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53254904 : สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
ค าส าคญั :  กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์/ การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ/การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
 ภทัรินธร  บุญทวี : การพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้น              
ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.วิสาข์  จติัวตัร์,  ผศ.ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ และ                            
รศ.ดร.ทิพมาศ  ชุมวรฐาย.ี  262 หนา้. 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1.เพ่ือพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์
โดยเนน้ภาระงานเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าเอง
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  2 .เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการ
สอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงานเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพ่ือความ
เขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี
เป็นนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จ านวน 28 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงาน คู่มือการ
ใชรู้ปแบบ แผนการจดัการเรียนรู้  แบบฝึกการอ่าน  แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ แบบวดั
ความสามารถในการใชก้ลวธีิวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์  บนัทึกการอ่าน  แบบวดัคุณลกัษณะการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเอง  แบบสอบถามความพึงใจของนกัศึกษาต่อการใชรู้ปแบบฯ  วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยหา
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระและขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา  
 ผลการวจิยัพบวา่   
 1. รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานเพ่ือส่งเสริมความ 
สามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี              
มีช่ือวา่ “PMALS” มี 4 องคป์ระกอบ คือ 1) หลกัการ เนน้การจดัการเรียนการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน  2) วตัถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและ
คุณลกัษณะการน าตนเอง  3)  กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน  ขั้นท่ี 1 วางแผน (Planning: P)  
ขั้นท่ี 2 น าเสนอ (Modeling: M)  ขั้นท่ี 3 ปฏิบติัภาระงาน  (Action: A)  ขั้นท่ี 4 ฝึกใชภ้าษา (Language Practice: L)  
และขั้นท่ี 5 สะทอ้นการเรียนรู้ (Self-reflection: S)  4) เง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้การเตรียมความพร้อมในการ
เรียนและส่ืออุปกรณ์  รูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนมาน้ีมีประสิทธิภาพเท่ากบั  82.32/80.13 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 
ท่ีก าหนดไว ้  
 2. หลงัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอน (PMALS Model)   นกัศึกษามีความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. หลงัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอน (PMALS Model)   นกัศึกษามีความสามารถในการ
ใชก้ลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ อยูใ่นระดบัมาก 
 4. หลงัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอน (PMALS Model) นกัศึกษามีคุณลกัษณะการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเองสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 5. ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการสอน (PMALS Model) โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด 
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INTERNET HYPERTEXT READING STRATEGIES INSTRUCTIONAL MODEL TO ENHANCE 
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UNIVERSITY STUDENTS. THESIS ADVISORS : ASSOC.PROF WISA CHATTIWAT, Ph.D., 
ASST.PROF MAREAM  NILLAPUN, Ed.D.,  ASSOC.PROF TIPAMAS  CHUMWORATAYEE, Ph.D.  262 pp. 
 
 The purposes of this study were to: 1) develop a task-based and internet hypertext reading 
strategies instructional model to enhance reading comprehension and self-directed learning of university 
students and 2) study an effectiveness of a task-based and internet hypertext reading strategies 
instructional model to enhance reading comprehension and self-directed learning of university students. 
The samples comprised 28 students who were the first year students majoring in English, Faculty of 
Education, Buriram Rajabhat University. The instruments consisted of the task-based and internet 
hypertext reading strategies instructional model, a handbook of the model, lesson plans, reading 
exercises, a reading comprehension test, internet hypertext reading strategies used scales, self-directed 
learning scales, a reading log, and questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation,            
t-test dependent and content analysis. 
 The results of the study revealed as follows:   

1. The task-based and internet hypertext reading strategies instructional model to 
enhance reading comprehension and characteristics of self-directed learning of university students 
called “PMALS Model” consisted of four components. There were 1) principle emphasized  
teaching and learning internet hypertext reading based on task-based instruction, 2) objective to 
develop reading comprehension and characteristics of self-directed learning, 3) learning process 
which consisted of five steps; step 1: Planning (P), step 2: Modeling (M), step 3: Action (A), step 
4: Language Practice (L), and step 5: Self-reflection (S) and 4) condition of application which 
consisted of students’ background knowledge and materials resources. The efficiency of the 
PMALS model met the criterion of 82.32/80.13 that was higher than the required criterion of 80/80.   

2. The students’ reading comprehension abilities were significantly higher than before 
the instruction at 0.05 level.   

3.  The abilities of internet hypertext reading strategies of the students were at the high 
level. 

4. The characteristics of self-directed learning of the students were significantly 
higher than before the instruction at 0.05 level.    

5.  The satisfaction of the students toward the internet hypertext reading strategies 
instructional model was at the highest level. 
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บทที่  1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การอ่านภาษาองักฤษมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะทกัษะส าคญัท่ีช่วยปรับและ

ขยายประสบการณ์ของมนุษย์ ในยุคของข้อมูลข่าวสารและยุคของความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การอ่านภาษาองักฤษจะช่วยเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ท า
ใหส้ามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากส่ือในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปของต าราเรียน หนงัสือ วารสาร
และจากการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ส าหรับทักษะภาษอังกฤษใน
สังคมไทยนั้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษถือว่าเป็นทกัษะท่ีมีผูต้อ้งการใช้มากท่ีสุด  แต่การรับ
ขอ้มูลข่าวสารจากการอ่านไดถู้กมองขา้มความส าคญัไปอยา่งมาก เห็นไดจ้ากการท่ีมีการรณรงคใ์ห้
ประชาชนหันกลบัมาสนใจการอ่านให้มากข้ึน ซ่ึงการอ่านจะช่วยให้มนุษยไ์ดมี้การพฒันาตนเอง
และประสบความส าเร็จ  นอกจากน้ีแลว้ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษยงัมีความส าคญัและ
จ าเป็นตอ้งใช้มากในการศึกษา ผูท่ี้มีความสามารถในการอ่านมีโอกาสเจริญกา้วหน้าในอาชีพการ
ท างานและด าเนินชีวิตอย่างมาก (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2551: ออนไลน์)  โดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ระบุไวใ้นแผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 ( พ.ศ. 2555 - 2559)  เนน้จดัการศึกษาท่ีเนน้เร่ืองภาษาองักฤษ และภาษา
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้คนไทยสามารถส่ือสารกบัประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการด ารงชีพและท างานในระดบัชาติและนานาชาติ ทั้งน้ีเพราะ
ผูเ้รียนจะต้องใช้ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีส่วนใหญ่มกัจะตีพิมพห์รือบนัทึกไวเ้ป็นภาษาองักฤษ  แต่จากผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนในระดบัน้ียงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ นกัเรียนท่ีก าลงัจะ
เขา้สู่การเรียนในระดบัอุดมศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษไม่ค่อยดีนกั  ดงันั้นเม่ือ
เข้าเรียนเขาจึงไม่สามารถใช้ทักษะการอ่านเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสาเหตุหลกัของการท่ีผูเ้รียนไม่ประสบความส าเร็จในการอ่านดงักล่าว นอกจากจะมา
จากการท่ีผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถในตวัภาษาจ ากดัแลว้ อีกส่วนหน่ึงน่าจะมาจากผูส้อนและ
การจดักระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรูปแบบการเรียนการสอนเป็นส่วนส าคญัท่ีมี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยตรง โดยจะพบวา่ในห้องเรียนการสอนอ่านภาษา
ท่ีสองส่วนใหญ่มกัเน้นการสอนค าศพัท์ อธิบายไวยากรณ์ โครงสร้างทางภาษาท่ีคาดว่าจะเป็น
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ปัญหาส าหรับผูอ่้าน ทั้งน้ีเพราะผูส้อนเขา้ใจวา่การท่ีผูอ่้านจะเกิดความเขา้ใจในการอ่านได ้ ผูอ่้าน
จะตอ้งเขา้ใจตวัภาษาทั้งหมดท่ีปรากฏในบทอ่าน และบางคร้ังก็อาจสอนอ่านโดยการแปล ในการ
อ่านผูอ่้านจะถูกก าหนดให้อ่านบทอ่านซ่ึงอาจเป็นการอ่านออกเสียงหรืออ่านในใจ จากนั้นจะเป็น
การตอบค าถามเพื่อวดัความเขา้ใจในการอ่าน ซ่ึงส่วนใหญ่มกัเป็นค าถามเก่ียวกบัค าศพัท์และ
รายละเอียดของบทอ่านการสอนอ่านแบบน้ีมีข้อจ ากัดเน่ืองจากไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ
กระบวนการอ่าน ท าใหผู้อ่้านอ่านไดช้า้ ไม่พฒันาความสามารถในการวิเคราะห์ความหมายของบท
อ่าน ไม่สามารถควบคุมกระบวนการอ่านของตนเอง หรือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการอ่านของตนเอง
ได ้(Bernhardt,1991 อา้งถึงในUrquhart and Weir, 1998; Block, 1992) 

ในการพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาท่ีสองนั้น ประเด็นหน่ึงท่ีนกัการศึกษาให้
ความสนใจนบัตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 1970 เป็นตน้มา คือการน ากลวิธีการอ่านของผูท่ี้ประสบ
ความส าเร็จในการอ่านมาใช้ในการสอน กลวิธีการอ่านในท่ีน้ี หมายถึง การกระท า หรือ
กระบวนการใด ๆ ท่ีผูอ่้านกระท าเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการอ่าน การกระท าเหล่าน้ีอาจใชท้ั้งท่ี
รู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ได ้ผูอ่้านแต่ละคนจะมีความแตกต่างในเร่ืองของแบบการอ่าน และกลวิธีท่ีใชใ้น
การท าความเขา้ใจบทอ่าน (Kern, 1989; Barnett, 1989; Anderson, 1991) นกัการศึกษาเช่ือว่า 
ความสามารถในการอ่านภาษาท่ีสองไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความสามารถในตวัภาษาเท่านั้น แต่ยงัข้ึนอยู่
กบักลวิธีการอ่าน ผูอ่้านท่ีมีความสามารถในภาษาท่ีสองจ ากดั สามารถใชก้ลวิธีการอ่านมาช่วยใน
การท าความเขา้ใจบทอ่านได(้Auerbach and Paxton, 1997) นอกจากน้ีแลว้กลวิธีการอ่านยงัช่วยให้
ผูอ่้านมีความเป็นอิสระสามารถควบคุมกระบวนการอ่านของตนเองได ้(Dowhower, 1999)  

กลวิธีการอ่านมีอยูห่ลากหลายกลวิธี  เช่น การส ารวจบทอ่าน การท านายเน้ือหาของ
บทอ่าน การตรวจสอบการท านาย การตั้งค  าถามเก่ียวกบับทอ่าน การหาค าตอบให้กบัค าถามท่ีตั้งไว ้
การเช่ือมโยงบทอ่านกบัความรู้เดิม การสรุปเน้ือหาบทอ่าน การเช่ือมโยงส่วนต่างๆของบทอ่าน การ
ยอ้นกลบัมาอ่านซ ้ า การเดาความหมายของค าศพัทจ์ากบริบท เป็นตน้ผูท่ี้อ่านไดดี้จะมีความต่ืนตวั
ในกระบวนการอ่าน โดยจะเลือกและใชก้ลวิธีท่ีเหมาะสม ควบคุมความเขา้ใจของตนเองในขณะ
อ่าน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและจดจ าเน้ือหาของบทอ่านได้นอกจากน้ียงัมีความรู้เก่ียวกบักลวิธี
หลาย ๆกลวิธี และเลือกกลวิธีท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการอ่านได ้( Schmitt, 1990; Nunan, 
1999 ) กลวิธีการอ่านดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้มีความซบัซ้อน สัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และมีบางส่วนท่ี
คาบเก่ียวกนัอยู ่ดงัจะเห็นไดจ้ากพฤติกรรมการใชก้ลวิธีการอ่านของผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการ
อ่านดงัน้ี “ ก่อนการอ่านผูอ่้านจะส ารวจบทอ่านอยา่งคร่าว ๆ ศึกษาลกัษณะของบทอ่าน ดูหวัเร่ืองท่ี
อ่าน เพื่อกระตุน้ความรู้เดิมและท านายเน้ือหาของส่ิงท่ีอ่าน ในขณะอ่านผูอ่้านจะตรวจสอบความ
เขา้ใจโดยประเมินและตรวจสอบเน้ือหาท่ีท านายไว ้ ตั้งค  าถามถามตนเองเช่ือมโยงส่ิงต่างๆ คน้หา
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ใจความส าคญั และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการอ่านอยูต่ลอดเวถา้มีส่วนไหนไม่แน่ใจ ผูอ่้านจะหา
กลวธีิมาแกไ้ข เช่น หยุดอ่าน ยอ้นกลบัไปอ่านซ ้ า หรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือครู เม่ืออ่าน
จบผูอ่้านจะสามารถสรุปเน้ือหาและประเมินส่ิงท่ีตนอ่านได“้(Reading Instructional Handbook, 
n.d.: 1) จากพฤติกรรมดงักล่าว จึงพอสรุปกลวิธีหลกัท่ีผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการอ่านใช้ว่า
ประกอบไปดว้ย 1) การเช่ือมโยงความรู้เดิมกบับทอ่าน ความรู้เดิมน้ีอาจเป็นความรู้เดิมเก่ียวกบัตวั
ภาษา ความรู้เดิมเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีอ่าน หรือความรู้เดิมเก่ียวกบัโครงสร้างของงานเขียนก็ได ้2) การ
ท านายเน้ือหาของบทอ่าน โดยก่อนอ่าน ผูอ่้านจะท านายเน้ือหาของบทอ่านวา่จะเก่ียวกบัส่ิงใด และ
หลงัการอ่านก็จะตรวจสอบส่ิงท่ีท านายกบัเน้ือหาของบทอ่านว่าตรงกนัหรือไม่ 3) การตั้งค  าถาม 
ผูอ่้านจะตั้งค  าถามถามตนเองเก่ียวกบัเน้ือหาของบทอ่านตลอดเวลา ซ่ึงค าถามในท่ีน้ีจะเป็นค าถามท่ี
จะตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านทุกระดบัทั้งในระดบัค า ระดบัประโยค และระดบับทอ่านเช่น 
ความหมายระดบัค าศพัท ์ความหมายระดบัประโยค การตีความและถอดความจากส่ิงท่ีอ่าน เป็นตน้ 
4) การหาวธีิ มาแกไ้ข หากไม่เขา้ใจเน้ือหาในตอนใดของบทอ่าน ผูอ่้านจะใชว้ิธีการต่างๆมาช่วยใน
การท าความเขา้ใจ เช่น อาจจะหยุดอ่าน อ่านซ ้ า ถามเพื่อนหรือครู เป็นตน้ และ 5) การสรุปเน้ือหา
ของส่ิงท่ีอ่าน เม่ืออ่านจบ ผูอ่้านจะสรุปเน้ือหาเฉพาะท่ีเป็นใจความส าคญัของส่ิงท่ีอ่านอย่างสั้นๆ
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการอ่านไดเ้สนอแนะว่าควรน ากลวิธีการอ่านมาใช้ในการสอนอ่าน โดยเช่ือว่า
จะช่วยพฒันาประสิทธิภาพในการอ่านได ้และช่วยพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูท่ี้มียุทธศาสตร์ในการอ่าน 
(Strategic Reader) กลวิธีการอ่านจึงเป็นส่ิงท่ีครูสามารถน ามาฝึกฝนให้กบัผูเ้รียนได ้ และในการ
สอนนั้นส่ิงท่ีส าคญัคือ จะตอ้งให้ผูเ้รียนตระหนกัในความส าคญัของกลวิธีการอ่าน เขา้ใจหลกัการ 
และรู้ว่าจะใช้กลวิธีการอ่านเม่ือไรและท่ีไหน ขณะเดียวกนัก็ควรสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัประเมิน
ความส าเร็จในการใชก้ลวิธีของตนเองดว้ย  (Carrell, 1989) นอกจากน้ีแลว้ กลวิธีการอ่านท่ีน ามา
สอนจะตอ้งมีความหลากหลาย ซ่ึงจะช่วยให้สามารถใช้กลวิธีการอ่านไดอ้ย่างอิสระ เม่ือตอ้งท า
ความเขา้ใจกบับทอ่านใหม่ ผูเ้รียนจะสามารถน าความรู้เก่ียวกบักลวิธีมาใช ้ และตดัสินไดว้า่จะใช้
กลวิธีใดจึงจะเหมาะสมกบับทอ่านนั้น (Swanson and De La Paz,1998) ในการอ่านขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ต(Anderson , 2003) พบว่าผูอ่้านตอ้งมีการประยุกต์ใช้กลวิธีโดยอาศยัปัจจยัต่อไปน้ี 
ไดแ้ก่ พื้นความรู้เดิมของผูอ่้าน กลวิธีการเดาความหมายโดยใชเ้หตุผลของผูอ่้าน และกระบวนการ
การควบคุมการอ่านของตนเอง การอ่านข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ มีผลทางบวกต่อ
ความส าเร็จในการอ่านและมีประโยชน์หลากหลาย ท าใหผู้เ้รียนไดอ่้านอยา่งสนุกสนาน ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดน้ าเอาคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองและช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และยงั
พบว่าการอ่านขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ส่งเสริมความเขา้ใจในบทอ่าน และยงัพฒันา
ความรู้เร่ืองค าศพัท ์การเขียน รวมทั้งความเขา้ใจในเน้ือเร่ือง และพบว่า การอ่านผา่นอินเทอร์เน็ต
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เป็นการอ่านท่ีเป็นของจริง ซ่ึงช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รียนรักและสนใจการอ่านมากข้ึน (Mulholland 
2002) นอกจากน้ีอินเทอร์เน็ตช่วยให้ผูเ้รียนภาษาองักฤษมีแหล่งเรียนรูทางภาษาท่ีมีประโชน์และมี
การส่ือสารได้โดยตรงกับเจ้าของภาษา ผูเ้รียนสามารถฝึกใช้ข้อมูล ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการ
ตอบสนองท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั ช่วยให้ผูเ้รียนใชส้ถานการณ์จริงในการส่ือสาร อินเทอร์เน็ตสามารถ
เปล่ียนบทบาทการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เพิ่มความสนใจ
ของผูเ้รียน ครูเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้ของจริงท่ีมีศกัยภาพ มีประโยชน์
และง่ายต่อการเรียกใชข้อ้มูลทางภาษา ท าให้ไดมี้โอกาสไดเ้รียนรู้วฒันธรรม เพิ่มทกัษะการคิดและ
ทกัษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ีน าไปสู่การเรียนดว้ยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการวิเคราะห์
ความตอ้งการในการเรียนรู้ตามความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน ผูเ้รียนตอ้งก าหนดเป้าหมายการ
เรียนและตามแผนการเรียนรู้ตามท่ีวางไว้ จากนั้นจึงท าการประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด นอกจากน้ีการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองยงัช่วยให้ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รับผิดชอบและ
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอนัเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
สามารถน ามาใชไ้ดทุ้กช่วงวยั ทุกระดบัการศึกษาและควรมีการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก (Knowles, 1975 ; 
Bolhuis, 2003) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัประถมศึกษา ถา้ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง และไดล้งมือปฏิบติัจริง ผูเ้รียนจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงจากผูค้อยรับความรู้มาเป็นผูรู้้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง(ลาวณัย,์ 2550) ซ่ึงจะท าให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีใครบอกและคุณลกัษณะน้ีจะติดตวัผูเ้รียนตลอดไป  
ปัจจุบนัเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็นยุคท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสาร  และ
โทรคมนาคม จึงท าใหก้ารเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารและแหล่งความรู้เป็นไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถ
ส่งผา่นขอ้มูลต่าง ๆ จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงหรือการสร้างเครือข่ายของการติดต่อส่ือสารระหวา่ง
กนัไดแ้ละมีการพฒันาควบคู่ไปกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงท าให้สามารถเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์
เป็นเครือข่ายงานและสามารถเช่ือมโยงกบัคอมพิวเตอร์จากแหล่งอ่ืน ๆ เป็นเครือข่ายงานไดท้ัว่โลก 
(กฤษมนัต,์ 2549) จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีดา้นเครือข่ายดงักล่าวส่งผลให้รูปแบบของการ
เรียนการสอนไดป้รับเปล่ียนไปโดยไม่ไดจ้  ากดัอยู่แต่ในเฉพาะห้องเรียนเท่านั้น ดงัจะเห็นไดจ้าก
การน าเทคโนโลยดีา้นเครือข่ายมาปรับใชก้บัการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงท าให้เกิดการเช่ือมโยงรูปแบบของการเรียนรู้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ 
ระหวา่งผูเ้รียนผูส้อนและผูป้กครอง อีกทั้งยงัเป็นระบบการเรียนรู้ท่ีไม่ยึดติดกบัเวลา สถานท่ี และ
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บุคคล ลดระยะและช่องว่างระหว่างส่วนกลางกบัส่วนภูมิภาค สร้างการเรียนรู้ตามอธัยาศยัและ
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

กรอบแนวคิดทฤษฎขีองการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียว เพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดแบบแผนการวจิยั ซ่ึงหลกัการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งน าเสนอตามล าดบัดงัน้ี    

1. หลกัการ แนวคิดเกีย่วกบัการวจัิยและพฒันา 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มีเป้าหมายของการวิจัย

เช่นเดียวกบัการวจิยัประเภทอ่ืน ๆ คือ เพื่อแสวงหาและพฒันาความรู้ แต่ต่างกนัในขั้นตอนของการ
ด าเนินการวิจยั คือ เป็นการวิจยัก่อนแลว้น าผลจากการวิจยัมาพฒันานวตักรรม เม่ือไดน้วตักรรม
แลว้น านวตักรรมไปด าเนินการวิจยั และหลงัจากนั้นน าผลท่ีได้จากการน าไปใช้ ไปสู่การพฒันา 
ปรับปรุงแกไ้ขนวตักรรมใหต้อบสนองผูใ้ช ้(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 13) 

การวิจยัและพฒันาประกอบดว้ยขั้นตอนการวิจยัท่ีเร่ิมจากขั้นตอนท่ี 1 วิจยั (Research: 
R1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน สภาพการปฏิบติัจริง ปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือการประเมินความตอ้งการจ าเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายและผูท่ี้เก่ียวข้อง รวมทั้งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั การวิเคราะห์
เอกสารต่าง ๆ แลว้น าผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ มาสังเคราะห์ ไปสู่ขั้นตอนท่ี 2 พฒันา (Develop: D1) 
คือ ออกแบบและพฒันานวตักรรมการศึกษา โดยน าผลจากขั้นตอนท่ี 1 มาพฒันานวตักรรม ท าให้
นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ในขั้นตอนน้ีตอ้งพฒันา
นวตักรรมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพก่อน ขั้นตอนท่ี 3 วิจยั (Research: R2) น านวตักรรมไปใช้
จริงกบักลุ่มเป้าหมาย ในขั้นตอนน้ีมีการประเมินระหวา่งใช ้และเม่ือใชแ้ลว้ด าเนินการในขั้นตอนท่ี 
4 พฒันา (Develop: D2) โดยประเมินประสิทธิผลของนวตักรรมหรือบางกรณีอาจจ าเป็นตอ้ง
ป รับป รุงแก้ไขให้ เ ป็นไปตาม จุดประสงค์  ส ามารถป รับป รุงนวัตกรรม อีกค ร้ั งห น่ึ ง 
กระบวนการพฒันานวตักรรมดงักล่าวใช้ระเบียบวิธีวิจยัและพฒันาการศึกษา (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 
2555: 230) 
 การวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็นการวิจยัซ่ึงผสานวิธีการ
วิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประยุกต์ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงท่ีสามารถ
น ามาใช้ผสมผสานเพื่อเพิ่มเติมจุดแข็งและจุดอ่อนซ่ึงกันและกันโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของประเด็นปัญหาท่ีต้องการสืบค้นและสภาวการณ์เง่ือนไขของกระบวนการสืบค้น
ประเด็นปัญหานั้นในการท าวิจยัและพฒันาโดยทัว่ไป นักวิจยัมกัใช้การผสมผสานวิธีการเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามฐานคติท่ีอยู่ภายใตก้ระบวนทศัน์แบบปฏิบติันิยมหรือประโยชน์นิยม
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เป็นหลกั เช่น ผสมผสานวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การวิจยัเชิงส ารวจในขั้นตอนรวบรวมขอ้มูล
ท่ีจ าเป็นต่อการออกแบบนวตักรรมและการวิจยัเชิงทดลองท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนทดสอบคุณภาพของ
นวตักรรมกบัวิธีการเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพในขั้นตอนการเผยแพร่
นวตักรรมสู่กลุ่มผูใ้ช้ในองค์กรหรือชุมชนใดชุมชนหน่ึง เหตุผลส าคญัท่ีนักวิจัยเลือกใช้ การ
ผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการท าวิจยัประเภทน้ี คือ มีการผสมผสานจุดเด่น
ของการวิจยัทั้งสองรูปแบบ ซ่ึงเป็นลกัษณะเอ้ืออ านวยต่อการท าให้ได้นวตักรรมท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน รวมทั้งเป็นไปตามความตอ้งการจ าเป็นของผูใ้ชห้รือสังคม อนัเป็นจุดเนน้ส าคญัของการ
วิจยัและพฒันา (องอาจ นยัพฒัน์, 2549: 11; 2551: 233-234) การวิจยัเพื่อคน้หาความรู้ความจริงจะ
สมบูรณ์ได้ตอ้งอาศยัทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณช่วยเสริมซ่ึงกนัและกนั การวิจยัเชิง
คุณภาพจะช่วยให้ความหมายให้ผูว้ิจ ัยเกิดความกระจ่างชัดเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีปรากฏอยู่ใน
ขณะเดียวกนั การวิจยัเชิงปริมาณจะเสนอวิธีการตดัสินวา่ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีไดจ้าก
การวจิยัเชิงคุณภาพนั้นถูกตอ้งหรือไม่อยา่งไร จะสามารถน าไปใชอ้า้งอิงในกรณีอ่ืน ๆ ไดม้ากนอ้ย
เพียงใด นอกจากน้ีการวจิยัเชิงปริมาณยงัจะช่วยแกไ้ขขอ้จ ากดัของการศึกษาเฉพาะกรณีของการวิจยั
เชิงคุณภาพอีกดว้ย จากความสัมพนัธ์ของการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จึงกล่าวไดว้า่การวิจยั
เชิงคุณภาพจะช่วยให้เกิดความคิดความเขา้ใจ (Notion) เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงก่อน และการวิจยัเชิง
ปริมาณจะช่วยให้เกิดความแม่นย  า (Precision) มากข้ึนในส่ิงนั้น (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551: 310)  
สอดคลอ้งกบัท่ี Creswell และ Clark (2007: 7; 2011: 190) ให้แนวคิดและวิธีการผสมผสานขอ้มูล
วา่ การผสมผสานขอ้มูลเชิงปริมาณกบัเชิงคุณภาพ ท าให้นกัวิจยัเขา้ใจปัญหาดีข้ึนกวา่การใชข้อ้มูล
เพียงดา้นเดียว การผสมผสานขอ้มูลมี 3 วิธี คือ 1)  Data Merging เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ แลว้น าผลวิเคราะห์มารวมกนัในขั้นตอนการแปลผล 2) Data Connecting  
เป็นการเช่ือมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขา้ดว้ยกนั โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลชุดท่ี 1 น าไปสู่
ความตอ้งการของขอ้มูลชุดท่ี 2 และ 3) Data Embedding  ผูว้จิยัใหค้วามส าคญัของขอ้มูล 2 ประเภท
ไม่เท่ากนั ขอ้มูลเชิงปริมาณมีมากกวา่ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เน่ืองจากขอ้มูลเชิงคุณภาพฝังตวัอยูข่า้งใน
ของข้อมูลเชิงปริมาณ ท าให้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อให้
ผลการวจิยัมีเหตุผล มีความชดัเจนและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ในการวิจยัเพื่อการพฒันารูปแบบรูปแบบการสอนการสอนคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชก้รอบแนวคิด
ระเบียบวิธี การวิจัยและพฒันา ซ่ึงเป็นทั้ งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ในการศึกษา
สังเคราะห์เพื่อสร้างรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาองักฤษท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการจ าเป็นจากสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัภายใตห้ลกัการแนวคิดทฤษฎี
และงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการน ารูปแบบท่ีสังเคราะห์ข้ึนน้ีไปใชใ้นทางปฏิบติั โดยมีการ
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ตรวจสอบและปรับปรุงการด าเนินการตามขั้นตอนระเบียบวิธีของการวิจยัและใชก้ระบวนการวิจยั
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) น าเทคนิควิธีด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Method) และเทคนิควิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) มาผสมผสานกนัเพื่อตอบค าถาม
การวจิยัไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ดงักล่าวสรุปไดว้า่การวิจยัและพฒันาประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนส าคญั คือ ขั้นตอนท่ี 1 
การวิจยั (Research: R1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) การ
พฒันาและหาประสิทธิภาพ ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) การทดลองใช้ และขั้นตอนท่ี 4 
การพฒันา (Development: D2) การประเมินและปรับปรุงแกไ้ข 

2. หลกัการแนวคิดทีเ่กีย่วกบัการออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอน 
องคป์ระกอบส าคญัของการจดัการเรียนการสอน นอกจากหลกัสูตรซ่ึงก าหนดวา่จะสอน

อะไรใหก้บัผูเ้รียนแลว้ องคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญัและนกัการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจ 
คือ การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นความพยายามในการหาวธีิการท่ีจะท าให้ผูเ้รียน
บรรลุเป้าหมายตามตอ้งการ วิธีด าเนินการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าให้ความพยายามน้ีประสบผลส าเร็จคือ 
การพฒันารูปแบบการสอนซ่ึงมีวิธีด าเนินการสอนอยา่งเป็นระบบหรือใชว้ิธีการเชิงระบบ (System 
Approach) 

การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีผูส้อนจดัข้ึนเพื่อวางเง่ือนไขและเตรียม
สถานการณ์ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ีผูส้อนก าหนด (ชนาธิป พรกุล, 

2535: 8) ดงันั้น รูปแบบการเรียนการสอนจึงเป็นแนวทางท่ีผูส้อนน าไปใชส้อน เพื่อช่วยให้ผูเ้รียน
ได้ข้อมูลความรู้ ความคิด ทกัษะ ค่านิยม วิธีคิด และแสดงออกถึงความสามารถท่ีจะเรียนรู้ให้
บรรลุผลตามเป้าหมายไดโ้ดยง่ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Joyce & Weil, 1996: 7) แนวทางท่ี
น ามาใช้น้ีจะจดัข้ึนอย่างมีระเบียบแบบแผนเป็นระบบ (Systematic) ตามหลกัการปรัชญา ทฤษฎี 
แนวคิด หรือความเช่ือต่าง ๆ โดยตอ้งน าวีธีสอน ยุทธวิธีการจดัการเรียนการสอนหรือเทคนิคการ
สอนต่าง ๆ มาประยกุตห์รือปรับใชโ้ดยยงัคงยดึหลกัการของยทุธวธีิหรือเทคนิคการสอนนั้น ๆ เป็น
แนวปฎิบติั แต่จะค านึงถึงความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ ของการจดัการเรียนการ
สอนนั้น ๆ เช่น เป้าหมายหรือผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั (Learning outcomes and learning targets) และ
องคป์ระกอบปัจจยัน าเขา้ต่าง ๆ ซ่ึงหมายรวมถึง ผูเ้รียน บริบท ส่ิงสนบัสนุน ความพร้อมของผูส้อน
และผูเ้รียน เป็นตน้   

ส าหรับรูปแบบการสอนหรือรูปแบบการสอน (IM: Instructional Model หรือ ID Model) 
หมายถึงแนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธ์ในการน าเสนอเน้ือหาและจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
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ขั้นตอนและวิธีการท่ีเป็นระบบท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญคิดคน้ข้ึน ซ่ึงอาจจะสังเคราะห์มาจากหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้และเง่ือนไขการเรียนรู้ต่าง ๆ รูปแบบการสอนจึงมีจ านวนมากมายท่ี
น ามาใช้ในการออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอน แต่การออกแบบระบบ หรือรูปแบบ
การสอนท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายและไดมี้การน าไปประยกุตใ์ช ้มีดงัต่อไปน้ี 

แนวคิด ADDIE MODEL ซ่ึงเป็นรูปแบบของระบบท่ีพฒันาข้ึนคร้ังแรกโดย University 
of Florida ในปี 1975 ส าหรับการพฒันาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ต่อมาได้มีการน ามาใช้ในทางการศึกษา โดยมีนักการศึกษาหลายคนได้ปรับขอ้มูลเน้ือเดิมให้มี
หลกัการท่ีชดัเจนคลอบคลุมและมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัอย่างเป็นระบบ ให้มีความยืดหยุ่น
เป็นวฏัจกัรมากกวา่เป็นขั้นตอนตามล าดบั ซ่ึงแต่ละตวัอกัษรมาจากอกัษรตวัแรกในการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน คือ A-Analyze การวิเคราะห์ความจ าเป็นหรือปัญหาอุปสรรค ตดัสินใจว่า
จะตอ้งเรียนรู้เร่ืองอะไรดว้ยวิธีใด D-Design การก าหนดวา่จะเรียนรู้ดว้ยวิธีใดและอยา่งไร โดยระบุ
กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เลือกเน้ือหา วิธีการประเมินผลและส่ือการเรียนการสอน  
D-Develop การสร้างและผลิตเคร่ืองมือต่าง ๆ ตรวจสอบและปรับปรุง I-Implement การน าแผน
หรือโครงการไปปฏิบติั E-Evaluate  การพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอน ประเมินทุก
อย่างท่ีผา่นมาและระหว่างด าเนินการและปรับปรุงเพื่อน าไปปฏิบติัต่อไป (Braxton, Bronico, & 
Looms, 2000: 12; Malachowski, 2002: 9) อยา่งไรก็ตาม มีนกัการศึกษาหลายท่านคิดรูปแบบ/
แบบจ าลองระบบการสอนข้ึนมาอย่างหลากหลายเพื่อให้สามารถเลือกใช้เป็นแนวปฏิบติัในการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนหรือการแกปั้ญหาการเรียนการสอนท่ี
เกิดข้ึนไดต้ามความตอ้งการของผูเ้รียน 

นอกจากน้ี Kemp et al. (1994: 113) ไดน้ าเสนอวิธีการเชิงระบบในจดัการเรียนการสอน 
ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ  9 ขั้นตอนท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัและกนั ซ่ึงสามารถ
ด าเนินการไดพ้ร้อมกนัในหลายขั้นตอนภายใตว้ิธีการเชิงระบบท่ีมีการตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ขได้
ทุกองคป์ระกอบตลอดระยะด าเนินการ Input          Process         Product คือ 1) ก าหนดหวัขอ้ท่ีจะ
สอนและเขียนวตัถุประสงคท์ัว่ไป 2) ศึกษาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 3) ระบุจุดมุ่งหมายของการสอน
ในเชิงพฤติกรรม 4) ก าหนดเน้ือหาวิชาท่ีสนบัสนุนวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ 5) ทดสอบเพื่อวดัความรู้
ความสามารถของผูเ้รียนก่อนท่ีจะท าการสอน 6) เลือกกิจกรรมและแหล่งวิชาการส าหรับการเรียน
การสอนเพื่อจะน าเน้ือหาวิชาไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีวางไว ้7) ประสานงานในเร่ืองต่าง ๆ เช่น 
บุคลากร อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ และด าเนินการไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้ 8) 
ประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนวา่บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวเ้พียงใด และ 9) พิจารณาวา่ควรจะ
แกไ้ขปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้ดีข้ึนอยา่งไร เช่นเดียวกบั Dick, Carey และ Carey (2001: 
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8) เสนอรูปแบบส าหรับน าไปใช้ในการออกแบบระบบการเรียนการสอนท่ีรู้จกักนัในช่ือว่า Dick, 
Carey and Carey Model ประกอบดว้ย 10 ขั้นตอนคือ 1) ระบุเป้าหมายของการเรียนการสอน 2) 
วิเคราะห์การเรียนการสอน  3) ระบุพฤติกรรมพื้นฐานของผูเ้รียน 4) เขียนวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  
5) พฒันาแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 6) พฒันากลยุทธ์ในการเรียนการสอน 7) พฒันาและเลือกส่ือการ
เรียนการสอน 8) พฒันาและด าเนินการประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน  9) พฒันาและ
ประเมินหลงัการเรียนการสอน และ 10) ทบทวนการจดัการเรียนการสอน โดยขั้นตอนน้ีจะกระท า
เป็นระยะ ๆ ในแต่ละขั้นตอนท่ีผ่านมา หรือด าเนินการพร้อมกันในทุกองค์ประกอบก่อนการ
ด าเนินการสอนและหลงัสอนเพื่อประเมินผล ส าหรับนกัวิชาการในประเทศ เช่น ทิศนา แขมมณี 
(2545: 20) เสนอรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนท่ีมีองค์ประกอบท่ีผูอ้อกแบบตอ้ง
พิจารณาตามล าดบัขั้น 5 ส่วน แต่ละส่วนจะพฒันาดว้ยการวเิคราะห์ คือ 1) พิจารณาหลกัสูตร ปัญหา
ความตอ้งการของผูเ้รียน ความพร้อมของผูส้อน 2) พิจารณาเน้ือหา มโนทศัน์ วตัถุประสงค์ 3) 
พิจารณาเลือกยุทธศาสตร์/ ยุทธวิธีในการสอน 4) พิจารณาเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือ 
และ 5) พิจารณาการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนทั้งน้ี ตั้งแต่ส่วนท่ี 2 เป็นตน้มาจะตอ้ง
ค านึงถึงเง่ือนไขและขอ้จ ากดั และความพร้อมดา้นต่าง ๆ อาทิ  ผูเ้รียน ผูส้อน ผูบ้ริหารโรงเรียน 
สถานท่ี ส่ือ งบประมาณ ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน ผูป้กครอง ฯลฯ 

ส าหรับ Joyce และ Weil (2000: 9) ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Model of 
Teaching หรือ ID Model) เร่ิมจากการเสนอภาพให้เห็นเหตุการณ์ในห้องเรียน (scenario) โดยใช้
การเล่าเร่ือง มีครูและนกัเรียนเป็นผูแ้สดง โดยจ าลองเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนเพื่อน าไปสู่
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีองคป์ระกอบ 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (The Model of Teaching)      
มี 4 ส่วน คือ 

 1.  กระบวนการเรียนการสอน (syntax หรือ phases) เป็นการจดัเรียงล าดบักิจกรรม
ท่ีจะสอนเป็นขั้น ๆ แต่ละขั้นตอนมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัซ่ึงแต่ละรูปแบบมีจ านวนขั้นตอน
การเรียนการสอนแตกต่างกนัไป 

 2. ระบบสังคม (social system) เป็นการอธิบายบทบาทของครูและนกัเรียนใน       
การจดัการเรียนการสอน 

 3. หลกัการตอบสนอง (principle of reaction) เป็นหลกัการหรือวิธีการท่ีครูจะ
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีนกัเรียนกระท า อาจเป็นการให้รางวลั การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบติัโดยไม่มีการประเมินวา่ถูกหรือผดิ เป็นตน้ 
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 4. ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนของรูปแบบ หรือระบบสนับสนุน (support 
system) เป็นการบอกเง่ือนไข หรือส่ิงจ าเป็นในการท่ีจะใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนให้
เกิดผล ตามท่ีคาดหวงัให้กบัผูเ้รียน เช่น การสอนเพื่อฝึกทกัษะ นกัเรียนจะตอ้งไดฝึ้กการท างานใน
สถานท่ีและดว้ยอุปกรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพการท างานจริง หรือเตรียมส่ืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพร้อมใช้
ต่าง ๆ ใหค้รบถว้น 

ส่วนท่ี 2 การน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช้ (Application) เป็นการแนะน า 
หรือให้ขอ้แนะน าการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนนั้น เช่น จะใชก้บัเน้ือหาประเภทใดจึงจะ
เหมาะสมและใชก้บัผูเ้รียนระดบัใด เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 3 สาระความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและส่ิงท่ี ส่งเสริมการเรียนรู้ 
(Instruction and Nurturant Effects) ในแต่ละรูปแบบจะตอ้งจดัสาระความรู้และพฒันาทกัษะในการ
ปฏิบติังานอะไรบา้งใหก้บัผูเ้รียนรวมทั้งมีส่ิงส าคญั องคป์ระกอบอะไรบา้งท่ีจะท าใหก้ารด าเนินการ
จดัการเรียนรู้นั้นประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ซ่ึงก็คือการสอนของครูท่ีจดัข้ึนตามขั้นตอนและ
สภาพแวดลอ้มในการเรียนเร่ืองใหม่ ความรู้และสมรรถนะส าหรับท่ีผูเ้รียนตอ้งมีส าหรับการเรียนรู้
ท่ีมีประสิทธิผลคืออะไรบา้ง ซ่ึงตอ้งให้มีการพฒันาตลอดกระบวนการซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
สอน ในขณะเดียวกนัเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งมีพื้นฐานมากก่อนและตอ้งพฒันาต่อไปในการพฒันาการ
เรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ คุณสมบติัคุณลักษณะหรือเป็น
สมรรถนะของผูเ้รียนท่ีตอ้งปลูกฝังจนติดตวั เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามท่ีคาดหวงั อาจ
กล่าวโดยสรุปว่า การน าเสนอรูปแบบการเรียน การสอนตามแนวคิดของ Joyce และคณะน้ี 
ครูผูส้อนต้องเข้าใจทุกประเด็นท่ีเก่ียวข้องท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กันและกันและสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติได้จริงโดยการฝึกฝนตนเองให้สามารถใช้ รูปแบบการสอนดังกล่าวให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Joyce และ Weil นั้น ประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคญัท่ีเป็นรูปแบบเชิงปฏิบติัประกอบด้วย 1) เป้าหมายของรูปแบบการเรียนการ
สอน ซ่ึงจะอธิบายถึงส่ิงท่ีมุ่งพฒันาหรือคุณลกัษณะท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียน 2) หลกัการหรือ
แนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบเพื่อเป็นหลกัการปฏิบติั  3) รายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนการสอน
หรือการด าเนินการสอน  4) การประเมินผลท่ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบ
นั้น รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Joyce และ Weil ประกอบดว้ยกระบวนการเรียนการ
สอน สาระความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการ
ตอบสนองและส่ิงสนบัสนุน 
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จากแนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวมา สามารถน ามาสังเคราะห์เพื่อการพฒันารูปแบบการสอน 
ผูว้ิจยัไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวคิดการออกแบบระบบการสอน  ADDIE Model ปรับปรุงตามแนวคิดของ 
Kruse (2007: 1) และการออกแบบการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey และ Carey (2005: 1-8) 
ร่วมกบัแนวคิดการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยสังเคราะห์เป็นขั้นตอนของ
การศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการน าตนเองของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis: A): ศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ในขั้นน้ีผูว้ิจยัใช้แนวคิดการวิจยัและ
พฒันา (Research and Development) ในขั้นของการวิจยั (Research:R1) และแนวคิดแบบจ าลองการ
ออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ท่ีปรับปรุงตามแนวคิดของ Kruse (2007: 1) ในขั้นตอน
ท่ี 1 ซ่ึงเป็นขั้นของการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น (Analysis: A) ร่วมกบัแนวคิดการออกแบบ
การเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey และ Carey (2005: 1-8) ท่ีกล่าวถึง การวิเคราะห์ความ
ตอ้งการจ าเป็น การวเิคราะห์การเรียนการสอน การวิเคราะห์ผูเ้รียนและรูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนของ Joyce และ Weil (2009: 9) โดยสรุปแลว้ขั้นน้ีเป็นขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ซ่ึง
ประกอบดว้ยการศึกษาวิเคราะห์ส่ิงท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริงเพื่อเติมเต็มทกัษะท่ีตอ้งมีมาก่อน 
(Prerequisite Skills) การระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ การสังเคราะห์แนวคิดหลกัการ
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษ ส ารวจขอ้มูล
พื้นฐานวธีิการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษอยา่ง
ไม่เป็นทางการ ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ในขั้นน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาวเิคราะห์ดงัน้ี  

1. การศึกษาวิเคราะห์ส่ิงท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริงผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐานของ การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) สาขาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์  สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์รวมทั้งสภาพท่ีเป็นจริงของการจดัการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษ 

2.  การระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล สรุป
เป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคไ์ดว้่าหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) ฉบบัปรับปรุง 
พุทธศกัราช 2555  มีความตอ้งการจ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน า
ตนเองท าใหผู้เ้รียนพฒันาเป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
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3. การศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดรู้ปแบบการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิเคราะห์แนวคิดหลกัการ
การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design) หลกัการ แนวคิด การวิจยั
และพฒันา (Research and Development: R & D) และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของ Joyce 
และ Weil (2009: 9) วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการสอน
กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ โดยเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการน าตนเอง 

4. ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน า
ตนเองของนกัศึกษาโดยการสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1)  เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการน าตนเองของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษชั้นปีท่ี 
1 (Design and Development (D & D))  ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) ในขั้นของการพฒันา (Development: D1) และแนวคิดแบบจ าลองการออกแบบการ
เรียนการสอน ADDIE Model ปรับปรุงตามแนวคิดของ Kruse (2007: 1) มาใชใ้นการออกแบบ 
(Design) และการพฒันา (Development) ร่วมกบัแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบของ Dick, 
Carey และ Carey (2005: 1-8) และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของ Joyce และ Weil (2009: 9) 
ในการพฒันาเคร่ืองมือประเมินผล และเลือกส่ือ ซ่ึงในขั้นน้ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบและพฒันา สังเคราะห์
ร่างรูปแบบการสอน ร่างรูปแบบการเรียนการสอนประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค์ กิจกรรม
การเรียนการสอน เง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบ 
แผนการสอนและเคร่ืองมือวดัประเมินผล แลว้น าร่างรูปแบบการสอน แผนการสอนและเคร่ืองมือ
วดัประเมินผลนั้นไปตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนโดยผูเ้ช่ียวชาญ น าผลท่ีไดไ้ป
แกไ้ขปรับปรุงร่างรูปแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งพฒันาเคร่ืองมือต่าง ๆ ในกระบวนการ
ของรูปแบบการเรียนการสอน  ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัน้ี 

องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์  ประกอบดว้ย 
1. หลักการ: การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ภาระงานกบักลวิธีการอ่านผา่นส่ือใน

ยุคปัจจุบนั (Internet Hypertext) ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจรวมทั้งส่งเสริม
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  
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2. วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้: กระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนกลวิธี
การอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ ประกอบดว้ย 5 ขั้น รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่  1  ขั้นวางแผน (Planning) การแนะน าหวัขอ้และการกระตุน้ความรู้เดิม 
ศพัท ์ส านวน เพื่อใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงกบัการปฏิบติัภาระงาน 

ขั้นตอนที่  2  ขั้นน าเสนอ (Modeling) สาธิตกลวิธีท่ีใช้ในการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์ 

1.  ตระหนกัและสร้างความส าคญัของส่ิงท่ีจะอ่าน Realizing and constructing 
potential texts to read  

2. คน้หาเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้ง ระบุบ ดึงขอ้มูลเพื่อเขา้ถึงและภาพรวมขอ้มูลเป้าหมาย 
Searching for relevant information retrieval systems to access and overview possible target 
information          

3. ลดช่วงของขอ้มูล โดยการสร้างค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้และความส าคญัของ
งาน   Identifying and learning important information 

4. ใชโ้ครงสร้างเวบ็ไซตท่ี์จะช่วยสร้างความหมาย   Using Website structure to help 
construct meaning 

5. การตรวจสอบติดตามทุกแง่มุมของการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ Monitoring 
and determining that an aspect of Internet hypertext reading needs attention 

6. ประเมินความเก่ียวขอ้งและประโยชน์ของขอ้มูล และเส้นทางท่ีเป็นไปได้เพื่อ
ความส าเร็จของงาน Evaluating the possible paths through Internet hypertext to successful 
completion of task  

7.การสรุปใจความส าคญัจากส่ิงท่ีอ่าน Finding the main idea 
ขั้นตอนที่  3  ขั้นการน าไปปฏิบัติ (Action) ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัภาระงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารขณะปฏิบติัภาระงาน 
ขั้นตอนที ่ 4   ขั้นฝึกใช้ภาษา (Language Practice) ผูส้อนเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 

และฝึกการใชภ้าษา เพื่อให้เกิดความถูกตอ้ง ให้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง โดยการฝึก
หาขอ้มูลจากเวบ็ไซตแ์ละอ่านอยา่งอิสระ (Independent Reading)  
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ขั้นตอนที่  5  ข้ันสะท้อนการเรียนรู้ (Self-Reflection) ประเมินผลภาระงาน สะทอ้น
การเรียนรู้  ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น บนัทึกส่ิงท่ีไดพ้ฒันา ปัญหาและอุปสรรค 

องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ Model 
ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้  :  การเตรียมพร้อมในการเรียน บรรยากาศในการเรียนการ

สอน การร่วมกนัคิด การท างานก่อนการเรียนการสอน ผูเ้รียนต้องมีพื้นฐานความรู้ และทกัษะ
พื้นฐานส าหรับการเรียนรู้เน้ือหาใหม่ 

ระบบสนับสนุน : ตอ้งมีส่ืออุปการณ์ท่ีเพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อเขา้ถึงเขา้มูลใน
การอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ ยืดหยุน่ระยะการท ากิจกรรมการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์
เนน้ภาระงานใหเ้หมาะสม 

ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) เป็นการน าไปใช้ (Implementation: I) ในขั้นน้ี
ผูว้ิจยัท าการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน โดยใชแ้นวคิดการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) ในขั้นของการวิจยั (Research: R2)   ในขั้นการน าไปใช ้(Implementation) ผูว้ิจยัน า
ร่างรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง และใชรู้ปแบบการวิจยั Pre-
Experimental Design โดยประยุกตใ์ช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียวมีการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน The One-Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 144)   

ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2)  เป็นการประเมินผล (Evaluation: E):        
การประเมินและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน การด าเนินการวิจยัในขั้นตอนน้ีเป็นการ
น าผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนในขั้นตอนท่ี  3  โดยน าผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผลของรูปแบบ ไดแ้ก่ ควมาสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์  คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง และความพึงพอใจของนกัศึกษา ท่ีมีต่อการ
ใช้รูปแบบการสอนมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน(Model)ให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งข้ึนและพร้อมท่ีจะน าไปใชต่้อไป ซ่ึงรายละเอียดของกรอบแนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดการ
วจิยั แสดงในภาพท่ี 2  
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กลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์เพื่อความเขา้ใจ                             
- กลวิธีการอ่านอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์เพื่อความเขา้ใจ Afflerbach and 
Cho (2009)   
Mokhtari and Sheorey (2002) Anderson’s 
Online – - Survey of Reading Strategies 
(2003)   
Corio and Dbler (2007)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน  
1) ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ 
2) กลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ 
3) คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
4) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน 

รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถใน  การอ่านเพื่อความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 

 

  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัการอ่านเน้นภาระงาน 
ทฤษฏีการสร้างองคค์วามรู้                                                   
ทฤษฏีการเรียนรู้เชิงวฒันธรรมสงัคม                          
สมมติฐานรับเขา้ (Input Hypothesis)                        
สมมติฐานการกรองดว้ยอารมณ์ (Affective Filter 
Hypothesis)                                                             
สมมติฐานปฏิสมัพนัธ์ (Interaction Hypothesis)สมมติฐาน
ส่งออก (Output Hypothesis) 

 

หลกัการแนวคิดและทฤษฎี
ส าหรับการพฒันา  
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนของ จอยซ์ 
และเวลล ์(Joyce and Weil : 2009: 9)                                                 
-เคมพแ์ละคณะ (Kemp Morrison and Ross 
1994 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

แนวคดิการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-Directed 
Learning)    
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  
 (Tough, 1971; Knowles, 1975; Skager, 1978; Griffin, 
1983; Brookfield, 1984; Candy, 1991)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการพฒันารูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและ
คุณลกัษณะการน าตนเอง 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์
โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้
ดว้ยการน าเอง ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 1.เพื่อพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าเองของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์
โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้
ดว้ยการน าเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีวตัถุประสงคย์อ่ยดงัน้ี 

2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดย
เนน้ภาระงาน  

2.2 ศึกษาความสามารถในการใช้กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีหลงัใชรู้ปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้
ภาระงาน 

2.3 ศึกษาคุณลกัษะดา้นการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของผูเ้รียน ก่อนและหลงัการ
ใชรู้ปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน  

2.4 ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใช้รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน  

ค าถามในการวจัิย 
 การพฒันาเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์
โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้
ดว้ยการน าเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีค  าถามของการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1.รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าเองของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีมีองคป์ระกอบ  กระบวนการอยา่งไร และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 หรือไม่ 

2. รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าเองของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัใด และเป็นอยา่งไร ดงัน้ี  
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2.1 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ หรือไม่ 
2.2 ความสามารถในการใช้กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์หลังการใช้

รูปแบบ อยูใ่นระดบัใด และเป็นอยา่งไร 
2.3 คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน า

ตนเอง สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ หรือไม่ 
2.4 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต

ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี อยูใ่นระดบัใด  
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าเองของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  มีสมมติฐานของการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1. รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าเองของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  
 2. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ หลงัการเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนกลวิธี
การอ่านอินเทอร์เน็ตโดยเนน้ภาระงาน สูงกวา่ก่อนเรียน  
 3. การใชก้ลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์หลงัการเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอน
กลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตโดยเนน้ภาระงาน อยูใ่นระดบัมาก 
     4. คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษา หลงัการเรียนโดยใชรู้ปแบบการ
สอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตโดยเนน้ภาระงาน สูงกวา่ก่อนเรียน 
 5. ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
ขอบเขตของการวจัิย 

การวจิยัการใชรู้ปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระ
งานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าเอง
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นการวจิยัและพฒันาผูว้จิยัก าหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
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1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

คณะครุศาสตร์  ชั้นปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศึกษาใน ภาคการศึกษาท่ี 2 / 2558  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
จ  านวน  2  หอ้งเรียน รวมจ านวน 50  คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์  ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 /2558  จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 28 คน 
ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการอ่านเพื่อหาขอ้มูล   ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) 
โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit)  

2. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน

อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน 
 2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแ้ก่   

2.2.1 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
2.2.2 กลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ 
2.2.3 คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าเอง 
2.2.4 ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสอนฯ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์  หมายถึง กระบวนการ

จดัการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน ภายใต้แนวคิดการจดัการเรียนการสอนท่ีอิงแนวคิดการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงาน(Task-based Learning and Teaching)  และกลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าเอง เรียกวา่ PMALS Model ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 1.ขั้น
วางแผน (Planning) 2. ขั้นน าเสนอ (Modeling) 3.ขั้นปฏิบติัภาระงาน (Action) 4. ขั้นฝึกใชภ้าษา 
(Language Practice) และ 5.ขั้นสะทอ้นการเรียนรู้ (Self reflection)  

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  หมายถึง กระบวนการส าหรับการจดัเตรียม
โปรแกรมการสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ประกอบ     ดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิจยั (Research) เป็นการวิเคราะห์ (Analysis)  
2) การพฒันา (Development) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and Development)  3) การวิจยั 
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(Research) เป็นการน าไปใช้ (Implementation)  และ4) การพฒันา (Development) เป็นการ
ประเมินผล (Evaluation)  

การสอนโดยเน้นภาระงาน หมายถึง การเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนไดป้ฏิบติัภาระงานให้
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงมีการระบุขั้นตอนการท างานอย่างชดัเจน ผูเ้รียนปฏิบติั
ภาระงานโดยมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยใชภ้าษาเป้าหมายในการปฏิบติัภาระงาน เนน้ผลของกิจกรรม
มากวา่รูปแบบภาษา  

กลวธีิการอ่านอนิเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ หมายถึง วธีิการ พฤติกรรม หรือกระบวนการ
ท่ีผูอ่้านน ามาใชใ้นการก ากบักระบวนการอ่าน เพื่อให้การอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์นั้นเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ไดง่้ายรวดเร็ว และเขา้ใจมากข้ึน ซ่ึงในท่ีน้ีประกอบดว้ยกลวิธี
ดงัน้ี  1.  ตระหนกัและสร้างความส าคญัของส่ิงท่ีจะอ่าน( Realizing and constructing potential texts 
to read)  2. คน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง ระบุบการดึงขอ้มูลเพื่อเขา้ถึงและภาพรวมขอ้มูลเป้าหมายท่ี
เป็นไปได ้ (Searching for relevant information retrieval systems to access and overview possible 
target information)  3. ลดช่วงของขอ้มูลท่ีเป็นไปได ้โดยการสร้างค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้
และความส าคญัของงาน  (Identifying and learning important information) 4. ใช้โครงสร้าง
เวบ็ไซตท่ี์จะช่วยสร้างความหมาย   (Using Website structure to help construct meaning)  5. การ
ตรวจสอบติดตาม ก าหนดว่าทุกแง่มุมของการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ตอ้งการความสนใจ  
(Monitoring and determining that an aspect of Internet hypertext reading needs attention)             
6. ประเมินความเก่ียวขอ้งและประโยชน์ของขอ้มูล  และเส้นทางท่ีเป็นไปไดเ้พื่อความส าเร็จของ
งาน (Evaluating the possible paths through Internet hypertext to successful completion of task)      
7.การสรุปใจความส าคญัจากส่ิงท่ีอ่าน (Finding the main idea) 

     ความสามารถในการอ่านพ่ือความเข้าใจ หมายถึง  ความสามารถในการอ่านบทอ่าน
ภาษาองักฤษและจบัประเด็นได้ แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 1. ความสามารถในการบอกความหมายของ
ค าศพัท ์ 2. ความสามารถในการหาขอ้มูล 3. ความสามารถในการระบุหวัเร่ืองและใจความส าคญั 4. 
ความสามารถในการตีความและสรุปความ ซ่ึงวดัได้จากคะแนนในส่วนท่ีเป็นการอ่านของ
แบบทดสอบ ขอ้สอบประกอบดว้ยบทอ่านจ านวน 5 บท และขอ้ค าถามจ านวน 30 ขอ้  

 คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าเอง หมายถึง คุณลกัษณะท่ีผูเ้รียนเลือกกลวิธีการเรียน
ดว้ยตนเอง ตามความสนใจ รับผิดชอบตนเอง สามารถท่ีจะควบคุมตนเอง พยายามคน้หาส่ิงใหม่ๆ 
ดว้ยตนเองเพื่อให้ บรรลุวตัถุประสงค ์ประกอบดว้ย 8 ดา้น (Guglielmino, 1977) คือ 1. การเปิด
โอกาสต่อการเรียนรู้ 2. ดา้นมโนมติของตนเองดา้นการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 3. ความคิดริเร่ิม
และมีอิสระในการเรียนรู้ 4. ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 5. ความรักในการเรียนรู้ 6. 
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ความคิดสร้างสรรค ์7. การมองอนาคตในแง่ดี 8. ความสามารถในการใชท้กัษะการศึกษาหาความรู้
และทกัษะแกปั้ญหา  

ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน  หมายถึง  ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการ
สอนจากการเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอนดว้ยเกณฑ์ 80 / 80              
(E1 / E2)  

สัญลกัษณ์  80  ตวัแรก  (E1)  หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ค านวณ
ไดจ้ากค่าเฉล่ียของคะแนนผลการรู้ในการท ากิจกรรมการเรียนการสอนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  80 

สัญลกัษณ์  80  ตวัหลงั  (E2)  หมายถึง  ประสิทธิภาพของผลการเรียนรู้ค านวณไดจ้าก
ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการรู้หลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  80 

ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับการแสดงออกถึงความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีมีต่อการ
ด าเนินการเรียนการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าเองของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี โดยประเมินความพึงพอใจ 3 ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน ดา้นเน้ือหา
และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ประเมินโดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี   หมายถึง  ผู ้ท่ีก  าลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้ นปีท่ี 1           
สาขาวชิาภาษาองักฤษ   คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. ไดรู้ปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ภาษาองักฤษโดยเน้น
ภาระงาน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ย
การน าตนเองส าหรับนกัศึกษา 

2. รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนจะช่วยแกปั้ญหาและพฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจของนักศึกษาซ่ึงจะเป็นพื้นฐานและเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีจะน าไปใช้ในการศึกษาหรือ
แสวงหาความรู้อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งใชท้กัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

3. รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนจะเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ท่ีหลากหลายท่ีจะช่วยกระตุน้ใหผู้ส้อนน าทฤษฎี แนวคิดท่ีส าคญัมาพฒันารูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนต่อไป 
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บทที ่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์
โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเองส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี”  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิเคราะห์  สังเคราะห์เอกสาร  
งานวจิยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  และน าเสนอตามล าดบัหวัขอ้  ดงัน้ี 

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี มคอ.1  สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรหา้ปี) 

2. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

3. การอ่านภาษาองักฤษในฐานะภาษาท่ีสอง/ภาษาต่างประเทศ 
3.1 กระบวนการอ่านภาษาท่ีสอง/ภาษาต่างประเทศ 
3.2 ระดบัความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

4.  การสอนกลวธีิการอ่าน 
4.1 แนวคิดในการสอนกลวธีิการอ่าน 
4.2 กลวธีิการอ่านภาษาท่ีสอง/ภาษาต่างประเทศ 
       4.2.1 กลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ 
4.3 องคป์ระกอบของการสอนกลวธีิการอ่าน 

  5. กิจกรรมการอ่านเนน้ภาระงาน (Task-based Reading Activities) 
5.1 ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ทฤษฏีการสร้างองคค์วามรู้ 
   ทฤษฏีการเรียนรู้เชิงวฒันธรรมสังคม 
   สมมติฐานรับเขา้ (Input Hypothesis) 
   สมมติฐานการกรองดว้ยอารมณ์ (Affective Filter Hypothesis) 
   สมมติฐานปฏิสัมพนัธ์ (Interaction Hypothesis) 
   สมมติฐานส่งออก (Output Hypothesis) 
  5.2 แนวความคิดเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเนน้ภาระงาน 
   การเรียงล าดบัภาระงาน (Grading Task) 
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 6. การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
6.1 ความหมายของคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
6.2 คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
6.3 รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
6.4 ขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
6.5 วธีิการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
6.6 ความสามารถพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
6.7 การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
6.8 การประเมินคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 

7. รูปแบบการสอน 
7.1 ความหมายของรูปแบบการสอน 
7.2 การจดักลุ่มรูปแบบการสอน 
7.3 การพฒันารูปแบบการสอน 
7.4 การน าเสนอรูปแบบการสอน 

8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.1 งานวจิยัในประเทศ 
8.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

 
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลกัสูตรห้าปี) 
ไดก้ าหนดคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ดงัน้ี 
 1.1 คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 

1.1.1 มีคุณธรรมมีความกลา้หาญทางจริยธรรมมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความ
รับผดิชอบสูง ต่อวชิาการวชิาชีพ เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

1.1.2 มีความอดทน ใจกวา้งและมีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้รวมทั้งการ
ท างานร่วมกนักบั ผูเ้รียนและผูร่้วมงานทุกกลุ่ม 

1.1.3 มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกตค์วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีและ
ระเบียบวธีิการ ศึกษาวจิยั เพื่อสร้างความรู้ใหม่  

1.1.4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหา และขอ้โตแ้ยง้โดยการแสดงออก
ซ่ึงภาวะผูน้ าใน การแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมและปฏิบติัได ้ 
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  1.1.5 มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปั้ญหาทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคมอย่างมีเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์
แบบสหวทิยาการและพหุวทิยาการเพื่อ เสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

 1.1.6 มีความสามารถในการติดตามพฒันาการของศาสตร์ทั้งหลายและมีความ
มุ่งมัน่ในการพฒันาสมรรถนะของตนอยูเ่สมอ  

1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
1.2.1 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  

1.2.1.1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูมีคุณธรรมท่ี เสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเขา้ใจผูอ่ื้น 
เขา้ใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

1.2.1.2 สามารถจดัการและคิดแกปั้ญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูเชิงสัมพทัธ์ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ่ื้น และประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม  

1.2.2 ดา้นความรู้   
1.2.2.1 มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทัว่ไป วิชาชีพครูและวิชาท่ีจะสอน อย่าง

กวา้งขวางลึกซ้ึง และ เป็นระบบ  
1.2.2.2 มีความตระหนักรู้หลกัการและทฤษฎีในองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง

บูรณาการ ทั้งการบูรณา การขา้มศาสตร์และการบูรณาการกบัโลกแห่งความเป็นจริง  
1.2.2.3 มีความเขา้ใจความกา้วหนา้ของความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวิชาท่ีจะสอน

อยา่งลึกซ้ึง ตระหนกัถึงความส าคญัของงานวจิยัและการวจิยัในการต่อยอดความรู้  
1.2.2.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าองคค์วามรู้

และสามารถ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานวชิาชีพครูอยา่งมีประสิทธิภาพ  
1.2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา  

1.2.3.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิด จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย 
แกปั้ญหา และท าการวจิยัเพื่อพฒันางาน และพฒันาองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

1.2.3.2 สามารถคิดแกปั้ญหาท่ีมีความสลบัซบัซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่
การแก้ไขได้อย่าง สร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบติัและ
ผลกระทบจากการตดัสินใจ  
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1.2.3.3 มีความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพฒันางานอย่างสร้างสรรค์มี
วิสัยทศัน์และการ พฒันาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์รวมทั้งการพฒันาทางวิชาชีพอย่างมี
นวตักรรม  

1.2.4 ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  
 1.2.4.1 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น มีมุมมองเชิงบวก มี

วฒิุภาวะทาง อารมณ์และทางสังคม  
 1.2.4.2  มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มและระหวา่ง

กลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
  1.2.4.3 มีภาวะผูน้ าและผูต้ามท่ีดีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูเ้รียน และมีความ

รับผดิชอบต่อส่วนรวม ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  
1.2.5 ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

1.2.5.1  มีความไวในการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทั้งท่ีเป็นตวัเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ภาษาพูด และภาษาเขียน อนัมีผลให้สามารถเขา้ใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว  

1.2.5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ ขอ้มูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างสม่าํเสมอและ
ต่อเน่ือง  

1.2.5.3 มีความสามารถในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
และน าเสนอดว้ย รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั  
  1.2.6 ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้  

1.2.6.1 มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบ
ท่ีเป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 
อยา่งสร้างสรรค ์ 

1.2.6.2 มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีหลากหลาย ทั้ง
ผูเ้รียนท่ีมี ความสามารถพิเศษ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
อยา่งมีนวตักรรม  

1.2.6.3 มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ในวชิาเอกท่ีจะสอนอยา่งบูรณาการ 
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2. หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

2.1 ปรัชญา ความส าคญั   
  ปรัชญาและความส าคญัหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเป็นหลกัสูตร
ผลิตครูวิชาชีพท่ีสามารถบูรณาการความรู้ความสามารถ   ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมี
มาตรฐานวิชาชีพดา้นภาษาองักฤษเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์กบั
ชีวิตและทอ้งถ่ิน สามารถท างานและอยูร่่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง
และสามารถเผชิญปัญหาหรือวกิฤตไดด้ว้ยสติปัญญา ครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผูท่ี้
มีบทบาทสร้างสังคมโลกในอนาคต ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  และการเปล่ียนแปลงท่ีพึง
ประสงค์คือ การเป็นสังคมฐานความรู้และสังคมท่ีมีการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีการพฒันาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง มีส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ มีสังคมท่ีเป็นสุข สงบ และสันติ ครูเป็นผูมี้บทบาทในการ
สร้างสรรคก์ารศึกษาท่ีเป็นการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงผูเ้รียนและสังคมไปสู่สภาพท่ีพึงประสงค ์
 ดังนั้ น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงมุ่งเน้นในการพฒันาความรู้ความสามารถทาง
ภาษาองักฤษ ทั้งทางทฤษฎี การฝึกปฏิบติั และดา้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีเนน้ให้ผูเ้รียน
เป็นครูภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพ สามารถจัดประสบการณ์ให้ผู ้เ รียนได้อย่างหลากหลายมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือระหวา่งครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในการจดั
การศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาคน และสังคมให้อยูดี่มีสุข มีการพฒันาเศรษฐกิจสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื และเตรียมความพร้อมเขา้สู่ความร่วมมือแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2.2  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
เม่ือส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรน้ีแลว้  นกัศึกษาจะเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  ดงัน้ี 
 2.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมท่ีเหมาะสมกับการพฒันาผูเ้รียนให้เป็น
พลเมืองไทยท่ีมีคุณภาพ 
 2.2.2 มีความรู้ในทกัษะ และสาระทางภาษาองักฤษตามมาตรฐานสากล 
  2.2.3 มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษไดส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียน แปลงของทอ้งถ่ิน ประเทศชาติและของโลก 
 2.2.4 มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความคิดก้าวหน้า รักในความรู้ สามารถคิด 
วเิคราะห์ สังเคราะห์ ปรับประยุกตใ์ชค้วามรู้เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นผูมี้ความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.2.5 มีความสามารถในการพฒันาและใช้นวตักรรมการเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์และ
เหมาะสมกบัวชิาชีพครู 
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 2.2.6 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีน าไปใชใ้นการท างานและพฒันาตนเอง 
2.3  ค าอธิบายรายวชิาการอ่านเพื่อหาขอ้มูล  Reading for Information   

ศึกษาและฝึกฝนกลยุทธ์การอ่านในระดบัประโยคเชิงซ้อนและระดบัยอ่หน้าผ่านบท
อ่านประเภทต่างๆ ได้แก่ โฆษณา  กราฟ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
ตลอดจนศึกษาโครงสร้างของบทอ่าน การสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ตและเคร่ืองมือช่วยอ่านท่ีจ าเป็น
เพื่อการอ่านอยา่งมีประสิทธิผล 

To study and practice reading skills with reading strategies taught at both the complex 
sentences and the paragraph level through a variety of texts that are advertisements, graphs, 
magazines, newspapers, internet sources, etc. It will also cover the text organization, internet 
retrieval and devices necessary for effective reading strategies. 
 
3. การอ่านภาษาองักฤษในฐานะภาษาทีส่อง/ภาษาต่างประเทศ 

3.1 กระบวนการในการอ่านภาษาทีส่อง/ภาษาต่างประเทศ 
การอ่านเป็นกระบวนการส่ือสาร ซ่ึง Barnett (1989) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบักระบวนการอ่าน

ภาษาท่ีสองในปัจจุบนัวา่ยงัไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน มีแต่เพียงหลกัการซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ๆไป 
โดยให้ความสนใจไปท่ีกระบวนการในการท างานของสมองในขณะอ่านมากกว่าท่ีจะวดัผลการ
อ่าน ซ่ึงแนวคิดน้ีมองวา่กระบวนการอ่านภาษาท่ีสองมีความคลา้ยคลึงกบักระบวนการอ่านภาษาท่ี
หน่ึง คือเป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ (InteractiveProcess) โดยเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านกบับท
อ่านเพื่อสร้างความหมาย กระบวนการน้ีผูอ่้านเป็นจุดส าคญัของกระบวนการ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
การสอนภาษาท่ีสองมองวา่กระบวนการอ่านน้ีเป็นกระบวนการท่ีเนน้ผูอ่้าน ( Reader-based ) หรือ
เนน้มโนทศัน์(Conceptually Driven) นัน่คือเช่ือวา่วตัถุประสงค ์ทกัษะความรู้ความคิด สมิทธิภาพ
ทางภาษา กลวิธี ความรู้เดิม มีส่วนช่วยในการสร้างความเขา้ใจในการอ่านมากกว่าตวัอกัษร 
ไวยากรณ์ หรือโครงสร้างทางความหมายท่ีปรากฏในบทอ่าน  นอกจากน้ี Irwin (1991)ไดอ้ธิบาย
กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ในการอ่านวา่ในขณะอ่านจะมีกระบวนการ 5 กระบวนการเกิดข้ึนในเวลา
เดียวกนัคือ 

1. กระบวนการในระดบัจุลภาค (Micro Processes) เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านหาความหมาย
จากหน่วยความคิดยอ่ยในแต่ละประโยค และตอ้งตดัสินใจวา่หน่วยความคิดใดตอ้งจดจ า 

2. กระบวนการบูรณาการ (Integrative Processes) เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านท าความเขา้ใจ
และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยความคิดยอ่ยต่างๆเขา้ดว้ยกนั 
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3. กระบวนการในระดบัมหภาค (Macro Processes) เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านสรุปความคิด
จากบทอ่าน ซ่ึงตอ้งใชก้ารสังเคราะห์ การจดัเรียบเรียงหน่วยความคิดวา่หน่วยความคิดใด 
เป็นหน่วยความคิดส าคญั และหน่วยความคิดใดเป็นรายละเอียด 

4. กระบวนการขยายความ (Elaborative Processes) เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านใชค้วามคิดใน
การอนุมานความ ขยายความ หรือตีความบทอ่านนอกเหนือไปจากส่ิงท่ีปรากฏในบทอ่าน เช่น การ
ท านายความ การผสมผสานความรู้เดิม การสร้างจินตภาพ การใชก้ระบวนการคิดในระดบัสูง 
และการตอบสนองทางอารมณ์ต่อส่ิงท่ีอ่าน 

5. กระบวนการเมตตาคอกนิชัน (Metacognition Processes) คือกระบวนการท่ีผูอ่้าน
ตระหนกัและควบคุมอย่างมีสติต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยรู้ว่าตนเองไม่เขา้ใจในส่วน
ไหน จะใชก้ลวธีิใดหรือปรับเปล่ียนกลวธีิในการอ่านอยา่งไรจึงจะท าใหเ้ขา้ใจบทอ่านยิง่ข้ึน 

Aebersold and Field (1997) กล่าวถึงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านกบับทอ่านวา่ประกอบดว้ย 
1. ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุประสงค์และลกัษณะของการอ่านโดยท่ีวตัถุประสงค์จะเป็น

ตวัก าหนดวา่ผูอ่้านจะตอ้งอ่านอยา่งไรเช่น ตอ้งอ่านชา้หรือเร็ว อ่านเพื่อเขา้ใจรายละเอียดทั้งหมด 
หรือเพื่อเขา้ใจความโดยทัว่ไป หรือหาขอ้มูลเฉพาะจุด ตอ้งกลบัไปอ่านซ ้ าหรือไม่ บุคคลจะมี
พฤติกรรมการอ่านท่ีแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคข์องการอ่าน 

2. ปฏิสัมพนัธ์ผา่นทางกลวิธีการอ่าน โดยท่ีในขณะอ่านผูอ่้านจะใชกิ้จกรรมทางสมองท่ี
เรียกวา่ กลวิธี หลายๆกลวิธีในการสร้างความหมายจากบทอ่าน ซ่ึงผูอ่้านแต่ละคนจะมีกลวิธีการ
อ่านเฉพาะของตนเอง 

3. ปฏิสัมพนัธ์ผ่านทางความรู้เดิม ซ่ึงเป็นความรู้เดิมเก่ียวกบัเน้ือหาของบทอ่าน เดิม
เก่ียวกบัแบบแผนและโครงสร้างของงานเขียนและความรู้เดิมเก่ียวกบัตวัภาษาจากแนวคิดขา้งตน้ 
Fielding and Pearson (1994) มีความเห็นว่าการสอนอ่านให้ประสบความส าเร็จนั้นควรมี
องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ีคือ 

1. ผูเ้รียนมีเวลาเพียงพอในการอ่าน 
2. ผูส้อนควรสอนกลวธีิการอ่านโดยตรงใหแ้ก่ผูเ้รียน 
3. ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้  างานร่วมกนั 
4. ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีอ่าน 
Smith (1994 อา้งถึงใน Wood,1997) ไดส้รุปเก่ียวกบัการอ่านและแนวทางในการสอนไว้

ดงัน้ี 
1. การอ่านคือ การคิด กล่าวคือ ในขณะอ่านความคิดของผูอ่้านจะต่ืนตวั ซ่ึงหมายความวา่

ผูส้อนควรจะใหผู้เ้รียนแสดงความคิด อาจโดยการพูดหรือเขียนวา่คิดอะไรในขณะท่ีอ่าน 
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2. การอ่านเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัผูอ่้านกบับทอ่าน ซ่ึงหมายความว่าผูอ่้านจะตอ้ง
เช่ือมโยงบทอ่านกบัส่ิงท่ีอยูใ่นความคิด 

3. ความรู้เดิมมีบทบาทส าคญัในการอ่าน ผูส้อนควรกระตุน้ให้ผูอ่้านอ่านให้มากข้ึนเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้เดิมและเพื่อท่ีจะอ่านไดดี้ข้ึน ครูควรใหอ่้านบทอ่านท่ีหลากหลาย สอนกลวิธีการอ่าน
เพื่อใหผู้อ่้านสะสมความรู้เก่ียวกบักลวธีิการอ่านเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการอ่านบทอ่านต่างๆ 

4. การอ่านเก่ียวขอ้งกบัการท านาย ในห้องเรียน ผูเ้รียนควรไดรั้บการสอนให้ตรวจสอบ
ความรู้เดิมของตนเองและใชใ้นการท านายความคิดของผูเ้ขียน 

5. การถามค าถามเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างความเขา้ใจ ความเขา้ใจในท่ีน้ีคือความสามารถ
ในการตอบค าถามได้ ดงันั้นการฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัการตั้งค  าถามจะช่วยสร้างความเขา้ใจในการอ่าน
ได ้

6. ความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างของงานเขียนมีความส าคญัเพราะจะท าให้ผูอ่้านสามารถระบุ
ใจความส าคญัไดว้า่อยูส่่วนไหนของบทอ่าน 

7. ผูเ้รียนตอ้งรู้จกัน าความรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีอ่านไปประยุกต์ใช้ซ่ึงจะท าให้บทอ่านนั้นมี
ความหมายกบัผูเ้รียน 

8. การอ่านเป็นกิจกรรมทางสังคม ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถท างานร่วมกนั ซ่ึงถือเป็น
บริบทหน่ึงของสังคม การเรียนรู้แบบร่วมงานและการเรียนรู้จากเพื่อนถือว่าเป็นการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

9. การทดสอบความเขา้ใจในการอ่านท่ีแทจ้ริง ควรเป็นลกัษณะของการอภิปรายเป็นค าถาม
แบบเปิดและการเขียน 

10. การอ่านเป็นกิจกรรมท่ีมีเป้าหมาย ดงันั้นผูส้อนควรสอนให้ผูอ่้านรู้จกัตั้งเป้าหมายใน
การอ่านจะเห็นไดว้า่กระบวนการอ่านตามแนวคิดปัจจุบนัให้ความส าคญักบักระบวนการท่ีเกิดข้ึน
ภายในสมองของผูอ่้าน โดยมองวา่ในการอ่านผูอ่้านจะตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ และทกัษะใน
หลายๆดา้นประกอบกนั และในขณะอ่านองค์ประกอบเหล่าน้ีจะท างานอยา่งสัมพนัธ์กนัเกิดเป็น  
กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ข้ึนภายในสมองของผูอ่้าน แนวคิดดงักล่าวก่อให้เกิดแนวทางในการสอน
อ่านท่ีส าคญัสองประการคือ การสอนกลวิธีการอ่านให้แก่ผูเ้รียน และการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
ท างานร่วมกบักลุ่มเพื่อน เพื่อจะไดส้นทนา แลกเปล่ียนความรู้ ความคิด และกลวธีิในการอ่านซ่ึงกนั
และกนั 
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3.2 ระดับของความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
ในการศึกษาเร่ืองความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลายไดนิ้ยามใน

เชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเข้าใจตามหลักการในการจ าแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
(Taxonomy of Educational Objective) ของ bloom (1956: 89-96) ทั้ง 6 ขั้น คือ 1.ขั้นความรู้ 2.ขั้น
ความเขา้ใจ 3.ขั้นการประยกุต ์4.ขั้นการวเิคราะห์ 5. ขั้นการสังเคราะห์ 6.ขั้นประเมินค่า 

Raygor and Raygor (1985) แบ่งความสามารถในการอ่านเป็น 3 ระดบัดงัน้ี 
1. ความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร (Literal Comprehension) คือความสามารถในการเขา้ใจ

ความหมายของค าศพัท ์ส านวน และความคิดของผูเ้ขียนตามตวัอกัษรท่ีปรากฏ 
2. ความเขา้ใจระดบัตีความ (Interpretative Comprehension) คือ ความสามารถในการเขา้ใจ

ความสัมพนัธ์ของเน้ือความในบทอ่าน สามารถเปรียบเทียบขอ้เท็จจริงกบัประสบการณ์ส่วนตวั 
เขา้ใจล าดบัเหตุการณ์ต่างๆ มองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและผลและสามารถตีความขอ้ความ
ทัว่ๆไปได ้

3. ความเขา้ใจระดบัการประยุกตใ์ช้ (Applied Comprehension) คือ ความสามารถในการ
ประเมินแนวคิดของผูเ้ขียน และสามารถน าแนวคิดนั้นไปสัมพนัธ์กบัความรู้เดิมของตนเองและ
น าไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ใหม่ได ้

Costa (1991 อา้งถึงใน Ryder and Gravers,1994) ไดแ้บ่งความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจไวด้งัน้ี 

1. ความเขา้ใจระดบัรวบรวมและระลึกขอ้มูล (Gathering and Recalling Information) คือ
ความสามารถในการเขา้ใจเน้ือหาท่ีปรากฏอยา่งชดัเจนในบทอ่าน 

2. ความเขา้ใจระดบัการตีความขอ้มูลท่ีรวบรวม (Making Sense of Gathered Information) 
คือความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดต่างๆท่ีไดน้ าเสนอในบทอ่าน 

3. ความเขา้ใจระดบัการประยุกต์และประเมินการกระท าในสถานการณ์ใหม่ (Applying 
and Evaluating Actions in Novel Situations) คือความสามารถในการใชข้อ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวใ้น
การท านาย วางแผน ตั้งสมมติฐาน และประเมินสถานการณ์ซ่ึงจะตอ้งใชค้วามคิดในระดบัสูง 

Nuttal (1996) แบ่งระดบัของความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจไว ้5 ระดบั ดงัน้ี 
1. ความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร (Literal Comprehension) คือความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีระบุ

ชดัเจนในบทอ่าน 
2. ความเขา้ใจระดบัการตีความซ ้ า (Reorganizing or Reinterpretation) คือ ความสามารถใน

การตีความขอ้มูลในบทอ่าน ซ่ึงผูอ่้านจะตอ้งใชข้อ้มูลจากส่วนต่างๆของบทอ่านรวมกนั มิใช่เพียง
จากประโยคใดประโยคหน่ึง 
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3. ความเขา้ใจระดบัอา้งอิง (Inference) คือความสามารถในการระบุส่ิงท่ีไม่ไดก้ล่าวไว้
โดยตรงในบทอ่าน ซ่ึงจะคลา้ยกบัประเภทท่ีสอง แต่มีความซบัซอ้นมากกวา่ 

4. ความเขา้ใจระดบัประเมินค่า (Evaluation) คือ ความสามารถในการตดัสินบทอ่านว่า
ผูเ้ขียนพยายามจะส่ือสารอะไร และท าไดดี้เพียงใด 

5. ความเขา้ใจระดบัการสนองตอบส่วนบุคคล (Personal Response) คือ ความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกต่อส่ิงท่ีไดอ่้าน ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหวา่งความเขา้ใจบท
อ่านกบัความคิดของผูอ่้าน 

Manzo, Manzo and Estes (2001) ไดน้ าเสนอเคร่ืองมือท่ีช่วยในการประเมินความสามารถ
ในการอ่านท่ีเรียกวา่ ITI ( An Informal Textbook Inventory) ซ่ึงในส่วนท่ีเป็นการวดัความเขา้ใจใน
การอ่านไดแ้บ่งขอ้ค าถามออกเป็น 2 ระดบัดงัน้ี 

1. ความเขา้ใจระดบัพื้นฐาน ( Basic Comprehension) คือความสามารถในการเขา้ใจแนวคิด
หลกั รายละเอียดสนบัสนุน ค าศพัทใ์นบริบท และความเขา้ใจเก่ียวกบักราฟ ตาราง หรือรูปภาพท่ีใช้
ในบทอ่าน 

2. ความเขา้ใจในระดบัประยุกตใ์ช้ ( Applied Comprehension) คือ ความสามารถในการ
สรุปส่ิงท่ีอ่าน และคิดวิเคราะห์เพื่อประเมินหรือตดัสินส่ิงท่ีอ่านโดยใชป้ระสบการณ์ ค่านิยมและ
ความรู้ท่ีผูอ่้านมีอยู ่
 

สรุปไดว้่าความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจมีอยู่หลายระดบั ตั้งแต่ความเขา้ใจใน
ระดบัพื้นฐาน เช่น ความเขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวน และเน้ือหาท่ีปรากฏโดยตรงในบทอ่าน ไป
จนถึงความเขา้ใจในระดบัท่ีสูงข้ึนท่ีตอ้งอาศยัการตีความขอ้มูล การสรุปอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ละ
การประเมินค่าของขอ้มูล ซ่ึงตอ้งใชก้ารคิดท่ีซบัซ้อนและถือเป็นการคิดในระดบัสูง  ในการวิจยัใน
คร้ังน้ี  นักศึกษาอ่านข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์  ซ่ึงเป็นข้อมูล ท่ี เกิดข้ึนจริงใน
ชีวิตประจ าวนั ดงันั้น นกัศึกษาจึงตอ้งสามารถจบัใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน สามารถระบุพวั
เร่ืองและรายละเอียดของเน้ือหาท่ีก าลงัอ่าน สามารถเขา้ใจบทอ่านในระดบัดีความและสรุปความ จึง
ก าหนดใหค้วามสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของรูปแบบ มี 4 ระดบั คือ ความสามารถในการ
บอกความหมายของค าศพัท์ ความสามารถในการหาขอ้มูล ความสามาถในการระบุหัวเร่ืองและ
ใจความส าคญั ความสมารถในการตีความและสรุปความ 
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4. การสอนกลวธีิการอ่าน 
4.1 แนวคิดในการสอนกลวธีิการอ่าน 
การสอนกลวิธี (Strategy Training) ให้กบัผูเ้รียนเป็นแนวคิดหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจมาก

ในการเรียนการสอนภาษา โดยมีพื้นฐานความคิดท่ีวา่ การน ากลวิธีท่ีผูป้ระสบความส าเร็จในการ
เรียนภาษาใชแ้ละน ามาสอนใหก้บัผูเ้รียนจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้สูงข้ึน 
ช่วยใหผู้เ้รียนมีความเป็นอิสระ สามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง และกระตุน้ให้ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ดว้ยตนเองต่อไปแมว้า่จะเสร็จส้ินการเรียนไปแลว้ก็ตาม (Williams and Burden,1997) การ
สอนกลวิธีมีหลายลกัษณะ เช่น การสอนกลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์ การสอนกลวิธีการฟัง การสอน
กลวิธีการอ่าน การสอนกลวิธีเมตตาคอกนิชนั การสอนกลวิธีการเรียนรู้ภาษา เป็นตน้  การสอน
กลวิธีการอ่านนั้นเป็นแนวคิดหน่ึงท่ีได้รับความสนใจมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเร่ิมจาก
การศึกษากลวิธีการอ่านของผูท่ี้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ ซ่ึงพบความแตกต่างในการใชก้ลวิธี
การอ่านของผูท่ี้มีความสามารถในการอ่านสูงและผูท่ี้มีความสามารถในการอ่านต ่า จากนั้นจึงมี
การศึกษากลวิธี การอ่านของผูท่ี้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง นบัตั้งแต่ ค.ศ.1970 เป็นตน้มา 
งานวิจยัจ  านวนมากไดศึ้กษาเก่ียวกบักลวิธีการอ่าน และความสัมพนัธ์ระหว่างกลวิธีการอ่านกบั
ความสามารถในการอ่าน   ผลการวจิยัไดข้อ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบักลวิธี
การอ่านภาษาท่ีหน่ึง  ในการสอนกลวธีิการอ่าน นกัการศึกษามีความเช่ือสองประการคือ หน่ึงเช่ือวา่ 
การอ่านภาษาท่ีสองไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัความสามารถทางภาษา เช่น ศพัท ์ หรือโครงสร้างทางภาษา
เท่านั้น แต่ยงัข้ึนอยูก่บักลวิธีการอ่าน ผูอ่้านท่ีมีความสามารถในภาษาท่ีสองอยูจ่  ากดั สามารถใช้
กลวิธีการอ่านมาช่วยในการท าความเขา้ใจบทอ่านได ้(Auerbach and Paxton, 1997) และประการท่ี
สองเช่ือว่า กลวิธีการอ่าน จะช่วยให้ผูอ่้านมีความเป็นอิสระ และควบคุมกระบวนการอ่านของ
ตนเองได ้ (Dowhower, 1999) การสอนกลวิธีการอ่านจึงมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาวิธีการในการท าความ
เขา้ใจบทอ่าน (Gersten, 2001) ผูท่ี้รู้จกัใช้กลวิธีการอ่านจะเป็นผูท่ี้มียุทธศาสตร์ในการอ่าน ซ่ึง 
Grabe and Stoller (2002) มีทศันะวา่การท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูท่ี้มียุทธศาสตร์ในการอ่านเป็น
ส่ิงท่ีทา้ทายทั้งน้ีเพราะ 

1. การท่ีจะเป็นผูอ่้านท่ีมียทุธศาสตร์ในการอ่านได ้ผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักลวิธีการ
อ่านจ านวนหน่ึงซ่ึงเป็นวธีิท่ีใชก้นัโดยทัว่ๆไป กลวธีิเหล่าน้ีจะท างานประสานกนัในการแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนในการอ่าน การประสานของกลวธีิน้ีจะเปล่ียนไปตามความแตกต่างของงาน บทอ่าน เน้ือหา 
และวตัถุประสงคใ์นการอ่าน 

2. การท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้มียุทธศาสตร์ในการอ่านจะต้องใช้เวลาในการฝึก
ค่อนขา้งมาก และตอ้งฝึกกบับทอ่านเป็นจ านวนมาก การสอนกลวิธีการอ่านจะตอ้งสอนทีละกลวิธี 



32 

 

และเม่ือผูเ้รียนไดฝึ้กใช้กลวิธีการอ่านบ่อยๆ ก็จะสามารถใช้กลวิธีนั้นไดอ้ย่างอตัโนมติั ผูเ้รียน
จะต้องสะสมความรู้เก่ียวกับกลวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะน ามาแก้ปัญหาในการอ่านท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยกนัได ้ซ่ึงหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอนส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัความจริงในขอ้
น้ี 

3. ผูท่ี้มียุทธศาสตร์ในการอ่านจะตอ้งสามารถระบุกลวิธีท่ีตนเองใชใ้นการอ่านไดโ้ดยไม่
ตอ้งใชค้วามพยายามหรือคดัเลือกกลวิธี ทั้งน้ีเพราะเขาไดฝึ้กและใชก้ลวิธีเหล่าน้ีบ่อยๆ แต่หากเขา
ประสบปัญหาในการอ่านและความรู้เก่ียวกบักลวิธีท่ีมีอยูไ่ม่สามารถช่วยแกปั้ญหาได ้เขาจะเร่ิมให้
ความสนใจกบักลวธีิท่ีใชม้ากข้ึนจากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ การสอนกลวิธีการอ่านเป็น
แนวคิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัและไดรั้บความสนใจ โดยถือเป็นทางเลือกหน่ึงในการสอนอ่าน ซ่ึง
นอกจากจะช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านแลว้ ยงัช่วยให้ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้มียุทธศาสตร์ในการ
อ่าน ช่วยให้มีความเป็นอิสระสามารถอ่านไดด้ว้ยตนเอง และควบคุมกระบวนการอ่านของตนเอง
ได ้

4.2 กลวธีิการอ่านภาษาทีส่อง/ภาษาต่างประเทศ 
การท่ีนกัการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการอ่านภาษาท่ีสองมีความเห็นวา่กลวิธีการอ่าน

เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านได ้ จึงท าให้มีผูศึ้กษาเก่ียวกบักลวิธี
ในการอ่านเพื่ออธิบายถึงกระบวนการในการอ่านวา่ผูอ่้านท าอะไร หรือคิดอยา่งไรในขณะท่ีอ่าน ซ่ึง
มีผูร้วบรวมกลวธีิต่างๆไวด้งัน้ี 

Block (1986) แบ่งกลวธีิท่ีใชใ้นการอ่านภาษาท่ีสองออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
1. กลวิธีการอ่านท่ีใชตี้ความหมายโดยรวม ( General Strategies) หมายถึง วิธีท่ีใชใ้นการ

สร้างความเขา้ใจ และใชใ้นการควบคุมความเขา้ใจในการอ่าน ไดแ้ก่ การท านายเน้ือหาของบทอ่าน
การรับรู้โครงสร้างของบทอ่าน การผสมผสานรายละเอียด การตั้งค  าถามเก่ียวกบับทอ่าน การ
ตีความบทอ่าน การเช่ือมโยงความรู้ การระบุพฤติกรรมท่ีใชใ้นการอ่าน การควบคุมความเขา้ใจ การ
แกไ้ข และการสนองตอบต่อเน้ือหาท่ีอ่าน 

2. กลวิธีการอ่านท่ีใชใ้นการตีความหมายเป็นบางจุด ( Local Strategies) หมายถึง วิธีการท่ี
ผูอ่้านใชใ้นการท าความเขา้ใจกบัตวัขอ้มูลทางภาษาเป็นบางจุด ไดแ้ก่ การถ่ายความการอ่านซ ้ า การ
ตั้งค  าถามเก่ียวกบัค าศพัทแ์ละประโยคท่ีอ่าน 

Sarig (1987) แบ่งกลวธีิการอ่านภาษาท่ีสองเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 
1. กลุ่มท่ีเป็นเทคนิคการอ่าน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการหาความหมายเฉพาะจุดเช่น การ

อ่านขา้ม การอ่านเฉพาะจุด การจดส่ิงท่ีส าคญัในบทอ่าน ท าเคร่ืองหมายในบทอ่าน เขียนสรุปและ
การใชอ้ภิธานศพัท ์
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2. กลุ่มท่ีใชเ้พื่อท าความกระจ่าง ซ่ึงจะท าให้บทอ่านนั้นเขา้ใจไดง่้ายข้ึน ไดแ้ก่ การแทนท่ี 
การถ่ายความ การใชค้  าท่ีมีความหมายเหมือนกนั หรือค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียง 

3. กลุ่มท่ีแสดงความเช่ือมโยง ซ่ึงผูอ่้านจะเช่ือมโยงเน้ือหาของบทอ่านเขา้ดว้ยกนั 
กลวิธีในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ การใชค้วามรู้เดิมมาท านายบทอ่าน การตีความความคิดและการกระท าของ
ตวัละครการถอดความหมายของบทอ่าน การคน้หาจุดส าคญัของบทอ่าน และดูบทสรุปท่ีให้ไวใ้น
บทอ่าน 

4. กลุ่มท่ีใชใ้นการควบคุมกระบวนการอ่าน ไดแ้ก่ การปรับเปล่ียนแผนการอ่าน 
การไม่ละความพยายามในการอ่าน การปรับความเร็วในการอ่านและการประเมินการอ่านของ
ตนเองอยูเ่สมอ 

Barnett (1988) แบ่งกลวธีิการอ่านภาษาท่ีสองเป็น 2 กลุ่มคือ 
1. กลวิธีท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัค า ( Word-level Strategies) ประกอบดว้ยการเดาความหมาย

ของค าศพัทจ์ากบริบท การรู้หนา้ท่ีของค าตามหลกัไวยากรณ์ การอา้งอิงค า การรู้ความหมายของ
ค าศพัทโ์ดยดูจากโครงสร้างค า 

2. กลวธีิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านในระดบับทอ่าน ( Text-level Strategies) 
ประกอบดว้ย การอ่านเพื่อรู้ความหมายโดยรวมของเน้ือหาทั้งหมด การยอ้นกลบัมาอ่านบทอ่านซ ้ า
อีกคร้ังการใชค้วามรู้เดิมเพื่อช่วยในการท าความเขา้ใจบทอ่าน การท านายเน้ือหาของบทอ่านจากช่ือ
เร่ืองภาพประกอบ หรือจากโครงสร้างของบทอ่าน การคน้หาจุดประสงคข์องผูเ้ขียน การอ่านเอา
ความโดยขา้มค าบางค า หรืออ่านอยา่งคร่าวๆ 

Jimenez, Garcia and Pearson (1996) แบ่งกลวิธีการอ่านภาษาองักฤษของผูท่ี้พูดสองภาษา 
(Bilingual) ไวด้งัน้ี 

1. กลวธีิท่ีมาจากบทอ่าน (Text-initiated Strategy) ไดแ้ก่ การใชโ้ครงสร้างของ 
บทอ่าน การมุ่งเนน้ไปท่ีค าศพัท ์การสรุป การถ่ายความ การใชบ้ริบท การยอ้นกลบัมาอ่าน และการ
ถอดรหสั 

2. กลวิธีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านกบับทอ่าน (Interactive Strategy) ไดแ้ก่ การอา้งอิง การ
ตั้งค  าถาม การท านายความ การยนืยนัหรือไม่ยนืยนัความคิด 

3. กลวิธีท่ีมาจากผูอ่้าน (Reader-initiated Strategy) ไดแ้ก่ การใชค้วามรู้เดิมการควบคุม
ความเขา้ใจ การสร้างจินตภาพ การประเมิน การสังเกตความแปลกใหม่ ความตระหนกัรู้เก่ียวกบั
ความเขา้ใจของตนเอง นอกจากน้ียงัรวมถึงกลวิธีท่ีผูพู้ดสองภาษาใช้โดยเฉพาะ ได้แก่ การ
เปรียบเทียบภาษา การแปล การสลบัภาษา และการถ่ายโอนความรู้จากภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึง 
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Tang (1996) แบ่งกลวิธีท่ีใชใ้นการอ่านภาษาท่ีหน่ึงและภาษาท่ีสองออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
คือ 

1. กลวธีิท่ีเก่ียวขอ้งกบับทอ่าน (Text-based Strategies) เป็นกลวธีิท่ีใชใ้นการท าความเขา้ใจ
ความหมายของบทอ่าน ซ่ึงประกอบดว้ย การใหค้วามสนใจกบัค าศพัท ์การหาความหมายของค า วลี 
ประโยคโดยดูจากขอ้ความท่ีอ่านผา่นมาแลว้ การสรุปยอ่ การใชโ้ครงสร้างทางไวยากรณ์การอ่าน
ต่อไปเร่ือยๆ การตั้งค  าถามและการหาค าตอบจากเน้ือหาภายในบทอ่าน 

2. กลวิธีท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างของบทอ่าน (Text Structure-based Strategies)
ประกอบดว้ย การหาค าส าคญัหรือค าหลกั การหาใจความส าคญัหรือประโยคท่ีแสดงใจความส าคญั
การรับรู้โครงสร้างการเขียนของบทอ่าน การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของใจความภายในบทอ่าน 

3. กลวิธีการเช่ือมโยงบทอ่านกบัความรู้เดิม (Text and Prior Knowledge Combined 
Strategies) ประกอบดว้ย การเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัเน้ือหาของบทอ่าน การประเมินเน้ือหาของบท
อ่าน การเขา้ใจความหมายของประโยคต่างๆ และการตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัเน้ือหา 
ของบทอ่าน 

4. กลวิธีการแกไ้ข (Self-corrective Strategies) ประกอบดว้ย การปรับความเร็วในการอ่าน 
การอ่านขา้มค าท่ีไม่รู้ความหมาย การใชค้  าในภาษาอ่ืนหรือการสลบัภาษา การอ่านแบบกวาดตาเพื่อ
ความเขา้ใจคร่าวๆหรือการอ่านอยา่งรวดเร็วเพื่อหาเฉพาะจุดส าคญั การปรับเปล่ียนความเขา้ใจหรือ
ยนัยนัความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีอ่านผา่นมาแลว้ การควบคุมความเขา้ใจในการอ่านการยอ้นกลบั
มาอ่านซ ้ า การขีดเส้นใตส่ิ้งท่ีอ่าน การควบคุมการใชก้ลวธีิการอ่านของตนเอง 

Grabe and Stoller (2002) ไดก้ล่าวถึงกลวิธีทัว่ๆไปท่ีผูมี้ความสามารถในการอ่านภาษาท่ี
สองใชว้า่ประกอบไปดว้ย 1) การตั้งวตัถุประสงค ์ 2) การวางแผนการอ่าน 3) การส ารวจบทอ่าน    
4) การท านายเน้ือหาของบทอ่าน 5) การตรวจสอบการท านาย 6) การตั้งค  าถามเก่ียวกบับทอ่าน 7) 
การหาค าตอบใหก้บัค าถามท่ีตั้งไว ้8) การเช่ือมโยงบทอ่านกบัความรู้เดิม 9) การสรุปเน้ือหาบทอ่าน  
10) การสรุปอา้งอิง 11) การเช่ือมโยงส่วนต่างๆของบทอ่าน 12) การให้ความสนใจกบัโครงสร้าง
ของบทอ่าน 13) การยอ้นกลบัมาอ่าน 14) การเดาความหมายของค าศพัทจ์ากบริบท 15) การสังเกต
ค าเช่ือมท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของเน้ือความ 16) การตรวจสอบความเขา้ใจ 17) การระบุปัญหาใน
การอ่าน  18) การวพิากษผ์ูเ้ขียน 19) การวพิากษบ์ทอ่าน 20) การตดัสินวา่ตนเองบรรลุวตัถุประสงค์
ในการอ่านหรือไม่ 21) การสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากบทอ่าน 

Kamhi-Stein (2003) แบ่งกลวธีิการอ่านของผูท่ี้พูดสองภาษาออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี 
1. กลวิธีเฉพาะของผูท่ี้พูดสองภาษา ไดแ้ก่ กลวิธีการแปล โดยผูอ่้านจะแปลค าวลี หรือ

ประโยคในบทอ่านภาษาท่ีสองเป็นภาษาท่ีหน่ึง 
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2. กลวธีิการอ่านทัว่ๆไป ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ยคือ 
1) กลวธีิท่ีใชใ้นการควบคุมความเขา้ใจในการอ่าน ไดแ้ก่ การท่ีผูอ่้านรู้วา่ตนเอง 

ไม่เขา้ใจบทอ่าน และพยายามหาวธีิมาแกไ้ขเพื่อท าความเขา้ใจบทอ่าน 
2) กลวธีิท่ีมาจากบทอ่าน ไดแ้ก่ การถ่ายความ การใชพ้จนานุกรม การใชบ้ริบท 

การสังเกตโครงสร้างของบทอ่าน การยอ้นกลบัมาอ่านซ ้ า และการสรุปยอ่ 
3) กลวิธีในระดบัสูง ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงขอ้มูลใหม่ภายในบทอ่านกบัขอ้มูลท่ีได้

กล่าวมาแลว้ในตอนตน้ของบทอ่าน การอา้งอิงความ การตั้งค  าถาม การท านายความ และการแสดง
ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัส่ิงท่ีอ่านแมว้า่กลวธีิการอ่านจะแบ่งเป็นหลายกลุ่ม และแต่ละกลุ่มมี
กลวิธีท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไป แต่ในขณะอ่าน ผูอ่้านจะเป็นผูเ้ลือกวา่จะใชก้ลวิธีใดบา้ง จะใช้
เม่ือไร และจะใชอ้ยา่งไรทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการอ่าน และลกัษณะของบทอ่าน กลวิธีการ
อ่านจะท างานอย่างประสานสัมพนัธ์กนั ดงัจะเห็นได้จากพฤติกรรมการอ่านโดยทัว่ไปของผูท่ี้
ประสบความส าเร็จในการอ่านภาษาท่ีสองดงัน้ี “ก่อนการอ่านผูอ่้านจะส ารวจบทอ่านอยา่งคร่าวๆ 
ศึกษาลกัษณะของบทอ่าน ดูหวัเร่ืองท่ีอ่านเพื่อกระตุน้ความรู้เดิมและใชใ้นการท านายเน้ือหาของส่ิง
ท่ีอ่าน ในขณะอ่านผูอ่้านจะตรวจสอบความเขา้ใจโดยประเมินและตรวจสอบเน้ือหาท่ีท านายไว ้ตั้ง
ค าถามถามตนเอง เช่ือมโยงส่ิงต่างๆคน้หาใจความส าคญั และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการอ่านอยู่
ตลอดเวลา ถา้มีส่วนไหนไม่แน่ใจ ผูอ่้านจะหากลวิธีมาแกไ้ข เช่น หยุดอ่าน ยอ้นกลบัไปอ่านซ ้ า 
หรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือครูเม่ืออ่านจบผูอ่้านจะสามารถสรุปเน้ือหาและประเมินส่ิงท่ี
ตนอ่านได”้ (Reading Instructional Handbook, n.d.:1) 

พฤติกรรมการอ่านขา้งตน้นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของกลวิธีการอ่าน
ดงักล่าวมาแลว้ ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงกลวิธีการอ่านหลกัท่ีผูป้ระสบความส าเร็จในการอ่านใช้ว่า
ประกอบไปดว้ย  

1. การเช่ือมโยงความรู้เดิมกบับทอ่าน ความรู้เดิมน้ีอาจเป็นความรู้เดิมเก่ียวกบัตวัภาษา
ความรู้เดิมเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีอ่าน หรือความรู้เดิมเก่ียวกบัโครงสร้างของงานเขียนก็ได ้การเช่ือมโยง
ความรู้ หมายถึง กลวธีิท่ีผูอ่้านใชใ้นการน าพื้นความรู้ท่ีมีอยูใ่นตนเองก่อนการอ่านมาสัมพนัธ์กบัส่ิง
ท่ีอ่าน พื้นความรู้น้ีอาจเป็นความรู้เก่ียวกบัตวัภาษา เช่น ค าศพัทส์ านวน โครงสร้างของภาษา ความรู้
เก่ียวกบัเน้ือหาของบทอ่าน เช่น เคยไดฟั้ง หรืออ่านเร่ืองในท านองเดียวกนัมาก่อนหนา้น้ีแลว้ และ
ความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างของงานเขียนแบบต่างๆ ผูท่ี้มีความสามารถในการอ่านสูงจะน าความรู้
เก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ีมาเช่ือมโยงกบัเน้ือหาของบทอ่านเพื่อสร้างความเขา้ใจในการอ่าน เช่น ก่อนอ่าน 
ผูอ่้านจะดูหวัเร่ือง ภาพประกอบแลว้คิดวา่ตนเองมีความรู้อะไรบา้งเก่ียวกบัส่ิงท่ีอ่าน ในขณะอ่าน
ผูอ่้านจะเช่ือมโยงความรู้เดิมของตนเองกบับทอ่านตลอดเวลา ใชค้วามรู้เดิมเก่ียวกบัโครงสร้างของ
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งานเขียนและค าศพัท์ ส านวนต่างๆมาช่วยในการท าความเขา้ใจบทอ่าน หรือภายในตวับทอ่านเอง 
ผูอ่้านก็จะเช่ือมโยงขอ้มูลในส่วนต่างๆของบทอ่านเขา้ดว้ยกนั โดยจะเช่ือมโยงขอ้มูลใหม่ซ่ึงถือเป็น
ความรู้ใหม่กบัขอ้มูลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งหนา้ซ่ึงถือเป็นความรู้เดิมเช่นเดียวกนั 

2. การท านายเน้ือหาของบทอ่าน โดยก่อนอ่าน ผูอ่้านจะท านายเน้ือหาของบทอ่านวา่จะ
เก่ียวกบัส่ิงใด และหลงัการอ่านก็จะตรวจสอบส่ิงท่ีท านายกบัเน้ือหาของบทอ่านวา่ตรงกนัหรือไม่
การท านายความ คือ กลวิธีท่ีผูอ่้านใชใ้นการคาดเดาเน้ือหาของบทอ่านวา่จะเก่ียวกบัอะไร หรือจะ
เกิดอะไรข้ึนต่อไป ในการอ่านผูอ่้านท่ีจะดูหัวเร่ือง ภาพประกอบ และคาดเดาวา่ส่ิงท่ีจะอ่านเป็น
เร่ืองเก่ียวกบัอะไร ในขณะท่ีอ่านผูอ่้านจะหยดุและรวบรวมความคิดในแต่ละยอ่หนา้ แลว้คาดเดาวา่
ยอ่หน้าต่อไปผูเ้ขียนจะกล่าวถึงอะไร ซ่ึงผูอ่้านอาจใชค้วามรู้เดิมเก่ียวกบัโครงสร้างของงานเขียน 
เน้ือหาของบทอ่าน ตวัช้ีแนะทางภาษา หรือประสบการณ์ตรงของตนเองมาช่วยในการท านายบท
อ่าน และหลงัจากท่ีอ่านจบแลว้ตรวจสอบตนเองวา่ส่ิงท่ีคาดเดาไวน้ั้นถูกหรือผดิ 

3.การตั้งค  าถาม ผูอ่้านจะตั้งค  าถามถามตนเองเก่ียวกบัเน้ือหาของบทอ่านตลอดเวลา ซ่ึง
ค าถามในท่ีน้ีจะเป็นค าถามท่ีจะตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านทุกระดบัทั้งในระดบัค า ระดบั
ประโยค และระดบับทอ่าน เช่น ความหมายของค าศพัทค์วามหมายของประโยค การตีความส่ิงท่ี
อ่าน เป็นตน้ การตั้งค  าถาม คือกลวิธีท่ีผูอ่้านใชเ้พื่อตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองเก่ียวกบัส่ิงท่ี
อ่าน โดยการตั้งค  าถามถามตนเอง โดยก่อนอ่านผูอ่้านจะอ่านหวัเร่ืองแลว้ตั้งค  าถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะ
อ่านเพื่อเป็นแนวทางในการอ่านของตนเอง ขณะอ่านเน้ือหาในแต่ละช่วง ผูอ่้านจะตรวจสอบว่า
เน้ือหาในช่วงนั้นสามารถตอบค าถามใดให้แก่ตนไดบ้า้ง และเม่ือพบส่ิงท่ีไม่เขา้ใจ ผูอ่้านจะคิดตั้ง
ค าถามไวใ้นใจ หลงัการอ่านนอกจากจะตรวจสอบวา่พบค าตอบของค าถามท่ีตั้งไวท้ั้งหมดหรือไม่ 

4. การหาวธีิมาแกไ้ข หากไม่เขา้ใจเน้ือหาในตอนใดของบทอ่าน ผูอ่้านจะใชว้ิธีการต่างๆมา
ช่วยในการท าความเขา้ใจ เช่น อาจจะหยุดอ่าน อ่านซ ้ าถามเพื่อนหรือครู เป็นตน้ และ การท าความ
เขา้ใจให้กระจ่าง คือกลวิธีท่ีผูอ่้านใช้เม่ือประสบปัญหาในการอ่านโดยผูอ่้านจะหาวิธีการต่างๆมา
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เช่น หากพบปัญหาเก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวน ผูท่ี้มีความสามารถในการอ่านสูง
จะพิจารณาก่อนวา่ค าศพัท ์ ส านวนนั้นมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านหรือไม่หากไม่มีผลใดๆก็จะ
อ่านขา้มไป หรือหากมีความส าคญัผูอ่้านก็จะใชก้ารวิเคราะห์ค า จากขอ้ความท่ีอยูข่า้งหนา้หรือขา้ง
หลงัมาช่วยในการเดาความหมาย เปิดพจนานุกรมเฉพาะค าท่ีมีความส าคญัต่อความเขา้ใจในการ
อ่าน นอกจากน้ีแลว้เม่ือผูอ่้านมีปัญหาในการท าความเขา้ใจกบับทอ่าน เขาก็จะใช้ความรู้เก่ียวกบั
ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค และลกัษณะของงานเขียนมาช่วยในการอ่าน หรือเม่ือไม่เขา้ใจเน้ือหา
ในบางตอน เขาจะอ่านชา้ลง ยอ้นกลบัมาอ่านเน้ือหาส่วนนั้นซ ้ าหรืออ่านล่วงหนา้ต่อไปเพื่อดูวา่จะ
ช่วยใหเ้ขา้ใจบทอ่านไดดี้ข้ึนหรือไม่ 
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5. การสรุปเน้ือหาของส่ิงท่ีอ่าน เม่ืออ่านจบ ผูอ่้านจะสรุปเน้ือหาเฉพาะท่ีเป็นใจความส าคญั
ของส่ิงท่ีอ่านอยา่งสั้นๆ การสรุปยอ่ คือกลวธีิท่ีผูอ่้านใชใ้นการเขียนสรุปใจความส าคญัของบทอ่าน 
ซ่ึงจะมีความยาวเพียงหน่ึงหรือสองประโยค โดยก่อนการอ่านผูอ่้านจะอ่านหวัเร่ือง ประโยคแรก 
ประโยคสุดทา้ยดูรูปภาพประกอบก่อนเพื่อให้ไดแ้นวคิดคร่าวๆว่าใจความของบทอ่านจะเก่ียวกบั
ส่ิงใด ขณะอ่านผูอ่้านจะให้ความส าคญักบัประโยคแต่ละประโยคไม่เท่ากนั โดยเขาจะรู้วา่ประโยค
ใดส าคญัและประโยคใดไม่ส าคญั และหยุดเป็นช่วงๆเพื่อสรุปใจความส าคญั ท าโนต้ย่อ หรือขีด
เส้นใต ้และหลงัอ่านเขียนสรุปใจความส าคญัของส่ิงท่ีอ่านเพื่อแสดงความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน 
  4.2.1 กลวธีิการอ่านอนิเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ 

Schmar Dobler (2003) พบว่าผูท่ี้อ่านจากอินเทอร์เน็ตตอ้งมีกลวิธีในการอ่านแบบทัว่ไป
และกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตรวมอยู่ดว้ย  ซ่ึงจ าแนกไดเ้ป็นการอ่านทัว่ไป 6 กลวิธี และการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ 1 กลวธีิ 

1. กระตุน้ความรู้เดิม (activate prior knowledge) 
2. ตรวจสอบความเขา้ใจ (monitor comprehension) 
3. ก าหนดใจความส าคญั (detemime important ideas) 
4. สังเคราะห์ความคิด (synthesize ideas) 
5. สรุปความ (draw inferences) 
6. ตั้งค  าถาม (ask questions) 
7. กลวธีิการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้ (naviagtion strategies) 
 

 
 
ภาพท่ี 2 กลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อความเขา้ใจของ Schmar Dobler (2003) 
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Afflerbach and Cho (2009) ไดน้ าเสนอกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์เพื่อความ
เขา้ใจเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ตระหนักและสร้าความส าคัญของส่ิงทีจ่ะอ่าน 
1.1  ค้นหาเว็บไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งหรือระบุบการดึงข้อมูลเพื่อเข้าถึงและภาพรวมข้อมูล

เป้าหมายท่ีเป็นไปได ้
1.2 ลดช่วงของข้อมูลท่ีเป็นไปได้ โดยการสร้างค าส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อและ

ความส าคญัของงาน 
1.3 วเิคราะห์เช่ือมโยง อินเทอร์เน็ตเพื่อคาดการณ์และตดัสินประโยชน์และความส าคญัของ

ขอ้มูลก่อนท่ีจะเขา้ถึงมนัข้ึนอยูก่บัเป้าหมายของการอ่าน 
1.4 ส ารวจและเก็บตวัอยา่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายในการอ่านอินเทอร์เน็ต 
1.5 สรุปเก่ียวกบัการสร้างความสัมพนัธ์ การเช่ือมโยงบนหนา้เวบ็ท่ีเขา้เยีย่มชมการอ่าน 

การเลือกและจดัล าดบัล าดบัการอ่านโดยการเขา้ถึงการเช่ือมโยงตามเกณฑข์องการเช่ือมโยงกนั
ระหวา่งการเช่ือมโยงและความเก่ียวขอ้งกบัความสนใจ 
 2.  การระบุและการเรียนรู้ข้อมูลทีส่ าคัญ 

 2.1 ใชฟั้งกช์ัน่น าทางเพื่อเลือกโครงสร้างและสร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อช่วยในการการสร้าง
ความหมายของขอ้ความ 

 2.2 ใชโ้ครงสร้างเวบ็ไซตท่ี์จะช่วยสร้างความหมาย 
 2.3 ใชเ้วบ็เคร่ืองมือคน้หาเวบ็ไซตท่ี์จะช่วยสร้างความหมาย 
 2.4 คน้หาในสภาพแวดลอ้มอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ส าหรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.5 เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอิ์นเทอร์เน็ตเพิ่มเติมท่ีจะไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.  การตรวจสอบติดตาม 
3.1 ก าหนดวา่ทุกแง่มุมของการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ตอ้งการความสนใจ 
3.2 ระบุวา่ทางเลือกในการท่องอินเทอร์เน็ต 

              3.3 เปล่ียนเคร่ืองมือคน้หาเพื่อน าทางอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ 
3.4 เปล่ียนกลยทุธ์การคน้หาเพื่อน าทางอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ 
3.5 ก าหนดเวบ็ไซตอิ์นเทอร์เน็ตท่ีไม่ไดเ้ป็นประโยชน์กบังานหรือเป้าหมาย 
3.6 ก าหนดว่าเน้ือหาอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ไม่ได้เป็นท่ีเขา้ใจได้เน่ืองจากรูปแบบ

โครงสร้างขอ้มูลใหม่ หรือการรวบรวมของเน้ือหาเหล่าน้ี 
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4.  การประเมินผล 
 4.1 ประเมินเส้นทางท่ีเป็นไปไดผ้า่นอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์เพื่อความส าเร็จของงาน  
 4.2 ประเมินความเก่ียวขอ้งและประโยชน์ของขอ้มูลในความสัมพนัธ์กบัความหมาย

เบ้ืองตน้  สร้างข้ึนผา่นการส ารวจเร่ิมตน้และต่อเน่ือง 
 4.3 ความน่าเช่ือถือของการประเมินจากขอ้มูลท่ีพบในสภาพแวดลอ้มทางอินเทอร์เน็ต

ไฮเปอร์เทก็ซ์ 
4.4 ประเมินความชดัเจนของขอ้มูลท่ีพบในสภาพแวดลอ้มทางอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ 
4.5 ประเมินผลการเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ท่ีผูอ่้านเขา้ถึง 
4.6 ประเมินค่าเวบ็ไซตแ์ละหนา้เวบ็ท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะมีการท่ีเก่ียวขอ้งขอ้มูล 
4.7 ประเมิน URL ของเวบ็ไซตท่ี์วา่ความเหมาะสมหรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 
4.8 ประเมินผลลพัธ์รายการ (เช่น 10 เวบ็ไซตต่์อหนา้โดยระบุถึง Google) เพื่อใหก้าร

ก าหนดประโยชน์ของความเหมาะสมหรือความน่าเช่ือถือ 
4.9 ประเมินผลของการคน้หา 
Hsin-Yuan Chen (2009) กลวธีิการอ่านออนไลน์ (Online Reading Strategies) น าเสนอ

ขั้นตอนการอ่านออนไลน์เป็น ก่อนอ่าน ขณะอ่าน และหลงั ซ่ีงประกอบดว้ยกลวธีิยอ่ย 13 กลวธีิดงัน้ี 
1. วางแผนและก าหนดจุดประสงค ์
2. สแกนไฮเปอร์เทก็ซ์ (เช่น หวัเร่ือง, หวัขอ้,รูปภาพ, กราฟิก) 
3. ดูไฮเปอร์ลิงคอ์ยา่งคร่าวๆ 
4. คน้ขอ้มูลและใชค้  าส าคญัในการคน้หาระหวา่งอ่าน 
5. สังเกตโครงสร้างเวปไซดไ์ฮเปอร์เทก็ซ์และความคิดหลกั 
6. ตดัสินใจเก่ียวกบัการส ารวจเวบ็ไซตท่ี์เฉพาะเจาะจงหรือเวบ็เพจ 
7.ใชท้กัษะการรู้หนงัสือภาพท่ีจะเขา้ใจประเมินผลมลัติมีเดียและส่วนประกอบ 
8. ถ่ายโอนไฮเปอร์เทก็ซ์ หรือกราฟิกไปยงัโปรแกรมเวร์ิดส าหรับงานต่อเน่ือง 
9. จดัระเบียบขอ้มูลจาก 
10. รายการคน้หาค าตอบท่ีจะอนุมานหลงัอ่าน  
11.บนัทึกเวบ็ไซตห์รือเวบ็เพจเป็นบุค๊มาร์คอินเทอร์เน็ตคน้หา 
12.ส าหรับเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการต่อไปการวจิยัหรือผลประโยชน์ 
13. ประเมินไฮเปอร์เทก็ซ์ 
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 ส าหรับงานวจิยัน้ี ไดส้รุปกลวธิิอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ไวเ้พื่อใชใ้นรูปแบบการสอนการ
อ่านภาษาองักฤษโดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 7 กลวธีิดงัน้ี 
 1.  ตระหนกัและสร้างความส าคญัของส่ิงท่ีจะอ่าน Realizing and constructing potential 
texts to read 
 2. คน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง ระบุบการดึงขอ้มูลเพื่อเขา้ถึงและภาพรวมขอ้มูลเป้าหมายท่ี
เป็นไปได ้Searching for relevant information retrieval systems to access and overview possible 
target information          
 3. ลดช่วงของขอ้มูล โดยการสร้างค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้และความส าคญัของงาน   
Identifying and learning important information 
 4. ใช้โครงสร้างเวบ็ไซต์ท่ีจะช่วยสร้างความหมาย   Using Website structure to help 
construct meaning 
 5. การตรวจสอบติดตามทุกแง่มุมของการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ Monitoring and 
determining that an aspect of Internet hypertext reading needs attention 
 6. ประเมินความเก่ียวข้องและประโยชน์ของข้อมูล และเส้นทางท่ีเป็นไปได้เพื่อ
ความส าเร็จของงาน Evaluating the possible paths through Internet hypertext to successful 
completion of task  
 7.การสรุปใจความส าคญัจากส่ิงท่ีอ่าน Finding the main idea 
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 Schmar Dobler (2003) 

กลวธีิการอ่านออนไลน์ 
 (Online Reading Strategies) 

Hsin-Yuan Chen (2009) 
กลวธีิการอ่านออนไลน์ 

(Online Reading Strategies) 

Afflerbach and Cho (2009) 
กลวธีิการอ่านอนิเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ 

(Internet Hypertext Reading Strategies) 

 
กลวธีิการอ่านอนิเทอร์เน็ต

ไฮเปอร์เทก็ซ์ 
Internet Hypertext Reading 

Strategies Model 
1.กระตุน้ความรู้เดิม  
2.ตรวจสอบความเขา้ใจ  
3.ก าหนดใจความส าคญั  
4.สงัเคราะห์ความคิด   
5.สรุปความ  
6.ตั้งค  าถาม  
7.กลวธีิการใชอิ้นเทอร์เน็ตใน
การสืบคน้ 
 

ก่อนอ่าน 
1. วางแผนและก าหนดจุดประสงค ์
2. สแกนไฮเปอร์เท็กซ์ (เช่น หวัเร่ือง,  
    หวัขอ้รูปภาพ, กราฟิก 
3. ดูไฮเปอร์ลิงคอ์ยา่งคร่าวๆ 
4. คน้ขอ้มูลและใชค้  าส าคญัในการคน้หา 
ระหว่างอ่าน 
5. สงัเกตโครงสร้างเวปไซดไ์ฮเปอร์เท็กซ์ 
6. ตดัสินใจเก่ียวกบัการส ารวจเวบ็ไซตท่ี์ 
เฉพาะเจาะจงหรือเวบ็เพจ 
7.ใชท้กัษะการรู้หนงัสือภาพท่ีจะเขา้ใจ 
ประเมินผลมลัติมีเดียและส่วนประกอบ 
8. ถ่ายโอนไฮเปอร์เท็กซ์ หรือกราฟิกไป       
  ยงัโปรแกรมเวร์ิดส าหรับงานต่อเน่ือง 
 9. จดัระเบียบขอ้มูลจาก 
10. รายการคน้หาค าตอบท่ีจะอนุมาน 
หลงัอ่าน  
11.บนัทึกเวบ็ไซตห์รือเวบ็เพจ 
 12.ส าหรับเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบั               
 การต่อไปการวจิยัหรือผลประโยชน์ 
13. ประเมินไฮเปอร์เท็กซ์ 

1.  ตระหนักและสร้าความส าคญั 
ของส่ิงทีจ่ะอ่าน เช่น คน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง,  
ลดช่วงของขอ้มูลท่ีเป็นไปได,้  
วเิคราะห์เช่ือมโยง 
2.  การระบุและการเรียนรู้ข้อมูลทีส่ าคญั  
เช่น ใชฟั้งกช์ัน่น าทางเพ่ือเลือกโครงสร้าง,  
ใชโ้ครงสร้างเวบ็ไซต ์
3.  การตรวจสอบตดิตาม เช่น ระบุวา่ทางเลือก 
ในการท่องอินเทอร์เน็ต, เปล่ียนเคร่ืองมือคน้หา
เพื่อน าทาง 
4.   การประเมนิผล เช่น ประเมินเสน้ทางท่ี
เป็นไปได,้ ประเมินความเก่ียวขอ้ง 
และประโยชนข์องขอ้มูล, ประเมินค่าเวบ็ไซต์
และหนา้เวบ็  

1.  ตระหนกัและสร้างความส าคญั
ของส่ิงท่ีจะอ่าน  
2. คน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง ระบุบ
การดึงขอ้มูลเพื่อเขา้ถึงและภาพรวม
ขอ้มูลเป้าหมายท่ีเป็นไปได ้ 
3. ลดช่วงของขอ้มูลท่ีเป็นไปได ้โดย
การสร้างค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หวัขอ้และความส าคญัของงาน   
Identifying and learning important 
information 
4. ใชโ้ครงสร้างเวบ็ไซตท่ี์จะช่วย
สร้างความหมาย    
5. การตรวจสอบติดตาม ก าหนดวา่
ทุกแง่มุมของการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์ตอ้งการความสนใจ  
6. ประเมินความเก่ียวขอ้งและ
ประโยชนข์องขอ้มูล และเสน้ทางท่ี
เป็นไปไดเ้พื่อความส าเร็จของงาน  
7.การสรุปใจความส าคญัจากส่ิงท่ี
อ่าน  
 

 

 
 

 

 

ตารางสังเคราะห์กลวธีิการอ่านอนิเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์  

 
ตารางท่ี 1 ตารางสังเคราะห์กลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ 
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4.3 องค์ประกอบของการสอนกลวธีิการอ่าน 
Williams and Burden (1997) กล่าวถึงการสอนกลวธีิการอ่านวา่ควรมีองคป์ระกอบ 

ดงัน้ี 
1. การประเมินการใช้กลวิธี โดยให้แสดงการคิดออกมาเป็นถอ้ยค า (Think Aloud) การ

สัมภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม 
2. การอธิบายเก่ียวกบักลวธีิ โดยระบุช่ือของกลวธีิ บอกวา่กลวธีินั้นใชอ้ยา่งไรทีละขั้นตอน 
3. การแสดงการใชก้ลวิธีให้ดู โดยการสาธิต หรือพูดอธิบายวา่มีกระบวนการคิดอยา่งไร

ในขณะอ่าน 
4. การสอนเสริมศกัยภาพ (Scaffold Instruction) โดยให้ความช่วยเหลือท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการของผูเ้รียน และค่อยๆลดความช่วยเหลือลงเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนใชก้ลวธีิไดด้ว้ยตนเอง 
5. การพฒันาแรงจูงใจ โดยจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนรู้สึกวา่ตนเองประสบความส าเร็จใน

การใช้กลวิธี ให้เห็นวา่กลวิธีท่ีใชส้ามารถพฒันาความสามารถในการอ่านได ้Miller and Perkins 
(1990) และ Duke and Pearson ( 2002 ) มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าการสอนกลวิธีควรมี
องคป์ระกอบดงัน้ี 

1. มีรายละเอียดท่ีชดัเจนของกลวิธีและระบุวา่จะใชก้ลวิธีน้ีเม่ือใด อาทิเช่น " กลวิธีการ
ท านายความ คือ การคาดเดาวา่ส่ิงท่ีจะอ่านต่อไปเป็นเร่ืองอะไร ผูอ่้านจะตอ้งใชม้ากในขณะอ่าน 
ผูอ่้านควรจะหยดุเม่ืออ่านจบทุกๆสองหนา้ เพื่อท านายเน้ือหาท่ีจะอ่านต่อไป" 

2. ผูส้อน หรือผูเ้รียนแสดงวิธีการใชก้ลวิธีให้ดูเป็นตวัอยา่ง เช่น " ครูจะแสดงการท านาย
ความให้ดูขณะท่ีอ่านหนงัสือเล่มน้ี โดยเร่ิมจากหนา้ปกซ่ึงครูเห็นรูปของนกเคา้แมว ดูเหมือนวา่เจา้
นกเคา้แมวตวัน้ีสวมชุดนอน และถือเทียนไขไวใ้นมือ ครูจึงท านายวา่ส่ิงท่ีจะอ่านน่าจะเป็นนิทาน
เก่ียวกบันกเคา้แมว ซ่ึงเร่ืองน้ีเกิดข้ึนในเวลากลางคืน นอกจากน้ีช่ือเร่ืองก็บอกบางส่ิงกบัครูเช่นกนั 
(Owl at Home) ท าให้ครูยิ่งแน่ใจวา่หนงัสือเล่มน้ีตอ้งเก่ียวกบันกเคา้แมว หรือนกเคา้แมวเป็นตวั
ละครเอกในหนงัสือเล่มน้ี และเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดข้ึนท่ีบา้น" 

3. ร่วมแรงร่วมใจในการใชก้ลวธีิการอ่าน ตวัอยา่งเช่น " ครูไดท้  านายเน้ือหาของ 
หนงัสือเล่มน้ีไปแลว้ คราวน้ีครูอยากให้นกัเรียนไดร่้วมกนัท านายกบัครูดว้ย เราควรหยุดตรงน้ีและ
ช่วยกนัคิดวา่จะเกิดอะไรข้ึนต่อไป บอกครูซิวา่เธอคิดอะไร และท าไม .............." 

4. ผูส้อนใหผู้เ้รียนฝึกใชก้ลวธีิโดยปล่อยความรับผดิชอบทีละนอ้ย ครูเป็นผูค้อยแนะน า 
5. ผูเ้รียนฝึกใชก้ลวิธีโดยอิสระ ซ่ึงในขั้นน้ีเน้ือหาท่ีน ามาสอนควรจะสอดคลอ้งกบักลวิธีท่ี

เรียน และไม่มีองคป์ระกอบอ่ืนท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการประยุกตใ์ชก้ลวิธีท่ีเรียน อาทิเช่น ค าศพัท์
โครงสร้างท่ียาก เป็นตน้ 
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6. ควรมีการประเมินผลตลอดเวลา ผูส้อนควรตรวจสอบการใชก้ลวิธีและความเขา้ใจใน
การอ่านของผูเ้รียน ผลจากการตรวจสอบจะสะทอ้นกลบัไปยงัการสอนของครูวา่อาจจะตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียน และในขณะเดียวกนัผูเ้รียนก็ตอ้งตรวจสอบการใชก้ลวิธีการอ่านของตนเอง ตระหนกั
ถึงจุดอ่อนและจุดแขง็ของตนเองเพื่อพฒันาความเขา้ใจในการอ่านต่อไป 

Winnograd and Hare (1988 อา้งถึงใน Anderson,1999) มีความเห็นวา่บทบาทของผูส้อน
ในการอธิบายวิธีการใช้กลวิธีเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้การสอนประสบความส าเร็จ โดยท่ีผูส้อน
จะตอ้งค านึงถึงค าถาม 6 ประการท่ีจะใชป้ระกอบการอธิบาย คือ กลวิธีน้ีคือกลวิธีอะไร เหตุใดจึง
ตอ้งเรียนรู้กลวิธีน้ี จะใชก้ลวิธีน้ีไดอ้ย่างไร เม่ือไรจึงจะใชก้ลวิธีน้ี จะน ากลวิธีน้ีไปใชก้บัส่วนใด
ของบทอ่าน และจะประเมินการใชก้ลวธีิน้ีไดอ้ยา่งไร 

นอกจากน้ีแลว้ Cohen (1998) ยงัไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบับทบาทของผูส้อน
ในการสอนกลวิธีการอ่านว่า ควรเปล่ียนบทบาทมาเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ซ่ึง
บทบาทคือ การช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้ความเป็นอิสระ มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองโดย
ผูส้อนจะเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมเรียนคนหน่ึง  กล่าวโดยสรุปแล้วการสอนกลวิธีการอ่านควรมี
ลกัษณะดงัน้ี 

1. มีการแนะน ารายละเอียดเก่ียวกบัจุดประสงค์และความส าคญัของการใช้กลวิธี เช่น 
กลวธีินั้นๆจะใชเ้ม่ือไร และใชอ้ยา่งไร 

2. ให้ผูเ้รียนมีกฎเกณฑ์ในการใชก้ลวิธีส าหรับตนเอง  เช่น ตอ้งมีการวางแผนว่าจะอ่าน
อยา่งไร โดยวธีิใด และตอ้งประเมินผลการใชก้ลวิธีของตนเองดว้ยวา่ช่วยให้ตนเองเขา้ใจหรือไม่ถา้
ไม่เขา้ใจตอ้งท าอยา่งไร 

3. ควรสอนกลวิธีหลายๆกลวิธี ทั้งน้ีเน่ืองจากการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพนั้นผูอ่้านจะตอ้ง
สามารถปรับเปล่ียน พลิกแพลง ยดืหยุน่ เลือกใชก้ลวธีิใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และจุดมุ่งหมาย
ในการอ่าน 

4. ผูอ่้านตอ้งไดรั้บการฝึกอยา่งสม ่าเสมอ และฝึกใชก้ลวธีิกบับทอ่านท่ีมีความแตกต่างกนั 
5. การเรียนการสอนโดยเน้นภาระงาน  
 5.1 ความหมายของภาระงาน 

นกัการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของภาระงานในด้านการจดัการเรียนการสอนทาง
ภาษา ดงัน้ี Richards, Platt & Weber.  (Ellis. 2003: 4; อา้งอิงจากRichards, Platt & Weber. 1985); 
Breen. (Ellis. 2003: 4; อา้งอิงจาก Breen. 1989);  Nunan. (1999: 25) และLee. (Ellis. 2003: 4; 
อา้งอิงจาก Lee.2000) ใหค้  านิยามภาระงานวา่ หมายถึง กิจกรรมหรือช้ินงานท่ีผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัดว้ย
ความเขา้ใจ มีการเช่ือมโยงขอ้มูล หรือมีปฏิสัมพนัธ์ในการใช้ภาษา ซ่ึงเน้นการส่ือความหมาย
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มากกว่ารูปแบบทางภาษา นอกจากน้ีเป็นกิจกรรมท่ีมีเป้าหมาย ขั้นตอนชัดเจนและต่อเน่ือง 
ตวัอย่างเช่น การวาดภาพขณะฟังเทปและฟังค าสั่งแลว้ ปฏิบติัตามโดยทัว่ไปตอ้งการให้ผูส้อน
พิจารณาความสมบูรณ์ของช้ินงาน และมีการสอนกิจกรรมภาระงานท่ีหลากหลายซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์มากกวา่การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเพียงอยา่งเดียว 

Skehan (Ellis. 2003: 4; อา้งอิงจากSkehan. 1996a) และ Willis (1996: 23) ไดใ้ห้
ความหมายของภาระงานในท านองเดียวกนัว่า ภาระงานคือกิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กับชีวิตจริงซ่ึง
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาในการปฏิบติังานจนบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว ้ เพื่อให้ไดช้ิ้นงาน
สมบูรณ์ โดยเนน้การส่ือความหมายมากกวา่รูปแบบของภาษา พร้อมทั้งมีการประเมินผลของงาน
ดว้ย 

Ellis ( 2003: 9-10) ไดใ้หค้วามหมายของภาระงาน จ านวน 6 ประการ ดงัน้ี 
1. ภาระงาน หมายถึง แผนการท างาน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือก าหนดการสอน หรือแผนส าหรับ

ก าหนดกิจกรรมในรายวชิาท่ีสอน 
2. ภาระงานเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาท่ีเน้นการส่ือความหมาย ซ่ึงภาระงานตอ้งส่งเสริม

ผูเ้รียนในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร โดยวิธีการปฏิบติัจริง มุ่งเนน้การใชภ้าษาส่ือความหมายใน
การปฏิบติังาน 

3. ภาระงานเก่ียวขอ้งกบักระบวนการใชภ้าษาในสถานการณ์จริง โดยกระตุน้หรือส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนใชภ้าษาท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงในการส่ือสาร เช่น การขอขอ้มูลการถามตอบ และ
การซกัถามเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

4. ภาระงานเก่ียวขอ้งกบัทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซ่ึงภาระงานสามารถเช่ือมโยงทกัษะทั้ง 4 
เขา้ดว้ยกนัเช่น ฟัง หรืออ่านขอ้ความแลว้แสดงความเขา้ใจโดยการพูดหรือการเขียน 

5. ภาระงานตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิด ความรู้ความเขา้ใจ เช่น การคดัเลือก 
การเรียงล าดบั การใหเ้หตุผล และการประเมินผลขอ้มูลเพื่อท่ีจะท าให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว ้

6. ภาระงานตอ้งมีความชดัเจนตามเป้าหมายของภาระงาน โดยในแผนการท างานนั้น ตอ้ง
ก าหนดว่าภาษาท่ีได้หลังจากท าภาระงานต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของกิจกรรมและเม่ือ
ผูเ้รียนปฏิบติังานเรียบร้อยแลว้จะไดเ้รียนรู้และฝึกภาษาท่ีถูกตอ้งในภาระงานนั้น 

จากความหมายของภาระงานขา้งตน้สรุปไดว้่า ภาระงานในการจดัการเรียนการสอนทาง
ภาษาหมายถึง กิจกรรมหรือช้ินงานท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
โดยใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน ผูเ้รียนตอ้งใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความ
เป็นจริงในการปฏิบติังาน และเนน้การส่ือความหมายมากกวา่รูปแบบทางภาษา มีขั้นตอนท่ีชดัเจน
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ในภาระงาน มีการเช่ือมโยงทกัษะทั้ง 4 ทกัษะ  ขณะปฏิบติังานเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้ไดช้ิ้นงานออกมา
อยา่งสมบูรณ์มากท่ีสุด 

5.2 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
ผูเ้ช่ียวชาญเสนอหลกัการท่ีช่วยให้ผูส้อนพิจารณาตวัเลือกและออกแบบการจดัการเรียนรู้

แบบเนน้งานปฏิบติั เพื่อกระตุน้และส่งเสริมผูเ้รียนปฏิบติังานใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด ดงัน้ี 
 Willis (1996: 130-131) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนกิจกรรมแบบเนน้ภาระงาน วา่ ผูส้อน

ตอ้งเตรียมภาษาส าหรับผูเ้รียนอายุนอ้ยเป็นพิเศษและหาวิธีช่วยให้ผูเ้รียนมีโอกาสและความมัน่ใจ
ในการใชค้  าหรือวลีท่ีเรียนดว้ย ดงันั้น หลกัการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานส าหรับผูเ้รียนตอ้ง
ครอบคลุมในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ใชภ้าษาเป้าหมายในห้องเรียนเท่าท่ีเป็นไปได ้ โดยเร่ิมตน้ จากค าและวลีท่ีผูเ้รียนมีจาก
ประสบการณ์เดิม หรือสามารถคาดเดาได ้

2. สร้างกิจกรรมท่ีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุผลส าเร็จ 
3. สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นกนัเองและเกิดความร่วมมือในการท างาน เพื่อว่า

ผูเ้รียนรู้สึกเป็นอิสระในการท างานหรือกลา้ซกัถามเม่ือมีปัญหา 
4. มัน่ใจวา่ทุกกิจกรรมของภาระงานนั้น สร้างความมัน่ใจแก่ผูเ้รียนดา้นความสามารถการ

ใชภ้าษาของผูเ้รียน 
5. ตอ้งยอมรับวา่การปฏิบติังานในขั้นตอนแรกอาจไม่สมบูรณ์แบบ 
6. ควรใหก้ารเสนอแนะผูเ้รียนในส่ิงท่ีผิดพลาด และส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกหรือปฏิบติัซ ้ าอีก

คร้ังหน่ึงโดยไม่ควรช่วยแกไ้ขขอ้ผดิพลาดมากเกินไป 
7. ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาแม่ได ้ตลอดจนส่งเสริมผูเ้รียนให้ใชภ้าษาเป้าหมายในการ

ปฏิบติังานใหม้ากท่ีสุด 
8. มัน่ใจวา่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจค าสั่งในขั้นตอนการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน และตระหนกั

วา่ผูเ้รียนตอ้งมีโอกาสในการฝึกรูปแบบโครงสร้างของประโยคท่ีถูกตอ้งในขั้นตอนทา้ยของภาระ
งาน 

9. ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจประโยชน์ขององคป์ระกอบในภาระงานและสามารถช่วยให้ผูเ้รียน
ย้อนคิดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี Wills (1969)ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีในการจดัการสอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบเนน้ภาระ
งานกบัผูเ้รียนเพิ่มเติมว่า การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานสามารถช่วยให้ผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนได้
เรียนซ่อมเสริมใหเ้ขา้ใจการใชภ้าษาชดัเจนและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานมาก
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ข้ึน เกิดความมั่นใจในตนเองเพิ่มข้ึนและภาระงานสามารถช่วยให้บรรลุผลส าเร็จทางด้าน
กระบวนการทางความคิดดว้ย 

 Cameron  (2001: 31) เสนอหลกัการในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ภาระงานในห้องเรียน  ไว้
ดงัน้ี 

1. ภาระงานควรมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย และมีเอกภาพส าหรับผูเ้รียนในเร่ืองหัวขอ้ 
กิจกรรมหรือผลงาน 

2. ควรใชภ้าษาท่ีเนน้การส่ือความหมายและจุดมุ่งหมายส าหรับผูเ้รียน ในภาระงานนั้นๆ 
3. ภาระงานควรมีเป้าหมายการเรียนภาษาท่ีชดัเจน 
4. ภาระงานควรมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุด 
5. ภาระงานควรส่งเสริมความสนใจและความกระตือรือร้นของผูเ้รียน 

Ellis (2003: 276-278) ไดใ้หห้ลกัการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน ดงัน้ี 
1. ความยากง่ายของภาระงานตอ้งเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 
2. ผูส้อนควรตั้งเป้าหมายหรือจุดประสงคข์องแต่ละภาระงานใหช้ดัเจน 
3. ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของภาระงาน  ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งปฏิบติังานอยา่ง

จริงจงัมิใช่ท าเพียงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น 
4. ผูเ้รียนสามารถปรับตวัให้เหมาะสมกบับทบาทกิจรรมในบทเรียนของภาระงานนั้นๆ 

พร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาการใชภ้าษาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างราบร่ืน โดยท างานร่วมกนัเป็นงานคู่หรืองาน
กลุ่ม 

5. ภาระงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้ภาษาของตนเองในการปฏิบติังาน และเป็นการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 

6. ภาระงานเบ้ืองตน้ส าหรับผูเ้รียนคือการใชภ้าษาเพื่อมุ่งเนน้การส่ือความหมาย ส่ิงหน่ึงท่ี
จะท าให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการใช้ภาษา  คือการจดัภาระงานให้หลากหลาย ซ่ึงรวมทั้ง
โครงสร้างของภาษาท่ีใชด้ว้ย 

7. ภาระงานท่ีดีควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้รูปแบบภาษาท่ีถูกต้อง  ทั้งน้ีควร
สอดคลอ้งกบัหลกัการในขอ้ 6 

8. ภาระงานท่ีดีควรให้ผูเ้รียนประเมินผลในการด าเนินงานและความก้าวหน้าในการ
ปฏิบติังาน 

นอกจากน้ี Ellis (2003) ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ หลกัการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระ
งานดงักล่าวไม่สามารถครอบคลุมทุกหลกัการ บางหลกัการไม่สามารถท าไดก้บัวิธีการใดวิธีการ
หน่ึง ดงันั้น ผูส้อนจึงตอ้งเลือกวิธีการท่ีตนเองมีความถนดั เขา้ใจ และสามารถท าให้ผูเ้รียนสามารถ
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ปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุดจากหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ภาระงานดงักล่าว สรุปไดว้า่ 
การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานท่ีดีนั้น ตอ้งค านึงถึงระดบัชั้นของผูเ้รียน เป้าหมายและขั้นตอน
การด าเนินการตอ้งมีความชดัเจน ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริง เนน้การ
ส่ือความหมายมากกวา่รูปแบบทางภาษา มีการประเมินผลการด าเนินการเพื่อปรับปรุงและพฒันา
ภาระงานต่อไป ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานเป็นการสร้างโอกาสให้
ผูเ้รียนมีความมัน่ใจ กลา้ท่ีจะใชภ้าษาในการปฏิบติังาน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3 องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
 Candlin; & Dermot (1987: 10-12); Nunan (1989: 10-11); และ Ellis (2003: 21) ระบุ

องคป์ระกอบของภาระงานท่ีสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ 
1. เป้าหมาย (Goal) หมายถึง การก าหนดเป้าหมายของภาระงาน บอกขอบเขตของ

ภาระงานนั้นว่าตอ้งการให้ผูเ้รียนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายใดในการด าเนินภาระงานแต่ละภาระ
งาน เช่น เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

 2. ขอ้มูลป้อนเขา้(Input) หมายถึง ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะสมจริง เป็นขอ้มูลท่ีผูเ้รียนใช้
ในการด าเนินภาระงานนั้นๆ หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากส่ือต่าง ๆ และประสบการณ์ของผูเ้รียนในการ
ปฏิบัติภาระงาน ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของจดหมาย ข้อความจากหนังสือพิมพ์ ข้อความจาก
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ รูปถ่าย ภาพวาด ตารางเวลา เป็นตน้ 

3. บทบาท (Roles) หมายถึง บทบาทของครูและผูเ้รียนในการด าเนินภาระงานให้
บรรลุผลส าเร็จ  บทบาทของครู (Teacher Role) ระบุว่าขณะด าเนินปฏิบติัภาระงานนั้น ครูมี
บทบาทอยา่งไร เช่น ครูเป็นผูค้อยช้ีแนะ อ านวยความสะดวก สังเกตการณ์ เป็นตน้  บทบาทผูเ้รียน 
(Learner Roles) ระบุวา่ผูเ้รียนมีบทบาทอยา่งไร นั้นการปฏิบติัภาระงานในแต่และขั้นตอน 

4. ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedures) หมายถึง การก าหนดขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบติังาน 

5. ผลงาน (Outcomes) หมายถึง ผลส าเร็จของผลงานมี 2 ประเด็น ไดแ้ก่ดา้น
ผลผลิต คือผลงานหรือช้ินงานท่ีปฏิบติับรรลุเป้าหมายของภาระงาน และดา้นกระบวนการ คือ 
รูปแบบโครงสร้างภาษาและขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งมีระบบ 

นอกจากน้ี Candlin; & Dermot (1987: 10-12); Nunan (1989: 10-11); และ Ellis (2003: 21) 
ให้ความคิดเห็นเร่ืององคป์ระกอบวา่ ควรให้ความส าคญัของการจดัชั้นเรียน (Setting) ไดแ้ก่ การ
จดัการสภาพกาณ์ในห้องเรียนให้เป็นตามสถานท่ีต่างๆ ตามหนา้ท่ีทางภาษา เช่น ในร้านอาหาร ใน
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ห้องสมุด เป็นตน้  และการประเมินผลภาระงาน (Feedback) ซ่ึงเป็นการประเมินผลภาระงานใน
ดา้นผูเ้รียน กระบวนการ และช้ินงาน 

ส่วน Pica et al (1993: 11-17) กล่าวถึงองคป์ระกอบของกิจกรรมเนน้ภาระงานวา่มี 2 ส่วน 
คือ จุดมุ่งหมาย (Goal) และงานหรือกิจกรรม (Work or Activities) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. จุดมุ่งหมาย (Goal) ของภาระงาน คือ การระบุวา่ ผูเ้รียนร่วมกนัท างานเป็นกลุ่มหรือ
ท างานเด่ียว เพื่อใหบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายของภาระงานนั้น 

2. งานหรือกิจกรรม (Work or Activities) แบ่งเป็นสองชนิด คือ 
 2.1 งานท่ีระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน (Interactant Relationship) วา่ผูเ้รียนจะ

เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล (Suppliers) หรือเป็นผูร้้องขอขอ้มูล (Requesters) ขณะร่วมท างานเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องงานนั้น 

 2.2 งานท่ีระบุว่าผู ้เรียนจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction 
Requirement) งานบางชนิดผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเป็นทั้งผูร้้องขอและผูใ้ห้ขอ้มูล งานประเภทน้ีท าให้
ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและต่อภาษาค่อนขา้งมาก เพราะเกิดการส่ือสารสองทาง (Two-way 
Communication) 

จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปได้ว่า  องค์ประกอบภาระงาน ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของ
ภาระงานท่ีระบุว่าภาระงานนั้นตอ้งการให้ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์ของหน้าท่ีทางภาษาอย่างใด
อย่างหน่ึงในการท ากิจกรรมนั้นผูเ้รียนจะได้ฝึกการใช้ภาษาโดยใช้ตวัป้อนท่ีสมจริงซ่ึงจะท าให้
ผูเ้รียน สามารเช่ือมโยงเหตุการณ์ในภาระงานนั้นกบัเหตุการณ์จริงท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นสถานการณ์
จริง ทั้งน้ีกิจกรรมนั้นจะมีการระบุขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมอยา่งชดัเจนเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์อยา่งใด
อยา่งหน่ึง ขณะเดียวกนัภาระงานนั้นก็มีการก าหนดบทบาทของครูและผูเ้รียนวา่จะมีปฏิสัมพนัธ์ต่อ
กนัในลกัษณะใด ดงันั้นการออกแบบภาระงานให้มีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัองค์ประกอบดงักล่าว 
เพื่อท่ีจะทา้ทายและดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนในการพฒันาการใชภ้าษาของตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
 
 
5.4 รูปแบบกจิกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
การเรียนรูภาษาจากภาระงานตอ้งอาศยักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุช้ินงาน โดยให้

ผูเ้รียนไดฝึ้กการใชภ้าษาในสถานการณ์จริงมากท่ีสุดเพื่อให้เกิดทกัษะในการปฏิบติั Willis (1996: 
26-27) ไดเ้สนอรูปแบบกิจกรรมภาระงาน จ านวน 6 รูปแบบ ดงัน้ี 



49 

 

1. การจดัท ารายการ (Listing) คือ รูปแบบกิจกรรมท่ีมุ่งหวงัให้ผูเ้รียน แสดงความคิดเห็น
ของตน โดยมีวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมความคิดและการคน้หาความจริง 

2. การเรียงล าดบัและการแยกประเภท (Ordering and sorting) คือ รูปแบบกิจกรรมท่ีผูเ้รียน
ฝึกใชภ้าษาในการเรียงล าดบัขอ้มูลและจดัแยกประเภทตามหวัขอ้ต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง 

3. การเปรียบเทียบ (Comparing) คือ รูปแบบกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนั แต่แหล่งท่ีมาหรือเน้ือหาต่างกนั เพื่อท่ีจะรวบรวมส่วนท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึง
กนั และแยกแยะส่วนท่ีแตกต่างกนัได ้

4. การแกปั้ญหา (Problem solving) คือ รูปแบบกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นและ
เหตุผลพร้อมทั้งทา้ทายใหผู้เ้รียนพยายามแกไ้ขปัญหาใหบ้รรลุผล 

5. การแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Sharing personal experience) คือ รูปแบบกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดใ้ช้ภาษาพูดเก่ียวกบัตนเอง และแลกเปล่ียนขอ้มูลกบับุคคลอ่ืน ผลท่ีไดจ้าก
การปฎิสัมพนัธ์นั้นใกลเ้คียงกบับทสนทนาในชีวติประจ าวนั 

6. งานท่ีสร้างสรรค์ (Creative task) หรืออีกช่ือหน่ึงท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า โครงงาน คือ
รูปแบบกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนท างานเป็นคู่หรือกลุ่ม งานประเภทน้ีมีขั้นตอนการท างานมากกว่า
ประเภทอ่ืน และเป็นงานท่ีรวมกิจกรรมหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัซ่ึงบางคร้ังผูเ้รียนอาจตอ้งออกไป
ท ากิจกรรมนอกชั้นเรียน ส่ิงท่ีส าคญัท่ีท าใหง้านเสร็จสมบูรณ์นั้นข้ึนอยูก่บัทกัษะการจดัการและการ
ท างานร่วมกนั 

Willis (1996: 127-130) ไดเ้สนอรูปแบบกิจกรรมภาระงานส าหรับเด็ก อายุนอ้ยกวา่ 11 
หรือ12 ปีว่า ผูเ้รียนในระดบัน้ีจะมีความวิตกกงัวลในการฝึกใช้ภาษานอ้ยกว่าวยัผูใ้หญ่ เน่ืองจาก
ผูเ้รียนวยัน้ีใชค้วามรู้สึกในการจดัการกบัส่ิงต่าง ๆ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัความเขา้ใจเก่ียวกบัทุกส่ิง
ท่ีปฏิบติั ผูเ้รียนสามารถจ าและลอกเลียนแบบไดดี้ส่วนใหญ่ ผูเ้รียนจะสนุกกบัการเล่นเกม และมกั
เรียนรู้ภาษาโดยท ากิจกรรมต่างๆ อยูเ่สมอ เช่นฟังและท ากิจกรรม (Listen and do activities) การจดั
กลุ่มและจ าแนก (Classifying) และกิจกรรมปริศนา(Puzzles) 

Pica; Kanagy; & Falodun (Richards; & Rodgers. 2002: 235; อา้งอิงจาก Pica; Kanagy; & 
Falodun. 1993) ไดจ้  าแนกรูปแบบภาระงาน ดงัน้ี 

1. ภาระงานการปะติดปะต่อขอ้มูล(Jigsaw task) เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนรวบรวมขอ้มูลของ
แต่ละกลุ่มแลว้น ามาสรุปเป็นภาพรวมของขอ้มูลหรือเร่ืองราวท่ีก าหนดให ้

2. ภาระงานการแลกเปล่ียนขอ้มูล(Information-gap task) เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนท าเป็นคู่
หรือกลุ่มมีการพูดแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหไ้ดง้านปฏิบติัท่ีสมบูรณ์ 
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3. ภาระงานการแกปั้ญหา (Problem-solving task) เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดรั้บปัญหาและ
ขอ้มูลท่ีก าหนดให ้และผูเ้รียนตอ้งพยายามร่วมกนัแกปั้ญหาใหบ้รรลุผลตามประสงค ์

4. ภาระงานการตดัสินใจ (Decision–making task) เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดรั้บปัญหา ซ่ึงมี
ทางเลือกในการแกปั้ญหาหลายวิธี ผูเ้รียนตอ้งเลือกวิธีใดวิธีหน่ึง หลงัจากนั้นมีการอภิปรายเหตุผล
การในการแกปั้ญหาร่วมกนั 

5. ภาระงานการแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Opinion exchange task) เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้
ให้ผูเ้รียนกระตือรือร้นในการอภิปรายผลและแลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยผูเ้รียนไม่จ  าเป็นตอ้ง
บรรลุขอ้ตกลงร่วมกนั 

Prabhu (Ellis. 2003: 213; อา้งอิงจาก Prabhu. 1987) ไดเ้สนอรูปแบบกิจกรรมท่ีเนน้ภาระ
งาน จ านวน3 รูปแบบ ประกอบดว้ย 

1. กิจกรรมการแลกเปล่ียนขอ้มูล (Information-gap activity) คือ การแลกเปล่ียนขอ้มูลจาก
คนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึง หรือจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ 

2. กิจกรรมการแลกเปล่ียนเหตุผล (Reasoning-gap activity) คือ ขอ้มูลใหม่ท่ีไดจ้ากขอ้มูล
ไดผ้า่นการลงความเห็น การสรุปความ ใหเ้หตุผล ของผูเ้รียนมาแลว้ 

3. กิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Opinion-gap activity) คือ การระบุและใชภ้าษาแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองของตวับุคคล ความรู้สึก ทศันคติในการโตต้อบกบัสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้
จากรูปแบบกิจกรรมท่ีเนน้ภาระงานขา้งตน้น้ี สรุปไดว้า่ กิจกรรมท่ีเนน้ภาระงานนั้นเป็นกิจกรรมท่ี
มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง ตลอดจนลงมือ
ปฏิบติังานดว้ยตนเองและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ดงันั้น ความหลากหลายของรูปแบบ
กิจกรรมเหล่าน้ี สามารถพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนทั้งทางดา้นการใชภ้าษาและทกัษะกระบวนการ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.5 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานเป็นการเรียนรูภาษาท่ีเกิดจากการใช้ภาระงานเป็นส่ือ 

ส่ิงท่ีส าคญัคือ ผูเ้รียนตอ้งรู้เป้าหมายของภาระงาน และท าความเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
ในแต่ละงาน เพื่อมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาการใช้ภาษาท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงใน
ชีวติประจ าวนัได ้มีนกัการศึกษา 2 ท่าน ไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน ดงัน้ี 
Willis (1996: 56-58) ไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน ดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task)  
ขั้นตอนน้ีคือ การแนะน าหวัขอ้และภาระงาน ใดย 
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 1.1 ผูส้อนจะช่วยผูเ้รียนให้เขา้ใจประเด็นส าคญั และจุดประสงคข์องภาระงาน เช่น 
การระดมความคิด การใชรู้ปภาพ ฯลฯ 

1.2 ผูส้อนอาจเนน้ค าหรือวลีท่ีจ าเป็นส าหรับภาระงาน แต่ยงัไม่ควรสอนโครงสร้าง
ไวยากรณ์ใหม่ 

 1.3 ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัขั้นตอนน้ี ตวัอยา่งกิจกรรมเช่น การคดัเลือกค าท่ีไม่เขา้กลุ่ม
ออก 

1.4 ผูส้อนควรใหเ้วลาผูเ้รียนในการคิดเก่ียวกบัวธีิการปฏิบติังาน 
 1.5 ถ้าภาระงานเก่ียวข้องกับข้อความให้ผูเ้รียนอ่านข้อความเพื่อท าความเข้าใจ

เสียก่อน 
2. ขั้นระหว่างการปฏิบัติงาน (Task cycle)  

2.1 ภาระงาน (Task) 
  2.1.1 ผูเ้รียนสามารถท าภาระงานเป็นงานคู่ (Pair work) หรืองานกลุ่ม (Group 

work) พร้อมทั้งใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสใชภ้าษาเป้าหมายเพื่อแสดงความคิดเห็น 
  2.1.2 ผูส้อนเดินรอบๆหอ้งและสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน พร้อมทั้งกระตุน้ผูเ้รียนให

พยายามใชภ้าษาเป้าหมายในการส่ือสาร 
  2.1.3 ผูส้อนช่วยผูเ้รียน กรณีท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ เช่น ผูเ้รียนตอ้งการพูด

อะไร แต่จะไม่แทรกเพื่อแกไ้ขรูปแบบภาษาท่ีไม่ถูกตอ้ง 
  2.1.4  ผูส้อนเนน้การใชภ้าษาท่ีเกิดข้ึนกบัเหตุการณ์ท่ีเฉพาะหนา้ และสร้างความ

มัน่ใจกบัผูเ้รียนโดยการท างานเป็นกลุ่ม 
 2.2 การวางแผน (Planning) 

2.2.1 การวางแผนเป็นการเตรียมการส าหรับการรายงานผล  ซ่ึงเป็นขั้นตอนต่อไป
ผูเ้รียนจะรายงานให้เพื่อนทั้งห้องรับทราบเร่ืองการท าภาระงานวา่เป็นอยา่งไร และไดช้ิ้นงานหรือ
ผลงานอะไร 

2.2.2 ผูเ้รียนเขียนฉบบัร่างพร้อมทั้งฝึกซอ้มวา่จะตอ้งเขียนหรือพูดอะไร 
2.2.3 ผูส้อนเดินไปรอบๆหอ้งเรียน เพื่อแนะน าผูเ้รียนทางดา้นภาษา 
2.2.4 ผูเ้รียนสามารถถามค าถามกบัผูส้อนเก่ียวกบัหวัขอ้นั้นๆ 
2.2.5 รายงานเป็นรูปการเขียน ผูส้อนสามารถส่งเสริมให้เพื่อนผูเ้รียนแกไ้ข โดยใช้

พจนานุกรมภาษาองักฤษได ้
2.2.6 ในขั้นการวางแผน เนน้เร่ืองความชดัเจน การเรียบเรียงและความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลการรายงาน (Report) 
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2.2.7 ผูส้อนสุ่มถามผูเ้รียนบางคู่หรือบางกลุ่ม โดยให้รายงานสรุปแก่เพื่อนทั้งห้อง
เพื่อให้ทุกคนสามารถเปรียบเทียบผลท่ีได้ วิธีการอาจเป็นรูปแบบการรายงานของผูเ้รียน 1-2 กลุ่ม 
ให้กลุ่มอ่ืนเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นและเติมเต็มในส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งก าชบัให้ผูเ้รียนจด
บนัทึกในระหวา่งท่ีเพื่อนรายงานดว้ย 

2.2.8 ผูส้อนแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองเน้ือหาท่ีผูเ้รียนรายงาน บางคร้ังอาจปรับ
ภาษาใหม่ในภายหลงั แต่ไม่ควรแกไ้ขหนา้หอ้งเรียนขณะท่ีผูเ้รียนรายงาน 

3. ขั้นหลงัการปฏิบัติงาน (Language focus) 
 3.1 การวเิคราะห์ภาษา (Analysis) 

3.1.1  ผูส้อนเตรียมรูปแบบโครงสร้างทางภาษาท่ีไม่ถูกตอ้งในภาระงาน ให้ผูเ้รียน
ร่วมกนัวเิคราะห์โครงสร้างทางภาษากบัเพื่อนๆ 

3.1.2 ผูส้อนคอยให้ความช่วยเหลือขณะท่ีผูเ้รียนร่วมกนัท างาน เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนถามค าถามได ้

3.1.3 ผูส้อนทบทวนการวิเคราะห์ของผูเ้รียนอีกคร้ังบนกระดาน จากนั้นให้ผูเ้รียน
คดัลอกลงในสมุด 

4. การฝึกใช้ภาษา (Practice) 
4.1 ผูส้อนใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมฝึกใชภ้าษา และสรุปโครงสร้างทางภาษาให้ผูเ้รียน

เขา้ใจชดัเจน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัเน้ือหาท่ีไดว้ิเคราะห์แลว้ Willis ไดใ้ห้ความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ เม่ือผูเ้รียน
ท าภาระงานแต่ละคร้ังเสร็จส้ิน ผูส้อนอาจเลือกท าการติดตามผล (Follow-up) ดงัน้ี  

4.2 ผูเ้รียนควรฝึกใช้ภาษาท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัภาระงานทางดา้นการพูดซ ้ าอีก
คร้ังหน่ึง แต่ควรเปล่ียนจากคู่เดิมหรือกลุ่มเดิม 

4.3 ผูเ้รียนควรยอ้นกลบัไปดูส่ือหรือบทความของภาระงาน  และเขียนค า วลี หรือ
โครงสร้างท่ีส าคญัแลว้จดบนัทึก 

4.4 ผูเ้รียนควรไดอ้ภิปรายถึงความรู้สึกเก่ียวกบัการท าภาระงานวา่เป็นอยา่งไรบา้ง
และอะไรท่ีผูเ้รียนจะน าไปท าต่อไป หรือเขียนบนัทึกประจ าวนัเพื่อใหผู้ส้อนอ่านทีหลงั 

 
 
Ellis (2003: 244-262) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการเรียนแบบเนน้ภาระงาน ดงัน้ี 
1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนท่ีมุ่งเนน้การเตรียมผูเ้รียนให้สามารถท าภาระ

งานไดโ้ดยเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูเ้รียนได้นั้น ซ่ึงตอ้งอาศยั
วธีิการ 4 วธีิ ดงัต่อไปน้ี 
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1.1 สนบัสนุนผูเ้รียนใหป้ฏิบติังานท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัภาระงาน (Task) 
1.2 ใหผู้เ้รียนสังเกตรูปแบบของการท าภาระงาน (Task) 
1.3 กระตุน้ผูเ้รียนให้ท ากิจกรรมท่ีไม่ใช่ภาระงาน แต่เป็นการส่งเสริมความพร้อม

ท่ีปฏิบติังานในขั้นต่อไป 
1.4 วางแผนอย่างเป็นระบบส าหรับภาระงานหลกั ได้แก่ การวางแผนการ

ปฏิบติังานส าหรับผูเ้รียนการวางแผนท่ีช้ีแนะรูปแบบภาษา และการวางแผนแบบเนน้เน้ือหา 
2. ขั้นระหวา่งการปฏิบติังาน (During-task หรือท่ี Willisใช้ว่า Task cycle) มีวิธีการ

ปฏิบติังาน 2 วธีิในการปฏิบติังานในขั้นตอนน้ี 
2.1 คุณลกัษณะภาระงาน (Task performance options) คือ คุณลกัษณะต่าง ๆ ของ

งานปฏิบติัท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูส้อนสามารถวาง
แผนการสอนล่วงหนา้ได ้เช่น ประการแรก การก าหนดเวลาในการท าภาระงาน ถา้ผูส้อนเนน้การใช้
ภาษาท่ีถูกตอ้ง (Accuracy) ในการปฏิบติังาน ควรให้ผูเ้รียนก าหนดระยะเวลาเอง แต่ถา้ให้ผูเ้รียน
เน้นการใช้ภาษาอย่างดี (Fluency) ควรก าหนดระยะเวลาให้ผูเ้รียน เพื่อฝึกให้ผูเ้รียนเกิดความ
คล่องแคล่วในการใชภ้าษาโดยไม่ค  านึงเร่ืองความถูกตอ้งนกั  ประการท่ีสอง การให้ขอ้มูลบางส่วน
กบัผูเ้รียนในขณะท่ีผูเ้รียนก าลงัท าภาระงาน และประการท่ีสาม คือการให้ค  าแนะน าส่วนของภาระ
งานท่ีผูเ้รียนไม่คาดคิดค าตอบไวซ่ึ้งเป็นการทา้ทายผูเ้รียน เช่น ภาระงานท่ีตอ้งการตดัสินใจ           
(A decision-making task) เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความสนใจและใชภ้าษาในภาระงานเพิ่มข้ึน 

2.2 คุณลกัษณะทางดา้นกระบวนการ (Process options) คือขั้นตอนของการ
ปฏิบติังานท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนท าตามภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้มบูรณ์ 

3. ขั้นหลงัปฏิบติังาน (Post-task หรือท่ีวิลลิสใชว้า่ Language focus) เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียน
รายงานผลการปฏิบติังาน พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบติังานของผูเ้รียนเอง ระบุสาเหตุของปัญหา 
และวิธีการแกปั้ญหาในการส่ือสาร รวมทั้งภาษาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน หลงัจากนั้นผูส้อนเลือก
ปัญหาทางภาษาท่ีซ่ึงผูเ้รียนใชไ้ม่ถูกตอ้งขณะปฏิบติังานมาวิเคราะห์แกไ้ขภาษาให้ถูกตอ้งร่วมกนั 
และทา้ยสุดให้ผูเ้รียนไดท้  าภาระงานซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง เพื่อให้โอกาสผูเ้รียนไดป้รับปรุงช้ินงานของ
ตนเอง และในการปฏิบติังานซ ้ านั้น สามารถท าใหอ้ยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีคลา้ยคลึงกบัภาระงานเดิม แต่
สถานการณ์หรือค าสั่งแตกต่างไปจากท่ีฝึกปฏิบติัได้ หรือฝึกกิจกรรมใหม่แต่ใช้รูปแบบและ
โครงสร้างภาษาท่ีไดว้เิคราะห์แลว้จากขั้นตอนการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน สรุปไดว้า่ กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเนน้ภาระงานไม่เพียงแต่ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรูภาษาโดยใช้ภาระงานเป็นส่ือการ
เรียนรู้เท่านั้น แต่เป็นการสนองความตอ้งการของผูเ้รียนโดยตรง อีกทั้งผูเ้รียนยงัสามารถวาง
แผนการท างานเป็นขั้นตอน แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบ และสามารถท างาน
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ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ดงันั้นจะเห็นไดว้่าแต่ละขั้นตอนของหลกัการเรียนรู้ขา้งตน้น้ี มุ่งเน้นให้ผูเ้รียน
เรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนใชภ้าษาไดอ้ยา่งอิสระ โดยผูส้อนนั้นท าหนา้ท่ีเพียง
คอยอ านวยความสะดวกและใหค้  าแนะน าเท่านั้น 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัการเรียนรู้ภาระงานตามขั้นตอนของ Willis (1996: 116-130); (Willis, Jane.; 
&Willis, Dave. 1996:56-58) และ Ellis (2003: 244-262) ซ่ึงปรับขั้นตอนให้เหมาะสมส าหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั โดยขั้นตอนของการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานมีการท างาน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนท่ีเตรียมผูเ้รียนในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่การแนะน า
เร่ืองท่ีจะเรียน จุดประสงค์ของภาระงาน การเตรียมค าศพัท์และส านวนใหม่ท่ีใช้ในภาระงาน 
จากนั้นผูเ้รียนปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบังานท่ีตอ้งปฏิบติัจริง 

2. ขั้นเสนอ (Modeling) เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติังานของ
ผูเ้รียนเอง งานท่ีไดรั้บมอบหมายอาจเป็นงานคู่หรืองานกลุ่ม ฝึกให้ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาองักฤษ
ในการส่ือสารกบัเพื่อนในขณะปฏิบติังาน  

3. ขั้นปฏิบติัภาระงาน (Action) เม่ือผลิตช้ินงานเรียบร้อยแลว้ให้เพื่อนในกลุ่มตรวจสอบ
แกไ้ขผลงานเขียน รวมทั้งใหผู้เ้รียนวางแผน ซกัซอ้มเพื่อรายงานผลการท างาน ขณะท่ีเพื่อนรายงาน
ผลให้ผูเ้รียนทุกคนเขียนขอ้ผิดพลาดของการใชภ้าษาของเพื่อน  หลงัจากนั้นผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสลบั
การตรวจสอบช้ินงาน เพื่อตรวจสอบดูขอ้ผดิพลาดทางโครงสร้างภาษาซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง 

4. ขั้นฝึกใช้ภาษา (Language Practice)) เป็นขั้นตอนท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดใ้ช้ภาษาให้
ถูกตอ้งตามรูปแบบและโครงสร้างของภาษาผูเ้รียนทุกกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์รูปแบบภาษาท่ีผิดพลาด 
แกไ้ขโครงสร้างทางภาษาท่ีใชใ้นภาระงานให้ถูกตอ้ง โดยมีผูส้อนเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า หรือเติมเต็ม
ในส่วนท่ียงัมีขอ้บกพร่องอยู่จนผูเ้รียนเขา้ใจอย่างดี จากนั้นให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มช้ีแจง ปัญหา 
อุปสรรค และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการท างานร่วมกนั หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ค าศพัท์ 
ส านวน และโครงสร้างภาษาท่ีวิเคราะห์แลว้ผูเ้รียนฝึกรูปแบบโครงสร้างทางภาษาท่ีใชซ้ ้ าอีกคร้ัง
หน่ึง ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและถูกตอ้ง จากนั้นผูเ้รียนไดท้  าภาระงานเป็นรายบุคคล ซ่ึง
สถานการณ์ท่ีฝึกปฏิบติัต่างไปจากท่ีท าไวใ้นขั้นระหวา่งปฏิบติังาน  

5. ขั้นสะทอ้นการเรียน (Self-reflection) คือ เม่ือผูเ้รียนปฏิบติังานจนส้ินสุดทุกขั้นตอนของ
ภาระงานแลว้มีการติดตามผลของผูเ้รียน โดยให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน และเขียน
บนัทึกถึงส่ิงท่ีไดพ้ฒันาตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข เพื่อการปฏิบติังานดีข้ึนในคร้ัง
ต่อไป 

6. ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
  ทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ 
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 การสร้างองค์ความรู้เป็นทฤษฏีการเรียนรู้หรือการสร้างความหมายของส่ิงท่ีรับรู้ทฤษฏีน้ี
เช่ือวา่มนุษยส์ามารถสร้างความรู้เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆท่ีอยูร่อบตวัไดด้ว้ยตวัเองเพราะมนุษยมี์ศกัยภาพ
ในการสร้างความรู้จากประสบการณ์ท่ีเป็นจริง (Richardson 1994:1) แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้น้ีมี
พื้นฐานมาจากทฤษฏีทางจิตวิทยาท่ีส าคญั 2 ทฤษฏี คือ ทฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์
(Piaget) และทฤษฏีวฒันธรรมเชิงวฒันธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี (Vygotsky) โดยเพียเจตเ์ช่ือวา่
การท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่แรกเกิดจะมีผลท าให้ระดบัสติปัญญา
ของบุคคลนั้นพฒันาอยู่ตลอดเวลา แนวคิดของเพียเจต์เป็นพื้นฐานส าคญัของการสร้างความรู้ 
(Cognitive development constructivism) ซ่ึงกระบวนการพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทาง
สติปัญญาของบุคคล 2 กระบวนการประกอบดว้ย 
  1. กระบวนการท่ีบุคคลใชร้วบรวม จดัระบบ เรียบเรียงประสบการณ์และความคิด
ของตนเองอย่างอัตโนมัติและต่อเน่ืองเป็นขั้นตอนเรียกว่าการจัดระบบโครงสร้างความรู้ 
(Organization) 
  2. กระบวนการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยเรียกวา่การ
ปรับขยายโครงสร้างความรู้ (Adaptation) ประกอบดว้ยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมี 
  2.1 การดูดซับ (Assimilation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์
กบัส่ิงแวดลอ้มและตีความขอ้มูลท่ีรับรู้ใหม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้างความรู้เดิมของตนเอง 
  2.2 การปรับให้เหมาะ (Accommodation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและปรับโครงสร้างความรู้เดิมของตนเองให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีรับรู้
ใหม่ซ่ึงขดัแยง้กบัความรู้เดิมนั้น (สุรางค ์โควต้ระกูล 2541:34) 
  ในดา้นการเรียนรู้ของบุคคล  (Piaget อา้งถึง สุรางค ์โควต้ระกูล 2541:34) เช่ือวา่
การท่ีบุคคลมีพฒันาการทางสติปัญญาชา้เร็วแตกต่ากนันั้น ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 4 ประการคือ 
  1. วุฒิภาวะ (Maturation) พฒันาการทางร่างกายอวยัวะรับสัมผสัและระบบ
ประสาทท่ีมีความพร้อม มีบทบาทส าคญัต่อพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคล 
  2. ประสบการณ์ (Experience) การท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลาท าใหเ้กิดการสั่งสมของประสบการณ์ในบุคคลนั้น ๆ ทั้งประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา
จากการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) และประสบการณ์ท่ี
เ ก่ี ย วข้องกับ ส่ิ งแวดล้อมและการคิดหา เหตุผลทางคณิตศาสต ร์  (Logical-mathematical 
environment) 
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  3. การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social Transmission) เป็นประสบการณ์ท่ีบุคคล
ไดรั้บและเรียนรู้เม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัทั้งดา้นบุคคลประเพณีและวฒันธรรมซ่ึง
ประสบการณ์ทางสังคมท่ีบุคคลแต่ละคนไดรั้บจะส่งผลต่อพฒันาการทาสติปัญญาของบุคคลนั้น 
  4. กระบวนการพฒันาสมดุล (Equilibration) เป็นกลไกในการปรับโครงสร้าง
ความรู้ของบุคคลให้อยูใ่นภาวะสมดุล เม่ือบุคคลเกิดความขดัแยง้ทาความคิดบุคคลจะพยายามลด
ความขัดแย้งดังกล่าวโดยหาเหตุผลให้กับความคิดท่ีขัดแย้งกันหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม ฯลฯ 
กระบวนการพฒันาสมดุลจึงเป็นกระบวนการก ากบัตนเอง (Self-regulation) ท่ีเกิดข้ึนอยา่ต่อเน่ือง
และท าใหเ้กิดภาวะสมดุลระหวา่งโครงสร้างความรู้เดิมกบัขอ้มูลท่ีรับรู้ใหม่ 
  Brainerd (1978) อา้งถึงใน Driscoll 1994:195-198) ไดส้รุปแนวทางในการน า
แนวคิดของ Piaget ไปใชใ้นการจดัการเรียนการไวด้งัน้ี 
  1. จัดส่ิงแวดล้อมของการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้จากการกระท า
กิจกรรมของตนเอง 
  2. ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัเพื่อนโดยมีกิจกรรมการเจรจาทางสังคม
เพื่อความเขา้ใจในการแกปั้ญหาร่วมกนั 
  3. ใช้กลยุทธ์การสอนท่ีท าให้นักเรียนเกิดความขดัแยง้ทางความคิดและรับรู้
เก่ียวกบัความขดัแยง้ทางความคิดนั้น 
  ส่วนแนวคิดทฤษฏีวฒันธรรมเชิงสังคมของVygotsky (Vygotsky 1978:86-87) ถือ
เป็นพื้นฐานส าคญัของการเรียนรู้ตามแนวการสร้างองค์ความรู้ทางสังคม (Social constructivism) 
โดยองคป์ระกอบส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคล คือ การสร้างส่ือกลาง (Mediation) และ
การมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ทางสังคมและวฒันธรรมไวกอตสกีเช่ือว่าบุคคลสามารถสร้าง
กระบวนการจ าส่ิงท่ีตนเองรับรู้ไดโ้ดยใช้สัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีเป็นขอ้ตกลงทางสังคมและ
ถูกถ่ายทอดมาทางวฒันธรรม เช่น ภาษา กิริยาท่าทาง สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ เป็นส่ือกลาง 
(Mediator) ให้ระลึกถึงส่ิงนั้น ๆ ได้ซ่ึงความจ าของบุคคลน้ีจะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกและ
กระบวนการคิดของเขาเม่ือรับรู้ส่ิงเร้าใหม่ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั
โดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมจะช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล
ไวกอตสกีไดเ้สนอว่าในการเรียนภาษาท่ีสองผูส้อนจะท าหน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและให้
ความช่วยเหลือผูเ้รียนในทุกรูปแบบ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาภาษาและทกัษะทางวฒันธรรม การ
ใหค้วามช่วยเหลืออาจจะรวมถึงการใหต้วัช้ีแนะ ค าชม ค าแนะน ากลวธีิการเรียน การทบทวนการให้
ความช่วยเหลืออาจจะรวมถึงการให้ตัวช้ีแนะ ค าชม ค าแนะน ากลวิธการเรียน การทบทวน 
ไวยากรณ์การทบทวนบทเรียนอย่างสั้ น ๆหรือส่ิงใดก็ตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการในช่วงเวลานั้นหาก
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ผูเ้รียนตอ้งการความช่วยเหลือมากผูส้อนก็ช่วยดว้ยการเสริมศกัยภาพเป็นการสะสมความช านาญที
ละขั้น (Scaffolding) เพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างความรู้ของผูเ้รียนจะด าเดินต่อไปและเม่ือผูเ้รียนสา
มารช่วยเหลือตนเอไดผู้ส้อนก็จะลดความช่วยเหลือลดลงและผูเ้รียนก็จะค่อยๆย  าตนเองและในท่ีสุด
ก็จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองการเสริมศกัยภาพดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ส าคญัท่ีนักการศึกษา
น ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนตามแนวการสร้างองค์ความรู้และการเรียนรู้แบบร่วมงาน
(Collaborative learning) 
  สรุปไดว้่า Piaget มีแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของบุคคลโดยให้ความส าคญัของ
ประสบการณ์ใหม่กบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่ขณะท่ีไวกอตสกีมองการเรียนรู้ว่าเกิดจากการท่ีบุคคลมี
ปฏิสัมพนัธ์กนัทางสังคมรวมทั้งการช่วยเหลือช้ีแนะและการท างานร่วมกบัผูท่ี้มีวามช านาญมากกวา่
จะช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
  บทบาทของผูส้อน ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกจะตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้ม
และกิจกรรมท่ีจะเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม เปิดโอกาสในการท างานและแก้ปัญหาให้
ผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะไดพ้บจริงในชีวิตประจ าวนั นอกจากนั้นผูส้อนอาจจดัแหล่งการ
เรียนรู้ในห้องเรียน โดยอาจให้ผูเ้รียนน าส่ิงของจากบ้าน หรือภายในชุมชนมาจดัแสดง ดังนั้น
หอ้งเรียนลกัษณะน้ีจึงมกัมีโครงการหรือมุมกิจกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้หรือทดลองแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในท่ีน้ียงัรวมถึงการจดัการเรียนเขา้กลุ่มให้มีความหลากหลาย
ในความสามารถ การก าหนดบทบาทให้กบัสมาชิกภายในกลุ่ม เช่นหัวหน้ากลุ่ม คนสรุปคนจด
บนัทึกโฆษกกลุ่ม เพื่อใหแ้ต่ละคนแสดงพฤติกรรมตามบทบาทท่ีไดรั้บ ซ่ึงจะก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์
ภายในกลุ่มรวมทั้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ให้เกิดการใช้กระบวนการคิดใน
ระดบัสูง เช่น การตดัสินใจ การแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดร่้วมคิด กิจกรรมดงักล่าวจะ
ท าให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้กบัสภาพจริง เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีตนเองเคยพบ และ
ขยายโลกทศัน์ของผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งในแง่ของมุมมองและประสบการณ์ กิจกรรม
เหล่าน้ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจในตนเองและขณะเดียวกนัก็ทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน
ดว้ยเช่นกนัผูส้อนตอ้งสาธิตตวัอยา่งรวมถึงกระบวนการส่ือสารและกระบวนการในการเรียนรู้ 
  บทบาทของผูเ้รียน ผูเ้รียนจะตอ้งตั้งเป้าหมายและวางแผนก่อนการเรียน ขณะเรียน
และหลงัการเรียน ระหวา่งการเรียนเขาจะตอ้งท างานร่วมกนั ส ารวจและตรวจสอบความกา้วหน้า
ของกลุ่ม  และหลงัการเรียนจะตอ้งประเมินผลตนเองและวางแผนการเรียนต่อไป ก่อนการท า
กิจกรรมผูเ้รียนควรพูดคุยกนัเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องบทเรียน 
  การออกแบบกิจกรรมและการตรวจสอบ ผูส้อนจะเป็นผูว้างแผนกิจกรรมการเรียน
โดยทัว่ไปแต่ผูเ้รียนจะตอ้งวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง ซ่ึงมาจากวตัถุประสงคท่ี์ผูเ้รียนตั้ง
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ไว ้ การวางแผนอย่างรอบคอบของผูส้อนจะท าให้ผูเ้รียนท างานร่วมกันและบรรลุเป้าหมายใน
ขณะเดียวกนัก็รับรู้ความสามารถ ความรู้ และกลวิธีท่ีตนเองใช้ การควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง
เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการเรียนรู้แบบร่วมงาน ผูเ้รียนจะตอ้งรู้จกัตรวจสอบความกา้วหนา้ของตนเอง
ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับเปล่ียนตดัสินใจใหม่ เช่น งานท่ีเขียนไปไม่ตรงกบัท่ีตั้งใจไวก้็เขียนใหม่ เป็น
ตน้  ผูเ้รียนสามารถพฒันาการควบคุมการเรียนของตนเองได้โดยการแสดงความคิดเห็นร่วมกบั
ผูเ้รียนกลุ่มอ่ืน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลป้อนกลบั ซ่ึงเขาจะไดน้ ามาใชต่้อไป 
  การประเมินผล จุดประสงค์หลกัของการประเมินผล คือ ให้ผูเ้รียนรู้จกัประเมิน
การเรียนของตนเอง โดยประเมินการท างานกลุ่ม ซ่ึงไม่ใช่เพียงการให้คะแนนผลการเรียน แต่เป็น
การประเมินวา่ตนเองไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีตนเองตั้งไวห้รือไม่ คุณภาพของงาน ประโยชน์จากส่ือการเรียน
การประเมิน โดยกลุ่มจะท าให้ผูเ้รียนรู้สึกอิสระในการแสดงความสงสัยตั้งค  าถามมากกว่าการท่ี
ประเมินโดยผูส้อนเพียงฝ่ายเดียวและท าใหก้ารประเมินเป็นส่ิงท่ีไม่น่ากลวั 
  ปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียน  ผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนพูดคุยเม่ือมีการอภิปราย
กนัภายในห้อง รูปแบบของการส่ือสารสองทางเป็นส่ิงท่ีส าคญัในห้องเรียนการตั้งค  าถามควร
เป็นไปในลกัษณะของการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ซ่ึงผูเ้รียนและผูส้อนอาจเปล่ียนความคิดใน
ภายหลงัได ้   
  ทฤษฏีการเรียนรู้เชิงวฒันธรรมสังคมของ Vygotsky 
  ภาษาคือเคร่ืองมือของความคิดหรือกิจกรรมทาสมอจากแนวคิดของการเรียนรู้เชิง
วฒันธรรมสังคม Vygotsky (1978) เช่ือว่าบุคคลสามารถสร้างกระบวนการจ าส่ิงท่ีตนเองรับรู้ได ้
โดยใช้สัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีเป็นขอ้ตกลงทางสังคมและถูกถ่ายทอดมาทางวฒันธรรม เช่น 
ภาษา กิริยาท่าทาง สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ เป็นส่ือกลาง (Mediator) ให้ระลึกถึงส่ิงนั้น ๆ 
ได ้ซ่ึงความจ าของบุคคลน้ีจะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกและกระบวนการคิดของเขาเม่ือรับรู้ส่ิงเร้า
ใหม่ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัโดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและ
วฒันธรรมจะช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล (Vygotsky 1978:86-87)  ดงันั้น 
กิจกรรมการสอนภาษาท่ีสองในลกัษณะการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในลกัษณะการเรียนรู้แบบ
ร่วมงานจึงเกิดข้ึนซ่ึงกิจกรรมการสอนภาษาแบบเนน้ภาระงานนั้นมีลกัษณะของการร่วมงานและ
การปฏิสัมพนัธ์ทางภาษาท่ีเนน้ความหมายมากกวา่รูปแบบภาษา โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ของการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานนั้นมีฐานแนวคิดจากทฤษฏีการสร้างความรู้และทฤษฏีการ
เรียนรู้เชิงวฒันธรรมสังคมเช่นกนั 
  สมมติฐานรับเข้า (Input hypothesis) 
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   Krashen (1982) เสนอสมมติฐานน้ีในปี 1982 โดยระบุวา่การรับปัจจยัรับเขา้ทาง
ภาษาท่ีสามารถเขา้ใจไดเ้ป็นความจ าเป็นและพอเพียงส าหรับการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง การเรียนรู้ภาษา
ของมนุษยเ์กิดได้จากกการเขา้ใจขอ้มูลหรือรับขอ้มูลท่ีสามารเขา้ใจได้ โดยมนุษยจ์ะพฒันาจาก
ระดบัความรู้ท่ีมีอยูข้ึ่นถดัไปอีกหน่ึงขั้นตามล าดบัธรรมชาติ นัน่คือ i plus 1 สมมติฐานดงักล่าว
เช่ือมโยงสู่แนวคิดท่ีว่า ในการรับรู้ภาษาท่ีสองนั้น หากปัจจยัรับเข้ามีเพียงพอและเป็นปัจจยัท่ี
สามารถเข้าใจได้ นั่นก็หมายถึงไวยากรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้นั้ นก็จะเกิดข้ึนอย่างอัตโนมัติ 
Krashen (1985) นอกจากนั้น Krashen (1983) ยงัไดส้รุปวา่การท่ีปัจจยัรับเขา้ (input) จะเปล่ียนให้
เป็นขอ้มูลซึมซับ (intake) ไดน้ั้นเกิดจากท่ีผูเ้รียนไดรั้บเพิ่มระดบัข้ึนเป็นปัจจยัท่ีสามารถเขา้ใจได ้
และกฎของภาษาระหว่างกลาง (Interlanguage rule) ต่อมาสมมติฐานดงักล่าวไดรั้บการวิจารณ์
เน่ืองจากไม่มีขอ้พิสูจน์ท่ีชดัเจนและตรวจสอบได้ยาก Mclaughlin (1987) เน่ืองจากไม่มีความ
ชดัเจนวา่ขั้นของระดบัปัจจยัรับเขา้ท่ีมีอยูน่ั้น มีลกัษณะอยา่งไรแนวคิดของค าวา่ความเขา้ใจและการ
สังเกตช่องวา่งก็ไม่ปรากฏวธีิการด าเนินการท่ีชดัเจน 
  อยา่งไรก็ตาม สมมติฐานรับเขา้ (Input hypothesis) ส าหรับ Krashen นั้นถือเป็น
ศูนยก์ลางในการรับรู้ภาษาท่ีสองโดย Krashen เพิ่มเติมว่ากระบวนการหรือสมมติฐานส าคญัท่ีมี
ความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ภาษาท่ีสองเพิ่มเติมจากปัจจยัน าเขา้ (Input) ก็คือ การ
กรองดว้ยอารมณ์ (Affective Filter) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการท าให้การรับรู้ภาษาท่ีสองประสบ
ความส าเร็จ 
  สมมติฐานการกรองด้วยอารมณ์ (Affective Filter hypothesis) 
  ในการรับรู้ภาษาท่ีสองนั้นกระบวนการทางสมองเป็นเร่ืองส าคญัแคชเชน Krashen 
(1982) ไดก้ล่าวในการรับรู้ภาษาท่ีสองนั้นการกรองดว้ยอารมณ์ (Affective Filter) หรือการสกดักั้น
ทางจิตวสิัยจะมีบทบาทเสมือนม่านกั้นการรับรู้ภาษาของผูเ้รียนโดยหากการกรองดงักล่าวมีต ่าหรือ
นอ้ยส่ิงรับเขา้ทางภาษาก็จะข้ึงสมองส่วนกลไกการรับภาษา (LAD: Language Acquisition Device) 
และกลายเป็นความสามารถในการรับรู้ภาษาในทางตรงกนัขา้มหากตวักรองการรับรู้ภาษาของ
ผูเ้รียนมีสูงส่ิงรับเขา้ก็จะถูกสกดักั้นท าให้ไม่สามารถเขา้ถึงสมองส่วนกลไกการรับภาษา (LAD: 
Language Acquisition Device) ดงันั้น ส่ิงรับเขา้จึงถือเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรสาเหตุอนัดบัแรกใน
การรับรู้ภาษาท่ีสอง ขณะท่ีตวัแปรดา้นการกรองอารมณ์เสมือนเป็นทางเดินท่ีน าส่ิงรับเขา้ทางภาษา
ไปถึงยงัสมองผ่านส่วนกลไกการรับภาษา (LAD: Language Acquisition Device) นอกจากนั้น
แครชเชน (Krashen) ยงัยนืยนัวา่ขณะเรียนหากผูเ้รียนไดรั้บปัจจยัน าเขา้รวมทั้งมีตวักรองความรู้สึก
ในระดบัสูงผูเ้รียนอาจเขา้ใจส่ิงท่ีเห็นหรืออ่าน ไดแ้ต่ปัจจยัน าเขา้ดงักล่าวจะไปไม่ถึงสมองผา่นส่วน
กลไกการรับภาษา (LAD: Language Acquisition Device) ซ่ึงลกัษณะท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวน้ีคือเม่ือ
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ผูเ้รียนขาดแรงจูงใจ ขาดความเช่ือมัน่หรือกงัวลเก่ียวกบัความลม้เหลวหรือความผิดพลาด ในทาง
ตรงขา้มหากผูเ้รียนไม่มีความกงัวลกล่าวคือมีความตั้งใจมุ่งมัน่ในการเรียนตวักรองความรู้สึกก็จะ
อยูใ่นระดบัต ่านัน่เอง นอกจากสมมติฐานส่ิงน าเขา้และสมมติฐานตวักรองความรู้สึกท่ีกล่าวขา้งตน้ 
Long 198,1996) ไดเ้สนอสมมติฐานปฏิสัมพนัธ์ (Interaction hypothesis) ซ่ึงเป็นการศึกษาขยายจาก
สมมติฐานรับของ Krashen ซ่ึงถือเป็นสมมติฐานหน่ึงในการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
  สมมติฐานปฏิสัมพนัธ์ (Interaction hypothesis)  
  จากการศึกษาของ Long (1981,1996) พบวา่ความพยายามท่ีผูเ้รียนใชใ้นการสร้าง
ความเขา้ใจตรงกนัในการปฏิสัมพนัธ์หรือการส่ือสารไม่วา่ดว้ยการพูดซ ้ า การพูดเพื่อยืนยนัความ
มัน่ใจ การพูดเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ หรือการพูดขอให้ขยายความกระจ่าง มีประโยชน์อยา่งยิ่ง
ในการเรียนรู้ภาษากล่าวคือ เป็นการท าใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รียนไดปั้จจยัรับเขา้บวกเพิ่มข้ึนอีก 1 ขั้น (i plus 
1) ต่อมามีผูศึ้กษาเก่ียวกบัสมมติฐานปฏิสัมพนัธ์ทางภาษากบัความเขา้ใจอาทิ Pica (1987) รวมทั้ง 
Gass and Varonis (1994) โดยสรุปงานวิจยัของพวกเขาพบวา่การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนน าสู่
การสร้างความเขา้ใจในการส่ือสาร นอกจากนั้นงานวิจยัของ Mackey (1999) เก่ียวกบัสมมติฐาน
การปฏิสัมพนัธ์พบว่าการได้มีส่วนร่วมในการส่ือสารหรือปฏิสัมพนัธ์ทางภาษาจะช่วยให้ผูเ้รียน
พฒันาการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
  อย่างไรก็ตามในการรับรู้ภาษาท่ีสองแนวคิดของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งนอกจาก
สมมติฐานส่ิงน าเขา้สมมติฐานตวักรองทางความรู้สึกและสมมติฐานปฏิสัมพนัธ์ ดงัไดส้รุปมาแลว้
นั้น  ไดมี้ผูท้  าการศึกษาโดยเช่ือมโยงสมมติฐานดงักล่าวกบัปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทางภาษาและทฤษฏี
ทางภาษาศาสตร์โดยใช้แนวคิดการปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) เป็นฐานการเรียนรู้และพฒันา
การศึกษาไปสู่ประเด็นของกระบวนการประมวลขอ้มูล นัน่คือส่ิงรับเขา้ (Input) จะเปล่ียนเป็นปัจจยั
ซึมซบั (Intake) ไดอ้ยา่งไรการศึกษาดงักล่าวเป็นแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้เชิงวฒันธรรมสังคมของ 
(Vygotsky (1978: 86-87) ซ่ึงเช่ือในเร่ืองของความคิดและการเรียนรู้ท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
นอกจากนั้นยงัมีมุมมองในเร่ืองของสมมติฐานส่งออก (Output hypothesis) ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย
เช่นกนั 
  สมมติฐานส่งออก (Output hypothesis) 
  Swain (1999) แสดงมุมมองเก่ียวกบัการรับรู้ภาษาซ่ึงเป็นการมองต่างมุมกบั
Krashen ท่ีให้ความส าคญักบัส่ิงรับเขา้ (Input) โดยมีแนวคิดว่าการรับรู้ภาษาเกิดจากผูเ้รียนไดรั้บ
ปัจจยัรับเขา้ท่ีสามารถเขา้ใจได ้(Comprehensible Input) รวมทั้งมีการกรองดา้นอารมณ์ในระดบัต ่า 
ขณะท่ี Swain (1999) กล่าววา่ว่าส่ิงน าเขา้เพียงอย่างเดียวนั้นยงัไม่เพียงพอต่อการรับรู้ภาษา การ
เรียนรู้ภาษาหรือการรับรู้ภาษาจะปรากฏจากผลผลิตของปริมาณการรับรู้หรือส่ิงส่งออก (Output) 
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นัน่เอง แนวคิดดงักล่าวเนน้ใหเ้ห็นวา่การรับรู้ภาษาท่ีสองนั้น หากผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกฝนการผลิต
ถ้อยค าในภาษาท่ีสองจากกิจกรรมจะช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาโดยข้อมูลหรือ
ผลผลิตทางภาษาตามสมมติฐานของ Swain นั้นเป็นมากกวา่ส่ิงน าออกท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม
กล่าวคือ ขอ้มูลทางภาษาท่ีผลิตออกมาจากิจกรรมนั้นผลกัดนัให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนกัถึงปัญหา
หรือช่องว่างของภาษาใหม่ท่ีเรียนรู้จากการสังเกต หรือกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดอ้ภิปราย
วิเคราะห์ปัญหาเหล่านั้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้ดสอบโครงสร้างและรูปแบบของภาษา
ใหม่ ผูเ้รียนจะสามารถพฒันาการรับรู้ภาษาท่ีสองได ้
 
 
ตารางท่ี 2 สรุปสังเคราะห์แนวคิดทฤษฏีพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนโดยเนน้ภาระงาน 
 

แนวคิด
ทฤษฏี 

อ้างองิ สรุปการสังเคราะห์ 

-สมมติฐาน
รับเขา้ 
(Input 
hypothesis) 

 Krashen 
(1982) 

การรับรู้ภาษาเกิดจากการเขา้ใจขอ้มูลหรือรับขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ใจ
ได ้โดยมนุษยจ์ะพฒันาจากระดบัความรู้ท่ีมีอยู่ข้ึนถดัไปอีกหน่ึงขั้น 
ตามล าดบัธรรมชาตินัน่คือ i plus 1 ดงันั้นปัจจยัรับเขา้หรือส่ิงน าเขา้
จากการจากส่ือการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ท่ีผูอ่้านสามาร
เขา้ใจได ้จึงเป็นปัจจยัรับเขา้หรือส่ิงน าเขา้ท่ีสามารถเขา้ใจไดเ้รียกกวา่ 
Comprehensible input 

-สมมติฐาน
ก า ร ก ร อ ง
ดว้ยอารมณ์ 
(Affective 
Filter 
hypothesis 

 Krashen 
(1982) 

เม่ือผูเ้รียนมีความตั้งใจมุ่งมัน่และไม่มีความกงัวลในการเรียนหรือ 
การท ากิจกรรม ตวักรองจิตวิสัยก็จะอยูใ่นระดบัต ่าท าให้ปัจจยัน าเขา้
ทางภาษาไปถึงยงัสมองผ่านส่วนกลไกการรับรู้ภาษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้น การอ่านในบรรยากาศท่ีไม่เครียดจะท าให้ตวั
กรองจิตวสิัยอยูใ่นระดบัต ่า 

-สมมติฐาน
ปฏิสัมพนัธ์ 
(Interaction 
hypothesis) 

Long 
(1981:1996) 

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชภ้าษาเป็นปัจจยัส าคญัในการส่ือสารภาษา 
การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนใชภ้าษาเป้าหมายในการปฏิสัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้น 

-สมมติฐาน Swain การเรียนรู้ภาษาหรือการรับรู้ภาษาหรือการรับรู้ภาษาจะปรากฏจาก
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แนวคิด
ทฤษฏี 

อ้างองิ สรุปการสังเคราะห์ 

ส่งออก 
(Output 
hypothesis) 

(1999) ผลผลิตของปริมาณการรับรู้หรือผลผลิตทางภาษาท่ีเกิดข้ึน (Output) 
ดงันั้น กิจกรรมการอ่านท่ีเนน้ผลงานใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกทางภาษา
ในรูปแบบทกัษะต่าง ๆ จะเป็นตวัเสริมการรับรู้ภาษา 

   
   
  ประเภทของกจิกรรมเน้นภาระงาน 
  Nation (1990) Candlin (1987:15-16) รวมทั้ง Paulston (1979:6-21) ต่างแบ่ง
กิจกรรมเนน้ภาระงานไวเ้ป็น 4 ประเภท โดยเนชัน่พิจารณาแบ่งประเภทของกิจกรรมภาระงานจาก
ระดบัความยากง่ายของภาระงาน เรียงล าดบัจากง่ายไปสู่ยาก ดงัน้ี 
  1. ภาระงานตามประสบการณ์ (Experience Tasks) เป็นงานหรือกิจกรรมท่ีท าเป็น
กลุ่มหรือท าตามล าพงัก็ไดท้ั้งน้ีงานดงักล่าวผูเ้รียนตอ้งคุน้เคยหรือเคยมีประสบการณ์มาก่อน 
  2. ภาระงานแบบร่วมปฏิบติั (Shared Tasks) เป็นงานหรือกิจกรรมกลุ่มเนน้ความ
ร่วมมือภายในกลุ่ม 
  3. ภาระงานแบบช้ีแนะ (Guided Tasks) เป็นงานหรือกิจกรรมท่ีตอ้งมีการช้ีแนะ
ช่วยเหลือในบางเร่ืองเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติังานได ้
  4. ภาระงานอิสระ (Independent Tasks) เป็นงานท่ีให้ผูเ้รียนปฏิบติัล าพงัโดยไม่มี
การวางแผนช่วยเหลือ  
  ขณะท่ี Candlin (1987:15-16) แบ่งงานทั้ง 4 ประเภทออกเป็น 
  1. กิจกรรมเน้นภาระงานท่ีให้ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบติัในเร่ืองของภาษา (Focus on 
Language Training) โดยเน้นการเรียนภาษาเป้าหมาย วตัถุประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนขอ้มูลท่ี
น ามาใชใ้นการเรียน 
  2. กิจกรรมเน้นภาระงานท่ีให้ผูเ้รียนเกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลซ่ึงกันและกัน 
(Focus on Information Sharing) ผลท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนขอ้มูลขณะด าเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 4 
ประเภท คือ 
  2.1 ขอ้มูลหรือความคิดท่ีไดจ้ากผูเ้รียนแต่ละคนในกลุ่มหลงัท ากิจกรรม 
  2.2 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท่ีผูเ้รียนทุกคนในกลุ่มร่วมกนัตดัสินใจ 
  2.3 ข้อมูลท่ีได้จากการท่ีผูเ้รียนแต่ละคนในกลุ่มน าขอ้มูลของตนมารวมกันซ่ึง
ก่อใหเ้กิดผลลพัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
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  2.4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท่ีผูเ้รียนแต่ละคนคน้พบจากการแกปั้ญหาในส่วนของคน
แลว้น าผลลพัธ์ท่ีไดม้ารวมกนั อนัก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีแตกต่างออกกนัไป 
  3. กิจกรรมเน้นภาระงานท่ีเน้นให้ผูเ้รียนท าการวิจัยปละทดลอง (Focus on 
Research and Experimentation) กิจกรรมประเภทน้ีเป็นกิจกรรมท่ีมีความซบัซ้อนเนน้ฝึกให้ผูเ้รียน
ตั้งปัญหา ตั้ งสมมติฐาน ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา วิเคราะห์และ
ประเมินผล ตลอดจนการน าเสนอผลงาน 
  4.กิจกรรมเน้นภาระงานท่ีเน้นกลวิธีในการเรียนภาษาของผูเ้รียน (Focus on 
Learner Strategy) โดยเนน้การท่ีผูเ้รียนรับรู้ปัญหา การเลือกรูปแบบในการแกปั้ญหา การสรุป การ
อา้งอิง การตดัสินปัญหา ตลอดจนวธีิท่ีผูเ้รียนน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช้ 
  ทั้งน้ี Candlin (1987:20) ยงักล่าวถึงภาระงานท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษโดยระบุวา่ภาระงานท่ีน ามาใช้นั้นควรเป็นภาระงานท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและ
ก่อให้ผูเ้รียนเกิดการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษามากท่ีสุดมีความยืดหยุน่ใน
การปฏิบติังานในดา้นภาษาท่ีใชแ้ละวิธีการปฏิบติั เนน้ผลของการปฏิบติังานตามทกัษะและวิธีการ
ท่ีผูเ้รียนท่ีอาจแตกต่างกัน  ภาระงานควรทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน เสริมสร้างเจตคติท่ีดี
รวมทั้งความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียน ควรเป็นภาระงานท่ีให้ผูเ้รียนเป็นผูว้ิเคราะห์งานหรือปัญหา ครู
มีบทบาทเป็นผูช่้วยเหลือ ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ม่ีวนร่วมในการกประเมินผลแสดงความ
คิดเห็นหรือใชภ้าษาในการปฏิบติัภาระงานหรือแกปั้ญหา รวมทั้งให้ผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัใน
การปฏิบติัภาระงานดว้ยเช่นกนั 
  ส่วน Paulston (1979:6-21) ได้จดัแบ่งกิจกรรมแบบเน้นภาระงานออกเป็น 4 
ประเภท ดงัน้ี 
  1. กิจกรรมเน้นภาระงานท่ีท าให้ผูเ้รียนได้ฝึกใช้บทสนทนาเพื่อสร้างและคง
ความสัมพนัธ์ในสังคม (Social Formulas and Dialogues) ซ่ึงครอบคลุมการฝึกพูดในลกัษณะต่าง ๆ 
เช่น การพูดทกัทาย (Greetings) การลาจาก (Leave-taking) การแนะน าตวั (Introducing) การขอโทษ 
(Apologizing) การร้องทุกขห์รือการร้องเรียน (Complaining) เป็นตน้ 
  2. กิจกรรมเนน้ภาระงานท่ีเป็นการสร้างปัญหาแลว้ให้ผูเ้รียนหาค าตอบ (Problem-
solving Activities) โดยมีตวัเลือกในการแกปั้ญหา กิจกรรมน้ีมกัให้ผูเ้รียนร่วมท างานเป็นกลุ่ม แต่
ละกลุ่มไม่ควรเกิน 7-8 คน การท างานเป็นกลุ่มใชไ้ดดี้ส าหรับห้องเรียนขนาดใหญ่การจดักลุ่มควร
จดัให้มีเด็กเก่งและเด็กอ่อนอยู่คละกันโดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยมีครูเป็นผูใ้ห้
ค  าแนะน า 
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  3.กิจกรรมเน้นภาระงานประเภทบทบาทสมมุติ (Role-playing) เป็นกิจกรรมท่ี
ผูเ้รียนไดรั้บบทบาทต่าง ๆ โดยผูส้อนเป็นผูก้  าหนดให้ กิจกรรมน้ีสามารใช้กบัผูเ้ร่ิมเรียนภาษาไป
จนถึงผูเ้รียนภาษาในระดบัสูงซ่ึงผูเ้รียนภาษาในระดบัน้ี ควรมีพื้นฐานความรู้เดิมและประสบการณ์
เดิมอยูด่ว้ย เพราะจะช่วยท าใหเ้กิดการเรียนรู้เร็วข้ึน 
  4. กิจกรรมท่ีเน้นภาระงานท่ีฝึกให้ผู ้เรียนมีปฏิสัมพนัธ์กับเจ้าของภาษานอก
ห้องเรียน (Community-oriented Task) กิจกรรมน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการใชภ้าษาท่ีสมจริงใน
สถานการณ์จริง 
  นอกจากน้ี Pica et al (1993:19-20) ไดก้ล่าวถึง กิจกรรมเน้นภาระงานว่ามี 5 
ประเภทไดแ้ก่ 
  1. กิจกรรมเนน้ภาระงานในการสร้างสัมพนัธ์เน้ือหา (Jigsaw Task) คือ กิจกรรมท่ี
ผูเ้รียนท่ี 1 และผูเ้รียนคนท่ี 2 ต่างมีส่วนของขอ้มูลท่ีสมบูรณ์อยู่ทั้ง 2 คน และผูเ้รียนทั้ง 2 คน น้ี
จะตอ้งท างานร่วมกนั แลกเปล่ียนขอ้มูลกนั เพื่อน าขอ้มูลทั้งสองนั้นมารวมกนัให้เกิดเป็นเร่ืองราวท่ี
สมบูรณ์เพียง 1 เร่ือง ขณะท ากิจกรรมนั้น ผูเ้รียนทั้ง 2 คน จะเป็นทั้งผูร้้องขอขอ้มูล (Requester) 
และผูใ้หข้อ้มูล (Supplier) ในขณะเดียวกนั ดงันั้น จึงเรียกการส่ือสารในกิจกรรมน้ีวา่ การส่ือสาร 2 
ทาง (Two-way Communication)  
  2. กิจกรรมเนน้ภาระงานการหาขอ้มูลท่ีขาดหายไป (Information Gap Task) คือ 
กิจกรรมท่ีผูเ้รียนคนท่ี 1 และคนท่ี 2 ต่างมีส่วนขอขอ้มูลท่ีเหมือนกนั แต่มีบางส่วนของขอ้มูลขาด
หายไป ดงันั้น ผูเ้รียนต่างตอ้งท างานร่วมกนั ขณะท างานร่วมกนันั้น ผูเ้รียนคนหน่ึงจะเป็นผูร้้องขอ
ขอ้มูล (Reqester) ในขณะท่ีผูเ้รียนอีกคนหน่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล (Supplier) และจะสลบับทบาทกนัอีก
คร้ังเพื่อแต่ละคนจะได้มีขอ้มูลท่ีสมบูรณ์เพียง 1 อย่าง การส่ือสารชนิดน้ีเรียกว่า การส่ือสารทาง
เดียว (One-way Communication) 
  3. กิจกรรมเน้นภาระงานการแกปั้ญหา (Problem-Solving Task) คือ กิจกรรมท่ี
ผูเ้รียนร่วมกนัท างานเพื่อแกปั้ญหาท่ีไดรั้บมอบหมาย ผลลพัธ์จากการแกปั้ญหาจะมีไดเ้พียงอย่าง
เดียว 
  4. กิจกรรมเน้นภาระงานการตดัสินใจ (Decision-Making Task) คือ กิจกรรมท่ี
ผูเ้รียนร่วมกนัตดัสินใจเพื่อหาขอ้สรุปอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีมีผูก้  าหนดไวใ้ห ้
  5. กิจกรรมเนน้ภาระงานการแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Opinion Exchange Task) 
คือกิจกรรมท่ีผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
  กิจกรรมเน้นภาระงานการแก้ปัญหา กิจกรรมเน้นภาระงานการตดัสินใจ และ
กิจกรรมเนน้ภาระงานการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอาจเป็นลกัษณะการส่ือสาร 2 ทาง คือ ผูเ้รียนเป็น
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ทั้งผูร้้องขอขอ้มูลและให้ขอ้มูลเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลตลอดจนความคิดเห็นระหว่างกนัหรืออาจมี
ลกัษณะเป็นการท างานตามล าพงัโดยใช้ขอ้มูลท่ีมีอยู่เพื่อแกปั้ญหา หรือตดัสินใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึง
หรือแสดงความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ตัวอย่างของกิจกรรมเน้นภาระงานแต่ละประเภท มี
ดงัต่อไปน้ี 
  กิจกรรมสัมพนัธ์เน้ือหา (Jigsaw Task) มกัเป็นกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนคน้หาขอ้มูล
จากกนั และเพื่อแกปั้ญหาหรือจดัเรียงล าดบัเหตุการณ์ของเร่ืองราวต่าง ๆ  
  กิจกรรมการหาขอ้มูลท่ีขาดหายไป (Information Gap Task) เช่น การให้ผูเ้รียนท า
ตามค าบอกค าสั่ง หรืออาจใหฟั้งขอ้ความแลว้วาดรูป 
  กิจกรรมการแกปั้ญหา (Problem-Solving Task) มกัเป็นกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนหา
ความแตกต่างจากรูปภาพ (Spot the Differences) โดยผูเ้รียนตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อหาขอ้สรุปวา่ขอ้
แตกต่างเหล่านั้นมีอะไรบา้ง 
  กิจกรรมการตดัสินใจ (Decision-making Task) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนร่วมกนั
ตดัสินใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่วนมากมกัเป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกความเหมาะสมของบุคคล 
เช่นการตดัสินใจเลือกคนเขา้ท างาน หรือตดัสินใจเลือกคนไขโ้รคหวัใจวา่คนไขค้นใดสมควรไดรั้บ
การผา่ตดัเปล่ียนหวัใจ ผูเ้รียนตอ้งพิจารณาเลือกคนไขเ้พียงคนเดียวเท่านั้น 
  กิจกรรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Opinion Exchange Task) มกัเป็นกิจกรรมท่ี
ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายในหวัขอ้ท่ีมกัก่อให้เกิดการโตเ้ยงกนัอยา่งมาก (Controversial Topics) เช่น
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหายาเสพติด เป็นตน้ 
  สรุปได้ว่ากิจกรรมเน้นภาระงานส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีระบุให้ผูเ้รียนร่วมกนั
ท างานเพื่อหาขอ้ยุติในส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนนั้น อาจเป็นผลลพัธ์เพียงอยา่งเดียวหรืออาจเป็น
ผลลพัธ์ท่ีมีความแตกต่างกนัออกไปหลายอย่างข้ึนอยู่กบัวิธีการท่ีผูเ้รียนเลือกมาใช้ตดัสินใจหรือ
แกปั้ญหาโดยการส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนอาจมีลกัษณะเป็นการส่ือสารทางเดียวหรือสองทางก็ได ้
  นอกจากน้ี Willis (1996) ไดเ้สนอประเภทของภาระงานโดยเน้นท่ีการแสดงผล
ของงานท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองของการใชภ้าษาแบ่งเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 
  1. การลงขอ้มูลรายการหรือการจดัท าบญัชีรายการ (Listing) คือ รูปแบบกิจกรรมท่ี
มุ่งหวงัใหผู้เ้รียน แสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยมีวิธีการเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมความคิดและ
การคน้หาความจริง ภาระงานประเภทน้ีให้ความส าคญัต่อการคน้พบขอ้เท็จจริง โดยท่ีผูเ้รียนตอ้ง
สอบถามขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั หรืออาจสอบถามจากผูอ่ื้น ผลของภาระงานจะอยู่ในรูปแบบบญัชี
รายการ ท่ีมีการเติมขอ้ความใหเ้สร็จสมบูรณ์ หรือ อาจเป็นแผนผงัความคิดก็ได ้(Draft mind map) 
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  2. การเรียงล าดบัและการแบ่งประเภท (Ordering and sorting) คือ รูปแบบกิจกรรม
ท่ีผูเ้รียนฝึกใช้ภาษาในการเรียงล าดบัและแบ่งประเภทขอ้มูลตามหัวขอ้ต่างๆ ภาระงานประเภทน้ี
ประกอบไปดว้ย กระบวนการส าคญั 4 กระบวนการ คือ 
 2.1 การ เ รียงล าดับเ ร่ือง  การกระท า  หรือเหตุการณ์ให้อยู่ ในล าดับ ท่ี
สมเหตุสมผล หรือเรียนตามล าดบัเวลา 
 2.2 การจดัเรียงเร่ืองตามค่านิยมส่วนตวัหรือเกณฑท่ี์มีการช้ีเฉพาะลงไป 
 2.3 การจดัแบ่งประเภทเร่ืองต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นหมวดหมู่หรือ หวัขอ้ท่ีก าหนดให ้
 2.4 การจดัประเภทตามหมวดหมู่ท่ีแตกต่างกนัโดยไม่ก าหนดหมวดหมู่ให ้
  3.  การเปรียบเทียบ (Comparing) คือ รูปแบบกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดท้  าภาระงานเป็น
การเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั แต่มีความแตกต่างกนัในดา้นแหล่งท่ีมา ผูเ้รียนจะตอ้ง
คน้หาความเหมือนและความแตกต่างของขอ้มูลนั้น กระบวนการเช่นน้ีรวมถึงการจบัคู่เพื่อหาความ
เหมือนและความแตกต่างดว้ย 
  4. การแกปั้ญหา (Problem solving) คือ รูปแบบกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนแสดงความ
คิดเห็นและเหตุผล ภาระงานประเภทน้ีมุ่งให้มีการแกปั้ญหาท่ีตอ้งใชค้วามสามารถดา้นเหตุผลและ
สติปัญญา ผูเ้รียนจะมีความพอใจ กระบวนการและเวลาท่ีใช้จะแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอู่กบั
ชนิดและความซับซ้อนของปัญหา การแก้ปัญหานั้นอาจเป็นปัญหาเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั การ
ตั้งสมมติฐาน การเล่าประสบการณ์ การเปรียบเทียบทางเลือกตลอดจนการประเมินและการตกลง
ร่วมกนัในเร่ืองการแก้ปัญหาภาระงานอยู่ในรูปแบบขอ้ความสั้ น ๆ ท่ีน ามาจากตน้ฉบบั แล้วให้
ผูเ้รียนคาดเดาตอนจบของเร่ือง หรืออาจท าใหกิ้จกรรมซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 
  5. การแลกเปล่ียนประสบการณ์ส่วนตวั (Sharing personal experiences) คือ 
รูปแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาพูดเก่ียวกบัตนเอง ภาระงานประเภทน้ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสนทนากนัอยา่งอิสระเก่ียวกบัตนเองและมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของตนกบัผูอ่ื้น การ
ปฏิสัมพนัธ์น้ีใกลเ้คียงกบัการสนทนาทางสังคมท่ีไม่เป็นทางการ 
  6. การสร้างสรรค์ (Creative tasks)  ภาระงานประเภทน้ีเรียกว่าโครงงาน คือ  
รูปแบบกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดท้  างานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มปฏิบติัภาระงานท่ีสร้างสรรคอ์ยา่งอิสระ ซ่ึง
ประกอบไปด้วยภาระงานหลายประเภท คือ บญัชีรายการ การเรียงล าดับและจดัประเภท การ
เปรียบเทียบและการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงบางคร้ังผูเ้รียนอาจตอ้งออกไปท ากิจกรรมนอกชั้นเรียน ส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีท างานใหเ้สร็จสมบูรณ์ขั้นอยูก่บัการจดัการและการท างานร่วมกนั 
  ภาระงานทั้ง 6 ประเภทของ”Willis  สามารถเป็นภาระงานแบบปลายเปิด (Open-
tasks) ซ่ึงการด าเนินการภาระงานสามารถแตกต่างกนัได ้และยงัคงเป็นท่ียอมรับ แต่ทวา่ภาระงาน 3 
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ประเภทแรกมีแนวทางเขา้สู่ภาระงานแบบปิด (Closed-tasks) ส่วน 2 ประเภทต่อมา เปิดโอกาสให้มี
การอภิปรายและเขียนประสบการณ์ ความเช่ือ และความเขา้ใจของแต่ละบุคคลอย่างเป็นอิสระ
มากกวา่ 
  ขณะเดียวกนักิจกรรมประเภทต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้นสามารถน าไปใช้ในการเรียน
การสอนภาษาโดยใชเ้ป็นไดท้ั้งกิจกรรมหลกั (Main Task) หรือกิจกรรมประกอบ (Supplementary 
Task) ในรูปแบบกิจกรรมเด่ียว (Individual Work) กิจกรรมคู่ (Pair Work) หรือกิจกรรมกลุ่ม 
(Group Work) โดยสรณี วงศเ์บ้ียสัจจ ์และ วารีวรรณ เบญจพร (2527:1-8) กล่าวสรุปวา่แมกิ้จกรรม
เหล่าน้ีอาจน าไปใชใ้นบทเรียนในรูปแบบหรือลกัษณะใดก็ตาม ก็ควรจะมีหลกัการในการน าไปใช้
ดงัน้ี  
  1. กิจกรรมนั้นควรมีลกัษณะใกลเ้คียงการส่ือความหมายในสถานการณ์ปกติ ใน
การจดักิจกรรมให้มีลกัษณะใกลเ้คียงการส่ือความหมายในสถานการณ์ปกติ ควรจะค านึงถึงส่ิง
ต่อไปน้ี คือ 
  1.1 กิจกรรมนั้ นต้องมีจุดมุ่งหมายเชิงการส่ือความหมาย (Communication 
Purpose) ก่อนท่ีผูเ้รียนจะเร่ิมท ากิจกรรม เขาควรทราบว่าเขาจะตอ้งอะไร เพื่ออะไร เช่น ฟัง
บทความเพื่อจดโน้ต อ่านเพื่อเขียนไดอะแกรม เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนจริงใน
สถานการณ์ปกตินอกหอ้งเรียน 
  1.2 กิจกรรมนั้นท าให้เกิดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่ือความหมาย สถานการณ์การส่ือ
ความหมายปกติเกิดข้ึนเพราะผูส่ื้อความหมายตอ้งการขอ้มูลจากอีกฝ่ายหน่ึง เน่ืองจากตนเองมี
ขอ้มูลท่ียงัไม่สมบูรณ์ การจดักิจกรรมให้มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ส่ือความหมายปกติจึง
ตอ้งจดัใหผู้ส่ื้อความหมายทั้งสองฝ่ายมีขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ในตนเอง และตอ้งการขอ้มูลจากอีกฝ่าย
หน่ึงมาท าให้ขอ้มูลท่ีตนมีอยู่นั้นสมบูรณ์ได้ วิธีการดงักล่าวน้ีจะท าให้เกิดความจ าเป็นท่ีตอ้งส่ือ
ความหมายข้ึน 
  1.3 กิจกรรมนั้นเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ลือก (Choice) กิจกรรมการส่ือความหมาย
ในชั้นเรียนควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ทางเลือก เช่นเลือกรูปแบบของภาษาและ/หรือเน้ือหาเอง 
เน่ืองจากในสถานการณ์ส่ือความหมายปกติ ผูส่้งขอ้มูลซ่ึงอาจเป็นผูพู้ดหรือผูเ้ขียนจะมีโอกาสเลือก
พูดหรือเขียนส่ิงท่ีตอ้งการ ส่วนผูรั้บขอ้มูลซ่ึงอาจเป็นผูฟั้งหรืออ่านก็จะมีโอกาสเลือกฟังหรือเลือก
อ่านส่วนท่ีตรงกบัความตอ้งการของเขา 
  1.4  กิจกรรมนั้นเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้ราบวา่การส่ือความหมายของตนประสบ
ผลส าเร็จหรือลม้เหลว การท่ีจะให้ผูเ้รียนไดท้ราบวา่การส่ือความหมายของเขาประสบความส าเร็จ
หรือล้มเหลวนั้ น อาจท าได้โดยการให้ผู ้ท่ีท  าการส่ือความหมายกันได้รับข้อมูลป้อนกลับ 
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(Feedback) จากกนัและกนัวา่การส่ือสารความหมายของตนประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดการ
ได้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากคู่ในการส่ือความหมายของตนใกล้เคียงกับการส่ือ
ความหมายจริงมากกวา่การใหผู้ส้อนเป็นผูต้ดัสินวา่การส่ือความหมายของผูเ้รียนใชไ้ดห้รือไม่ 
  1.5 ภาษาท่ีใช้ในกิจกรรมมีลกัษณะเป็นภาษาท่ีเจา้ของภาษาใชจ้ริงเหมาะสมกบั
สถานการณ์ ภาษาท่ีใชใ้นกิจกรรมควรเป็นภาษาท่ีเจา้ของภาษาใชจ้ริงในสถานการณ์ส่ือความหมาย
ปกติ การพิจารณาว่าภาษาท่ีใช้ในกิจกรรมเหมาะสมกบัสถานการณ์หรือไม่นั้นดูได้จากปัจจยั 3 
ประการ คือ บทบาทของส่ือความหมาย (Role) เน้ือเร่ือง (Learning Principles) และสถานท่ี 
(Setting) 
  2. กิจกรรมควรเป็นไปตามหลกัการเรียนรู้ (Learning Principles) ในการจดั
กิจกรรมใหเ้ป็นไปตามหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ควรค านึงถึงส่ิงเหล่าน้ี คือ 
  2.1 กิจกรรมตอ้งน่าสนใจและเหมาะสมกับวยัของผูเ้รียนการพิจารณาความ
น่าสนใจของกิจกรรมควรยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั เพราะกิจกรรมท่ีน่าสนใจอาจเป็นแรงจูงใจให้ผูเ้รียน
ตั้งใจเรียนและมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียน วิธีพิจารณาอาจท าได้โดยปรึกษากบัผูเ้รียนให้ผูเ้รียนมี
โอกาสแสดความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาวิธีการและลกัษณะกิจกรรมท่ีตนคิดวา่น่าสนใจหรือสังเกต
จากปฏิกิริยาของผูเ้รียนในขณะท ากิจกรรม 
  2.2 กิจกรรมมีลกัษณะทา้ทายในระดบัท่ีเหมาะสม กิจกรรมท่ีมีลกัษณะทา้ทายคือ
อาจจะยากเกินระดบัท่ีผูเ้รียนรู้แลว้เล็กนอ้ย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ดงันั้นในการจดักิจกรรมผูส้อนจึง
จ าเป็นตอ้งรู้ระดบัของผูเ้รียนเป็นอยา่งดี 
  2.3 กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ช้ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่กิจกรรม
ประเภทน้ีจะช่วยเช่ือมโยงชั้นเรียนกบัโลกภายนอก ท าให้ผูเ้รียนเห็นประโยชน์ของกิจกรรมและ
การเรียนรู้ในห้องเรียน ช่วยส่งเสริมทกัษะการถ่ายโอน (Transfer) ท าให้ผูเ้รียนรู้จกัน าส่ิงท่ีเรียนใน
หอ้งเรียนไปประยกุตใ์ชน้อกหอ้งเรียน 
  2.4 กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ในระดบัสูงกวา่ระดบัความรู้ความจ าและความ
เขา้ใจระดบัการเรียนรู้ในกิจกรรมไม่ควรจ ากดัอยูแ่ค่ความรู้ความจ าและความเขา้ใจแต่ควรส่งเสริม
ให้ผูเ้รียน ได้ฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ในระดับสูงข้ึนไป เช่น การตีความ การน าไปใช้การ
แกปั้ญหา การวเิคราะห์ การอธิบาย การประเมินผล เหล่าน้ี เป็นตน้ เพราะเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียน
มีความคิดแตกฉาน 
  2.5 กิจกรรมนั้นเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในระดบัใกลเ้คียงกนัไม่ท า
ใหผู้เ้รียนคนใดรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนเกิน 
 3. กิจกรรมควรเป็นไปตามหลกัการสอน ซ่ึงควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
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  3.1 กิจกรรมนั้นเขา้กนัไดก้บับทเรียนท่ีจะสอน ในการจดักิจกรรม ผูจ้ดัจะตอ้งรู้วา่
กิจกรรมนั้น ๆ มีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะอะไร ฝึกหน้าท่ีหรือรูปแบบภาษาเช่นใดและมีเน้ือ
เร่ืองเก่ียวกับอะไรจึงจะพิจารณาได้ว่ากิจกรรมนั้น ๆ สมควรน ามาใช้ในบทเรียนบทน้ีและจะ
ส่งเสริมส่วนประกอบส่วนอ่ืน ๆ ในบทเรียนซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้น
บทเรียน 
  3.2 กิจกรรมต้องเหมาะสมกับสถานการณ์การสอน สถานการณ์การสอนย่อม
แตกต่างกนัตามลกัษณะผูเ้รียน วยั และประสบการณ์ ระดบัความสามารถของผูเ้รียนขนาดชั้นเรียน 
ลกัษณะหอ้งเรียน ฯลฯ เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในการจดักิจกรรม 
  3.3 ความสามารถของผูส้อนในการควบคุมชั้นเรียนและให้ความช่วยเหลือผูเ้รียน
ในขณะท ากิจกรรมผูเ้รียนจะตอ้งมีความเขา้ใจชดัเจนในกิจกรรมนั้น ๆ  
  สรุปไดว้่ากิจกรรมเน้นภาระงานนั้นมีหลากหลายประเภทลว้นแต่เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ภาษาในการส่ือสารและการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดงันั้น
นกัการศึกษาหลายท่านได้ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรมเน้นภาระงานประเภทต่าง ๆ อย่าง
สอดคลอ้งกนั Taylor (1984:134-135)(Brumfit (1984:65) Pica et al (1993:18) Ellis (1984:32) 
Bygate (1999) Richards et al (1986:373) โดยระบุวา่กิจกรรมเน้นภาระงานเป็นกิจกรรมท่ีมี
เป้าหมายในการเรียนกวา้งขวางครอบคลุมถึงการเรียนรู้ทกัษะชีวิตมีบริบทการเรียนรู้ท่ีเป็นล าดบั
ธรรมชาติและเสริมสร้างโอกาสในการปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ให้แก่ผูเ้รียน ทั้งในรูปแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกับผูเ้รียน ระหว่างผูเ้รียนกับผูส้อน เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนัเพื่อส่ือความหมายให้เขา้ใจตรงกนั (Negotiation) ร่วมมือกนัท ากิจกรรมให้
บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนัหรือแข่งขนักนัผูเ้รียนจะไดรั้บประสบการณ์ในการใชภ้าษาท่ีสมจริงท า
ให้ผูเ้รียนพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาไดอ้ย่างเหมาะสมตามสถานการณ์จริงเม่ือผูเ้รียนไม่
อาจเขา้ใจภาษาเป้าหมาย (Target Language) หรือเม่ือตอ้งมีส่วนร่วมในการใช้ภาษาท่ีเหนือกว่า
ความสามารถท่ีแทจ้ริงท่ีตนมีอยู่กิจกรรมเนน้ภาระงานช่วยฝึกให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการใชก้ลวิธีในการ
ส่ือสาร (Communicative Strategies) เป็นตน้วา่ กลวิธีในการถิดความ (Paraphrasing) การพูดออ้ม 
(Circumlocuting) การเลียนแบบท่าทาง (Miming) และการขอความช่วยเหลือจากคู่สนทนา และ
เน่ืองจากกิจกรรมเนน้ภาระงานมีปลายประเภทหรือปลายชนิดจึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ท่ีจะน ามาใช้
ในการเรียนการสอยภาษาเพราะการใชกิ้จกรรมเนน้ภาระงานมุ่งให้เรียนท างานหรือกิจกรรมส่ือสาร
เพื่อผลิตภาษาท่ีสามารถเขา้ใจไดช่้วยให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงท่ีสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
กบัสานการณ์ท้ึงโดยตรงและโดยออ้มได ้กล่าวคือ ตวัป้อนทางภาษา กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัตวั
ป้อนทางภาษาและกระบวนการเรียนจะช่วยพัฒนาความสามารในการรับรู้แบบต่าง ๆ  ทั้ ง
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กระบวนการเรียนรู้และการรับรู้การเรียนรู้ (Cognitive and Metacognitive Perceptions) พฒันา
ความสามารถในการใช้ภาษาพฒันากลยุทธ์ในการส่ือสาร พฒันากลยุทธ์ในการเรียนรู้ และช่วย
พฒันาเก่ียวกบัการประเมิน 
  Eillis (2004: 228) ไดส้ังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัเกณฑ์ในการจดัล าดบัภาระงาน
ของ Bindley (1989); Candlin (1987); Prabhu (1987) ; Nunan (1989); Skehan (1998); และ
Robinson (2001) โดยพิจารณาจากความซบัซ้อนของภาระงานเพื่อจดัล าดบัความยากง่ายของภาระ
งานซ่ึงก าหนดเกณฑห์ลกั ๆ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
  1. ดา้นปัจจยัหรือส่ิงน าเขา้ในภาระงาน (Input) 
  2. ดา้นเง่ือนไขของภาระงาน 
  3. ดา้นกระบวนการในการปฏิบติัภาระงาน 
  4. ดา้นผลลพัธ์ของภาระงาน 
 โดยในแต่ละดา้นประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ดา้นปัจจยัหรือส่ิงน าเขา้ในภาระงาน 
  1.1 รูปแบบของส่ือท่ีใชเ้ป็นตวัป้อนทางภาษา (Input medium) ซ่ึงมีรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิ รูปภาพ ภาษาเขียน หรือ ภาษาพูด ซ่ึงเรียงล าดบัแลว้พบว่าส าหรับผูเ้รียนภาษาท่ีสองตวัป้อน
ทางภาษาท่ีเป็นรูปภาพมีความง่ายมากกวา่ตวัป้อนท่ีเป็นภาษาเขียนและภาษาพูด 
  1.2 ระดบัความซับซ้อนของรูปแบบภาษา (Code complexity) ในท่ีน้ีหมายถึง
ค าศพัท์หรือประโยคท่ีซ่ึงมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจของนักเรียนขอ้ความท่ีเป็นตวัป้อนทางภาษา
ให้กบันักเรียนท่ีประกอบด้วยค าศพัท์ท่ีนักเรียนพบบ่อย ๆ รวมทั้งประโยคท่ีสั้ นและธรรมดาไม่
ซบัซอ้นมากจะท าให้นกัเรียนเขา้ใจไดง่้ายกวา่ขอ้ความท่ีประกอบดว้ยค าศพัทท่ี์ไม่ค่อยปรากฏบ่อย
หรือเป็นประโยคท่ีซบัซอ้น 
  1.3 ความซับซ้อนของกระบวนการคิด (Cognitive complexity) หมายถึง ระดบั 
ขนาดหรือขอบเขตของการคิดท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติัภาระงาน ประกอบดว้ย 
   1.3.1 ชนิดของข้อมูล (Information type) หากข้อมูลเป็นขอ้มูลคงท่ี 
(Static) หรือภาระงานท่ีมีการด าเนินงานแบบเดิมตลอดถือวา่เป็นภาระงานท่ีง่ายท่ีสุด ขณะท่ีภาระ
งานท่ีต้องใช้การแสดงความคิดเห็นหรืประกบด้วยการด าเนินเหตุการณ์หรือกิจกรรมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงเคล่ือนท่ี (Dynamic) ถือวา่เป็นภาระงานท่ียากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาระงานท่ีมีชนิด
ของขอ้มูลเป็นความคิดเชิงนามธรรมตอ้งใช้กระบวนการคิดระดบัซับซ้อนถือว่ามีระดบัยากมาก
ท่ีสุด 
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   1.3.2 จ านวนของขอ้มูล (Amount of information) ท่ีใชใ้นกระบวนการ
ปฏิบติัภาระงาน เช่น ภาระงานท่ีเป็นเร่ืองราว หากประกอบดว้ยตวัละครจ านวนไม่มาก ผูเ้รียนก็
สามารถปฏิบติัภาระงานเช่นในการเล่าเร่ืองไดง่้ายกวา่เร่ืองท่ีมีตวัละครหลายตวั 
   1.3.3 ระดบัโครงสร้าง (Degree of structured) ในท่ีน้ีหมายถึงระดบั
โครงสร้างทางภาษาท่ีเป็นตวัป้อน หากตวัป้อนทางภาษาในการปฏิบติัภาระงานมีโครงสร้างทาง
ภาษาท่ีชัดเจนจะท าให้ปฏิบติัภารานได้ง่ายกว่าภารานท่ีมีตวัป้อนท่ีมีโครงสร้างทางภาษาหลวม
หรือไม่ชดัเจน 
   1.3.4 บริบทท่ีสนับสนุนตัวป้อนทางภาษา (Context dependency) 
หมายถึงความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งภาษาท่ีใชใ้นการปฏิบติัภาระงานจากสถานการณ์แวดลอ้ม
ความคุน้เคยของขอ้มูล (Familiarity of information) ความรู้ทัว่ไปของนกัเรียนมีผลต่อความยาก่าย
ในการปฏิบติัภาราน กล่าวคือหากภาระงานใดท่ีนกัเรียนเคยมีประสบการณ์ส่วนตวัหรือคุน้เคยกบั
เน้ือหาท่ีใช้ในการปฏิบติัภาระงาน ภาระงานนั้นก็จะปฏิบติัได้ง่ายกว่าภารานงานท่ีนักเรียนไม่
คุน้เคย 
  2. ดา้นเง่ือนไขของภาระงาน ประกอบดว้ยเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
   2.1 กระบวนการเจรจาเพื่อความเขา้ใจ (Negotiation of meaning) หมายถึง
กระบวนการส่ือสารต่อรองของคู่เจรจาสองคนข้ึนไปท่ีใช้ในการแกไ้ขปัญหาความเขา้ใจในการ
ส่ือสาร ภาระงานท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้การใชภ้าษาในการเจรจากบัเพื่อนหรือท่ีเรียกวา่ภาระ
งานสองทาง (Two-way tasks) ถือวา่ปฏิบติัด่ายกวา่ภาระงานทางเดียว (One-way tasks) เน่ืองจาก
นกัเรียนไม่มีโอกาสในการส่ือสารเจรจากบัเพื่อขณะปฏิบติัภาระงาน 
   2.2 ความตอ้งการของภาระงาน (Task demands) ซ่ึงความยากง่ายของ
ภาระงานจะข้ึนอยู่กบัความตอ้งการท่ีภาระงานมอบให้นกัเรียนปฏิบติั เช่นการอธิบายแผนทีหรือ
เส้นทางโดยมีการระบุเส้นทางในแผนท่ีให้นกัเรียนไวแ้ลว้ ถือเป็นภาระงานท่ีตอ้งการให้นกัเรียน
ปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (Single task) แต่หากภารานเดียวกนัน้ีให้นกัเรียนระบุเส้นทางในแผนท่ี
เอรวมทั้งอธิบายเส้นทางในแผนท่ีถือว่าเป็นภาระงานท่ีซับซ้อนและยากกว่าเน่ืองจากตอ้งการให้
นกัเรียนปฏิบติัภาระงานมากกวา่หน่ึงความตอ้งการ (Dual task) 
   2.3 แบบวธีิสัมพนัธสาร (Discorse mode) ในการปฏิบติัภาระงานบทพูดท่ี
นกัเรียนตอ้งปฏิบติัคนเดียว (Monologic Task) จะปฏิบติัไดย้ากกวา่ภาระงานท่ีมีบทพูดหรือสนทนา
ให้นักเรียนปฏิบติัร่วมกบัเพื่อน (Dialogic task) เน่ืองจากภารานท่ีปฏิบติัร่วมกนัเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพทางภาษาสูงกวา่ไดช่้วยเพื่อน การช่วยเหลือดงักล่าวเป็นการเสริมศกัยภาพท่ีละ
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ขั้นข้ึนไปเร่ือย ๆ ตามความตอ้งการผูเ้รียนเป็นการต่อโครงสร้าง (Scaffolding) ภารานดงักล่าว
นกัเรียนมีโอกาสไดส่ื้อสารเพื่อสร้างความกระจ่างและท าความเขา้ใจร่วมกนั 
  3.ดา้นกระบวนการในการปฏิบติัภาระงาน หมายถึงกระบาวนการร้างความรู้ความ
เข้าใจตัวอย่างเช่น ชนิดของภาระการแลกเปล่ียนข้อมูลจะปฏิบัติได้ ง่ายกว่าภาระงานการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมถึงกระบวนการท่ีมีขั้นตอนนอ้ยกวา่ก็จะปฏิบติัไดง่้ายกวา่กระบวนการ
ท่ีมีหลายขั้นตอน 
  4. ด้านผลลพัธ์ของภาระงาน พิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลลพัธ์จากการ
ปฏิบติัภาราน 4 ดา้นดงัน้ี 
   4.1 รูปแบบของผลลพัธ์หรือผลผลิตจากภาระงาน (Medium) มีทั้งออกมา
เป็นรูปภาพซ่ึถือว่าง่ายกว่าผลลพัธ์หรือผลผลิตจากภาระงานท่ีเป็นการเขียนหรือการน าเสนอดว้ย
การพูด 
   4.2 ขอบข่ายของผลลพัธ์หรือผลผลิตจากภาระงาน (Scope) เป็นแบบปิด
คือภาระงานท่ีมีค าตอบหรือแนวทางท่ีเป็นปลายทางอยูแ่ลว้ (Closed task) จะปฏิบติัไดง่้ายกวา่ภาระ
งานแบบท่ีไม่มีค  าตอบหรือแนวทางปรายทาง (Open task) ซ่ึงอาจมีเพียงค าตอบท่ีมีความเป็นไปได้
หลาย ๆ ค าตอบตอบไดห้ลากหลาย 
   4.3 รูปแบบภาษาการพูดหรือเขียนท่ีใชใ้นผลผลิตหรือผลลพัธ์ของภาระ
งาน เช่นนกัเรียนจะเรียนรู้ภารานการท ารายการ การบรรยาย การพรรณนาและการจดัหมวดหมู่ ได้
ง่ายกวา่ภาระงานการโตแ้ยง้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจ  านวนและเน้ือหาท่ีใชด้ว้ย 
 
ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของกจิกรรมการเรียนแบบเน้นภาระงาน 
  ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบเนน้ภาระงานตามแนวคิด
ของ Prabhu (1979) ซ่ึงเป็นผูท่ี้เช่ือวา่ในการท่ีผูเ้รียนจะพฒันาการใชภ้าษาไดต้ามความตอ้งการนั้น
ตอ้งไดรั้บโอกาสในการพฒันาความเขา้ใจภาษาก่อน รูปแบบของภาษาตอ้งเกิดจากการรับรู้ภาษา
โดยผา่นระบบการจดัการภายในดงันั้นจึงไม่มีการก าหนดโครงสร้างทางค าศพัทห์รือหวัขอ้ทาภาษา
ไวล่้วงหนา้ไม่มีล าดบัขั้นตอนของบทเรียนท่ีตอ้งฝึกหรือตอ้งใชภ้าษาตามความตอ้งการส่ิงส าคญัคือ
ปัญหาหรืองานท่ีให้ผูเ้รียนปฏิบติั ดงันั้น Prabhu (1979)  จึงไดก้ าหนดขั้นตอนการปฏิบติัภาระงาน
ไว ้2 ขั้นตอนประกอบดว้ย ขั้นเตรียมปฏิบติัภาระงาน (Pre-task) และขั้นการปฏิบติัภาระงาน (Task) 
  ขั้นเตรียมปฏิบติัภาระงาน (Pre-Task) เป็นวิธีการท่ีครูใช้กบันกัเรียนทั้งชั้นเรียน
หน่ึงกลุ่มหรือหน่ึงคน เพื่อแสดงหรือสาธิตกิจกรรมก่อน เป็นการลดความยากของกิจกรรมและมุ่ง
เร้าความสนใจของนกัเรียน เป็นการใหผู้เ้รียนไดคิ้ดถึงภาษาท่ีตอ้งน ามาใชใ้นการท ากิจกรรมนัน่เอง 
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  ขั้นการปฏิบติัภาระงาน (Task) เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนปฏิบติัจริงซ่ึงส่วนใหญ่
จะใหน้กัเรียนปฏิบติัเด่ียว และหลงัปฏิบติักิจกรรมดงักล่าวครูจะใหข้อ้มูลป้อนกลบัดว้ย 
  ทั้งน้ีกิจกรรมท่ีใช ้Prabhu (1980) ไดก้ าหนดระดบัความยากง่ายไวว้า่ผูเ้รียนจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่คร่ึงสามารถท าไดอ้ยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของงานขณะท่ี Willis (1996) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอน
กระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรมการเรียนแบบเน้นภาระงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก่อน
ปฏิบติัภาระงาน (Pre-task) ขั้นปฏิบติัภาระงาน (Task cycle) และขั้นเน้นความรู้ทางภาษา 
(Language focus) ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี คือ ก่อนปฏิบติัภาระงาน ครูเสนอหัวขอ้ในหารสอน บอก
ศพัท์ วลีท่ีเป็นประโยชน์ ครูตอ้งแน่ใจว่าผูเ้รียนเขา้ใจงาน ให้ผูเ้รียนดูตวัอย่างงานท่ีมีผูเ้คยท าไว ้
ผูเ้รียนจดค าศพัท์ วลี ท่ีส าคญัเตรียมท างาน ขั้นปฏิบติัภาระงาน ผูเ้รียนมีบทบาทในการปฏิบติังาน
อาจอยูใ่นรูปงานคู่หรือกลุ่มยอ่ยมีการวางแผนเตรียมรายงานต่อชั้นเรียนการรายงานน าเสนองานวา่
ปฏิบติังานอยา่งไรคน้พบอะไรต่อชั้นเรียน โดยครู เฝ้าดูผูเ้รียนอยู่ห่าง ๆ ช่วยตรวจแกง้านน าเสนอ
ของผูเ้รียนท าหนา้ท่ีประธานและคอยกระตุน้ผูเ้รียนก่อนช่วยให้ผูเ้รียนมัน่ใจการน าเสนองานและ
ใหข้อ้มูลป้อน  ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงานแบ่งเป็นสองส่วนคือการวเิคราะห์และการฝึกฝนโดยในส่วน
ของการวิเคราะห์ผูเ้รียน ตรวจสอบและอภิปรายรูปแบบภาษาหรือเนน้ความรู้ทางภาษา (Language 
Features) ท่ีใช้ในภาระงาน ในส่วนการฝึกฝนครูน าผูเ้รียนฝึกรูปแบบทางภาษเพื่อเพิ่มเติมสร้าง
ความมัน่ใจให้ผูเ้รียน โดยทบทวนรูปแบบทางภาษากบัผูเ้รียนทั้งชั้น ให้ค  าศพัท์วลีท่ีจ  าเป็นอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติมผูเ้รียน ฝึกค าศพัท ์วลีท่ีไดจ้ากการอภิปรายรูปแบบภาษานกัเรียนจดบนัทึกซ่ึงทั้ง Samuda et 
al (1996) Ellis (2004) รวมทั้ง Skehan (1999) แบ่งขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรม
การเรียนแบบเนน้ภาระงาน 3 ขั้นตอน เช่นเดียวกบั Willis (1996) 
  ดังนั้น ขั้นตอนในการปฏิบติังานไม่ว่าจะเป็นสองขั้นตอนหรือสามขั้นตอนก็
ตามแต่ความเหมือนของกิจกรรมเนน้ภาระงานท่ีใชมี้จุดมุ่งหมายเนน้ความหมายในการส่ือสารเป็น
หลกั โดย Ellis (2004:146-147) ให้ความส าคญัของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาท่ีตอ้งได้รับการ
พฒันาโดยเน้นว่าผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัภาระงานในรูปแบบของการส่ือสารเพื่อพฤติกรรมความเป็น
อตัโนมติัทางภาษาของผูเ้รียน แมใ้นการเรียนรูปแบบภาษาท่ีก าหนด (Declarative Knowledget) 
ผูเ้รียนควรไดป้ฏิบติัจากกิจกรรมการเรียนภาษาท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาเป้าหมายในบริบทของ
การส่ือสารท่ีเรียกวา่ภาระงานแบบเจาะจงหรือแบบก าหนดภาษา (Focused task) ซ่ึงภาระงานแบบน้ี
จะแตกต่างจากแบบฝึกหดัท่ีเรียกวา่ไวยากรณ์แบบเน้นสถานการณ์ (Situational grammar) เพราะ
ไม่ได้เน้นให้ผูเ้รียนมุ่งเรียนรู้ท่ีรูปแบบของภาษาท่ีก าหนดในลกัษณะของการฝึกฝนหรือเรียนรู้
รูปแบบภาษาท่ีครูจดัเตรียมให้ ภาระงานแบบเจาจงเป็นภาระงานท่ีให้นกัเรียนสังเกตรูปแบบทาง
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ภาษาดว้ยตนเองขณะปฏิบติัภาระงาน เกิดการคิดการเปรียบเทียบและเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางภาษาและ
สามารถใชภ้าษาพูดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
ตารางท่ี 3 สรุปสังเคราะห์ขั้นตอนการจดักิจกรรมเนน้ภาระงาน 
แนวคิดทฤษฎี อ้างองิ สรุปการสังเคราะห์ 
ขั้นตอนใน
การปฏิบติั
ภาระงาน 

 Prabhu 
(1984);  Ellis 
2004); Skehan 
(1996) Willis 
(1996) 

ขั้นตอนในการปฏิบติัภาระงานแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ 
1) ขั้นก่อนปฏิบติัภาระงาน ครูเสนอหวัขอ้ในการสอน 
บอกศพัท ์วลีท่ีเป็นประโยชน์ ครูตอ้งแน่ใจวา่ผูเ้รียน
เขา้ใจงาน ใหผู้เ้รียนดูตวัอยา่งงานท่ีมีผูเ้คยท าไว ้ผูเ้รียนจด
ค าศพัท ์วลี ท่ีส าคญัเตรียมตวัท างาน 
2)ขั้นปฏิบติัภาระงาน ผูเ้รียนมีบทบาทในการปฏิบติังาน
อาจท าอยูใ่นรูปงานคู่หรือกลุ่มยอ่ยมีการวางแผนเตรียม
รายงานต่อหอ้งเรียนการรายงานน าเสนองานวา่
ปฏิบติังานอยา่งไรคน้พบอะไรต่อหอ้งเรียน โดยครู เฝ้าดู
ผูเ้รียนอยูห่่างๆ ช่วยตรวจแกง้านน าเสนอของผูเ้รียนท า
หนา้ท่ีประธานและคอยกระตุน้ผูเ้รียนก่อน  ช่วยให้
ผูเ้รียนมัน่ใจการน าเสนอ งานและใหข้อ้มูลป้อน 
3) ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงานแบ่งเป็นสองส่วนคือการ
วเิคราะห์และการฝึกฝนโดยในส่วนของการวเิคราะห์
ผูเ้รียน ตรวจสอบและอภิปรายรูปแบบภาษา(Language 
features) ท่ีใชใ้นภาระงานในส่วนการฝึกฝนครูน าผูเ้รียน
ฝึกรูปแบบทางภาษาเพื่อเพิ่มเติมเสร้างความมัน่ใจให้
ผูเ้รียน โดยทบทวนรูปแบบทางภาษากบัผูเ้รียนทั้งห้อง 
ใหค้  าศพัท ์วลีท่ีจ  าเป็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติมผูเ้รียน ฝึกค าศพัท ์
วลีท่ีไดจ้ากการอภิปรายรูปแบบภาษานกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีจดบนัทึก 
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สรุปวา่ทั้งรูปแบบตลอดจนองคป์ระกอบของกิจกรรมเนน้ภาระงานนั้นส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี
เน้นการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียน พฒันาทกัษะสังคมรวมทั้งพฒันาการเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติ
ขั้นตอนการน าเสนอกิจกรรมเนน้ภาระงานสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้แบบร่วมงาน สรุปวา่ทั้งรูปแบบ
ตลอดจนองคป์ระกอบของกิจกรรมเนน้ภาระงานนั้นส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์ของ
ผูเ้รียน พฒันาทกัษะสังคมรวมทั้งพฒันาการเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติโดยขั้นตอนการน าเสนอ
กิจกรรมเน้นภาระงานสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้แบบร่วมงาน รวมทั้งการสอนโดยใช้กิจกรรมภาระ
งาน Ellis (2004:31) ยงัเรียกวา่เป็นกิจกรรมการเรียนภาษาท่ีส่งเสริมมนุษยส์ัมพนัธ์ดว้ยเช่นกนั และ
กิจกรรมเน้นภาระงานน้ีไม่เพียงเป็นภาระงานท่ีเน้นท่ีการปฏิสัมพนัธ์และผลผลิตเท่านั้นยงัเป็น
ภาระงานท่ีเนน้ท่ีส่ิงรับเขา้ (Input-based) ไดเ้ช่นกนั อาทิ ภาระงานการอ่านหรือการฟังซ่ึงภาระงาน
ดงักล่าวเหมาะกบัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาในระดบัเร่ิมตน้ภาระงานน้ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ได้รับปัจจัยรับเข้าทางภาษาเป้าหมายอย่างมาก ทั้งน้ีกิจกรรมการอ่านผ่านส่ือเทคโนโลยี เช่น 
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์สามารถใชเ้ป็นภาระงานท่ีเนน้ปัจจยัน าเขา้ไดเ้ช่นกนั 
 ดงันั้นในการพฒันารูปแบบการสอนการอ่านโดยเนน้ภาระงาน จึงน าแนวคิดในการด าเนิน
กิจกรรมเนน้ภาระงาน ซ่ึงสังเคราะห์แนวคิดของ Prabhu (1984) Ellis (2004) รวมทั้ง Skehan (1999) 
และ Willis (1996) ผนวกกบัองคป์ระกอบของกิจกรรมเนน้ภาระงานตามแนวคิดของShavelson and 
Stern (1981) รวมทั้ง Nunan (1989) น ามาบูรณาการกบักลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์อนั
ประกอบดว้ย เน้ือหา ส่ืออุปกรณ์ กิจกรรม เป้าหมาย นกัเรียนและบริบททางสังคม ด้วยลักษณะ
การออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการสอนการอ่านท่ีน าจุดเด่นของกลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์และการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ภาระงานบูรณาการเขา้ดว้ยกนัโดย
มีส่ือการอ่านท่ีหลากหลายและมีระดบัท่ีเหมาะสมกบัความสามารถและความตอ้งการผูเ้รียนผูว้ิจยั
จึงมัน่ใจวา่รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงานท่ีสร้างข้ึนจะ
ส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านใหผู้เ้รียนสูงข้ึนจากเดิม 

ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
Willis (1996: 137) และ Frost (2005: Online) ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบ

เนน้ภาระงาน ดงัน้ี 
1. ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการพูด และส่ือสารกบัผูอ่ื้นมากข้ึน 
2. ผูเ้รียนสนุกสนาน มีแรงจูงใจ เกิดความทา้ทายในการปฏิบติังาน 
3. ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาส่ือสารอยา่งเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งฝึกการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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4. ผูเ้รียนใชป้ระสบการณ์เดิมมาสู่บทเรียนใหม่และพบวา่ น่าสนใจ และเป็นการเพิ่มพูน
ความคิดเดิมอีกดว้ย 

5. ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาในการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงจากขอ้มูลขา้งตน้ สรุป
ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานวา่ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความคิดเดิม ท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความมัน่ใจในการใชภ้าษา มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเพิ่มข้ึน ฝึกการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดดี้เกิดความ 
ทา้ทายและมีความสนุกสนานในการปฏิบติังาน 
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6. การเรียนรู้แบบน าตนเอง 

6.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
การเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-directed Learning) เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับและมี

การวจิยักนัมากข้ึนในปัจจุบนั โดยท่ีนกัการศึกษาใชค้  าต่าง ๆ ในความหมายเดียวกบัการเรียนรู้แบบ
น าตนเอง เช่น การเรียนรู้แบบน าตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง การ
เรียนรู้แบบรายบุคคล เป็นตน้ นกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้แบบน าตนเองไวด้งัน้ี 

Knowles (1975) กล่าววาการเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นกระบวนการท่ีบุคคลมีความคิดริเร่ิม
ในการวนิิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ การตั้งจุดหมายในการเรียนรู้ การพบปะบุคคลหรือแหล่ง
เอกสารส าหรับการเรียนรู้ การเลือกและเสริมแผนการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียน โดยไดรั้บ
หรือไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นก็ตาม 

Tough (1979) กล่าววา่ การเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นความพยายามขั้นสูงในการท่ีจะเพิ่ม
ความรู้ใหม่และความช านาญ ท าให้เกิดความเขา้ใจแจ่มแจง้  นอกจากน้ียงัมีการปรับเปล่ียนเจตคติ 
พฤติกรรมและอุปนิสัย ซ่ึงการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงเจตคติหรือพฤติกรรมนั้น ใช้เวลามาก
น้อยแต่กต่างกันไปในแต่ละเร่ืองและแต่ละบุคคลซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งวางแผนและก าหนดไว ้การ
เช่ือมโยงจุดหมายกบัจุดประสงค์ทางการสอน รวบรวมและเรียบเรียงเน้ือหา   การออกแบบและ
สร้างวธีิสอนการเลือกวธีิการสอนท่ีเหมาะสม  การน าเอาแบบแผนการสอนท่ีไดส้ร้างข้ึนไปใช ้ การ
ประเมินผลการประเมินความตอ้งการท่ีคาดหวงัใหเ้กิดข้ึนจากการสอน  

Griffin (1983) กล่าววา่ การเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะ
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  โดยมีเป้าหมายไปสู่การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของตนและความสามารถ
ในการวางแผนการปฏิบติัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

Brookfield (1984) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบน าตนเองหมายถึง การเป็นตวัของตวัเอง 
ควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง มีความเป็นอิสระโดยอาศยัความช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกน้อย
ท่ีสุด 
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Jarvis (1987) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบน าตนเองว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ใน
การศึกษาของผูใ้หญ่ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งมีความรับผิดชอบในการเรียนทั้งหมด มีการวางแผนก าหนด
ยทุธศาสตร์  ในการเรียนรู้ มีแรงจูงใจท่ีจะด าเนินตามแผนท่ีวางไวใ้หบ้รรลุความส าเร็จ 

Borich (1992) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบน าตนเองวา่เป็นทั้งวิธีเรียนและวิธี สอนท่ีกระตุน้ให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งกระตือรือร้นเพื่อให้ไดค้วามรู้โดยผูเ้รียนใช้
ทกัษะการเรียนในระดบัสูง ได้แก่ การใช้เหตุผล การคิดแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีมีความซบัซอ้น 

Hiemstra (1994) กล่าวถึงการเรียนแบบน าตนเองวา่เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนรับผิดชอบใน
การวางแผนการปฏิบติั และการประเมินผลความพยายามจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ซ่ึงเป็นลกัษณะ
หน่ึงของสถานการณ์การเรียนรู้ ไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดจากการแยกตวัออกจากผูอ่ื้น ผูเ้รียนสามารถถ่าย
โอนการเรียนรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ จากสถานการณ์หน่ึงไปยงัสถานการณ์อ่ืนได ้

สมคิด (2542 ) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นการด าเนินการท่ีผูเ้รียนช่วยเหลือ
ตนเองในการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมในความอยากรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้จดัท าการวางแผนศึกษา
คน้ควา้ต่าง ๆ ดว้ยตนเองไปจนจบกระบวนการเรียนรู้ 

จากความหมาย การเรียนรู้แบบน าตนเองดงักล่าว  สรุปไดว้า่ การเรียนรู้แบบน าตนเองเป็น
กระบวนการในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ตามความตอ้งการของผูเ้รียน โดยเป็นความ
พยายามขั้นสูงในการท่ีจะเพิ่มความรู้และทกัษะการเรียนรู้ของตนเองโดยใช้ทกัษะการเรียนใน
ระดบัสูงได้แก่ การใช้เหตุผล การคิดแกปั้ญหาและการคิดวิเคราะห์ โดยท่ีกระบวนการเรียนรู้เร่ิม
ตั้งแต่การวนิิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ การตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้ 
การปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีผูเ้รียนไดก้ าหนดไว ้
พร้อมทั้งการประเมินผลงานการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงการเรียนรู้แบบน าตนเองมีทั้งท่ีผูเ้รียนเรียนรู้
ตวัเองและมีผูอ่ื้นใหค้วามช่วยเหลือในการเรียน 

6.2 ลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
Knowles (1975) ไดส้รุปลกัษณะของผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดยใช้รูปแบบของ“สัญญาการ

เรียน” ท่ีจะใหบ้งัเกิดผลดี  9 ประการ ดงัน้ี 
1. มีความเขา้ใจในความแตกต่างดา้นความคิดเก่ียวกบัผูเ้รียน และทกัษะท่ีจ าเป็นในการ

เรียนรู้นัน่คือรู้ความแตกต่างระหวา่งการสอนท่ีครูเป็นผูช้ี้น ากบัการเรียนรู้แบบน าตนเอง  
2. มีแนวคิดเก่ียวกบัตนเอง เป็นตวัของตวัเอง มีความเป็นอิสระและสามารถน าตนเองใน

กระบวนการเรียนรู้ได ้
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3. มีความสามารถท่ีจะสัมพนัธ์กบัเพื่อน ๆ ไดดี้ เพื่อท่ีจะใช้บุคคลเหล่าน้ีสะทอ้นให้ทราบ
ถึงความตอ้งการในการเรียนรู้ ของตนเอง การวางแผนการเรียนรู้ การเรียนรู้และการให้ ความ
ช่วยเหลือบุคคลอ่ืน รวมทั้งการไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลเหล่านั้นดว้ย 

4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้ตามความเป็นจริงโดยอาศยั
ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 

5. มีความสามารถในการแปลความตอ้งการในการเรียนออกมาเป็นจุดมุ่งหมายทางการ
เรียนซ่ึงท าใหท้ราบแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ 

6. มีความสามารถในการโยงความสัมพนัธ์กบัผูส้อน ใชป้ระโยชน์จากผูส้อนในการท าเร่ือง
ยากใหเ้ป็นเร่ืองง่ายและเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือเป็นท่ีปรึกษา 

7. มีความสามารถในการจดัหาแหล่งขอ้มูลทั้งท่ีเป็นตวับุคคล และเอกสารท่ีเหมาะสมกบั 
วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 

8. มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนท่ี มีประสิทธิภาพใช้ประโยชนจากแหล่ง
วทิยาการและมีความคิดริเร่ิมในการวางแผนและก าหนดนโยบายการเรียนของตน 

9. มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าขอ้คน้พบต่าง ๆ ไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
Chickering (1964) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเองไว ้ดงัน้ี 
1. มีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น แต่ไม่พึ่งพาผูอ่ื้น เขา้ไดก้บัทุกคน และรักสันติภาพ 
2. มีความกลา้ได ้กลา้เสีย กลา้เผชิญปัญหาต่าง ๆ เปิดกวา้งต่อประสบการณ์เรียนรู้ 
3. รู้จกัใชแ้หล่งขอ้มูลในการเรียนรู้ รู้จกัใชว้สัดุอุปกรณ์และมีความสามารถในการรวบรวม

ขอ้มูล 
4. มีความมัน่ใจในตนเอง หนกัแน่นคงท่ี ท างานเพื่อความพอใจของตนเอง 
5. มีความไตร่ตรอง มีทิศทางท่ีแน่นอน รู้ถึงจุดอ่อน จุดแขง็ของตนเอง  มีความยดืหยุน่ต่อ 

การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
6. มีแรงจูงใจในการกระท าส่ิงต่าง ๆ 
Chickering ยงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมอีกวา่ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง มิไดมี้เฉพาะคุณลกัษณะของผู ้

มีความสามารถเชิงวิชาการเท่านั้น จะตอ้งมีสังคม อารมณ์และเจตคติท่ีดี มีการควบคุมท่ีดี จะท าให้
เป็นผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

นอกจากน้ี  Burman (1976 อา้งถึงใน สมคิด, 2538) ไดก้ล่าววา่บุคคลท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเองมี
คุณลกัษณะเป็นคนมีวินยั มีความสามารถในการวิเคราะห์ มีความตระหนกัในตนเอง กระตือรือร้น
ใจเปิดกวา้ง มีความยืดหยุ่น มีความสามารถในการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบ มี
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ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความเช่ือมัน่และมีความคิดในทางบวกกบัตนเอง พึ่งตนเองได ้รู้วิธีการ
เรียน และการประเมินผลการเรียน  

Gibbons, et al. (1980) ไดศึ้กษาลกัษณะของการเรียนรู้แบบน าตนเองของบุคคล แลว้น ามา
ประมวลเป็นหลกัการเรียนรู้แบบน าตนเองดงัน้ี 

1. ในการเรียนรู้แบบน าตนเองผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมตนเองในขณะท่ีการศึกษาอย่างเป็น
ทางการจุดควบคุ มอยู ่ท่ีสถาบนัการศึกษา ตวัแทน หรือส่ิงก ากบัการสอนเพื่อให้ศึกษาดว้ยตนเอง 
ช่วยใหผู้ ้เรียนรู้จกัควบคุมส่ิงท่ีอยูภ่ายในตวัเองเพื่อการเรียนรู้ของตน 

2. การเรียนรู้แบบน าตนเองมกัจะเป็นการเรียนรู้เฉพาะด้านอย่างใดอย่างหน่ึงมากกว่า
การศึกษาหลาย ๆ แขนงวชิา การสอนใหรู้้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเองช่วยให้ผูเ้รียนสามารถแยกแยะและมี
ความช านาญในกิจกรรมบางอยา่งหรือหลายอยา่งท่ีจ  าเป็นต่อชีวิต 

3. การเรียนรู้แบบน าตนเองมกัจะเป็นการประยกุตก์ารศึกษา คือ การเรียนรู้เพื่อการน าไปใช้
กบังานการสอน การเรียนรู้แบบน าตนเอง เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทางทฤษฎีท่ีสัมพนัธ์กบัการฝึกฝน
ทางเทคนิค และน าไปดดัแปลงใชอ้ยา่งเหมาะสม  

4.  ผูเ้รียนเรียนด้วยตนเอง เรียนรู้ ด้วยแรงจูงใจของตนเอง นั่นคือ การผูกพนัตนเองกับ
เน้ือหาวิชาท่ีตนเลือก แม้จะพบว่ามีอุปสรรคใดก็ตาม การเรียนรู้แบบน าตนเองช่วยให้ผูเ้รียน
ตระหนกัถึงความตอ้งการของตน มีเป้าหมายของตนเองมากกวา่ท่ี จะใหผู้อ่ื้นมาวางเป้าหมายให ้

5.  ส่ิงจูงใจส าหรับการเรียนรู้ ได้แก่ ความส าเร็จ ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีประเมินคุณค่าได้โดย
ตนเองการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบน าตนเอง จึงเป็นการให้ประสบการณ์เพื่อด าเนินไปสู่
เป้าหมายท่ีตอ้งการ รู้จกัวางแผนและการเลือกใชว้ิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ ในการท่ี จะท าให้งานนั้น
ประสบความส าเร็จ 

6.  ผูเ้รียนรู้ด้วยตนเอง มกัจะตัดสินใจใช้รูปแบบต่าง ๆ ทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการและวธีิการเฉพาะตน สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งดีท่ีสุด ขอ้สรุปอาจจะไดจ้ากการศึกษา 
การสังเกตประสบการณ์ การเขา้เรียนในบางวิชา  การฝึกอบรม  การสนทนา  การฝึกหัด  การลอง
ผดิลองถูกการฝึกหดักิจกรรมท่ีใหผ้ลดี การประสานระหวา่งกลุ่ม 

7.  การเรียนรู้แบบน าตนเองเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความเช่ือ โดยปกติจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กบับุคลิกลกัษณะของคน ความมีระเบียบวินยัในตนเอง ความบากบัน่ ความขยนัขนัแข็ง ไม่เห็นแก่
ตวัการรู้สึกเกรงใจผูอ่ื้น และการมีหลกัการ 

8.  ผูท่ี้เรียนรู้ด้วยตนเองจะมี แรงขบั ความคิดอิสระ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด การเรียนรู้
แบบน าตนเองเก่ียวขอ้งกบัเสริมแรงขบั ความกระตือรือร้นโดยมีความคิดอิสระ ไม่ข้ึนกบับุคคลใด
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บุคคลหน่ึง ความเป็นผูริ้เร่ิมมากกว่าท่ีจะประพฤติตามผูอ่ื้น และมกัท าอะไรเป็นแบบฉบบัของ
ตนเองมากกวา่ท าคลา้ยๆ ผูอ่ื้น 

9.  ผูท่ี้เรียนรู้ดว้ยตนเอง มกัจะใชก้ารอ่านและกระบวนการทกัษะอ่ืน ๆ ในการเขา้ถึงขอ้มูล
ท่ีผูเ้รียนตอ้งการ เหตุน้ี การเรียนรู้แบบน าตนเองด้วยตนเองจึงเก่ียวขอ้งกบัการฝึกฝนทกัษะ เช่น 
การอ่านและการจ า  

10. การเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นท่วงทีท่ีเกิดจากประสบการณ์ส าคญัหลายประการ ตั้งแต่
วยัเด็กประสบการณ์และการพฒันาจนกระทัง่กลายเป็นจุดของการเลือกในชีวติของตน การสอนเพื่อ
การศึกษาด้วยตนเองจึงเป็นการช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีจะจ าแนกท่วงที แนวทางท่ีเกิดข้ึนในชีวิตเพื่อ
ก าหนดทางท่ีตนเลือกและสร้างวธีิทางใหม่ท่ีตนปรารถนา 

11. การเรียนรู้แบบน าตนเองจะเกิดข้ึนไดดี้ท่ีสุดในส่ิงแวดลอ้มของการท างานท่ีอบอุ่น มี
ลักษณะสนับสนุน มีบรรยากาศท่ีใกล้ชิดเป็นกันเอง ซ่ึงบุคคลมักจะกระตือรือร้นและมี
ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบับุคคลอย่างนอ้ย 1 คน การสอนให้เกิดการศึกษาดว้ยตนเองเก่ียวขอ้ง
กับการสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีกระฉับกระเฉงซ่ึงกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง จะได้รับการ
สนับสนุนอย่างอบอุ่นและมีโอกาสหลายด้านท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ในการท างานท่ีใกล้ชิดให้
เกิดข้ึน 

12. ผูท่ี้เรียนรู้ด้วยตนเองจะชอบผูอ่ื้นพอ ๆ กับท าให้ผูอ่ื้นชอบตน บุคคลเหล่าน้ีจะมี
สุขภาพจิตท่ีดีมีเจตคติท่ีดีทั้งทางกายและใจ  การสอนให้เรียนรู้ ด้วยตนเองจึงสนับสนุนวิธีการ
เรียนรู้โดยท่ีผูเ้รียนไม่เพียงแต่จะเรียนรู้ วิชาการหรือทกัษะเท่านั้น แต่ผูเ้รียนยงัได ้พฒันาจิตใจของ
ตนเองและผูอ่ื้นอีกดว้ย 

Guglielmino (1977) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูท่ี้เรียนรู้ดว้ยตนเองวา่มีองคป์ระกอบส าคญั 
8 ประการ ดงัน้ี 

1.  การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้  ไดแ้ก่ ความสนใจในการเรียน  ความภูมิใจเม่ือเรียนส าเร็จ
ชอบศึกษาคน้ควา้จากหอ้งสมุด การยอมรับค าต าหนิในความผิดพลาดของตนเองและความพยายาม
ในการท าความเขา้ใจในเร่ืองยาก ๆ 

2. ความเช่ือของตนเองในดา้นการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ มีความสามารถใน
การท่ีจะเรียนเม่ือมีความตอ้งการเรียน สามารถท่ีจะจดัแบ่งเวลาส าหรับการเรียนรู้ได ้แมจ้ะมีงานอ่ืน
มากก็ตามรู้ว่าเม่ือใดท่ี จะเรียน รู้จกัคน้หาวิธีการต่างๆ เพื่อท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มีความสุขกบัการ
แกปั้ญหาท่ียาก ๆ และรู้จกัแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้นั้น ๆ 

3. ความคิดริเร่ิมและอิสระในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความไม่ทอ้ถอยต่ออุปสรรคท่ีก าลงัเผชิญอยู่
ชอบท่ี จะเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีทกัษะในการท าความเข้าใจในการอ่าน มี
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ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวางแผนโครงการใหม่ๆ และสามารถท างานดว้ยตนเองได ้เป็นอยา่ง
ดี 

4. ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ได้แก่ การยอมรับตนเองว่าเป็นผูท่ี้มีเชาวน์
ปัญญาฉลาดพอควร มีความสามารถในการพิจารณาความการเรียนรู้ของตน ยอมรับต่อ
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีตนเองไดรั้บ  ทราบดีวา่ตนเองตอ้งการเรียนอะไร  มีความเช่ือและคิดอยู่
เสมอวา่ตนเองเป็นใคร ก าลงัท าอะไร ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการศึกษาของตน 

5. การรักในการเรียนรู้ ได้แก่ มีความช่ืนชม ยกยอ่งบุคคลท่ีศึกษา คน้ควา้อยู่เสมอ มีความ
ตอ้งการท่ีจะเรียนรู้และปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ ใหม้ากข้ึน และมีความสนุกสนานในการศึกษาคน้ควา้ 

6. ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่  มีความคิดท่ี จะท าส่ิงต่างๆ ได้ดี สามารถท่ี จะหาวิธีการ
แกปั้ญหาต่างๆ ตามแนวทางท่ีหลากหลายได ้และมีความอดทนต่อความคลุมเครือ  

7. การมองอนาคตในแง่ดี ได้แก่ ความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสุขในการ
คิดถึงเร่ืองอนาคตและคิดวา่การแกปั้ญหาเป็นส่ิงท่ีทา้ทายรู้ดีวา่ตนเองตอ้งการเรียนอะไรเพิ่มเติมอยู่
เสมอ 

8. ความสามารถในการใชท้กัษะพื้นฐานในการเรียนและการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ ทกัษะในการ
อ่านการเขียน การฟังการจ าและมีความสนุกกบัการแกปั้ญหาต่างๆ 

Skager (1978) ได้อธิบายคุณลักษณะของผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ด้วยตนเองว่ามีคุณลักษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

1. การเป็นผูท่ี้ยอมรับตนเอง (Self – acceptance) เป็นผูท่ี้มีเจตคติในเชิงบวกต่อตนเอง 
2. การวางแผนการเรียน ผูท่ี้มีการวางแผนการเรียนมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ 

2.1 รู้ถึงความตอ้งการในการเรียนของตนเอง 
2.2 วางจุดมุ่งหมายท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีตั้งไว ้
2.3 มีการวางแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนท่ีตั้งไว ้

3. แรงจูงใจภายใน ผูเ้รียนท่ีมีแรงจูงใจในการเรียนจะสามารถเรียนรู้ โดยปราศจากส่ิง
ควบคุมจากภายนอก เช่น รางวลั การถูกต าหนิ การลงโทษ การเรียนเพื่อต้องการวุฒิบตัรหรือ
ต าแหน่ง เป็นตน้ 

4. การประเมินผลตนเอง(Internalized Evaluation)  ผูเ้รียนสามารถท่ี จะประเมินผลตนเอง
ได้ ว่าจะเรียนได้ดีเพียงใด โดยอาจให้ผูอ่ื้นประเมินการเรียนรู้ของตนก็ได้  ซ่ึงจะยอมรับการ
ประเมินภายนอก  วา่ถูกตอ้งก็ต่อเม่ือผูป้ระเมินมีความคิดอยา่งอิสระ และการประเมินสอดคลอ้งกบั
ส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏอยูจ่ริงในขณะนั้น 
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5. การเปิดกว้างต่อประสบการณ์ ผูเ้รียนท่ีน าประสบการณ์เข้ามาใช้ในกิจกรรมใหม่ๆ 
อาจจะสะทอ้นการเรียนรู้ หรือการก าหนดเป้าหมาย โดยอาจไม่จ  าเป็นท่ีจะเป็นเหตุผลในการท่ีจะ
เขา้ไปท ากิจกรรมใหม่ๆ มีความใคร่รู้ อดทนต่อความคลุมเครือ  ชอบส่ิงท่ียุง่ยากสับสน การเรียน
อยา่งสนุกจะท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการท ากิจกรรมใหม่ๆ และท าใหเ้กิดประสบการณ์ใหม่ๆ 

6. การยืดหยุ่น การยืดหยุ่นในการเรียนรู้ อาจช้ีให้เห็นถึงความเต็มใจท่ีจะเปล่ีนแปลง
เป้าหมายหรือวธีิการเรียน การใชร้ะบบการเขา้ถึงปัญหาโดยใชท้กัษะการส ารวจ การลองผิดลองถูก 
ซ่ึงไม่ได้แสดงถึงการขาดความตั้งใจท่ี จะเรียนรู้ความล้มเหลวจะได้น ากลับมาปรับปรุงแก้ไข
มากกวา่ท่ี จะยกเลิกหรือยอมแพ ้

7. การเป็นตวัของตวัเอง(Autonomy) ผูเ้รียนท่ีดูแลตวัเองได ้เลือกท่ีจะผูกพนักบัรูปแบบ
การเรียนรู้แบบใดแบบหน่ึง  บุคคลเหล่าน้ีสามารถท่ีจะจดัการปัญหากบัเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด
ไว ้วา่ลกัษณะการเรียนรู้แบบใดท่ีมีคุณค่าและเป็นท่ียอมรับได ้

Candy (1991) กล่าววา่ การเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเองต้องมีความเป็นตวัของตวัเอง ซ่ึงคนท่ีมี
ความเป็นตวัของตวัเองมีลกัษณะดงัน้ี 

1. มีการวางเป้าหมายก าหนดนโยบาย วางแผน และก าหนดรูปแบบ มีความตั้งใจและมี
ความเป็นอิสระไม่ข้ึนกบัผูใ้ด  

2. แสดงออกถึงความคิดและการกระท าโดยเป็นอิสระ ไม่มีขอ้จ ากดัทั้งภายในและภายนอก
ท่ีจะมาจ ากดัความสามารถของตนเอง 

3. ใช้ความสามารถในการไตร่ตรองเหตุผลและรู้จกัพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ โดยอยู่บน
พื้นฐานของความเหมาะสมและจริยธรรม เป็นส่ิงท่ีแสดงออกมาให้เห็นหรือเป็นความจริง ใช้
หลกัฐานท่ีเท่ียงตรงและมีความเพียงพอของหลกัฐาน 

4. มีความเต็มใจและมีความกล้าหาญ มีความเด็ดเด่ียวในการปฏิบติัจริง ในข้อ1, 2, 3 โดย
ปราศจากการพึ่งพาผูอ่ื้น 

5. ฝึกควบคุมตนเองในการเผชิญกบัภาวะอารมณ์ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นความรุนแรง ความท้า
ทายและการเสียรู้ รวมทั้งมีการปล่อยวางอารมณ์ 

6.  รู้สึกวา่เป็นตวัของตวัเอง 
Tough (1979) กล่าวว่ าลกัษณะของผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้แบบน าตนเองมี 

ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. เป็นผูท่ี้ตั้งเป้าหมายของการกระท าไดช้ดัเจน 
2. รู้จกัเลือกใชค้วามรู้และทกัษะท่ีเหมาะสม 
3.  วางแผนการเรียนไดอ้ยา่งดี 
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4.  เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและเตม็ก าลงัความสามารถ 
5.  มีความมุ่งมัน่พยายามท่ี จะพฒันาศกัยภาพท่ีซ่อนเร้นอยูข่องตน และมีความอยากรู้อยาก

เห็นขณะเดียวกนัคนเหล่าน้ี ยงัชอบงานท่ีตนเองท าอยู ่
6.  เขา้ใจและยอมรับคุณลกัษณะของตน และไม่พอใจกบัสภาพของตนในปัจจุบนั 
7.  มีความเช่ือมัน่กลา้เปิดเผยตนเอง 
8.  มีความสนใจอยา่งมีทิศทางแน่ชดั 
9.  เป็นผูเ้ลือกอาชีพและกิจกรรมของตน 
10. ไม่ไดถู้กบงัคบัหรือถูกกดดนัจากภายนอก 
11. เป็นผูมี้ความผกูพนัหรือมีความยดึมัน่ต่อจุดหมายของชีว ิต 
12. มีความอดทนและเพียรพยายามเพื่อจะบรรลุเป้าหมาย 
13. มีความพยายามท่ีจะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง 
14. มีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัเพื่อน สามารถคบหาสมาคมกบัเพื่อน รักใครไดอ้ยา่งจริงจงั 
15. มีผลงานและประสบความส าเร็จ 
สมคิด (2542) ไดใ้ห้ทศันะว่าการท่ีบุคคลมีพฤติกรรมแบบ “เรียนรู้ด้วยตนเอง” แลว้จะ

น าไปสู่การเป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ตลอดชีวติ การเรียนรู้แบบน าตนเองควรมีลกัษณะดงัน้ี 
1. สมคัรใจท่ีจะเรียนดว้ยตนเอง มิไดเ้กิดจากการบงัคบั มีเจตนาจะเรียนดว้ยความอยากรู้  
2. ตนเป็นแหล่งขอ้มูลของตน นัน่คือ ผูเ้รียนสามารถบอกไดว้่าส่ิงท่ีตนจะเรียนคืออะไร รู้

วา่ทกัษะและขอ้มูลท่ีตอ้งการและวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูจ้ดัการการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
4. ผูเ้รียนตอ้งตระหนกัในความสามารถของตนเอง ตดัสินใจได ้มีการรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี

และบทบาทในการเป็นผูเ้รียนรู้ท่ีดี 
5. ตอ้งรู้“วิธีการท่ีจะเรียน” นัน่คือ ผูเ้รียนควรทราบขั้นตอนการเรียนรู้ของตน รู้ว่าตนจะ

ไปสู่จุดท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร 
รุ่ง (2542) กล่าววา่ ผูท่ี้เรียนรู้ ดว้ยตนเองมีลกัษณะดงัน้ี 
1. มีความคิดริเร่ิมในการวนิิจฉยัหรือประเมินความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง อาจจะ

ขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือไม่ก็ได ้
2. เลือกแหล่งท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยในการเรียนรู้ ถา้จ  าเป็นก็อาจหามาตรการอ่ืนในการเรียนรู้

ได ้
3. รู้จกัพฒันาเกณฑ์ประเมินการเรียนรู้ของตน โดยการคน้หาค าตอบและการใหเ้หตุผล 
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4. รู้จกัถามเหตุผลของการมีกฎระเบียบ กระบวนการ หลกัการ และขอสมมติฐานท่ียอมรับ
ไดโ้ดยปริยาย 

5.  ปฏิเสธหรือไม่ปฏิบติัตามในส่ิงท่ีผูอ่ื้นตอ้งการ ถา้เห็นวา่เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได ้
6.  ตระหนกัในทางเลือก ทั้งโดยยุทธศาสตร์การศึกษาและการแปลความหมาย รวมทั้ง

เลือกทางเลือกท่ีสอดคลอ้งกบัแนวความคิดและวตัถุประสงคข์องตนเองอยา่งมีเหตุผล 
7.  ทบทวนกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสามารถปรับยุทธศาสตร์ของตนเองเพื่อ

เสริมศกัยภาพในการเรียนรู้ 
8.  มองเป้าหมาย นโยบายและแผนอยา่งอิสระ โดยปราศจากแรงกดดนัจากผูอ่ื้น 
9.  พฒันาความเขา้ใจในความเป็นไปต่างๆ จนสามารถอธิบายกบัผูอ่ื้นได ้
10. สร้างกรอบแนวคิดไดช้ดัเจนอยา่งอิสระ และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแนวคิดเม่ือมีเหตุผล 
11. สามารถแสวงหาความรู้ไดด้้วยตนเอง ดา้นความกระตือรือร้นอย่างสม ่าเสมอ  ไม่พึ่ง

การเสริมแรงหรือรางวลัจากผูอ่ื้น 
12. ระบุค่านิยมส่วนตวัและความสนใจของตนเองได ้
13. เต็มใจและสามารถยอมรับแนวความคิดอ่ืนท่ีถูกตอ้งและเผชิญกบัการต่อตา้นอุปสรรค

รวมทั้งการวจิารณ์เป้าหมายของตนเองโดยปราศจากโทสะ 
14. สามารถประเมินขอ้บกพร่องและขอ้จ ากดัของตนเองในฐานะผูเ้รียนไดจ้ะเห็นไดว้า่การ

เรียนรู้แบบน าตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีเกิดข้ึนภายในของแต่ละบุคคลในการท่ีจะแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง โดยมีการวางแผนการเรียนตามท่ีตนเองสนใจ และสามารถประเมินผลการเรียนไดด้ว้ย
ตวัเอง อนัจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ  

6.3 รูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้ แบบน าตนเองสามารถเลือกรูปแบบได้

หลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างอิสระ และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความตอ้งการ 
ความถนดั และความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยเลือกรูปแบบการเรียนรู้ แบบน าตนเองดงัต่อไปน้ี 

Griffin (1983) ได้จ  าแนกกลุ่มแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบน าตนเอง ออกเป็น5 กลุ่ม 
ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีเช่ือแนวความคิดของKnowles (Knowles Group Learning Stream) 
Knowles  เสนอแนะรูปแบบของการเรียนรู้แบบน าตนเองท่ีเรียกว่า“สัญญาการเรียน” (Learning 
Contract) เป็นการมอบภาระงานให้แก้ผูเ้รียนว่าจะต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้รับความรู้ตาม
เป้าประสงคแ์ละผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขนั้น 
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กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีเช่ือแนวความคิดของTough (Tough Adult Learning Projects Stream) 
รูปแบบท่ีส าคญัของกลุ่มน้ีคือ“โครงการเรียน” (Learning Projects) ท่ีเป็นตวัช้ี วา่บุคคลนั้นมี ส่วน
ในเรียนรู้ดว้ยตนเองมากนอ้ยเพียงใด 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีเช่ือแนวความคิดของ Skinner เร่ืองบทเรียนส าเร็จรูป(Individualized 
Program Instruction) ซ่ึงGriffin วิจารณาวา่วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีเรียนดว้ยตนเอง ตามขอเสนอแนะ
ของส่ือการเรียนเท่านั้น แต่มิใช่การเรียนรู้แบบน าตนเอง หากแต่เป็นการเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการ
ก ากบัของครูมากกวา่ 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ีมีแนวคิดในการจดัการศึกษาท่ีต่างไปจากรูปแบบของสถานศึกษาตามปกติ
ทัว่ไปตวัอยา่งกิจกรรมตามแนวความคิดน้ี เช่น การจดัการศึกษาในรูปของมหาวทิยาลยัเปิด เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี5 กลุ่มท่ีมีแนวคิดว่าการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัทัว่ไป หรือการเรียนรู้
เก่ียวกบัประสบการณ์ในชีวิต ซ่ึงบุคคลตอ้งอาศยัการศึกษา การทดลองและการคน้ควา้ดว้ยตนเอง
อยูต่ลอดเวลา 

6.4 ข้ันตอนการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
Knowles (1975) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนท่ีส าคญัของการเรียนรู้แบบน าตนเองไวด้งัน้ี 
1. การวิเคราะห์ความตอ้งการของตนเอง จะเร่ิมตน้จากการให้ ผูเ้รียนแต่ละคนบอกความ

ต้องการและความสนใจพิเศษของตนเองในการเรียน ให้เพื่อนอีกคนหน่ึงท าหน้ าท่ีเป็นผูใ้ห้
ค  าปรึกษาแนะน าและเพื่อนอีกคนหน่ึงท าหน้าท่ีจดบนัทึก กระท าเช่นน้ีหมุนเวียนกนัไปจนครบทั้ง 
3 คน ได้แสดงบทบาทครบ 3 ด้าน คือ เสนอความตอ้งการ ผูใ้ห้ค  าปรึกษา และผูค้อยจดบนัทึก
สังเกตการเรียนรู้  บทบาทดงักล่าวใหป้ระโยชนอยา่งยิง่ในการเรียนร่วมกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัในทุก ๆ ดา้น 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน โดยเร่ิมจากบทบาทของผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัน้ี 
2.1 ผูเ้รียนควรศึกษาจุดมุ่งหมายของวิชา แลว้จึงเร่ิมเขียนจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้

ของตน 
2.2 ผูเ้รียนควรเขียนจุดมุ่งหมายใหช้ดัเจน คนอ่ืนอ่านแลว้เขา้ใจ 
2.3 ผูเ้รียนควรเนน้ถึงพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนคาดหวงั 
2.4 ผูเ้รียนควรก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีสามารถวดัได ้
2.5 การก าหนดจุดมุ่งหมายของผูเ้รียนแต่ละระดบั ควรแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัเจน  

3. การวางแผนการเรียน โดยให้ผูเ้รียนก าหนดวตัถุประสงค์ของวิ ชา ผูเ้รียนควรวาง
แผนการจดักิจกรรมการเรียนตามล าดบัดงัน้ี 

3.1 ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้  าหนดเก่ียวกบัการวางแผนการเรียนการสอน 
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3.2 การวางแผนการเรียนของผูเ้รียนควรเร่ิมตน้จากผูเ้รียนก าหนดจุดมุ่งหมายใน
การเรียนดว้ยตนเอง 

3.3 ผูเ้รียนเป็นผูจ้ดัเน้ือหาให้เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการ และความสนใจ
ของผูเ้รียน 

3.4 ผูเ้รียนเป็นผูเ้ลือกวธีิการเรียน เพื่อใหเ้หมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด 
4. การแสวงหาแหล่งวิทยาการ เป็นกระบวนการศึกษาคน้ควา้ท่ีมีความส าคญัต่อการศึกษา

ในปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก ดงัน้ี 
4.1 ประสบการณ์การเรียนแต่ละดา้นท่ี จดัให้ผูเ้รียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความ

มุ่งหมายและความส าเร็จของประสบการณ์นั้น ๆ 
4.2 แหล่งวทิยาการ เช่น หอ้งสมุด วดั สถานีอนามยัน ามาใชอ้ยา่งเหมาะสมเป็นตน้ 
4.3 เลือกแหล่งวทิยาการใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน 
4.4 มีการจดัสรรแหล่งวิทยาการอยา่งเหมาะสม โดยท่ีกิจกรรมบางส่วนผูเ้รียนจะ

เป็นผูจ้ดัเองและบางส่วนเป็นกิจกรรมท่ี จดัร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
5. การประเมินผล เป็นขั้นตอนส าคญัในกระบวนการเรียนรู้ แบบน าตนเอง ช่วยให้ผู ้เรียน

ทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองเป็นอย่างดี การประเมินผลจะตอ้งสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์โดยทัว่ไปจะเก่ียวกบัความรู้  ความเขา้ใจ ทกัษะ เจตคติและค่านิยม ขั้นตอนในการ
ประเมินผลมีดงัน้ี 

5.1 ก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน 
5.2 ด าเนินการทุกอยา่งเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ วางไว ้ขั้นตอนน้ีมีความส าคญั

ในการใชป้ระเมินผลการเรียนการสอน 
5.3 รวบรวมหลกัฐานการตดัสินใจจากผลการประเมิน จะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของ

ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์และเช่ือถือได ้
5.4 รวบรวมข้อมูลก่อนเรียนเพื่อเปรียบเทียบกับหลงัเรียนว่าผูเ้รียนมีก้าวหน้า

เพียงใดจากการประเมินของผูส้อนและผลการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน 
Whitehead (อา้งถึงใน สุรกุล, 2532) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบน าตนเองของบุคคล 

ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การรับรู้ในส่ิงท่ีแปลกใหม่ (Romance) เป็นการเรียนรู้ ในรูปของความรู้สึกกบัความ

แปลกใหม่ท่ีได ้พบเห็นกบัความรู้ ต่างๆ ท่ีน่าสนใจ น่าทา้ทายสติปัญญา 
2. การครุ่นคิดตรึกตรอง(Precision)  เป็นการเรียนรู้อยา่งมีระบบ มีการวิเคราะห์ขอ้เท็จจริง

พยายามใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ ความจริงต่างๆ อยา่งมีแบบแผน  
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3. การหาขอ้สรุปรวบยอด (Generalization) เป็นระยะท่ีเกิดความรู้ ความเขา้ใจพบขอ้สรุป
หลกัเกณฑต่์างๆ แลว้เร่ิมมีความคิดสร้างสรรคพ์ร้อมท่ีจะลงมือปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 

นอกจากน้ีTough (1979) ไดอ้ธิบายขั้นตอนการวางแผนการเรียนรู้แบบน าตนเองไว ้ดงัน้ี 
1. ตดัสินใจว่าในกระบวนการเรียนรู้นั้น อะไรเป็นความรู้และทกัษะท่ีจะเรียนรู้ ผูเ้รียน

ส ารวจหาข้อผิดพลาด และจุดอ่อนของความรู้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัโดยพิจารณาทั้งด้านทกัษะและ
รูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบนั 

2. ตดัสินใจวา่จะเรียนรู้ กิจกรรมเฉพาะอยา่งไร มีวิธีการ แหล่งวิทยาการหรืออุปกรณ์ท่ี ใช้
ประกอบการเรียนอะไรบา้ง ในขอ้น้ีผู ้เรียนควรศึกษาวา่ตนเองมีความตอ้งการเฉพาะดา้นใด เกณฑ์
ท่ี ใชเ้ลือกแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เฉพาะอย่าง การรวบรวมความรู้ ขอ้เท็จจริง การเขา้ถึงระดบั
และความหมายของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ หรือกิจกรรมเฉพาะดา้น ผูเ้รียนอาจดูจากหนงัสือ 
บทความ ก่อนการเลือกส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุด และสามารถเลือกสรรบุคคลท่ีมีความรู้  ความเช่ียวชาญ
ในเน้ือหาว ิชาท่ีตอ้งการได ้

3. ก าหนดสถานท่ีเรียนดว้ยตนเอง โดยอาจเลือกบริเวณท่ีเงียบ สะดวก สบาย และไม่มีผูใ้ด
มารบกวน หรือสถานท่ีท่ีมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก หรือแหล่งวทิยาการท่ีใชส้ะดวก 

4. วางเป้าหมาย หรือก าหนดระยะเวลาการท างานท่ีแน่นอน 
5. ตดัสินใจวา่จะเร่ิมเรียนเร่ืองใด เม่ือใด 
6. ก าหนดความกา้วหนา้ของเน้ือหาในการเรียนรู้ 
7.  พยายามหามูลเหตุท่ีเป็นอุปสรรคท่ีท าให้การเรียนรู้ไม่ประสบความส าเร็จ หรือหา

ขั้นตอนท่ีท าใหก้ระบวนการเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ 
8.  บริหารเวลาส าหรับการเรียนรู้ให้ เหมาะสม เช่นกิจกรรมในครอบครัวหรือการพกัผอ่น 

โดยอาจขอใหบุ้คคลอ่ืนไม่รบกวนในเวลาท่ี ก าลงัศึกษา หรือขอใหผู้อ่ื้นท างานแทนเป็นคร้ังคราว 
9.  ประเมินระดบัความรู้และทกัษะหรือความกา้วหนา้ของตน 
10. การเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้หรืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึง

ของขั้นตอนน้ี  ผูเ้รียนอาจหาเวลาว่างไปในท่ีต่างๆ คน้ควา้จากหนงัสือในห้องสมุด ตลอดจนการ
พบบุคคลท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

11. การสะสมหรือหาเงินท่ีจ าเป็น ส าหรับประโยชน์ในการหาแหล่งวิทยาการ การซ้ือ
หนงัสือการเช่าอุปกรณ์บางอยา่ง ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการศึกษา 

12. เตรียมสถานท่ีหรือจดัห้องเรียนให้เหมาะส าหรับการเรียน  โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม
ท่ีเหมาะสม เช่นอากาศ แสงสวา่ง เป็นตน้ 
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13. เพิ่มขั้นตอนท่ีจะเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน ผูเ้รียนอาจหาวิธีเพิ่มแรงจูงใจเพื่อท่ีจะเพิ่ม
ความกา้วหนา้ในการเรียนหรือเพิ่มความพอใจ พยายามเนน้ความส าคญัของการเรียน ซ่ึงส่ิงท่ีจะท า
ไดมี้ ดงัน้ี 

13.1 หาสาเหตุของการขาดแรงจูงใจ  
13.2 พยายามเพิ่มความสุข ความยนิดีในการเรียนรู้หรือเพิ่มความสนใจในกิจกรรม

การเรียนรู้ 
13.3  จดัการกับการขาดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนท่ีจะเรียนรู้หรือ

จดัการกบัความสงสัยในความส าเร็จของโครงการท่ีเรียนรู้ 
13.4 เอาชนะความรู้สึกผดิหวงัทอ้แทท่ี้มีสาเหตุจากความล าบาก 
13.5 บอกกล่าวผูอ่ื้นถึงความส าเร็จของตน 

 
ส าหรับ Stubblefield (อา้งถึงในBrockett and Hiemstra, 1991) ไดเ้สนอแนะรูปแบบการวาง

แผนการเรียนรู้แบบน าตนเองไว ้4 ระยะ ดงัน้ี 
1. ระยะเร่ิมแรกเน้นความจ าเป็น วตัถุประสงค์และประโยชน์ ท่ีได้รับจากกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
2. ระยะวางแผน เน้นการระบุ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และเกณฑ์

ของความส าเร็จ 
3. ระยะปฏิบติัการ เนน้การปฏิบติัตามกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ความรู้ และบนัทึก

ความกา้วหนา้ของการเรียน 
4. ระยะประเมินผล เป็นการประเมินจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่  

อยา่งไรและควรปรับปรุงอยา่งไร 
สรุปได้ว่าขั้นตอนการวางแผนการเรียนรู้แบบน าตนเอง เป็นกระบวนการศึกษาคน้ควา้

อย่างเป็นระบบ ซ่ึงผูเ้รียนเป็นผูจ้ดัระบบการเรียนของตนเองด้วยการจดัการด้านเวลาท่ีใช้ใน
การศึกษา เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการและเพิ่มประสิทธิ ภาพของการเรียนดว้ยการเตรียมความ
พร้อมให้กบัตนเองในด้านต่างๆ  รู้จกัวิธีเรียนในชั้นเรียน และเรียนดว้ยตนเอง  ตลอดจนรู้จกัใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อการศึกษาคน้ควา้ และประเมินผลการเรียนของตนเอง
วา่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการเรียนหรือไม่  อีกทั้งยงัช่วยให้ผูเ้รียนทราบถึงความกา้วหน้าใน
การเรียนของตนเอง 

6.5 วธีิการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
ในการเรียนรู้แบบน าตนเองนั้น สุรกุล (2532) ไดแ้นะน าวธีิการเรียนรู้ แบบน าตนเองดงัน้ี 
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1. การส ารวจตนเอง เป็นการท าความรู้จกัและส ารวจว่าตนสนใจเร่ืองใดมากท่ีสุด มี
ความสามารถเฉพาะดา้นใด สนใจอะไรบา้ง ตลอดเวลาท่ีผา่นมาประสบความส าเร็จในการเรียนมาก
นอ้ยเพียงใดมีความพอใจจะเรียนอ้ยา่งไร ดว้ยวธีิใด 

2. การท าสมุดบนัทึกส่วนตวั เพื่อใชบ้นัทึกขอ้มูล ความคิด เร่ืองราวต่างๆ ท่ีไดเ้รียนรู้หรือ
เกิดข้ึนในสมอง สมุดน้ีจะช่วยเก็บสะสมความคิดทีละเล็กทีละนอ้ยเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาเพิ่มเติมใหก้วา้งไกลออกไป 

3. การก าหนดโครงการท่ีจะเรียนจากสมุดบนัทึก และจากการส ารวจตนเองน ามาขยายเป็น
โครงการแผนการเรียนว่าจะเรียนอย่างไร โดยพิจารณาว่าความรู้ท่ีตอ้งการแสวงหานั้น ช่วยให้ผู ้
เรียนทราบวา่ตนเองสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวห้รือไม่ เกิดความพอใจ ความสนุกสนานท่ี
จะเรียนหรือไม่ ประหย ัดเงิน และเวลามากนอ้ยเพียงใด  

4. การสร้างหอ้งสมุดของตนเอง เป็นการรวบรวมรายช่ือ ขอ้มูล แหล่งความรู้ต่างๆ หนงัสือ
ท่ีคิดวา่จะเป็นประโยชน์ตรงกบัความสนใจ เพื่อใชศึ้กษาคน้ควา้ 

5. การหาแหล่งความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชนนั้น เช่น ผูรู้้ ผูช้  านาญการในอาชีพต่างๆ ห้องสมุด 
สมาคมเป็นตน้ แหล่งความรู้เหล่าน้ี จะเป็นแหล่งส าคญัในการคน้ควา้ 

6. การหาเพื่อนร่วมเรียน เพื่อก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้กนัข้ึน 
7. การเลือกเรียนวชิาต่างๆ ท่ีสนใจ  ซ่ึงอาจจะเลือกเรียนจากสถานศึกษาท่ีเปิดสอนเวลาเยน็

หรือวนัหยดุ หรือเรียนทางวทิยโุทรทศัน์ ไปรษณีย ์จากมหาวิทยาลยัเปิด เป็นต้น โดยท่ีลกัษณะของ
การเรียนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ชั้นเรียน 

8. การเรียนรู้จากการฝึกและปฏิบติั ซ่ึงก่อใหเ้กิดความรู้ และประสบการณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ 
จากการศึกษาของ Penland (1979 อา้งถึงใน สมคิด, 2538) พบวา่วิธีการเรียนดว้ยตนเองท่ี 

น ามาใชใ้นการเรียนและเป็นวิธีท่ีดีท่ี สุดคือ การสังเกต การอ่าน การพูดคุย แลกเปล่ียนความรู้ การ
ถามค าถามการฟัง การลองผิดลองถูก และตอ้งมีส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเม่ือตอ้งการให้ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียน
ดว้ยตนเองดงัน้ี (สมคิด, 2532) 

1. ผูเ้รียนส่วนหน่ึ งอาจไม่รู้วา่ตนก าลงัเรียนอยู ่ ผูเ้รียนเหล่าน้ีคิดวา่การเรียนรู้คือส่ิงท่ีตอ้ง
ปฏิบติัเม่ืออยูใ่นโรงเรียนและเรียนจากหอ้งเรียนเท่านั้น 

2. ผูเ้รียนส่วนใหญ่ ไม่ทราบวา่ตนมีวิธี การเรียนรู้อย่างไร ไม่ไดต้ระหนกัถึงขั้นตอนของ
การเรียนรู้และรวมไปถึงวธีิการเรียนรู้ของแต่ละคน 

3. ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของผูเ้รียนแต่ละคนมีไม่เท่ากนั ผูท่ี้เป็นผู ้
อ  านวยความสะดวกต่อการเรียนตอ้งมีความเขา้ใจวา่เม่ือใดตนควรเขา้ไปช่วยเหลือ 

4. บทบาทของบุคคลแต่ละคนท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหก้บักลุ่มจะต่างกนั 
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5. แนวโนม้การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดม้าก ถา้ผูเ้รียนไดเ้รียนอ้ยา่งเป็นส่วนตวั 
6. การเรียนรู้แบบน าตนเองไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนคนเดียว  อาจจะสอบถามหรือขอความ

ช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน ในบางกรณีอาจท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  แต่ผูเ้รียนควรมีความรู้สึกว่าตนเป็นผู ้
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองของการเรียนรู้ แบบน าตนเอง เป็นเร่ืองภายในจิตใตส้ านึกของผูเ้รียน เป็น
การเปล่ียนแปลงภายในตวัผูเ้รียนมากกวา่เป็นการจดัการภายนอก วิธีการท่ีบุคคลเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
จะเป็นวธีิการท่ีจะช่วยใหบุ้คคลเกิดความเจริญงอกงามในระดบัท่ีดี 

7. การเรียนรู้แบบน าตนเอง เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดย้าก ถา้จดัในสถาบนัการศึกษาต่างๆ เพราะ
ตามธรรมชาติสถาบนัเป็นผูก้  าหนดส่ิงท่ีตอ้งท าไว ้ การด าเนินการฝึกผูเ้รียนให้มีการเรียนรู้แบบน า
ตนเองนั้นจึงตอ้งปรับระบบอ่ืนให้ สอดคลอ้งดว้ย เช่นการวดัผล การจดัชั้นเรียน ตารางการเรียน 
เป็นตน้ 

8. วิธีการเรียนรู้แบบน าตนเอง มิใช่วิธีเรียนท่ี ดีท่ีสุด แต่เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับ
บุคคลและในสถานการณ์บางอยา่งเท่านั้น  

กล่าวโดยสรุป วิธีการเรียนรู้แบบน าตนเอง  เป็นวิธีการท่ี ผูเ้รียนตอ้งท ากิจกรรมการเรีย 
ดว้ยตนเอง โดยเร่ิมจากการส ารวจความตอ้งการการเรียนรู้ของตน เม่ือผู ้เรียนทราบความตอ้งการ
แลว้จะก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ และเลือกวิธีการเรียนท่ีเหมาะสม แสวงหาแหล่งความรู้ท่ี
เป็นวสัดุหรือบุคคล เช่น ต ารา วารสาร งานวจิยั ผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ ตลอดจนการประเมินผลการ
เรียนรู้ของตน 

6.6 ความสามารถพืน้ฐานส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
นกัการศึกษาไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัความสามารถและทกัษะพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้แบบ

น าตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีจะส่งผลต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบน าตนเอง ดงัน้ี 
Dave (1973 อา้งถึงใน อญัชลี, 2542) ไดก้ล่าวถึงทกัษะและความสามารถของผูเ้รียนท่ี

เรียนรู้ดว้ยการน าตนเองควรมีไว ้5 ประการ ดงัน้ี 
1. สามารถใชว้ธีิการต่างๆ  ในการรับรู้ได ้ เช่น การท างานอยา่งเป็นอิสระ หรือการท างาน 

เป็นกลุ่ม เป็นตน้ 
2. มีทกัษะพื้นฐานในการอ่าน การสังเกต การฟังการตีความและการส่ือสาร 
3. มีการพฒันาทกัษะดา้นความคิด เช่นการเป็นผูมี้เหตุผล  มีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

การรวบรวม จดัหมวดหมู่และการประยกุตใ์ช ้เป็นตน้ 
4. มีความสามารถในการใชส่ื้อการเรียน  เช่น หนงัสือคู่มือ  ต ารา  และรู้จกัจุดประสงคข์อง

โปรแกรมการเรียน เป็นตน้ 
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5. มีความสามารถท่ีจะท าการรวบรวมประสบการณ์ ในการเรียนรู้ของตนเอง  จากการ
วเิคราะห์ความตอ้งการ การวางแผน การด าเนินการเรียนและการประเมินผลความส าเร็จของตน 

Candy (1991) แบ่งทกัษะส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเองเป็น2 ประการ ดงัน้ี 
1. ทกัษะการเรียนรู้ทัว่ไป คือ การฟังการอ่าน การบนัทึก การตั้งค  าถาม การจดัการขอ้มูล 

การค านวณและอ่ืน ๆ 
2. ทกัษะการเรียนรู้แบบน าตนเองหรือทกัษะขั้นสูง ได ้แก ้การหาขอ้มูล การบริหารเวลา 

การตั้งวตัถุประสงค์การแกปั้ญหา และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรือทกัษะเก่ียวกบัการบริหาร
ตนเอง 

 
ตารางท่ี  4  สรุปและสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการเรียนด้วยการน าตนเองและการน ามาใช้ใน
รูปแบบท่ีพฒันาข้ึน 
นักการศึกษา แนวคิด หลกัการแนวคิดที่น ามาใช้ในงานวจัิย 

Knowles 
(1975) 

กระบวนการท่ีบุคคลใชใ้นการสร้างความ
ตอ้งการในการเรียนรู้ การตั้งจุดมุ่งหมาย
ในการเรียนรู้ การท ากิจกรรมเพื่อคน้หา
ความรู้ เช่น การคน้ควา้เอกสารและแหล่ง
ความรู้ต่างๆ การพบปะบุคคล การเลือก
เสริมและก าหนดแผนการเรียนรู้ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรมส่วนใหญ่
เกิดข้ึนดว้ยตนเอง จะโดยไดรั้บหรือไม่
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นก็ตาม 

ผูเ้รียนรับผิดชอบในการวางแผนการ
เ รี ย น   ด า เ นิ น ก า ร เ รี ย น แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนดว้ยตนเอง 
-การเรียนด้วยตนเองของผูเ้รียนใน
ระบบผู ้สอนเป็นผู ้กระตุ้นท าให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง 

Skager 
(1978) 

ไดอ้ธิบายเสริมวา่ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง
เป็นการพฒันาการเรียนรู้และ
ประสบการณ์การเรียน ตลอดจน
ความสามารถในการวางแผนการปฏิบติั 
และการประเมินผลกิจกรรมการเรียนทั้ง
ในลกัษณะท่ีเป็นเฉพาะบุคคล และใน
ฐานะท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มการเรียนท่ี
ร่วมมือกนั 

- ผูเ้รียนวางเป้าหมายของการเรียน  
ควบคุมการท าภาระงาน  ตรวจสอบ
และประเมิน การบรรลุเป้าหมายดว้ย
ตนเอง 

Brookfield ไดใ้หค้วามหมายท่ีกระชบัข้ึนวา่การ - ผูเ้รียนวางเป้าหมายของการเรียน  



93 

 

นักการศึกษา แนวคิด หลกัการแนวคิดที่น ามาใช้ในงานวจัิย 
(1984) เรียนรู้ดว้ยตนเอง หมายถึง การเป็นตวั

ของตวัเอง ควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง     
มีความเป็นอิสระ โดยอาศยัความ
ช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกนอ้ยท่ีสุด 

ควบคุมการท าภาระงาน  ตรวจสอบ
และประเมิน การบรรลุเป้าหมายดว้ย
ตนเอง 

Brockett and 
Hiemstra 
(1991) 

น าเสนอแนวคิดของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ออกเป็น 2 นยั แต่มีความสัมพนัธ์กนัทั้ง 2 
มิติ คือ มิติแรก การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(Self-Directed Learning) เป็น
กระบวนการท่ีสมมติความรู้จะมีบทบาท
ในการอ านวยความสะดวก ส่วนมิติท่ี 2 
บุคลิกลกัษณะของบุคคลท่ีเรียนดว้ย
ตนเอง (Learner Self-Direction)       จะ
เป็นบุคลิกลกัษณะของบุคคลท่ีเรียนดว้ย
ตนเอง 

- ผู ้เ รียนรับผิดชอบในการวาง
แผนการเรียน  ด าเนินการเรียนและ
ประเมินผลดว้ยตนเอง 
- การเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนใน
ระบบผู ้สอนเป็นผู ้กระตุ้นท าให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง 

Gugliemino 
(1977) 

การเรียนดว้ยการน าตนเองอาจเป็น
กระบวนการท่ีผูส้อนเป็นผูน้ า (Teacher-
directed) หรือเกิดจากผูเ้รียนวางแผนดว้ย
ตนเอง (Self-planned) หรือการเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนน าตนเอง (Self-conducted 
learning)ซ่ึงข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะของ
ส่วนบุคคล ของผูเ้รียน เช่น เจตคติ ความ
เช่ือ คุณค่า และความสามารถ 

การเรียนรู้ด้วยตนเองตามรูปแบบ 
เป็นกระบวนการเรียนท่ีมีผูส้อนเป็น
ผูน้ าในระยะแรก เม่ือผูเ้รียนได้รับ
การฝึกฝนหรือกระตุ้น ผูเ้รียนจะมี
ความเช่ือในตนว่ามีความสามารถ
และเร่ิมท่ีจะเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

Candy 
(1991) 

การเรียนดว้ยการน าตนเองของผูเ้รียนใน
ระบบ ผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมตนเอง โดยมี
ผูส้อนเป็นผูน้ าในช่วงแรกๆ 

ตามรูปแบบท่ีพัฒนา ผู ้สอนและ
ผูเ้รียนจะเป็นผูค้วบคุมการเรียนใน
เบ้ืองต้น และเม่ือผู ้เ รียนสามารถ
ควบคุมการเรียนดว้ยตนเอง บทบาท
ผูส้อนจะลดลง 

 



94 

 

สรุปไดว้่าผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเองจะตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ความตอ้งการ
ของตนเอง รู้วา่ตนสนใจส่ิงใด มีความสามารถในการก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้และสามารถใช้
แหล่งขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ ความสามารถในการใช้ทกัษะต่าง ๆ เช่นการอ่าน การฟัง การเขียน การ
จดบนัทึกเพื่อท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถบริหารเวลาในการด าเนินการไดอ้ย่างเหมาะสม 
สามารถแกปั้ญหาและตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนได ้

 
6.7 การเรียนการสอนทีส่่งเสริมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบน าตนเองประกอบดว้ย ผูส้อน ผูเ้รียน 

หลกัสูตรสภาพแวดลอ้มทางการเรียนการสอน และกระบวนการด าเนินการ ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบมี
ลกัษณะเฉพาะดงัน้ี   

  บทบาทของผู้สอน 
การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบน าตนเองได้เปล่ียนแปลงหน้าท่ีของ

ผูส้อนจากยึดตนเองเป็นศูนยก์ลางไปเป็นยึดผู ้เรียนเป็นศูนยก์ลาง โดยหน้าท่ีของผูส้อนคือ การ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีอิสระในการตัดสินใจ ใช้สติปัญญาของตนเองอย่างเต็มท่ี ผูส้อนเป็นผูจ้ ัด
ประสบการณ์ต่างๆใหผู้เ้รียนมีโอกาสเลือกตดัสินใจในการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง  

Brockett and Hiemstra (1991) กล่าววา่ หนา้ท่ีของผูส้อนคือ ผูอ้  านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ ผูก้  าหนดแหล่งความรู้ และเป็นผูส้นบัสนุนในการเรียนรู้แบบน าตนเองให้เกิดแก่ผูเ้รียนมาก
ยิง่ข้ึน ดงันั้นวสัดุอุปกรณ์การเรียนรู้จึงถูกก าหนดอยา่งกวา้ง ๆ มีกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีมีประโยชน
ต่อผูเ้รียน คือการเตรียมแบบเรียนหรือการให้ค  าแนะน าการศึกษา การใช้อุปกรณ์ ท่ีสัมพนัธ์กับ
หลกัสูตร ทั้งน้ีรวมถึงวสัดุอุปกรณ์ รายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรู้ อตัชีวประวติั แบบสัญญา
การเรียนรู้ ค าอธิบายหรือค าแนะน าท่ีจ  าเป็นอ่ืน ๆและอุปกรณ์พิเศษอ่ืน ๆ ท่ีผู ้อ  านวยความสะดวก
คิดวา่มีประโยชน์ต่อผูเ้รียน  ผูอ้  านวยความสะดวกควรจะวางแผนและเตรียมการต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กบั
หลกัสูตร แบบเรียนและอุปกรณ์การสอนควรดึงดูดใจผูเ้รียนนอกจากน้ีการสร้างบรรยากาศท่ีดีต่อ
การเรียนรู้หลายกิจกรรม ท่ีส าคญัควรสร้างบรรยากาศในดา้นท่ีดีในชัว่โมงแรก ควรสร้างเจตคติท่ีดี
แก่ผูเ้รียนเก่ียวกบัวชิา ผูส้อน รูปแบบการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ตวัอยา่งเช่น 

1. การวางแผน  เพื่อใหแ้น่ใจวา่ชั้นเรียนหรือสถานท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้ขา้รับ 
การฝึกอบรมและการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั พยายามจดัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทางกายภาพใหเ้หมาะสม 

2. ผูอ้  านวยความสะดวกควรมาถึงหอ้งก่อนเพื่อใหแ้น่ใจวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจดัข้ึนมีความ 
เหมาะสม รวมทั้งการจดัเกา้อ้ี แสงสวา่ง บริเวณท่ีจดัส าหรับการพกัในการอภิปราย และให้แน่ใจวา่
อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ มีอยูใ่นหอ้งและพร้อมใชง้านไดดี้ 
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3. หากมีคาบเรียนท่ีใชเ้วลานาน ๆ ควรพิจารณาถึงการพกัคร่ึงเวลาดว้ย 
นอกจากน้ี  สมคิด (2532) กล่าววา่ ผูส้อนมีหนา้ท่ีส่งเสริมและช่วยเสริมสร้างความพร้อม

ให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนดว้ยตวัผูเ้รียนเองและตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการ ผูส้อนจะตอ้งมีความเช่ือวา่ถา้ให้
เง่ือนไขท่ีถูกตอ้ง  ผูเ้รียนจะแสดงออกมาเองถ้ามีพลงัและความสามารถเสาะแสวงหาความรู้ไดด้ว้ย
ตนเองและผูส้อนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีลกัษณะของการใฝ่รู้อยูใ่นตนเอง รวมทั้งมีลกัษณะของนกัคิด  นกั
สงสัยนกัคน้ควา้ และตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความคิด ติดตาม สงสัยตามและคน้ควา้ตาม จึงจะท า
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ แบบน าตนเอง(สุรกุล, 2532)  จากหน้าท่ีของผูส้อนดงักล่าวขา้งตน้ 
Knowles (1975) ได ้กล่าวถึงบทบาทของผูส้อน เม่ือจะสอนดว้ยวธีิ การเรียนรู้ แบบน าตนเองถึงการ
เตรียมตวัและการวางแผนท่ีจะถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เกิดความกระจ่างไว ้โดยการตั้งค  าถาม 4 ขอ้ 
ดงัน้ี 

1. เน้ือหาวิชา จ าเป็นตอ้งครอบคลุมอะไรบา้ง ผู ้สอนควรจะรวบรวมและแสดงรายการ
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นแนวคิด หลกัการ ทกัษะท่ี ใชใ้นหลกัสูตร เป็นตน้  

2. ผูส้อนมีวิธีจัดเน้ือหาวิชาทั้งหมดให้เหมาะสมได้อย่างไร ผูส้อนควรจดัเน้ือหาให้
เหมาะสมกบัเวลาเรียน 

3. ผูส้อนมีวธีิจดัเรียงล าดบัความต่อเน่ืองของวิชาให้สมเหตุสมผลไดอ้ยา่งไร ผูส้อนควรจดั
ให้มีความเหมาะสมกบัลกัษณะธรรมชาติของเน้ือหาในแต่ละรายวิชา เช่นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประวติัศาสตร์ควรเรียงล าดบัเน้ือหาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั หรือเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะ 
ควรเรียงล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก 

4. ผูส้อนจะใช้วิธีการใดถ่ายทอดเน้ือหาวิชาให้มีประสิทธิ ภาพมากท่ีสุด  ผูส้อนควร
พิจารณาวธีิสอนให ้เหมาะสมกบัเน้ือหาวชิาท่ีเรียน เช่นเน้ือหาเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงควรใช ้วิธีบรรยาย 
หรือผูส้อนอาจมอบหมายให้ผู ้เรียนไปปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนหรือการศึกษาจากส่ือวีดิ
ทศัน์ เป็นตน้ 

บทบาทของผู้เรียน 
Knowles (1975) ไดส้รุปบทบาทของผูเ้รียนในการเรียนรู้แบบน าตนเอง ดงัน้ี 
1. การเรียนรู้แบบน าตนเอง ควรเร่ิมจากการท่ีผูเ้รียนมีความตอ้งการท่ีจะเรียนในส่ิงหน่ึงส่ิง

ใดเพื่อการพฒันาทกัษะความรู้ ส าหรับการพฒันาชีวติและการงานอาชีพของตนเอง 
2. การเตรียมตวัของผูเ้รียน คือ ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาหลกัการ จุดมุ่งหมายและโครงสร้างของ

หลกัสูตร รายวชิาและจุดประสงคข์องรายวชิาท่ีสอน 
3. ผูเ้รียนควรจดัเน้ือหาวิชาด้วยตนเอง ตามจ านวนคาบท่ี ก าหนดไวใ้นโครงสร้างและ

ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใหช้ดัเจนวา่จะใหบ้รรลุผลในดา้นใด  เพื่อแสดงให้เห็นวา่ผูเ้รียน
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ไดเ้กิดการเรียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ และมีความคิดเห็นหรือเจตคติในการน าไปใช้กบัชีวิต สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

4. ผูเ้รียนเป็นผูว้างแผนการสอน และด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นดว้ยตนเอง โดย
อาจจะขอค าแนะน าช่วยเหลือจากผูส้อนหรือเพื่อน ในลกัษณะของการร่วมมือกนัท างาน 

5. การประเมินผลการเรียนดว้ยการน าตนเองควรเป็นการประเมินผลร่วมกนัระหวา่งผูส้อน
กบัผูเ้รียน โดยผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัตั้งเกณฑก์ารประเมินผลร่วมกนั 

นอกจากน้ีขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเ้รียนควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การเรียนดงัน้ี 

1. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ (Setting a Climate)  
1.1 ผูเ้รียนตอ้งสร้างความรู้สึกวา่ผูส้อนมีความห่วงใย เอ้ืออาทรผูเ้รียนอยา่งจริงใจ

และสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบน าตนเองได ้แมว้า่ผูส้อนจะไม่เคยรู้จกัผูเ้รียน 
1.2 ผูเ้รียนและผูส้อนตอ้งให้ เกียรติซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งรับรู้ว่าผูส้อนยอมรับ

ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนรู้  ขณะเดียวกนัผูเ้รียนตอ้งยอมรับ
ความสามารถของผูส้อนท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

1.3 มีปฏิสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมอย่างอิสระต่อการเรียนรู้กับผูอ่ื้น มีความ
กระตือรือร้นอยากเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสามารถเผชิญหนา้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้นได ้  

1.4 เขา้ใจบทบาทของผูส้อนวา่เป็นผูช้ี้แนะ ผูช่้วยเหลือหรือผูอ้  านวยความสะดวก
ในเรียนรู้พร้อมทั้งเขา้ใจบทบาทของตนเอง วา่เป็นผูก้ระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบ 
มีความเช่ือถือและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เปิดใจกวา้งส าหรับการเรียนรู้และเรียนรู้อยา่งจริงจงั 

2. การวินิจฉัยความตอ้งการการเรียนรู้ (Diagnosing Needs for Learning) ผูเ้รียนเป็นท่ี
วนิิจฉยัความตอ้งการการเรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง 

3. การวางแผนการเรียนรู้(Designing a Learning Plan)  ผูเ้รียนตอ้งวางแผนการเรียนรู้แบบ
น าตนเอง 

จะเห็นได้ ว่าลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นวิธีการเรียนท่ีมีความยืดหยุน่ท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการในการเรียนส าหรับผูเ้รียนแต่ละคนท่ี จะเลือกเรียนตามความสนใจ  
ตลอดจนเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้โดยมีผูส้อน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นผู ้
ช่วยเหลือเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้นั้น ๆ 
 6.8 การประเมินคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 6.8.1 เคร่ืองมือวดัความเพิ่มดว้ยการน าตนเอง (Self-directed Learning Readiness Scales: 
SDLRS) ของ Guglielmino (1977) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วดัความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเองของ
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ผูเ้รียน ท่ีออกแบบมาเพื่อวดั เจตคติ ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีเป็นองค์ประกอบของ
คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีจะเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง แบบส ารวจมีจ านวน 58 ขอ้ ตามเน้ือหาใน 8 
องค์ประกอบคือ 1. การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 2.มโนคติของตนเองในด้านการเป็นผูเ้รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 3. ความคิดริเร่ิมและอิสระในการเรียนรู้ 4.ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 
5. ความรักในการเรียนรู้ 6.ความคิดสร้างสรรค ์7. การมองอนาคตในแง่ดี 8.ความสามารถใชท้กัษะ
หาความรู้และทกัษะในการแกปั้ญหา 
 
7. รูปแบบการสอน 
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการสอนประกอบดว้ยประเด็นดงัน้ี 

7.1 ความหมายของรูปแบบการสอน 
Sayler et al.(1981: 271) ให้ค  าจ  ากดัความของรูปแบบไวโ้ดยสรุปวา่ หมายถึง แบบหรือ

แผนของการสอนท่ีมีการจดักระท าพฤติกรรมข้ึนจ านวนหน่ึงซ่ึงมีความแตกต่างกนั เพื่อจุดหมาย 
หรือเนน้เฉพาะเจาะจงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

Joyce and Weil (1996: 7) ไดใ้ห้นิยามของรูปแบบการสอนวา่ หมายถึง แบบ หรือแผนท่ี
น าไปใชส้ าหรับช่วยในการจดัการเรียนการสอน หรือเป็นแนวทางในการสอนของครูท่ีจะช่วยให้
ผูเ้รียนไดข้อ้ความรู้ ความคิด ทกัษะ ค่านิยม วิธีการคิด และวิธีการแสดงออกในการเรียนรู้ของ
ตนเองใหง่้ายและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ทิศนา แขมมณี (2545: 219-220) กล่าวถึงรูปแบบการสอน/รูปแบบการสอนวา่ หมายถึง 
สภาพหรือลกัษณะการจดัการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบส าคญัซ่ึงไดรั้บการจดัไวอ้ยา่ง
มีระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือต่างๆ โดย
ประกอบดว้ยกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอนโดยอาศยัวิธีสอน และเทคนิคการสอน
ต่างๆท่ีสามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลกัการหรือแนวคิดท่ียึดถือ ดงันั้น
คุณลกัษณะท่ีส าคญัของรูปแบบการสอนจึงตอ้งประกอบดว้ยส่ิงต่างๆดงัน้ี 

1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานหรือเป็นหลกัการของ
รูปแบบการสอนนั้นๆ 

2. มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอน 
3. มีการจดัระบบ คือ มีองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของระบบ 

ให้สามารถน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีการพิสูจน์ ทดลองถึงประสิทธิภาพ
ของระบบ 
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4. มีการอธิบายกระบวนการเรียนการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนในฐานะท่ีเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของระบบนั้นๆ 

สรุปไดว้า่ รูปแบบการสอน หมายถึง แบบแผนหรือลกัษณะของการจดัการ 
เรียนการสอนท่ีจดัข้ึนอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือ
ต่างๆโดยอาศยัวิธีสอน และเทคนิคการสอนต่างๆเขา้มาช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไป
ตามหลกัการท่ียึดถือ สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการสอนของครูเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้

7.2 การจัดกลุ่มรูปแบบการสอน 
Joyce and Weil (1996) ไดจ้ดักลุ่มของรูปแบบการสอนไว ้4 กลุ่ม ดงัน้ี 
1. รูปแบบการสอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะทางสังคม (Social Models) เป็นรูปแบบการสอน

ท่ีเนน้การพฒันาบุคคลในการสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ โดยใชห้ลกัการประนีประนอมใน
การแก้ปัญหา และการสร้างสัมพนัธไมตรีกับผูอ่ื้น การมีส่วนร่วมกับผูอ่ื้นโดยใช้หลักการ
ประชาธิปไตย และการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนแบบน้ีไดแ้ก่ รูปแบบ
การสอนแบบสืบสอบจากกลุ่ม(Group Investigation) รูปแบบการสอนแบบซกัคา้น (Jurisprudential 
Inquiry) เป็นตน้ 

2. รูปแบบการสอนท่ีเนน้การพฒันาดา้นการประมวลสารสนเทศ  (Information-Processing 
Models) เป็นรูปแบบการสอนท่ีจดัข้ึนโดยมุ่งเนน้ความส าคญัท่ีสมรรถภาพในการคิดและวิธีการใน
การพฒันากระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูเ้รียน ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนมโนทศัน์(Concept 
Attainment) รูปแบบการสอนการคิดเชิงอุปมาน (Inductive Thinking) รูปแบบการสอนการฝึกการ
คิดสืบสอบ (Inquiry Training ) รูปแบบการสอนการจ า (Mnemonics) เป็นตน้ 

3. รูปแบบการสอนท่ีเนน้การพฒันาบุคคล (Personal Models) เป็นรูปแบบการสอนท่ีเนน้
การพฒันาตวับุคคลโดยเนน้ท่ีกระบวนการสร้าง และการพฒันาตวับุคคลทั้งทางดา้นกายจิตใจและ
อารมณ์ มุ่งใหผู้เ้รียนรู้จกัแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพการณ์รอบๆตวั เช่น รูปแบบการสอน
โดยออ้ม (Non-directive) รูปแบบการสอนการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) 

4. รูปแบบการสอนท่ีเนน้พฤติกรรมของผูเ้รียน (Behavioral Systems Models) รูปแบบการ
สอนน้ีเน้นท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียน โดยใช้หลกัการของการให้ส่ิงเร้าและการ
ตอบสนอง เช่น รูปแบบการสอนแบบรอบรู้ (Mastery Learning) รูปแบบการสอทางตรง(Direct 
Instruction) เป็นตน้ 

ทิศนา แขมมณี (2545) ไดศึ้กษา ประมวลรูปแบบการสอนต่างๆท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มี
ประสิทธิภาพ และน ามาจดัแบ่งเป็น 5 กลุ่มดงัน้ี 
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1. รูปแบบท่ีเนน้การพฒันาดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ซ่ึงมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้ ความเขา้ใจเน้ือหาสาระต่างๆท่ีอาจอยูใ่นรูปของขอ้มูล ขอ้เท็จจริง มโนทศัน์ หรือความคิด
รวบยอด เช่น รูปแบบการสอนมโนทศัน์ (Concept Attainment Model) รูปแบบการสอนเน้น
ความจ า ( Mnemonics) เป็นตน้ 

2. รูปแบบท่ีเน้นการพฒันาดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) เป็นรูปแบบท่ีช่วยพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์เช่น รูปแบบการเรียน
การสอนโดยการซกัคา้น (Jurisprudential Model) รูปแบบการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ (Role 
Playing Model) เป็นตน้ 

3. รูปแบบท่ีเนน้การพฒันาดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นรูปแบบท่ีมุ่งใน
การพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นการปฏิบติั การกระท า หรือการแสดงออกต่างๆ เช่น 
รูปแบบการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮโรว ์(Harrow's Instructional Model for Psychomotor 
Development) รูปแบบการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวส์ี (Davies' Instructional Model for 
Psychomotor Development) เป็นตน้ 

4. รูปแบบท่ีเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการ (Process Skills) เป็นรูปแบบท่ีมุ่งเนน้การ
พฒันาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีด าเนินการต่างๆซ่ึงอาจเป็นกระบวนการทางสติปัญญากระบวนการ
ทางสังคม หรือกระบวนการท างานร่วมกนั เช่น รูปแบบการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model) รูปแบบการสอนกระบวนการคิดอุปนยั 
(Inductive Thinking Instructional Model) เป็นตน้ 

5. รูปแบบการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบท่ีเน้นการพฒันาการ
เรียนรู้ดา้นต่างๆของผูเ้รียนไปพร้อมๆกนัโดยใชก้ารบูรณาการทั้งดา้นเน้ือหาสาระ และวิธีการ เช่น 
รูปแบบการสอนทางตรง ( Direct Instructional Model) รูปแบบการเรียนการสอนตามวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 4 Mat เป็นตน้ 

จากข้อมูลการจัดกลุ่มรูปแบบการสอนข้างต้น จะเห็นได้ว่านักการศึกษาต่างก็ยึด
วตัถุประสงค์เฉพาะในการพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่วนความแตกต่างในการจดัเขา้เป็นกลุ่มนั้น
ข้ึนอยูก่บัความละเอียดในการแจกแจงวตัถุประสงคข์องแต่ละกลุ่มรูปแบบ 

7.3 การพฒันารูปแบบการสอน 
ในการพฒันารูปแบบการสอน ทิศนา แขมมณี (2545) ไดใ้ชแ้นวคิดของการจดัระบบซ่ึงพอ
สรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายการพฒันารูปแบบการสอนใหช้ดัเจน 
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2. ศึกษาหลกัการ/ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดองคป์ระกอบและเห็นแนวทางในการจดั
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆของรูปแบบการสอน 

3. ศึกษาสภาพการณ์และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยในการคน้หาองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีจะ
ช่วยให้รูปแบบมีประสิทธิภาพเม่ือน าไปใช้จริง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆเป็นส่ิงท่ีตอ้งน ามา
พิจารณาในการจดัองคป์ระกอบต่างๆ และจดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้งหลาย การน าขอ้มูล
จากความเป็นจริงมาใชใ้นการสร้างรูปแบบจะช่วยขจดั หรือป้องกนัปัญหาซ่ึงจะท าให้รูปแบบนั้น
ขาดประสิทธิภาพ 

4 . ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ไดแ้ก่การพิจารณาวา่มีอะไรบา้งท่ีสามารถช่วยให้
เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายบรรลุผลส าเร็จ ในขั้นตอนน้ีตอ้งอาศยัประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์
และความละเอียดรอบคอบจึงจะสามารถก าหนดองค์ประกอบท่ีจะเอ้ือให้รูปแบบนั้นประสบ
ความส าเร็จได ้

5. น าองคป์ระกอบต่างๆมาจดัเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการคิดและด าเนินการใน
ขั้นต่อไป 

6. จดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ โดยพิจารณาวา่องคป์ระกอบใดเป็นเหตุและเป็นผล
ข้ึนต่อกนัในลกัษณะใด ส่ิงใดควรมาก่อนมาหลงั ส่ิงใดสามารถด าเนินการคู่ขนานไปได ้ขั้นน้ีเป็น
ขั้นท่ีอาจใชเ้วลาในการพิจารณามาก 

7. สร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆโดยแสดงให้เห็นถึงผงัจ าลองของ
องคป์ระกอบต่างๆ 

8. ทดลองใชรู้ปแบบเพื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึน 
9. ประเมินผล โดยการศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองใชรู้ปแบบวา่ไดผ้ลตามเป้าหมาย

หรือใกลเ้คียงกบัเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 
10. ปรับปรุงรูปแบบ โดยน าผลการทดลองมาปรับปรุงรูปแบบให้ดียิ่งข้ึนจะเห็นไดว้า่การ

พฒันารูปแบบโดยใชแ้นวคิดของการจดัระบบน้ีเป็นแนวคิดท่ีชดัเจนเขา้ใจง่าย ท าให้สะดวกต่อการ
ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัจริง 

7.4 การน าเสนอรูปแบบการสอน 
แนวการน าเสนอรูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบท่ี Joyce and Weil (1996) ใช้ในการ

น าเสนอในหนงัสือ “Models of Teaching” ประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆดงัน้ี ส่วนท่ีหน่ึง การแนะน า
รูปแบบการสอน (Orientation to the Model) เป็นการอธิบายความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเป็นท่ีมาของ
รูปแบบการสอน ซ่ึงประกอบดว้ย เป้าหมายของรูปแบบการสอน ทฤษฎีและสมมติฐานท่ีใชร้องรับ
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รูปแบบการสอนนั้น หลกัการ และมโนทศัน์ส าคญัท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบ ส่วนท่ีสอง ตวั
รูปแบบการสอน ( The Model of Teaching) ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียด ดงัน้ี 

1. โครงสร้างของรูปแบบ ( Syntax ) เป็นการอธิบายถึงการน ารูปแบบไปสู่การปฏิบติัโดย
จะมีล าดบัขั้นตอนของกิจกรรม ซ่ึงแต่ละรูปแบบจะมีขั้นตอนเฉพาะของตนเอง 

2. ระบบทางสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาท และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูส้อนและผูเ้รียน บทบาทการเป็นผูน้ าของผูส้อนในแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกนัไป เช่น บาง
รูปแบบผูส้อนจะเป็นผูอ้  านวยความสะดวก เป็นท่ีปรึกษา เป็นผูน้ ากิจกรรม เป็นศูนยก์ลางของ
กิจกรรมเป็นแหล่งของขอ้มูล หรือเป็นผูจ้ดัสถานการณ์ เป็นตน้ 

3. หลกัการของการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นการอธิบายถึงการตอบสนอง
ของผูส้อนต่อผูเ้รียน การตอบสนองส่ิงท่ีผูเ้รียนไดก้ระท า เช่น ในบางรูปแบบจะมีการให้รางวลัเม่ือ
ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการ หรืออาจไม่ใชก้ารประเมินเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์
เป็นตน้ หลกัการของการตอบสนองจะมีกฎให้ผูส้อนน าไปใช้และเลือกรูปแบบการตอบสนองท่ี
เหมาะสมกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนกระท า 

4. ระบบท่ีมาสนบัสนุน (Support System) ส่วนน้ีจะอธิบายเก่ียวกบัส่ิงท่ีจ  าเป็นในการ
สนับสนุนรูปแบบแต่ละรูปแบบ หรือเง่ือนไขต่างๆท่ีเอ้ือต่อการใช้รูปแบบการสอนนั้นๆ 
ตวัอยา่งเช่นรูปแบบทางสังคมอาจตอ้งมีการฝึกอบรมผูน้ าก่อน เป็นตน้ 

5. การน ารูปแบบการสอนไปใช ้(Application) ส่วนน้ีจะเสนอค าแนะน า และขอ้ 
สังเกตต่างๆท่ีจะช่วยให้การสอนตามรูปแบบมีประสิทธิภาพ เช่น ประเภทของเน้ือหาวิชาท่ี
เหมาะสมกบัการสอนแต่ละรูปแบบ ระดบัชั้นและอายุผูเ้รียน สถานท่ีหรือสภาพแวดลอ้มท่ีจะตอ้ง
จดัใหเ้อ้ือต่อการใชรู้ปแบบการสอนแต่ละรูปแบบ 

6. ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการสอน (Instructional and Nurturant Effects) ซ่ึงรวมทั้งผลท่ีจะ
เกิดข้ึนทั้งในทางตรงและทางออ้ม ตวัอยา่งเช่น การสอนโดยการให้ผูเ้รียนอยูใ่นบรรยากาศของการ
แข่งขนั ผลท่ีไดท้างตรงอาจช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียน และผลทางออ้มอาจท าให้ผูเ้รียนแยก
จากกนัดงันั้นในการเลือกรูปแบบการสอน การสร้างหลกัสูตร หรือส่ือต่างๆ ผูส้อนจะตอ้งสร้าง
ความสมดุลระหวา่งประสิทธิภาพการสอนหรือผลทางตรง และผลทางออ้มท่ีอาจท านายได ้
สรุปไดว้า่แนวทางการน าเสนอรูปแบบการสอนดงักล่าวถือไดว้า่เป็นแนวทางท่ีมีความชดัเจน และ
เหมาะสม ทั้งน้ีเพราะผูเ้ขียนไดอ้ธิบายองคป์ระกอบแต่ละส่วนอยา่งละเอียด ชดัเจนโดยเร่ิมตั้งแต่
การกล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานท่ีน ามาเป็นแนวคิดในการพฒันารูปแบบ ตวัรูปแบบ การน ารูปแบบไป
ใช้ และผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการเรียนการสอน จึงมีผูนิ้ยมน าไปใชเ้ป็นแบบอย่างในการน าเสนอ
รูปแบบการสอนเป็นจ านวนมาก 
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ตารางท่ี 5  สรุปหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้น
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

หลกัการ วตัถุประสงค ์

กระบวนการเรียนการสอน 

เง่ือนไขของ
การน า

รูปแบบการ
สอนไปใช ้

1. 
ขั้นวางแผน แนะน า
หวัขอ้ภาระงาน
กระตุน้ความรู้เดิม 

 

2. 
ขั้นน าเสนอ 
สาธิตกลวิธี
ในการอ่าน
อินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์ 

3. 
ขั้นปฏิบติั
ภาระงาน  

4. 
ขั้นฝึกใชภ้าษา 
ผูเ้รียนเรียนรู้
ดว้ยการน า
ตนเอง อ่าน
อยา่งอิสระ 

5. 
ขั้นสะทอ้นการ

เรียนรู้ ประเมินผล 
สะทอ้นส่ิงท่ีได้

พฒันา 

หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการ
ออกแบบการสอนเชิงระบบ  
แนวคิดการเรียนการสอนเชิงระบบThe 
ADDIE Model (Kruse, 2007) 

✓ ✓       

แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ
ของ Dick, Carey และ Carey (2005) 

✓ ✓       

หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั
รูปแบบการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce 
และ Weil (2004) 

✓ ✓      ✓ 
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หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้น
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

หลกัการ วตัถุประสงค ์

กระบวนการเรียนการสอน 

เง่ือนไขของ
การน า

รูปแบบการ
สอนไปใช ้

1. 
ขั้นวางแผน แนะน า
หวัขอ้ภาระงาน
กระตุน้ความรู้เดิม 

 

2. 
ขั้นน าเสนอ 
สาธิตกลวิธี
ในการอ่าน
อินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์ 

3. 
ขั้นปฏิบติั
ภาระงาน  

4. 
ขั้นฝึกใชภ้าษา 
ผูเ้รียนเรียนรู้
ดว้ยการน า
ตนเอง อ่าน
อยา่งอิสระ 

5. 
ขั้นสะทอ้นการ

เรียนรู้ ประเมินผล 
สะทอ้นส่ิงท่ีได้

พฒันา 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงาน 
Task-based Teaching and Learning 
Prabha (1884), Ellis (2004), Skehan 
(1996),และ Willis (1996) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  
(Self-directed learning) 
Knowles (1975), Guglieminno (1977) 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 
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8. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
8.1 งานวจัิยในประเทศ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการสอนกลวธีิการอ่าน 
จิตรา ชยัอมฤต (2538) เปรียบเทียบผลของการสอนการเขียนย่อเร่ือง กบัการสอนให้

นกัเรียนตั้งค  าถามตนเองท่ีมีต่อความเขา้ใจในการอ่าน และการเขียนย่อเร่ืองภาษาองักฤษของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผูว้ิจยัแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 38 คน กลุ่มท่ีหน่ึงไดรั้บ
การสอนเขียนย่อเร่ือง ส่วนกลุ่มท่ีสองไดรั้บการสอนดว้ยการตั้งค  าถามตนเอง ผลการวิจยัพบว่า 
นกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนเขียนยอ่เร่ืองมีความเขา้ใจในการอ่านสูงกวา่ และเขียนยอ่เร่ืองไดดี้กวา่
นกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนดว้ยการตั้งค  าถามตนเองท่ีระดบัความมีนยัส าคญั .01 

นิตยา ชยัสวสัด์ิ (2538) ศึกษาผลของการสอนอ่านภาษาองักฤษโดยให้นกัเรียนตั้งค  าถาม
เก่ียวกบับทอ่านดว้ยตนเองท่ีมีต่อความเขา้ใจในการอ่านและความคงทนในการจ าของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผูว้ิจยัแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 43 คน โดยกลุ่มทดลองไดรั้บการ
สอนดว้ยการตั้งค  าถามเก่ียวกบับทอ่านดว้ยตนเอง ส่วนกลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอน
ตามปกติผลการวิจยัพบวา่ ความเขา้ใจในการอ่าน และความคงทนในการจ าเน้ือเร่ืองของนกัเรียน
กลุ่มทดลองสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีระดบัความมีนยัส าคญั .05 

สรารัตน์ จนัทร์กล่ิน (2544) ทดลองสอนเพื่อเปรียบเทียบผลของการสอนอ่านภาษาองักฤษ
โดยใชก้ลวิธีการตั้งค  าถามตนเองกบักลวิธีการจดบนัทึก กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 แบ่งเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนดว้ยกลวิธีการตั้งค  าถามตนเอง จ านวน 41 คน
และกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนดว้ยกลวิธีการจดบนัทึก จ านวน 46 คน ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มท่ี
ไดรั้บการสอนดว้ยกลวิธีการตั้งค  าถามตนเองมีความเขา้ใจในการอ่านสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บ
การสอนดว้ยกลวธีิการจดบนัทึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

Sang-on (1993) ศึกษาผลของการใช้แนวคิดการเรียนรู้เป็นกลุ่มในการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 60 คน แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนอ่านตามแนวคิดของการเรียนรู้เป็นกลุ่ม จ านวน 30 คน และ
กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบวดั
ความเข้าใจในการอ่านและแบบสอบถามทศันคติท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดกลุ่ม 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มเก่งปานกลาง และอ่อนในกลุ่มทดลองมีความเขา้ใจในการอ่านสูง
กวา่นกัเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อนในกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นกัเรียนในกลุ่ม
ทดลองมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดกลุ่ม 
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8.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
งานวจัิยเกีย่วกบัการฝึกกลวธีิการอ่าน 
Singhal (1999) ศึกษาผลของการสอนกลวิธีการอ่านโดยใช ้Web-based ท่ีมีต่อความเขา้ใจ

ในการอ่าน กระบวนการอ่าน และการใชก้ลวิธีการอ่านของผูเ้รียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง และลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเรียงความ
จ านวน 22 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย  แบบสอบวดัความเขา้ใจในการอ่าน 
(NelsonDenny Standardized Reading Test) กิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่าน และ
แบบสอบถามกลวิธีการอ่าน ผลการวิจยัพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัระหว่างคะแนนความ
เขา้ใจในการอ่านก่อนและหลงัการทดลอง นอกจากน้ียงัพบวา่นกัศึกษาใชก้ลวิธีการอ่านบ่อยข้ึน 
หลากหลายมากข้ึน และใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีนกัศึกษายงัมีทศันคติท่ีดีต่อการฝึก
กลวธีิการอ่านโดยใช ้Web-based 

Mcquire (1999) ไดท้ดลองสอนกลวิธีการอ่าน 3 กลวิธี คือ การอ่านซ ้ า การขีดเส้นใตก้าร
สรุปย่อให้กบัผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง การวิจยัพบว่า กลวิธีการสรุปย่อช่วยพฒันา
ความสามารถในการอ่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในการอ่านต ่า ผูว้ิจยัได้
เสนอแนะว่าการสอนท่ีผสมผสานกลวิธีต่างๆ เขา้ดว้ยกนั จะท าให้การอ่านมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนVadasy (2000) ไดท้ดลองสอนกลวิธีการอ่าน 5 กลวิธี คือ การติดตามบทอ่าน การท านาย
ความ การท าความเขา้ใจความหมายของค า การเช่ือมโยง และการตั้งค  าถาม ให้กบัผูเ้รียนในระดบั
ประถมศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านสูงข้ึน 

Lubliner (2001) ทดลองสอนกลวิธีการอ่าน 2 กลวิธีคือ การท าความเขา้ใจให้กระจ่าง และ
การตั้งค  าถามให้กบัผูเ้รียนเกรด 9 ผลการวิจยัพบวา่ กลวิธีในการอ่านดงักล่าวมีผลในทางบวกต่อ
ความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียน 

Hutton ( 2002) ทดลองสอนกลวิธีการอ่านให้กบันกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลายท่ีมี
ปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยการสัมภาษณ์ การสังเกต การ
ประเมินผลงาน และการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความเขา้ใจในการอ่าน
สูงข้ึนมีความตระหนกัเก่ียวกบักลวิธีมากข้ึนวา่มีกลวิธีอีกหลายกลวิธีท่ีสามารถใชไ้ดเ้ม่ือไม่เขา้ใจ
บทอ่านนกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อการอ่าน นกัเรียนมีความเห็นว่ากลวิธีการสรุปยอ่และท าความ
เขา้ใจใหก้ระจ่างเป็นกลวธีิท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผูว้จิยัเห็นวา่การฝึกกลวธีิการอ่านเป็นวิธีการท่ี
มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผูอ่้านตระหนกัเก่ียวกบัการคิดของตนเองซ่ึงน าไปสู่การใชก้ลวิธีการอ่านท่ี
หลากหลายมากข้ึน 
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Lindblom (2000) และ McPeak ( 2002) ไดศึ้กษาผลของการฝึกกลวิธีการอ่าน 4 กลวิธีคือ 
การท านายความ การสรุปยอ่ การตั้งค  าถาม และการท าความเขา้ใจให้กระจ่าง โดยใชว้ิธีการสอน
แบบแลกเปล่ียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ซ่ึงไดท้  าการทดลองกบัผูเ้รียนในหลายระดบัทั้ง
ระดบัประถมศึกษามธัยมศึกษา นกัศึกษาผูใ้หญ่ และนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในสถานการณ์ของ
การสอนอ่านภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่และสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ผลการวิจยัพบว่า การฝึก
กลวิธีการอ่านทั้ง 4 กลวิธีช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของผูเ้รียน ส่วน
ประสิทธิภาพในการฝึกนั้นจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัระดบัความสามารถในการอ่านภาษาท่ีสอง
ของผูเ้รียน นอกจากน้ียงัท าให้ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการอ่านเปล่ียนไป และผูเ้รียนมีทศันคติใน
ทางบวกต่อการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน 

Ramos (1996) ศึกษาผลของการฝึกกลวิธีการอ่านท่ีมีต่อทกัษะการอ่านของนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียนเกรด 3 - 5 จ านวน 15 คน ผูว้ิจยัแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 3 กลุ่มกลุ่ม
ละ 5 คน โดยแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีมีลกัษณะต่างกนั คือ เป็นนกัเรียนท่ีมีปัญหาทาง
สติปัญญาเล็กนอ้ย (Mild Mental Retardation) นกัเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่าน (Reading Difficulties)
และนกัเรียนปกติ ผูว้ิจยัสอนกลวิธีการอ่านให้กบันกัเรียนจ านวน 20 คาบ คาบละ 20-30 นาที 
ผลการวจิยัพบแนวโนม้ของพฒันาการดา้นความรู้เก่ียวกบักลวธีิการอ่านและผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน 

Klingner,Vaughn, and Schumm (1998) ไดท้ดสอบประสิทธิภาพของการสอนกลวิธีการ
อ่าน 4 กลวธีิ คือ การส ารวจบทอ่าน (Preview) การท าความเขา้ใจให้กระจ่าง (Clink and Clunk) การ
จบัใจความส าคญั (Get the Gist) และการตรวจสอบความเขา้ใจ (Wrap-Up) โดยใชแ้นวคิดของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือน าไปใช้สอนวิชาสังคมศึกษาให้กบันกัเรียนเกรด 4 โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 
และกลุ่มทดลอง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบวดัความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ แบบทดสอบเน้ือหาวิชาสังคมศึกษาหลงัจบหน่วยการเรียน และเทปบนัทึกเสียงการสนทนา
กลุ่ม ผลการวิจยัพบว่านักเรียนในกลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
นกัเรียนทั้งสองกลุ่มมีความรู้ในเน้ือหาวิชาสังคมศึกษาเท่ากนั และพบว่า ในกลุ่มทดลองมีการ
สนทนากนัในเชิงวิชาการสูงถึง 65% รองลงไปเป็นการสนทนาเก่ียวกบักระบวนการท างาน 25% 
การใหข้อ้มูลป้อนกลบั 8% และการสนทนาอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียน 2% นกัเรียนสามารถใช้
กลวธีิการท าความเขา้ใจใหก้ระจ่าง และการจบัใจความส าคญัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Klingner and Vaughn (2000) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือกนัของนกัเรียนใน
การใชก้ลวธีิการอ่าน 4 กลวธีิ คือ การส ารวจบทอ่าน (Preview) การท าความเขา้ใจให้กระจ่าง (Clink 
and Clunk) การจบัใจความส าคญั (Get the Gist) และการตรวจสอบความเขา้ใจ (Wrap-Up)โดยใช้
แนวคิดของการเรียนแบบร่วมมือในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้กบันกัเรียนเกรด 5 ท่ีพูดสองภาษา 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ย แถบบนัทึกเสียงการสนทนากลุ่มย่อย แบบทดสอบ
ความรู้เก่ียวกบัค าศพัท ์และบนัทึกการสอน ผลการวิจยัพบวา่ ในภาพรวมนกัเรียนใชเ้วลาส่วนมาก
ในการสนทนาเชิงวิชาการและช่วยเหลือกนัในการท าความเขา้ใจความหมายของค า จบัใจความ
ส าคญัถามและตอบค าถาม เช่ือมโยงความรู้เดิมกบับทอ่าน นอกจากน้ียงัพบวา่นกัเรียนใชภ้าษาแม่
ในการอธิบาย นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัค าศพัทม์ากข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

Lee (2001) ศึกษาผลของการฝึกกลวธีิการอ่านภาษาองักฤษ โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในไตห้วนั นอกจากน้ี
ยงัศึกษาองค์ประกอบทางสังคมวฒันธรรมท่ีมีต่อการเรียนภาษา การวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 ระยะ 
ระยะท่ี 1ผูว้จิยัสังเกตและส ารวจหอ้งเรียนภาษาสองหอ้งเรียน จากนั้นจึงคดัเลือกนกัเรียนจ านวน 10 
คน มาสัมภาษณ์และฝึกการใชก้ลวิธีการอ่านในระยะท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย
แบบสังเกตชั้นเรียน แบบส ารวจ บนัทึกภาคสนาม และการสัมภาษณ์ ผลการวิจยัพบวา่ ในห้องเรียน
แบบเก่าผูส้อนและหนงัสือเรียนจะมีบทบาทส าคญั ผูเ้รียนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น และหลีกเล่ียง
การท่ีจะต าหนิเพื่อนในกลุ่ม ในระหวา่งการฝึกกลวิธีพบวา่ นกัเรียนกลา้แสดงออกมากข้ึนเม่ือกลุ่ม
เล็กลงและเม่ือความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน ผูส้อนและเพื่อนในกลุ่มมีลกัษณะเป็นส่วนตวัมากข้ึน 

Salataci and Akyel (2002) ศึกษาผลของการสอนกลวิธีการอ่านสองวิธี คือ การเช่ือมโยง
ประสบการณ์กบับทอ่าน (Experience-Text-Relationship) และการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท 
(Reciprocal Teaching) ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านภาษาท่ี 1 และภาษาท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นนกัศึกษาระดบั Pre-intermediate ท่ีเขา้รับการอบรมภาษาองักฤษแบบเขม้ (1 ปี) ท่ี
มหาวิทยาลยัในตุรกี จ านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ย แบบสอบวดั
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และการสัมภาษณ์ดว้ยการแสดงการคิดออกมาเป็นถอ้ยค า
การสังเกต แบบสอบถามความรู้เดิม และการสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง ผลการวิจยัช้ีให้เห็นวา่ การ
สอนกลวธีิการอ่านมีผลในทางบวกต่อการใชก้ลวธีิการอ่านภาษาแม่ (ตุรกี) และภาษาองักฤษ และมี
ผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
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บทที ่ 3 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดย
เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ย
การน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ผูว้จิยัแบ่งการด าเนินงานเป็น 4 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่ 1 การวจัิย (Research: R1) เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน (Analysis: A)  

การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัย ส าหรับการพฒันา
รูปแบบกิจกรรม  เป็นการด าเนินการรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศจากแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง   
ขั้นตอนที่  2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development:  
D and D)   

การพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอน  โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและ
วิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี  1  มาเป็นแนวทางในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการสอนเพื่อ
น าไปสู่การออกแบบรูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อ
ส่งเสริมการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี และหาประสิทธิภาพของรูปแบบ 
ขั้นตอนที ่ 3 การวจัิย (Research: R2) เป็นการน าไปใช้ (Implementation: I)  

การทดลองใชรู้ปแบบการสอน เป็นการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนกลวิธีการ
อ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีพฒันาข้ึนโดยน าไป
ทดลองใชท่ี้คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน   
ขั้นตอนที ่ 4 การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation: E) 

การประเมินและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอน  เป็นการประเมินผลหลงัการน ารูปแบบ
การสอนท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใชเ้พื่อรวบรวมขอ้มูล  ขอ้เสนอแนะต่างๆ ของรูปแบบการสอนใน
ส่วนท่ียงับกพร่องอยู ่ น าไปปรับปรุงรูปแบบการสอนใหส้มบูรณ์ 

 
 
 



117 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

 
 

ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการ
สร้างและพฒันารูปแบบ 

 

ขั้นที1่    
การวจิัย (Research)    

R1 
การวเิคราะห์ข้อมูล

พืน้ฐาน 
(Analysis: A) 

1.วเิคราะห์หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลกัสูตร
ปรับปรุง 2555), มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

    2 .สังเคราะห์แนวคิด หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ
การสอนการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองและ
ความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

   3. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้รียนจากการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมการ
ใชก้ลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์และจากการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนแบบน าตนเอง  

 

ขั้นที2่ 
การพฒันา 

(Development) D1 
การออกแบบและการ 
พฒันา (Design and 
development:D&D) 

 
 

ขั้นที3่ 
การวจิัย 

(Research) R2 
การน าไปใช้ 

(Implementation: I) 
 

ขั้นที4่  
การพฒันา 

(Development) D2 
การประเมินผล 
(Evaluation: E) 

และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ 

1. สร้างโครงร่างรูปแบบการสอนการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดย
เนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
2. ตรวจสอบรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันารูปแบบและดา้นการสอน 
จ านวน 5 คน   เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ   คู่มือการใชรู้ปแบบ   
แผนการสอน   และน าไปทดลองใชเ้พื่อหาประสิทธิภาพ 

    3. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
    4.  ตรวจสอบเคร่ืงมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ และน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพ 

   5. ปรับปรุง/แกไ้ขรูปแบบการสอนและเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ให้
สมบูรณ์ 

 
น ารูปแบบการสอนไปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มทดลอง มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียน 
2. ทดสอบการความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ    ก่อนเรียน 
3. วดัคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ก่อนเรียน 
3. จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ  
4. ทดสอบการความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ    หลงัเรียน 
5. วดัคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง หลงัเรียน 

 

1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 

2. ศึกษาการใชก้ลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ 
3.  เปรียบเทียบคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ก่อนและหลงั
การใชรู้ปแบบ 

4. ศึกษาความพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการสอน 
     
  

 
 

(ร่าง) 
รูปแบบการสอน 

และเคร่ืองมือเกบ็รวบรวม 
ข้อมูลทีผ่่านการตรวจสอบ 
จากผู้เช่ียวชาญและทดลองใช้   

ซ่ึงมคุีณภาพและ 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

 

รูปแบบการสอนกลวธิกีาร
อ่านอนิเทอร์เน็ต

ไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเน้นภาระ
งานเพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจ และคุณลกัษณะ
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

 

รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน            
เพื่อความเข้าใจและคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ฉบับสมบูรณ์ สามารถน าไปใช้และเผยแพร่ต่อไป 
 

ปรับปรุง / แก้ไข 

  พจิารณารูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2 กรอบขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
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ขั้นที ่1  (R1) 
Analysis 

การวเิคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน 

  ขั้นที ่2  (D1) 
 Design and Development 
การออกแบบและพฒันา 

 ขั้นที ่3  (R2) 
Implement 
การน าไปใช้ 

 ขั้นที ่4   (D2) 
Evaluation 

การประเมนิผล 

1. วิ เคราะห์หลักสูตรครุศา
สตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. วิเคราะห์การจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน  
เอกสาร  ต  ารา  และงานวิจยั
ท่ีเกียวขอ้ง 

3. วิเคราะห์หลักการ แนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้ เก่ียวขอ้ง
กบั 
1)  การวิจยัและพฒันา 
2) การออกแบบการสอน 
3) ทฤษฎีการเรียนรู้ 

1.1 ทฤษฎีพฒันาการทาง
สติปัญญา 

1.2 ท ฤ ษ ฎี ก า ร ส ร้ า ง
ความรู้ 

1.3 ทฤษฎีการเรียนอย่าง
มีความหมาย 

4) หลักการ  แนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับการสอน
ก ล วิ ธี ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษโดย เน้น
ภาระงาน 

5) หลักก ารและแนว คิ ด
เก่ียวกับคุณลักษณะการ
เรียนรู้ดว้ยการน าเอง 

1. ร่างต้นแบบรูปแบบการสอน
ก ล วิ ธี ก า ร อ่ า น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานเพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ และคุณลักษณะการ
เ รียน รู้ด้วยการน า เองโดยระบุ
เป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์
แนวทางวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัด
หมวดหมู่ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบของ  Model 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ของรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้น
ภาระงานเพ่ือส่งเสริมการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจ และคุณลักษณะการ
เรียนรู้ดว้ยการน าเอง 
2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ไดแ้ก่ แผนการจดั การเรียนรู้ แบบ
ประเมินความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจและ
แบบวดัคุณลกัษณะคุณลกัษณะการ
เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ก า ร น า เ อ ง  แ ล ะ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบการสอน ฯ และเคร่ืองมือ
ต่างๆ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
4. หาประสิทธิภาพกลุ่มใหญ่ 
(Filed Tryout) ของรูปแบบการ
เรียนการสอนและแผนการจดัการ
เรียนรู้ E1/E2 โดยใชเ้กณฑ ์80/80 
5. ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการ
ส อนแ ล ะ เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ เ ก็ บ
รวบรวมขอ้มูลให้สมบูรณ์ 

การน ารูปแบบการจดัการ
เรียนสอนตน้แบบไปทดลอง
ใช ้จริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

1. ผูวิ้จยัน ารูปแบบการการ
เรียนการสอนไปจดัการเรียน
การสอนตามแผนฯท่ีก าหนด
ไวใ้นกบันกัศึกษาระดบัชั้นปี
ท่ี 1 รวมจ านวน 28 คน 

2. ก่อนท าการทดลองช้ีแจง
หลกัการเหตุผล  และ
ประโยชน์ของการเรียนการ
สอนกลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดย
เนน้ภาระงานเพ่ือส่งเสริมการ
อ่านภาษาองักฤษเพ่ือความ
เขา้ใจ และคุณลกัษณะการ
เรียนรู้ดว้ยการน าเองของ
นกัศึกษาพร้อมทั้งท  าความ
เขา้ใจกบันกัศึกษาเก่ียวกบั
แผนการจดัการเรียนรู้  เพื่อ
ให้ผลการใชรู้ปแบบการเรียน
สอนเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ให้นกัศึกษาท า
แบบทดสอบก่อนเรียนวดั
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

4. ให้นกัศึกษาท าแบบวดั
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการ
น าตนเอง ก่อนเรียน 

5. ด าเนินการทดลองตาม
แผน การเรียนสอนท่ีก าหนด
ไวท้ดสอบผลการเรียนการ
สอนและสอบถามความพึง
พอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
รูปแบบการจดัการเรียนสอน 

ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการ
สอนการอ่านภาษาองักฤษโดย 
1. เปรียบเทียบความสามารถใน
ก า ร อ่ าน เพื่ อ ค ว าม เ ข้ า ใ จ แ ละ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าเอง
ของนกัศึกษาก่อนและหลงัเรียนดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนฯ 
2. ศึ ก ษ า ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนฯ 

 

 

ตน้แบบรูปแบบการสอนกลวิธี
การอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน
เพ่ือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ และคุณลกัษณะ
การเรียนรู้ดว้ยการน าเองของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

1. ความสามารถในการอ่านพ่ือ   
ความเขา้ใจ 
2. กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์ 
3. คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการ
น าเอง 
4. ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ี
มีต่อการใชรู้ปแบบการสอนฯ 
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ภาพท่ี 4  กรอบด าเนินการวจิยั 
 

ระยะที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A)  :  การศึกษา
ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับ การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

วตัถุประสงค์  
1. เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุติ

แห่งชาติระดบัอุดมศึกษา (มคอ.1) คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
2. เพื่อวเิคราะห์หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2555 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
3. เพื่อสังเคราะห์แนวคิด หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต

ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 

4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียน ส ารวจขอ้มูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) 
สมรรถนะในการเรียนรู้  และทกัษะการคิด ของผูเ้รียนกลุ่มท่ีศึกษา  

 
วธีิด าเนินการ   
การด าเนินการในขั้นตอนน้ีเป็นศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัหลกัสูตรและสภาพการเรียน

การสอนปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหา(Problem analysis) หรือการประเมินความตอ้งการจ าเป็น
(Needs assessment)  วเิคราะห์ผูเ้รียนและแหล่งการเรียนรู้  ซ่ึงผูว้จิยัจะท าการศึกษาดงัน้ี 

 
1.1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและวเิคราะห์แนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 

1) ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการสอนอ่านภาษาองักฤษระดบัอุดมศึกษา ผูว้ิจยั
ไดศึ้กษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ผลงานวิจยั รายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนถึงการสัมภาษณ์
ผูส้อนทกัษะการอ่าน 
  2) จากการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมการใชก้ลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ 

3) จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  
ด้ าน ผู้สอนและสภาพการจัดการ เ รียนการสอน จากการสัมภาษณ์อาจารย์ใน

ระดบัอุดมศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนกลวธีิการอ่านภาษาองักฤษ 
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1.2 การศึกษาแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 
ในการพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา รวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ 

ต ารา บทความ เอกสารและงานวจิยัต่าง ๆ โดยสามารถสรุปแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
1.2.1 แนวคิดของกระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Process) 

ตามแนวคิดน้ี การอ่านเป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบทอ่านกบัผูอ่้าน เพื่อสร้างความหมาย
เป็นกระบวนการท่ีเนน้ผูอ่้านและการท างานท่ีต่ืนตวัของสมอง กล่าวคือในการอ่านผูอ่้านจะตอ้งใช้
ทั้งทกัษะการคิด (Cognitive Skills) ท่ีประกอบดว้ยการคาดเดา การท านาย การยืนยนัความคิดเดิม 
การแกไ้ขความคิด การตั้งสมมติฐาน การลงความเห็น การแยกแยะ การสังเคราะห์ และใชค้วามรู้
เก่ียวกบักลวิธี (Strategies) มาช่วยในการสร้างความเขา้ใจในการอ่าน กลวิธีจะช่วยก่อให้เกิด
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านกบับทอ่าน โดยจะช่วยให้ผูอ่้านรู้จกัเช่ือมโยงเน้ือหาต่าง ๆ ในบทอ่าน
อย่างมีเหตุผล รู้จกัวิเคราะห์บทอ่าน และประมวลเน้ือหาต่าง ๆเขา้ดว้ยกนั (Barnett, 1989; 
Aebersold and Field, 1997; Orme and Masson, 1999) ดงันั้นการสอนอ่านจึงเนน้ท่ีกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนภายในสมองในขณะท่ีอ่าน(Process) มากกว่าการเน้นท่ีผลของการอ่าน (Product) คือ
ความสามารถในการจดจ าขอ้มูล และตอบค าถามต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง ซ่ึงเป็นแนวคิดของการสอนอ่าน
แบบเดิม (Traditional Approach) การสอนกลวิธีการอ่านให้แก่ผูเ้รียนและการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ไดท้  างานร่วมกบักลุ่มเพื่อนเพื่อจะไดส้นทนาแลกเปล่ียนความรู้ความคิด และกลวิธีท่ีใชใ้นการอ่าน 
จะท าให้ผูเ้รียนเห็นถึงวิธีการและปฏิสัมพนัธ์ของความรู้ในส่วนต่าง ๆ ท่ีบุคคลใชใ้นการท าความ
เขา้ใจบทอ่าน 

1.2.2 แนวคิดของการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ (Internet Hypertext 
Reading Strategy Instruction) 

กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ คือการกระท าหรือกระบวนการท่ีผูอ่้านใชใ้นการ
ท าความเขา้ใจบทอ่าน (Barnett, 1989; Anderson, 1991) แนวคิดของการสอนกลวิธีการอ่านเกิดจาก
การท่ีนกัการศึกษาพบความแตกต่างในการใชก้ลวิธีการอ่านของผูท่ี้มีความสามารถในการอ่านสูง
และผูท่ี้มีความสามารถในการอ่านต ่า ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการอ่านภาษาท่ีสองจึงมีความเช่ือวา่การ
อ่านภาษาท่ีสองไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความสามารถทางภาษาเท่านั้น แต่ยงัข้ึนอยูก่บัการใชก้ลวิธีการอ่าน 
ซ่ึงส าหรับผูอ่้านท่ีความสามารถในภาษาท่ีสองมีอยู่จ  ากดั กลวิธีการอ่านจะช่วยให้ผูอ่้านท าความ
เขา้ใจกบับทอ่านได้ (Auerbach and Paxton, 1997) นอกจากน้ียงัเช่ือว่ากลวิธีการอ่านเป็น
ความสามารถดา้นการเรียนรู้อย่างหน่ึงซ่ึงสามารถฝึกและพฒันาได ้ และกลวิธีการอ่านจะท าให้
ผูอ่้านมีความเป็นอิสระ สามารถควบคุมกระบวนการอ่านของตนเองได ้ (Dowhower, 1999) การ
สอนกลวธีิจึงมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาวธีิการในการท าความเขา้ใจบทอ่าน ใหผู้เ้รียนมีความคิดไตร่ตรอง มี
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ความรอบคอบ และกระตือรือร้นในการอ่าน ผูท่ี้รู้จกัใชก้ลวธีิการอ่านจะเป็นผูท่ี้มียุทธศาสตร์ในการ
อ่าน (StrategicReader) และการท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูท่ี้มียุทธศาสตร์ในการอ่านนั้น จะตอ้งมี
การสอนกลวิธีการอ่านท่ีหลากหลายให้กบัผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถปรับเปล่ียน พลิกแพลง 
และเลือกใชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของบทอ่าน และจุดมุ่งหมายในการอ่าน นอกจากนั้นแลว้
ในการสอนจะตอ้งสอนกลวธีิทีละกลวธีิและตอ้งใหผู้เ้รียนฝึกใชบ้่อย ๆ จนเกิดความช านาญ (Grabe 
andStoller,2002) โดยองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการสอนตามแนวคิดของ Miller and Perkins (1990) 
Williams and Burden (1997) Duke and Pearson (2002) ประกอบดว้ย 

1. การน าเสนอรายละเอียดของกลวธีิเพื่อใหเ้กิดมโนทศัน์เก่ียวกบักลวิธี เช่นกลวิธีน้ีมีช่ือวา่
อะไร เหตุใดจึงตอ้งเรียนรู้กลวธีิน้ี จะใชก้ลวธีิน้ีไดอ้ยา่งไร จะใชเ้ม่ือไร เป็นตน้ 

2. การแสดงการใชก้ลวิธีให้ดูเป็นตวัอยา่ง ซ่ึงอาจจะท าโดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆเช่น แสดงการ
คิดในการใชก้ลวิธีออกมาเป็นถอ้ยค า (Think - aloud Modeling) การใชถ้อ้ยค าอธิบายกระบวนการ
คิดในการใชก้ลวธีิท่ีน าไปสู่ขอ้สรุปของตนเอง (Talk - aloud Modeling) การแสดงพฤติกรรมการใช้
กลวธีิ (Performance Modeling) เป็นตน้ 

3. การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กใชก้ลวิธีโดยผูส้อนเป็นผูค้อยให้ความช่วยเหลือ และลด
ความช่วยเหลือลงเม่ือผูเ้รียนเขา้ใจและสามารถใชก้ลวธีิดว้ยตนเอง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาความต้องการในการพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน

อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
และคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คร้ังน้ีมีดงัน้ี 

1. แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความตอ้งการในการพฒันารูปแบบการสอนกลวิธี
การอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 1 
ฉบบั 

2. แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู ้สอนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนการอ่านวิชา
ภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในมุมมองปัจจุบนั จ านวน 1 ฉบบั 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
แบบวเิคราะห์เอกสารท่ีใชศึ้กษาความตอ้งการ 
1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสารท่ีใชศึ้กษาความตอ้งการ 
2. สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ศึกษาความตอ้งการ  โดยขอ้มูลครอบคลุม เก่ียวกบั  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดอุัดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (มคอ. 1)
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วเิคราะห์หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา ภาษาองักฤษ หลกัสูตรปรับปรุง 2555  มหาวิทยาลยั
วิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ รายวิชาการอ่านเพื่อหาข้อมูล    วิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  

3. น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ศึกษาความตอ้งการกลุ่มท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารย ์           
ผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ  3  ท่าน  ท่ีเก่ียวขอ้งเน้ือหา  ภาษา  และวดัประเมินผล  
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา  (Content  Validity)  ภาษาท่ีใช ้และน ามาหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของแบบวิเคราะห์เอกสาร (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)  โดยก าหนด
เกณฑก์ารพิจารณา  คือ   

เห็นวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  +1 
ไม่แน่ใจ ใหค้ะแนน    0 
เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน   -1 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมสอดคลอ้งของแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความ

ตอ้งการโดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง(IOC)  ค านวณค่าตามสูตร (พวงรัตน์   ทวรัีตน์  2543 : 117) 

 
N

R
IOC 

  

 R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
  N    =  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดชันี

ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence)  ของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง  ไดค้่า 1.00 ทุกขอ้ และปรับปรุงแกไ้ขเก่ียวกบัรายละเอียดของค าถามให้มีความชดัเจน
สามารถส่ือความไดง่้าย 

4. น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใชศึ้กษาความตอ้งการท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ
อาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ  แลว้ไปวเิคราะห์เอกสาร 

จากขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ศึกษาความต้องการรูปแบบการสอน
กลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สามารถ
สรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 5 
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                         (Content  Validity)

                                                            
 

 

ภาพท่ี  5  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ศึกษาความตอ้งการ 
 

แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนวิชาการอ่านเพื่อหาขอ้มูล
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ด าเนินการดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในมุมมอง
ปัจจุบนั 

2. สร้างแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในมุมมองปัจจุบนั 

3. น าแบบสัมภาษณ์ผูเ้ ช่ียวชาญเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในมุมมองปัจจุบนั ท่ีสร้าง
ข้ึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ    3  ท่าน  เก่ียวกบัเน้ือหา  ภาษา  และ
วดัประเมินผล  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา  (Content  Validity)  ภาษาท่ีใช ้และน ามาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)  ไดค้่า 1.00 ทุก
ขอ้ และปรับปรุงแกไ้ขเก่ียวกบัรายละเอียดของค าถามใหมี้ความชดัเจนสามารถส่ือความไดง่้าย  
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4. น าแบบสัมภาษณ์ผู ้เ ช่ียวชาญเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การสอนอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ภาษาองักฤษโดยเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในมุมมอง
ปัจจุบนัท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  แลว้ไปสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อน 

จากขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการจัดการสอนกลวิธีอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในมุมมอง
ปัจจุบนัสามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 6 

 
ภาพท่ี 6 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน

กลวธีิอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน 

ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแบบสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน
กลวธีิอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในมุมมองปัจจุบนั 

 
สร้างแบบสัมภาษณ์อาจารยเ์ก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนอ่านอินเทอร์เน็ต

ไฮเปอร์เทก็ซ์ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 
น าแบบสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
ในมุมมองปัจจุบนัท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และน าเสนอให้

ผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงของเน้ือหา(Content  Validity) 
 

สัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์
โดยเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะ

การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในมุมมองปัจจุบนั 
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ขั้นตอนที ่ 2  การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development 
:  D and D)  :  การพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์  เพื่อพฒันารูปแบบการสอนตามทฤษฎี 

หลงัจากผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลด้านต่าง ๆ แลว้ไดด้ าเนินการออกแบบรูปแบบการสอนกลวิธี
การอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีล าดับ
ขั้นตอนดงัน้ี  

วตัถุประสงค์   
1. เพื่อพฒันาโครงร่างรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้

ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการ
น าตนเอง ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 
แหล่งข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลเอกสาร  ประกอบดว้ย 
1. โครงร่างรูปแบบการสอน 
2. คู่มือการใชรู้ปแบบการสอน 
3. แบบทดสอบ 
แหล่งข้อมูลบุคคล ได้แก่  ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ผูส้อน

วิชาการอ่านภาษาองักฤษ จ านวน 4 คน  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จ านวน 1 คน 
เพื่อตรวจสอบและรับรองโครงร่างรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดย
เนน้ภาระงาน ก่อนการน าไปใช ้ 

วธีิด าเนินการ 
               1.  พฒันาโครงร่างรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระ
งาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน า
ตนเอง ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จากแนวคิดท่ีไดจ้ากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานใน
ขั้นตอนท่ี 1 โดยด าเนินการดงัน้ี 
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1.1 การวเิคราะห์งาน/ภาระงาน   
 1.2  สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนกลวิธีการอ่าน

อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และก าหนดเป็น
องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมต่อไป  

1.3  น าผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ มาออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน โดย
ด าเนินการดงัน้ี  

1)  ก าหนดกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบ 
2)  ก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ 
3)  ระบุรายวชิาและผลการเรียนรู้ 
4)  จดัท าค าอธิบายรายวชิา และประมวลการสอนรายวชิา 
5)  ออกแบบการจดัการเรียนรู้ โดยก าหนดเน้ือหา วิธีการจดัการเรียนรู้                

ส่ือการสอน  เคร่ืองมือ และวิธีการวดัและประเมินผล พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการเรียน
การสอน แลว้น าผลการพิจารณามาปรับปรุงแกไ้ข  

2.  สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการสอน
กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
เคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 

2.1  แผนการจดัการเรียนรู้   
2.2  คู่มือส าหรับการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  
2.3 เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน

อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
และคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักศึกษาระบปริญญาตรี ได้แก่  แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์เพื่อความเขา้ใจ   แบบวดัการใช้กลวิธีในการ
อ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์  แบบบนัทึกการอ่าน (Reading Log) แบบวดัคุณลกัษะคุณลกัษณะ
การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการ
สอนฯ 

ด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือในขอ้  3 
โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5  
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ภาพท่ี 7 ร่างรูปแบบการเรียนการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง
ของนกัศึกษาปริญญาตรี 
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เคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในขั้นตอนที ่2 
1.   แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  มีขั้นตอนการสร้างและพฒันาเช่นเดียวกบัการพฒันา

เคร่ืองมือในขั้นตอนท่ี 1 ของกระบวนการวจิยัและพฒันา   
2.    ตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity)ของประเด็น

สนทนากลุ่มในด้านการใช้ภาษา และความสอดคล้องของประเด็นค าถามกบัองค์ประกอบของ
รูปแบบการสอน โดยน าประเด็นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย
อาจารยผ์ูส้อนวชิาการอ่านภาษาองักฤษ จ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคลอ้ง โดยใชแ้บบประเมิน
ความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scales) โดยการหาค่า
คะแนนความสอดคลอ้งในรูปแบบของคะแนนเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงมี
เกณฑก์ารพิจารณาความสอดคลอ้งโดยตอ้งมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
นอ้ยกว่า 1.00   แสดงว่าขอ้ความใชไ้ด ้คือ มีความสอดคลอ้ง (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) ซ่ึง
เกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนนเป็นรายขอ้ มีดงัน้ี 

เกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน 
  ระดบั 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
  ระดบั 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
  ระดบั 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
  ระดบั 2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 
  ระดบั 1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ของคะแนนความเหมาะสมของประเด็นในการวิเคราะห์เอกสารตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
แลว้น ามาแปลความหมายตามเกณฑด์งัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2555: 196) 

  ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 – 1.49   หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 1.50 – 2.49   หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 2.50 – 3.49   หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 3.50 – 4.49   หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 4.50 – 5.00   หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
พิจารณาค่าความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50  ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

นอ้ยกวา่  1.00 แสดงวา่แบบวเิคราะห์เอกสารท่ีพฒันาข้ึน มีความเหมาะสม สามารถน าไปใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลได ้
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1.5 น าข้อมูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย ( X  ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าเฉล่ีย
คะแนนความเหมาะสม/สอดคลอ้งของประเด็นในการวิเคราะห์เอกสาร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทุก
รายการประเมิน ค่าความเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย  ( X  ) ระหว่าง 4.60 - 5.00  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.00 - 0.45 ซ่ึงแสดงว่าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีพฒันาข้ึน มีความ
เหมาะสม สามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้นอกจากน้ีแลว้ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ขใน
เร่ืองความชัดเจนของขอ้ความและภาษาท่ีใช้ ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล   

3.  รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี และคู่มือการใชรู้ปแบบฯ   

รูปแบบการการเรียนการสอน มีองค์ประกอบของรูปแบบ  4 องค์ประกอบ คือ 
หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล มีขั้นตอนในการสร้าง
และพฒันาดงัน้ี 

1) ศึกษาแนวคิดท่ีได้จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อน ามา
ก าหนดกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐานศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี (TQF) คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) 

2) ศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ หลกัสูตรปรับปรุง 
2555 

3) ศึกษาค าอธิบายรายวชิา และจุดประสงคร์ายวชิาการอ่านเพื่อหาขอ้มูล 
4) วเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค ์ เพื่อเขียนจุดประสงคใ์นการเรียนรู้ 

จดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการอ่านเพื่อหาขอ้มูล ตามรูปแบบการเรียนของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 

5)  จดัท าหน่วยการเรียนรู้ แบบฝึกการอ่าน และแผนการจดัการเรียนรู้  
6)  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของรูปแบบ เพื่อยืนยนัความสอดคลอ้งของ

โครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การวิจยัเป็นฐาน และคู่มือการใช้รูปแบบฯ โดยใช้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน และก าหนดคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญ คือ เป็นผูมี้ความรู้ และประสบการณ์
ดา้านการสอนวิชาภาษาองักฤษไม่นอ้ยกว่า 5 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิตในสาขาวิชา
ภาษองักฤษ หรือเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาภาษาองักฤษ 
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7) วิเคราะห์ผลการประเมินความสอดคล้องจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ 
ปรับปรุงแกไ้ขความหมาย และขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การวิจยัเป็นฐานตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงใชว้ธีิการประเมินดงัน้ี 

เกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน 
  ระดบัคะแนน 5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด  
  ระดบัคะแนน  4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก  
  ระดบัคะแนน  3 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง  
  ระดบัคะแนน  2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย  
  ระดบัคะแนน  1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด   

  และในการหาคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของรูปแบบการเรียนการสอน 
จะพิจารณาจากเกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียดงัน้ี (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 196)  
    ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด  
    ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก  
    ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง  
    ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย  
     ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด  
  ซ่ึงเกณฑใ์นการพิจารณาความสอดคลอ้งตอ้งมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกวา่ 1.00 แสดงวา่ขอ้ความใชไ้ด ้คือ มีความสอดคลอ้ง หากมีค่าไม่เป็นไป
ตามเกณฑด์งักล่าวก็ใหต้ดัทิ้งไป หรือปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใช ้(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179)  
  น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย (X  ) และค่า ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)ไดค้่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย (X ) ระหว่าง 4.60 – 4.60 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ระหวา่ง 0.45-0.89 ซ่ึงแสดงวา่รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดย
เนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการน าตนเองส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรี
(PMALS Model)  ท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมเชิงโครงสร้าง สามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้
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สังเคราะห์รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ภาษาองักฤษโดย
เนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะ

การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพงึประสงคท่ี์ชดัเจนของรูปแบบการสอนกลวธีิการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ภาษาองักฤษโดยเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  

 

น ารูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ภาษาองักฤษ 

โดยเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีสร้างข้ึน 

ไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรงของเน้ือหา(Content  Validity) 
 
ภาพท่ี 9 แสดงขั้นตอนการพฒันารูปแบบการสอน 
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จากขั้นตอนการพฒันาแผนการจดัการเรียนการสอน  สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 10 
 

ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี (TQF) คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) 

 

ศึกษาหลกัสูตรศึกษาครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ                                        
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ค  าอธิบายรายวชิา   

 

วเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคร์าชวชิาการอ่านเพ่ือหาขอ้มูล เพื่อเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และ Table of Content Specification 

 
พฒันาแผนการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

น าแผนการสอนตามรูปแบบ แบบฝึกการอ่านจ านวน 8 บท คู่มือประกอบการใชรู้ปแบบ ท่ีสร้าง
ข้ึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของเน้ือหา(Content  Validity) 

 

น าแผนการจดัการเรียนการสอน 4  แผน ทดลองสอนกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีปีท่ีจ านวน 
20 คน  และปรับปรุงแผนการจดัการเรียนการสอน 

 

หาประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนการสอน (E1/E2) แบบกลุ่มใหญ่ (Filed  Tryout)   โดยใช้
เกณฑ ์80/80 ทดสอบกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ จ านวน 20  คน 

 
ภาพท่ี  10 แสดงขั้นตอนการพฒันาแผนการจดัการเรียนการสอน 
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1.1 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน มีจ านวน 30 ขอ้  เป็นแบบวดัความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของผูเ้รียน แบ่งเป็น 4 
ดา้น 1) ความสามารถในการบอกความหมายของค าศพัท ์2) ดา้นความสามารถในการหาขอ้มูล 3) 
ดา้นความสามารถในการระบุหวัเร่ืองและใจความคญั และ 4) ดา้นความสามารถในการตีความและ
สรุปความ  ค าถามเป็นแบบปรนยั   ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ค าถาม  4  ตวัเลือกผูเ้รียนจะตอ้งเลือก
ค าตอบที่ถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน  ดงัน้ี  ถา้ตอบถูกให้ขอ้ละ  1  
คะแนน  และถา้ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ขอ้ละ  0  คะแนน  พัฒนาข้ึนโดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดงัน้ี  

1) ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบปรนัย  เอกสารท่ีเก่ียวกับการวดัผล
ประเมินผลและสร้างแบบทดสอบ 
          2)  สร้างตารางก าหนดเน้ือหาขอ้สอบ (Table of Test Specification)โดย
ครอบคลุมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจทั้ง 4 ดา้น ดา้นความสามารถในการบอกความหมาย
ของค าศพัท์ ดา้นความสามารถในการหาขอ้มูล ดา้นความสามารถในการะบุหัวเร่ืองและใจความ
ส าคญั ดา้นความสามารถในการตีความและสรุปความ ตามตารางดงัน้ี  
 
ตารางท่ี  ตารางก าหนดเน้ือหาและน ้าหนกัของขอ้สอบการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

Reading 
Comprehension 

Text Type Test Type Weight No. of Items 
Scoring 
Criteria 

Identifying the 
meaning of 
vocabulary 

Narration 
Description 

Four-choice 
multiple choice 

23.33% 
7 

(5,11,12,17,18,
23,28 ) 

0-1 

Reading for 
Information 

 

Narration 
Description 

Four-choice 
multiple choice 

36.67% 

11 
(2,3,9,11,14,16,
20,22,25,26,26,

27) 

0-1 

Finding topic and 
main idea 

Narration 
Description 

Four-choice 
multiple choice 

20% 
6 

(1,7,13,19,29,3
0) 

0-1 

Reading for 
Interpretation 

 

Narration 
Description 

Four-choice 
multiple choice 

20 % 
6 

(4,6,8,15,21,24) 
0-1 
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          3)  น าแบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีสร้างข้ึนไป
ปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ  3  ท่าน ดา้นเน้ือหา  ภาษา  และวดัผล  เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา  (Content  Validity)  ภาษาท่ีใช ้และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของแบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ(Index  of  Item  Objective  Congruence : 
IOC)  ไดค้่าระหวา่ง  0.67 - 1.00  ซ่ึงแสดงวา่แบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจมี
คุณภาพดา้นความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา สามารถน าไปใชว้ดัความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจได ้

               4)  น าแบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีไดต้รวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  ไปทดลองใช้กบันกัศึกษา (Try out) สาขาวิชาภาษาองักฤษ ชั้นปีที่ 1 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ที่เรียนรายวิชาน้ีมาแลว้ และที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 20 คน ไดค้่า E1/E2 เท่ากบั 79.63/80.67 

 
ตารางท่ี  แสดงค่า E1/E2 คะแนนทีไดจ้ากการท ากิจกรรมระหวา่งเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษา 
(Tryout) 

บทเรียนที ่ 1 2 3 4 รวม ผลการสอบหลงัเรียน 

คะแนนเตม็ 10 10 10 10 40 30 

จ านวนนกัศึกษา 20 20 20 20   

คะแนนรวมทุกคน 160 153 166 163 642 218 

คะแนนเฉล่ีย 8.00 7.65 8.30 8.15 32.10 24.22 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80.00 76.50 83.00 81.50 80.25 80.74 

E1/E2 79.63 80.67 
 

          5)  น าคะแนนท่ีผูเ้รียนแต่ละคนสอบได้มาวิเคราะห์  เพื่อหาค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ไดค้่าค่าตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป และค่าความยากง่ายของขอ้สอบ (P) แลว้คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีความ
ยากง่ายอยูร่ะหว่าง 0.20-0.80  โดยไดค้่าความยากง่าย เท่ากบั 0.27 - 0.77  และอ านาจจ าแนกเท่ากบั 0.20 - 
0.60  และปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบใหเ้หมาะสม   ( พวงรัตน์ ทวรัีตน์   2540 :129 )   

         6) หาค่าความเ ชื่อมั ่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของคูเดอร์-        
ริชาร์ดสัน KR-20 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540:123) ท่ีไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85 

          7) น าแบบทดสอบไปทดสอบกบักลุ่มทดลองเป็นนกัศึกษาสาขาวิชา
ภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์  
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 ร้อยละของค่าเฉล่ีย 85.01- 100.00  หมายถึง ความสามารถอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ร้อยละของค่าเฉล่ีย 75.01- 85.00    หมายถึง ความสามารถอยูใ่นระดบัมาก 
 ร้อยละของค่าเฉล่ีย 65.01-75.00     หมายถึง ความสามารถอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ร้อยละของค่าเฉล่ีย 55.01-65.00      หมายถึง ความสามารถอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ร้อยละของค่าเฉล่ีย 0 - 65.00  หมายถึง ความสามารถอยูใ่นระดบัควรนอ้ยท่ีสุด 

 
1.2 แบบวดัความสามารถในการใช้กลวิธีในการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ มี

รายละเอียดดงัน้ี 
1) ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแบบวดัการใชก้ลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์  
2) จากเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ 
3)  ก าหนดและนิยามกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์เพื่อความเขา้ใจ

เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบวดัการใชก้ลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์  
4) สร้างแบบวดัความสามารถในการใชก้ลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ 

และให้ผูเ้ช่ียวชาญทางการสอนอ่านภาษาองักฤษ 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ไดค้่า
ดชันีสอดคลอ้ง เท่ากบั X  = 4.60 S.D. = 0.89  แสดงวา่แบบวดักลวธีิการใชใ้นการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์ มีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา สามารถน าไปใช้วดัความสามารถในการใช้
กลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ได ้

5) น าแบบวดัความสามารถในการใช้กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ 

ไปใชก้บันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 20 คน 
6) ตรวจสอบและน าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (t-distribution)  

มีค่าอ านาจน าแนกท่ี 0.24 – 0.83 
7) น าผลการทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(α - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbuch)  มีค่าความเช่ือมัน่ 0.76 
8) น าแบบวดัความสามารถในการใช้กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ 

ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างจริงต่อไปส าหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวดัได ้ ผูว้ิจยัไดก้  าหนด
เกณฑท่ี์ใชใ้นการใหค้วามหมายโดยไดจ้ากแนวคิดของเบสท ์ (Best 2007 : 195)  การให้ความหมาย 
โดยการใหค้่าเฉล่ียเป็นรายดา้นและรายขอ้  ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง  ระดบัความสามารถในการใชม้ากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49   หมายถึง  ระดบัความสามารถในการใชม้าก 
ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49    หมายถึง  ระดบัความสามารถในการใชป้านกลาง  
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ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49    หมายถึง ระดบัความสามารถในการใชน้อ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49    หมายถึง  ระดบัความสามารถในการใชน้อ้ยท่ีสุด 
 

1.3  แบบวดัคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง มีรายละเอียดดงัน้ี 
1) ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  (Guglielmino, 

1977) 
2)  น าเคร่ืองมือวดัความพร้อมของการเรียนดว้ยตนเอง (Self-Directed Readiness 

Scale: SDLRS) (Guglielmino, 1977) ฉบบัภาษาองักฤษ มาเปรียบเทียบความหมายภาษาไทยท่ีแปล
โดย จิราภรณ์ ทกัษิณวราจารย ์(2002) และฉบบัท่ีแปลโดย คณาพร คมสัน (2540) ปรับเป็นแบบวดั
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 

3) น าแบบวดัคุณลักษณะการเรียนด้วยการน าตนเองของผูเ้รียน  เสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ขอความเห็นชอบ และน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

4)   น าแบบวดัคุณลกัษณะการเรียนด้วยการน าตนเองของผูเ้รียน  ท่ีสร้างข้ึนไป
ปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ  3  ท่าน และน ามาหาค่าดชันีความ
สอดคล้องของแบบวดัคุณลกัษณะการเรียนด้วยการน าตนเองของผูเ้รียน  (Index  of  Item  
Objective  Congruence : IOC)  ไดค้่าระหวา่ง  1.00  และปรับปรุงเก่ียวกบัขอ้ค าถาม 

5) เกณฑ์การแปลความหมายขอ้มูล การก าหนดแกณฑ์และแปลผลขอ้ค าถามแบบ
ประเมินค่า จ  าแนกตามชนิดของค าถาม ค าถามเชิงนิมาน (positive) ให้คะแนนตามระดบั 1, 2, 3, 4, 
5 ส าหรับค าถามเชิงนิเสธ (nagative) ให้คะแนนตรงขา้ม 5, 4, 3, 2, 1 ตามล าดบั และแบ่งระดบัคุณ
ลกัณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองออกเป็น 5 ระดบั คือ ระดบันอ้ยท่ีสุด ระดบันอ้ย ระดบัปานกลาง 
ระดบัมาก และ ระดบัมากท่ีสุด โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

 4.50 - 5.00 ระดบัคุณลกัษณะในการเรียนรู้ในการน าตนเองมากท่ีสุด 
 3.50 - 4.49 ระดบัคุณลกัษณะในการเรียนรู้ในการน าตนเองมาก 
 2.50 - 3.49 ระดบัคุณลกัษณะในการเรียนรู้ในการน าตนเองปานกลาง 
 1.50 - 2.49 ระดบัคุณลกัษณะในการเรียนรู้ในการน าตนเองนอ้ย 
 1.0 0- 1.49 ระดบันคุณลกัษณะในการเรียนรู้ในการน าตนเองนอ้ยท่ีสุด 

1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอน  มีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดบั โดยสอบถามความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการสอนอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของ
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี เก่ียวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหาและส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ และประโยชน์ท่ีไดรั้บ  จ านวน 1 ฉบบั  มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

1) ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจตามวธีิของเบสท ์(Best 2007:181-182) 
2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีต่อรูปแบบการ

สอนอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของไลเคิร์ท สอบถามความพึงพอใจ โดยก าหนดค่า
ระดบัความพึงพอใจแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย  ดงัน้ี 

 ระดบั   5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
 ระดบั   4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
 ระดบั   3 หมายถึง พึงพอใจ 
 ระดบั   2 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
 ระดบั   1 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
ส าหรับการให้ความหมายของค่าท่ีว ัดได้  ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการให้

ความหมายโดยไดจ้ากแนวคิดของเบสท ์ (Best 2007 : 195)  การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉล่ีย
เป็นรายดา้นและรายขอ้  ดงัน้ี 

 4.51 - 5.00 หมายถึง   พึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง   พึงพอใจมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง   พึงพอใจปานกลาง  
 1.51 - 2.50 หมายถึง   พึงพอใจนอ้ย 

1.0 0- 1.50 หมายถึง   พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 3) น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม แลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข 
 4)น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity)   โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) 
  ระดบั 5 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
  ระดบั 4 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 
  ระดบั 3 หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
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  ระดบั 2 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
  ระดบั 1 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 

ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ียคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและ
น ามาแปลความหมายตามเกณฑด์งัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555:196) 

ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 – 1.49   หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียคะแนน 1.50 – 2.49   หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
 ค่าเฉล่ียคะแนน 2.50 – 3.49   หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียคะแนน 3.50 – 4.49   หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 
 ค่าเฉล่ียคะแนน 4.50 – 5.00   หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 

โดยพิจารณาค่าความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50  ข้ึนไป  และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานนอ้ยกวา่  1.00   ไดค้่าดชันีสอดคลอ้ง เท่ากบั X  = 4.60 S.D. = 0.89  แสดงวา่แบบสอบถามความ
พึงพอใจท่ีพฒันาข้ึน มีความสอดคลอ้งเหมาะสม สามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้  

น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งและปรับปรุงแกไ้ข
แลว้ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัรายละเอียดในภาพ 11 
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ภาพท่ี 11 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
ขั้นตอนที ่ 3   การวจัิย (Research: R2) เป็นการน าไปใช้ (Implementation: I):  การทดลองใช้
รูปแบบ การเรียนการสอน  

 วตัถุประสงค์  1.  เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการสอนกลวธีิอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์
ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะ
การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย ไดแ้ก่ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1   สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 50 คน   

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี  1  
สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ จ  านวน 28 คน (Simple random 
sampling)    

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจใหค้รอบคลุมและตรงประเด็น 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารย์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์   เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน    เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity)    

น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งและปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ศึกษาเอกสาร ต ารา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึน  เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม แลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข 
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แบบแผนการวจัิย 
การวิจยัในขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบการสอนน้ี เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง(Quasi – 

experiment) เป็นการทดลองท่ีมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวแบบท่ีมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
(One Group Pretest-Posttest Design) (ลว้น และองัคณา สายยศ, 2538: 249) 

ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
ผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ภาษาองักฤษท่ีเน้น

ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการ
น าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีสร้างข้ึนไปใช้กบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  1  
จ านวน 28 คน โดยมีวธีิด าเนินการดงัน้ี 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง คณบดีคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้รูปแบบการสอนกลวิธีการ
อ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของ 

2.  ผูว้จิยัน ารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ภาษาองักฤษท่ีเนน้
ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการ
น าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 
8 แผน โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการสอนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  1 จ านวน 28 คน ก่อนท า
การทดลองผูว้ิจยัไดช้ี้แจงหลกัการ  เหตุผล  และประโยชน์  ของการวิจยัให้กบันกัศึกษา  พร้อมทั้ง
สร้างความเขา้ใจให้กบันกัศึกษาเก่ียวกบัแผนการจดัการเรียนการสอน  วิธีการเรียนการสอน  เพื่อให้ผลการ
ใชรู้ปแบบการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด   

3. น าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจทดสอบนักศึกษา ก่อน
ด าเนินการทดลองรูปแบบ  

4. ด า เนินการทดลอง รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์
ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะ
การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี กบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  1  
จ  านวน  28 คน  จ านวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ  3  คาบ โดยไม่นบัวนัท่ีสอบ   

5. น าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจทดสอบนกัศึกษา ผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน ทดสอบนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์
ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะ
การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  และน าแบบสอบถามความพึงพอใจ
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ของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระ
งาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน า
ตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
 
ขั้นตอนที ่ 4 การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E) : การประเมิน
และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอน 

ว ัตถ ุประสงค์   ประ เม ินผลการใช ้รูปแบบการสอนกลวิ ธีการอ่านอินเทอร์เ น็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจก่อนและหลงัการใช้รูปแบบ  ศึกษากลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์หลงัใชรู้ปแบบ 
เปรียบเทียบคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง และศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
รูปแบบการสอนอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงานเพื่อ ส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  เพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ภาษาองักฤษโดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เพื่อสามารถ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

วธีิด าเนินการ 
1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื ่อความเขา้ใจก่อนและหลงัเรียนดว้ย

รูปแบบการสอน 
2.  ศึกาษาการใช้กลวิธีการการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์เพื่อความเขา้ใจหลงัเรียน

ดว้ยรูปแบบการสอน 
3. เปรียบเทียบคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบ

การสอน 
4. ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลวิธีการ

อ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ภาษาองักฤษโดยเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

5. ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์
ภาษาองักฤษโดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะ
การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
1. การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย(Mean)  และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. การวเิคราะห์ค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติ  t-test แบบไม่อิสระต่อกนั  
3. การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
4. ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ใช้การวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 

ตารางท่ี 6  สรุปขั้นตอนท่ี  1  การวิจยั (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A)    
ส าหรับการพฒันารูปแบบการสอน 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

1. เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล
พ้ืนฐานเชิงนโยบาย
การจัดการศึกษา 
หลกัสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ ปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 
 
 
 
2.เพื่อเปรียบเทียบการ
สอนกลวิธีการอ่าน
ไฮเปอร์เท็กซ์ โดยเน้น
ภาระงานของประเทศ
ไทย กับต่างประเทศ 

ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศึกษาเอกสาร 
 

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
อุดมศึกษาแห่งชาติ  
คณะครุศาสตร์/ 
ศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) 
หลกัสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ปรับปรุง 
พ.ศ.2555 

 
 
 
การพฒันาหลกัสูตร
การสอนการอ่าน
ไฮเปอร์เท็กซ์ โดย
เน้นภาระงานของ
ต่างประเทศ 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร/ 

การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
 
 
 
 
 
 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร/ 

การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
 

-ขอ้มูลรายละเอียด
กรอบมาตราฐาน
คุณวฒิุอุดมศึกษา 
คณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ 
 (มคอ.1) 
ขอ้มูลรายละเอียด
หลกัสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 
 
ขอ้มูลการ
พฒันาการสอนการ
กลวิธีการอ่าน
ไฮเปอร์เท็กซ์ โดย
เน้นภาระงาน
ต่างประเทศ 

3. เพื่อศึกษาขอ้มูล
เก่ียวกบัการจดัการเรียน
การสอนและสภาพปัญหา
การสอนท่ีส่งเสริมการ
สอนกลวิธีการอ่าน
ไฮเปอร์เท็กซ์ โดย

ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร/ 

การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอน
และสภาพปัญหาการ
สอนท่ีส่งเสริมการ
สอนกลวธีิการอ่าน
ไฮเปอร์เท็กซ์ โดยเนน้
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วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

เน้นภาระงาน 
 
วเิคราะห์แนวคิดทฤษฎี
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการเรียนการ
สอนกลวธีิการอ่าน
ไฮเปอร์เท็กซ์ โดย
เน้นภาระงานของ
นกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี 

 
 
ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
สมัภาษณ์ 
 
 

 
 
 
 
 

 
อาจารยผ์ูส้อน  จ านวน  

5  คน 
 
 
 

 
 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร/ 

การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
แบบสมัภาษณ์/ 
การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
 
 

ภาระงาน 
 
ขอ้มูลเป้าหมาย
คุณภาพของผูเ้รียน
ภาษาองักฤษ 
 
ขอ้มูลการจดัการ
เรียนการสอนการ
อ่านไฮเปอร์เท็กซ์ 
โดยเน้นภาระงาน
ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

เพ่ือศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั
การจดัการเรียนการสอน
และสภาพปัญหาการสอน
ท่ีส่งเสริมการอ่าน
ไฮเปอร์เท็กซ์ โดย
เน้นภาระงาน 

ศึกษาเอกสาร 
 

 แบบวเิคราะห์ ขอ้มูลหลกัสูตร 
หลกัสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ

ปรับปรุงพ.ศ. 2555 

เพื่อวเิคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดั
กาเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการสอน
และสภาพปัญหาการสอน
ท่ีส่งเสริมการอ่าน
ไฮเปอร์เท็กซ์ ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี 

ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
สมัภาษณ์ 

 
 
 
 
อาจารยผ์ูส้อน  จ านวน  

5  คน 

เอกสาร/ 
การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร/ 

การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
 
แบบสมัภาษณ์/ 

การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

ขอ้มูลเป้าหมาย
คุณภาพของผูเ้รียน
ภาษาองักฤษ 
 
ขอ้มูลการจดัการ
เรียนการสอน 

ความสามารถดา้น
การสอนและสภาพ
ปัญหาการสอนท่ี
ส่งเสริมการอ่าน
ไฮเปอร์เท็กซ์ ของ
นกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรีในปัจจุบนั 
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วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

เพื่อศึกษาวธีิการเรียนรู้
และกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัการ
ส่งเสริมการสอนและ
สภาพปัญหาการสอนการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจ
ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 
ศึกษาระบบสนบัสนุน
การเรียนการสอนในคณะ
ท่ีเอ้ือต่อบรรยากาศในการ
ส่งเสริมทกัษะการอ่าน
ไฮเปอร์เท็กซ์ของ
นกัศึกษา 

ศึกษาเอกสาร - แนวคิด  ทฤษฎี  
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันารูปแบบและ
ทฤษฎีการสอนการ
สอนและสภาพปัญหา
การสอนการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจ  

แบบวเิคราะห์
เอกสาร/ 

การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
 

ขอ้มูลแนวคิด  ทฤษฎี 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันารูปแบบ
และ ทฤษฎีพฒันาการ
สอนการสอนและ

สภาพปัญหาการสอน
ท่ีการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ 

 
ตารางท่ี 7 สรุปขั้นท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and 
Development : D and D)  :  การพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอน 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้ 

1.  เพื่อศึกษารูปแบบการ
สอนกลวิ ธีการ อ่ าน
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้น
ภ า ร ะ ง า น ส า ห รั บ
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี 

  
  

1.1 สังเคราะห์รูปแบบ
ก า ร ส อ น ก า ร อ่ า น
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้น
ภ า ร ะ ง า น ส า ห รั บ
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี 

สงัเคราะห์ เอกสาร การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

รูปแบบการเรียน
การสอนกลวธีิอ่าน
ไฮเปอร์เท็กซ์โดย
เนน้ภาระงาน

ส าหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี

(ตน้แบบ) 
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วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้ 

1.2 ระบุ เป้ าหมายและ 
ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค ์
ของรูปแบบการสอน
การอ่านไฮเปอร์เท็กซ์
โด ย เ น้น ภ า ร ะ ง าน
ส าหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

สงัเคราะห์ เอกสาร การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

ขอ้มูลเป้าหมายและ
ผลลพัธ์ท่ีพงึประสงค์
ของรูปแบบการ
สอนการอ่าน

ไฮเปอร์เท็กซ์โดย
เนน้ภาระงาน

ส าหรับนกัศึกษา 
1.3 ตรวจสอบความ 

เท่ียงตรงของเน้ือหา  
(Content  Validity) 

สอบถาม ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน 

แบบประเมินความ
สอดคลอ้ง / ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง และการ
วเิคราะห์เน้ือหา 

รูปแบบการสอน 
(ตน้แบบ)  ผา่นการ
ตรวจสอบความ
สอดคลอ้ง 

 
ตารางท่ี 8  สรุปขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) เป็นการน าไปใช ้(Implementation: I)   :  การทดลองใช้
รูปแบบการสอน 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

เพื่อทดลองใช้
รูปแบบการ
สอนกลวธีิการ
อ่าน
อินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์
โดยเนน้ภาระ
งานเพื่อ
ส่งเสริมการ
อ่านเพ่ือความ
เขา้ใจและ
คุณลกัษณะการ
เรียนรู้ดว้ยการ
น าตนเองของ
นกัศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี   

ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย ศิลปากรถึงคณบดี
คณะครุศาสตร์    เพื ่อขอความ
อนุเคราะห์ในการทดลอง 
ผูว้ิจัยได้ช้ีแจงหลักการ    เหตุผล  
และประโยชน์  ของ การวิจยัให้กบั
นกัศึกษา พร้อมทั้งท าความ เขา้ใจกบั
นักศึกษา  เก่ียวกับแผนการเรียนการ
สอน  วิธีการเรียนการสอน  เพื่อให้ผล
การใช้รูปแบบการเรียนการ สอน
เกิดประโยชน์สูงสุด 
น าแบบทดสอบทกัษะการอ่านเพ่ือ
ความเขา้ใจเพ่ือทดสอบก่อนเรียน 
4.ด าเนินการทดลองดว้ย รูปแบบ
การสอน 
5.น าแบบทดสอบการอ่านเ พ่ือ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี  
1  จ านวน  28  
คน คณะครุ
ศาสตร์ มรภ. 
บุรีรัมย ์ปี
การศึกษา 
2/2558 

 

รู ป แ บ บ ก า ร
สอน ,เคร่ืองมือ
ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร
รวบรวมขอ้มูล / 
ก าร วิ เ ค ร าะ ห์
ขอ้มูล 

ไดรู้ปแบบการ
สอนการอ่าน
ไฮเปอร์เท็กซ์
เพื่อความเขา้ใจ
โดยเนน้ภาระ
งานของ
นกัศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี   
 
รูปแบบการสอน
การอ่าน
ไฮเปอร์เท็กซ์
เพื่อความเขา้ใจ
โดยเนน้ภาระ
งานของ
นกัศึกษาระดบั 
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วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

 
 

ความเขา้ใจทดสอบหลงัเรียนและ  
สอบถามคว ามพ ึง พอ ใ จขอ ง  
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีต่อ
รูปแบบการสอน 

ปริญญาตรี  ท่ี
ผา่นการน าไปใช้
จริง 

 

ตารางท่ี 9  สรุปวิธีการด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผล 
(Evaluation: E): การประเมินและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอน 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

เพื่อประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบและความพึง
พอใจของนกัศึกษา และ
ปรับปรุงแกไ้ข 

   

 

1.  เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการ
อ่านเพ่ือความเขา้ใจ
ก่อนและหลงัเรียนดว้ย
รูปแบบการสอนการ
อ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้
ภาระของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  

ทดสอบ นกัศึกษาชั้นปีท่ี  
1 จ านวน 28 คน  
คณะครุศาสตร์ 
สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ ภาค
เรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 

 

แบบทดสอบการ
อ่านเพ่ือความ
เขา้ใจ/ ค่าเฉล่ีย , 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ,  

ผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านเพ่ือ
ความเขา้ใจก่อนและหลงั
เรียนดว้ยรูปแบบการสอน
การอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระ
ของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี  

2. เพื่อศึกษา
ความสามารถในการ
ใชก้ลวธีิการอ่าน
อินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์หลงัเรียน
ดว้ยรูปแบบการสอน
กลวธีิการอ่าน
อินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้

 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี  
1 จ านวน 28 คน  
คณะครุศาสตร์ 
สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ ภาค
เรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 

แบบวดั
ความสามารถใน
การใชก้ลวธีิการ
อ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์ 
ค่าเฉล่ีย , ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

ขอ้มูลแสดงความสามารถใน
การใชก้ลวธีิการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์
หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการ
สอนกลวธีิการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์
โดยเนน้ภาระงาน 
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วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

ภาระงาน 
3. เพื่อเปรียบเทียบ
คุณลกัษณะการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเองของ
นกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ก่อนและหลงัเรียน 

ทดสอบ นกัศึกษาชั้นปีท่ี  
1 จ านวน 28 คน  
คณะครุศาสตร์ 
สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ ภาค
เรียนท่ี  2  ปี
การศึกษา 2558 

 

แบบวดั
คุณลกัษณะกาน า
ตนเอง ค่าเฉล่ีย , 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

ผลการเปรียบเทียบ
คุณลกัษณะการน าตนเองของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ก่อนและหลงัเรียนดว้ย
รูปแบบการสอนกลวธีิการ
อ่านไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้
ภาระของส าหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 

4. เพื่อสอบถามความพึง
พอใจนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีท่ีมต่อ
รูปแบบการสอนกลวธีิ
การอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้
ภาระส าหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 

สอบถาม นกัศึกษาชั้นปีท่ี  
1จ านวน 28 คน  
คณะครุศาสตร์ 
สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ ภาค
เรียนท่ี  1 ปี
การศึกษา 2558 
 

แบบสอบถาม / 
ค่าเฉล่ีย , ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

ขอ้มูลแสดงความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ
การสอนกลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์
โดยเน้นภาระของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 

5.เพื่อปรับปรุงรูปแบบ
การสอนกลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้
ภาระเพ่ือส่งเสริมการ
อ่านเพ่ือความเขา้ใจและ
คุณลกัษณะการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเอง
ส าหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

พิจารณา  
ตรวจสอบ 
โดย
ละเอียดทุก
องค ์
ประกอบ
ของ
รูปแบบ
การสอน 

รูปแบบการสอน
กลวธีิการอ่าน
อินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดย
เนน้ภาระงานของ
นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

แบบประเมิน
ทกัษะการอ่าน
อินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์
โดยเน้นภาระ
งานและความพึง
พอใจท่ีมีตอ่
รูปแบบการสอน
การอ่าน
ไฮเปอร์เท็กซ์
โดยเน้นภาระ
ของนกัศึกษา 

รูปแบบการสอนกลวิธีการ
อ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระ
เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านเพ่ือความเขา้ใขและ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ย
การน าตนเองส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี
สมบูรณ์ 
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้น
ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการ
เรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อพฒันารูปแบบการ
สอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ และการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และ
คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน     ศึกษากลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนด้วยรูปแบบการสอนกลวิธีอ่านภาษาอังกฤษโดยเน้นภาระงาน                
และศึกษาพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใชรู้ปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดย
เนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน า
ตนเอง            ในการวิจยัคร้ังน้ี ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัในลกัษณะของงานวิจยัและพฒันา (Research and 
Development: R&D) โดยใชว้ธีิการวจิยัแบบผสมผสานวธีิ (Mixed Methods Research) ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบ
แผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design) ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative 
Methods) เสริมดว้ยวธีิการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 
80/80 
 ตอนท่ี 2  ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์
โดยเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการ
เรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์
โดยเน้นภาระงาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและคุณลักษณะการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
 

1.1 ผลการศึกษาคน้ควา้  วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานและบริบทการจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  จากกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี มคอ.1                         
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรห้าปี) ไดก้ าหนดคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
และมาตรฐานผลการเรียนรู้ดงัน้ี 
   คุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์  
 1. มีคุณธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความ
รับผิดชอบสูง ต่อวิชาการวิชาชีพ เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 2. มีความอดทน ใจกวา้งและมี
ความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้รวมทั้งการท างานร่วมกนักบั ผูเ้รียนและผูร่้วมงานทุกกลุ่ม 3. มี
ความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการ 
ศึกษาวจิยั เพื่อสร้างความรู้ใหม่ 4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหา และขอ้โตแ้ยง้โดย
การแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าใน  การแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมและปฏิบติัได้ 5. มี
ความสามารถในการพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาทางวิชาการ วิชาชีพ 
และสังคมอย่างมีเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุ
วิทยาการเพื่อ เสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 6. มีความสามารถในการติดตามพฒันาการของศาสตร์
ทั้งหลายและมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาสมรรถนะของตนอยูเ่สมอ  

มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

และจรรยาบรรณวชิาชีพครูมีคุณธรรมท่ี เสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มีความกลา้หาญทางจริยธรรม 
มีความเขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 2. สามารถจดัการและ
คิดแกปั้ญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพครูเชิงสัมพทัธ์ โดยใชดุ้ลยพินิจทางค่านิยม 
ความรู้สึกของผูอ่ื้น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม  

ด้านความรู้  1. มีความรอบรู้ในดา้นความรู้ทัว่ไป วิชาชีพครูและวิชาท่ีจะสอน 
อย่างกวา้งขวางลึกซ้ึง และ เป็นระบบ 2. มีความตระหนกัรู้หลกัการและทฤษฎีในองค์ความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งบูรณาการ ทั้งการบูรณา การขา้มศาสตร์และการบูรณาการกบัโลกแห่งความเป็นจริง 
3. มีความเขา้ใจความกา้วหนา้ของความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวิชาท่ีจะสอนอยา่งลึกซ้ึง ตระหนกัถึง
ความส าคญัของงานวิจยัและการวิจยัในการต่อยอดความรู้ 4.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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สังเคราะห์และประเมินค่าองคค์วามรู้และสามารถ น าไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังานวิชาชีพครู
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ด้านทักษะทางปัญญา 1. สามารถคิดคน้หาขอ้เท็จจริง ท าความเขา้ใจ และ
ประเมินขอ้มูลสารสนเทศและแนวคิด จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน การ
วนิิจฉยั แกปั้ญหา และท าการวจิยัเพื่อพฒันางาน และพฒันาองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 2. สามารถคิด
แก้ปัญหาท่ีมีความสลบัซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่าง สร้างสรรค์โดย
ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบติัและผลกระทบจากการตดัสินใจ 3. มีความ
เป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพฒันางานอยา่งสร้างสรรคมี์วิสัยทศัน์และการ พฒันาศาสตร์ทางครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์รวมทั้งการพฒันาทางวชิาชีพอยา่งมีนวตักรรม  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 1. มีความไวใน
การรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น มีมุมมองเชิงบวก มีวฒิุภาวะทาง อารมณ์และทางสังคม 2.  มี
ความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มไดอ้ย่างสร้างสรรค๓์) มี
ภาวะผูน้ าและผูต้ามท่ีดีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีความไวในการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทั้งท่ีเป็นตวัเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ภาษาพูด และ
ภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 2. มี
ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้  ข้อมูล
สารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งสม่าํเสมอและต่อเน่ือง 3. มีความสามารถในการ
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และน าเสนอดว้ย รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับบุคคล
และกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั  

 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 1.มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ท่ีมี
รูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อยา่งสร้างสรรค ์2. มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีหลากหลาย ทั้งผูเ้รียนท่ีมี ความสามารถพิเศษ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผูเ้รียน
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษอย่างมีนวตักรรม 3. มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะ
สอนอยา่งบูรณาการ 

 
 หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ พบว่าไดจ้ดัการเรียนการสอนในรายวิชา 1131301 การอ่านเพื่อหา
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ขอ้มูลReading for Information โดยมีค าอธิบายรายวิชาดงัน้ี   ศึกษาและฝึกฝนกลยุทธ์การอ่านใน
ระดบัประโยคเชิงซ้อนและระดบัยอ่หนา้ผา่นบทอ่านประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ โฆษณา  กราฟ นิตยสาร 
หนงัสือพิมพ์ แหล่งขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนศึกษาโครงสร้างของบทอ่าน การสืบคน้ทาง
อินเทอร์เน็ตและเคร่ืองมือช่วยอ่านท่ีจ าเป็นเพื่อการอ่านอยา่งมีประสิทธิผล 

ผลการศึกษาบริบทการจดัการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จากการสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาองักฤษระดบัปริญญาตรี จ านวน 5 ท่าน ขอ้มูลและ
ผลสรุปดงัแสดงในตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10 สรุปขอ้มูลสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาองักฤษ ระดบัปริญญาตรี เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั และ
ปัญหาของการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษ 
 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั และปัญหาของการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษ 
ระดบัปริญญาตรี 

ประเด็นขอ้ค าถาม ความคิดเห็นของผูส้อน 
 
สภาพปัจจุบนั และปัญหาของ
การเรียนการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษ 

 
ผูส้อน1: ผูเ้รียนมีพื้นฐานความรู้ไม่เหมาะสมกบัระดบัชั้นเรียน 
ใหเ้วลาในการอ่านภาษาองักฤษนอ้ย  
ผูส้อน2:ผูเ้รียนมีปริมาณคลงัค าศพัท์น้อย ผูเ้รียนไม่สนใจอ่าน
ภาษาองักฤษเน่ืองจากอ่านแลว้ไม่เขา้ใจ  
ผูส้อน3: ผูส้อนส่วนใหญ่ ใช้วิธีการอ่านแล้วแปลให้ผูเ้รียนฟัง 
เพื่อให้ทนักบัเวลาเรียนและท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดข้องบท
อ่านได ้
ผูส้อน4: ผูเ้รียนขาดความรู้เดิม บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีอ่านท า
ให้ยากต่อการเช่ือมโยงเร่ืองท่ีจะอ่าน พื้นฐานด้านค าศพัท์และ
ไวยากรณ์อยูใ่นระดบัต ่า และขาดความสนใจในการอ่าน 
ผูส้อน5: ผูเ้รียนขาดประสิทธิภาพดา้นการอ่าน บทอ่านเป็นเร่ือง
ไกลตวัท าใหผู้เ้รียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้  
 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวคิดการใชรู้ปแบบการสอนอ่านภาษาอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ 
โดยเนน้ภาระงานเพือ่ส่งเสริมการอ่านเพื่อความเขา้ใจและการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
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ประเด็นขอ้ค าถาม ความคิดเห็นของผูส้อน 

 
แนวคิดการใชรู้ปแบบการสอน
กลวิธีอ่านภาษาอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์ เพื่อส่งเสริมการ
อ่ าน เพื่ อ คว าม เ ข้ า ใ จ  แล ะ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการ
น าตนเอง 

 
ผูส้อน1:  แนวคิดน้ีเหมาะกบัการเรียนการสอนอ่านในยุคน้ีอยา่ง
ยิ่ง เน่ืองจากผูเ้รียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีความสามารถ
ในการใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต ท าให้ผูเ้รียนมี
อิสระในการอ่าน  
 
ผูส้อน2: เป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจเพราะทุกวนัน้ีเทคโนโลยีเขา้มามี
บทบาทอยา่งมาก ท าให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการอ่านเพิ่มข้ึน เป็น
รูปแบบการอ่านท่ีเหมาะสมกบัยคุปัจจุบนั 
 
ผูส้อน3: แนวคิดท่ีดีแต่ถา้ผูเ้รียนขาดการน าตนเองท่ีดี ผูส้อนอาจ
ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ถ้าผูเ้รียนมีความตั้งใจก็จะสามารถ
พฒันาความสามารถในการอ่านไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
ผูส้อน4:  แนวคิดน้ีดีท่ีสามารถน าไปใช้ไดจ้ริงเพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านเพิ่มข้ึน แต่ก็ข้ึนอยูก่บัตวัผูเ้รียน
ดว้ยวา่จะมีความรับผดิชอบมากนอ้ยเพียงใด 
 
ผูส้อน5:  เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยมีาพฒันาความสมารถในการอ่านของตน ผูเ้รียนจะได้
เรียนรู้ภาษาและค าศพัท์ท่ีใช้จริง สามารถน าไปประยุกต์กบัการ
อ่านในชีวติประจ าวนัได ้
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3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษา
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเอง อยา่งไร 

ประเด็นขอ้ค าถาม ความคิดเห็นของผูส้อน 

 
การจดัการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนอ่าน
กลวิ ธีการอ่านอินเทอร์ เ น็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์ เพื่อส่งเสริมการ
อ่ า น เ พื่ อ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการ
น าตนเอง  

 
ผูส้อน1: ในการจัดการเรียนการสอนการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์ ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบต่อการเรียน 
เปล่ียนวธีิการเรียนแบบเดิม และเป็นผูท่ี้มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ จึง
จะท าใหก้ารเรียนการสอนรูปแบบน้ีไดผ้ลดี 
 
ผูส้อน2: ในการเรียนการสอนรูปแบบน้ี ผูเ้รียนควรไดมี้ส่วนร่วม
ในการเลือกหัวขอ้ท่ีอ่านตามความสนใจ ทนัสมยัและมีความทา้
ทาย ซ่ึงอาจใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นผูเ้ลือกเน้ือหาท่ีจะอ่านเอง และผูส้อน
ใหผู้เ้รียนบนัทึกกลวธีิท่ีใชใ้นการอ่านทุกคร้ัง 
 
ผูส้อน3: การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบน้ี สามารถใชเ้ป็น
กิจกรรมเสริมนอกเวลาในรายวิชาอ่ืนๆได ้เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้
โอกาสไดพ้ฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการอ่านในชีวติประจ าวนั 
 
ผูส้อน4: ผูส้อนตอ้งท าความเขา้ใจรูปแบบให้ชดัเจน ควรตอ้งมี
คู่มือในการจดัการเรียนการสอน แนวคิด แนวทางในการจดัการ
เรียนรู้ดว้ย 
 
ผูส้อน5: ในการใช้การเรียนการสอนตามรูปแบบน้ีให้ผูเ้รียนได้
ฝึกกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ทั้ งในรูปแบบ
กิจกรรมเด่ียวและกิจกรรกลุ่มโดยแบ่งเน้ือหาตามความสนใจของ
ผูเ้รียน เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการ 
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 จากตารางท่ี 10 สรุปผลสัมภาษณ์ผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ ระดบัปริญญาตรีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบการสอนกลวิธี
การอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน ผูส้อนมีความคิดเห็นสรุปไดด้งัน้ี 

1. สภาพปัจจุบนั และปัญหาของการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษ ผูส้อนส่วนใหญ่ 
ใชว้ธีิการอ่านแลว้แปลใหผู้เ้รียนฟัง เพื่อใหท้นักบัเวลาเรียนและท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดข้องบท
อ่านได้ ไม่เห็นความส าคญัในการสอนกลวิธีการอ่าน  ผูเ้รียนขาดความรู้เดิม ไม่เขา้ใจบริบทท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีอ่านท าให้ยากต่อการเช่ือมโยงเร่ืองท่ีจะอ่าน พื้นฐานดา้นค าศพัท์และไวยากรณ์
อยูใ่นระดบัต ่า และขาดความสนใจในการอ่าน 

2. แนวคิดการใชรู้ปแบบการสอนอ่านภาษาอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ โดยเนน้ภาระ
งาน ผูส้อนมีความคิดเห็นวา่เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีมาพฒันา
ความสมารถในการอ่านของตน ผูเ้รียนจะได้เรียนรู้ภาษาและค าศพัท์ท่ีใช้จริง สามารถน าไป
ประยกุตก์บัการอ่านในชีวติประจ าวนัได ้

3. การจัดการเ รียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์ การจดัการเรียนการสอนการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ความรับผิดชอบต่อการเรียน เปล่ียนวิธีการเรียนแบบเดิม และเป็นผูท่ี้มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ จึงจะ
ท าใหก้ารเรียนการสอนรูปแบบน้ีไดผ้ลดี   ในการเรียนการสอนรูปแบบน้ี ผูเ้รียนควรไดมี้ส่วนร่วม
ในการเลือกหวัขอ้ท่ีอ่านตามความสนใจ ทนัสมยัและมีความทา้ทาย ซ่ึงอาจให้ผูเ้รียนไดเ้ป็นผูเ้ลือก
เน้ือหาท่ีจะอ่านเอง  
 

1.2 ผลของการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอน  
 ในการน ารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ย
การน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นนกัศึกษาปริญญาตรี  ท่ี
เรียนวิชาการอ่านเพื่อหาขอ้มูล ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์อ าเภอ
เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  จ  านวน 28 คน โดยจดัการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  ใหเ้กิดข้ึนพร้อมๆ กนั โดยผูว้จิยัท าหนา้ท่ีเป็นครูผูส้อน ด าเนินการจดัการเรียนการสอน
ตามกระบวนการของรูปแบบ 5 ขั้น ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีครูและผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัใน
การร่วมกนัเรียนรู้  
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 1. หลักการการสอนแบบเน้นภาระงานกับกลวิธีการอ่านผ่านส่ือในยุคปัจจุบัน 
(Internet Hypertext) ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจรวมทั้งส่งเสริมคุณลกัษณะ
การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  
 2. วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะ
การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 3. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ประกอบดว้ย 
5 ขั้น รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนที่  1  ขั้นวางแผน (Planning) การแนะน าหวัขอ้และการกระตุน้ความรู้เดิม 
ศพัท ์ส านวน เพื่อใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงกบัการปฏิบติัภาระงาน 
 ขั้นตอนที่  2  ขั้นน าเสนอ (Modeling) สาธิตกลวิธีท่ีใช้ในการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์ 1.  ตระหนกัและสร้างความส าคญัของส่ิงท่ีจะอ่าน Realizing and constructing 
potential texts to read  2. คน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง ระบุบการดึงขอ้มูลเพื่อเขา้ถึงและภาพรวม
ขอ้มูลเป้าหมายท่ีเป็นไปได ้Searching for relevant information retrieval systems to access and 
overview possible target information  3. ลดช่วงของขอ้มูล โดยการสร้างค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หวัขอ้และความส าคญัของงาน   Identifying and learning important information   4. ใชโ้ครงสร้าง
เวบ็ไซตท่ี์จะช่วยสร้างความหมาย   Using Website structure to help construct meaning  5. การ
ตรวจสอบติดตามทุกแง่มุมของการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ Monitoring and determining that 
an aspect of Internet hypertext reading needs attention  6. ประเมินความเก่ียวขอ้งและประโยชน์
ของขอ้มูล และเส้นทางท่ีเป็นไปไดเ้พื่อความส าเร็จของงาน Evaluating the possible paths through 
Internet hypertext to successful completion of task   7.การสรุปใจความส าคญัจากส่ิงท่ีอ่าน Finding 
the main idea 
 ขั้นตอนที่  3  ขั้นการน าไปปฏิบัติ (Action) ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัภาระงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารขณะปฏิบติัภาระงาน 
 ขั้นตอนที่  4   ขั้นฝึกใช้ภาษา (Language Practice) ผูส้อนเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 
และฝึกการใชภ้าษา เพื่อให้เกิดความถูกตอ้ง ให้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง โดยการฝึก
หาขอ้มูลจากเวบ็ไซตแ์ละอ่านอยา่งอิสระ (Independent Reading)  
 ขั้นตอนที่  5  ข้ันสะท้อนการเรียนรู้ (Self-Reflection) ประเมินผลภาระงาน สะทอ้น
การเรียนรู้  ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น บนัทึกส่ิงท่ีไดพ้ฒันา ปัญหาและอุปสรรค 
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4. การวดัประเมินผล 
 การวดัประเมินผลตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและแนวการ
เรียนรู้ภาษาเพื่อความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ มีการวดัประเมินผู ้เรียน 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 

5. .เง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบการสอนไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ 
 ในการน ารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ 
  1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบติัภาระงานอยา่งพอเพียง 
  2. ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้และทกัษะพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้เน้ือหาใหม่ 
  3. ยืดหยุน่ระยะการท ากิจกรรมการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์เนน้ภาระงานให้
เหมาะสม 
 
ตารางท่ี 11  สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระ
งาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 

ขั้นตอน 
การสอน 

วตัถุประสงค์ กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาท 
ของผู้เรียน 

บทบาท 
ของผู้สอน 

1. ขั้นวางแผน 
(Planning: P) 

เพื่อดึงความรู้เดิม
ท่ีมีอยูใ่นตวั
ผูเ้รียนมาเป็น
พื้นฐานใน 
การสอนอ่าน
ภาษาองักฤษ 
เนน้ภาระงาน 

ครูใชภ้าพ เกม 
ค าถาม ฯลฯ เพื่อ
กระตุน้ความรู้เดิม
ของผูเ้รียน 

แสดงความรู้เดิม
ท่ีมีอยูผ่า่น
กิจกรรมท่ีครู
เตรียมไว ้เช่น 
บอกค าศพัท ์บอก
ประโยคท่ีเคยได้
เรียนผา่นมาแลว้ 

แนะน าหวัขอ้
และภาระงาน 
กระตุน้ความรู้
เดิม ศพัท ์
ส านวน เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถ
เช่ือมโยงการ
ปฏิบติัภาระงาน 

2. ขั้นน าเสนอ 
(Modeling: M) 
 

เพื่อกลวธีิท่ีใชใ้น
การอ่าน
อินเทอร์เน็ต

สาธิตกลวธีิท่ีใชใ้น
การอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์และ

นกัศึกษาสังเกต
การน าเสนอ
กลวธีิท่ีใชใ้นการ

สาธิตกลวธีิท่ีใช้
ในการอ่าน
อินเทอร์เน็ต
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ขั้นตอน 
การสอน 

วตัถุประสงค์ กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาท 
ของผู้เรียน 

บทบาท 
ของผู้สอน 

ไฮเปอร์เทก็ซ์และ
กลวธีิในการอ่าน
เพื่อหาใจความ
ส าคญั เพื่อปฏิบติั
ภาระงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

กลวธีิในการอ่านเพื่อ
หาใจความส าคญั 

อ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์และ
กลวธีิในการอ่าน
เพื่อหาใจความ
ส าคญั เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อน
ปฏิบติัภาระงาน  

ไฮเปอร์เทก็ซ์
และกลวธีิใน
การอ่านเพื่อหา
ใจความส าคญั 

3. ขั้นปฏิบติั
ภาระงาน 
(Action: A) 

เพื่อใหผู้เ้รียนฝึก
ใชก้ลวธีิการอ่าน
อินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์เพื่อ
ส่งเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ 

ใชก้ลวธีิการอ่าน
อินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์เพื่อ
ส่งเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ 

ท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัภาระงาน
ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
ฝึกการใชก้ลวธีิ
การอ่าน
อินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์เพื่อ
ส่งเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ 
ใชภ้าษาองักฤษ
ในการส่ือสาร
ในขณะปฏิบติั
ภาระงาน 

สังเกตการฝึกใช้
กลวธีิการอ่าน
ของผูเ้รียน และ
การใช้
ภาษาองักฤษใน
การส่ือสาร
ในขณะปฏิบติั
ภาระงาน 

4. ขั้นฝึกการใช้
ภาษา 
(Language 
Practice: L) 

เพื่อการใชภ้าษา
เรียนรู้เพื่อใหเ้กิด
ความถูกตอ้ง 
และไดฝึ้กอ่าน 
หาขอ้มูล จาก
ความสนใจ  

การใชภ้าษาเรียนรู้ 
ผูส้อนเติมเตม็ส่ิงท่ี
ขาดหายใหก้บัผูเ้รียน 
กระตุน้ใหผู้เ้รียน
สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้
มา ฝึกการใชภ้าษา

ฝึกการใชภ้าษา
ใหถู้กตอ้ง ได้
เรียนรู้ดว้ยการน า
ตนเอง โดยการ
ฝึกหาขอ้มูลจาก
เวปไซทแ์ละอ่าน

เพิ่มเติมในส่วน
ท่ีบกพร่อง 
เพื่อใหเ้กิดความ
ถูกตอ้ง ให้
ผูเ้รียนมีโอกาส
เรียนรู้ดว้ยการ
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ขั้นตอน 
การสอน 

วตัถุประสงค์ กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาท 
ของผู้เรียน 

บทบาท 
ของผู้สอน 

ใหถู้กตอ้ง อยา่งอิสระ 
(Independent 
Reading) 

น าตนเอง 

5. ขั้นสะทอ้น
การเรียนรู้ 
(Self-
Reflection) 

ประเมินผลภาระ
งานโดยสะทอ้น
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้
และพฒันา 

สะทอ้นการเรียนรู้ 
บนัทึกส่ิงท่ีไดพ้ฒันา 

สะทอ้นการเรียนรู้ 
บนัทึกส่ิงท่ีได้
พฒันาและปฏิบติั
ภาระงาน 

ช่วยเหลือให้
ค  าแนะน าปรับ
แกไ้ขผลงาน
ของนกัศึกษา 
ประเมินภาระ
งาน  
ตามเกณฑก์าร
ประเมินท่ี
ชดัเจน
ครอบคลุม 

  
 หลงัจากการน ารูปแบบไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีแล้ว ผูว้ิจยัได้น า
รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบเน่ืองจากผูว้ิจยัใชเ้ป็นหลกัในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน รูปแบบท่ีพฒันา
และปรับปรุงแกไ้ขแลว้หลงัจากน าไปใช้กบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  จ  านวน 28 คน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวดัประเมินผล
และเง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบไปใชใ้ห้ประสบผลส าเร็จ มีรายละเอียดของรูปแบบการสอนกลวิธี
การอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงาน ในแผนภาพท่ี 12  ซ่ึงในการทดลองใชค้ร้ังน้ี ผูว้ิจยั
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบพบว่ารูปแบบมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
82.32/80.13 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ขอ้ท่ี 1  
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ตารางท่ี 12 แสดงค่า E1/E2 คะแนนทีไดจ้ากการท ากิจกรรมระหวา่งเรียนและหลงัเรียน 

บทเรียนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

ผล
การ
สอบ
หลงั
เรียน 

คะแนนเตม็ 10 10 10 10 10 10 10 10 80 30 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 28 28 28 28 28 28 28 28   
คะแนนรวมทุกคน 212 226 224 256 264 225 215 222 1844 673 
คะแนนเฉล่ีย 7.57 8.07 8.00 9.14 9.43 8.04 7.68 7.93 65.86 24.04 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 75.71 80.71 80.00 91.43 94.29 80.36 76.79 79.29 82.32 80.13 

E1/E2 82.32 80.13 
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ภาพท่ี     รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อ      
ความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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148 

ตอนที่ 2  ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดย
เน้นภาระงาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและคุณลกัษณะการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของ
นักศึกษาโดยภาพรวม ก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงาน  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้Compare Means Paired-Sample Test มีผล
การทดลองดงัตารางท่ี 13 
  
ตารางท่ี 13  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ก่อนและหลงัเรียน 

 ตามรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานและ
จ าแนกตามความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 4 ดา้น 

กลุ่มทดลอง 
จ านวน
นักศึกษา 

คะแนน
เต็ม 

X  S.D. t-test P 

ภาพรวม 
ก่อนเรียน 28 30 20.43 1.32 

8.55* .00 
หลงัเรียน 28 30 24.04 1.95 

ความสามารถใน
การบอก
ความหมายของ
ค าศพัท ์

ก่อนเรียน 28 7 4.32 0.55 

6.49* .00 หลงัเรียน 28 7 5.46 0.84 

ความสามารถใน
การหาขอ้มูล 

ก่อนเรียน 28 11 8.11 0.69 
4.88* .00 

หลงัเรียน 28 11 9.46 1.04 
ความสามารถใน
การระบุหวัเร่ือง
และใจความ
ส าคญั 

ก่อนเรียน 28 6 4.00 0.67 

2.59* .00 
หลงัเรียน 28 6 4.36 0.73 

ความสามารถใน
การตีความและ
สรุปความ 

ก่อนเรียน 28 6 4.00 0.82 
3.58* .00 หลงัเรียน 28 6 4.75 0.80 

*P<.05 
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 จากตารางท่ี 13 โดยภาพรวมพบวา่ นกัศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจหลงัเรียน ( X =24.04, S.D.= 1.95) ตามรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน สูงกวา่ก่อนเรียน (X =20.46 S.D.= 1.32) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 และเม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาเป็นรายด้าน พบว่าทั้ง 4 ด้าน หลงัเรียนนักศึกษามี
ความสามารถในการบอกความหมายของค าศพัท ์ ความสามารถในการหาขอ้มูล  ความสามารถใน
การระบุหัวเร่ืองและใจความส าคญั และความสามารถในการตีความและสรุปความ ( X =5.46, 
S.D.=0.84, X = 9.46, S.D.= 1.40, X = 4.48, S.D =1.09, X = 4.36, S.D.=0.73, และ X =4.75, 
S.D.=0.80) ตามล าดบั 
 นอกจากน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของ
นกัศึกษาหลงัเรียน โดยจ าแนกเป็นรายดา้น มีผลการศึกษาดงัตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 14 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัศึกษาหลงัเรียนจ าแนก 
               เป็นรายดา้น 
องค์ประกอบของ
ความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษ 

จ า นวน
นักศึกษา 

คะแนน
เต็ม 

X  S.D. ร้อยละ
ของ

ค่าเฉลีย่ 

ระดับ
ความสามารถ 

 
ล าดับที ่

ความสามารถในการ
บอกความหมายของ
ค าศพัท ์

28 7 5.46 0.84 78.00 ดี 3 

ความสามารถในการ
หาขอ้มูล 

28 11 9.46 1.04 86.00 ดีมาก 1 

ความสามารถในการ
ระบุหวัเร่ืองและ
ใจความส าคญั 

28 6 4.36 0.73 72.67 ปานกลาง 4 

ความสามารถในการ
ตีความและสรุปความ 

28 6 4.75 0.80 79.16 ดี 2 

สรุปภาพรวม 28 30 24.04 1.95 80.13 ดี  
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 จากตารางท่ี 14 พบวา่ โดยภาพรวม นกัศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเข้าใจหลังเรียนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
ความสามารถในการหาขอ้มูล  นกัศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษอยู่ในระดบัดีมาก 
โดยมีค่าร้อยละของค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ร้อยละ 86.00) รองลงมาคือ ดา้นความสามารถความสามารถ
ในการตีความและสรุปความพบวา่ นกัศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี 
(ร้อยละ 79.16)  ด้านความสามารถในการบอกความหมายของค าศัพท์พบว่านักศึกษามี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 78.00) ตามล าดับ ส่วนด้าน
ความสามารถความสามารถในการระบุหวัเร่ืองและใจความส าคญัพบว่า นกัศึกษามีความสามารถ

ในการอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าร้อยละของค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (ร้อยละ 72.67) 
  
 2.2 ผลการศึกษาความสามารถในการใช้กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์หลังการ
ใช้รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจและคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ผู้วจัิยมีผลการทดสอบดังตารางที ่15 
 
ตารางท่ี 15  ผลการศึกษาความสามารถในการใช้กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์หลงัการ
ใชรู้ปแบบการสอนการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน 
 

กลวธีิการอ่านอนิเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ X  S.D. 
ระดับ 

ความสามารถ 
ล าดับที ่

1.  ตระหนกัและสร้างความส าคญัของส่ิงท่ีจะ
อ่าน  Realizing and constructing potential 
texts to read 

4.11 0.92 มาก 4 

2. คน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง ระบุบการดึง
ขอ้มูลเพื่อเขา้ถึงและภาพรวมขอ้มูลเป้าหมาย
ท่ีเป็นไปได ้ Searching for relevant 
information retrieval systems to access and 
overview possible target information          

3.54 0.69 มาก 7 

3. ลดช่วงของขอ้มูลท่ีเป็นไปได ้โดยการสร้าง 4.25 0.75 มาก 3 
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กลวธีิการอ่านอนิเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ X  S.D. 
ระดับ 

ความสามารถ 
ล าดับที ่

ค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้และความส าคญั
ของงาน   Identifying and learning important 
information 
4. ใชโ้ครงสร้างเวบ็ไซตท่ี์จะช่วยสร้าง
ความหมาย   Using Website structure to help 
construct meaning 

3.71 0.85 มาก 5 

5. การตรวจสอบติดตาม ทุกแง่มุมของการ
อ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์  Monitoring 
and determining that an aspect of Internet 
hypertext reading needs attention 

3.61 1.17 มาก 6 

6. ประเมินความเก่ียวขอ้งและประโยชน์ของ
ขอ้มูล  และเส้นทางท่ีเป็นไปไดเ้พื่อ
ความส าเร็จของงาน Evaluating the possible 
paths through Internet hypertext to successful 
completion of task  

4.36 0.78 มาก 2 

7.การสรุปใจความส าคญัจากส่ิงท่ีอ่าน  
Finding the main idea 

4.57 0.63 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.02 0.91 มาก  
 
 จากตารางท่ี 15 โดยภาพรวมพบว่า นกัศึกษามีความสามารถในการใช้กลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์หลงัเรียน ( X  = 4.02, S.D.= 0.91) ตามรูปแบบการสอนการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน  มีความสามารถในการใช้กลวิธีอยู่ในระดบัมากซ่ึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 3 และเม่ือเรียงล าดับความสามารถในการใช้กลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ ทั้ง 7 กลวิธี พบวา่กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ท่ีนกัศึกษามี
ความสามารถในการใช้มากสุดคือ กลวิธีการสรุปใจความส าคญัจากส่ิงท่ีอ่าน X  = 4.57, S.D.= 
0.63 และล าดับถดัมาคือ กลวิธีประเมินความเก่ียวข้องและประโยชน์ของข้อมูลและเส้นทางท่ี
เป็นไปไดเ้พื่อความส าเร็จของงาน X  = 4.36, S.D.= 0.78    กลวิธีตระหนกัและสร้างความส าคญั
ของส่ิงท่ีจะอ่าน    X  = 4.11, S.D.= 0.92, กลวิธีใช้โครงสร้างเวป็ไซด์ท่ีจะช่วยสร้างความหมาย        
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X = 3.71, S.D.= 0.85, กลวิธีตรวจสอบติดตามทุกแง่มุมของการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทกซ์ X   
= 3.61, S.D.= 1.17,  กลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ท่ีนกัศึกษามีความสามารถในการใช้ท่ี
นอ้ยท่ีสุดคือ คน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งระบุบการดึงขอ้มูลเพื่อเขา้ถึงและภาพรวมขอ้มูลเป้าหมายท่ี
เป็นไปได ้ X  = 3.54, S.D.= 0.69  
 ผลการวิเคราห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูว้ิจยัได้อ่านจากแบบบนัทึกการอ่านของผูเ้รียน
กลุ่มทดลองทุกคน แลว้คดัลอกขอ้ความท่ีผูเ้รียนไดส้ะทอ้นกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์
ดงัตวัอยา่งในตารางท่ี 16 
 
ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากแบบบนัทึกการอ่าน ซ่ึงไดจ้ากการบนัทึกหลงั
เรียนของแต่ละบท 

กลวธีิการอ่านอนิเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ ตัวอย่าง 

1.  ตระหนกัและสร้างความส าคญัของส่ิงท่ี
จะอ่าน   

“ก่อนท่ีจะอ่านอินเทอร์เนต็ไฮเปอร์เท็กซ์ ข้าพเจ้าจะ
อ่านข้อค าถามหรือปัญหาก่อนทุกคร้ัง”  
“ข้าพเจ้าพยายามนึกถึงค าตอบท่ีเป็นไปได้หรือ
วิธีการแก้ปัญหา” 

2. คน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง ระบุบการดึง
ขอ้มูลเพื่อเขา้ถึงและภาพรวมขอ้มูล
เป้าหมายท่ีเป็นไปได ้  

“ข้าพเจ้าพยายามเลือกใช้ค าส าคัญ (Key word) ท่ี
เกี่ ยว ข้องกับข้อค าถามหรือภาระงานท่ีไ ด้ รับ
มอบหมาย เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้มาก
ท่ีสุด” 

3. ลดช่วงของขอ้มูลท่ีเป็นไปได ้โดยการ
สร้างค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้และ
ความส าคญัของงาน    

“ข้าพเจ้าพิมพ์ค าส าคัญ (Key word) ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อค าถามหรือภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย หากยัง
ไม่ตรง ก็พยายาม ตัด เปลี่ยน เพ่ิม ค าส าคัญ(Key 
word) เพ่ือให้เข้าถึงข้อมลูท่ีเกี่ยวข้องให้มากท่ีสุด”  
“เม่ือปรากฏท่ีอยู่ เว็บไซท์ (Website) ข้าพเจ้ากวด
สายตาอย่างรายละเอียดของท่ีอยู่ เวบ็ไซท์ (Website) 
อย่างรวดเร็ว เพ่ือตัดสินใจเลือกเวบ็ไซท์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับภาระงานมากท่ีสุด” 

4. ใชโ้ครงสร้างเวบ็ไซตท่ี์จะช่วยสร้าง
ความหมาย    

“ข้าพเจ้าดูรูปภาพท่ีปรากฏในเวบ็ไซท์ (Web site) 
รวมถึงหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย เพ่ือพิจารณาความ
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กลวธีิการอ่านอนิเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ ตัวอย่าง 

เกี่ยวข้องของข้อมลู” 
5. การตรวจสอบติดตาม ทุกแง่มุมของการ
อ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์   

“ข้าพเจ้าอ่านอินเทอร์เนต็ไฮเปอร์เท็กซ์อย่างละเอียด 
ซ่ึงบางคร้ังมีการเช่ือมโยงไปยังหน้าอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้
ข้อมลูและรายละเอียดท่ีครบถ้วน” 

6. ประเมินความเก่ียวขอ้งและประโยชน์ของ
ขอ้มูล  และเส้นทางท่ีเป็นไปไดเ้พื่อ
ความส าเร็จของงาน  

“ข้าพเจ้าได้พบว่าหลังจากท าตามกลวิธีข้างต้น ท า
ให้ข้าพเจ้าสามารถท าภาระงานได้ส าเร็จ และมี
ประโยชน์ในการน ามาใช้ในการปฏิบัติภาระงาน” 

7.การสรุปใจความส าคญัจากส่ิงท่ีอ่าน  “ขณะท่ีข้าพเจ้าอ่าน ข้าพเจ้าได้สังเกตท่ีรูปภาพ หัว
เร่ือง หัวเร่ืองรอง อ่านประโยคแรกของแต่ละย่อ
หน้า และประโยคสุดท้ายใน  รวมถึงได้สังเกตค าท่ี
ใช้ซ ้าๆ ของเนื้อเร่ืองนั้น  เพ่ือสรุปใจความส าคัญ
จากเร่ืองท่ีอ่าน” 

 
 2.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนคุคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ก่อนและหลัง
เรียนตามรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ Compare Means Paired-Sample Test มีผลการดังตารางที ่16 
 
ตารางท่ี 16 คะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของกลุ่มทดลอง
ก่อนการใชรู้ปแบบ 

กลุ่มทดลอง 
จ านวน
นักศึกษา 

คะแนนเต็ม X  S.D. p 

ภาพรวม 
ก่อนเรียน 28 260 208.87 13.87 

.00 
หลงัเรียน 28 260 222.07 11.05 

*P<.05 
 จากตารางท่ี 16 คะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง
หลงัเรียนตามรูปแบบการสอนการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงาน X  = 222.07,  
S.D.= 11.05 สูงกวา่ก่อนเรียน X =  208.87,  S.D.= 13.87  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึง
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ยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 4  และศึกษาเป็นรายด้านของคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง ดงัปรากฏในตารางท่ี 17 
 
ตารางท่ี 17 คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการสอนกลวิธีการ

อ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน จ าแนกเป็นรายดา้น โดยวดัความ
คิดเห็น 5 ระดบั 

คุณลกัษณะการน าตนเอง X  S.D. t-test p 

ดา้นเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 
 

ก่อนเรียน 3.85 0.20 
5.58* .00 

หลงัเรียน 3.90 0.19 
ดา้นมโนมติของตนเองดา้น
การเป็นผูเ้รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ก่อนเรียน 3.55 0.26 
11.58* .00 

หลงัเรียน 3.79 0.21 

ดา้นความคิดริเร่ิมและมีอิสระ
ในการเรียนรู้ 

ก่อนเรียน 3.48 0.27 
15.75* .00 

หลงัเรียน 3.73 0.24 
ดา้นความรับผดิชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเอง 

ก่อนเรียน 3.53 0.21 
16.84* .00 

หลงัเรียน 3.90 0.18 
ดา้นความรักในการเรียนรู้ 
 

ก่อนเรียน 3.63 0.30 
13.95* .00 

หลงัเรียน 3.94 0.22 
ดา้นความคิดสร้างสรรค์ 
 

ก่อนเรียน 3.40 0.31 
7.07* .00 

หลงัเรียน 3.54 0.28 
ดา้นการมองอนาคตในแง่ดี ก่อนเรียน 3.46 0.34 

7.91* .00 
หลงัเรียน 3.64 0.29 

ด้านความสามารถในการใช้
ทกัษะการศึกษาหาความรู้และ
ทกัษะการแกปั้ญหา 

ก่อนเรียน 3.65 0.27 
13.24* .00 หลงัเรียน 4.05 0.26 

รวมก่อนเรียน 3.59 0.24 
19.68* .00 

รวมหลงัเรียน 3.83 0.19 
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 จากตารางท่ี 17 โดยภาพรวมพบวา่ นกัศึกษามีคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง
หลงัเรียนตามรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน (X  = 
3.83, S.D.= 0.19) สูงกวา่ก่อนเรียน (X = 3.59 S.D.= 0.24) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 4 และเม่ือเปรียบเทียบคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองเป็น
รายดา้น พบว่าหลงัเรียนนกัศึกษามีคุณลกัษณะดา้นเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ คุณลกัษณะดา้นมโน
มติของตนเองดา้นการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ คุณลกัษณะดา้นความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการ
เรียนรู้ คุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นความรักในการ
เรียนรู้ คุณลกัษณะดา้นความคิดสร้างสรรค์ คุณลกัษณะดา้นการมองโลกในแง่ดี คุณลกัษณะดา้น
ความสามารถในการใชท้กัษะการศึกษาหาความรู้และทกัษะการแกปั้ญหา (X  = 3.95, S.D. = 0.19,  
X = 3.79, S.D.= 0.21, X  = 3.74, S.D =0.24, X = 3.90, S.D.=0.18, X  =3.94, S.D.=0.22, X  = 
3.54, S.D.=0.28,  X = 3.64, S.D.=0.29, และ X  = 4.05, S.D.=0.26) ตามล าดบั 
 
นอกจากน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาหลังเรียน โดย
จ าแนกเป็นรายดา้น มีผลการศึกษาดงัตารางท่ี 18 
 
ตารางท่ี 18 คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาหลงัเรียนจ าแนกเป็นรายดา้น 
 

คุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง X  S.D. ระดับ ล าดับที ่

ดา้นเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 3.90 0.19 มาก 3 
ดา้นมโนมติของตนเองดา้นการเป็นผูเ้รียนท่ี
มีประสิทธิภาพ 

3.79 0.21 มาก 5 

ดา้นความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ 3.74 0.24 มาก 6 
ดา้นความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

3.90 0.18 มาก 4 

ดา้นความรักในการเรียนรู้ 3.94 0.22 มาก 2 
ดา้นความคิดสร้างสรรค์ 3.54 0.28 มาก 8 
ดา้นการมองอนาคตในแง่ดี 3.64 0.29 มาก 7 
ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะการศึกษา
หาความรู้และทกัษะการแกปั้ญหา 

4.05 0.26 มาก 1 
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คุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง X  S.D. ระดับ ล าดับที ่

รวม 3.83 0.19 มาก  
 
 จากตารางท่ี 18 พบวา่คุณลกัษะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองในภาพรวมหลงัเรียน พบวา่ 
นักศึกษามีคุณลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองอยู่ในระดับมาก ( X =3.88, S.D.= 0.19) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น นกัศึกษามีคุณลกัษณะการเรียนในการน าตนเองอยูใ่นระดบัดีทุกดา้น โดยดา้น
ความสามารถในการใชท้กัษะการศึกษาหาความรู้และทกัษะการแกปั้ญหา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.05, S.D.=0.26) รองลงมาเป็นดา้นความรักในการเรียนรู้  ( X =3.94, S.D.=0.22)  ดา้น
ความคิดสร้างสรรคมี์ค่าเฉล่ียในระดบัต ่าท่ีสุด ( X =3.54 S.D.=0.28) 
 
 2.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ   
การสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 
 ตารางท่ี 19 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยวดัความคิดเห็น 5 ระดบั 
 

   ข้อที่ ประเด็นความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที ่
ดา้นกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

1 กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถกระตุน้
ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดและสร้างองคค์วามรู้
ไดด้ว้ยตนเอง 

4.50 0.64 พอใจมากท่ีสุด 3 
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   ข้อที่ ประเด็นความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที ่
2 ผูส้อนไดช้ี้แนะและด าเนินการสอนอยา่ง

เป็นล าดบัขั้นตอนชดัเจน ท าใหผู้เ้รียนมี
ความเขา้ใจและมีทกัษะในการใชก้ลวธีิ
นั้นๆมากข้ึน 

4.46 0.58 พอใจมาก 4 

3 ผูเ้รียนมีโอกาสสนทนาซกัถามเม่ือเกิดขอ้
สงสัยหรือไม่เขา้ใจ 

4.54 0.64 พอใจมากท่ีสุด 2 

4 ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนการอ่านภาษาองักฤษดว้ย
ตนเองอยา่งเพียงพอเหมาะสม 

4.68 0.61 พอใจมากท่ีสุด 1 

รวมด้านกระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 4.54 0.61 พอใจมากทีสุ่ด 2 
ดา้นเน้ือหาและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

    5 ปริมาณเน้ือหาและความยากง่ายของ
กิจกรรมเนน้ภาระงานมีความเหมาะสม 

4.54 0.64 พอใจมากท่ีสุด 3 

6 เน้ือหาบทเรียนมีความทนัสมยั น่าสนใจ 4.68 0.61 พอใจมากท่ีสุด 2 
7 มีเอกสารและส่ือประกอบท่ีสนบัสนุนให้

เกิดการเรียนรู้ 
4.75 0.52 พอใจมากท่ีสุด 1 

รวมด้านเน้ือหาและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 4.65 0.59 พอใจมากทีสุ่ด 1 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

8 การจดัการเรียนการสอนรูปแบบน้ีท าให้
ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจมากข้ึน 

4.54 0.74 พอใจมากท่ีสุด 2 

9 การจดัการเรียนการสอนรูปแบบน้ีท าให้
ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะการเรียนรู้ในการน า
ตนเองเพิ่มมากข้ึน 

4.61 0.69 พอใจมากท่ีสุด 1 

10 ผูเ้รียนสามารถน ากลวธีิท่ีไดเ้รียนรู้ไปปรับ
ใชก้บัการอ่านอ่ืนๆ 

4.43 0.79 พอใจมาก 2 

รวมด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ 4.52 0.74 พอใจมากทีสุ่ด 3 

รวมทุกด้าน 4.57 0.65 พอใจมากทีสุ่ด  
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 จากตารางท่ี 19 พบว่าความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามนกัศึกษาท่ี
มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงาน 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัพอใจมากท่ีสุด X =4.57, S.D.=0.65) ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ที่ 5 
และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาเป็น รายดา้นพบว่า ทุกด้านนักศึกษามีความพึงพอ
พอใจอยู่ในระดบัพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจสูงท่ีสุดในดา้นเน้ือหาและส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดบัพอใจมากท่ีสุด คือ X = 4.65, S.D.=0.59  ดา้นกระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด  คือ 
X =4.54, S.D.=0.61  ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บมีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัพอใจ
มากท่ีสุด คือ X =4.52, S.D.=0.74 
  
 จากการประเมินประสิทธิผลการใช้นักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ   
รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ก่อนและหลงัเรียน ศึกษาคุณลกัษณะการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ มีผลสรุปดงัตาราง 
 
ตารางท่ี 19 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลการใชน้กัศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ   
รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน  
 

เกณฑ์ประสิทธิผล ผลการวจัิย 

สรุปประสิทธิผล
ของรูปแบบ 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

1. นกัศึกษาท่ีเรียนตาม 
รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดย
เนน้ภาระงาน หลงัเรียนมี

หลงัเรียนตาม รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน 
นกัศึกษามีความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
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เกณฑ์ประสิทธิผล ผลการวจัิย 

สรุปประสิทธิผล
ของรูปแบบ 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

ความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจสูงกวา่ก่อนเรียน 

สถิติท่ีระดบั .05 

2. นกัศึกษาท่ีเรียนตามรูป
รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดย
เนน้ภาระงาน  มีความสามาระ
ในการใชก้ลวธีิการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์อยู่
ในระดบัดี 

หลงัเรียน ตามรูปแบบการสอนกลวธีิการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน  
นกัศึกษามีความสามารถในการใชก้ลวธีิการ
อ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์อยูใ่นระดบัดี 

  

3. นกัศึกษาท่ีเรียนตาม 
รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดย
เนน้ภาระงาน หลงัเรียนมี
คุณลกัษณะคุณลกัษณะการ
เรียนรู้ดว้ยการน าตนเองสูงกวา่
ก่อนเรียน 

หลงัเรียนตาม รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน 
นกัศึกษามีคุณลกัษณะคุณลกัษณะการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเอง สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  

4. หลงัเรียนนกัศึกษามีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบ   รูปแบบการสอน
กลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระ
งาน อยูใ่นระดบัพอใจมาก 

หลงัเรียนตามรูปแบบ   รูปแบบการสอน
กลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดย
เนน้ภาระงาน นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบอยูใ่นระดบั
พอใจมากท่ีสุด 
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 พบวา่ผลสรุปการประเมินประสิทธิผลการใช้นกัศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ   
รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑป์ระสิทธิผลครบทุกเกณฑ์ 
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บทที ่ 5 
 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระ
งาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ย
การน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีวตัถุประสงค์เพื่อ  มีวตัถุประสงค์ดังน้ี 1) เพื่อพฒันา
รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริม ความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยการเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้การอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบ
การสอนอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ท่ีเนน้ภาระงาน     ศึกษากลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนกลวิธีอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระ
งานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง
ของนกัศึกษา ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบฯ และ ศึกษาพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใชรู้ปแบบการ
สอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจ          กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 1 
จ  านวน 28  คน  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านเพื่อหาข้อมูล ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558                   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์ ด าเนินการวิจยัในลกัษณะของการวิจยัและ
พฒันา (Research and Development: R&D) โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embeded Design) ดว้ยการศึกษา
วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) และใช้แบบ
แผนการทดลองแบบทดสอบกลุ่มเดียวสอบก่อน-หลงั (The One Group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test แบบ dependent และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลและมีขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 



175 

 

 

สรุปผลการวจิยั 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้น
ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. การพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (PMALS Model) มีองคป์ระกอบของรูปแบบ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1) การจดัการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน (Task based) กบักลวิธีการอ่านผ่านส่ือในยุคปัจจุบนั 
(Internet Hypertext) ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจรวมทั้งส่งเสริม คุณลกัษณะการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Characteristics of Self-directed Learning)    2) วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 3) กระบวนการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ย 5 ขั้น คือ (1) ขั้นวางแผน (Planning) (2) ขั้นน าเสนอ (Modeling)  (3) ขั้นปฏิบติัภาระงาน 
(Action)  (4) ขั้นฝึกการใชภ้าษา (Language Practice)          (5) ขั้นสะทอ้นการเรียนรู้ (Self-Reflection)  4) การ
วดัและประเมินผล 2 ดา้น คือ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  และคุณลกัษณะการ
เรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  และ 5) ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ในการน ารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 
ประกอบดว้ยการเตรียมความพร้อมในการเรียน บรรยากาศการเรียนการสอน  การร่วมกนัคิด ผูเ้รียนตอ้งมี
พื้นความรู้ และทกัษะพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้เน้ือหาใหม่        ผลการหาค่าประสิทธิภาพของการพฒันา
รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน ตามเกณฑ์ E1/E2 กบักลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้ค่าประสิทธิภาพของการพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน เท่ากบั 82.32/80.13 ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1  
 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระ
งาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ย
การน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีผลสรุปดงัน้ี 
    2.1 หลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้น
ภาระงาน (PMALS Model) นกัศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั   ทางสถิติท่ีระดบั .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ดา้นความสามารถในการหาขอ้มูล  นกัศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าร้อยละของค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ร้อยละ 86.00) ส่วนด้านความสามารถ
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ความสามารถในการระบุหัวเร่ืองและใจความส าคญัพบว่า นักศึกษามีความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าร้อยละของค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (ร้อยละ 72.67) 
    2.2 นักศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์
โดยเน้นภาระงาน  หลงัเรียน พบว่านกัศึกษามีความสามารถในการใช้กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 3 กลวิธีการสรุปใจความ
ส าคญัจากส่ิงท่ีอ่าน นกัศึกษามีความสามารถในการใชก้ลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตในระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X  = 4.57, S.D.= 0.63)  ส่วนกลวิธีคน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งระบุบการดึง
ขอ้มูลเพื่อเขา้ถึงและภาพรวมขอ้มูลเป้าหมายท่ีเป็นไปได้ นกัศึกษามีความสามารถในการใชก้ลวิธี
การอ่านอินเทอร์เน็ตในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ( X  = 3.54, S.D.= 0.69 ) 
  2.3 หลงัเรียนนกัศึกษามีคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ในสูงกวา่ก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญั   ทางสถิติท่ีระดบั .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 4 โดยคุณลกัษณะดา้น
ความสามารถในการใชท้กัษะการศึกษาหาความรู้และทกัษะการแกปั้ญหา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.05, S.D.=0.26)  ดา้นความคิดสร้างสรรคมี์ค่าเฉล่ียในต ่าท่ีสุด ( X =3.54 S.D.=0.28) 
     2.4 นกัศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดย
เน้นภาระงาน หลงัเรียน พบว่านกัศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
กลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจมากที่สุด 
ยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 5 และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนกัศึกษาเป็น รายดา้นพบว่า 
ดา้นเน้ือหาและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจสูงท่ีสุดอยูใ่นระดบัพอใจ
มากท่ีสุด ( X = 4.65, S.D.=0.59 )  ดา้นกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียของระดบั
ความพึงพอใจต ่าสุด  ( X =4.54, S.D.=0.61)  
 

อภิปรายผล 
 

 การวิจยั เร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้น
ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี อภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงาน   ท่ีพฒันาข้ึน
น้ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน แลว้พบวา่รูปแบบการสอนกลวิธี
การอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน   มีคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน มีความเหมาะสม และครอบคลุม
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ตามความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และรูปแบบมีประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากบั 82.32/80.13 ยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการสอนกลวิธี
การอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานไดพ้ฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบ มีการด าเนินการตาม
ขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการจดั
การศึกษาผลงานวิจยัของ enGauge (Treffinger, 2007-2008: 1) เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นของ
ผูเ้รียน มีการวิเคราะห์ขอ้มูลครอบคลุมเก่ียวกบั กรอบมาตาฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ของคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) หลกัสูตรครุศาตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ หลกัสูตร
ปรับปรุง 2555 มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ในรายวิชาการอ่านเพื่อหาขอ้มูล     วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการสอน รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานของการสอน 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการพฒันารูปแบบ (Joyce and Weil, 1996: 13; ทิศนา  แขมมณี, 2545: 475) ท่ี
สรุปว่ารูปแบบการสอนเป็นแบบแผนการด าเนินการสอนท่ีได้รับการจัดอย่างเป็นระบบ สัมพนัธ์
สอดคลอ้งกบัทฤษฎี โดยรูปแบบการสอนตอ้งมีทฤษฎีรองรับ นอกจากน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาสภาพการจดัการ
เรียนการสอนของอาจารย ์และพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาในรายวิชาภาษาองักฤษ รวมทั้งการ
วิเคราะห์ผูเ้รียนเก่ียวกบัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ คุณลกัษณะการ
เรียนรู้แบบน าตนเอง และภาระงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของนกัศึกษาเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนต่อไป 
 ผลจากการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดในการพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงาน พบว่า
รูปแบบการสอน (Instructional Models) มีหลายรูปแบบควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ 
ลกัษณะเน้ือหาวิชา ความพร้อมของผูเ้รียนและส่ือการเรียนรู้ ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดของรูปแบบการสอนท่ี
เน้นการพฒันาทกัษะกระบวนการ (Process Skills) มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสอนตาม
กระบวนการของรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน  และ
แนวทางการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้แบบน าตนเอง พบวา่มีแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ทฤษฎี
การสร้างความรู้ การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และการร่วมมือกนัเรียนรู้ ส าหรับทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ (Constructivism Theory) สรุปแนวคิดไดว้า่ 1) การเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง เพื่อหาแนวทางลดความขดัแยง้ทางความคิดของตนเอง      2) การเรียนรู้ข้ึนอยู่กบัการท่ี
ผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางปัญญาในการจดักระท ากบัขอ้มูลเพื่อท าความเขา้ใจกบัประสบการณ์ใหม่ท่ี
ไดรั้บอยา่งมีความหมาย และ 3) การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม มีบทบาทส าคญัต่อการสร้างความรู้ จาก
การศึกษาหลกัการ และแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ ผูว้ิจยัน ามาเป็นแนวทางในการจดักิจกรรม
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การเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
และการเรียนแบบการน าตนเอง โดยเนน้การจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นเจา้ของการเรียนรับผิดชอบ
การเรียนของตนเอง โดยมีการวิเคราะห์ภาระงาน ลงมือปฏิบติักิจกรรมตามภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีการตรวจสอบ น าเสนอผลงานด้วยตนเองและมีการท างานร่วมกับผูอ่ื้น รวมทั้งมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนและอาจารยผ์ูส้อน สามารถสกดัความรู้ใหม่จากการปฏิบติัภาระงาน ประยุกตใ์ชก้บั
สถานการณ์ต่างๆ ได ้ 
 
 2. จากผลการประ เ มินประสิทธิผลของ รูปแบบการสอนกลวิ ธี การอ่าน                   
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานพบวา่ 
 2.1 หลงัเรียนตามรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระ
งาน โดยภาพรวมพบวา่นกัศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  สูงกวา่ก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2  และเม่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัศึกษาเป็นรายดา้น พบว่า
หลงัเรียนนักศึกษามีความสามารถในการบอกความหมายของค าศพัท์  ความสามารถในการหา
ขอ้มูล ความสามารถในการระบุหัวเร่ืองและใจความส าคญั และความสามารถในการตีความและ
สรุปความ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ภาษาองักฤษ
โดยเน้นภาระงานและคุณลกัษณะการน าตนเอง ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนเป็นรูปแบบท่ีตอบสนองการพฒันา
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัศึกษา โดยกระบวนการของจดัการเรียนรู้
ทั้ง 5 ขั้นของรูปแบบ มีวางแผน แนะน าหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจให้นกัศึกษาคน้หาขอ้มูลในการอ่าน
เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ของนกัศึกษา มีกิจกรรม ส่ือและอุปกรณ์การจดักิจกรรม
การเรียนรู้กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดร่้วมกนัอ่าน  เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ช่ือมโยงกบัการปฏิบติัภาระงาน    แลว้
สะท้อนความเข้าใจจากเร่ืองท่ี อ่าน ภายใต้การสอนท่ีเน้นกระบวนการให้นักศึกษาได้เข้าใจ
สาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านดว้ยตนเอง เม่ือนกัศึกษาไดท้  าอ่านอิสระตามแนวคิดการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง มีกิจกรรมการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ร่วมสร้าง และท างานเป็นคู่ โดยอาศยัความสามารถท่ี
แตกต่างกนัของแต่ละคน ดว้ยกระบวนการดงักล่าวจึงส่งผลให้ผูเ้รียนทุกคน มีโอกาสพฒันาตนเองดา้น
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจหลงัเรียนใหสู้งกวา่ก่อนเรียน 
 2.2 นกัศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดย
เน้นภาระงาน  โดยภาพรวมพบว่านักศึกษาความสามารถในการใช้กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์หลงัการใชรู้ปแบบการสอนการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงานอยูใ่น
ระดบัมาก  ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 3  กลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ท่ีใชใ้นระดบั
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ดีมากคือ การสรุปใจความส าคญัจากส่ิงท่ีอ่าน  ความสามารถในการใช้กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์ท่ีใชใ้นระดบัดีไดแ้ก่ การประเมินความเก่ียวขอ้งและประโยชน์ของขอ้มูลและเส้นทาง
ท่ีเป็นไปไดเ้พื่อความส าเร็จของงาน   การลดช่วงของขอ้มูลท่ีเป็นไปไดโ้ดยการสร้างค าส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้และความส าคญัของงาน        การตระหนกัและสร้างความส าคญัของส่ิงท่ีจะอ่าน 
กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ท่ีใชใ้นระดบัปานกลางไดแ้ก่  การใชโ้ครงสร้างเวบ็ไซต์ท่ี
จะช่วยสร้างความหมาย   การตรวจสอบติดตาม ก าหนดว่าทุกแง่มุมของการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์ตอ้งการความสนใจ    การคน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งระบุบการดึงขอ้มูลเพื่อเขา้ถึงและ
ภาพรวมขอ้มูลเป้าหมายท่ีเป็นไปได ้   ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในขั้นตอนน้ีนกัศึกษาจะไดรั้บค าแนะน า
จากอาจารยผ์ูส้อน จึงท าให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัใชก้ลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์มากข้ึน  ผูส้อนไดค้วรส่งเสริมให้ผูเ้รียนทราบว่าพวกเขาสามารถปรับพฤติกรรมการ
อ่าน โดยการใชก้ลวิธีการอ่านอยา่งหลากหลาย (Multiple reading strategy) ซ่ึงเป็นกลวิธีการอ่านท่ี
ให้ผูเ้รียนไดอ่้านบทความท่ีมีความหลากหลายของสถานการณ์ และวตัถุประสงค ์ผูเ้รียนจะตอ้งใช้
กลวิธีในการอ่านให้เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์การอ่าน กลวิธีท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนอ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น การใชค้  าส าคญั  เป็นการตรวจสอบช่ือ
เร่ืองกับโครงสร้างและเน้ือหา การท านายเป็นการใช้ความรู้ของเร่ืองท่ีจะท าให้การคาดการณ์
เก่ียวกบัเน้ือหาและค าศพัท์และตรวจสอบความเขา้ใจ การอ่านแบบขา้มและอ่านแบบคร่าวๆ เป็น
การส ารวจขอ้ความอยา่งรวดเร็วเพื่อยนืยนัหรือตั้งค  าถามกบัการคาดการณ์ คาดเดาจากบริบท ผูส้อน
สามารถช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้การอ่านโดยใช้วิธีในการอ่านอย่างหลากหลาย เม่ือผูเ้รียนได้ใช้
กลวิธีในการอ่านน้ีแลว้ พบว่าผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการอ่านและมีความมัน่ใจในการอ่าน
เพิ่มมากข้ึน  ดงัตวัอย่างท่ีได้จากแบบบนัทึกการอ่านท่ีนักศึกษาได้บนัทึกหลงัเรียน  ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี กลวธีิตระหนกัและสร้างความส าคญัของส่ิงท่ีจะอ่าน นกัศึกษาไดบ้นัทึกวา่ “ก่อนที่จะอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ ข้าพเจ้าจะอ่านข้อค าถามหรือปัญหาก่อนทุกคร้ัง และพยายามนึกถึง
ค าตอบหรือวิธีการแก้ปัญหา”  กลวิธีคน้หาเว็บไซต์ท่ีเก่ียวขอ้ง ระบุบการดึงขอ้มูลเพื่อเขา้ถึงและ
ภาพรวมขอ้มูลเป้าหมายท่ีเป็นไปได ้เช่น “ข้าพเจ้าพยายามเลือกใช้ค าส าคัญ (Key word) ที่เกี่ยวข้อง
กบัข้อค าถามหรือภาระงานทีไ่ด้รับมอบหมาย เพือ่ให้เข้าถงึข้อมูลทีเ่กีย่วข้องให้มากที่สุด”  กลวิธีลด
ช่วงของขอ้มูลท่ีเป็นไปได ้โดยการสร้างค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้และความส าคญัของงาน เช่น 
“ข้าพเจ้าพิมพ์ค าส าคัญ (Key word) ที่เกี่ยวข้องกับข้อค าถามหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย หาก
ยังไม่ตรง ก็พยายาม ตัด เปลี่ยน เพิ่ม ค าส าคัญ(Key word) เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มาก

ที่สุด เมื่อปรากฏที่อยู่ เว็บไซท์ (Website) ข้าพเจ้ากวดสายตาอย่างรายละเอียดของที่อยู่ เว็บไซท์ 
(Website) อย่างรวดเร็ว เพื่อตัดสินใจเลือกเว็บไซท์ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานมากที่สุด”  กลวิธีใช้
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โครงสร้างเว็บไซต์ท่ีจะช่วยสร้างความหมาย   เช่น “ข้าพเจ้าดูรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซท์ (Web 

site) รวมถึงหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย เพื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของข้อมูล”  กลวิธีการตรวจสอบ
ติดตาม ทุกแง่มุมของการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ตอ้งการความสนใจ เช่น “ข้าพเจ้าอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์อย่างละเอียด ซ่ึงบางคร้ังมีการเช่ือมโยงไปยังหน้าอ่ืนๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูล
และรายละเอียดทีค่รบถ้วน” กลวิธีประเมินความเก่ียวขอ้งและประโยชน์ของขอ้มูล  และเส้นทางท่ี
เป็นไปได้เพื่อความส าเร็จของงาน  เช่น “ข้าพเจ้าได้พบว่าหลังจากท าตามกลวิธีข้างต้น ท าให้
ข้าพเจ้าสามารถท าภาระงานได้ส าเร็จ และมีประโยชน์ในการน ามาใช้ในการปฏิบัติภาระงาน ”  
กลวธีิการสรุปใจความส าคญัจากส่ิงท่ีอ่าน  เช่น “ขณะที่ข้าพเจ้าอ่าน ข้าพเจ้าได้สังเกตที่รูปภาพ หัว
เร่ือง หัวเร่ืองรอง อ่านประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า และประโยคสุดท้ายใน  รวมถึงได้สังเกตค าที่

ใช้ซ ้าๆ ของเน้ือเร่ืองน้ัน  เพือ่สรุปใจความส าคัญจากเร่ืองทีอ่่าน”  
 เม่ือถึงขั้นตอนการฝึกใช้ภาษาผูเ้รียนจึงสามารถวิเคราะห์หลกัภาษา วิเคราะห์โครงสร้าง
และไวยากรณ์ และสรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ ในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้
ใหม่ และแสวงหาขอ้มูลอ่ืนๆ นอกจากน้ีแลว้การวิเคราะห์ภาษาก็เป็นลกัษณะของการท าซ ้ าๆ กนัในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎการฝึกหดัตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Thorndike (Thorndike’s Theory) 
ท่ีกล่าววา่การเรียนรู้นั้นเกิดจากการท่ีผูเ้รียนไดป้ฏิบติัหรือท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ ้ าๆ กนัหลายคร้ัง ดงันั้นจึง
เป็นผลให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงการเรียนแบบการน าตนเอง ดงักล่าว ท่ีส าคญันักศึกษาท่ีตอ้งการ
ยอมรับจากกลุ่ม แต่ยงัไม่ค่อยกลา้เพราะกงัวลวา่จะไม่เป็นท่ียอมรับของเพื่อนๆ ในกลุ่ม เม่ืออาจารย์
ไดเ้ขา้ไปร่วมใหค้  าแนะน า ช่วยเหลือและช้ีใหเ้ห็นถึงความสามารถของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ท าให้
นักศึกษาแต่ละคนเห็นความส าคญัของตนเองและเพื่อนๆ ในกลุ่มมากข้ึน ระหว่างเรียนพบว่า
นกัศึกษาจะกลา้แสดงความคิดเห็น  มีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นร่วมท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึน 
จนถึงการมีความกลา้ท่ีจะเป็นตวัแทนของกลุ่มในการน าเสนองานหนา้ชั้นเรียน เน่ืองจากนกัศึกษา
ตอ้งการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกนัใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ในการปฏิบติัภาระงานนั้น         
มีการท าภาระงานย่อยเพื่อให้บรรลุภาระงานท่ีตั้ งเป้าหมายไวแ้ละยงัเป็นกลวิธีท่ีอาจารยจ์ะใช้สอน
เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในอนาคต การเรียนแบบน้ีท าให้ผูเ้รียนสามารถ
ปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นโดยใช้ทักษะของตนเองท่ีมีในการท าภาระงานย่อย และการท าร่วมกับกลุ่ม 
(Thepsiri, 2007) จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงาน โดยการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มและเป็นคู่ จึงท าให้นกัศึกษามีพฒันา
คุณลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองสูงข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษาบางกลุ่มท่ีเคยรอความช่วยเหลือจาก
อาจารยผ์ูส้อนและเพื่อนท่ีคิดว่า จะช่วยตนเองได ้ ก็มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน 
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สังเกตจากการปฏิบติัภาระงาน ในขั้นท่ี 3  (Action) นักศึกษามีความมัน่ใจในการใช้กลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์ จากการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Willis (2007) ท่ี
ไม่ได้มุ่งการเรียนรู้รูปแบบภาษาท่ีก าหนดในลักษณะของการฝึกฝนรูปแบบของภาษาท่ีอาจารย์
จดัเตรียมให้ แต่เป็นภาระงานท่ีให้ผูเ้รียนสังเกตรูปแบบภาษาดว้ยตนเองขณะปฏิบติัภาระงาน ซ่ึง
เป็นวธีิการเรียนรู้ภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.3 หลงัเรียนตามรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้น
ภาระงาน  โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษามีคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองหลงัเรียนตาม
รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 4 โดยดา้นความสามารถในการใช้
ทกัษะการศึกษาหาความรู้และทกัษะการแก้ปัญหา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูงท่ีสุด ด้านความคิด
สร้างสรรค์มีค่าเฉล่ียในระดับต ่าท่ีสุด   ทั้ งน้ีเน่ืองมาจาก นักศึกษาเร่ิมเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้              
มีความเช่ือว่าตนเองผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ มีอิสระในการเรียนรู้ โดยมีผูส้อนเป็นผูช่้วยอ านวย
ความสะดวกในการเรียน จากแนวคิดของ Guglielmeno (1977) ท่ีวา่การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เกิดข้ึนได้
ในสถานการณ์ต่างๆกัน ข้ึนอยู่กับคุณลักษณะส่วนบุคลของผูเ้รียน คือ เจตคติ ความเช่ือและ
ความสามารถของผูเ้รียน  
 2.4 หลงัเรียนตามรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้น
ภาระงาน  พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานอยู่ในระดบัพอใจมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้น
เน้ือหาและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัพอใจมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก เน้ือหาบทเรียนมีความทันสมัยน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นการอ่านผ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์ รวมถึงมีเอกสารและส่ือประกอบท่ีสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน   มีการใชก้าร
เรียนรู้แบบน าตนเองเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันารูปแบบ จึงมีกิจกรรมการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม
ทุกกิจกรรม สมาชิกในกลุ่มมีการคละความรู้ความสามารถ เพียงพอท่ีจะท าให้ผูเ้รียนไดใ้ชศ้กัยภาพ
ของแต่ละคนคิดและท างานร่วมกนั ท าให้มีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างนกัศึกษา แต่อาจมีการเปล่ียน
สมาชิกกลุ่มไปบา้งตามวตัถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม ซ่ึงอาจเป็นผลท าให้นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อเน้ือหาและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงาน อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั Taylor (1984: 134-135) 
Brumfit (1984: 65) Pica et al. (1993: 18) Ellis (1984: 32) Bygate (1999) Richards et al. (1986: 373) ระบุวา่
กิจกรรมเนน้ภาระงานเป็นกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายในการเรียนกวา้งขวาง ครอบคลุมถึงการเรียนรู้ทกัษะชีวติ 
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(Life Skills) มีบริบทการเรียนรู้ท่ีเป็นล าดับธรรมชาติและเสริมสร้างโอกาสในการมีปฏิสัมพนัธ์ 
(Interaction) ให้แก่ผูเ้รียนทั้งในรูปแบบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน
เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัเพื่อส่ือความหมายให้เขา้ใจตรงกนั (Negotiation) 
ร่วมมือกนัท ากิจกรรมใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนั หรือแข่งขนักนั ผูเ้รียนจะไดรั้บประสบการณ์ในการ
ใชภ้าษาท่ีสมจริงท าให้ผูเ้รียนพฒันาความสามารถในการใช้ภาษาไดอ้ย่างเหมาะสมตามสถานการณ์จริง
เม่ือผูเ้รียนไม่เข้าใจภาษาเป้าหมาย (Target Language) หรือเม่ือต้องการมีส่วนร่วมในการใช้ภาษาท่ี
เหนือกว่าความสามารถท่ีแท้จริงท่ีตนมี  จึงพบว่าหลังการใช้รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน อยู่ในระดบัพึงพอใจ
มากท่ีสุด 
   

ข้อเสนอแนะ 
   
 จากข้อค้นพบในการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
และคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจยั พบวา่หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนกลวิธีการ
อ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเข้าใจและคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษามี
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.05 แสดงวา่รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระ
งาน น้ี   ผูส้อนสามารถน าไปพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของ
ผูเ้รียน กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีในการอ่านภาษาองักฤษผา่นส่ือต่างๆ    
 2. ก่อนน ารูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานน้ีไป
ใช้ อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งศึกษา  ท าความเขา้ใจกบัทุกองค์ประกอบของรูปแบบการสอนกลวิธีการ
อ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน  โดยเฉพาะองค์ประกอบเชิงปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ก่อนการน ารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงานไปใช้
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ใหป้ระสบผลส าเร็จ   พร้อมทั้งท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียนให้เขา้ใจองคป์ระกอบของรูปแบบการสอน
กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน และกระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอน 
นอกเหนือจากน้ีอาจารย์ผู ้สอนควรมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้อินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยสีมยัใหม่  เน่ืองจากเป็นเทคนิควิธีท่ีใชใ้นรูปแบบการสอนคร้ังน้ี  ผูส้อนควรมีทกัษะการ
บริหารจดัการชั้นเรียน สามารถวดัและประเมินผลช้ินงานหรือภาระงานของผูเ้รียนท่ีสะท้อน
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง
ส าหรับนกัศึกษาชั้นปริญญาตรีได ้
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
            1. ควรมีการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดย
เนน้ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจส าหรับนกัศึกษาท่ี
มีความสามารถพื้นฐานทางการเรียนภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั 
 2. ควรมีการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการสอนแบบบูรณาการทุกทักษะ เพื่อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาในระดบัอ่ืนๆ  
 3. ควรมีการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการสอนเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทกัษะต่างๆ ใน
ศตวรรษท่ี 21 เช่น ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะดา้นเทคโนโลยี ทกัษะการส่ือสาร หรือทกัษะ
การท างานเป็นทีม 
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ค าน า 

 

 คู่มือการใชรู้ปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงาน

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีฉบบัน้ี เป็นเอกสารท่ีอธิบายรายละเอียดของรูปแบบการสอนท่ีจดัท า

ข้ึนเพื่อให้ผูท่ี้ตอ้งการน ารูปแบบการสอนอ่านน้ีไปใช้เขา้ใจในองคป์ระกอบต่างๆ ของรูปแบบการ

สอน ตลอดจนทราบถึงส่ิงท่ีควรศึกษา และจดัเตรียม เพื่อให้การใช้รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน

อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ

และคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี น้ีบรรลุตามจุดมุ่งหมาย

ของรูปแบบการสอน ผูท่ี้ตอ้งการน าไปใช ้จึงควรศึกษาคู่มือการใชรู้ปแบบการสอนให้เขา้ใจชดัเจน

ก่อน คู่มือฉบบัน้ีประกอบดว้ยสาระส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี  

 1. ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการสอน 

 2. แนวคิดพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการสอน 

 3. องค์ประกอบของรูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษเน้นท่ีภาระงานและแนวการ

เรียนรู้ภาษาเพื่อความรู้ความเขา้ใจทางวชิาการ 

  3.1 หลกัการ 

  3.2 วตัถุประสงค ์

  3.3 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

  3.4 การวดัและประเมินผล 

  3.5 เง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบการสอนไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ 

 4. ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้น

ภาระงานและแนวการเรียนรู้ภาษาเพื่อความรู้ความเขา้ใจทางวชิาการ 

 5. ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล 
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แนวทางในการน ารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานเพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ และคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (PMALS Model) ไปใช้ 

 

 การน ารูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกบัผูเ้รียนเป็น

ส่ิงส าคญั ดงันั้นก่อนท่ีจะน ารูปแบบการสอนไปใช้จึงตอ้งทราบขอ้ควรปฏิบติัและแนวทางในการ

ด าเนินการก่อนการใชรู้ปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเน้นภาระงาน

เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

 ขอ้ควรปฏิบติัก่อนการใชรู้ปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดย

เนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ย

การน าตนเอง เพื่อเตรียมการท่ีมีประสิทธิภาพ สรุปไดพ้อสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาคู่มือ 
การใช้รูปแบบการสอน

กลวธีิการอ่าน
อนิเทอร์เน็ต

ไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเน้น
ภาระงานเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการ
อ่านเพ่ือความเข้าใจ 
และคุณลกัษณะการ
เรียนรู้ด้วยการน า

ตนเอง 
 

1. ศึกษาแนวทางในการน ารูปแบบการสอนกลวธีิ 
การอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน  
ไปใช ้
2. ศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของการพฒันา
รูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์โดย เนน้ภาระงาน แนวคิดพื้นฐาน และ
ทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบ องคป์ระกอบของ
รูปแบบ 
3. ศึกษาตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้  
Unit 1: Food and Nutrition 
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ขอ้ควรปฏิบติัก่อนการใชรู้ปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงาน มี

รายละเอียดของขอ้ควรปฏิบติั ดงัน้ี 

 1. ศึกษาเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์

โดยเนน้ภาระงาน โดยมีการด าเนินงาน ดงัน้ี 

  1.1  ศึกษาแนวทางในการน า รูปแบบการสอนกลวิ ธีการอ่านอินเทอร์ เน็ต

ไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน ไปใช ้  เพื่อความเขา้ใจและปฏิบติัไดเ้ป็นแนวทางเดียวกนั 

  1.2 ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของ รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน

อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบ 

องคป์ระกอบของรูปแบบ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการ

จดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และเง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษ

ท่ีอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน ไปใชใ้หป้ระสบ 

  1.3 ศึกษาตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ Unit 1: Food and Nutrition      ในรายวิชา

การอ่านเพื่อหาขอ้มูลโดยเน้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ตามกระบวนการของรูปแบบการสอน

กลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน  5 ขั้น ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผน 

(Planning)  ขั้นท่ี 2 ขั้นเสนอ (Modeling)  ขั้นท่ี 3  ขั้นปฏิบติัภาระงาน (Action) ขั้นท่ี 4 ขั้นฝึการใช้

จัดเตรียม 
ส่ิงทีจ่ าเป็น 
ในการสอน 

1. ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้ 
2. จดัเตรียมส่ือการสอนท่ีเสนอไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู้ให้
เพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน 
2. ศึกษาและจดัเตรียมเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลท่ีใช้
ในระหวา่งและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนกลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน ไดแ้ก่ ใบงาน แบบฝึก
การอ่าน แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน 
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ภาษา (Language Practice) และขั้นท่ี 5 ขั้นสะทอ้นการเรียนรู้ (Self-reflection) ลกัษณะของแผนการ

จดัการเรียนรู้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

   1) แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนมีลักษณะส าเร็จรูปและยืดหยุ่นในตัว 

ประกอบดว้ยช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ หวัขอ้เร่ือง จ านวนเวลาท่ีใชส้อน จุดประสงคข์องภาระงาน 

ภาระงานตามแนวการเรียนรู้  ส่ือการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

ก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้มีขั้นตอนท่ีแน่นอน แต่จะให้อิสระแก่ผูเ้รียนในการคิดและการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการท างานกลุ่ม เม่ือศึกษาคู่มือเล่มน้ีครบทุกส่วนแลว้สามารถสร้างแผนการ

จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนน้ีข้ึนใชเ้องได ้

   2) แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนเน้นภาระงานและการอ่านผ่านอินเทอร์เน็ต

ไฮเปอร์เท็กซ์ โดยก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 

น าไปสู่การอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง     ฝึกทกัษะเป็นกลุ่ม

และเป็นรายบุคคล ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น  

 2. จดัเตรียมส่ิงท่ีจ  าเป็นในการสอน เม่ือไดศึ้กษาส่วนต่างๆ ในคู่มือการใชรู้ปแบบการ

สอนครบแลว้ ควรด าเนินการสอน ดงัน้ี 

  2.1 ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งละเอียดอีกคร้ังหน่ึง 

  2.2 ศึกษาและจดัเตรียมส่ือ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ส่ือการสอนท่ีเสนอไวใ้น

แผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้พียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน 

  2.3 ศึกษาและจดัเตรียมเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลท่ีใชใ้นระหวา่ง และ

หลงัการใชรู้ปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานไดแ้ก่ ใบงาน 

แบบฝึกการอ่าน แบบบนัทึกการอ่าน 

 

แนวทางในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 มีขอ้เสนอแนะส าหรับผูส้อนผูส้อน ดงัน้ี 

 บทบาทผู้สอน ในการด าเนินการสอนตามรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต

ไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงาน ผูส้อนควรค านึงถึงบทบาทต่อไปน้ี 
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 1. ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการของ

กิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  

จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ ผูส้อนใช้ภาษาองักฤษในการเรียนการสอนและ

สาธิตกลยุทธ์การเรียนรู้ ให้แนวทาง ช่วยเหลือ ช้ีแนะรวมทั้งติดตามการน าไปใช้และปฏิบติัของ

ผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ดและทัว่ถึง 

 2. ผูส้อนส ารวจและกระตุน้พื้นความรู้เดิมของผูเ้รียนทั้งด้านค าศพัท์และไวยากรณ์ 

ผูส้อนเตรียมเติมเต็มส่ิงท่ีผูเ้รียนขาดหรือมีพื้นฐานไม่เพียงพอ แลว้แนะน าหวัขอ้การอ่าน ภาระงาน 

ค าศพัท์และไวยากรณ์ผ่านแนวการสอนท่ีเน้นภาระงานและแนวการเรียนรู้ภาษาเพื่อความรู้ความ

เขา้ใจ  ผูส้อนตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนใชก้ลยุทธ์การเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษท่ี

เนน้ภาระงาน เพื่อคน้หาความจริง ความส าคญั แก่นแท ้วเิคราะห์ภาษา หรือหลกัการต่างๆ  

 3. ผูส้อนเติมเตม็ส่ิงท่ีขาดใหก้บัผูเ้รียน กระตุน้ใหผู้เ้รียนสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มา ฝึกการใช้

ภาษาใหถู้กตอ้ง 

 4. ผูส้อนประเมินผลภาระงาน สะทอ้นพฒันาการอ่านผา่นอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์เพื่อ

ส่งเสริมการอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดยอาจให้ผูเ้รียนประเมินตนเองด้วยวิธีการต่างๆ แสดงความ

คิดเห็น บนัทึกส่ิงท่ีไดพ้ฒันา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค  

 บทบาทของผู้เรียน 

 1. ผูเ้รียนท าความเขา้ใจและปฏิบติัภาระงานอ่านท่ีมอบหมายโดยการท างานกลุ่มและ

น าเสนองาน 

 2. ผูเ้รียนฝึกการใชภ้าษาเพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง ตรวจสอบการใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของการพฒันารูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอนิเทอร์เน็ต

ไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเน้นภาระงานเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจและคุณลกัษณะ

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสังคมยุค

ใหม่ ซ่ึงถือเป็นยคุของขอ้มูลข่าวสารและยคุของความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยคีวามสามารถใน
การอ่านภาษาองักฤษจะช่วยเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ท าให้สามารถแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมจากส่ือในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปของต าราเรียน หนงัสือ วารสารและจากการสืบคน้
ขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับสังคมไทยนั้น ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษถือวา่เป็นทกัษะท่ี
มีผูต้อ้งการใชม้ากท่ีสุด ดงัผลจากการวจิยัของอจัฉรา วงศโ์สธร และคณะ ( 2545 ) ท่ีไดส้ ารวจความ
คิดเห็นของบุคคลส่ีกลุ่มคือ กลุ่มผูจ้ ้างงานภาครัฐ กลุ่มผูจ้ ้างงานภาคเอกชน กลุ่มอาจารย์ใน
ระดบัอุดมศึกษา และกลุ่มผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีเก่ียวกบัทกัษะภาษาองักฤษท่ีบุคลากร
ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องใช้ พบว่า โดยรวมกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส่ีกลุ่มมีความเห็นวา่ทกัษะท่ีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีตอ้งใชม้ากท่ีสุดคือ ทกัษะ
การอ่านนอกจากน้ีแลว้ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษยงัมีความส าคญัและจ าเป็นตอ้งใชม้าก
ในการศึกษา โดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษา ทั้งน้ีเพราะผูเ้รียนจะตอ้งใช้ความสามารถในการอ่าน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ น ก า ร แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ จ า ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ 
 การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ความตอ้งการใน
การเรียนรู้ตามความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน ผูเ้รียนต้องก าหนดเป้าหมายการเรียนและวาง
แผนการเรียนรู้ รวมทั้งก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง แลว้จึงเรียนรู้ตาม
แผนการเรียนรู้ตามท่ีวางไว ้จากนั้นจึงท าการประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด นอกจากน้ี
คุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองยงัช่วยใหผู้เ้รียนเป็นผูท่ี้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รับผิดชอบและสามารถ
แสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองอนัเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองสามารถน ามาใชไ้ดทุ้ก
ช่วงวยั ทุกระดบัการศึกษาและควรมีการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก (Knowles, 1975 ; Bolhuis, 2003) 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระดบัประถมศึกษา ถา้ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง และไดล้งมือปฏิบติัจริง ผูเ้รียนจะเกิดการเปล่ียนแปลงจากผู ้
คอยรับความรู้มาเป็นผูรู้้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง(ลาวณัย์, 2550) ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนสามารถ
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เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีใครบอกและคุณลกัษณะน้ีจะติดตวัผูเ้รียนตลอดไป  ปัจจุบนัเป็น
ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็นยุคท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสาร และโทรคมนาคม จึง
ท าใหก้ารเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารและแหล่งความรู้เป็นไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถส่งผา่นขอ้มูลต่าง 
ๆ จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงหรือการสร้างเครือข่ายของการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัไดแ้ละมีการ
พฒันาควบคู่ไปกบัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ จึงท าใหส้ามารถเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายงาน
และสามารถเช่ือมโยงกับคอมพิวเตอร์จากแหล่งอ่ืน ๆ เป็นเครือข่ายงานได้ทัว่โลก (กฤษมนัต์, 
2549) จากความกา้วหน้าของเทคโนโลยีดา้นเครือข่ายดงักล่าวส่งผลให้รูปแบบของการเรียนการ
สอนได้ปรับเปล่ียนไปโดยไม่ได้จ  ากดัอยู่แต่ในเฉพาะห้องเรียนเท่านั้น ดงัจะเห็นได้จากการน า
เทคโนโลยีด้านเครือข่ายมาปรับใช้กับการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงท าให้เกิดการเช่ือมโยงรูปแบบของการเรียนรู้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ 
ระหว่างผูเ้รียนผูส้อนและผูป้กครอง อีกทั้งยงัเป็นระบบการเรียนรู้ท่ีไม่ยึดติดกบัเวลา สถานท่ี และ
บุคคล ลดระยะและช่องว่างระหว่างส่วนกลางกบัส่วนภูมิภาค สร้างการเรียนรู้ตามอธัยาศยัและ
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
  
 
แนวคิดพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอนิเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเน้นภาระ

งานเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน า

ตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  

 จากการทบทวนและวิเคราะห์แนวคิด หลกัการ แต่ละทฤษฎีมีแนวคิด และหลกัการท่ี
สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันารูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและแนว
การเรียนรู้ภาษาเพื่อความรู้ความเขา้ใจทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านเชิงวิชาการและกล
ยทุธ์การเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5  แนวคิดทฤษฎี คือ  

1. หลกัการแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการวจิยัและพฒันา 
2. หลกัการแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการเรียนการสอน 
3. หลกัการแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการสอนท่ีเนน้ภาระงาน Task-based Learning 
4. หลักการแนวคิดท่ี เ ก่ียวกับการอ่านภาษาอังกฤษในฐานะภาษา ท่ีสอง /

ภาษาต่างประเทศ 
5. หลกัการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
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1. หลกัการ แนวคิดเกีย่วกบัการวจัิยและพฒันา 
การวิจยัและพฒันา (Research and Development) เป็นงานท่ีมีลกัษณะสร้างสรรค์ ซ่ึง

ด าเนินการอยา่งเป็นระบบเพื่อเพิ่มพูนคลงัความรู้ ทั้งความรู้ท่ีเก่ียวกบัมนุษย ์วฒันธรรม และสังคม 

และการใชค้วามรู้เหล่าน้ี เพื่อประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ใหม่ๆ   (นราศรี ไววนิชกุล และ     

ชูศกัด์ิ อุดมศรี 2533 : 12) ซ่ึงจ าแนกได ้3 ประเภท คือ (1)  การวิจยัพื้นฐาน (Basic Research) เป็น

การศึกษาคน้ควา้ในทางทฤษฎีหรือในห้องทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกบัสมมติฐานของ

ปรากฏการณ์และความจริงท่ีสามารถสังเกตได ้โดยท่ียงัไม่มีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน หรือเฉพาะเจาะจง

ในการน าผลการวิจยัไปใช้ในงานทางปฏิบติั  (2) การวิจยัประยุกต์ (Applied Research) เป็น

การศึกษาคน้ควา้เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ โดยมีวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายเบ้ืองตน้ท่ีจะน าผลการวิจยั

ไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง และ (3) การวิจยัทดลอง (Experimental Research) 

เป็นการศึกษาอยา่งมีระบบ น าความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้จากการวจิยัหรือจากประสบการณ์ในการปฏิบติังาน

ประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ ผลิตผลและเคร่ืองมือใหม่ๆ เพื่อสร้างขบวนการ ระบบและการให้บริการใหม่ๆ 

ข้ึน และปรับปรุงส่ิงท่ีประดิษฐห์รือก่อตั้งข้ึนแลว้ใหดี้ข้ึน  

โดยสรุปไดว้่าการวิจยัและพฒันาเป็นการวิจยัรูปแบบหน่ึงท่ีอาศยัหลกัการของการวิจยั

แบบผสมผสาน  ทั้งวิจยัพื้นฐาน การวิจยัประยุกต์ และการวิจยัทดลอง เพื่อให้ไดน้วตักรรม  และ

ส่ิงประดิษฐ์ใหม่  ท่ีตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้ในเชิงทฤษฎี  ความรู้ใหม่ ๆ และเป็นการศึกษาท่ีเป็น

ระบบ เพื่อน าความรู้ท่ีมีอยู่แล้วมาปฏิบัติงานสร้างส่ิงใหม่  โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุง        

การด าเนินการตามขั้นตอนการวจิยัทุกขั้นตอนในกระบวนการ  

จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของการวิจยัและพฒันา R and D (Research and  

Development) ดงักล่าวสรุปไดว้า่การวจิยัและพฒันา  ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอนท่ีส าคญั คือ ขั้นตอน

ท่ี  1  การวิจยั (Research: R1)  :  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  ขั้นตอนท่ี  2  การพฒันา (Development: D1 )  :          

การพฒันาและหาประสิทธิภาพ ขั้นตอนท่ี  3    การวิจยั (Research: R2) :  การทดลองใช ้และขั้นตอนท่ี  4     

การพฒันา (Development: D2) : การประเมินและปรับปรุงแกไ้ข 
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2. หลกัการแนวคิดทีเ่กีย่วกบัการออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอน 
องคป์ระกอบส าคญัของการจดัการเรียนการสอน  นอกจากหลกัสูตรท่ีก าหนดว่าจะสอน

อะไรใหก้บัผูเ้รียนแลว้  องคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญัและนกัการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจ 

คือ  การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเป็นความพยายามในการหาวิธีการท่ีจะท าให้

ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายตามต้องการ  วิธีด าเนินการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าให้ความพยายามน้ีประสบ

ผลส าเร็จก็คือ  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

การจดัการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีผูส้อนจดัข้ึนเพื่อวางเง่ือนไข  และเตรียม

สถานการณ์ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  และเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ีผูส้อนก าหนด (ชนาธิป พรกุล.

2535:8)ดงันั้น  รูปแบบการเรียนการสอนจึงเป็นแนวทางท่ีผูส้อนน าไปใชส้อน  เพื่อช่วยให้ผูเ้รียน

ไดข้อ้มูลความรู้  ความคิด  ทกัษะ  ค่านิยม  วิธีคิด  และแสดงออกถึงความสามารถท่ีจะเรียนรู้ให้

บรรลุผลตามเป้าหมายไดโ้ดยง่าย  และมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Joyce & well.1996 : 7 ; Reigeluth. 

1983 : 4)  แนวทางท่ีน ามาใช้น้ีจะจดัข้ึนอย่างมีระเบียบแบบแผนตามหลกัการปรัชญา ทฤษฎี 

แนวคิด  หรือความเช่ือต่างๆ  โดยน าวีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ มาช่วยให้เป็นไปตาม

หลกัการท่ียึดถือ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เซเลอร์และคณะ( Saylor,et al.1981 :271) ท่ีกล่าววารูปแบบการ

เรียนการสอน  หมายถึง  แบบแผนของการเรียนท่ีมีการจดักระท าชุดของพฤติกรรม  เพื่อจุดหมายใด

จุดหมายหน่ึง 

จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้่า  รูปแบบการเรียนการสอน  หมายถึง  กระบวนการท่ี

เป็นล าดบัขั้นตอนท่ีใชส้ าหรับเป็นแนวทางในการจดัเง่ือนไข  เพื่อการเรียนรู้  อนัจะน าไปสู่ผลการ

เรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงตามเป้าหมาย 

ส าหรับรูปแบบการสอน หรือรูปแบบการเรียนการสอน (IM: Instructional Model) 

หมายถึงแนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธ์ในการน าเสนอเน้ือหาและจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตาม

ขั้นตอนและวธีิการท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญคิดคน้ข้ึน ซ่ึงสังเคราะห์มาจากหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้
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และเง่ือนไขการเรียนรู้ต่าง ๆ รูปแบบการเรียนการสอนจึงมีจ านวนมากมาย แต่การออกแบบระบบ 

หรือรูปแบบการเรียนการสอนท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายและไดมี้การน าไปประยกุต ์มีดงัต่อไปน้ี 

แนวคิดของเควนิ ครูส (2008 : 1) คือ ADDIE  MODEL ซ่ึงมาจากอกัษรตวัแรกใน     การ

ออกแบบระบบการเรียนการสอน คือ A-analyze การวิเคราะห์ความจ าเป็นหรือปัญหาอุปสรรค 

ตดัสินใจว่าจะต้องเรียนรู้เร่ืองอะไรด้วยวิธีใด D-design การก าหนดว่าจะเรียนรู้ด้วยวิธีใด และ

อยา่งไร ระบุกิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เลือกวิธีการและส่ือ   D-develop  การสร้าง

และผลิตเคร่ืองมือต่างๆ  ตรวจสอบและปรับปรุง   I-implement การน าแผนหรือโครงการไปปฏิบติั   

E-evaluate   การพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอน ประเมินทุกอยา่งท่ีผา่นมา ปรับปรุง

เพื่อน าไปปฏิบติัต่อไป (Braxton, Bronico, & Looms 2000 : 12 ; Malachowski 2002 : 9)   อยา่งไรก็

ตาม มีนกัการศึกษาหลายท่าน คิดรูปแบบ/แบบจ าลองระบบการสอนข้ึนมาอยา่งหลากหลาย เพื่อให้

สามารถเลือกใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการออกแบบระบบการเรียนการสอน  การจดัการเรียนการสอน 

หรือการแกปั้ญหาการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช ้  

ส าหรับจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil: 2000: 9) ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการ

สอน (Model of Teaching) เร่ิมจากการเสนอภาพให้เห็นเหตุการณ์ในห้องเรียน (scenario) โดยใช้

การเล่าเร่ือง มีครูและนกัเรียนเป็นผูแ้สดง โดยจ าลองเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนเพื่อน าไปสู่

รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีองคป์ระกอบ 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (The model of teaching)      

มี 3 ส่วน คือ 

 1.  กระบวนการเรียนการสอน (syntax หรือ phases) เป็นการจดัเรียงล าดบักิจกรรม

ท่ีจะสอนเป็นขั้น ๆ ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีจ านวนขั้นตอนการเรียนการสอนแตกต่างกนัไป 

 2. ระบบสังคม (social system) เป็นการอธิบายบทบาทของครูและนกัเรียนใน       

การจดัการเรียนการสอน 



208 

 

 3. หลกัการตอบสนอง (principle of reaction) เป็นหลกัการหรือวิธีการท่ีครูจะ

ตอบสนองต่อส่ิงท่ีนกัเรียนกระท า อาจเป็นการให้รางวลั การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ

ปฏิบติัโดยไม่มีการประเมินวา่ถูกหรือผดิเป็นตน้ 

 4. ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนของรูปแบบ หรือระบบสนบัสนุน (support 

system) เป็นการบอกเง่ือนไข หรือส่ิงจ าเป็นในการท่ีจะใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนให้

เกิดผล ตามท่ีคาดหวงัให้กบัผูเ้รียน เช่น การสอนเพื่อฝึกทกัษะ นกัเรียนจะตอ้งไดฝึ้กการท างานใน

สถานท่ีและดว้ยอุปกรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพการท างานจริง หรือเตรียมส่ืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพร้อมใช้

ต่าง ๆ ใหค้รบถว้น 

ส่วนท่ี 2 การน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช้ (application) เป็นการแนะน า หรือ

ให้ขอ้แนะน าการใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนนั้น เช่น จะใช้กบัเน้ือหาประเภทใดจึงจะ

เหมาะสมและใชก้บัเด็กระดบัใด เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 3 สาระความรู้และทกัษะในการปฏิบัติงาน และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  

(instruction and nurturant effects) ในแต่ละรูปแบบจะตอ้งจดัสาระความรู้และทกัษะในการ

ปฏิบัติงานอะไรบ้าง ให้กับผู ้เรียนรวมทั้ งมีส่ิงส าคัญ องค์ประกอบอะไรบ้างท่ีจะท าให้การ

ด าเนินการจดัการเรียนรู้นั้นประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ซ่ึงก็คือการสอนของครูท่ีจดัข้ึนตาม

ขั้นตอนและสภาพแวดลอ้ม ในการเรียนสมรรถนะส าหรับท่ีผูเ้รียนตอ้งมี และตอ้งให้มีการพฒันา

ตลอดกระบวนการซ่ึงถือผลท่ีเกิดข้ึนจากการสอน และเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งมีในการพฒันาการเรียนรู้

ของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ คุณสมบติัคุณลกัษณะหรือสมรรถนะของ

ผูเ้รียนท่ีตอ้งปลูกฝังจนติดตวั เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามท่ีคาดหวงั  อาจกล่าวโดย

สรุปวา่ การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Joyce and Weil น้ี ครูผูส้อนตอ้ง

เขา้ใจทุกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริงโดยการฝึกฝนตนเองให้สามารถใช้

รูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวใหเ้กิดประโยชน์และมีความเหมาะสม 

สรุปรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ  Joyce and Weil นั้นประกอบดว้ย

องคป์ระกอบส าคญัท่ีเป็นรูปแบบเชิงปฏิบติัประกอบดว้ยกระบวนการเรียนการสอน  สาระความรู้



209 

 

และทกัษะในการปฏิบติังาน  ส่ิงท่ีส่ิงเสริมการเรียนรู้  ระบบสังคม  หลกัการตอบสนอง  และส่ิง

สนบัสนุน 

ดงันั้นสรุปไดว้่า การออกแบบระบบการเรียนการสอน (ISD : Instructional System 

Design หรือ ID : Instructional Design) หมายถึง การจดัการสอนอยา่งมีระบบ โดยมุ่งหมายอาศยั

ความรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ซ่ึงรวบรวมองคป์ระกอบ

และปัจจยัต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจออกแบบระบบการเรียนการสอน แลว้จึงท าการ

ทดลองและปรับปรุงแก้ไขจนใช้ได้ผล ซ่ึงก็คือการน าไปสู่ความส าเร็จของการเรียนรู้ตาม

วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ ระบบการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

โดยทัว่ไปจะประกอบไปด้วยหลกัการ  วตัถุประสงค์  สาระความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน  ระบบสังคม  หลกัการตอบสนองและ

ส่ิงสนบัสนุน 

3. หลกัการแนวคิดทีเ่กีย่วกบัการสอนทีเ่น้นภาระงาน Task-based Learning 
  ค าจ ากดัความของค าวา่ภาระงาน (Task) มีตั้งแต่ค าจ  ากดัความแบบทัว่ ๆ ไป และ

ค าจ ากดัความเฉพาะท่ีมีความซบัซ้อนโดยผูใ้ห้ความหมายระบุถึงภาระงานท่ีปฏิบติัทุกวนัเป็นภาระ

งานในลกัษณะท่ีปฏิบติัจริง (Real World Tasks) และภาระงานท่ีใช้ในการสอนภาษาท่ีสองใน

ห้องเรียน (Pedagogical Tasks) เร่ิมจากการให้ความหมายโดยลอง (Long 1985) สรุปวา่ ภาระงาน 

(Task) คือส่ิงท่ีเราท าในชีวติประจ าวนั โดยท าเพื่อตนเองหรือไดรั้บมอบหมายให้ท าเพื่อผูอ่ื้นอาจได้

หรือไม่ไดรั้บส่ิงตอบแทน อาทิ การทาสีร้ัวบา้น การกรอกแบบฟอร์ม เป็นตน้ ค าจ  ากดัความดงักล่าว

ถือว่ากล่าวถึงภาระงานในลักษณะของงานนอกห้องเรียน ส่วนค าจ ากัดความของภาระงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการศึกษานั้นไดมี้ผูเ้สนอไวอ้ย่างหลากหลายไดแ้ก่ ครุกส์ (Crooks 1986) และไรท ์

(Wright 1987) โดยครุกส์ (Crooks)  กล่าววา่ ภาระงานหมายถึงงานหรือกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมาย

เฉพาะ เป็นส่วนหน่ึงของการเรียน การท างานหรือเป็นเคร่ืองมือใช้ในการเก็บขอ้มูลของงานวิจยั 

ขณะท่ีไรท์ (Wright) ให้ความหมายว่าภาระงานคือปัจจยัท่ีใช้ในการสอนโดยอาจเป็นขอ้มูลท่ี

ก าหนดให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัตามอาทิ ค าถาม ค าสั่งหรือค าเชิญชวน นอกจากนั้นยงัไดมี้ผูใ้ห้ค  าจ  ากดั

ความของภาระงานแคบลงมาในลกัษณะของภาระงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงความสามารถในการศึกษา
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โดยเฉพาะในการศึกษาภาษาท่ีสองไดแ้ก่ คราห์นคี (Krahnke 1987) ซ่ึงกล่าววา่ภาระงาน (Task) 

หมายถึงกิจกรรมท่ีผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัเพื่อฝึกการใชภ้าษาในสถานการณ์นอกห้องเรียน ภาระงานต่าง

กบักิจกรรมอ่ืนเน่ืองจากมีจุดมุ่งหมายท่ีนอกเหนือจากการใช้ภาษาซ่ึงความหมายดงักล่าวเป็นการ

มองวา่ภาระงานเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนภาษาท่ีสองแสดงออกหรือปฏิบติัในห้องเรียนเพื่อเป็นการฝึกซ้อม

การใชภ้าษาในการส่ือสารในสังคมภายนอกห้องเรียนนัน่เอง ความหมายของภาระงานยงัไดรั้บการ

นิยามเฉพาะในลกัษณะของบทบาทท่ีมีต่อความสามารถในการสอนการพฒันาภาษาทั้งดา้นรูปแบบ

ของภาษาและความหมาย โดยผูใ้ห้ค  านิยามดงักล่าวอาทิ บรีน (Breen 1987) ความหมายโดยสรุป 

ภาระงาน (Task) หมายถึง แบบฝึกหดัซ่ึงมีตั้งแต่ระดบัง่ายไปสู่ระดบัยากรวมทั้งหมายถึงกิจกรรม

ต่างๆ เช่นสถานการณ์จ าลอง การรวมกลุ่มแกปั้ญหาและการตดัสินใจ พราบูห์ (Prabhu 1980) กล่าว

วา่ภาระงานคือกิจกรรมท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายหรือความส าเร็จท่ีตั้งไวโ้ดยใชข้อ้มูลท่ีมี

อยูผ่า่นกระบวนการทางความการอ่านโดยในการปฏิบติัภาระงานแบ่งเป็นสองขั้นตอนคือขั้นเตรียม

ปฏิบติังาน (Pre-task) และขั้นการปฏิบติัจริง (Task) ขณะท่ีแคนดลิน (Candlin 1987) กล่าววา่ ภาระ

งาน(Task) หมายถึงกิจกรรมท่ีให้ความส าคัญกับขั้ นตอนความสามารถในการอ่านและส่ือ

ความหมายท าให้เกิดความรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปใช้ได้โดยกิจกรรมเป็นประเภทจ าแนกความ

แตกต่าง การเรียงล าดบั การแกปั้ญหาเป็นตน้  สเวลส์ (Swales 1990) ก็เป็นผูห้น่ึงท่ีมีความเห็น

สอดคลอ้งกบั แคนดลิน (Candlin)  โดยให้ความหมายเพิ่มเติมจากแคนดลิน (Candlin) ว่า ไม่ว่าจะ

เป็นกิจกรรมจ าแนกความแตกต่างหรือการเรียงล าดบัภาระงานดงักล่าวหรือกิจกรรมเหล่านั้นตอ้งมี

เป้าหมายท่ีชดัเจนสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนได ้โดยท าให้เกิดความการอ่านและ

ใช้รูปแบบรวมทั้งทกัษะท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นนิยามของภาระงาน (Task) ไดร้ะบุโดย นูแนน 

(Nunan 1989) วา่หมายถึงกิจกรรมท่ีใชใ้นหอ้งเรียนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการความการอ่านและการ

เข้าใจรวมถึงการท่ีผู ้เรียนใช้ภาษาในการปฏิสัมพันธ์ท่ีเน้นความหมายมากกว่ารูปแบบหรือ

โครงสร้างภาษา รวมทั้งริชาร์ดและคณะ (Richards et al 1986) ให้ความหมายของภาระงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการสอนภาษาโดยสรุปวา่ คือกิจกรรม (Activity ) หรือการกระท า ซ่ึงเกิดข้ึนเน่ืองจาก

การท าความเขา้ใจทางภาษา เช่น การวาดแผนท่ีขณะฟังจากเคร่ืองบนัทึกเสียง การฟังค าบอกค าสั่ง 

และท าตามค าสั่งนั้น ขณะท่ีวิลลิส (Willis 1996) กล่าวว่าภาระงานเป็นกิจกรรมทางภาษาท่ีให้

ความส าคญักบัผลของกิจกรรมมากกวา่รูปแบบภาษาและความหมายหรือบริบท  
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  สรุปไดว้า่ภาระงานในความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนภาษาท่ีสองใน

ห้องเรียนนั้น หมายถึงกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายชดัเจนเป็นกิจกรรมท่ีใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการ

ปฏิบติัมีรูปแบบท่ีหลากหลายในการให้ผูเ้รียนได้ฝึกและในการปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนนั้นเน้น

ความหมายทางภาษามากกวา่รูปแบบหรือเนน้ผลของกิจกรรมมากกว่ารูปแบบภาษา ดงันั้นการน า

หลักการหรือจุดเด่นของการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานมาใช้ในการจดักิจกรรมการอ่าน

นอกจากจะส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านแล้ว ภาระงานการอ่านท่ีมีความยากง่ายเหมาะสมกบั

ผูเ้รียนรวมทั้ งการก าหนดความส าเร็จการอ่านด้วยช้ินงานปลายทางท่ีท้าทาย น่าสนใจและมี

ความหมายกล่าวคือสามารถน าไปใชจ้ริงไดย้อ่มถือเป็นแรงจูงใจหรือการกระตุน้ผูเ้รียนให้สนุกกบั

การอ่านไดอ้ยา่งดี ซ่ึงแรงจูงใจดงักล่าวผูว้จิยัมัน่ใจวา่จะน ามาสู่ความพึงพอใจต่อการอ่านของผูเ้รียน

นัน่เอง 

4. หลกัการแนวคิดทีเ่กีย่วกบัการอ่านภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง/ภาษาต่างประเทศ 
 Barnett ( 1989 ) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบักระบวนการอ่านภาษาท่ีสองในปัจจุบนัวา่ยงัไม่มี
รูปแบบท่ีชัดเจน มีแต่เพียงหลักการซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วๆไป โดยให้ความสนใจไปท่ี
กระบวนการในการท างานของสมองในขณะอ่านมากกว่าท่ีจะวดัผลการอ่าน ซ่ึงแนวคิดน้ีมองว่า
กระบวนการอ่านภาษาท่ีสองมีความคลา้ยคลึงกบักระบวนการอ่านภาษาท่ีหน่ึง คือเป็นกระบวนการ
ปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Process) โดยเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านกบับทอ่านเพื่อสร้างความหมาย 
กระบวนการน้ีผูอ่้านเป็นจุดส าคญัของกระบวนการ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนภาษาท่ีสองมองวา่
กระบวนการอ่านน้ีเป็นกระบวนการท่ีเนน้ผูอ่้าน ( Reader-based ) หรือเนน้มโนทศัน์(Conceptually 
Driven) นัน่คือเช่ือวา่วตัถุประสงค ์ทกัษะความรู้ความคิด สมิทธิภาพทางภาษา กลวิธี ความรู้เดิม มี
ส่วนช่วยในการสร้างความเข้าใจในการอ่านมากกว่าตวัอกัษร ไวยากรณ์ หรือโครงสร้างทาง
ความหมายท่ีปรากฏในบทอ่าน   
 

5. แนวคิด หลกัการเกีย่วกบัคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  

การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบน าตนเองประกอบด้วย ผูส้อน ผูเ้รียน 
หลกัสูตรสภาพแวดลอ้มทางการเรียนการสอน และกระบวนการด าเนินการ ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบมี
ลกัษณะเฉพาะดงัน้ี   

2.4.7.1 บทบาทของผู้สอน 
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การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบน าตนเองไดเ้ปล่ียนแปลงหนา้ท่ีของผูส้อน
จากยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางไปเป็นยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยหนา้ท่ีของผูส้อนคือ การส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีอิสระในการตดัสินใจ ใช้สติปัญญาของตนเองอย่างเต็มท่ี ผูส้อนเป็นผูจ้ดัประสบการณ์
ต่างๆใหผู้เ้รียนมีโอกาสเลือกตดัสินใจในการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง  

 
Brockett and Hiemstra (1991) กล่าววา่ หนา้ท่ีของผูส้อนคือ ผูอ้  านวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ ผูก้  าหนดแหล่งความรู้ และเป็นผูส้นบัสนุนในการเรียนรู้แบบน าตนเองให้เกิดแก่ผูเ้รียนมาก
ยิง่ข้ึน ดงันั้นวสัดุอุปกรณ์การเรียนรู้จึงถูกก าหนดอยา่งกวา้ง ๆ มีกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีมีประโยชน
ต่อผูเ้รียน คือการเตรียมแบบเรียนหรือการให้ค  าแนะน าการศึกษา การใช้อุปกรณ์ท่ีสัมพนัธ์กับ
หลกัสูตร ทั้งน้ีรวมถึงวสัดุอุปกรณ์ รายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรู้ อตัชีวประวติั แบบสัญญา
การเรียนรู้ ค าอธิบายหรือค าแนะน าท่ีจ  าเป็นอ่ืน ๆและอุปกรณ์พิเศษอ่ืน ๆ ท่ีผูอ้  านวยความสะดวก
คิดวา่มีประโยชน์ต่อผูเ้รียน  ผูอ้  านวยความสะดวกควรจะวางแผนและเตรียมการต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กบั
หลกัสูตร แบบเรียนและอุปกรณ์การสอนควรดึงดูดใจผูเ้รียนนอกจากน้ีการสร้างบรรยากาศท่ีดีต่อ
การเรียนรู้หลายกิจกรรม ท่ีส าคญัควรสร้างบรรยากาศในดา้นท่ีดีในชัว่โมงแรก ควรสร้างเจตคติท่ีดี
แก่ผูเ้รียนเก่ียวกบัวชิา ผูส้อน รูปแบบการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ตวัอยา่งเช่น 

1. การวางแผน  เพื่อใหแ้น่ใจวา่ชั้นเรียนหรือสถานท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้ขา้รับ 
การฝึกอบรมและการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั พยายามจดัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทางกายภาพใหเ้หมาะสม 

2. ผูอ้  านวยความสะดวกควรมาถึงห้องก่อนเพื่อใหแ้น่ใจวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจดัข้ึนมีความ 
เหมาะสม รวมทั้งการจดัเก้าอ้ี แสงสว่าง และให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ มีอยู่ในห้องและ
พร้อมใชง้านไดดี้ 

3. หากมีคาบเรียนท่ีใชเ้วลานาน ๆ ควรพิจารณาถึงการพกัคร่ึงเวลาดว้ย 
นอกจากน้ี  สมคิด(2532) กล่าววา่ ผูส้อนมีหนา้ท่ีส่งเสริมและช่วยเสริมสร้างความพร้อมให้

เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนด้วยตวัผูเ้รียนเองและตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการ ผูส้อนจะตอ้งมีความเช่ือว่าถ้าให้
เง่ือนไขท่ีถูกตอ้ง  ผูเ้รียนจะแสดงออกมาเองถา้มีพลงัและความสามารถเสาะแสวงหาความรู้ไดด้ว้ย
ตนเองและผูส้อนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีลกัษณะของการใฝ่รู้อยูใ่นตนเอง รวมทั้งมีลกัษณะของนกัคิด  นกั
สงสัยนกัคน้ควา้ และตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความคิด ติดตาม สงสัยตามและคน้ควา้ตาม จึงจะท า
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ แบบน าตนเอง(สุรกุล, 2532)  จากหน้าท่ีของผูส้อนดงักล่าวขา้งตน้ 
Knowles (1975) ได ้กล่าวถึงบทบาทของผูส้อน เม่ือจะสอนดว้ยวธีิ การเรียนรู้ แบบน าตนเองถึงการ
เตรียมตวัและการวางแผนท่ีจะถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เกิดความกระจ่างไว ้โดยการตั้งค  าถาม 4 ขอ้ 
ดงัน้ี 
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1. เน้ือหาวิชา จ าเป็นตอ้งครอบคลุมอะไรบา้ง ผูส้อนควรจะรวบรวมและแสดงรายการ
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นแนวคิด หลกัการ ทกัษะท่ี ใชใ้นหลกัสูตร เป็นตน้  

2. ผูส้อนมีวิธีจดัเน้ือหาวิชาทั้งหมดให้เหมาะสมได้อย่างไร ผูส้อนควรจดัเน้ือหาให้
เหมาะสมกบัเวลาเรียน 

3. ผูส้อนมีวธีิจดัเรียงล าดบัความต่อเน่ืองของวิชาให้สมเหตุสมผลไดอ้ยา่งไร ผูส้อนควรจดั
ให้มีความเหมาะสมกบัลกัษณะธรรมชาติของเน้ือหาในแต่ละรายวิชา เช่น เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประวติัศาสตร์ควรเรียงล าดบัเน้ือหาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั หรือเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะ 
ควรเรียงล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก 

4. ผูส้อนจะใช้วิธีการใดถ่ายทอดเน้ือหาวิชาให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ผูส้อนควร
พิจารณาวธีิสอนให ้เหมาะสมกบัเน้ือหาวชิาท่ีเรียน เช่นเน้ือหาเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงควรใช ้วิธีบรรยาย 
หรือผูส้อนอาจมอบหมายให้ผูเ้รียนไปปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนหรือการศึกษาจากส่ือ         
วดิีทศัน์ เป็นตน้ 

4.7.2 บทบาทของผู้เรียน 
Knowles (1975) ไดส้รุปบทบาทของผูเ้รียนในการเรียนรู้แบบน าตนเอง ดงัน้ี 
1. การเรียนรู้แบบน าตนเอง ควรเร่ิมจากการท่ีผูเ้รียนมีความตอ้งการท่ีจะเรียนในส่ิงหน่ึงส่ิง

ใดเพื่อการพฒันาทกัษะความรู้ ส าหรับการพฒันาชีวติและการงานอาชีพของตนเอง 
2. การเตรียมตวัของผูเ้รียน คือ ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาหลกัการ จุดมุ่งหมายและโครงสร้างของ

หลกัสูตร รายวชิาและจุดประสงคข์องรายวชิาท่ีสอน 
3. ผูเ้รียนควรจดัเน้ือหาวิชาด้วยตนเอง ตามจ านวนคาบท่ี ก าหนดไวใ้นโครงสร้างและ

ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใหช้ดัเจนวา่จะใหบ้รรลุผลในดา้นใด  เพื่อแสดงให้เห็นวา่ผูเ้รียน
ไดเ้กิดการเรียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ และมีความคิดเห็นหรือเจตคติในการน าไปใช้กบัชีวิต สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

4. ผูเ้รียนเป็นผูว้างแผนการสอน และด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นดว้ยตนเอง โดย
อาจจะขอค าแนะน าช่วยเหลือจากผูส้อนหรือเพื่อน ในลกัษณะของการร่วมมือกนัท างาน 

5. การประเมินผลการเรียนดว้ยการน าตนเองควรเป็นการประเมินผลร่วมกนัระหวา่งผูส้อน
กบัผูเ้รียน โดยผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัตั้งเกณฑก์ารประเมินผลร่วมกนั 

 
องค์ประกอบของรูปแบบการสอนกลวธีิการอ่านอนิเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเน้นภาระงานเพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
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 จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการของรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และ
คุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบด้วย หลกัการ
แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการวจิยัและพฒันา,หลกัการแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการเรียนการ
สอน, หลกัการแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการสอนท่ีเนน้ภาระงาน Task-based Learning, แนวคิดท่ีเก่ียวกบั
การอ่านภาษาองักฤษในฐานะภาษาท่ีสอง/ภาษาต่างประเทศ, แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคุณลกัษณะการ
เรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง          รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และผลการวิเคราะห์ผูเ้รียน ผูว้ิจยัน ามา
พฒันาเป็นรูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี โดยใช้ช่ือรูปแบบว่า “PMALS Model” หรือ “รูปแบบ พีเอ็มเอแอลเอส” และมี
องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และเง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเนน้ภาระงานไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ ดงัแผนภาพ 
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PMALS Model 

1. หลกัการ 
 การจดัการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน กบักลวิธีการอ่านผ่านส่ือในยุคปัจจุบนั 
(Internet Hypertext) ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจรวมทั้งส่งเสริมคุณลกัษณะ
การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  
 
2. วตัถุประสงค์ 
       เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ย
การน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ประกอบดว้ย 
5 ขั้น รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที ่ 1  ขั้นวางแผน (Planning) การแนะน าหวัขอ้และการกระตุน้ความรู้เดิม 
ศพัท ์ส านวน เพื่อใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงกบัการปฏิบติัภาระงาน 

ขั้นตอนที ่ 2  ขั้นน าเสนอ (Modeling) สาธิตกลวธีิท่ีใชใ้นการอ่านอินเทอร์เน็ต
ไฮเปอร์เทก็ซ์ 

1.  ตระหนกัและสร้างความส าคญัของส่ิงท่ีจะอ่าน Realizing and constructing 
potential texts to read 

 2. คน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง ระบุบการดึงขอ้มูลเพื่อเขา้ถึงและภาพรวมขอ้มูล
เป้าหมายท่ีเป็นไปได ้Searching for relevant information retrieval systems to access and overview 
possible target information          

 3. ลดช่วงของขอ้มูล โดยการสร้างค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้และความส าคญั
ของงาน   Identifying and learning important information 

 4. ใชโ้ครงสร้างเวบ็ไซตท่ี์จะช่วยสร้างความหมาย   Using Website structure to 
help construct meaning 

 5. การตรวจสอบติดตามทุกแง่มุมของการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ 
Monitoring and determining that an aspect of Internet hypertext reading needs attention 



217 

 

 6. ประเมินความเก่ียวขอ้งและประโยชน์ของขอ้มูล และเส้นทางท่ีเป็นไปไดเ้พื่อ
ความส าเร็จของงาน Evaluating the possible paths through Internet hypertext to successful 
completion of task  

 7.การสรุปใจความส าคญัจากส่ิงท่ีอ่าน Finding the main idea 
ขั้นตอนที ่ 3  ขั้นการน าไปปฏิบัติ (Action) ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัภาระงาน

ท่ีไดรั้บมอบหมาย ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารขณะปฏิบติัภาระงาน 
ขั้นตอนที ่ 4   ขั้นฝึกใช้ภาษา (Language Practice) ผูส้อนเพิ่มเติมในส่วนท่ี

บกพร่อง และฝึกการใชภ้าษา เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง ใหผู้เ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
โดยการฝึกหาขอ้มูลจากเวบ็ไซตแ์ละอ่านอยา่งอิสระ (Independent Reading)  

ขั้นตอนที ่ 5  ข้ันสะท้อนการเรียนรู้ (Self-Reflection) ประเมินผลภาระงาน 
สะทอ้นการเรียนรู้  ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น บนัทึกส่ิงท่ีไดพ้ฒันา ปัญหาและอุปสรรค 

 
4. การวดัประเมินผล 

 การวดัประเมินผลตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นภาระงานและแนวการ

เรียนรู้ภาษาเพื่อความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ มีการว ัดประเมินผู ้เรียน 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 

 

5.เง่ือนไขส าคัญในการน ารูปแบบการสอนไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 

 ในการน ารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นภาระงาน

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และคุณลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ 

  1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบติัภาระงานอยา่งพอเพียง 

  2. ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้และทกัษะพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้เน้ือหาใหม่ 

  3. ยืดหยุ่นระยะการท ากิจกรรมการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เท็กซ์เนน้ภาระงานให้

เหมาะสม 



โครงสร้างทางเน้ือหาของการสอนกลวธีิการอ่านอนิเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเน้นภาระงาน                                                                                                            
Content Specification of Task-based and Internet Hypertext Strategies Instructional Model 

Chapter No. / 
Task 

Objectives 
Task-based 
Activities 

Hypertext 
Reading 

Strategies 

Linguistic 
Content 

Teaching Procedures Task Option Evaluation Remark 

Chapter 1 
Food and 
Nutrition 
 

1. Students 
will be able to 
scan and skim 
the hypertext 
(e.g. title, 
heading, 
picture, 
graphics) 
 

Listing:  
(Whole class) 
- Brainstorming 
„What do the 
children eat at 
school? 
„How are food 
and eating in 
the past 
different from 
food and 
eating today? 
 
(group work) 
- Fact-finding, 
make a survey 
by filling in 

„Realizing and 
constructively 
potential texts to 
read 
 
„search for 
relevant 
information 
retrieval systems 
to access and 
overview possible 
target information 
 
„Identifying and 
learning important 
information 
 

Function 
Describing 
 Comparing  
Asking & 
Answering the 
questions  
 
Structure 

Part of speech 

(Nouns) 

 
Vocabulary  
Food, 
Nutrition  
 
 

Planning  
-Explain the lesson aims to revise 
words from their background 
knowledge.  
 
- Basically the lesson is a discussion 
leading up to a reading. The 
question for discussion is: 
What do the children eat at school? 
How are food and eating in the past 
different from food and eating 
today? Teacher might then put the 
students into groups to discuss. 

 
Modeling 

-Teacher shows how to use an 
appropriate browser and select the 

Input 
- VDO Clip 
- Example of Websites 
- Vocabulary, phrases, 
and expressions  
 
Condition 
- Students are allowed 
to interact with teacher, 
individual, pair, or 
group.  
 
Process 
- Surveying, analyzing, 
and evaluating the 
information.  

Outcome/ 
Product  
- Self evaluation 
(Learning log) 
- A Poster of 
“Clean Food”. 
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Chapter No. / 
Task 

Objectives 
Task-based 
Activities 

Hypertext 
Reading 

Strategies 

Linguistic 
Content 

Teaching Procedures Task Option Evaluation Remark 

the chart with 
information 
form three 
classmates. 

„Using Website 
structure to help 
construct meaning 
 
„Monitoring 
 
„determine that an 
aspect of Internet 
hypertext reading 
needs attention 
 
„Evaluating the 
possible paths 
through Internet 
hypertext to 
successful 
completion of task  
 
„Evaluating the 
result of search or 

website. 

- Teacher shows how to use key 
words and select the appropriate 
website. 

- Teacher shows how to scan for 
specific information and skim for 
finding general information. 

Action: 

-Students can do to any website 
or use any search engine to finish 
the task. Even if the students 
know the answers, please also 
find the answers on the Internet as 
if you don’t know. 

Language Focus: 

-Ask the students to go through 
the text underlining all the nouns. 
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Chapter No. / 
Task 

Objectives 
Task-based 
Activities 

Hypertext 
Reading 

Strategies 

Linguistic 
Content 

Teaching Procedures Task Option Evaluation Remark 

move in Internet 
hypertext 

- Complete the table with the 
information you find. 

Self-reflection:  

Students consider the information 
learned in the reading to write a 
short essay that explains whether 
they are eating healthfully. 

-Ask one or two of the 
representatives to present the 
views of their group. 
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Lesson Plan 

Chapter 1: Food and Nutrition 

 

Subject:  Reading for the information 

Class:   1st Year English Education Students, Faculty of Education  

Time: 3  periods 

Content:  School Lunches Around the World 

Unit Objective: 1. Students will be able to comprehend the Internet hypertext 

Reading  

Materials:  1. Internet Website  

 2. VDO Clip:  

 

Procedures Teacher’s Role Students’ role Evaluation 

1. Planing - Explain the lesson aims to 

revise words from their 

background knowledge.  

 

- Let students to list the content 

words. (nouns) 

- Remind yourself and 

friends of what you 

know the important of 

internet hypertext 

reading in daily life. 

- Watch the clips of 

Food around the 

world, then brainstorm 

and discuss with 

friends and teacher.  

- List the following 

words, phrases and 

expressions in the 

column provided.  

- Teacher’s 

observation 

form 

2. Modeling Topic: School Lunches Around 

the World 

-Models how to search for 

 - Observe the teacher 

how to use the 

keyword and select the 

- Teacher 

models the 

strategies 
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Procedures Teacher’s Role Students’ role Evaluation 

relevant information retrieval 

systems to access and overview 

possible target information 

,how to Identify and learning 

important information,  how to 

use Website structure to help 

construct meaning, how to   

determine that an aspect of 

Internet hypertext reading needs 

attention, how to evaluate the 

result of search or move in 

Internet hypertext. 

- Model the student how to find 

the main idea in the text. 

website 

-Try to use the 

appropriate browser. 

- Try to notice 

important reading for 

main idea strategies  

 

 

 

 

3. Action - Assign students to read and 

complete the chart. 

- Go around, helping if needed.  

- Jot down language points for 

highlighting later.  

- Pick 8-10 volunteers to present 

the class.   

- Play the video to the class.  

- Write on board words and 

expressions from students 

presented in class. 

- Help students brainstorming 

language features from the 

-Try to use the 

appropriate browser 

- Discuss with friends 

about the school lunch 

around ASEAN and 

then complete the chart 

- Write down the 

example sentences on 

board.  

- Write down language 

features on the broad.   
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Procedures Teacher’s Role Students’ role Evaluation 

lesson 

4. Language 

Practice 

- Jot down language points to 

help them clear at the end 

lesson. 

- Students will be able 

to summarizes the sentences of 

relative clauses. 

-Let pairs of students present to 

the class. 

 

- Individually, students 

complete the passage  

 

- Present to the class. 

- Teacher’s 

observation 

form 

 

5. Self-

reflection 

 

-Let students work in pair to 

search and make a report of 

“Healthy food”. 

- Let students write down the 

strategies that they use during 

internet hypertext reading. 

 

- Write a paragraph 

about “Healthy food”. 

- Write down the 

strategies that use 

during internet 

hypertext reading . 

 

 

Reflection 

sheet  
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Chapter 1 

Food and Nutrition 

I: Planning 

1. Look at the photo and discuss your answers with a partner.  

 What is happening in each of them? 

 What do the children eat at school? 

 How are food and eating in the past different from food and eating today? 

2. Make a survey by filling in the chart with information form three classmates. 

Questions Name_________ Name_________ Name_________ 

When you were a child, did you 
eat lunch at school?    

When you were a child, did you 
bring your lunch to school?    

When you were a child, did you 
eat lunch at home?    

Where did you usually eat?    

What did you usually eat?    

Where do you eat lunch now?    

What do you usually eat?    

 

Fig1: The information about luncheon from three classmates. 
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3. Match the ten popular international dishes to the countries they come from. 

____ 1. pizza     a. China 

____ 2.fried rice    b. Italy  

____3. chili     c. Mexico  

____4. kapusniak     d. Poland 

____ 5. sushi     e. Egypt 

____ 6. kimchi    f. Japan 

____ 7. borscht    g. India 

____ 8. pho     h. Ukraine 

____ 9. curry     i. Korea 

____ 10. bamya    j. Vietnam  

 

II. Modeling  

 

 “How do schoolchildren eat around the world?  What do the students in the 

world usually eat at school?” 

 

  Fig 2: Task directions with the challenge questions. 
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Challenge: “How do schoolchildren eat around the world?  What do the students in the 
world usually eat at school?” 

Text Teacher commentary during the modeling 
strategies 

Strategies 
modeled 

Google Docs page 
with task (Fig 2) 

 

 I realize and construct potential texts to 
read by reading the task directions in Fig2. 
―I‘m going to read the question and figure 
out what kind of problem I need to solve.  

 Realizing and 
constructing 
potential texts to 
read 

Google search box 
(Fig 3) 

 I search for relevant information retrieval 
systems to access and overview possible 
target information. The question begins 
with ―how do schoolchildren eat‖, so, I‘m 
looking for different kind of dishes, what 
the children eat for lunch at school. I 
might find this kind of information from 
online magazines, so I‘ll keep in mind as I 
skim the search results.  

 I conduct complementary searches with 
modified or revised keywords to better 
clarify suitability of links and potential 
reading path. Some other important words 
in the questions are “school lunch around 
the world”. I think I will go to a search 
engine and type these words‖ (see Fig 3).   

 searching for 
relevant 
information 
retrieval systems 
to access and 
overview 
possible target 
information          

              

- Type key words 
and search for 
information 

- Revise key 
words 

   

 

Google search 
results with entries 
(Fig 4) 

 I type “school lunch around the world” in 
search words, click search, and I scan 
search results shown in Fig 4:  

 I‘m going to scan down the list and see 
what might be worth reading. 

 Identifying and 
learning 
important 
information 

- Scan the 
information 

- Decide what 
website should 
be read 
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Challenge: “How do schoolchildren eat around the world?  What do the students in the 
world usually eat at school?” 

Text Teacher commentary during the modeling 
strategies 

Strategies 
modeled 

Google search 
results with entries 
(Fig 4) 

 The bold words tell me most of the results 
have something to do with ‗school lunch 
around the world‘, so that‘s good. The 
description in the first link for 
www.oprah.com actually shows the 
information with photos gallery, so that 
looks interesting.  

 I scan further down the search list; I can 
use the website address like context clues 
to get information about who sponsors the 
site. 

  I will start at the first link since it 
provides specific information with photos 
and then see how information compares to 
information at some other location.‖ 

 Using Website 
structure to help 
construct 
meaning 

- Use bold 
words and 
photos gallery 
and construct 
meaning 

- Use the 
website 
address to get 
information 

 

http://www.oprah.c
om/food/School-
Lunches-Around-
the-World-Gallery-
Steven-Stern 
(Fig5) 

 I determine that an aspect of Internet 
hypertext reading needs attention. I click 
on first link to 
http://www.oprah.com/food/School-
Lunches-Around-the-World-Gallery-
Steven-Stern, website shown in Fig 5 and 
scan/read: ―WOW this page report school 
lunch from 13 countries. That‘s 
interesting.  

 Monitoring and 
Determining that 
an aspect of 
Internet hypertext 
reading needs 
attention 

 

- Read the   
website  

 

 

http://www.oprah.c
om/food/School-
Lunches-Around-
the-World-Gallery-

 After I reread the question, I realize that 
I‘m looking for what the students in the 
world usually eat at school. I notice 
information of school lunch in each 

 Monitoring and 
Determining that 
an aspect of 
Internet hypertext 

http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
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Challenge: “How do schoolchildren eat around the world?  What do the students in the 
world usually eat at school?” 

Text Teacher commentary during the modeling 
strategies 

Strategies 
modeled 

Steven-Stern 
(sample page) 
(Fig5)  

country. After skimming, I find that this 
source claims 13 countries around the 
world.‖ In some countries, children eat 
like the international food. But, before I 
just look their word for it, I‘m going to 
learn a little more about who made this 
website to get the sense of how 
trustworthy to they are.   

reading needs 
attention 

- Skim the 
information 

- Find out the 
relevant 
valuable 
information 

The page selected 
from teacher        
(Fig 6) 

 I post the information on Fig 6 where a 
table has been posted to be filled in as 
students completed the task.  

 Evaluating the 
possible paths 
through Internet 
hypertext to 
successful 
completion of 
task  

The page selected 
from teacher            
(Fig 6) 

 So, now, I‘ll turn to our table, copy/paste 
the website address, type the website‘s 
title, and identify the claim (13 countries) 
and source of the claim (Oprah). In the last 
column, I‘m going to indicate that ―Yes‖, 
based on my review; I think this claim is 
accurate and reliable.‖ 

 Evaluating the 
possible paths 
through Internet 
hypertext to 
successful 
completion of 
task 

(http://www.oprah.
com/food/School-
Lunches-Around-
the-World-Gallery-
Steven-Stern) 
 

 I can show you a strategy that will help 
us decide what the author wants us to get 
as the most important point. The strategy 
I want to show you is called ―main 
idea.‖   

 ―Let me show you how to figure out the 
main idea.  I do this after reading when I 
am going back and thinking about what 
is most important about what I just read.  

 Finding the 
main idea  

- Look at the 
pictures 

- Read the title, 
subtitle, first 
sentence and 
last sentence 

http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
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Challenge: “How do schoolchildren eat around the world?  What do the students in the 
world usually eat at school?” 

Text Teacher commentary during the modeling 
strategies 

Strategies 
modeled 

You may put yourself in the author‘s 
place, look for clues the author provides, 
and then try to think of those clues in 
combination to decide how they go 
together.‖   

 ―I first have to put myself in the author‘s 
place to decide what the author values or 
considers important.‖ 

 ―First, I look at the title and graphics, 
this article‘s title is “School Lunches 
Around the World”. There are pictures 
of dishes. Then I look at the text 
features. I question myself ―What will 
this about?‖ 

 ―Second, I look for repeated words, idea 
or information‖ For example, I notices 
the word ―food‖ were used many times. 

 ―Last, I read the whole paragraph and 
decide what the most important 
information is.    

 I can figure out that American schools 
serve unhealthy food for lunch such as 
chicken fingers, French Fries and pizza. 

- Look for 
repeated word  

- Read the whole 
paragraph and 
find the most 
important 
information  
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       Fig3: Google search box with the keyword search for information challenge 
questions. 
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        Fig 4: Google search results for keyword search: school lunch around the world 
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Contributors Website Title & URL Claim Source 
Is source 

reliable? 

Teacher 

School Lunches Around the 

World Gallery 

http://www.oprah.com/food/Sc

hool-Lunches-Around-the-

World-Gallery-Steven-Stern 

13 countries 

(USA, Finland, 

Australia, … 

and etc.) 

www.oprah.com Yes 

Group A 

What school lunches look like 

around the world 

http://www.stylist.co.uk/life/re

cipes/what-school-lunches-

look-like-around-the-world 

10 countries 

(UK, Spain, 

Ukraine, … , 

and etc.) 

www.stylist.co.

uk 

Yes 

Group B     

Group C     

Group D     

 

Fig 5: Website Title & URL results from each group 

 

 

 

 

 

 

http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.stylist.co.uk/life/recipes/what-school-lunches-look-like-around-the-world
http://www.stylist.co.uk/life/recipes/what-school-lunches-look-like-around-the-world
http://www.stylist.co.uk/life/recipes/what-school-lunches-look-like-around-the-world
http://www.stylist.co.uk/
http://www.stylist.co.uk/
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III: Action 

A. Students do the task to solve the problem: “How do schoolchildren around the 

world eat? What do the students in the world usually eat at school?”  

1. Students work with a partner/group to search for information on the internet 

that answers the challenge questions above. 

2. Students use the information you found to complete one or more rows of the 

table below. 

3. Students watch the table grown as you classmates add different information 

from their own search. 

4. We will meet back together to synthesize the information and report an 

accurate and reliable solution to the challenge.  

Contributors Website Title & URL Claim Source 
Is source 

reliable? 

Teacher     

Group A     

Group B     

Group C     

Group D     
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School Lunches Around the World 
(http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-
Stern) 
 
USA 
When President Harry Truman signed the National School Lunch Act into law in 
1946, he probably didn't imagine that American schools would one day be serving 
chicken fingers, frozen French fries and soggy pizza. While nutrition activists are 
trying to get healthier foods into our schools, we wondered what school lunch looks 
like in other countries—places where ketchup has never been considered a vegetable.  
 
Finland 
The Finnish educational system is often considered one of the best in the world and 
serving healthy school lunches is a major priority. Government regulations demand 
that meals are "tasty, colorful and well-balanced." Since the late 1990s, guidelines 
have specified serving proportions: vegetables, cooked and raw, must cover half the 
plate (carrot and beet salads are popular), with proteins and starch taking up one-
quarter plate each. The majority of the nation's schools offer a vegetarian option every 
day. The national specialty hernekeitto, a green pea soup often flavored with smoked 
pork, is usually served on Thursdays in a nod to Finnish tradition. 
 
Australia 
Most Aussie kids bring their lunch from home. And most of the time, that lunch is a 
sandwich of cheese and Vegemite, the jam-like, salty yeast-based spread that's been a 
staple since 1922. The Vegemite sandwich gets a shout-out in Men at Work's classic 
antipodean anthem "Down Under." 
 
Italy 
The sustainable food crowd loves Italy, and with good reason. The majority of Italian 
schools serve lunches made from organic ingredients, mostly grown nearby. The daily 
meal at la mensa della scuola—the school canteen—is usually centered around pasta 
or risotto, with salad served as a separate course. Meat shows up on the menu only a 
couple times a week, and in small portions. But it's not all about nutritionally correct 
eating for Italian children; merendine, aka snacks, are big parts of most children's 
days. Bread spread with chocolate Nutella is a classic between-meal sweet and Italy's 
kids are almost as addicted to packaged candies and cakes as their American 
counterparts. Italy actually has a higher proportion of overweight children than the 
U.S. 
 
Kenya 
People who went to school in Kenya usually have strong feelings about githeri; 
they're either totally nostalgic or extremely sick of it. A mixture of beans and dried 
corn, the dish is traditionally associated with the Kikuyu tribe, but it has become the 
standard school lunch throughout the country. Every day, school children line up with 
their plastic bowls as servings are ladled out from huge pots. 
 

http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
http://www.oprah.com/food/School-Lunches-Around-the-World-Gallery-Steven-Stern
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Korea 
Most school cafeterias in Korea use sectioned metal trays and there's a standard way 
of filling them up. The two biggest sections are for rice, usually served with pickled 
vegetable kimchi and soup. Smaller compartments —there's usually three of them—
hold side dishes of vegetables and fish. As for the beverage, kids are given little 
plastic bottles of sweet yogurt drink, hugely popular in Korea. 
 
Barbados 
For many kids in Barbados, the best part of school is the morning snack of milk and 
biscuits—known as cookies to us Americans—provided free in all schools since the 
1930s. The locally produced Wibisco brand biscuits have nourished generations of 
children. In 1963, the government began a hot lunch program, with meals, beans and 
rice, mostly, delivered by van to schools around the island 
 
Brazil 
The school day for most students in Brazil starts at 7 a.m. and runs till noon. To stave 
off hunger pangs during the morning hours, kids will munch on snacks like 
queijadinhas, which are muffins made from cheese and coconut. While many children 
eat lunch at home after school, the Brazilian government has sponsored a nationwide 
school lunch program since 1955, offering hot, healthy meals to underprivileged 
students. 
 
France 
You don't think the French would serve their children sloppy joes, do you? School 
lunches are taken just as seriously as meals for adults. In fact, kids are served pretty 
much the same things adults eat. A week's menu in a restaurant scolaire—the canteen 
of a French school—might include veal scallops Marengo, hake with lemon sauce, 
and lamb with paprika. Fresh bread and salad are, of course, included at every meal 
and fruit and yogurt are the usual desserts. The only thing the kids don't get is wine. 
 
Japan 
In Japan, school lunch known as kyuushoku is an important part of every child's daily 
schedule. Meals are eaten in the classroom; after the tables are cleared, the student 
assigned as that day's lunch monitor serves everyone. Rice and fish make up the bulk 
of the menu, but some days students are treated to the kind of East-West comfort food 
that Japanese kids especially love: dishes like korokke, which are fried potato 
croquettes or omurice, an omelet filled with a ketchup rice and chicken mixture. 
 
Zambia 
School lunch in Zambia is nshima. Actually, pretty much everyone's lunch in Zambia 
is nshima—breakfast and dinner too. The starchy dish of white cornmeal cooked to a 
thick, sticky dough is the staple food of the entire population. It's eaten with your 
hands and dipped into relishes made from greens, dried sardines called kapenta, or 
stewed soy protein. 
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Denmark and Norway 
Scandinavian school children usually bring their own lunches to school. The standard 
is homemade or store-bought smørrebrød, which are open-faced sandwiches of 
cheese, liver spread or salami on dense dark rye bread. 
 
Singapore 
Multicultural Singapore is famous for its street food. Residents flock to huge outdoor 
food courts and buy their meals from the various hawker stands. In most schools, kids 
get to do the same. The canteen or "tuckshop" in a Singapore school is often a 
collection of different stalls rented out to private cooks. Students choose between 
noodle soups, curries with rice and so-called "Western" food. One typical Western 
lunch that kids particularly love is chicken chop, which is boneless chicken covered 
with thick gravy, served with either spaghetti or beans and coleslaw. 

 
Fig6: The selected page 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   237 

 

B. Comprehension 
1. List and categorize each of the foods listed from your reading. Use the ―Other‖ 

category for foods that are high in added sugar or fat, especially unhealthy 

trans-fat.   

List of Foods 

Food group 

Fruits Vegetables Grains Dairy Meat, 

Beans 

Other  

USA       

chicken fingers       

pizza        

Banana       

Yogurt       

Finland       

……………………….       

……………………….       

……………………….       

……………………….       

Japan       

……………………….       

       

……………………….       

……………………….       

Australia       

……………………….       

……………………….       



   238 

 

List of Foods 

Food group 

Fruits Vegetables Grains Dairy Meat, 

Beans 

Other  

       

……………………….       

 

 
IV: Language Practice  

            Language Focus 

 

Adjective Clauses  

 An adjective clause – also called a relative clause – is subordinate clause that 

modifies 

a noun or pronoun. It is usually introduced by a relative pronoun such as who, whom, 

which, that, whose, when, and where.  

For example “People who went to school in Kenya usually have strong 

feelings about githeri…‖ 

 

 List the sentences and underlines the adjective clause from the reading 

text. 

1…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………

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

3…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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 Summarize the sentence structure of relative clause 

………………………………………………………………………………………

……….....……………………………………………………………………………

………………….....…………………………………………………………………

……………………………....……………………………………………………… 

Activity 1: Taking It Online:  School Lunch in ASEAN 

1. Work with a partner, use the Internet to find more information about top 3 

menu of school lunch in ASEAN. 

2. Choose country – for example, Vietnam, Indonesia, Singapore. Find out about 

the dishes of school lunch. 

3. Use Google (www.google.com) or another search engine to find sites with 

information you want. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     ONLINE TIP: 

           Combine Key words: 

  Top 3 menu  + (……..country……...) 

            school lunch + (……..country……...) 

 You do not need ?? 

 

            You do not need ―little‖ words like of and the. 

 

 

 

  

  

http://www.google.com/
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4. Preview the site the same way you would preview a magazine article. 

Country in ASEAN 
Top 3 Menu 

1 2 3 

1…………………………..    

2…………………………..    

3…………………………..    

4…………………………..    

5…………………………..    

6…………………………..    

7…………………………..    

8…………………………..    

9…………………………..    

10…………………………..    
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Activity 2: Complete the table with the information you find. 
1. Work with a partner, use the Internet to find more information about 

restaurant. 

2. Choose country – for example, Vietnam, Indonesia, Singapore. Find out about 

the famous restaurant. 

3. Use Google (www.google.com) or another search engine to find sites with 

information you want 

4. Preview the site the same way you would preview a magazine article. 

Restaurant 

Type of restaurant: 

 

Name of Website: 

 

Website address: 

 

Where did this type of restaurant first appear? 

 

When did this type of restaurant first appear? 

 

What other events were happening at this time? 

 

Who invented it? Who had the first restaurant of this type? 

 

Other facts: 

 

 

 

http://www.google.com/
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V: Self- reflection.  
A: Self-reflection activity may be used as a homework assignment to save on class 

time. Students consider the information learned in the reading to write a short 

essay that explains whether they are eating healthfully. They should respond to the 

following questions: 

• Are you eating a balanced diet? Why or why not?  

• Are you eating the same foods each day?  

• In which group do you get the most variety?  

• In which group is it hardest to get variety? What could you try to add variety 

to your diet?  

• Name at least one Web site you could go to for accurate nutrition 

information. 

B:  Strategies used during Internet hypertext reading 

Write down the strategies that you use during Internet hypertext reading. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….......................................... 
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ภาคผนวก ค 
ขอ้สอบวดัความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
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Reading Test 
 
Directions: Read and choose the best answer. 
 
Passage I: Question 1-6. 
 
The History of Hamburgers 
 
A hamburger is a sandwich with cooked beef on a bun. People usually put condiments on top of a 
burger, like ketchup, mustard, and mayonnaise. They also put toppings on the burger, like onions, 
lettuce, and tomato. Burgers often come with a side of French fries, onion rings, or potato chips. 
Do you know where hamburgers come from? 
 
Hamburgers started in Rome, Italy, in the early 1300s. It was dangerous for poor people to cook at 
home. People sold meat from outdoor stands, so it became popular to go out for food. 
Hamburgers also started in Russia. People carried patties of lamb's meat on long trips by horse. 
They ate it ''on the road," so they didn't have to get off their horses. They brought this food to 
Moscow. The Russians brought the patties to Hamburg, Germany. Ships sailed from Hamburg to 
New York. In New York, people called the patties Hamburg Steaks. 
 
In New York, people didn't use lamb's meat. They used pork and beef. The pork or beef patties 
came on bread. People called these Hamburger Sandwiches. In 1916, Walter Anderson invented 
the bun. This led to the modern hamburger. In 1921, Anderson started White Castle, popular 
restaurants that sell hamburgers. 
 
In the mid-1950s, the fast-food hamburger became very popular. Ray Kroc bought hamburger 
stands from the McDonald brothers in California. Today, McDonald's restaurants are in over 
120 countries, and they serve over 50 million people every day. 
 
The cheeseburger is a popular type of the hamburger. In 1924, Lionel Sternberger was 16, and he 
worked in his father's restaurant. He placed a slice of American cheese on a hot burger. The 
cheeseburger was invented! 
 
Today the hamburger comes in many forms. Beef is the usual meat on hamburgers, but there are 
also turkey burgers, veggie burgers (patties made out of mostly vegetables), and tofu burgers. 
Rice burgers are popular in many Asian countries. Today, hamburgers are popular all over the 
world. 

 
 
1.    What is the topic of the passage? 
a. hamburgers and French fries c. the history of McDonald's 
b. the history of hamburgers d. Hamburg, Germany 
 
 

  
2.   Where did hamburgers start? 
a. Hamburg and Germany c. New York and Rome 
b. California and Russia d. Rome and Russia 
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3.   Who invented the hamburger bun? 
a. the Romans c. Walter Anderson 
b. Lionel Sternberger d. Ray Kroc 
 
4.   How are hamburgers today different from the past? 
a. They are on buns. c. They are made with lamb. 
b. They have meat. d. They are on bread. 
 
 

  
5.   Which of these is a condiment? 
a. cheese c. onion rings 
b. ketchup d. onions 
 
 
 
 
 
 

6.    How do we know that Ray Kroc's restaurants are successful? 
a. They are popular in California. 
b. They serve cheeseburgers. 
c. It's fast-food. 
d. Over 50 million people eat there every day. 
 
 

 
Passage II: Question 7-12. 
 
 
Wheelchair Rugby 
 
Wheelchair rugby is a new sport. It started in Canada in 1977. It began in the U.S. in 1981. Now it 
is played in over 20 countries in the world. The first World Wheelchair Rugby Championship was 
in Switzerland in 1995. 
 
Wheelchair rugby is a game for quadriplegics. Quadriplegics are not able to use both their arms 
and their legs like other people. Wheelchair rugby combines parts of wheelchair basketball and 
ice hockey. It is played on a basketball court. There are 12 men and women on each team. Four 
people from each team play at one time. At each end of the court, there is a goal line. Someone 
takes the ball across the goal to get a point. Two wheels of the wheelchair must also cross the goal 
line. A player can only have the ball for 10 seconds at a time. 
 
Wheelchair rugby is a contact sport. It can be dangerous. Players crash their wheelchairs into 
other players to make them lose the ball. The players are very athletic. They work hard to be able 
to play the sport. 
 
American Mark Zupan was an athlete in high school. He had an accident in 1993. He is now a 
famous wheelchair rugby player. He starred in a documentary about the sport in 2005. Garrett 
Hickling is a Canadian wheelchair rugby star. He was the Most Valuable Player in three 
Wheelchair Rugby World Championships. 
 
Wheelchair Rugby gives quadriplegic athletes around the world a chance to compete. Mark Zupan 
hopes the sport becomes more and more popular.  
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  7.   What is the topic of the passage? 
a. dangerous sports c. wheelchair rugby 
b. wheelchairs d. wheelchair basketball 
 
 
 
 
 
 

  8.    Why is wheelchair rugby dangerous? 
a. Twelve people are on the court. c. Players are athletic. 
b. It’s a contact sport. d. Players lose the ball. 
 

 
  
  9.   When was the first World Rugby Championship? 

a. in 1977 c. in 1993 
b. in 1981 d. in 1995 
 
 

   
  10.  Where is Garrett Hickling from? 

a. the U.S. c. Switzerland 
b. Canada d. Most Valuable Player 
 
 
 
 
 
 

  11.  Who does they refer to in paragraph 3 (They work hard…)? 
a. wheelchair rugby c. the wheelchairs 
b. the players d. the ball 
 
 

  12.  Who does he refer to in paragraph 4 (He had an accident…)? 
a. Mark Zupan c. an athlete 
b. Garrett Hickling d. high school 
 

 
 
Passage III: Question 13 - 18. 
 
 
Music for Babies 
Babies around the world love music. They listen to music, sing, and even play instruments. 
 
Music classes 
Music classes are popular in many countries for babies. In England, babies as young as three 
months take music classes. Research shows that listening to music helps young children with 
skills such as social interaction, language, and memorization. Children sing songs and chants in 
music classes. Chants repeat language. The chants help children learn and memorize new words. 
Many music classes also include dance. This helps children with coordination and balance. 
Classes also allow children to play instruments, like drums, maracas, and bells. 
 
Toby Bourne is two years old, and he lives in the U.S. He goes to music class once a week. The 
children and parents sing, dance, and play instruments. Toby and his parents play music at home. 
Toby’s favorite instrument is the drum. Toby’s favorite song is Monster Boogie. 
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Music CDs 
Researchers say to play various styles of music for children like jazz, classical, and world music. 
Playing music at night often helps babies go to sleep. Dutch composer Raimond Lap created 
music for his first baby in 1990. He combined classical and modern music. The music doesn’t 
have words so it is international. Lap now has over 20 Lovely Baby music CDs. They are for 
children zero to two years old. They are very popular in Europe and Asia. They’re sold in over 80 
countries around the world. 
 
Music creations 
Babies can even make music! In Japan, two people invented the Teething Ring Sound Instrument 
(TSI). A baby chews on a ring and the pattern is sent to a computer. It is turned into music. It is 
for children zero to three years old. 
 
Music isn’t only for babies. Parents enjoy the music classes and CDs for their children, too!  

 
 

  13. What is the topic of paragraphs 2 and 3? 
a. musical instruments for babies c. chants for babies 
b. music classes for babies d. music in England 

 
 
 

  14. When do some babies in England start music classes? 
a. during language class c. at three months old 
b. at two years old d. in 1990 

 
 
 
 
 

  15. What do chants help children do? 
a. play instruments c. balance 
b. memorize new words d. play the drums 

 
 
 
 
 
 
 

  16. How many CDs did Raimond Lap make? 
a. 1990 c. over 20 
b. over 80 d. zero to two 
 
 

  17. What is TSI? 
a. a computer c. an inventor 
b. a CD d. a musical instrument 

 
 
 

  18. Who does they refer to in paragraph 1 (They listen to music…)? 
a. instruments c. music 
b. babies d. parents 
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Passage IV: Question 19 - 24. 
 
Global English 
More people in the word speak Chinese as a first language than any other language. But did you 
know that more people learn English than any other language? 

 
English is the official language in many countries such as England, the U.S., Australia, and 
Canada. People in those countries speak English as their first language. English is also an official 
language in other countries like Uganda and India. 
 
There are more than 43 languages in Uganda. Most people speak Luganda, but English is the 
official language. There are more than 20 official languages in India. The government uses Hindi 
and English. Many people learn English as a second language in India. There are over 800 
languages in the country. Sometimes people don’t understand each other. They use English to 
communicate. 
 
People from different countries need to communicate with each other. International business is 
very common today. People use English to do business together. British English was the most 
common English around the world. Today, American English is more popular in international 
business. 
 
People in science, entertainment, and aviation use English around the world, too. For example, 
many airports around the world have signs in English. English is the most common language on 
the Internet. Students from all over the world do Internet research in English. People use it in 
politics, too. It is one of the official languages of the United Nations. 
 
Over one and a half billion people know English. Whether it’s for entertainment, business, or 
world meetings, English is an important global language.  

 
  19. What is the topic of the passage? 

a. English as a second language c. English as an official language 
b. English in Uganda and India d. English as a global language 

 
 
 
 
 

  20. How many official languages are there in India? 
a. two c. more than 20 
b. Hindi and English d. 800 

 
 
 

  21. Which language is the most popular in international business? 
a. Chinese c. British English 
b. Hindi d. American English 

 
 
 

  22. How many people in the world know English? 
a. more than one and a half billion 
b. 800 
c. England, the U.S., Australia, and Canada 
d. Global 
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  23. What does do business mean in paragraph 4? 
a. speak English c. work together 
b. see a movie together d. international business is popular 
 
 
 
 
 
 

  24. Which of these is NOT true? 
a. Students use English to do research. 
b. People use English to do business. 
c. Over one and a half billion people speak English in India. 
d. People in entertainment use English. 
 

 
Passage V: Question 25 - 30. 
 
 
Hair Fashion 
When we think of fashion, we think of clothing. There are many different fashion styles. There 
are also many different hairstyles. What are some popular hair trends? 
 
Celebrity Hairstyles 
People all over the world copy the hairstyles of famous people. Dorothy Hamill is a famous 
American ice skater. In the 1970s, she won a gold metal in the Olympics. Many girls and women 
started to style their hair like hers. The wedge haircut became known as "The Dorothy Hamill 
haircut." In the 1990s, many women in the U.S. copied actress Jennifer Aniston's hairstyle. 
Shakira is a famous singer from Argentina. She has a cutting-edge hairstyle that many girls copy. 
 
Color 
Shakira's hair is black, but she often changes it to blonde. Many girls and women with dark hair 
copy this trend. 60% of the world population has brown hair, but many people change their hair 
color. They change their hair color to natural colors like brown, black, red, and blonde. In the 
1980s, teenagers in the UK started the punk look. Instead of natural colors, they used bright 
orange, pink, blue, or purple. Today, these bright colors are popular in Japan. 
 
In the past, many older people colored their hair. They didn't like gray hair. Unlike the past, many 
men keep their hair gray today. In fact, some younger men even color their hair gray. 
 
Hairless 
Sometimes not having or not showing hair is a style. Many men who are going bald, shave their 
heads. This look has been very popular the past decade. People that have "bad hair days" 
sometimes wear hats. People notice the hats instead of their hair. 
 
Locks of Love 
Kristin Twichell is an 11-year-old in the U.S. She is growing her hair. She doesn't want long hair 
because it is in fashion. She wants to donate her hair! Locks of Love is a non-profit organization 
that gives hair to children around the world. People cut their hair and donate it. Locks of Love uses 
it to make hair for children who lose their hair because of illness. Kristin hopes her hair will be 
long enough to donate next year. Maybe she'll start a new hair trend!  
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  25. What is Shakira's natural hair color? 
a. red c. blue 
b. black d. gray 

 
 
 

  26. Which of the following in NOT a natural hair color? 
a. red c. blue 
b. black d. Brown 

 
 
 

  27. When did the punk hairstyle start? 
a. in the 1990s c. in Japan 
b. in the UK d. in the 1980s 
 
 
 
 
 

  28. What does donate mean in paragraph 6 (She wants to donate her hair!)? 
a. cut c. give away 
b. sell d. loose 

 
 
 

  29. What is the topic of paragraph 6? 
a. Locks of Love c. Short hairstyles 
b. Kristin's hairstyle d. Children with illnesses 

 
 
 

  30. What in the main idea of paragraph 6? 
a. Kristin Twichell has long hair. 
b. Locks of Love gives hair to children without hair. 
c. 11-year-old girls donate their hair. 
d. Short hair is popular in the U.S.. 

 
 
 
**************************************************************************** 
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ภาคผนวก ง 
แบบวดัความสามารถในการใชก้ลวธีิการอ่านอินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



252 

 

 
แบบวดัความสามารถในการใช้กลวธีิการอ่านอนิเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ 

 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงของนกัศึกษามากท่ีสุด 

กลวธีิการอ่านอนิเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ขา้พเจา้ตระหนกัและสร้างความส าคญัของส่ิงท่ีจะอ่าน Realizing 
and constructing potential texts to read 

2. ขา้พเจา้คน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง ระบุบการดึงขอ้มูลเพื่อเขา้ถึง
และภาพรวมขอ้มูลเป้าหมายท่ีเป็นไปได ้Searching for relevant 
information retrieval systems to access and overview possible 
target information     

3. ขา้พเจา้ลดช่วงของขอ้มูลท่ีเป็นไปได ้โดยการสร้างค าส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้และความส าคญัของงาน   Identifying and 
learning important information 

4. ขา้พเจา้ใชโ้ครงสร้างเวบ็ไซตท่ี์จะช่วยสร้างความหมาย   Using 
Website structure to help construct meaning 

5. ขา้เพจา้การตรวจสอบติดตาม ก าหนดวา่ทุกแง่มุมของการอ่าน
อินเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์ตอ้งการความสนใจ Monitoring and 
determining that an aspect of Internet hypertext reading needs 
attention 

6. ขา้พเจา้ประเมินความเก่ียวขอ้งและประโยชน์ของขอ้มูลและ
เส้นทางท่ีเป็นไปไดเ้พื่อความส าเร็จของงาน Evaluating the 
possible paths through Internet hypertext to successful 
completion of task  

7. ขา้พเจา้ไดส้รุปใจความส าคญัจากส่ิงท่ีอ่านทุกคร้ัง Finding the 
main idea 
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ภาคผนวก ง 
แบบวดัคุณลกัษณะการเรียนดว้ยการน าตนเอง 
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แบบวดัคุณลกัษณะการเรียนด้วยการน าตนเอง 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม มี 5 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 58 ขอ้ 

2. แบบสอบถามน้ีถามขอ้มูลเก่ียวกบัตวัของผูเ้รียน เพื่อใชป้ระกอบในการท าวิจยั กรุณา
ให้ขอ้มูลตามสภาพการปฏิบติัจริงของตนเองให้มากท่ีสุด และตอบให้ครบทุกขอ้เพื่อ
เกิดประโยชน์ในการน าไปใชต่้อไป 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม มี 5 ข้อ 

 โปรดเติมขอ้ความเก่ียวกบัตวัท่านใหส้มบูรณ์ 

1. ช่ือ-นามสกุล ........................................................................................................... 
2. รหสันกัศึกษา..............................................สาขาวชิา........................................................... 
3. เพศ.............................. 
4. อาย.ุ............................. 
5. เกรดเฉล่ียสะสม.............................. 

 

ตอนที ่2 ลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 58 ข้อ 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงของนกัศึกษามากท่ีสุด 

คุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้อยูเ่สมอตลอดชีวติ      
2. 2.  ขา้พเจา้ทราบดีวา่ขา้พเจา้ตอ้งการจะเรียนอะไร      

3. เม่ือพบส่ิงท่ีไม่เขา้ใจ ขา้พเจา้จะหลีกเล่ียงไปจากส่ิงนั้น      
4. ถา้มีส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้ ขา้พเจา้จะหาวธีิการเรียนรู้ใหไ้ด ้      
5. ขา้พเจา้รักท่ีจะเรียนรู้อยูเ่สมอ      
6. ขา้พเจา้ตอ้งการเวลาระยะหน่ึงก่อนเร่ิมเรียนเร่ืองใหม่      
7. ขา้พเจา้คาดหวงัใหผู้ส้อนบอกผูเ้รียนใหช้ดัเจน ตลอดเวลาวา่จะใหท้ า

อะไร 
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คุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

8. ขา้พเจา้เช่ือวา่ การคิดเสมอวา่เราเป็นใคร อยูท่ี่ไหน ก าลงัท าอะไร เป็น
หลกัส าคญัในการศึกษาของทุกคน 

     

9. ขา้พเจา้ท างานตามล าพงัไดไ้ม่ดีนกั      
10. ถา้ตอ้งการขอ้มูลบางอยา่งท่ีไม่มี ขา้พเจา้ทราบดีวา่ จะไปหาจากท่ีไหน      
11. ขา้พเจา้สามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆดว้ยตนเองไดดี้หวา่คนส่วนใหญ่      
12. แมข้า้พเจา้จะมีความคิดท่ีดี แต่ก็ไม่สามารถน ามาปฏิบติัใหเ้กิดผลดีได ้      
13. ขา้พเจา้ตอ้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินในวา่ควรเรียนอะไร เรียน

อยา่งไร 
     

14. การเรียนส่ิงท่ียาก ไม่เคยท าใหข้า้พเจา้เบ่ือ ถา้ส่ิงนั้นเป็นเร่ืองท่ีสนใจ      
15. ความรับผดิชอบต่อการเรียนเป็นหนา้ท่ีของขา้พเจา้แต่ผูเ้ดียว      
16. ขา้พเจา้สามารถบอกไดว้า่ ขา้พเจา้เรียนส่ิงใดไดดี้หรือไม่      
17. ขา้พเจา้อยากเพิ่มเวลาเรียนในแต่และวนัใหม้ากข้ึน เพราะมีหลายส่ิงท่ี

ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้ 
     

18. ถา้ตดัสินใจท่ีจะเรียนอะไรก็ตาม ขา้พเจา้สามารถหาเวลาไดเ้สมอ ไม่วา่
จะมีภารกิจยุง่ยากเพียงไรก็ตาม 

     

19. ขา้พเจา้มีปัญหากบัการอ่านเน้ือหาวชิาท่ีเรียนแลว้ไม่เขา้ใจ      
20. ถา้ขา้พเจา้ไม่เรียน ก็ไม่ถือวา่เป็นความผดิของขา้พเจา้      
21. ขา้พเจา้ทราบดีวา่ เม่ือไรท่ีขา้พเจา้จะตอ้งการเรียนรู้ในเร่ืองใดบา้ง      
22. ขอใหข้า้พเจา้ท าขอ้สอบได ้และไดค้ะแนนสูงก็พอใจแลว้ ถึงแมว้า่

ขา้พเจา้ยงัไม่เขา้ใจเร่ืองนั้นๆ 
     

23. ขา้พเจา้คิดวา่หอ้งสมุดเป็นสถานท่ีท่ีน่าเบ่ือ      
24. ขา้พเจา้ช่ืนชม ยกยอ่ง ผูท่ี้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยูเ่สมอ      
25. ขา้พเจา้สามารถคิดวธีิการเรียนรู้ในหวัขอ้ใหม่ๆ ไดห้ลายแบบ      
26. ขา้พเจา้พยายามเช่ือมโยงในส่ิงท่ีก าลงัเรียนกบัเป้าหมายระยะยาวของ

ขา้พเจา้เสมอ 
     

27. ขา้พเจา้สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองเกือบทุกเร่ืองท่ีขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้      
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คุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

28. ขา้พเจา้รู้สึกสนุกสนานในการคน้หาค าตอบของขอ้ค าถามต่างๆ      
29. ขา้พเจา้ไม่ชอบแกปั้ญหาท่ีมีค าตอบถูกมากวา่ 1 ค าตอบ      
30. ขา้พเจา้มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนส่ิงต่างๆอยา่งมาก      
31. ขา้พเจา้จะดีใจมาก ถา้หากไม่ตอ้งเรียนอีกแลว้      
32. ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจในการเรียนนอ้ยกวา่คนอ่ืน      
33. ขา้พเจา้ไม่มีปัญหาเก่ียวกบัทกัษะพื้นฐานทางการเรียน (ทกัษะการฟัง 

การอ่าน การเขียน และการจ า) 
     

34. ขา้พเจา้ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ แมไ้ม่แน่ใจวา่ผลการเรียนรู้นั้นจะเป็น
อยา่งไร 

     

35. ขา้พเจา้ไม่ชอบ เม่ือมีคนช้ีให้เห็นถึงขอ้ผิดพลาดในส่ิงท่ีขา้พเจา้ก าลงั
ท าอยู ่

     

36. ขา้พเจา้มีความสามารถในการคิดคน้หาวธีิการแปลกๆ ใหม่ๆท่ีจะท าส่ิง
ต่างๆ 

     

37. ขา้พเจา้ชอบคิดถึงอนาคตขา้งหนา้      
38. ขา้พเจา้มีความสามารถและความพยายามคน้หาวธีิการเขา้ถึงส่ิงท่ี

ตอ้งการเรียนรู้ 
     

39. ขา้พเจา้เห็นวา่ปัญหาเป็นส่ิงทา้ทาย ไม่ใช่ส่ิงท่ีท าใหห้ยดุท า      
40. ขา้พเจา้สามารถบงัคบัตนเองใหก้ระท าในส่ิงท่ีคิดวา่ควรกระท า      
41. ขา้พเจา้ชอบการส ารวจ ตรวจสอบปัญหาต่างๆ      
42. ขา้พเจา้มกัเป็นผูน้ าในกลุ่มในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ      
43. ขา้พเจา้สนุกสนานในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนอ่ืนๆ      
44. ขา้พเจา้ไม่ชอบสถานการณ์การเรียนท่ีมีการทา้ทาย      
45. ขา้พเจา้มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ      
46. ยิง่เรียนรู้มาก ขา้พเจา้ยิง่มีความรู้สึกวา่ส่ิงต่างๆ ในโลกน้ีลว้นน่าต่ืนเตน้      
47. การเรียนรู้เป็นเร่ืองสนุกสนาน      
48. เป็นการดีท่ีจะยดึวธีิการเรียนรู้ ซ่ึงใชม้าแลว้อยา่งไดผ้ล แทนท่ีจะ      
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คุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ลองใชว้ธีิการใหม่ๆ 
49. ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้ใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อท่ีวา่จะไดเ้ป็นคนท่ีมีคุณภาพ      
50. ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการเรียนรู้ของขา้พเจา้ ไม่มีใครมา

รับผดิชอบแทนขา้พเจา้ได ้
     

51. การเรียนรู้ถึงวธีิการเรียน เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการศึกษา      
52. ขา้พเจา้มีความเช่ือวา่ ไม่มีใครแก่เกินไปท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ      
53. การเรียนอยูต่ลอดเวลา เป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่าย      
54. การเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการด าเนินชีวติ      
55. ในแต่ละปีขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มากมายดว้ยตนเอง      
56. การเรียนรู้ไม่ไดท้  าให้เกิดเปล่ียนแปลงใดๆ ต่อชีวติของขา้พเจา้      
57. ขา้พเจา้เป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในชั้นเรียน และเม่ือเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง 
     

58. ขา้พเจา้เห็นดว้ยกบัความคิดท่ีวา่ “ผูใ้ฝ่เรียนเสมอคือผูน้ า      
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อกจิกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนกลวธีิการ
อ่านอนิเทอร์เน็ตไฮเปอร์เทก็ซ์โดยเน้นภาระงาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพ่ือความ

เข้าใจและคุณลกัษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ค าช้ีแจง   แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนการ
กลวธีิการอ่าน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5 ระดบั โดยพจิารณาจากเกณฑร์ะดบัความพึง
พอใจดงัน้ี 
 5 หมายถึงนกัศึกษาพึงพอใจมากท่ีสุด  2 หมายถึงนกัศึกษาพึงพอใจนอ้ย 
 4 หมายถึงนกัศึกษาพึงพอใจมาก  1 หมายถึง นกัศึกษาพึงพอนอ้ยท่ีสุด 
 3 หมายถึงนกัศึกษาพึงพอใจปานกลาง 

ขอความกรุณาพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้โดยละเอียดและท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดบั 

ขอ้ท่ี ความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2     1 
ดา้นกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
1 กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิด

และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
     

2 ผูส้อนไดช้ี้แนะและด าเนินการสอนอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน
ชดัเจน ท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและมีทกัษะในการใชก้ลวธีิ
นั้นๆมากข้ึน 

     

3 ผูเ้รียนมีโอกาสสนทนาซกัถามเม่ือเกิดขอ้สงสยัหรือไม่เขา้ใจ      
4 ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนการอ่านภาษาองักฤษดว้ยตนเองอยา่งเพียงพอ

เหมาะสม 
     

ดา้นเน้ือหาและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
5 ปริมาณเน้ือหาและความยากง่ายของกิจกรรมเนน้ภาระงานมี

ความเหมาะสม 
     

6 เน้ือหาบทเรียนมีความทนัสมยั น่าสนใจ      
7 มีเอกสารและส่ือประกอบท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้      
ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 
8 การจดัการเรียนการสอนรูปแบบน้ีท าใหผู้เ้รียนมีความสามารถ

ในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจมากข้ึน 
     

9 การจดัการเรียนการสอนรูปแบบน้ีท าใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะการ
เรียนรู้ในการน าตนเองเพ่ิมมากข้ึน 

     

10 ผูเ้รียนสามารถน ากลวธีิท่ีไดเ้รียนรู้ไปปรับใชก้บัการอ่านอ่ืนๆ      
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