�นท่ีภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
  3.1 หลักการ 
  3.2 วัตถุประสงค) 
  3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู� 
  3.4 การวัดและประเมินผล 
  3.5 เง่ือนไขสําคัญในการนํารูปแบบการสอนไปใช�ให�ประสบผลสําเร็จ 
 4. ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�น
ภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
 5. ตัวอยางเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดและประเมินผล 
 
แนวทางในการนํารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา  
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ(การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (PPPTE Model) ไปใช� 
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 การนํารูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไปใช�ให�เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู�เรียนเปLนสิ่งสําคัญ 
ดังนั้น กอนท่ีจะนํารูปแบบการสอนไปใช�จึงต�องทราบข�อควรปฏิบัติและแนวทางในการดําเนินการ
กอนการใช�รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 

ข�อควรปฏิบัติก�อนการใช�รูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
 

 ข�อควรปฏิบัติกอนการใช�รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือเตรียมการท่ีมีประสิทธิภาพ สรุปได�พอสังเขป ดังแผนภาพท่ี 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภาพท่ี 17  ข�อควรปฏิบัติกอนการใช�รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ

เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ  
 

ศึกษาคู�มือ 
การใช�รูปแบบการ
สอนอ�าน
ภาษาอังกฤษท่ีเน�น
ภาระงานและแนว
การเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความ
เข�าใจทางวิชาการ 

1. ศึกษาแนวทางในการนํารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�น 
ภาระงานแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ ไปใช� 
2. ศึกษาความเปLนมาและความสําคัญของการพัฒนารูปแบบการสอน
อานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�
ความเข�าใจทางวิชาการ แนวคิดพ้ืนฐาน และทฤษฎีท่ีใช�ในการพัฒนา
รูปแบบ องค)ประกอบของรูปแบบ 
3. ศึกษาตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู� Unit 1: EDUCATION ใน
รายวิชา 02198323 ภาษาอังกฤษสําหรับครู English for Teacher 

จัดเตรียม  
สิ่งท่ีจําเป[นในการสอน 

1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู� 
2. จัดเตรียมสื่อการสอนที่เสนอไว�ในแผนการจัดการเรียนรู�ให�
เพียงพอกับจํานวนผู�เรียน 
3. ศึกษาและจัดเตรียมเคร่ืองมือเก่ียวกับการวัดและประเมินผลที่ใช�
ในระหวางและหลังการใช�รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน�น
ภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
ได�แก แบบฝCก แบบบันทึกการอาน (Reading Log) แบบประเมิน
ทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู� และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู�เรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรู�ตามรูปแบบการสอนอาน
ภาษาอังกฤษที่เน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�ความ
เข�าใจทางวิชาการ 
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มีรายละเอียดของข�อควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารคูมือการใช�รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนว
การเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1.1 ศึกษาแนวทางในการนํารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานไปใช�   
เพ่ือความเข�าใจและปฏิบัติได�เปLนแนวทางเดียวกัน 

1.2 ศึกษาความเปLนมาและความสําคัญของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�น
ภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีท่ีใช�
ในการพัฒนารูปแบบ องค)ประกอบของรูปแบบ ซ่ึงประกอบด�วย 5 องค)ประกอบ คือ หลักการ 
วัตถุประสงค) กระบวนการจัดการเรียนรู� การวัดและประเมินผล และเง่ือนไขสําคัญในการนํารูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ
ไปใช�ให�ประสบผลสําเร็จ ทําให�เห็นภาพความสัมพันธ)ขององค)ประกอบตางๆ รวมท้ังมีความเข�าใจใน
คําศัพท)เฉพาะท่ีใช�ในรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือ
ความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 

1.3 ศึกษาตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู� Unit 1: EDUCATION ในรายวิชา 02198323 
ภาษาอังกฤษ สําหรับครู English for Teacher โดยเน�นการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ตามกระบวนการ
ของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจ
ทางวิชาการ ซ่ึงเปLนกระบวนการปฏิบัติภาระงานตามแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการ 5 ข้ัน ได�แก ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ (Planning) ข้ันท่ี 2 ข้ันปฏิบัติภาระงานอาน (Performing 
reading task) ข้ันท่ี 3 ข้ันฝCก (Practice) ข้ันท่ี 4 ข้ันถายโอน (Transfer) และข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล 
(Evaluation) ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู� มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แผนการจดัการเรยีนรู�แตละแผนมีลักษณะสําเร็จรูปและยืดหยุนในตัว ประกอบด�วย 
ชื่อแผนการจัดการเรียนรู� หัวข�อเรื่อง จํานวนเวลาท่ีใช�สอน จุดประสงค)ของภาระงาน ภาระงานตาม
แนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
กิจกรรมการเรียนรู�ท่ีกําหนดไว�ในแผนการจัดการเรียนรู�มีข้ันตอนท่ีแนนอน แตจะให�อิสระแกผู�เรียนใน
การคิดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการทํางานกลุม เม่ือศึกษาคูมือเลมนี้ครบทุกสวนแล�วสามารถ
สร�างแผนการจัดการเรียนรู�ตามรูปแบบการสอนนี้ข้ึนใช�เองได� 

2. แผนการจัดการเรียนรู�แตละแผนเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�
ความเข�าใจทางวิชาการ วิเคราะห)ของผู�เรียน โดยกําหนดกิจกรรมการเรียนรู�มุงเน�นให�ผู�เรียนเชื่อมโยง
ความรู�เดิมกับความรู�ใหม นําไปสูการทักษะการอานเชิงวิชาการและเกิดกลยุทธ)การเรียนรู�ผานภาระงาน
และแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ และการรวมมือกันเรียนรู� ฝCกทักษะเปLนกลุม
และเปLนรายบุคคล ตามกระบวนการเรียนรู� 5 ข้ัน เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)
การเรียนรู�และความคิดเห็นท่ีดีตอกิจกรรมการเรียนรู�ตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษเน�นภาระงาน  
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 2. จัดเตรียมสิ่งท่ีจําเปLนในการสอน เม่ือได�ศึกษาสวนตางๆ ในคูมือการใช�รูปแบบการสอน
ครบแล�ว ควรดําเนินการสอน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู�อยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
2.2 ศึกษาและจัดเตรียมสื่อการสอนท่ีเสนอไว�ในแผนการจัดการเรียนรู�ให�เพียงพอกับ

จํานวนผู�เรียน 
2.3 ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือเก่ียวกับการวัดและประเมินผลท่ีใช�ในระหวาง และ

หลังการใช�รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�
ความเข�าใจทางวิชาการ ได�แก ใบงาน แบบฝCกหัด แบบบันทึก แบบทดสอบทักษะการอานเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การเรียนรู� และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู�เรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรู�ตามรูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
 
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
 มีข�อเสนอแนะสําหรับผู�สอนผู�สอน ดังนี้ 
 บทบาทผู�สอน ในการดําเนินการสอนตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงาน
และแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ ผู�สอนควรคํานึงถึงบทบาทตอไปนี้ 

1. ผู�สอนเปLนผู�อํานวยความสะดวกให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ตามกระบวนการของกิจกรรม
ในแผนการจัดการเรียนรู� เพ่ือให�ผู�เรียนได�พัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการ และกลยุทธ)การเรียนรู�  
จัดประสบการณ)การเรียนรู�ให�ผู�เรียนได�ฝCกทักษะ ผู�สอนใช�ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและสาธิต
กลยุทธ)การเรียนรู� ให�แนวทาง ชวยเหลือ ชี้แนะรวมท้ังติดตามการนําไปใช�และปฏิบัติของผู�เรียนอยาง
ใกล�ชิดและท่ัวถึง 

2. ผู�สอนสํารวจและกระตุ�นพ้ืนความรู�เดิมของผู�เรียนท้ังด�านคําศัพท)และไวยากรณ) ผู�สอน
เตรียมเติมเต็มสิ่งท่ีผู�เรียนขาดหรือมีพ้ืนฐานไมเพียงพอ แล�วแนะนําหัวข�อการอาน ภาระงาน คําศัพท)
และไวยากรณ)ผานแนวการสอนท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
ผู�สอนต�องกระตุ�นให�ผู�เรียนใช�กลยุทธ)การเรียนรู� ผานกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงาน 
เพ่ือค�นหาความจริง ความสําคัญ แกนแท� วิเคราะห)ภาษา หรือหลักการตางๆ  

3. ผู�สอนเติมเต็มสิ่งท่ีขาดให�กับผู�เรียน กระตุ�นให�ผู�เรียนสรุปสิ่งท่ีได�เรียนรู�มา ฝCกการใช�ภาษา
ให�ถูกต�อง 

4. ผู�สอนประเมินผลภาระงาน สะท�อนพัฒนาการด�านทักษะอานเชิงวิชาการ และกลยุทธ)
การเรียนรู� โดยอาจให�ผู�เรียนประเมินตนเองด�วยวิธีการตางๆ แสดงความคิดเห็น บันทึกสิ่งท่ีได�พัฒนา 
รวมท้ังปoญหาและอุปสรรค  
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 บทบาทของผู�เรียน 
1. ผู�เรียนทําความเข�าใจและปฏิบัติภาระงานอานและฝCกกลยุทธ)การเรียนรู�ท่ีมอบหมาย

โดยการทํางานกลุมและนําเสนองาน 
2. ผู�เรียนฝCกการใช�ภาษาและกลยุทธ)การเรียนรู�เพ่ือให�เกิดความถูกต�อง ตรวจสอบการใช�

กลยุทธ)การเรียนรู� 
3. ผู�เรียนนําความรู�ท่ีได�เรียน กลยุทธ)การเรียนรู�ท่ีได�ใช�เชื่อมโยงกับสิ่งท่ีตนมีอยู รวมท้ัง

ถายโอนกลยุทธ)การเรียนรู�และทักษะการอานเชิงวิชาการสูภาระงานชิ้นตอไป 
 
 
 

 

 
 สังคมโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 เปLนสังคมแหงความรู� (Knowledge Society) ผู�ท่ีจะประสบความสําเร็จ
และดํารงชีวิตอยูในสังคมของโลกยุคใหมได�อยางสงางามจะต�องมีความสามารถท่ีสร�างสรรค)ในวงกว�าง 
มีไหวพริบ มีความรอบรู�ท่ีไมใชแคความฉลาด ต�องคิดเปLน ทําเปLน แก�ปoญหาเปLน ท่ีสําคัญต�องสามารถ
สร�างกระบวนการเรียนรู�ด�วยตัวเองได�และใช�เปLนเครื่องมือแสวงหาความหมายของการเรียนรู�ชีวิต เรียนรู�
โลกอนาคตและเรียนรู�ตลอดชีวิต ดังนั้นการจัดการศึกษาในปoจจุบันต�องเปLนการจัดการศึกษาให�คนในชาติ
เปLนคนเกง คนดีและมีความสุข ตามปฏิญญาวาด�วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ในศตวรรษท่ี 21 
ทุกประเทศต่ืนตัวให�ความใสใจตอการพัฒนาคุณภาพของมนุษย) ทุกเพศทุกวัยทุกสมรรถนะ ผู�เรียน
จําเปLนต�องมีทักษะท่ีจําเปLนเพ่ือเผชิญความเปลี่ยนแปลงและใช�ชีวิตอยางคุ�มคา จากข�อเสนอจากงานวิจัย 
engage 21st Century Skills (North Central Regional Education Laboratory and The 
Murphy 2003) เสนอทักษะท่ีจําเปLนสําหรับการดํารงชีวิต การเรียนรู�และทํางานในยุคเทคโนโลยี คือ 
ความรู�พ้ืนฐานในยุคดิจิตอล (Digital-Age Literacy) การคิดเชิงประดิษฐ)อยางสร�างสรรค) (Inventive 
Thinking) การมีผลิตภาพสูง (High Productivity) และการสื่อสารอยางมีประสิทธิผล (Effective 
Communication)  
 การอานเปLนทักษะสําคัญสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษเปLนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ 
ดังนั้น ทักษะการอานจึงเปLนทักษะท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะต�องเรียนรู�ให�ลึกซ้ึง ผู�อานท่ีมีทักษะในการอานท่ีดี
จะชวยให�มีความก�าวหน�ามากยิ่งข้ึนและมีพัฒนาการท่ีสูงกวาในการเรียนวิชาตางๆ ด�วย (Anderson, 
1999; Eskey, 1979; Allen and Valette, 1979) อีกท้ังงานวิจัยของวิสาข)  จัติวัตร) (2543: 1) ท่ีกลาววา
ความต�องการในการใช�ภาษาอังกฤษเน�นหนักท่ีทักษะการอานแตผลการสอนอานยังไมเปLนท่ีนาพอใจ 
ผู�เรียนสวนมากยังมีระดับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑ)ท่ีไมนาพอใจ ท้ังนี้อาจเปLนเพราะ
ยังขาดวิธีการหรือเทคนิคท่ีเหมาะสมในการท่ีจะชวยให�การอานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน การพัฒนา

ความเป[นมาและความสําคัญของการพัฒนารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงาน
และแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 
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ผู�เรียนให�มีผลการเรียนรู�และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค) จําเปLนต�องมีการพัฒนารูปแบบการสอนท่ีดําเนินการ
อยางเปLนระบบและตอเนื่องบนพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู� หลักการ แนวคิดการสอนและผลการวิจัย
รูปแบบการสอนท่ีเปLนระบบแสดงให�เห็นสิ่งท่ีเปLนพ้ืนฐานสําหรับการสอนอยางมืออาชีพ  
 ด�วยแนวคิด หลักการและเหตุผลดังกลาว รวมท้ังเหตุผลท่ีวารูปแบบการสอนท่ีพัฒนาข้ึน
หรือวิธีสอนแบบตางๆ ไมสามารถใช�ในการพัฒนาผู�เรียนได�อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในทุกๆ ด�าน 
ทุกสถานการณ)และทุกเวลา สอดคล�องกับ วัชรา เลาเรียนดี (2552: 44) เสนอแนวคิดวารูปแบบการสอน
และวิธีจัดการเรียนรู�มีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใช�ควรให�เหมาะสมกับผลการเรียนรู�
ท่ีคาดหวัง ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพร�อมของผู�เรียน และสื่อการเรียนรู� รูปแบบวิธีสอนคิดหรือวิธีสอนคิด
หลายๆ วิธีสามารถนํามาพัฒนาได�ท้ังทักษะการคิดและความรู�ในเนื้อหาสาระผู�สอนควรจะสามารถเลือก
และตัดสินใจได�วาควรเลือกรูปแบบใดหรือควรบูรณาการรูปแบบใดกับเทคนิควิธีสอนแบบใดในการสอน 
ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาผู�เรียนให�มีผลการเรียนรู�และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค) จึงจําเปLนต�องมีการพัฒนา
รูปแบบการสอนท่ีดําเนินการอยางเปLนระบบอยางตอเนื่องบนพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู� หลักการ 
แนวคิดการการสอนและผลการวิจัย 
 
 
 
 
  
 จากการทบทวนและวิเคราะห)แนวคิด หลักการ แตละทฤษฎีมีแนวคิด และหลักการท่ี
สามารถนํามาประยุกต)ใช�ในการพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 แนวคิดทฤษฎี คือ  

1. หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 
2. หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับการออกแบบการเรียนการเรียนการสอน 
3. หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับการสอนท่ีเน�นภาระงาน Task-based Learning 
4. หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ 

Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA 
5. หลักการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับยุทธวิธีการพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการ 
6. หลักการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธ)การเรียนรู� 

 
 

แนวคดิพ้ืนฐานในการพัฒนารปูแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ(

การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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1. หลักการแนวคิดเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 
  การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปLนงานท่ีมีลักษณะสร�างสรรค) 
ซ่ึงดําเนินการอยางเปLนระบบเพ่ือเพ่ิมพูนคลังความรู� ท้ังความรู�ท่ีเก่ียวกับมนุษย) วัฒนธรรม และสังคม 
และการใช�ความรู�เหลานี้ เพ่ือประดิษฐ)คิดค�นสิ่งท่ีเปLนประโยชน)ใหมๆ (นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักด์ิ 
อุดมศรี 2533 : 12) ซ่ึงจําแนกได� 3 ประเภท คือ (1)  การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) เปLนการศึกษา
ค�นคว�าในทางทฤษฎีหรือในห�องทดลอง เพ่ือหาความรู�ใหมๆ เก่ียวกับสมมติฐานของปรากฏการณ)และ
ความจริงท่ีสามารถสังเกตได� โดยท่ียังไมมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน หรือเฉพาะเจาะจงในการนําผลการวิจัย 
ไปใช�ในงานทางปฏิบัติ (2) การวิจัยประยุกต) (Applied Research) เปLนการศึกษาค�นคว�าเพ่ือหาความรู�ใหม  ๆ
โดยมีวัตถุประสงค)หรือจุดมุงหมายเบ้ืองต�นท่ีจะนําผลการวิจัยไปใช�ประโยชน)ในการปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่ง และ (3) การวิจัยทดลอง (Experimental Research) เปLนการศึกษาอยางมีระบบ นําความรู�
ท่ีมีอยูแล�วจากการวิจัยหรือจากประสบการณ)ในการปฏิบัติงานประดิษฐ)สิ่งใหมๆ ผลิตผลและเครื่องมือใหมๆ 
เพ่ือสร�างขบวนการ ระบบและการให�บริการใหมๆ ข้ึน และปรับปรุงสิ่งท่ีประดิษฐ)หรือกอต้ังข้ึนแล�วให�ดีข้ึน  
  โดยสรุปได�วาการวิจัยและพัฒนาเปLนการวิจัยรูปแบบหนึ่งท่ีอาศัยหลักการของการวิจัย
แบบผสมผสาน ท้ังวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต) และการวิจัยทดลอง เพ่ือให�ได�นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ)
ใหมท่ีต�องมีการศึกษาค�นคว�าในเชิงทฤษฎี ความรู�ใหมๆ และเปLนการศึกษาท่ีเปLนระบบ เพ่ือนําความรู�
ท่ีมีอยูแล�วมาปฏิบัติงานสร�างสิ่งใหม โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุง การดําเนินการตามข้ันตอนการ
วิจัยทุกข้ันตอนในกระบวนการ  
  จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา R and D (Research 
and  Development) ดังกลาวสรุปได�วาการวิจัยและพัฒนา ประกอบด�วย 4 ขั้นตอนท่ีสําคัญ 
คือ ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) :  การศึกษาข�อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา 
(Development: D1 ) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ข้ันตอนท่ี  3 การวิจัย (Research: R2) :  
การทดลองใช� และข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) : การประเมินและปรับปรุงแก�ไข 

2. หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
  องค)ประกอบสําคัญของการจัดการเรียนการสอน นอกจากหลักสูตรท่ีกําหนดวาจะ
สอนอะไรให�กับผู�เรียนแล�ว องค)ประกอบหนึ่งท่ีมีความสําคัญและนักการศึกษาสวนใหญให�ความสนใจ 
คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปLนความพยายามในการหาวิธีการท่ีจะทําให�ผู�เรียน
บรรลุเปAาหมายตามต�องการ วิธีดําเนินการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทําให�ความพยายามนี้ประสบผลสําเร็จก็คือ  
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
  การจัดการเรียนการสอนเปLนกระบวนการท่ีผู�สอนจัดข้ึนเพ่ือวางเง่ือนไข  และเตรียม
สถานการณ)ให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� และเปลี่ยนพฤติกรรมตามท่ีผู�สอนกําหนด (ชนาธิป พรกุล, 2535: 8) 
ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนจึงเปLนแนวทางท่ีผู�สอนนําไปใช�สอน เพ่ือชวยให�ผู�เรียนได�ข�อมูลความรู�  
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ความคิด ทักษะ คานิยม วิธีคิด และแสดงออกถึงความสามารถท่ีจะเรียนรู�ให�บรรลุผลตามเปAาหมายได�โดยงาย 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Joyce and Weil,1996: 7; Reigeluth, 1983: 4) แนวทางท่ีนํามาใช�นี้
จะจัดข้ึนอยางมีระเบียบแบบแผนตามหลักการปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด หรือความเชื่อตางๆ โดยนําวิธี
สอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ มาชวยให�เปLนไปตามหลักการท่ียึดถือ ซ่ึงสอดคล�องกับ Saylor, et al 
(1981: 271) ท่ีกลาววารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนของการเรียนท่ีมีการจัดกระทําชุด
ของพฤติกรรม เพ่ือจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง 
  จากความหมายข�างต�นสรุปได�วา รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการท่ี
เปLนลําดับข้ันตอนท่ีใช�สําหรับเปLนแนวทางในการจัดเง่ือนไข เพ่ือการเรียนรู� อันจะนําไปสูผลการเรียนรู�ท่ี
เฉพาะเจาะจงตามเปAาหมาย 
  สําหรับรูปแบบการสอน หรือรูปแบบการเรียนการสอน (IM: Instructional Model) 
หมายถึงแนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธ)ในการนําเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู� ตามข้ันตอน
และวิธีการท่ีมีผู�เชี่ยวชาญคิดค�นข้ึน ซ่ึงสังเคราะห)มาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู�และ
เง่ือนไขการเรียนรู�ตางๆ รูปแบบการเรียนการสอนจึงมีจํานวนมากมาย แตการออกแบบระบบ หรือ
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีนิยมใช�กันอยางแพรหลายและได�มีการนําไปประยุกต) มีดังตอไปนี้ 
  แนวคิดของ Kruse (2008: 1) คือ ADDIE  MODEL ซ่ึงมาจากอักษรตัวแรกในการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน คือ A-analyze การวิเคราะห)ความจําเปLนหรือปoญหาอุปสรรค 
ตัดสินใจวาจะต�องเรียนรู�เรื่องอะไรด�วยวิธีใด D-design การกําหนดวาจะเรียนรู�ด�วยวิธีใด และอยางไร 
ระบุกิจกรรมการเรียนรู� การวัดและประเมินผล เลือกวิธีการและสื่อ D-develop การสร�างและผลิต
เครื่องมือตางๆ ตรวจสอบและปรับปรุง I-implement การนําแผนหรือโครงการไปปฏิบัติ E-
evaluate การพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอน ประเมินทุกอยางท่ีผานมา ปรับปรุง
เพ่ือนําไปปฏิบัติตอไป (Braxton, Bronico, and Looms, 2000: 12; Malachowski, 2002 : 9)   
อยางไรก็ตาม มีนักการศึกษาหลายทาน คิดรูปแบบ/แบบจําลองระบบการสอนข้ึนมาอยางหลากหลาย 
เพ่ือให�สามารถเลือกใช�เปLนแนวปฏิบัติในการออกแบบระบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน 
หรือการแก�ปoญหาการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนได�ตามความต�องการของผู�ใช�   
  สําหรับจอยซ) และเวลล) (Joyce and Weil, 2000: 9) ได�เสนอรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน (Model of Teaching) เริ่มจากการเสนอภาพให�เห็นเหตุการณ)ในห�องเรียน (scenario) โดยใช�
การเลาเรื่อง มีครูและนักเรียนเปLนผู�แสดง โดยจําลองเหตุการณ)จริงท่ีเกิดข้ึนในห�องเรียนเพ่ือนําไปสู
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงแตละรูปแบบมีองค)ประกอบ 3 สวนดังนี้ 

1. กระบวนการเรียนการสอน (syntax หรือ phases) เปLนการจัดเรียงลําดับกิจกรรมท่ี
จะสอนเปLนข้ันๆ ซ่ึงแตละรูปแบบมีจํานวนข้ันตอนการเรียนการสอนแตกตางกันไป 
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2. ระบบสังคม (social system) เปLนการอธิบายบทบาทของครูและนักเรียนใน       
การจัดการเรียนการสอน 

3. หลักการตอบสนอง (principle of reaction) เปLนหลักการหรือวิธีการท่ีครูจะ
ตอบสนองตอสิ่งท่ีนักเรียนกระทํา อาจเปLนการให�รางวัล การสร�างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบัติโดยไมมีการประเมินวาถูกหรือผิดเปLนต�น 

4. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของรูปแบบ หรือระบบสนับสนุน (support system) 
เปLนการบอกเง่ือนไข หรือสิ่งจําเปLนในการท่ีจะใช�รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให�เกิดผล ตามท่ี
คาดหวังให�กับผู�เรียน เชน การสอนเพ่ือฝCกทักษะ นักเรียนจะต�องได�ฝCกการทํางานในสถานท่ีและด�วย
อุปกรณ)ท่ีใกล�เคียงกับสภาพการทํางานจริง หรือเตรียมสื่ออุปกรณ)ท่ีจําเปLนพร�อมใช�ตาง ๆ ให�ครบถ�วน 
  สวนท่ี 2 การนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช� (application) เปLนการแนะนํา 
หรือให�ข�อแนะนําการใช�รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้น เชน จะใช�กับเนื้อหาประเภทใดจึงจะ
เหมาะสมและใช�กับเด็กระดับใด เปLนต�น 
  สวนท่ี 3 สาระความรู�และทักษะในการปฏิบัติงาน และสิ่งท่ีสงเสริมการเรียนรู�  
(instruction and nurturant effects) ในแตละรูปแบบจะต�องจัดสาระความรู�และทักษะในการ
ปฏิบัติงานอะไรบ�าง ให�กับผู�เรียนรวมท้ังมีสิ่งสําคัญ องค)ประกอบอะไรบ�างท่ีจะทําให�การดําเนินการ
จัดการเรียนรู�นั้นประสบผลสําเร็จตามเปAาหมาย  ซ่ึงก็คือการสอนของครูท่ีจัดข้ึนตามข้ันตอนและ
สภาพแวดล�อม ในการเรียนสมรรถนะสําหรับท่ีผู�เรียนต�องมี และต�องให�มีการพัฒนาตลอดกระบวนการ
ซ่ึงถือผลท่ีเกิดข้ึนจากการสอน และเปLนสิ่งท่ีผู�เรียนต�องมีในการพัฒนาการเรียนรู�ของตนเอง เพ่ือให�
บรรลุเปAาหมายและประสบผลสําเร็จ คุณสมบัติคุณลักษณะหรือสมรรถนะของผู�เรียนท่ีต�องปลูกฝoง  
จนติดตัว เพ่ือให�การเรียนการสอนบรรลุผลตามท่ีคาดหวัง  อาจกลาวโดยสรุปวา การนําเสนอรูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดของจอยซ)และคณะนี้ ครูผู�สอนต�องเข�าใจทุกประเด็นท่ีเก่ียวข�อง และ
สามารถนําไปใช�ปฏิบัติได�จริงโดยการฝCกฝนตนเองให�สามารถใช�รูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวให�
เกิดประโยชน)และมีความเหมาะสม 
  สรุปรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของจอยซ)นั้นประกอบด�วยองค)ประกอบ
สําคัญท่ีเปLนรูปแบบเชิงปฏิบัติประกอบด�วยกระบวนการเรียนการสอน สาระความรู�และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน สิ่งท่ีสิ่งเสริมการเรียนรู� ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน 
   ดังนั้น สรุปได�วา การออกแบบระบบการเรียนการสอน (ISD : Instructional System 
Design หรือ ID : Instructional Design) หมายถึง การจัดการสอนอยางมีระบบ โดยมุงหมายอาศัย
ความรู�เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู� ทฤษฎีการเรียนรู� และทฤษฎีการสอน ซ่ึงรวบรวมองค)ประกอบ
และปoจจัยตาง ๆ เพ่ือนําไปสูกระบวนการตัดสินใจออกแบบระบบการเรียนการสอน แล�วจึงทําการ
ทดลองและปรับปรุงแก�ไขจนใช�ได�ผล ซ่ึงก็คือการนําไปสูความสําเร็จของการเรียนรู�ตามวัตถุประสงค)ท่ี
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กําหนดไว� ระบบการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน โดยท่ัวไปจะประกอบไป
ด�วยหลักการ  วัตถุประสงค)  สาระความรู�และทักษะในการปฏิบัติงาน สมรรถนะท่ีสงเสริมการเรียนรู� 
กระบวนการเรียนการสอน  ระบบสังคม  หลักการตอบสนองและสิ่งสนับสนุน 

3. หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับการสอนท่ีเน�นภาระงาน Task-based Learning 
  คําจํากัดความของคําวาภาระงาน (Task) มีต้ังแตคําจํากัดความแบบท่ัว ๆ ไป และคํา
จํากัดความเฉพาะท่ีมีความซับซ�อนโดยผู�ให�ความหมายระบุถึงภาระงานท่ีปฏิบัติทุกวันเปLนภาระงาน
ในลักษณะท่ีปฏิบัติจริง (Real World Tasks) และภาระงานท่ีใช�ในการสอนภาษาท่ีสองในห�องเรียน 
(Pedagogical Tasks) เริ่มจากการให�ความหมายโดยลอง (Long, 1985) สรุปวา ภาระงาน (Task) คือ
สิ่งท่ีเราทําในชีวิตประจําวัน โดยทําเพ่ือตนเองหรือได�รับมอบหมายให�ทําเพ่ือผู�อ่ืนอาจได�หรือไมได�รับ
สิ่งตอบแทน อาทิ การทาสีรั้วบ�าน การกรอกแบบฟอร)ม เปLนต�น คําจํากัดความดังกลาวถือวากลาวถึง
ภาระงานในลักษณะของงานนอกห�องเรียน สวนคําจํากัดความของภาระงานท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษานั้น
ได�มีผู�เสนอไว�อยางหลากหลายได�แก ครุกส) (Crooks, 1986) และไรท) (Wright, 1987) โดยครุกส) (Crooks)  
กลาววา ภาระงานหมายถึงงานหรือกิจกรรมท่ีมีจุดมุงหมายเฉพาะ เปLนสวนหนึ่งของการเรียน การทํางาน
หรือเปLนเครื่องมือใช�ในการเก็บข�อมูลของงานวิจัย ขณะท่ีไรท) (Wright) ให�ความหมายวาภาระงาน 
คือ ปoจจัยท่ีใช�ในการสอนโดยอาจเปLนข�อมูลท่ีกําหนดให�ผู�เรียนได�ปฏิบัติตามอาทิ คําถาม คําสั่งหรือคํา
เชิญชวน นอกจากนั้นยังได�มีผู�ให�คําจํากัดความของภาระงานแคบลงมาในลักษณะของภาระงานท่ีเก่ียวข�อง
กับความสามารถในการศึกษาโดยเฉพาะในการศึกษาภาษาท่ีสอง ได�แก คราห)นคี (Krahnke, 1987) 
ซ่ึงกลาววาภาระงาน (Task) หมายถึงกิจกรรมท่ีผู�เรียนต�องปฏิบัติเพ่ือฝCกการใช�ภาษาในสถานการณ)
นอกห�องเรียน ภาระงานตางกับกิจกรรมอ่ืนเนื่องจากมีจุดมุงหมายท่ีนอกเหนือจากการใช�ภาษา ซ่ึงความหมาย
ดังกลาวเปLนการมองวาภาระงานเปLนสิ่งท่ีผู�เรียนภาษาท่ีสองแสดงออกหรือปฏิบัติในห�องเรียนเพ่ือเปLน
การฝCกซ�อมการใช�ภาษาในการสื่อสารในสังคมภายนอกห�องเรียนนั่นเอง ความหมายของภาระงานยังได�รับ
การนิยามเฉพาะในลักษณะของบทบาทท่ีมีตอความสามารถในการสอนการพัฒนาภาษาท้ังด�านรูปแบบ
ของภาษาและความหมาย โดยผู�ให�คํานิยามดังกลาวอาทิ Breen (1987) ความหมายโดยสรุป ภาระ
งาน (Task) หมายถึง แบบฝCกหัดซ่ึงมีต้ังแตระดับงายไปสูระดับยากรวมท้ังหมายถึงกิจกรรมตางๆ เชน
สถานการณ)จําลอง การรวมกลุมแก�ปoญหาและการตัดสินใจ Prabhu (1980) กลาววาภาระงานคือ
กิจกรรมท่ีต�องการให�ผู� เรียนบรรลุเปAาหมายหรือความสําเร็จท่ี ต้ังไว�โดยใช�ข�อมูลท่ีมีอยูผาน
กระบวนการทางความการอานโดยในการปฏิบัติภาระงานแบงเปLนสองข้ันตอนคือข้ันเตรียมปฏิบัติงาน 
(Pre-task) และข้ันการปฏิบัติจริง (Task) ขณะท่ี Candlin (1987) กลาววา ภาระงาน (Task) หมายถึง
กิจกรรมท่ีให�ความสําคัญกับข้ันตอนความสามารถในการอานและสื่อความหมายทําให�เกิดความรู�ใหมท่ี
สามารถนําไปใช�ได�โดยกิจกรรมเปLนประเภทจําแนกความแตกตาง การเรียงลําดับ การแก�ปoญหาเปLนต�น  
Swales (1990) ก็เปLนผู�หนึ่งท่ีมีความเห็นสอดคล�องกับ Candlin  โดยให�ความหมายเพ่ิมเติมจาก 
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Candlin วา ไมวาจะเปLนกิจกรรมจําแนกความแตกตางหรือการเรียงลําดับภาระงานดังกลาวหรือ
กิจกรรมเหลานั้นต�องมีเปAาหมายท่ีชัดเจนสามารถนําไปประยุกต)ใช�ในสถานการณ)อ่ืนได� โดยทําให�เกิด
ความการอานและใช�รูปแบบรวมท้ังทักษะท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นนิยามของภาระงาน (Task) ได�ระบุ
โดย Nunan (1989) วาหมายถึงกิจกรรมท่ีใช�ในห�องเรียนเก่ียวข�องกับกระบวนการความการอานและ
การเข�าใจรวมถึงการท่ีผู�เรียนใช�ภาษาในการปฏิสัมพันธ)ท่ีเน�นความหมายมากกวารูปแบบหรือโครงสร�าง
ภาษา รวมท้ัง Richards et al (1986) ให�ความหมายของภาระงานท่ีเก่ียวข�องกับการสอนภาษาโดย
สรุปวา คือกิจกรรม (Activity ) หรือการกระทํา ซ่ึงเกิดข้ึนเนื่องจากการทําความเข�าใจทางภาษา เชน 
การวาดแผนท่ีขณะฟoงจากเครื่องบันทึกเสียง การฟoงคําบอกคําสั่ง และทําตามคําสั่งนั้น ขณะท่ี Willis 
(1996) กลาววาภาระงานเปLนกิจกรรมทางภาษาท่ีให�ความสําคัญกับผลของกิจกรรมมากกวารูปแบบ
ภาษาและความหมายหรือบริบท  
  สรุปได�วาภาระงานในความหมายท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนการสอนภาษาท่ีสองใน
ห�องเรียนนั้น หมายถึงกิจกรรมท่ีมีจุดมุงหมายชัดเจนเปLนกิจกรรมท่ีใช�ภาษาเปLนเครื่องมือในการปฏิบัติ  
มีรูปแบบท่ีหลากหลายในการให�ผู�เรียนได�ฝCกและในการปฏิสัมพันธ)ของผู�เรียนนั้นเน�นความหมายทางภาษา
มากกวารูปแบบหรือเน�นผลของกิจกรรมมากกวารูปแบบภาษา ดังนั้นการนําหลักการหรือจุดเดนของ
การจัดการเรียนรู�แบบเน�นภาระงานมาใช�ในการจัดกิจกรรมการอานนอกจากจะสงเสริมความเข�าใจใน
การอานแล�ว ภาระงานการอานท่ีมีความยากงายเหมาะสมกับผู�เรียนรวมท้ังการกําหนดความสําเร็จ
การอานด�วยชิ้นงานปลายทางท่ีท�าทาย นาสนใจและมีความหมายกลาวคือสามารถนําไปใช�จริงได�ยอม
ถือเปLนแรงจูงใจหรือการกระตุ�นผู�เรียนให�สนุกกับการอานได�อยางดี ซ่ึงแรงจูงใจดังกลาวผู�วิจัยม่ันใจวา
จะนํามาสูความพึงพอใจตอการอานของผู�เรียนนั่นเอง 

4. หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ
Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA 
  แนวการสอนอานแบบแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ COGNITIVE 
ACADEMIC LANGUAGE LEARNING APPROACH: CALLA มีกระบวนการดังนี้ มีการใช�ตัวชี้นําใน
การอาน เปLนการอานเพ่ือหามโนมติและใจความสําคัญของสิ่งท่ีจะอานอยางคราวๆ มักเปLนการอาน
อยางคราว ๆ (Skimming) เพ่ือหาหลักการจัดระบบของบทอาน จากนั้นจะมีการเตรียมตัวลวงหน�า 
เปLนการระบุถึงสิ่งท่ีจําเปLนจะต�องใช�งานการอานแล�วจึงมีการวางแผนจัดระบบการอาน เปLนการวางแผน
เก่ียวกับสวนตางๆ ลําดับและใจความสําคัญท่ีจะแสดงในการอานจากนั้นจะเปLนการเลือกให�ความสนใจ 
เปLนการให�ความสนใจท่ีจะอานเพ่ือหา คํา วลี ตัวบงชี้ทางภาษาศาสตร) ประโยค หรือประเภทของ
ข�อมูลท่ีสําคัญ และการกํากับตรวจสอบตนเอง เปLนการตรวจสอบความเข�าใจของบุคคลหนึ่งระหวาง
การอานหรือการตรวจสอบผลการอานขณะท่ีเกิดข้ึน ข้ันตอนตอไปคือการประเมินตนเอง เปLนการ
ตัดสินวาบุคคลหนึ่งบรรลุผลในงานการอานได�ดีเพียงไร สุดท�ายจะเปLนความสามารถในการจัดระเบียบ
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ของตนเอง เปLนการค�นหาหรือจัดเตรียมเง่ือนไขท่ีจะชวยให�บุคคลหนึ่งได�เรียนรู� เชน การค�นหาโอกาส
ท่ีจะฝCกปฏิบัติทางการอานภาษาเพ่ิมเติม  

5. แนวคิด หลักการและทฤษฎียุทธวิธีการพัฒนาทักษะการอ�านเชิงวิชาการ 
  ทักษะการอานเชิงวิชาการ เปLนทักษะการอานในระดับท่ีสูงข้ึนกวาการอานท่ัวๆ ไป 
กลาวคือ ไมใชเปLนเพียงการอานเพ่ือความรู�และความเพลิดเพลินเทานั้น แตยังต�องมีการวิเคราะห)สิ่งท่ีผู�เขียน
ได�เขียนในด�านตางๆด�วยครูควรจัดให�นักเรียนได�ฝCกทักษะการอานวิเคราะห)อยางจริงจัง เพ่ือนําไปสู
การสร�างความรู� ความคิด การตัดสินใจแก�ปoญหาและสร�างวิสัยทัศน)ในการดําเนินชีวิต 
  ทักษะการอานเชิงวิชาการเปLนการอานหนังสือแตละเลมอยางละเอียดให�ได�ความครบถ�วน
แล�วจึงแยกแยะ ให�ได�วาสวนตางๆนั้นมีความหมายและความสําคัญอยางไรบ�าง แตละด�านสัมพันธ)กับ
สวนอ่ืนๆ อยางไรวิธีอานแบบวิเคราะห)นี้ อาจใช�วิเคราะห)องค)ประกอบของคําและวลี การใช�คําในประโยค
วิเคราะห)สํานวนภาษา จุดประสงค)ของผู�แตง ไปจนถึงการวิเคราะห)นัยหรือเบ้ืองหลังการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารนั้น การวิเคราะห)เรื่องท่ีอานทุกชนิด สิ่งท่ีจะละเลยไมได�ก็คือ การพิจารณาถึงการใช�ถ�อยคํา
สํานวนภาษาวามีความเหมาะสมกับระดับ และประเภทของงานเขียนหรือไม เชน ในบทสนทนาก็ไมควร
ใช�ภาษาท่ีเปLนแบบแผนควรใช�สํานวนให�เหมาะสมกับสภาพจริงหรือเหมาะ แกกาลสมัยท่ีเหตุการณ) 
ในหนังสือนั้นเกิดข้ึน เปLนต�น ดังนั้น การอานวิเคราะห)จึงต�องใช�เวลาอานมาก และยิ่งมีเวลาอานมาก 
ก็ยิ่งมีโอกาสวิเคราะห) ได�ดีมากข้ึนการอานในระดับนี้ ต�องรู�จักต้ังคําถามและจัดระเบียบเรื่องราวท่ีอาน 
เพ่ือจะได�เข�าใจเรื่องและความคิดของผู�เขียนต�องการ 

6. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนากลยุทธ(การเรียนรู� 
  Chamot and O'malley (1994) ได�ให�คําจํากัดความไว�ดังนี้ เปLนกระบวนการคิด
อยางมีวิจารณญาณและพฤติกรรมเฉพาะอยางท่ีผู�เรียนเลือกใช�อยางมีจุดมุงหมายเพ่ือชวยแก�ปoญหา
เก่ียวกับการเรียนรู�และเพ่ือพัฒนาการเรียนของตนเองให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การจัดประเภทของ      
กลยุทธ)ในการเรียนรู�ภาษานั้นสามารถแบงได�เปLน 3 ประเภทใหญๆ คือ กลยุทธ)อภิปoญญา กลยุทธ)
ทางด�านความรู�ความคิด และกลยุทธ)ด�านสังคม ดังนี้ 

1. กลยุทธ)อภิปoญญา (Metacognitive Strategies) หมายถึง กลยุทธ)การควบคุมและ
ประเมินความคิดตนเองความสามารถของบุคคลท่ีได�รับการพัฒนา เพ่ือควบคุมกํากับกระบวนการทาง
ปoญญาและกระบวนการคิด ให�มีความตระหนักในงานและสามารถใช�กลยุทธ)ทํางานจนสําเร็จอยาง
สมบูรณ) แบงออกเปLน 6 กลยุทธ) ได�แก  

1.1 กลยุทธ)การวางแผน แบงออกเปLน 3 กลยุทธ) ได�แก 
1.1.1 กลยุทธ)การวางแผนลวงหน�า (Advance Organization) ซ่ึงเปLนการ

ตรวจสอบใจความสําคัญหลักและแนวคิดของบทอาน ระบุโครงสร�างหลัก 
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1.1.2 กลยุทธ)การวางแผนการจัดการ (Organizational Planning) เปLนการ
วางแผนการทําภาระงานให�สําเร็จลําดับความคิดท่ีจะอธิบาย 

1.1.3 กลยุทธ)การเลือกแบบเจาะจง (Selective Attention) เปLนการเน�นการ
ดูคําสําคัญ วลี ตัวชี้แนะทางไวยากรณ) รวมถึงข�อมูลแบบตางๆ 

1.2 กลยุทธ)การตรวจสอบ แบงออกเปLน 2 กลยุทธ) ได�แก 
1.2.1 กลยุทธ)การตรวจสอบความเข�าใจ (Monitoring comprehension) เปLน

การคิดขณะฟoง, คิดขณะอาน ตรวจสอบความเข�าใจขณะฟoงหรืออาน 
1.2.2 กลยุทธ)การตรวจสอบผลผลิต (Monitoring Production) เปLนการคิด

ขณะพูด คิดขณะเขียน ตรวจสอบผลงานการเขียนหรือการพูดนําเสนอ  
1.3 กลยุทธ)การประเมินผล ได�แก 

1.3.1 กลยุทธ)การประเมินผลตนเอง (Self –Assessment) เปLนการตรวจสอบ
กลับ เขียนบันทึกการอาน สะท�อนกลับในสิ่งท่ีได�เรียนรู� ตัดสินผลการปฏิบัติภาระงาน 

2. กลยุทธ)ทางด�านความรู�ความคิด (Cognitive strategies) หมายถึง กลยุทธ)ท่ีเก่ียวข�อง
กับกระบวนการทางสมอง โดยผู�เรียนกําหนด และปฏิบัติด�วยตนเอง เพ่ือให�มีสวนรวมในการใช�ภาษา 
แบงออกเปLน 7 กลยุทธ) ได�แก  

2.1 กลยุทธ)การหาแหลงทรัพยากร (Resourcing) เปLนการใช�เอกสารอ�างอิง เชน
พจนานุกรม 

2.2 กลยุทธ)การจับกลุม (Grouping) แยกแยะ, สร�างสัญลักษณ)แทนท่ี จัดหมวดหมู
งาน คําจํากัดความ คําบอกปริมาณ หรือแนวคิดท่ีเก่ียวข�อง 

2.3 กลยุทธ)การจดบันทึกจดบันทึก (Note-Taking) ทําแผนภูมิความคิด ทํารายละเอียด
ปลีกยอย เปLนต�น การเขียนความสําคัญหรือแนวคิดของงานเปLนคําพูดๆ ยอ รวมถึงรูปภาพ หรือ
ตัวเลขตางๆ 

2.4 กลยุทธ)การกระตุ�นหรือเชื่อมโยงความรู�เดิม (Elaboration of Prior Knowledge) 
เปLนการใช�สิ ่งที่รู � ความรู�พื้นฐานที่มี เพื่อทําการอนุมาน เชื่อมโยงสิ่งใหมกับความรู�เดิมเพ่ือหา
ความสัมพันธ)  

2.5 กลยุทธ)การสรุปความ (Summarizing) เปLนการพูดหรือเขียนใจความสําคัญ 
สรุปข�อมูลในใจ หรือเขียน หรือพูด ข�อมูลท่ีได�รับจาการฟoงหรืออาน 

2.6 กลยุทธ)การทําจินตภาพ (Imagery) เปLนการมองหรือสร�างภาพ ใช�จินตภาพ
หรือรูปภาพเพ่ือศึกษาข�อมูลใหมหรือใช�แก�ปoญหา 

2.7 กลยุทธ)การทําอ�างอิง (Making Inference) เปLนการใช�ตัวชี้แนะทางบริบท การ
เดาจากบริบท ใช�ข�อมูลในบทอานในการเดาความหมายข�อมูลท่ีปAอนเข�ามาใหม 
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3. กลยุทธ)ด�านสังคม (Social Strategies) หมายถึง กลยุทธ)ท่ีจําเปLนต�องใช�เม่ือผู�เรียน
มีการปฏิสัมพันธ)กับบุคคลอ่ืน เพราะภาษาเปLนพฤติกรรมทางสังคมซ่ึงการสื่อสารทางภาษาจะเกิดข้ึน
ระหวางบุคคลกับบุคคลอ่ืนๆ ด�วย กลวิธีทางสังคมนี้จะชวยสงเสริมให�ผู�เรียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึนใน
การพัฒนาความเข�าใจ ความคิด และความรู�สึกของผู�อ่ืน แบงออกเปLน 3 กลยุทธ) ได�แก 

3.1 กลยุทธ)การถามเพ่ือความกระจาง (Questioning for Clarification) เปLนการ
ถามคําถาม แล�วได�คําอธิบายเพ่ิมเติมหรือความกระจางจากผู�สอนหรือผู�เชี่ยวชาญ 

3.2 กลยุทธ)การรวมมือมีสวนรวม (Cooperation) เปLนการทํางานรวมกับเพ่ือรวมชั้น 
ดูแลกํากับซ่ึงกันและกัน ทํางานรวมมือกันเพื่อนเพื่อจะปฏิบัติภาระงานให�สําเร็จ รวบรวมข�อมูล 
แก�ปoญหา สะท�อนกลับ 

3.3 กลยุทธ)การพูดกับตนเอง (Self-Talk) เปLนการคิดเชิงบวก ลดความกังวลโดย
การเพ่ิมความม่ันใจเรื่องความสามารถของตนเอง 
  Oxford (1990: 14-150) ได�ให�คําจํากัดความไว�ดังนี้ กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และพฤติกรรมเฉพาะอยางท่ีผู�เรียนเลือกใช�อยางมีจุดมุงหมายเพ่ือชวยแก�ปoญหาเก่ียวกับการเรียนรู�
และเพ่ือพัฒนาการเรียนของตนเองให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังเสนอการจัดประเภทของกลวิธีใน
การเรียนภาษาเปLน 2 ประเภทใหญๆ คือ กลวิธีทางตรง และกลวิธีทางอ�อม ดังนี้ 
  กลวิธีการเรียนทางตรง (Direct strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับ
ภาษาเปAาหมายท่ีผู�เรียนเรียนโดยกลวิธีนี้ผู�เรียนใช�กระบวนการทางสมองท่ีแตกตางกัน ได�แก 

1. กลวิธีด�านการจํา (Memory strategies) กลวิธีนี้ผู�เรียนต�องใช�กลไกทางสมองท่ีชวย
ให�ผู�เรียนเก็บข�อมูลความรู�ทางภาษาไว� โดยเฉพาะเรื่องคําศัพท) และนําออกมาใช�เมื่อต�องการ 
นอกจากนี้กลวิธีดังกลาวยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความรู�ตางๆเก่ียวกับภาษาทําให�ผู�เรียน
สามารถใช�ภาษาได�อยางอัตโนมัติ กลวิธีด�านความจําเปLนแบงกลวิธียอยได�สี่กลวิธี ดังนี้ 

1.1 การสร�างเครือขายความรู�ทางสมอง (Creating mental linkage) ได�แก การ
จัดกลุมคําศัพท) การนําความรู�ใหมไปสัมผัสกับความรู�เดิม และการนําคําศัพท)ใหมไปใช�ในบริบท 

1.2 การเสริมสร�างความจําโดยใช�ภาพและเสียง (Applying images and sounds) 
ได�แก จินตนาการ การใช�คําสําคัญ และการเพ่ิมความจําโดยใช�เสียงชวย 

1.3 การเสริมสร�างความจําโดยใช�ทาทาง (Reviewing well) ได�แกการทบทวน
โครงสร�างทางภาษา และการทบทวนคําศัพท) 

1.4 การเสริมสร�างความจําโดยใช�ทาทาง (Employing action) ได�แก การใช�
ทาทางและความรู�สึกประกอบการอธิบาย การใช�เทคนิคด�านกลไก เชน การเขียนคําศัพท)ตางๆ บน
บัตรคําและเคลื่อนย�ายบัตรคํา 
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2. กลวิธีด�านความรู�ความคิด (Cognitive strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีเก่ียวข�องกับ
กระบวนการทางสมอง โดยผู�เรียนกําหนด และปฏิบัติด�วยตนเอง เพ่ือให�มีสวนรวมในการใช�ภาษา 
กลวิธีนี้ผู�เรียนใช�มากกวากลวิธีอ่ืนๆ ได�แก 

2.1 การฝCกฝน (Practice) ได�แก การพูดซํ้าๆ การฝCกเขียนหรือพูดอยางมีรูปแบบ การ
จําและใช�กฎเกณฑ)ของภาษา การเชื่อมคําหรือวลีให�เปLนประโยค และการฝCกอยางเปLนธรรมชาติ 

2.2 การรับและสงสาร (Receiving and sending messages) ได�แก การจับ
ใจความอยางรวดเร็ว เชน การฟoงหรืออานเพ่ือจับใจความสําคัญ หรือเพ่ือหาข�อมูลเฉพาะจุดท่ีต�องการ 
และการใช�แหลงข�อมูลในการรับและสงสาร 

2.3 การวิเคราะห)และการให�เหตุผล (Analyzing and reasoning) ได�แก การให�
เหตุผลโดยใช�กฎเกณฑ) การวิเคราะห)คําพูดหรือข�อความ การวิเคราะห)เปรียบเทียบองค)ประกอบของ
ภาษาระหวางภาษาเปAาหมายกับภาษาแม การแปล และการถายโอนความรู�จากภาษาแมไปใช�ใน
ภาษาเปAาหมาย 

2.4 การสร�างแบบหรือโครงสร�างของสารท่ีรับและสงข้ึนมาใหม (Creating structure 
for input and output) ได�แก การจดโน�ตยอ การสรุปความ และการสร�างความเดนชัดให�กับ
ใจความสําคัญ เชน ขีดเส�นใต� การทําเครื่องหมายดอกจันท่ีข�อความ 

3. กลวิธีการชดเชยข�อบกพรอง (Compensation strategies) หมายถึง กลวิธีท่ี
ผู�เรียนใช�เพ่ือสื่อสารและเดาความหมาย เม่ือพบปoญหาในการเรียนหรือการใช�ภาษาเปAาหมายนั้น กลวิธีนี้
แบงได� ดังนี้ 

3.1 การเดาอยางมีหลักการ (Guessing intelligently) ได�แก การเดาโดยใช�ตัว
ชี้แนะทางภาษา และการเดาโดยใช�ตัวชี้แนะด�านอ่ืนๆ เชน การเดาจากสถานการณ)ปริบท โครงสร�าง
ของข�อความหรือความสัมพันธ)ระหวางคํา 

3.2 การแก�ไขข�อจํากัดทางภาษา (Overcoming limitations writing) การแก�ไข
ข�อจํากัดทางภาษาในที่นี้คือ ข�อจํากัดในทักษะการพูดและเขียน เชน การใช�คําในภาษาแมแทน
คําศัพท)ท่ีติดขัด การใช�ทาทางประกอบการพูด การเลี่ยงใช�คําบางคําท่ีไมสามารถนํามาใช�ในการสื่อสาร 
หรือการปรับสารให�งายข้ึน เปLนต�น 
  กลวิธีในการเรียนทางอ�อม (Indirect strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีผู�เรียนใช�ในการ
จัดการกับการเรียนและสงเสริม รวมทั้งควบคุมกระบวนการเรียนของตน เนื่องจากในการเรียน
ภาษาตางประเทศนั้นผู�เรียนต�องพบกับความแตกตางระหวางภาษาแมกับภาษาเปAาหมาย ไมวาจะเปLน
ด�านคําศัพท) กฎเกณฑ) และโครงสร�างทางภาษา วิธีการสอนท่ีผู�สอนนํามาใช� วัฒนธรรมและสังคม 
การใช�กลวิธีนี้ชวยให�ผู�เรียนนํามาใช�จัดการกับปoญหาท่ีเกิดข้ึนได� กลวิธีดังกลาวแบงได�ดังนี้ 
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1. กลวิธีท่ีนําไปสูความสําเร็จ (Metacognitive strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีผู�เรียนใช�ใน
การวางแผนการเรียน เพ่ือใช�กระบวนการเรียนเปLนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยัง
หมายถึงกลวิธีผู�เรียนใช�ในการประเมินผล และตรวจสอบข�อผิดพลาดในการเรียนด�วย สามารถแบงได�เปLน 

1.1 การเอาใจใสตอการเรียน (Centering your learning) เชน การเอาใจใสกับ
งานท่ีได�รับมอบหมาย หรือการต้ังใจฟoงจนกวาจะพร�อมแล�วจึงพูด 

1.2 การจัดการและการวางแผนการเรียน (Arranging and planning your 
learning) เชน การค�นหาวิธีการเรียนท่ีได�ผล การจัดสภาพแวดล�อมเพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู� การวาง
จุดประสงค)ของการทํางานแตละชิ้น หรือการวางแผนไว�ลวงหน�าสําหรับงานท่ีได�รับแตละชิ้น 

1.3 การประเมินผลการเรียน (Evaluating your learning) เชน การควบคุมและ
ตรวจสอบตนเองโดยค�นหาข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในด�านความเข�าใจ การใช�ภาษา หรือการประเมิน
ความก�าวหน�าในการเรียนของตน 

2. กลวิธีด�านอารมณ) (Affective strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีผู�เรียนใช�เพ่ือควบคุม
อารมณ)และทัศนคติในการเรียน รวมท้ังใช�กลวิธีในการสงเสริมหรือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง กลวิธี
ดังกลาวแบงได� ดังนี้ 

2.1 การลดความวิตกกังวล (Lowering your anxiety) เชน การผอนคลายกล�ามเนื้อ 
การหายใจลึกๆ การเพงหรือทําสมาธิ การใช�ดนตรีเพ่ือชวยลดความต่ืนกลัวหรือความเครียด หรือการ
ดูภาพยนตร)ตลก 

2.2 การให�กําลังใจตนเอง (Encouraging yourself) เชน การพูดชมเชยตนเองเพ่ือ
เสริมแรงในการเรียน หรือการกล�าลองใช�ภาษาอยางฉลาดในการพูดหรือเขียน แม�จะพบข�อผิดพลาด
บ�างก็ตาม 

2.3 การตรวจสอบระดับจิตใจและอารมณ)ของตนเอง (Taking your emotional 
temperature) เชน การใช�แบบสํารวจเพ่ือตรวจสอบความรู�สึก ทัศนคติ และแรงจูงใจของตนเองท่ีมี
ตอการเรียนภาษา การเขียนบันทึกประจําวันเก่ียวกับความรู�สึก อารมณ) และเหตุการณ)ท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวางการเรียนภาษาของตน หรือการสนทนากับบุคคลอ่ืนถึงความรู�สึกของตนเองในการเรียนภาษา 
เปLนต�น 

3. กลวิธีด�านสังคม (Social strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีจําเปLนต�องใช�เม่ือผู�เรียนมี
การปฏิสัมพันธ)กับบุคคลอ่ืน เพราะภาษาเปLนพฤติกรรมทางสังคมซ่ึงการสื่อสารทางภาษาจะเกิดข้ึน
ระหวางบุคคลกับบุคคลอ่ืนๆ ด�วย กลวิธีทางสังคมนี้จะชวยสงเสริมให�ผู�เรียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึนใน
การพัฒนาความเข�าใจ ความคิด และความรู�สึกของผู�อ่ืน กลวิธีนี้มีดังนี้ 
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3.1 การถามคําถาม (Asking questions) เชน การถาม หรือการขอคําอธิบายเพ่ือ
ขอความกระจาง การขอให�ผู�พูดย้ําคําพูด หรือพูดซํ้าอีกครั้ง หรือการถามเพ่ือตรวจสอบความถูกต�อง
ของข�อมูล 

3.2 การทํางานรวมกับผู�อ่ืน (Cooperating with others) ไดแก การทํางานกับผู�อ่ืน
ท่ีมีความสามารถในการใช�ภาษาเปAาหมาย 

3.3 การคํานึงถึงผู�อื่นและแสดงความเข�าใจผู�อื่น (Empathizing with others) 
ได�แก การพัฒนาความเข�าใจด�านวัฒนธรรมของผู�อ่ืน และการคํานึงถึงความคิดและความรู�สึกของผู�อ่ืน 
 

องค(ประกอบของรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา 
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ  

 
 จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงาน
และแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการ
และกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด�วย หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับการ
วิจัยและพัฒนา,หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับการออกแบบการเรียนการเรียนการสอนม, หลักการ
แนวคิดท่ีเก่ียวกับการสอนท่ีเน�นภาระงาน Task-based Learning, หลักการแนวคิดท่ีเก่ียวกับแนว
การเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ Cognitive Academic Language Learning 
Approach: CALLA, หลักการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับยุทธวิธีการพัฒนาทักษะการอานเชิงวิชาการ, 
หลักการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธ)การเรียนรู� รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง และผลการวิเคราะห)
ผู�เรียน ผู�วิจัยนํามาพัฒนาเปLนรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช�ชื่อรูปแบบวา “PPPTE Model” หรือ “รูปแบบ พีพีพีทีอี” 
และมีองค)ประกอบของรูปแบบการสอน 5 องค)ประกอบ ได�แก หลักการ วัตถุประสงค) กระบวนการ
จัดการเรียนรู� การวัดและประเมินผล และเง่ือนไขสําคัญในการนํารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ี
เน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการไปใช�ให�ประสบผลสําเร็จ ดัง
แผนภาพท่ี 17 
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PPPTE Model 

     
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 17 รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�

ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 จากแผนภาพท่ี 18 รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีชื่อวา “PPPTE” “พีพีพีทีอี” มีรายละเอียดขององค)ประกอบดังนี้ 

หลักการ: การบูรณาการการสอนอานภาษาอังกฤษที่เน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษา
เพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการเพ่ือสงเสริมทกัษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การ
เรียนรู� สําหรับทกัษะการอานที่มีประสิทธิภาพที่จะนําไปสูการเรียนรู�ตลอดชีวิตตอไป 
 

วัตถุประสงค(:  
เพ่ือสงเสริมทักษะการ
อานเชิงวิชาการและกล
ยุทธ)การเรียนรู�ของ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู�: 
ขั้นท่ี 1 เตรียมการ (Planning)) 
ขั้นท่ี 2. ปฏิบัติภาระงานอาน 
(Performing Reading Task) 
ขั้นท่ี 3 ฝCก (Practice) 
ขั้นท่ี 4. ถายโอน (Transfer) 
ขั้นท่ี 5 ประเมินผล (Evaluation) 
 

เงื่อนไขสําคัญในการนํารปูแบบไปใช�ให�ประสบผลสาํเร็จ: 
1. จัดเตรยีมเอกสารการสอนที่เหมาะสมกับภาระงานที่กําหนด 
2. จัดหาสื่อการเรยีนการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาและความต�องการ 
3. ระบบสังคมมีส�วนร�วมในการสร�างสรรค(ภาระงานเพ่ือเกิดการเรียนรู� 

การวัดและประเมินผล: 
1. ทักษะการอานเชิงวิชาการ 
2. กลยุทธ)การเรยีนรู� 
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1. หลักการ 
  การบูรณาการการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือ
ความรู�ความเข�าใจทางวิชาการเพ่ือสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู� สําหรับ
ทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะนําไปสูการเรียนรู�ตลอดชีวิตตอไป 

2. วัตถุประสงค( 
  เพ่ือสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู� 
  กระบวนการจัดการเรียนรู�ของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและ
แนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ ประกอบด�วย 5 ข้ัน รายละเอียดดังตอไปนี้ 
  ข้ันท่ี 1 เตรียมการ (Planning) เปLนข้ันท่ีผู�สอนสํารวจและกระตุ�นพ้ืนความรู�เดิมของ
ผู�เรียนท้ังด�านคําศัพท)และไวยากรณ) ผู�สอนเติมเต็มสิ่งท่ีผู�เรียนขาดหรือมีพ้ืนฐานไมเพียงพอ แล�วแนะนํา
หัวข�อการอาน ภาระงาน คําศัพท)ผานแนวการสอนท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�
ความเข�าใจทางวิชาการ 
  ข้ันท่ี 2 ข้ันปฏิบัติภาระงานอ�าน (Performing reading task) เปLนข้ันท่ีผู�สอนสาธิตกล
ยุทธ)การเรียนรู� ผู�เรียนทําความเข�าใจและปฏิบัติภาระงานอานและฝCกกลยุทธ)การเรียนรู�ท่ีมอบหมายโดย
การทํางานกลุมและนําเสนองาน ผู�สอนใช�ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
  ข้ันท่ี 3 ข้ันฝpก (Practice) เปLนข้ันท่ีผู�เรียนฝCกการใช�ภาษาเพ่ือให�เกิดความถูกต�อง 
ตรวจสอบการใช�กลยุทธ)การเรียนรู� ผู�สอนเติมเต็มสิ่งท่ีขาดให�กับผู�เรียน กระตุ�นให�ผู�เรียนสรุปสิ่งท่ีได�
เรียนรู�มา ฝCกการใช�ภาษาและกลยุทธ)การเรียนรู�ให�ถูกต�อง 
  ข้ันท่ี 4 ข้ันถ�ายโอน (Transfer) เปLนข้ันท่ีผู�เรียนนําความรู�และกลยุทธ)การเรียนรู�ท่ีได�
เรียนเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีตนมีอยู รวมท้ังถายโอนกลยุทธ)การเรียนรู�และทักษะการอานเชิงวิชาการสูภาระงาน
ชิ้นตอไป 
  ข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล (Evaluation) เปLนข้ันท่ีผู�สอนประเมินผลภาระงาน สะท�อน
พัฒนาการด�านทักษะอานเชิงวิชาการ และกลยุทธ)การเรียนรู� โดยอาจให�ผู�เรียนประเมินตนเองด�วยวิธีการ
ตางๆ แสดงความคิดเห็น บันทึกสิ่งท่ีได�พัฒนา รวมท้ังปoญหาและอุปสรรค 

4. การวัดประเมินผล 
     การวัดประเมินผลตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ มีการวัดประเมินผู�เรียน 2 ด�าน ได�แก ด�านทักษะการ
อานเชิงวิชาการ และด�านการใช�กลยุทธ)การเรียนรู� 
  ด�านทักษะการอานเชิงวิชาการ คือ การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการท่ีมุงเน�นไปท่ีการ
พัฒนาทักษะการอานเพ่ือเปLนพ้ืนฐานของการอาน บทความเชิงวิชาการ การอานรายงานตางๆ ตลอดจน
การอานบทคัดยอ ซ่ึงนอกจากผู�เรียนจะต�องมีความรู�ในเรื่องของ เทคนิคการกวาดสายตา การใช�ดิกชันนารี 
การอานประโยครูปแบบตางๆ ท่ีมีความแตกตางกันในโครงสร�างแล�ว ผู�เรียนควรจะมีทักษะการอานท่ี
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เหมาะสมด�วย เชน การอานภาษาอังกฤษเพ่ือหาข�อมูลเฉพาะทางในบทอาน, ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
เพ่ือรับทราบข�อมูลภาพรวมของบทอาน, อานแล�วผู�เรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาใหมท่ีเก่ียวข�องกับความรู�
ท่ีมีอยู, อานแล�วผู�เรียนเขียนบางสิ่งบางอยาง (ตามภาระงาน) ได�, อานแล�วผู�เรียนสามารถวิจารณ)หรือ
โต�แย�งได�, อานแล�วผู�เรียนได�เรียนรู�บางสิ่งบางอยางท่ีเก่ียวข�องกับเนื้อหาทางวิชาการ เปLนต�น 
  กลยุทธ)การเรียนรู� หมายถึง กระบวนการท่ีสามารถทําให�ผู�เรียนได�การแสดงตัวอยางหลัก
แนวคิด สามารถระบุ หลักการ และการจัดระเบียบของบทอาน วางแผนวิธีการปฏิบัติภาระงานให�สําเร็จ 
การลําดับความคิดในการนําเสนอ, ผู�เรียนได�อานบทอานแล�วบอกคําสําคัญ เครื่องหมายทางภาษาศาสตร) 
ประเภทของข�อมูลประเภทตางๆ, ได�จัดการ หรือแสวงหาเง่ือนไขตางๆท่ีทําให�ตนเองเกิดการเรียนรู�, ได�
ตรวจสอบความเข�าใจของตนเองขณะอาน, ได�ตรวจสอบผลงานเขียนและพูดขณะนําเสนอ, ได�ประเมิน
ภาระงานของตน, ผู�เรียนได�ใช�สื่อประกอบการทําภาระงาน เชน ดิกชั่นนารี หรือเอกสารตําราตางๆ ผู�เรียน
ได�แยกแยะคํา คําเฉพาะ หรือแนวคิดตามคุณลักษณะ 

5. เง่ือนไขสําคัญในการนํารูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนว
การเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและ
กลยุทธ(การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปใช�ให�ประสบผลสําเร็จ 
   1. ผู�เรียนต�องมีความรู�และทักษะพ้ืนฐานสําหรับการเรียนรู�เนื้อหาใหม 
   2. ใช�ภาระงานท่ีมอบหมายเปLนเครื่องมือในการเรียนรู� 
   3. การทํางานกลุมควรประกอบไปด�วยผู�เรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย 
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PPPTE Model content table of specification Unit 1 Education 

Unit No./Topic Language 
Objectives 

Linguistic Content Learning Strategies Teaching 
Procedures 

Task Option Materials Evaluation Remark 

1 
Education 
(3 hours) 

-Students are able to 
identify and 
summarize the 
educational system. 
 

Function  
- Identifying and 
summarizing 
Structure 
Present simple 
tense  
Vocabulary 
-competency  
-application  
-encompass  
-cultivation  
-aesthetic  
-fundamental 
-enroll  
-regulation  
-pedagogy 
-oblige  

Metacognitive 
Strategies 
-Advance Organization 
-Organizational 
Planning 
-Selective Attention 
-Monitoring 
Comprehension 
-Monitoring Production 
-Self-assessment 
Cognitive Strategies 
- Resourcing  
- Grouping  
- Note-taking 
-Elaboration of prior 
Knowledge 
-Summarizing 
-Imagery 
-Making Inferences 
Social/Affective 
Strategies 
-Questioning for 
Clarification 
-Cooperation 
-Self-Talk 

Step 1 : Planning 
 30 minutes 
- Teacher introduces 
tasks, explores and 
stimulates student's 
existing knowledge. 
Then teacher lets 
students use 
resources with 
unknown vocabulary 
and do exercises. 
Step 2 : Performing 
reading task 
 30 minutes 
-Teacher introduces 
tasks and CALLA 
procedures and 
learning strategies by 
naming, modeling 
and explaining. 
- Teacher models 
learning strategies. 
 
 Step 3 : Practice 
45 minutes  

Input: 
- Vocabulary 
-Worksheets 
Condition: 
The students are 
allowed to do the 
activities in group 
describing 
Educational 
system and 
related topic in 
education. 
Process: 
Group work  
-Completing the 
semantic map 
and other 
exercises. 
-Do the group oral 
presentation. 
Individual 
-Completing the 
semantic map 
and other 
exercises. 

-A set of 
reading 
material unit 1 
 
 

-Semantic 
map 
-Reading log 
 

  

- 
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Unit No./Topic Language 
Objectives 

Linguistic Content Learning Strategies Teaching 
Procedures 

Task Option Materials Evaluation Remark 

 
 

-Teacher lets 
students do tasks in 
group. 
-Students use 
academic reading 
skills and learning 
strategies to read. 
-Students complete 
the task then do 
group oral 
presentation to the 
class. 
-Students do group 
evaluation after that 
teacher give 
feedback. 
Step 4 : Transfer 
45 minutes 
-Teacher lets 
students do task in 
another reading 
passage individually. 
- Students complete 
the task by 
transferring their 
academic reading 
skills and learning 
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Unit No./Topic Language 
Objectives 

Linguistic Content Learning Strategies Teaching 
Procedures 

Task Option Materials Evaluation Remark 

strategies to other 
tasks.  
 
Step 5 : Evaluation 
 30 minutes 
- Teacher lets 
students do reading 
log. 
-  Teacher does an 
observation sheet. 
-The teacher checks 
students’ answer in 
their work sheet and 
check their learning 
strategy. 
-Teacher and 
students together 
reflect and discuss an 
evaluation. 
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Lesson Plan 

Unit 1: Education 

 

Subject:  English for Teacher 

Class: 3 rd Year English Education Students, 

Faculty of Education and Development Sciences 

Time: 3 periods 

Content:  Educational system   

Unit Objective: 1. Students will be able to identify and summarize the 

educational system and related topic about education. 

Materials:  1. A set of reading material unit 1 

 

Procedures Teacher’s Role Students’ role Evaluation 

1. Planning - Introduce the lesson and 
explain objectives then ask 
students questions to activate 
their background knowledge 
and let them get ready for the 
lesson.  
- Let students do activities 
related to the unit. 

-Let students use a dictionary 
to find their closest meanings 
of unknown vocabularies 
listed.   

- Remind yourself of 
what you know the 
important of education. 
Try to relate 
background knowledge 
to the topic. 

- Do activities and 
discuss with friends and 
teacher.  

- Use a dictionary to 
find the meaning of 
unknown vocabularies.  

- Teacher’s 
observation form 

 

2. Performing 
Reading Task 

Topic: Education 
-Model the student learning 
strategies on how to read 
academic passage, how to 
Identify and learning important 
information, how to find the 

 - Observe the teacher 
on how to use learning 
strategies to accomplish 
the task. 

 

- Teacher 
models the 
strategies 
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Procedures Teacher’s Role Students’ role Evaluation 

main idea in the text, how to 
do note-taking also how to 
summarize the reading 
passage. 

3. Practice - Assign students to read and 
complete the task in group. 

- Go around and help if 
needed.  

- Let group’s representative to 
do oral presentation to the 
class.   

- Let students look at 
sentences in reading passage 
to find the language focus of 
this unit, then let them to 
analyze and do the summary . 

- Help students brainstorm 
language focus from the lesson, 
and then discuss together. 

- Read and discuss with 
friends about the 
Education system then 
complete the task. 

- Do group’s oral 
presentation to the 
class. 

- Write down language 
focus on the worksheet 
then practice doing 
exercises. 

- Teacher’s 
observation form 

 

4. Transfer -Let students do the reading 
task individually to complete 
the semantic map according to 
the topic.  

- Work individually and 
complete the task by 
transferring academic 
reading skills and 
learning strategies to 
this task. 

- Teacher’s 
observation form 

 

5. Evaluation - Let students summarize on 
what they’ve learned and 
reflect their learning strategy 
on their reading log. 
- Do an observation sheet. 
- Check students’ answer in 
their worksheet and check 
their learning strategy. 
- Together with students 
reflect and discuss an 
evaluation. 

- Write down on reading 
log. 

- Discuss the evaluation 
with teacher. 

- Teacher’s 
observation form 

- Reading log 
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Unit 1 

EDUCATION 

I. Planning 

Directions: Think individually then answer these questions. 

  

1. What is education? 

___________________________________________________________________
Is education important to all mankind? Why? 

___________________________________________________________________
In your opinion, what is the purpose of educational system? 

___________________________________________________________________ 

Directions: Interview three of your friends about their future plan of 
education. 

Name The highest education level Remark 

1.   

2.   

3.   
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Challenge: EDUCATION 

Teacher models learning strategies Learning 
strategy name 

Strategy 
description 

Teacher: Before I read the passage, I will look 
through these words in a dictionary and find their 
synonyms. For example, I see these 10 words then 
I know that I have to match the information 
quickly and effectively by using a dictionary. I have 
to know their part of speech first then try to find 
out their meaning. 

Cognitive 
strategy 
-Resourcing 

-Using 
reference 
materials-
dictionary 
 

Vocabulary 

Directions: Use a dictionary finding their synonyms. 

1. competency (n.)   a. gorgeous 

2. application (n.)    b. enforce 

3. encompass (v.)   c. primary 

4. cultivation (n.)    d. capability 

5. aesthetic (n.)    e. horticulture 

6. fundamental (adj.)   f. join 

7. enroll (v.)    g. enclose 

8. regulation (n.)    h. operation 

9. pedagogy (n.)    i. imperative 

10. oblige (v.)    j. coaching 
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II. Performing reading task  
Modeling 

Challenge: EDUCATION 
Text Teacher models learning strategies Learning 

strategy name 
Strategy 
description 

 Teacher: Actually before I will do 
anything, I have to plan first. This time 
also I will plan how to study this 
passage and accomplish the task. 

Metacognitive 
strategy 
-Planning (Self-
management) 

-Plan when, 
where and 
how to 
study 

 Teacher: Before I read the passage, I 
have to ask myself what I do already 
know about this passage. Yes, of 
course. I can notice from the word 
“education” then I realize that I’ve 
got some background knowledge 
about because I’m in this field. So it 
means that I should know something 
about and it will relate to me. 

Cognitive 
strategy 
-Elaborating 
prior knowledge 

-Use what 
you know  
-Use 
background 
knowledge 

 Teacher: I’m visualizing a picture of 
my books, pencils and many 
educational stuffs then I can do 
mental image. 

Cognitive 
strategy 
-Visualize 

-Using 
mental or 
real picture 
to learn new 
information 
or solve a 
problem 

 Teacher: Next, I have to plan how to 
accomplish the given task by 
sequencing my idea. First, I have to 
read the instruction carefully. Then I 
plan what to do.  

Metacognitive 
strategy 
-Planning 
(Organizational 
planning) 

-Plan what 
to do 

The 
passage 

title 

Teacher: When I saw the passage title, 
it helps me get the idea of education. 
The writer will tell about educational 
systems and different level of 
education.  

Metacognitive 
strategy 
-Planning 
(Advance 
Organization) 

- Preview 
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Challenge: EDUCATION 
The 

passage 
title 

Teacher: From the passage title and 
picture, I do predict about what’s 
going on the education. Will the writer 
talk about? General or specific 
education? 

Cognitive 
strategy 

- Making 
Inferences 

- Predict 

 Teacher: Right now, I will skim the 
text for more scope because 
Skimming refers to the process of 
reading only main ideas within a 
passage to get an overall impression 
of the content of a reading selection. 
First, Read the title then read the 
introduction or the first paragraph. 
After that read the first sentence of 
every other paragraph. Next, read any 
headings and sub-headings and notice 
any pictures, charts, or graphs and 
also notice any italicized or boldface 
words or phrases. Finally, read the 
summary or last paragraph. 

Metacognitive 
strategy 

-Planning 
(Advance 
Organization) 

-Skim 

The first 
paragraph 

Teacher: When I read the first 
paragraph, “Education encompasses 
both the teaching and learning of 
knowledge, proper conduct, and 
technical competency. It thus focuses 
on the cultivation of skills, trades or 
professions, as well as mental, moral 
& aesthetic development.” Then I can 
guess from the context this passage 
will be mainly about the importance 
of education.  

Cognitive 
strategy 

- Making 
Inferences 

-Guess from 
context 
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Challenge: EDUCATION 
 Teacher: While I’m reading, I have to 

think and check my comprehension. 
Metacognitive 
strategy 
-monitoring 
(monitoring 
comprehension) 

 
 
-Think while 
reading 

The 
second 

paragraph 

Teacher: Now we are going to read 
the second paragraph “Formal 
education consists of systematic 
instruction, teaching and training by 
professional teachers. This consists of 
the application of pedagogy and the 
development of curricula.” In this 
paragraph, the writer mention on 
formal education that is another kind 
of education. So the main idea is the 
description of formal education and 
its details. I should do my written 
summary.  

Cognitive 
strategy 
- Summarizing 

-Say or write 
the main 
idea 

 Teacher: Next, I will do note-taking to 
help me understand clearly about this 
passage. 

Cognitive 
strategy 
-Note-taking 

-Take note 
on idea 
map, T-list, 
etc. 

 Teacher: There is a group work activity 
after read the passage so how can we 
understand and complete the task. 
Maybe we have to organize and share 
paragraph to read then prepare for 
the oral presentation. 

Social/Affective 
strategy 
-Cooperating 

-Work with 
classmate 

 Teacher: I have to think and check 
while I’m speaking and writing task. Is 
it complete for my written and oral 
presentation? Are there anything that I 
have to work more? 

Metacognitive 
strategy 
-monitoring 
(monitoring 
production) 

-Think while 
speaking/ 
writing 
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Challenge: EDUCATION 
 Teacher: While I’m doing a group work 

to summarize, I’m not sure about the 
meaning of the vocabulary. Then I ask 
questions to clarify all questions I had. 

Social/Affective 
strategy 
-Questioning for 
clarification 

- Ask 
questions 

 Teacher: While I’m reading, I try to 
reduce my anxiety by cheering up 
myself that “It’s not difficult, I can do 
it.” 

Social/Affective 
strategy 
-Self-talk 

-Think 
positive! 
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Sample paragraph for strategy modeling                              

Education 

1. Education encompasses both the teaching and learning of knowledge, proper 
conduct, and technical competency. It thus focuses on the cultivation of skills, 
trades or professions, as well as mental, moral & aesthetic development. 

2. Formal education consists of systematic instruction, teaching and training by 
professional teachers. This consists of the application of pedagogy and the 
development of curricula. 

III. Practice 

Education 

 

1. Education encompasses both the teaching and learning of knowledge, proper 
conduct, and technical competency. It thus focuses on the cultivation of skills, 
trades or professions, as well as mental, moral & aesthetic development. 

2. Formal education consists of systematic instruction, teaching and training by 
professional teachers. This consists of the application of pedagogy and the 
development of curricula. 

3. The right to education is a fundamental human right. Since 1952, Article 2 of the 
first Protocol to the European Convention on Human Rights obliges all signatory 
parties to guarantee the right to education. At world level, the United Nations' 
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International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966 guarantees 
this right under its Article 13. 

4. Educational systems are established to provide education and training, often for 
children and the young. A curriculum defines what students should know, 
understand and be able to do as the result of education. A teaching profession 
delivers teaching which enables learning, and a system of policies, regulations, 
examinations, structures and funding enables teachers to teach to the best of their 
abilities. Sometimes educational systems can be used to promote doctrines or ideals 
as well as knowledge, which is known as social engineering. This can lead to political 
abuse of the system, particularly in totalitarian states and government. 

5. Primary (or elementary) education consists of the first years of formal, structured 
education. In general, primary education consists of six or seven years of schooling 
starting at the age of 5 or 6, although this varies between, and sometimes within, 
countries. Globally, around 70% of primary-age children are enrolled in primary 
education, and this proportion is rising. 

6. In most contemporary educational systems of the world, secondary education 
consists of the second years of formal education that occur during adolescence. It is 
characterized by transition from the typically compulsory, comprehensive primary 
education for minors, to the optional, selective tertiary, "post-secondary", or "higher" 
education (e.g., university, vocational school) for adults. 

7. Higher education, also called tertiary, third stage, or post secondary education, is 
the non-compulsory educational level that follows the completion of a school 
providing a secondary education, such as a high school or secondary school. Tertiary 
education is normally taken to include undergraduate and postgraduate education, 
as well as vocational education and training. Colleges and universities are the main 
institutions that provide tertiary education. Collectively, these are sometimes known 
as tertiary institutions. Tertiary education generally results in the receipt of 
certificates, diplomas, or academic degrees. 

Source: 
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading_education.php 
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Directions: Choose the best answer. 

 1. a definition of education includes:………………… 

  a.   the process of teaching,  

  b.   the process of teaching and learning 

 2. Everywhere in the world children go to primary schools:………………… 

  a.   at the same age  

  b.   the age may differ. 

 3. tertiary education refers to: …………………… 

  a.   secondary education 

  b.   post secondary education.  

 4. Tertiary education is:……………………….  

  a.   optional. 

  b.   compulsory 
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Task I. After reading, do the group work and report to the class.  

  

formal education teaching  primary education higher education 

education systems training systematic instruction secondary 
education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EDUCATION 

1.  2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
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Present Simple Tense 

Language focus 

From the passage below, there are sentences shows grammatical structures as 
follows, 

-  Education encompasses both the teaching and learning of knowledge. 

- Formal education consists of systematic instruction, teaching and training by 
professional teachers. 

- The right to education is a fundamental human right. 

Students summarize the rules of present simple tense. 

 

          

 

 

 

 

Directions: Complete the sentences. Use the present simple form of the verb in 
parentheses. 

1. Educational systems …………..(be)established to provide education and training, 
often for children and the young. 

2. A teaching profession ………………(deliver) teaching which enables learning, and 
a system of policies, regulations, examinations, structures and funding enables 
teachers to teach to the best of their abilities. 

3. Primary (or elementary) education ………………(consist) of the first years of 
formal, structured education. 
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Challenge: EDUCATION 

Teacher models learning strategies Learning 
strategy name 

Strategy 
description 

Teacher: After I read the passage and did 
exercises, I have to judge how well I have 
accomplished my task so I will reflect my learning 
strategies by completing the given table. 

Metacognitive 
strategy 
-Evaluating 
(Self-
assessment) 

-Reflect on 
what you 
learned 
 

 

Directions: Reflect your learning strategy by completing this table. 

Strategy Name  Purpose Example 

Metacognitive strategies 

Planning 

- Advance 
organization  

 

(preview, skim, gist)  

 

- Organizational 
planning  

(plan what to do)  

- Self -
management 

(Plan when, where, 
and how to study) 

 

Monitoring 

- Monitoring 
comprehension  

 

(think while listening, 
think while reading) 

 

- Monitoring 
Production  

(think while speaking, 
think while writing) 

 

Evaluating  

- Self- assessment 

 

(check back, keep a 
learning log, reflect on 
what you learned) 
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Strategy Name  Purpose Example 

Metacognitive strategies 

Cognitive strategies - 
Resourcing  

(use reference 
materials) 

 

- Note-taking (take notes on idea 
maps, T-list, etc.) 

 

- Elaboration of 
prior knowledge 

(use what you know, 
use background 
knowledge, make 
analogies) 

 

- Summarizing (say or write the main 
idea) 

 

- Imagery ( Visualize, make a 
picture) 

 

-  Making inference (use context clues, 
guess from context 
predict 

 

Social/ Affective 
strategies 

- Questioning for 
clarification  

 

( ask questions) 

 

- Cooperation (cooperate, work with 
classmates, coach 
each other)  

 

- Self-talk  (think positively)  
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IV. Transfer 

 

Importance of Education in the Modern World 

 

1. Education is an important tool that is applied in the contemporary world to 
succeed, as it mitigates the challenges which are faced in life. The knowledge gained 
through education enables individuals’ potential to be optimally utilized owing to 
training of the human mind. This opens doors of opportunities enables individual to 
achieve better prospects in career growth.  Education has played a paramount role in 
the modern industrial world. This is attributed to the fact prospective employees 
must be qualified adequately to perform various tasks effectively. Industries entail 
resources that are sufficiently equipped with the modern technology to suit the 
needs and wants of the society. This thus, makes education to become a norm for 
services in all industrial sectors. The primary skills and the ability to apply the skills is 
the basis for evaluating the market. 

2. The foundation of the society is based on education since it brings economic and 
social prosperity. Gaining education enhances an individual to live a respectful life in 
the society. This is because education offers a setting in which culture and values of 
a society are developed. In this respect, education in modern society provides a 
forum where the society examines its issues and identifies solutions. The 
advancement of a society both economically and socially is by gaining education 
which consequently enables them to run a modern society. 
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3. Career wise, education is the foundation of developing individuals by providing 
knowledge regarding humanity the world over. Individuals in the society acquire new 
approaches in life that build opinions on the economical and social life. Education 
enables the society to interpret the world around them rightly, innovating to new 
ways and means that conform to their environment. 

4. The current advancement in technology has been enhanced largely by education, 
as individuals are able to apply the skills acquired in real life leading to innovations. 
Employment in the contemporary world is based on education, as employees must 
possess the required skills that correspond with the current technology to perform 
their tasks. Prospective employees must be equipped with skill for them to cope 
with ever advancing technology in all industrial and agricultural sectors. Therefore, 
education has become a basic principle to measure the labor market on the basis of 
essential skills and the ability to appropriate them through suitable communication. 

5. Education has played a major role in the modern life to all individuals in the 
society. It has enabled societies to prosper both socially and economically by 
enabling them to develop common culture and values. It is through education that 
Technological advancement has been realized enabling communication and 
production of cost effective products and services to the society at large. 

Source: http://www.thetouchofclasschoir.com/essay-example-on-importance-of-

education-in-the-modern-world.html 
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Task II. Individual work. After reading, do the summary of this passage by 
completing this map. 

 

Success  Technological advancements  Social prosperity  Skills   

Opportunities Labor market    Foundation of society  Career  

Social status  Economic prosperity 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Importance 
of education 

in the modern 

1. 

2. 

3. 

4. 8. 

9. 

10. 

5. 

6. 

7. 



215 
 

 

V. Evaluation 

My Reading Log 

Name__________________________________________________ID____________ 

Unit_________________________________________________________________ 
Date___________________ 

1. When I read the passage, what academic reading skill that I’ve got is? 

_______________________________________________________________
As I read, I used these learning strategies…Please circle and give 
examples 

Strategy Name  Purpose Example 

Metacognitive strategies 

Planning 

- Advance 
organization  

 

(preview, skim, gist)  

 

- Organizational 
planning  

(plan what to do)  

- Self -
management 

(Plan when, where, and 
how to study) 

 

Monitoring 

- Monitoring 
comprehension  

 

(think while listening, 
think while reading) 

 

- Monitoring 
Production  

(think while speaking, 
think while writing) 

 

Evaluating  

- Self- assessment 

 

(check back, keep a 
learning log, reflect on 

 



216 
 

 

Strategy Name  Purpose Example 

Metacognitive strategies 

what you learned) 

Cognitive strategies  

- Resourcing  

(use reference materials)  

- Note-taking (take notes on idea 
maps, T-list, etc.) 

 

- Elaboration of 
prior knowledge 

(use what you know, use 
background knowledge, 
make analogies) 

 

- Summarizing (say or write the main 
idea) 

 

- Imagery ( Visualize, make a 
picture) 

 

-  Making inference (use context clues, guess 
from context predict 

 

Social/ Affective 
strategies 

- Questioning for 
clarification  

 

 

( ask questions) 

 

- Cooperation (cooperate, work with 
classmates, coach each 
other)  

 

- Self-talk  (think positively)  

   

2. This is an easy passage for me: 

3. This is a difficult passage for me: 
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4. I need more help with: 

5. My understanding of this reading was…….poor fair good great 

6. This is how I feel about English for teacher this week. Circle the words that 
are true. 

           successful confused relaxed       interested     bored    excited           

           happy     worried   upset 

7. This is where I got help this week: Circle the words that are true. 

my teacher   my friend  my classmate  my parents 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ข�อมูลแสดงความสอดคล�องของเครื่องมือ 
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ตารางท่ี 20 ผลการตรวจสอบคุณภาพด�านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของรูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจ
ทางวิชาการ โดยการจัดอันดับ 5 ระดับ 

ประเด็นการประเมิน 
ผู�เช่ียวชาญคนท่ี  

X  

 

S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม
สอดคล�อง 1 2 3 4 5 

1. การกําหนดองค(ประกอบของ
รูปแบบการสอน(ภาพรวม) 

        

1.1. การกําหนดองค)ประกอบ
ของรูปแบบมีความ
เหมาะสมครอบคลุม
ความต�องการจําเปLนของ
การสงเสริมทักษะการ
อานเชิงวิชาการและกล
ยุทธ)การเรียนรู� 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

1.2. องค)ประกอบของรูปแบบ
แตละองค)ประกอบมี
ความสัมพันธ) สอดคล�อง
สงเสริมซ่ึงกันและกัน 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2. องค(ประกอบของรูปแบบ    
   การสอน (แต�ละองค(ประกอบ) 

        

2.1 องค)ประกอบเชิงหลักการ
และวัตถุประสงค) 

        

2.1.1หลักการของรูปแบบมี
ความเหมาะสมสอดคล�องกับ
แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน  
สามารถใช�เปLนกรอบในการ
กําหนดกิจกรรมการสอน
แสดงให�เห็นจุดเน�นใน     
การสอน     

5 5 4 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 20 ผลการตรวจสอบคุณภาพด�านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของรูปแบบ
การสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจ
ทางวิชาการ โดยการจัดอันดับ 5 ระดับ (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 
ผู�เช่ียวชาญคนท่ี  

X  

 

S.D. 

ระดับความ
เหมาะสมสอดคล�อง 1 2 3 4 5 

2.1.2.วัตถุประสงค)มีความ
เหมาะสมชัดเจนสามารถแสดง
ถึงสิ่งท่ีมุงหวังให�เกิดในตัว
ผู�เรียน 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.1.3 หลักการและ
วัตถุประสงค)มีความสอดคล�อง
กัน 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

    2.2 องค)ประกอบเชิง  
    กระบวนการ 

        

2.2.1กระบวนการสอนมี
ข้ันตอนครบถ�วนเหมาะสม
และสอดคล�องตอเนื่องกัน 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.2.2 ข้ันตอนการสอนมี
ความเหมาะสม สามารถทํา
ให�การสอนบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค) 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

    2.2.3 ข้ันตอนการสอนมีความ
สอดคล�องกับหลักการและ
วัตถุประสงค) 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

    2.3 องค)ประกอบเชิงเง่ือนไข   
     การนํารูปแบบไปใช� 

        

2.3.1ปoจจัยท่ีเอ้ือตอการเรียนรู�
มีความเหมาะสมสอดคล�องกับ
หลักการและวัตถุประสงค) 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.3.2ปoจจัยสนับสนุนมีความ
เหมาะสมสอดคล�องกับ
กระบวนการสอน 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 21 ผลการตรวจสอบคุณภาพด�านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคูมือ
การใช�รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�
ความเข�าใจทางวิชาการ โดยจัดอันดับ 5 ระดับ 

ประเด็นการประเมิน 
ผู�เชี่ยวชาญคนท่ี 

x̄  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม/ 
สอดคล�อง 

1 2 3 4 5 

1. สาระสําคัญในคูมือ         

       1.1 แนวทางในการนํา
รูปแบบการสอนไปใช�  

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

       1.2 ความเปLนมาและ
ความสําคัญของรูปแบบการสอน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

       1.3 แนวคิด หลักการ
และทฤษฎีท่ีใช�ในการพัฒนา
รูปแบบการสอน 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 มากท่ีสุด 

       1.4 องค)ประกอบของ
รูปแบบการสอน 

5 5 5 5 5 4.00 0.45 มากท่ีสุด 

       1.5 ตัวอยางแผนการ
จัดการเรียนรู�ตามรูปแบบ        
การสอน  

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

       1.6 ตัวอยางเครื่องมือท่ี
ใช�ในการวัดและประเมินผล 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 21 ผลการตรวจสอบคุณภาพด�านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคูมือ
การใช�รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�
ความเข�าใจทางวิชาการ โดยจัดอันดับ 5 ระดับ (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 
ผู�เชี่ยวชาญคนท่ี 

x̄  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม/ 
สอดคล�อง 1 2 3 4 5 

2. รายละเอียดในคูมือมีความ
ชัดเจนเพียงพอท่ีจะทําให�ผู�ท่ี
ต�องการนํารูปแบบการสอนนี้ไปใช�
เข�าใจในองค)ประกอบตาง ๆ ของ
รูปแบบการสอน ทราบถึงสิ่งท่ีต�อง
ศึกษา จัดเตรียมและใช�รูปแบบการ
สอนนี้ในการดําเนินการสอนอยาง
ราบรื่นและบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายของรูปแบบการสอน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3. แนวทางในการนํารูปแบบการ
สอนไปใช�มีความชัดเจนเพียงพอ
สําหรับการนํารูปแบบการสอนไป
ใช�อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดกับผู�เรียน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 22 ผลการตรวจสอบคุณภาพด�านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแผนการ
จัดการเรียนรู�ตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ โดยการจัดอันดับ 5 อันดับ 

ประเด็นการประเมิน 
ผู�เชี่ยวชาญคนท่ี 

x̄  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม/ 
สอดคล�อง 

1 2 3 4 5 

1. สาระสําคัญสอดคล�องกับ
จุดประสงค)การเรียนรู�และเนื้อหา 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงค)การเรียนรู�         

     2.1 สอดคล�องกับเนื้อหา 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

     2.2 สอดคล�องกับกิจกรรมการ
เรียนรู� 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

     2.3 สอดคล�องกับการประเมินผล 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. เนื้อหาสอดคล�องกับจุดประสงค)
การเรียนรู� 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู�         

     4.1 สอดคล�องกับรูปแบบการสอน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

     4.2 สอดคล�องกับจุดประสงค) 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

     4.3 สอดคล�องกับเนื้อหา 5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 22 ผลการตรวจสอบคุณภาพด�านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแผนการ
จัดการเรียนรู�ตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�
ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ โดยการจัดอันดับ 5 อันดับ (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 
ผู�เชี่ยวชาญคนท่ี 

x̄  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม/ 
สอดคล�อง 

1 2 3 4 5 

5. สื่อการเรียนการสอนสอดคล�อง
กับกิจกรรมการสอน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6. การประเมินผล         

     6.1 สอดคล�องกับจุดประสงค)
การเรียนรู� 

5 5 4 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

     6.2 สอดคล�องกับกิจกรรมการสอน 5 5 4 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนว
การเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและ

กลยุทธ(การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
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ตารางท่ี 23 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)ของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและ
แนวการเรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�ความเข�าใจทางวิชาการกับกลุมทดลองใช� (tryout) 
รูปแบบในข้ันตอนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development) 

คนที่ คะแนนระหว�างเรียน คะแนน
หลังเรียน 

(60) 
บทที ่1 
(10) 

บทที ่2 
(24) 

บทที ่3 
(10) 

บทที ่4 
(15) 

บทที ่5 
(15) 

บทที ่6 
(11) 

บทที ่7 
(22) 

บทที ่8 
(22) 

1 8 22 10 13 13 9 16 20 45 

2 9 22 10 13 13 11 18 18 44 

3 10 21 8 13 15 9 16 16 45 

4 10 22 10 15 15 11 18 18 48 

5 9 22 10 15 13 11 18 20 50 

6 8 22 10 15 13 9 18 18 50 

7 8 22 8 13 13 9 14 16 40 

8 10 21 10 15 15 9 18 22 53 

9 10 22 8 11 11 11 12 14 42 

10 10 22 10 13 13 11 16 16 51 

11 8 20 10 15 15 11 12 12 40 

12 10 20 10 15 15 11 14 14 44 

13 10 20 8 11 13 9 14 16 48 

14 8 22 10 15 11 9 16 18 49 

15 10 24 8 15 13 9 16 20 52 

16 10 24 10 15 15 11 16 20 52 

17 10 24 10 15 11 11 12 16 46 

18 10 20 10 15 13 11 14 20 51 

19 8 22 10 15 15 9 16 20 54 

20 10 20 8 15 15 11 12 14 49 

21 10 20 10 15 13 11 12 16 53 

22 10 21 10 15 13 11 10 12 46 

23 10 22 10 15 15 11 16 20 55 

24 10 24 10 15 15 9 18 20 54 

25 10 22 10 13 13 9 16 16 48 

26 10 24 8 15 11 9 18 20 55 

27 8 20 10 15 13 9 18 20 52 

28 8 20 10 15 15 11 18 14 49 

29 10 21 10 15 15 11 16 14 45 

30 10 22 10 13 13 11 16 20 52 

31 8 24 8 15 15 11 12 14 47 

32 8 21 10 15 15 11 14 22 50 
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ตารางท่ี 23 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)ของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและ
แนวการเรียนรู�ภาษาเพื่อความรู�ความเข�าใจทางวิชาการกับกลุมทดลองใช� (tryout) 
รูปแบบในข้ันตอนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development) (ตอ) 

คนที่ คะแนนระหว�างเรียน คะแนน
หลังเรียน 

(60) 
บทที ่1 
(10) 

บทที ่2 
(24) 

บทที ่3 
(10) 

บทที ่4 
(15) 

บทที ่5 
(15) 

บทที ่6 
(11) 

บทที ่7 
(22) 

บทที ่8 
(22) 

33 10 24 10 13 15 9 12 20 47 

34 10 22 10 13 15 11 14 16 45 

35 8 22 8 12 11 9 14 16 48 

36 10 24 10 13 13 11 18 20 52 

37 10 24 10 11 13 9 17 18 49 

38 8 20 8 12 11 9 14 14 47 

39 8 20 8 10 11 9 12 14 42 

40 8 20 8 12 11 9 14 14 44 

 
N E1 E2 

40 คน 80.54 85.31 
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ตารางท่ี 24  ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงาน
และแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการกับกลุมตัวอยางการวิจัยใน
ข้ันตอนการนําไปใช�  (Implementation) 

 
คนที� คะแนนระหว่างเรียน คะแนน

หลงัเรียน 

(60) 
บทที� 1 
(10) 

บทที� 2 
(24) 

บทที� 3 
(10) 

บทที� 4 
(15) 

บทที� 5 
(15) 

บทที� 6 
(11) 

บทที� 7 
(22) 

บทที� 8 
(22) 

1 7 17 7 10 10 7 16 16 45 

2 8 19 8 11 11 9 18 20 44 

3 7 15 6 10 8 6 14 16 41 

4 8 19 10 15 15 11 22 20 48 

5 10 21 10 15 15 11 22 20 50 

6 8 18 8 11 12 9 20 20 50 

7 8 20 8 10 9 9 20 20 40 

8 10 22 10 15 15 11 20 20 53 

9 8 19 6 9 9 8 18 18 42 

10 8 16 7 10 12 7 18 20 51 

11 7 16 6 7 9 6 18 16 40 

12 7 18 6 12 13 9 19 20 44 

13 8 15 6 12 13 8 18 18 48 

14 8 22 8 15 15 9 19 20 49 

15 8 15 6 10 12 8 16 17 52 

16 10 22 10 15 15 9 20 20 52 

17 7 21 10 15 15 11 19 22 46 

18 10 22 10 15 15 11 20 20 51 

19 10 22 10 15 15 11 22 22 54 

20 10 18 10 15 15 11 22 22 49 

21 10 16 7 12 11 8 18 20 53 
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ตารางท่ี 24  ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงาน
และแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการกับกลุมตัวอยางการวิจัยใน
ข้ันตอนการนําไปใช�  (Implementation) (ตอ) 

 
คนที� คะแนนระหว่างเรียน คะแนน

หลงัเรียน 

(60) 
บทที� 1 
(10) 

บทที� 2 
(24) 

บทที� 3 
(10) 

บทที� 4 
(15) 

บทที� 5 
(15) 

บทที� 6 
(11) 

บทที� 7 
(22) 

บทที� 8 
(22) 

22 8 18 8 13 13 9 17 18 44 

23 10 15 8 9 12 7 16 15 55 

24 8 19 8 11 12 9 20 22 54 

25 7 19 8 12 13 9 20 20 46 

26 8 13 6 12 12 7 19 20 55 

27 6 14 8 13 13 9 20 20 52 

28 6 15 7 9 15 8 18 16 49 

29 6 20 8 11 12 11 22 22 45 

30 7 16 8 10 12 9 17 19 52 

31 6 18 10 12 13 11 17 22 43 

32 7 19 7 11 12 9 16 18 50 

33 6 20 8 13 13 11 20 19 47 

34 8 19 8 13 13 9 18 18 45 

 
 

N E1 E2 

34 คน 80.34 82.03 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
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A table of Pre-post test specification for PPPTE Model  

Language 
content/skills 

Unseen 
passage I 
kindergarten 

5 items 

Unseen 
passage 2 
depression 

22 items 

Unseen 
passage 3 
 College 
transition 
14 items 
 

Unseen 
passage 4  
UK campus 
19 items 

Number of 
item 

Weight/Time Test type Scoring 
Criteria 

1.Seek&Inform 

Information 

1 5 3 4 13 60 points/ 
180 mins. 

-Four-choice 
multiple 
choice 
-Matching 

0-1 
 

2. Compare 1 4 3 3 11 

3. Order 1 4 2 5 12 

4. Classify 1 3 2 2 8 

5. Analyze 1 2 1 2 6 

6. Infer  2 2 2 6 

7. Justify and 

Persuade 
 2 1 1 4 

Total   5 22 14 19 60 
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แบบทดสอบความสามารถในการอ�านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 

นิยาม 
 ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หมายถึง คะแนนที่ได�จากการทํา

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีกอน
และหลังเรียน (Pre-test และ Post-test) โดยใช�รูปแบบการสอน แบบทดสอบประกอบด�วย บทอาน
จํานวน 4 เรื่อง โดยมีข�อคําถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกและแบบจับคู จํานวน 60 ข�อ ตอบถูกได�      
1 คะแนน ตอบผิดได� 0 คะแนน รวม 60 คะแนน โดยวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการใน 10 ด�าน คือ 1) การแสวงหาและให�ข�อมูล (Seek & inform Information) 2) การเปรียบเทียบ
(Compare) 3) การจัดลําดับ (Order) 4) การแยกประเภท (Classify) 5) การวิเคราะห) (Analyze)  
6) การอนุมาน (Infer) 7) การให�เหตุผลและชักชวน (Justify and Persuade) 8) การแก�ปoญหา 
(Solve Problems) 9) การสังเคราะห) (Synthesize) 10) การประเมินผล (Evaluate) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทัศนีย) จันติยะ 
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คําช้ีแจง 
 แบบทดสอบนี้วัตถุประสงค)เพ่ือวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
 
ลักษณะแบบทดสอบ  

 แบบทดสอบฉบับนี้ เปLนข�อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและแบบจับคู เลือกคําตอบ 1 
คําตอบท่ีถูกท่ีสุด จํานวน 60 ข�อ 
 
วิธีการตอบ  
 ให�ใช�ปากกาเขียนเครื่องหมาย X หรือเขียนตัวอักษรลงชองสี่เหลี่ยมในกระดาษคําตอบ 
 
เกณฑ(การให�คะแนน  
 (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ข�อ 1-60 ข�อละ 1 คะแนน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัศนีย) จันติยะ 
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Pre-Post Exam for PPPTE Model in English for Teachers Course 

(02198323)  Second Semester/ Academic year 2015 

_____________________________________________________________________ 

Directions: Read the passages and choose the best answer. (60 items) 

Passage 1 

 The kindergarten child will develop many interests in the world around 
him and the teacher can use field trips to the school ground or around the block to 
arouse interests to the point of having projects grow out of these experiences. For 
example, a story about building or pets, plus a walk around the school yard with the 
teacher pointing out the things described in a story, can generate ideas for many 
pictures done with crayons or paints. The child is thus developing ways of 
communicating. He uses his picture and talks about his experience. The regular 
routines of the days in kindergarten helps children establish certain patterns of living. 
Going to the toilet, washing hands, and getting drinks all help in establishing habits of 
orderly living. All of these things are part of a maturity schedule which prepares a 
child for his next stage of growth. 

 1. The main idea of this passage concerns  

  A. the development of kindergarten children. 

  B. communication patterns of young children. 

  C. the maturation of children. 

  D. living patterns of children. 

 2. The field trips referred to in the passage would be  

  A. rather long trips. 

  B. confined to the vicinity of the school. 

  C. good opportunities to get out of the classroom. 

  D. part of the regular routine. 
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 3. Habits established in kindergarten should …………… 

  A. be changed by the parents. 

  B. be carefully monitored by the teacher. 

  C. generate ideas about life. 

  D. get the child ready for the next growth period. 

 4. The value of field trips is …………… 

  A. that the child will gain ideas for future school projects. 

  B. that the child will learn to be independent. 

  C. that the child will meet new friends. 

  D. none of the above. 

 5. In the passage, the phase “these experiences” refers to…………… 

  A. many interests  C. field trips 

  B. the teachers   D. projects 

Passage 2 

 A) Depression, symptoms of which can range from insomnia, lack of 
concentration and fatigue to emotional paralysis and suicidal thoughts, has always 
been considered a disease of life’s middle or later years, but doctors are now 
reporting a surprising surge among younger people. Why is depression striking earlier 
and more often? 

 B) Dr. Robert Hirschfeld, chief of the mood, anxiety and personality 
disorder research branch at the U.S. National Institute of Mental Health (NIMH), points 
to the tremendous social changes of the past 20 years. These include the shifting 
roles of men and women, the flood of women into the work force, and the 
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acceleration of geographic movement that separates people from the support of 
their families and friends. 

 C) But you also may be able to help yourself. Here, from leading 
authorities, are five approaches: 

 D) 1. Do something constructive. Write down a daily plan of action-from 
wake up to lights out. List everything, including showers and meals, because if you’re 
really depressed, even little tasks can seem large. Break complicated activities into 
small, discrete steps; they’ll seem more manageable. 

 E) 2. Lend a hand. Volunteer work, community service or such neighborly 
gestures as shopping for the elderly can have a therapeutic effect. 

 F) 3. Schedule joy. Focus on social interactions, especially get together 
with friends, projects that make you feel competent, such as mastering a new skill, 
and pleasurable events, including dinner out or a movie. 

 G) 4. Exercise regularly. Scientists think that aerobic exercise activities like 
walking, jogging, swimming and bicycling-may boost your self-confidence, improve 
your sense of well-being, and heighten your energy. And, by helping your relax, they 
can reduce the tension and anxiety that contribute to depression. 

 H) 5. Brighten your day. A light-sensitive depression in which mood slumps 
coincides with dark winter months. You can introduce more light in your home 
yourself by creating a brighter indoor environment. By choosing a daytime activity, 
such as walking or jogging, you can get natural light. 

 I) Before embarking on self-therapy for what you suspect is mild 
depression, get a physical exam to make sure your health is good. Then set a two-
week target. If you don’t feel better by then, or if you feel worse or have suicidal 
thoughts at any time, talk to your doctor. 
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Question 6-12   

Directions: Write the correct letter, A-I, in column A on your answer sheet. Which 
paragraph contains the following information? 

 6. …………… Warning about self-help approach 

 7. …………… How to plan daily activities 

 8. …………… Causes of depression  

 9. …………… Effects of physical activities 

 10. ……………Definition of depression 

 11. ……………How to reduce seasonal effects 

 12.…………… Effects of leisure activities  

 13. According to the text, it was generally believed in the past that __________. 

  A. anyone could suffer from depression 

  B. only young people suffered from depression 

  C. middle-aged and old people suffered depression 

  D. men tended to suffer serious depression more than women 

 14. Which of the following is NOT a cause of depression? 

  A. Children being more independent 

  B. Men and women changing their roles 

  C. Women tending to take jobs outside the home 

  D. People being deprived of help from their families 
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 15. To help you cope with depression, making a list of what to do ____________. 

  A. will make it easier for you to manage  

  B. can occupy you with something for a while 

  C. will enable you to see more meaning in what you do 

  D. can ensure you that you will not forget even one point 

 16. If you are depressed, you should NOT _______________. 

  A. keep to a schedule  C. stay alone and keep to yourself 

  B. try to solve problems  D. socialize with friends and acquaintances 

 17. Exercising every day can help depressed people ______________. 

  A. have a good figure   C. forget about their problems 

  B. cut down stress and worry  D. spend some free time profitably 

 18. The world “surge” means ______________. 

  A. decline    C. increase 

  B. change    D. uncertainty 

 19. The phrase “lend a hand” means ____________. 

  A. help     C. sacrifice 

  B. demand                       D. ask for help  

 20. It can be inferred from the passage that _____________. 

  A. doing something constructive can be helpful 

  B. a self-therapy approach also works well with extreme depression 

  C. a depressed person sensitive to light should not spend time outdoors 

  D. looking after a lonely patient is recommended for a depressed person 
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 21. It is believed that depression can be made worse by ______________. 

  A. bad food   C. too much exercise 

  B. bad weather  D. too many social activities 

 22. Before setting a two-week target on self-therapy, depressed people 
should ______. 

  A. plan it in detail 

  B. consult their doctors 

  C. be ready to face disappointment 

  D. be sure that they are physically healthy 

 23. The primary purpose of the passage is to ______. 

  A. Provide the definition of depression 

  B. Explain the causes of depression 

  C. Provide examples of depression self-help therapy 

  D. Explain different types of depression 

 24. Which of the following activities agrees with the suggestions from the 
passage? 

  A. Doing yoga    C. Playing football 

  B. Playing tennis   D. Boxing 

 25. The author cites Dr. Hirschfeld, in order to ______. 

  A. Emphasis the severity of depression 

  B. Highlight social transformation leading to depression    

  C. Emphasis the importance of women roles in society 

  D. Highlight the research on personality disorder.  
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 26. Which of the following best summarizes the passage? 

  A. Self-therapy such as being active reduces depression.  

  B. Increasing number of women suffers from depression. 

  C. Self-therapy is not as efficient as consultation with doctors. 

  D. Changing patterns of activities leads to depression.  

 27. The tone of the author is best described as 

  A. Encouraging   C. Enthusiastic 

  B. Energetic   D. Excited 

 

Passage 3 

Spoon-fed feel lost at the cutting edge 

 A) Before arriving at university students will have been powerfully 
influenced by their school's approach to learning particular subjects. Yet this is only 
rarely taken into account by teachers in higher education, according to new research 
carried out at Nottingham University, which could explain why so many students 
experience problems making the transition. 

 B) Historian Alan Booth says there is a growing feeling on both sides of the 
Atlantic that the shift from school to university-style learning could be vastly 
improved. But little consensus exists about who or what is at fault when the 
students cannot cope. "School teachers commonly blame the poor quality of 
university teaching, citing factors such as large first-year lectures, the widespread use 
of inexperienced postgraduate tutors and the general lack of concern for students in 
an environment where research is dominant in career progression," Dr Booth said. 

 C) Many university tutors on the other hand claim that the school system 
is failing to prepare students for what will be expected of them at university. A-level 
history in particular is seen to be teacher-dominated, creating a passive dependency 
culture. 
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 D) But while both sides are bent on attacking each other, little is heard 
during such exchanges from the students themselves, according to Dr Booth, who 
has devised a questionnaire to test the views of more than 200 first-year history 
students at Nottingham over a three-year period. The students were asked about 
their experience of how history is taught at the outset of their degree programme. It 
quickly became clear that teaching methods in school were pretty staid. 

 E) About 30 per cent of respondents claimed to have made significant use 
of primary sources (few felt very confident in handling them) and this had mostly 
been in connection with project work. Only 16 per cent had used video/audio; 2 per 
cent had experienced field trips and less than 1 per cent had engaged in role-play. 

 F) Dr Booth found students and teachers were frequently restricted by the 
assessment style which remains dominated by exams. These put obstacles in the 
way of more adventurous teaching and active learning, he said. Of the students in 
the survey just 13 per cent felt their A-level course had prepared them very well for 
work at university. Three-quarters felt it had prepared them fairly well. 

 G) One typical comment sums up the contrasting approach: "At A-level we 
tended to be spoon-fed with dictated notes and if we were told to do any 
background reading (which was rare) we were told exactly which pages to read out of 
the book". 

 H) To test this further the students were asked how well they were 
prepared in specific skills central to degree level history study. The answers reveal 
that the students felt most confident at taking notes from lectures and organising 
their notes. They were least able to give an oral presentation and there was no great 
confidence in contributing to seminars, knowing how much to read, using primary 
sources and searching for texts. Even reading and taking notes from a book were 
often problematic. Just 6 per cent of the sample said they felt competent at writing 
essays, the staple A level assessment activity. 

 I) The personal influence of the teacher was paramount. In fact individual 
teachers were the centre of students' learning at A-level with some 86 per cent of 
respondents reporting that their teachers had been more influential in their 
development as historians than the students' own reading and thinking. 
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 J) The ideal teacher turned out to be someone who was enthusiastic 
about the subject; a good clear communicator who encouraged discussion. The ideal 
teacher was able to develop students’ involvement and independence. He or she 
was approachable and willing to help. The bad teacher, according to the survey, dictates 
notes and allows no room for discussion. He or she makes students learn strings of 
facts; appears uninterested in the subject and fails to listen to other points of view. 

 K) No matter how poor the students judged their preparedness for degree-
level study, however, there was a fairly widespread optimism that the experience 
would change them significantly, particularly in terms of their open mindedness and 
ability to cope with people. 

 L) But it was clear, Dr Booth said, that the importance attached by many 
departments to third-year teaching could be misplaced. "Very often tutors regard the 
third year as the crucial time, allowing postgraduates to do a lot of the earlier 
teaching. But I am coming to the conclusion that the first year at university is the 
critical point of intervention". 

Question 28-39 

Directions: There are 12 paragraphs, A-L. in this passage. 
Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. Then 
write the answers in column A on your answer sheet. 

List of Phrases   

 28. …………… Problems in transition to higher education  

 29. …………… Claims about university teaching 

 30. …………… Claims about school teaching 

 31. …………… Research on student learning experience 

 32. …………… Results of student learning experience 

 33. …………… Effects of examination on school teaching 

 34. …………… An example of school teaching 

 35. …………… Students’ opinions on their study skills 
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 36. …………… Teacher’s influence in school teaching 

 37. …………… Students’ opinions on teaching styles 

 38. …………… Looking on the bright side 

 39. …………… Importance of early transition programs 

 40. The world “consensus” means ______________. 

  A.  agreement    C.  opposition 

  B.  friendship    D.  survey 

 41. The tone of the author is best described as 

  A. dramatic    C. instructive 

  B. factual     D. persuasive 

 

Passage 4 

Universities in Britain 

 A) Today in Britain there are 124 state universities, but only one private 
university - the University of Buckingham. Before the 19th century there were only six 
universities: Oxford. Cambridge, Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St Andrews. 
Universities were usually linked to the Church and were established between the 
13th and 15th centuries. They often have good reputations, beautiful old buildings, 
traditions and usually offer a wide range of courses. 

 B) A number of universities were established in the 19th and early 20th 
centuries as a result of the industrial revolution and they began training highly skilled 
people for industry. These universities were generally established in major industrial 
centres such as Birmingham, Manchester, Newcastle and other big cities. Sometimes 
called modern or civic universities, these universities have the advantage of well-
established libraries, academic specialities and accommodation that is close to 
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campus. These universities are often able to provide accommodation for all first year 
students. 

 C) A number of new universities were established in the 1960s when 
children born after World War 2 entered the higher education system. The 
government decided to expand higher education to educate these students. The 
advantage of these universities is that they are well planned and most of the living 
and teaching facilities are on campus. 

 D) Before 1992, higher education in the UK was split into polytechnics and 
universities. The polytechnics provided skilled people for the industries situated in 
their region - they focused on vocational and professional subjects. For many years, 
polytechnics didn't have the same influence as universities. However, by 1992, 
educational standards in polytechnics were as good as universities and many 
became universities. Many of these universities also offer diploma courses. 

 E) These universities are made of several smaller colleges which come 
together to form a single university under a senate committee. There are only seven 
of these institutions in the UK - London University, Oxford and Cambridge are 
examples. Specialist colleges offer a range of courses in one discipline - for example 
agriculture, music, design or medicine. Some of these colleges may only offer- 
postgraduate programmes. These colleges are usually small, with a limited number 
of students. 

 F) Universities have different locations. The older universities often have 
teaching facilities and student accommodation situated close together. Students in 
these usually socialise in a particular part of the city and there is a strong sense of 
community despite being in a large city. Some city campuses are situated on the 
outskirts of the city. These very often have the space to provide sports facilities and 
accommodation. They are also close enough to the city for students to enjoy city 
life. Some universities, notably Oxford and Cambridge, have a collegiate structure - 
that is, students are members of colleges within the university. These colleges are 
the centre of social life and academic life. Academic staff usually live at the college, 
and students and staff enjoy easy relationships. 
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Questions 42-48 

Directions: There are 6 paragraphs, A–F.  
Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. 

List of Phrases 

42. …………… Campus types 

43. …………… Old universities 

44. …………… Universities during the industrial revolution 

45. …………… University colleges 

46. …………… Rising standards in higher education 

47. …………… The second expansion 

Questions 48-56 

Directions: Write the correct letters in column A on your answer sheet. Classify the 

following descriptions as referring to 

 NB You may use any answer more than once. 

A. OU (old universities) 

B. CU (civic universities) 

C. NU (new universities) 

D. FP (former polytechnics) 

E. UC (university colleges) 

 48. ……………. have accommodation and educational facilities on campus.   

 49. …………….  provide various courses on a single subject.   

 50. …………….  have lecturers and students living in the same place.   

 51. …………….  were linked to religious institutions.   

 52. …………….  were built in growing cities.   

 53. …………….  offer diploma courses.   
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 54. …………….  have enough accommodation for first year students 

 55. …………….  were built because of increased population 

 56. …………….  trained highly skilled workers for industry 

Questions 57-60 

Directions: Choose the best answer.  

 57. Why were several universities established during the 19th and 20th centuries?   
   A. Baby Boom    C. industrial centres 

  B. Industrial Revolution  D. World War 2 

 58. What did the government decide to do in the 1960s?   
   A. built more universities  

  B. increased number of children born 

  C. planned teaching facilities 

  D. planned accommodations 

 59. What are colleges the centre of?   

  A. city life    C. social life and academic life 

  B. community learning   D. sports facilities and accommodation 

 60. Which is the oldest university?   

  A. London University   C. University of Buckingham 

  B. University of Birmingham  D. University of Glasgow 

_________________________________________Best Wishes by Aj. Tassanee Juntiya_____________

  

End of the Test 
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 Pre-Post Exam of PPPTE Model in English for Teachers Course (02198323)     

              Second Semester/ Academic year 2015 

 

Name.................................................................................................................................... 

ID.......................................................................................................................................... 
 

No. a b c d   No. a b c d 

1.       31.     

2.       32.     

3.       33.     

4.       34.     

5.       35.     

6.       36.     

7.       37.     

8.       38.     

9.       39.     

10.       40.     

11.       41.     

12.       42.     

13.       43.     

14.       44.     

15.       45.     

16.       46.     

17.       47.     

18.       48.     

19.       49.     

20.       50.     

21.       51.     

22.       52.     

23.       53.     

24.       54.     
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No. a b c d   No. a b c d 

25.       55.     

26.       56.     

27.       57.     

28.       58.     

29.       59.     

30.       60.     
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THE QUESTIONNAIRE 

A Case Study of English Education Student Academic Reading skills and  

Learning Strategies Needs Analysis  

At Kasetsart University, Kampheangsaen Campus, Nakhonpathom 

 

 The main objective of this questionnaire is to identify English Academic Reading skills 
and Learning Strategies needs analysis of the English Education students at Kasetsart University 
Kampheangsean Campus, Nakhonpathom. Please answer every question. Your responses will be 
kept strictly confidential and will serve only for the purpose of this study. 

The questionnaire is divided into three parts. 

Part I  - General Information. 

Part II - Needs analysis on academic reading skills 

Part III - Learning  Strategies Use in Reading 

…………………………………………………………………………………………… 

Part I: General Information 

Instructions: Please answer the following questions. 

 1. Genders  

  ( ) Male   ( ) Female 

 2. Ages  

  ( ) 17-19 years  ( ) 20-22 years 

  ( ) 23-25 years  ( ) Others (Please specify)……………………………… 

 3. What years are you studying? 

  ( ) Freshman  ( ) Sophomore  

  ( ) Junior   ( ) Senior 
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 4. How long have you been studying English? 

  ( ) less than 1 year  ( ) 1-5 years 

  ( ) 6-10 years  ( ) More than 10 years 

 5. Have you ever taken English reading courses before? 

  ( ) Yes (If, yes name the institution: …………………………………………………… 

    Name the course(s): …………………………………………………………...) 

  ( ) No 
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Part II: Needs analysis on academic reading skills  

Instructions: Please indicate your choice with a “�” and fill in the required.  

 

1. What kind of learning activities would you prefer in order to improve your English academic 
reading skill?  

 (You can choose more than one) 

 (  ) Individual   ( ) Pair work   ( ) Group work  

 ( ) Oral Presentation ( ) Written Presentation ( ) Others (Please specify)…………… 

4. How would you rate the importance of academic reading’s purpose as follow? 

No. Academic reading’s purpose Unimporta
nt  

Less 
Important  

Moderately 
Important 

Important Very 
Important 

1. Scan for specific 
information  

     

2. Skim to get an overview of 
the text  

     

3. Relate new content to 
existing knowledge  

     

4. Write something (often 
depends on a prompt) 

     

5. Critique an argument      

6. Learn something       

7. Read for general 
comprehension 

     

 

 



252 

 

 

5. Please choose 8 topics that you would like to study in English for Teacher subject out of the 
following topics. 

______(a.) Education    _______(i.) Educational technology 

______(b.) Being a good teacher   _______(j.) Children sense of identity 

______(c.) School act    _______(k.) Teaching theory 

______(d.) Learning through song   _______(l.) Teaching techniques 

______(e.) Psychology    _______(m.) School life 

______(f.) Teaching student   _______(n.) Observation class 

______(g.) Motivation    _______(o.) School volunteer 

______(h.) Health at achool   _______(p.) Classroom English 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Part III: Learning Strategies Use in Academic Reading 

Instructions: Please indicate your choice with a “�” and fill in the blank required by 

 5  = Always    4  = Often 

 3 = Sometimes   2  = Seldom 

 1 = Never  

Learning Strategies Use in Academic Reading Frequency 

5 4 3 2 1 

1. I preview the main ideas and concepts of a text; 
identifying the organizing principle.  

     

2. I plan how to accomplish the learning task; planning 
the parts and sequence of ideas to express. 

     

3. I attend to key words, phrases, ideas, linguistic 
markers, types of information.  

     

4. I seek or arrange the conditions that help me learn.       

5. I check my comprehension during reading.       

6. I check my oral or written production while it’s taking 
place. 

     

7. I judge how well one has accomplished a learning 
task.  

     

8. I collect myself when I notice that I have made a 
mistake.  

     

9. I use reference materials such as dictionaries, 
encyclopedias, or textbooks. 

     

10. I classify words, terminology, quantities, or concepts 
according to their attributes. 

     

11. I write down key words and concepts in abbreviated 
verbal, graphic, or numerical form. 

     

12. I relate new to known information and making      
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Learning Strategies Use in Academic Reading Frequency 

5 4 3 2 1 

personal associations. 

13. I make a mental, oral, or written summary of 
information gained from listening or reading. 

     

14. I apply or figure out rules to understand a concept or 
complete a learning task. 

     

15. I use mental or real pictures to learn new information 
or solve a problem. 

     

16. I replay mentally a word, phrase, or piece of 
information. 

     

17. I use information in the text to guess meaning of new 
items or predict upcoming information. 

     

18. I get additional explanation or verification from a 
teacher or other expert. 

     

19. I work with peers to complete a task, pool 
information, solve a problem, and get feedback. 

     

20. I reduce anxiety by improving one’s sense of 
competence. 

     

 

Others (Please specify)………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

Thank you for your time and cooperation 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต�อกิจกรรมการเรียนรู� 
ตามรูปแบบการสอนอ�านภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความ

เข�าใจทางวิชาการ  
เพ่ือส�งเสริมทักษะการอ�านเชิงวิชาการและกลยุทธ(การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
นิยาม  
 ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการ
เรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ ท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึน โดยใช�แบบสอบถามความคิดเห็นซ่ึง
มีลักษณะเปLนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) ท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน 
ประกอบด�วย 3 ด�าน คือ ด�านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู� และด�านประโยชน)ท่ีได�รับเก่ียวกับ
ทักษะการอานเชิงวิชาการ และการใช�กลยุทธ)การเรียนรู�  
 
วัตถุประสงค( 
 ต�องการทราบความรู�สึกและความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรู�ตาม
รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจทาง
วิชาการ เพ่ือสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบับเปLนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรู� 

  ตามรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีเน�นภาระงานและแนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือ
ความรู�ความเข�าใจทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมทักษะการอานเชิงวิชาการและกลยุทธ)การเรียนรู�สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 เปLนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) พิจารณาเกณฑ)ระดับ 
ความคิดเห็นดังนี้  
 5  หมายถึง  เห็นด�วยมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  เห็นด�วยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นด�วยปานกลาง 
 2  หมายถึง  เห็นด�วยน�อย 
 1  หมายถึง  เห็นด�วยน�อยท่ีสุด 
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ผู�วิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ซ่ึงไม�กระทบกระเทือนต�อนักศึกษาแต�อย�างใด     
ขอความกรุณาพิจารณาข�อคําถามแต�ละข�อโดยละเอียดและทําเครื่องหมาย √ ลงในช�องระดับ
ความคิดเห็นท่ีตรงกับความคิดเห็นหรือความรู�สึกท่ีแท�จริงเพียงช�องเดียว 

 
 

ข�อท่ี 
ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด�วย 
น�อยท่ีสุด 

1 

เห็นด�วย 
น�อย 
2 

เห็นด�วย 
ปานกลาง 

3 

เห็นด�วย 
มาก 
4 

เห็นด�วยมาก
ท่ีสุด 
5 

ด�านกระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู� 

1 นักศึกษาได�ทบทวนความรู�เดมิท่ีจาํเปLนต�องใช�
เช่ือมโยงในการเรยีนรู�เน้ือหาใหม 

     

2 นักศึกษาได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�กับครแูละเพ่ือน      

3 นักศึกษามีโอกาสสนทนาซักถามเมื่อ 
เกิดข�อสงสัย 

     

4 นักศึกษามีสวนรวมในการอภิปรายสรุป
สาระสําคัญและเช่ือมโยงความรู� 

     

5 นักศึกษาได�ฝCกการใช�ภาษาอังกฤษ 
ผานการทําภาระงาน 

     

6 ปริมาณเน้ือหากิจกรรมเน�นภาระงานและ
แนวการเรียนรู�ภาษาเพ่ือความรู�ความเข�าใจ
ทางวิชาการมีความเหมาะสม 

     

7 ภาระงานในแตละกิจกรรมมีความยากงาย
เหมาะสม 

     

ด�านประโยชน(ท่ีได�รับเกี่ยวกับทักษะการอ�านเชิงวิชาการ 

8 การจัดการเรยีนการสอนน้ีทําให�นักศึกษามี
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือหาข�อมูล
เฉพาะทางในบทอานมากข้ึน 

     

9 การจัดการเรยีนการสอนน้ีทําให�นักศึกษามี
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือรบัทราบ
ข�อมูลภาพรวมของบทอานมากข้ึน 

     

10 การจัดการเรยีนการสอนน้ีทําให�นักศึกษา
สามารถเช่ือมโยงเน้ือหาใหมท่ีเก่ียวข�องกับ
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ข�อท่ี 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด�วย 
น�อยท่ีสุด 

1 

เห็นด�วย 
น�อย 
2 

เห็นด�วย 
ปานกลาง 

3 

เห็นด�วย 
มาก 
4 

เห็นด�วยมาก
ท่ีสุด 
5 

ความรู�ท่ีมีอยูมากข้ึน 

11 การจัดการเรยีนการสอนน้ีทําให�นักศึกษา
เขียนบางสิ่งบางอยาง (ตามภาระงาน) ได�
มากข้ึน 

     

12 การจัดการเรยีนการสอนน้ีทําให�นักศึกษา
สามารถวิจารณ)หรือโต�แย�งเมื่ออานบทอาน
แล�วมากเพ่ิมมากข้ึน 

     

13 การจัดการเรยีนการสอนน้ีทําให�นักศึกษาได�
เรียนรู�บางสิ่งบางอยางท่ีเก่ียวข�องกับเน้ือหา
ทางวิชาการจากบทอานพ่ิมมากข้ึน 

     

14 การจัดการเรยีนการสอนน้ีทําให�นักศึกษา
อานเพ่ือความเข�าใจท่ัวไปเพ่ิมมากข้ึน 

     

ด�านประโยชน(ท่ีได�รับเกี่ยวกับการใช�กลยุทธ(การเรียนรู� 

15 นักศึกษาได�การแสดงตัวอยางหลักแนวคิด 
สามารถระบุ หลักการ และการจัดระเบียบ
ของบทอาน 

 
 
 

    

16 นักศึกษาได�วางแผนวิธีการทําภาระให�สําเร็จ 
การลําดับความคิดในการนําเสนอ 

     

17 นักศึกษาได�อานบทอานแล�วบอกคําสําคัญ 
เครื่องหมายทางภาษาศาสตร) ประเภทของ
ข�อมูลประเภทตางๆ 

     

18 นักศึกษาได�ตรวจสอบความเข�าใจของตนเอง
ขณะอาน 

     

19 นักศึกษาได�ตรวจสอบผลงานเขียนและพูด
ขณะนําเสนอ 

     

20 นักศึกษาได�ประเมินภาระงานของตน      

21 นักศึกษาได�ใช�สื่อประกอบการทําภาระงาน 
เชน ดิกช่ันนารี หรือเอกสารตําราตางๆ 
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ข�อท่ี 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด�วย 
น�อยท่ีสุด 

1 

เห็นด�วย 
น�อย 
2 

เห็นด�วย 
ปานกลาง 

3 

เห็นด�วย 
มาก 
4 

เห็นด�วยมาก
ท่ีสุด 
5 

22 นักศึกษาได�แยกแยะคํา คําเฉพาะ หรือ
แนวคิดตามคุณลักษณะ 

     

23 นักศึกษาได�เขียนคําสําคัญ และแนวคิดเปLน
ตัวยอหรือตัวเลข 

     

24 นักศึกษาได�เช่ือมโยงข�อมูลใหมสูข�อมูลเดมิ
และหาความสมัพันธ)กับสิ่งท่ีตนมอียู 

     

25 นักศึกษาได�สรุปข�อมลูโดยการเขียนหรือ
พูดจากบทอาน 

     

26 นักศึกษาได�ใช�รูปภาพในการเรยีนรู�หรือ
แก�ปoญหา 

     

27 นักศึกษาได�ใช�ข�อมูลในบทอานเพ่ือเดา
ความหมายของข�อมูลใหม 

     

28 นักศึกษาได�รบัคําอธิบายจากอาจารย)หรือ
ผู�เช่ียวชาญเพ่ิมเติม 

     

29 นักศึกษาได�ปฏบัิติภาระงาน แก�ปoญหา 
รวบรวมข�อมลู สะท�อนผลงานรวมกับเพ่ือน 

     

30 นักศึกษาได�คิดเชิงบวกเพ่ือลดความกังวลใน
การปฏิบัตภิาระงาน 

     

 

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ประวัติผู�วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล นางทัศนีย)  จันติยะ 
ท่ีอยู   10 หมู 1 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 
ท่ีทํางาน  ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร)และพัฒนศาสตร)  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  
 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2539  สําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ-มัธยม วิชาโทบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 พ.ศ. 2547  สําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 พ.ศ. 2553 ศึกษาตอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
 กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
ประวัติการทํางาน  
 พ.ศ. 2539        อาจารย)ประจํากลุมสาระภาษาตางประเทศ 

 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) วิทยาเขตกําแพงแสน  
 พ.ศ.2547  อาจารย)ประจําสํานักวิชาศิลปศาสตร) มหาวิทยาลัยแมฟAาหลวง  
 พ.ศ. 2550 –ปoจจุบัน อาจารย)ประจําภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร)และพัฒนศาสตร)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  
 


