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54254909 : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ค าส าคัญ : รูปแบบการสอน/ การสอนแบบเน้นภาระงาน/ การเรียนรู้แบบร่วมมือ/ การอ่านภาษาอังกฤษ              
                  เชิงวิเคราะห์/  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
                สรณบดินทร์  ประสารทรัพย์ : การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิ เคราะห์และทักษะการเขียนเพื่อการส่ือสาร.           
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.บ ารุง  โตรัตน์ , ผศ.ดร.เสงี่ยม  โตรัตน์ และ ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ์.          
419 หน้า.  
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน 
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน 
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และ4) เพื่อเปรียบเทียบระดับของการปฏิบัติทักษะสังคม 
ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2559 ได้มา
จากการสุ่มห้องเรียน จ านวน 1 ห้องเรียน 49 คน ท าการทดลองโดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
บทเรียน จ านวน 10 หน่วยการเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ใช้เวลาทั้งส้ิน 36 ชั่วโมง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนเพื่อการส่ือสาร                
3) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(CL) และ4) แบบวัดทักษะสังคมของนักเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t  
แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) มีค่าเท่ากับ 76.03/76.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด75/75 2) ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนสูงขึ้น หลังการเรียนด้วย
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  3) นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(CL) และ4) ระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของนักเรียนมีความถ่ีเพิ่มมากขึ้น หลังจากเรียนด้วยรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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KEY WORDS : MODEL OF INSTRUCTION/ TASK-BASED INSTRUCTION/ COOPERATIVE  
                       LEARNING/ CRITICAL READING/ COMMUNICATIVE WRITING  
 

 SORANABORDIN PRASANSAPH : EFFECTS OF A TASK-BASED AND 
COOPERATIVE LEARNING MODEL ON ENGLISH CRITICAL READING AND COMMUNICTIVE 
WRITING SKILLS. THESIS ADVISORS: ASST.PROF.BAMRUNG TORUT, Ph.D., 
ASST.PROF.SA-NGIAM TORUT, Ph.D., AND ASST.PROF.PRANEE NILAKORN, Ph.D. 419 pp. 
 
 The purposes of the research were to: 1) develop and test the efficiency of a Task-
based and Cooperative Learning Model on English critical reading and communicative writing skills 
for grade-ten students at Debsirin School; 2) compare students’ English critical reading and 
communicative writing abilities before and after using the model; 3) investigate students’ opinions 
toward the model; and 4) compare students’ level of social skill performance before and after using 
the model.  
 The sample, selected by a simple random sampling technique, comprises 49 grade-ten 
students at Debsirin School during the second semester of academic year 2016. The students 
studied 10 learning units with the Task-based and Cooperative Learning Model to enhance their 
English critical reading and communicative writing skills. Each unit was conducted in 3 hours and the 
experiment covered 36 hours in total.  
 The instruments used for this research consisted of : 1) the instructional model of task-
based and cooperative learning; 2) an English critical reading and communicative writing 
achievement test, used as a pretest and posttest; 3) an opinion questionnaire toward the 
instructional model; and 4) a checklist of the social skill performance. Mean and standard 
deviation of items were used to evaluate the students’ opinions toward the instructional model and 
their social skill performance. The paired-sample t-test was used to analyze the students’ abilities in 
English critical reading and communicative writing.  
 
 The research findings were as follows: 
 1. the efficiency score of the Task-based and Cooperative Learning Model was 
76.03/76.39, which is higher than the expected criterion: 75/75. 
 2. the students’ English critical reading and communicative writing abilities after using the 
instructional model were significantly higher at the 0.05 level. 
 3. the students’ opinions toward the instructional model were mainly positive. 
 4. the students’ level of social skill performance after using the instructional model was 
significantly more frequent at the 0.05 level. 
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  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บ ารุง โตรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม โตรัตน์         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี นิลกรณ์ และอาจารย์ ดร.นิสัย  แก้วแสนไชย ที่สละเวลาให้
ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการด าเนินการศึกษาวิจัย และปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่
เริ่มต้นจนวิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สุนีตา  โฆษิตชัยวัฒน์ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์      
เป็นประธานกรรมการ และอาจารย์ ดร.อุดม ศรีนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
และให้ความกรุณาแนะน า และชี้แนะแนวทางเพื่อปรับปรุงวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.วนิดา อัลชีวิทยากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมโภชน์  
พนาวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์ Ms. Margo Russell และ Mr. Eric 
Enersto Aguilar ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ  และให้
ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์จนได้เครื่องมือการวิจัยที่สมบูรณ์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
  ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่กรุณาอนุญาตให้ท าการทดลองเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์สุรชัย ปิยะประภาพันธ์ หัวหน้าศูนย์
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ขอขอบใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 และ4/9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ปีการศึกษา 2559 ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทดลองครั้งนี้ 
 กราบขอบพระคุณมารดา ที่คอยให้ก าลังใจในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ขอขอบคุณครอบครัว
ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจอันเป็นพลังที่ส าคัญในการผลักดันให้การศึกษาวิจัย     
ครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ได้  
 งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ประเภท
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงแด่บูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้  แก่ผู้วิจัย รวมทั้งชี้แนะ ให้ค าปรึกษา เป็นก าลังใจ และให้ค าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์
จนประสบผลส าเร็จ ส่ิงที่ดีมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่อง
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  ภาษาอังกฤษ เชิงวิเคราะห์ ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วย 
  รูปแบบการสอนแบบเนน้ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู ้
  แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
  เชิงวิเคราะห์ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน) ............................. 415 
  สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ก่อนเรยีนและหลังเรียน 
  ด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู ้
  แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
  เชิงวิเคราะห์ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน) ............................. 416 
  สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัตทิักษะสังคม 
  ของนักเรียน ก่อนเรียน และหลังเรยีนด้วยรปูแบบการสอน 
  แบบเนน้ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)  
  เพื่อเสริมสร้างทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะ 
  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการทดสอบ t  
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สารบัญตาราง 

  
ตารางที่    หนา้ 
 
 1  ทักษะย่อย (Subskills) ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ที่ได้จาก 
   การศึกษาต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสตูร           
   แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551                              
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ............................................. 124 
 2  กลยุทธ์ (Strategies) ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ที่ได้จาก            
   การศึกษาต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสตูร           
   แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551                               
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ............................................  126 
 3 แนวเรื่อง (Themes) และหัวเรื่องของบทอ่าน (Topic) ที่ไดจ้าก  
   แหล่งข้อมูลต่างๆ ตามแนวเรื่องของสภายุโรป หลักสตูร  
   แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน หนังสือเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา  
   ปีที่ 4 และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21......................................... 129 
 4  ทักษะย่อย (Subskills) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
   ที่ได้จากการศกึษาต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ   
   และหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ............................................ 131 
 5 กลยุทธ์ (Strategies) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ได้จาก  
   การศึกษาต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสตูร  
   แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ .............................................  134 
 6 ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text Genres) การเขียนภาษาอังกฤษ  
   เพื่อการสื่อสาร ที่ได้จากการศกึษาต ารา เอกสาร บทความ  
   ทางวิชาการ และหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
   พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ...................  136 
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ตารางที่    หน้า 
 
 7 รูปแบบการเขยีน (Text Forms) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
   ที่ได้จากการศกึษาต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ   
   และหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ............................................ 139 
 8 ผลการวิเคราะห์ระดบัพื้นฐานความรู้ที่มี และระดบัความจ าเป็นทีจ่ะต้อง  
   ศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยในการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading  
   comprehension subskills) ของนักเรยีนระดบัชั้นมัธยมศกึษา  
   ปีที่ 4 ........................................................................................... 144 
 9 ผลการวิเคราะห์ระดบัพื้นฐานความรู้ที่มี และระดบัความจ าเป็นทีจ่ะต้อง  
   ศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนกัเรียน  
   ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 ............................................................. 145 
 10 ผลการวิเคราะห์ระดบัพื้นฐานความรู้ที่มี และระดบัความจ าเป็นทีจ่ะต้อง  
   ศึกษาเกี่ยวกับกลยทุธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียน  
   ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 ............................................................. 146 
 11 ผลการวิเคราะห์ระดบัพื้นฐานความรู้ที่มี และระดบัความจ าเป็นทีจ่ะต้อง  
   ศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรยีน 
   ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 ............................................................ 148 
 12 ผลการวิเคราะห์ระดบัพื้นฐานความรู้ที่มีและระดับความจ าเป็นทีจ่ะต้อง  
   ศึกษาเกี่ยวกับกลยทุธ์ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียน  
   ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 ............................................................. 149 
 13 ผลการวิเคราะห์ระดบัพื้นฐานความรู้ที่มี และระดบัความจ าเป็นทีจ่ะต้อง  
   ศึกษาเกี่ยวกับลกัษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน (Text genres)   
   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 .......................................... 151 
 14 ผลการวิเคราะห์ระดบัพื้นฐานความรู้ที่มี และระดบัความจ าเป็นทีจ่ะต้อง  
   ศึกษาเกี่ยวกับรปูแบบการเขียน (Text Forms) ของนักเรียน  
   ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 ............................................................ 152 
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ตารางที่    หน้า 
 
 15  ผลการวิเคราะห์ความต้องการเกีย่วกับหัวเรื่องบทอ่าน (Topics)  
   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ........................................... 154 
 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถดา้นการอ่าน  
   เชิงวิเคราะห์ ของนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (n=30) ………. 155 
 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถดา้นการเขียน  
   เพื่อการสื่อสารที่เปน็คะแนนเฉล่ีย และความสัมพันธ ์  
   ในการตรวจใหค้ะแนนของผู้ตรวจ 2 คน ในแต่ละข้อ  
   จ าแนกตามเกณฑ์ในการตรวจ 4 ด้าน ………………………………. 158 
 18 เป้าหมายหลัก และจุดประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรม…………………… 163
 19 การก าหนดเนื้อหาของบทเรยีน (Table of Unit Content Specifications).. 171 
 20 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)   
   หรือค่า IOC 10 หน่วยการเรียนรู้ โดยผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน …… 212 
 21 เกณฑ์การตรวจใหค้ะแนนการเขียนเพื่อการสื่อสาร ………………………. 215 
 22  คุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test specification) ของแบบทดสอบ  
   วัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียน  
   เพื่อการสื่อสาร ………………………………………………………. 218 
 23  ประเด็นข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเหน็ที่มตี่อรูปแบบการสอน 
                 แบบเนน้ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ……… 225   
 24  คะแนนจากการท าแบบฝึกหดัประจ าหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 10 หน่วย 
                 การเรียนรู้ และคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียนในขั้นทดลอง  
   รายบุคคล……………………………………………………………. 235 
 25  คะแนนจากการท าแบบฝึกหดัประจ าหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10   

 หน่วยการเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนในขั้น 
 ทดลองกลุ่มเลก็ จ านวน 10 คน……………………………………… 240 

 26  แบบแผนการทดลอง……………………………………………………….. 242 
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 ตารางที่    หน้า 
 
 27  คะแนนเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และจัดล าดับคะแนน  
   เฉล่ียของคะแนนการท าแบบฝึกหดัประจ าหน่วยการเรียนรู้ ………… 251 
 28  ค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบฝึกหดัประจ าหน่วยการเรียนรู้   
   จ านวน 10 หน่วยการเรียนรู้ และค่าร้อยละของคะแนนจากการท า 
   แบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน……………… 252 
 29  คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียน 
                 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน   
   ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเนน้ภาระงาน   
   (TBL) ร่วมกับการเรยีนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะ  
   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
   เพื่อการสื่อสาร และผลต่างของคะแนนในการสอบ (D)…………….. 255 
 30  ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชงิวิเคราะห์   
   และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง ก่อนเรียน  
   และหลังการเรยีนด้วยรปูแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL)   
   ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะ  
   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ด้วยการทดสอบ t   
   แบบจับคู่ (n=49 คน) ………………………………………………. 256 
 31  คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชงิวิเคราะห์ ของกลุ่ม           
                 ทดลอง จ านวน 49 คน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน  
   แบบเนน้ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)   
   เพื่อเสริมสร้างทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะ  
   การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และผลต่างของคะแนน  
   ในการสอบ (D)………………………………………………............ 258 
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ตารางที่    หน้า 
 
 32  ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เชิงวิเคราะห์       

  ของกลุ่มทดลอง ก่อนเรียนและหลังเรยีนด้วยรปูแบบการสอน  
  แบบเนน้ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)   
  เพื่อเสริมสร้างทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  
  ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน)……………………………. 259 
33  คะแนนความสามารถด้านการเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของกลุ่ม                 

                 ทดลอง จ านวน 49 คน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน  
   แบบเนน้ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)   
   เพื่อเสริมสร้างทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์   
   และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และผลต่าง  
   ของคะแนนในการสอบ (D)………………………………………….. 261 
 34  ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  
   เพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ  
   การสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู ้  
   แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
   เชิงวิเคราะห ์ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน) ………………. 262 
 35  ค่าคะแนนเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม  
   ความคิดเหน็ของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน ที่มีต่อรูปแบบการสอน  
   แบบเนน้ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)   
   เพื่อเสริมสร้างทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะ  
   การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร………………………………. 264 
 36  คะแนนระดบัการปฏิบัติทกัษะสังคมของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน   
   ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเนน้ภาระงาน   
   (TBL) ร่วมกับการเรยีนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะ  
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บทน า 
 
1. ภูมิหลัง สภาพปัญหา และความเป็นมาของการวิจัย 
 
 

 1.1 ภูมิหลัง  
 
 

  การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม        
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการ
แสวงหาความรู้ ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะการ
แสดงออก ทักษะการสร้างความรู้ใหม่และทักษะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม จัดว่าเป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อีกวิธีหนึ่ง เพื่อให้
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ    
โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 3-6 คน ซึ่งจะคละนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน
ให้เรียนรูร้่วมกัน สมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกคนอ่ืนๆในกลุ่ม มีการช่วยเหลือ เสนอแนะ และให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน สมาชิกของ
กลุ่มยึดหลักที่ว่า “ความส าเร็จของสมาชิกแต่ละคน คือ ความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม 
คือ ความส าเร็จของสมาชิกทุกคน ”   
  หลักการพื้นฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Kagan, 1994) (Johnson and 
Johnson, 1987) ประกอบด้วย1)การสร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกของสมาชิกในกลุ่ม 
(Positive interdependence) โดยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกพึ่งพากันในด้านการได้รับประโยชน์จาก
ความส าเร็จของกลุ่มร่วมกัน และพึ่งพากันในด้านกระบวนการท างานเพื่อให้งานของกลุ่มบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่วางไว้  มีการก าหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนที่เท่าเทียมและสัมพันธ์กัน      
ถ้าขาดสมาชิกคนใดคนหนึง่จะท าให้งานด าเนินต่อไปไม่ได้ 2)การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม (Face-to-face promotive interaction) โดยผู้เรียนในแต่ละกลุ่มจะมี
การอภิปราย อธิบาย ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้สมาชิก  
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แต่ละคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการท างานของสมาชิกคนอ่ืน 
สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือ สนับสนุน กระตุ้น ส่งเสริมและให้ก าลังใจซึ่งกันและกันในการ
ท างาน และการเรียนรู้ เพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม 3)ความรับผิดชอบ        
ของสมาชิกแต่ละคน (Individual accountability)คือสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม  ต้องมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้  และต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ          
ต้องรับผิดชอบในผลการเรียนของตนเอง และของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะรู้ว่า
สมาชิกคนใดต้องการความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนในเรื่องใด มีการกระตุ้นซึ่งกันและกัน
ให้ท างานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ มีการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้        
เป็นรายบุคคลหรือไม่ โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมีความมั่นใจ และพร้อมที่จะได้รับการทดสอบ
เป็นรายบุคคล 4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานเป็นกลุ่ม(Interpersonal 
and small group skills) ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนทักษะทางสังคม และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
เพื่อให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยผูเ้รียนจะท าความรู้จักกัน เรียนรู้ลักษณะ
นิสัย และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล 
รู้จักติดต่อสื่อสาร และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งในการท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และ5)กระบวนการกลุ่ม (Group process) เป็นกระบวนการท างานที่มีขั้นตอน        
หรือมีวิธีการที่จะช่วยให้การด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลเุป้าหมายได้ 
โดยสมาชิกกลุ่มต้องท าความเข้าใจในเป้าหมายการท างาน วางแผนปฏิบัติงาน และด าเนินงาน
ตามแผนร่วมกัน และที่ส าคัญจะต้องมีการประเมินผลงานของกลุ่ม ประเมินกระบวนการท างาน
กลุ่ม ประเมินบทบาทของสมาชิกว่าสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถปรับปรุงการท างานของตนให้
ดีขึ้นได้อย่างไร สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจว่าควรมีการปรับปรุง 
หรือเปลี่ยนแปลงอะไร และอย่างไร ดังนั้นกระบวนการกลุ่มจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่น าไปสู่ความ
สาเร็จของกลุ่ม 
  การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน มีเป้าหมายใน
การท างานร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างานกลุ่ม Johnson และJohnson (1987)        
และ Arends (1994)กล่าวว่า การเรียนรูแ้บบร่วมมือจะช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนเก่งเข้าใจค าสอนของ
ครูได้ดี และสามารถอธิบายบทเรียนให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟังด้วยภาษาของตนเองได้และท าให้
เพื่อนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น การเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนป็นการเรียนกลุ่มเล็กที่ช่วยให้ผู้เรียนกล้า
ซักถามและมีความสนใจ เรียนมากขึ้นผู้ เ รียนทุกคนพยายามช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน               
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เพราะความส าเร็จของสมาชิกทุกคน คือความส าเร็จของกลุ่ม ดังนั้นทุกคนต้องพยายามปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้กลุ่มประสบความสาเร็จ นอกจากนี้ผู้เรียนทุกคนมี
โอกาสฝึกทักษะทางสังคม และเป็นการเรียนรู้วิธีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ในการน าไปใช้ในชีวิตจริง สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลาให้ความช่วยเหลือคน
อ่ืน และที่ส าคัญ ในการเรียนรู้แบบร่วมมือผู้เรียนในกลุ่มได้ร่วมกันคิด ร่วมกันท างาน จนกระทั่ง
สามารถหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุดได้ ถือว่าเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ความรู้ที่ได้รับ
เป็นความรู้ที่มีความหมายต่อผูเ้รียนอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
สูงข้ึน ในการจัดการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ครูผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันเป็นกลุ่มย่อยๆ เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก     
ในกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน มีทั้งผู้เรียนที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน
คละกันในกลุ่มเดียว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ก าลังใจ
ซึ่งกันและกัน 
 ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน นอกจากจะต้องมีความรอบรู้สิ่งต่างๆเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง และมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารแล้ว ผู้ เรียนยังต้องได้รับการพัฒนา และส่งเสริมทักษะสังคมควบคู่กันไป          
เพราะทักษะสังคมเป็นทักษะที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ หรือไม่ได้เกิดขึ้นเองจาก
สัญชาตญาณ ดังที่ Johnson และJohnson (1990: 29-30) ได้กล่าวว่า มนุษย์ไม่ทราบวิธีการ        
มีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆจากสัญชาตญาณ  นอกจากนี้ ทักษะเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ และทักษะ
สังคมก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ดังนั้นผู้เรียนต้องได้รับการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ
สังคม เพื่อพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียน เพราะเมื่อผู้เรียนมีทักษะนี้แล้ว จะช่วยให้การร่วมมือ
กันท างานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นในการเรียนที่โรงเรียน และสามารถติดตัวไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ดังที่ Cuncic (2512) กล่าวว่าทักษะสังคมเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์
สามารถเรียนรู้ได้ 
 ในการร่วมมือกันท างานกลุ่ม ผู้เรียนต้องมีความไว้วางใจ เข้าใจ และสื่อสารกันอย่าง
เข้าใจ เพื่อให้งานกลุ่มประสบผลส าเร็จ Johnson และ Johnson (1990: 30) กล่าวว่า ผู้เรียนใน
กลุ่มจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 1) ท าความรู้จัก และไว้วางใจซึ่งกันและกัน 2) สื่อสารกันอย่างเข้าใจ    
และไม่ก ากวม 3) ให้การยอมรับ และสนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ 4) ต้องแก้ไขปัญหาข้อ
ขัดแย้งในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  Slavin (1995) กล่าวว่าทักษะสังคมเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
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เข้ากับบุคคลอ่ืน ประกอบด้วยทักษะย่อยอีกหลายทักษะทั้งที่เป็นค าพูด และไม่เป็นค าพูด เช่น   
การรู้จักทักทาย หรือกล่าวลาบุคคลอ่ืน การถามทุกข์ สุขของคนอ่ืน การร่วมมือกันตัดสินใจ         
การเข้าใจความรู้สึกของคนอ่ืน การให้ก าลังใจคนอ่ืน รวมทั้งการรู้จักแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้งอย่างมี
เหตุผลและไม่ใช้ความรุนแรง นอกจากนี้ทักษะสังคมยังรวมถึง การแสดงสีหน้ายิ้มแย้มเวลาพูดคุย 
การสบตาเวลาพูดกับคนอ่ืน การใช้น้ าเสียงที่แสดงถึงความเชื่อมั่น หรือไม่ก้าวร้าว การแสดง
อาการที่สุภาพอ่อนโยนเวลาสนทนากับคนอ่ืน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Johnson และ 
Johnson (1990) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมการท างานกลุ่ม หรือทักษะสังคม ที่ครูผู้สอนควรให้ผู้เรียน
ฝึกฝนปฏิบัติจนเป็นนิสัย ได้แก่ การรู้จักแสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายร่วมกับเพื่อนสมาขิก
ในกลุ่ม การให้ก าลังใจเพื่อน การพูดสนับสนุนความคิดของเพื่อน การกระตุ้นให้เพื่อนแสดงความ
คิดเห็น การรู้จักรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มอย่างตั้งใจ การร่วมมือกับเพื่อนในการ
ปฏิบัติงานกลุ่มด้วยความเต็มใจ และการตั้งใจท างานกลุ่มด้วยความกระตือรือร้น  
 บุคคลที่มีทักษะทางสังคมจะมีทักษะในการสื่อสารกับผู้อ่ืนถึงแม้ว่าพื้นฐานความรู้     
และความเป็นมาจะแตกต่างกัน มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน รู้ที่จะแสดงออกต่อบุคคลอ่ืน
อย่างเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอ่ืนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดี  
(McArthur, 2002 : 183) ทักษะทางสังคม จึงหมายถึงทักษะกระบวนการกลุ่ม  (Group process 
skills) เช่น ความสามารถในการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ในการอภิปราย เป็นต้น  ทักษะสังคมยังจัดว่าเป็นทักษะในการด ารงชีวิตในสังคม 
(Social living skills) อันเป็นความสามารถในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การปฏิบัติตนอย่าง
รับผิดชอบ การมีมารยาทเป็นที่ยอมรับของสังคม การเคารพระเบียบกฎเกณฑ์ของชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ สามารถพัฒนาความคิดเห็นด้วยการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ตลอดจนสามารถวางแผน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ว่า ทักษะสังคม เป็นทักษะในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 
เพราะการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้นจะช่วยให้มนุษย์สามารถด าเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างราบรื่น และมีความสุข ทักษะสังคมจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ทักษะสังคมเป็นทักษะที่สามารถสอนผ่าน
กิจกรรมต่างๆได้ เช่น การแลกเปลี่ยนบทบาท การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มที่ท าให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เป็นต้น (Brodeski และ Hembrough, 2007: 32-33)  
 แนวการสอนภาษาอังกฤษที่ก าลังเป็นที่นิยมแนวการสอนหนึ่งและเชื่อว่าเป็นแนวการ
สอนที่สามารถพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทักษะ



5 

 

การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่ง เป็นแนว
การสอนที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ และหลักการเรียนรู้ภาษาที่ 2 หรือภาษาต่างประเทศ   
ก็คือแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน (Task-Based Approach) เป็นแนวการสอนภาษาที่เชื่อว่า 
การเรียนรู้ภาษาเกิดจากการที่ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่ปฏิบัติภาระงาน ( tasks) 
การสอนแบบเน้นภาระงาน มีหลักการ และกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้เป็นพื้นฐานในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นโดยผ่านการปฏิบัติจริงของผู้เรียน ( learning by 
doing) และหลักการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม(active learning)ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน  
โดยเชื่อว่าผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ภาษาเป้าหมายได้ดี เมื่อผู้เรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกการ
ใช้ภาษาที่เหมือนจริงอย่างเป็นธรรมชาติ และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้ 
การสอนแบบเน้นภาระงาน ยังยึดกรอบแนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม          
ที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนา
ภาษา และสร้างเป็นองค์ความรู้ได้ในที่สุด Cohen และ Morrison (1996: 152-153) ได้ยืนยัน
เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เป็นลักษณะการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้เรียนซึ่งเมื่อพิจารณา
ตามแนวคิดนี้จะพบว่าการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน มีลักษณะแนวคิดและหลักการคล้ายกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  ครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้รู้ (expert) ที่คอยให้ความช่วยเหลือ เมื่อผู้เรียน
ต้องการ  ดังที่ Willis (1996: 24-35) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนในการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งาน ไว้ว่า บทบาทที่ส าคัญของครูเป็นเพียงผู้คอยควบคุมดูแล ให้ความช่วยเหลือ (monitor) และ
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator)อยู่ห่างๆ ไม่เข้าไปขัดจังหวะการปฏิบัติภาระ
งานของผู้เรียน นอกจากนี้ การสอนแบบเน้นภาระงาน ยังใช้แนวคิดทางด้านภาษาศาสตร์เชิ ง
จิตวิทยา (psycholinguistics) เกี่ยวกับหลักการรับรู้ภาษาที่สอง (Second Language  
Acquisition: SLA)ที่ระบุว่า ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ภาษาเป้าหมาย(ในฐานะภาษาที่สอง/
ภาษาต่างประเทศ)ได้ดีที่สุด ถ้าผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยใช้
ภาษาเป้าหมาย(Target language)ที่เรียนอย่างเป็นธรรมชาติ และมีลักษณะการใช้ภาษา
เหมือนกับที่ใช้จริงนอกชั้นเรียน และยังเชื่อว่า ยิ่งผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาที่
เรียนมากเท่าใด ผู้เรียนยิ่งเกิดการเรียนรู้ภาษาเป้าหมายได้ดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้น(Ellis, 2003:         
6)การสอนแบบเน้นภาระงานมีสมมติฐานในการสอนภาษาที่ว่า ผู้เรียนจะเรียนรู้ภาษาได้ดีที่สุด
โดยผ่านทางการติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืนด้วยการใช้ภาษาเป้าหมายที่เรียน เหมือนอย่างที่ผู้เรียน
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เรียนรู้ และรับรู้ในภาษาที่ 1(L1) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Long (1983: 130-133) ที่กล่าวว่า 
การรับรู้ภาษาในผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุด เมื่อผู้เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่อรอง
ทางความหมาย(negotiation of meaning)ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในการติดตอ่สื่อสารระหว่างกันของมนุษย์ในสงัคม Ellis (2003: 105) 
ได้เสนอแนวคิดว่า การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (task-based learning) เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้
เกิดการพัฒนาความรู้ทางภาษาที่มาจากสัญชาตญาณ ( implicit knowledge) ภายในตัวของ
ผู้เรียนเอง 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน มีจุดมุ่งหมายส าคัญ 4 ประการ (กรมวิชาการ, 
2545: 19-24) ได้แก่ 1)เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และในการปฏิบัติภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นผลส าเร็จ 2)เพื่อให้สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ทางภาษา        
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 3)เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยผ่านกระบวนการปฏิบัติภาระ
งาน  และ4)เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน  
Willis (1996: 38-115) แห่งมหาวิทยาลัย Aston Birmingham กล่าวว่า การสอนแบบเน้นภาระ
งาน มีลักษณะส าคัญคือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญในการเรียนรู้          
และผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าครูผู้สอน ครูจะเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษา 
เสนอแนะแนวทางในการด าเนนิกจิกรรม และจัดเตรียมภาระงาน (tasks) ส าหรับใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน  ซึ่งมีข้ันตอนของการเรียนการสอนที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-
Task) เป็นการแนะน าหัวข้อที่เรียน และอธิบายภาระงาน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจในภาระงาน
ที่จะปฏิบัติก่อนที่จะด าเนินการขั้นต่อไป โดยครูผู้สอนอาจจะให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติภาระงานที่มี
ลักษณะคล้ายๆกับภาระงานจริงที่ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป 2) ขั้นปฏิบัติภาระงาน 
(Task Cycle) ประกอบด้วยขั้นตอนการสอนที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการปฏิบัติภาระงาน 
(Task) ซึ่งอาจจะท าเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม โดยครูผู้สอนจะสังเกตการณ์อยู่ห่างๆ ผู้เรียนจะมีอิสระใน
การปฏิบัติกิจกรรมภาระงานร่วมกับเพื่อนโดยใช้ภาษาเป้าหมายที่เรียน ขั้นการเตรียมน าเสนอ 
(Planning) เมื่อผู้เรียนปฏิบัติภาระงานส าเร็จ หรือครบตามเวลาที่ก าหนดแล้ว ผู้เรียนร่วมกัน
เตรียมน าเสนอผลการปฏิบัติภาระงานต่อชั้นเรียน โดยเตรียมน าเสนอทั้งในรูปของการพูด และการ
เขียน และข้ันการรายงานผลการปฎิบัติภาระงาน (Report) ผู้เรียนแต่ละคู่ หรือแต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอผลการปฏิบัติภาระงานต่อชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนคู่ หรือกลุ่มอ่ืนๆ ได้พิจารณาเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติภาระงาน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงาน 3) ขั้นศึกษาภาษา (Language 
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Focus) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวิเคราะห์ภาษา (Analysis) 
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อผิดพลาด และปัญหาที่พบในการใช้ภาษาเป้าหมายในช่วงระหว่าง
ปฏิบัติภาระงาน และขั้นการฝึกภาษา (Practice) ผู้เรียนจะได้ฝึกท าแบบฝึกหัดเสริมทางด้าน
ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ส านวนภาษาที่ยังเป็นปัญหา และเกิดข้อผิดพลาด เพื่อเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาเป้าหมาย และใช้ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
  จากภูมิหลังที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการที่ส าคัญของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) และแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ        
และแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน เป็นแนวการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนมีบทบาท
ส าคัญในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ เหมือนในชีวิตจริง ดังนั้น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจึงเน้นที่การเรียนเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งในประเด็นนี้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนกว่าแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เชื่อว่าการจัดกลุ่มผู้เรียนประมาณ 3-6 คน และจัดกลุ่มแบบคละความสามารถให้มีทั้งผู้เรียน       
ที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มแบบพึ่งพาอาศัยกัน           
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และยังเป็นการให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
สังคม อันเป็นทักษะส าคัญที่ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงต่อไป แต่แนวการสอน
แบบเน้นภาระงานไม่ได้ก าหนดรูปแบบ และโครงสร้างในการจัดกลุ่มผู้เรียนไว้ชัดเจน แต่แนวการ
สอนแบบเน้นภาระงานมีการก าหนดขั้นตอนการสอนภาษาที่ชัดเจน และส่งผลดีในการพัฒนา
ภาษาของผู้เรียน ดังจะเห็นจากรายงานการวิจัยจ านวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ
ให้กับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นต่างๆตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาที่ใช้แนวการ
สอนแบบเน้นภาระงาน และผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่สูงข้ึน (ลัดดาวัลย์  อารัมพร, 2547; นันท์มนัส 
ค าเอก, 2551; ทองใบ ทองภูบาล, 2553; วันเพ็ญ เรืองรัตน์, 2549) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการ
ที่จะน าแนวคิดและหลักการของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Johnson and Johnson,1987; Kagan, 
1994) และข้ันตอนการสอนแบบเน้นภาระงาน (Willis, 1996) มาบูรณาการร่วมกันเพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  
 ในปัจจุบันการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
จัดเป็นทักษะ และเครื่องมือที่ส าคัญในการศึกษาหาความรู้ ดังจะเห็นได้จากการจัดการเรียนการ
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สอนภาษาอังกฤษได้รับความสนใจจากบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และในยุค
ข่าวสารข้อมูล และสังคมแห่งความรู้ (knowledge-based society) แต่ละบุคคลก็มีจุดประสงค์ใน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไป ทุกคนต่างมองเห็นความจ าเป็นของการมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้นานัปการมีความ
เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับวิทยาการด้านเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารถึง
กันได้อย่างสะดวก สบาย รวดเร็ว บุคคลในสังคมต้องติดต่อ พบปะกันเพื่อด าเนินการกิจกรรมทาง
สังคมมากขึ้น (Grabe, 2009) Davine (1987: 21-22)ได้ให้ทัศนะไว้ว่า นับวันทักษะการคิด        
และการอ่านเชิงวิเคราะห์จะยิ่งทวีความส าคัญ และจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น 
เพราะความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะในยุคแห่งข่าวสารข้อมูลที่ท า
ให้เราต้องขวนขวาย เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือในการไตร่ตรอง วิเคราะห์ข้อมูลที่อ่าน 
และประเมินคุณค่า ความน่าเชื่อถือของสิ่งที่อ่าน นอกจากนี้การอ่านเชิงวิเคราะห์ยังเป็นทักษะ          
ที่ส าคัญในการแสวงหาความรู้ และให้ประโยชน์ต่อบุคคลทุกอาชีพ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคคลที่ก าลังอยู่ในวัยเรียน Anderson (1999) ได้ให้เหตุผลว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นเครื่องมือ
พื้นฐานที่ใช้ในการเรียนรู้ ผลการเรียนวิชาต่างๆ ยังต้องอาศัยความสามารถในการอ่านเชิง
วิเคราะห์ของผู้เรียนทั้งสิ้น กล่าวคือถ้าผู้เรียนมีทักษะในการอ่านเชิงวิเคราะห์สูง จะช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ สูงตามด้วย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของการ
อ่าน โดยก าหนดไว้ในหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะส าคัญประการหนึ่งของผู้เรียนว่า      
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความสามารถในการคิด ซึ่งเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้   
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม(กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 4)    
 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ จัดเป็นทักษะที่ส าคัญที่ใช้ใน
การศึกษาหาข้อมูลและรับรู้องค์ความรู้ต่างๆโดยใช้การคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ รวมทั้งประเมินคุณค่าของข้อความ หรือสิ่งที่อ่านด้วยเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน ในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ไม่ใช่อ่านเพื่อหาข้อมูล
ที่ผู้ เขียนบอกไว้เท่านั้น แต่ต้องอ่านเพื่อค้นหาวิธีการคิดของผู้เขียนเกี่ยวกับ เนื้อเรื่องที่อ่าน           
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ว่าผู้เขียนมีแนวคิดอย่างไร การที่จะเข้าใจสิ่งที่อ่านได้อย่างถ่องแท้ทั้งหมด ผู้อ่านต้องอาศัยทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบวนการเรียนรู้ของมนุษย์
(Matira, 2511)  
 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นทักษะที่ส าคัญ ส าหรับผู้ เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนควรได้รับการสอนและการฝึกฝนทักษะนี้ให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถเขียนได้อย่างถูกต้อง และมีความรู้สึกเพลิดเพลินที่ได้เขียน เนื่องจากการ
เขียนเป็นพื้นฐานส าคัญในการที่จะช่วยให้การด ารงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ Smith(1982: 8)กล่าวว่าการเขียนเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ถ่ายทอดข้อความ ความรู้สึก 
นึกคิด และอารมณ์ผ่านกาลเวลา ท าให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ข้อมูลนั้นได้ และเป็นเครื่องมือที่ใช้
บันทึกเหตุการณ์ และเรื่องราวต่างๆ เพื่อสื่อสารระหว่างกัน  White และ Arndt (1991: 1) กล่าวว่า
มนุษย์สามารถแสดงความคิดเห็น กระตุ้น และโน้มน้าวความรู้สึกของบุคคลอ่ืนได้โดยผ่านทางการ
เขียน Reid (1993: 114) กล่าวในท านองเดียวกันเกี่ยวกับความส าคัญของการเขียนไว้ว่า               
การสื่อสารด้วยการเขียนเป็นสิ่งส าคัญในโลกยุคปัจจุบัน ไม่ ว่าจะเป็นงานที่ ใช้ เขียนบน
แผ่นกระดาษ หรือจดหมายอิเลกทรอนิกส์ นอกจากนี้การเขียนยังช่วยให้ผู้เรียนจดจ าสิ่งที่เรียนได้
นานกว่า การเขียนเป็นข้อมูลส าหรับอ้างอิงได้ในโอกาสต่อไป และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การเขียน
เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความส าเร็จของผู้เรียน  ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดความก้าวหน้าได้ 
นอกจากนี้  Raimes (1983: 3) ได้กล่าวว่า ความส าคัญของการเขียนช่วยเสริมการเรียนของผู้เรียน
เรื่องโครงสร้างไวยากรณ์ ส านวน และค าศัพท์ ที่ผ้เรียนได้เรียนรู้มาแล้วให้เข้าใจ และสามารถ
น าไปใช้เขียนเรื่องราวต่าง ๆ ตามจุดประสงค์ของตน ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกใช้ภาษาที่เรียน       
ยิ่งผู้เรียนใช้ความพยายามในการเขียนมากเทา่ใด ผู้เรียนก็จะค้นพบเรื่องใหม่ๆที่จะเขียน ตลอดจน
วิธีในการแสดงออกทางความคิดมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นจึงถือว่า การเขียนเป็นกระบวนการที่ส าคัญ 
ถ้าผู้เรียนมีพื้นฐานการเขียนในเบื้องต้นดี ย่อมส่งผลให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาต่อ        
ในระดับสูงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Massi (2001: 1) กล่าวว่า การเขียนเป็นกระบวนการสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการเขียน เป็นทักษะทางภาษาที่ช่วยพัฒนา
ความคิดและสติปัญญา เป็นทักษะที่มีคุณค่าต่อการศึกษา เนื่องจากเป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ ช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอด
ความคิดของผู้เรียนให้กระจ่าง และชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นในการสอนทักษะการเขียน จึงควรสอนให้
ผู้เรียนสามารถเขียนสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 จากภูมิหลังที่กล่าวมาเกี่ยวกับทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร จะเห็นได้ว่าทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร  เป็นทักษะ     
ที่ส าคัญในการเรียนภาษาที่ผู้ เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารถึงกันใน
ชีวิตประจ าวัน และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ แต่ทั้ง 2 ทักษะนี้มีความซับซ้อน ผู้เรียน
ต้องใช้ทักษะย่อย และกลยุทธ์ต่างๆมาร่วมด้วยหลายทักษะ และหลายกลยุทธ์ จึงพบว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการสอนทีจ่ะชว่ยเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร ์
 
 
 

1.2 สภาพปัญหาของการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
 

 ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อส าร เป็นทักษะที่มี
ความส าคัญต่อผู้เรียนมาก แต่ในสภาพปัจจุบันของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งสองทักษะนี้
ยังเป็นปัญหาหลักที่นักเรียนไทยยังไม่ประสบความส าเร็จ กล่าวคือ (Wiriyachitra, 2002) ทักษะ
การอ่านของนักเรียนยังอยู่ในระดับต่ า สาเหตุเนื่องมาจากครูผู้สอนเลือกใช้วิธีการสอนที่ไม่
เหมาะสม  ท าให้การอ่านของนักเรียนล้มเหลว และการสอนไม่ได้มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการอ่านอย่างแท้จริง เพราะครผูู้สอนจะเน้นให้ผูเ้รียนแปลความของเรื่องที่อ่าน เน้นความจ า
ค าศัพท์ กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ ซึ่งรูปแบบการสอนดังกล่าวไม่ส่งเสริมทักษะการคิด ท าให้ผู้เรียนไม่
เข้าใจในการอ่าน ไม่สามารถสรุปองค์ความรู้จากการอ่านให้ออกมาเป็นค าพูด  หรือตัวอักษรได้  
หรือกล่าวอีกนับหนึ่งก็คือ ครูผู้สอนไม่ได้สอนให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการอ่านอย่างแท้จริง แต่จะสอน
โดยมุ่ง วิธีการแปลเป็นหลัก นอกจากนี้ในการสอนอ่านครูผู้สอนไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
ประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิมของผู้เรียนที่สามารถน ามาเชื่อมโยงกับบทอ่านได้ ไม่จัด
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นการคิดของผู้เรียน  จากการวิจัยของแววตา    
สุขนันตพงศ์ และคนอ่ืนๆ (2002 : 122) พบว่า ผู้เรียนส่วนมากมีความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า ทักษะที่ผู้เรียนมีความสามารถต่ าคือทักษะการจับใจความส าคัญ       
และการตีความ และทักษะที่ผู้เรียนมีความสามารถต่ ามากคอืทักษะการอนุมานความ และการเดา
ความหมายศัพท์จากบริบท  
  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นทักษะที่ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนที่ผู้สอนน ามาใช้ในห้องเรียน 
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ควรเป็นรูปแบบการสอนที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของ
ผู้เรียนให้สูงข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสภาพการเรียนการสอนเขียน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่
ไม่ชอบการเขียน (Cimcoz,1999: 1) เพราะว่าทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ยาก และซับซ้อน 
แนวคิดดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ Bell และ Burnaby (1984: 36) ที่กล่าวว่า การเขียนเป็นทักษะที่
ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจที่ซับซ้อน และต้องควบคุมสิ่งที่จะเขียนออกมาหลายๆอย่างในเวลา
เดียวกัน กล่าวคือต้องอาศัยข้อมูลและเรื่องราว การเรียบเรียงและจัดล าดับความคิดให้อ่านง่าย 
น่าสนใจ และใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ถึงแม้ว่าทักษะการเขียนจะมีความส าคัญต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนมากเพียงใด ก็ยังมีสาเหตุหลายประการที่เป็นอุปสรรคท าให้การเขียนไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร เช่น ผู้เรียนไม่สามารถเขียนสื่อสารได้ เนื่องจากผู้สอนไม่ให้ความส าคัญต่อ
ทักษะการเขียนอย่างจริงจงั อีกทั้งทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และใช้
ข้อมูลหลายด้านประกอบกัน เช่น โครงสรา้งไวยากรณ์ การใช้ค าศัพท์ ส านวน การเรียบเรียงความ
คิด และความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน การที่ผู้เรียนมีความรู้ในสิ่งเหล่านี้อย่างจ ากัด ท าให้การ
สื่อสารระหว่างผู้อ่าน และผู้เขียนมีอุปสรรค และเป็นไปได้ยากที่จะสื่อสารความหมายได้ตรงกัน 
นอกจากนี้ เวลาในการเขียนในชั่วโมงเรียนมีน้อยมาก ท าให้ผู้เรียนต้องเขียนนอกเวลาเรียนปกติ 
อีกทั้งการตรวจงานของผู้สอนไม่สม่ าเสมอ นักการศึกษาบางคนกล่าวว่า ปัญหาการสอนเขียนเกิด
จากผู้สอนขาดเทคนิค และวิธีการสอนที่เหมาะสม โรงเรียนขาดสื่ออุปกรณ์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
แรงจูงใจในการเรียน นอกจากนี้  Byrne (1991: 4-5) กล่าวว่า การเขียนเป็นการถ่ายทอดความคิด
ไปสู่ภาษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากส าหรับผู้เรียน เนื่องจากการเขียนไม่มีปฏิสัมพันธ์ และผลย้อนกลับ
ระหว่างผู้อ่าน และผู้เขียน  ต้องผ่านทางการสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้รูปแบบโครงสร้างภาษา
ที่ถูกต้อง และการเรียงล าดับความคิดในการเรียน จากปัญหาที่พบจะเห็นว่าทักษะการเขียนมี
ความยุ่งยากซับซ้อน จึงต้องอาศัยวิธีการเรียนการสอนที่เป็นระบบ มุ่งให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเขียน
จนเกิดทักษะ และมีความสามารถในการเขียนอย่างแท้จริง กิจกรรมการสอนในชั้นเรียนส่วนใหญ่
มุ่งเน้นที่ทักษะการฟัง การพูด และการอ่านมากกว่าการเขียน ท าให้ความสามารถในการเขียนของ
ผู้เรียนต่ า (Wiriyachitra and Hobelman, 1990: 8) นอกจากนักเรียนได้รับโอกาสในการฝึกเขียน
ไม่เพียงพอแล้ว การเรียนการสอนเขียนที่ผ่านมายังไม่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร ท าให้เป้าหมายการสอนเขียนคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการของหลักสูตร เพราะ
ครูผู้สอนทักษะการเขียนเน้นที่ความถูกต้องของโครงสร้างไวยากรณ์มากกว่าการสื่อสาร และเน้นที่
การเขียนแบบควบคุมมากเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุพัฒน์ สุกมลสันต์ (2539: 1)     
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และTongra-ar (2000: 141-145) ที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้สอดคล้องกันว่า 
ความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า เพราะครูผู้สอนเน้นให้นักเรียน
เขียนอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มากกว่าการเขียนเพื่อการสื่อสาร จึงท าให้การสอนทักษะ
การเขียนล้มเหลว นักเรียนไม่สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 1.3 ความเป็นมาของการวิจัย 
 

 แนวการสอนอ่านและการสอนเขียนภาษาอังกฤษมีพัฒนาการ และเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยได้รับอิทธิพลด้านความคิดจากนักคิด นักทฤษฎี และนักจิตวิทยาด้าน
การสอนภาษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 แนวการสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือเป็นภาษาต่างประเทศมีพัฒนาการ
ไปในแนวทางเดียวกันกบัการสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ มีนักทฤษฎีและนักจิตวิทยาด้าน
การสอนภาษาจ านวนมากได้ศึกษาและเสนอแนวคิดไว้ (Coady,1979: 8; Eskey, 1988: 93) 
ในช่วงคริสต์ศักราช 1925-1970 แนวการสอนอ่านภาษาอังกฤษในสหรัฐอเมริกาจะเป็นแนวการ
สอนที่เน้นทักษะย่อย หรือจุลทักษะ (Subskill approach) ซึ่งเป็นแนวการสอนที่ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการอ่านในระดับพื้นฐานไปสู่กระบวนการอ่านในระดับสูง (Bottom-Up Model of 
reading) ซึ่งได้รับอิทธิพลด้านความคิดมาจากนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม  (Behavioral 
Psychology) ที่เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการได้รับสิ่งเร้า และมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่าง
เหมาะสม และมีการเสริมแรงที่พอดี  ดังนั้นแนวการสอนอ่านนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการอ่าน
จากทักษะพื้นฐานง่ายๆก่อน เช่น การสะกดค า การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรกับเสียง 
โดยไม่สนใจศึกษาความหมาย วิธีการสอนอ่านตามแนวการสอนนี้ ได้แก่ รูปแบบการสอนของ 
Gough (Gough’s Reading Model) แนวการสอนแบบจุลทักษะ (Subskill Approach) แนวการ
สอนอ่านแบบฟัง-พูด (Audiolingualism) ต่อมามีนักทฤษฎีด้านการสอนอ่านไม่เห็นด้วยกับแนว
การสอนอ่านที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการอ่านในระดับพื้นฐานไปสู่กระบวนการอ่านใน
ระดับสูง จึงท าให้มีผู้เสนอแนวคิดใหม่ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจาก Goodman 
(1971) ได้เผยแพร่บทความเรื่อง “Reading: A Psycholinguistic Guessing Game” ซึ่งเป็น
บทความที่เปลี่ยนแปลงแนวการสอนอ่านภาษาอังกฤษจากการสอนอ่านในระดับพื้นฐานไปสู่
กระบวนการอ่านในระดับสูง (Bottom-Up Model of reading) มาเป็นการคาดเดาหรือท านายตาม
ทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา ที่เชื่อว่าในขณะที่อ่าน ผู้อ่านจะใช้การคาดเดา หรือท านายสิ่งที่
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อ่าน มีการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านรวมทั้งมีการตรวจสอบว่าสิ่งที่ตนเองคาดเดานั้นถูกต้อง
หรือไม่ โดยการอ่านเนื้อเรื่องเพื่อหาค าตอบ ถ้าสมมติฐานที่ตั้งไว้ถูกต้อง ผู้อ่านก็เกิดความเข้าใจ
และท าการอ่านต่อไป แต่ถ้าสมมติฐานไม่ถูกต้องผู้อ่านก็จะทบทวน และตั้งสมมติฐานใหม่อีกครั้ง  
ซึ่งแนวการสอนของ Goodman นี้คือเรียกว่าแนวการสอนที่เน้นกระบวนการอ่านระดับสูงไปสู่
กระบวนการอ่านในระดับพื้นฐาน (Top-Down Model of reading) ซึ่งได้รับอิทธิพลด้านแนวคิดมา
จากนักจิตวิทยากลุ่มที่เน้นความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Psychology) วิธีการสอนตามแนวคิดนี้
ได้แก่ การสอนแบบมหภาษา (Whole Language Approach) แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative Approach) (วิสาข์  จัติวัตร์, 2543: 2-29) การสอนอ่านตามแนวคิดนี้จะสอน
จากส่วนรวมก่อนแล้วจึงสอนส่วนย่อย ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 ได้มีผู้เสนอแนวคิดใหม่ในการสอน
อ่านโดยมีความเชื่อว่าความเข้าในในการอ่านนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากกระบวนการอ่านใน
ระดับพื้นฐานไปสู่กระบวนการอ่านในระดับสูง และจากกระบวนการอ่านระดับสูงไปสู่กระบวนการ
อ่านในระดับพื้นฐาน ในลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์กัน จึงเรียกแนวการสอนอ่านนี้ว่า แนวการ
สอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Approach)  โดยเริ่มเข้ามามีบทบาทในการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เป็นภาษาที่ 2 และเป็นภาษาต่างประเทศ หลังจากที่ Rumelhart 
(1985) ได้เสนอแนวความคิดนี้ให้ทุกคนรู้จัก แนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ได้รับอิทธิพลมา
จากทฤษฎีโครงสร้างความรู้  (Schema Theory) ที่ ให้ความส าคัญกับประสบการณ์เดิม                 
หรือความรู้เดิมของผู้เรียน โดยในขณะที่อ่านจะเกิดปฏิสัมพันธ์ของทักษะทั้งในระดับพื้นฐานและ
ระดับสูง 
  การสอนเขียนภาษาอังกฤษก็ได้รับความสนใจจากนักทฤษฎีด้านการสอนภาษามากอีก
ทักษะหนึ่งเช่นกัน โดยพยายามคิดค้นหาวิธีการสอนเขียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้
ติดต่อสื่อสารได้ดี ดังที่ Weigle (2009: 1-2) กล่าวว่า ในการติดต่อสื่อสารกันในยุคของข้อมูล
ข่าวสารความสามารถในการเขียนให้มีประสิทธิภาพทวีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น
การสอนเขียนจึงมีบทบาทส าคัญเพิ่มมากขึ้นทั้งในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 และการ
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ แนวการสอนเขียนภาษาอังกฤษที่ส าคัญมีดังนี้ 
    ตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา  แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม (Traditional approach) ซึ่งเน้นผลงานเขียนหรือเน้น
ผลผลิตของผู้เขียน (Product) มาเป็นแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเขียน (Process) 
แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเชื่อว่าการเขียนเป็นทั้งวิธีการสื่อสารและเป็นทั้ง
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กระบวนการทางความคิด สติปัญญา ในการคิดค้นแสวงหาข้อมูลและเรื่องราวที่จะน ามาเขียน 
รวมทั้งวิเคราะห์จัดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลเหล่านั้น ดังนั้นจึงมีผู้หันมาศึกษากระบวนการ          
ที่ก่อให้เกิดงานเขียนขึ้น และท าให้แนวคิดในการเขียนได้แปรเปลี่ยนไปเน้นที่กระบวนการเขียน  
กลุ่มที่มีแนวคิดดังกล่าวได้ให้ค านิยามการเขียนไว้ว่า การเขียนคือกระบวนการทางความคิด เพราะ
ผู้เขียนต้องคิดให้กระจ่างก่อนจึงจะสามารถเลือกและเรียบเรียงความคิดนั้นออกมาเขียนได้ 
(Arapoff, 1972, อ้างใน พูนรัตน์ แสงหนุ่ม, 2538) ส าหรับ Hairston (1982) ให้ความหมายของ
การเขียนแบบเน้นกระบวนการว่า การเขียนเป็นกระบวนการค้นหาข้อมูลโดยผ่านกระบวนการใน
การค้นหา การเรียบเรียงข้อมูลจากความคิด โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามธรรมชาติ    
ไม่มีกฎที่ตายตัว และไม่ได้แบ่งขั้นตอนที่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด และเป็นกระบวนการที่เกิด
สลับไปมาหรือย้อนกลับได้ (Recursive) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน การเขียน             
การตรวจทานแก้ไขงานเขียน การคาดการล่วงหน้าในสิ่งที่จะเขียน (Anticipating) และข้ันตอนการ
ทบทวนงานเขียน (Reviewing) กว่า 20 ปีที่ผ่านมาแนวการสอนเขียนที่เป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวางได้แก่ แนวการสอนเขียนที่เน้นกระบวนการเขียน (Process approach) และแนวการ
สอนเขียนที่เน้นผลผลิตของการเขียน (Product approach) นักวิจัย และนักการศึกษาด้านภาษา
จะให้ความสนใจแนวการสอนเขียนที่เน้นกระบวนการเขียนมากกว่าแนวการสอนเขียนที่เน้น
ผลผลิตของการเขียน  Pincas (1982) ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับแนวการสอนเขียนที่เน้น
ผลผลิตของการเขียนว่าเป็นแนวการสอนเขียนที่ให้ความส าคัญกับความรู้ในการใช้ภาษา และเน้น
ที่ความเหมาะสมในการใช้ค าศัพท์ ความเหมาะสมในการเขียนประโยค ความเหมาะสมในการใช้
ค าเชื่อมความ (Cohesive devices)   
  Hairston (1982) มีความคิดว่าแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีลักษณะ          
ที่ส าคัญ ดังนี้ 1) เน้นการฝึกใช้กลวิธีในการสร้างและค้นหาข้อมูล โดยผู้สอนจะเป็นผู้กระตุ้นให้
ผู้เรียนพยายามสร้างเนื้อหา หรือช่วยวางวัตถุประสงค์ในการเขียนให้แกผู่้เรียนตามความเหมาะสม     
และดุลยพินิจของผู้สอน 2) เน้นการตระหนักในปฏิกิริยาตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้อ่าน          
และวัตถุประสงค์ของการเขียน เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพงานเขียนในแง่ของการสื่อความได้
ชัดเจนและตรงตามจุดประสงค์ของการเขียน 3)เน้นความเข้าใจในกระบวนการทางความคิดที่เกิด
สลับไปมาระหว่างขั้นตอนการเขียน ข้ันการเขียน และขั้นตรวจทานแก้ไข ซึ่งจะเกิดสลับไปมามิได้
แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด และ4)เน้นการให้ความส าคัญต่อการเขียน โดยถือว่าการเขียน        
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เป็นกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการใช้ความคิด กระบวนการท างานของสมอง วิธีเรียนรู้ และการพัฒนา
ความคิดเพื่อใช้ในการสื่อสาร 
    Reinking และHart (1991) ได้เสนอการสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ไว้ 3 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นก่อนการเขียน (Pre-writing) ให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมค้นหา ส ารวจ
ข้อมูล ความคิด และจัดเตรียมรวบรวมข้อมูลไว้เขียน ขั้นนี้ช่วยให้ผู้ เรียนได้ส ารวจหัวเรื่อง           
และเนื้อหาสนับสนุนได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังก าหนดจดุประสงคข์องการเขียนและตัวผู้อ่านงาน
เขียนอีกด้วย กิจกรรมในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย การคิด การส ารวจ และการรวบรวมข้อมูล         
ใช้กิจกรรมการระดมสมอง(Brainstorming) การถามค าถามแบบ “WH” ผังความสัมพันธ์ของ
ความหมาย (Mapping) การเขียนรายการ (Listing) การเขียนข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยไม่หยุด 
(Nonstop writing) การคิดจากความทรงจ าหรือประสบการณ์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด
กับเพื่อน เป็นต้น  การจัดกลุ่มและเรียงล าดับข้อมูลดังกล่าวเพื่อเตรียมน าเสนอ การเรียนรู้การใช้
ค าศัพท์ ตัวเชื่อม และโครงสร้างไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการน าเสนอ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการ
เขียน (Writing) ให้ผู้เรียนได้ลงมือเขียนงานฉบับร่าง โดยให้ผู้เรียนถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลที่
เตรียมไว้ เพื่อสื่อความหมายกับผู้อ่านผ่านทางตัวอักษร การเขียนในขั้นนี้ ยังไม่ต้องค านึงถึงความ
ถูกต้องในการใช้ภาษา แต่ค านึงถึงเนื้อที่เขียนเป็นหลัก ขั้นตอนที่ 3 ขั้นหลังการเขียน (Post-
writing) ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ตัดต่อ เพิ่มเติม หรือย้อนไปสู่ข้ันตอนที่ 1 หรือ 2 ใหม่
ได้ เพื่อปรับแก้ตามค าเสนอแนะ หรือข้อมูลย้อนกลับจากผู้อ่าน เป็นการปรับทั้งด้านเนื้อหาและ
ความถูกต้องในการใช้ภาษา โดยจะปรับกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะได้งานเขียนฉบับสุดท้าย ที่มีความ
สมบูรณ์ ถูกต้อง หลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนกันอ่านงานเขียนกับเพื่อน และปรับแก้งานเขียนตาม
ข้อมูลย้อนกลับจากผู้อ่าน  
 รูปแบบการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับ และกล่าวถึงมาโดยตลอด รวมทั้งเป็นที่นิยมอย่าง
มากตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอีกรูปแบบหนึ่ง ก็คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning)      
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ 4 คน โดยสมาชิกในกลุ่ม             
มีความสามารถแตกต่างกัน ท างานร่วมกันเพื่อเป้าหมายของกลุ่ม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน  และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  โดยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ความคิด          
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน  และให้ความช่วยเหลือคนอ่ืนในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน อันจะน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา  ความคิด และความเข้าใจ รวมทั้งการสร้างสังคมที่มีการร่วมมือ  
การให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ เกิดจากการให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนอย่างตื่นตัว 
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ความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับผลงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม จากการสังเคราะห์งานวิจัย
เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือพบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนกับครูที่ไม่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Slavin,1990) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Chapman (1991) Fontenot (1995) และHolliday (1995) ที่พบว่าการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเป็นกลวิธีการสอนที่ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ยังช่วยเสริมสร้างผู้เรียนในด้านเจตคติ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การยอมรับนับถือตนเอง 
และทักษะสังคมอีกด้วย  
 ส าหรับในประเทศไทย มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในการสอน
ภาษาอังกฤษไว้มากมายเช่นกัน และผลการวิจัยพบว่าการเรียนแบบร่วมมือมีส่วนช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ดีขึ้นทั้งสิ้น (ดาราวดี แดนราช, 2542; นิลุบล สีเทพ, 2546; 
ละเอียด ตลับนาค, 2547; ลัดดา ม่วงอร่าม, 2547; ฐิตารีย์  จั่นทองค า, 2548) 
 การเรียนรูแ้บบร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะการแสดงออก ทักษะการ
สร้างความรู้ใหม่ และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม จัดว่าเป็นการเรียนรูท้ี่สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้ห้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อีกวิธีหนึ่ง จึงนับว่าเป็นแนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สามารถน ามาใช้ได้กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะสังคมของผู้เรียนไปพร้อมกันด้วยอีกทางหนึ่ง 
  จากผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ การมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และคิดไตร่ตรอง ผลปรากฏว่าผู้เรียนในบางสถานศึกษายังไม่
ผ่านเกณฑ์ประเมินดังกล่าว หรือผ่านแต่อยู่ในระดับที่ต่ า (สมศ, 2553) จากผลการประเมินนี้แสดง
ให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการคิดขั้นสูงเป็นอย่างมาก ในยุคปัจจุบันทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ มีความส าคัญต่อผูเ้รียนทุกคน และทุกคนต่างมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
ดังกล่าว  การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะการคิดระดับสูงที่ต้อง
อาศัยการฝึกฝนเป็นประจ า จนเกิดเป็นนิสัย โดยสอนให้ผู้เรียนอ่านข้อความอย่างละเอียดรอบคอบ 
รู้จักแยกแยะ ตีความ วิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่า ตัดสิน และสรุปความจากข้อมูลที่อ่านได้อย่าง
ถูกต้อง ผูเ้รียนต้องลงมือปฏิบัติจริงในการอ่าน และใช้ความคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน รวมทั้ง
ใช้ประสบการณ์ที่สะสมในตนเองมาประกอบการตัดสิน ตีความ นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องเกิด
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ค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน และใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ ไตร่ตรอง และตัดสินอย่างไม่มีอคติต่อ
ผู้เขียน  
  จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และการเขียนเพื่อการ
สื่อสารด้วยการสอนแบบเน้นภาระงานจ านวนมาก ได้ผลการวิจัยที่สอดคล้องกันในลักษณะ        
ที่สนับสนุนผลดีของการใช้แนวการสอนนี้ในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนให้สูงข้ึน (ลัดดาวัลย์  อารัมพร, 2547; นันท์มนัส ค าเอก, 2551; ทองใบ ทองภูบาล, 2553;  
วันเพ็ญ เรืองรัตน์, 2549) ทั้งนี้เพราะว่าแนวการสอนแบบเน้นภาระงานเป็นแนวการสอนภาษาที่มี
ลักษณะส าคัญสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีด้านการเรียนรู้ภาษา รวมทั้งมีขั้นตอนการสอนที่
ชัดเจน เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร่วมกันคิดพิจารณาใช้ทักษะการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ภาระงานร่วมกันอย่างมีเหตุผล จึงเป็นแนวการสอนที่สามารถเสริมสร้างการ
เรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารให้กับผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี แตง่านวิจัยที่ผ่านมาส่วนมากเป็นงานวิจัยที่ศึกษาทดลองด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
และการอ่านเชิงวิเคราะห์เพียงทักษะเดียว และใช้แนวการสอนเพียงแนวคิดเดียวแต่ในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการสอนจาก 2 แนวคิด คือแนวคิดการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) และแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อน ามาใช้ในการเสริมสร้างทั้งทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจะท าให้ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษได้กว้างขวางเพิ่มมากขึ้น 
 

 1.4 ภูมิหลังของสถานศึกษา 
 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ก าหนดให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ทุกคนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1-2 (อ 31201-อ 31202)โดยก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังว่า เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะเบื้องต้นที่เหมาะสมกับวัย และระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ สามารถตีความเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุมีผล 
สามารถจ าแนกแยกแยะข้อความที่อ่านได้ สามารถบอกจุดประสงค์ของผู้เขียน สามารถบอก
น้ าเสียง หรืออารมณ์ของผู้เขียน สามารถจ าแนกข้อเท็จจริง และความคิดเห็น สามารถตัดสิน
เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่น าเสนอในเรื่องที่อ่านได้ และสามารถสรุปความเรื่องที่อ่านได้ แต่ในทาง
ปฏิบัติพบว่ายังมีผู้เรียนอีกจ านวนหนึ่งที่ยังมีปัญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1-2 
(อ 31201-อ 31202)โดยพบว่า ในแต่ละภาคเรียนยังมีผู้เรียนที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาดังกล่าวอีก
จ านวนหนึ่ง ดังรายงานการประเมินผลรายวิชาที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านของงานทะเบียนและวัดผล
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โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1-2 (อ 31201-       
อ 31202) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจ านวนผู้เรียนที่ยังสอบไม่ผ่านจ านวน 63 คน จากจ านวน
ผู้เรียนทั้งหมด 546 คน คิดเป็นร้อยละ11.54 โดยสอบไม่ผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1                     
(อ 31201) จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของจ านวนผู้เรียนทั้งระดับและสอบไม่ผ่านรายวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 (อ 31202) จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของจ านวนผู้เรียนทั้ง
ระดับ ซึ่งครูผู้สอนต้องจัดสอนเพิ่มเติม และสอบซ่อมให้ผู้เรียนที่สอบไม่ผ่านดังกล่าวตามระเบียบ
การวัดและประเมินผลการเรียนของหลักสูตร  
  จากความส าคัญของการเรียนการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์          
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และปัญหาการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1-2 (อ 31201-อ 31202) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว จึงมีความต้องการที่จะ
พัฒนารูปแบบการสอนที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในรายวิชาดังกล่าว 
เพื่อให้นักเรียนทุกคน มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์และวินิจฉัย 
รวมทั้งประเมินค่าของข้อความที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง และมีศักยภาพในการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความสามารถในการเรียน
ภาษาอังกฤษของคนไทยให้เพิ่มสูงขึ้นเท่าเทียมกับระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ    
ของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับการสอนแบบเน้นภาระงาน(Task-based learning 
and teaching: TBL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning : CL) เป็นแนวการเรียน
การสอนที่มีขั้นตอนการสอนสอดคล้องกัน และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาส่งเสริม
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          
รวมทั้งเสริมสร้างทักษะสังคม (Social skills)ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยมีหลักการ แนวคิด            
และทฤษฎีต่างๆสนับสนุนอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะบูรณาการแนวการสอนแบบ
เน้นภาระงานกับหลักการ แนวคิดของการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยผู้วิจัยมีความคาดหวังว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียน 
รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  และการเขียน
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ในระดับสูงต่อไปได้ และประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษในอนาคต         
 

 
   

2. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
     ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
     ตอนปลาย พุทธศักราช  
     2551 
 หลักการ แนวคิดการสอน 
     แบบเน้นภาระงาน (TBL)  
     (Willis, 1996) 
 หลักการ แนวคิดการเรียนรู้ 
    แบบร่วมมือ (CL) (Johnson  
    and Johnson, 1987,  
    Kagan,1992) 
 ทักษะย่อย และกลยุทธ์ 
     การอ่านเชิงวิเคราะห์  
 ทักษะย่อย และกลยุทธ์ 
     การเขียนเพื่อการส่ือสาร 
 การส ารวจความต้องการ 
     จ าเป็น (NA)ด้านพื้นฐาน  
     ความรู้ และความต้องการใน 
     การพัฒนาทักษะการอ่านเชิง 
     วิเคราะห์และทักษะการเขียน 
     เพื่อการส่ือสาร รวมทั้งสาระ 
     เก่ียวกับแนวเร่ืองและหัวเร่ือง 
     ของบทอ่าน (topics)  

 

 ก าหนดจุดประสงค์ทั่วไป  
     และจุดประสงค์เฉพาะ  
     ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์   
     ด้านการเขียนเพื่อการ 
     ส่ือสาร  ด้านจิตพิสัย  
     และด้านทักษะสังคม 
 
 คัดเลือก และเรียบเรียง 
     สาระส าหรับบทอ่าน 
 
 เลือกกระบวนการสอน  
     โดยใช้รูปแบบการสอน 
     แบบเน้นภาระงาน (TBL)  
     และการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
     (CL) ซึ่งมี 7 ขั้นตอนในการ 
    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 ก าหนดกระบวนการที่ใช้ 
     ในการวัดและประเมินผล 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความสามารถด้านการอ่าน 

    ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
 

  ความสามารถด้านการ 

     เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ 

     การส่ือสาร 
 

  ความคิดเห็นของนักเรียน 

     ต่อรูปแบบการสอนแบบ 

     เน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ 

     การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 
 
 

 ทักษะสังคมของนักเรียนที่ 
     เรียนด้วยรูปแบบการสอน 

     แบบเน้นภาระงาน (TBL)  
     ร่วมกับการเรียนรู้แบบ 

     ร่วมมือ (CL) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวป้อนเข้า กระบวนการ ผลลัพธ ์
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3. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

  การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
     1. เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75  
       2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) หลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอน
ดังกล่าว 
 4. เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติทักษะสังคม ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4  
 
 

4. ค าถามการวิจัย 
 

 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค าถามการวิจัย ดังนี้ 
 1. รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัย
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ 
 2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน 
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) สูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) หรือไม่ 
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 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) หลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอนดังกล่าว สูงกว่าระดับปานกลางหรือไม่ 
  4. ระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการใช้
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) สูงกว่าระดับปฏิบัติ
ทักษะสังคม ก่อนการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(CL) หรือไม่ 
 
 

5. สมมติฐานของการวิจัย 
 
 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัย
พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 75/75 

  2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษ      
เพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) สูงกว่าความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) อย่างมีนัยส าคัญ 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) หลังจากเรียนด้วยรูปแบบการสอนดังกล่าว     
สูงกว่าระดับปานกลาง 
 4. ระดับของการปฏิบัติทักษะสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน
ด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) สูงกว่าระดับ
ของการปฏิบัติทักษะสังคม ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) อย่างมีนัยส าคัญ 
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6. ขอบเขตของการวิจัย 
 

 เพื่อให้การวิจัยพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ไว้ดังนี้ 
 

 6.1 ประชากร 
 

    ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเรียนเทพศิรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 580 คน 
 

 6.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการสุ่มห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีการจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถที่มีทั้งนักเรียนทีเ่รียนเกง่ เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ที่ก าลังเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 
(อ 31202) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 49 คน  
 

 6.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  6.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ 
                               เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 
  6.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   1) ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
   2) ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน  
                                            (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)  
   4) ระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน 

    แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)  
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6.4 ระยะเวลาในการทดลอง 
 

    ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน 
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียน        
เทพศิรินทร์ ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ 31202) เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน       
โดยก าหนดทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ    
คาบเรียนละ 50 นาที 
  

7. ข้อตกลงเบื้องต้น 
 

 1. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ (E1/E2) ไว้ที่ 75/75 ตามเกณฑ์ที่ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532: 495) ระบุไว้ว่า
เนื้อหาที่เป็นด้านทักษะอาจตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ต่ ากว่า 75/75 และให้ค่าความคลาดเคลื่อน
ในการยอมรับ หรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบไว้ที่ร้อยละ 2.5-5 ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ และคณะ (2520: 135-136) โดย E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
และ E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ค่าความคลาดเคลื่อนในการยอมรับ หรือไม่ยอมรับ
ประสิทธิภาพของรูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 เมื่อประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 
2.5 ขึ้นไป รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)          
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพระดับดีมาก 
 1.2 เมื่อประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่า หรือเท่ากับเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 ถือว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน  (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้           



24 

 

แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพระดับดี 
 1.3 เมื่อประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แต่ไม่
เกินร้อยละ 2.5 ถือว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับได้ หรืออยู่ในระดับ 
ที่ดีพอใช้ 
 1.4 เมื่อประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เกินร้อย
ละ 2.5 ถือว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)         
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ         
เพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพในระดับที่ต่ า 
 

8. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

  1. รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร หรือใช้ชื่อย่อว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) หมายถึง กระบวนการสอน หรือแบบแผนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ผู้วิจัย
ด าเนินการพัฒนาขึ้นภายใต้การบูรณาการแนวคิดการสอนแบบเน้นภาระงาน กับแนวคิดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm Up)  2) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) 3) ขั้นปฏิบัติภาระงาน 
(Task Cycle) 4) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus) 5) ขั้นสะท้อนย้อนคิด (Post-
Reading) 6) ขั้นถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) และ7) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน 
(Evaluation Task) มีค่าประสิทธิภาพในการใช้เท่ากับ 76.03/76.39     
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 2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หมายถึง แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีทั้งหมด 3 ตอน 
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ที่ส าคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยผู้วิจัย
คัดเลือกค าศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ละ 2 ค า ที่เป็น
ศัพท์ส าคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถี่ของการปรากฏบ่อยในเนื้อเรื่องที่อ่าน
ตั้งแต่ 2-3 ครั้งขึ้นไป เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจ านวน 20 ข้อ  ตอนที่  2 เป็น
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจและการอ่านเชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วย
เนื้อเรื่อง จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ Fast Food Banned at School, Thai Teenage Pregnancy 
Concern และ Home Schooling เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ และตอนที่ 
3 เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร เป็นข้อสอบแบบอัตนัยจ านวน  
2 ข้อ โดยมีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนดังนี้ 1) การใช้ภาษา (Language use) 5 คะแนน 2)เนื้อหา
และการเรียบเรียงเนื้อหา(Content and Organization) 5 คะแนน 3) การเลือกใช้รูปแบบการเขียน 
(Style) 3 คะแนน และ4) กลไกภาษา (Mechanics) 2 คะแนน  

3. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนที่พิจารณาจากคะแนนที่นักเรียนได้รับจากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 1 และ 2 จ านวน 70 ข้อ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน ซึ่งครอบคลุม
ทักษะย่อยของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ต่อไปนี้ 1) ทักษะการระบุความล าเอียงของ
ผู้เขียน  2) ทักษะการอนุมานความหรือการตีความ 3) ทักษะการลงสรุปความจากเรื่องที่อ่านอย่าง
มีเหตุผล 4) ทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน 5) ทักษะการประเมินน้ าเสียง และอารมณ์  
6) ทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน และ7) ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
และความคิดเห็น 

4. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร หมายถึง ความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนที่พิจารณาจากคะแนนที่นักเรียนได้รับจากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 3 จ านวน 2 ข้อ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน ซึ่งครอบคลุมทักษะ
ย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร ต่อไปนี้ 1) ทักษะการเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลต่างๆในการ
เขียนสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 2) ทักษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบแผนของ
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ภาษาและเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้อ่าน 3) ทักษะการพัฒนาและเรียบเรียงความคิดและ
เนื้อหาที่เขียนอย่างชัดเจน ง่ายต่อความเข้าใจ 4) ทักษะในการเลือกใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมกับเรื่อง
ที่เขียน  5) ทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับเนือ้หาและผู้อ่าน 6) ทักษะในการ
อธิบายใจความส าคัญได้ชัดเจน โดยมีข้อมูลมาสนับสนุนเพียงพอ  และ7)ทักษะการใช้กลไกภาษา  
  5. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หมายถึง ผลการประเมินการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ได้จากการประเมินตามเกณฑ์ 75/75  โดย 
75  ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียน 
(formative evaluation) ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในทุกหน่วยการเรียนรู้
จ านวน 10 หน่วยการเรียน และ 75 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียที่ได้จากการประเมิน
ผลรวมสรุป (summative evaluation)โดยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลังจากการใช้รูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

6. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้

แบบร่วมมือ (CL) หมายถึง ความรู้สึก นึกคิด ความชอบไม่ชอบ ความยินดี และความภูมิใจ        
มีเจตคติ และแรงจูงใจทางบวก รวมทั้งเห็นประโยชน์ และคุณค่าต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยประเมินจากระดับคะแนนที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 มาตราส่วน (Rating scales) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: หรือค่า IOC) เท่ากับ 1 และมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (–Coefficient) ของCronbach หรือค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 
  7. ทักษะสังคม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกด้านการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม 
(Communicative Skills) ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบต่อไปนี้ 1) ใช้น้ าเสียงในการพูดคุย
เหมาะสม 2) แสดงสีหน้าในการพูดคุยเหมาะสม 3) แสดงท่าทางขณะพูดคุยเหมาะสม 4) รู้จังหวะ 
และช่วงเวลาในการพูดคุย 5) รู้จักเริ่มต้นและจบการพูดคุยได้เหมาะสม 6) มีมารยาท และตั้งใจฟัง
ขณะที่สมาชิกคนอ่ืนพูด 7) รู้จักใช้ภาษาในการตั้งค าถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 8) รู้จักใช้ภาษา        
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ในการตอบค าถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 9)ใช้ค าพูดให้ก าลังใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเหมาะสม     
และ10) ใช้ภาษาสุภาพ และเหมาะสมกับโอกาส และพฤติกรรมการแสดงออกด้านความร่วมมือ     
และการท างานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and Team Work) ประกอบด้วย 20 องค์ประกอบ
ต่อไปนี้ 1) ให้ความร่วมมือในการท าภาระงานของกลุ่มให้ส าเร็จ 2) รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
สมาชิก 3) ยอมรับความสามารถของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 4) รู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อน
สมาชิกในกลุ่มอย่างเหมาะสม 5) หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับเพื่อนสมาชกิ 6)ไม่ใช้อารมณ์ในการแสดง
ความคิดเห็น 7) กระตือรือร้นปฏิบัติภาระงานกลุ่ม  8) ปฏิบัติภาระงานในหน้าที่อย่างสุด
ความสามารถ 9) ตั้งใจปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม 10) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และวางแผนปฏิบัติภาระงานของกลุ่ม 11) รู้จักควบคุมตนเองอย่างเหมาะสม 12) ให้ความส าคัญ
กับภาระงานของกลุ่ม 13) ปฏิบัติตามข้อตก และกติกาลงของกลุ่ม 14) ให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาของกลุ่ม 15) ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกเมื่อมีโอกาส 16) ภาคภูมิใจกับ
ผลงานที่ร่วมกันท ากับสมาชิกในกลุ่ม 17) ไม่แสดงอารมณ์โกรธเมื่อถูกเพื่อนวิพากษ์วิจารณ์อย่างมี
เหตุผล 18) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงานกลุ่มอย่างมีเหตุผล 19) ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติภาระงานโดยไม่มีใครร้องขอ และ20) แสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม  

8. ระดับการปฏิบัติทักษะสังคม หมายถึง ค่าความถี่ของการปฏิบัติ หรือแสดงออกทาง
ทักษะสังคมแต่ละด้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 หมายถึง ผู้เรียนมีระดับของการ
ปฏิบัติถี่มากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง ผู้เรียนมีระดับของการปฏิบัติถี่มาก ระดับ 3 หมายถึง ผู้เรียนมี
ระดับของการปฏิบัติถี่ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง ผู้เรียนมีระดับของการปฏิบัติถี่น้อย และระดับ 
1 หมายถึง ผู้เรียนมีระดับของการปฏิบัติถี่น้อยที่สุด โดยประเมินจากระดับคะแนนที่ได้จากการ
ตอบแบบวัดทักษะสังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence:หรือค่า IOC)เท่ากับ 1 และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(–Coefficient)ของ Cronbach 
หรือค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 
 9. นักเรียน หมายถึง นักเรียนกลุ่มทดลองที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/9 โรงเรียนเรียนเทพศิรินทร์ ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 (อ 31202) ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  
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บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
  ในการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แนวคิดเกี่ยวกับทักษะสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบ
เน้นภาระงาน แนวคิดเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ และเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน 
และการเขียนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รวมทั้ง
ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
การสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

 1. การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
1.1 ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์   
1.2 ทักษะย่อยของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์   
1.3 กลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์   
1.4 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
1.5 การศึกษาแนวเรื่องของบทอ่าน 
1.6 การวัด และประเมินผลการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 

 2. การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2.1 ความหมายของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2.2 ทักษะย่อยของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2.3 กลยุทธ์ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2.4 ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา และรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
2.5 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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2.6 การวัดและประเมินผลการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2.7 กิจกรรมการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์สู่การสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร 

 3. ทักษะสังคม 
3.1 ความหมายของทักษะสังคม 
3.2  ความส าคัญของทักษะสังคม 
3.3 องค์ประกอบของทักษะสังคม 
3.4 การพัฒนาทักษะสังคม 
3.5 การวัด และการประเมินทักษะสังคม 

 4. แนวการการสอนแบบเน้นภาระงาน 
  4.1 แนวคิดและข้อดีของการเรียนรู้ภาษาตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน   

4.2 ความหมายของภาระงาน 
  4.3 เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหรือสร้างภาระงาน  
  4.4 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน 
  4.5 แนวการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
  4.6 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
  4.7 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
  4.8 ปัจจัยในการน าการสอนแบบเน้นภาระงานไปใช้ในการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ 

 5. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  5.1 แนวทางการเรียนรู้ภาษาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
  5.2 แนวคิดทางจิตวิทยาของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  5.3 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  5.4 ขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  5.5 ปัจจัยในการน าการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไปใช้ในการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 6. การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงาน และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 7. การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
  7.1 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

  7.2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
  7.3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
  7.4 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น 
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  7.5 การพัฒนาหลักสูตร (โมเดล) 
  7.6 การพัฒนาส่ือการสอน 
  7.7 การประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 8. หลักสูตรการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษตาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
      ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

9.1 งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
9.2 งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
9.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน 
9.4 งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ และทักษะสังคม 

 

 โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
 
 

1. การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
 
 

   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ใน
ประเด็นต่างๆที่ เกี่ยวกับความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์   ทักษะย่อยของการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  กลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  ขั้นตอนและกิจกรรม
การสอนอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  การศึกษาแนวเรื่องของบทอ่าน การวัด และประเมินผล
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 

 1.1 ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์   
  

 การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะที่ต้องอาศัยกระบวนการทางความคิดขั้นสูง ในการท า
ความเข้าใจความหมายโดยนัย การวิเคราะห์ การตีความ รวมถึงการตัดสินวินิจฉัย และการ
ประเมินสิ่งที่ อ่าน ดังที่นักวิชาการหลายคนได้กล่าวไว้ตรงกันว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็น
กระบวนการทางความคิดขั้นสูงที่ผู้อ่านน ามาใช้ในการวิเคราะห์ การตีความ การวินิจฉัย การ
ตัดสิน การประเมินในสิ่งที่อ่าน และการสรุปความในสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยไม่มีอคติต่อความคิดของผู้เขียน (Durkin, 1974: 385; Harris, 1979: 261; Garrigus, 
2002: 110) 
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 Smith (1963) ได้ให้ความหมายการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ไว้ว่า การอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านขั้นสูงสุดของการอ่านอย่างมีความหมาย ผู้อ่านต้องมีความ
เข้าใจในสิ่งที่เห็นตามตัวอักษร เป็นการอ่านที่ต้องใช้การสืบสวน สอบสวน สามารถประเมิน หรือ
ตัดสินว่า ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นความคิดเห็น หรือความล าเอียงของผู้เขียน และจะต้อง
สามารถวิจารณ์โดยใช้ความเห็นส่วนตัวที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับผู้เขียนโดยใช้ประสบการณ์ 
ความจริง หรือเหตุผลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่ง Duckin และ Biddle (1974) อธิบาย
ความหมายของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  ว่าเป็นการอ่านที่ผู้อ่านจะเกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อเรื่องที่อ่านเป็นผลท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถวิพากษ์วิจารณ์          
ในเรื่องที่อ่านได้ 
            Cooper และShipman (1988) ได้ สรุปความหมายของการ อ่านภาษาอังกฤษ                  
เชิงวิเคราะห์ ไว้ว่าในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ผู้อ่านจ าเป็นต้องอาศัยการประเมินตัดสิน
เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน และการตัดสินนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิม และความรู้ของผู้อ่าน หรืออาจ
ขึ้นอยู่กับการก าหนดเกณฑ์ที่คิดขึ้นมาจากข้อมูลของผู้อ่ืน เช่น ครู หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง การอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการคิด เป็นผลของการไตร่ตรองทางความคิดของผู้อ่าน ซึ่งควรจะ
เกิดขึ้นในขณะที่อ่านตลอดเวลา ผู้อ่านควรจะตัดสิน และประเมินในสิ่ งที่ตนเองอ่านได้อย่างมี
เหตุผล 
 นักวิชาการด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์หลายท่านมีความคิดเหน็ที่สอดคล้องกันว่า การอ่าน
เชิงวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการอ่านที่ต้องใช้การวิเคราะห์ การวิจารณ์ และการตัดสิน
เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านในระดับที่สูงขึ้น โดยอาศัยทักษะในการ
ตีความ (interpretation skill) และทักษะการประเมินค่า (evaluation skill) การจ าแนกความ
แตกต่างของข้อมูลที่ส าคัญ และไม่ส าคัญได้  การจ าแนกข้อเท็จจริงและความคิดเห็น และผู้อ่านยงั
ต้องสามารถตัดสินได้ว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์อะไร และใช้น้ าเสียงอะไรในการเขียนข้อความนั้นๆ  
สามารถระบุความตั้งใจ  ทัศนคติของผู้เขียนได้ รวมไปถึงความสามารถในการอนุมาน หรือการลง
ความเห็น (inference) และการสรุปความของเรื่องที่อ่านอย่างสมเหตุสมผล และตัดสินใจได้ว่าจะ
ยอมรับ หรือปฏิเสธข้อมูลที่อ่าน (Pirozzi, 2003; Hancock, 1987; Clegg, 1988; Adams, 1989; 
Wassman & Paye, 1985; Raygor and Raygor, 1985) 
    จากการศึกษาความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้างต้นจะพบว่า นักวิชาการในด้าน
นี้ ได้ให้ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้คล้ายคลึงกัน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้
ความหมายของนักวิชาการทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย และก าหนดความหมายของ
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การอ่านเชิงวิเคราะห์ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของการใช้
ความคิดขั้นสูงในการอ่าน โดยอาศัยทักษะการวิเคราะห์   การตีความ การอนุมาน การตัดสิน
วินิจฉัย รวมถึงการประเมิน และการสรุปความเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน ไม่ใช่เป็นการอ่านเพื่อให้เข้าใจ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแต่ละประโยคที่ผู้เขียนกล่าวไว้เพียงอย่างเดียว จากความหมายดังกล่าวจะ
พบว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์มีองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ ดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 
 1.2 ทักษะย่อยของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์   

 

   การอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading) เป็นการอ่านที่สูงกว่าการอ่านเพื่อความเข้าใจ  
เป็นระดับการอ่านขั้นสูงที่ผู้อ่านต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์  (Analyzing) การสังเคราะห์ 
(Synthesizing) และการประเมิน (Evaluating) คุณภาพ คุณค่า ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ
ของข้อความที่อ่านอย่างมีเหตุมีผล ดังนั้น ผู้อ่านจึงควรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทักษะย่อย
ที่ส าคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ และน ามาใช้ในขณะที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เสงี่ยม  โตรัตน์ (2546: 27-28) ได้กล่าวว่า ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ผู้อ่านต้องใช้ทักษะที่
ส าคัญ ได้แก่ ทักษะการวิเคราะห์ (Analyzing) โดยผู้อ่านต้องจ าแนกแยกแยะเนื้อหาที่อ่าน
ออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อท าความเข้าใจในแต่ละส่วนของเรื่องที่อ่านให้ชัดเจนก่อน ทักษะการ
สังเคราะห์ (Synthesizing) โดยผู้อ่านต้องสามารถรวบรวมองค์ประกอบ ย่อยๆ แต่ละส่วนเข้าไว้
ด้วยกัน โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆอย่างชัดเจน จึงจะท าให้ผู้อ่านมองเห็น
ภาพรวมทั้งหมดของเรื่องที่อ่าน ซึ่งเกิดเป็นทักษะการพิจารณาภาพรวม (Considering the whole 
picture) เป็นการพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของเนื้อหาที่อ่าน หลังจากที่ได้วิเคราะห์ในส่วนย่อยๆ
แล้ว หากไม่มีการวิเคราะห์โดยมองในภาพรวมของเนื้อหาที่อ่านอีกครั้ง ก็ถือว่ากระบวนการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ยังไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้อ่านยังต้องใช้ทักษะการประเมิน (Evaluating) ซึ่งเป็น
ทักษะที่ส าคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพ คุณค่า ความถูกต้อง        
และความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่อ่าน แต่ทั้งนี้ผู้อ่านต้องประเมินด้วยใจที่เป็นธรรมไม่มีอคติต่อ
ความคิดของผู้เขียน และมีเกณฑ์ในการประเมินที่แน่นอน 
     Pirozzi (2003:325) กล่าวว่าโดยทั่วไปในการอ่านเชิงวิเคราะห์ นอกจากผู้อ่าน
จ าเป็นต้องใช้ทักษะการตีความ (interpretation) และทักษะการประเมิน (Evaluation)แล้ว ผู้อ่าน
ยังต้องใช้ทักษะย่อยอ่ืนๆประกอบอีกด้วย ได้แก่ ทักษะการแยกแยะความส าคัญของข้อมูล 
(separating important information)ทักษะการจ าแนกข้อเท็จจริง และความคิดเห็น 
(distinguishing facts and opinions) ทักษะการพิจารณาจุดประสงค์ และน้ าเสียง ในการเขียน 
(determining purpose and tone) ทักษะการวินิจฉัยลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านที่ผู้เขียนไม่ได้
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ระบุไว้อย่างชัดเจน (making inference) และทักษะการสรุปความอย่างมีเหตุผล (drawing 
logical conclusion)   
   Spache และ Berg (1971: 98-102) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับทักษะย่อยที่ส าคัญของการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ว่าผู้อ่านจ าเป็นต้องใช้ทักษะที่ส าคัญได้แก่ ทักษะการตรวจสอบแหล่งข้อมูล 
(Examining the source) ทักษะการระบุวัตถุประสงค์ความคิดเห็น และสมมติฐานของผู้เขียน 
(Identifying the author’s purposes, viewpoints and assumptions) ทักษะการจ าแนกความ
แตกต่างของข้อเท็จจริงและความคิดเห็น (Distinguishing between facts and opinions)  ทักษะ
การตรวจสอบความหมายโดยนัยที่ผู้เขียนไม่ได้กล่าวไว้โดยตรง (Examining the author’s 
implications) ทักษะการอนุมาน หรือตีความ (Making inferences) ทักษะการพิจารณาน้ าเสียง
และการเลือกใช้ค า หรือรูปแบบการเขียน (Tone, Choice of words, Style) และทักษะการแสดง
ปฏิกริยาโต้ตอบต่อการเขียนของผู้เขียน (Reacting to the author’s use of device)  
   นักการศึกษาด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์คนอ่ืนๆ ก็มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ทักษะ
ย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่ส าคัญได้แก่  ทักษะการแยกแยะความส าคัญของข้อมูล 
(separating important information) ทักษะการจ าแนกข้อเท็จจริง และความคิดเห็น 
(distinguishing facts and opinions) ทักษะการพิจารณาจุดประสงค์ และน้ าเสียง ในการเขียน 
(determining purpose and tone) ทักษะการอนุมาน (making inference) หรือทักษะการวินิจฉัย
ลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน ที่ผู้เขียนไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ทักษะการแยกแยะความส าคัญ
ของข้อมลู (separating important information) ผู้อ่านต้องแยกให้ได้ว่าข้อความที่อ่านนั้นอะไรคือ
ส่วนที่ส าคัญ และข้อมูลส่วนใดที่เป็นรายละเอียด ทักษะการจ าแนกข้อเท็จจริง และความคิดเห็น 
(distinguishing facts and opinions) ทักษะการพิจารณาจุดประสงค์ และน้ าเสียงในการเขียน 
(determining purpose and tone) ทักษะการระบุความล าเอียงของผู้เขียน(recognizing 
author’s bias)  ทักษะการระบุรูปแบบการเขียนของเรื่องที่อ่าน (distinguishing styles) ทักษะ 
การระบุเหตุผลแบบผิดๆของผู้เขียน (distinguishing fallacies) ทักษะการตัดสินเกี่ยวกับประเด็น
ต่างๆที่น าเสนอในเรื่องที่อ่าน (evaluation) โดยผู้อ่านสามารถประเมินความถูกต้อง หรือประเมิน
ความน่าเชื่อถือของเหตุผลที่ผู้เขียนน าเสนอ และรวมถึงประเมินคุณค่าของเรื่องที่อ่าน และทักษะ
การสรุปความอย่างมีเหตุ มีผล (drawing logical conclusion)เมื่อผู้อ่านวินิจฉัย หรือลงความเห็น
เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว ผู้อ่านก็จะสามารถสรุปความเกี่ยวกับประเด็นที่อ่านได้อย่างสมเหตุ        
สมผล (Watson and Glaser, 1980: 78-81;  Li, 2010: 12-25) 
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 นอกจากทักษะย่อย (sub-skills) ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมี
องค์ประกอบอ่ืนๆที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่านได้  องค์ประกอบดังกล่าวได้แก่ 
(เสงี่ยม โตรัตน์, 2546 : 28-29) 

  1. ความรู้และประสบการณ์เดิม (Background knowledge and experiences) ความรู้
และประสบการณ์เดิมของผู้อ่านเกี่ยวกับข้อความที่อ่าน หรือนักการศึ กษาบางคนเรียกว่า 
knowledge of the world เป็นองค์ประกอบที่จ าเป็น และมีบทบาทส าคัญ ในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ที่จะช่วยให้เข้าใจความหมายโดยนัยที่ผู้เขียนแทรกเอาไว้ หรือช่วยในการวิเคราะห์ว่าผู้เขียนมี
แรงจูงใจอะไรในการเขียนเรื่องนั้น เป็นต้น  

  2. ความเข้าใจ (Comprehension) ความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่านเป็นองค์ประกอบส าคัญ
อีกประการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่อ่านได้ถูกต้อง 
 3. การตั้งค าถาม (Questions) ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผู้อ่านต้องตั้งค าถามกับตนเอง
ตลอดเวลาเกี่ยวกับข้อความที่อ่าน แล้วพยายามหาค าตอบจากเนื้อเรื่องนั้นในขณะที่อ่าน เช่น 
ในขณะที่อ่านเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยในประเทศไทย ผู้อ่านควรตั้งค าถามในใจตนเองว่า อะไรคือ
สาเหตุที่ท าให้เกิดอุทกภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหานี้อย่างไร วิธีการที่ใช้แก้ปัญหาเหมาะสม
หรือไม่ แนวทางในการป้องกันมีอะไรบ้าง เป็นต้น ค าถามต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านวิเคราะห์
แง่มุมต่างๆของเรื่องได้ถูกต้อง  
 4. การสังเกต ผู้อ่านต้องใช้การสังเกตข้อมูลของเนื้อหาที่อ่าน เพื่อน ามาสร้างเป็น
ข้อเท็จจริงที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินข้อเท็จจริง รวมทั้ง
ความคิดเห็นของผู้เขียนว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ซึ่งจัดว่าเป็นวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงอย่าง
หนึ่งเช่นกัน 
 5. การรวรวมข้อเท็จจริง จากการรวบรวมข้อเท็จจริงที่ได้จากเนื้อเรื่องที่อ่าน และการน า
ข้อเท็จจริงมาเชื่อมโยงกัน จะช่วยให้เกิดการตีความได้ 

  6. การตีความ เป็นการทดดสอบความเที่ยงตรงของการอ้างอิง จึงท าให้เกิดการตั้ง
ข้อตกลงเบื้องต้นขึ้น 

  7. การตั้งข้อตกลงเบื้องต้น ข้อตกลงเบื้องต้นจะช่วยให้ผู้อ่านมีประเด็นที่จะแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน 

  8. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่านจะช่วยพัฒนาประเด็นที่ จะวิเคราะห์
ต่อไป 
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  9. การวิเคราะห์ผู้อ่านต้องอาศัยองค์ประกอบข้างต้นทั้งหมดร่วมกันในการวิเคราะห์เนื้อ
เรื่องที่อ่าน 

 ทักษะย่อยและองค์ประกอบต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์เนื้อ
เรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน  ทั้งนี้ผู้อ่านจะใช้ทักษะย่อยใดบ้างในการอ่านแต่ละครั้ง 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อความ และเป้าหมายของการอ่านเป็นส าคัญ แต่ผู้อ่านจะใช้ทักษะย่อย
ต่างๆเหล่านี้ในลักษณะของการบูรณาการหลายๆทักษะร่วมกัน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายในการสอนอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ เพื่อช่วยกระตุ้นระดับการคิดเชิงวิเคราะห์
ของผู้เรียน รวมทั้งฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าว และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับระดับของตัวผู้เรียน 

 

 1.3 กลยุทธข์องการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์   
 

 กลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ เป็นพฤติกรรมที่ผูอ่้านน ามาใช้ในการอ่าน
บทอ่านภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ เป็นพฤติกรรม การกระท า ขั้นตอน หรือเทคนิค ที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะของผูอ่้านแต่ละคนที่จะน ามาใช้ เพื่อให้ตนเองสามารถอ่านเนื้อหาของบทอ่านได้
เข้าใจและประสบความส าเร็จในการอ่าน นอกจากนี้ผูอ่้านยังใช้กลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห์อย่างตั้งใจ และรู้ตัวว่าตนเองต้องใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทอ่าน (Grainger, 
1997; Griffiths, 2003; Oxford, 1990) จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
มีผลต่อความเข้าใจในเนื้อหาของบทอ่านเป็นอย่างมาก มีนักการศึกษาด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
จ านวนนมาก ที่ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

   Janzen และ Stoller (1998) กล่าวว่ากลยุทธ์ที่ส าคัญของการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ที่ผู้อ่านจ าเป็นต้องใช้ ประกอบด้วย กลยุทธ์การระบุจุดมุ่งหมายของการอ่าน (Identifying 
a purpose for reading)กลยุทธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน (Previewing) 
กลยุทธ์การคาดเดาหรือคาดการณ์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะอ่าน (Predicting) กลยุทธ์การตั้งค าถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน (Asking questions) กลยุทธ์การตรวจสอบความถูกต้องในการคาดเดา หรือการ
หาค าตอบของค าถามที่ก าหนดไว้ (Checking prediction or finding an answer to the 
questions) กลยุทธ์การเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่อ่านกับความรู้เดิมของผู้อ่าน (Connecting the text to 
the prior knowledge) กลยุทธ์การสรุปย่อประเด็นส าคัญในเนื้อเรื่องที่อ่านด้วยภาษาของตนเอง 
(Summarizing) กลยุทธ์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหาแต่ละส่วนในเนื้อเรื่องที่ อ่าน 
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(Connecting one part of the text to another)และกลยุทธ์การระบุลักษณะโครงสร้างของ
ข้อความที่อ่าน (Recognizing text structure) 
  Carter (2011) กล่าวว่ากลยุทธ์ที่ส าคัญของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ที่ผู้อ่าน
สามารถใช้ก่อนการอ่านเนื้อเรื่อง (Before strategies) ระหว่างการอ่านเนื้อเรื่อง (During 
strategies) และหลังการอ่านเนื้อเรื่อง (After strategies) ประกอบด้วย กลยุทธ์การส ารวจเนื้อ
เรือ่งที่จะอ่านเร็วๆ (Surveying) กลยุทธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านคร่าวๆก่อน
การอ่านจริง (Previewing) กลยุทธ์การตั้งค าถามเกี่ยวกับประเด็นส าคัญๆก่อนการอ่านจริง 
(Questioning) กลยุทธ์การระบุหัวเรื่องของบทอ่าน (Identifying topic) กลยุทธ์ SQ3R กลยุทธ์ 
PQ4R กลยุทธ์ KWL และกลยุทธ์การเดาศัพท์จากบริบท (Using context clues) กลยุทธ์การระบุ
ลักษณะโครงสร้างการเขียนเนื้อเรื่องที่อ่าน (Identifying patterns of organization) และกลยุทธ์
การถอดความและสรุปย่อเนื้อ เรื่ องที่ อ่านด้วยค าพูดของตนเอง (Paraphrasing and 
summarizing)  
 Walker, Kiefer และReid (2012) ได้กล่าวสรุปว่ากลยุทธ์ที่ส าคัญของการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ประกอบด้วย กลยุทธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน 
(Previewing) กลยุทธ์การท าบรรณนิทัศน์ในขณะที่อ่านเนื้อเรื่อง (Annotating) กลยุทธ์การสรุปย่อ
ประเด็นส าคัญในเนื้อเรื่องที่อ่าน (Summarizing) กลยุทธ์การวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่านโดยแบ่งเป็น
ส่วนย่อยๆ (Analyzing) กลยุทธ์การอ่านเนื้อเรื่องซ้ าๆ (Re-reading) และกลยุทธ์การแสดง
พฤติกรรมโต้ตอบเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน (Responding)  
 Lewis (2007)ได้กล่าวว่า กลยุทธ์ที่ส าคัญของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ที่ผู้อ่าน
สามารถใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ประกอบด้วย กลยุทธ์การตรวจสอบเนื้อหาที่อ่าน
ทั้งหมดก่อนอ่านจริง (Examine the entire document) กลยุทธ์การพิจารณาจุดประสงค์ และ
รูปแบบการเขียนเนื้อเรื่องที่อ่าน (Consider the goal and format of the document) กลยุทธ์การ
พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับชื่อเรื่องของเนื้อเรื่องที่อ่าน (Review the title) กลยุทธ์การพิจารณา
เกี่ยวกับผู้อ่านที่ผู้เขียนตั้งใจเขียนให้อ่าน (Consider the intended audience) กลยุทธ์การ
พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับใจความส าคัญของผู้เขียน (Review the writer's thesis) กลยุทธ์การ
วิเคราะห์หลักฐานที่น ามาสนับสนุน (Analyze supporting evidence) กลยุทธ์การพิจารณา
ตรวจสอบบทน า และบทสรุปของเนื้อเรื่องที่อ่าน (Review the introduction and conclusion) 
และกลยุทธ์การพิจารณาเกี่ยวกบัการเลือกใช้รูปแบบการเขียน และการเลือกใช้ค าศัพท์ของผู้เขียน 
(Consider the writer's style and choice of words)  
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   ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านแห่งศูนย์การอ่าน  วิทยาลัย Longview Community (the 
Reading Center at Longview Community College (2000) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์ที่ส าคัญของการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ที่ผู้อ่านจ าเป็นต้องใช้ในขณะที่อ่าน ประกอบด้วย กลยุทธ์การท า
บรรณนิทัศน์ในขณะที่อ่านเนื้อเรื่อง (Annotating) กลยุทธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อ่าน (Previewing) กลยุทธ์การวิเคราะห์บริบทของเนื้อเรื่องที่อ่าน (Contextualizing) กลยุทธ์การ
ตั้งค าถามเกี่ยวกับประเด็นที่ส าคัญๆของเนื้อเรื่องที่อ่าน (Questioning) กลยุทธ์การสะท้อนย้อน
คิดโดยเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่อ่านกับความรู้เดิม หรือประสบการณ์ (Reflecting) กลยุทธ์การสรุปย่อ
ประเด็นส าคัญในเนื้อเรื่องที่อ่านด้วยภาษาของตนเอง (Summarizing) และกลยุทธ์การประเมิน 
หรือตัดสินข้อโต้แย้งในเนื้อเรื่องที่อ่าน (Evaluating an argument) 
 กลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เปน็ความคิด หรือพฤติกรรม ที่ผู้อ่านแต่ละ
บุคคลน ามาใช้ในขณะที่อ่านเพื่อช่วยให้เข้าใจเนื้อหาของบทอ่าน กลยุทธ์เป็นการรวมการคิด       
และการแก้ปัญหาเข้าด้วยกัน กลยุทธ์ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์จึงมีความส าคัญต่อ
ผูอ่้าน  ในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ผู้อ่านจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์จึงจะประสบความส าเร็จ
ในการอ่าน และเป็นการใช้กลยุทธ์ในลักษณะที่บูรณาการผสมผสานกันเพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่อง          
ที่อ่าน ดังนั้นผู้อ่านจึงควรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ส าคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และน ามาใช้ในขณะที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 1.4 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์     

 

  การจัดกิจกรรมการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  ให้กับนักเรียน        
เริ่มตั้งแต่การเขียนค าอธิบายรายวิชา การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา รวมถึงการ
จัดสภาพแวดล้อมของการเรียนที่เสริมสร้างการอ่านเชิงวิเคราะห์และที่ส าคัญที่สุดคือการออกแบบ
กิจกรรมการสอนที่เสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
นักเรียนเกิดการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส่วนมากเป็นกิจกรรมที่เน้นการแสดงออกของนักเรียนเป็นหลัก  
เพื่อฝึกให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ดังที่ เสงี่ยม โตรัตน์ (2546 : 30-33)         
ได้กล่าวว่า กิจกรรมที่ส าคัญส าหรับการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์แก่นักเรียน 
ได้แก่ 
  1. กิจกรรมการประเมิน (evaluating) จัดกิจกรรมให้นักเรียนประเมินเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
เช่น ประเมินคุณภาพของเรื่องที่อ่านว่ามีคุณภาพหรือไม่ ประเมินคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน 
ประเมินความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของเรื่อง 
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  2. กิจกรรมการจ าแนกประเภท (classifying) โดยฝึกให้นักเรียนจ าแนก จัดกลุ่ม หรือจัด
หมวดหมู่ประเด็นต่างๆของเรื่องที่อ่าน ตามลักษณะร่วมบางอย่าง เช่น จ าแนกประเภทของ
ข้อความที่อ่านว่ามีข้อความที่ผู้เขียนมีความคิดเห็นเชิงบวกอะไรบ้าง และความคิดเห็นเชิงลบ
อะไรบ้างที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง 
  3. กิจกรรมการตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน (assuming)ในการอ่านเชิงวิเคราะห์
นักเรียนควรมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ อ่านไว้ล่วงหน้า แล้วพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่าข้อ
สันนิษฐานที่ก าหนดไว้ถูกต้องหรือไม่ เช่น เมื่อพิจารณาเรื่องที่อ่านคร่าวๆแล้ว นักเรียนสันนิษฐาน
ว่าผู้เขียนมีความเห็นเชิงลบกับเรื่องที่อ่าน หรือสันนิษฐานว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์ในการเขียนเพื่อ
ประชด ประชัน เป็นต้น  
  4. กิจกรรมการตีความอย่างมีเหตุมีผล (inferring logically) การตีความเรื่องที่อ่านอย่าง
มีเหตุผลเป็นทักษะข้ันต้นของการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพราะผู้เขียนไม่ได้บอกข้อมูลให้นักเรียนทราบ
ทุกอย่าง นักเรียนต้องตีความจากข้อมูลของเนื้อเรื่องที่อ่าน เช่น เมื่อนักเรียนอ่านเนื้อความ          
ในจดหมายจบแล้ว นักเรียนบอกได้ ว่าผู้ เขียนกับผู้รับจดหมายมีความสัมพันธ์อะไรกัน               
หรือจดหมายฉบับนี้เขียนจากที่ใด โดยที่ข้อความในจดหมายไม่ได้บอกไว้โดยตรง เป็นต้น 
  5. กิจกรรมการสรุปหลักการ (grasping principles) ฝึกนักเรียนให้วิเคราะห์เนื้อเรื่อง    
ที่อ่านแล้วสรุปออกมาเป็นหลักการได้ เช่น เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องเกี่ยวกับน้ าท่วม ที่ระบุว่าน้ าท่วม
บ้านเรือนของประชาชนมากมายหลายร้อยหลังคาเรือน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบ้านที่มีชั้นเดียว เวลา
น้ าท่วมจึงไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านตนเองได้เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องแล้ว นักเรียนสรุปเป็นหลักการ
ได้ว่านักเรียนจะไม่สร้างบ้านชั้นเดียว เพราะเวลาน้ าท่วมจะไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ เป็นต้น 
  6. กิจกรรมการตั้งสมมติฐาน (hypothesizing) นักเรียนตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง        
ที่อ่าน โดยคาดเดาล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เป็นการฝึกคิดและวิเคราะห์แก่นักเรียน  
  7. กิจกรรมการเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล (offering opinions with reasons) 
นักเรียนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้เหตุผลประกอบว่าท าไมนักเรียนจึงมีความ
คิดเห็นเช่นนั้น เช่น เมื่ออ่านเรื่องแล้ว นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าผู้เขียนมีอคติต่อเรื่ องที่เขียน 
และต้องการปลุกระดมให้คนอ่านเข้าใจผิดในประเด็นที่น าเสนอ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
  8. กิจกรรมการตัดสินอย่างมีหลักเกณฑ์ (making judgments with criteria) การตัดสิน
เป็นทักษะที่นักเรียนจ าเป็นต้องใช้ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ นักเรียนต้องตัดสินเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
หลายประเด็น เช่น ตัดสินเกี่ยวกับความเหมาะสมของการน าเสนอความคิดของผู้ เขียน การใช้
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น้ าเสียง และลีลาในการเขียน รวมถึงการตัดสินเกี่ยวกับวิธีการน าเสนอ หรือด าเนินเรื่อง ทั้งนี้ต้อง
เป็นการตัดสินโดยอาศัยเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ 

 9. กิจกรรมพัฒนาอภิปัญญา (Metacognition)ของผู้เรียน การอ่านเป็นเรื่องของการใช้
ทักษะและกระบวนการคิด นักเรียนจ าเป็นต้องอาศัยบทบาทของเมตาคอกนิชันเป็นอย่างมาก โดย
นักเรียนจะต้องใส่ใจกับการอ่าน มีการจัดเตรียม และวางแผนการอ่าน รวมทั้งต้องมีการ
ประเมินผลการอ่าน จากหลักการดังกล่าว สามารถสรุปเป็นขั้นตอนส าหรับฝึกให้กับนักเรียนได้
ดังนี้ 1) ฝึกสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการอ่าน โดยเน้นให้นักเรียนอ่านเพื่อท าความ
เข้าใจว่าผู้เขียนต้องการส่ืออะไร มิใช่อ่านเพื่อออกเสียงค าต่างๆ 2) ฝึกตั้งจุดประสงค์ในการอ่านแต่
ละคร้ัง 3) ฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านได้อ่านไปแล้ว 4) ฝึกตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่จะอ่าน 
5)ฝึกสรุปเนื้อหาที่ได้อ่านแล้วด้วยภาษาของตนเอง 6) ฝึกสร้างจิตภาพเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านไปแล้ว 
     กล่าวโดยสรุป  อภิปัญญาเป็นมิติหนึ่งของการคิดมีคุณสมบัติที่ เ อ้ือต่อการคิด                    
เป็นความสามารถในการควบคุมการคิด และประเมินการคิดของตนเอง หรือกล่าวได้ว่า เป็นสิ่งที่
ช่วยให้แต่ละคนควบคุม  ก ากับกระบวนการทางปัญญาของตนเองได้ อภิปัญญาจึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ที่ดีสามารถส่งผลที่ดีต่อ     
อภิปัญญาด้วย ดังนั้น การฝึกให้นักเรียนสามารถก ากับตนเองได้ จะส่งผลต่อการปรับพัฒนาการ 
หรือการกระท า และเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ อันจะเป็นผลต่อความสามารถทางวิชาการของนักเรียน 
ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องมีความเข้าใจ  และตระหนักถึงความส าคัญของ
ทักษะการคิดของมนุษย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่หก แห่งการด ารงชีพของมนุษย์ให้รู้เท่าทัน ไม่ตก
เป็นทาสของสิ่งต่างๆทั้งปวง ทั้งในยุคสมัยนี้และยุคแห่งอนาคตข้างหน้า 
 นอกจาก การจัดกิจกรรมการสอนที่เสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่กล่าวมา
ข้างต้นแล้ว สิ่งส าคัญมากอีกประการหนึ่งที่ครูผู้สอนต้องตระหนักก็คือ แนวทางการวัดและ
ประเมินผลการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยเฉพาะการเขียนค าถามเพื่อทดสอบทักษะย่อย
ของการอ่านเชิงวิเคราะห์แต่ละทักษะ 
 

 1.5 การศึกษาแนวเร่ืองของบทอ่าน 
 

  แนวเรื่องของบทอ่านมีความส าคัญต่อความสนใจและความต้องการของผู้อ่าน เมื่อแนว
เรื่องที่อ่านสอดคล้อง สัมพันธ์กับความสนใจ และความต้องการของผู้อ่าน จะช่วยให้ผู้อ่านมี
แรงจูงใจที่จะอ่านเนื้อเรื่องเพิ่มมากขึ้น การเลือกแนวเรื่องของบทอ่านเพื่อใช้ในการอ่านเชิง
วิเคราะห์เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญที่ครูผู้สอนควรตระหนัก และปฏิบัติอย่างระมัดระวัง   
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  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดแนวเรื่องของบทอ่านไว้สอดคล้องกับ
แนวเรื่องบทอ่านของสภายุโรป (2006) โดยหลักสูตรได้ก าหนดแนวเรื่องบทอ่านไว้จ านวน 13 แนว 
ได้แก่ แนวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและความสัมพันธ์  แนวเรื่องเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม  
แนวเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แนวเรื่องเกี่ยวกับเวลาว่างและนันทนาการ แนวเรื่องเกี่ยวกับ
การศึกษาและอาชีพ แนวเรื่องเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย แนวเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการ แนว
เรื่องเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว แนวเรื่องเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ แนวเรื่องเกี่ยวกับการบริการ 
แนวเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ แนวเรื่องเกี่ยวกับภาษา และแนวเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยสภายุโรป (2006) ก าหนดแนวเรื่องบทอ่านไว้จ านวน 14 แนว ได้แก่ แนวเรื่อง
เกี่ยวกับ Personal Identification  แนวเรื่องเกี่ยวกับ House and Home, Environment แนวเรื่อง
เกี่ยวกับ Daily Life  แนวเรื่องเกี่ยวกับ Free Time, Entertainment  แนวเรื่องเกี่ยวกับ Travel       
แนวเรื่องเกี่ยวกับ Relations with Other People แนวเรื่องเกี่ยวกับ Health and Body Care   
แนวเรื่องเกี่ยวกับ Education แนวเรื่องเกี่ยวกับ Shopping แนวเรื่องเกี่ยวกับ Food and Drink 
แนวเรื่องเกี่ยวกับ Services แนวเรื่องเกี่ยวกับ Places แนวเรื่องเกี่ยวกับ Language  และแนวเรื่อง
เกี่ยวกับ Weather 
  จากการส ารวจแนวเรื่องในหนังสือแบบเรียนด้านการอ่าน พบว่า แนวเรื่องบทอ่านที่พบ
ในหนังสือ Strategic reading1 แต่งโดย Jack C. Richards และ Samuel Eckstut-Didier (2003) 
ได้น าเสนอบทอ่านในแนวเรื่องเกี่ยวกับ Music, Money, Work, Sports, Weather, Clothes, 
Culture, Outer space,  Animals,  Travel, The Internet, Friends, Gifts, Emotions, Food, และ 
Sleep and dreams หนังสือ Reading Challenge 2  แต่งโดย Casey Malarcher และAndrea 
Janzen (2005) ได้น าเสนอบทอ่านในแนวเรื่องเกี่ยวกับ Art and leisure, Culture and history, 
Environment, Health, Science facts, People profiles, Social science, Sports and hobbies, 
Technology, และ Weird and bizarre และหนังสือ Reading Keys 2  แต่งโดย Miles Craven 
(2009)  ได้น าเสนอบทอ่านในแนวเรื่องเกี่ยวกับ Education, Family affairs, Music, Health and 
happiness, Fashion and beauty, Mind and body, Travel, People at work, และ Sports  
  จากการศึกษาแนวเรื่องบทอ่านข้างต้นสรุปได้ว่า แนวเรื่องบทอ่านมีความหลากหลาย 
ครูผู้สอนต้องพิจารณาคัดเลือกมาสอนอย่างรอบคอบ และควรเลือกแนวเรื่องของบทอ่าน             
ที่สอดคล้องกับความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
น าแนวเรื่องบทอ่านจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 จากสภายุโรป และจาก
หนังสือเรียนที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาท าการคัดเลือก และให้ผู้เรียนได้เลือกตามความสน
ของตนเอง   
 

 1.6 การวัดและประเมินผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 

    ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับลักษณะข้อค าถามที่ใช้ใน
การวัด และการประเมินผลทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน  ได้แก่ ลักษณะ
ค าถามที่ถามใจความส าคัญ ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อเรื่อง ลักษณะ
ค าถามที่ถามเกี่ยวกับจุดประสงค์ของผู้เขียน ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับโครงสร้างของเนื้อหา
บทอ่าน  ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับการอนุมานหรือการตีความ ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับ
น้ าเสียงของผู้เขียน ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับการจ าแนกข้อเท็จจริงและความคิดเห็น  
ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับความล าเอียงของผู้เขียน ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับการลงสรุป
อย่างมีเหตุผล และลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับการประเมินบทอ่าน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
   1.5.1 ลักษณะค าถามที่ถามใจความส าคัญ(Questions about identifying the 
main idea) ค าถามที่ถามใจความส าคัญจะมีค า หรือกลุ่มค าต่อไปนี้  ได้แก่ main idea, 
emphasizes, focuses on, is primarily or chiefly concerned with, author’s point of view, 
essence, will go on to discuss เป็นต้น ลักษณะประโยคค าถามที่มักใช้ถามใจความส าคัญ
(Common Question Stems) ได้แก่ Which of the following most accurately states the main 
idea of the passage? The primary purpose of the passage is to...The passage is 
primarily concerned with which of the following? The author of this passage is primarily 
concerned with…  และ The main point made by the passage is that … 

1.5.2 ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อเรื่อง (Questions about  
Specific details) ลักษณะประโยคค าถามที่มักใช้ถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อเรื่อง 
(Common Question Stems) ได้แก่ According to the passage, a questionable assumption 
about x is that …  The passage states that x occurs because … According to the 
passage, which of the following is true of x … The passage mentions each of the 
following EXCEPT… According to the passage, if x occurs then … Which details support 
the main ideas? How did you decide that these details are important?  What details does 
the author provide to support the main idea?  
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   1.5.3 ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับจุดประสงค์ของผู้เขียน (Questions about 
the author’s purpose)   ค าถามที่ถามเกี่ยวกับจุดประสงค์ของผู้เขียนจะมีค า หรือกลุ่มค าต่อไปนี้ 
ได้แก่ author’s purpose, reason, why, the passage can best be described as เป็นต้น 
ลักษณะประโยคค าถามที่มักใช้ถามเกี่ยวกับจุดประสงค์ของผู้เขียน (Common Question Stems) 
ได้แก่ The author’s purpose in writing this passage was probably… What is the author's 
purpose for writing this article?  Why did the author write this selection?  

1.5.4 ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับโครงสร้างของเนื้อหาบทอ่าน (Questions 
about passage structure) ลักษณะประโยคค าถามที่มักใช้ถามเกี่ยวกับโครงสร้างของเนื้อหาบท
อ่าน (Common Question Stems) ได้แก่ How does the author organize the text? One 
function of the third paragraph of this passage is to … The author uses the adjective x in 
line y to emphasize that …  Which of the following best describes the relation of the first 
paragraph to the passage as a whole? The author refers to x in line y primarily to … In 
the context of the passage,  the word x (line y) most closely corresponds to which of the 
following phrases?  

1.5.5 ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับการอนุมาน หรือการตีความ (Questions 
about making inferences) ค าถามที่ถามเกี่ยวกับการอนุมาน หรือการตีความจะมีค าส าคัญ หรือ
กลุ่มค าต่อไปนี้ imply, suggest, infer, assume, most likely, probably, seem, predict, 
indicate, conclude ลักษณะประโยคค าถามที่มักใช้ถามเกี่ยวกับการอนุมาน หรือการตีความ 
(Common Question Stems) ได้แก่ The passage implies that which of the following was 
true of x … It can be inferred from the passage that … The passage suggests which of 
the following about x … The author implies that x occurred because …The author 
implies that all of the following statements about x are true EXCEPT …  

1.5.6 ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับน้ าเสียงของผู้เขียน (Questions about 
tone) ลักษณะประโยคค าถามที่มักใช้ถามเกี่ยวกับน้ าเสียงของผู้เขียน (Common Question 
Stems) ได้แก่ The attitude of the author of the passage towards x is best described as 
one of … The tone of the author is best described as … What is the author's tone?  What 
words or phrases suggest the tone? 

1.5.7 ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับการจ าแนกข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
(Questions about distinguishing fact and opinion) ลักษณะประโยคค าถามที่มักใช้ถาม
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เกี่ยวกับการจ าแนกข้อเท็จจริง และความคิดเห็น (Common Question Stems) ได้แก่ What facts 
were presented in the article? What evidence did the author include to support 
statements of fact? What hypotheses did the author present in the selection? What 
opinions were revealed in the selection?  Which of these statements about the passage 
is an opinion? How did the author convey the validity of the information?  What words 
and/or phrases did the author use to let readers know that an idea was a fact or an 
opinion? 

   1.5.8 ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับความล าเอียงของผู้เขียน (Questions about 
recognizing author’s bias) ลักษณะประโยคค าถามที่มักใช้ถามเกีย่วกับความล าเอียงของผูเ้ขยีน 
(Common Question Stems) ได้แก่  What facts has the author omitted?  What words create 
positive or negative impressions? What additional information is necessary? What 
impression would I have if different words had been used? What is the author’s bias? 
What is the author’s bias about X? In this excerpt, the author’s information displays a 
bias against x EXCEPT … Which statement from the essay/selection reveals the author’s 
initial bias toward x?  Ladusaw (2004) ได้เสนอแนะประโยคค าถามที่ใช้ถามความล าเอียงของ
ผู้เขียนไว้ดังนี้  What is your opinion on the subject?  What is the author’s opinion on the 
subject? What are the author’s credentials for writing on the subject? What does the 
author have to gain? Does the author use facts or opinions as support? Are the facts 
selected and slanted to reflect the author’s bias? 

1.5.9 ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับการลงสรุปอย่างมีเหตุผล (Questions 
about drawing logical conclusion) ลักษณะประโยคค าถามที่มักใช้ถามเกี่ยวกับการลงสรุป
อย่างมีเหตุผล (Common Question Stems) ได้แก่ What is the logical conclusion of the 
reading text? What might you conclude if you ...? Which of the following, if true, would 
most weaken the explanation of x provided in the passage? The author's conclusion 
concerning x would be most seriously undermined if...?  
    1.5.10 ลักษณะค าถามที่ถามเกี่ยวกับการประเมินบทอ่าน (Questions about 
evaluating reading text) ลักษณะประโยคค าถามที่มักใช้ถามเกี่ยวกับการประเมินบทอ่าน 
(Common Question Stems) ได้แก่ What could the author add to this selection to help you 
understand it better? Which theme best fits the story? Which facts and details that 
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support the author’s view are relevant? Which statement is true? Which … is most 
important in this selection? (Duncan, 1978) 
 ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน Barnes (l979) ได้
เสนอแนะระบบการพัฒนาค าถามที่ใช้ทดสอบนักเรียน โดยแบ่งค าถามออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1) ค าถามที่ทดสอบความจ า (cognitive memory questions) ที่ช่วยให้นักเรียนย้อนคิดเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเนื้อเรื่องที่ อ่าน 2) ค าถามที่มีลักษณะ convergent questions ซึ่งเป็น
ค าถามที่ช่วยให้นักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง             
(3) ค าถามที่มีลักษณะ divergent questions ซึ่งเป็นค าถามที่ช่วยให้นักเรียนได้อนุมาน คาดเดา 
ตั้งสมมติฐาน หรือแก้ไขปัญหา และสร้างขึ้นใหม่ หรือออกแบบ และ4) ค าถามที่มีลักษณะการ
ประเมิน (evaluation questions) ซึ่งเป็นค าถามที่ช่วยให้นักเรียนได้พิจารณาตัดสิน ประเมิน
คุณค่า ประเมินทางเลือก และประเมินวิธีแก้ไขปัญหา โดย Barnes (l979) ได้กล่าวว่า ในการถาม
ค าถามนักเรียนควรเริ่มจากการถามค าถามประเภทค าถามที่ทดสอบความจ า (cognitive memory 
questions) และค าถามที่มีลักษณะ convergent questions ก่อน แล้วจึงตามด้วยค าถามประเภท
ค าถามที่มีลักษณะ divergent questions และค าถามที่มีลักษณะการประเมิน (evaluation 
questions)  
 ในการวัดและประเมินผลทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน ส่ิงที่ส าคัญ
คือลักษณะของค าถามที่ถามเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถแต่ละทักษะย่อยต้องมีความ
เหมาะสม และเป็นค าถามที่ช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รียนได้ใชค้วามคิดในการตอบค าถามแตล่ะทักษะยอ่ย
อย่างแท้จริง  และยังเป็นค าถามที่ให้แนวทางกับผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์บทอ่านอีก
ด้วย 
 

2. การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับความหมายของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทักษะย่อยของการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลยุทธ์ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ลักษณะ
โครงสร้างของเนื้อหา และรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การวัดและประเมินผลการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         
และกิจกรรมการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์สู่การสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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  2.1 ความหมายของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

      การเขียนเป็นทักษะที่มีความส าคัญมากทักษะหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากการ
เขียนเป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ข้อมูล และมวลประสบการณ์ต่างๆให้บุคคล
อ่ืนได้ทราบ โดยผู้เขียนต้องอาศัยการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนในการถ่ายทอด
ความคิดของตน ส าหรับความหมายของการเขียน มีนักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมาย 
ของการเขียนไว้ดังนี้ 
 White (1980: 6) กล่าวว่า การเขียน หมายถึงความสามารถในการเรียงประโยคให้
เชื่อมโยงกันอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และอย่างสมเหตุสมผล มีการก าหนดวัตถุประสงค์ไว้
อย่างเหมาะสมเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ มีความชัดเจนในการเขียน โดยประกอบด้วย
ความสามารถในการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และมีเอกภาพ ในขณะที่ Patty, Dorothy และ Majorie 
(1985: 182–186) ได้ให้ความหมายของการเขียนว่า การเขียน หมายถึง ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นเนื้อหารายละเอียดต่างๆ โดยใช้ความสามารถทางภาษาในการเรียบ
เรียงความคิดให้เป็นประโยค เป็นข้อความส้ัน ๆ และเป็นเรื่องราว ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เพื่อ
สื่อความหมายกับผู้อ่าน Finocchiaro และ Bonomo (1980:130) กล่าวว่า การเขียน คือการ
แสดงออกทางความคิด ประสบการณ์ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้เขียน โดยผ่านออกมาทางการ
ใช้ตัวอักษรเป็นสัญญลักษณ ์ส่วน Widdowson (1987: 34-35) กล่าวว่า การเขียน คือกิจกรรมการ
สื่อสารชนิดหนึ่งระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดสาร            
หรือข้อความระหว่างกัน นอกจากนี้ Hoy และ Gregg (1994:346) ให้ความหมายของการเขียนว่า 
การเขียนเป็นการแสดงออกทางความคดิ และความรู้สึกของผู้เขียนในรูปของตัวอักษร เป็นทักษะที่
ซับซ้อน และมีทักษะย่อยจ านวนมาก 
   Swales และ Feak (1997:34) กล่าวว่า การเขียนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ต้องอาศัย
ทักษะทางภาษาหลายทักษะ ได้แก่  ระบบการเขียน ไวยากรณ์หรือโครงสร้างทางภาษา             
การเลือกใช้ค าศัพท์ และการเรียบเรียงความคิดเป็นอนุเฉท (paragraph) ที่เหมาะสม รวมถึง      
การก าหนดจุดประสงค์ในการเขียนที่ต้องการจะสื่อสาร  ส าหรับสุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532: 
108) ให้ความหมายของการเขียนว่า การเขียนเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
ความคิด เพราะผู้เรียนต้องใช้ความคิดว่าจะเขียนอะไร เขียนเพื่อใคร มีจุดมุ่งหมายอะไรในการ
เขียน โดยรวบรวมข้อมูล แล้วเลือกสรรข้อมูลมาจัดเรียงล าดับโดยใช้ความรู้ด้านกฎเกณฑ์
ไวยากรณ์และกลไกทางภาษาเพื่อสื่อสารกับผู้อ่าน การเขียนเป็นกระบวนการทางความคิดที่
ผู้เขียนใช้เป็นเครื่องมือ ในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด โดยเรียบเรียงออกมาเป็นตัวอักษร เพื่อ
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สื่อสารให้ผู้อ่านได้เข้าใจอย่างชัดเจน ดังที่ Reid (1993 : 6) กล่าวว่า การเขียนเป็นการใช้ภาษาใน
การส่งข้อมูลเพื่อให้ผู้รับเข้าใจและสามารถสนองตอบต่อสารที่รับได้ ส่วน Brown (2001: 335) 
และ Hedge (2000 : 407) มีความเห็นว่า การเขียนเป็นการใช้ภาษาแทนค าพูดที่ผ่านออกมาทาง
ตัวอักษร ถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้สึกของผู้เขียนเป็นตัวอักษรที่มีความหมายในบริบท
ของการส่ือสาร  
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หมายถึง 
ความสามารถในการใช้กระบวนการคิดของผู้เขียนในการถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึก และความคิด
อย่างมีระบบ โดยใช้ความรู้ด้านเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การใช้กฏไวยากรณ์ การเลือกใช้
ค าศัพท์ และการใช้กลไกต่างๆของภาษาในการสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน  
 

   2.2 ทักษะย่อยของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

    การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative writing) เป็นกระบวนการเขียน
ที่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อสื่อสารไปยังผู้อ่านเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจ     
ซึ่งกันและกัน เป็นทักษะที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันในการเขียนติดต่อสื่อสารถึง ดังนั้น
ผู้อ่านจึงควรมีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับทักษะย่อยที่ส าคัญของการเขียนภาษาอังกฤษ       
เพื่อการสื่อสาร และน ามาใช้ในการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิชาการด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้กล่าวถึงทักษะย่อยที่ส าคัญของการเขียนภาษาอังกฤษ                   
เพื่อการสื่อสารไว้ดังนี้ 
  Heaton (1988)  ได้อธิบายว่า ทักษะย่อยที่ส าคัญในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารประกอบด้วย ทักษะการใช้ภาษา (language use skills) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการ
เขียนประโยคได้ถูกต้องตามระบบแบบแผนของภาษา ทักษะการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
(mechanical skills) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการสะกดค า
ได้ถูกต้อง ทักษะการเรียบเรียงเนื้อหาของงานเขียน (treatment of the content) ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการ สร้างและเรียบเรียงความคิดเพื่อถ่ายทอดออกมาในงานเขียนได้สอดคล้อง 
และสัมพันธ์กัน ทักษะการเลือกใช้รูปแบบการเขียน (stylistic skills) ซึ่งหมายถึงความสามารถใน
การจัดการเนื้อหาและเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการตัดสินและ
ประเมิน (judgment skills) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการเขียนที่ เลือกรูปแบบการเขียนได้
เหมาะสมกับผู้อ่านและมีการเรียบเรียงข้อมูลเนื้อหาได้อย่างสัมพันธ์กัน ในขณะที่ Henry (2000) 
ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า ทักษะย่อยที่ส าคัญในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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ได้แก่ ทักษะในการใช้องค์ประกอบหลักในการเขียนประโยคได้ถูกต้อง เพื่อสื่อสารความคิดของ
ผู้เขียนได้อย่างชัดเจน ทักษะในการเขียนข้อความที่สอดคล้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย 
ทักษะในการใช้ชนิดของค าได้เหมาะสมตามหน้าที่ ทักษะในการใช้ค าศัพท์ทั่วไป และศัพท์เฉพาะ
ได้เหมาะสมกับงานที่เขียน ทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับผู้อ่าน ทักษะใน
การอธิบายใจความส าคัญได้ชัดเจนโดยมีข้อมูลมาสนับสนุนเพียงพอ ทักษะในการใช้ภาษาที่
เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้อ่าน และทักษะในการตัดสินความเหมาะสมของเรื่องที่เขียนกับ
ความรู้เดิมของผู้อ่าน  
  ส่วน Brown (2001) กล่าวว่า ทักษะย่อยที่ส าคัญในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารประกอบด้วย 1) ทักษะด้านตัวอักษร และแบบแผนการสะกดค าภาษาอังกฤษ 2) ทักษะการ
เขียนด้วยอัตราความเร็วที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการเขียน 3) ทักษะการเลือกใช้ค าศัพท์ที่
ส าคัญเหมาะสมกับงานเขียน และมีการเรียบเรียงค าได้ เหมาะสมตามแบบแผนของภาษา              
4) ทักษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบแผนของภาษา 5) ทักษะการเลือกใช้
ความหมายเฉพาะ โดยใช้รูปแบบทางไวยากรณ์ที่แตกต่างกัน และ6) ทักษะการใช้เครื่องมือในการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความคิด และเนื้อหาในงานเขียน (use cohesive devices in written 
discourse) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hedge (2005) ที่กล่าวว่า ทักษะย่อยที่ส าคัญในการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประกอบด้วย 1) ทักษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้อง  
2) ทักษะในการเลือกใช้ค าศัพท์เหมาะสมกับเนื้อหาที่เขียน 3) ทักษะในการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนอย่างมีความหมาย 4) ทักษะในการใช้แบบแผนการเขียนได้อย่างถูกต้อง 5) ทักษะในการ
สะกดค าศัพท์ได้ถูกต้องแม่นย า 6) ทักษะในการใช้โครงสร้างประโยคของภาษาถูกต้อง 7) ทักษะ
ในการเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลระหว่างประโยคที่พัฒนาหัวเรื่องที่เขียน และ8) ทักษะในการ
พัฒนาและเรียบเรียงเนื้อหาที่เขียนได้อย่างชัดเจน และน่าติดตาม  

  จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้นสรุปได้ว่า ทักษะย่อยที่ส าคัญของการเขียนเพื่อการ
สื่อสารประกอบด้วย ทักษะด้านการใช้ภาษาได้ถูกต้อง (Language use Skills) เช่น ทักษะในการ
ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบแผนของภาษา และเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้อ่าน 
ทักษะในการเลือกใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน ทักษะด้านการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
(Mechnical Skills) เช่น ทักษะการสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้องและแม่นย า ทักษะการใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนอย่างมีความหมาย  ทักษะด้านการเรียบเรียงเนื้อหา (Organization Skills) เช่น ทักษะ
การพัฒนาและเรียบเรียงความคิด และเนื้อหาที่เขียนอย่างชัดเจนง่ายต่อความเข้าใจ ทักษะการ
เชื่อมโยงความคิดและข้อมูลต่างๆในการเขียนสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  และทักษะด้านการ
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เลือกใช้รูปแบบการเขียน (Stylistic Skills) เช่น ทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสม
กับเนื้อหาและผู้อ่าน ทักษะในการอธิบายใจความส าคัญได้ชัดเจน โดยมีข้อมูลมาสนับสนุน
เพียงพอ 
 

  2.3 กลยุทธข์องการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   

  กลยุทธ์ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative writing)               
เป็นพฤติกรรมที่ผู้ เขียนน ามาใช้ในการเขียน หรือเรียบเรียงเนื้อหาที่จะสื่อสารกับผู้อ่าน              
เป็นพฤติกรรม การกระท า ข้ันตอน หรือเทคนิคที่เป็นลักษณะเฉพาะของผู้เขียนแต่ละคนที่น ามาใช้
ในการเขียน หรือน าเสนอเนื้อหา นอกจากนี้ ผู้เขียนยังใช้กลยุทธ์ต่างๆของการเขียนอย่างตั้งใจ   
และรู้ตัวว่าตนเองก าลังใช้กลยุทธ์ใดในการน าเสนองานเขียนของตนเอง มีนักการศึกษา            
และผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจ านวนนมาก ที่ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์
ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 Riazi (1997) กล่าวว่า กลยุทธ์ที่ส าคัญในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการรู้คิด(Cognitive strategy) กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการใช้อภิปัญญา 
(Metacognitive strategy) กลยุทธ์ทางสังคม และกลยุทธ์ในการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในงานเขียน 
ในขณะที่ Hedge (2000) กล่าวว่า กลยุทธ์ที่ส าคัญในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ประกอบด้วย กลยุทธ์การก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเขียน กลยุทธ์การก าหนดหรือ
สร้างความคิดที่ใช้ในการเขียน กลยุทธ์การเรียบเรียงข้อมูลเนื้อหาในการเขียน กลยุทธ์การเลือกใช้
ภาษาที่เหมาะสม กลยุทธ์จัดท าร่างต้นฉบับงานเขียน กลยุทธ์การอ่านและทบทวนงานเขียน           
และกลยุทธ์การปรับปรุง แก้ไขงานเขียนให้ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของSeow (2003)          
ที่กล่าวว่า กลยุทธ์ที่ส าคัญในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประกอบด้วย กลยุทธ์การวาง
แผนการเขียน กลยุทธ์การท าร่างงานเขียน กลยุทธ์การปรับปรุงร่างงานเขียน  และกลยุทธ์การ
ตรวจสอบแก้ไขงานเขียนให้ถูกต้อง เรียบร้อย แนวคิดเกี่ยวกับประเด็นนี้ Mu (2005)ได้อธิบายไว้ว่า 
กลยุทธ์ที่ส าคัญในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การใช้ส านวน
โวหารทางภาษาซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อยอ่ืนๆ เช่น การเรียบเรียงเนื้อหาด้วยภาษาที่ถูกต้อง 
เหมาะสม การเลือกใช้แบบการเขียน หรือรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง 2) กลยุทธ์ที่ เกี่ยวกับ          
การใช้อภิปัญญา ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อยอ่ืนๆ เช่น การวางแผนการเขียน การควบคุมดูแล 
และการประเมินผลการเขียน 3)กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการรู้คิดซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อยอ่ืนๆ เช่น 
การสร้างหรือรวบรวมความคิดเพื่อน ามาเขียน การแก้ไขปรับปรุง การปรับแก้และเพิ่มเติมเนื้อหาที่
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เขียน การท าให้งานเขียนมีความชัดเจน การฝึกซ้อมเขียนก่อนเขียนจริง และการเขียนสรุปความ  
4) กลยุทธ์ด้านการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อยอ่ืนๆ เช่น การเขียนให้มีเนื้อหาที่สื่อสารได้
ตรงตามจุดมุ่งหมายหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดของผู้อ่าน ยึดความเข้าใจของผู้อ่านเป็นส าคัญ           
5)กลยุทธ์ทางสังคมและความรู้สึก ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อยอ่ืนๆ เช่น แหล่งที่มาของความคิด 
การรับผลย้อนกลับ และการก าหนดเป้าหมาย  
 

 2.4 ลักษณะโครงสร้างของเน้ือหา และรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
   

 ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text Genre) และรูปแบบการเขียน (Text form)         
เป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทส าคัญทั้งในการเรียนทักษะการอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
การที่ผู้อ่าน มีความรู้เรื่องลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา และรูปแบบการเขียน เป็นอย่างดีแล้วจะ
ช่วยให้ผู้ อ่านสามารถติดตามความคิดของผู้เขียนได้ง่าย และสะดวกยิ่ งขึ้น ในการเขียน                
ก็เช่นเดียวกัน เมื่อผู้เขียนมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา  และรูปแบบการเขียน    
เป็นอย่างดี จะช่วยให้ผู้เขียนเรียบเรียงเนื้อหา ข้อมูล และความคิดต่างๆได้อย่างเป็นระบบ ท าให้
การติดต่อสื่อสารกับผู้อ่านผ่านทางตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดลักษณะโครงสร้างของเนื้อหาให้นักเรียน         
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษา ดังนี้  ลักษณะโครงสร้างการเขียนแบบบรรยายความ  
ลักษณะโครงสร้างการเขียนแบบอธิบายความ  ลักษณะโครงสร้างการเขียนแบบเปรียบเทียบ     
และลักษณะโครงสร้างการเขียนแบบแสดงความคิดเห็น  
  Langan (2003) กล่าวว่า ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหาที่ส าคัญ ได้แก่  ลักษณะ
โครงสร้างแบบเล่าเรื่อง ลักษณะโครงสร้างแบบบรรยายให้เห็นภาพพจน์ ลักษณะโครงสร้างแบบ
ยกตัวอย่างประกอบ ลักษณะโครงสร้างแบบบอกขั้นตอนการท า ลักษณะโครงสร้างแบบเหตุและ
ผล ลักษณะโครงสร้างแบบเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง ลักษณะโครงสร้างแบบบอก
ความหมาย/ให้นิยาม และลักษณะโครงสร้างแบบให้เหตุผล/อภิปรายเหตุผล ส่วน Lannon (2007) 
ได้อธิบายว่า ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหาที่ส าคัญประกอบด้วย ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ
เล่าเรื่อง ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบบรรยายให้เห็นภาพพจน์ ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ
ยกตัวอย่างประกอบ ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบจัดแบ่งประเภท ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ
บอกขั้นตอนการท า ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบเหตุและผล ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ
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เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบบอกความหมาย/ให้นิยาม 
และลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบให้เหตุผล/อภิปรายเหตุผล  
 ในท านองเดียวกันนี ้Lewis (2007) กล่าวว่า ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหาที่ส าคัญ ได้แก่ 
ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบเรียงล าดับรายการ  ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบบรรยายให้เห็น
ภาพพจน์ ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบบอกความหมาย/ให้นิยาม ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ
อธิบาย ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง  ลักษณะโครงสร้าง
เนื้อหาแบบเหตุและผล  และลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบปัญหาและวิธีแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Carter (2011) ที่กล่าวว่า ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหาที่ส าคัญ ได้แก่ ลักษณะ
โครงสร้างเนื้อหาแบบเรียงล าดับรายการโดยการสุ่ม เช่น Simple listing ลักษณะโครงสร้างเนื้อหา
แบบเรยีงล าดับรายการตามลักษณะเฉพาะ เช่น เรียงตามความส าคัญ เรียงตามล าดับเวลา เรียง
ตามล าดับขั้นตอนการท า เป็นต้น ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบอธิบายความพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบบอกความหมาย/ให้นิยาม ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ
บรรยาย ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบจัดแบ่งประเภท ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบเหตุและผล 
ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบปัญหาและวิธแีก้ไข และลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่าง   
    จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า ลักษณะโครงสร้างเนื้อหา(Text genre)ที่ส าคัญ
ประกอบด้วย ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบรายการ(List) เช่น Sample list, Order of important, 
Chronological order, Sequence or Process order, Place order  ลักษณะโครงสร้างเนื้อหา
แบบอธิบาย (Explaination)เช่น Example/Illustration or Clarification,Definition and example, 
Description, Narration ลักษณะโครงสร้ าง เนื้ อหาแบบ วิ เคราะห์ (Analyse)เ ช่ น 
Division/Classification, Cause and effect, Problem and solution, Comparison and 
contrast  ส าหรับรูปแบบการเขียน (Text forms) ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได้เสนอแนะไว้มีรายละเอียดดังนี้ 
 Boutin et al. (1987) กล่าวว่า รูปแบบการเขียนที่ส าคัญได้แก่  รูปแบบการเขียน
ไปรษณียบัตร รูปแบบการเขียนบันทึกประจ าวัน  รูปแบบการเขียนข้อความสั้น รูปแบบการเขียน
จดหมายแบบไม่เป็นทางการ รูปแบบการเขียนจดหมายแบบเป็นทางการ และรูปแบบการเขียน
การจดบันทึกย่อ ในขณะที่ Nolasco (1987) กล่าวว่า รูปแบบการเขียนที่ส าคัญ ได้แก่ รูปแบบการ
เขียนโฆษณา  รูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัว รูปแบบการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  รูปแบบ
การเขียนฉลากสินค้า รูปแบบการเขียนบทความ รูปแบบการเขียนสารคดี รูปแบบการเขียน
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เรียงความ รูปแบบการเขียนเรื่องสั้น รูปแบบการเขียนนวนิยาย และรูปแบบการเขียน                    
บทบรรณาธิการ ส่วน Hedge (2000) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก
คนหนึ่งได้กล่าวว่า  รูปแบบการเขียนที่ส าคัญ ได้แก่ รูปแบบการเขียนส่วนตัว (Personal writing) 
เช่น diaries, journals, shopping lists  รูปแบบการเขียนสื่อสารเชิงสาธารณะ (Public writing) 
เช่น letters of enquiry/complaint/rewquest, applications รูปแบบการเขียนแบบสร้างสรรค์ 
(Creative writing) เช่น poems, stories, drama, autobiography รูปแบบการเขียนเพื่อ
สัมพันธภาพทางสังคม (Social writing) เช่น  letters, notes of condolence/thanks/ 
congratulations, cablegrams, telephone messages  รูปแบบการเขียนด้านการศึกษา (Study 
writing)เช่น taking note from lectures, summaries, synopses, reviews, reports of 
experiments/workshops/visits, essays, bibliographies และรูปแบบการเขียนเชิงหน่วยงาน 
(Institutional writing)เช่นagendas, memoranda, contracts public notices, advertisements, 
curriculum vitae, speeches ส าหรับ Sember (2008) มีความคิดในเรื่องนี้ว่า  รูปแบบการเขียนที่
ยึดจุดประสงค์ของการเขียนเป็นหลักประกอบด้วย รูปแบบการเขียนเชิงบรรยาย เช่น report, 
label, blurb, glossary รูปแบบการเขียนเชิงบันเทิง เช่น poem, fable, fairytale, song lyric 
รูปแบบการเขียนเชิงอธิบาย เช่น rules, timetable, complaint, journal รูปแบบการเขียนสืบเสาะ 
สอบถาม เช่น survey, questionnaire, interview รูปแบบการเขียนเพื่อให้ความรู้ เช่น direction, 
manualinvoice, list รูปแบบการเขียนเพื่อชักจูงหรือโน้มน้าว เช่น headline, job application, 
editorial, slogan รูปแบบการเขียนเพื่อเล่าเหตุการณ์ เช่น review, diary, journal และรูปแบบการ
เขียนเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม เช่น invitation, apology, greeting, message  
  ในขณะที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ศึกษารูปแบบการเขียนต่างๆ ได้แก่ รูปแบบการเขียนนิทาน รูปแบบการเขียนบทกลอน
สั้น (skit) รูปแบบการเขียนเรื่องเล่า/ประสบการณ์ รูปแบบการเขียนข่าว/เหตุการณ์ รูปแบบการ
เขียนประกาศ รูปแบบการเขียนโฆษณา รูปแบบการเขียนบทร้อยกรอง รูปแบบการเขียนบทละคร
สั้น และรูปแบบการเขียนสารคดี และบันเทิงคดี 
 จากแนวคิดเรื่องรูปแบบการเขียนข้างต้น สรุปได้ว่า รูปแบบการเขียนเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญประการหนึ่งของการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร ที่ผู้อ่านจ าเป็นต้อง
ทราบ และท าความเข้าใจ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Hedge (2000) เป็นแนวทางใน
การก าหนดประเภทของรูปแบบการเขียนที่ส าคัญ โดยแบ่งรูปแบบการเขียนออกเป็นประเภท



52 

 

ใหญ่ๆ ได้แก่  1) รูปแบบการเขียนส่วนตัว (Personal writing) 2) รูปแบบการเขียนสื่อสารเชิง
สาธารณะ (Public writing) 3)รูปแบบการเขียนแบบสร้างสรรค์ (Creative writing) 4) รูปแบบการ
เขียนเพื่อสัมพันธภาพทางสังคม (Social writing) 5) รูปแบบการเขียนด้านการศึกษา (Study 
writing) และ6) รูปแบบการเขียนขององค์กร (Institutional writing) และใช้แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ
คนอ่ืนๆ มาเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบการเขียนย่อยๆของแต่ละประเภทเพิ่มเติม 
  

 2.5 ขั้นตอน และกิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

    การจัดกิจกรรมการสอนเขียนมีเป้าหมายส าคัญอย่างหนึ่ง คือ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาด้านการเขียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร การจัดกิจกรรมการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร จะยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงวัย ระดับการศึกษา ความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมการเขียนนั้นควรมีหลาย
รูปแบบ และควรเป็นกิจกรรมที่มีความหมาย สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ เพื่อกระตุ้นความคิด 
ประสบการณ์ในการสร้างข้อมูลที่จะน ามาเขียน มีนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้
กล่าวถึงขั้นตอนการสอน และรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
ไว้ดังนี้  
 Raimes (1983: 18) ได้เสนอขั้นตอนการสอนเขียนที่ประกอบด้วย ขั้นก่อนการเขียน 
(Pre-writing) กิจกรรมการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกับเพื่อนในห้องเป็นกลุ่ม หรือเป็นคู่ 
เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่จะใช้ในการเขียน รวมถึงการเรียบเรียงความคิดอย่างมีระบบ กิจกรรม
การระดมสมอง (Brainstorming) การเลือกความคิดที่น ามาใช้เขียน ทั้งที่เป็นความคิดหลัก และ
รายละเอียดสนับสนุน ตลอดจนวิธีการเสนอข้อเขียนที่จะท าให้ผู้อ่านสนใจ กิจกรรมร่างงานเขียน
แบบคร่าวๆ (Rough drafting) เป็นการจัดความคิด หรือข้อมูลต่างๆ เป็นข้อความต่อเนื่องกัน         
และมีการตรวจงานที่ร่างไว้ ว่าตรงประเด็นตามข้อมูลที่เตรียมไว้หรือไม่ ให้ผู้เรียนเรียบเรียงข้อมูล 
หรือสร้างเรื่องที่จะเขียน จัดล าดับประโยค และย่อหน้า ขั้นลงมือเขียน (While-writing) กิจกรรม
การสอนที่ส าคัญ ได้แก่ ให้ผู้เรียนร่างงานเขียนครั้งที่ 1 (First draft) โดยผู้เรียนเขียนตามแบบที่ร่าง
คร่าวๆ (Rough drafting) ให้ผู้ เรียนแลกเปลี่ยนงานเขียนกับเพื่อน โดยดูวัตถุประสงค์ต้อง
สอดคล้องกับเนื้อหา (Content) มีการเรียบเรียงเนื้อหา (Organization) และมีประโยคหลักและ
ประโยคสนับสนุน ผู้เรียนใช้ข้อมูลย้อนกลับจากเพื่อนมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงงานร่างที่ 1 
(First draft) เพื่อเขียนงานร่างที่ 2 (Second draft) ผู้เรียนแลกกันตรวจงานร่างที่ 2 (Second 
draft) กับเพื่อน พร้อมอภิปรายถึงรายละเอียดด้านค าศัพท์ กลไกทางภาษา (Mechanics) 
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ไวยากรณ์ (Grammar) โดยมีครผูู้สอนช่วย ผู้เรียนน าข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงงานร่างแล้วเขียน
ออกมาเป็นผลงานครั้งสุดท้าย (Finished draft) และขั้นหลังการเขียน (Post-writing) กิจกรรมการ
สอนที่ส าคัญ ได้แก่ ให้ผู้เรียนทบทวนงานเขียนเพื่อความสมบูรณ์ของผลงาน (Reviewing)             
และส่งครูผู้สอนตรวจ เพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์การวัดที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด         
ของ Hedge (2000) ที่กล่าวว่า ขั้นตอนการสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประกอบด้วย 
ขั้นก่อนการเขียน  ขั้นระหว่างเขียน และขั้นการปรับปรุงแก้ไข โดย Hedge กล่าวว่า ขั้นก่อนการ
เขียน (Pre-writing) เป็นขั้นการสอนที่ให้ผู้เรียนก าหนดวัตถุประสงค์ของงานเขียน การตั้งค าถาม
ก่อนการเขียนทุกครั้ง  ซึ่งจ าน าไปสู่การเลือกรูปแบบการเขียนที่จะใช้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้เขียน       
ยังต้องพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้อ่านอีกด้วย ขั้นระหว่างเขียน (While-writing) เป็นขั้นที่
สองของการเขียน โดยเริ่มที่สอนให้ผู้เรียนฝึกการวางโครงร่างอย่างคร่าวๆ ซึ่งการวางโครงร่างนี้จะ
ช่วยให้ผู้เขียนหยุดเพื่อที่จะอ่านงานของตนเองและส ารวจความคิดของตนเองว่าจะพัฒนาเนื้อหา
นั้นอย่างไร รวมไปถึงการทบทวนการเขียนและการเพิ่มความคิดใหม่ลงไปในงานเขียนนัน้ๆ และข้ัน
สุดท้ายคือขั้นการปรับปรุงแก้ไข (Editing) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายประกอบด้วยการสอนให้
ผู้เรียนอ่านงานเขียนทั้งหมด ปรับมุมมองของผู้เขียนไปเป็นผู้อ่าน เพื่อประเมินว่าตนเองเขียนได้
ชัดเจนหรือไม่ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้องของงานเขียน
ทั้งหมด 
  Hewins (1986: 219–223) ได้เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารว่า ควรมีการใช้รูปภาพ หรือวีดิทัศน์ เพื่อน าไปสู่การเขียนแบบเล่าเรื่อง (Recount) 
โดยผู้สอนเขียนค าศัพท์ที่ส าคัญของเรื่องไว้บนกระดาน เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการเขียน 
หรือผู้สอนก าหนดชื่อเรื่อง (Topic) ข้อค าถาม และค าศัพท์ที่ส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ในการ
เขียนแบบรายงาน  นอกจากนี้ Heaton (1990: 107) ได้เสนอแนะกิจกรรมในการบรรยายลักษณะ
คน สถานที่ หรือวัตถุ รวมทั้งการเปรียบเทียบสิ่งของ การบอกทาง และการบอกขั้นตอนของการท า
สิ่งต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนน าไปเขียนได้อย่างมีความหมาย และCalkins (1986: 6-7)               
ได้เสนอแนะความคิดในเรื่องนี้ว่า กิจกรรมการสอนเขียนตามรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน
ตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน ได้แก่ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนข้อความสั้นๆ การบันทึก
ข้อความสั้นๆเพื่อฝากให้อีกบุคคลหนึ่ง การเขียนไปรษณียบัตร การเขียนประวัติการศึกษา และการ
ท างาน การเขียนจดหมาย การเขียนเล่าเรื่องประสบการณ์ของตนเอง เป็นต้น 
   ในประเด็นนี้ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537: 185) ได้เสนอหลักการในการจัดกิจกรรมการ
สอนเขียนเพื่อการสื่อสาร ไว้ว่า ในการสอนทักษะการเขียนควรท าภายหลังจากที่ผู้เรียนได้ฝึก         
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และเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบภาษามาแล้วจากการฟัง และพูด ผู้สอนควรลดการควบคุมการเขียนให้
น้อยลงตามล าดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทีละน้อย ควรเน้นกิจกรรมการเขียน
เพื่อการสื่อสารเป็นพิเศษ หลังจากที่ผู้เรียนได้ฝึกการเขียนตามที่ผู้สอนชี้แนะแล้ว ผู้เรียนควรมี
อิสระในการเขียนอย่างเต็มที่ ดังนั้น สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532: 113) และสุมิตรา อังวัฒนกุล 
(2537: 185-195) ได้แบ่งกิจกรรมการเขียนออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะการเขียน ได้แก่          
1) การเขียนแบบควบคุม (Controlled writing) เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนให้เนื้อหา และรูปแบบภาษา
กับผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ในการเขียน เช่น กิจกรรมการเติมค าในช่องว่าง การเรียงประโยคตามล าดับ
เหตุการณ์ การเขียนข้อความเลียนแบบที่ให้  และติดต่อเรื่อง เป็นต้น 2) การเขียนแบบชี้แนะ 
(Guided writing) เป็นกิจกรรมที่พัฒนามาจากการเขียนแบบควบคุม โดยผู้สอนอาจให้เนื้อหา 
และรูปแบบภาษาเพียงบางส่วน เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการเขียน เช่น ก าหนดประโยค
เริ่มต้น หรือประโยคสุดท้าย ให้ หรือก าหนดโครงร่าง รวมทะเงข้อมูลที่จ าเป็นในการเขียน จากนั้น
ผู้เรียนจะอภิปรายร่วมกัน จดบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อค้นพบซึ่งกนัและกัน ดังนั้น การเขียนของแต่
ละคนจึงไม่เหมือนกัน และ3) การเขียนแบบอิสระ (Free writing or free composition) เป็น
กิจกรรมที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ขั้นตอนการเขียนในการรวบรวมและเรียบเรียงความคิดก่อนที่จะได้
ข้อเขียนที่สมบูรณ์ โดยฝึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการจดบันทึก (Notes) การเขียน
โครงร่าง (Outline) และการเขียนร่าง (Draft) เมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์แล้ว ก็จะสามารถปรับปรุง
ขั้นตอนเหล่านี้ให้เหมาะกับความสามารถ และความถนัดของตนเองได้ การเขียนแบบเสรีเป็นการ
ฝึกกระบวนการคิดอย่างหนึ่ง ที่จะท าให้การเขียนมีคุณภาพ เพราะจะต้องมีการเรียบเรียงความคิด
อย่างเป็นระบบในการเขียนน าเสนอ 
 นอกจากนี้ พิตรวัลย์ โกวิทวที (2537: 51-78) กล่าวว่า ในการสอนการเขียนควรมีเทคนิค
สอดแทรกในขณะด าเนินการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เพลิดเพลิน 
สนุกสนาน ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทคนิคการสอนการเขียนดังกล่าว ได้แก่ 
เทคนิคการคัดลอก (Copying) โดยให้ผู้เรียนคัดลอกข้อมูลเท่าที่จ าเป็น เทคนิคการเติมค าให้
สมบูรณ์ (Completion) โดยผู้สอนควรเลือกค า ข้อความ หรือเรื่องราวที่มีความหมาย เพื่อให้
ผู้เรียนเห็นความส าคัญของสิ่งที่ผู้เรียนเติมลงไป เพื่อให้ข้อความสมบูรณ์ เทคนิคการเปลี่ยนค าให้
แตกต่างไปจากเดิม(Conversion) เป็นการเขียนเนื้อเรื่องตามแบบต้นฉบับ แต่เปลี่ยนค า หรือวลี
บางส่วนให้แตกต่างไปจากเดมิ แตย่ังอาศัยเค้าโครงเรื่องเดิมเป็นหลัก เทคนิคการเขียนตามกรอบที่
ก าหนดให้ (Controlled writing) ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ค าศัพท์ และโครงสร้างทางไวยากรณ์ในรูปแบบ
ต่างๆ  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกการใชภ้าษาให้มีความแม่นย ายิ่งขึ้น เทคนิคการเขียนเรียงความ
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แบบชี้แนะ (Guided composition) ให้ข้อมูลเล็กน้อยแก่ผู้เรียน เช่น ก าหนดข้อความขึ้นต้นให้ 
ก าหนดข้อความตอนจบให้ ก าหนดหัวข้อเรื่อง ก าหนดเนื้อหาโดยสังเขป ล าดับค าถามของเนื้อเรื่อง
ให้ เทคนิคการใช้ภาพประกอบการเขียน (Pictures) โดยใช้รูปภาพเป็นแนวทางในการเขียน 
เทคนิคการเขียนโดยใช้ข้อมูลจากแผนผัง แผนภูมิ ตาราง หรือกราฟ (Diagrams, tables, graphs 
and charts) เทคนิคการเขียนเพื่อเสริมการพูดปากเปล่า (Reinforced oral work)  เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความต้องการต่างๆผ่านทางทักษะการเขียน ภายหลังจากที่พูดปากเปล่า
แล้ว เทคนิคการใช้บทสนทนาเพื่อเสริมการเขียน (Model dialogue provision) โดยผู้สอนให้
ตัวอย่างการเขียนบทสนทนาง่ายๆที่ใช้ค าศัพท ์และโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนมากนัก พร้อมทั้งค าศัพท์
ที่ส าคัญที่ผู้เรียนจะน าไปใช้ฝึกเขียน และเทคนิคการเขียนโดยใช้การบูรณาการทักษะภาษา (All 
language skill usage) โดยผู้สอนจัดกิจกรรมการเขียนในลักษณะที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทาง
ภาษาหลายๆทักษะรวมกัน เช่น ให้ผู้เรียนคนหนึ่งพูดให้ข้อมูลกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง หลังจากนั้นให้
เพื่อนที่เป็นผู้ฟังเขียนข้อมูลที่ได้ฟัง แล้วอ่านให้เจ้าของข้อมูลฟัง เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน
เป็นลูกโซ่  
  จากขั้นตอนและกิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่กล่าวมาข้างต้น 
สรุปได้ว่า กิจกรรมการสอนเขียนเป็นหัวใจส าคัญของการฝึกเขียน แต่ละกิจกรรมผู้เรียนได้มีโอกาส
ฝึกปฏิบัติโดยตรง ขั้นตอน และลักษณะของกิจกรรมที่ส าคัญ ประกอบด้วย ขั้นก่อนการเขียน      
ขั้นระหว่างเขียน และข้ันการปรับปรุงแก้ไข โดยแต่ละข้ันตอนการสอนจะมีรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเขียนที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่สุด 
 

  2.6 การวัด และประเมินผลการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   

  การวัดและประเมินผลการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นการประเมินศักยภาพ
ของผูเ้รียนในการถ่ายทอดความคิดที่มาจากความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การสร้างสรรค์ และการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งการเขียนจะสะท้อนถึงสติปัญญา 
ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิด รวมทั้งทักษะในการเขียนที่มีส านวนภาษาถูกต้อง มี
เหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอที่สามารถสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน 
เกณฑ์ที่ใช้ประเมินการเขียนประกอบด้วย เนื้อหา ความมีเอกภาพ การถ่ายทอดความคิดและการ
สื่อความหมาย การใช้ค าศัพท์ การใช้ไวยากรณ์ และกลไกในการเขียน นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ



56 

 

ด้านการวัดและประเมินผลการเขียนภาษาอังกฤาเพื่อการสื่อสารได้กล่าวถึงเกณฑท์ี่ใช้ประเมินการ
เขียนไว้ดังนี้ 
   Jacobs et al (1981 : 105) ได้เสนอแนะการตรวจเรียงความแบบรวม โดยการใช้เกณฑ์
การประเมินแบบ ESL Composition Profile ซึ่งเป็นวิธีการตรวจเรียงความที่ละเอียดมากซึง่ผู้ตรวจ
ต้องตรวจเรียงความทั้งเรื่อง โดยประเมินว่าผู้เขียนได้สื่อความคิดและความหมายเป็นกระบวนการ
สื่อสารไปยังผู้อ่านได้ตรงตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ น าส่วนประกอบทางภาษาหลายอย่างมาใช้
อย่างไร โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) เนื้อหาที่เขียน 2) การเรียบเรียงเนื้อหา 
3) การเลือกใช้ค าศัพท์ 4) การใช้ภาษาในการเขียน และ5) การเลือกใช้กลไกในการเขียน โดยแบ่ง
ระดับความสามารถในการเขียนแต่ละด้านออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ดีมากถึงดีเยี่ยม  
ระดับที่ 2 ปานกลางถึงดี ระดับที่ 3 อ่อนถึงพอใช้ และระดับที่ 4 อ่อนมาก นอกจากนี้ Jacobs et al 
ยังได้เสนอขั้นตอนการตรวจงานเขียนว่าควรอ่านงานเขียนอย่างน้อย 2 คร้ัง โดยในการอ่านครั้งที่ 1 
ตรวจเฉพาะเนื้อหาที่น าเสนอ และการเรียบเรียงใจความ อ่านครั้งที่ 2 เป็นการตรวจค าศัพท์ การใช้
ภาษา และกลไกทางภาษา ส าหรับ Madsen (1983: 120-122) ได้เสนอวิธีการประเมินผลทักษะ
การเขียนเรียงความอย่างเป็นระบบไว้ 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีตรวจแบบวิเคราะห์ (Analytical Method) 
เป็นวิธีประเมินงานเขียนโดยแยกประเมินองค์ประกอบต่างๆของการเขียนโดยการหักคะแนนตาม
ข้อผิดพลาดและการให้คะแนนตามองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ กลไกทางการเขียน (Mechanics) 
การสะกดค า (Spelling) ไวยากรณ์ (Grammar) การเรียบเรียงความ (Organization) และการ
เลือกใช้ค าศัพท์ (Vocabulary Choice) และ2) การประเมินโดยภาพรวม (Holistic Method) เป็น
การประเมินงานเขียนโดยภาพรวม โดยดูว่างานเขียนของนักเรียนสื่อความหมายได้ดีมากน้อย
เพียงใด ถ้าข้อผิดพลาดทางภาษาไม่มีผลต่อการสื่อความหมาย จะไม่หักคะแนน ซึ่งการประเมิน
แบบนี้จะมีการเปรียบเทียบงานเขียนที่ตรวจกับงานชิ้นอ่ืนอีกด้วย 
  Heaton (1990: 26) ได้เสนอวิธีการให้คะแนนการประเมินการเขียน 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธี
ประเมินการเขียนจากความรู้สึก หรือความเห็นของผู้ประเมินเป็นเกณฑ์ ( impression method) 
เป็นวิธีที่ใช้ผู้ตรวจ 1 คน หรือมากกว่านั้น โดยทั่วไปจะใช้ผู้ตรวจ 3 หรือ 4 คน ให้คะแนนงานเขียน
แต่ละส่วน หลังจากนั้นน าคะแนนที่ได้ทั้งหมดมารวมกัน หรือน าคะแนนทั้งหมดมาหาค่าเฉล่ีย เป็น
คะแนนที่ได้ของผู้เรียน ซึ่งการประเมินหลายๆครั้งจะท าให้มีความน่าเชื่อถือ และ2) วิธปีระเมินการ
เขียนจากการวิเคราะห์ (analytic method) เป็นวิธีการประเมินที่ขึ้นอยู่กับแผนการประเมินให้
คะแนนของผู้ประเมิน หรือคณะของผู้ประเมินที่สร้างขึ้น โดยมีการแยกคุณลักษณะต่างๆ ของการ
เขียนเป็นหัวข้อในการให้คะแนน ซึ่งผู้เรียนสามารถมองเห็นผลสัมฤทธ์ทางการเขียนของตนเองที่
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ชัดเจนขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้ Hughes (2000: 91-93) ได้จ าแนกเกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน 
(analytic scoring) โดยพิจารณาเกณฑ์การประเมินการเขียนจาก 5 องค์ประกอบหลัก  ได้แก่ 1) 
การเลือกใช้หลักไวยากรณ์ 2) การเลือกใช้ค าศัพท์  3)  การเลือก ใช้กลไกในการเขียน                       
4) ความคล่องแคล่วในการเขียน และ5) การเลือกใช้รูปแบบการเขียน และการเรียบเรียงเนื้อหา  
 อัจฉรา วงศ์โสธร (2543: 135-137) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารกล่าวว่า เกณฑ์ที่สาคัญที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการเขียนประกอบด้วย ความ
ถูกต้องและความเหมาะสมด้านการใช้ภาษา จุดเด่นของความคิดและการน าเสนอที่ชัดเจน  
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและความสมดุลของการน า เสนอ การใช้เทคนิควิธีการน าเสนอ
ข้อมูลทั้งนามธรรมและรูปธรรมที่เหมาะสม การน าเข้าสู่เรื่องได้อย่างน่าสนใจ การด าเนินเรื่องอย่าง
สัมพันธ์กัน การสนับสนุนความคิด และการน าเสนอหลักฐานด้วยรายละเอียดที่จ าเป็นอย่าง
ต่อเนื่องตามล าดับ ส่วนทางด้าน เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2531: 54-55) ได้เสนอแนวคิดในการ
ตรวจให้คะแนนการเขียนไว้ว่า เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรียงความด้านต่างๆ และสัดส่วนของ
คะแนนแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความคิด (Idea) ด้านการเรียบเรียงความคิด (Organization) ด้าน
การใช้ภาษา ไวยากรณ์ และตัวสะกดถูกต้อง (Correct grammar and spelling) และด้านความ
ชัดเจนของการเขียนที่เข้าใจได้ง่าย (Comprehensible writing) 
 

    จากการศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเขียน สรุปได้ว่า เกณฑ์การประเมิน
จ าแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม และเกณฑ์การประเมินแบบ
แยกส่วน ซึ่งในการตรวจให้คะแนนนั้น ไม่มีเกณฑ์การประเมินใดดีที่สุดเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่
จะต้องเลือกเกณฑ์การประเมินในการตรวจผลงานการเขียนให้เหมาะสมกับวิธีการสอนของตน
มากที่สุด ในการวิจัยครั้งนี้ เลือกใช้ เกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ประเภทผสมกัน โดยก าหนด
องค์ประกอบที่ประเมิน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เนื้อหาและการเรียบเรียงเนื้อหา 2) การใช้หลัก
ไวยากรณ์ 3) การเลือกใช้ค าศัพท์และส านวนภาษา 4) การเลือกใช้รูปแบบการเขียน และ5) การ
เลือกใช้กลไกในการเขียน 
 

 2.7 กิจกรมการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์สู่การสอนเขียนเพื่อการสื่อสาร 
 

  ในการศึกษาเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการที่ใช้ในการอ่าน และการเขียนที่ผ่านมา 
ผู้เชี่ยวชาญส่วนมากจะศึกษาทักษะการอ่านและการเขียนแยกส่วนกัน ไม่ได้ศึกษาว่าทักษะทั้ง 2 
ทักษะนี้มีส่วนที่สอดคล้อง สัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ทักษะการอ่านและการ
เขียนมีความสัมพันธ์กัน สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังที่มีผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาไว้ดังนี้ 
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 Couzijn (1995) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการสอนอ่านและเขียนว่ามีส่วนสนับสนุน        
การเรียนรู้  และการถ่ายโอนต่อกันอย่างไร และผลการวิจัย พบว่า การสอนทักษะการอ่าน         
และทักษะการเขียนร่วมกันไป จะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถถ่ายโอน
ความรู้ที่ได้จากการอ่านไปสู่การเขียนและยังเป็นวิธีการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาที่
อ่านมากน้อยเพียงใด 
    ทักษะการอ่านและการเขียนมีความสัมพันธ์ และสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ผู้สอน
จึงควรจัดกิจกรรมการอ่านและการเขียนให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กนั เช่น ก าหนดให้ผู้เรียนเขียนบรรยาย
วิธกีารรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน หลังจากที่ผู้เรียนได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และวิธีการ
รักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว หรือก าหนดให้ผู้เรียนเขียนเกี่ยวกับตัวละครในเรื่องที่อ่าน เป็นต้น การสอน
ลักษณะดังกล่าวเป็นการถ่ายโอน (Transitions) ความรู้ความเข้าใจ หรือการน าความรู้ทางภาษา
ไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหา และสร้างภาระงานใหม่ ดังที่สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539) ได้ให้ค าแนะน า
ในการสอนการอ่านว่าในการจัดกิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading Activities) เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนกิจกรรมที่จัดควรเป็นการถ่ายโอน จากการอ่านไปสู่ทักษะการ
เขียนก็ได้โดยให้ผู้ เรียนเขียนเรื่องหรือเขียนโต้ตอบ เช่น  เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา          
เขียนแบบฟอร์ม เป็นต้น ดังนั้น ในการสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์ จึงควรจัดกิจกรรมหลังการอ่านใน
รูปของการถ่ายโอนความรู้ ความเข้าใจไปสู่กิจกรรมอ่ืนเสมอ โดยเฉพาะการถ่ายโอนไปสู่การเขียน
เพื่อการสือ่สาร 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษา
ครบทั้ง 4 ทักษะในรูปของการบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ เพื่อให้เหมือนกับลักษณะการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ไม่ควรสอนแยกทีละทักษะ ทักษะการอ่านและการเขียนเป็นทกัาะที่มีปฏิสัมพันธ์กัน 
ดังนั้นถ้าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านดี ย่อมส่งผลให้ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนดี
ไปด้วย ในการจัดกิจกรรมการสอนภาษาควรจัดในลักษณะที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ   
ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เช่น ในการจัดกิจกรรมการสอนเอฝึกทักษะการอ่านควรจะจัดกิจกรรมการ
สอนเพื่อฝึกทักษะการเขียนร่วมด้วย เพราะการอ่านจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดการเรียนรู้ และเกิด
ความคิดที่ผู้ อ่านสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง หรือแบบอย่างในการเขียนของตนเองได้ 
(Widdowson, 1987: 145-146) ผลงานวิจัยจ านวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน (Hulett, 1986; Thomas, 1977; Shanahan และ Lomax, 
1988) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านและทักษะการเขียนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ผู้เรียนที่เป็นผู้อ่านที่มีความสามารถในการ



59 

 

อ่านดีจะเป็นผู้เขียนทีด่ีด้วย ผู้เรียนที่เป็นผู้อ่านที่มปีระสิทธิภาพจะเป็นผู้เขียนที่มีประสิทธิภาพด้วย 
และผู้เรียนจะเขียนได้ดีมากขึ้นเมื่อได้เลือกหัวเรื่องที่จะเขียนด้วยตนเอง และผลการวิจัยยังยืนยัน
ด้วยว่าการอ่านและการเขียนมีอิทธิพลในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีความสัมพันธื กันใน
ระดับสูงมาก 
 จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนมีความสัมพันธ์ และ
สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการอ่านและการเขียนให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนความรู้ที่ได้จากการอ่านไปสู่การเขียน นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถ
น าแนวการเขียน รวมทั้งสาระ และข้อมูลต่างๆจากบทอ่านไปใช้ในการเขียนได้ ดังนั้นในการสอน
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนจึงควรสอนทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารควบคู่ไปด้วย 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์และประเมินเนื้อหาในบทอ่าน แล้วน าไปใช้
เป็นแนวทางในการเขียนเพื่อการสื่อสารต่อไป 
 

3. ทักษะสังคม 
 

 เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยทักษะ
สังคมในการติดต่อสื่อสาร หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันตลอดเวลา มีนักการศึกษาจ านวนมากที่ให้
ความสนใจเกี่ยวกับทักษะสังคมของมนุษย์ ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้สรุปเกี่ยวกับทักษะสังคมในประเด็น
ต่างๆ ได้แก่ ความหมายของทักษะสังคม ความส าคัญของทักษะสังคม องค์ประกอบของทักษะ
สังคม การพัฒนาทักษะสังคม และการวัด การประเมินทักษะสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 3.1 ความหมายของทักษะสังคม 
 

 นักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่สนใจด้านทักษะสังคม ได้ให้ความหมายของทักษะสังคม
ไว้เป็นจ านวนมาก ซึ่งมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันบ้าง ดังนี้ 
 Westwood (1997) ให้ความหมายของทักษะสังคมที่กว้างๆว่า หมายถึงส่วนประกอบ
ด้านพฤติกรรมของบุคคล ที่มีส่วนช่วยให้บุคคลนั้นๆมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับคนอ่ืนได้ และช่วยให้
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้ ในขณะที่ Jarolimek (1997) ได้กล่าวถึงความหมายของ
ทักษะสังคมที่แคบและมุ่งประเด็นมาที่นักเรียนว่าทักษะสังคมเป็นความสามารถของนักเรียนใน
การท างานร่วมกับคนอ่ืน การยอมรับในสิ่งที่ถูกต้องของคนอ่ืน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ รู้จัก
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับคนอ่ืนได้ และยัง
รวมถึงความสามารถในการควบคุมตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับความหมายที่ Lerner (1997) ให้ไว้ว่า 
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ทักษะสังคมเป็นทักษะที่ช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และครู  
และยังช่วยให้นักเรียนมีการแสดงออกกับคนอ่ืนอย่างถูกต้อง เหมาะสม ขณะที่ Sheridan (1997) 
ได้สรุปความหมายของทักษะสังคมที่สอดคล้อง ตรงกับความคิดของนักการศึกษาข้างต้น ว่าทักษะ
สังคมหมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในการร่วมกันท างาน 
ในลักษณะที่ยึดหยุ่นและเหมาะสม เป็นพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม สามารถสังเกต และวัดได้       
ส่วน Rigigo (1986: 649) กล่าวว่า ทักษะสังคมเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมส่วนตัวของแต่ละ
คนที่แสดงถึงความสามารถในการสื่อความ สื่อสาร กับบุคคลอ่ืน โดยผู้ที่มีทักษะสังคมสูงจะสื่อ
ความได้ดีและชัดเจนอันจะน าไปสู่การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์และ
พฤติกรรมทางบวกกับสังคมของตนเอง ส่วน Schloss และSmith (1994: 85) ได้กล่าวถึง
ความหมายของทักษะสังคมว่าเป็นทักษะที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝน และสนับสนุนให้ผู้เรียน
ปฏิบัติในสิ่งที่ดี เช่น การพูดจาเหมาะสม การตกลงกันในเรื่องที่ขัดแย้งกับผู้อ่ืน และช่วยเพิ่มพูนให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมและความสามารถในการตอบสนองและแสดงทาทางที่เหมาะสม การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในอนาคต 
 ในด้านของนักการศึกษาไทย มีผู้ให้ความหมายของทักษะสังคมไว้หลายความหมาย
ได้แก่ สมโภช เอ่ียมสุภาษิต (2540: 2) ได้ให้ความหมายของทักษะสังคมไว้ว่า ทักษะทางสังคม 
หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการที่จะปฏิบัติกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สามารถแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึกของตนเอง ตามความต้องการและความพึงพอใจ โดยไม่
ละเมิดสิทธิและความพึงพอใจของบุคคลอ่ืน ขณะที่วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2542: 40) กล่าวเสริมว่า 
ทักษะสังคมเป็นความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ท าให้การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนราบรื่น
ได้ สามารถใช้ทักษะเหล่านี้ในการชักจูงและเป็นผู้น าในการประนีประนอมและยุติข้อโต้แย้งเพื่อ
การร่วมมือกันและท างานเป็นทีมได้ อุษณีย์ โพธิสุข (2545: 120)ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า 
ทักษะสังคม เป็นความสามารถที่ท าให้เรารู้จักที่จะสร้างสายสัมพันธ์ให้มั่นคง ด้วยความรัก         
ความเอาใจใส่ เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง รู้จักการแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อสภาพการณ์
ต่างๆ และชลิดา ชวนานนท์ (2552)ได้สรุปความหมายของทักษะสังคม ว่าทักษะสังคมเป็น
ความสามารถของบุคคลในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ มีสัมพันธภาพที่ดี และยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม 
 จากความหมายของทักษะสังคมข้างต้นสรุปได้ว่า ทักษะสังคมหมายถึง  ทักษะในการ
แสดงออกด้านพฤติกรรมในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคมอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตนให้



61 

 

เป็นที่ยอมรับ สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด
และประสบการณ์กับบุคคลอ่ืนได้ รวมทั้งสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกฏระเบียบได้ 
 

 3.2  ความส าคัญของทักษะสังคม 
 

 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าทักษะสังคมมีความส าคัญมากต่อ
ความส าเร็จของบุคคลในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การท างาน
และการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข นักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้กล่าวถึง
ความส าคัญของทักษะสังคมไว้ดังต่อไปนี้ 
 จากทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของ Vygotsky (1978) ได้ระบุเกี่ยวกับความส าคัญของ
ทักษะสังคมว่า การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากต่อพัฒนาการทาง
สติปัญญา และความคิดของมนุษย์ โดย Vygotsky ได้กล่าวว่า การท างานของสมองในระดับที่
สูงข้ึน หรือความคิดระดับสูงจะเกิดขึ้น หรือมีพัฒนาการได้ต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
และการที่นักเรียนจะสามารถท างาน และมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น
จ าเป็นต้องอาศัยทักษะสังคม Johnson, Johnson และHolubec (1991)ได้กล่าวเสริมถึง
ความส าคัญของทักษะสังคมว่า ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกลักษณะ หรือทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นการสนทนา การเล่น การมีปฏิสัมพันธ์ และการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน จ าเป็นต้องใช้ทักษะ
สังคมทั้งสิ้น  
 ปัทมาวดี บุณย์สวัสดิ์ (2535) กล่าวว่า ทักษะสังคมมีส่วนช่วยพัฒนาบุคคลให้สามารถ
อยู่ร่วมกัน และท างานร่วมกันอย่างราบรื่น ตลอดจนน าไปแสวงหาความรู้ใหม่ด้วย  สุขุมาล         
เกษมสุข (2535) กล่าวเสริมว่าทักษะสังคมเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อมนุษย์ เพราะ
มนุษย์ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ตามล าพัง ต้องมีเพื่อน มีกลุ่มสังคมในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ตั้งแต่
สังคมการท างาน จนถึงสังคมชุมชน ประเทศและโลก ทุกสังคมต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ พึ่งพา
อาศัยกัน ซึ่งต้องอาศัยทักษะทางสังคมทั้งสิ้นยิ่งสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไร ทักษะ
สังคมยิ่งมีความจ าเป็นมากขึ้นเท่านั้น ทักษะสังคมจะช่วยให้บุคคลสามารปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน
ได้ดี สามารถสื่อความหมาย ความเข้าใจกัน สามารถท างานร่วมกัน สามารถแก้ปัญหาได้โดยสันติ
วิธีเมื่อเกิดความขัดแย้ง สามารถปรับตัวได้ในทุกสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ทักษะสังคมยังมี
ความส าคัญต่อสังคมอีกด้วย สังคมใดที่สมาชิกเป็นผู้ที่มีทักษะสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
สามารถท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยสันติวิธี สมาชิกรู้จัก
เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมที่ตนอยู่ 
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สังคมนั้นย่อมเป็นสังคมที่สงบสุข มีความเจริญมั่นคง แต่ถ้าสังคมในลักษณะตรงกันข้าม            
ถ้าสมาชิกขาดทักษะทางสังคม สังคมนั้นย่อมมีปัญหา ไม่สงบสุข และมีแต่ความเสื่อม ทักษะทาง
สังคมจึงมีความส าคัญ ชวยพัฒนาทั้งบุคคลและสังคมก็ย่อมสงบสุขและเจริญก้าวหน้าไปด้วย  
อุษณีย์ โพธิสุข (2545) กล่าวถึง ทักษะสังคมเป็นทักษะส าคัญที่ท าให้คนประสบความส าเร็จใน
ชีวิตในอนาคตได้ ทักษะสังคมจึงเป็นคุณลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งของความสามารถทางความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของมนุษย์ 
 จากความส าคัญของทักษะสังคมดังกล่าว สรุปได้ว่า ทักษะสังคมเป็นทักษะที่มี
ความส าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ก็จ าเป็นที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน ต้องด ารงชีวิต และท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ ทักษะทางสังคมจะช่วยให้บุคคล
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเมื่อบุคคลในสังคมสามารถด ารงชีวิตร่วมกัน
อย่างมีความสุข ก็จะท าให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่น่าอยู่ และสงบสุขตามไปด้วย  
 

 3.3 องค์ประกอบของทักษะสังคม 
 

 ทักษะสังคมมีความส าคัญกับบุคคลในสังคม เป็นทักษะที่ช่วยพัฒนาตัวบุคคลและสังคม
ให้บุคคลอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทักษะทางสังคมเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของบุคคล จึงควรมีการ
ฝึกฝน และปลูกฝังทักษะสังคมให้กับนกัเรียนทกุคน เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ทักษะสังคมมีองค์ประกอบต่างๆมากมาย ซึ่งนักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญได้
อธิบายไว้ ดังนี้ 
 Jarolimek (1967) ได้เสนอแนวคิดว่าทักษะสังคมเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงในการใช้
ชีวิต และการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ประกอบขึ้นด้วยสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ 1) การสร้างทักษะนิสัย 
(Forming skills) เป็นทักษะเบื้องต้นในการท างานกลุ่ม เช่น ไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอ่ืน การนั่ง
ท างานในกลุ่มของตนเองตลอดเวลา การผลัดเปลี่ยนหน้าที่ และการให้ความส าคัญกับเพื่อน
สมาชิกเท่าเทียมกัน 2) ทักษะการปฏิบัติงาน (Functional skills) เป็นทักษะที่ใช้ในการท างานกลุ่ม 
เช่น การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็น การอธิบายโต้ตอบ การซักถามและการตอบ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกคนอ่ืนๆการใช้ภาษาที่สุภาพ ไม่ก้าวร้าว ไม่ท าตัวเป็นคนเก่งกว่าคนอ่ืน และการแสดงความ
มีน้ าใขต่อกัน และ 3) ทักษะการสร้างความคิดจากการปฏิบัติงาน (Formulating skills) การสรุป
ความคิดเห็น และข้อเท็จจริงทั้งหมด การตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน การแก้ไขปรับปรุง
ความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องร่วมกัน การยอมรับผลงานของกลุ่มที่ร่วมกันปฏิบัติ เป็นต้น              
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 Westwood (1997) ได้เสนอแนวคิดว่าองค์ประกอบของทักษะสังคมประกอบด้วย 1)การ
สบตากับคู่สนทนาอย่างเหมาะสม 2) การทักทายบุคคลอ่ืนโดยการเรียกชื่อ 3) แสดงออกถึงความ
สนใจฟังคู่สนทนาอย่างเหมาะสม 4) แสดงออกด้วยสีหน้า ท่าทางอย่างเหมาะสม 5) ใช้ระดับเสียง
ที่เหมาะสมในการพูด 6) รู้จังหวะเวลาใดที่ควรพูด และพูดเกี่ยวกับอะไร และเวลาใดที่ควรหยุดฟัง 
7) รู้จักเริ่มต้นการสนทนา 8) รู้จักท าให้การสนทนาด าเนินต่อเนื่องไป 9) รู้จักตอบค าถาม 10)รู้จัก
ฟังคู่สนทนาด้วยความสนใจ 11) รู้จักการแบ่งปัน 12) รู้จักใช้ค าว่า please และ thank you         
13) การช่วยเหลือบุคคลอ่ืน 14) แสดงการขอโทษเมื่อจ าเป็น 15) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ 
16) การรูก้ารผลัดเปลี่ยน 17) รู้จักแสดงออกถึงการยกย่อง ชมเชยบุคคลอ่ืน 18) รู้จักแสดงออกที่
เหมาะสมในการรับค ายกย่อง ชมเชยจากบุคคลอ่ืน 19) การรับฟังบุคคลอ่ืนพูดถึงจุดบกพร่องของ
ตนเองโดยไม่โกรธ 20) การแสดงออกด้วยการยิ้ม 21) การเผชิญกับสถานการณ์ที่สับสน 22) การ
จัดการข้อขัดแย้งต่างๆ เป็นต้น  Grandin (2001) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ทักษะสังคมว่า พฤติกรรมที่รวมกันเป็นทักษะสังคมได้แก่ 1) การรู้จักรอ (Waiting) 2) การรู้จักผลัด
กัน (Taking turns) 3) การรู้จักเปลี่ยนแปลง (Transitions) 4) การรู้จักวิธี และช่วงเวลาเปลี่ยน
หัวข้อสนทนา (Changing the topic in conversation) 5) รู้จักการเริ่มต้นสนทนา (Initiating)          
6) รู้จักการจบการสนทนา (Finishing) 7) รู้จักยืดหยุ่น (Being flexible) และ8) รู้จักเงียบ (Being 
quiet)  
 นาตยา ภัทรแสงไทย (2545) ได้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของทักษะสังคมแต่ละ
ทักษะว่า ประกอบด้วยพฤติกรรมต่างๆต่อไปนี้ ได้แก่ 1)การวางแผนร่วมกับผู้อ่ืน 2)การมีส่วนร่วม
ในโครงการต่าง ๆ 3)การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม 4)การสนองตอบอย่างมีมารยาทต่อ
ค าถามของผู้อ่ืน 5)การเป็นผู้น าการอภิปราย 6)การแสดงความรับผิดชอบ และ7)การช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน ปัทมาวดี บุณยสวัสดิ์ (2536) ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับทักษะสังคมว่าประกอบด้วยพฤติกรรม
ต่อไปนี้  ได้แก่ 1)การเคารพต่อระเบียบวินัยของตนเอง และกลุ่ม 2)การมีส่วนร่วมในการท างาน
กลุ่ม 3)การแสดงและการแก้ปัญหาในกลุ่ม 4)การมีมารยาทในสังคม 5)การแสดงความรับผิดชอบ 
และ6) การช่วยเหลือผู้อ่ืน และศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ (2551) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
ทักษะทางสังคมว่าประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ 1) การรับรู้สิทธิของผู้อ่ืน 2) การเคารพนับถือ
บุคคลอ่ืน 3) ให้ความช่วยเหลือและยอมรับความช่วยเหลือต่าง ๆ 4) การแสดงความคิดเห็นและ
ฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 5) วิพากษ์วิจารณ์และยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ 6) การยอมรับ
ข้อตกลงของหมู่คณะ 7) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 8) เคารพในทรัพย์สมบตัทิัง้
ที่เป็นของส่วนตัวและที่เป็นของสาธารณะ 9) แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างในความคิดริเริ่มและความ
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เป็นเอกราช 10) ส่งเสริมและแนะน าผู้อ่ืนในทางที่เป็นประโยชน์ 11) รู้จักการเป็นผู้น าและการเป็น
ผู้ตาม 12) ยอมรับและรักษามาตรฐานไว้ให้มั่นคง 13) ให้เป็นที่ไว้วางใจของหมู่คณะ 14) รู้จัก
แบ่งปันสิ่งของ และ15) รู้จักปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้า 
 จากองค์ประกอบของทักษะสังคมที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้จัดแบ่ง
องค์ประกอบของทักษะสังคมไว้แตกต่างกัน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบของ
ทักษะสังคมจากแนวคิดของนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว โดยค านึงถึงทักษะสังคมที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปฏิบัติภาระงานกลุ่มตามรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยแบ่งองค์ประกอบของทักษะสังคมออกเป็น 2 
กลุ่ม และน ามาใช้สร้างเครื่องมือที่เป็นแบบวัดทักษะสังคมในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
 1. ด้านการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills) ประกอบด้วย 10 
องค์ประกอบต่อไปนี้ 1) ใช้น้ าเสียงในการพูดคุยเหมาะสม 2) แสดงสีหน้าในการพูดคุยเหมาะสม 
3) แสดงท่าทางขณะพูดคุยเหมาะสม  4) รู้จังหวะ และช่วงเวลาในการพูดคุย  5) รู้จักเริ่มต้นและ
จบการพูดคุยได้เหมาะสม 6) มีมารยาท และตั้งใจฟังขณะที่สมาชิกคนอ่ืนพูด 7) รู้จักใช้ภาษาใน
การตั้งค าถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 8) รู้จักใช้ภาษาในการตอบค าถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 9) ใช้
ค าพูดให้ก าลังใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเหมาะสม และ10) ใช้ภาษาสุภาพ และเหมาะสมกับโอกาส  
  2. ด้านความร่วมมือ และการท างานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and Team Work) 
ประกอบด้วย 20 องค์ประกอบต่อไปนี้ 1) ให้ความร่วมมือในการท าภาระงานของกลุ่มให้ส าเร็จ   
2) รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก 3) ยอมรับความสามารถของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 4) รู้จัก
แสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มอย่างเหมาะสม  5) หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับเพื่อน
สมาชิก 6) ไม่ใช้อารมณ์ในการแสดงความคิดเห็น 7) กระตือรือร้นปฏิบัติภาระงานกลุ่ม 8) ปฏิบัติ
ภาระงานในหน้าที่อย่างสุดความสามารถ 9) ตั้งใจปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม  
10) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนปฏิบัติภาระงานของกลุ่ม 11) รู้จักควบคุมตนเองอย่าง
เหมาะสม 12) ให้ความส าคัญกับภาระงานของกลุ่ม 13) ปฏิบัติตามข้อตก และกติกาลงของกลุ่ม  
14) ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม 15) ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกเมื่อมี
โอกาส  16) ภาคภูมิใจกับผลงานที่ร่วมกันท ากับสมาชิกในกลุ่ม  17) ไม่แสดงอารมณ์โกรธเมื่อถูก
เพื่อนวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 18) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงานกลุ่มอย่างมีเหตุผล 
19) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภาระงานโดยไม่มีใครร้องขอ และ20) แสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตร
กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม  



65 

 

 

 3.4 การพัฒนาทักษะสังคม 
 

 การพัฒนาทักษะสังคมเป็นสิ่งที่จ าเป็น และมีความส าคัญ เพราะการมีทักษะสังคมที่ดีจะ
ส่งผลให้บุคคลสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะสังคมช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการด าเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านนี้ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาทักษะสังคม ดังต่อไปนี้ 
 Westwood (1997) ได้แบ่งขั้นตอนการสอนทักษะสังคมเป็น 6 ขั้น ได้แก่ 1) ก าหนด
ทักษะที่จะสอน (Definition) โดยก าหนดเลือกทักษะสังคมที่จะน ามาสอน พร้อมอธิบายเหตุผล
และความจ าเป็นในการเลือกทักษะดังกล่าวมาสอน ในการสอนอาจจะใช้วิดีโอ รูปภาพ การ์ตูน  
หุ่นกระบอก หรือชี้ให้นักเรียนเห็นกิจกรรมที่เพื่อนๆ ท าในกลุ่ม เป็นต้น 2) สาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง
(Model the Skill) โดยแบ่งทักษะสังคมที่จะสอนออกเป็นองค์ประกอบง่ายๆ แล้วสาธิตให้นักเรียน
ดูอย่างชัดเจนด้วยตัวผู้สอนเอง หรือให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันแสดงให้ดู 3) การเลียนแบบและ
ฝึกซ้อม (Imitation and Rehearsal) ให้นักเรียนลองแสดงทักษะสังคมที่ครูผู้สอนได้สาธิตให้ดูเป็น
แบบอย่างไปแล้ว 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อแจ้งให้
นักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมทักษะสังคมของตนเอง โดยครูผู้สอนต้องมีการจด
บันทึกข้อมูลไว้ทุกขั้นตอน 5) จัดเตรียมสถานการณ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะสังคม 
(Provide opportunity for the skill to be used) โดยจัดนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือจัดเป็นคู่           
เพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน นักเรียนจะได้ประยุกต์ใช้ทักษะสังคมได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
6) ให้แรงเสริมอย่างสม่ าเสมอ (Intermittent reinforcement) เมื่อครูผู้สอนเห็นนักเรียนใช้ทักษะ
สังคมได้โดยไม่ต้องชี้แนะหลังจากที่สอนไปแล้ว ครูผู้สอนควรให้ค าชมเชย หรือให้รางวัล                 
เพื่อนักเรียนจะได้ใช้ทักษะสังคมนั้นต่อไป และเพื่อให้นักเรียนได้รับการยอบรับ  และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเพื่อน Grandil (2001) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาทักษะสังคมโดยการจัด
นักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆจะได้ผลการพัฒนาดีกว่ากลุ่มใหญ่ แล้วจึงจ าแนกทักษะสังคม และ
ก าหนดว่าจะใช้ทักษะสังคมใด เมื่อใด โดยท าการจ าลองตัวแบบของทักษะสังคมนั้นๆ หลังจากนั้น
ให้นักเรียนลองฝึกและลองใช้ทักษะสังคม จนนักเรียนเข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้จริง  
 สุขุมาล เกษมสุข (2535) เสนอแนวทางการพัฒนาทักษะสังคมไว้ 3 ข้ันตอน ได้แก่ 1) ขั้น
จูงใจ การจูงใจช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่า และเห็นความส าคัญของทักษะสังคมนั้นๆ ที่จะช่วยให้
ประสบความส าเร็จในการเรียน การท างาน และการอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้อย่างไร  2) ขั้นฝึก นักเรียน
ต้องฝึกทักษะสังคมด้วยตนเอง ด้วยการกระท าจริง ในสถานที่จ าเป็นและต้องใช้บ่อยๆ หลายๆ 
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สถานการณ์ และต้องเรียนรู้ทักษะสังคมอย่างถูกวิธี และถูกขั้นตอน ฝึกฝนเป็นระยะเวลานาน
พอสมควรจึงจะพัฒนาได้ เพื่อให้น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 3) ขั้นประเมิน การประเมินผลบ่อยๆ จะ
ช่วยพัฒนาทักษะสังคมให้ได้ผลดี และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลตนเอง เพื่อปรับปรุง
ให้การฝึกได้ผลดียิ่งขึ้น เทียมใจ พิมพ์วงศ์ (2541) ได้เสนอแนะว่าการฝึกทักษะสังคมสามารถฝึกได้
พร้อมกับการเรียนการสอนทั้งในเวลาเรียนเนื้อหาวิชาตามปกติ และเวลาอ่ืนๆ ที่นั กเรียนอยู่ใน
โรงเรียน โดยฝึกให้สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของนักเรียน ครูจึงสามารถฝึกทักษะสังคมได้เกือบ
ตลอดเวลา โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะสังคมมากขึ้น  
 จากขั้นตอนในการพัฒนาทักษะสังคมที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า วิธีการพัฒนาทักษะ
สังคมท าได้โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนตามปกติ หรือจะจัดกิจกรรมฝึกทักษะสังคม
โดยตรงก็ได้โดยการใช้กิจกรรมฝึกต่างหากแยกจากการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาตามปกติ เป็น
กิจกรรมที่สัมพันธ์กับสภาพการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียน  โดยเริ่มจากการเลือกทักษะ
สังคมที่จะสอน แล้วสาธิตหรือท าให้นักเรียนดูเป็นแบบอย่างก่อน แล้วจึงให้นักเรียนท าเลียนแบบ 
ให้นักเรียนฝึกซ้อมการใช้ทักษะสังคม โดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกว่ายัง
ต้องปรับปรุงแก้ไขจุดใดบ้างและที่ส าคัญต้องจัดเตรียมสถานการณ์เพื่อให้โอกาสนักเรียนได้ใช้
ทักษะสังคม และให้การเสริมแรงนักเรียนที่ใช้ทักษะสังคมอย่างสม่ าเสมอ 
 

 3.5  การวัด และการประเมินทักษะสังคม 
 

  ทักษะสังคม เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในด้านต่างๆในสังคม เช่น การแสดงออก
ด้านการพูด การแสดงสีหน้า ท่าทาง การแสดงออกทางอารมณ์ การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน 
รวมทั้งเป็นความสามารถในการแสดงบทบาททางสังคม ซึ่งจัดว่าเป็นทักษะพื้นฐานของการ
ติดต่อสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม  ดังนั้นทักษะสังคมจึงสามารถที่จะวัด และประเมิน
ได้ โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายของการวัด และการประเมิน ดังที่นักวิชาการ 
และผูเ้ชี่ยวชาญได้เสนอแนะไว้ดังนี้ 
 Candlin และ Murphy (1987) ได้น าเสนอรูปแบบการวัดทักษะสังคมของนักเรียนไว้ 3 
แนวทาง ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์  เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลด้านทักษะสังคมของนักเรียน โดยรูปแบบ
การสัมภาษณ์อาจจะเป็นการสัมภาษณ์ที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ วิธีการ
สัมภาษณ์นี้อาจจะใช้ในการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนด้วย เช่น ผู้ปกครองนักเรียน  
ครู และกลุ่มเพื่อน 2) การสังเกต การสังเกตโดยตรงเป็นรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมของนักเรียน ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ทักษะสังคมที่ได้จากการ
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สังเกตจะเด่นชัดกว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ในการสังเกตต้องมีการจดบันทึก และสุ่มสังเกต
เป็นระยะๆ เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกต ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมการใช้ทักษะสังคม 
(Checklist) แบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) ที่ประกอบด้วยข้อความที่ใช้ประเมิน
พฤติกรรม อย่างน้อย 3 ระดับ และรูปแบบที่3) การตอบแบบสอบถามสังคมมติ เป็นแบบสอบถาม
ที่ใช้ถามความสัมพันธ์ของนักเรียนในชั้นเรียน โดยให้ระบุว่านักเรียนคนใดที่เพื่อนต้องการร่วม
ท างานด้วยมากที่สุด  ส่วน Westwood (1997) ก็ได้เสนอแนะวิธีการประเมินทักษะสังคมไว้ 4 วิธี 
ได้แก่ 1) การสังเกตพฤติกรรม เป็นวิธีประเมินที่สะดวกส าหรับครุผู้สอน เพื่อให้ทราบว่านักเรียนคน
ใดถูกปฏิเสธจากเพื่อนบ้าง และเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก 2) การส ารวจโดยใช้สังคมมติ เป็นวิธีที่จะท าให้
ทราบว่านักเรียนคนใดที่มีความสัมพันธ์ที่ดี และได้รับการยอมรับจากเพื่อน 3)การประเมินแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า ที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ จากระดับ 1 (ไม่ชอบมากที่สุด) ไปถึงระดับ 5 (ชอบ
มากที่สุด) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อนนักเรียน และ4)การให้ข้อมูลของ
ผู้ปกครอง ในบางคร้ังข้อมูลการใช้ทักษะสังคมของนักเรียนก็มาจากผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน
สามารถน าข้อมูลส่วนนี้มาพิจารณาร่วมด้วย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Candlin และ Murphy และ Westwood มาใช้
เป็นแนวทางในการวัดและประเมินพฤติกรรมการใช้ทักษะสังคมของนักเรียน ผู้วิจัยได้เลือกวิธี
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ทักษะสังคมโดยใช้การตอบแบบสอบถามแบบมาตราประเมินค่า 
(Rating Scale) ซึ่งเป็นวิธีการวัดและประเมินทักษะสังคมวิธีการหนึ่งที่ได้ผลเชื่อถือได้  
 

4. แนวการสอนแบบเน้นภาระงาน (Task based learning) 
 

 4.1 แนวคิดและข้อดีของการเรียนรู้ภาษาตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน   
 

      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงานได้ยึดแนวคิดเชิง
ทฤษฎีที่ใช้เป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของนักการศึกษากลุ่มปฏิบัตินิยม 
(Pragmatism) และตามแนวคิดทางจิตวิทยาการสอนภาษา ที่เรียกว่าภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา 
(psycholinguistics) ท าให้เป็นแนวการสอนที่ได้รับความนิยม และมีนักการศึกษาน าไปใช้สอน
ภาษาแก่ผู้เรียนอย่างกว้างขวาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   การสอนแบบเน้นภาระงาน มีหลักการ และกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้เป็นพื้นฐานใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นโดยผ่านการปฏิบัตจิริงของผู้เรียน (learning 
by doing) และหลักการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม (active learning) โดยเชื่อว่าผู้เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ภาษาเป้าหมายได้ดี เมื่อผู้เรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกการใช้ภาษาที่เหมือนจริงอย่าง



68 

 

เป็นธรรมชาติ และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  นอกจากนี้ การสอนแบบเน้นภาระงาน 
ยังยึดกรอบแนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม ที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาภาษา และสร้างเป็นองค์ความรู้ได้
ในที่สุด Cohen et al (1996: 152-153) ได้ยืนยันเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า การเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งาน เป็นลักษณะการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้เรียนซึ่งเมื่อพิจารณาตามแนวคิดนี้จะพบว่าการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งาน มีลักษณะของโครงสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในตัวเชน่กนั ครูมีบทบาทเป็นผู้รู้ (expert) ที่
คอยให้ความช่วยเหลือ เมื่อผู้เรียนต้องการ ดังที่  Willis (1996: 24-35) ได้กล่าวถึงบทบาทของ
ครูผู้สอนในการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน ไว้ว่า บทบาทที่ส าคัญของครูเป็นเพียงผู้คอยสังเกตการณ์ 
(monitor)  และเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) อยู่ห่างๆ ไม่เข้าไปขัดจังหวะ
การปฏิบัติภาระงานของผู้เรียน  
  การสอนแบบเน้นภาระงาน เป็นรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษา
ได้ดี และเป็นไปตามลักษณะธรรมชาติ ดังที่ Willis (1996: 35-36) ได้กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรม
การสอนแบบเน้นภาระงานควรให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาที่ตนเองรู้แล้ว (หรือคิดว่ารู้
แล้ว) โดยไม่กลัวว่าตนเองจะใช้ได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เพราะผู้เรียนฝึกอยู่กับเพื่อนภายในกลุ่ม 
และมีเพื่อนคอยให้ค าแนะน า ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจากการได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอย่างเป็น
ธรรมชาติ ตรงตามลักษณะของการใช้ภาษาในชีวิตจริง เช่น ในการสนทนาผู้เรียนคิดค าพูดใน
ขณะที่ฟังเพื่อน เพื่อเตรียมพูดโต้ตอบ หรือใช้ค าพูดอะไรก็ได้ตามที่ตนเองต้องการ เป็นต้น  ให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาการใช้ภาษาของเพื่อนคนอ่ืน โดยการสังเกตจากการใช้ภาษาของเพื่อน 
เช่นเมื่อเพื่อนใช้ภาษาไม่ถูกต้อง ตนเองก็จะสังเกต และจ าไว้ และไม่ใช้ผิดเหมือนเพื่อน เป็นการ
เรียนรู้ภาษาจากข้อผิดพลาดของคนอ่ืน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงของการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน  ให้ผู้ เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ  การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการพูด 
(negotiating turns) เช่น บางครั้งเป็นผู้ถาม ในบางครั้งก็เป็นผู้ให้ค าตอบ เป็นต้น  ให้ผู้เรียนได้ใช้
ภาษาอย่างมีจุดมุ่งหมาย และร่วมมือ ช่วยเหลือกัน จึงเป็นการใช้ภาษาอย่างมีความหมาย เพราะ
ในการปฏิบัติภาระงานแต่ละชิ้น ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายของภาระงาน และร่วมมือกันปฏิบัติภาระ
งานนั้นๆให้ส าเร็จ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน  ให้ผู้เรียนได้เข้า
ร่วมในขั้นตอนของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ครบสมบูรณ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ ผู้เรียนจึงจะเกิดการเรียนรู้ภาษาที่มีลักษณะเป็นข้อความต่อเนื่อง 
(discourse) เหมือนการใช้ภาษาในชีวิตจริง เช่น มีการพูดคุย อภิปรายร่วมกันในประเด็นที่ภาระ
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งานก าหนดให้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ และให้ผู้ เรียนมีโอกาสได้ฝึกใช้กลยุทธ์ของการสื่อสาร 
(communicative strategies) ที่หลากหลาย ซึ่งตรงกับลักษณะของการใช้ภาษาในชีวิตจริง เช่น 
กลยุทธ์การตรวจสอบความเข้าใจ (checking understanding) กลยุทธ์การใช้ค าพูดใหม่ที่มี
ความหมายเหมือนเดิม แต่หลีกเลี่ยงการใช้ค าที่ไม่เข้าใจ เป็นต้น  
      ส่วนแนวคิดด้านจิตวิทยาของการสอนแบบเน้นภาระงานที่ส าคัญ คือภาษาศาสตร์เชิง
จิตวิทยา(psycholinguistics)เกีย่วกับหลักการรับรู้ภาษาที่สอง (Second Language Acquisition: 
SLA) ที่ระบุว่า ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ภาษาเป้าหมาย(ในฐานะภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศ) 
ได้ดีที่สุด ถ้าผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ภาษาเป้าหมายที่เรียน
อย่างเป็นธรรมชาติ และมีลักษณะการใช้เหมือนกับที่ใช้จริงนอกชั้นเรียน และเชื่อว่ายิ่งผู้เรียนมี
ประสบการณ์กับภาษาที่เรียนมากเท่าใด ผู้เรียนยิ่งเกิดการเรียนรู้ภาษาเป้าหมายได้ดีมากขึ้น
เท่านั้น  (Ellis, 2005: 6) การสอนแบบเน้นภาระงานมีสมมติฐานในการสอนภาษาที่ว่า ผู้เรียนจะ
เรียนรู้ภาษาได้ดีที่สุด โดยผ่านทางการติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืนด้วยการใช้ภาษาเป้าหมายที่เรียน 
เหมือนอย่างที่ผู้เรียนเรียนรู้ และรับรู้ในภาษาที่1 (L1) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Long (1983: 
1996) ที่กล่าวว่า การรับรู้ภาษาในผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุด เมื่อผู้เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่อรองทางความหมาย (Negotiation of meaning) ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของคนในสังคม Ellis 
(2003: 105) ได้เสนอแนวคิดว่า การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน  (Task-based learning)เป็น
สิ่งจ าเป็นที่ จะช่วยให้ เกิดการพัฒนาความรู้ทางภาษาที่มาจากสัญชาตญาณ (Implicit 
knowledge) ภายในตัวของผู้เรียนเอง ซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมได้  
  Willis (1996: 147) ได้สรุปข้อดีของการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน ไว้ว่า 
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานอยู่ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาและให้
โอกาสการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับ และทุกความสามารถ บทบาทของภาระงานมุ่งสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้ใช้ภาษาจากความรู้ที่มีอยู่ บทบาทของขั้นการวางแผนงานรายงาน (task–planning-
report cycle stage) แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความต้องการที่อยากปรับปรุงแก้ไขภาษาให้ถูกต้อง 
ภาระงานที่มีเนื้อหาในรูปของข้อความ หรือบันทึกเสียงที่ดีและเหมาะสมจะชว่ยให้ผู้เรียนน าความรู้
เหล่านี้ไปใช้ในการพูดและเขียนได้  องค์ประกอบที่ส าคัญของขั้นเน้นรูปแบบภาษา (language 
focus stage) ท าให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบการใช้ภาษาและจัดล าดับความรู้ของโครงสร้าง
ภาษาได้  สามารถจัดเก็บรวบรวมรูปแบบภาษาที่อยู่ในการบันทึกเสียง และการเขียนที่อยู่ใน
เอกสารในขั้นภาระงาน (task stage) เพื่อน าไปใช้สอนในชั้นเรียนได้   
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  สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท าภาระงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความหมายและเป็นธรรมชาติโดยใช้ความรู้ทางภาษาที่มีอยู่แล้ว (schemata) ผ่านทางภาระงาน
ซึ่งเป็นสื่อกลางในใช้การสนทนาซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือเจรจาต่อรองเพื่อให้ภาระงาน
ประสบความส าเร็จ (outcome) จะเห็นได้ว่า ภาระงานเป็นหัวใจของการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ 
ดังนั้น การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานต้องค านึงถึงเนื้อหา (content) 
และกิจกรรม (activity) ที่สามารถท าให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของภาระงาน (goal) 
 

    4.2 ความหมายของภาระงาน 
 

      ภาระงานเป็นกิจกรรม หรืองานที่ผู้เรียนปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนภาษาทั้งทีเ่ป็นงาน
เดี่ยวและงานกลุ่มเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดของแต่ละภาระงาน และผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ภาษาจากการลงมือปฏิบัติภาระงานโดยอัตโนมัติ นักการศึกษาหลายท่านให้ความหมาย
ของภาระงานในการจัดการเรียนการสอนภาษา ไว้ดังนี้ 

 ผู้เชี่ยวชาญและนักทฤษฎีด้านการการสอนแบบเน้นภาระงานหลายท่าน (Richards, 
Platt และ Weber, 1985; Breen, 1989; Nunan, 1999; และ Lee, 2000) ได้ให้ค านิยามของภาระ
งานว่า ภาระงาน หมายถึง กิจกรรมหรือชิ้นงานที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติด้วยความเข้าใจ มีการเชื่อมโยง
ข้อมูล หรือมีปฏิสัมพันธ์ในการใช้ภาษา ซึ่งเน้นที่ความหมาย  (meaning) มากกว่ารูปแบบทาง
ภาษา (form) นอกจากนี้ ภาระงานยังเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมาย มีขั้นตอนที่ชัดเจน และต่อเนื่อง 
เช่น การวาดภาพตามค าบรรยายที่ได้ฟังจากแถบบันทึกเสียง และฟังค าสั่งแล้วปฏิบัติตามได้ 
โดยทั่วไปต้องการให้ผู้สอนพิจารณาความสมบูรณ์ของชิ้นงาน และมีการสอนภาระงานที่
หลากหลายซึ่งจะช่วยใหผู้เรียนได้รับประโยชนม์ากกว่าการใช้ภาษาเพือ่การสื่อสารเพียงอย่างเดียว 
   Skehan (2003) และ Willis (1996) ได้ให้ความหมายของภาระงานในท านองเดยีวกันว่า 
ภาระงาน คือกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการปฏิบัติภาระงาน
จนบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ โดยเน้นการสื่อความหมายมากกว่า
รูปแบบของภาษา พร้อมทั้งมีการประเมินผลของงานที่ปฏิบัติด้วย 

  Ellis (2003: 9-10) ได้ให้ความหมายของภาระงาน ที่มีลักษณะส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ 
ภาระงาน หมายถึง แผนการท างาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ก าหนดการสอน หรือแผนส าหรับก าหนด
กิจกรรมในรายวิชาที่สอน  ภาระงานเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาที่เน้นการสื่อความหมาย ซึ่งภาระ
งานต้องส่งเสริมผู้เรียนในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยวิธีการปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการใช้ภาษาส่ือ
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ความหมายในการปฎิบัติภาระงาน ภาระงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริง โดยกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในการ
สื่อสาร เช่น การขอข้อมูล การถามตอบ และการซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ภาระงาน
เกี่ยวข้องกับทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งภาระงานสามารถเชื่อมโยงทักษะทั้ง 4 เข้าด้วยกัน เช่น 
ฟัง หรืออ่านข้อความแล้วแสดงความเข้าใจโดยการพูด หรือการเขียน ภาระงานต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด ความรู้ความเข้าใจ เช่น การคัดเลือก การเรียงล าดับ การให้เหตุผล และ
การประเมินผลข้อมูล เพื่อที่จะท าให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และภาระงานต้องมีความ
ชัดเจนตามเป้าหมาย โดยในแผนการปฏิบัติภาระงานนั้น ต้องก าหนดว่าภาษาที่ได้หลังจากปฏิบัติ
ภาระงาน ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และเมื่อผู้เรียนปฏิบัติภาระงานเรียบร้อย
แล้ว จะได้เรียนรู้ และฝึกทักษะทางภาษาที่ถูกต้องจากภาระงานที่ปฎิบัติ 
      จากความหมายของภาระงานข้างต้นสรุปได้ว่า ภาระงาน (Task) ในการจัดการเรียนการ
สอนภาษา หมายถึง กิจกรรมหรือชิ้นงานที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภาระงาน ผู้เรียนต้องใช้ภาษาในสถานการณ์ที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงในการปฏิบัติภาระงาน และเน้นการสื่อความหมายมากกว่ารูปแบบ
ของภาษา มีข้ันตอนในการปฏิบัติภาระงานที่ชัดเจน มีการเชื่อมโยงทักษะทั้ง 4 ทักษะเข้าด้วยกัน 
ในการปฏิบัติภาระงาน เพื่อให้ได้ชิ้นงานออกมาอย่างสมบูรณ์มากที่สุด ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยยึด
ความหมายของภาระงานตามแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญข้างต้นโดยบูรณาการความหมายขึ้นใหม่ว่า 
ภาระงาน หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่ครูผู้สอนจัดขึ้นอย่างเป็นระบบให้ผู้ เรียนปฏิบัติ โดยใช้
ภาษาเป้าหมายเป็นสื่อกลางทั้งในและนอกห้องเรียนภาษา เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนการปฏิบัติภาระงานที่ชัดเจน มีความสัมพันธ์กับลักษณะการใช้ภาษาในชีวิตจริงของ
เจ้าของภาษา เป็นภาระงานที่มุ่งเน้นความหมาย (meaning) มากกว่ารูปแบบทางภาษา (form) 
โดยเน้นทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติภาระงาน 
 

  4.3 เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหรือสร้างภาระงาน  
 

  Ellis (2003 : 9) ได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก หรือสร้างภาระงาน ไว้ว่า ภาระ
งานต้องมีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ (workplan) ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาสื่อสารในการ
ปฏิบัติจริง ไม่ใช่เกิดจากพฤติกรรมการสื่อสาร  ภาระงานจะต้องมุ่งเน้นการสื่อความหมาย 
(meaning) ของภาษาเป้าหมาย (target language) ไม่ใช่รูปแบบภาษา (form) ภาระงานต้อง
สัมพันธ์กับลักษณะการใช้ภาษาในชีวิตจริง (real world of communication) ภาระงานควร
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะทางภาษาในเชิงบูรณาการ (integrated skills) ทั้ง 4 ทักษะไปพร้อมกัน 
ไม่ควรแยกเรียนทีละทักษะ (discrete skills) ภาระงานควรมุ่งที่การใช้กระบวนการทางปัญญา 
(cognitive process) ที่ต้องการให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนปฏิบัติภาระงาน 
เช่น การเลือก การจัดกลุ่ม การจัดล าดับ การให้เหตุผล และการประเมินข้อมูลที่ได้เพื่อให้บรรลุ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติภาระงานต้องมีชิ้นงานอันเป็นผลลัพธ์ของภาระงาน
ที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
   จึงสรุปได้ว่า ภาระงานจะต้องมีลักษณะเป็นแผนการท างาน ที่มุ่งเน้นการสื่อความหมาย 
โดยใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตจริง มากกว่าการเน้นที่รูปแบบการใช้ภาษา ภาระงานควรส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาในรูปของการบูรณาการ และต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนท า
ภาระงานให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 

  4.4 องค์ประกอบท่ีส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน  
 

   การก าหนดเป้าหมาย ข้อมูลความรู้ทางภาษา กิจกรรม บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
และสภาพการณ์ในห้องเรียน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นภาระงาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานนั้น ผู้เรียนต้องทราบ
เป้าหมาย (goals) ของการปฏิบัติภาระงาน  ทราบบทบาทของตัวผู้เรียนเอง (roles) และที่ส าคัญ
ต้องเข้าใจค าส่ังที่ก าหนดในภาระงานเป็นอย่างดี  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบเน้นภาระงานได้
กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของภาระงานไว้ดังนี้ 
   Shavelson และStern (1981) ได้ก าหนดว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของภาระงาน 
ประกอบด้วย เป้าหมาย เนื้อหา กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ บริบททางสังคม และตัวผู้เรียน ในขณะที่
Nunan (1999) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ภาระงานประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ 
ได้แก่ เป้าหมาย ตัวป้อนทางภาษา กิจกรรม บทบาทครูผู้สอน บทบาทผู้เรียน และสภาพการณ์ใน
การปฏิบัติภาระงาน โดย Nunan ได้ให้รายละเอียดว่า เป้าหมาย (goals) หรือขอบเขตของภาระ
งานที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุในการปฏิบัติภาระงาน ตัวป้อนที่เป็นข้อมูลความรู้ทางภาษา (input) 
ที่มีลักษณะสมจริง (authentic) มีการจัดกิจกรรม (activities) ที่ระบุถึงวิธีการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางภาษาในลักษณะสมจริง และมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
(interaction)  ผู้สอนมีบทบาท (teacher role) ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ (monitor) และเป็นผู้ให้
การสนับสนุน อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม (facilitator) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่งมีบทบาท (learner role) เป็นผู้ด าเนินกิจกรรม (participant) 
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หรือปฏิบัติกิจกรรมให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยผู้สอนเป็นผู้จัดสภาพการณ์ (setting) ใน
ห้องเรียน ให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ และเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน   
  Candlin และ Dermot (1987) และ Ellis (2003) มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า
องค์ประกอบที่ส าคัญของการสอนแบบเน้นภาระงานได้แก่ เป้าหมาย (Goal) ของภาระงานที่
ปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของภาระงานแต่ละชิ้นได้   ข้อมูลป้อนเข้า (Input) ที่
ได้รับจากการพูด หรือข้อมูลที่ได้จากสื่อต่าง ๆ และประสบการณ์ของผู้เรียนเพื่อน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติภาระงาน บทบาท (Roles) ทั้งบทบาทของครู และของผู้เรียนในการปฏิบัติภาระงานให้
บรรลุผลส าเร็จ  ขั้นตอนการปฏิบัติภาระงาน (Procedures) ที่มีการก าหนดขั้นตอน และวิธีการ
ปฏิบัติภาระงานอย่างชัดเจน และผลงาน (Outcomes) เป็นผลส าเร็จของการปฏิบัติภาระงาน ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ด้านผลผลิต คือผลงาน หรือชิ้นงานที่ปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายของ
ภาระงาน และด้านกระบวนการ คือ รูปแบบโครงสร้างภาษา และขั้นตอนการปฎิบัติภาระงาน
อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ Candlin และ Dermot (1987) ยังให้ความคิดเห็นเรื่ององค์ประกอบ
ของภาระงานว่า ควรให้ความส าคัญที่การจัดชั้นเรียน (setting) และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติภาระงาน (feedback) ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติภาระงานใน
ด้านผู้เรียน กระบวนการ และชิ้นงาน 
   จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า องค์ประกอบของภาระงานประกอบด้วย เป้าหมาย ข้อมูล
ป้อนเข้า บทบาทผู้สอนและผู้เรียน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลงาน การจัดชั้นเรียน และการ
ประเมินผลงานที่ได้จากการปฏิบัติภาระงาน ดังนั้นในการออกแบบภาระงานให้มีประสิทธิภาพ
ต้องอาศัยองค์ประกอบดังกล่าว เพื่อที่จะท้าทาย และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในการ
พัฒนาการใช้ภาษาของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
 

   4.5 แนวการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
 

   ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงานได้เสนอแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้สอนพิจารณาในการน ามาใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติภาระงานด้วยตนเอง และเกิด
การเรียนรู้ภาษาเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   Willis (1996: 130-131) ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนแบบเน้นภาระงาน
ส าหรับผู้เรียนอายุน้อย (Young learners) ไว้ว่า ผู้สอนต้องเตรียมภาษาส าหรับผู้เรียนอายุน้อย
เป็นพิเศษ และหาวิธีช่วยให้ผู้ เ รียนมีโอกาส และ มีความมั่นใจในการใช้ค าหรือวลีของ
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ภาษาเป้าหมายที่เรียน โดย Willis ได้เสนอหลักการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานว่าควรจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเป้าหมายในห้องเรียนเท่าที่เป็นไปได้ โดยเริ่มต้นจากค า และวลีที่
ผู้เรียนมีจากประสบการณ์เดิม หรือสามารถคาดเดาได้ ควรสร้างกิจกรรมที่มุ่งหวังให้ผู้เรียน
สามารถปฎิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จ ควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นกันเองและเกิดความ
ร่วมมือในการท างาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่เป็นอิสระในการท างาน หรือกล้าซักถามเมื่อมี
ปัญหา ควรให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาเป้าหมายในการปฏิบัติภาระงานนั้นๆ และต้อง
ยอมรับว่าการปฏิบัติภาระงานในขั้นตอนแรกอาจไม่สมบูรณ์แบบ ควรให้ข้อเสนอแนะผู้เรียนในสิ่ง
ที่ผิดพลาด และส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกหรือปฏิบัติซ า้อีกครั้งหนึ่งโดยไม่ควรช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดมาก
เกินไป ควรให้ผู้ เ รียนใช้ภาษาแม่ในการปฏิบัติภาระงานได้  แต่ควรส่งเสริมผู้ เรียนให้ใช้
ภาษาเป้าหมายในการปฎิบัติภาระงานให้มากที่สุด ควรให้ผู้เรียนมีความเข้าใจค าส่ังที่เป็นขั้นตอน
การปฏิบัติภาระงานอย่างถ่องแท้ และตระหนักว่าผู้เรียนต้องมีโอกาสในการฝึกรูปแบบโครงสร้าง
ของประโยคที่ถูกต้องในขั้นตอนสุดท้ายของภาระงาน และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจประโยชน์ของ
องค์ประกอบในงานปฏิบัติและสามารถช่วยให้ผู้เรียนย้อนคิดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Willis ได้กล่าวถึงข้อดีใน
การจัดการสอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานกับผู้เรียนเพิ่มเติมว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานสามารถช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนได้เรียนซ่อมเสริมให้เข้าใจการใช้ภาษาได้ชัดเจน และ
เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานมากขึ้น เกิดความมั่นใจในตนเองเพิ่มข้ึน และภาระ
งานสามารถช่วยให้บรรลุผลส าเร็จทางด้านกระบวนการคิดอีกด้วย 

  Cameron (2001: 31) ได้เสนอหลักการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานในห้องเรียน
ส าหรับผู้เรียนอายุน้อยในการเรียนภาษาต่างประเทศ ไว้ว่า ภาระงานควรมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
กันอย่างมีเอกภาพ ตั้งแต่หัวเรื่อง (topic) กิจกรรม (activity) และผลการปฏิบัติงาน (outcome)  
ภาระงานควรมีความหมาย และมีเป้าหมายเกี่ยวกับการเรียนภาษาที่ชดัเจน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบ
ในการปฏิบัติภาระงานนั้นๆ  ภาระงานควรก าหนดจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติและจุดสิ้นสุดในการ
ปฏิบัติภาระงานที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบ และภาระงานควรส่งเสริมความสนใจและความ
กระตือรือร้นของผู้เรียน Ellis (2003: 276-278) มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ Cameron เกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานที่ว่า ภาะระงานควรมีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ระดับของผู้เรียน ผู้สอนควรตั้งเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของแต่ละภาระงานให้ชัดเจน   ผู้เรียน
จ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญของภาระงานที่ปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนต้องปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
มิใช่ท าเพียงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น  ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับบทบาทที่ต้องใช้
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ในบทเรียนของการปฎิบัติภาระงานนัน้ๆ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาที่เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น 
โดยท างานร่วมกันเป็นงานคู่ หรืองานกลุ่ม ภาระงานควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาของตนเองใน
การปฏิบัติภาระงาน และเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มีประสิทธิภาพ ภาระงานเบื้องต้น
ส าหรับผู้เรียนคือการใช้ภาษาเพื่อมุ่งเน้นการสื่อความหมาย สิ่งหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนประสบ
ผลส าเร็จในการใช้ภาษา คือการได้ปฏิบัติภาระงานที่หลากหลาย รวมทั้งได้ใช้โครงสร้างทางภาษา
ที่หลากหลายเหมาะสมกับการปฏิบัติภาระงาน  ภาระงานที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
รูปแบบภาษาที่ถูกต้อง และภาระงานที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน 
และความก้าวหน้าในการปฏิบัติภาระงาน 
  Nunan (2004) ได้แบ่งภาระงานออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ได้แก่ งานในชีวิตจริง (Real-
world or target task) เป็นการสื่อสารกันโดยใช้ภาษาที่พบนอกห้องเรียนหรือในชีวิตประจ าวัน 
และงานในชั้นเรียน (Pedagogical tasks) เป็นงานที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ ได้ใช้
ภาษาและผลิตภาษาโดยเน้นการสื่อความหมายมากกว่ารูปแบบของภาษา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 
ประเภทได้แก่ 1) งานที่เกิดจากการฝึกซ้อม (Rehearsal task) เป็นงานในชั้นเรียนที่ผู้เรียนได้
ฝึกซ้อมการสื่อสารที่จะต้องได้ใช้นอกห้องเรียน และ2) งานที่เกิดจากการกระตุ้น (Activation task) 
เป็นงานที่ท าในชั้นเรียนโดยมีการปฏิสัมพันธ์กันในห้องเรียน เพื่อให้เกิดกระบวนการรู้ภาษาไม่ใช่
เพื่อการน าภาษาไปใช้นอกห้องเรียน 
    จากแนวการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นภาระงานที่ดีนั้น ต้องค านึงถึงระดับชั้นของผู้เรียน มีการก าหนดเป้าหมายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติภาระงานที่ชัดเจน ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง เน้นการสื่อ
ความหมายมากกว่ารูปแบบทางภาษา ผู้เรียนมีโอกาสประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระเป็นการสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าที่จะใช้ภาษาในการปฏิบัติภาระงาน และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 4.6 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
 

   รูปแบบของกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัตินับเป็นหัวใจส าคัญของการสอนภาษาแบบเน้นภาระ
งาน โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงมากที่สุดเพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติ   
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบเน้น        
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ภาระงานมีหลายรูปแบบ เช่น การแก้ปัญหา การเปรียบเทียบ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้เหตุผล 
เป็นต้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบเน้นภาระงาน ได้น าเสนอรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงาน ไว้ดังนี้  
  Prabhu (1987) ได้เสนอรูปแบบกิจกรรมที่เน้นภาระงานจ านวน  3 รูปแบบ ได้แก่          
1) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information-gap activity) เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูล
จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง หรือจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์  
2) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเหตุผล (Reasoning-gap activity) ข้อมูลใหม่ที่ได้จากข้อมูลที่ผ่านการ
ลงความเห็น การสรุปความ ให้เหตุผลของผู้เรียนมาแล้ว และ3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(Opinion-gap activity) การระบุ และใช้ภาษาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของตัวบุคคล ความรู้สึก 
ทัศนคติในการโต้ตอบตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ ในขณะเดียวกัน Pica และ Falodun (1993) 
ได้เสนอแนวทางการจัดรูปแบบกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานไว้ 5 ประเภท ได้แก่           
1) ภาระงานกิจกรรมสัมพันธ์เนื้อหา (Jigsaw Activity) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนคนที่ 1 และผู้เรียนคน
ที่ 2 ท างานร่วนกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ซึ่งแต่ละคนจะมีข้อมูลที่สมบูรณ์อยู่ทั้ง 2 คน  2) ภาระ
งานการหาข้อมูลที่ขาดหายไป (Information Gap Activity) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนคนที่ 1 และคนที่ 
2 มีข้อมูลที่เหมือนกัน แต่มีบางส่วนของข้อมูลที่ขาดหายไป ผู้เรียนจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
โดยสลับบทบาทกันทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูล และเป็นผู้รับข้อมูล 3) ภาระงานการแก้ปัญหา (Problem–
solving Activity) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันท าภาระงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ 4) ภาระงานการตัดสินใจ (Decision–making Activity) เป็นภาระงานที่ผู้เรียนร่วมกัน
ตัดสินใจเพื่อหาข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งจากหลายๆทางเลือกที่ก าหนดให้ และ5) ภาระงานการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion Exchange Activity) เป็นภาระงานที่ผู้เรียนต้องร่วมกัน
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ส าหรับ Willis (1996: 26-27) ได้เสนอรูปแบบภาระงานไว้จ านวน 6 รูปแบบ ได้แก่        
1) ภาระงานการจัดท ารายการ (Listing) เป็นรูปแบบภาระงานที่มุ่งหวังให้ผู้เรียน แสดงความ
คิดเห็นของตน โดยมีวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมความคิด และการค้นหาความจริง 2) ภาระ
งานการเรียงล าดับ และการแยกประเภท (Ordering and sorting) เป็นรูปแบบภาระงานที่ผู้เรียน
ฝึกใช้ภาษาในการเรียงล าดับข้อมูลและจัดแยกประเภทตามหัวข้อต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 3) ภาระงาน
การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง (Comparing) เป็นรูปแบบภาระงานที่ให้ผู้เรียน
เปรียบเทียบข้อมูลที่มีลักษณะเดียวกัน แต่มีแหล่งที่มาหรือมีเนื้อหาต่างกัน เพื่อที่จะรวบรวมส่วนที่
เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน และแยกแยะส่วนที่แตกต่างกันได้  4) ภาระงานการแก้ปัญหา 
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(Problem solving) เป็นรูปแบบภาระงานที่ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและเหตุผลพร้อมทั้งท้า
ทายให้ผู้ เรียนพยายามแก้ไขปัญหาให้บรรลุผล  5) ภาระงานการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(Sharing personal experience) เป็นรูปแบบภาระงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเกี่ยวกับ
ตนเอง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอ่ืน และ6) ภาระงานงานที่สร้างสรรค์ (Creative task) หรือ
ที่เรียกกันทั่วไปว่าโครงงาน เป็นรูปแบบภาระงานที่ให้ผู้เรียนท างานเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม เป็นภาระ
งานที่มีข้ันตอนการท างานมากกว่าประเภทอ่ืนๆ และเป็นภาระงานที่รวมกิจกรรมหลายประเภทเข้า
ด้วยกัน ซึ่งบางครั้งผู้เรียนอาจต้องออกไปท ากิจกรรมนอกชั้นเรียน สิ่งที่ส าคัญที่ท าให้งานเสร็จ
สมบูรณ์นั้นขึ้นอยู่กับทักษะการจัดการ และการท างานร่วมกัน นอกจากนี้ Willis ยังได้เสนอรูปแบบ
ภาระงานส าหรับเด็กอายุน้อยกว่า 11 หรือ 12 ปี ว่าผู้เรียนในระดับนี้จะมีความวิตกกังวลในการฝึก
ใช้ภาษาน้อยกว่าวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากผู้เรียนวัยนี้ใช้ความรู้สึกในการจัดการกับสิ่งต่าง ๆ โดยไม่
จ าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ปฏิบัติ  ผู้เรียนสามารถจ าและลอกเลียนแบบได้ดี  
ส่วนใหญ่ผู้เรียนจะสนุกกับการเล่นเกม และมักเรียนรู้ภาษาโดยท าภาระงานต่างๆ อยู่เสมอ เช่น 
ฟังและท ากิจกรรม (listen and do activities) การจัดกลุ่มและจ าแนก (classifying) และกิจกรรม
ปริศนา (puzzles) เป็นต้น 
    จากรูปแบบกิจกรรมที่เน้นภาระงานข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า กิจกรรมที่เน้นภาระงานนั้นเป็น
กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริง หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง ตลอดจนได้
ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี การจัดกิจกรรมที่เนน้ภาระงานใน
การสอนภาษา ผู้สอนควรจัดภาระงานให้มีลักษณะเป็นการถ่ายโอนข้อมูลจากทักษะหนึ่งไปยังอีก
ทักษะหนึ่ง เช่น จากการอ่านไป่สู่เขียน เป็นต้น นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมภาระงานให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสสอบถามข้อมูลที่ตนไม่รู้จากเพื่อนคนอ่ืน ซึ่งเป็นการฝึกในสถานการณ์ที่สมจริง หรืออาจให้
ผูเ้รียนท ากิจกรรมภาระงานที่มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อให้กิจกรรมนั้นบรรลุผล และ
ครูควรมีการตรวจสอบว่าผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมนั้น ๆ ได้ถูกต้องหรือไม่ และมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการใช้ไวยากรณ์ด้วย ดังนั้น ความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมเหล่านี้ 
สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านการใช้ภาษาและทักษะกระบวนการท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

  4.7 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
 

   การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นการเรียนรู้ภาษาที่เกิดจากการใช้ภาระงานเป็น
สื่อกลาง สิ่งที่ส าคัญคือ ผู้เรียนต้องรู้เป้าหมายของภาระงานที่ปฏิบัติ และท าความเข้าใจขั้นตอน
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การปฏิบัติภาระงานให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการใช้ภาษาเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวันได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาแบบเน้นภาระงาน ได้เสนอ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ไว้ดังนี้ 
   Willis (1996: 56-58) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ไว้ 3 ขั้นตอน
หลัก โดยแต่ละข้ันตอนประกอบด้วยภาระงานต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. ขั้นเตรียมการก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) ในขั้นตอนนี้ มีการแนะน าหัวข้อ 
และภาระงานที่ต้องปฏิบัติ โดยครผูู้สอนจะช่วยผู้เรียนใหเ้ข้าใจประเด็นส าคัญ และจุดประสงค์ของ
ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ โดยมีการระดมความคิด การใช้รูปภาพ ฯลฯ ครูผู้สอนอาจน าเสนอค าศัพท์ 
หรือวลีที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติภาระงาน แต่ยังไม่ควรสอนโครงสร้างไวยากรณ์ใหม่ในขั้นตอนนี้ 
ตัวอย่างกิจกรรมของขั้นตอนนี้ เช่น การคัดเลือกค าที่ไม่เขากลุ่มออก ผู้สอนควรให้เวลาผู้เรียนใน
การคิดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติภาระงาน ถ้าภาระงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวข้องกับข้อความ ควรให้ผู้เรียน
อ่านข้อความเพื่อท าความเข้าใจเสียก่อน 
  2. ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีภาระงานย่อยที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นตอนการปฏิบัติภาระงาน (Task) โดยผู้เรียนสามารถปฏิบัติภาระงานเป็นคู่ (Pair 
work) หรือเป็นกลุ่ม (Group work) เปิดโอกาสงให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเป้าหมายเพื่อแสดงความ
คิดเห็น ครูผู้สอนเดินสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติภาระงานของผู้เรียน พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้
ภาษาเป้าหมายในการสื่อสาร  หรือคอยให้ความช่วยเหลือผู้เรียน ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการความ
ช่วยเหลือ แต่จะไม่เข้าไปขัดจังหวะผู้เรียนในการปฏิบัติภาระงาน และไม่แก้ไขข้อผิดพลาดของ
ผู้เรียนในขณะที่ก าลังปฏิบัติภาระงาน แต่จะบันทึกไว้ 2) ขั้นตอนการวางแผนการรายงาน 
(Planning) โดยผู้เรียนเตรียมการส าหรับการรายงานผลการปฏิบัติภาระงาน ให้เพื่อนทั้งห้อง
รับทราบว่าผลการปฏิบัติภาระงานเป็นอย่างไร และได้ชิ้นงานหรือผลงานอะไร ซึ่งผู้เรียนจะเตรียม
ร่างรายงานพร้อมทั้งฝึกซ้อมว่าจะต้องเขียนหรือพูดอะไร ครูผู้สอนเดินสังเกตไปรอบๆห้องเรียน 
เพื่อแนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ภาษา ในส่วนนี้ผู้เรียนสามารถถามค าถามกับผู้สอน
เกี่ยวกับภาระงานที่ปฏิบัติ  ในขั้นการวางแผนนี้ จะเน้นเรื่องความชัดเจน การเรียบเรียง และ
ความถูกต้องของข้อมูล และ 3 ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติภาระงาน (Report) ในขั้นตอนนี้
ครผูู้สอนจะสุ่มถามผู้เรียนบางคู่หรือบางกลุ่ม โดยให้รายงานสรุปให้เพื่อนทั้งห้องฟัง เพื่อให้ทุกคน
สามารถเปรียบเทียบผลที่ได้ วิธีการอาจเป็นรูปแบบการรายงานของผู้เรียน 1-2 กลุ่ม ให้กลุ่มอ่ืน
เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นและเติมเต็มในส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งก าชับให้ผู้เรียนจดบันทึกใน
ระหว่างที่เพื่อนรายงานด้วย และผู้สอนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเนื้อหาที่ผู้เรียนรายงาน 
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บางคร้ังอาจปรับภาษาใหม่ในภายหลัง แต่ไม่ควรแก้ไขหน้าห้องเรียนขณะที่ผู้เรียนก าลังน าเสนอ
รายงาน 
   3. ขั้นวิเคราะห์ และฝึกภาษา (Language focus) ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย 
ได้แก่ 1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ภาษา (Analysis) ในขั้นตอนนี้ผู้สอนเตรียมรูปแบบโครงสร้างทาง
ภาษาที่ผู้เรียนใช้ไม่ถูกต้องในขณะที่ปฏิบัติภาระงาน โดยให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้าง
ภาษาว่ามีข้อผิดพลาดในเรื่องใด โดยมีครูผู้สอนให้ความช่วยเหลือขณะที่ผู้เรียนร่วมกันท าภาระ
งาน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามค าถามได้  ผู้สอนทบทวนการวิเคราะห์ของผู้เรียนอีกครั้งบน
กระดาน จากนั้นให้ผู้เรียนคัดลอกลงในสมุด 2) ขั้นตอนการฝึกใช้ภาษา (Practice) ในขั้นตอนนี้
ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานในการใช้ภาษา และสรุปโครงสร้างทางภาษาให้ผู้เรียนเข้าใจ
ชัดเจน และถูกต้อง และ  Willis ได้ให้ความคิดเห็นเพิม่เติมว่า เมื่อผู้เรียนปฎิบัติภาระงานแต่ละครั้ง
เสร็จสิ้นแล้ว ผู้สอนอาจเลือกแนวทางการติดตามผล (follow-up) ดังนี้ 1) ควรให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษา
ที่เหมือน หรือคล้ายกับภาระงานที่ปฏิบัติไปแล้วด้วยการการพูดซ า้อีกครั้งหนึง่ แต่ควรเปลี่ยนจากคู่
เดิม หรือกลุ่มเดิม 2) ผู้เรียนควรย้อนกลับไปดูสื่อ หรือบทความของภาระงานที่ปฏิบัติไปแล้ว และ
จดบันทึกเขียนค า วลี หรือโครงสร้างที่ส าคัญไว้ 3) ผู้เรียนควรได้อภิปรายถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติภาระงานว่าเป็นอย่างไรบ้าง  หรือเขียนบันทึกประจ าวันเพื่อให้ผู้สอนอ่านภายหลัง 
    ส าหรับ Ellis (2003: 244-262) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบเน้นภาระงานอีกท่านหนึ่ง
ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนแบบเน้นภาระงานไว้ 3 ขั้นตอน เช่นเดียวกับ Willis โดยใช้ชื่อขั้นตอน
เหมือน และแตกต่างกัน ดังนี้ 
  1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนที่มุ่งเน้นการเตรียมผู้เรียนให้สามารถ
ปฎิบัติภาระงานได้ เป็นแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยต้องอาศัย 
4 วิธีการ  ดังต่อไปนี้ 1) ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติภาระงานที่มีลักษณะเหมือนกับภาระงานที่ผู้เรียนจะได้
ปฏิบัติจริง (Task) 2) ให้ผู้เรียนสังเกตรูปแบบของการปฏิบัติภาระงาน (Task) 3) กระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความพร้อมในการการปฏิบัติภาระงานจริง 4) วางแผนอย่างเป็นระบบส าหรับการปฏิบัติภาระ
งานหลัก ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติภาระงานส าหรับผู้เรียน การวางแผนที่เป็นการชี้แนะ
รูปแบบภาษา และการวางแผนแบบเน้นเนื้อหา 
     2. ขั้นระหว่างการปฏิบัตภิาระงาน (During-task) มีทางเลือกในการปฏิบัติภาระงาน 2 
แนวทาง คือ 1) การก าหนดทางเลือกในการปฏิบัติภาระงาน (Task performance options) 
ก าหนดแนวทางต่างๆในการปฏิบัติภาระงานที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติภาระงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สอนสามารถวางแผนการสอนล่วงหน้าได้ เช่น การก าหนดเวลาในการ
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ปฎิบัติภาระงาน ถ้าผู้สอนเน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้อง (Accuracy) ในการปฏิบัติภาระงาน ควรให้
ผู้เรียนก าหนดระยะเวลาเอง แต่ถ้าเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว (Fluency) ควร
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้เรียน เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาโดยไม่ค านึงเรื่อง
ความถูกต้อง  หรือการให้ข้อมูลบางส่วนกับผู้เรียนในขณะที่ผู้เรียนก าลังปฏิบัติภาระงาน และการ
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับภาระงานที่ปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนไม่ได้คาดคิดค าตอบไว้ก่อน เป็นการท้าทาย
ผู้เรียน เช่น ภาระงานที่ต้องตัดสินใจ (A decision-making task) เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ
สนใจ และใช้ภาษาในการปฎิบัติภาระงานเพิ่มขึ้น และ2) การก าหนดกระบวนการในการปฏิบัติ
ภาระงาน (Process options) เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติภาระงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนท าตามภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ 
  3. ขั้นหลังปฏิบัติภาระงาน (Post-task) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนรายงานผลการปฏิบัติ
ภาระงาน พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติภาระงานของผู้เรียนเอง ระบุสาเหตุของปัญหา และ
วิธีการแก้ปัญหาในการสื่อสาร รวมทั้งภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติภาระงาน หลังจากนั้นผู้สอนเลือก
ปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาที่ผู้เรียนยังใช้ไม่ถูกต้องระหว่างขณะปฏิบัติภาระงาน      
เพื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกัน และท้ายสุดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติภาระงานซ ้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้โอกาส
ผู้เรียนได้ปรับปรุงชิ้นงานของตนเอง และในการปฏิบัติภาระงานซ ้านั้น สามารถท าให้อยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกับภาระงานเดิม แต่สถานการณ์ หรือค าส่ังแตกต่างไปจากที่ฝึกปฏิบัติครั้งก่อน 
หรือฝึกกิจกรรมใหม่แต่ใช้รูปแบบ และโครงสร้างภาษาที่ได้วิเคราะห์ไปแล้ว 
  ในขณะเดียวกัน Moor (2005) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการการจัดกิจกรรมแบบเน้นภาระงาน
ไว้ว่ามีข้ันตอนที่ส าคัญ ได้แก่ ขั้นให้แบบอย่างในการปฏิบัติภาระงาน (Model Task) เป็นการน า
หัวข้อและอธิบายชิ้นงานโดยย่อ  ขั้นเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติภาระงาน (Preparing Task) 
เป็นการแนะน าขั้นตอนการเตรียมการ ทั้งในเรื่องของการเลือกเรื่องน าเสนอ และการใช้ภาษา ขั้น
ทบทวนภาระงาน (Rehearsal Task) เป็นการฝึกพูด โดยมีการทบทวนเนื้อหาที่จะน าเสนอ  ภาษา
ที่ใช้ การออกเสียง เป็นต้น ซึ่งครูจะมีส่วนช่วยในขั้นตอนนี้มาก และขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task) 
เป็นการน าเสนอชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
   จากขั้นตอนการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบเน้นภาระงานไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาโดยใช้ภาระงานเป็นสื่อ
การเรียนรู้เท่านั้น แต่เป็นการสนองความต้องการของผู้เรียนโดยตรง อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถวาง
แผนการท างานเป็นขั้นตอน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติภาระงานได้อย่างเป็นระบบ และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แต่ละข้ันตอนของหลักการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
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งาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ภาษาเปา้หมายได้อย่างอิสระ 
โดยผู้สอนท าหน้าที่เป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน าเท่านั้น  
 

 4.8 ปัจจัยในการน าการสอนแบบเน้นภาระงานไปใช้ในการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 

    การสอนแบบเน้นภาระงานเป็นแนวการสอนที่พัฒนาจากแนวการสอนภาษา รูปแบบ 
และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีส่วนที่เสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
นักเรียนได้หลายประการ ดังนี้ 
   1. การสอนแบบเน้นภาระงานเป็นการสอนที่ให้นักเรียนปฏิบัติภาระงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม เพื่อฝึกการใช้ภาษาเป้าหมายที่เรียนอย่างสมจริง เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวสามารถเสริมสร้างการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนได้ 

    2. ขั้นตอนการสอนแบบเน้นภาระงานให้ความส าคัญกับการคิดวิเคราะห์ การ
ร่วมกันปฏิบัติภาระงานภายในกลุ่ม และการร่วมมือกันแก้ปัญหา ซึ่งเป็นจุดเน้นที่เสริมสร้างการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี 

   3. การสอนแบบเน้นภาระงาน นักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการท า
ภาระงาน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

  ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดย
การประยุกต์แนวการสอนแบบเน้นภาระงานมาใช ้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทีค่รูผู้สอนสามารถเลือก
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทของตนเองได้ 
 

5. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
  

   5.1 แนวทางการเรียนรู้ภาษาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
 

     แนวคิดในการเรียนภาษาประการหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และรับรู้ภาษาได้ดี 
คือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธโ์ดยตรงกบัภาษาที่เรียน เพื่อสื่อสารความหมายระหว่าง
กัน การฝึกปฏิบัติใช้ภาษาที่เรียนในสถานการณ์ที่สัมพันธ์ และสอดคล้องกับสถานการณ์จริงของ
การใช้ภาษา  การเรียนรู้ภาษาลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ภาษาที่เรียนได้ เพราะผู้เรียน
ไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษานั้นด้วย การเรียน
ภาษาเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลา  และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ผู้เรียนต้องได้รับการจูงใจ 
หรือกระตุ้นจึงจะเกิดการเรียนรู้ได้  
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  จากแนวคิดดังกล่าวมีบางส่วนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของนักปรัชญากลุ่ม Social-constructivist ที่มีแนวคิดในการเรียนรู้ว่า มนุษย์
สามารถแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่ งต่างๆบนโลกนี้ ได้ โดยผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์  การ
ติดต่อสื่อสาร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในสังคม การเจรจา การอธิบายจะก่อให้เกิด  
การเรียนรู้ และความเข้าใจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึง          
การเรียนรู้แบบร่วมมือจึงแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยปกติจะมีสมาชิก จ านวน 4 คน เพื่อให้
สามารถท ากิจกรรมเป็นคู่ภายในกลุ่มได้ด้วย เพราะการเรียนรู้แบบร่วมมือให้ความส าคัญเป็น
อย่างมากกับการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยตรง (face-to-face interaction)  ดังที่ Johnson 
และJohnson (1994) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานขององค์ประกอบส าคัญของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ ได้แก่ 1) การพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Positive Interdependence)  
สมาชิกภายในกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่กัน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ สมาชิก
ทุกคนในกลุ่มต่างเข้าใจดีว่าความมุ่งมั่นเพื่อความส าเร็จของกลุ่มจะเป็นผลดีทั้งต่อตนเอง และ
สมาชิกคนอ่ืนๆ เป็นความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่เห็นความส าเร็จ ของคนอ่ืนเป็น
ความส าเร็จของตนเองด้วย 2) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม (individual and 
group accountability) สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการท างาน เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด อันเป็นความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่มเป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้า และความพยายามในการท างานของสมาชิกแต่ละคน 3) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กันของสมาชิกในกลุ่มขณะปฏิบัติหน้าที่ (face-to-face promotive interaction) สมาชิกในกลุ่ม
ท างานร่วมกัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้การท างานของเพื่อนสมาชิกคนอ่ืนๆประสบความส าเร็จ 
โดยแบ่งปันความช่วยเหลือ แบ่งปันสิ่งของ กระตุ้น และให้ก าลังใจ หรือชื่นชม ยินดีในความมุ่งมั่น 
ตั้งใจในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่น ให้ค าอธิบาย เมื่อเพื่อนสมาชิกประสบปัญหาในการท างาน 
เป็นต้น 4) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มและทักษะการท างานเป็นกลุ่ม (interpersonal 
and small-group skills) ในการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้เรียนต้องเรียนรู้เนื้อหาสาระทางวิชาการ  
(academic subject matter) และท าหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่มอีกด้วย ดังนั้นสมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่มต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง เช่น บทบาทการเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี การตัดสินใจเกี่ยวกับภาระ
งานที่รับผิดชอบ การสร้างความไว้วางใจต่อกัน การพูดสื่อสารระหว่างกัน และการจัดการกับข้อ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม และ5) การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการกลุ่ม (group processing) 
เมื่อท างานสร็จแล้ว สมาชิกของกลุ่มจะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการท างานของกลุ่มว่าบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างไร อภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกที่ส่งผลดี และไม่ดีต่องาน
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กลุ่ม และการตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานของสมาชิกที่ควรรักษาไว้ หรือควรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น ดังนั้นการวิเคราะห์ร่วมกันอย่างรอบคอบของสมาชิกเกี่ยวกับการท างาน
ร่วมกันในกลุ่ม และประสิทธิภาพของการท างานกลุ่ม จะส่งผลให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ 
 

   5.2 แนวคิดทางจิตวิทยาของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

  แนวคิดทางจิตวิทยาของการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เด่นชัดที่สุด คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ  
Vygotsky (1978: 12-16) ที่เรียกว่า Zone of Proximal Development หรือ ZPD ซึ่งเป็นหลักการ
ที่ใช้อธิบายความแตกต่างระหว่างความสามารถที่ผู้เรียนท าส าเร็จได้ด้วยตนเอง โดยปราศจากการ
ช่วยเหลือจากคนอ่ืน และส่ิงที่ผู้เรียนไม่สามารถท าส าเร็จได้ด้วยตนเองถ้าไม่มีค าแนะน า หรือการ
สนับสนุนส่งเสริมจากบุคคลอ่ืนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่า โดย Vygotsky เปรียบเทียบ 
Zone of Proximal Development เป็นเหมือนพื้นที่ที่ควรจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน         
เพื่อผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาความสามารถในส่วนที่ยังไม่มี ซึ่ง  Vygotsky เชื่อว่าการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆเป็นกระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน โดยผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social 
interaction)ระหว่างกันของผู้เรียนกับกลุ่มเพื่อนทีม่ีความสามารถมากกว่า ดังนั้นในการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ครูจึงควรจัดกลุ่มนักเรียนให้มีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อให้นักเรียนที่มี
ความสามารถในเรื่องนั้นๆมากกว่าสมาชิกคนอ่ืนๆ ได้เป็นคนคอยให้ความช่วยเหลือในการเรียนรู้  

  นอกจากนี้ แนวคิดทางจิตวิทยาของการเรียนรู้แบบร่วมมือ อีกประการหนึ่งคือ Scaffold 
learning ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้มาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Vygotsky ที่ชื่อ Zone of Proximal 
Development หรือ ZPD บุคคลที่น าค าว่า scaffold หรือ scaffolding มาใช้ในการเรียนรู้คือ 
Wood, Bruner และ Ross โดยอธิบายหลักการของ Scaffold learning ไว้ว่าเป็นกระบวนการที่ครู
ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการท าภาระงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้  ซึ่งใน
ตอนแรกนักเรียนไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ด้วยตัวเอง เพราะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความสามารถของ
ผู้เรียน หรือนักเรียนยังไม่มีความรู้ เมื่อนักเรียนสามารถท าภาระงานนั้นได้ด้วยตนเองแล้ว ครูก็จะ
เริ่มลดการช่วยเหลือลงอย่างช้าๆ  แล้วให้นักเรียนท าภาระงานนั้นตามล าพังอย่างอิสระ ซึ่งถือว่า
นักเรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว  

 

   5.3 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

   การเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่มเล็กๆ โดยทั่วไปจะมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน สมาชิกในกลุ่มมีระดับความสามารถที่แตกต่าง
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กัน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่ม และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกคนอ่ืนๆให้เกิดการเรียนรู้ ไป
ด้วยกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนเอง           
และส่วนรวม  มีการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มในการท างานร่วมกัน ผลงานของกลุ่มขึ้นอยู่กับ
ผลงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มได้รับความส าเร็จร่วมกัน (Slavin, 1987; Alkin, 
1992; Olsen และ Kagan, 1992; Johnson และJohnson, 1994; Dahley, 1994) 
  จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือที่นักการศึกษาให้ไว้ข้างต้น สรุปได้ว่าการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกมีความสามารถ
แตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตน และส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

   5.4 ขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนการสอนหลักประกอบดว้ย 
ขั้นเตรียมการสอน ข้ันการสอน ข้ันการเรียนเป็นกลุ่ม ขั้นการตระหนักถึงความส าเร็จของกลุ่ม และ
ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

    1. ขั้นเตรียมการสอน ในขั้นตอนนี้ผู้สอนจะก าหนดจุดประสงค์ของการเรียน 
ก าหนดขนาดของกลุ่ม   จัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม (อาจมีวิธีจัดแบบต่างๆ เช่น จัดแบบคละความสามารถ 
จัดแบบสุ่ม เป็นต้น) หลังจากนั้นสมาชิกในกลุ่มต้องก าหนดหน้าที่ของแต่ละคนในกลุ่ม และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ ส่ือ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้  

   2. ขั้นการสอน โดยผู้สอนเป็นผู้น าเข้าสู่บทเรียน น าเสนอเนื้อหา และก าหนดแนว
ปฏิบัติในการฝึกร่วมกับนักเรียน 

   3. ขั้นการเรียนเป็นกลุ่ม การเรียนเป็นกลุ่มหลังจากที่ผู้สอนน าเสนอเนื้อหาใน
บทเรียนแล้ว ผู้เรียนจะได้ศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่มประมาณ 4 คน เพื่อให้สามารถฝึกการอ่านเป็นคู่
ภายในกลุ่มได้ ขณะที่เรียนสมาชิกในกลุ่มจะต้องเรียนรู้เนื้อหานั้นให้เข้าใจ หน้าที่ของกลุ่มคือท าให้
สมาชิกในกลุ่มเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดโดยการช่วยเหลือกัน  

   4. ขั้นการตระหนักถึงความส าเร็จของกลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม
แต่ละคนตระหนักว่าคะแนนของแต่ละบุคคลที่เพิ่มข้ึนสามารถเพิ่มคะแนนของกลุ่มได้ และเป็นการ
แสดงพัฒนาการของกลุ่ม หลักการนี้มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนท าคะแนน ให้ดีขึ้น เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนท างานของตนเองให้ดีที่สุด และเห็นความส าคัญของการร่วมมือกันของกลุ่ม 
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   5. ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และรายกลุ่มเพื่อดูความส าเร็จของการท างานร่วมกันว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอภิปรายกระบวนการกลุ่มที่น ามาใช้ 
 

 

   5.5 ปัจจัยในการน าการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไปใช้ในการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 

  การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการกลุ่มเป็น
ส าคัญ นอกจากจะพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของนกัเรียนแล้ว ยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสังคม
ของนักเรียนอีกด้วย  ปัจจัยในการน าการเรียนรู้แบบร่วมมือไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านเชิง
วิเคราะห์ มีดังนี้ 
  1. การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มของนักเรียน ได้อภิปรายแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน 
รวมทั้ง มีการแสดงความคิดเห็น ในสิ่งที่เรียนร่วมกัน จัดว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการคิดของ
นักเรียน สามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้  
 2. การจัดกลุ่มนักเรียนแบบคละความ สามารถให้มีทั้ง นักเรียนที่เรียนอ่อน ปานกลาง 
และเก่ง ท างานร่วมกัน นอกจากจะส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแล้ว นักเรียนยังได้พัฒนา
ทักษะสังคม และกระบวนการคิดไปพร้อมๆกันด้วย ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีที่จะช่วยพัฒนาทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนได้ โดยเฉพราะนักเรียนที่เรียนอ่อน จะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ที่อ่านดียิ่งขึ้น เพราะมีเพื่อนในกลุ่มที่เรียนดีคอยให้ความช่วยเหลือ ท าให้มีทักษะพื้นฐานคือความ
เข้าใจ ที่จะน าไปใช้ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้ 
  3. การเรียนแบบร่วมมือจัดว่าเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ได้
ดี เพราะนักเรียนรู้สึกไม่กังวล และมีความมั่นใจในการเรียน มีเพื่อนคอยให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ 
นักเรียนกล้าที่จะถามเพื่อนเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อเรื่องที่อ่าน 
  จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยสมาชิกในกลุ่มมีระดับ
ความสามารถที่แตกต่างกัน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่ม และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกคนอ่ืนๆ
ให้เกิดการเรียนรู้ไปด้วยกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบทั้งใน
ส่วนตนเอง และส่วนรวม  มีการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มในการท างานร่วมกัน ผลงานของกลุ่ม
ขึ้นอยู่กับผลงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม สมาชิกต่างได้รับความส าเร็จร่วมกัน การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือได้รับแนวคิดพื้นฐานจากนักปรัชญากลุ่ม Social-constructivist ที่เชื่อว่ามนุษย์สามารถ
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ บนโลกนี้ได้  โดยผ่านทางการติดต่อสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์          
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในสังคม การเจรจา และการอธิบาย โดยมีหลักการพื้นฐานที่เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือมี 5 ประการ ได้แก่ 1) สมาชิกภายในกลุ่มมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 2) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม 3) การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่มขณะปฏิบัติหน้าที่  4) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มและ
ทักษะการท างานเป็นทีม และ 5) การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการกลุ่ม นอกจากนี้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือยังได้รับแนวคิดทางจิตวิทยาการเรียนรู้จากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Vygotsky ที่เรียกว่า Zone 
of Proximal Development หรือ ZPD และแนวคิดเกี่ยวกับ Scaffold learning  การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือยังช่วยพัฒนาทักษะสังคมของผู้เรียน ซึ่งเป็นความสามารถในการสื่อสาร มีสัมพันธภาพกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเองและการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นครูผู้สอนจึงสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือใน
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสารของผูเ้รียนได้อีกทางหนึ่ง  
 

6. การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงาน และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

  จากขั้นตอนการสอนแบบเน้นภาระงานที่กล่าวข้างต้น จะพบว่ามีจุดอ่อนที่ส าคัญ
เกี่ยวกับรูปแบบในการจัดกลุ่มผู้เรียนที่ไม่มีหลักการชัดเจนว่าจัดกลุ่มผู้เรียนลักษณะอย่างไร แต่ละ
กลุ่มมีสมาชิกกี่คน จึงกล่าวได้ว่าในการสอนแบบเน้นภาระงานจะจัดกลุ่มผู้เรียนลักษณะใดก็ได้ 
โดยไม่ให้ความส าคัญกับกระบวนการกลุ่มของผู้เรียน สมาชิกในกลุ่มไม่มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน และที่ส าคัญการสอนแบบเน้นภาระงานจัดกลุ่มผูเ้รียนโดยไม่ค านึงถึงการคละ
ผู้เรียนตามความสามารถ จุดประสงค์ในการจัดกลุ่มผู้เรียนเพียงเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเป้าหมาย
ที่เรียนร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้มีลักษณะคล้ายกับการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน หรือใกล้เคียง
ธรรมชาติเท่านั้น (Candlin,1987;  Willis,1996; Nunan, 2004) แต่การเรียนรู้แบบร่วมมือจะให้
ความส าคัญกับการจัดกลุ่มผู้เรียนมาก มีการก าหนดจ านวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มไว้ชัดเจนว่าควรมี
จ านวน 3-6 คน และในการจัดกลุ่มผู้เรียนต้องมีการคละความสามารถของผู้เรียนที่ มีทั้งผู้เรียนที่
เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน และก าหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกใน
กลุ่มอย่างชัดเจน นอกจากนี้การเรียนรู้แบบร่วมมือยังให้ความส าคัญต่อการท างานเป็นกลุ่มที่
สมาชิกในกลุ่มมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกคนอ่ืน 
ร่วมมือกันเรียนรู้ ให้ก าลังใจ แนะน าและกระตุ้นเพื่อนสมาชิกคนอ่ืนๆในกลุ่ม ซึ่งจัดเป็นจุดเด่นของ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ จากประเด็นที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเมื่อน าจุดเด่นของการเรียนรู้แบบ
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ร่วมมือ (CL) มาบูรณาการเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) จะท าให้ได้
รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์        
และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนได้ ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้
พัฒนารูปแบบการสอนขึ้นโดยผสมผสานกระบวนการ และแนวคิดที่ได้มาจากรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ตามแนวคิดของ Willis (1996) และEllis (2003) กับแนวคิดในการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ตามแนวคิดของ Johnson และ Johnson (1994) Kagan (1992) 
และ Slavin (1995) โดยมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) เป็นขั้นตอนแรกที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเริ่ม
สนใจในบทเรียน และมีความคิดอยู่กับบทเรียน รวมทั้งการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ภาระงานที่ส าคัญในขั้นนี้คือ การให้ผู้เรียนร่วมกันท ารายการ 
(Making a list) หรือแบ่งปันความคิดเห็นต่อกันเกี่ยวกับบทเรียน (Sharing ideas) หรือให้ผู้เรียน
ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับบทเรียน (Brainstorming)  
  2) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนก่อนเริ่มปฏิบัติภาระงานจริง 
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ เรียน โดยผู้ เ รียนจะได้รับข้อมูลด้านต่างๆที่จ าเป็นจากครูผู้สอน              
เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติภาระงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยเริ่มจากการให้ผู้เรียนศึกษา
เกี่ยวกับค าศัพท์ส าคัญที่ปรากฏในบทอ่านก่อน (Vocabulary study) เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้
ด้านค าศัพท์แก่ผู้เรียนก่อนที่จะลงมืออ่านบทอ่าน  โดยใช้กลยุทธ์การเดาความหมายค าศัพท์จาก
บริบท (Guessing Word Meaning from Context Clues) ประเภทต่างๆ เช่น การหาความหมาย
ค าศัพท์โดยใช้บริบทของค าที่มีความหมายตรงข้าม (Antonym or Contrast) การหาความหมาย
ค าศัพท์โดยใช้บริบทของค าที่มีความหมายเหมือนกัน (Synonym or Restatement) หรือการ
วิเคราะห์โครงสร้างของค าศัพท์(Word Structure Analysis) เพื่อหาความหมายของค าศัพท์จาก
ส่วนที่น าหน้ารากค า (prefix) รากค า (root) หรือค าที่อยู่ท้ายรากค า (suffix) เป็นต้น โดยใน
ตอนท้ายของขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะปฏิบัติภาระงานเป็นกลุ่มร่วมกัน เพื่อหาความหมายที่ถูกต้องของ
ค าศัพท์ส าคัญในบทอ่าน โดยการร่วมกันตอบค าถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ  
   3) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานจริง
ด้านการอ่าน (Reading tasks) โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
   3.1 ภาระงานกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติภาระงานในการตอบค าถาม
น า (guided questions) โดยค าถามมีลักษณะเป็นแบบอัตนัย จ านวน 3-5 ข้อ หลังจากนั้นผู้เรียน
แต่ละกลุ่มปฏิบัติภาระงานอ่านบทอ่าน และวิเคราะห์บทอ่านที่ได้รับมอบหมายร่วมกันในกลุ่ม  
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      3.2 ภาระงานเดี่ยว หลังจากอ่านบทอ่านแล้วผู้เรียนแต่ละคนตอบค าถาม
เกี่ ยวกับบทอ่าน ซึ่ง เป็นค าถามที่ทดสอบเกี่ ยวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading 
comprehension questions) โดยค าถามมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ (E1) 
  4) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะ
ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ภาษา วิเคราะห์การใช้ค าศัพท์  วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและรูปแบบ
ภาษาที่ใช้ในบทอ่าน เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภาระงานด้านการเขียน (Writing 
tasks) ต่อไป นอกจากนี้ ในขั้นนี้ผู้เรียนยังจะได้รับข้อมูล ความรู้ด้านต่างๆที่จ าเป็นจากครูผู้สอน
เกี่ ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิ ง วิ เคราะห์ (CR sub-skills) และค าศัพท์ที่ เ กี่ ยวข้อง 
(Vocabulary) เป็นต้น และตอบค าถามจากแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิง
วิเคราะห์ จ านวน 10 ข้อ (E1) หลังจากนั้นผู้เรียนจะปฏิบัติภาระงานเดี่ยวในการตอบค าถาม
เกี่ยวกับบทอ่าน ซึ่งเป็นค าถามที่ทดสอบเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์  (Critical 
reading questions) มีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ (E1)   
  5) ขั้นสะท้อนย้อนคิด (Post-Reading) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้สะท้อนย้อนคิด 
(reflection) เกี่ยวกับการปฏิบัติภาระงานที่ผ่านมาร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม ว่าตนเองประสบ
ความส าเร็จด้วยเหตุผลอะไร หรือล้มเหลวในการปฏิบัติภาระงานต่างๆอย่างไร และใช้วิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร  เช่น ในการอ่านบทอ่านผู้เรียนประสบปญัหาอะไรบ้าง และใช้วิธีการใดในการแก้ไข
ปัญหา หรือการตอบค าถามเกี่ยวกับบทอ่าน ผู้เรียนประสบความส าเร็จหรือไม่ หากไม่ประสบ
ผลส าเร็จผู้เรียนมีวิธีการแก้ไขอย่างไร เป็นต้น  
  6) ขั้นถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ถ่ายโอนความรู้
จากทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ไปสู่การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยผู้เรียนจะได้รับข้อมูล ความรู้
เกี่ยวกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยศึกษา และเรียนรู้จากตัวอย่างงานเขียน ที่ก าหนดให้ 
และการอภิปราย ซักถามร่วมกันในกลุ่ม รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบการเขียนที่ปรากฏในบท
อ่านที่ผู้เรียนอ่านมาแล้ว หลังจากนั้นผู้เรียนแต่ละคนจะลงมือปฏิบัติภาระงานด้านการเขียนเพื่อ
การสื่อสารตามภาระงานที่ก าหนดในแต่ละบทเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Task)  
  7) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน (Evaluation Task) เป็นขั้นตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติภาระงานทั้งที่เป็นภาระงานกลุ่ม และภาระงานเดี่ยว  
   7.1 การประเมินผลการปฏิบัติภาระงานที่เป็นงานกลุ่ม เป็นการประเมิน
เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
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มากน้อยเพียงใด ได้แก่ การตอบค าถามเกี่ยวกับค าศัพท์ที่พบในบทอ่าน การประเมินผลจากการ
อภิปราย และตอบค าถามน า (guided questions) เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน จ านวน 3-5 ข้อ  เป็นต้น   
   7.2 การประเมินผลการปฏิบัติภาระงานที่ เป็นงานเดี่ยว เป็นการ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน และภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายมากน้อยเพียงใด โดยประเมินจากการปฏิบัติภาระงาน 2 ส่วน ได้แก่ 1) การ
ประเมินผลการปฏิบัติภาระงานที่เกี่ยวกับทักษะการอ่าน โดยการประเมินผลจากการตอบค าถาม
การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Comprehension reading questions) จ านวน 15 ข้อ การตอบค าถาม
จากแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ประจ าแต่ละบทเรียน จ านวน 10 ข้อ 
และการตอบค าถามการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading questions) เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน 
จ านวน 10 ข้อ และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติภาระงานที่เป็นการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
(Individual writing task) คะแนนเต็ม 25 คะแนน  ซึ่งการประเมินในส่วนนี้ทั้งหมดจะน าไปใช้ใน
การหาประสิทธิภาพ (E1) ของรูปแบบการสอนต่อไป 
 
    
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 2  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบเนน้ภาระงาน (TBL) 
                         และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 
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7. การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 
 

    การพัฒนาหลักสูตร (curriculum development) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญ
ในทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนภาษา โดยผ่านทางกระบวนการของการ
วางแผน (planning) การพัฒนา(development) และการตรวจสอบการปฏิบัติ(review practices) 
อย่างเป็นระบบในทุกๆด้านของหลักสูตร  
 

  7.1 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
 

 การพัฒนาหลักสูตร มีความหมายที่กว้างขวางครอบคลุมงานหลายมิติของการพัฒนา
หลักสูตรตั้งแต่การวางแผนหลักสูตร จัดท าหลักสูตรหรือยกร่างหลักสูตร (Curriculum planning) 
การน าหลักสูตรไปใช้หรือการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ (Curriculum implementation) และการ
ประเมินหลักสูตร (Curriculum evaluation) ในการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพนั้น 
ขึ้นอยู่กับแต่ละมิติมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด การวางแผนจัดท าหรือยกร่างหลักสูตร 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การก าหนดจุดมุ่งหมาย การก าหนดเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์การเรียนรู้การก าหนดการวัดประเมินผล ดังที่นักทฤษฎีด้านการพัฒนาหลักสูตรได้
กล่าวไว้ดังนี้ 

Taba (1962: 454) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชาการเรียน
การสอน การวัดผลและการประเมินผลอ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ที่ก าหนดไว้ การ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ หรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตั้งแต่ จุดมุ่งหมาย
และวิธีการ และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี้จะมีผลกระทบทางด้านความคิด และความรู้สึกผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เพียงบางส่วนโดย
ไม่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานหรือรูปแบบของหลักสูตร  วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537: 10) กล่าวว่า การ
พัฒนาหลักสูตร คือการพยายามวางโครงการที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามจุดหมายที่
ก าหนดไว้ หรือการพัฒนาหลักสูตรและการสอนคือ ระบบโครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน 
ก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การปรับปรุงต ารา แบบเรียน คู่มือครู และสื่อการเรียนต่าง ๆ การ
วัดและประเมินผลการใช้หลักสูตรการปรับปรุงแก้ไข และการให้ การอบรมครูผู้ใช้หลักสูตรให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตร และการสอน รวมทั้งการบริหารและบริการ
หลักสูตร  
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Good (1973) ได้ให้ความเห็นว่า การพัฒนาหลักสูตรเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุง

และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่งเพื่อให้
เหมาะสมกับโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีสอน รวมทั้งการ
ประเมินผล Saylor และ Alexander (1981) ให้ความหมายว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การ
จัดท าหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการจัดท าหลักสูตรขึ้นใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิม การ
พัฒนาหลักสูตรยังรวมถึงการสร้างเอกสารอ่ืนๆ ส าหรับนักเรียนด้วย  

จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตรที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถสรุป
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 

หมายถึง การจัดท าหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้นเพื่อให้เหมาะกับความ
ต้องการของบุคคล และสอดคล้องกับสภาพสังคม ในการพัฒนาหลักสูตร จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
พิจารณาถึงข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมานั้น สมบูรณ์ สามารถสนอง
ความต้องการของบุคคล และสังคม พื้นฐานด้านต่างๆ ที่นักพัฒนาหลักสูตรต้องน ามาพิจารณานั้น
มีหลายประการ ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่าพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรด้านต่างๆ   
ที่ควรน ามาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร มี 5 ด้าน ดังนี้ 1) พื้นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา 
2) พื้นฐานทางด้านจิตวิทยา 3) พื้นฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 4) พื้นฐานทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 5) พื้นฐานทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี     
 

  7.2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 

  Taba (1962) ได้กล่าวถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรยีน ตามความเชื่อที่ว่าผู้เรียนมีพื้นฐานแตกต่างกัน โดยก าหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 
7 ขั้นตอน  ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ เป็นการส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และ
ความจ าเป็นต่างๆ ของสังคม และผู้เรียน การก าหนดจุดมุ่งหมาย หลังจากได้วินิจฉัยความต้องการ
ของสังคมและผู้เรียนแล้วจะก าหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ชัดเจน การคัดเลือกเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร โดยการเลือกเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย วัย ความสามารถของผู้เรียน โดย
เนื้อหาต้องมีความเชื่อถือได้ และส าคัญต่อการเรียนรู้ การจัดล าดับเนื้อหา โดยค านึงถึงความ
ต่อเนื่อง และความยากง่ายของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน การ
คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดย
ค านึงถึงเนื้อหาสาระและความต่อเนื่อง และการก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล  
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โดยตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไรเพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
และก าหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผลอย่างไร และใช้เครื่องมืออะไรบ้าง 

  สงัด อุทรานันท์ (2532) มีความเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมถึงการร่าง
หลักสูตรขึ้นมาใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วย การใช้หลักสูตรและการ
ประเมินหลักสูตรนั้น เป็นกระบวนการอันหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร โดยได้จัดล าดับขั้นตอนของ
การพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การก าหนดจุดมุ่งหมาย 3) การ
คัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ 4) การก าหนดมาตรการวัดและการประเมินผล 5) การน าหลักสูตรไป
ใช้  6) การประเมินผลการใช้หลักสูตร 7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ทั้ง 6 ขั้นตอนดังกล่าว มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้  

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน คือ ข้อมูลทางด้านความต้องการ ความจ าเป็นและปัญหา
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาของรัฐ ข้อมูล
ทางด้านจิตวิทยา ปรัชญาการศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตรเดิม เพื่อ
พิจารณาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข  

  2. การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานจะต้องร่วมกัน
พิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน โดยจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรจะระบุคุณสมบัติของผู้ที่จบหลักสูตรนั้นๆ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย จิต
พิสัย และทักษะพิสัย โดยก าหนดทั้งจุดมุ่งหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ แต่ละรายวิชา ซึ่งจะ
เน้นการปฏิบัติมากขึ้น โดยค านึงถึงพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังนิสัยที่ดงีาม 
เพื่อให้เป็นพลเมืองดี  

  3. การก าหนดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ หลังจากได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแล้ว ก็ถึงขั้นการเลือกสาระความรู้ต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อความสมบูรณ์ให้ได้วิชาความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม กระบวนการขั้นนี้ 
จึงครอบคลุมถึงการคัดเลือกเนื้อหาวิชาแล้วพิจารณาจัดล าดับเนื้อหาเหล่านั้นว่า เนื้อหาสาระใด
ควรเป็นพื้นฐานของเนื้อหาใดบ้าง ควรให้เรียนอะไรก่อนอะไรหลัง แล้วแก้ไขเนื้อหาที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ทั้งแง่สาระและการจัดล าดับที่เหมาะสม ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้  

  4. การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้นของการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญ และเกี่ยวข้องกับครูผู้สอน หลักสูตรจะประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนจะต้องศึกษาท าความเข้าใจ และมีความช านาญในการใช้หลักสูตร 
ซึ่งครอบคลุมถึงการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายใน
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โรงเรียนเพื่อเสริมหลักสูตร การนิเทศการศึกษา และการบริหารการบริการหลักสูตร ฯลฯ 
นอกจากนี้ในขั้นนี้ยังครอบคลุมถึงการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ก่อนน าไปเผยแพร่ด้วย  

  5. การประเมินผลหลักสูตร เป็นการประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรว่าเมื่อได้น าหลักสูตร
ไปใช้แล้วนั้น ผู้ที่จบหลักสูตรนั้นๆ ไปแล้ว มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตร
ก าหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณค่าสูงขึ้น อันเป็นผลในการน าหลักสูตรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
การประเมินหลักสูตรควรท าใหค้รอบคลุมระบบหลักสูตรทัง้หมด และควรจะประเมินให้ต่อเนื่องกัน 
ดังนั้นการประเมินหลักสูตร จึงประกอบด้วยการประเมินสิ่งต่อไปนี้ คือ  

    5.1 การประเมินเอกสาร หลักสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ว่ามี
ความเหมาะสมดี และถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสูตรเพียงใด หากมีสิ่งใดบกพร่องก็จะได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนจะได้น าไปประกาศใช้ในโอกาสต่อไป  

     5.2 การประเมินการใช้หลักสูตร เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตร สามารถน าไปใช้
ได้ดีในสถานการณ์จริงเพียงใด มีส่วนไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักสูตร โดยมากหากพบ
ข้อบกพร่องในระหว่างการใช้หลักสูตรก็มักได้รับการแก้ไขโดยทันที เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

    5.3 การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร โดยทั่วไปจะด าเนินการหลังจากได้มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไปแล้ว การประเมินหลักสูตร ในลักษณะนี้มักจะท าการติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษาว่าสามารถประสบความส าเร็จในการท างานเพียงใด  

    5.4 การประเมินระบบหลักสูตร เป็นการประเมินหลักสูตรในลักษณะที่มีความ
สมบูรณ์และสลับซับซ้อนมาก กล่าวคือ การประเมินระบบหลักสูตรจะมีความเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบอ่ืน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้วย เช่น ทรัพยากรที่ต้องใช้ ความสัมพันธ์ของ
ระบบหลักสูตร กับระบบบริหาร โรงเรียน ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน เป็นต้น  
   6. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากได้ผ่านกระบวนการ
ประเมินผลหลักสูตรแล้ว ซึ่งเมื่อมีการใช้หลักสูตรไประยะหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะ
แวดล้อมและสังคม จนท าให้หลักสูตรขาดความเหมาะสม จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  
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   7.3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
 

  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ส าคัญของนักการศึกษาที่เป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป มีดังนี้  

 

  1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler โดย Tyler (1949) กล่าวว่าในการจัดหลักสูตร
และการสอนนั้นควรจะตอบค าถามพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) โรงเรียนมีจุดประสงค์อะไรบ้างใน
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน (What educational purposes should the school to attain?) 2) 
โรงเรียนจะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างให้กับผู้เรียน เพื่อช่วยให้บรรลุตามจุดประสงค์
ที่ก าหนดไว้ (What educational experiences can be provided that are likely to attain these 
purposes?) 3) โรงเรียนจะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างไร จึงจะท าให้ผู้เรียน
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (How can these educational experiences be effectively 
organized?) และ4) โรงเรียนจะประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างไร จึงจะตัดสินได้ว่าบรรลุถึง
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ (How can we determine whether these purposes are being 
attained?) จากแนวคิดของ Tyler ดังกล่าวข้างต้น พบว่าขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวคิดของTyler มีลักษณะที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุ เป็นผล ขั้นตอนที่ส าคัญ
ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดจุดประสงค์ของการจัดการศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การเลือกสาระ
เนื้อหาของหลักสูตรโดยให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดวิธีการ ที่จะใช้เพื่อให้
บรรลุตามจุดประสงค์ และขั้นสุดท้าย การประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียนตามจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

 2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba  ซึ่งTaba (1962) เป็นนักการศึกษาที่มีแนวคิด
เกี่ยวกับการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรที่มีรูปแบบ และขั้นตอนบางขั้นตอนคล้ายกับรูปแบบของ 
Tyler และบางขั้นตอนที่แตกต่างกัน รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba ประกอบด้วย 7 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ (Diagnosis of Needs) เป็นการส ารวจสภาพ
ปัญหา ความต้องการ และความจ าเป็นต่าง ๆ ของสังคมและผู้เรียน  2) ขั้นก าหนดจุดประสงค์ 
(Formulation of objectives) เป็นการก าหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน หลังจากที่ได้ศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการแล้ว  3) ขั้นเลือกเนื้อหาสาระ (Selection of Content) โดยเลือกเนื้อหาสาระให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน และยังต้องมีความ
ความถูกต้อง เชื่อถือได้  4) ขั้นจัดเรียงล าดับเนื้อหาสาระ (Organization of Content) จัดล าดับ
เนื้อหาโดยค านึงถึงความต่อเนื่อง และความยากง่ายของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถและ
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ความสนใจของผู้เรียน 5) ขั้นคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  (Selection of Learning 
Experiences) ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  6) ขั้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Organization of 
Learning Experiences) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะต้องจัดโดยค านึงถึงเนื้อหาสาระ    
และความต่อเนื่อง และ7) ขั้นก าหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผล (Determination of What to 
Evaluate and of the Ways and Means of Doing it) เป็นการตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไร 
เพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และก าหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมิน 
อย่างไร และใช้เครื่องมืออะไร  
   3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Saylor และ Alexander  โดย Saylor และ 
Alexander (1981) ได้ศึกษาแนวคิด และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler และ Taba       
แล้วน ามาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
มากขึ้น โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญประกอบด้วย 1) ขั้นก าหนดเป้าหมาย จุดหมาย และขอบเขต 
(Goals, Objectives, and Domains) โดย Saylor และ Alexander ได้เสนอขอบเขตในการก าหนด
เป้าหมายและจุดหมาย ไว้ 4 ขอบเขต ได้แก่ พัฒนาการส่วนบุคคล (Personal Development) 
มนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ทักษะการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องกัน (Continued Learning Skills) 
และความช านาญเฉพาะด้าน (Specialization) เป้าหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขตต่าง ๆ  จะได้รับ
การคัดเลือกจากการพิจารณาตัวแปรภายนอกอย่างรอบคอบ ได้แก่ ทัศนะและความต้องการของ
สังคม ข้อบังคับทางกฎหมายของรัฐ และข้อค้นพบจากงานวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนปรัชญาของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร เป็นต้น 2) ขั้นการออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) การ
วางแผนออกแบบหลักสูตร ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกและจัดเนื้อหาสาระ การเลือกประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เหมาะสม และความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่ได้เลือกมาแล้ว อย่างไรก็ตาม         
การเลือกรูปแบบของหลักสูตร จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเป้าหมาย จุดหมาย ความต้องการของ
ผู้เรียนและลักษณะของแต่ละสังคม ตลอดจนข้อก าหนดต่าง ๆ ของสังคม และปรัชญาทาง
การศึกษา 3) ขั้นการน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) ในการน าหลักสูตรไปใช้ 
ครูผู้สอนจะต้องวางแผน และจัดท าแผนการสอน (Instructional Plans) ในรูปแบบต่าง ๆ ครูผู้สอน
จะต้องเลือกวิธีการสอน และวัสดุสื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ได้
ก าหนดไว้  และ4) ขั้นการประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) เป็นการตัดสินใจเลือก 
เทคนิคการประเมินผลที่สามารถตรวจสอบความส าเร็จของหลักสูตร กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือสามารถ
บอกได้ว่าหลักสูตรบรรลุตามเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลหลักสูตร
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ควรจะเน้นที่การประเมินตัวหลักสูตร คุณภาพการสอน และพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียน      
ซึ่งผลจากการประเมินสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจว่าจะยังคงใช้หลักสูตรนั้นๆต่อไป หรือว่า
ควรปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ หรือควรจะยกเลิกหลักสูตร 
    กระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับ
ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน การก าหนดหลักสูตร การก าหนดโครงสร้างรายวิชาที่เรียน       
การเลือกวิธีการสอน และสื่อการสอนที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน และขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนของ
การประเมินผลการใช้หลักสูตรภาษาที่พัฒนาข้ึนว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้มาก
น้อยเพียงใด Brown (1995) ได้น าเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  (Brown’s 
model) ที่ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน        
2) การก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์  3) การจัดท าแบบทดสอบทางภาษา  4) การพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน  5) การเลือกวิธีการสอน และ 6) การประเมินหลักสูตร ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้จะ
เกิดขึ้นต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ซึ่ง Brown เรียกกระบวนการนี้ว่าการพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ 
(systematic curriculum development)   
    Richards (2001) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษอีกคนหนึ่งที่ได้
น าเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษไว้อย่างน่าสนใจ โดย Richards กล่าวว่า ในการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงหลักสูตรเก่า มีกระบวนการที่ส าคัญประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
ได้แก่  1) ขั้นการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 2) ขั้นการวิเคราะห์สถานการณ์            
3) ขั้นการวางแผนเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ (การก าหนดเป้าหมาย และจุดประสงค์) 4) ขั้นการจัดท า
กระบวนรายวิชาที่สอน 5) ขั้นการเลือกและจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน 6) ขั้นการเลือกวิธีการ
สอน และ7) ขั้นการประเมินหลักสูตร   
   จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรมีลักษณะที่เป็น
กระบวนการ มีการน าขั้นตอนเชิงระบบเข้ามาใช้ ท าให้การพัฒนาหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ขั้นตอน
ที่ส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วยการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน        
และผู้เกี่ยวข้อง การก าหนดเป้าหมายหลักสูตร การคัดเลือกและจัดล าดับเนื้อหาสาระ การเสือก
รูปแบบการสอนที่เหมาะสม การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน และการประเมินผลหลักสูตร   
 

 7.4 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการเชิงระบบที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆในการพัฒนา
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วยการวิเคราะห์
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ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน การก าหนดเป้าหมายหลักสูตร การก าหนดเนื้อหาสาระหลักสูตร 
การเสือกรูปแบบการสอนที่เหมาะสม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการประเมินผล
หลักสูตร  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    7.4.1 การวิ เคราะห์ความต้องการจ า เป็น  (Needs analysis) มีผู้ ให้
ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ดังที่ Kafman (1982 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) กล่าวไว้
ว่า การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น หมายถึง การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อแสดงความ
แตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา การจัดเรียงล าดับความส าคัญ 
และการเลือกความต้องการจ าเป็นมาแก้ไข  ส่วน Witkin (1984) กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบที่น ามาใช้เพื่อก าหนดความแตกต่างระหว่าง
สภาพที่เป็นอยู่กับสภาพที่มุ่งหวัง โดยเน้นความแตกต่างของผลลัพธ์ (Outcome gaps) และน ามา
จัดเรียงล าดับ และเลือกความต้องการจ าเป็นมาแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับนิยามของ Kaufman, 
Rojas & Mayer (1993) ในขณะที่ Reviere, Berkowitz, Carter และFerguson (1996) กล่าวไว้ว่า 
การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการที่ท าอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาสารสนเทศ
มาใช้ในการตัดสินใจ  

  จากนิยามของการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น ที่น าเสนอข้างต้นสรุปได้ว่าการ
วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะห์ช่องว่างหรือความแตกต่าง 
(Gap/discrepancy analysis) ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสภาพที่ควรจะเป็น หรือ
สภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และมีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น
ว่าความต้องการจ าเป็นใดส าคัญก่อนหลัง เพื่อน าผลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

  การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียนภาษาเพื่อให้
การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้อง หรือตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน Richards (2001: 
52) กล่าวว่าจุดประสงค์ของการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนภาษามีหลายประการ 
ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาทักษะภาษาที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องมี เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา
ที่เรียน 2) เพื่อช่วยตัดสินว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นตอบสนองความต้องการของผู้เรียนหรือไม่     
3) เพื่อช่วยก าหนดว่าผู้เรียนกลุ่มใดมีความจ าเป็นมากที่สุดที่ต้องเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษา 4) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร      
โดยค านึงถึงความรู้สึกของกลุ่มประชากรเป้าหมายที่จะน าหลักสูตรไปใช้  5) เพื่อช่วยให้ทราบว่า
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ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาด้านใดแล้วบ้าง และจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านใดเพิ่มอีกบ้าง และ6) เพื่อเป็นการรวบรวมปัญหาต่างๆที่ผู้เรียนประสบในการเรียนภาษา 
   Richards (2001: 9-61) ได้เสนอแนะวิธกีารในการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นไว้ดังนี้
1) ใช้แบบสอบถาม (questionnaires) แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่พบมากที่สุดในการรวบรวม
ข้อมูล เพราะจัดท าได้ง่าย ใช้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนมากได้สะดวก และข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามง่ายต่อการน ามาจัดระบบในตารางการวิเคราะห์ และแบบสอบถามยังยังใช้เก็บ
ข้อมูลได้หลายประเด็น 2) ใช้การประเมินตนเอง (self-rating) เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยมาตรา
วัด เพื่อให้ผู้เรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ประเมินความรู้ ความสามารถด้านภาษาของตนเองในประเด็น
ต่างๆ ซึ่งโดยปกติการประเมินตนเองกเ็ป้นส่วนหนึ่งในแบบสอบถาม แต่ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ตนเองเป็นข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนมากนัก 3) ใช้การสัมภาษณ์ (interview) การสัมภาษษณ์เป็นการ
รวบรวมข้อมูลของผู้ เรียนภาษาในเชิงลึกและใช้เวลาในการด าเนินการมากกว่าการใช้
แบบสอบถาม แต่การสัมภาษณ์เป็นวิธีที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเท่านั้น  
การสัมภาษณ์เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในขั้นตอนแรกของการจัดท าแบบสอบถาม เพราะจะช่วยให้
ผู้จัดท าแบบสอบถามได้ทราบถึงประเด็นที่จะใช้ถามในการสร้างแบบสอบถาม 4) ใช้การประชุม 
(meeting) การประชุมกลุ่มตัวอย่างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ านวนมากๆ
ภายในระยะเวลาสั้นๆ แต่ข้อมูลที่ได้จากวิธีการนี้จะเป็นข้อมูลเชิงอัตนัย (subjunctive) และเป็น
ข้อมูลที่สะท้อนมาจากความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มที่พูดเก่ง และกล้าแสดงความคิดเห็นเท่านั้น 
และ5) ใช้การสังเกต (observation) การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในสถานการณ์เป้าหมายเป็น
อีกวิธีการหนึ่งในการประเมินความต้องการจ าเป็นในการเรียนภาษาของผู้เรียน แต่ผู้ที่ท าหน้าที่
สังเกต ต้องมีความช านาญ หรือเชี่ยวชาญในการสังเกต โดยต้องมีความรู้ในวิธีการสังเกต ทราบว่า
จะต้องสังเกตอะไร และทราบว่าจะน าข้อมูลที่สังเกตได้ไปใช้ท าประโยชน์อะไร แต่ผู้ถูกสังเกตมักไม่
แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมาเพมื่อทราบว่าตนเองก าลังถูกสังเกตพฤติกรรม 
   ขั้นตอนส าคัญของการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนภาษาจะเริ่มจากการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน เลือกกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และเลือก
วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของผู้เรียนภาษาที่ถูกต้องเป็นจริง
มากที่สุด เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรภาษาตอบสนองความต้องการของผู้เรียน (Richards, 2001: 
63)  ดังที่ Witkin และ Altschuld (1995) ได้อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็น ไว้ว่าการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวางแผนการด าเนินงาน 
(2) การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดความต้องการจ าเป็น และ (3) การใช้ประโยชน์จาก



99 

 

ความต้องการจ าเป็น หลังจากวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแล้ว ผู้พัฒนาหลักสูตรจะ
น าผลของการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นมาใช้เป็นพื้นฐานในการก าหนดเป้าหมายหลัก               
และจุดประสงค์ของหลักสูตร น ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเนื้อหาและทักษะทางภาษา 
น ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการเลือกวิธีการสอน  
การเลือกใช้สื่อการสอน และน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น        
ในการพัฒนาหลักสูตร  
     

  7.4.2 การก าหนดเป้าหมาย และจุดประสงค์ของหลักสูตร การก าหนด
เป้าหมาย (goals) จุดมุ่งหมาย(aims) และจุดประสงค์ (objectives) ของหลักสูตร เป็นการสะท้อน
ให้ทราบถึงปรัชญาความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังของการพัฒนาหลักสูตร ว่าผู้พัฒนาหลักสูตรมีความ
ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะภาษา และได้รับคุณค่าอะไรบ้าง Richards (2001: 112) 
กล่าวว่าการก าหนดเป้าหมายของหลักสูตรช่วยท าให้ผู้ใช้หลักสูตรทราบทิศทางที่ชัดเจน และมี
ส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยทั่วไปเป้าหมายของหลักสูตรจะช่วยก าหนด
ลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 1) ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้       
2) ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของการสอนและการเรียนรู้  และ3) ช่วยให้การพัฒนาหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพ  
    เป้าหมายของหลักสูตรเป็นข้อความที่กล่าวไว้กว้างๆ ที่ก าหนดให้ทราบว่าหลักสูตร
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนภาษาอย่างไรบ้าง เป้าหมายจะช่วยให้เกิดความ
ชัดเจน และเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้เขียนสื่อประกอบหลักสูตร นอกจากนี้
เป้าหมายยังช่วยก าหนดจุดเน้นด้านการสอนที่หลักสูตรต้องการ ในการเขียนเป้าหมายของ
หลักสูตรต้องเขียนบอกให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมทางภาษาที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติได้เมื่อเรียนเสร็จ
แล้ว และยังต้องบอกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 

 จุดประสงค์ของหลักสูตร หรือจุดประสงค์การสอน (instructional objectives/teaching 
objectives)เป็นข้อความที่ระบุรายละเอียดของพฤติกรรมที่หลักสูตรต้องการให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในตัวของผู้เรียน ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์เป้าหมายของหลักสูตร Richards (2001: 
122-123) ได้เสนอแนวคิดในประเด็นนี้ว่า ลักษณะของข้อความที่เป็นจุดประสงค์ของหลักสูตร 
ได้แก่ 1)จุดประสงค์เป็นข้อความที่อธิบายเป้าหมายที่หลักสูตรต้องการ โดยใช้ภาษาที่ชี้เฉพาะ 
และแคบลง 2)จุดประสงค์จะช่วยก าหนดแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการสอน  และ3) 
จุดประสงค์จะอธิบายการเรียนรู้ในลักษณะของการกระท า หรือพฤติกรรมที่สังเกตได้ 
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    ดังนั้นจุดประสงค์ของหลักสูตรจะช่วยอ านวยความสะดวกในการวางแผนพัฒนา
หลักสูตร ช่วยให้การวัดผลการเรียนรู้มีความชัดเจน ในการเขียนจุดประสงค์ของหลักสูตร            
ควรมีลักษณะ ดังนี้  1) เขียนอธิบายรายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้น หรือเกิด
การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ภาษาที่ใช้เขียนจุดประสงค์ควรใช้วลี will have…, will learn how 
to…, will be able to…, ไม่ควรใช้วลี will study.., will learn about …, หรือ will prepare 
students for …  2) ควรมีเนื้อหาสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร แต่ใช้ภาษาที่ชัดเจน และ
แคบกว่า 3) ใช้ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน ไม่มีความหมายก ากวม และ4) มีลักษณะที่เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ หรือสามารถปฏิบัติได้จริง และมีโอกาสที่จะบรรลุผลส าเร็จได้จริง 

 

    7.4.3 การก าหนดเนื้อหาสาระ ก่อนที่จะก าหนดเนื้อหา และทักษะภาษา 
ผู้พัฒนาหลักสูตรต้องมีการวางแผนพัฒนารายวิชา (Course Development) โดยมีการก าหนด
หลักการและเหตุผลของรายวิชาว่าจัดขึ้นเพื่อใคร เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับอะไร และใช้รูปแบบการ
สอน และการเรียนอะไร  นอกจากนี้ผู้พัฒนาหลักสูตรยังต้องมีการก าหนดระดับความสามารถทาง
ภาษาของผู้เรียนก่อนที่จะเริ่มเรียนในแต่ละรายวิชา และก าหนดระดับความสามารถทางภาษาของ
ผู้เรียนหลังจากที่เรียนจบในแต่ละรายวิชาแล้วไว้ให้ชัดเจน (the entry and exit proficiency level) 
หลังจากนั้นจึงจะวางแผนในการก าหนดเนื้อหาและทักษะทางภาษา (course content) ที่จะให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้  
 การก าหนดเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรต้องให้สัมพันธ์ สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นของผู้เรียนและครอบคลุมจุดประสงค์ที่หลักสูตรก าหนด ค าถามที่มักจะพบเสมอในการ
ก าหนดเนื้อหารายวิชาก็คือ เนื้อหาที่จะน ามาสอนมีอะไรบ้าง องค์ประกอบหรือหน่วยทางภาษาที่
ส าคัญมีอะไรบ้าง และจะมีการจัดเรียงล าดับเนื้อหาต่างๆอย่างไร ในการก าหนดเนื้อหารายวิชา 

Richards (2001: 148) กล่าวว่า จะเป็นการสะท้อนให้ทราบถึงสมมติฐานของผู้วางแผนพัฒนา
หลักสูตรที่มีเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษา การใช้ภาษา และการเรียนรู้ภาษา ตัวอย่างการก าหนด
เนื้อหารายวิชาการเขียน (Writing Course) ควรมีเนื้อหาดังนี้ 1) เนื้อหาด้านไวยากรณ์ที่ใช้ในการ
เขียน (Grammar) 2) เนื้อหาด้านหน้าที่ภาษาที่ใช้ในการเขียน (Functions) 3) เนื้อหาด้านหัวข้อที่
จะเขียน (Topics) 4) เนื้อหาด้านทักษะที่ใช้ในการเขียน (Skills) 5) เนื้อหาด้านกระบวนการในการ
เขียน (Processes) และ6) เนื้อหาด้านรูปแบบของเนื้อหาที่เขียน Ttexts) 
           Richards (2001) ยังกล่าวอีกว่า แนวทางที่น ามาใช้ในการเลือกเนื้อหารายวิชายังขึ้นอยู่
กับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ขึ้นอยู่กับระดับความรู้ความสะมารถในการใช้
ภาษาของผู้เรียน ขึ้นอยู่กับแนวคิดการเรียนการสอนภาษาในช่วงเวลานั้น ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญา
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ดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติ และข้ึนอยู่กับความสะดวกสบายในการจัดเนื้อหา แต่อย่างไรก็ตามการก าหนด
เนื้อหารายวิชาที่สอนต้องให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน และ
สอดคล้องกับเป้าหมาย และจุดประสงค์ที่หลักสูตรก าหนด 
 การก าหนดเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชายังต้องวางแผนเกี่ยวกับขอบเขตและการจัด
เรียงล าดับ (scope and sequence) ของเนื้อหาอีกด้วย เนื้อหาที่ก าหนดต้องมีขอบเขตความกว้าง 
และลึกเหมาะสมกับผู้เรียน การจัดเรียงเนื้อหาควรยึดหลักที่ว่าเนื้อหาทีส่อนก่อนจะเป็นเนื้อหาที่ให้
ความรู้กับผู้เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เนื้อหาที่จะเรียนต่อไป เกณฑ์ในการจัดเรียงล าดับ
เนื้อหาควรพิจารณาที่ระดับความยากง่ายของเนื้อหา โดยเริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก 
หรือซับซ้อนมากกว่า เรียงตามล าดับเวลาที่เกิดของเหตุการณ์  เรียงตามความจ าเป็น เรียง
ตามล าดับการเรียนรู้ก่อนหลัง (prerequisite learning) เรียงจากส่วนใหญ่หรือภาพรวมไปหา
ส่วนย่อย หรือในทางกลับกันเรียงจากส่วนยอ่ยไปหาส่วนใหญ่ และการเรียงเนื้อหาแบบเกิดขึ้นซ้ าๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนซ้ าเนื้อหาเดิม เป็นต้น นอกจากนี้แล้วในการเลือกเนื้อหายังขึ้นอยู่กับ
กรอบการท างานของการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา (syllabus framework) ที่ผู้พัฒนาหลักสูตร
เลือกใช้ เช่น กรอบการท างานของการพัฒนาหลักสูตรแบบ situational syllabus framework, 
functional syllabus framework, task-based syllabus framework และTopical competency-
based syllabus framework เป็นต้น 
 

    7.4.4 การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการเลือกวิธีการสอน คุณภาพของ
กิจกรรมการสอน หรือกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดเรียงล าดับการสอนที่ดีของครูผู้สอน
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีก เช่น ข้ึนอยู่กับสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์กร 
สภาพแวดล้อม และสภาพสังคมของสถานศึกษาแต่ละแห่งซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการสอนภาษา
ทั้งสิ้น  นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับตัวครูผู้สอน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้หลักสูตร
ภาษาประสบความส าเร็จในการน าไปใช้  คุณสมบัติ ทักษะ และความรู้ ของครูผู้สอนส่งผลต่อ
คุณภาพการสอน  นอกจากนี้คุณภาพการสอนยังขึ้นอยู่กับกระบวนการสอน  รูปแบบการสอนที่
เลือกมาใช้แต่ละรูปแบบ เช่น รูปแบบการสอน the communicative approach, the cooperative 
learning model, the process approach, the whole-language approach เป็นต้น  มีหลักการ 
ปรัชญา ความเชื่อที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้การจัดกระบวนการสอนของครูแตกต่างกันออกไป และ
คุณภาพการสอนยังขึ้นอยู่กับรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน กล่าวคือผู้เรียนมีความเข้าใจ
เป้าหมายของรายวิชาที่เรียนดีหรือไม่ ผู้เรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมภาษา
อย่างไร ผู้เรียนมีรูปแบบการเรียนรู้แบบใด รวมทั้งผู้เรียนมีแรงจูงใจอะไรในการเรียนรู้ภาษา 
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   7.4.5 การพัฒนาสื่อการสอน สื่อการสอนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการ
พัฒนาหลักสูตรภาษา เพราะโดยทั่วไปข้อมูลทางภาษาที่ผู้เรียนได้รับและฝึกในชั้นเรียนภาษา    
จะมาจากสื่อการสอนต่างๆที่ครูน ามาใช้ เช่น ต าราเรียนที่มีจ าหน่ายเชิงพานิช หรือสื่อการสอนที่ครู
ผลิตขึ้นใช้เอง นอกจากนี้สื่อการสอนยังให้แนวคิดกับครูผู้สอนในการออกแบบกิจกรรมการสอน  
ได้ด้วย โดยเฉพราะครูผู้สอนที่ยังไม่มีประสบการณ์มากเพียงพอ Richards (2001:251) กล่าวว่า
รูปแบบของสื่อการสอนที่ ใช้มี  3 รูปแบบ ได้แก่ 1)  สื่อการสอนที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์  (printed 
materials) เช่น หนังสือ ต าราเรียน หนังสือแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น 2) สื่อการสอนที่
ไม่ตีพิมพ์ (nonprint materials) เช่น ส่ือการสอนคอมพิวเตอร์ สื่อการสอนประเภทแถบบันทึกเสียง 
และแถบบันทึกภาพ เป็นต้น 3) สื่อการสอนที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สื่อสิ่งพิมพ์ (print and 
nonprint materials) เช่น สื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-access materials) สื่อทาง
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  สื่อการสอนที่พัฒนาข้ึนใช้ในหลักสูตรภาษามีหน้าที่ส าคัญหลายอย่าง ดังที่ 
Cunningsworth (1995: 7) ได้สรุปหน้าที่ที่ส าคัญของสื่อการสอนภาษาไว้ดังนี้  1) เป็นแหล่ง
ความรู้ที่น าเสนอความรู้ทั้งที่เป็นภาษาพูด และภาษาเขียน  2) เป็นแหล่งที่รวบรวมกิจกรรมภาษา
ที่ผู้เรียนน ามาฝึกในการสื่อสาร 3) เป็นแหล่งอ้างอิงส าหรับผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาภาษาด้าน
ไวยากรณ์ ค าศัพท์ การออกเสียง และอ่ืนๆ 4) เป็นแหล่งที่รวบรวมความคิด และสิ่งกระตุ้นในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาในชั้นเรียน 5)  เป็นประมวลการสอนประจ ารายวิชา (syllabus) ที่
ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการสอนภาษาแก่ผู้เรียน และ6) เป็นตัวช่วย หรือตัวสนับสนุนครูผู้สอนที่
มีประสบการณ์ในการสอนภาษา ยังไม่มาก และยังขาดความมั่นใจในการสอน 

   ครูผู้สอนบางคนใช้สื่อการสอนเป็นแหล่งทรัพยากรการสอนที่ส าคัญ โดยใช้เป็น
ตัวก าหนดเนื้อหาของบทเรียน ใช้ก าหนดความสมดุลย์ของทักษะภาษาที่สอน และใช้ก าหนด
ประเภทของกิจกรรมภาษาที่ผู้เรียนฝึก ในด้านผู้เรียน สื่อการสอนท าหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลทาง
ภาษาที่เรียนให้กับผู้เรียน นอกเหนือจากที่ได้รับจากครูผู้สอน ในบางครั้งครูผู้สอนจ าเป็นต้อง
ออกแบบสื่อการสอนภาษาขึ้นใช้เอง ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และจุดประสงค์ของหลักสูตร  
รวมทั้งมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน  ในประเด็นนี้ Tomlinson 
(1998)ได้เสนอแนะลักษณะที่ดีของสื่อการสอนภาษาซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1) ส่ือการสอนภาษาที่ดีควรมี
ผลในการท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาได้ดี รวดเร็ว 2) สื่อการสอนภาษาที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียน
รู้สึกสะดวกสบายในการเรียนภาษา 3) สื่อการสอนภาษาที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความ
เชื่อมั่นในการเรียนและการใช้ภาษาที่เรียน 4) สื่อการสอนภาษาที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับรู้
หรือเข้าใจสิ่งที่เรียนได้ 5) สื่อการสอนภาษาที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาที่เรียน 6) สื่อ
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การสอนภาษาที่ดีควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาที่ถูกต้องและใช้ได้จริง 7) สื่อการสอนภาษาที่
ดีควรควรตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน โดยให้ความส าคัญกับความจริงที่ว่าผู้เรียน
มีรูปแบบการเรียนรู้ภาษาที่แตกต่างกัน 8) สื่อการสอนภาษาที่ดีควรให้ความส าคัญกับความจริง
ที่ ว่าผู้เรียนมีทัศนคติในการเรียนภาษาแตกต่างกัน  9)  สื่อการสอนภาษาที่ดีควรเพิ่มขีด
ความสามารถสูงสุดในการเรียนรู้ภาษาแก่ผู้เรียน 10) สื่อการสอนภาษาที่ดีไม่ควรมีกิจกรรมการฝึก
ภาษาแบบควบคุมมากเกินไป ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างอิสระมากที่สุด และ11) สื่อ
การสอนภาษาที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการเรียนภาษาของตนเอง 

    7.4.6 การก าหนดรูปแบบการวัดผล ในการก าหนดรูปแบบการวัดผลเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญมากขั้นตอนหนึ่งในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการ
ประเมินความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้ เ รียนว่าบรรลุตามเป้าหมาย                    
และจุดประสงค์ที่หลักสูตรก าหนดหรือไม่ รูปแบบการวัดผลการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนที่นิยมใชก้ัน
อย่างกว้างขวางมี 4 ประเภท ได้แก่ (Brown, 1995: 108-112) 

    1) การวัดผลเพื่อวัดความสามารถทั่วไปในการใช้ภาษาของผู้เรียน (proficiency) 
โดยปกติการวัดผลลักษณะนี้จะวัดความสามารถทั่วไปด้านการใช้ภาษาของผู้เรียน โดยไม่มีการ
อ้างอิงถึงหลักสูตรใดเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการศึกษาว่าผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภาษามากน้อย
เพียงใด ก่อนที่ผู้เรียนจะเริ่มเรียนภาษาในหลักสูตรใหม่ และผลของการวัดความสามารถทั่วไปใน
การใช้ภาษาของผู้เรียนยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดระดับความสามารถที่เหมาะสมของ
เป้าหมาย และจุดประสงค์ของหลักสูตรให้เหมาะสมกับระดับความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน
อีกด้วย  การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถทั่วไปในการใช้ภาษาของผู้เรียนไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายที่จะวัดผลการเรียนรู้ และการสอนภาษาที่เจาะจง เพราะจุดประสงค์ส าคัญของการวัด
ความสามารถทั่วไปในการใช้ภาษาของผู้เรียน คือเพื่อใช้การตัดสินใจรับผู้เรียนเข้าเรียน และจบ
จากหลักสูตร รวมทั้งเพื่อน ามาใช้ในการปรับระดับภาษาที่ก าหนดไว้ในเป้าหมาย และจุดประสงค์
ของหลักสูตรให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน 
   2) การวัดผลเพื่อจัดชั้นเรียนผู้เรียน (placement) เป็นการวัดผลที่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อแสดงให้ทราบว่าผู้เรียนคนใดในหลักสูตรทีม่ีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะด้านภาษามาก
หรือน้อย เพื่อความสะดวกในการจัดกลุ่ม หรือจัดห้องเรียนตามระดับความสามารถของผู้เรียน 
แบบทดสอบที่น ามาใช้ในการวัดผลเพื่อจัดชั้นเรียนของผู้เรียนควรจะพัฒนาให้เหมาะสมกับ
หลักสูตร 
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   3) การวัดผลเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาของผู้เรียน (achievement)     
ผู้วางแผนพัฒนาหลักสูตรภาษาให้ความสนใจในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้น จึงต้องการทราบว่าผู้เรียนแต่ละคนมีการเรียนรู้ภาษาได้มากน้อยเพียงใดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร แบบทดสอบที่ใช้จะพัฒนาขึ้นให้สัมพันธ์กับเป้าหมาย และ
จุดประสงค์ของหลักสูตร และจะทดสอบผู้เรียนในตอนท้าย หรือเมื่อจบหลักสูตร เพื่อพิจารณาว่า
ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดประสงค์ของหลักสูตรอย่างไร ถ้าต้องการให้ได้ผลดีเพิ่มมากขึ้นควรมีการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาของผู้เรียน 3 ช่วงคือ ช่วงเริ่มต้น ช่วงกลาง และช่วงท้ายของการ
ใช้หลักสูตร 
     4) การวัดผลเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน (diagnosis) เป็นการวัดผลเพื่อวินิจฉัยปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการวัดผลที่มุ่งเน้นข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็งและ
จุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละคน  ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เรียน และครูผู้สอนได้ทราบจุดแข็งและ
จุดอ่อนในการเรียนภาษา ดังนั้นโดยปกติการวัดผลเพื่อวินิจฉัยผู้เรียนจะกระท าในช่วงเวลาที่
ผู้เรียนก าลังเรียนภาษา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะสายเกินไป และเป็นการวัดผลที่ช่วย
ส่งเสริมจุดแข็ง และก าจัดจุดอ่อนของผู้เรียน   

 Richards (2001: 291-293) กล่าวว่าการประเมินหลักสูตรเป็นขั้นหนึ่งที่มีความส าคัญ    
ในการพัฒนาหลักสูตร แนวทางที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรภาษาแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ซึ่งแต่
ละแนวทางมีจุดประสงค์ในการประเมินแตกต่างกัน ดังนี้ 
  1. การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร (formative evaluation) เป็นการประเมิน
เพื่อศึกษาว่าหลักสูตรที่ก าลังใช้นั้นมีอะไรบ้างที่เป็นข้อดีและมีข้อบกพร่องอะไรบ้างที่ต้องแก้ไข   
โดยมุ่งเน้นการประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา และการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินลักษณะนี้จะน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่พบ และปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
เช่น ระยะเวลาที่ใช้ส าหรับจุดประสงค์แต่ละข้อของหลักสูตรเหมาะสมหรือไม่ การทดสอบเพื่อจัด
กลุ่มผู้เรียน (จัดชั้นเรียน) เหมาะสม ถูกต้องตามระดับความสามารถของผู้เรียนหรือไม่ การใช้ต ารา
เรียนได้ผลดีมากน้อยเพียงใด วิธีการสอนที่ครู้ผู้สอนเลือกมาใช้เหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น 
   2.การประเมินเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้หลักสูตร (illuminative evaluation) 
เป็นการประเมินเพื่อศึกษาว่าลักษณะต่างๆของหลักสูตรมีการท างานอย่างไร และจะน าไปใช้ได้
อย่างไรจึงจะประสบผลส าเร็จ เป็นการประเมินเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกระบวนการ
สอน และการเรียนรู้ภาษาตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ประเมินเพื่อศึกษาว่าผู้เรียนปฏิบัติภาระงาน
ต่างๆของกลุ่มอย่างไร และสมาชิกกลุ่มแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่เท่าเทียมกันหรือไม่ ครูผู้สอนใช้กลวิธี
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อะไรบ้างในการแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียน ในขณะที่สอน ครูผู้สอนใช้การตัดสินใจในเรื่อง
อะไรบ้าง มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์แบบใดบ้างระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนในชั้นเรียน และผู้เรียนใช้
กลวิธีอะไรบ้างในการอ่านบทอ่านแต่ละประเภท เป็นต้น การท าวิจัยในชั้นเรียนภาษาจัดเป็นการ
ประเมินเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้หลักสูตร  
   3. การประเมินหลังการใช้หลักสูตร (summative evaluation) เป็นการประเมินที่
ด าเนินการหลังจากที่มีการน าหลักสูตรไปใชแ้ล้ว เพื่อน าผลการประเมินมาตัดสินใจเกี่ยวกับคุณค่า 
หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้หลักสูตร แนวทางการประเมินหลังการน าหลักสูตรไปใช้ จึงมุ่งเน้น
ที่การประเมินเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของหลักสูตรที่น ามาใช้ว่ามีมากเพียงใด 
และรวมถึงมีการให้การยอมรับในหลักสูตรมากน้อยเพียงใด เช่น ประเมินเพื่อศึกษาว่ากระบวน
รายวิชาที่เปิดสอนมีประสิทธิภาพอย่างไร บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาภาษา
อะไรบ้าง จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงพอหรือไม่ หรือจ าเป็นต้องปรับปรุงจุดประสงค์หรือไม่         
เป็นต้น  
   การประเมินหลักสูตรเป็นการประเมินปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการ
ออกแบบ และการน าหลักสูตรภาษา และสื่อการเรียนการสอนไปใช้จริง  เป็นการหาค าตอบของ
ค าถามส าคัญๆที่ว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ เมื่อมีการน าหลักสูตร
ไปใช้แล้ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชั้นเรียนภาษา และในสถานศึกษา หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรมีความพึงพอใจหลักสูตรหรือไม่ เป็นต้น  การประเมินหลักสูตรภาษา 
จึงมุ่งเน้นที่การเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นต่างๆของหลักสูตรภาษา เพื่อน ามาท าความเข้าใจว่า
หลักสูตรภาษาที่พัฒนาขึ้นนั้นท าหน้าที่อย่างไร และประสบความส าเร็จในการน าไปใช้หรือไม่      
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในระดับต่างๆ ของการพัฒนาหลักสูตรภาษา เช่น สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนภาษาหรือไม่ จ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมครูผู้สอนเพิ่มเติมหรือไม่ และ
ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านภาษาเพียงพอหรือไม่  
     Sansers (1992) Weir และ Roberts (1994) และ Brown (1995) ได้กล่าวถึงการ
ประเมินหลักสูตรไว้สอดคล้องกันว่า ในการประเมินหลักสูตรภาษาจะมุ่งเน้นที่การประเมินใน
ประเด็นต่างๆของหลักสูตร ดังนี้ 1) การออกแบบหลักสูตร (curriculum design) โดยประเมิน
เกี่ยวกับคุณภาพของการวางแผน และการจัดระบบในการพัฒนาหลักสูตร 2) เนื้อหาของหลักสูตร
และเนื้อหาของประมวลรายวิชา (the syllabus and curriculum content) โดยพิจารณาว่าเนื้อหา
ภาษาที่ก าหนดมีความสอดคล้องกันอย่างไร   มีระดับความยากง่ายแตกต่างกันอย่างไร 
กระบวนการในการทดสอบ และวัดผลประสบความส าเร็จอย่างไร เป็นต้น 3) กระบวนการที่ใช้ใน
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ชั้นเรียนภาษา (classroom processes) เพื่อประเมินว่ามีการน าหลักสูตรภาษามาปฏิบัติใช้ได้
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 4) สื่อการสอน (materials of instruction) เพื่อให้ทราบว่าสื่อการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นใช้ในหลักสูตร ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาได้หรือไม่                 
5) ครูผู้สอน (teachers) โดยพิจารณาว่าครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอย่างไรในชั้นเรียน  
ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรอย่างไร และสอนอะไรให้แก่ผู้เรียน เป็นต้น  6) การฝึกอบรม
ครูผู้สอน (teacher training) เพื่อประเมินว่าการจัดฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนในการใช้หลักสูตร
เพียงพอหรือไม่  ต้องจัดในประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ 7) ผู้เรียน (the students) โดยประเมินว่า
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และรับรู้อะไรได้บ้างเกี่ยวกับภาษา และผู้เรียนมีส่วนร่วมอะไรบ้างในการ
เรียน 8) การตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน (monitoring of pupil progress) โดย
การประเมินผลจากการวัดและประเมินผลระหว่าง เรียนภาษา(formative)ว่าผู้ เ รียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอย่างไรบ้าง 9) แรงจูงใจในตัวผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษา (learner 
motivation) โดยการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของครูผู้สอนในการช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ภาษาตามเป้าหมาย และจุดประสงค์ที่ก าหนด 10) สิ่งแวดล้อมในการ
เรียนรู้ (learning environment) โดยประเมินว่าสถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ หรือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษา หรือสนองความต้องการในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด         
11) คณะท างานในการพัฒนาหลักสูตร (staff development) โดยประเมินว่าระบบการจัดการใน
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะท างานในการพัฒนาหลักสูตร ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
มากน้อยเพียงใด 12) สถานศึกษา (the institution) โดยประเมินว่าสถานศึกษา หรือสถาบันมี
ระบบการบริหารจัดการภายในอะไรบ้างที่สนับสนุนการใช้หลักสูตร  มีการใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง 
และมีรูปแบบการส่ือสารท าความเข้าใจกันอย่างไรในสถานศึกษา และ13) การตัดสินใจ (decision 
making) โดยประเมินว่าคณะท างานในสถานศึกษา ได้แก่ ครูใหญ่ ครูผู้สอน และคนอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง มีการตัดสินได้ดีเพียงใดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนตาม
หลักสูตร   
  จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร เป็นการจัดท าหลักสูตร หรือการ
ปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และ
สอดคล้องกับสภาพสังคม ในการพัฒนาหลักสูตร จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาถึงข้อมูลพื้นฐาน
ในด้านต่างๆ เพื่อให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีความสมบูรณ์ สามารถสนองความต้องการของ
บุคคล และสังคม  นักพัฒนาหลักสูตรต้องพิจารณาความคิดเห็นพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวิทยาการ
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เทคโนโลยีต่างๆ การพัฒนาหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษา นักพัฒนาหลักสูตรได้เสนอรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรไว้หลายคนซึ่งมี
ขั้นตอนที่ใกล้เคียงกันโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน การก าหนด
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน การก าหนดเนื้อหา
หลักสูตร การเลือกใช้วิธีการสอน สื่อการสอน และขั้นตอนการประเมินผลการใช้หลักสูตรภาษาที่
พัฒนาข้ึนว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้มากน้อยเพียงใด จึงกล่าวได้ว่าการพัฒนา
หลักสูตรเป็นกระบวนการเชิงระบบที่มีข้ันตอนในการด าเนินการ   
 

8. หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการรายวิชาการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียนเมือ่
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียนไว้ว่า ผู้เรียน
อ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน ที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ  ผู้เรียนเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม เขียนสรุปใจความส าคัญ เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอย่างมีเหตุผล เมื่อวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามสาระ พบว่า สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ก าหนดให้ผู้เรียนตีความเรื่องที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 
  ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ ได้มีการก าหนดให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1-2 (อ 31201-อ 31202) เป็นวิชาบังคับเลือก ส าหรับผู้เรียนทุกโปรแกรม
การเรียน โดยก าหนดเวลาเรียน 3 คาบต่อสัปดาห์ จ านวน 1.5 หน่วยการเรียน แต่ในทางปฏิบัติ
จริงในการสอนรายวิชานี้จะมีครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาสอนด้วย 1 คาบเรียน ดังนั้นจึงเหลือ
ความรับผิดชอบที่ครูประจ าการคนไทยสอนเพียง 2 คาบเรียนเท่านั้น โดยมีค าอธิบายรายวิชา ดังนี้ 
 

      “เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถอ่านข้อความชนิดต่างๆ (text types) แล้วสามารถตีความเรื่องที่อ่าน
อย่างมีเหตุมีผล สามารถจ าแนกแยกแยะข้อความที่อ่านได้  สามารถบอกจุดประสงค์ของผู้เขียน  
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สามารถบอกน้ าเสียง หรืออารมณ์ของผู้เขียน สามารถจ าแนกข้อเท็จจริง และความคิดเห็น  
สามารถตัดสินเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่น าเสนอในเรื่องที่อ่าน สามารถเปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกต่าง และสามารถสรุปความของเรื่องที่อ่านได้ และสามารถเขียนแสดงความคิดเห็น 
เขียนบรรยายความ เขียนสรุปความ โดยใช้ส านวนภาษาที่เหมาะสม และถูกต้องได้ เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และสามารถน าทักษะที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ต่อระดับที่สูงข้ึน และเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต” 
 จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับทักษะ
การอ่านและทักษะการเขียน สรุปได้ว่า หลักสูตรมีความต้องการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
การอ่านสูงถึงขั้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ แต่หลักสูตรไม่ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ไว้ให้ครูผู้สอน รวมทั้งก าหนดทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้แต่เพียงว่าต้องการให้ผู้เรียน
สามารถอ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านได้เท่านั้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่นักวิชาการจ านวน
มากได้ศึกษาไว้ นอกจากนี้สาระที่หลักสูตรก าหนดไว้กว้างๆว่าเป็นการอ่านบทอ่านเกี่ยวกับสารคดี 
และบันเทิงคดี  ส าหรับด้านการเขียน หลักสูตรก าหนดกว้างๆไว้เพียงว่า ต้องการให้ผู้เรียน มี
ความสามารถในการเขียนสื่อสารโต้ตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องราวต่างๆที่ใกล้ตัว 
เกี่ยวกับประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม   
โดยเขียนสรุปใจความส าคัญได้ รวมทั้งเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เขียนบรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอย่างมีเหตุผล ครูผู้สอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่มีเนื้อหา
สาระเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน 

 

9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

      จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  ทักษะ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
และทักษะสังคม มีรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 
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 9.1 งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
   

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
ผู้เรียน พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์แตกต่างกัน และพบว่ามีการน า
รูปแบบการสอนต่างๆมาพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้ เรียนให้สูงขึ้น ดังผลการ
ศึกษาวิจัยต่อไปนี้ 
 ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะที่มีความส าคัญ ที่นักการศึกษา และนักวิชาการ
ด้านการสอนภาษาอังกฤษหลายท่านให้ความสนใจ เพื่อหารูปแบบการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ Lui (2010) ได้ศึกษาวิจัยการน าทฤษฎี Appraisal 
Theory มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 100 คนที่ก าลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้
ระยะเวลา 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนอ่านตาม
ทฤษฎี Appraisal Theory มีคะแนนเฉล่ียการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยแนว
การสอนอ่านแบบดั้งเดิมที่มีครูผู้สอนคอยแปลบทอ่าน และบอกความหมายของค าศัพท์ 
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Haromi (2014)ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนชาวอิหร่านที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
โดยใช้การสอนตามทฤษฎี Appraisal Theory โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบัน 

Institute for Higher Education ACECR Khuzestan ประเทศอิหร่าน จ านวน 60 คน โดย
ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่เรียนการอ่านตามทฤษฎี Appraisal Theory         
สูงกว่าคะแนนของกลุ่มควบคุมที่เรียนการอ่านด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญ  
 นอกจากนี้นักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษได้พยายามศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับการน าแนวคิดของการสอนแบบตรง (Direct Instruction) มาใช้พัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน ดังงานวิจัยของ  Patching, et al (1983) ที่ได้ศึกษาวิจัยเพื่อ
เปรียบเทียบการใช้แนวการสอนแบบตรง (Direct Instruction) กับแนวการสอนแบบใช้สมุด
แบบฝึกหัดตรวจแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ (A workbook-with-corrective-feedback approach)    
ในการสอนทักษะการอ่านเชงิวิเคราะห ์โดยศึกษาทักษะย่อย จ านวน 3 ทักษะได้แก่ ทักษะการสรุป
ความอ้ าง อิ งที่ ผิ ด (faulty generalization) ทั กษะกา รบอกสาเ หตุที่ ผิ ด ( false causality)              
และทักษะการให้ข้อพิสูจน์ที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมเหตุสมผล (invalid testimonial) โดยใช้สุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับเกรด 5 จ านวน 39 คน หลังจากทดลองเสร็จสมบูรณ์แล้วกลุ่มตัวอย่าง
จะได้รับการทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนทักษะการอ่าน
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เชิงวิเคราะห์แบบตรง มีคะแนนการสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
สอนแบบใช้สมุดแบบฝึกหัดตรวจแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ ทุกทักษะย่อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จากผลการวิจัยข้างต้นท าให้ทราบว่าในการสอนทักษะการอ่านเชิงวิ เคราะห์นั้น
จ าเป็นต้องสอนให้ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับทักษะย่อยแต่ละทักษะ พร้อมกันนั้นต้องให้
แนวการฝึกใช้ทักษะย่อยอย่างเพียงพอ จึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะขาดโอกาสในการเรียนทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ก็ตาม การสอนแบบ
ตรงก็สามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้ ดังผลการวิจัยของ 
McCaleb Z (2010) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนที่ขาด
โอกาสในการเรียน โดยใช้แนวการสอนแบบตรง (Direct Instruction) โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีฐานะยากจนในโรงเรียนย่านชานเมืองที่ไม่เจริญ 
ผลการวิจัยครั้งนี้ยังคงช่วยสนบัสนุนถึงข้อดีในการใช้การสอนแบบตรงในการพัฒนาทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพได้ ผลการวิจัยครั้งนี้ยังเสนอะแนะว่าครูผู้สอนควรให้
ความช่วยเหลือผู้เรียนในระยะเริ่มแรกอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้การสาธิตให้ผู้เรียนได้ดู และใช้เป็นตัวอย่าง เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจดีแล้ว ครูผู้สอน
ควรลดบทบาทลงทีละน้อย เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างอิสระ  
 นอกจากจะมีการน าแนวการสอนที่ได้รับความสนใจมาใช้พัฒนาทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ของผู้เรียนแล้ว นักการศึกษา และนักวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษยังมีการ
ศึกษาวิจัยโดยพัฒนาหลักสูตรการสอนทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์แก่ผู้เรียนอีกด้วย ดังเช่น
งานวิจัยของ Albeckay (2014) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนซึ่งก าลังศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศลิบยา (ลิเบีย)โดยใช้หลักสูตการอ่านเชิง
วิเคราะห์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน โดยก าหนดให้กลุ่มทดลองเรียนการอ่านตามหลักสูตรการอ่านเชิง
วิเคราะห์ที่มีการสอนให้ผู้เรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ทักษะ
การจ าแนกข้อเท็จจริงและความคิดเห็น(facts and opinions) ทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์และ
น้ าเสียงของผู้เขียน(author’s purpose and tone)ทักษะการตีความ (making inferences)ทักษะ
การประเมินค่า(making evaluation) และทักษะการวิเคราะห์บทอ่าน(analysing the text) 
ในขณะที่กลุ่มควบคุมเรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การสอนแบบยึดครูผู้สอนเป็นส าคัญ 
และการสอนแบบเน้นไวยากรณ์และแปล (A teacher-centred approach and a grammar 
translation method) ผลการวิจัยพบว่าทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะที่มีความส าคัญกับ
ผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (EFL learners)เป็นอย่างมาก และการสอน
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ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้นได้  
 จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษหลายท่าน
พบว่าการสอนกลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์แกผู่้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ในการอ่านบทอ่าน
มีผลดีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน ดังผลการศึกษาวิจัยของ
Taleb และTalebi (2015) ที่ศึกษาผลของการสอนกลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่มีต่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้อ่านเชิงวิเคราะห์ โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษชาว
อิหร่าน จ านวน 48 คน ในสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ Mehr Mahan Gostar ในเมือง Sari 
ประเทศอิหร่าน โดยสอนให้ผู้เรียนฝึกใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์
การท าบรรณนิทัศน์ในขณะที่อ่าน (Annotating) กลยุทธ์การตั้งค าถาม(Questioning) กลยุทธ์การ
สรุปย่อประเด็นส าคัญ(Summarizing) และกลยุทธ์การตีความ  (Inferencing) จากการ
เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างพบว่าคะแนนสอบหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสรุปได้ว่าการสอนกลยุทธ์ด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนมีผลดีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของNasrollahi, Krishnasamy และNoor (2015) ที่ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนชาวอิหร่านซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวใน
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และก าลังศึกษาอยู่ในเกรด 10 โดยผลการวิจัยพบว่า การสอน
กลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับกลยุทธ์ด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์และสามารถอ่านบทอ่านได้เข้าใจมากขึ้นโดยใช้เวลาลดน้อยลง และยังพบว่ากลยุทธ์ด้าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ที่กลุ่มตัวอย่างชาวอิหร่านน ามาใช้ในการอ่านมากได้แก่กลยุทธ์การอ่านแบบ
คร่าวๆ และอ่านแบบค้นหาข้อมูลเฉพาะ (Skimming and scanning)กลยุทธ์การศึกษา
องค์ประกอบและโครงสร้างของบทอ่าน (As a means of processing the text) กลยุทธ์การถาม
ค าถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง (Asking questions for better understanding) และกล
ยุทธ์การเขียนบันทึกย่อเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน (Taking notes) นอกจากนี้ Rajabi และTabatabaee 
(2015) ได้ศึกษาผลของการสอนกลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนชาวอิหร่าน ซึ่งท าการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน ใน
มหาวิทยาลัยIslamic Azad University วิทยาเขตQom โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มได้รับการสอนอ่านบทอ่านจ านวน 10 เรื่องเหมือนกัน     
แต่กลุ่มทดลองจะได้รับการสอนกลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ กลยุทธ์การท าบรรณ
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นิทัศน์ในขณะที่อ่าน(Annotating) กลยุทธ์การตั้งค าถาม(Questioning) กลยุทธ์การสรุปย่อ
ประเด็นส าคัญ(Summarizing and outlining) และกลยุทธ์การตีความ (Inferencing) ในขณะที่
กลุ่มควบคุมครูผู้สอนใช้วิธีการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจเพียงอย่างเดียว ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า
การสอนกลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ส าหรับนักการศึกษาและนักวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีจ านวน
หลายท่านที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์แก่ผู้เรียนทั้ง
ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ได้แก่งานวิจัยของสุทธินันท์ ศิริไทย (2551) ได้ศึกษา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมเด็จ
พระญาณสังวร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 จ านวน 30 คน โดยมีเครื่องมือการวิจัย
ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง.25-.73 ค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง .37-.68 และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการวิจัยของสาวิตรี สีพะนามน้อย (2551) เป็น
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อ
ความสามารถในการสอนอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่า หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน
ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี
วิจารณญาณ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  ในปีต่อมาอาภา ธัญญะศิริกุล (2552) ได้ศึกษา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจต่อวิธีจัดการเรียนรู้
แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 44 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีวิจารณญาณที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษอย่างมี วิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ ได้รับการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
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ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณคิดเป็นร้อยละ 78.61ของคะแนนเต็ม 
โดยผ่านเกณฑ์ค่าเฉล่ียร้อยละ 70 ตามที่ก าหนด 
  นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาและนักวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษไทยบางท่านที่ให้
ความสนใจในการพัฒนารูปแบบการสอนขึ้นมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียน ได้แก่ 
งานวิจัยของวิภาดา พูลศักดิ์วรสาร (2556) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้น
ภาระงานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาส าหรับผู้ใหญ่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
และงานวิจัยของรพีพรรณ สุฐาปัญณกุล (2557) การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเทคนิค
โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงการเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี เป็นต้น 
 จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่าทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เป็น
ทักษะที่มีความส าคัญต่อผู้เรียน และเป็นทักษะที่ได้รับความสนใจจากนักการศึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง ในการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางมาใช้ใน
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยการใช้แนวการสอนแบบตรง การสอนกล
ยุทธ์ด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการสอนต่างๆที่อาศัยหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีด้านการสอนภาษา มาช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนให้สูงข้ึน 
 

  9.2 งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
  

  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียน พบว่า
ความสามารถในการเขียนของนักเรียนได้รับการพัฒนาใหสู้งข้ึน โดยมีการน ารูปแบบการสอนเขียน
รูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังผลการศึกษาวิจัยต่อไปนี้ 
  สุวรรณา ตันตยานุสรณ์ และอัญชลี  เสริมส่งสวัสดิ์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็น
การวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหารูปแบบการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สามารถพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ        
และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างก่อนได้รับการเรียน
การสอนกับภายหลังได้รับการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้  และศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้สอนเกี่ยวกับแผนการเรียนรู้เรื่องการสอนทักษะการเขียนตามรูปแบบที่ได้จากงานวิจัย และ      
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ 
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ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่สามารถพัฒนาทักษะการเขียน
ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการ
สอนที่เน้นกระบวนการ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้เรื่อง
การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เขียนภาษาอังกฤษภายหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ผู้สอน และ
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ต่อการเรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วย
รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการ 
 ประนอม ไชยวิชิต (2544) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม
โครงงานภาษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิมาย
วิทยา จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย รูปแบบการ
สอนเพื่อการสื่อสาร แบบสังเกตพฤติกรรมใช้กลวิธีการเขียนโครงงานภาษา และแบบประเมิน
ตนเองเรื่องการใช้กระบวนการในการฝึกทักษะการเขียน ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น การปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษามีส่วนกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้น 
  สมพิศ พูลเจริญ (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้โครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านชีวิทยา จ านวน 20 คน ระยะเวลาในการทดลองจ านวน 16 คาบๆ 
ละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการด าเนินกิจกรรมโครงงาน แบบประเมินการ
ท างานร่วมกัน แบบประเมินผลงานด้านการเขียน และแบบบันทึกการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนอยู่ในระดับดี และผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
การเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน 
  สุดาจิต สุ่มมาตย์ (2547) ได้ศึกษาการประเมินผลตามสภาพจริงในทักษะการอ่านและ
การเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านนาแพง 
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง มีจ านวน 30 คน การวิจัยใช้ขั้นตอนการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร และใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ Kemmis และMcTaggart 
ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนและการประเมินตามสภาพจริงที่จัดขึ้นส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาการแก่ผู้เรียน และกระบวนการการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 2) ผลการประเมิน
กระบวนการเรียนรู้ ทางด้านความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ท าใบงานได้ถูกต้องตามเกณฑ์ การปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก และสามารถ
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พัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรมต่าง ๆ ตามระยะการประเมินมากขึ้นจนครบทุกรายการ และ3)ผลการ
ประเมินการเรียนรู้พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด นักเรียนทุกคนท าโครงงานอยู่
ในระดับดี 
  จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเขียนสรุปได้ว่า การใช้กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีปฎิ
สัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีขั้นตอนการเขียนที่เป็นระบบ ตลอดจนผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในการ
สะท้อนผลงาน ท าให้ทราบข้อดี ข้อบกพร่องของงานเขียนของตน สามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 9.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงาน 
 

  จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ส่วนมากมุ่ง
ศึกษา และพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช้ทักษะภาษาทั้ง 4 ทักษะ ดังผลการวิจัย
ต่อไปนี้ 
    ทองใบ ทองภูบาล (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จังหวัด
เลย จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ มีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีเจตคติต่อการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 กัลย์ชลากรณ์ มหาพัฒนไทย (2548) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่
มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนธนบุรีเทพีพลารักษ์ จ านวน 35 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน เครื่องมือที่
ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร แบบประเมินงาน
ปฏิบัติ แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ แลแบบสอบถามวัดพฤติกรรมกล้าแสดงออก 
ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติมีความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีเตคติต่อการเรียน และพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 พัชรี  วิจิตรไพศาล (2548) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร เพื่อการเป็นยุวมัคคุเทศก์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 11 คน โดยใช้
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โปรแกรมฝึกอบรมแบบเน้นงานปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบประเมินความรู้
เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ แบบประเมินตนเอง แบบบันทึกการปฏิบัติงาน และแบบบันทึกความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยว ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร เพื่อการเป็นยุวมัคคุเทศก์ เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความมั่นใจ
ในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น 
   วันเพ็ญ  เรืองรัตน์ (2549) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราช
รังสฤษฎ์ิ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านว น 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบวัดความสามารถด้านการเขียน แบบประเมินด้านการเขียน และแบบบันทึกการเรียนรู้
ด้านการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ ได้ รับการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ                    
มีความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษสูงข้ึน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สุภัทรา  ราชายนต์ (2551) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อ
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนพระ
หฤทัย คอนแวนต์ จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นงานปฏิบัติ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียน และแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนการ
เขียนภาษาอังกฤษ ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติมีความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 Prabhu (1979) ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          
ทางตอนใต้ของประเทศอินเดยี ด้วยหลักสูตรที่เน้นภาระงาน พบว่า ผลการเรียนภาษาของนักเรียน
เป็นที่น่าพอใจ และได้ด าเนินโครงการนี้ต่อไป 
 Chapman (1991) ได้ศึกษา ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษา โดยศึกษากับนักเรียนเกรด 9 จ านวน 62 คน แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม
ทดลอง 31 คน และกลุ่มควบคุม 31 คน โดยกลุ่มทดลองสอนแบบร่วมมือ และกลุ่มควบคุมสอน
แบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่ากลุ่มควบคุม จึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา 
    Simmons (1994) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการน ากลวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ไปใช้ในโรงเรียนสอนประสบการณ์ภาษาโดยใช้วิธีการทางคุณภาพจากการสังเกต และสัมภาษณ์
ครูในโรงเรียนประถมศึกษาระดับ 1-5 จ านวน 16 คน พบว่า ในขณะที่ท ากิจกรรมการเรียนแบบ
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ร่วมมือนั้นมีครูจ านวน 1 คน เท่านั้นที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือตามที่ผู้วิจัยแนะน า แต่ครู
คนอ่ืนๆได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขการสอนของตนเองขระที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อให้
เหมาะสมกับการสอน จากผลการสังเกต และการสัมภาษณ์ได้รับค าแนะน าว่า การเรียนแบบ
ร่วมมือช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในด้านสังคม นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู หรือกลุ่มเพื่อน 
   Abidin (1997) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูปแบบเน้นภาระงานในรูปโครงงานใน
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ที่มุ่งให้ความส าคัญกับ
ความร่วมมือของผู้เรียน ผลการศึกษา พบว่า การปฏิบัติโครงงานเป็นการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จริงที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เ รียน ผู้เรียนมีความสนุกสนาน ตื่นเต้นที่ตนเอง
สามารถใช้ภาษาส่ือสารได้ในชีวิตจริง  
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานใน
การพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ จะเห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานมีความสามารถสูงข้ึนกว่าก่อนการเรียน รวมถึงมีเจตคติต่อการเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานสูงข้ึนด้วย 
 

   9.4 งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ และทักษะสังคม 
 

  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือพบว่ามีการศึกษาและท าวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อศึกษาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษด้านต่างๆ ในประเทศ
ไทย ดังต่อไปนี้ 
 สุจิตรา  เวทยาวงศ์ (2545) ได้ศึกษาความเข้าใจในการอ่าน และความสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการสอนด้วยโครงสร้างระดับยอด 
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD กับการสอนตามคู่มือครู ผลการศึกษา พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยโครงสร้างระดับยอด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  STAD   
มีความเข้าใจในการอ่าน และความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
ตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  วงเดือน ปอศิริ (2546) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยการใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  (STAD) 
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในทักษะการฟังการอ่าน 
การเขียนและการพูดสูงกว่า ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และนักเรียนร้อยละ 70 ของจ านวน
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นักเรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์ความรอบรู้ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูดรวมทั้ง
นักเรียนมีทักษะการท างานกลุ่มดีขึ้น มีความตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีความรับผิดชอบทั้ง
ต่อตนเองและผู้อ่ืนมีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 กัลยา  รสสูงเนิน (2548) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที ่2 ที่ได้รับการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ 
ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังการ
ทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นนักเรียนยังมี
พฤติกรรมการร่วมมือในการเรียนเพิ่มมากขึ้นในระดับดีในการประเมินครั้งสุดท้าย 
 ฐิตารีย์ จั่นทองค า (2548) ได้ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ ผล
การศึกษา พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นด้วยวิธีการ
เรียนแบบร่วมมือ แบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งนักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ แบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.39 
  จากการศึกษาวิจัยของพัชรี ประจญ (2556) เรื่องการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1 อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา        
เขต 28 จ านวน 123 คน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมมีทักษะ
ทางสังคมหลังการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม อยู่ในระดับดี นักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการได้รับการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะทางสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมมีคะแนนทักษะทางสังคมสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  Orlando (1992) ได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มตาม
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (STAD) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักศึกษาที่เรียน
ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจ านวน 132 คน 
และครูผู้สอน 8 คน จาก 8 วิทยาเขต โดยแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมีผู้สอนที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบร่วมมือ 4 คน กลุ่มที่ 2 มีผู้สอน 4 คน ใช้วิธีการสอนแบบปกติ  
ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่ากลุ่มที่
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เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษาที่เรียนแบบร่วมมือมีเจตคติ
เชิงบวกต่อการเรียนรู้ 
     Norman (2005) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแรงจูงใจ และทัศนคติต่อ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน เกรด 6 ประเทศเกาหลีใต ้ที่ใชเ้ทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
แบบ STAD ในการจัดการเรียนรู้และนักเรียน เกรด 5 ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบกลุ่มที่ไม่มีลักษณะ
ส าคัญเหมือนการเรียนแบบร่วมมือ แบบ STAD ในวิชาภาษาอังกฤษผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่
เรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ แบบ STAD ในการจัดการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และมีทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญ 
 จากผลการวิจัยทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบเน้นภาระ
งาน และการเรียนรู้แบบร่วมมือข้างต้น สรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน และการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ไม่เพียงแต่ส่งผลในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในทักษะต่างๆเท่านั้น                
ยังสามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาเป้าหมาย และ
พัฒนาการใช้ภาษาเป้าหมายได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วย  รวมทั้งเสริมสร้างการคิด และพัฒนา
ทักษะสังคมให้แก่ผู้เรียนดีขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าแนวคิด และขั้นตอนการสอนแบบเน้น
ภาระงานมาบูรณาการร่วมกับแนวคิดของการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนขึ้น
ใหม่ ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารของ
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์          
    จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ การเขียน
เพื่อการสื่อสาร การสอนแบบเน้นภาระงาน ทักษะสังคม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นทกุทักษะจากการสอน
ด้วยการสอนแบบเน้นภาระงาน หรือใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการวิจัยที่ผ่านมาทั้งหมดเป็น
การศึกษาวิจัยที่มุ่งศึกษาตัวแปรต้นที่เป็นแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน หรือการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเพียงตัวแปรเดียว ว่าส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
หรือไม่ และส่งเสริมทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างไร และที่ผ่านมายังไม่มี
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสารของ
ผูเ้รียนโดยใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเอง โดยการน าแนวคิด และข้ันตอนของการสอนแบบเน้น
ภาระงาน และแนวคิดของการเรียนรู้แบบร่วมมือมาผสมผสานกัน เพราะจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าการสอนแบบเน้นภาระงานยังมีจุดอ่อนที่ส าคัญเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดกลุ่ม
ผู้เรียนที่ไม่มีหลักการที่ชัดเจน ไม่มีการก าหนดจ านวนสมาชิกไว้แน่นอน จึงกล่าวได้ว่าในการสอน
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แบบเน้นภาระงานจะจัดกลุ่มผู้เรียนลักษณะใดก็ได้  และการสอนแบบเน้นภาระงานไม่ให้
ความส าคัญกับกระบวนการกลุ่มของผู้เรียน สมาชิกในกลุ่มไม่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และที่ส าคัญการสอนแบบเน้นภาระงานจัดกลุ่มผู้เรียนโดยไม่มีการคละผู้เรียนตามความสามารถ 
จุดประสงค์ของการจัดกลุ่มผู้เรียนเพียงเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเป้าหมายที่เรียนร่วมกันเพื่อให้มี
ลักษณะคล้ายกับการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน หรือใกล้เคียงกับธรรมชาติในการใช้ภาษาเท่านั้น 
แต่การเรียนรู้แบบร่วมมือจะให้ความส าคัญกับการจัดกลุ่มผู้เรียนมาก มีการก าหนดจ านวนสมาชิก
ในแต่ละกลุ่มไว้ชัดเจนว่าควรมีจ านวน 3-6 คน ที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีทั้งผู้เรียนที่เรียนเก่ง 
เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน และก าหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้การเรียนรู้แบบร่วมมือยังให้ความส าคัญต่อการท างานเป็นกลุ่มที่สมาชิกมีการ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกคนอ่ืน ร่วมมือกันเรียนรู้          
ให้ก าลังใจ แนะน า และกระตุ้นเพื่อนสมาชิกคนอ่ืนๆในกลุ่ม ซึ่งจัดเป็นจุดเด่นของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการน าจุดเด่นของแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)มาบูรณาการ
เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของการสอนแบบเน้นภาระงาน(TBL)จะท าใหไ้ด้รูปแบบการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ
ในการเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของผู้ เรียนได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการที่จะพัฒนารูปแบบการสอน (instructional 
model)ที่ผสมผสานกันระหว่างแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(CL) ว่าจะสามารถช่วยเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้หรือไม่ หรือได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งผู้เรียนมีทักษะ
สังคมดีข้ึนด้วยหรือไม่หลังจากเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
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บทท่ี 3 

 
 

วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 
 
+  

 

   การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์       

ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) และการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน

การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนและหลังการใช้

รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ

รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และ4) เพื่อ

เปรียบเทียบระดับของการปฏิบัติทักษะสังคมก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ

งาน (TBL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยแบ่งการ

วิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้ 

ระยะท่ี 1 การศึกษา และวิเคราะห์ทักษะ กลยุทธ์ และความต้องการด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และส ารวจแนวเรื่อง (Topic) 
ที่ควรน ามาพัฒนาโปรแกรม (Needs Analysis) 
  ระยะท่ี 2 การน าผลการส ารวจความต้องการมาออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดก่อนน าไปใช้จริง (Design and 
Development) 

ระยะท่ี 3 การน ารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ไปใช้ และการประเมินผล 
(Implementation and Evaluation) 
 รายละเอียดในการด าเนินการแต่ละระยะมีดังต่อไปนี้ 
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ระยะท่ี 1 ศึกษา และวิเคราะห์ทักษะ กลยุทธ์ และความต้องการด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และส ารวจแนว
เร่ือง (Topic) ท่ีควรน ามาพัฒนาโปรแกรม (Needs Analysis) 
 

 การด าเนินการวิจัยในระยะที่ 1 เป็นการส ารวจสภาพความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทักษะ 
และกลยุทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่
นักเรียนมีในปัจจุบัน และเป็นการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ที่นักเรียนต้องการพัฒนา และส ารวจแนวเรื่อง (Topic) ที่จะ
น ามาพัฒนาโปรแกรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 1.ประชากร ได้แก่ นักเรยีนระดบัชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร ์ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 12 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 615 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจสภาพความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
ทักษะ และกลยุทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารที่นักเรียนมีในปัจจุบัน และเป็นการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ที่นักเรียนต้องการพัฒนา และส ารวจแนวเรื่อง 
(Topic) ที่จะน ามาพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 ห้องเรียน รวม 150 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่มห้องเรียนของนักเรียนโปรแกรมการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
จ านวน 1 ห้องเรียน โปรแกรมศิลป์ค านวณ (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์) จ านวน 1 ห้องเรียน และ
โปรแกรมศิลป์ภาษา และศิลป์ทั่วไป จ านวน 1 ห้องเรียน 
 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 

 ตัวแปรที่ศึกษาในระยะที่ 1 ได้แก่ 1) ทักษะและกลยุทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ของนักเรียน 2) ทักษะและกลยุทธ์ด้านการเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน 
3) ความต้องการจ าเป็นด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารที่
นักเรียนต้องการพัฒนา และ 4) แนวเรื่อง (Topic) ที่น ามาใช้พัฒนาโปรแกรมด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
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 วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การด าเนินการวิจัยในระยะนี้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลจากต ารา เอกสาร และบทความทางวิชาการ เกี่ยวกับทักษะ กลยุทธ์ด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแนวเรื่องที่น ามาเป็นบทอ่าน 
และน าข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารมาพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และ
ปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะและกลยุทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห์ของนกัเรียน  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะและกลยุทธ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักเรียน   ความต้องการจ าเป็นด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการ
เขียนเพื่อการสื่อสารที่นักเรียนต้องการพัฒนา และเกี่ยวกับแนวเรื่องที่อ่าน (Topics) 2) การสร้าง
เครื่องมือ 3) การเก็บข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ส ารวจ และ5) การสรุปผลการส ารวจและการ
น าผลการส ารวจไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัยด าเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้   
 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสาร และบทความทางวิชาการ 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 1) ทักษะย่อย กลยุทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ และแนวเรื่องของบทอ่าน 2) ทักษะย่อย กลยุทธ์ด้านด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text genres) และรูปแบบการเขียน (Text forms) จาก
ต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

        1.1 การศึกษาข้อมูลด้านทักษะย่อย (Subskills) ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ จากต ารา และเอกสารด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์  ทั้งนี้เนื่องจากต ารา และเอกสาร
ดังกล่าวผู้เขียนได้กล่าวถึงทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้อย่างเป็นระบบ และกว้างขวาง 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏผลการวิเคราะห์เนื้อหา 
ดังตารางต่อไปนี้   
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ตารางท่ี 1 ทักษะย่อย(Subskills) ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ท่ีได้จาก 
     การศกึษาต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสตูรแกนกลาง 
     การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  
 
 
 

ทักษะยอ่ยของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading Subskills) ผลการสังเคราะห ์
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

George D. Spache 
และ Paul C. Berg 

(1971) 

Robinson, Helen 
Mansfield  
(1960) 

Richard Pirozzi 
(2003) 

แนวคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห ์

 

1. ทักษะการวิเคราะห์
ข้อความท่ีอ่าน   
3. ทักษะการสรุปความ
จากเรื่องท่ีอ่าน   
4. ทักษะการตีความ
จากเรื่องท่ีอ่าน   
5. ทักษะการแสดง
ความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลเกี่ยวกับส่ิงท่ี
อ่าน 
6. ทักษะการให้เหตุผล
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีอ่าน   
 

 

1.ทักษะการตรวจสอบ
แหล่งข้อมูล 
(Examining the 
source)  
2.ทักษะการระบุ
วัตถุประสงค์ ความ
คิดเห็น และสมมติฐาน
ของผู้เขียน  
(Identifying the 
author’s purposes, 
viewpoints and 
assumptions)  
3. ทักษะการจ าแนก
ความแตกต่างของ
ข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็น 
(Distinguishing 
between facts and 
opinions)  
4. ทักษะการ
ตรวจสอบการให้
เหตุผลของผู้เขียน 
(Examining the 
author’s reasons)  
5. ทักษะการอนุมาน 
หรือตีความ (Making 
inferences)  
 

 

1. ทักษะในการระบุ
จุดประสงค์ของผู้เขียน 
(recognizing the 
author's purpose) 
2. ทักษะในการจ าแนก
ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น 
(distinguishing fact 
and opinion) 
3. ทักษะการประเมิน
ค่าความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูลท่ีอ่าน 
(evaluating 
credibility of 
information) 
4. ทักษะการแสดง
ปฏิกิริยาต่อน้ าเสียง
หรือความประทับใจ
จากข้อความท่ีอ่าน 
(reacting to 
mood or impression 
from the reading 
passage) 
5. ทักษะการท านายส่ิง
ท่ีจะอ่านล่วงหน้า 
(anticipating 
outcomes) 
 

 

1. ทักษะการจ าแนก
ข้อมูลท่ีส าคัญและไม่
ส าคัญ (separating 
important and 
unimportant 
information)  
2. ทักษะการจ าแนก
ข้อเท็จจริง และความ
คิดเห็น 
(distinguishing  
facts and opinions)  
3. ทักษะการพิจารณา
จุดประสงค์ในการเขียน
ของผู้เขียน 
(determining a 
writer’s purpose)  
4. ทักษะการอนุมาน
ความ หรือทักษะการ
วินิจฉัยลงความเห็น
เกี่ยวกับส่ิงท่ีอ่าน 
(making inferences)   
5. ทักษะการพิจารณา
น้ าเสียง (tone) ในการ
เขียนของผู้เขียน 
(determining a 
writer’s tone) 
 
 

 

1.ทักษะการระบุ
จุดประสงค์ของผู้เขียน
(Determining the 
author’s purpose) 
2.ทักษะการจ าแนก
ข้อเท็จจริง และความ
คิดเห็น 
(Distinguishing 
facts and opinions)  
3. ทักษะการตีความ 
หรืออนุมานความ 
(Making inferences)   
4. ทักษะการระบุ
น้ าเสียง และอารมณ์
ของผู้เขียน      
(Recognizing the 
author’s tone and 
mood)  
5. ทักษะการระบุความ
ล าเอียงของผู้เขียน 
(Recognizing the 
author's bias) 
6. ทักษะการระบุข้อ
โต้แย้งของผู้เขียน 
(Recognizing  the 
author’s arguments) 
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ตารางท่ี 1 ทักษะย่อย(Subskills) ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ท่ีได้จาก 
     การศกึษาต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสตูรแกนกลาง 
     การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  
              (ต่อ)  
 

ทักษะยอ่ยของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading Subskills) ผลการสังเคราะห ์
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

George D. Spache 
และ Paul C. Berg 

(1971) 

Robinson, Helen 
Mansfield  
(1960) 

Richard Pirozzi 
(2003) 

แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการอา่นเชิง

วิเคราะห ์
 

 
 

6. ทักษะการพิจารณา
น้ าเสียงและการ
เลือกใช้ค า หรือ
รูปแบบการเขียน 
(Tone, Choice of 
words, Style)  
7. ทักษะการระบุข้อ
โต้แย้ง และประเด็น
ความคิดของผู้เขียน 
(recognizing  the 
author’s arguments) 
8. ทักษะการสรุป
ความอย่างมีเหตุผล
(drawing  logical 
conclusion) 
 
 

 

6. ทักษะการสรุปความ
จากหลักฐานท่ีปรากฏ
(concluding from the 
evidence) 
7. ทักษะการตัดสิน
และลงสรุปอย่างมี
เหตุผล (judging 
reasonably and 
drawing conclusion) 
8. ทักษะการระบุข้อ
โต้แย้งของผู้เขียน 
(Recognizing  the 
author’s arguments) 
9. ทักษะการระบุความ
คิดเห็นหรืออคติของ
ผู้เขียน (recognizing 
the author's bias) 
 

 

6. ทักษะการตัดสิน
ประเมินเกี่ยวกับ
ประเด็นต่างๆ ท่ี
น าเสนอในเร่ืองท่ี
อ่าน (evaluation)  
7. ทักษะการลงสรุป
ความจากเรื่องท่ีอ่าน
อย่างมีเหตุ มีผล 
(drawing logical 
conclusion) 

 

7. ทักษะการสรุปความ
จากเรื่องท่ีอ่านอย่างมี
เหตุ มีผล (Drawing 
logical conclusion) 
 
 
 
 

 
 
 

     จากการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ต ารา และเอกสารด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดย
วิเคราะห์ และน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏตรงกันตั้งแต่ 2 แหล่งข้ึนไป เพื่อน ามาใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า มีทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ปรากฏร่วมกัน จ านวน 7 
ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการระบุจุดประสงค์ของผู้เขียน 2) ทักษะการจ าแนกข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็น 3) ทักษะการตีความ หรืออนุมานความ 4) ทักษะการระบุน้ าเสียงและอารมณ์ของผู้เขียน 
5) ทักษะการระบุความล าเอียงของผู้เขียน 6) ทักษะการระบุข้อโต้แย้งของผู้เขียน และ7)ทักษะการ
สรุปความจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล  
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  1.2 การศึกษาข้อมูลด้านกลยุทธ์ (Strategies) ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ จากต ารา และเอกสารด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ทั้งนี้เนื่องจากต ารา และ เอกสาร
ดังกล่าวผู้เขียนได้กล่าวถึงกลวิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้อย่างเป็นระบบ และกว้างขวาง นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังได้ศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏผลการวิเคราะห์เนื้อหา ดังตาราง
ต่อไปนี้    
 
 

ตารางท่ี 2 กลยุทธ์ (Strategies) ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ท่ีได้จากการศึกษา 
             ต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
             ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

กลยุทธ์ของการอา่นภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading Strategies) ผลการสังเคราะห ์
แนวคิดของ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห ์

หลักสูตร
แกนกลาง

การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551  

Janzen and Stoller 
(1998) 

Cengage Learning 
Academic 
(2000) 

 

Debra Walker, Kate 
Kiefer and Stephen 

Reid  (2012) 

 

1. การส ารวจส่ิงท่ี
อ่านคร่าวๆก่อนอ่าน 
2. การคาดเดา
ล่วงหน้าเกี่ยวกับส่ิง
ท่ีอ่าน 
3. การเดา
ความหมายค าศัพท์
จากบริบท 
4. การแบ่งเน้ือหาท่ี
อ่านออกเป็นส่วนๆ
เพ่ือท าความเข้าใจ  
5. การสรุปประเด็น
ส าคัญจากส่ิงท่ีอ่าน 

 

1. การระบุจุดมุ่งหมาย
ของการอ่าน (Identifying 
a purpose for reading) 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะอ่าน 
(Previewing) 
3. การคาดเดาหรือ
คาดการณ์เกี่ยวกับเน้ือ
เร่ืองท่ีจะอ่าน 
(Predicting) 
4.การตั้งค าถามเกี่ยวกับ
ส่ิงท่ีอ่าน (Asking 
questions) 
 

 

1. การตรวจสอบ
เน้ือหาท่ีอ่านท้ังหมด
ก่อนอ่านจริง 
(Examine the entire 
document) 
2. การพิจารณา
เกี่ยวกับจุดประสงค์ 
และรูปแบบการเขียน
เน้ือเร่ืองท่ีอ่าน
(Consider the goal 
and format of the 
document)  
3. การอ่านซ้ าเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจ 
(Re-reading and 
checking 
understanding)  

 

 1. การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะ
อ่าน (Previewing) 
2. การท าบรรณนิทัศน์
ในขณะท่ีอ่านเน้ือเร่ือง 
(Annotating) 
3. การสรุปย่อประเด็น
ส าคัญในเน้ือเร่ืองท่ี
อ่าน (Summarizing) 
4. การวิเคราะห์เน้ือ
เร่ืองท่ีอ่านโดยแบ่งเป็น
ส่วนย่อยๆ(Analyzing) 
5. การสะท้อนย้อนคิด
โดยเช่ือมโยงเน้ือเร่ืองท่ี
ท่ีอ่านกับความรู้เดิม 
หรือประสบการณ์ 
(Reflecting) 

 

1. กลยุทธ์การส ารวจ
เน้ือเร่ืองก่อนอ่าน 
(Previewing) 
2. กลยุทธ์การท าบรรณ
นิทัศน์ในขณะท่ีอ่าน 
(Annotating)  
3. กลยุทธ์การระบุ
จุดมุ่งหมายของการ
อ่าน (Identifying a 
purpose for reading) 
4. กลยุทธ์การคาดเดา
เกี่ยวกับเน้ือเร่ืองท่ีจะ
อ่าน (Predicting)  
5. กลยุทธ์การตั้ง
ค าถามเกี่ยวกับส่ิงท่ี
อ่าน (Asking 
questions) 
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ตารางท่ี 2 กลยุทธ์ (Strategies) ของการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ท่ีได้จากการศึกษา 
             ต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
             ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ของการอา่นภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading Strategies) ผลการสังเคราะห ์
แนวคิดของ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห ์

หลักสูตร
แกนกลาง

การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551  

Janzen and Stoller 
(1998) 

Cengage Learning 
Academic 
(2000) 

 

Debra Walker, Kate 
Kiefer and Stephen 

Reid  (2012) 

 

 
 

5. การตรวจสอบความ
ถูกต้องในการคาดเดา 
หรือการหาค าตอบของ
ค าถามท่ีก าหนดไว้ 
(Checking prediction 
or finding an answer to 
the questions) 
6. การเชื่อมโยงเน้ือเร่ืองท่ี
อ่านกับความรู้เดิมของ
ผู้อ่าน (Connecting the 
text to the prior 
knowledge) 
7. การสรุปย่อประเด็น
ส าคัญในเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน
ด้วยภาษาของตนเอง 
(Summarizing) 
8. การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของเน้ือหา
แต่ละส่วนในเน้ือเร่ืองท่ี
อ่าน (Connecting one 
part of the text to 
another)  
9. การระบุลักษณะ
โครงสร้างของข้อความท่ี
อ่าน (Recognizing 
text structure) 

 

4. การคาดเดาเร่ืองท่ี
อ่าน (prediction) 
5. การพิจารณา
ทบทวนเกี่ยวกับ
ใจความส าคัญของ
ผู้เขียน (Review the 
writer's thesis) 
6. การวิเคราะห์
หลักฐานท่ีน ามา
สนับสนุน (Analyze 
supporting 
evidence) 
7. การพิจารณา
ตรวจสอบบทน า และ
บทสรุปของเน้ือเร่ืองท่ี
อ่าน (Review the 
introduction and 
conclusion) 
8. การพิจารณา
เกี่ยวกับการเลือกใช้
รูปแบบการเขียน และ
การเลือกใช้ค าศัพท์
ของผู้เขียน        
(Consider the 
writer's style and 
choice of words) 

 

 6. การอ่านเน้ือเร่ือง
ซ้ าๆ (Re-reading) 
7. การแสดงพฤติกรรม
โต้ตอบเกี่ยวกับเน้ือ
เร่ืองท่ีอ่าน
(Responding)  
8. การประเมินและ
ตัดสินข้อโต้แย้งในเน้ือ
เร่ือง (Evaluating an 
argument) 

 

6. กลยุทธ์การอ่านเน้ือ
เร่ืองซ้ าๆ (Re-
reading)  
7. กลยุทธ์การเช่ือมโยง
เน้ือเร่ืองท่ีอ่านกับ
ความรู้เดิมของผู้อ่าน 
(Connecting the text 
to the prior 
knowledge) 
8. กลยุทธ์การระบุ
ลักษณะโครงสร้างของ
เน้ือเร่ืองท่ีอ่าน 
(Recognizing 
text structure) 
9. กลยุทธ์การสรุปย่อ
และท าโครงร่างประ 
เด็นส าคัญในเน้ือเร่ือง 
ท่ีอ่าน (Summarizing 
and outlining)  
10. กลยุทธ์การ
วิเคราะห์เน้ือเร่ืองท่ี
อ่านโดยแบ่งเป็น
ส่วนย่อยๆ 
(Analyzing) 
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 จากการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ต ารา และเอกสารด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์ของการอ่านเชงิวิเคราะห ์โดยวิเคราะห์
และน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏตรงกันตั้งแต่ 2 แหล่งข้ึนไปมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผล
การศึกษาพบว่ามีกลยุทธ์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ปรากฏร่วมกัน จ านวน 10 กลยุทธ์ ได้แก่       
กลยุทธ์การส ารวจเนื้อเรื่องก่อนอ่าน กลยุทธ์การท าบรรณนิทัศน์ในขณะที่อ่าน กลยุทธ์การระบุ
จุดมุ่งหมายของการอ่าน กลยุทธ์การคาดเดาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะอ่าน กลยุทธ์การตั้งค าถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน กลยุทธ์การอ่านเนื้อเรื่องซ้ าๆ กลยุทธ์การเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่อ่านกับความรู้เดิม
ของผูอ่้าน กลยุทธ์การระบุลักษณะโครงสร้างของเนื้อเรื่องที่อ่าน และกลยุทธ์การสรุปย่อและท า
โครงร่างประเด็นส าคัญในเนื้อเรื่องที่อ่าน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้กลยุทธ์การตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่
อ่าน ตามความคิดของ Janzen และ Stoller (1998) และกลยุทธ์การวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่านโดย
แบ่งเป็นส่วนย่อยๆ (Analyzing) ตามความคิดของ Walker, Kiefer and Reid (2012) ถึงแม้ว่าจะ
ปรากฏเพียง 1 แห่ง ก็ตาม เพราะกลยุทธ์ทั้ง 2 นี้สามารถช่วยให้ผู้อ่านอ่านเนื้อเรื่องอย่างมี
จุดมุ่งหมาย และมีทิศทาง และมีทักษะในการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้ ท าให้ผู้อ่านมีความตื่นตัวอยู่
ตลอดเวลาในขณะที่อ่าน 
  1.3 การศึกษาวิเคราะห์แนวเรื่อง (Themes) และหัวเรื่อง (Topics) ที่น่าสนใจและ
เหมาะสมส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนเพื่อการสื่อสารผู้วิจัยได้ใช้แนวเรื่องของ         
สภายุโรป และจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีแนวเรื่องที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่แนว
เรื่องเกี่ยวกับ 1) บุคคล และความสัมพันธ์ 2) อาหารและเครื่องดื่ม  3) สิ่งแวดล้อม 4) เวลาว่าง 
และนันทนาการ 5) การศึกษาและอาชีพ 6) การซื้อ-ขาย 7) สุขภาพ และสวัสดิการ 8) การเดินทาง
ท่องเที่ยว 9) ความบันเทิง 10) การบริการ 11) สถานที่ 12) ภาษา 13) สภาพอากาศ และ14) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับผู้วิจัยได้ศึกษาแนวเรื่อง(Themes) และหัวเรื่อง (Topics) 
ที่ปรากฏในหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้แก่ หนังสือ Weaving It Tigether 1 ผู้เขียน 
Milada Broukal (2004) Strategic Reading 1 ผู้เขียน Jack C. Richards และSamuel Eckstut-
Didier (2003) และ Reading Keys 2 ผู้เขียน  Miles Craven (2009) และผู้วิจัยยังได้ศึกษาทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกหัวเรื่องของบทอ่าน 
จากนั้นผู้วิจัยได้ใช้แนวเรื่องของสภายุโรป แนวเรื่องจากหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทางเพื่อค้นคว้าหัวเรื่องต่างๆจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ  เว็ปไซต์ และวารสารภาษาอังกฤษต่างๆ โดยมีหลักในการศึกษา
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คัดเลือกหัวเรื่อง ดังนี้ 1)เป็นหัวเรื่องที่มีแนวทางในการฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  2)เป็นหัว
เรื่องที่มีลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text genres) ที่ชัดเจน และหลากหลาย 3) มีการใช้ภาษา
ที่ดีที่ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการเขียนได้  และ 4)มีระดับความยากง่ายของภาษา
เหมาะสมที่จะน ามาสอนผู้เรียน  โดยมีแนวเรื่องและหัวเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 

ตารางท่ี 3 แนวเร่ือง (Themes) และหัวเร่ืองของบทอ่าน (Topic) ท่ีได้จากแหล่งข้อมูล 
             ต่างๆ ตามแนวเร่ืองของสภายุโรป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
             หนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 
แนวเรื่องของสภา

ยุโรป 
หัวเรื่องที่เกี่ยวขอ้ง แหล่งข้อมูล 

1. บุคคล และ
ความสัมพันธ์ 

1. Bill Gates  
2. Steve Jobs 
3. Mark Elliot Zuckerberg 
 

- http://www.grameen-
info.org/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=329&Itemid=363 
- www.buzzle.com 

2. ส่ิงแวดล้อม 1. Flood 
2. Why Water Conservation is Necessary 
3.The  Harmful Effects of Plastic Bags 
 

- www.buzzle.com/articles/floods/ 
- www.buzzle.com/.../environmental-pollution-the-
harmful-effects-of-plastic- bags.html 
- http://www.buzzle.com/articles/water-
conservation-facts.html 

3. วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

1. Recycle Electronics 
2. Impact of Technology 
3. Impacts of Science 

- www.buzzle.com/articles/how-to-recycle-
electronics.html 
- www.buzzle.com/articles/negative-impact-of-
technology.html 
- www.buzzle.com/articles/negative-impacts-of-
science.html 

4. ปัญหาสังคม 1. Teenage Pregnancy 
2. Abortion 
3. Effects of Divorce on Teenagers 

- www.buzzle.com/.../teenage-pregnancy-and-
teen-abortions-statistics-and- facts.html 
- www.buzzle.com/articles/effects-of-divorce-on-
teenagers.html 

5. การศึกษาและ
อาชีพ 

1. School Uniforms 
2. Home Schooling  
3. Teleworking 

- www.buzzle.com/articles/why-students-should-
wear-uniforms.html 
- www.buzzle.com/articles/negative-effects-of-
homeschooling.html 
- 
http://www.rms.nsw.gov.au/usingroads/traveldem
andmanagement/teleworking/ 

 

http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=329&Itemid=363
http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=329&Itemid=363
http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=329&Itemid=363
http://www.buzzle.com/
http://www.buzzle.com/articles/floods/
http://www.buzzle.com/.../environmental-pollution-the-harmful-effects-of-plastic-%20bags.html
http://www.buzzle.com/.../environmental-pollution-the-harmful-effects-of-plastic-%20bags.html
http://www.buzzle.com/articles/water-conservation-facts.html
http://www.buzzle.com/articles/water-conservation-facts.html
http://www.buzzle.com/articles/how-to-recycle-electronics.html
http://www.buzzle.com/articles/how-to-recycle-electronics.html
http://www.buzzle.com/articles/negative-impact-of-technology.html
http://www.buzzle.com/articles/negative-impact-of-technology.html
http://www.buzzle.com/articles/negative-impacts-of-science.html
http://www.buzzle.com/articles/negative-impacts-of-science.html
http://www.buzzle.com/.../teenage-pregnancy-and-teen-abortions-statistics-and-%20facts.html
http://www.buzzle.com/.../teenage-pregnancy-and-teen-abortions-statistics-and-%20facts.html
http://www.buzzle.com/articles/effects-of-divorce-on-teenagers.html
http://www.buzzle.com/articles/effects-of-divorce-on-teenagers.html
http://www.buzzle.com/articles/why-students-should-wear-uniforms.html
http://www.buzzle.com/articles/why-students-should-wear-uniforms.html
http://www.buzzle.com/articles/negative-effects-of-homeschooling.html
http://www.buzzle.com/articles/negative-effects-of-homeschooling.html
http://www.rms.nsw.gov.au/usingroads/traveldemandmanagement/teleworking/
http://www.rms.nsw.gov.au/usingroads/traveldemandmanagement/teleworking/
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ตารางท่ี 3 แนวเร่ือง (Themes) และหัวเร่ืองของบทอ่าน (Topic) ท่ีได้จากแหล่งข้อมูล 
             ต่างๆ ตามแนวเร่ืองของสภายุโรป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
             หนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
             (ต่อ)  
 
แนวเรื่องของสภา

ยุโรป 

 

หัวเรื่องที่เกี่ยวขอ้ง 
 

แหล่งข้อมูล 

6. ความบันเทิง 1. Music and Mood 
2. Effects of Television on Children 
3. Effects of Video Games 

- www.buzzle.com/articles/effects-of-
television-on-children.html 
- www.buzzle.com/articles/harmful-effects-
of-video-games.html 

7. อาหารและ
เครื่องดื่ม   

1. Irradiated Food 
2. Fast Food 
3. Junk Food in Schools 

- http://www.food.gov.uk/business-
industry/imports/importers/irradiated#.Ux6uA
LfNtFo 
- http://www.buzzle.com/articles/foods-that-
make-you-happy.html 

8. สุขภาพ  1. Smoking in Public Places 
2. Why Do Women Live Longer Than Men? 
3. Effects of Music on the Mind 

- http://www.buzzle.com/articles/why-do-
women-live-longer-than-men.html 
- www.buzzle.com/articles/banning-
smoking-in-public-places.html 

9. การซ้ือ-ขาย
สินค้า 

1. Internet Shopping 
2. Credit Cards 
3. Electronic Cash 

- 
http://www.buzzle.com/articles/advantages-
and-disadvantages-of-internet-
shopping.html 
-http://www.buzzle.com/articles/internet-
shopping/ 

10. การส่ือสาร 1. Importance of Communication Skills 
2. Cell Phones for Teenagers 
3. Cell Phones for Kids 

- http://www.buzzle.com/articles/importance-
of-communication-skills.html 
- http://www.buzzle.com/articles/effects-of-
cell-phones-on-teenagers.html 
- http://www.buzzle.com/articles/cell-
phones-for-kids-pros-and-cons.html 

 
 
 
 

 
 

http://www.buzzle.com/articles/effects-of-television-on-children.html
http://www.buzzle.com/articles/effects-of-television-on-children.html
http://www.buzzle.com/articles/harmful-effects-of-video-games.html
http://www.buzzle.com/articles/harmful-effects-of-video-games.html
http://www.food.gov.uk/business-industry/imports/importers/irradiated#.Ux6uALfNtFo
http://www.food.gov.uk/business-industry/imports/importers/irradiated#.Ux6uALfNtFo
http://www.food.gov.uk/business-industry/imports/importers/irradiated#.Ux6uALfNtFo
http://www.buzzle.com/articles/foods-that-make-you-happy.html
http://www.buzzle.com/articles/foods-that-make-you-happy.html
http://www.buzzle.com/articles/why-do-women-live-longer-than-men.html
http://www.buzzle.com/articles/why-do-women-live-longer-than-men.html
http://www.buzzle.com/articles/banning-smoking-in-public-places.html
http://www.buzzle.com/articles/banning-smoking-in-public-places.html
http://www.buzzle.com/articles/advantages-and-disadvantages-of-internet-shopping.html
http://www.buzzle.com/articles/advantages-and-disadvantages-of-internet-shopping.html
http://www.buzzle.com/articles/advantages-and-disadvantages-of-internet-shopping.html
http://www.buzzle.com/articles/importance-of-communication-skills.html
http://www.buzzle.com/articles/importance-of-communication-skills.html
http://www.buzzle.com/articles/effects-of-cell-phones-on-teenagers.html
http://www.buzzle.com/articles/effects-of-cell-phones-on-teenagers.html
http://www.buzzle.com/articles/cell-phones-for-kids-pros-and-cons.html
http://www.buzzle.com/articles/cell-phones-for-kids-pros-and-cons.html
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  1.4 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านทักษะย่อย (Subskills) ของการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏผลการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา ดังตารางต่อไปนี้   
 

 

ตารางท่ี 4 ทักษะย่อย (Subskills) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ท่ีได้จาก 
              การศึกษาต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลาง 
              การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 

 

ทักษะยอ่ยของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (Communicative Writing Subskills) ผลการสังเคราะห ์
แนวคิดของ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนเพื่อการส่ือสาร 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

Heaton, J.B.  
(1988) 

Brown, H. Douglas. 
(2001) 

Hedge, Tricia 
(2005) 

 
 

1. เขียนประโยค และ
ข้อความให้สัมพันธ์กับ
ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ 
2. เขียนบรรยาย เขียน
อธิบาย เขียนเปรียบ 
เทียบ และเขียนแสดง
ความคิดเห็น 
3. เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ และแก่นสาระ
ท่ีได้จากการวิเคราะห์
เร่ืองหรือเหตุการณ์ 
4. เขียนส่ือสารด้วย
ภาษาท่ีถูกต้อง 
เหมาะสม 
5. เขียนประโยคผสม 
และประโยคซับซ้อน
ส่ือความตามบริบท
ต่างๆ 

 

1. ทักษะในการใช้
ภาษา (language 
use skills) ซึ่ง
หมายถึง
ความสามารถในการ
เขียนประโยคได้
ถูกต้อง  
2. ทักษะในการใช้
เครื่องหมายวรรค
ตอน (mechanical 
skills) ซึง่หมายถึง
ความสามารถในการ
ใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการสะกด
ค าได้ถูกต้อง  
3. ทักษะในการเรียบ
เรียงเน้ือหาของงาน
เขียน (treatment of 
the content)  
ซึ่งหมายถึงความ 
สามารถในการ สร้าง
และเรียบเรียงความ
คิดเพื่อถ่ายทอด
ออกมาในงานเขียน 
ได้สอดคล้องกันด ี

 

1. ทักษะด้านตัวอักษร 
และแบบแผนการสะกด
ค าภาษาอังกฤษ 
(graphemes and 
orthographic 
patterns)  
2. ทักษะการเขียนด้วย
อัตราความเร็วท่ี
เหมาะสมกับ
จุดประสงค์ของการ
เขียน (writing at an 
efficient rate of 
speed to suit the 
purpose)  
3. ทักษะการเลือกใช้
ค าศัพท์ท่ีส าคัญเหมาะ 
สมกับงานเขียน และมี
การเรียบเรียงค าได้
เหมาะสมตามแบบแผน
ของภาษา (produce 
an acceptable core 
of words and use 
appropriate word 
order patterns) 
 

 

 1. ทักษะในการใช้
โครงสร้างไวยากรณ์ท่ี
ถูกต้อง (getting the 
grammar right) 
2. ทักษะในการใช้วง
ค าศัพท์เกี่ยวกับส่ิงท่ี
เขียน (having a range 
of vocabulary) 
3. ทักษะในการใช้
เครื่องหมายวรรคตอน
อย่างมีความหมาย
(punctuating 
meaningfully) 
4. ทักษะในการใช้แบบ
แผนการเขียนได้อย่าง   
ถูกต้อง (using the 
conventions of layout 
correctly) 
5. ทักษะในการสะกด
ค าศัพท์ได้ถูกต้อง
แม่นย า (spelling 
accurately) 
 

 

1. ทักษะด้านการใช้
ภาษา (Language use  
Skills)  ประกอบด้วย 

    1.1 ทักษะในการใช้
โครงสร้างไวยากรณ์ท่ี 
ถูกต้องตามแบบแผน
ของภาษา และเหมาะ 
สมกับระดับความรู้ของ
ผู้อ่าน 
    1.2 ทักษะในการ
เลือกใช้ค าศัพท์ท่ี 
เหมาะสมกับเร่ืองท่ี
เขียน 
2. ทักษะด้านการใช้
เครื่องหมายวรรค 
ตอน (Mechnical 
Skills) ประกอบด้วย 

    2.1 ทักษะการสะกด
ค าศัพท์ได้ถูกต้องและ 
แม่นย า 
    2.2 ทักษะการใช้
เครื่องหมายวรรคตอน 
อย่างถูกต้อง 
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ตารางท่ี 4 ทักษะย่อย (Subskills) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท่ีได้จาก 
              การศึกษาต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลาง 
              การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ต่อ) 
 

ทักษะยอ่ยของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (Communicative Writing Subskills) ผลการสังเคราะห ์
แนวคิดของ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนเพื่อการส่ือสาร 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

Heaton, J.B.  
(1988) 

Brown, H. Douglas. 
(2001) 

Hedge, Tricia 
(2005) 

 
 

 
 

4. ทักษะในการ
เลือกใช้รูปแบบการ
เขียน (stylistic 
skills) ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการ
จัดการเน้ือหาและ
เลือกใช้ภาษาท่ี
เหมาะสมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
5. ทักษะในการ
ตัดสินและประเมิน 
(judgment skills) 
ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการ
เขียนท่ีเลือกรูปแบบ
การเขียนได้
เหมาะสมกับผู้อ่าน
และมีการเรียบเรียง
ข้อมูลเน้ือหาได้อย่าง
สัมพันธก์ัน 

 

4. ทักษะในการใช้
โครงสร้างไวยากรณ์ท่ี
ถูกต้องตามแบบแผน
ของภาษา (use 
acceptable 
grammatical 
systems) 
5. ทักษะการเลือกใช้
ความหมายเฉพาะ โดย
ใช้รูปแบบทาง
ไวยากรณ์ท่ีแตกต่างกัน 
(express a particular 
meaning in different 
grammatical forms) 
6. ทักษะการใช้
เครื่องมือในการ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์
ของความคิด และ
เน้ือหาในงานเขียน 
(use cohesive 
devices in written 
discourse) 
 

 

6. ทักษะในการใช้
โครงสร้างประโยคของ
ภาษา (using a range 
of sentence 
structures) 
 7.ทักษะในการเช่ือมโยง
ความคิด และข้อมูล
ระหว่างประโยคท่ีพัฒนา
หัวข้อท่ีเขียน (linking 
ideas and information 
across sentences to 
develop a topic) 
8. ทักษะในการพัฒนา
และเรียบเรียงเน้ือหาท่ี
เขียนได้อย่างชัดเจน 
และอย่างน่าติดตาม 
(developing and 
organizing the content 
clearly and 
convincingly) 
 

 

3. ทักษะด้านการ
เรียบเรียงเนื้อหา  
(Organization Skills) 
ประกอบด้วย 

    3.1 ทักษะการเรียบ
เรียงความคิด และ
เน้ือหาท่ีเขียนอย่าง
ชัดเจนในรูปแบบของ
การเขียนบรรยาย การ
เขียนเปรียบเทียบ การ
เขียนสรุปความ และ
แสดงความคิดเห็นจาก
การวิเคราะห์เร่ือง หรือ
เหตุการณ์ 
    3.2 ทักษะการเชื่อม 
โยงความคิด และข้อมูล
ต่างๆในการเขียน
สอดคล้องและสัมพันธ์
กัน 
4. ทักษะด้านการ
เลือกใช้รูปแบบการ 
เขียน (Stylistic Skills) 
ประกอบด้วย 

    4.1 ทักษะในการ
เลือกใช้รูปแบบการ
เขียนได้เหมาะสมกับ
เน้ือหา และผู้อ่าน 
    4.2 ทักษะในการ
อธิบายใจความส าคัญ
ได้ชัดเจน โดยมีข้อมูล
มาสนับสนุนเพียงพอ  
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  จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ต าราและเอกสารด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการ
สื่อสารโดยวิเคราะห์ และน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏตรงกันตั้งแต่ 2 แหล่งข้ึนไป เพื่อ
น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า มีทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ปรากฏ
ร่วมกันจ านวน 8 ทักษะย่อย โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) กลุ่มทักษะด้านการเรียบเรียง
เนื้อหา (Organization skills) ประกอบด้วย ทักษะการพัฒนาและเรียบเรียงความคิด และเนื้อหาที่
เขียนอย่างชัดเจน ง่ายต่อความเข้าใจ และ ทักษะการเชื่อมโยงความคิด และข้อมูลต่างๆในการ
เขียนได้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน 2) กลุ่มทักษะด้านการเลือกใช้รูปแบบการเขียน (Stylistic skills) 
ซึ่งประกอบด้วยทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับเนื้อหา และผู้อ่าน  และ
ทกัษะการอธิบายใจความส าคัญได้ชัดเจน โดยมีข้อมูลมาสนับสนุนเพียงพอ 3) กลุ่มทักษะด้าน
การใช้ภาษา (Language use Skills) ซึ่งประกอบด้วยทักษะในการใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ทีถู่กตอ้ง
ตามแบบแผนของภาษาและเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้อ่าน และทักษะในการเลือกใช้ค าศัพท์
ที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน และ4) กลุ่มทักษะด้านการใช้เครื่องหมายวรรคตอน (Mechnical skills) 
ซึ่งประกอบด้วยทักษะการสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้องแม่นย า และทักษะการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
อย่างมีความหมาย   
   1.5 การศึ กษาวิ เคราะห์ ข้อมูลด้านกลยุทธ์ (Strategies) ของการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏผลการวิเคราะห์เนื้อหา ดังตารางต่อไปนี้   
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ตารางท่ี 5 กลยุทธ์ (Strategies) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ท่ีได้จาก 
             การศึกษาต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลาง 
             การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
 

กลยุทธข์องการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร (Communicative Writing Strategies)   ผลการสังเคราะห ์
แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเขียนเพื่อการ

ส่ือสาร 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

Hedge, Tricia 
(2000) 

Seow, Anthony 
(2003) 

Mu, Congjun  
(2005) 

 

1. การท าโครงร่างงาน
เขียนก่อนเขียนจริง 
2. สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆมาใช้
ในการเขียน 
3. ฝึกเขียนน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
4. การก าหนด
จุดประสงค์ในการ
เขียนท่ีชัดเจน 
5. การเลือกใช้ค าศัพท์ 
และโครงสร้างประโยค
ท่ีเหมาะสม 
 

 

1. การก าหนด
เป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ในการ
เขียน (Setting goals) 
2. การก าหนดหรือ
สร้างความคิดท่ีใช้ใน
การเขียน (Generating 
ideas) 
3. การเรียบเรียงข้อมูล
เน้ือหาในการเขียน 
(Organizing 
information) 
4. การคัดเลือกใช้
ภาษาให้เหมาะสม
(Selecting 
appropriate 
language) 
5. การจัดท าร่าง
ต้นฉบับงานเขียน
(Making a draft) 
6. การอ่านและทบทวน
งานเขียน (Reading 
and reviewing) 
7. การปรับปรุงและ
แก้ไขงานเขียนให้
ถูกต้อง (Revising and 
editing) 

 

1. กลยุทธ์การวาง
แผนการเขียน 
(Planning) 
2. กลยุทธ์การท าร่าง
งานเขียน (Drafting) 
3. กลยุทธ์การปรับ 
ปรุงร่างงานเขียน 
(Revising) 
4. กลยุทธ์การ
ตรวจสอบแก้ไขงาน
เขียนให้ถูกต้อง 
เรียบร้อย (Editing) 

 

1. กลยุทธ์การใช้
ส านวนโวหารทาง
ภาษา (Rhetorical 
strategies) ซึ่ง
ประกอบด้วยกลยุทธ์
ย่อย ได้แก่  
Organization, Use of 
L1, Formatting / 
Modelling,  และ
Comparing  
2. กลยุทธ์ท่ีเกี่ยวกับ
การใชเ้มตาคอคนิทีฟ 
(Meta-cognitive 
strategies) ซึ่ง
ประกอบ ด้วยกลยุทธ์
ย่อย ได้แก่ Planning, 
Monitoring, และ 
Evaluating     
3. กลยุทธ์ท่ีเกี่ยวกับ
คอคนิทีฟ (Cognitive 
strategies) ซึ่ง
ประกอบ ด้วยกลยุทธ์
ย่อย ได้แก่ 
Generating ideas, 
Revising, 
Elaborating, 
Clarification, 
Retrieval, 
Rehearsing, และ
Summarising   

 

1. กลยุทธ์การวางแผน 
การเขียน (Planning) 
ประกอบด้วย  
   1.1 กลยุทธ์การก าหนด
จุดประสงค์ของงานเขียน 
และผู้อ่านงานเขียน   
    1.2 กลยุทธ์การระดม
ความคิด และรวบรวม
ข้อมูลท่ีจะใช้ในการเขียน     
   1.3 กลยุทธ์การก าหนด
กรอบเน้ือหาท่ีจะเขียนโดย
ท าเป็นโครงร่างคร่าวๆ 
   1.4 กลยุทธ์การเลือกใช้
รูปแบบการเขียนท่ี
เหมาะสม    
2. กลยุทธ์ในการเขียน 
(Drafting) ประกอบด้วย 
   2.1 กลยุทธ์การเรยีบ
เรียงเน้ือหา และความคิด
อย่างเป็นระบบ 
   2.2 กลยุทธ์การเขียน
ประโยคใจความส าคัญท่ี
ถูกต้องและชัดเจน  
   2.3. กลยุทธ์การเขียน
อธิบายรายละเอียดท่ี
เหมาะสม และเพียงพอ      
   2.4 กลยุทธ์การใช้ภาษา
ท่ีง่ายต่อการท าความ
เข้าใจของผู้อ่าน 
   2.5 กลยุทธ์การฝึกซ้อม
การเขียน 
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ตารางท่ี 5 กลยุทธ์ (Strategies) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ท่ีได้จาก 
             การศึกษาต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลาง 
             การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ต่อ)  
 

กลยุทธข์องการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร (Communicative Writing Strategies)   ผลการสังเคราะห ์
แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเขียนเพื่อการ

ส่ือสาร 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

Hedge, Tricia 
(2000) 

Seow, Anthony 
(2003) 

Mu, Congjun  
(2005) 

 

 
 

 
 

 

 
 

4. กลยุทธ์การส่ือสาร 
(Communicative 
strategies) ซึ่ง
ประกอบ ด้วยกลยุทธ์
ย่อย ได้แก่ 
Avoidance, 
Reduction, และ 
Sense of readers  
5. กลยุทธ์ทางสังคม 
และความรู้สึก
(Social/affective 
strategies) ซึ่ง
ประกอบด้วยกลยุทธ์
ย่อย ได้แก่ 
Resourcing, Getting 
feedback, 
Assigning goals และ 
Rest/deferral 

 

3. กลยุทธ์การปรับปรุง
งานเขียน (Revising) 
ประกอบด้วย  
   3.1 กลยุทธ์การอ่าน
และทบทวนงานเขียนโดย
ใช้ความรู้สึกของผู้อ่าน    
3.2 กลยุทธ์การประเมิน
ข้อความท่ีเขียนกับจุด 
ประสงค์ท่ีก าหนด 
   3.3 กลยุทธ์การขอ
ค าแนะน าเกี่ยวกับงานท่ี
เขียนจากเพ่ือน และครู 
ผู้สอน 
4. กลยุทธ์การตรวจ 
สอบแก้ไขงานเขียนให้
ถูกต้อง เรียบร้อย 
(Editing) ประกอบด้วย 
   4.1 กลยุทธ์การปรับปรุง
แก้ไขจุดเน้นและข้อความ
ท่ีเขียนให้ถูกต้อง
เหมาะสม 
   4.2 กลยุทธ์การติดตาม
ตรวจสอบปัญหาท่ีพบ
จากการเขียน 

 

  จากการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ต าราและเอกสารด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์ของการเขียนเพื่อการสื่อสารโดย
วิเคราะห์ และน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏตรงกันตั้งแต่ 2 แหล่งข้ึนไป เพื่อน ามาใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า มีกลยุทธ์ของการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ปรากฏจ านวน 14       
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กลยุทธ์ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลยุทธ์การวางแผนการเขียน (Planning) ประกอบด้วย
กลยุทธ์การก าหนดจุดประสงค์ของงานเขียนและผู้อ่านงานเขียน กลยุทธ์การระดมความคิดและ
รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการเขียน  กลยุทธ์การก าหนดกรอบเนื้อหาที่จะเขียนโดยท าเป็นโครงร่าง
คร่าวๆ และกลยุทธ์การเลือกใช้รูปแบบการเขียนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 2) กลยุทธ์การเขียน 
(Drafting) ประกอบด้วยกลยุทธ์การเรียบเรียงเนื้อหาและความคิดอย่างเป็นระบบ กลยุทธ์การ
เขียนประโยคใจความส าคัญทีถู่กต้องและชัดเจน  กลยุทธ์การเขียนอธิบายรายละเอียดที่เหมาะสม 
และเพียงพอ กลยุทธ์การใช้ภาษาที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจของผู้อ่าน และกลยุทธ์การฝึกซ้อม
การเขียน 3) กลยุทธ์การปรับปรุงงานเขียน (Revising) ประกอบด้วยกลยุทธ์การอ่านและทบทวน
งานเขียนโดยใช้ความรู้สึกของผู้อ่าน กลยุทธ์การประเมินข้อความที่เขียนกับจุดประสงค์ที่ก าหนด   
และกลยุทธ์การขอค าแนะน าเกี่ยวกับงานที่เขียนจากเพื่อน และครูผู้สอน และ4) กลยุทธ์การ
ตรวจสอบแก้ไขงานเขียนให้ถูกต้อง เรียบร้อย (Editing) ประกอบด้วยกลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไข
จุดเน้นและข้อความที่เขียนให้ถูกต้องเหมาะสม และกลยุทธ์การติดตามตรวจสอบปัญหาที่พบ  
จากการเขียน 
  1.6 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text Genres) 
จากต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏผลการ
วิเคราะห์เนื้อหา ดังตารางต่อไปนี้   
 
ตารางท่ี 6 ลักษณะโครงสร้างของเน้ือหา (Text Genres) การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ          
             การสื่อสารท่ีได้จากการศึกษาต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตร 
             แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             ภาษาต่างประเทศ  
 
 

ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text Genres) ผลการสังเคราะห ์
แนวคิดของ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนเพื่อการส่ือสาร 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

Lannon, John M. 
(2007) 

Lewis, Jill 
(2007) 

Carter, Christine E. 
(2011) 

 

1. โครงสร้างการเขียน
แบบบรรยายความ 
2. โครงสร้างการเขียน
แบบอธิบายความ 
 

 

1. โครงสร้างแบบเล่า
เร่ือง (narration)  
 

 

1. โครงสร้างแบบ
เรียงล าดับรายการ 
(Simple Listing)  
 

 

1. โครงสร้างแบบ
เรียงล าดับรายการโดย
การสุ่ม (Random order 
list) เช่น Simple listing 
 

 

 1. ลักษณะโครงสร้าง
เนื้อหาแบบบัญชี
รายการ (List) เช่น 
   1.1 Sample list               
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ตารางท่ี 6 ลักษณะโครงสร้างของเน้ือหา (Text Genres) การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ          
             การสื่อสารท่ีได้จากการศึกษาต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตร 
             แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
 
 

ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text Genres) ผลการสังเคราะห ์
แนวคิดของ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนเพื่อการส่ือสาร 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

Lannon, John M. 
(2007) 

Lewis, Jill 
(2007) 

Carter, Christine E. 
(2011) 

 

3. โครงสร้างการเขียน
แบบเปรียบเทียบ 
4. โครงสร้างการเขียน
แบบแสดงความ
คิดเห็น 

 

2. โครงสร้างแบบ
บรรยายให้เห็น
ภาพพจน์ 
(description)  
3. โครงสร้างแบบ
ยกตัวอย่างประกอบ 
(Illustration)  
4. โครงสร้างแบบ
จัดแบ่งประเภท
(Classification)  
5. โครงสร้างแบบบอก
ขั้นตอนการท า 
(process)  
6. โครงสร้างแบบเหตุ
และผล (cause and 
effect)  
7. โครงสร้างแบบ
เปรียบเทียบความ
เหมือน และความต่าง 
(comparison and 
contrast)  
8. โครงสร้างแบบบอก
ความหมาย/ให้นิยาม 
(definition)   
9. โครงสร้างแบบให้
เหตุผล/อภิปราย
เหตุผล (argument) 

 

2. โครงสร้างแบบ
บรรยายให้เห็นภาพ 
พจน์ (descriptive)  
3. โครงสร้างแบบ
บอกความหมาย/ให้
นิยาม (definition)   
4. โครงสร้างแบบ
อธิบาย 
(Explanation) 
5. โครงสร้างแบบ
เปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่าง 
(comparison and 
contrast)  
6. โครงสร้างแบบเหตุ
และผล (cause and 
effect)  
7. โครงสร้างแบบ
ปัญหา และแนวทาง
แก้ไข (problem and 
solution) 
 

 

2. โครงสร้างแบบ
เรียงล าดับรายการ
เฉพาะเจาะจง (Specific 
order list) เช่น order of 
importance, 
Chronological order, 
Sequence and 
process order, Spatial 
order 
3. โครงสร้างแบบอธิบาย
ความชัดเจนพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
(Illution/Clarification)  
4. โครงสร้างแบบบอก
ความหมาย/ให้นิยาม 
และยกตัวอย่าง
(Definition and 
Example) 
5. โครงสร้างแบบ
บรรยายให้เห็นภาพพจน์ 
(description)  
6. โครงสร้างแบบจัดแบ่ง
ประเภท(Division/ 
Classification) 
7. โครงสร้างแบบเหตุ
และผล (cause and 
effect)     
 

 

   1.2 Order of  
          important    
   1.3 Chronological  
         order    
   1.4 Sequence or  
          Process order                           
   1.5 Place order 
2. ลักษณะโครงสร้าง
เนื้อหาแบบอธิบาย 
(Explaination) เช่น 
   2.1 Illustration or  
         Clarification                  
   2.2 Definition and  
         example        
   2.3 Description                                                     
   2.4 Narration 
3. ลักษณะโครงสร้าง
เนื้อหาเชิงวิเคราะห์ 
(Analysis) เช่น    
    3.1 Division/   
         Classification                                     
   3.2 Cause and  
         effect 
   3.3 Problem and  
         solution                                       
   3.4 Compare and  
         contrast 
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ตารางท่ี 6 ลักษณะโครงสร้างของเน้ือหา (Text Genres) การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ          
             การสื่อสารท่ีได้จากการศึกษาต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตร 
             แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
 
 

ลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text Genres) ผลการสังเคราะห ์
แนวคิดของ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนเพื่อการส่ือสาร 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

Lannon, John M. 
(2007) 

Lewis, Jill 
(2007) 

Carter, Christine E. 
(2011) 

    

8. โครงสร้างแบบปัญหา
และแนวทางแก้ไข 
(problem and 
solution) 
9. โครงสร้างแบบ
เปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่าง 
(comparison and 
contrast)   
 

 

    

 
 จากการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ต าราและเอกสารด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text 
Genres) โดยวิเคราะห์ และน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏตรงกันตั้งแต่ 2 แหล่งขึ้นไป  
เพื่อน ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า มีลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text genres) 
ที่ปรากฏร่วมกัน จ านวน 13 ลักษณะ โดยจัดกลุ่มได้ จ านวน 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1)กลุ่มลักษณะ
โครงสร้างเนื้อหาแบบบัญชีรายการ (List) ประกอบด้วย Sample list, Order of important,   
Chronological order, Sequence or Process order และPlace order 2)กลุ่มลักษณะโครงสร้าง
เนื้อหาแบบอธิบาย(Explain) ประกอบด้วย Illustration or Clarification, Definition and 
example, Description และ Narration  และ3) กลุ่มลักษณะโครงสร้างเนื้อหาเชิงวิเคราะห์ 
(Analyse) ประกอบด้วย  Division/ Classification, Cause and effect, Problem and solution    
และ Compare and contrast 
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      1.7 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบการเขียน (Text forms) จากต ารา 
เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏผลการวิเคราะห์
เนื้อหา ดังตารางต่อไปนี้   
 
 

ตารางท่ี 7 รูปแบบการเขียน (Text Forms) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
     ท่ีได้จากการศึกษาต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลาง 
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  
 

รูปแบบการเขียน (Text Forms) ผลการสังเคราะห ์
แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเขียนเพื่อการ

ส่ือสาร 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  

Nolasco, Rob 
(1987) 

Hedge, Tricia 
(2000) 

McWhorter, 
Kathleen T. and 

Sember, Brette M 
(2008) 

 

1. นิทาน 
2. บทกลอนส้ัน (skit) 
3. เร่ืองเล่า/
ประสบการณ์ 
4. ข่าว/เหตุการณ์ 
5. ประกาศ 
6. โฆษณา 
7. บทร้อยกรอง 
8. บทละครส้ัน 
9. สารคดี และบันเทิง
คด ี
 

 

1. โฆษณา  
(advertisement)   
2. จดหมายส่วนตัว 
(personal letter)  
3. จดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail 
4. ไปรษณียบัตร 
(Postcards) 
5. บันทึกประจ าวัน 
(Diaries) 
6. ข้อความส้ัน
(Messages) 
7. จดหมายแบบเป็น
ทางการ (Formal 
letters) 
8. ฉลากสินค้า (label)   
9. บทความ (article)  
10. สารคดี 
(documentary)  
11. เรียงความ (essay) 
12. เร่ืองส้ัน (short 
story) 

 

  1. Personal writing 
เช่น diaries, journals, 
shopping lists 
2. Public writing เช่น 
letters of enquiry/ 
complaint/ewquest, 
applications 
3. Creative writing
เช่น poems, stories, 
drama, autobiography 
4. Social writing เช่น 
letters,notes of 
condolence/ thanks/ 
congratulations, 
cablegrams, 
telephone messages 
5. Study writing เช่น 
taking note from 
lectures,  
summaries, 
synopses, reviews, 
reports, essays, 
bibliographies 

 

1. To describe เช่น 
report, label, blurb, 
glossary  
2. To entertain เช่น 
poem, fable, 
fairytale, song lyric 
3. To explain เช่น 
rules, timetable, 
complaint, journal 
4. To Inquire เช่น 
survey, 
questionnaire, 
interview 
5. To instruct เช่น 
direction, 
manualinvoice, list 
6. To persuade เช่น 
headline, job 
application, 
editorial, slogan 
7. To recount เช่น 
review, diary, 
journal 

 

1. การเขียนส่ือสารเชิง
สาธารณะ (Public 
writing) เช่น  จดหมาย
สอบถาม/ร้องเรียน  
จดหมายถึงบรรณาธิการ   
การเขียนใบสมัคร  
2. การเขียนเชิง
สร้างสรรค์ (Creative 
writing) เช่น บทร้อย
กรอง  เร่ืองส้ัน  นิทาน  
3. การเขียนเพื่อ
สัมพันธภาพทางสังคม 
(Social writing) เช่น 
จดหมายติดต่อกับบุคคล
ท่ีรู้จัก  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียน
แสดงความยินดีกับคน
อื่น   
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ตารางท่ี 7 รูปแบบการเขียน (Text Forms) ของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
     ท่ีได้จากการศึกษาต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และหลักสูตรแกนกลาง 
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ต่อ) 
 

รูปแบบการเขียน (Text Forms) ผลการสังเคราะห ์
แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเขียนเพื่อการ

ส่ือสาร 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  

Nolasco, Rob 
(1987) 

Hedge, Tricia 
(2000) 

McWhorter, 
Kathleen T. and 

Sember, Brette M 
(2008) 

 

 
  

 

13. นวนิยาย (novel) 
14. บทบรรณาธิการ 
(editorial)   
15. การจดบันทึกย่อ
(Taking notes) 

 

6. Institutional writing
เช่น agendas, 
memoranda, 
contracts, public 
notices, 
advertisements, 
curriculum vitae 

 

8. To socialize เช่น 
invitation, apology, 
greeting, message 
 

 

4. การเขียนเพื่อ
การศึกษา (Study 
writing) เช่น การเขียน
บทวิจารณ์   การเขียน
รายงาน  การเขียน
เรียงความ  การเขียนสาร
คดี  
5. การเขียนเชิงวิชาชีพ 
(Institutional writing) 
เช่น บันทึกช่วยจ า  
โฆษณา  ข้อความ
ประกาศ 

 
 จากการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ต าราและเอกสารด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน (Text Forms) โดย
วิเคราะห์ และน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏตรงกันตั้งแต่ 2 แหล่งข้ึนไป เพื่อน ามาใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการจัดกลุ่มรูปแบบการเขียนของ Hedge (2000) เป็น
ระบบสะดวกในการศึกษา ผู้จัยจึงดัดแปลงลักษณะการจัดกลุ่มของ Hedge และน าแนวคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญคนอ่ืนๆมาประกอบได้รูปแบบการเขียน (Text forms) จ านวน 5กลุ่ม ได้แก่  1) กลุ่ม
การเขียนสื่อสารเชิงสาธารณะ (Public writing) เช่น จดหมายสอบถาม/ร้องเรียน  จดหมายถึง
บรรณาธิการ  การเขียนใบสมัคร 2) กลุ่มการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative writing) เช่น บทร้อย
กรอง  เรื่องสั้น  นิทาน 3) กลุ่มการเขียนเพื่อสัมพันธภาพทางสังคม (Social writing) เช่น จดหมาย
ติดต่อกับบุคคลที่รู้จัก  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   การเขียนแสดงความยินดีกับคนอ่ืน  4) กลุ่มการ
เขียนเพื่อการศึกษา (Study writing) เช่น การเขียนบทวิจารณ์ การเขียนรายงาน การเขียน
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เรียงความ การเขียนสารคดี  และ5) กลุ่มการเขียนเชิงวิชาชีพ (Institutional writing) เช่น บันทึก
ช่วยจ า  โฆษณา  ข้อความประกาศ 
 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างเคร่ืองมือ 
 

  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากขั้นตอนที่  1 มาด าเนินการสร้างเครื่องมือจ านวน 2 ประเภท 
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความรู้พื้นฐานที่มีและความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. แบบสอบถามความรู้พื้นฐานที่มีและความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 ตอน โดยแบบสอบถาม 8 ตอนแรกเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับตามวิธีการสร้างของ Likert (1932: 1-55) ได้แก่ ตอนที่ 
1 ความรู้พื้นฐานที่นักเรียนมี และความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
(Reading comprehension skills) ตอนที่ 2 ความรู้พื้นฐานที่นักเรียนมี และความต้องการพัฒนา
เกี่ยวกับทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading skills) ตอนที่ 3 ความรู้พื้นฐานที่นักเรียนมี 
และความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading strategies)  
ตอนที่ 4 ความรู้พื้นฐานที่นักเรียนมี และความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร (Communicative writing skills) ตอนที่ 5 ความรู้พื้นฐานที่นักเรียนมี และความต้องการ
พัฒนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การเขียนเพื่อการสื่อสาร (Communicative writing strategies)  ตอนที่ 6 
ความรู้พื้นฐานที่นักเรียนมี และความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน 
(Text genres) ตอนที่ 7 ความรู้พื้นฐานที่นักเรียนมี และความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบการ
เขียนของบทอ่าน (Text forms) ตอนที่ 8 การจัดเรียงล าดับแนวเรื่องของบทอ่าน (topics) ตาม
ความสนใจที่นักเรียนต้องการอ่าน และตอนที่ 9 เป็นค าถามลักษณะปลายเปิดที่ให้นักเรียนเขียน
ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ (ภาคผนวก ข หน้า 334) 
   2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่  

     2.1 ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยก าหนดให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องจ านวน 
1 เรื่องที่มีความยาว 2 หน้ากระดาษ (ประมาณ 450 ค า)  เรื่อง Electronic Cigarettes 
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แบบทดสอบประกอบด้วยค าถามจ านวน 20 ข้อ ข้อที่1-5 เป็นค าถามที่ถามเพื่อวัดทักษะย่อยของ
การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading comprehension) ได้แก่ ทักษะการระบุใจความส าคัญ ทักษะ
การระบุรายละเอียด หรือข้อความที่สนับสนุนใจความส าคัญ ทักษะการบอกความหมายค าศัพท์
จากบริบท ทักษะการระบุค าสรรพนามอ้างอิงที่ใช้ในเนื้อเรื่อง และทักษะการระบุโครงสร้างของ
ข้อความที่อ่าน โดยก าหนดน้ าหนักค าถามทักษะละ 1 ข้อ และข้อที่ 6-20 เป็นค าถามที่ถามเพื่อวัด
ทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์  ได้แก่ ทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน 
ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน  ทักษะ
การอนุมานความหรือการตีความ  ทักษะการระบุความล าเอียงของผู้เขียน  ทักษะการลงสรุปความ
จากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล ทักษะการประเมินน้ าเสียง (tone) และอารมณ์ (mood) ในการเขียน
ของผู้เขียน ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 45 นาที  
      2.2 ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ โดยก าหนดให้นักเรียนเขียนสรุปเกี่ยวกับ
ประเด็นส าคัญที่ได้จากการอ่านเนื้อเรื่องในตอนที่  1 จ านวน 2 ย่อหน้า และเขียนแผ่นพับ  
(brochure) เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับบุหรี่ โดยวัดทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะ
การเขียนประโยคที่ถูกต้อง ทักษะการเขียนอนุเฉท หรือย่อหน้า และทักษะการเขียนเรียงความ โดย
ใช้แนวการตรวจจากการหาค่าความเที่ยงตรงระหว่างผู้ตรวจ 2 คน (Inter-rater reliability) ซึ่งมี
เกณฑ์ในการตรวจให้คะแนน ดังนี้ 1) เนื้อหาและความคิดที่เขียน (Content and ideas) 5 คะแนน 
2) การเรียบเรียงเนื้อหา (Organization) 5 คะแนน 3) การใช้ภาษา (Language use) 5 คะแนน 
และ 4) การใช้เครื่องหมายวรรคตอน (Mechanics) 5 คะแนน  ระยะเวลาที่ใช้ในการท า
แบบทดสอบ 1 ชั่วโมง (ภาคผนวก ข หน้า 340)  
 

 ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบทดสอบ 
 

    ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือที่ เป็นแบบสอบถาม และแบบทดสอบวัด
ความสามารถของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 1)
พื้นฐานความรู้ด้านทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน 2) พื้น
ฐานความรู้ด้านทักษะและกลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน 3) ความ
ต้องการจ าเป็นด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารที่นักเรียน
ต้องการพัฒนา และ 4) แนวเรื่องของบทอ่าน (Topics) เพื่อน ามาใช้พัฒนาโปรแกรมด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
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   3.1 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบ
คุณภาพเรียบร้อยแล้วกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 150 คน ให้กลุ่มตัวอย่างตอบและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน โดยหลังจากแจก
แบบสอบถามให้นักเรียนทั้ง 150 คนแล้ว ผู้วิจัยได้อธิบายข้อค าถามในแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างฟังทีละข้อ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจประเด็นค าถาม และเข้าใจความหมายของศัพท์     
เชิงวิชาการอย่างถูกต้อง เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล 
  3.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รวบรวมคืนมาได้ โดยนับจ านวน
ว่าได้คืนครบตามจ านวนที่แจกหรือไม่ และนักเรียนตอบครบทุกข้อค าถามในแต่ละประเด็นหรือไม่ 
ก่อนที่จะน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และค านวณหาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
Version 23 
    3.3 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ที่มีผลการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษแตกต่างกัน โดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนกลุ่มเก่ง 
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้ผลการเรียน 3.5-4 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนกลุ่มปานกลาง เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ผลการเรียน 2.5-3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนกลุ่มอ่อน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่
ได้ผลการเรียน 1.5-2 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เลือกมาจ านวนกลุ่มละ 10 คน รวมจ านวน 30 คน 
โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อ
การสื่อสาร  มีระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ 100 นาที หลังจากนั้นน ากระดาษค าตอบมาตรวจ
ให้คะแนน และวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสารกับผลที่ได้จากเครื่องมือที่
เป็นแบบสอบถามว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือทั้ง 2 
ประเภท 
 

ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส ารวจ  
การวิ เคราะห์ข้อมูล  และสถิติที่ ใช้ในระยะที่  1 ซึ่ ง เป็นการส ารวจสภาพความรู้

ความสามารถทั่วไปที่นักเรียนมีในปัจจุบัน และการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นที่นักเรียน
ต้องการพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
และการส ารวจเกี่ยวกับแนวเรื่องที่อ่าน (Topics) ที่จะน ามาพัฒนาโปรแกรม มีรายละเอียด         
และผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามพื้นฐานความรู้และความต้องการในการ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยแปลผลการวิเคราะห์จากสถิติที่เป็นค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) (Best, 1986) ได้แก่ 4.50-5.00 หมายถึงมีพื้นฐานความรู้/มีความจ าเปน็ที่จะตอ้ง
ศึกษามากที่สุด  3.50-4.49 หมายถึงมีพื้นฐานความรู้/มีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษามาก  2.50-
3.49 หมายถึงมีพื้นฐานความรู้/มีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาปานกลาง 1.50-2.49 หมายถึงมีพื้น
ฐานความรู้/มีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาน้อย และ 1.00-1.49 หมายถึงมีพื้นฐานความรู้/มีความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาน้อยที่สุด ดังผลการวิเคราะห์ในตารางต่อไปนี้  
  
 

ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ท่ีมี และระดับความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษา 
     เกี่ยวกับทักษะย่อยในการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading comprehension  
     subskills) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 

 
ทักษะย่อยการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading comprehension) 

ระดับพื้นฐาน
ความรู้ท่ีม ี

ระดับความ
จ าเป็นท่ี

จะต้องศึกษา 

ผลต่างของ
ค่าเฉล่ีย 

อัน
ดับ
ท่ี 

 x  S.D. x  S.D. x  S.D.  
1. ทักษะในการระบุใจความส าคัญของเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน  3.45 1.1 4.10 0.81 0.65 0.97 1 

2. ทักษะในการบอกความหมายค าศัพท์จากบริบทของเร่ืองท่ีอ่าน 3.47 1.15 4.08 0.86 0.61 1.09 2 

3. ทักษะในการสรุปเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอ่าน (Summarize) 3.48 1.07 4.03 0.92 0.55 0.71 3 

4. ทักษะในการท านายเกี่ยวกับส่ิงท่ีอ่าน (Making predictions) 3.5 1.06 4.00 0.82 0.50 0.71 4 

5. ทักษะในการระบุลักษณะโครงสร้างของบทอ่าน (Patterns) 3.52 1.17 4.02 1.00 0.50 0.67 4 

6. ทักษะในการบอกความหมายของการใช้ภาษาในการเปรียบเทียบ 
    อุปมาอุปไมย 3.57 1.15 4.00 0.83 0.43 0.75 

 
6 

7. ทักษะในการระบุรายละเอียด หรือข้อความท่ีสนับสนุนใจความ 
    ส าคัญของเน้ือเร่ือง 3.51 1.15 3.93 0.94 0.41 1.00 

 
7 

8. ทักษะในการเรียงล าดับเหตุการณ์ในเร่ืองท่ีอ่าน (Sequence  
    of events) 3.63 1.10 3.87 1.10 0.24 0.61 

 
8 

9. ทักษะในการระบุค าสรรพนามอ้างอิงท่ีใช้ในเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน 3.52 1.2 3.56 1.16 0.04 0.26 9 

รวม 3.52 1.13 3.94 0.97 0.44 0.25  
 
 
 

 จากตารางที่ 8  พบว่า  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพื้นฐานความรู้ด้านทักษะ
ย่อยในการอ่านเพื่อความเข้าใจอยู่ที่ระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.52 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.13 และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเพื่อความเข้าใจให้
ดีขึ้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที ่4 มีความคิดเห็นว่ามีความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งศึกษาทกัษะยอ่ย
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ของการอ่านเพื่อความเข้าใจอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.97 เมื่อพิจารณาความต่างของค่าเฉล่ียระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเพื่อความเข้าใจ พบว่า ทักษะย่อยที่มีความ
ต่างของค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ทักษะในการระบุใจความส าคัญของเนื้อเรื่องที่อ่าน 
โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 2) ทักษะในการบอก
ความหมายค าศัพท์จากบริบทของเรื่องที่อ่าน โดยมีความต่างของค่าเฉล่ีย 0.61 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.09 และ3) ทักษะในการสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.55 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ส่วนทักษะย่อยที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ ต่ าสุดได้แก่ ทักษะในการระบุค าสรรพนามอ้างอิงที่ใช้ในเนื้อเรื่องที่อ่าน โดยมีความต่างของ
ค่าเฉล่ีย 0.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26  ซึ่งหมายความว่าในการจัดกิจกรรมการสอนควร
เน้นและให้ความส าคัญที่ทักษะย่อยที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่
นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาสูงก่อนทักษะย่อยที่มีความต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาต่ า 
 

ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ท่ีมี และระดับความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษา 
             เกี่ยวกับทักษะย่อยในการอ่านเชิงวิเคราะห์  
 

 
ทักษะยอ่ยในการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading subskills) 

ระดับพื้นฐาน
ความรู้ท่ีม ี

ระดับความ
จ าเป็นท่ี

จะต้องศึกษา 

ผลต่างของ
ค่าเฉล่ีย 

อัน
ดับ
ท่ี 

 x  S.D. x  S.D. x  S.D.  
1. ทักษะการระบุความล าเอียงของผู้เขียน  2.97 1.22 4.01 1.02 1.05 1.04 1 

2. ทักษะการอนุมานความ หรือการตีความ 3.24 1.25 4.03 1.02 0.79 0.74 2 

3. ทักษะการสรุปความจากเรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล 3.13 1.28 3.92 1.02 0.79 1.22 2 

4. ทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน 3.29 1.22 3.83 1.05 0.55 0.70 4 

5. ทักษะการประเมินน้ าเสียง (tone) และอารมณ์ (mood) 3.30 1.27 3.84 1.06 0.54 0.97 5 

6. ทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน 3.45 1.19 3.29 1.19 -0.16 0.46 6 

7. ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น 3.65 1.16 3.14 1.41 -0.51 0.79 7 

รวม 3.29 1.24 3.72 1.17 0.47 0.09  

 
  จากตารางที่ 9  พบว่า  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพื้นฐานความรู้ด้านทักษะ
ย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์อยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.29 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.24 และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชงิวิเคราะห์ใหด้ีขึ้น 
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาทักษะย่อย         
ของการอ่านเชิงวิเคราะห์อยู่ที่ ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.17 เมื่อพิจารณาความต่างของค่าเฉล่ียระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ พบว่า ทักษะย่อยที่มีความต่าง
ของค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ทกัษะการระบุความล าเอียงของผู้เขียน โดยมีความต่าง
ของค่าเฉล่ีย 1.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04  2) ทักษะการอนุมานความ หรือการตีความ 
และทักษะการสรุปความจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากัน          
คือ 0.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 และ 1.22 ตามล าดับ และ3) ทักษะการวิเคราะห์ข้อ
โต้แย้งของผู้เขียน โดยมีความต่างของค่าเฉล่ีย 0.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ส่วนทักษะ
ย่อยที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่
จะต้องศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ต่ าสุด ได้แก่ ทักษะการวิเคราะห์
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น โดยมีความต่างของค่าเฉล่ีย -0.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79  
ซึ่งหมายความว่าในการจัดกิจกรรมการสอนควรเน้นและให้ความส าคัญที่ทักษะย่อยที่มีความต่าง
ของค่าเฉล่ียระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาสูงก่อน
ทักษะย่อยที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาต่ า 
 

ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ท่ีมี และระดับความจ าเป็นท่ีจะต้อง 
      ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้น 
               มัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 

 
กลยุทธ์ในการอ่านเชงิวิเคราะห์ (Critical reading strategies) 

ระดับพื้นฐาน
ความรู้ท่ีม ี

ระดับความ
จ าเป็นท่ี

จะต้องศึกษา 

ผลต่างของ
ค่าเฉล่ีย 

อัน
ดับ
ท่ี 

 x  S.D. x  S.D. x  S.D.  
1. กลยุทธ์การวิเคราะห์เน้ือเร่ืองท่ีอ่านโดยแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ  
    (Analyzing) 3.04 1.42 4.10 0.84 1.06 1.08 

1 

2. กลยุทธ์การเช่ือมโยงเน้ือเร่ืองท่ีอ่านกับความรู้เดิมของผู้อ่าน  
    (Connecting the text to the prior knowledge) 3.57 1.12 4.01 0.84 0.43 0.93 

 
2 

3. กลยุทธ์การระบุลักษณะโครงสร้างของเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน    
    (Recognizing text structure) 3.59 1.17 3.97 0.98 0.38 0.90 

 
3 

4. กลยุทธ์การคาดเดาเกี่ยวกับเน้ือเร่ืองท่ีจะอ่าน (Predicting)  3.42 1.22 3.77 0.94 0.35 0.48 4 
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ท่ีมี และระดับความจ าเป็นท่ีจะต้อง 
      ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้น 
               มัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ)  
 

 
กลยุทธ์ในการอ่านเชงิวิเคราะห์ (Critical reading strategies) 

ระดับพื้นฐาน
ความรู้ท่ีม ี

ระดับความ
จ าเป็นท่ี

จะต้องศึกษา 

ผลต่างของ
ค่าเฉล่ีย 

อัน
ดับ
ท่ี 

 x  S.D. x  S.D. x  S.D.  
5. กลยุทธ์การระบุจุดมุ่งหมายของการอ่าน (Identifying a purpose  
    for reading) 3.62 1.18 3.92 1.00 0.30 0.54 

 
5 

6. กลยุทธ์การสรุปย่อและท าโครงร่างประ เด็นส าคัญในเน้ือเร่ือง  
    ท่ีอ่าน (Summarizing and outlining) 3.47 1.23 3.74 1.10 0.27 0.64 

 
6 

7. กลยุทธ์การส ารวจเน้ือเร่ืองก่อนอ่าน (Previewing) 3.58 1.16 3.76 0.99 0.18 0.52 7 

8. กลยุทธ์การท าบรรณนิทัศน์ในขณะท่ีอ่าน (Annotating)  3.59 1.17 3.72 1.16 0.13 0.41 8 

9. กลยุทธ์การตั้งค าถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีอ่าน (Asking questions) 3.73 1.11 3.85 0.94 0.12 0.65 9 

10. กลยุทธ์การอ่านเน้ือเร่ืองซ้ าๆ (Re-reading) 3.64 1.16 3.75 1.08 0.11 0.49 10 

 รวม 3.52 1.21 3.86 1.00 0.34 0.24  
 

 
  จากตารางที่ 10  พบว่า  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพื้นฐานความรู้ด้านกลยุทธ์
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์อยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.21 
และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้ดีขึ้น นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษากลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์
อยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00  เมื่อพิจารณาความต่าง
ของค่าเฉล่ียระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นกัเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ พบว่า กลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่มีความต่างของค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลยุทธ์การวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่านโดยแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ  โดยมี
ความต่างของค่าเฉล่ีย 1.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 2) กลยุทธ์การเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่
อ่านกับความรู้เดิมของผู้อ่าน โดยมีความต่างของค่าเฉล่ีย 0.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93  
และ3) กลยุทธ์การระบุลักษณะโครงสร้างของเนื้อเรื่องที่อ่าน โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.38 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90  ส่วนกลยุทธ์ที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ต่ าสุด ได้แก่ กลยุทธ์การอ่านเนื้อเรื่องซ้ าๆ โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.11 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.49  ซึ่งหมายความว่าในการจัดกิจกรรมการสอนควรเน้นและให้ความส าคัญที่กลยุทธ์
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ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี         
กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาสูงก่อนกลยุทธ์ที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
ระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาต่ า 
 
ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ท่ีมี และระดับความจ าเป็นท่ีจะต้อง 
       ศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้น 
       มัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 

 
ทักษะยอ่ยในการเขยีนเพื่อการส่ือสาร  

(Communicative writing subskills) 

ระดับพื้นฐาน
ความรู้ท่ีม ี

ระดับความ
จ าเป็นท่ี

จะต้องศึกษา 

ผลต่างของ
ค่าเฉล่ีย 

อัน
ดับ
ท่ี 

 x  S.D. x  S.D. x  S.D.  
1. ทักษะการเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลต่างๆในการเขียน 
    สอดคล้องและสัมพันธ์กัน 3.5 1.2 4.03 0.86 0.53 0.83 

 
1 

2. ทักษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ท่ีถูกต้องตามแบบแผนของ 
    ภาษา และเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้อ่าน 3.29 1.24 3.82 1.01 0.53 0.67 

 
1 

3. ทักษะการพัฒนาและเรียบเรียงความคิด และเน้ือหาท่ีเขียน 
    อย่างชัดเจนง่ายต่อความเข้าใจ 3.49 1.16 4.01 0.82 0.52 0.97 

 
3 

4. ทักษะในการเลือกใช้ค าศัพท์ท่ีเหมาะสมกับเร่ืองท่ีเขียน 3.32 1.14 3.61 1.08 0.29 0.46 4 

5. ทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับเน้ือหา  
    และผู้อ่าน 3.47 1.18 3.73 1.12 0.26 0.54 

 
5 

6. ทักษะในการอธิบายใจความส าคัญได้ชัดเจน โดยมีข้อมูล 
    มาสนับสนุนเพียงพอ 3.35 1.3 3.52 1.16 0.17 0.68 

 
6 

7. ทักษะการสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้อง และแม่นย า 3.4 1.24 3.41 1.24 0.01 0.31 7 

8. ทักษะการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างมีความหมาย 3.69 1.13 3.68 1.19 -0.01 0.16 8 

 รวม 3.44 1.21 3.73 1.09 0.29 0.27  

 

  จากตารางที่ 11  พบว่า  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพื้นฐานความรู้ด้านทักษะ
ย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสารอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.44 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.21 และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสารให้ดี
ขึ้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาทักษะย่อย
ในการเขียนเพื่อการสื่อสารอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.09   เมื่อพิจารณาความต่างของค่าเฉล่ียระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับทกัษะยอ่ยในการเขียนเพื่อการสื่อสาร พบว่า ทักษะย่อยในการเขียน
เพื่อการสื่อสารที่มีความต่างของค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ทักษะการเชื่อมโยงความคิด
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และข้อมูลต่างๆในการเขียนสอดคล้องและสัมพันธ์กัน และทักษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่
ถูกต้องตามแบบแผนของภาษา และเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้อ่าน  โดยมีความต่างของ
ค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 0.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 และ 0.67 ตามล าดับ  2) ทักษะการ
พัฒนาและเรียบเรียงความคิด และเนื้อหาที่เขียนอย่างชัดเจนง่ายต่อความเข้าใจ โดยมีความต่าง
ของค่าเฉลี่ย 0.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97  และ3) ทักษะในการเลือกใช้ค าศัพท์ที่
เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46  
ส่วนทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีความต่างของค่าเฉล่ียระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่
นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ต่ าสุด ได้แก่ ทักษะการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างมีความหมาย โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย          
-0.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16  ซึ่งหมายความว่าในการจัดกิจกรรมการสอนควรเน้นและ
ให้ความส าคัญที่ทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
ระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาสูงก่อนทักษะย่อยที่มีความ
ต่างของค่าเฉล่ียระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาต่ า 
 
 

 
 

 

ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ท่ีมี และระดับความจ าเป็นท่ีจะต้อง 
        ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้น 
                 มัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 

 
กลยุทธใ์นการเขียนเพื่อการส่ือสาร  

(Communicative writing strategies) 

ระดับพื้นฐาน
ความรู้ท่ีม ี

ระดับความ
จ าเป็นท่ี

จะต้องศึกษา 

ผลต่างของ
ค่าเฉล่ีย 

อัน
ดับ
ท่ี 

 x  S.D. x  S.D. x  S.D.  
1. กลยุทธ์การเขียนประโยคใจความส าคัญท่ีถูกต้องและชัดเจน  3.2 1.31 4.15 0.84 0.95 0.70 1 

2. กลยุทธ์การเขียนอธิบายรายละเอียดท่ีเหมาะสม และเพียงพอ      3.19 1.35 4.11 0.88 0.92 0.93 2 

3. กลยุทธ์การก าหนดกรอบเน้ือหาท่ีจะเขียนโดยท าเป็นโครงร่าง 
    คร่าวๆ 3.07 1.27 3.96 0.89 0.89 0.72 

 
3 

4. กลยุทธ์การเรียบเรียงเน้ือหาและความคิดอย่างเป็นระบบ 3.23 1.3 4.1 0.83 0.87 0.67 4 

5. กลยุทธ์การใช้ภาษาท่ีง่ายต่อการท าความเข้าใจของผู้อ่าน 3.29 1.34 4.05 0.9 0.77 0.55 5 

6. กลยุทธ์การก าหนดจุดประสงค์ของงานเขียน   3.37 1.29 4.07 0.96 0.70 0.77 6 

7. กลยุทธ์การเลือกใช้รูปแบบการเขียนท่ีเหมาะสม    3.40 1.28 4.07 0.86 0.67 1.05 7 

8. กลยุทธ์การระดมความคิด และรวบรวมข้อมูลท่ีจะใช้ 
     ในการเขียน     3.36 1.13 3.88 0.95 0.52 0.66 

 
8 

 
 



150 

 

ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ท่ีมี และระดับความจ าเป็นท่ีจะต้อง 
        ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้น 
                 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 
 
 

กลยุทธใ์นการเขียนเพื่อการส่ือสาร  
(Communicative writing strategies) 

ระดับพื้นฐาน
ความรู้ท่ีม ี

ระดับความ
จ าเป็นท่ี

จะต้องศึกษา 

ผลต่างของ
ค่าเฉล่ีย 

อัน
ดับ
ท่ี 

 x  S.D. x  S.D. x  S.D.  
9. กลยุทธ์การขอค าแนะน าเกี่ยวกับงานท่ีเขียนจากเพ่ือน  
      และครูผู้สอน 3.47 1.24 3.93 0.9 0.46 0.51 

 
9 

10. กลยุทธ์การอ่านทบทวนงานเขียนโดยใช้ความรู้สึกของผู้อ่าน 3.52 1.12 3.97 0.87 0.45 0.51 10 

11. กลยุทธ์การฝึกซ้อมการเขียน 3.61 1.08 3.97 0.88 0.35 0.83 11 

12. กลยุทธ์การติดตามตรวจสอบปัญหาท่ีพบจากการเขียน 3.58 1.2 3.88 0.94 0.30 0.71 12 

13. กลยุทธ์การประเมินข้อความท่ีเขียนกับจุดประสงค์ท่ีก าหนด 3.64 1.09 3.89 0.93 0.25 0.44 13 

14.กลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไขจุดเน้นและข้อความท่ีเขียนให้ถูกต้อง 
     เหมาะสม 3.77 1.07 3.85 0.98 0.07 0.61 

 
14 

 รวม 3.41 1.24 3.99 0.91 0.58 0.17  

 
  จากตารางที่ 12  พบว่า  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพื้นฐานความรู้ด้านกลยุทธ์
ในการเขียนเพื่อการสื่อสารอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.41 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.24 และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเขียนเพื่อการสื่อสารให้ดีขึ้น 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษากลยุทธ์ในการ
เขียนเพื่อการสื่อสารอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.99 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91   
เมื่อพิจารณาความต่างของค่าเฉล่ียระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็น
ที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเขียนเพื่อการสื่อสารพบว่า กลยุทธ์ในการเขียนเพื่อการ
สื่อสารที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลยุทธ์การเขียนประโยคใจความ
ส าคัญที่ถูกต้องและชัดเจน  โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70  
2) กลยุทธ์การเขียนอธิบายรายละเอียดที่เหมาะสม และเพียงพอ โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 
0.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93  และ3) กลยุทธ์การก าหนดกรอบเนื้อหาที่จะเขียนโดยท า
เป็นโครงร่างคร่าวๆ โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ส่วน    
กลยุทธ์ในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่
นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาต่ าสุด ได้แก่ กลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไขจุดเน้นและ
ข้อความที่เขียนให้ถูกต้อง เหมาะสม โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย  0.07 และส่วนเบี่ยงเบน



151 

 

มาตรฐาน 0.61  ซึ่งหมายความว่าในการจัดกิจกรรมการสอนควรเน้นและให้ความส าคัญที่กลยุทธ์
ในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีความต่างของค่าเฉล่ียระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับ
ระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาสูงก่อนกลยุทธ์ที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาต่ า 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาพื้นฐานความรู้ที่ผู้เรียนมี และความจ าเป็นที่จะต้องศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน (Text genres) และรูปแบบการเขียน (Text Forms) 
รวมทั้งความสนใจเกี่ยวกับหัวเรื่องบทอ่าน (Topics) เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
โปรแกรม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังนี้ 
 

ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ท่ีมี และระดับความจ าเป็นท่ีจะต้อง 
      ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างเน้ือหาของบทอ่าน (Text genres)  
       ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 
 

ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอา่น (Text genres) 
ระดับพื้นฐาน
ความรู้ท่ีม ี

ระดับความ
จ าเป็นท่ี

จะต้องศึกษา 

ผลต่างของ
ค่าเฉล่ีย 

อัน
ดับ
ท่ี 

 x  S.D. x  S.D. x  S.D.  
1. ลักษณะโครงสร้างเน้ือหาแบบ Cause and effect 3.40 1.28 4.01 0.89 0.61 0.78 1 

2. ลักษณะโครงสร้างเน้ือหาแบบ Problem and solution                                    3.35 1.25 3.96 0.90 0.61 0.49 1 

3. ลักษณะโครงสร้างเน้ือหาแบบ Compare and contrast 3.39 1.25 3.95 0.90 0.56 0.50 3 

4. ลักษณะโครงสร้างเน้ือหาแบบ Chronological order / Narration 3.39 1.23 3.60 1.15 0.21 0.41 4 

5. ลักษณะโครงสร้างเน้ือหาแบบ Definition 3.39 1.29 3.54 1.28 0.15 0.46 5 

6. ลักษณะโครงสร้างเน้ือหาแบบ Sequence or Process order                          3.51 1.17 3.63 1.10 0.12 0.53 6 

7. ลักษณะโครงสร้างเน้ือหาแบบ Example/ Clarification                3.47 1.28 3.57 1.18 0.10 0.34 7 

8. ลักษณะโครงสร้างเน้ือหาแบบ Classification                                    3.47 1.24 3.54 1.16 0.07 0.31 8 

 รวม 3.42 1.25 3.73 1.10 0.30 0.15  

 
  จากตารางที่ 13  พบว่า  นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 มีพื้นฐานความรู้ด้านลักษณะ
โครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน (Text genres) อยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.42 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25 และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของ
บทอ่าน (Text genres) ให้ดีขึ้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นว่ามีความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน (Text genres) อยู่ที่ระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียรวม 3.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10   เมื่อพิจารณาความต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง
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ระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้าง
เนื้อหาของบทอ่าน (Text genres) พบว่า ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน (Text genres) ที่มี
ความต่างของค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Cause and 
effect และลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Problem and solution โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คือ 0.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 และ0.49 ตามล าดับ 2) ลักษณะโครงสร้าง
เนื้อหาแบบ Compare and contrast โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.56 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.50  และ3) ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Chronological order / Narration โดยมี
ความต่างของค่าเฉล่ีย 0.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ส่วนลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของ
บทอ่าน (Text genres)ที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับ
ระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาต่ าสุด ได้แก่ ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Classification โดยมี
ความต่างของค่าเฉลี่ย 0.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31  ซึ่งหมายความว่าในการจัด
กิจกรรมการสอนควรเน้นและให้ความส าคัญที่ ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน (Text 
genres) ที่มีความต่างของค่าเฉล่ียระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็น
ที่จะต้องศึกษาสูงก่อนลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่านที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
ระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาต่ า 
                
ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ท่ีมี และระดับความจ าเป็นท่ีจะต้อง 
      ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน (Text Forms) ของนักเรียนระดับชั้น 
      มัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 
 

รูปแบบการเขียน (Text Forms) 
ระดับพื้นฐาน
ความรู้ท่ีม ี

ระดับความ
จ าเป็นท่ี

จะต้องศึกษา 

ผลต่างของ
ค่าเฉล่ีย 

อัน
ดับ
ท่ี 

 x  S.D. x  S.D. x  S.D.  
1. การเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ    3.33 1.26 3.95 0.92 0.62 0.56 1 

2. การเขียนเรียงความ   3.53 1.12 3.92 1.01 0.39 0.50 2 
3. การเขียนจดหมายติดต่อกับบุคคลที่รู้จัก   3.47 1.20 3.80 1.03 0.33 0.55 3 

4. การเขียนจดหมายสอบถาม/ร้องเรียน   3.53 1.18 3.80 1.06 0.27 0.48 4 

5. การเขียนแผ่นพับ (Brochure) 3.57 1.15 3.79 1.01 0.23 0.42 5 
6. การเขียนรายงาน   3.48 1.27 3.65 1.13 0.17 0.38 6 

7. การเขียนข้อความประกาศ 3.33 1.22 3.49 1.19 0.16 0.46 7 

8. การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    3.43 1.27 3.59 1.23 0.16 0.49 7 
9. การเขียนบันทึกช่วยจ า   3.49 1.20 3.65 1.12 0.16 0.37 7 
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ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ระดับพื้นฐานความรู้ท่ีมี และระดับความจ าเป็นท่ีจะต้อง 
      ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน (Text Forms) ของนักเรียนระดับชั้น 
      มัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 
 

 
รูปแบบการเขียน (Text Forms) 

ระดับพื้นฐาน
ความรู้ท่ีม ี

ระดับความ
จ าเป็นท่ี

จะต้องศึกษา 

ผลต่างของ
ค่าเฉล่ีย 

อัน
ดับ
ท่ี 

 x  S.D. x  S.D. x  S.D.  
10. การเขียนแสดงความยินดีกับคนอื่น   3.57 1.17 3.73 1.12 0.15 0.36 10 
11. การเขียนบทวิจารณ์    3.53 1.16 3.67 1.09 0.14 0.40 11 

12. การเขียนโฆษณา 3.47 1.24 3.61 1.18 0.14 0.35 11 

13. การเขียนสารคดี 3.36 1.29 3.49 1.23 0.13 0.33 13 
รวม 3.47 1.21 3.70 1.11 0.24 0.08  

 
  จากตารางที่ 14 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพื้นฐานความรู้ด้านรูปแบบ
การเขียน (Text forms) อยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.21 และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเขียนให้ดีขึ้น นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษารูปแบบการเขียนอยู่ที่ระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 เมื่อพิจารณาความต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
เขียน พบว่า รูปแบบการเขียนที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1)การเขียนจด
หมายถึงบรรณาธิการ  โดยมีความต่างของค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 0.62  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.56 2) การเขียนเรียงความ โดยมีความต่างของค่าเฉล่ีย 0.39 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 
และ3) การเขียนจดหมายติดต่อกับบุคคลที่รู้จัก โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ย 0.33 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  ส่วนรูปแบบการเขียนที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐาน
ความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาต่ าสุด ได้แก่ การเขียนสารคดี โดยมีความ
ต่างของค่าเฉล่ีย 0.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 ซึ่งหมายความว่าในการจัดกิจกรรมการ
สอนควรเน้นและให้ความส าคัญที่รูปแบบการเขียน (Text forms) ที่มีความต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาสูงก่อนรูปแบบการ
เขียนที่มีความต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่
จะต้องศึกษาต่ ากว่า 
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ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับหัวเร่ืองบทอ่าน (Topics) ของนักเรียน 
               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 
 
 

 
แนวเรื่อง 

 
หัวเรื่อง 

ระดับความ
สนใจ/ต้องการ 

 
ล าดับ 

  x  S.D.  

1. บุคคล และ  
    ความสัมพันธ์ 

1. Bill Gates: 
2. Steve Jobs 
3. Mark Elliot Zuckerberg 

3.37 
4.01 
3.65 

1.20 
0.92 
1.13 

3 
1 
2 

 
2. ส่ิงแวดล้อม 

1. Flood 
2. Water Conservation  
3. Effects of Plastic Bags 

3.81 
3.50 
3.48 

1.07 
1.17 
1.18 

1 
2 
3 

3. วิทยาศาสตร์  
    และเทคโนโลยี 

1. Impact of Technology  
2. Impacts of Science  
3. Recycle Electronics 

3.86 
3.97 

3.45 

0.97 
0.92 

1.16 

2 
1 
3 

 
4. ปัญหาสังคม 

1. Teenage Pregnancy 
2.  Abortion 
3. Effects of Divorce on Teenagers 

3.98 

3.69 

3.93 

0.93 

1.13 

0.96 

1 
3 
2 

5. การศึกษาและอาชีพ 1. School Uniform 
2. Homeschooling  
3. Teleworking 

3.65 
3.78 
3.5 

1.13 
1.09 
1.17 

2 
1 
3 

 
6. ความบันเทิง 

1. Music and Mood 
2. Effects of Television on Children 
3. Effects of Video Games 

3.79 
3.86 
3.97 

1.12 
0.97 
0.92 

3 
2 
1 

7. อาหารและเครื่องดื่ม   1. Irradiated Food 
2. Fast Food 
3. Junk Food in Schools  

3.45 
3.98 
3.69 

1.16 
0.93 
1.13 

3 
1 
2 

 
8. สุขภาพ  

1. Smoking in Public Places 
2. Why Do Women Live Longer Than Men 
3. Effects of Music on the Mind 

3.93 
3.45 
3.71 

0.96 
1.16 
1.11 

1 
3 
2 

9. การซ้ือ-ขายสินค้า 1. Internet Shopping 
2. Credit Cards 
3. Electronic Cash 

3.84 
3.61 
3.45 

1.03 
1.19 
1.16 

1 
2 
3 

 
10. การส่ือสาร 

1. Importance of Communication Skills 
2. Cell Phones for Teenagers 
3. Cell Phones for Kids 

3.69 
3.85 
3.67 

1.10 
1.02 
1.13 

2 
1 
3 

 รวม 3.72 1.10  
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จากตารางที่ 15 พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที ่4 มีความสนใจหรือความต้องการ
อ่านแนวเรื่องจ านวน 10 แนวเรื่อง อยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.10 นอกจากนี้ยังพบว่าหัวเรื่องที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดในแต่ละแนวเรื่องตามล าดับ ได้แก่ 1)Steve 
Jobs 2) Flood 3)Impacts of Science 4)Teenage Pregnancy 5)Homeschooling 6) Effects 
of Video Games 7) Fast Food  8) Smoking in Public Places  9)Internet Shopping และ10) 
Cell Phones on Teenagers  
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร เพื่อวิเคราะห์ว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสารโดยภาพรวมเป็นอย่างไร  เพื่อน าผลมายืนยัน
กับผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในข้อที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ
ปรากฏผลดังตารางที่ 16  
 
 

ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิง 
                 วิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (n=30)  
 

 

 
ทักษะ 

 
ทักษะย่อยที่วัด 

 
ข้อที่ 

สถิติ
พื้นฐาน 

 
ล าดับ 

p S.D. 
 
 

Reading 
Comprehension 

Subskills 

1. การระบุใจความส าคัญ 1 0.67 0.47 5 
2. การระบุรายละเอียด หรือข้อความที่สนับสนุน 
    ใจความส าคัญ                            

2 0.80 0.40 2 

3. การบอกความหมายค าศัพท์จากบริบท 3 0.77 0.42 3 
4. การระบุค าสรรพนามอ้างอิงที่ใช้ในเนื้อเร่ืองที่อ่าน 4 0.87 0.34 1 
5.  การระบุโครงสร้างของข้อความที่อ่าน 5 0.70 0.46 4 

รวม 0.76 0.43  
 
 
 

Critical  
Reading 
Subskills 

1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น 6-7 0.88 0.32 1 
2. ทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียน  
    ของผู้เขียน     

8-9 0.83 0.37 3 

3. ทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน 10-11 0.70 0.46 4 
4. ทักษะการประเมินน้ าเสียง (tone) และอารมณ์  
    (mood) ในการเขียนของผู้เขียน 

12-13 0.87 0.34 2 
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ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิง 
                วิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (n=30) (ต่อ) 
 

 

 
ทักษะ 

 
ทักษะย่อยที่วัด 

 
ข้อที่ 

สถิติ
พื้นฐาน 

 
ล าดับ 

p S.D. 
 5. ทักษะการลงสรุปความจากเร่ืองที่อ่าน 

    อย่างมีเหตุผล 
14-15 0.62 0.49 6 

6. ทักษะการอนุมานความ หรือการตีความ 16-17 0.65 0.48 5 
7. ทักษะการระบุความล าเอียงของผู้เขียน  18-20 0.59 0.49 7 

รวม 0.72 0.45  

  
 จากตารางที่  16 พบว่า ทักษะย่อยของการอ่านเพื่อความเข้าใจที่นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความรู้ความสามารถมากที่สุดโดยมีสัดส่วนจ านวนนกัเรียนที่ตอบถูกมากที่สุด
ได้แก่ ทักษะการระบุค าสรรพนามอ้างอิงที่ใช้ในเนื้อเรื่อง และอันดับรองลงไปตามล าดับได้แก่ 
ทักษะการระบุรายละเอียดหรือข้อความที่สนับสนุนใจความส าคัญ และทักษะการบอกความหมาย
ค าศัพท์จากบริบทของเรื่องที่อ่าน  ส่วนทักษะย่อยของการอ่านเพื่อความเข้าใจที่สัดส่วนจ านวน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตอบถูกน้อยที่สุด คือทักษะการระบุใจความส าคัญ  
  นอกจากนี้ยังพบว่า ทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4  มีความรู้ความสามารถมากที่สุดโดยมีสัดส่วนจ านวนนักเรียนที่ตอบถูกมากที่สุดได้แก่ ทักษะ
การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น  และอันดับรองลงไปตามล าดับได้แก่ ทักษะการประเมนิ
น้ าเสียง (tone) และอารมณ์ (mood) ในการเขียนของผู้เขียน  และทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์
ในการเขียนของผู้เขียน  ส่วนทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ มีสัดส่วนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตอบถูกน้อยที่สุด คือทักษะการระบุความล าเอียงของผู้เขียน  
  เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม (ตารางที่ 8) และที่ได้จาก
แบบทดสอบ (ตารางที่ 16) ในประเด็นของทักษะย่อยของการอ่านเพื่อความเข้าใจ และทักษะย่อย
ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 แหล่ง มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ
นักเรียนส่วนมากตอบในแบบสอบถามว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทักษะการระบุค าสรรพ
นามอ้างอิงที่ใช้ในเนื้อเรื่องอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.52 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 1.20) และมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาทักษะย่อยนี้เพิ่มเติมต่ าสุด (ค่าเฉลี่ย 
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3.56 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 1.16) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบทดสอบ              
ซึ่งปรากฏว่านักเรียนสามารถตอบข้อทดสอบที่ทดสอบทักษะการระบุค าสรรพนามอ้างอิงที่ใช้ใน
เนื้อเรื่องถูกมากที่สุด และนักเรียนส่วนมากตอบในแบบสอบถามว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้
เกี่ยวกับทักษะการระบุใจความส าคัญ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.45 ส่วนเบี่งเบน
มาตรฐาน 1.10) และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาทักษะย่อยนี้
เพิ่มเติมสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.10 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.81) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่ได้
จากแบบทดสอบซึ่งปรากฏว่านักเรียนสามารถตอบข้อทดสอบที่ทดสอบทักษะการระบุใจความ
ส าคัญ ถูกน้อยที่สุด 
 ส าหรับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนส่วนมากตอบในแบบสอบถาม
(ตารางที่ 9) ว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 3.65 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 1.16) และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของระดับ
ความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาทักษะย่อยนี้เพิ่มเติมต่ าสุด (ค่าเฉลี่ ย 3.14 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 
1.41) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบทดสอบ (ตารางที่ 16) ซึ่งปรากฏว่านักเรียน
สามารถตอบข้อทดสอบที่ทดสอบทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นถูกมากที่สุด 
และนักเรียนส่วนมากตอบในแบบสอบถามว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ เกี่ยวกับทักษะการระบุ
ความล าเอียงของผู้เขียน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.97 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 1.22) และมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาทักษะย่อยนี้เพิ่มเติมสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 
4.01 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 1.02) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบทดสอบ           
ซึ่งปรากฏว่านักเรียนสามารถตอบข้อทดสอบที่ทดสอบทักษะการระบุความล าเอียงของผู้เขียนถูก
น้อยที่สุด 
 ส าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยหาค่าความเชื่อมั่น (Inter-rater reliability) ของ
ผู้ตรวจจ านวน 2 คน ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1)ด้านการใช้ภาษา (Language use) 2)เนื้อหา 
และการเรียบเรียงเนื้อหา(Content and organization) 3)การเลือกใช้รูปแบบการเขียน (Style) 
และ4) กลไกการใช้ภาษา (Mechanics) ผลการวิเคราะห์ มีดังนี้ 
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ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อ 
               การสื่อสารท่ีเป็นคะแนนเฉลี่ย และความสัมพันธ์ในการตรวจให้คะแนน 
               ของผู้ตรวจ 2 คน ในแต่ละข้อจ าแนกตามเกณฑ์ในการตรวจ 4 ด้าน 
 

 ข้อ 1 ข้อ 2 รวม 
 การใช้

ภาษา 
(5 คะแนน) 

เนื้อหา 
และการ
เรียบเรียง 

(5 คะแนน) 

รูปแบบ
การ
เขียน 

(3 คะแนน) 

กลไกการใช้
ภาษา 

(2 คะแนน) 

การใช้
ภาษา 

(5 คะแนน) 

เนื้อหา 
และการ
เรียบเรียง 
(5 คะแนน) 

รูปแบบ
การ
เขียน 

(3 คะแนน) 

กลไกการใช้
ภาษา 

(2 คะแนน)) 

(30 
คะแนน) 

x / 
S.D. 

2.57/ 
.68 

2.55/ 
.76 

2.07/ 
.83 

1.92/ 
.23 

2.72/ 
.57 

2.60/ 
.46 

2.53/ 
.49 

1.91/ 
.19 

18.87/ 
2.62 

Inter-rater 
reliability 

.7251 .7837 .8617 .8816 .7189 .6995 .7943 .7456 .7892 

 
   จากตารางที่ 17 พบว่า ความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 18.87 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.62 และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียแยกตามทักษะย่อย พบว่า ความสามารถใน
การเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้านที่เกี่ยวกับทักษะย่อยการใช้
ภาษา เนื้อหา และการเรียบเรียงเนื้อหา มีค่าเฉล่ียค่อนข้างต่ า  นอกจากนี้ยังพบว่าค่าความเชื่อมั่น
ของผู้ตรวจให้คะแนนทั้ง 2 คน (Inter-rater reliability) เท่ากับ .7892 ซึ่งมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ 
 จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม (ตารางที่ 11) และที่ได้
จากแบบทดสอบการเขียน (ตารางที่ 17) ในประเด็นของทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 แหล่ง มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือนักเรียนส่วนมากตอบใน
แบบสอบถามว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างมี
ความหมายอยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 3.69 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 1.13) และมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น
ของระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาทักษะย่อยนี้เพิ่มเติมสูง (ค่าเฉลี่ย 3.68 ส่วนเบี่งเบน
มาตรฐาน 1.19) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบทดสอบการเขียนเพื่อการสื่อสารที่
ปรากฏว่าค่าเฉล่ียคะแนนของนักเรียนในทักษะนี้ค่อนข้างสูง  นอกจากนี้ นักเรียนส่วนมากตอบใน
แบบสอบถามว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทักษะการเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลต่างๆใน
การเขียนสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  ทักษะการพัฒนาและเรียบเรียงความคิดและเนื้อหาที่เขียน
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อย่างชัดเจนง่ายต่อความเข้าใจ และทักษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบแผน
ของภาษาและเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้อ่าน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.50 ส่วนเบี่ง
เบนมาตรฐาน 1.20, ค่าเฉลี่ย 3.49 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 1.16 และค่าเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบี่งเบน
มาตรฐาน 1.24 ตามล าดับ) และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษา
ทักษะย่อยทั้ง 3 นี้เพิ่มเติมสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.86, ค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วน
เบี่งเบนมาตรฐาน 0.82 และค่าเฉล่ีย 3.82 ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 1.01 ตามล าดับ) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบทดสอบที่ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนใน 3 ทักษะนี้
ค่อนข้างต่ า 
 

ขั้นตอนท่ี 5 การสรุปผลการส ารวจ และการน าผลการส ารวจไปใช้ในการพัฒนา 
โปรแกรม 
 

 จากผลการวิเคราะห์การส ารวจสภาพความรู้ความสามารถ และความต้องการจ าเป็นที่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องการพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการส ารวจเกี่ยวกับหัวเรื่องที่อ่าน (Topics) เพื่อน ามา
พัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัยได้สรุปผลการส ารวจ และการน าผลการส ารวจไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 
ดังนี้  
 

 5.1 สรุปผลการส ารวจ 
 

      ด้านทักษะการอ่าน 
 

   5.1.1 ทักษะย่อยในการอ่านเพื่อความเข้าใจที่น ามาใช้สอนทบทวนให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 9 ทักษะย่อย โดยพิจารณาจากความ
ต้องการของนักเรียนที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ได้แก่  1) ทักษะในการระบุใจความส าคัญ
ของเนื้อเรื่องที่อ่าน  2) ทักษะในการบอกความหมายค าศพัท์จากบริบทของเรื่องที่อ่าน 3) ทักษะใน
การสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน (Summarizing) 4) ทักษะในการท านายเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน (Making 
predictions) 5) ทักษะในการระบุลักษณะโครงสร้างของบทอ่าน (Patterns) 6) ทักษะในการบอก
ความหมายของการใช้ภาษาในการเปรียบเทียบอุปมา อุปไมย 7) ทักษะในการระบุรายละเอียด 
หรือข้อความที่สนับสนุนใจความส าคัญของเนื้อเรื่อง 8) ทักษะในการเรียงล าดับเหตุการณ์ในเรือ่งที่
อ่าน (Sequence of events) และ 9) ทักษะในการระบุค าสรรพนามอ้างอิงที่ใช้ในเนื้อเรื่องที่อ่าน 
   5.1.2 ทักษะย่อยในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 7 
ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการระบุความล าเอียงของผู้เขียน 2) ทักษะการอนุมานความหรือการตีความ  
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3) ทักษะการลงสรุปความจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล 4) ทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของ
ผู้เขียน 5) ทักษะการประเมินน้ าเสียง ( tone)และอารมณ์ (mood) 6) ทักษะการวิเคราะห์
จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน และ 7) ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น 
   5.1.3 กลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 10 
กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่านโดยแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ (Analyzing) 2)กล
ยุทธ์การเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่อ่านกับความรู้เดิมของผู้อ่าน (Connecting the text to the prior 
knowledge) 3)กลยุทธ์การระบุลักษณะโครงสร้างของเนื้อเรื่องที่ อ่าน(Recognizing text 
structure) 4) กลยุทธ์การคาดเดาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะอ่าน (Predicting) 5) กลยุทธ์การระบุ
จุดมุ่งหมายของการอ่าน (Identifying a purpose for reading) 6) กลยุทธ์การสรุปย่อและท าโครง
ร่างประเด็นส าคัญในเนื้อเรื่องที่อ่าน (Summarizing and outlining) 7)กลยุทธ์การส ารวจเนื้อเรื่อง
ก่อนอ่าน (Previewing) 8) กลยุทธ์การท าบรรณนิทัศน์ในขณะที่อ่าน (Annotating) 9) กลยุทธ์การ
ตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน (Asking questions) และ10)กลยุทธ์การอ่านเนื้อเรื่องซ้ าๆ (Re-
reading) 
 

      ด้านทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
 

    5.1.4 ทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 
7 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลต่างๆในการเขียนสอดคล้อง  และสัมพันธ์
กัน  2) ทักษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบแผนของภาษา และเหมาะสมกับ
ระดับความรู้ของผู้อ่าน 3) ทักษะการพัฒนาและเรียบเรียงความคิด และเนื้อหาที่เขียนอย่างชัดเจน 
ง่ายต่อความเข้าใจ 4) ทักษะในการเลือกใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน 5) ทักษะในการ
เลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้อ่าน 6) ทักษะในการอธิบายใจความส าคัญ
ได้ชัดเจน โดยมีข้อมูลมาสนับสนุนเพียงพอ 7) ทักษะการใช้กลไกของภาษาที่ถูกต้องอย่างมี
ความหมาย 
   5.1.5 กลยุทธ์การเขียนเพื่อการสื่อสาร ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี
จ านวน 10 กลยุทธ์ โดยผู้วิจัยพิจารณาเลือกกลยุทธ์ในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีความต่างของ
ค่าเฉล่ียระหว่างระดับพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมี กับระดับความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาสูงสุด 10 
อันดับแรก ได้แก่ 1) กลยุทธ์การเขียนประโยคใจความส าคัญที่ถูกต้องและชัดเจน 2) กลยุทธ์การ
เขียนอธิบายรายละเอียดที่เหมาะสม และเพียงพอ 3) กลยุทธ์การก าหนดกรอบเนื้อหาที่จะเขียน
โดยท าเป็นโครงร่างคร่าวๆ 4) กลยุทธ์การเรียบเรียงเนื้อหาและความคิดอย่างเป็นระบบ 5) กลยุทธ์
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การใช้ภาษาที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจของผู้อ่าน 6) กลยุทธ์การก าหนดจุดประสงค์ของงานเขียน  
7) กลยุทธ์การเลือกใช้รูปแบบการเขียนที่เหมาะสม 8) กลยุทธ์การระดมความคิด และรวบรวม
ข้อมูลที่จะใช้ในการเขียน 9) กลยุทธ์การขอค าแนะน าเกี่ยวกับงานที่เขียนจากเพื่อน และครูผู้สอน 
และ10) กลยุทธ์การอ่านทบทวนงานเขียนโดยใช้ความรู้สึกของผู้อ่าน 
 

     ด้านแนวเร่ืองและหัวเร่ืองของบทอ่าน 
 

  5.1.6 แนวเรื่อง (Themes) และหัวเรื่องของบทอ่าน (Topics) ที่น ามาใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 10 แนวเรื่อง โดยผู้วิจัยเลือก 10 หัวเรื่องที่นักเรียนมีความต้องการอ่านมาก
ที่สุดในแต่ละแนวเรื่อง ได้แก่ 1) Steve Jobs 2) Flood 3) Negative Impacts of Science 
4)Teenage Pregnancy 5) Homeschooling 6) Video Games 7) Fast Food  8) Smoking     
9) Internet Shopping และ10) Cell Phones  
 

   5.2 การน าผลการส ารวจไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 
 

      จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความตอ้งการโดยใช้แบบสอบถาม และ
จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้น าผลการส ารวจครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส าหรับการออกแบบ และการพัฒนาโปรแกรมในระยะที่ 2 ที่เกี่ยวกับการก าหนดจุดประสงค์ การ
ก าหนดเนื้อหา และแนวทางการคัดเลือกบทอ่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  5.2.1 การก าหนดจุดประสงค์ โดยก าหนดจุดประสงค์ของโปรแกรมเพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาความรู้ (K: Knowledge) เกี่ยวกับทักษะย่อยในการอ่านเชิงวิเคราะห์และทักษะ
ย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งก าหนดจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนา
กระบวนการ (P: Processes) ในการใช้กลยุทธ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์  และกลยุทธ์ในการเขียน
เพื่อการสื่อสาร 
  5.2.2 การก าหนดเนื้อหาสาระของบทอ่าน ควรค านึงถึงหัวเรื่อง (Topics)            
ที่สอดคล้องกับความสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  ครอบคลุมแนวเรื่องที่ก าหนดโดยสภา
ยุโรป ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งครอบคลุมหัวเรื่อง
ที่ก าหนดในหนังสือเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวเรื่องและหัวเรื่องที่ควรน ามา
ให้ผูเ้รียนฝึกอ่านวิเคราะห์ ได้แก่ 1) แนวเรื่องบุคคลและความสัมพันธ์: Steve Jobs  2) แนวเรื่อง
สิ่งแวดล้อม: Floods  3) แนวเรื่องวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Impacts of Science  4) แนวเรื่อง
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ปัญหาสังคม: Pregnancy 5) แนวเรื่องการศึกษาและอาชีพ: Homeschooling 6) แนวเรื่องความ
บันเทิง: Video Games 7) แนวเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม: Fast Food  8) แนวเรื่องสุขภาพ: 
Smoking  9) แนวเรื่องการซื้อ-ขายสินค้า: Internet Shopping  และ10) แนวเรื่องการสื่อสาร: Cell 
Phones 
  5.2.3 แนวทางการคัดเลือกบทอ่านนอกจากจะค านึงถึงหัวเรื่องตามความสนใจ
แล้ว ควรค านึงถึงลักษณะโครงสร้างเนื้อหาของบทอ่าน (Text genres) ประกอบด้วย โดยเลือกบท
อ่านที่มีลักษณะโครงสร้างเนื้อหาต่างๆ ดังนี้ ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Cause and effect 
ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Problem and solution ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Compare 
and contrast ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Chronological order/Narration ลักษณะโครงสร้าง
เนื้อหาแบบ Example or Clarification ลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Definition ลักษณะ
โครงสร้างเนื้อหาแบบ Classification  และลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแบบ Sequence or process 
order และควรค านึงถึงรูปแบบการเขียน (Text forms) ที่มีลักษณะต่างๆ ดังนี้ 1) การเขียนสื่อสาร
เชิงสาธารณะ (Public writing)เช่น การเขียนจดหมายสอบถาม/ร้องเรียน จดหมายถึงบรรณาธิการ   
การเขียนใบสมัคร  2)การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative writing) เช่น บทร้อยกรอง 3)การเขียน
เพื่อสัมพันธภาพทางสังคม (Social writing) เช่น จดหมายติดต่อกับบุคคลที่รู้จัก จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแสดงความยินดีกับคนอ่ืน 4)การเขียนเพื่อการศึกษา (Study writing) เช่น 
การเขียนบทวิจารณ์  การเขียนรายงาน การเขียนเรียงความ และ5)การเขียนเชิงวิชาชีพ 
(Institutional writing) เช่น บันทึกช่วยจ า โฆษณา ข้อความประกาศ เป็นต้น 
 
 

 

ระยะท่ี 2 การน าผลการส ารวจความต้องการมาออกแบบ และพัฒนารูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ให้ได้ประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดก่อนน าไปใช้จริง (Design and Development) 
 
 
 

 การด าเนินการวิจัยในระยะที่ 2 เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1)ขั้นการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 2)ขั้นการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ และ3)ขั้นการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน รายละเอียดการด าเนินการมีดังนี้ 
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1. ข้ันการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียน         
    เพื่อการสื่อสาร 

 
 

 

 การออกแบบหลักสูตรเป็นขั้นตอนการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยผู้วิจัยด าเนินการ
เกี่ยวกับ 1)การก าหนดจุดประสงค์   2)การก าหนดเนื้อหา 3)การก าหนดวิธีด าเนินการ                
และ4)การก าหนดรูปแบบการประเมินผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

   1.1 การก าหนดจุดประสงค์ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ในระยะ
ที่ 1 มาก าหนดเป้าหมายหลัก (Goals) ในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการ
เขยีนเพื่อการสื่อสาร โดยก าหนดจุดประสงค์ (Objectives) ของโปรแกรม 2 ด้าน คือ จุดประสงค์
ด้านความรู้ (K: Knowledge) ประกอบด้วยทักษะย่อยในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะย่อยใน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการสื่อสาร และจุดประสงค์ด้านกระบวนการ 
(P: Processes) ประกอบด้วยกลยุทธ์การอ่านเชิงวิเคราะห์ และกลยุทธ์การเขียนเพื่อการสื่อสาร 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 18 เป้าหมายหลัก และจุดประสงค์ของการพัฒนารูปแบบการสอน 
 

เป้าหมายหลัก (Goals) จุดประสงค์ (Objectives)ด้านความรู้ (K: Knowledge) 
 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ 
การอ่านเพื่อความเข้าใจ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะในการระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของเนื้อเร่ืองที่อ่าน  
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการบอกความหมายค าศัพท์จากบริบท และความหมาย 
    ของการใช้ภาษาในการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 
3. เพื่อพัฒนาทักษะในการระบุลักษณะโครงสร้างของบทอ่านและการเรียงล าดับ 
    เหตุการณ์ในเร่ืองที่อ่าน 
4. เพื่อพัฒนาทักษะในการท านาย และการสรุปเก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน  

 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วย  
     1.1 ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น  
     1.2 ทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน 
     1.3 ทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน 
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการสังเคราะห์ (Synthesis) ประกอบด้วย 
     2.1 ทักษะการอนุมานความ หรือการตีความ   
     2.2 ทักษะการระบุน้ าเสียง (tone)และอารมณ์ (mood)  
3. เพื่อพัฒนาทักษะในการประเมิน (Evaluation) ประกอบด้วย 
     3.1 ทักษะการระบุความล าเอียงของผู้เขียน 
     3.2 ทักษะการสรุปความจากเร่ืองที่อ่านอย่างมีเหตุผล 
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ตารางท่ี 18 เป้าหมายหลัก และจุดประสงค์ของการพัฒนารูปแบบการสอน (ต่อ)  
 

เป้าหมายหลัก (Goals) จุดประสงค์ (Objectives) ด้านความรู้ (K: Knowledge) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ 
การเขียนเพื่อการส่ือสาร 

1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษา (Language use Skills)  ประกอบด้วย 
     1.1 การใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบแผนของภาษา และเหมาะสม 
           กับระดับความรู้ของผู้อ่าน 
     1.2 การเลือกใช้ค าศัพท์/ส านวนภาษาที่เหมาะสมกับเร่ืองที่เขียน 
2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียบเรียงเนื้อหา (Organization Skills) ประกอบด้วย 
     2.1 การพัฒนาและเรียบเรียงความคิด เนื้อหาที่เขียนอย่างชัดเจน     
     2.2 การเชื่อมโยงความคิด และข้อมูลต่างๆในการเขียนสอดคล้อง 
           และสัมพันธ์กัน 
3. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเลือกใช้รูปแบบการเขียน (Stylistic Skills)  
    ประกอบด้วย 
     3.1 การเลือกใช้โครงสร้างเร่ืองได้เหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงค์ และผู้อ่าน 
           งานเขียน 
     3.2 การอธิบายใจความส าคัญได้ชัดเจน โดยมีข้อมูลมาสนับสนุนเพียงพอ 
4. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน (Mechnical Skills)  
    ประกอบด้วย 
     4.1 การสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้องและแม่นย า 
     4.2 การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนอย่างมีความหมาย 

 
 
 

เพื่อพัฒนากลยุทธ์ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

1. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ก่อนการอ่านจริง ซึ่งประกอบด้วย 
    1.1 การส ารวจเนื้อเร่ืองก่อนอ่าน  
    1.2 การระบุจุดมุ่งหมายของการอ่าน  
    1.3 การต้ังค าถามเก่ียวกับส่ิงที่อ่าน  
    1.4 การคาดเดาเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองที่จะอ่าน  
2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ขณะที่อ่านจริง ซึ่งประกอบด้วย 
     2.1 การวิเคราะห์เนื้อเร่ืองที่อ่านโดยแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ  
     2.2 การเชื่อมโยงเนื้อเร่ืองที่อ่านกับความรู้เดิมของผู้อ่าน  
     2.3 การท าบรรณนิทัศน์ในขณะที่อ่าน  
     2.4 การระบุลักษณะโครงสร้างของเนื้อเร่ืองที่อ่าน 
     2.5 การสรุปย่อและท าโครงร่างประเด็นส าคัญในเนื้อเร่ืองที่อ่าน  
     2.6 การอ่านเนื้อเร่ืองซ้ าๆ  
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ตารางท่ี 18 เป้าหมายหลัก และจุดประสงค์ของการพัฒนารูปแบบการสอน (ต่อ)  
 
 

เป้าหมายหลัก (Goals) จุดประสงค์ (Objectives)ด้านความรู้ (K: Knowledge) 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนากลยุทธ์ 
การเขียนเพื่อการส่ือสาร 

1. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การวางแผนการเขียน (Planning) ประกอบด้วย  
    1.1 การก าหนดจุดประสงค์ของงานเขียน   
    1.2 การระดมความคิด และรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการเขียน     
    1.3 การก าหนดกรอบเนื้อหาที่จะเขียนโดยท าเป็นโครงร่างคร่าวๆ 
    1.4 การเลือกใช้รูปแบบการเขียนที่เหมาะสม    
2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการเขียน (Drafting) ประกอบด้วย 
    2.1 การเรียบเรียงเนื้อหา และความคิดอย่างเป็นระบบ 
    2.2 การเขียนประโยคใจความส าคัญที่ถูกต้องและชัดเจน  
    2.3. การเขียนอธิบายรายละเอียดที่เหมาะสม และเพียงพอ      
    2.4 การใช้ภาษาที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจของผู้อ่าน 
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การปรับปรุงงานเขียน (Revising/Editing) ประกอบด้วย  
    3.1 การอ่านและทบทวนงานเขียนโดยใช้ความรู้สึกของผู้อ่าน 
    3.2 กลยุทธ์การขอค าแนะน าเก่ียวกับงานที่เขียนจากเพื่อน และครูผู้สอน 

 
 

 

  1.2 การก าหนดเนื้อหา ผู้วิจัยด าเนินการในการก าหนดเนือ้หาของโปรแกรมเพือ่ใช้
พัฒนาทักษะทางภาษา 2 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร โดยผู้วิจัยได้น าผลจากการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นมาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดหัวเรื่องของบทอ่าน (Topics) จ านวน 10 หัวเรื่อง โดยใช้หลักการคัดเลือกหัวเรื่อง            
ของบทอ่าน ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  
เป็นหัวเรื่องที่ใช้ภาษาเหมาะสมไม่ยาก หรือง่ายเกินไป และสอดคล้องกับแนวเรื่องที่ก าหนดของ
สภายุโรป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเป็นหัวเรื่องที่มีแนวทางในการฝึกทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์  มีลักษณะโครงสร้างของเนื้อหา (Text genres) ที่ชัดเจน และหลากหลาย และมีการใช้
ภาษาที่ดีที่ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการเขียนได้  หัวเรื่องของบทอ่าน (Topics) ทั้ง 10      
หัวเรื่อง ประกอบด้วย 1) Steve Jobs 2) Flood 3) Impacts of Science  4)Teenage Pregnancy 
5) Homeschooling  6) Video Games  7) Fast Food 8) Smoking  9) Internet Shopping       
และ10) Cell Phones  
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   1.3 ก าหนดวิธีด าเนินการ (method and organization) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ก าหนดรูปแบบการสอน หรือรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะย่อยและกลยุทธ์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ทักษะย่อยและกลยุทธ์ของการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนโดยผสมผสานกระบวนการ และแนวคิดที่ได้มา
จากรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ตามแนวคิดของ Willis (1996) และ Ellis (2003) 
กับแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ตามแนวคิดของ Johnson และJohnson (1994), 
Kagan (1992) และSlavin (1995) โดยใช้ชื่อว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ 7 ขั้นตอนดังนี้  
  1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) เป็นขั้นตอนแรกที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเริ่ม
สนใจในบทเรียน และมีความคิดอยู่กับบทเรียน รวมทั้งการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ภาระงานที่ส าคัญในขั้นนี้คือ การให้ผู้เรียนร่วมกันท ารายการ 
(Making a list) หรือแบ่งปันความคิดเห็นต่อกันเกี่ยวกับบทเรียน (Sharing ideas) หรือให้ผู้เรียน
ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับบทเรียน (Brainstorming)  
  2) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนก่อนเริ่มปฏิบัติภาระงานจริง 
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้รับข้อมูลด้านต่างๆที่จ าเป็นจากครูผู้สอน เพื่อ
น าไปใช้ในการปฏิบัติภาระงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยเริ่มจากการให้ผู้เรียนศึกษาเกี่ยวกับ
ค าศัพท์ส าคัญที่ปรากฏในบทอ่านก่อน (Vocabulary study) เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้าน
ค าศัพท์แก่ผู้เรียนก่อนที่จะลงมืออ่านบทอ่าน  โดยใช้กลยุทธ์การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท 
(Guessing Word Meaning from Context Clues) ประเภทต่างๆ เช่น การหาความหมายค าศัพท์
โดยใช้บริบทของค าที่มีความหมายตรงข้าม (Antonym or Contrast) การหาความหมายค าศัพท์
โดยใช้บริบทของค าที่มีความหมายเหมือนกัน (Synonym or Restatement) หรือการวิเคราะห์
โครงสร้างของค าศัพท์(Word Structure Analysis) เพื่อหาความหมายของค าศัพท์จากส่วนที่
น าหน้ารากค า (prefix)  รากค า (root) หรือค าที่อยู่ท้ายรากค า (suffix) เป็นต้น โดยในตอนท้ายของ
ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะปฏิบัติภาระงานเป็นกลุ่มร่วมกัน เพื่อหาความหมายที่ถูกต้องของค าศัพท์ส าคญั
ในบทอ่าน โดยการร่วมกันตอบค าถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ  
   3) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานจริง
ด้านการอ่าน (Reading tasks) โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
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   3.1 ภาระงานกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติภาระงานในการตอบค าถาม
น า (guided questions) โดยค าถามมีลักษณะเป็นแบบอัตนัย จ านวน 3-5 ข้อ หลังจากนั้นผู้เรียน
แต่ละกลุ่มปฏิบัติภาระงานอ่านบทอ่าน และวิเคราะห์บทอ่านที่ได้รับมอบหมายร่วมกันในกลุ่ม  
      3.2 ภาระงานเดี่ยว หลังจากอ่านบทอ่านแล้วผู้เรียนแต่ละคนตอบค าถาม
เกี่ ยวกับบทอ่าน ซึ่ งเป็นค าถามที่ทดสอบเกี่ ยวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading 
comprehension questions) โดยค าถามมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ (E1) 
  4) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะ
ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ภาษา วิเคราะห์การใช้ค าศัพท์  วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและรูปแบบ
ภาษาที่ใช้ในบทอ่าน เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภาระงานด้านการเขียน (Writing 
tasks) ต่อไป นอกจากนี้ ในขั้นนี้ผู้เรียนยังจะได้รับข้อมูล ความรู้ด้านต่างๆที่จ าเป็นจากครูผู้สอน
เกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์  (CR sub-skills) และค าศัพท์ที่ เกี่ยวข้อง 
(Vocabulary) เป็นต้น และตอบค าถามจากแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิง
วิเคราะห์ จ านวน 10 ข้อ (E1) หลังจากนั้นผู้เรียนจะปฏิบัติภาระงานเดี่ยวในการตอบค าถาม
เกี่ยวกับบทอ่าน ซึ่งเป็นค าถามที่ทดสอบเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical 
reading questions) มีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ (E1)   
  5) ขั้นสะท้อนย้อนคิด (Post-Reading) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้สะท้อนย้อนคิด 
(reflection) เกี่ยวกับการปฏิบัติภาระงานที่ผ่านมาร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม ว่าตนเองประสบ
ความส าเร็จด้วยเหตุผลอะไร หรือล้มเหลวในการปฏิบัติภาระงานต่างๆอย่างไร และใช้วิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร เช่น ในการอ่านบทอ่านผู้เรียนประสบปัญหาอะไรบ้าง และใช้วิธีการใดในการแก้ไข
ปัญหา หรือการตอบค าถามเกี่ยวกับบทอ่าน ผู้เรียนประสบความส าเร็จหรือไม่ หากไม่ประสบ
ผลส าเร็จผู้เรียนมีวิธีการแก้ไขอย่างไร เป็นต้น  
  6) ขั้นถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ถ่ายโอนความรู้
จากทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ไปสู่การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยผู้เรียนจะได้รับข้อมูล ความรู้
เกี่ยวกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยศึกษา และเรียนรู้จากตัวอย่างงานเขียน  ที่ก าหนดให้ 
และการอภิปราย ซักถามร่วมกันในกลุ่ม รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบการเขียนที่ปรากฏในบท
อ่านที่ผู้เรียนอ่านมาแล้ว หลังจากนั้นผู้เรียนแต่ละคนจะลงมือปฏิบัติภาระงานด้านการเขียนเพื่อ
การสือ่สารตามภาระงานที่ก าหนดในแต่ละบทเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Task) (E1) 
  7) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน (Evaluation Task) เป็นขั้นตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติภาระงานทั้งที่เป็นภาระงานกลุ่ม และภาระงานเดี่ยว  
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   7.1 การประเมินผลการปฏิบัติภาระงานที่เป็นงานกลุ่ม เป็นการประเมิน
เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
มากน้อยเพียงใด ได้แก่ การตอบค าถามเกี่ยวกับค าศัพท์ที่พบในบทอ่าน การประเมินผลจากการ
อภิปราย และตอบค าถามน า (guided questions) เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน จ านวน 3-5 ข้อ  เป็นต้น   
   7.2 การประเมินผลการปฏิบัติภาระงานที่ เป็นงานเดี่ยว เป็นการ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน และภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายมากน้อยเพียงใด โดยประเมินจากการปฏิบัติภาระงาน 2 ส่วน ได้แก่ 1) การ
ประเมินผลการปฏิบัติภาระงานที่เกี่ยวกับทักษะการอ่าน โดยการประเมินผลจากการตอบค าถาม
การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Comprehension reading questions) จ านวน 15 ข้อ การตอบค าถาม
จากแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ประจ าแต่ละบทเรียน จ านวน 10 ข้อ 
และการตอบค าถามการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading questions) เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน 
จ านวน 10 ข้อ และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติภาระงานที่เป็นการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
(Individual writing task) คะแนนเต็ม 25 คะแนน  ซึ่งการประเมินในส่วนนี้ทั้งหมดจะน าไปใช้ใน
การหาประสิทธิภาพ (E1) ของรูปแบบการสอนต่อไป 
 

  1.4 ก าหนดรูปแบบการประเมินผล (Evaluation)  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ก าหนดเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 10 หน่วยการเรียน โดยมีจุดประสงค์ครอบคลุมทั้งทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร รูปแบบการประเมินผลที่ใช้ในแต่ละหน่วยการ
เรียนประกอบด้วย  
   1.4.1 การประเมินผลความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และการ
เขียนเพื่อการสื่อสารประจ าหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10 หน่วย (E1) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
    ส่วนที่ 1 การประเมินผลความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ แบบฝึกหัดเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ประจ าแต่ละหน่วยการเรียนรู้          
และการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 35 ข้อ 35 คะแนน 
    ส่วนที่ 2 การประเมินผลความสามารถในการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร โดยใช้แบบทดสอบอัตนัย ก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียน บทเรียนละ 1 ภาระ
งาน  25 คะแนน 
   1.4.2 การประเมินผลหลังเรียน (Post-test) (E2) เมื่อผู้เรียนเรียนครบทั้ง 
10 หน่วยการเรียนแล้ว ผู้วิจัยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้
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ทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ และเพื่อทดสอบความสามารถในการใช้ทักษะย่อยของการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร โดยสุ่มเลือกเนื้อหามาจากหัวเรื่องที่ปรากฏในหน่วยการเรียนรู้  (Unit 
specifications) แบบทดสอบฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่  
   ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ที่ส าคัญของแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ มีจ านวน 20 ข้อ โดยคัดเลือกค าศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ละ 2 ค า โดยเลือกค าศัพท์ที่เป็นศัพท์ส าคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดย
พิจารณาความถี่ของการปรากฏบ่อยในเนื้อเรื่องที่อ่านตั้งแต่ 2-3 คร้ังขึ้นไป  
    ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
และการอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ ประกอบด้วยเนื้อ
เรื่อง จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ Fast Food Banned at School, Thai Teenage Pregnancy Concern 
และ Homeschooling 
   ตอนที่ 3 เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
เป็นข้อสอบแบบอัตนัยจ านวน  2 ข้อ  30 คะแนน 
 

  1.5 ก าหนดสื่อการสอน (Teaching materials) สื่อการสอนที่ส าคัญในการวิจัยนี้ 
คือบทอ่าน (Texts) ผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกบทอ่านที่มีแนวเรื่อง (Themes) และหัวเรื่อง (Topics) 
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  
เป็นหัวเรื่องที่ใช้ภาษาเหมาะสมไม่ยาก หรือง่ายเกินไป และสอดคล้องกับแนวเรื่องที่ก าหนดของ
สภายุโรป สอดคล้องกับแนวเรื่องและหัวเรื่องที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สอดคล้องกับหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 รวมทั้งเป็นหัวเรื่องที่มีแนวทางให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  มีลักษณะ
โครงสร้างของเนื้อหา (Text genres) ที่ชัดเจน และหลากหลาย และมีการใช้ภาษาที่ดีที่ผู้เรียน
สามารถใช้เป็นแนวทางในการเขียนต่อไปได้  สื่อการสอนที่ใช้ในการวิจัยครังนี้ประกอบด้วย 
   1.5.1 ส่ือการสอนที่เป็นเอกสาร เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนแต่ละ
คนจะได้รับ เป็นเอกสารที่ประกอบด้วยใบความรู้ และใบงานของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10 
หน่วยการเรียนรู้ 
   1.5.2 สื่อการสอนที่น าเสนอบทเรียน (PowerPoint Presentation) เป็น
สื่อการสอนที่ครูผู้สอนใช้ในการน าเสนอบทเรียน โดยน าเสนอบนจอหน้าชั้นเรียน ผลิตด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft PowerPoint 
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   1.5.3 สื่อการสอนที่เป็นคลิปวีดีโอสั้นๆ เป็นสื่อการสอนที่ผู้วิจัยได้น ามา
จากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 3 คลิป ได้แก่ คลิปภาพยนต์เรื่องJuno: Teenage 

Pregnancy(http://warmupsfollowups.blogspot.com/search/label/pregnancy) ซึ่งใช้ประกอบ
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลิป How Smoking Affects Your Health ใช้ประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 
5 และคลิปเรื่อง Should Schools Sell Fast Food? (https://www.youtube.com/watch?v=
5mmb3GWBEWM) ซึ่งใช้ประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
 

 

  ผู้วิจัยได้น าประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการก าหนดจุดประสงค์ การก าหนดเนื้อหา การก าหนด
วิธีด าเนินการ และการก าหนดรูปแบบการประเมินผล มาจัดท าหน่วยการเรียนรู ้จ านวน 10 หน่วย
การเรียน (Table of Unit Content Specifications) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 

http://warmupsfollowups.blogspot.com/search/label/pregnancy)%20ซึ่งใช้ประกอบในหน่วยการเรียนรู้ที่
http://warmupsfollowups.blogspot.com/search/label/pregnancy)%20ซึ่งใช้ประกอบในหน่วยการเรียนรู้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=5mmb3GWBEWM)%20ซึ่ง
https://www.youtube.com/watch?v=5mmb3GWBEWM)%20ซึ่ง
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
Unit 1 

3 
hours 

- To practice reading 
comprehension sub-
skills by analyzing the 
reading text. 
 - To practice critical 
reading (CR) sub-
skills by analyzing the 
reading text. 
- To practice using 
critical reading 
strategies; 
previewing, 
questioning about 
text, predicting,  

Steve 
Jobs 

 Example/ 
Illustration 
or 
Clarification                

Reading subskills: 
- Identifying the 
author’s purpose 
- Identifying the 
author’s tone and 
mood 
Writing subskills: 
-  Making a 
timeline 
- Picking up a 
topic 
- Conducting a 
research 
  

1. Warm Up  
- Brainstorming 
- Discussingand sharing 
2. Pre-task  
- Study about guessing word 
meaning fron context clues 
- Study key words from reading 
text about the reading text by 
doing the vocabulary exercise 
with group members 
- Reading task instructions  
- Prepare to work in group  
3. Task Cycle: Doing reading 
tasks 
    3.1 group work tasks 

Posttest (E1) 
- Answering 15 
reading 
comprension 
questions and 
15 CR subskill 
questions. (MC) 
 
- Evaluating 
individual writing 
assignment 
related to the 
reading text. 
(Writing  
a timeline) 

- 
http://ezinearticles.
com/?Steve-Jobs 
- English-English 
Dictionary 
-Mindscapes 
Critical reading 
skill  by Christine 
Evans Carter 
- Academic 
literacy by Jill 
Lewis 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

recognizing text 
structures, etc. 
- To practice using 
writing strategies; 
setting goals, 
generating ideas and 
collecting information, 
outlining, organizing 
ideas, , etc. 
- To develop 
language use skills for 
writing. 

   
 

 

- Selecting the 
suitable 
vocabulary and 
expressions 
- Using cohesive 
devices  
 

Vocabulary: 
About Steve Jobs’s 
life 

        - Answer guided questions  
        - Read and discuss about  
          the text in group  
     3.2 Individual tasks 
       - Answer 15 comprehension  
         reading questions              
4. Language Focus :  
    - Studying CR subskill  
       (Identifying the author’s  
       purpose) and examples with  
       the teacher 
     - Answer 5 questions about  
       identifying the author’s  
       purpose with group  
       members 

 -The Writing 
Process by John 
M. Lannon. 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

      - Studying CR subskill  
       (Identifying the author’s  
       tone) and examples  with  
       the teacher 
     - Answer 5 questions about  
       identifying the author’s  
       tone with group members 
4. Language Focus :  
    - Studying CR subskill  
       (Identifying the mood) and  
       examples with the teacher 
     - Answer 5 questions about  
       identifying the mood  
       with group members 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

   -  Answer 10 critical reading (CR) 
      Questions about the reading  
      text individually 
5. Post Reading:  
  - Discuss and share about  
    success and troubles while  
    reading the text 
  - Encourage other group    
    members 
6. Extended Tasks: Writing Skills 
Practice 
 - Study how to make a timeline  
   with example with the teaher  
   and friends 
- Do the wring task individually 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

 7. Evaluation Task 
 - Evalate individual reading tasks 
 - Evaluate Individual writing tasks 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

Unit/T
ime 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
Unit 2 

3 
hours 

- To practice reading 
comprehension sub-
skills by analyzing the 
reading text. 
 - To practice critical 
reading (CR) sub-
skills by analyzing the 
reading text. 
- To practice using 
critical reading 
strategies; 
previewing,  

Flooding 
in 

Thailand 

 - Cause 
and effect    
 

Reading subskills: 
- Distinguishing 
facts and opinions 
- Analyzing 
author’s argument 
 

Writing subskills: 
-  Writing an 
informal email 
- Using cohesive 
devices in written 
discourse 
- Using 
appropriate 
sentence 
structures  

1. Warm Up  
- Brainstorming 

- Discussingand sharing ideas 

- Making a list 
2. Pre-task  
- Study about guessing word 
meaning fron context clues 
- Study key words from reading 
text about the reading text by 
doing the vocabulary exercise 
with group members 
- Prepare to work in group  
3. Task Cycle: Doing reading 
tasks 
      

Posttest (E1) 
- Answering 15 
reading 
comprension 
questions and 
10 CR subskill 
questions. (MC) 
- Evaluating 
individual writing 
assignment 
related to the 
reading text. 
(Writing  
an informal 
email) 

- 
http://www.buzzle
.com/articles/what
-causes-
floods.html 
- English-English 
Dictionary 
-Mindscapes 
Critical reading 
skill  by Christine 
Evans Carter 
- Academic 
literacy by Jill 
Lewis 
 

http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

questioning about 
text, predicting, 
recognizing text 
structures, etc. 
- To develop 
language use skills for 
writing. 
- To use cohesive 
devices in written 
discourse 
- To use appropriate 
words and sentence 
structures 
 

   
 

 

- Selecting the 
suitable 
vocabulary and 
expressions 
 - Developing and 
organizing ideas 
and information  
 
Vocabulary: 
About flood 

   3.1 group work tasks 
        - Answer guided questions  
        - Read the text in group  
        - Discuss about the text  
   3.2 Individual tasks 
       - Answer 15 comprehension  
         reading questions              
4. Language Focus:  
    - Studying CR subskill  
       (Distinguishing facts and  
       opinions) and examples with  
       the teacher 
     - Answer 10 questions about  
       distinguishing facts and  
       opinions with group members 
 

 -The Writing 
Process by John 
M. Lannon. 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

- To develop and 
organize ideas and 
information 
 

   
 

 

    - Studying CR subskill  
      (Analyzing author’s argument)  
      and examples with the  
       teacher 
     - Answer 10 questions about  
      analyzing author’s argument 
   - Answer 10 critical reading (CR) 
      Questions about the reading  
      text individually 
5. Post Reading:  
 - Discuss and share about  
   success and troubles while  
   reading the text 
 - Encourage and cheer other  
   group members 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

 6. Extended Tasks: Writing Skills 
Practice 
 

 - Study how to write an informal  
    email with example with the  
    teaher and friends 
- Do the wring task individually 
7. Evaluation Task 
 - Evalate individual reading tasks 
 - Evaluate Individual writing tasks 
 

  

 
 
 
 
 



 

180 

 

ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

Unit 3 
3 

hours 

- To practice 
reading 
comprehension 
sub-skills by 
analyzing the 
reading text.  
- To practice critical 
reading (CR) sub-
skills by analyzing 
the reading text. 
- To practice using 
critical reading 
strategies; 
previewing,  

Science and 
Technology 

 - Cause 
and effect  
with 
examples   
 

Reading subskills: 
- Making an 
inference 
 

Writing subskills: 
-  Writing a 
paragraph 
- Using cohesive 
devices in written 
discourse 
- Using 
appropriate 
sentence 
structures  
 

1. Warm Up  
- Brainstorming 

- Discussingand sharing ideas 

- Making a list 
2. Pre-task  
- Study about guessing word 
meaning fron context clues 
- Study key words from reading 
text about the reading text by 
doing the vocabulary exercise 
with group members 
- Prepare to work in group  
 

Posttest (E1) 
- Answering 15 
reading 
comprension 
questions and 
10 CR subskill 
questions. (MC) 
- Evaluating 
individual writing 
assignment 
related to the 
reading text. 
(Writing  
a paragraph) 

- 
http://www.buzzle
.com/articles/what
-causes-
floods.html 
- English-English 
Dictionary 
-Mindscapes 
Critical reading 
skill  by Christine 
Evans Carter 
- Academic 
literacy by Jill 
Lewis 
 

http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

questioning about 
text, predicting, 
recognizing text 
structures, etc. 
- To develop 
language use skills for 
writing. 
- To use cohesive 
devices in written 
discourse 
- To use appropriate 
words and sentence 
structures 

   
 

 

- Selecting the 
suitable 
vocabulary and 
expressions  
- Developing and 
organizing ideas 
and information  
Vocabulary: 
About science and 
tehnology 

3. Task Cycle: Doing reading 
tasks 
     3.1 group work tasks 
        - Answer guided questions  
        - Read the text in group  
        - Discuss about the text  
   3.2 Individual tasks 
       - Answer 15 comprehension  
         reading questions              
4. Language Focus:  
    - Studying CR subskill  
       (Making an inference) and  
       examples with the teacher 

 -The Writing 
Process by John 
M. Lannon. 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

- To develop and 
organize ideas and 
information 
 

   
 

 

    - Answer 10 questions about  
     making an inference with  
      group members 
    - Answer 10 critical reading  
     (CR) questions about the  
     reading text individually 
5. Post Reading:  
 - Discuss and share about  
   success and troubles while  
   reading the text 
 - Encourage and cheer other  
   group members 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

 6. Extended Tasks: Writing Skills 
Practice 
 - Study how to write a paragraph  
   with examples with the  
   teaher and friends 
 - Do the wring task individually 
7. Evaluation Task 
 - Evalate individual reading tasks 
 - Evaluate Individual writing tasks 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

Unit 4 
3 

hours 

- To practice reading 
comprehension sub-
skills by analyzing 
the reading text.  
- To practice critical 
reading (CR) sub-
skills by analyzing 
the reading text. 
- To practice using 
critical reading 
strategies; 
previewing, 
questioning about 
text, predicting,  

Teen 
Pregnancy 

 - Problem 
and solution  
- Cause and 
effect  with 
examples   
 

Reading subskills: 
- Recognizing the 
author’s bias 
 

Writing subskills: 
-  Writing a letter to 
an editor 
- Using cohesive 
devices in written 
discourse 
- Using 
appropriate 
sentence 
structures  
 

1. Warm Up  
- Brainstorming 

- Discussingand sharing ideas 

- Answering questions 
- Watching a video clip 
2. Pre-task  
- Study about guessing word 
meaning fron context clues 
- Study key words from reading 
text about the reading text by 
doing the vocabulary exercise 
with group members 
- Prepare to work in group  
3. Task Cycle: Doing reading 
tasks 

Posttest (E1) 
- Answering 15 
reading 
comprension 
questions and 
10 CR subskill 
questions. (MC) 
 
- Evaluating 
individual writing 
assignment 
related to the 
reading text. 
(Writing  
a paragraph) 

- 
http://www.buzzle
.com/articles/what
-causes-
floods.html 
- English-English 
Dictionary 
-Mindscapes 
Critical reading 
skill  by Christine 
Evans Carter 
- Academic 
literacy by Jill 
Lewis 
 

http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

recognizing text 
structures, etc. 
- To develop 
language use skills for 
writing. 
- To use cohesive 
devices in written 
discourse 
- To use appropriate 
words and sentence 
structures 
- To develop and 
organize ideas and 
information 

   
 

 

- Selecting the 
suitable 
vocabulary and 
expressions  
- Developing and 
organizing ideas 
and information  
 
Vocabulary: 
About pregnancy 

     3.1 group work tasks 
        - Answer guided questions  
        - Read the text in group  
        - Discuss about the text    
    3.2 Individual tasks 
      - Answer 15 comprehension  
        reading questions              
4. Language Focus:  
    - Studying CR subskill  
       (Recognizing the author’s  
       bias)  and examples with the  
       teacher 
     - Answer 10 questions about  
       recognizing the author’s bias  
       with group members 

 -The Writing 
Process by John 
M. Lannon. 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

   - Answer 10 critical reading  
    (CR) questions about the  
    reading text individually 
5. Post Reading:  
 - Discuss and share about  
   success and troubles while  
   reading the text 
 - Encourage and cheer other  
   group members 
 

6. Extended Tasks: Writing Skills 
Practice 
 - Study how to write a paragraph  
   with examples with the  
   teaher and friends 
- Do the wring task individually 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

 
 

7. Evaluation Task 
 - Evalate individual reading tasks 
 - Evaluate Individual writing tasks 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

Unit 5 
3 

hours 

- To practice reading 
comprehension sub-
skills by analyzing the 
reading text.  
- To practice critical 
reading (CR) sub-
skills by analyzing the 
reading text. 
- To practice using 
critical reading 
strategies; 
previewing, 
questioning about 
text, predicting,  

Smoking - Cause and 
effect  with 
examples   
and 
compare 
and contrast 
 
 

Reading subskills: 
- Drawing a logical 
conclusion 
 

Writing subskills: 
-  Writing a poster 
- Using 
appropriate 
sentence 
structures  
- Selecting the 
suitable 
vocabulary and 
expressions 
 

1. Warm Up  
- Brainstorming 

- Discussingand sharing ideas 

-  Making a list 
-  Watching a video clip 
2. Pre-task  
- Study about guessing word 
meaning fron word structures 
- Study key words from reading 
text about the reading text by 
doing the vocabulary exercise 
with group members 
- Prepare to work in group  
  

Posttest (E1) 
- Answering 15 
reading 
comprension 
questions and 
10 CR subskill 
questions. (MC) 
 
- Evaluating 
individual writing 
assignment 
related to the 
reading text. 
(Creating a 
poster) 

- 
http://www.buzzle
.com/articles/what
-causes-
floods.html 
- English-English 
Dictionary 
-Mindscapes 
Critical reading 
skill  by Christine 
Evans Carter 
- Academic 
literacy by Jill 
Lewis 
 

http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

recognizing text 
structures, etc. 
- To develop 
language use skills for 
writing. 
- To use appropriate 
words and sentence 
structures 
- To develop and 
organize ideas and 
information 
 

   
 

 

 

- Developing and 
organizing ideas 
and information  
Vocabulary: 
About smoking 

3. Task Cycle: Doing reading 
tasks 
     3.1 group work tasks 
        - Answer guided questions  
        - Read the text in group  
        - Discuss about the text 
   3.2 Individual tasks 
      - Answer 15 comprehension  
        reading questions              
4. Language Focus:  
    - Studying CR subskill  
       (drawing a logical conclusion)  
       and examples with the  
       teacher 
     

 -The Writing 
Process by John 
M. Lannon. 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

     - Answer 10 questions about  
      drawing a logical conclusion 
       with group members 
    - Answer 10 critical reading  
     (CR) questions about the  
     reading  text individually 
 5. Post Reading:  
 - Discuss and share about  
   success and troubles while  
   reading the text 
 - Encourage and cheer other  
   group members 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

 
     

6. Extended Tasks: Writing Skills 
Practice 
 

 - Study how to create a poster  
   with examples with the  
   teaher and friends 
- Do the wring task individually 
7. Evaluation Task 
 - Evalate individual reading tasks 
 - Evaluate Individual writing tasks 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

Unit 6 
3 

hours 

- To practice reading 
comprehension sub-
skills by analyzing the 
reading text.  
- To practice critical 
reading (CR) sub-
skills by analyzing the 
reading text. 
- To practice using 
critical reading 
strategies; 
previewing, 
questioning about 
text, predicting,  

Video 
Games 

 - 
Comparison 
and contrast 
 

Reading subskills: 
- Analyzing 
author’s argument 
- Identifying the  
author’s purpose 
 

Writing subskills: 
-  Writing a letter to 
an editor 
- Using cohesive 
devices in written 
discourse 
- Using 
appropriate 
sentence 
structures  

1. Warm Up  
  -  Brainstorming 

  - Discussingand sharing ideas 

  -  Making a list 
2. Pre-task  
- Study about guessing word 
meaning fron word structures 
- Study key words from reading 
text about the reading text by 
doing the vocabulary exercise 
with group members 
- Prepare to work in group  
3. Task Cycle: Doing reading 
tasks 
     3.1 group work tasks 

Posttest (E1) 
- Answering 15 
reading 
comprension 
questions and 
10 CR subskill 
questions. (MC) 
- Evaluating 
individual writing 
assignment 
related to the 
reading text. 
(Writing  
a letter to an 
editor) 

- 
http://www.buzzle
.com/articles/what
-causes-
floods.html 
- English-English 
Dictionary 
-Mindscapes 
Critical reading 
skill  by Christine 
Evans Carter 
- Academic 
literacy by Jill 
Lewis 
 

http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

recognizing text 
structures, etc. 
- To develop 
language use skills for 
writing. 
- To use cohesive 
devices in written 
discourse 
- To use appropriate 
words and sentence 
structures 
- To develop and 
organize ideas and 
information 
 

   
 

 

- Selecting the 
suitable 
vocabulary and 
expressions  
- Developing and 
organizing ideas 
and information  
 

Vocabulary: 
About video 
games 

        - Answer guided questions  
        - Read the text in group  
        - Discuss about the text 
   3.2 Individual tasks 
      - Answer 15 comprehension  
        reading questions              
4. Language Focus:  
    - Studying CR subskill  
       (Analyzing the author’s  
        argument) and examples  
       with the teacher 
     - Answer 10 questions about  
       analyzing the author’s  
       argument  with group    
       members 

 -The Writing 
Process by John 
M. Lannon. 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

    - Studying CR subskill  
      (Identifying the  author’s  
      purpose) and examples with  
      the teacher 
   -  Answer 10 questions about  
      identifying the  author’s  
      purpose with group members       
   -  Answer 10 critical reading  
     (CR) questions about the  
     reading text individually 
5. Post Reading:  
 - Discuss and share about  
   success and troubles while  
   reading the text 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

 - Encourage and cheer other  
   group members 
 

6. Extended Tasks: Writing Skills 
Practice 
 

 - Study how to write a paragraph  
   with examples with the  
   teaher and friends 
- Do the wring task individually 7. 
7. Evaluation Task 
 - Evalate individual reading tasks 
 - Evaluate Individual writing tasks 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/T
ime 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

Unit 7 
3 

hours 

- To practice reading 
comprehension sub-
skills by analyzing the 
reading text.  
- To practice critical 
reading (CR) sub-
skills by analyzing the 
reading text. 
- To practice using 
critical reading 
strategies; 
previewing, 
questioning about 
text, predicting,  
 

Home 
schooling 

 - 
Comparison 
and contrast 
- Cause and 
effect 
 

Reading subskills: 
- distinguishing 
facts and opinions 
- determining the  
author’s tone and 
mood 
 

Writing subskills: 
-  Writing a 
omparative essay 
- Using cohesive 
devices in written 
discourse 
 

1. Warm Up  
- Brainstorming 

- Discussingand sharing opinions 

- Making a list 
2. Pre-task  
- Study about guessing word 
meaning fron word structures 
- Study key words from reading 
text about the reading text by 
doing the vocabulary exercise 
with group members 
- Prepare to work in group  
3. Task Cycle: Doing reading 
tasks    
 

Posttest (E1) 
- Answering 15 
reading 
comprension 
questions and 
10 CR subskill 
questions. (MC) 
- Evaluating 
individual writing 
assignment 
related to the 
reading text. 
(Writing  
a comparative 
eaasy) 

- 
http://www.buzzle
.com/articles/what
-causes-
floods.html 
- English-English 
Dictionary 
-Mindscapes 
Critical reading 
skill  by Christine 
Evans Carter 
- Academic 
literacy by Jill 
Lewis 
 

http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ)  
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

recognizing text 
structures, etc. 
- To develop 
language use skills for 
writing.  
- To use cohesive 
devices in written 
discourse 
- To use appropriate 
words and sentence 
structures 
- To develop and 
organize ideas and 
information 

   
 

 

- Using 
appropriate 
sentence 
structures  
- Selecting the 
suitable 
vocabulary and 
expressions  
- Developing and 
organizing ideas 
and information  
Vocabulary: 
About 
homeschooling 

    3.1 group work tasks 
        - Answer guided questions  
        - Read the text in group  
        - Discuss about the text    
    3.2 Individual tasks 
      - Answer 15 comprehension  
        reading questions    
4. Language Focus:  
    - Studying CR subskill  
       (distinguishing facts and  
        opinions) and examples with  
        the teacher 
     - Answer 10 questions about  
       distinguishing facts and  
       opinions with group members 

 - The Writing 
Process by John 
M. Lannon. 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

     - Studying CR subskill  
       (determining the author’s tone  
        and mood) and examples  
        with the teacher 
     - Answer 10 questions about  
       determining the author’s tone  
       and mood with group  
       members  
    -  Answer 10 critical reading  
       (CR) questions about the  
       reading text individually 
5. Post Reading:  
 - Discuss and share about  
   success and troubles while  
   reading the text 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

  -  Encourage and cheer other  
   group members 
6. Extended Tasks: Writing Skills 
Practice 
 - Study how to write a  
  comparative essay with  
  examples  with the  teaher and  
  friends 
- Do the wring task individually 
 

7. Evaluation Task 
 - Evalate individual reading tasks 
 - Evaluate Individual writing tasks 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

Unit 8 
3 

hours 

- To practice reading 
comprehension sub-
skills by analyzing the 
reading text.  
- To practice critical 
reading (CR) sub-
skills by analyzing the 
reading text. 
- To practice using 
critical reading 
strategies; 
previewing, 
questioning about 
text, predicting,  

Fast Food  - Cause 
and effect  
with 
examples   
-
Comparison 
and contrast 
 

Reading subskills: 
- Making an 
inference 
 

Writing subskills: 
-  Creating a 
poster 
- Using 
appropriate 
sentence 
structures  
- Selecting the 
suitable 
vocabulary and 
expressions 

1. Warm Up  
- Brainstorming 

- Discussingand sharing ideas 

- Making a list 
- watching a video clip 
2. Pre-task  
- Study about guessing word 
meaning fron word structures 
- Study key words from reading 
text about the reading text by 
doing the vocabulary exercise 
with group members 
- Prepare to work in group  
  

Posttest (E1) 
- Answering 15 
reading 
comprension 
questions and 
10 CR subskill 
questions. (MC) 
 
- Evaluating 
individual writing 
assignment 
related to the 
reading text. 
(Creating a 
poster) 

- 
http://www.buzzle
.com/articles/what
-causes-
floods.html 
- English-English 
Dictionary 
-Mindscapes 
Critical reading 
skill  by Christine 
Evans Carter 
- Academic 
literacy by Jill 
Lewis 
 

http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

recognizing text 
structures, etc. 
- To develop 
language use skills for 
writing. 
- To use appropriate 
words and sentence 
structures 
- To develop and 
organize ideas and 
information 
 

   
 

 

- Developing and 
organizing ideas 
and information  
Vocabulary: 
About fast food 

3. Task Cycle: Doing reading 
tasks 
     3.1 group work tasks 
        - Answer guided questions  
        - Read the text in group  
        - Discuss about the text 
   3.2 Individual tasks 
       - Answer 15 comprehension  
         reading questions              
4. Language Focus:  
    - Studying CR subskill  
       (Making an inference) and  
       examples with the teacher 
 

 -The Writing 
Process by John 
M. Lannon. 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

   - Answer 10 questions about  
     making an inference with  
     group members 
  - Answer 10 critical reading  
     (CR) questions about the  
     reading text individually 
5. Post Reading:  
 - Discuss and share about  
   success and troubles while  
   reading the text 
 - Encourage and cheer other  
   group members 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

 6. Extended Tasks: Writing Skills 
Practice 
 - Study how to create a poster  
   with examples with the  
   teaher and friends 
- Do the wring task individually  
7. Evaluation Task 
 - Evalate individual reading tasks 
 - Evaluate Individual writing tasks 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

Unit 9 
3 

hours 

- To practice reading 
comprehension sub-
skills by analyzing the 
reading text.  
- To practice critical 
reading (CR) sub-
skills by analyzing the 
reading text. 
- To practice using 
critical reading 
strategies; 
previewing, 
questioning about 
text, predicting,  

Online 
Shopping 

- Cause and 
effect  with 
examples   
and 
compare 
and contrast 
 
 

Reading subskills: 
- Drawing a logical 
conclusion 
 

Writing subskills: 
-  Writing a 
process paragraph 
- Using cohesive 
devices in written 
discourse 
- Using 
appropriate 
sentence 
structures  
 

1. Warm Up  
- Brainstorming 

- Discussingand sharing ideas 

- Making a list 
2. Pre-task  
- Study about guessing word 
meaning fron word structures 
- Study key words from reading 
text about the reading text by 
doing the vocabulary exercise 
with group members 
- Prepare to work in group  
 

Posttest (E1) 
- Answering 15 
reading 
comprension 
questions and 
10 CR subskill 
questions. (MC) 
- Evaluating 
individual writing 
assignment 
related to the 
reading text. 
(Creating a 
poster) 

- 
http://www.buzzle
.com/articles/what
-causes-
floods.html 
- English-English 
Dictionary 
-Mindscapes 
Critical reading 
skill  by Christine 
Evans Carter 
- Academic 
literacy by Jill 
Lewis 

 

http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

recognizing text 
structures, etc. 
- To develop 
language use skills for 
writing. 
- To use appropriate 
words and sentence 
structures 
- To develop and 
organize ideas and 
information 
 

   
 

 

- Selecting the 
suitable 
vocabulary and 
expressions  
- Developing and 
organizing ideas 
and information  
 

Vocabulary: 
About shopping 

3. Task Cycle: Doing reading 
tasks 
     3.1 group work tasks 
        - Answer guided questions  
        - Read the text in group  
        - Discuss about the text  
   3.2 Individual tasks 
      - Answer 15 comprehension  
        reading questions              
4. Language Focus:  
    - Studying CR subskill  
       (drawing a logical conclusion)  
       and examples with the  
       teacher     

 -The Writing 
Process by John 
M. Lannon. 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

     - Answer 10 questions about  
      drawing a logical conclusion 
      with group members 
    - Answer 10 critical reading  
     (CR) questions about the  
     reading text individually 
5. Post Reading:  
 - Discuss and share about  
   success and troubles while  
   reading the text 
 - Encourage and cheer other  
   group members 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

 
 

6. Extended Tasks: Writing Skills 
Practice 
 - Study how to write a process  
   paragraph with examples with 
the teaher and friends 
- Do the wring task individually 
7. Evaluation Task 
 - Evalate individual reading tasks 
 - Evaluate Individual writing tasks 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/ 
Time 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

Unit 
10 
3 

hours 

- To practice reading 
comprehension sub-
skills by analyzing the 
reading text.  
- To practice critical 
reading (CR) sub-
skills by analyzing the 
reading text. 
- To practice using 
critical reading 
strategies; 
previewing, 
questioning about 
text, predicting,  

Cell 
Phone 

 - Cause 
and effect    
- Compare 
and contrast  

Reading subskills: 
- Recognizing the 
author’s bias 
 
 

Writing subskills: 
-  Writing a notice 
- Using cohesive 
devices in written 
discourse 
- Using 
appropriate 
sentence 
structures  
 

1. Warm Up  
  - Brainstorming 

  - Discussingand sharing ideas 

  - Making a list 
2. Pre-task  
- Study about guessing word 
meaning fron word structures 
- Study key words from reading 
text about the reading text by 
doing the vocabulary exercise 
with group members 
- Prepare to work in group  
3. Task Cycle: Doing reading 
tasks 

Posttest (E1) 
- Answering 15 
reading 
comprension 
questions and 
10 CR subskill 
questions. (MC) 
 
- Evaluating 
individual writing 
assignment 
related to the 
reading text. 
(Writing  
a notice) 

- 
http://www.buzzle
.com/articles/what
-causes-
floods.html 
- English-English 
Dictionary 
-Mindscapes 
Critical reading 
skill  by Christine 
Evans Carter 
- Academic 
literacy by Jill 
Lewis 

http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
http://www.buzzle.com/articles/what-causes-floods.html
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Unit/T
ime 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

recognizing text 
structures, etc. 
- To develop 
language use skills for 
writing. 
- To use appropriate 
words and sentence 
structures 
- To develop and 
organize ideas and 
information 
 

   
 

 

- Selecting the 
suitable 
vocabulary and 
expressions 
 - Developing and 
organizing ideas 
and information  
 
Vocabulary: 
About cell phone 

   3.1 group work tasks 
        - Answer guided questions  
        - Read the text in group  
        - Discuss about the text 
   3.2 Individual tasks 
      - Answer 15 comprehension  
        reading questions              
4. Language Focus:  
    - Studying CR subskill  
       (Recognizing the author’s     
       bias)  and examples with the  
       teacher 
     - Answer 10 questions about  
       recognizing the author’s bias  
       with group members 

 -The Writing 
Process by John 
M. Lannon. 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/T
ime 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

    - Answer 10 critical reading  
     (CR) questions about the  
     reading text individually 
5. Post Reading:  
 - Discuss and share about  
   success and troubles while  
   reading the text 
 - Encourage and cheer other  
   group members 
 

6. Extended Tasks: Writing Skills 
Practice 
 - Study how to write a notice 
   with examples with the  
   teaher and friends 
- Do the wring task individually 
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ตารางท่ี 19 การก าหนดเน้ือหาของบทเรียน (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 
 

 

Unit/T
ime 

General Objectives Topic Text Types Language 
Contents 

Teaching Procedures Evaluation Resources 

 
 

    
 

 

 
     
7. Evaluation Task 
 - Evalate individual reading tasks 
 - Evaluate Individual writing tasks 
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  1.6 ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ และการพัฒนารูปแบบการสอน
ตรวจสอบหน่วยการเรียนรู้ (Unit specifications) ทั้ง 10 หน่วยการเรียน โดยตรวจสอบเกี่ยวกับ
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ จุดประสงค์ของบทเรียน ความเหมาะสมของเนื้อหาและการจัดเรียงล าดับ
เนื้อหา ขั้นตอนของกระบวนการสอน ระยะเวลาที่ใช้ สื่อการสอน และแนวทางการวัดและ
ประเมินผล โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) 
หรือค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ซึ่งปรากฏผลค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence) หรือค่า IOC ของทั้ง 10 หน่วยการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ (ภาคผนวก ง หน้า 
396) 
 

ตารางท่ี 20 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) หรือค่า IOC  
               10 หน่วยการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน  
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี หัวเร่ืองบทอ่าน ค่า IOC ผลการวเิคราะห์ 
1 Steve Jobs 1 สอดคล้อง 
2 Flooding in Thailand 0.98 สอดคล้อง 

3 Science and Technology 0.98 สอดคล้อง 

4 Teen Pregnancy 0.97 สอดคล้อง 

5 Smoking 1 สอดคล้อง 

6 Video Games 1 สอดคล้อง 

7 Home Schooling 1 สอดคล้อง 

8 Fast Food 1 สอดคล้อง 

9 Online Shopping 0.97 สอดคล้อง 

10 Cell Phone 1 สอดคล้อง 

 
  1.7 ปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้จริง 
จ านวน 4 หน่วยการเรียน ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับปรุงภาระงานที่ 
4 ที่มีจ านวนข้อค าถาม 12 ข้อ ให้เหลือจ านวน 10 ข้อ เพราะเป็นภาระงานที่ใช้เวลามาก ไม่
เหมาะสมกับเวลา เพราะนักเรียนต้องอ่านข้อความแล้วระบุข้อโต้แย้งหลักของผู้เขียน ( the 
author’s argument) นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะใหป้รับระดับความยากง่ายของภาระงานที่ 7 
จากเดิมก าหนดให้นักเรียนเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคส ์(Email) ความยาว 150-250 ค า ให้ลดลง



213 

 

เหลือ 130-150 ค า หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ได้ปรับปรุงความยาวของบทอ่านให้สั้นลงตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับปรุงระดับความยากง่ายของภาระงานที่ 6
จากเดิมก าหนดให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับ "Technology in the 21st Century" ความยาว 250-300 
จ านวน 5-6 ย่อหน้า ปรับปรุงให้นักเรียนเขียนความยาว 150-250 ค า จ านวน 3-5 ย่อหน้า     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปรับปรุงความยาวของบทอ่านจากเดิมมีจ านวน 7 ย่อหน้า ลดลงเหลือ 6 ย่อ
หน้า โดยผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้สรุปรวมย่อหน้าที่ 2 และ 3 ไว้ด้วยกันเพราะกล่าวถึงสาเหตุของ
การตั้งครรภ์เหมือนกัน และยังเป็นการปรับปรุงเนื้อหาของบทอ่านให้สอดคล้องสัมพันธ์กันด้วย 
นอกจากนี้จ านวนภาระงานในขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) ใช้เวลามากเกินไปจึงตัดภาระ
งานการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรออกตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ปรับปรุงความยากง่ายของบทอ่านให้เหมาะสมกับระดับของ
นักเรียนโดยการน าค าศัพท์ยากที่พบในบทอ่านไปสอนในกิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) 
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เช่น ค าศัพท์ fraud, spree, phishing scams, rip-off, exorbitant 
เป็นต้น และภาระงานที่ 3 ปรับปรุงโดยการลดจ านวนย่อหน้าที่ก าหนดให้นักเรียนอ่านลงเหลือ 7 
ย่อหน้าจากเดิมก าหนดไว้ 10 ย่อหน้า โดยการถามค าถามจากย่อหน้าที่ 1 เพิ่มจาก 1 ข้อเป็น 3 ข้อ  
และถามค าถามจากย่อหน้าที่ 2 เพิ่มจาก 1 ข้อเป็น 2 ข้อ เพื่อลดภาระงานการอ่านของนักเรียนลง
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ   

 2. ขั้นการพัฒนาเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพ 
 

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ 3 ชนิด ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่ วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และ3)
แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทักษะสังคมของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

  1. การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร  
 

 1.1 การพัฒนาแบบทดสอบ 

 

   1.1.1 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์       
และการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ทดสอบก่อน และหลังเรียนด้วยรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยเป็นการทดสอบ
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ความสามารถในการใช้ทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ และเพื่อทดสอบความสามารถในการ
ใช้ทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการส่ือสาร โดยสุ่มเลือกเนื้อหามาจากหัวเรื่องที่ปรากฏในหน่วยการ
เรียนรู้ (Unit specifications) มาจัดท าเป็นแบบทดสอบตามตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบ (Test 
Specifications)โดยใช้แนวการสร้างข้อค าถามตามแนวคิดของ Heaton (1975: 103-149)           
และอัจฉรา วงศ์โสธร (2543) แบบทดสอบฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
   ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ที่ส าคัญของแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ โดยคัดเลือกค าศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
ละ 2 ค า ที่เป็นศัพท์ส าคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถี่ของการปรากฏบ่อยใน
เนื้อเรื่องที่อ่านตั้งแต่ 2-3 คร้ังขึ้นไป เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจ านวน 20 ข้อ 
    ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
และการอ่านเชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วยเนื้อเรื่อง จ านวน 3 เรื่อง ที่มีลักษณะโครงสร้างเรื่อง
แตกต่างกัน ได้แก่ Fast Food Banned at School ซึ่งมีโครงสร้างเรื่องเป็นข่าว, Thai Teenage 
Pregnancy Concern ซึ่งมีโครงสร้างเรื่องเป็นจดหมายถึงบรรณาธิการ และ Home Schooling ซึ่ง
มีโครงสร้างเรื่องเป็นบทความ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มโดยการจับฉลากจากชื่อหน่วยการเรียนรู้จ านวน 
10 หน่วยการเรียน เพื่อน ามาใช้เป็นบทอ่านในแบบทดสอบ ในตอนที่ 2 นี้ เป็นข้อสอบแบบ
เลอืกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 
   ตอนที่ 3 เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการอ่านบทอ่านในตอนที่ 2 มาเป็นแนวทางในการเขียน เป็นข้อสอบแบบ
อัตนัยจ านวน  2 ข้อ  ข้อละ 15 คะแนน รวม 30 คะแนน เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียน      
เพื่อการสื่อสาร โดยผู้ตรวจจ านวน 2 ท่าน มีดังนี้ 
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ตารางท่ี 21 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขยีนเพื่อการสื่อสาร 
 
 

ประเด็น
ประเมิน 

น้ าหนัก
คะแนน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการเขียน 

 
 

 
 

1) การใช้
ภาษา 

(Language 
use) 

(5 คะแนน) 

 
5 

- เลือกใช้ค าศัพท์ได้สัมพันธ์กับหัวเรื่องที่เขียน และส่ือความหมาย 
  ได้ชัดเจนดีมาก 
- ใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซอ้น และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไม่ม ี
  ข้อผิดพลาด 

 
4 

- เลือกใช้ค าศัพท์ได้สัมพันธ์กับหัวเรื่องที่เขียน และส่ือความหมาย 
  ได้ชัดเจนดี 
- ใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มี 
  ข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

 
 
3 

- เลือกใช้ค าศัพท์ได้สัมพันธ์กับหัวเรื่องที่เขียน และส่ือความหมาย 
  ได้ชัดเจนปานกลาง 
- ใช้โครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
   มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

 

2 
- เลือกใช้ค าศัพท์ที่ไม่สัมพันธ์กับหัวเรื่องที่เขียน และส่ือความหมาย 
  ไม่ชัดเจน 
- ใช้โครงสร้างประโยคธรรมดา เป็นประโยคสั้นๆ มีบางประโยคที่ไม่ 
  สมบูรณ์ แฃะไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

1 - เลือกใช้ค าศัพท์ส่วนมากไม่สัมพนัธ์กับหัวเรื่องทีเ่ขียน และส่ือ 
  ความหมายไม่ได้ 
- ใช้โครงสร้างประโยคธรรมดา เป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ส่ือสาร 
  ไม่ได้ 
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ตารางท่ี 21 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขยีนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 
 

ประเด็น
ประเมิน 

น้ าหนัก
คะแนน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการเขียน 

 
 
 
 
 
 
2) เนื้อหา และ
การเรียบเรียง

เนื้อหา 
(Content and                                                    
Organization) 

(5 คะแนน) 

 
 

5 

- มีเนื้อหาชัดเจน และสมบูรณ์ดีมาก มีเนื้อหา และตัวอย่าง 
  เพียงพอ และสัมพันธ์กับหัวเรื่องที่ก าหนดดีมาก 
- มีการเรียบเรียงเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่องดีมาก และสอดคล้อง 
  สัมพันธ์กันดีมาก 

 
 

4 

- มีเนื้อหาชัดเจน และสมบูรณ์ดี มีเนื้อหา และตัวอย่างเพียงพอ  
  และสัมพันธ์กับหัวเรื่องที่ก าหนดดี 
- มีการเรียบเรียงเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่องดี และสอดคล้องสัมพันธ์ 
  กันดี 

 

 
3 

- มีเนื้อหาชัดเจน และสมบูรณ์ปานกลาง ยังมีเนื้อหาและตัวอย่าง 
  ไม่เพียงพอ และเนื้อหาบางส่วนไม่สัมพันธ์กับหัวเรื่องที่ก าหนด 
- มีการเรียบเรียงเนื้อหาได้ต่อเนื่อง และสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
  พอใช้ 

 

 
2 

- เนื้อหาสมบูรณ์ปานกลาง ยังมีเนื้อหา และตัวอย่างไม่เพียงพอ  
  และเนื้อหาบางส่วนไม่สัมพันธ์กับหัวเรื่องที่ก าหนด 
- มีการเรียบเรียงเนื้อหาไม่ต่อเนื่อง และสอดคล้องสัมพันธ์กัน  
  น้อย 

 
 

1 

- เนื้อหาไม่สมบูรณ์ และยังมีเนื้อหาไม่เพียงพอ ขาดตัวอย่าง 
  ประกอบ และเนื้อหาไม่สัมพันธ์กับหัวเรื่องที่ก าหนด 
- มีการเรียบเรียงเนื้อหาไม่ต่อเนื่อง และยังไม่สอดคล้องสัมพันธ์ 
  กัน  
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ตารางท่ี 21 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขยีนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 

 

ประเด็น
ประเมิน 

น้ าหนัก
คะแนน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการเขียน 

 
3) การเลือกใช้
รูปแบบการ
เขียน (Style) 
(3 คะแนน) 

3 มีการใช้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องตามข้อก าหนด และเหมาะสม
กับหัวเรื่องที่เขียนดีมาก 

2 มีการใช้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องตามข้อก าหนด และเหมาะสม
กับหัวเรื่องที่เขียนดี 

1 มีการใช้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องตามข้อก าหนด และเหมาะสม
กับหัวเรื่องที่เขียนปานกลาง 

 
4) กลไกภาษา 
(Mechanics) 
(2 คะแนน) 

2 มีการสะกดค า ใช้ เครื่องหมายวรรคตอน ใช้ อักษรตัวใหญ่           
และการย่อหน้าได้ถูกต้องดีมาก 

1 มีการสะกดค า ใช้ เครื่องหมายวรรคตอน ใช้ อักษรตัวใหญ่             
และการย่อหน้าได้ถูกต้องดีพอใช้ 

 
 ผู้ วิจัยได้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Test specifications) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร ไว้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 22 คุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test specifications) ของแบบทดสอบ 
      วัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
 
 

Part Content Objective Weight Type Time Score  
 

1 
 
Vocabulary Test 

20 Vocabulary in 
contexts, selected 
from each lesson. 

 
เพ่ือบอกความหมายของค าศัพท์ท่ี
ส าคัญจากบริบทท่ีก าหนดให้ได้ 

 
20 items 

 
M/C 

 with 4 
choices 

 

 
15 

mins 

 
0-1 

  

 
2 

 
Reading Test 
 
 

Reading Texts 
about:  
Fast Food Banned 
at School 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
2.1. Reading Comprehension 
Questions 
 

 1. เพ่ือระบุเหตุผลของเหตุการณ์ใน
บทอ่าน (To identify reasoning) 
  2. เพ่ือบอกความหมายค าศัพท์
จากบริบท (To identify word 
meanings in contexts) 
  3. เพ่ือระบุรายละเอียดหรือ
ข้อความท่ีสนับสนุนใจความส าคัญ
ของเร่ืองท่ีอ่าน (To identify the 
supporting details)  
  4. เพ่ือสรุปความจากข้อความของ
เร่ืองท่ีอ่าน (To make a summary) 
  5. เพ่ือระบุใจความส าคัญของ
เร่ืองท่ีอ่าน (To identify the main 
idea of the reading text.)  

 
50 Items 

 
 

5  items 
 
 

1 item 
 

1 item 
 
 

1 item 
 
 
 

1 item 
 

1 item 
 
 
 

 
 

M/C 
 with 4 

choices 
 
 

 

80  
Mins 

 

0-1 

  2.2 Critical Reading Questions 
 

 1. เพ่ืออนุมานความ หรือตีความ 
 (To make inferences)   
 2. เพ่ือวิเคราะห์จุดประสงค์ในการ
เขียนของผู้เขียน (To identify the 
author’s purpose) 
 3. เพ่ือวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของ
ผู้เขียน (To analyze the author’s 
argument)        

10 Items 
 

1 item 
 

2 items 
 
 

1 item 
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ตารางท่ี 22 คุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test specifications) ของแบบทดสอบ 
      วัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร     
               (ต่อ)  
 
 
 

Part Content Objective Weight Type Time Score  
  

 
 
 

4. เพ่ือลงสรุปความจากเรื่องท่ีอ่าน
อย่างมีเหตุผล (To make a logical 
conclusion about the texts) 
 5. เพ่ือระบุความล าเอียงของ
ผู้เขียน (To detect the author’s 
bias) 
 6. เพ่ือประเมินน้ าเสียง  (To 
recognize the author’s tone) 
 7. เพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็น (To distinguish 
facts and opinions) 
8. เพ่ือประเมินอารมณ์.ในบทอ่าน 
(To recognize mood) 

1 item 
 
 

2 items 
 
 

1 items 
 

1 item 
 
 
 

1 item 
 
 

   

 
 

Reading Texts 
about:  
Thai Teenage 
Pregnancy Concern 
 

2.1. Reading Comprehension 
Questions 
 1. เพ่ือระบุรายละเอียดหรือ
ข้อความท่ีสนับสนุนใจความส าคัญ
ของเร่ืองท่ีอ่าน (To identify the 
supporting details)  
 2. เพ่ืออนุมานความเบ้ืองต้นของ
ข้อความท่ีอ่าน (To make basic 
inferences)     
 3. เพ่ือสรุปความจากข้อความของ
เร่ืองท่ีอ่าน (To make a summary) 
 4. เพ่ือระบุความสัมพันธ์ของ
ข้อความท่ีอ่าน (To identify text 
relationship) 
 5. เพ่ือระบุใจความส าคัญของเร่ือง
ท่ีอ่าน (To identify the main idea 
of the reading text.) 
 

5 Items 
 

1 item 
 
 
 

1 item 
 
 

1 item 
 

1 item 
 
 

1 item 
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ตารางท่ี 22 คุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test specifications) ของแบบทดสอบ 
      วัดความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)  
 

Part Content Objective Weight Type Time Score 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reading Texts 
about:  
Homeschooling 
 
 
 
 

 

 

2.2 Critical Reading Questions 
 
 1. เพ่ืออนุมานความ หรือตีความ 
 (To make inferences)   
 2. เพ่ือลงสรุปความจากเรื่องท่ีอ่าน
อย่างมีเหตุผล (To make a logical 
conclusion about the texts) 
 3. เพ่ือระบุความล าเอียงของ
ผู้เขียน (To detect the author’s 
bias) 
 4. เพ่ือวิเคราะห์จุดประสงค์ในการ
เขียนของผู้เขียน (To identify the 
author’s purpose)   
 5. เพ่ือวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของ
ผู้เขียน (To analyze the author’s 
argument)  
 6. เพ่ือประเมินน้ าเสียง (To 
recognize the author’s tone) 
 7. เพ่ือประเมินอารมณ์.ในบทอ่าน 
(To recognize mood) 
 8. เพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็น (To distinguish 
facts and opinions) 
 

 

2.1. Reading Comprehension 
Questions 
 
1. เพ่ือบอกความหมายค าศัพท์จาก
บริบท (To identify word 
meanings in contexts) 
  2. เพ่ือระบุค าสรรพนามอ้างอิงใน
เน้ือเร่ืองท่ีอ่าน (To identify 
pronounce references) 
 3. เพ่ือสรุปความจากข้อความของ
เร่ืองท่ีอ่าน (To make a summary)  
 

 
10 Items 

 
1 item 

 
3 items 

 
 

1 item 
 
 

1 item 
 
 

1 item 
 
 

1 item 
 

1 item 

 
1 item 

 
 

 
 

7 Items 
 
 
 

1 Item 
 
 

1 Item 
 
 

1 Item 
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ตารางท่ี 22 คุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test specifications) ของแบบทดสอบ 
      วัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร     
               (ต่อ)  
 

Part Content Objective Weight Type Time Score 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

4. เพ่ือระบุรายละเอียดหรือ
ข้อความท่ีสนับสนุนใจความส าคัญ
ของเร่ืองท่ีอ่าน (To identify the 
supporting details)  
 5. เพ่ือระบุความสัมพันธ์ของ
ข้อความท่ีอ่าน (To identify text 
relationship) 
 6. เพ่ือระบุเหตุ และผลท่ีเกิด (To 
identify cause and effect) 
 7. เพ่ือระบุใจความส าคัญของเร่ือง
ท่ีอ่าน (To identify the main idea 
of the reading text.)         
 
2.2 Critical Reading Questions 
 
1. เพ่ือวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของ
ผู้เขียน (To analyze the author’s 
argument)  
2. เพ่ือระบุความล าเอียงของผู้เขียน 
(To detect the author’s bias) 
3. เพ่ือลงสรุปความจากเรื่องท่ีอ่าน
อย่างมีเหตุผล (To make a logical 
conclusion about the texts) 
4. เพ่ือวิเคราะห์จุดประสงค์ในการ
เขียนของผู้เขียน (To identify the 
author’s purpose)   
5. เพ่ืออนุมานความ หรือตีความ 
 (To make inferences)   
6. เพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็น (To distinguish 
facts and opinions) 
7. เพ่ือประเมินน้ าเสียง (To 
recognize the author’s tone) 
 

1 item 
 
 
 

1 item 
 
 

1 item 
 

1 item 
 
 
 

13 Items 
 
 

2 items 
 
 

2 items 
 

2 items 
 
 

2 items 
 
 

2 items 
 

2 items 
 
 

1 item 
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ตารางท่ี 22 คุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test specifications) ของแบบทดสอบ 
      วัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร     
               (ต่อ)  
 

Part Content Objective Weight Type Time Score 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Writing Test 
 

1. Imagine you are 
a school principal 
and you have read 
this news.  You 
have opposite 
ideas to the 
nutritionist. You 
want to express 
your opinions to 
support the idea 
that fast food 
should not be 
banned in schools. 
You decide to write 
a letter to one of 
English newspaper 
editors on that 
issue. 
(15 points) 
2. Suppose you 
have to take home 
school, but you 
want to study in a 
general public 
school, write an 
essay to express 4-
5 ideas how a 
general public 
school is better 
than a home 
school. 
(15 points)  

 
 

     
 

   1. To use appropriate words 
and sentence structures. 
   2. To develop and organize 
ideas and information. 
   3. To use cohesive devices in 
written discourse. 
   4. To choose the appropriate 
writing style to express ideas 
and opinions. 

 
2 Items 

 
 
 

 

Subjective 
 

 

40 
Mins 

 

 
Criteria 

 
1) การใช้ภาษา 
(Language use) 
5 คะแนน   
 
2) เนื้อหา และ
การเรียบเรียง
เนื้อหา (Content 
and 
Organization)   
5 คะแนน   
 
3) การเลือกใช้
รูปแบบการเขียน 
(Style)  3 คะแนน  
 
4) กลไกภาษา 
(Mechanics)     
2 คะแนน    
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  1.1.2 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร ไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา
เพื่อขอค าแนะน า ในประเด็นเกี่ยวกับจุดประสงค์ เนื้อหาข้อสอบ เกณฑ์และน้ าหนักการให้คะแนน 
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้สอบ หลังจากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะของ
แบบทดสอบ (Test specification) ให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริง 
 

 1.2 การหาคุณภาพแบบทดสอบ 
    1.2.1 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร ที่ปรับปรุงแล้วไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
จ านวน 3 ท่าน  เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อ
น ามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) หรือค่า IOC 
โดยใช้สูตรของสุวิมล ติรกานันท์ (2549:148) ได้ค่าความสอดคล้องหรือค่า IOC เท่ากับ 1 ซึ่ง
หมายความว่าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการ
สื่อสารฉบับนี้มีความสอดคล้อง สามารถน าไปใช้ต่อไปได้ (ภาคผนวก ง หน้า 390 และ 391) 
   1.2.2 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ
การเขียนเพื่อการสื่อสารที่เป็นแบบปรนัยจ านวน 70 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ไปทดสอบกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 40 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ทดลอง ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 95 นาที เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) หลังจากนั้นเว้นระยะ 3 สัปดาห์ น าแบบทดสอบฉบับเดิมที่เป็นแบบปรนัย
จ านวน 70 ข้อ ไปทดสอบอีกครั้งกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กลุ่ม
เดิมเพื่อน ามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
   1.2.3 น าคะแนนที่ตรวจได้จากแบบทดสอบในส่วนที่เป็นแบบปรนัย 
จ านวน 70 ข้อ มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) เป็นรายข้อ โดยพบว่าข้อสอบแต่ละข้อมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.28-0.63 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25-0.70 และวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นตามแบบ 
Kuder Richardson KR 20 ของแบบทดสอบทั้ง 70 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.95 ซึ่งนับว่าเป็น
ข้อสอบที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือวิจัยต่อไปได้  (ภาคผนวก ง 
หน้า 389 และภาคผนวก จ หน้า 412) 
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  ส าหรับแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ตอนที่ 3) จ านวน 2 
ข้อ มีการหาค่าความเชื่อมั่น ระหว่างผู้ตรวจ 2 คน (Inter-rater reliability) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยใช้ Intraclass correlation coefficients (ICC) ได้ค่าความสัมพันธ์ในการตรวจให้คะแนนของ
กรรมการ 2 คน อยู่ที่ 0.92 ซึ่งหมายความว่าการตรวจให้คะแนนของผู้ตรวจทั้ง 2 คน มีความ
สอดคล้องกัน (ภาคผนวก จ หน้า 412) 
    1.2.4 น าแบบทดสอบที่ วิ เคราะห์คุณภาพแล้วไปใช้ในขั้นการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน 
 

 2. การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)   

 

  2.1 การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ในครั้งนี้ได้พัฒนาจากผลการศึกษาข้อมูลความ
ต้องการจ าเป็นในระยะที่ 1 และองค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ เนื้อหาของบทเรียน 
ขั้นตอนและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการวัด ประเมินผล และสื่อ
ประกอบการสอน และในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ และแนวคิดทฤษฎีในการประเมิน
โปรแกรมและหลักสูตรด้านภาษาตามแนวคิดของ Cunningsworth (1995) Lynch (1996) และ
Nunan (1991) โดยสังเคราะห์หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 7 ด้าน
ดังต่อไปนี้ 
  1. ด้านเนื้อหาและภาระงานของบทเรียน จ านวน 10 ข้อ 
  2. ด้านขั้นตอน และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 12 ข้อ 
  3. ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ จ านวน 7 ข้อ 
  4. ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร จ านวน 7 ข้อ 
  5. ด้านสื่อประกอบการสอน จ านวน 6 ข้อ 
  6. ด้านรูปแบบการวัด และประเมินผล จ านวน 15 ข้อ 
  7. ประโยชน์ที่ได้รับ จ านวน 5 ข้อ 
  2.2 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบถามและการเขียนข้อค าถามความคิดเห็น         
โดยจัดท าแบบสอบถามในลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวคิดของ 
Likert (1932) โดยก าหนดค่าระดับของข้อความในแบบสอบถาม  5 ระดับ ดังนี้ 
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  เห็นด้วยมากที่สุด  มีค่าระดับเท่ากับ 5  เห็นด้วยมาก  มีค่าระดับเท่ากับ 4  
เห็นด้วยปานกลาง  มีค่าระดับเท่ากับ 3   เห็นด้วยน้อย  มีค่าระดับเท่ากับ 2 
เห็นด้วยน้อยที่สุด มีค่าระดับเท่ากับ 1   

 ลักษณะค าถามที่ใช้ถามในแต่ละประเด็น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 23 ประเด็นข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการสอน 
               แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)   
 

การประเมินด้าน กรอบเนื้อหาค าถาม 

1. ด้านเนื้อหาและ
ภาระงานของ
บทเรียน 
 

1.1 ความยาก ง่ายของบทอ่านเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 
1.2 ความยาวของบทอ่านเหมาะสม 
1.3 การจัดเรียงล าดับความคิดในบทอ่านเหมาะสม และสัมพันธ์กัน 
1.4 ความน่าสนใจของบทอ่าน และท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
1.5 บทอ่านสอดคล้อง หรือสัมพันธ์กับความรู้เดิมของผู้เรียน 
1.6 ค าส่ังในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน 
1.7 จ านวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม 
1.8 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม 
1.9 ภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิง 
      วิเคราะห์   
1.10 ภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการเขียนเพื่อ 
        การสื่อสาร  

2. ด้านขั้นตอน และ
กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
  
   

2.1 ข้ันตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรูเ้ป็นระบบเหมาะสม 
2.2 ข้ันตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรูเ้ข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 
2.3 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม 
2.4 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม 
2.5 กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม 
2.6 กิจกรรมศึกษา และวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)  
      มีความเหมาะสม 
2.7 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม  
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ตารางท่ี 23 ประเด็นข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการสอน 
               แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) (ต่อ)    
 
รายการประเมินด้าน กรอบเนื้อหาค าถาม 

2. ด้านขั้นตอน และ
กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

2.8 กิจกรรมถ่ายโอนทกัษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม 
2.9 กิจกรรมประเมนิผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม 
2.10 กิจกรรมการเรียนรูช้่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านเชิง 
       วิเคราะห์ 
2.11 กิจกรรมการเรียนรูช้่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการ 
       สื่อสาร 
2.12 กิจกรรมการเรียนรูช้่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคมของผู้เรียน 

3. ด้านการพัฒนา
ทักษะย่อยของการ
อ่านเชิงวิเคราะห ์ 
 

3.1 การพัฒนาทักษะการวิเคราะหจ์ุดประสงคใ์นการเขียนของผู้เขียน  
3.2 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคดิเหน็ 
3.3 การพัฒนาทักษะการประเมินน้ าเสยีง (tone) และอารมณ์ (mood)  
      ในการเขียนของผูเ้ขียน 
3.4 การพัฒนาทักษะการอนุมานความ หรือการตีความ 
3.5 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขยีน 
3.6 การพัฒนาทักษะการสรุปความจากเรื่องที่อ่านอย่างมเีหตุผล 
3.7 การพัฒนาทักษะการระบคุวามล าเอียงของผู้เขยีน 

4. ด้านการพัฒนา
ทักษะย่อยของการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร 
 

4.1 การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงความคดิ และข้อมูลในการเขียน  
4.2 การพัฒนาทักษะการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถกูต้อง ตามแบบ 
      แผนของภาษา  
4.3 การพัฒนาทักษะการเรียบเรียงความคดิ และเนื้อหาทีเ่ขียนอย่าง              
      ชัดเจน  
4.4 การพัฒนาทักษะในการเลือกใช้ค าศัพทท์ี่เหมาะสมกบัเรื่องทีเ่ขียน    
4.5 การพัฒนาทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับ 
      เนื้อหา  
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ตารางท่ี 23 ประเด็นข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการสอน 
               แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) (ต่อ)    
 
รายการประเมินด้าน กรอบเนื้อหาค าถาม 

 4.6 การพัฒนาทักษะในการอธิบายใจความส าคญัได้ชัดเจน โดยมี 
     ข้อมูลมาสนับสนุนเพยีงพอ   
4.7 การพัฒนาทักษะการใช้กลไกของภาษาทีถู่กต้อง และแม่นย า 
 

5. ด้านสื่อ
ประกอบการสอน 
 
 

5.1 ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน 
5.2 สื่อการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน 
5.3 ใช้สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
5.4 ใช้สื่อการสอนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 
5.5 ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย 
5.6 ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 

6. ด้านรูปแบบการ
วัด และประเมินผล 
 

การประเมินทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
6.1 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
6.2 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่ครอบคลุมทักษะการอ่านเพื่อความ 
     เข้าใจ 
6.3 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่ได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน 
6.4 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้ 
6.5 รูปแบบการวัดและประเมินที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริง 
      ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน 
การประเมินทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
6.6 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 23 ประเด็นข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการสอน 
               แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) (ต่อ)    
 
รายการประเมินด้าน กรอบเนื้อหาค าถาม 

 6.7 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่ครอบคลุมทักษะการอ่านเชิง 
      วิเคราะห์ 
6.8 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่วัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน 
6.9 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้ 
6.10 รูปแบบการวัดและประเมินที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริง 
        ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน 

6. ด้านรูปแบบการ
วัด และประเมินผล 
 

การประเมินทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
6.11 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่สอดคล้องกับจดุประสงค์การเรียนรู้ 
6.12 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่ครอบคลุมทักษะการเขียน 
        เพื่อการสื่อสาร 
6.13 มีรูปแบบการวัดและประเมินที่วัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน 
6.14 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้ 
6.15 รูปแบบการวัดและประเมินสะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้าน 
        การเขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน 

7. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

7.1 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท 
7.2 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
7.3 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
7.4 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
7.5 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม 

 
 

  2.3 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เพื่อใช้ในการแปลผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น
ดังนี้ (Best, 1986) 
   4.50-5.00  หมายถึง มีความเห็นด้วยมากที่สุด 
   3.50-4.49  หมายถึง มีความเห็นด้วยมาก 
   2.50-3.49  หมายถึง มีความเห็นด้วยปานกลาง 
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   1.50-2.49  หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อย 
   1.00-1.49  หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

  2.4 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามกรอบเนื้อหาที่ก าหนดและน า
แบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างเสร็จแล้วไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  2.5 การหาความตรงของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน        
โดยน าแบบสอบถามความคิดเห็นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
จ านวน 3 ท่าน (ดังรายชื่อในภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของ
ค าถาม และภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence: หรือค่า IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 (ภาคผนวก ง หน้า 391)  

  2.6 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยน าแบบสอบถาม
ความคิดเห็นไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนเทพศิรินทร์                    
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง ในช่วงการทดลองเป็นรายบุคคล  (One-one tryout) และช่วงทดลอง         
กลุ่มเล็ก (Small group tryout) รวม 13 คน โดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
หลังจากที่นักเรียนได้เรียนบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ครบทั้ง 10 หน่วยการเรียนรู้แล้ว 
หลังจากนั้นเว้นระยะ 2 สัปดาห์ แล้วให้นักเรียนกลุ่มเดิมทั้ง 13 คน ท าแบบสอบถามความคิดเห็น
อีกครั้ง เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (–Coefficient) ของ Cronbach (1974: 161) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 
(ภาคผนวก จ หน้า 413) 

 

3. การพัฒนาแบบวัดทักษะสังคมของผู้เรียน   
 

 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดทักษะสังคมของผู้เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน 
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ดังนี้ 

 
 

   3.1 ศึกษาหลักการ และแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาแบบวัดทักษะสังคม ในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ และแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาแบบวัดทักษะสังคมของ 
Matson และคณะ (1983) และแนวคิดของ Candlin และ Murphy (1987) โดยก าหนดแบบวัด
ทักษะสังคมเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ที่ก าหนดค่าระดับของข้อความไว้ 5 
ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (1932) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบของทักษะ
สังคม จากแนวคิดของนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ Jarolimek (1967) Westwood (1997)         
และศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์. (2551) โดยค านึงถึงทักษะสังคมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
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ภาระงานกลุ่มตามรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยแบ่งองค์ประกอบของทักษะสังคมออกเป็น 2 กลุ่ม และน ามาใช้สร้างเครื่องมือที่เป็น
แบบวัดทักษะสังคมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 ข้อ ได้แก่ 
   3.1.1 ด้านการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills) 
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ใช้น้ าเสียงในการพูดคุยเหมาะสม 2) แสดงสีหน้าในการ
พูดคุยเหมาะสม 3) แสดงท่าทางขณะพูดคุยเหมาะสม 4) รู้จังหวะ และช่วงเวลาในการพูดคุย      
5) รู้จักเริ่มต้นและจบการพูดคุยได้เหมาะสม 6) มีมารยาท และตั้งใจฟังขณะที่สมาชิกคนอ่ืนพูด    
7) รู้จักใช้ภาษาในการตั้งค าถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 8) รู้จักใช้ภาษาในการตอบค าถามเพื่อน
สมาชิกในกลุ่ม 9) ใช้ค าพูดให้ก าลังใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเหมาะสม และ10) ใช้ภาษาสุภาพ และ
เหมาะสมกับโอกาส  
     3.1.2 ด้านความร่วมมือ และการท างานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills 
and Team Work) ประกอบด้วย 20 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ให้ความร่วมมือในการท าภาระงาน
ของกลุ่มให้ส าเร็จ   2) รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก 3) ยอมรับความสามารถของเพื่อน
สมาชิกในกลุ่ม 4) รู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มอย่างเหมาะสม 5) หลีกเลี่ยง
ข้อขัดแย้งกับเพื่อนสมาชิก 6) ไม่ใช้อารมณ์ในการแสดงความคิดเห็น 7) กระตือรือร้นปฏิบัติภาระ
งานกลุ่ม 8) ปฏิบัติภาระงานในหน้าที่อย่างสุดความสามารถ  9) ตั้งใจปฏิบัติภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายจากกลุ่ม 10) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนปฏิบัติภาระงานของกลุ่ม 11) รู้จัก
ควบคุมตนเองอย่างเหมาะสม 12) ให้ความส าคัญกับภาระงานของกลุ่ม 13) ปฏิบัติตามข้อตก 
และกติกาลงของกลุ่ม 14) ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม 15) ร่วมแสดงความคิดเห็น
กับเพื่อนสมาชิกเมื่อมีโอกาส 16) ภาคภูมิใจกับผลงานที่ร่วมกันท ากับสมาชิกในกลุ่ม 17) ไม่แสดง
อารมณ์โกรธเมื่อถูกเพื่อนวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 18) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงาน
กลุ่มอย่างมีเหตุผล 19) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภาระงานโดยไม่มีใครร้องขอ และ20) แสดง
พฤติกรรมที่เป็นมิตรกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 
  3.2 ก าหนดเกณฑ์การวัดทักษะสังคม โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
   ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติถี่มากที่สุด         
  ระดับ 4  หมายถึง นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติถี่มาก  
     ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติถี่ปานกลาง          
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  ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติถี่น้อย 
     ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติถี่น้อยที่สุด 
  3.3 ก าหนดเกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติทักษะ
สังคมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ (Best, 1986) 
  4.50-5.00  หมายถึง นักเรียนมีระดับการปฏิบัติทักษะสังคมอยู่ที่ระดับ 
    ดีมากที่สุด            
  3.50-4.49  หมายถึง นักเรียนมีระดับการปฏิบัติทักษะสังคมอยู่ที่ระดับ 
    ดีมาก          
  2.50-3.49  หมายถึง นักเรียนมีระดับการปฏิบัติทักษะสังคมอยู่ที่ระดับ 
    ปานกลาง 
  1.50-2.49  หมายถึง นักเรียนมีระดับการปฏิบัติทักษะสังคมอยู่ที่ระดับ 
    น้อย 
  1.00-1.49  หมายถึง นักเรียนมีระดับการปฏิบัติทักษะสังคมอยู่ที่ระดับ 
    น้อยที่สุด 
 

    3.4 การหาความตรงของแบบวัดทักษะสังคม โดยน าแบบวัดทักษะสังคมไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของข้อความ และ
ภาษาที่ใช้ในแบบวัดทักษะสังคม แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Item Objective Congruence: หรือค่า IOC) ได้ค่าเท่ากับ 1 (ภาคผนวก ง หน้า 394) 
    3.5 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะสังคม โดยน าแบบวัดทักษะสังคม      
ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง ในช่วง
การทดลองเป็นรายบุคคล (One-one tryout) และช่วงทดลองเป็นกลุ่มเล็ก (Small group tryout) 
รวม 13 คน โดยให้นักเรียนตอบแบบวัดทักษะสังคม ก่อนและหลังจากที่นักเรียนได้เรียนบทเรียน
ครบทั้ง 10 หน่วยการเรียน ตามรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะสังคม โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา(–Coefficient) ของ Cronbach (1974:161) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 
(ภาคผนวก จ หน้า 413) 
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3. ขั้นการหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนก่อนทดลองจริง (Pilot Study) 
 

    การน ารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 3 คน และ 10 คน         
มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนก่อนน าไปใช้ทดลองจริงเป็นการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน โดยการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีก่ าหนด โดยใช้แนวคิดของ    
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2520: 135-139) ซึ่งเป็นการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน  2 ประเภท 
กล่าวคือ  E1/E2   เมื่อ E1 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จากการท า
แบบฝึกหัด และแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยจ านวน 10 หน่วย และ E2  

หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนทุกคนรวมกันหลังเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 
10 หน่วยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
สอนไว้ที่ 75/75 โดยผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน ออกเป็น 2 
ขั้นตอน ได้แก่ขั้นทดลองรายบุคคล (One-one tryout) และขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Small group 
tryout) ดังรายละอียดต่อไปนี้ 
 

  3.1 ขั้นทดลองรายบุคคล (One-one tryout) 
 

  การทดลองในขั้นทดลองรายบุคคล (One-one tryout) เป็นการทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที ่4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ านวน 3 คน ที่ไม่ใช้กลุ่มทดลอง จ านวน 12 วัน
ตั้งแต่วันที่ 3-30 สิงหาคม 2559 โดยแบ่งเป็นการทดสอบก่อนเรียน 1 วัน วันที่ใช้ทดลอง 10 วัน 
และวันที่ใช้ทดสอบหลังเรียน 1 วัน รวมทั้งสิ้น 12 วัน โดยจัดกิ จกรรมการเรียนในวันพุธ เวลา 
12.40-15.10 น. และทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-11.50 น.และเวลา 13.30-16.00 น. โดยผู้วิจัยปฏิบัติ
ตามล าดับดังนี้ 
   3.1.1 ก่อนการทดลอง 

   ผู้ วิจัยให้นักเรียนทั้ ง  3 คน ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test)           
ซึ่งแบบทดสอบฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน  ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ที่
ส าคัญของแต่ละหน่วยการเรียน โดยคัดเลือกค าศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วในแต่ละหน่วยการ
เรียน เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจ านวน 20 ข้อ  รวม 20 คะแนน ตอนที่  2 
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นข้อสอบ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ  รวม 50 คะแนน และตอนที่ 3 เป็นแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จ านวน  2 ข้อ รวม 30 คะแนน 
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ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง  หลังจากนั้นให้นักเรียนทั้ง 3 คน ท าแบบวัดทักษะสังคม
ก่อนการทดลอง โดยให้นักเรียนอ่านข้อความในแบบวัดทักษะสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1) เป็นการถามเกี่ยวกับการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills) มีจ านวน 
10 ข้อ และตอนที่ 2) เป็นการถามเกี่ยวกับความร่วมมือ และการท างานเป็นกลุ่ม (Cooperative 
Skills and Team Work) มีจ านวน 20 ข้อ รวมทั้งสิ้นจ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที จากนั้นผู้วิจัย
แจ้งจุดประสงค์ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และรายละเอียดข้อตกลงต่างๆที่จ าเป็นในการเรียน
ด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ให้นักเรียนทุก
คนทราบ  

  3.1.2 ระหว่างการทดลอง 
   ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนทั้ง 3 คนเรียนตามหน่วยการ

เรียนรู้ทั้ง 10 หน่วยการเรียน ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หัวเรื่องบทอ่าน  (Topic) Steve Jobs 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Floods หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) 
Impacts of Science หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Pregnancy หน่วยการเรียนรู้ที่ 
5 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Smoking หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Video Games 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Homeschooling หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หัวเรื่องบท
อ่าน (Topic) Fast Food หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Online Shopping หน่วย
การเรียนรู้ที่ 10 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Cell Phones โดยใช้ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้     
1) ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) เป็นขั้นตอนแรกที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเริ่มสนใจในบทเรียน 
ภาระงานที่ส าคัญในขั้นนี้คือ การให้นักเรียนร่วมกันท ารายการ (Making a list) หรือแบ่งปันความ
คิดเห็นต่อกันเกี่ยวกับบทเรียน (Sharing ideas) หรือให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับ
บทเรียน (Brainstorming) 2) ข้ันก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนก่อนเริ่มปฏิบัติภาระ
งานจริง โดยเริ่มจากการให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับค าศัพท์ส าคัญที่ปรากฏในบทอ่านก่อน 
(Vocabulary study) เพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านค าศัพท์แก่นักเรียนก่อนที่จะลงมืออ่านบทอ่าน   
โดยใช้กลยุทธ์การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท (Guessing Word Meaning from Context 
Clues) ประเภทต่างๆ เช่น การหาความหมายค าศัพท์โดยใช้บริบทของค าที่มีความหมายตรงข้าม 
(Antonym or Contrast) การหาความหมายค าศัพท์โดยใช้บริบทของค าที่มีความหมายเหมือนกัน 
(Synonym or Restatement) หรือการวิเคราะห์โครงสร้างของค าศัพท์ (Word Structure Analysis) 
เพื่อหาความหมายของค าศัพท์จากส่วนที่น าหน้ารากค า (prefix) รากค า (root) หรือค าที่อยู่ท้าย
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รากค า (suffix) เป็นต้น โดยในตอนท้ายของขั้นตอนนี้นักเรียนจะปฏิบัติภาระงานเป็นกลุ่มร่วมกัน 
โดยการร่วมกันตอบค าถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 3) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task 
Cycle) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานจริงด้านการอ่าน โดยในตอนแรกเป็นภาระงานที่
สมาชิกร่วมกันตอบค าถามน า (guided questions) ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบอัตนัย  จ านวน 
3-5 ข้อ หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติภาระงานอ่านบทอ่าน และวิเคราะห์บทอ่านที่ได้รับ
มอบหมายร่วมกัน เมื่ออ่านบทอ่านแล้วให้นักเรียนแต่ละคนตอบค าถามเกี่ยวกับบทอ่าน ซึ่งเป็น
ค าถามที่ทดสอบเกี่ยวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading comprehension questions) โดย
ค าถามมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 4) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ภาษา 
(Language Focus) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ภาษา วิเคราะห์การใช้
ค าศัพท์  วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและรูปแบบภาษาที่ใช้ในบทอ่าน นอกจากนี้ ในขั้นนี้นักเรียน
จะได้รับข้อมูล ความรู้ด้านต่างๆที่จ าเป็นจากครูผู้สอนเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
(CR sub-skills) และค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Vocabulary) เป็นต้น หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคน
ตอบค าถามจากแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ จ านวน 10 ข้อ และตอบ
ค าถามเกี่ยวกับบทอ่าน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ที่ทดสอบเกี่ยวกับทักษะย่อยของ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading questions) จ านวน 10 ข้อ 5) ขั้นสะท้อนย้อนคิด (Post-
Reading) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้สะท้อนย้อนคิด (Reflection) เกี่ยวกับการปฏิบัติภาระงานที่
ผ่านมาร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม ว่าตนเองประสบความส าเร็จด้วยเหตุผลอะไร หรือล้มเหลวในการ
ปฏิบัติภาระงานต่างๆอย่างไร และใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร  เช่น ในการอ่านบทอ่านผู้เรียน
ประสบปัญหาอะไรบ้าง และใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการให้ก าลังใจ และชื่นชมการ
ปฏิบัติภาระงานของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 6) ข้ันถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) เป็นขั้นตอนที่ให้
ผู้เรียนจะได้ถ่ายโอนความรู้จากทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ไปสู่การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดย
นักเรียนจะได้รับข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยศึกษา และเรียนรู้จาก
ตัวอย่างงานเขียนที่ก าหนดให้ และการอภิปราย ซักถามร่วมกันในกลุ่ม รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์
รูปแบบการเขียนที่ปรากฏในบทอ่านที่นักเรียนอ่านมาแล้ว หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติ
ภาระงานด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารตามภาระงานที่ก าหนดในแต่ละบทเรียนเป็นรายบุคคล 
(Individual Task) และ7) ข้ันประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน (Evaluation Task) เป็นขั้นตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติภาระงานทั้งที่เป็นภาระงานกลุ่ม และภาระงานเดี่ยว  

   ระหว่างการทดลองผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียน และซักถามปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนระหว่างเรียน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลปรับปรุงข้อบกพร่อง และพัฒนาหน่วย
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การเรียนรู้ต่อไป เมื่อนักเรียนได้รับการสอน และท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบประจ าหน่วยการเรยีนรู้
ครบทั้ง 10 หน่วยการเรียนแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนทั้ง 3 คน ท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน(TBL)ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวคิดของ Likert โดยก าหนดค่าระดับของความคิดเห็นเป็น 5 
ระดับ ระดับ 5 หมายถึงนักเรียนมีความเห็นด้วยมากที่สุด และระดับ 1 หมายถึงนักเรียนมี
ความเห็นด้วยน้อยที่สุด และแบ่งประเด็นการถามออกเป็น 7 ประเด็น หลังจากนั้นให้นักเรียนทั้ง 3 
คน ท าแบบวัดทักษะสังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น หลังการทดลองอีกครั้ง เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (–Coefficient) ของ Cronbach (1974: 161)  

  3.1.3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน 
   หลังจากที่นักเรียนทั้ง 3 คนได้เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ครบทั้ง 10 
หน่วยแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ทุก
หน่วย และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนมาค านวณหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบ
เน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตาม
เกณฑ์75/75 ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนในขั้นทดลองรายบุคคลเท่ากับ  
76.22/77.00 ดังตารางที่ 24 
 

ตารางท่ี 24 คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 10 หน่วย 
               การเรียนรู้ และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นทดลองรายบุคคล 
 

นักเรียน
คนท่ี 
           

 

     
 

คะแนน 

 

คะแนนจากแบบฝึกหัดประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
รวม ร้อย

ละ 
คะแนน
สอบหลัง
เรียน 

ร้อย
ละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 100 100 100 

1 48 44 43 38 42 46 41 40 40 41 423 70.50 73 73.00 
2 51 46 46 41 44 45 47 42 39 38 439 73.17 75 75.00 

3 54 50 50 48 51 52 51 53 51 50 510 85.00 83 83.00 
รวม 153 140 139 127 137 143 139 135 130 129 1372  231  
ร้อยละ 85.00 77.78 77.22 70.56 76.11 79.44 77.22 75.00 72.22 71.67  76.22  77.00 

 

 จากตารางที่ 24 ในขั้นทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) กับนักเรียนรายบุคคล จ านวน 3 คน พบว่านักเรียนท าคะแนนจาก
แบบฝึกหัดประจ าหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10 หน่วยการเรียน ได้คะแนนรวม1372 คะแนน จากคะแนน
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เต็ม 1800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.22 และนักเรียนท าคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนได้
คะแนนรวม 231 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.00 ดังนั้นประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) มีค่าเท่ากับ 
76.22/77.00 และจากการทดลองใช้รูปแบบการสอนครั้งนี้ยังพบว่าหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนท า
คะแนนได้มากที่สุดคือหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 85.00 ส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียน
ท าคะแนนได้น้อยที่สุดคือหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 70.56  

   3.1.4 ข้อบกพร่องที่พบ และการปรับปรุงแก้ไข 
    ในช่วงระหว่างที่ทดลองใช้รูปแบบการสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ และหลังจากจบการทดลองใช้รูปแบบการสอนทั้ง 10 หน่วยการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัย
ได้สังเกตและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทั้ง 3 คนเกี่ยวกับเอกสารและสื่อประกอบการสอน 
นักเรียนให้ความเห็นว่ารูปภาพที่ใช้ประกอบในกิจกรรมขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) ไม่ชัดเจน 
เป็นภาพขาวด า ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการท ากิจกรรมได้ เช่นในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1, 2 และ 
6 ผู้วิจัยจึงได้แก้ไขข้อบกพร่องส่วนนี้ด้วยการน าภาพประกอบทั้งหมดที่ไม่ชัดเจนจัดท าเป็นสไลด์
คอมพิวเตอร์ (PowerPoint) เป็นภาพสีที่คมชัดเพื่อน าเสนอบนจอรับภาพหน้าชั้นเรียนแทน 
นอกจากนี้ยังพบว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาระงานที่ 6 (Task 6) ซึ่งก าหนดให้นักเรียนค้นหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อน ามาใช้ในการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ก าหนด แต่ใน
การเรียนจริงพบว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนช้า และนักเรียนบางคนไม่มีอินเทอร์เน็ตที่จะ
ใช้ในการสืบค้นข้อมูล ต้องใช้วิธียืมโทรศัพท์ของเพื่อนในกลุ่มที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท าให้
เสียเวลา และไม่สะดวก ผู้ วิจัยจึงได้แก้ไขข้อบกพร่องส่วนนี้ด้วยการให้นักเรียนเข้าไปใช้
คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด หรือที่บ้านของนักเรียนแทน และท าภาระงานนี้เป็นการบ้านส่งในครั้ง
ต่อไป 
  3.2 ขั้นทดลองกลุ่มเล็ก  (Small Group tryout) 

  ในขั้นนี้ เป็นการทดลองกลุ่มเล็กกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียน         
เทพศิรินทร์ จ านวน 10 คน ที่ไม่ใช้กลุ่มทดลอง ใช้เวลาจ านวน 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-30 กันยายน 
2559 โดยแบ่งเป็นการทดสอบก่อนเรียน 1 วัน วันที่ใช้ทดลอง 10 วัน และวันที่ใช้ทดสอบหลังเรียน 
1 วัน รวมทั้งสิ้น 12 วัน โดยจัดกิจกรรมการเรียนในวันพุธ เวลา 12.40-15.10 น. และทุกวันเสาร์ 
เวลา 9.00-11.50 น.และเวลา 13.30-16.00 น. โดยผู้วิจัยปฏิบัติตามล าดับดังนี้ 
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   3.2.1 ก่อนการทดลอง 
   ผู้ วิจัยให้นักเรียนทั้ง  10 คน ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)           

ซึ่งแบบทดสอบฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน  ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ที่
ส าคัญของแต่ละหน่วยการเรียน โดยคัดเลือกค าศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วในแต่ละหน่วยการ
เรียน เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ รวม 20 คะแนน  ตอนที่ 2 แบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นข้อสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ รวม 50 คะแนน และตอนที่ 3 เป็นแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จ านวน  2 ข้อ รวม 30 คะแนน 
ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง  หลังจากนั้นให้นักเรียนทั้ง 10 คน ท าแบบวัดทักษะสังคม
ก่อนการทดลอง โดยให้นักเรียนอ่านข้อความในแบบวัดทักษะสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1) เป็นค าถามเกี่ยวกับการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills) มีจ านวน 10 
ข้อ และตอนที่ 2) เป็นค าถามเกี่ยวกับความร่วมมือ และการท างานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills 
and Team Work) มีจ านวน 20 ข้อ รวมทั้งสิ้นจ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที จากนั้นผู้วิจัยแจ้ง
จุดประสงค์ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรายละเอียดข้อตกลงต่างๆที่จ าเป็นในการเรียนด้วย
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ให้นักเรียนทุกคน
ทราบ  

  3.2.2 ระหว่างการทดลอง 
  ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนทั้ง 10 คนเรียนตามหน่วยการ

เรียนรู้ทั้ง 10 หน่วยการเรียนตามล าดับ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Steve 
Jobs หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Floods หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หัวเรื่องบทอ่าน 
(Topic) Impacts of Science หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Pregnancy หน่วย
การเรียนรู้ที่ 5 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Smoking หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) 
Video Games หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Homeschooling หน่วยการเรียนรู้ที่ 
8 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Fast Food หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Online 
Shopping หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Cell Phones โดยใช้ขั้นตอนการสอน
ตามรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ซึ่งประกอบดว้ย 
7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) เป็นขั้นตอนแรกที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเริ่ม
สนใจในบทเรียน ภาระงานที่ส าคัญในขั้นนี้คือ การให้นักเรียนร่วมกันท ารายการ (Making a list) 
หรือแบ่งปันความคิดเห็นต่อกันเกี่ยวกับบทเรียน (Sharing ideas) หรือให้นักเรียนร่วมกันระดม
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ความคิดเกี่ยวกับบทเรียน (Brainstorming) 2) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอน
ก่อนเริ่มปฏิบัติภาระงานจริง โดยเริ่มจากการให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับค าศัพท์ส าคัญที่ปรากฏใน
บทอ่านก่อน (Vocabulary study) เพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านค าศัพท์แก่นกัเรียนก่อนที่จะลงมืออ่าน
บทอ่าน   โดยใช้กลยุทธ์การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท (Guessing Word Meaning from 
Context Clues) ประเภทต่างๆ เช่น การหาความหมายค าศัพท์โดยใช้บริบทของค าที่มีความหมาย
ตรงข้าม (Antonym or Contrast) การหาความหมายค าศัพท์โดยใช้บริบทของค าที่มีความหมาย
เหมือนกัน (Synonym or Restatement) หรือการวิเคราะห์โครงสร้างของค าศัพท์  (Word 
Structure Analysis) เพื่อหาความหมายของค าศัพท์จากส่วนที่น าหน้ารากค า (Prefix)  รากค า 
(Root) หรือค าที่อยู่ท้ายรากค า (Suffix) เป็นต้น โดยในตอนท้ายของขั้นตอนนี้นักเรียนจะปฏิบัติ
ภาระงานเป็นกลุ่มร่วมกัน โดยการร่วมกันตอบค าถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 3) ขั้น
ปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานจริงด้านการอ่าน โดยในตอน
แรกเป็นภาระงานที่สมาชิกร่วมกันตอบค าถามน า (Guided questions) ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถาม
แบบอัตนัย จ านวน 3-5 ข้อ หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติภาระงานอ่านบทอ่าน และ
วิเคราะห์บทอ่านที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน  เมื่ออ่านบทอ่านแล้วให้นักเรียนแต่ละคนตอบค าถาม
เกี่ ยวกับบทอ่านซึ่ ง เป็นค าถามที่ทดสอบเกี่ ยวกั บการอ่านเพื่ อความเข้าใจ (Reading 
comprehension questions) โดยค าถามมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ      
4) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะร่วมกันศึกษา        
และวิเคราะห์ภาษา วิเคราะห์การใช้ค าศัพท์  วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและรูปแบบภาษาที่ใช้ใน
บทอ่าน นอกจากนี้ ในขั้นนี้นักเรียนจะได้รับข้อมูล ความรู้ด้านต่างๆที่จ าเป็นจากครูผู้สอนเกี่ยวกับ
ทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ (CR sub-skills) และค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Vocabulary) เป็น
ต้น หลังจากนั้นให้นกัเรียนแตล่ะคนตอบค าถามจากแบบฝึกหดัเกีย่วกับทักษะย่อยของการอ่านเชงิ
วิเคราะห์ จ านวน 10 ข้อ และตอบค าถามเกี่ยวกับบทอ่าน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
ที่ทดสอบเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading questions) จ านวน 10 
ข้อ 5) ข้ันสะท้อนย้อนคิด (Post-Reading) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้สะท้อนย้อนคิด (Reflection) 
เกี่ยวกับการปฏิบัติภาระงานที่ผ่านมาร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม ว่าตนเองประสบความส าเร็จด้วย
เหตุผลอะไร หรือล้มเหลวในการปฏิบัติภาระงานต่างๆอย่างไร และใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร  
เช่น ในการอ่านบทอ่านผู้เรียนประสบปัญหาอะไรบ้าง และใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
การให้ก าลังใจ และชื่นชมการปฏิบัติภาระงานของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 6) ขั้นถ่ายโอนทักษะ 
(Extended Task) เป็นขั้นตอนที่ใหผู้้เรียนจะได้ถา่ยโอนความรู้จากทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ไปสู่
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การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยนักเรียนจะได้รับข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับทักษะย่อยของการเขียนเพื่อ
การสื่อสาร โดยศึกษา และเรียนรู้จากตัวอย่างงานเขียนที่ก าหนดให้ และการอภิปราย ซักถาม
ร่วมกันในกลุ่ม รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบการเขียนที่ปรากฏในบทอ่านที่นักเรียนอ่านมาแล้ว 
หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติภาระงานด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารตามภาระงานที่
ก าหนดในแต่ละบทเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Task) และ7) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติภาระ
งาน (Evaluation Task) เป็นขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติภาระงานทั้งที่เป็นภาระงานกลุ่ม 
และภาระงานเดี่ยว  

  ระหว่างการทดลองผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียน และซักถามปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนระหว่างเรียน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลปรับปรุงข้อบกพร่อง และพัฒนาหน่วย
การเรียนรู้ต่อไป เมื่อนักเรียนได้รับการสอน และท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบประจ าหน่วยการเรยีนรู้
ครบทั้ง 10 หน่วยการเรียนแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนทั้ง 10 คน ท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ซึ่ ง เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวคิดของ Likert (1932) โดยก าหนดค่าระดับ
ของความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ระดับ 5 หมายถึงนักเรียนมีความเห็นด้วยมากที่สุด และระดับ 1 
หมายถึงนักเรียนมีความเห็นด้วยน้อยที่สุด และแบ่งประเด็นการถามออกเป็น 7 ประเด็น หลังจาก
นั้นให้นักเรียนทั้ง 10 คน ท าแบบวัดทักษะสังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น หลังการทดลองอีกครั้ง เพื่อน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา (–Coefficient) ของ
Cronbach (1974: 161)  

  3.2.3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน 
   หลังจากที่นักเรียนทั้ง 10 คนได้เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ครบทั้ง 10 
หน่วยการเรียนแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-test) ซึ่งเป็นชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยก าหนดให้นักเรียนทั้ง 10 คน ท าแบบทดสอบหลังเรียนใน
ชั่วโมงเรียนหลังจากวันที่เรียนหน่วยการเรียนที่ 10 แล้ว จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนมา
ค านวณหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75 ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนในขั้นทดลองกลุ่มเล็ก เท่ากับ 76.78/77.30 ดังตารางที่ 25 
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ตารางท่ี 25 คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการ 
               เรียน และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นทดลองกลุ่มเล็ก  
 
 

นักเรียน
คนท่ี 

           
    
คะแนน 

 
คะแนนจากแบบฝึกหัดประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

รวม ร้อยละ คะแนน
สอบ
หลัง
เรียน 

ร้อย
ละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 100 100 100 

1 46 38 37 34 42 36 43 45 41 38 400 66.67 69 69.00 

2 49 46 42 40 46 45 47 45 44 47 451 75.17 73 73.00 

3 52 49 48 44 50 50 51 51 49 50 494 82.33 85 85.00 

4 47 48 43 40 43 47 45 47 48 44 452 75.33 75 75.00 

5 46 46 47 41 48 43 43 45 47 43 449 74.83 74 74.00 

6 51 50 50 45 49 50 50 51 44 50 490 81.67 84 84.00 

7 49 46 42 39 49 48 45 46 47 45 456 76.00 73 73.00 

8 54 51 51 48 50 51 52 53 53 53 516 86.00 88 88.00 

9 47 42 42 38 47 44 47 48 46 45 446 74.33 76 76.00 

10 49 49 41 44 48 46 42 44 48 42 453 75.50 76 76.00 

รวม 490 465 443 413 472 460 465 475 467 457 4607  773  

ร้อยละ 81.67 77.50 73.83 68.83 78.67 76.67 77.50 79.17 77.83 76.17  76.78  77.30 

 

 จากตารางที่ 25 ในขั้นทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) กับนักเรียนกลุ่มเล็กจ านวน 10 คน พบว่านักเรียนท าคะแนนจาก
แบบฝึกหัดประจ าหน่วยการเรียนรู้ทั้ง  10 หน่วยการเรียนรู้  ได้คะแนนรวม 4607 คะแน น            
จากคะแนนเต็ม 6000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.78 และนักเรียนท าคะแนนจากแบบทดสอบหลัง
เรียนได้คะแนนรวม 773 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.30 ดังนั้น
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)   
มีค่าเท่ากับ 76.78/77.30 และจากการทดลองใช้รูปแบบการสอนครั้งนี้ยังพบว่าหน่วยการเรียนรู้ที่
นักเรียนท าคะแนนได้มากที่สุดคือหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 81.67 ส่วนหน่วยการเรียนรู้
ที่นักเรียนท าคะแนนได้น้อยที่สุดคือหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 68.83  

  3.2.4 ข้อบกพร่องที่พบ และการปรับปรุงแก้ไข 
   ในช่วงระหว่างที่ทดลองใช้รูปแบบการสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ และหลังจากจบการทดลองใช้รูปแบบการสอนทั้ง 10 หน่วยการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัย
ได้สังเกตและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทั้ง 10 คนเกี่ยวกับเอกสาร และสื่อประกอบการ
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สอน นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ท าภาระงานในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm 
Up) ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 และ 9 มากเกินไป ท าให้มีเวลาท าภาระงานอ่ืนๆลดน้อยลง ผู้วิจัยจึง
ได้แก้ไขข้อบกพร่องส่วนนี้ด้วยการปรับกิจกรรมการน าเข้าสู่บทเรียนเหลือเพียงกิจกรรมเดียว โดย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรับกิจกรรมระดมความคิดเกี่ยวกับลักษณะของการเรียนที่บ้าน (Home 
Schooling) ออก คงเหลือเพียงกิจกรรมร่วมกันระดมความคิด ในการอภิปราย และแบ่งปัน
เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการเรียน 2 ลักษณะคือการเรียนที่บ้าน  (Home Schooling) และการ
เรียนในโรงเรียน (Public School) ส่วนในหน่วยการเรียนรู้ที ่9 ปรับกิจกรรมระดมความคิดเกี่ยวกับ
การให้ตัวแทนกลุ่มเล่าประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ออก คงเหลือกิจกรรมร่วมกันระดม
ความคิดเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของการซื้อสินค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Shopping) และการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) เพียงกิจกรรมเดียว  นอกจากนี้ยังพบว่าบทอ่านบางหน่วย
การเรียนรู้มีความยากมากเกินไป นักเรียนใช้เวลาอ่านมาก เช่น บทอ่านในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
(Video Games) หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 (Home Schooling) และหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 (Cell 
Phones) ผู้วิจัยจึงปรับความยาวของบทอ่านให้สั้นลง  
   ส าหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พบว่าร้อยละของคะแนนรวมได้ 68.83 ไม่
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากในหน่วยการเรียนรู้นี้หวัเรื่องบทอ่าน (Topic) เกี่ยวกับ
ปัญหาการตั้งครรภ์ (Pregnancy) มีค าศัพท์ยากหลายค า และโครงสร้างประโยคซับซ้อน 
นอกจากนี้ในหน่วยการเรียนรู้นี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์ความล าเอียงของผู้เขียน 
(Recognizing an author’s bias) ซึ่งจากการวิเคราะห์ความรู้ของนักเรียนในระยะที่ 1 (Needs 
Analysis) พบว่าทักษะการวิเคราะห์ความล าเอียงของผู้เขียนเป็นทักษะย่อยของการอ่านเชิง
วิเคราะห์ที่นักเรียนมีน้อยที่สุด ผู้วิจัยได้สอบถามนักเรียนคนที่ 1 ซึ่งได้คะแนนในหน่วยการเรียนรู้นี้
ต่ าที่สุด นักเรียนอธิบายเหตุผลว่านักเรียนยังไม่เข้าใจการวิเคราะห์ความล าเอียงของผู้เขียนดีมาก
พอ และเป็นเรื่องที่ยากส าหรับนักเรียน รวมทั้งในภาระงานเขียนของหน่วยการเรียนนี้ก าหนดให้
นักเรียนเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ (Writing a letter to the editor) โดยเลือกจากหัวเรื่องที่
ก าหนดให้ 3 หัวเรื่องได้แก่ 1) Abortion in Thailand 2) Devoice and its effects และ3) Single 
parent ซึ่งนักเรียนประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูล เพราะมีหลากหลายเว็บไซต์ ท าให้ต้องใช้
เวลามาก จากเหตุผลดังกล่าวจึงอาจท าให้ร้อยละของคะแนนรวมในหน่วยการเรียนรู้นี้ต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดได้ ผู้วิจัยได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการท าแบบฝึกหัดการวิเคราะห์ความล าเอียง
ของผู้เขียนให้นักเรียนทั้ง 10 คนท าเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนเปน็การบ้านโดยใช้ค าศัพท์ที่มีความยาก
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ง่ายน้อยกว่าเดิม และเสนอแนะเว็บไซต์ที่นักเรียนควรเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 1) Abortion in 
Thailand 2) Devoice and its effects และ3) Single parent หัวเรื่องละ 2-3 เว็บไซต์ 
 นอกจากนี้นักเรียนยังได้เสนอแนะว่าระยะเวลาที่ก าหนดให้ในการท าแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนยังไม่เหมาะสม (ก าหนดให้ 2 ชั่วโมง) ยังมีเวลาน้อยเกินไป นักเรียนท าไม่ทัน 
และนักเรียนบางคนไม่มีเวลาในการตรวจทานค าตอบ หรืออ่านทบทวนสิ่งที่นักเรียนเขียน และจาก
การสังเกตของผู้วิจัยก็พบเช่นกันว่านักเรียนบางคนท าแบบทดสอบไม่ทัน ใช้เวลาเกินไปบ้าง 
โดยเฉพาะในส่วนที่ 3 ที่เป็นการเขียน ผู้วิจัยจึงได้แก้ไขเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ
โดยเพิ่มเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง 25 นาที  
 
 

ระยะท่ี 3 การน ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(CL) ไปใช้ และการประเมินผล (Implementation and Evaluation) 
 

    ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองโดยมีแบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม
ทดลอง มีการทดสอบก่อนและหลังทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) ดังตาราง
ต่อไปนี้  
 

ตารางท่ี 26 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม่ Pre-test Treatment Post-test 
ทดลอง T1 X T2 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

    ก าหนดให้ 
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน  
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน  
X หมายถึง การใช้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน 

                                            แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)  
 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) จากการทดลองในขั้นทดลองรายบุคคล (One-one tryout) และขั้นทดลอง
กลุ่มเล็ก (Small group tryout) เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการด าเนินการออกเป็น 2 
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ขั้นตอน ได้แก่ 1) ข้ันตอนการน ารูปแบบการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง และ2) ขั้นตอนการ
ประเมินคุณภาพรูปแบบการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการน ารูปแบบการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน า
รูปแบบการสอนที่พัฒนาข้ึนมาไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง  และเก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนต่อไป กลุ่มทดลองที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ านวน 49 คน ที่เรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 (อ 31202) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มทดลอง ประกอบด้วย 1)รูปแบบ
การสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพ
เรียบร้อยแล้ว 2) หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 10 หน่วยการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 3) 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  (Pretest/Posttest) 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และ5) แบบวัด
ทักษะสังคมของผู้เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. การขออนุญาตโรงเรียนเทพศิรินทร์ ผู้วิจัยได้ท าเรื่องขออนุญาตโรงเรียนเทพศิริ
นทร ์   ในการน ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ไป
ทดลองใช้จริงกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จ านวน 49 คน ที่เรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 (อ 31202) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และขออนุญาตใช้
สถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในห้องเรียน โดยใช้เวลาจ านวน 12 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนกลุ่ม
ทดลองในคาบเรียนปกติในวันศุกร์ 2 คาบเรียน วันจันทร์ 1 คาบเรียน และในคาบว่างของวันพุธ 3 
คาบเรียน   

 2. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หรือทรัพยากรที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการสอน อาทิ เอกสารประกอบการสอน ส่ือการสอน การจัดห้องเรียน และระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10 หน่วยการเรียนรู้ 

 3. การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งแบบทดสอบฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์ที่ส าคัญของแต่ละหน่วยการเรียน โดยคัดเลือกค าศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วใน
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แต่ละหน่วยการเรียน เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ รวม 20 คะแนน ตอนที่ 
2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเชิง วิเคราะห์ เป็น
ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ รวม 50 คะแนน และตอนที่ 3 เป็นแบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร เป็นข้อสอบแบบอัตนัย  จ านวน  2 ข้อ รวม 30 
คะแนน ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง 25 นาที 

 4. ให้นักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง 49 คน ท าแบบวัดทักษะสังคมก่อนการทดลอง โดย
ให้นักเรียนกลุ่มทดลองอ่านข้อความในแบบวัดทักษะสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 
1) เป็นค าถามเกี่ยวกับการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills) มีจ านวน 10 ข้อ 
และตอนที่ 2) เป็นค าถามเกี่ยวกับความร่วมมือ และการท างานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and 
Team Work) มีจ านวน 20 ข้อ รวมทั้งสิ้นจ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที  

 5. การด าเนินการใช้รูปแบบการสอนกับกลุ่มทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีแนวการด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

  5.1 จัดเตรียมทรัพยากร และระบบสนับสนุนล่วงหน้า ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการสอนทั้ง 10 หน่วยการเรียนรู้ โดยขออนุญาตโรงเรียนเทพศิรินทร์ในการผลิตเอกสาร
ดังกล่าว เพื่อแจกให้นักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง 49 คน จัดเตรียมสื่อประกอบการสอนที่เป็นสไลด์
คอมพิวเตอร ์(PowerPoint) ในการน าเสนอบทเรียน การเตรียมภาพประกอบบทเรียน การเตรียม
คลิปวิดีโอ ส าหรับบางหน่วยการเรียนรู้ เป็นต้น   

  5.2 ปฐมนิเทศ เพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง 49 คน โดย
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดประสงค์ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ รูปแบบการจัดกลุ่มของ
นักเรียน และรายละเอียดข้อตกลงต่างๆที่จ าเป็นในการเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ให้นักเรียนกลุ่มทดลองทุกคนทราบ และเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มทดลองทุกคนมีความคุ้นเคย และปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้องเหมาะสมระหว่างเรียน 

  5.3 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง 49 คนเรียน
ตามหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10 หน่วยการเรียนตามล าดับ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หัวเรื่องบทอ่าน  
(Topic) Steve Jobs หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Floods หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Impacts of Science หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) 
Pregnancy หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Smoking หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หัวเรื่อง
บทอ่าน (Topic) Video Games หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Home Schooling 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Fast Food หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หัวเรื่องบทอ่าน 
(Topic) Online Shopping หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หัวเรื่องบทอ่าน (Topic) Cell Phones โดยใช้
ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบเนน้ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 
ซึ่งประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) เป็นขั้นตอนแรกที่ช่วยกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเริ่มสนใจในบทเรียน ภาระงานที่ส าคัญในขั้นนี้คือ การให้นักเรียนร่วมกันท ารายการ 
(Making a list) หรือแบ่งปันความคิดเห็นต่อกันเกี่ยวกับบทเรียน (Sharing ideas) หรือให้นักเรียน
ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับบทเรียน (Brainstorming) 2) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) 
เป็นขั้นตอนก่อนเริ่มปฏิบัติภาระงานจริง โดยเริ่มจากการให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับค าศัพทส์ าคัญที่
ปรากฏในบทอ่านก่อน (Vocabulary study) เพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านค าศัพท์แก่นักเรียนก่อนที่จะ
ลงมืออ่านบทอ่าน โดยใช้กลยุทธ์การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท (Guessing Word 
Meaning from Context Clues) ประเภทต่างๆ เช่น การหาความหมายค าศัพท์โดยใช้บริบทของ
ค าที่มีความหมายตรงข้าม (Antonym or Contrast) การหาความหมายค าศัพท์โดยใช้บริบทของ
ค าที่มีความหมายเหมือนกัน (Synonym or Restatement) หรือการวิเคราะห์โครงสร้างของ
ค าศัพท์ (Word Structure Analysis) เพื่อหาความหมายของค าศัพท์จากส่วนที่น าหน้ารากค า 
(Prefix)  รากค า (Root) หรือค าที่อยู่ท้ายรากค า (Suffix) เป็นต้น โดยในตอนท้ายของขั้นตอนนี้
นักเรียนจะปฏิบัติภาระงานเป็นกลุ่มร่วมกัน โดยการร่วมกันตอบค าถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 15 ข้อ 3) ข้ันปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานจริงด้าน
การอ่าน โดยในตอนแรกเป็นภาระงานที่สมาชิกร่วมกันตอบค าถามน า (Guided questions) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นค าถามแบบอัตนัย จ านวน 3-5 ข้อ หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติภาระงาน
อ่านบทอ่าน และวิเคราะห์บทอ่านที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน  เมื่ออ่านบทอ่านแล้วให้นักเรียนแต่ละ
คนตอบค าถามเกี่ยวกับบทอ่านซึ่งเป็นค าถามที่ทดสอบเกี่ยวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ(Reading 
comprehension questions) โดยค าถามมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ      
4) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะร่วมกันศึกษา        
และวิเคราะห์ภาษา วิเคราะห์การใช้ค าศัพท์  วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและรูปแบบภาษาที่ใช้ใน
บทอ่าน นอกจากนี้ ในขั้นนี้นักเรียนจะได้รับข้อมูล ความรู้ด้านต่างๆที่จ าเป็นจากครูผู้สอนเกี่ยวกับ
ทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ (CR sub-skills) และค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (Vocabulary)         
เป็นต้น หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนตอบค าถามจากแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทักษะย่อยของการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ จ านวน 10 ข้อ และตอบค าถามเกี่ยวกับบทอ่าน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก ที่ทดสอบเกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading questions) 
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จ านวน 10 ข้อ 5) ขั้นสะท้อนย้อนคิด (Post-Reading) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้สะท้อนย้อนคิด 
(Reflection) เกี่ยวกับการปฏิบัติภาระงานที่ผ่านมาร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม ว่าตนเองประสบ
ความส าเร็จด้วยเหตุผลอะไร หรือล้มเหลวในการปฏิบัติภาระงานต่างๆอย่างไร และใช้วิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร  เช่น ในการอ่านบทอ่านผู้เรียนประสบปญัหาอะไรบ้าง และใช้วิธีการใดในการแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งการให้ก าลังใจ และชื่นชมการปฏิบัติภาระงานของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 6) ขั้นถ่าย
โอนทักษะ (Extended Task) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนจะได้ถ่ายโอนความรู้จากทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ไปสู่การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยนักเรียนจะได้รับข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับทักษะย่อยของ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยศึกษา และเรียนรู้จากตัวอย่างงานเขียนที่ก าหนดให้ และการอภิปราย 
ซักถามร่วมกันในกลุ่ม รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบการเขียนที่ปรากฏในบทอ่านที่นักเรียนอ่าน
มาแล้ว หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติภาระงานด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารตามภาระ
งานที่ก าหนดในแต่ละบทเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Task) และ7) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติ
ภาระงาน (Evaluation Task) เป็นขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติภาระงานทั้งที่เป็นภาระงาน
กลุ่ม และภาระงานเดี่ยว  

  5.4 ให้นักเรียนกลุ่มทดลองท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่งเป็น
ชุดเดียวกับแบบทดสอบกอ่นเรียน จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบประจ าหน่วยการ
เรียนรู้ทุกหน่วยการเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนมาค านวณหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
75/75 

  5.5 ให้นักเรียนกลุ่มทดลอง ทั้ง 49 คน ท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มี
ต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

  5.6 ให้นักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง 49 คน ท าแบบวัดทักษะสังคมที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น  
 2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพรูปแบบการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ว่ามีประสิทธิภาพเหมาะสมในการน าไปใช้หรือไม่  โดยมี
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน ดังนี้ 
 

   2.1 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้สูตร E1/E2 (ชัยยงค์         
พรหมวงศ์ และคณะ, 2520 : 134-142) ดังนี้ 
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สูตรท่ี 1 
 

                            
 

100
A

N/X
E

i

1 
  

 
 
 

 เมื่อ  E1  หมายถึง ประสทิธิภาพของรูปแบบการสอนที่สร้างขึ้น 
 Xi  หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบประจ าหน่วยทุกหนว่ยของผู้เรียน 
  คนที่ i 
 A    หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรยีนรู้ทุกหน่วย 
                       รวมกัน  
 N     หมายถึง จ านวนผูเ้รียน  
 

สูตรท่ี 2 
 

                         
 

100
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 เมื่อ  E2  หมายถึง ประสทิธิภาพของรูปแบบการสอนที่สร้างขึ้น 
 Yi   หมายถึง คะแนนทดสอบหลังเรียนของผูเ้รียนคนที่ i 
 B    หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 N     หมายถึง จ านวนผูเ้รียน  
 

  2.2 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ก่อนและหลังการเรียนด้วย
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
โดยใช้สถิติ t-test แบบจับคู่ (Paired-Samples T-Test) 
  2.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า โดยน าค่าระดับที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าไปแปล
ความหมายค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ของ Best (2006) ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย  1.00     x    1.50  หมายถึงรูปแบบการสอนมีความ 
      เหมาะสมระดบัต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉล่ีย  1.50     x   2.50  หมายถึงรูปแบบการสอนมีความ 
      เหมาะสมระดบัน้อย 
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คะแนนเฉล่ีย  2.50     x    3.50  หมายถึงรูปแบบการสอนมีความ 
      เหมาะสมระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย  3.50     x   4.50  หมายถึงรูปแบบการสอนมีความ 
      เหมาะสมระดบัด ี

คะแนนเฉล่ีย  4.50     x    5.00  หมายถึงรูปแบบการสอนมีความ 
      เหมาะสมระดบัดีมาก 

  2.4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดทักษะสังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับของการปฏิบัติทักษะสังคม ก่อนและหลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน 
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยใช้สถิติ t-test แบบจับคู่ (Paired-Samples T-Test)  
และวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าไปแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์
ของ Best (2006) ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย  1.00     x    1.50  หมายถึงหมายถึงนักเรียนมีระดับการ 
      ปฏิบัติทักษะสังคมถีน่้อยที่สุด 

คะแนนเฉล่ีย  1.50     x   2.50  หมายถึงนักเรยีนมีระดบัการปฏิบัต ิ
      ทักษะสังคมถี่น้อย 

คะแนนเฉล่ีย  2.50     x    3.50  หมายถึงนักเรยีนมีระดบัการปฏิบัต ิ
      ทักษะสังคมถี่ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย  3.50     x   4.50  หมายถึงนักเรยีนมีระดบัการปฏิบัต ิ
      ทักษะสังคมถี่มาก 

คะแนนเฉล่ีย  4.50     x    5.00  หมายถึงนักเรยีนมีระดบัการปฏิบัต ิ
      ทักษะสังคมถี่มากที่สุด  
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บทท่ี 4 

 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
   

  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยท าการทดลองกับกลุ่มทดลองที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรม
การเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 49 คน เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์ 
75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) และ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) และการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และ4) เพื่อเปรียบเทียบระดบัของการปฏิบัติทกัษะสังคมก่อนและหลังการ
ใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1. น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ตามเกณฑ์ 75/75   
    2. น าเสนอผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)  
 3. น าเสนอผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 
 4. น าเสนอผลการเปรียบเทียบทักษะสังคมของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ตามเกณฑ์ 75/75  
  
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ที่ก าหนดว่า เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ตามเกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์, 2520: 135) ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน เรียนตามหน่วยการเรียนรู้
ทั้ง 10 หน่วยการเรียน โดยใช้ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
(Warm Up) เป็นขั้นตอนแรกที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเริ่มสนใจในบทเรียน  2) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระ
งาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนก่อนเริ่มปฏิบัติภาระงานจริง 3) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) 
เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานจริงด้านการอ่าน 4) ข้ันศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language 
Focus) เป็นขั้นตอนที่ผู้ เรียนจะร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ภาษา วิเคราะห์การใช้ค าศัพท์  
วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและรูปแบบภาษาที่ใช้ในบทอ่าน  5)ขั้นสะท้อนย้อนคิด (Post-
Reading) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้สะท้อนย้อนคิด (reflection) เกี่ยวกับการปฏิบัติภาระงานที่
ผ่านมาร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม 6) ข้ันถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนจะ
ได้ถ่ายโอนความรู้จากทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ไปสู่การเขียนเพื่อการสื่อสาร  และ7) ขั้น
ประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน (Evaluation Task) เป็นขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติภาระ
งานของผู้เรียนทั้งที่เป็นภาระงานกลุ่ม และภาระงานเดี่ยว ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีคะแนน
การท าแบบฝึกหัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จ านวน 35 คะแนน และคะแนนจากการท า
แบบฝึกหัดทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร จ านวน 25 คะแนน รวมคะแนนเต็มทั้งหมด 60 คะแนน 
หลังจากนั้นน าคะแนนของนักเรียนแต่ละคนที่ท าได้ในแต่ละหน่วยการรู้มาวิเคราะห์หาค่าคะแนน
เฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (%) ของคะแนน และจัดล าดับตาม
คะแนนเฉล่ียของแบบฝึกหัดประจ าหนว่ยการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 27 คะแนนเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และล าดับคะแนนเฉลี่ย 
               ของคะแนนการท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 

 
หน่วย
ท่ี 

 

 
หัวเรื่อง 

 

คะ 
แนน
เต็ม 

 

ค่า 
เฉลี่ย 
(X ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 

 

ร้อยละ 
 
 

ล าดับที่ 

1 Steve Jobs 60 48.31 0.60 80.51 1 
2 Flood 60 46.41 0.58 77.35 4 
3 Science and Technology 60 45.14 0.68 75.24 8 
4 Pregnancy 60 41.24 0.57 68.74 10 
5 Smoking 60 46.59 0.62 77.65 3 
6 Video Games 60 46.22 0.65 77.04 6 
7 Home Schooling 60 46.24 0.64 77.07 5 
8 Fast Food 60 46.10 0.64 76.84 7 
9 Online Shopping 60 46.63 0.70 77.72 2 
10 Cell Phones 60 43.27 0.77 72.11 9 

 
 

 จากตารางที่ 27 พบว่า หน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 49 คน ท าคะแนนเฉล่ีย
ของคะแนนแบบฝึกหัดประจ าหน่วยการเรียนรู้ได้สูงสุด คือหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (X =48.31, S.D.= 
0.60) อันดับรองลงไปตามล าดับได้แก่หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 (X =46.63, S.D.=0.70) หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 (X =46.59, S.D.=0.62) หน่วยการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉล่ียของคะแนนการท าแบบฝึกหัด
ต่ าที่สุด คือหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (X =41.24, S.D.=0.57)  
 2. ด าเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้สูตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหม
วงศ์, 2520 : 135-139) โดยการหาค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วยการ
เรียนรู้ทั้ง 10 หน่วยการเรียนรู้ (E1) และค่าร้อยละของคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
(E2) ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 49 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 28 ค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วยการเรียนรู้ จ านวน  
               10 หน่วยการเรียน และค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบ        
               หลังเรียนของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน 
 
นักเรียน 
คนที ่

 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนนจากแบบฝึกหดัประจ าหนว่ยการเรียนรู ้ รวม ร้อยละ คะแนน 
สอบ
หลัง
เรียน 

ร้อยละ 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 100 100 100 
1 54 53 49 48 50 54 51 54 55 53 521 86.83 88.5 88.50 
2 54 51 51 48 54 52 55 55 54 53 527 87.83 87 87.00 
3 51 49 48 43 51 49 50 50 48 49 488 81.33 82 82.00 
4 50 46 48 38 43 43 41 43 44 40 436 72.67 73 73.00 
5 49 46 44 35 46 44 47 49 50 32 442 73.67 77 77.00 
6 45 48 47 45 50 50 51 51 50 49 486 81.00 82 82.00 
7 53 50 51 50 54 40 52 50 53 47 500 83.33 85.5 85.50 
8 54 52 53 48 54 55 52 44 53 46 511 85.17 87 87.00 
9 51 48 46 39 50 50 48 49 48 46 475 79.17 78.5 78.50 
10 50 51 50 46 49 50 48 49 50 48 491 81.83 81 81.00 
11 50 49 40 41 50 42 42 44 43 46 447 74.50 75.5 75.50 
12 45 45 44 41 44 45 43 45 44 42 438 73.00 74 74.00 
13 54 52 50 41 50 50 49 50 52 50 498 83.00 83 83.00 
14 52 50 40 40 46 50 54 45 47 45 469 78.17 79 79.00 
15 43 40 44 41 46 42 41 44 41 40 422 70.33 71 71.00 
16 48 42 42 39 45 42 45 44 47 39 433 72.17 72 72.00 
17 50 49 49 41 50 48 47 49 50 48 481 80.17 78 78.00 
18 49 46 42 39 41 44 44 44 42 40 431 71.83 72 72.00 
19 52 51 53 42 47 50 49 50 48 47 489 81.50 81 81.00 
20 50 49 48 39 47 49 48 49 47 42 468 78.00 77.5 77.50 
21 41 41 42 41 43 42 44 41 42 41 418 69.67 69 69.00 
22 50 49 45 40 48 46 46 43 44 39 450 75.00 76.5 76.50 
23 48 47 49 37 50 45 45 44 44 37 446 74.33 75.5 75.50 
24 48 45 44 41 44 43 41 43 43 37 429 71.50 72 72.00 
25 50 45 41 38 45 45 45 44 47 38 438 73.00 73.5 73.50 
26 52 51 52 45 53 53 54 54 54 50 518 86.33 87 87.00 
27 50 50 48 42 49 50 50 49 51 50 489 81.50 82 82.00 
28 50 45 43 40 52 52 48 47 53 51 481 80.17 81 81.00 
29 40 40 42 38 44 42 42 44 43 39 414 69.00 70 70.00 
30 53 51 53 50 54 55 54 53 54 52 529 88.17 89 89.00 
31 51 48 47 46 50 48 50 50 51 49 490 81.67 82 82.00 
32 48 46 46 39 42 42 44 42 46 40 435 72.50 72.5 72.50 
33 51 48 49 45 52 54 52 54 52 50 507 84.50 85.5 85.50 
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ตารางท่ี 28 ค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วยการเรียนรู้ จ านวน  
               10 หน่วยการเรียน และค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบ        
               หลังเรียนของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน (ต่อ) 
 
นักเรียน 
คนที ่

 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนนจากแบบฝึกหดัประจ าหนว่ยการเรียนรู ้ รวม ร้อยละ คะแนน 
สอบ
หลัง
เรียน 

ร้อยละ 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 100 100 100 
34 46 46 50 39 42 44 43 44 42 40 436 72.67 72.5 72.50 
35 50 44 46 40 44 50 49 50 51 44 468 78.00 79 79.00 
36 49 46 40 39 41 45 45 45 42 40 432 72.00 73 73.00 
37 51 50 48 40 50 43 44 44 40 40 450 75.00 75 75.00 
38 51 49 45 40 48 48 47 46 49 47 470 78.33 79.5 79.50 
39 54 46 46 40 46 48 50 52 55 43 480 80.00 80 80.00 
40 42 42 37 41 42 43 43 42 41 40 413 68.83 67 67.00 
41 49 46 45 44 45 45 44 45 44 46 453 75.50 75 75.00 
42 44 45 44 40 46 46 44 42 44 42 437 72.83 74 74.00 
43 45 46 43 41 45 46 45 47 47 40 445 74.17 76 76.00 
44 41 41 37 40 40 41 38 40 39 37 394 65.67 65 65.00 
45 39 39 40 30 40 38 37 38 37 32 370 61.67 60 60.00 
46 42 36 37 34 41 42 39 38 40 37 386 64.33 65 65.00 
47 42 47 45 48 42 41 45 43 42 40 435 72.50 73 73.00 
48 43 40 37 39 38 42 41 40 40 38 398 66.33 65 65.00 
49 43 38 32 40 40 37 40 37 42 39 388 64.67 64 64.00 

รวม 2367 2274 2212 2021 2283 2265 2266 2259 2285 2120 22352   3743   

ร้อยละ 80.51 77.35 75.24 68.74 77.65 77.04 77.07 76.84 77.72 72.11  76.03  76.39 

 
 

  จากตารางที่ 28 พบว่าผลรวมของคะแนนจากการท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วยการเรียนรูท้ัง้ 
10 หน่วยการเรียน ของกลุ่มทดลองทั้ง 49 คน เท่ากับ 22352 คะแนน จากคะแนนเต็ม 29400 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.03 และผลรวมของคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 49 คน เท่ากับ 3743 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4900 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.39 
ดังนั้นประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(CL) ที่ผูวิ้จัยได้พัฒนาข้ึน มีค่าเท่ากับ 76.03/76.39 แสดงว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน 
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดี โดยมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
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2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)  
 
  

 ในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ที่ก าหนดว่า เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง 
ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 1. ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองทั้ง 49 คน ท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งแบบทดสอบฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน  
ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ที่ส าคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดย
คัดเลือกค าศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก มีจ านวน 20 ข้อ ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
และการอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ และตอนที่ 3 เป็น
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร เป็นข้อสอบแบบอัตนัยจ านวน  2 ข้อ 
ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง 25 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  และทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากนั้นจึงน าคะแนนของกลุ่มทดลองแต่ละคนที่ได้จากการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาผลต่าง (D) ของคะแนน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 29 และ 30  
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ตารางท่ี 29 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียน 
               ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน ก่อนเรียนและ 
               หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้ 
               แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  
               และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และผลต่างของคะแนนใน 
               การสอบ (D)  
 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนน (100) ผลต่าง 

(D) 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนน (100) ผลต่าง 

(D) ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 60.5 88.5 28 26 56 87 31 
2 69.5 87 17.5 27 50.5 82 31.5 
3 61.5 82 20.5 28 52.5 81 28.5 
4 48.5 73 24.5 29 44 70 26 
5 63.5 77 13.5 30 57.5 89 31.5 
6 57.5 82 24.5 31 55.5 82 26.5 
7 63.5 85.5 22 32 41 72.5 31.5 
8 59.5 87 27.5 33 51.5 85.5 34 
9 40 78.5 38.5 34 46.5 72.5 26 
10 56 81 25 35 49.5 79 29.5 
11 38 75.5 37.5 36 50 73 23 
12 41.5 74 32.5 37 46.5 75 28.5 
13 46 83 37 38 56 79.5 23.5 
14 42.5 79 36.5 39 43 80 37 
15 59.5 71 11.5 40 41.5 67 25.5 
16 49 72 23 41 47.5 75 27.5 
17 48 78 30 42 45 74 29 
18 52 72 20 43 49 76 27 
19 51.5 81 29.5 44 49.5 65 15.5 
20 67 77.5 10.5 45 39.5 60 20.5 
21 48 69 21 46 46 65 19 
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ตารางท่ี 29 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียน 
               ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน ก่อนเรียนและ 
               หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้ 
               แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  
               และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และผลต่างของคะแนนใน 
               การสอบ (D) (ต่อ) 
 
 

 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนน (100) ผลต่าง 

(D) 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนน (100) ผลต่าง 

(D) ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

22 51.5 76.5 25 47 51 73 22 
23 58.5 75.5 17 48 43 65 22 
24 50.5 72 21.5 49 48.5 64 15.5 
25 41 73.5 32.5     

 

 จากตารางที่ 29 พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียน               
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน สูงข้ึนหลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยพบว่าการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ค่าผลต่างของคะแนนสูงสุด
เท่ากับ 38.5 คะแนน และค่าผลต่างของคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 10.5 คะแนน 
 

ตารางท่ี 30 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์         
      และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง ก่อนเรียน    
               และหลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ     
               การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน) 
 

 

การ
ทดสอบ 

คะแนน
เตม็ 

 

x  
 

S.D. 
 

D  
 

S.D. (D) 
 

t 
 

df 
 

p-value 

ก่อนเรียน 100 50.71 7.54  

25.67 
 

6.80 
 

26.42* 
 

48 
 

0.000 
หลังเรียน 100 76.39 6.86 
 

    * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 จากตารางที่ 30 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  มีค่าเท่ากับ 76.39 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีค่าเท่ากับ 50.71 คะแนนผลต่างเฉล่ีย ( D ) ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร มีค่าเท่ากับ 25.67 ค่าทดสอบ t มีค่าเท่ากับ 26.42 (p<0.05) จากค่าสถิติดังกล่าวแสดงว่า
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ผลต่าง (D) ของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มตัวอย่างในส่วนของความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ จ านวน 70 ข้อ คะแนนเต็ม 70 คะแนน เป็นเครื่องมือใน
การรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นได้น าคะแนนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนที่ได้จากการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนมาหาผลต่าง (D) ของคะแนน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  และ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 31 และ 32 
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ตารางท่ี 31 คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ของกลุ่ม           
               ทดลอง จ านวน 49 คน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น 
               ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และผลต่างของคะแนน 
               ในการสอบ (D) 
 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนน (70) ผลต่าง 

(D) 
นักเรียน
คนท่ี 

คะแนน (70) ผลต่าง 

(D) ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 39 64 25 26 35 63 28 
2 49 64 15 27 28 56 28 
3 42 57 15 28 33 56 23 
4 33 54 21 29 28 48 20 
5 48 53 5 30 37 63 26 
6 40 58 18 31 36 57 21 
7 43 61 18 32 31 54 23 
8 37 62 25 33 32 62 30 
9 21 54 33 34 30 51 21 
10 36 56 20 35 32 56 24 
11 21 51 30 36 33 50 17 
12 27 52 25 37 30 53 23 
13 26 57 31 38 38 56 18 
14 22 55 33 39 23 57 34 
15 41 50 9 40 29 48 19 
16 31 50 19 41 29 53 24 
17 28 53 25 42 30 53 23 
18 33 50 17 43 31 54 23 
19 30 55 25 44 35 45 10 
20 47 52 5 45 28 40 12 
21 32 48 16 46 30 45 15 
22 30 53 23 47 36 50 14 
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ตารางท่ี 31 คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ของกลุ่ม           
               ทดลอง จ านวน 49 คน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น 
               ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และผลต่างของคะแนน 
               ในการสอบ (D) (ต่อ) 
 
นักเรียน
คนท่ี 

คะแนน (70) ผลต่าง 

(D) 
นักเรียน
คนท่ี 

คะแนน (70) ผลต่าง 

(D) ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

23 41 52 11 48 31 45 14 
24 32 51 19 49 34 42 8 
25 24 51 27     

 
 จากตารางที่ 31 พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ของกลุ่ม
ทดลอง จ านวน 49 คน สูงขึ้นหลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยพบว่าการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลัง
เรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 70 คะแนน ค่าผลต่างของคะแนนสูงสุดเท่ากับ 34 คะแนน และค่าผลต่าง
ของคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 5 คะแนน 
 

ตารางท่ี 32 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์      
      ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน  
      (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน 
      ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน)  
 
การ

ทดสอบ 
คะแนน
เตม็ 

 

x  
 

S.D. 
 

D  
 

S.D. (D) 
 

t 
 

df 
 

p-value 

กอ่นเรียน 70 32.90 6.53  

20.57 
 

7.10 
 

20.27* 
 

48 
 

0.000 
หลังเรียน 70 53.47 5.45 
 

    * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 จากตารางที่ 32 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ หลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีค่าเท่ากับ 53.47 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีค่าเท่ากับ 32.90 คะแนนผลต่างเฉล่ีย ( D ) ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีค่าเท่ากับ 20.57 ค่าทดสอบ t มีค่าเท่ากับ 20.27 (p<0.05) จาก
ค่าสถิติดังกล่าวแสดงว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของกลุ่มทดลอง         
หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)        
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร สูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
 3. ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ผลต่าง (D) ของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน ในส่วนของความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ที่ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จ านวน 2 ข้อ 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นได้น าคะแนนของกลุ่ม
ทดลองแต่ละคนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาผลต่าง (D) ของคะแนน        
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 33 และ 34 
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ตารางท่ี 33 คะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของกลุ่ม                 
               ทดลอง จ านวน 49 คน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น 
               ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะ 
               การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
               เพื่อการสื่อสาร และผลต่างของคะแนนในการสอบ (D) 
 
นักเรียน
คนท่ี 

คะแนน (30) ผลต่าง 

(D) 
นักเรียน
คนท่ี 

คะแนน (30) ผลต่าง 

(D) ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 21.5 24.5 3 26 21 24 3 
2 20.5 23 2.5 27 22.5 26 3.5 
3 19.5 25 5.5 28 19.5 25 5.5 
4 15.5 19 3.5 29 16 22 6 
5 15.5 24 8.5 30 20.5 26 5.5 
6 17.5 24 6.5 31 19.5 25 5.5 
7 20.5 24.5 4 32 10 18.5 8.5 
8 22.5 25 2.5 33 19.5 23.5 4 
9 19 24.5 5.5 34 16.5 21.5 5 
10 20 25 5 35 17.5 23 5.5 
11 17 24.5 7.5 36 17 23 6 
12 14.5 22 7.5 37 16.5 22 5.5 
13 20 26 6 38 18 23.5 5.5 
14 20.5 24 3.5 39 20 23 3 
15 18.5 21 2.5 40 12.5 19 6.5 
16 18 22 4 41 18.5 22 3.5 
17 20 25 5 42 15 21 6 
18 19 22 3 43 18 22 4 
19 21.5 26 4.5 44 14.5 20 5.5 
20 20 25.5 5.5 45 11.5 20 8.5 
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ตารางท่ี 33 คะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของกลุ่ม                 
               ทดลอง จ านวน 49 คน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น 
               ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะ 
               การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
               เพื่อการสื่อสาร และผลต่างของคะแนนในการสอบ (D) (ต่อ) 
 
 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนน (30) ผลต่าง 

(D) 
นักเรียน
คนท่ี 

คะแนน (30) ผลต่าง 

(D) ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

21 16 21 5 46 16 20 4 
22 21.5 23.5 2 47 15 23 8 
23 17.5 23.5 6 48 12 20 8 
24 18.5 21 2.5 49 14.5 22 7.5 
25 17 22.5 5.5     

 
 
 
 

 จากตารางที่ 33 พบว่า ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 49 คน สูงขึ้นหลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยพบว่าการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ซึ่งมี
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าผลต่างของคะแนนสูงสุดเท่ากับ 8.5 คะแนน และค่าผลต่างของคะแนน
ต่ าสุดเท่ากับ 2 คะแนน 
 

 

ตารางท่ี 34 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
      ของกลุ่มทดลอง ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น          
      ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะ   
      การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน)  
 

การ
ทดสอบ 

คะแนน
เตม็ 

 

x  
 

S.D. 
 

D  
 

S.D. (D) 
 

t 
 

df 
 

p-value 

ก่อนเรียน 30 17.82 2.89  

5.10 
 

1.76 
 

20.24* 
 

48 
 

0.000 
หลังเรียน 30 22.92 2.01 
 

    * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 จากตารางที่ 34 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) มีค่าเท่ากับ 22.92 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 17.82 คะแนนผลต่างเฉลี่ย 
( D ) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) มีค่าเท่ากับ 5.10 ค่าทดสอบ t มีค่าเท่ากับ 20.24 (p<0.05) จากค่าสถิติ
ดังกล่าวแสดงว่าความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มทดลอง หลังเรียน
ด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) สูงกว่า
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
 

3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้น 
   ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)  
   

 ในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ที่ก าหนดว่า เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม
ทดลอง ที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)      
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยให้กลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน ท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลังจากที่เรียนจบแต่
ละหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียนรู้แล้ว หลังจากนั้นน ามาหาค่าคะแนนเฉล่ีย ( x ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้ 
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     ตารางท่ี 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน ท่ีมีต่อ 
           รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)  
  

 

 
ข้อความ 

X  
 
  S.D. 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
 

 
ค่าเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

ล าดับ
ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ด้านเนื้อหาและภาระงานของบทเรียน  

1.1 บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับ 
      ระดับของผู้เรียน 

X  4.29 3.98 4.00 4.02 4.00 3.98 3.96 4.12 3.96 3.80 4.01 ดี 3 
S.D. 0.86 0.98 0.93 0.94 0.93 0.96 0.95 0.87 0.95 1.01 0.94   

1.2 บทอ่านมีความยาวเหมาะสม X  3.88 3.94 3.90 3.82 4.06 4.04 3.73 4.02 3.84 3.94 3.92 ดี 9 
S.D. 1.06 1.02 1.03 0.98 0.89 0.90 1.05 0.89 1.02 0.89 0.97   

1.3 บทอ่านมีการเรียงล าดับความคิด
เหมาะสม และสัมพันธ์กัน 

X  3.55 3.92 3.96 3.94 4.00 4.00 4.16 3.96 4.04 3.86 3.94 ดี 8 
S.D. 1.01 1.01 0.88 0.89 0.90 0.90 0.84 0.90 0.90 0.95 0.92   

1.4 เนื้อเร่ืองบทอ่านมีความน่าสนใจ  
      และท้าทายความสามารถของผู้เรียน 

X  3.76 4.22 3.94 3.98 4.02 4.12 3.96 4.12 4.04 3.96 4.01 ดี 3 
S.D. 0.89 0.89 0.98 0.98 0.98 0.90 0.92 0.92 0.92 0.88 0.93   

1.5 บทอ่านสอดคล้อง หรือสัมพันธ์กับ 
      ความรู้เดิมของผู้เรียน 

X  3.69 4.29 4.00 3.94 4.00 4.14 3.98 4.08 3.96 4.04 4.01 ดี 3 
S.D. 1.07 0.81 0.97 0.98 0.99 0.90 0.94 0.90 0.95 0.92 0.94   
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   ตารางท่ี 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน (ต่อ) 
  

 

 
ข้อความ 

X  
 
  S.D. 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
 

 
ค่าเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

ล าดับ
ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.6 ค าส่ังในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน X  4.00 4.00 3.88 4.02 4.00 4.04 3.86 4.06 3.80 3.98 3.96 ดี 7 

S.D. 0.90 0.97 0.96 0.96 0.95 0.90 0.95 0.89 1.09 0.84 0.94   
1.7 จ านวนภาระงานในบทเรียน
เหมาะสม 

X  4.31 3.90 3.71 3.92 4.08 4.12 4.10 4.10 3.9 4.00 4.01 ดี 3 
S.D. 0.81 1.07 1.09 1.03 0.94 0.85 0.86 0.84 0.95 0.86 0.93   

1.8 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่าย 
      เหมาะสม 

X  3.88 3.86 3.69 3.88 3.90 4.02 3.96 4.06 3.82 3.67 3.87 ดี 10 
S.D. 1.02 1.09 1.05 1.12 1.07 0.94 0.97 0.89 1.04 1.02 1.02   

1.9 ภาระงานช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของผู้เรียน 

X  4.47 4.18 3.90 4.29 4.20 4.10 4.10 4.14 4.06 4.10 4.15 ดี 1 
S.D. 0.70 0.92 0.99 0.83 0.83 0.81 0.84 0.81 0.84 0.81 0.84   

1.10 ภาระงานช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะการเขียนเพื่อการส่ือสารของผู้เรียน 

X  4.02 4.00 4.22 4.10 3.96 4.08 4.06 4.06 4.04 4.00 4.05 ดี 2 
S.D. 0.94 0.95 0.89 0.91 1.01 0.88 0.87 0.89 0.88 0.88 0.91   

 

รวมเฉลี่ยด้านที่ 1 X  3.98 4.03 3.92 3.99 4.02 4.07 3.99 4.07 3.94 3.93 3.99  

ด ี
 

 S.D. 0.98 0.98 0.99 0.97 0.95 0.90 0.93 0.88 0.96 0.92 0.95 
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   ตารางท่ี 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน (ต่อ) 
  

 

 
ข้อความ 

X  
 
  S.D. 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
 

 
ค่าเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

 

ล าดับ
ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. ด้านขั้นตอน และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
2.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
ระบบ เหมาะสม 

X  3.96 3.92 4.00 3.94 3.94 4.00 4.06 3.98 3.94 4.00 3.97 ดี 9 
S.D. 0.99 0.94 0.95 0.93 0.96 0.93 0.82 0.94 0.93 0.88 0.93   

2.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เข้าใจง่าย  ไม่ซับซ้อน 

X  4.00 3.92 4.08 4.00 4.00 4.04 4.00 4.00 4.02 3.92 4.00 ดี 7 
S.D. 0.86 0.92 0.90 0.90 0.91 0.86 0.86 0.86 0.84 0.92 0.88   

2.3 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up)  
มีความเหมาะสม 

X  3.98 3.65 3.96 4.04 4.02 3.98 3.96 3.92 4.06 3.90 3.95 ดี 10 
S.D. 1.00 1.02 0.99 0.92 0.90 0.94 0.92 0.88 0.84 0.84 0.93   

2.4 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-
task) มีความเหมาะสม 

X  3.92 4.04 4.06 4.10 4.06 4.06 4.10 3.92 4.10 3.96 4.03 ดี 5 
S.D. 1.05 0.90 0.93 0.91 0.87 0.89 0.86 0.92 0.86 0.86 0.91   

2.5 กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task 
cycle) มีความเหมาะสม 

X  3.92 4.08 3.98 4.02 4.06 3.98 4.00 4.04 3.92 4.06 4.01 ดี 6 
S.D. 0.99 0.88 1.02 1.04 0.93 0.96 0.95 0.86 0.97 0.89 0.95   
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   ตารางท่ี 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน (ต่อ) 
  

 

 
ข้อความ 

X  
 
  S.D. 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
 

 
ค่าเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

 

ล าดับ
ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.6 กิจกรรมศึกษา และวิเคราะห์ภาษา 
(Language Focus) มีความเหมาะสม 

X  3.94 4.00 4.31 4.06 4.02 4.08 4.06 4.06 4.08 4.10 4.07 ดี 2 
S.D. 1.02 0.93 0.79 0.91 0.94 0.90 0.91 0.91 0.85 0.84 0.90   

2.7 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post 
Reading) มีความเหมาะสม 

X  3.92 3.86 3.84 3.98 3.98 3.96 3.98 3.96 3.94 3.90 3.93 ดี 12 
S.D. 0.99 1.01 1.00 0.96 0.94 0.92 0.87 0.88 0.91 0.89 0.94   

2.8 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended 
Task)  มีความเหมาะสม 

X  3.94 4.00 3.94 4.00 4.06 4.04 3.80 4.02 4.02 3.94 3.98 ดี 8 
S.D. 0.91 0.90 0.93 0.86 0.84 0.86 0.97 0.84 0.84 0.87 0.88   

2.9 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation 
Task) มีความเหมาะสม 

X  3.78 3.86 3.88 3.88 4.02 4.04 3.94 4.04 4.00 3.94 3.94 ดี 11 
S.D. 0.95 0.95 0.94 0.96 0.89 0.83 0.89 0.83 0.83 0.82 0.89   

2.10 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

X  4.45 4.37 4.22 4.04 4.06 4.18 4.10 4.20 4.12 4.14 4.19 ดี 1 
S.D. 0.73 0.80 0.84 0.95 0.96 0.87 0.86 0.86 0.82 0.86 0.86   

2.11 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการส่ือสาร 

X  4.08 4.06 4.14 4.10 4.10 4.12 3.98 4.10 3.98 3.96 4.06 ดี 3 
S.D. 0.88 0.93 0.90 0.91 0.86 0.87 0.98 0.86 0.94 0.92 0.91   
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   ตารางท่ี 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน (ต่อ) 
  

 

 
ข้อความ 

X  
 
  S.D. 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
 

 
ค่าเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

ล าดับ
ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2.12 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริม และ
พัฒนาทักษะสังคมของผู้เรียน 

X  4.16 4.04 4.00 3.94 4.00 4.10 4.04 4.08 4.06 3.98 4.04 ดี 4 
S.D. 0.84 0.95 0.93 0.96 0.95 0.86 0.88 0.85 0.87 0.87 0.9   

 

รวมเฉลี่ยด้านที่ 2 X  4.00 3.98 4.03 4.01 4.03 4.05 4.00 4.03 4.02 3.98 4.01  

ดี 
 

 

S.D. 0.95 0.94 0.94 0.94 0.91 0.89 0.90 0.88 0.88 0.87 0.91 
3. ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์  
3.1 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
จุดประสงค์ ในการเขียนของผู้เขียน 

X  4.31 4.00 4.06 3.63 4.04 4.18 3.82 3.94 3.96 3.86 3.98 ดี 2 
S.D. 0.81 0.97 0.89 0.98 0.88 0.92 0.98 0.87 0.95 0.88 0.91   

3.2 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น 

X  2.96 4.22 4.18 3.98 4.02 4.08 4.16 4.06 3.94 3.88 3.95 ดี 3 
S.D. 1.11 0.86 0.85 0.94 0.91 0.90 0.89 0.89 0.91 0.87 0.91   

3.3 ได้รับการพัฒนาทักษะการประเมิน
น้ าเสียง (tone) และอารมณ์ (mood) ใน
การเขียนของผู้เขียน 

X  4.22 4.02 3.98 3.92 3.94 4.04 4.18 4.02 3.92 3.96 4.02 ดี 1 
S.D. 0.89 0.91 0.94 0.92 0.91 

 
0.88 0.87 

 
0.87 

 
0.92 

 
0.83 

 
0.89 

 
  

3.4 ได้รับการพัฒนาทักษะการอนุมาน
ความ หรือการตีความ 

X  3.08 3.67 4.29 3.80 3.96 4.06 3.76 4.27 3.80 3.65 3.83 ดี 5 
S.D. 1.12 1.02 0.81 0.95 0.92 0.87 0.96 0.78 0.97 0.89 0.93   
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   ตารางท่ี 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน (ต่อ) 
  

 

 
ข้อความ 

X  
 
  S.D. 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
 

 
ค่าเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

ล าดับ
ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.5 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
ข้อโต้แย้งของผู้เขียน 

X  2.63 3.53 3.88 3.88 3.98 4.20 3.59 4.08 3.61 4.02 3.74 ดี 6 
S.D. 1.22 1.20 0.96 0.98 0.96 0.86 0.97 0.85 1.03 0.80 0.98   

3.6 ได้รับการพัฒนาทักษะการสรุปความ
จากเร่ืองที่อ่านอย่างมีเหตุผล 

X  4.10 3.35 3.78 3.67 4.22 4.08 3.65 4.08 4.27 3.71 3.89 ดี 4 
S.D. 0.86 1.06 0.91 1.02 0.86 0.88 0.92 0.88 0.85 0.93 0.92   

3.7 ได้รับการพัฒนาทักษะการระบุความ
ล าเอียงของผู้เขียน 

X  2.18 3.43 3.53 4.20 3.98 4.02 3.71 3.98 3.82 4.24 3.71 ดี 7 
S.D. 1.06 1.32 1.21 0.90 0.98 0.91 0.86 0.89 0.98 0.87 1.00   

 

รวมเฉลี่ยด้านที่ 3 X  3.36 3.75 3.96 3.87 4.02 4.10 3.84 4.06 3.90 3.90 3.88  

ด ี
 

 
S.D. 1.29 1.11 0.98 0.97 0.92 0.89 0.95 0.87 0.96 0.89 0.98 

4. ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร   
4.1 ได้รับการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยง
ความคิด และข้อมูลในการเขียน 

X  3.59 3.86 4.06 3.96 4.06 4.06 4.04 4.06 3.86 4.02 3.96 ดี 6 
S.D. 1.03 1.07 0.89 0.90 0.91 0.87 0.88 0.89 0.90 0.89 0.92   

4. 2  ไ ด้ รับการพัฒนาทั กษะการ ใช้
โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบ
แผนของภาษา 

X  3.69 4.20 4.12 4.02 4.02 4.10 4.02 4.12 3.69 4.06 4.00 ดี 4 
 

S.D. 
 
0.91 

 
0.76 

 
0.85 

 
0.87 0.91 

 
0.84 0.84 0.85 1.05 0.84 0.87 
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   ตารางท่ี 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน (ต่อ) 
  

 

 
ข้อความ 

X  
 

  
S.D. 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
 

 
ค่าเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

ล าดับ
ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียบเรียงความ
คิด และเนื้อหาที่เขียนอย่างชัดเจน 

X  4.00 4.10 4.24 4.02 4.18 4.12 3.92 4.04 3.94 3.98 4.05 ดี 1 
S.D. 0.90 0.89 0.85 0.91 0.87 0.85 0.88 0.86 0.93 0.89 0.88   

4.4 ได้รับการพัฒนาทักษะในการเ ลือกใช้
ค าศัพท์ที่ เหมาะสมกับเร่ืองที่เขียน    

X  3.80 4.22 4.18 3.82 4.06 4.16 4.02 4.04 3.92 4.00 4.02 ดี 2 
S.D. 0.90 0.76 0.77 1.00 0.93 0.91 0.94 0.92 0.92 0.95 0.90   

4.5 ได้รับการพัฒนาทักษะในการเ ลือกใช้
รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับเนื้อหา 

X  3.92 4.24 4.00 3.80 4.06 4.06 3.94 4.10 4.04 4.08 4.02 ดี 2 
S.D. 0.92 0.82 0.93 0.97 0.96 0.91 0.87 0.89 0.88 0.85 0.90   

4.6 ได้ รับการพัฒนาทักษะในการอธิบาย
ใจความส า คัญไ ด้ชัด เจน  โดยมีข้ อมูลมา
สนับสนุนเพียงพอ 

X  3.69 4.04 4.14 3.98 4.08 4.04 3.98 4.04 3.86 4.02 3.99 ดี 5 
S.D. 0.93 0.99 0.97 0.96 0.90 0.90 0.89 

 
0.90 

 
1.01 

 
0.91 

 
0.94 

 
  

4.7 ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้กลไกของ
ภาษาที่ถูกต้อง และแม่นย า 

X  3.76 3.94 3.98 3.92 3.94 4.08 3.82 4.04 3.67 4.06 3.92 ดี 7 
S.D. 0.96 0.91 0.91 0.92 0.91 0.83 0.94 0.83 1.06 0.82 0.91   

 

รวมเฉลี่ยด้านที่ 4 X  3.78 4.09 4.10 3.93 4.06 4.09 3.96 4.06 3.85 4.03 4.00  

ด ี
 

 S.D. 0.95 0.90 0.89 0.94 0.92 0.87 0.89 0.88 0.98 0.88 0.91 
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   ตารางท่ี 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน (ต่อ) 
  

 

 
ข้อความ 

X  
 

  
S.D. 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
 

 
ค่าเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

ล าดับ
ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. ด้านสื่อประกอบการสอน   
5.1 ใช้ส่ือการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหา 
      ที่เรียน 

X  3.82 4.10 3.73 4.06 4.14 4.12 4.02 4.10 3.94 4.18 4.02 ดี 3 
S.D. 0.98 0.86 0.96 0.93 0.83 0.82 0.84 0.84 1.02 0.77 0.89   

 

5.2 ส่ือการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน X  3.86 3.96 3.69 3.98 4.10 4.10 4.06 4.12 3.96 4.10 3.99 ดี 4 
S.D. 0.95 0.97 0.95 0.89 0.86 0.89 0.89 0.9 0.88 0.81 0.90   

5.3 ใช้ส่ือการสอนกระตุ้นความสนใจของ 
      ผู้เรียน 

X  4.04 4.16 3.55 4.08 4.22 4.16 4.08 4.10 3.84 4.12 4.04 ดี 1 
S.D. 0.86 0.84 1.03 0.97 0.84 0.84 0.83 0.91 0.91 0.82 0.89   

 

5.4 ใช้ส่ือการสอนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ X  3.90 4.02 3.76 4.18 4.16 4.06 4.00 4.18 3.98 4.06 4.03 ดี 2 
S.D. 0.91 0.91 0.96 0.85 0.87 0.87 0.90 0.80 0.84 0.84 0.88   

 

5.5 ใช้ส่ือการสอนที่ทันสมัย X  3.67 4.04 3.55 3.96 4.08 3.98 3.80 4.04 3.84 4.04 3.90 ดี 6 
S.D. 0.96 0.90 0.99 0.97 0.92 0.94 0.88 0.83 0.93 0.92 0.92   
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   ตารางท่ี 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน (ต่อ) 
  

 

 
ข้อความ 

X  
 
  S.D. 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
 

 
ค่าเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

ล าดับ
ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

5.6 ใช้ส่ือการสอนที่หลากหลาย X  3.90 4.18 3.65 3.98 4.00 4.00 3.76 4.02 3.88 3.98 3.94 ดี 5 
S.D. 0.97 0.85 1.02 0.96 0.97 0.90 0.92 0.91 0.94 0.89 0.93   

 

รวมเฉลี่ยด้านที่ 5 X  3.86 4.08 3.66 4.04 4.12 4.07 3.95 4.10 3.90 4.08 3.99  

ด ี
 

 

S.D. 0.95 0.89 0.99 0.93 0.89 0.88 0.89 0.87 0.92 0.85 0.91 
6. ด้านรูปแบบการวัด และประเมินผล 
การประเมินทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ X  3.80 4.20 3.63 3.96 4.06 4.16 4.02 4.06 4.06 3.80 3.98 ดี 3 
S.D. 0.93 0.88 0.92 0.95 0.89 0.82 0.87 0.84 0.82 0.97 0.89   

 

6.2 ครอบคลุมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ X  3.80 4.10 3.59 4.10 4.12 4.12 4.00 4.10 4.04 3.90 3.99 ดี 2 
S.D. 1.01 0.93 0.92 0.86 0.87 0.82 0.86 0.84 0.81 0.93 0.89   

 

6.3 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน X  3.90 4.08 3.73 4.04 4.16 4.14 4.08 4.08 3.88 3.96 4.01 ดี 1 
S.D. 0.86 0.99 0.90 0.95 0.87 0.86 0.88 0.90 0.96 0.88 0.91   

6.4 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
      ชัดเจน และเชื่อถือได้ 

X  3.51 3.96 3.53 4.06 4.06 4.04 3.84 4.02 3.80 3.69 3.85 ดี 5 
S.D. 1.01 1.01 0.97 0.87 0.89 0.88 0.84 0.84 0.83 0.91 0.91   
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   ตารางท่ี 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน (ต่อ) 
  

 

 
ข้อความ 

X  
 

  
S.D. 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
 

 
ค่าเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

ล าดับ
ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.5 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้านการอ่าน 
      เพือ่ความเข้าใจของผู้เรียน 

X  3.71 4.37 3.57 3.90 4.10 4.12 4.00 4.10 3.86 3.84 3.96 ดี 4 
S.D. 0.99 0.80 1.03 0.95 0.89 0.87 0.90 0.86 0.99 0.98 0.93   

รวมเฉลี่ยด้านการประเมินทักษะการอ่าน 
เพื่อความเข้าใจ 

X  3.74 4.14 3.61 4.01 4.10 4.12 3.99 4.07 3.93 3.84 3.96 ด ี  
S.D. 0.97 0.93 0.95 0.92 088 0.85 0.87 0.86 0.89 0.94 0.91   

การประเมินทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  
 

6.6 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ X  3.90 4.29 3.96 4.1 4.18 4.16 4.00 4.12 4.10 3.92 4.07 ดี 1 
S.D. 1.05 0.88 0.86 0.86 0.90 0.82 0.86 0.82 0.81 0.90 0.88   

 

6.7 ครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ X  3.80 4.08 3.84 4.08 4.14 4.12 3.96 4.16 4.04 3.92 4.01 ดี 3 
S.D. 0.97 0.94 0.93 0.90 0.86 0.87 0.88 0.84 0.86 0.92 0.90   

 

6.8 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน X  3.96 4.22 3.84 4.18 4.14 4.14 3.90 4.10 4.12 4.06 4.07 ดี 1 
S.D. 0.88 0.81 1.06 0.80 0.81 0.88 0.91 0.86 0.82 0.87 0.87   

6.9 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน  
      และเชื่อถือได้ 

X  3.57 4.02 3.67 3.98 4.08 4.08 4.02 3.94 4.10 3.82 3.93 ดี 5 
S.D. 1.03 0.94 0.96 0.94 0.90 0.90 0.84 0.96 0.81 0.98 0.93   
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   ตารางท่ี 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน (ต่อ) 
  

 

 
ข้อความ 

X  
 

  
S.D. 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
 

 
ค่าเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

ล าดับ
ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.10 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้านการอ่าน 
        เชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน 

X  3.78 4.02 3.67 4.06 4.10 4.10 4.00 4.14 4.06 4.02 4.00 ดี 4 
S.D. 0.97 0.94 0.98 0.89 0.86 0.89 0.88 0.81 0.87 0.84 0.89   

รวมเฉลี่ยด้านการประเมินทักษะการอ่าน 
เชิงวิเคราะห์ 

X  3.80 4.13 3.80 4.08 4.13 4.12 3.98 4.09 4.09 3.95 4.02 ด ี  
S.D. 0.99 0.91 0.96 0.88 0.87 0.87 0.88 0.86 0.84 0.91 0.90   

การประเมินทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร   
 

6.11 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ X  3.76 4.00 3.57 4.00 4.14 4.10 4.08 4.10 3.86 3.76 3.94 ดี 2 
S.D. 0.96 0.97 1.01 0.90 0.90 0.86 0.85 0.86 0.97 0.94 0.92   

6.12 ครอบคลุมทักษะการเขียนเพื่อการ   
        ส่ือสาร 

X  3.59 4.10 3.69 3.94 4.10 4.12 3.86 4.02 3.80 3.96 3.92 ดี 4 
S.D. 0.99 0.91 0.97 0.96 0.89 0.90 0.93 0.89 1.03 0.95 0.94   

 

6.13 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน X  3.73 3.94 3.65 4.00 4.12 4.04 3.86 4.10 3.92 3.94 3.93 ดี 3 
S.D. 1.03 1.04 1.00 0.95 0.92 0.92 0.99 0.89 0.96 0.93 0.96   

6.14 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน 
        และเชื่อถือได ้

X  3.59 3.94 3.51 3.86 4.02 4.02 3.76 3.94 3.69 3.73 3.81 ดี 5 
S.D. 0.99 1.00 1.01 1.03 0.94 0.94 1.00 0.91 1.03 0.90 0.98   
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   ตารางท่ี 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน (ต่อ) 
  

 

 
ข้อความ 

X  
 
  S.D. 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
 

 
ค่าเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

ล าดับ
ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.15 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้าน 
        การเขียนเพื่อการส่ือสารของผู้เรียน 

X  3.73 4.24 3.76 3.90 4.06 4.08 4.08 4.02 4.02 4.06 4.00 ดี 1 
S.D. 0.94 0.82 0.94 1.02 0.87 0.90 0.85 0.89 0.89 0.89 0.90   

รวมเฉลี่ยด้านการประเมินทักษะการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร 

X  3.68 4.04 3.64 3.94 4.09 4.07 3.93 4.04 3.86 3.89 3.92 ดี  

S.D. 0.98 0.96 0.99 0.97 0.90 0.91 0.94 0.89 0.98 0.93 0.95   
 

รวมเฉลี่ยด้านที่ 6 X  3.74 4.10 3.68 4.01 4.11 4.10 3.97 4.07 3.96 3.89 3.96  

ด ี
 

 
S.D. 0.98 0.93 0.97 0.92 0.88 0.88 0.90 0.87 0.90 0.93 0.92 

7. ประโยชน์ที่ได้รับ   
7.1 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเดา   
      ความหมายค าศัพท์จากบริบท 

X  3.88 4.00 3.71 4.02 3.86 4.06 3.96 3.98 3.78 4.04 3.93 ดี 5 
S.D. 0.90 0.93 0.88 0.91 1.05 0.89 0.92 0.98 0.97 0.88 0.93   

7.2 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการท า 
      ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ิงที่อ่าน 

X  3.92 4.04 3.61 4.04 3.98 4.06 3.90 3.92 4.00 4.06 3.95 ดี 4 
S.D. 0.92 0.90 0.94 0.92 0.87 0.87 0.89 1.03 0.86 0.79 0.90   

7.3 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการ 
     วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับส่ิงที่อ่าน 

X  3.80 4.18 3.84 4.04 3.82 4.20 4.12 4.10 3.84 4.10 4.00 ดี 1 
S.D. 1.01 0.90 0.91 0.95 0.98 0.81 0.85 0.84 0.98 0.81 0.90   

7.4 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเขียน 
       ส่ือสารตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

X  3.69 4.10 3.73 4.00 3.96 4.16 4.08 3.96 3.94 4.06 3.97 ดี 3 
S.D. 0.95 0.89 0.94 0.90 0.91 0.87 0.85 0.97 0.82 0.84 0.89   
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   ตารางท่ี 35 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน (ต่อ) 
  

 

 
ข้อความ 

X  
 
  S.D. 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
 

 
ค่าเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

ล าดับ
ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7.5 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการ
ท างานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม 

X  3.69 4.12 3.73 4.10 3.90 4.10 4.04 4.12 3.96 4.04 3.98 ดี 2 
S.D. 0.95 0.92 0.88 0.91 0.89 0.91 0.90 0.85 0.92 0.83 0.90   

 

รวมเฉลี่ยด้านที่ 7 X  3.80 4.09 3.73 4.04 3.90 4.12 4.02 4.02 3.90 4.06 3.97  

ดี 
 
 

 S.D. 0.95 0.91 0.91 0.92 0.94 0.87 0.89 0.94 0.92 0.83 0.91 
 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด X  3.78 4.04 3.83 3.99 4.05 4.09 3.96 4.06 3.93 3.96 3.97 ดี  
S.D. 1.00 0.95 0.96 0.94 0.91 0.88 0.90 0.88 0.93 0.89 0.92   
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 จากตารางที่ 35 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 49 คน มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) อยู่ที่ระดับดี ( X =3.97, 
S.D.=0.92) จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) พบว่า หน่วยการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (X =4.09, S.D.=0.88) ส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่มี
ค่าเฉล่ียสูงรองลงไปตามล าดับ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 (X =4.06, S.D.=0.88) และหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 (X =4.05, S.D.=0.91) ส าหรับหน่วยการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 (X =3.78, S.D.=1.00)  
 นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มทดลองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบแต่ละด้านของรูป
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบทุกด้านของการประเมินอยู่ในระดับดีทุกด้านของการประเมิน 
( X =3.88-4.01, S.D.=0.91-0.98)  องค์ประกอบในการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (X =4.01, S.D.=0.91) อันดับที่ 2 
องค์ประกอบด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร ( X =4.00, S.D.=0.91)     
และอันดับที่ 3 มีองค์ประกอบ 2 ด้านที่มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ องค์ประกอบด้านเนื้อหาและภาระงาน
ของบทเรียน ( X =3.99, S.D.=0.95) และองค์ประกอบด้านสื่อประกอบการสอน ( X =3.99, 
S.D.=0.91) ส าหรับองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นน้อยที่สุดได้แก่ องค์ประกอบด้าน
การพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ (X =3.88, S.D.=0.98) 
 จากการวิเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะตอนที่ 2 ในแบบสอบถามความคิดเห็นที่
มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) พบว่า 
 1. นักเรียนกลุ่มทดลองแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจ และเรียนรู้ทักษะการ
วิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียนมากที่สุด (จ านวน 24 คน) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างให้เหตุผล
โดยสรุปว่าขั้นตอนในการวิเคราะห์เพื่อหาจุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียนไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน 
และค าศัพท์ที่ใช้ในการบอกจุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียนไม่ยากนัก เมื่อเทียบกับทักษะการ
ประเมินน้ าเสียง (tone) และอารมณ์ (mood) และมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 คน มีความคิดเห็นว่า
นักเรียนมีความเข้าใจ และเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น มากที่สุด เหตุผล
โดยสรุปก็คือนักเรียนเคยมีประสบการณ์ในการเรียนทักษะนี้มาบ้างแล้วในภาคเรี ยนที่  1              
ปีการศึกษา 2559 และ และในการพิจารณาแยกข้อเท็จจริง ออกจากความคิดเห็นไม่ซับซ้อนนัก  
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 2. นักเรียนกลุ่มทดลองแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้
ทักษะในการใช้โครงสร้างไวยากรณท์ี่ถูกต้องตามแบบแผนของภาษามากที่สุด (จ านวน 31 คน) ใน
จ านวน 7 ทักษะย่อยของการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เหตุผลโดยสรุปคือนักเรียนเรียน
เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาหลายเรื่องแล้ว และมีความรู้ ความเข้าใจเพียงพอในการ
น ามาใช้เขียนภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 7 คน ที่มีความคิดเห็นว่า
นกัเรียนมีความเข้าใจ และเรียนรู้ทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ผู้อ่าน มากที่สุด เหตุผลโดยสรุปก็คือในภาระงานการเขียนที่ก าหนดให้แต่ละภาระงานมีการ
ก าหนดรูปแบบการเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้ให้ตัวอย่าง
รูปแบบการเขียนไว้แล้ว ท าให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเรียน และการเขียนได้   
 3. กลุ่มทดลองมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆบางประการเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน 
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยสรุปดังนี้ 
  - ควรให้ผู้เรียนเลือกกลุ่มเพื่อนสมาชิกเอง ผู้สอนไม่ควรจัดให้ เพราะเพื่อนบางคน
ในกลุ่มไม่สนิทกัน 
  - บางกิจกรรมให้เวลาท าภาระงานไม่เพียงพอ ควรเพิ่มเวลาให้มากขึ้น หรือลด
ปริมาณกิจกรรมในภาระงานลง 
  - การเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆท าให้เข้าใจ และสะดวกในการเรียนมากกว่าเรียนกลุ่ม
ใหญ่ทั้งห้อง ได้รับความสนใจจากครูผู้สอนมากกว่าเรียนเป็นกลุ่มห้องใหญ่ 
  - ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่ม เวลาที่ไม่เข้าใจ หรือไม่มั่นใจเกี่ยวกับ
ความหมายของค าศัพท์ เพราะเพื่อนบางคนเรียนเก่ง อธิบายได้เข้าใจ 
   จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) มีระดับคะแนนเท่ากับ 3.97 ซึ่งหมายความว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(CL) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับที่ดี ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 3 
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4. ผลการเปรียบเทียบทักษะสังคมของกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยรูปแบบการสอน 
   แบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)  
 

 ในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 ที่ก าหนดว่า เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติ
ทักษะสังคมของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน ท าแบบวัดทักษะสังคม ซึ่งมี 2 ตอน        
ตอนที่  1เป็นการประเมินทักษะสังคมของกลุ่มทดลองด้านการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม 
(Communicative Skills)จ านวน 10 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นการประเมินทักษะสังคมของกลุ่ม
ทดลองด้านความร่วมมือ และการท างานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and Team Work) จ านวน 
20 ข้อ รวม 30 ข้อ แบ่งระดับของการปฏิบัติทักษะสังคมออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 หมายถึง 
นักเรียนมีระดับการปฏิบัติทักษะสังคมถี่มากที่สุด และระดับ 1 หมายถึงนักเรียนมีระดับการปฏิบัติ
ทักษะสังคมถี่น้อยที่สุด จากนั้นจึงน าแบบวัดทักษะสังคมที่กลุ่มทดลองตอบเรียบร้อยแล้ว            
มาวิเคราะห์ผลเพื่อเปรียบเที่ยบค่าเฉล่ียเป็นรายข้อ และวิเคราะห์ค่าระดับการปฏิบัติทักษะสังคม
ของกลุ่มทดลองแต่ละคนที่ได้จากการตอบแบบวัดทักษะสังคมก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อหา
ผลต่าง (D) และเปรียบเทียบค่าระดับการปฏิบัติทักษะสังคม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดัง
ตารางที่ 36 ตารางที่ 37 และตารางที่ 38 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 36 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มทดลอง            
               ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ 
               การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และค่าร้อยละของผลต่างของค่าระดับการปฏิบัติ 
               ทักษะสังคม 
 

 
รายการทักษะสังคม 

ก่อนเรียน หลังเรียน ผลต่าง 
(D) 

ร้อยละ
ผลต่าง 

 

ล าดับที่ 
X  S.D. X  S.D. 

ตอนท่ี 1. ด้านการส่ือสารกับสมาชิกในกลุ่ม     
             (Communicative Skills) 3.34 1.05 4.06 0.83 

 
0.72 

 
14.49 

 

1. ใช้น้ าเสียงในการพูดคุยเหมาะสม 3.10 1.11 4.06 0.82 0.96 19.18 1 

2. แสดงสีหน้าในการพูดคุยเหมาะสม 3.35 0.98 4.10 0.79 0.76 15.10 11 
3. แสดงท่าทางขณะพูดคุยเหมาะสม  3.33 0.87 4.16 0.77 0.84 16.73 2 

4. รู้จังหวะ และช่วงเวลาในการพูดคุย 3.37 0.96 4.04 0.78 0.67 13.47 18 
5. รู้จักเริ่มต้นและจบการพูดคุยได้เหมาะสม 3.39 1.16 4.08 0.80 0.69 13.88 17 
6. มีมารยาท และตั้งใจฟังขณะท่ีสมาชิกคนอื่นพูด 3.45 1.03 4.00 0.86 0.55 11.02 29 
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ตารางท่ี 36 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มทดลอง            
               ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ 
               การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และค่าร้อยละของผลต่างของค่าระดับการปฏิบัติ 
               ทักษะสังคม (ต่อ) 
 

 
รายการทักษะสังคม 

ก่อนเรียน หลังเรียน ผลต่าง 
(D) 

ร้อยละ
ผลต่าง 

 
 

ล าดับที่ 
X  S.D. X  S.D. 

7. รูจ้ักใช้ภาษาในการตั้งค าถามเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม 3.33 1.10 4.10 0.91 0.78 15.51 6 
8. รู้จักใช้ภาษาในการตอบค าถามเพ่ือนสมาชิก 
      ในกลุ่ม 3.29 1.12 4.06 0.84 0.78 15.51 

 
6 

9. ใช้ค าพูดให้ก าลังใจเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มเหมาะสม 3.49 1.05 4.14 0.81 0.65 13.06 20 
10. ใช้ภาษาสุภาพ และเหมาะสมกับโอกาส 3.31 1.01 3.88 0.92 0.57 11.43 27 
ตอนท่ี 2. ด้านความร่วมมือ และการท างาน 
 เป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and Team Work) 3.38 1.11 4.08 0.84 

 
0.70 

 
14.00 

 

11. ให้ความร่วมมือในการท าภาระงานของกลุ่ม 
       ให้ส าเร็จ 3.41 1.03 4.06 0.89 0.65 13.06 

 
20 

12. รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิก 3.45 1.16 4.08 0.80 0.63 12.65 23 

13. ยอมรับความสามารถของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม 3.49 1.15 4.12 0.82 0.63 12.65 23 
14. รู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม    
      อย่างเหมาะสม 3.43 1.12 4.00 0.83 0.57 11.43 

 
27 

15. หลีกเล่ียงข้อขัดแย้งกับเพ่ือนสมาชิก 3.33 0.98 4.06 0.79 0.73 14.69 13 
16. ไม่ใช้อารมณ์ในการแสดงความคิดเห็น 3.31 1.03 4.08 0.85 0.78 15.51 6 

17. กระตือรือร้นปฏิบัติภาระงานกลุ่ม 3.39 1.12 4.14 0.86 0.76 15.10 11 
18. ปฏิบัติภาระงานในหน้าท่ีอย่างสุดความสามารถ 3.43 1.09 4.14 0.81 0.71 14.29 16 

19. ตั้งใจปฏิบัติภาระงานท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่ม 3.41 1.12 4.14 0.86 0.73 14.69 13 
20. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนปฏิบัติ 
        ภาระงานของกลุ่ม 3.29 1.23 4.06 0.84 0.78 15.51 

 
6 

21. รู้จักควบคุมตนเองอย่างเหมาะสม 3.18 1.19 4.00 0.83 0.82 16.33 3 
22. ให้ความส าคัญกับภาระงานของกลุ่ม 3.31 1.13 4.10 0.84 0.80 15.92 4 
23. ปฏิบัติตามข้อตก และกติกาลงของกลุ่ม  3.43 1.09 4.08 0.85 0.65 13.06 20 

24. ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม 3.20 1.16 4.00 0.86 0.80 15.92 4 
25. ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนสมาชิก 
         เมื่อมีโอกาส  3.37 1.10 4.04 0.90 0.67 13.47 

 
18 

26. ภาคภูมิใจกับผลงานท่ีร่วมกันท ากับสมาชิก 
         ในกลุ่ม      3.51 1.13 4.12 0.77 0.61 12.24 

 
26 

27. ไม่แสดงอารมณ์โกรธเมื่อถูกเพ่ือนวิพากษ์วิจารณ์ 
        อย่างมีเหตุผล 3.27 1.12 4.04 0.90 0.78 15.51 

 
6 
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ตารางท่ี 36 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มทดลอง            
               ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ 
               การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และค่าร้อยละของผลต่างของค่าระดับการปฏิบัติ 
               ทักษะสังคม (ต่อ) 
 

 
รายการทักษะสังคม 

ก่อนเรียน หลังเรียน ผลต่าง 
(D) 

ร้อยละ
ผลต่าง 

 

ล าดับที่ 
X  S.D. X  S.D. 

28. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงานกลุ่ม 
         อย่างมีเหตุผล 3.47 1.11 4.20 0.81 0.73 14.69 

 
13 

29. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภาระงาน 
         โดยไม่มีใครร้องขอ 3.41 0.97 4.04 0.81 0.63 12.65 

 
23 

30. แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับเพ่ือนสมาชิก 
         ในกลุ่ม 3.49 1.01 4.02 0.89 0.53 10.61 

 
30 

โดยรวม 3.36 1.09 4.07 0.84 0.71 14.16  

 
 

  จากตารางที่ 36 พบว่า ก่อนการเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) นักเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน มีระดับการปฏิบัติทักษะ
สังคมขอยู่ที่ระดับปานกลาง(X =3.36, S.D.=1.09) และหลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบ
เน้นภาระงาน (TBL)ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) นักเรียนกลุ่มทดลองมีระดับการปฏิบัติ
ทักษะสังคมอยู่ที่ระดับดี(X =4.07, S.D.=0.84) มีค่าผลต่างเฉล่ีย (D) เท่ากับ 0.71 คิดเป็นร้อยละ 
14.16 ทักษะสังคมที่มีค่าผลต่างเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การใช้น้ าเสียงในการพูดคุยเหมาะสม คิดเป็น
ร้อยละ19.18 ส่วนทักษะสังคมที่มีค่าผลต่างเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ การแสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับ
เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 10.61 และเมื่อพิจารณาทักษะสังคมทั้ง 2 ด้าน พบว่าระดับ
ปฏิบัติทักษะสังคมด้านการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม(Communicative Skills) มีค่าเฉลี่ยของ
ผลต่างระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนเท่ากับ 0.70 คิดเห็นร้อยละ14.49        
ซึ่งสูงกว่าระดับปฏิบัติทักษะสังคมด้านความร่วมมือและการท างานเป็นกลุ่ม(Cooperative Skills 
and Team Work) ที่มีค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอน
เท่ากับ 0.70 คิดเห็นร้อยละ14.00 
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ตารางท่ี 37 ค่าระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน ก่อนเรียน 
      และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ 
      เรียนรู้แบบร่วมมือ(CL) และผลต่างของค่าระดับการปฏิบัติทักษะสังคม (D) 
 

นักเรียน
คนท่ี 

ค่าระดับปฏิบัติด้านที่ 1 
(50) 

ผลต่าง 

(D) 

ค่าระดับปฏิบัติด้านที่ 2 
(100) 

ผลต่าง 

(D) 
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 26 41 15 63 81 18 
2 24 36 12 56 78 22 
3 24 34 10 63 82 19 
4 23 37 14 66 74 8 
5 26 40 14 62 78 16 
6 24 35 11 60 80 20 
7 23 38 15 68 79 11 
8 24 31 7 57 76 19 
9 22 30 8 56 73 17 
10 23 40 17 50 70 20 
11 22 33 11 50 69 19 
12 21 39 18 60 82 22 
13 28 47 19 51 72 21 
14 24 37 13 52 72 20 
15 23 38 15 58 74 16 
16 22 28 6 64 75 11 
17 23 29 6 60 81 21 
18 26 41 15 56 79 23 
19 22 36 14 63 80 17 
20 21 30 9 57 79 22 
21 21 37 16 60 72 12 
22 32 50 18 78 85 7 
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ตารางท่ี 37 ค่าระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน ก่อนเรียน 
      และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ 
      เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และผลต่างของค่าระดับการปฏิบัติทักษะสังคม (D)  
      (ต่อ) 
 

 

นักเรียน
คนท่ี 

ค่าระดับปฏิบัติด้านที่ 1 
(50) 

ผลต่าง 

(D) 

ค่าระดับปฏิบัติด้านที่ 2 
(100) 

ผลต่าง 

(D) 
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

23 22 34 12 56 80 24 
24 26 39 13 65 77 12 
25 22 27 5 62 82 20 
26 23 35 12 60 83 23 
27 26 32 6 60 84 24 
28 23 40 17 77 92 15 
29 33 46 13 65 85 20 
30 27 41 14 62 81 19 
31 25 39 14 57 75 18 
32 29 47 18 66 76 10 
33 22 30 8 47 67 20 
34 22 38 16 60 80 20 
35 25 43 18 67 83 16 
36 24 41 17 48 68 20 
37 24 30 6 64 82 18 
38 24 36 12 61 87 26 
39 35 41 6 44 65 21 
40 20 38 18 59 79 20 
41 21 34 13 61 78 17 
42 21 33 12 62 80 18 
43 26 33 7 66 85 19 
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ตารางท่ี 37 ค่าระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน ก่อนเรียน 
      และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ 
      เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และผลต่างของค่าระดับการปฏิบัติทักษะสังคม (D)  
      (ต่อ) 
 

 

 
 
 

นักเรียน
คนท่ี 

ค่าระดับปฏิบัติด้านที่ 1 
(50) 

ผลต่าง 

(D) 

ค่าระดับปฏิบัติด้านที่ 2 
(100) 

ผลต่าง 

(D) 
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

44 30 45 15 65 89 24 
45 23 35 12 46 67 21 
46 25 38 13 67 79 12 
47 22 36 14 59 77 18 
48 27 34 7 67 83 16 
49 26 46 20 61 80 19 

 
 
  

 จากตารางที่ 37 พบว่า ระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มทดลอง จ านวน 49 คน            
มีความถี่เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยพบว่า ในด้านการส่ือสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills) 
ระดับการปฏิบัติทักษะสังคม ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน ค่าผลต่างของ
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 20 คะแนน และค่าผลต่างของคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 5 คะแนน และในด้านที่
เกี่ยวกับความร่วมมือ และการท างานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and Team Work) ระดับการ
ปฏิบัติทักษะสังคม ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ค่าผลต่างของคะแนน
สูงสุดเท่ากับ 26 คะแนน และค่าผลต่างของคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 7 คะแนน 
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ตารางท่ี 38 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มทดลอง ก่อนเรียน  
       และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ 
      เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน) 
 

 
ระดับปฏิบัติทักษะ

สังคม 
การ

ประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

 

X  
 

S.D. 
 

D  
S.D. 
(D) 

 

t 
 

df 
 

p-value 

ด้านการส่ือสารกับ
สมาชิกในกลุ่ม 

ก่อนเรียน 50 24.43 3.19  

12.67 
 

4.09 
 

21.69* 
 

48 
 

0.000 
หลังเรียน 50 37.10 5.32 

ด้านความร่วมกัน และ
การท างานเป็นกลุ่ม  

ก่อนเรียน 100 60.08 6.91  

18.18 
 

4.25 
 

29.98* 
 

48 
 

0.000 
หลังเรียน 100 78.27 5.81 

 
 

    * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

 จากตารางที่ 38 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนระดับการปฏิบัติทักษะสังคมด้านการสื่อสาร
กับสมาชิกในกลุ่มของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน 
(TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.10 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
ระดับการปฏิบัติทักษะสังคมด้านการสื่อสารกับสมาชกิในกลุ่ม ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบ
เน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ที่มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 24.43 คะแนน ผลต่าง
เฉล่ีย ( D ) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) มีค่าเท่ากับ 12.67 ค่าทดสอบ t มีค่าเท่ากับ 21.69 (p<0.05)  
   ส าหรับค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับการปฏิบัติทักษะสังคมด้านความร่วมมือ และการ
ท างานเป็นกลุ่มของนักเรียน หลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) มีค่าเท่ากับ 78.27 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับการปฏิบัติ
ทักษะสังคมด้านความร่วมมือ และการท างานเป็นกลุ่ม ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)ที่มีค่าเท่ากับ 60.08 คะแนนผลต่างเฉล่ีย ( D ) 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) มีค่าเท่ากับ 1818 คะแนน ค่าทดสอบ t มีค่าเท่ากับ 29.98 (p<0.05)จากค่าสถิติ
ดังกล่าวแสดงว่า ระดับการปฏิบัติทักษะสังคมทั้ง 2 ด้านของนักเรียน หลังเรียนด้วยรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) มีความถี่มากกว่าระดับการ
ปฏิบัติทักษะสังคมก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตุิฐานการวิจัยข้อที่ 4  
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บทท่ี 5 

 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
   

  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร เป็นการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development-R&D) 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มทดลองที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรมการ
เรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
49 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มห้องเรียน จ านวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)ตามเกณฑ์ 75/75 2)เปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 3) ศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(CL) และ4) เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติทักษะสังคม ก่อนและหลังเรียนดว้ยรูปแบบการสอนแบบ
เน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการด าเนินการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
  1. รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว  
 2. หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 76.03/76.39 
ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับดี และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 
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  3. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
เป็นแบบทดสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   3.1 ข้อสอบแบบปรนัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อสอบวัดความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์ที่ส าคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีจ านวน 20 ข้อ และตอนที่ 2 ข้อสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีจ านวน 50 ข้อ รวมทั้งสิ้น 
70 ข้อ โดยแบบทดสอบปรนัยจ านวน 70 ข้อมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.28-0.63มีค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25-0.70 และมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.95  
  3.2 ข้อสอบแบบอัตนัย เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการใช้ทักษะย่อย
ของการเขียนเพื่อการสื่อสาร มีจ านวน  2 ข้อ ข้อละ15 คะแนน รวม 30 คะแนน โดยมีเกณฑ์       
การตรวจให้คะแนน ดังนี้ 1) การใช้ภาษา (Language use) 5 คะแนน  2) เนื้อหาและการเรียบ
เรียงเนื้อหา (Content and Organization) 5 คะแนน 3) การเลือกใช้รูปแบบการเขียน (Style)       
3 คะแนน และ4) กลไกภาษา (Mechanics) 2 คะแนน ในส่วนของข้อสอบแบบอัตนัยนี้มีการหาค่า
ความเชื่อมั่นระหว่างผู้ตรวจ 2 คน ( Inter-rater reliability) โดยใช้ Intraclass correlation 
coefficients (ICC) ได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.80  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ่รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยจัดท าแบบสอบถามในลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแนวคิดของ Likert (1932) โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นในแบบสอบถาม 5 ระดับ 
ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด มีค่าระดับเท่ากับ 5 เห็นด้วยมากมีค่าระดับเท่ากับ 4 เห็นด้วยปานกลางมี
ค่าระดับเท่ากับ 3 เห็นด้วยน้อยมีค่าระดับเท่ากับ 2 และเห็นด้วยน้อยที่สุดมีค่าระดับเท่ากับ 1 
แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเนื้อหาและภาระงานของบทเรียน จ านวน 10 ข้อ ด้านขั้นตอน และกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จ านวน 12 ข้อ ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์  จ านวน 7 ข้อ     
ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร จ านวน 7 ข้อ ด้านสื่อประกอบการสอน 
จ านวน 6 ข้อ ด้านรูปแบบการวัด และประเมินผล จ านวน 15 ข้อ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
จ านวน 5 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นค าแนะน าและข้อเสนอแนะในลักษณะค าถามแบบปลายเปิด    
เป็นแบบสอบถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: หรือค่า 
IOC) เท่ากับ 1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87   
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 5. แบบวัดทักษะสังคมของผู้เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เป็นแบบวัดทักษะสังคมที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ที่ก าหนดค่าระดับของข้อความไว้  5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (1932) แบบ
วัดทักษะสังคมแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นการประเมินทักษะสังคมของนักเรียน ด้านการ
สื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills) จ านวน 10 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นการประเมิน
ทักษะสังคมของนักเรียนด้านความร่วมมือ และการท างานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and 
Team Work) จ านวน 20 ข้อ โดยแบ่งระดับการปฏิบัติทักษะสังคมออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ระดับ 5 
หมายถึง นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติบ่อยมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนมีระดับของการ
ปฏิบัติบ่อยมาก ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติบ่อยปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง 
นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติบ่อยน้อย และระดับ 1 หมายถึง นักเรียนมีระดับของการปฏิบัติบ่อย
น้อยที่สุด แบบวัดทักษะสังคมฉบับนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence: หรือค่า IOC) เท่ากับ 1 และมคี่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78  
 
การด าเนินการวิจัย 
 
 

  ในการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะดังต่อไปนี้ 

ระยะที่ 1 (Needs Analysis) เป็นการส ารวจสภาพความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับทักษะ
ย่อย และกลยุทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ที่นักเรียนมีในปัจจุบัน และเป็นการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ที่นักเรียนต้องการพัฒนา และส ารวจแนวเรื่อง 
(Topic) ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ต ารา เอกสาร และบทความทางวิชาการ เกี่ยวกับทักษะ กลยุทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแนวเรื่องที่น ามาใช้เป็นบทอ่าน และน าข้อมูล
จากการวิเคราะห์เอกสารมาพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และปริมาณ ได้แก่ 
แบบสอบถามความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะและกลยุทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะและกลยุทธ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ความ
ต้องการจ าเป็นด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารที่นักเรียน
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ต้องการพัฒนา และเกี่ยวกับแนวเรื่องที่อ่าน (Topics) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าผลการส ารวจไป
ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต่อไป 

  ระยะที่ 2 (Design and Development) เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน (TBL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 2) ขั้นการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ และ3) ขั้นการ
หาประสิทธิภาพเครื่องมือตามเกณฑ์ที่ก าหนดก่อนน าไปใช้จริง ผู้วิจัยได้ด าเนินการก าหนดรูปแบบ
การสอน หรือรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาข้ึนโดยผสมผสานกระบวนการ และแนวคิดที่ได้มาจากรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน 
(TBL) ตามแนวคิดของ Willis (1996) และEllis (2003) กับแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(CL) ตามแนวคิดของ Johnson และJohnson (1994)  Kagan (1992) และSlavin (1995) โดยใช้
ชื่อว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL)โดยมีข้ันตอนที่
ส าคัญ 7 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) 2) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) 
3) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) 4) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus) 5) ขั้น
สะท้อนย้อนคิด (Post-Reading) 6) ขั้นถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) และ7) ขั้นประเมินผล
การปฏิบัติภาระงาน (Evaluation Task)  

ระยะที่ 3 (Implementation and Evaluation) เป็นระยะที่ผู้วิจัยน ารูปแบบการสอนแบบ
เน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) และเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพเรียบร้อยแล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ านวน 49 คน ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 
(อ 31202) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มห้องเรียน  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยได้ด าเนินการขออนุญาตโรงเรียน        
เทพศิรินทร์ ในการน ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(CL) ไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 49 คน และขออนุญาตใช้
สถานที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในห้องเรียน หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งแบบทดสอบ
ฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ จ านวน 20 ข้อ 
ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
จ านวน 50 ข้อ และตอนที่ 3 เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร           
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เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จ านวน  2 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง 25 นาที จากนั้นให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 49 คน ท าแบบวัดทักษะสังคมก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) โดยใช้เวลา 20 นาที หลังจากนั้นผู้วิจัยจึง
ด าเนินการ  ปฐมนิเทศ เพื่อท าความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง ก่อนที่จะเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตามหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10 หน่วย โดยใช้ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบ 
10 หน่วยการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) และ
ท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น รวมทั้งให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดทักษะสังคมอีกหนึ่ง
ครั้ง หลังจากนั้นผู้ วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่ างมาจัดกระท าด้วยวิธีการทางสถิติ           
เพื่อศึกษาว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ หลังจากนั้นจึงน าเสนอผลการวิจัย
ตามล าดับของวัตถุประสงค์การวิจัย 
 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาวิจัย และพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) มีค่าเท่ากับ 76.03/76.39 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 75/75 
แสดงว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(CL) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 
 2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนสูงข้ึน หลังจากเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระ
งาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ที่ระดับดีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ( X =3.97, S.D.=0.92) โดยแต่ละด้านกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเรียงล าดับจากระดับคะแนนเฉล่ียมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านขั้นตอนและกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  ( X =4.01, S.D.=0.91)  2) ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการเขียน                 
เพื่อการสื่อสาร ( X =4.00, S.D.=0.91) 3) ด้านเนื้อหาและภาระงานของบทเรียน ( X =3.99, 
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S.D.=0.95) และด้านสื่อประกอบการสอน ( X =3.99, S.D.=0.91) 5) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
( X =3.97, S.D=0.91)  6) ด้านรูปแบบการวัด และประเมินผล ( X = 3.96, S.D.= 0.92) และ7) 
ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ( X = 3.88, S.D.=0.98) โดยความคิดเห็นของ
กลุ่มทดลองแต่ละด้านสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  
 

  3.1 ด้านขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นต่อขั้นตอน และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ที่ระดับดี ( X =4.01 , 
S.D.=0.91) รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 2.10 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ (X =4.19, S.D.=0.86) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือข้อ 2.7 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม (X =3.93, S.D.=0.94 )
  3.2 ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยรวมกลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสารอยู่ที่ระดับดี ( X =4.00, 
S.D.=0.91) รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 4.3 ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียบ
เรียงความคิด และเนื้อหาที่เขียนอย่างชัดเจน (X =4.05, S.D.=0.88) และรายการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือข้อ 4.7 ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้กลไกของภาษาที่ถูกต้องและแม่นย า 
(X =3.92, S.D.=0.91) 
  3.3 ด้านเนื้อหาและภาระงานของบทเรียน  โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ต่อเนื้อหาและภาระงานของบทเรียน  อยู่ที่ระดับดี (X =3.99, S.D.=0.95) รายการประเมินที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือข้อ 1.9 ภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
ของผู้เรียน (X =4.15, S.D.=0.84) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือข้อ 1.8 ภาระงานใน
บทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม ( X =3.87, S.D.=1.02) ส าหรับด้านสื่อประกอบการสอน 
โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสื่อประกอบการสอน อยู่ที่ระดับดี (X =3.99, S.D.=0.95) 
รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 5.3 ใช้สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
(X =4.04, S.D.=0.89) และรายการประเมินที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือข้อ 5.5 ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย 
(X = .90, S.D.=0.92) 
  3.4 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่
ได้รับ อยู่ที่ระดับดี (X =3.97, S.D.=0.92) รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 7.3 ได้เรียนรู้ 
และพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน (X =4.00, S.D.=0.90) และรายการ
ประเมินที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือข้อ 7.1 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเดาความหมายค าศัพท์จาก
บริบท (X =3.93, S.D.=0.93)  
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  3.5 ด้านรูปแบบการวัด และประเมินผล โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการวัด และประเมินผล อยู่ที่ระดับดี (X =3.96, S.D.=0.92) ในด้านนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ได้แก่ 1) การประเมินทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 6.3 
มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน (X =3.99, S.D.=0.89) และรายการประเมินที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ
ข้อ 6.4 การประเมินมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้ (X =3.85, S.D.=0.91) 2) 
การประเมินทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายการประเมินที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือข้อ 6.6 การประเมิน
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (X =4.07, S.D.=0.88) และข้อที่ 6.8 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหา
ที่เรียน (X =4.07, S.D.=0.87) และรายการประเมินที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือข้อ 6.9 เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้ (X =3.93, S.D.=0.93) และ3) การประเมินทักษะการเขียนเพื่อ
การสื่อสาร โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือข้อ 6.15 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้าน
การเขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน (X = 4.00, S.D.=0.90) และรายการประเมินที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
คือข้อ 6.14 การประเมินมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้  ( X =3.81 , 
S.D.=0.98) 
  3.6 ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์  อยู่ที่ระดับดี  ( X =3.88 , 
S.D.=0.98) (ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบน เท่ากับ 0.98) รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือข้อ 3.3 ได้รับการพัฒนาทักษะการประเมินน้ าเสียง (tone) และอารมณ์ (mood) ในการเขียน
ของผู้เขียน ( X =4.02, S.D.=0.89) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือข้อ 3.7 ได้รับการ
พัฒนาทักษะการระบุความล าเอียงของผู้เขียน (X =3.71, S.D.=1.00)  
 4. ระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของกลุ่มตัวอย่างมีความถี่เพิ่มมากขึ้น หลังจากเรียนด้วย
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มทดลองมีระดับการปฏิบัติทักษะสังคมอยู่ที่ระดับดี ( X=4.07, 
S.D.=0.84) มีค่าผลต่างเฉลี่ย (D) ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 0.71คิดเป็นร้อยละ 14.16 
ทักษะสังคมที่มีค่าผลต่างเฉล่ียสูงสุดได้แก่ การใช้น้ าเสียงในการพูดคุยเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ
19.18 ส่วนทักษะสังคมที่มีค่าผลต่างเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ การแสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับเพื่อน
สมาชิกในกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 10.61 และเมื่อพิจารณาทักษะสังคมทั้ง 2 ด้าน พบว่าระดับปฏิบัติ
ทักษะสังคมด้านการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม(Communicative Skills) มีค่าเฉลี่ยของผลต่าง
ระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนเท่ากับ 0.70 คิดเป็นร้อยละ14.49 ซึ่งสูงกว่า
ระดับปฏิบัติทักษะสังคมด้านความร่วมมือและการท างานเป็นกลุ่ม(Cooperative Skills and 
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Team Work) ที่มีค่าเฉล่ียของผลต่างระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนเท่ากับ 
0.70 คิดเป็นร้อยละ14.00 
 

 

การอภิปรายผล 
 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์        
และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยข้อที่ 1 ซึ่งพบว่า รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) มีประสิทธิภาพในการใช้อยู่ในระดับดี มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
76.03/76.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
  1.1 ในการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (CL) ครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับความต้องการของผู้เรียนโดยได้ศึกษาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้โดย
พบว่าผู้เรียนจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้านทักษะการระบุความล าเอียง
ของผู้เขียน ทักษะการอนุมานความหรือการตีความ ทักษะการสรุปความจากเรื่องที่อ่านอย่างมี
เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน ทักษะการประเมินน้ าเสียงและอารมณ์ ทักษะการ
วิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน และทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น  
นอกจากนี้ผู้เรียนยังจ าเป็นต้องเพิ่มพูนทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารด้านทักษะการเชื่อมโยง
ความคิดและข้อมูลต่างๆในการเขียน ทักษะการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามแบบแผนของ
ภาษา ทักษะการพัฒนาและเรียบเรียงความคิดและเนื้อหาที่เขียนอย่างชัดเจน ทักษะในการ
เลือกใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน ทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและผู้อ่าน ทักษะในการอธิบายใจความส าคัญได้ชัดเจน และทักษะการใช้กลไกทางภาษาที่
ถูกต้องอย่างมีความหมาย ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาความต้องการของผู้เรียนมาใช้เป็นจุดเริ่มต้น
ในการพัฒนารูปแบบการสอนครั้งนี้ โดยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ที่ผู้เรียน
ต้องการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wallace (2003) และPardede (2007) ที่พบว่าทักษะ
ย่อยที่จ าเป็นในการอ่านเชิงวิเคราะห์ คือทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน 
ทักษะการระบุความล าเอียงของผู้เขียน ทักษะการอนุมานความหรือการตีความ ทักษะการ
ประเมินน้ าเสียงและอารมณ์ และทักษะการวิเคราะห์การให้เหตุผลที่ผิดของผู้เขียน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Khatib และ Meihami (2015) ที่พบว่าทักษะย่อยที่จ าเป็นในการเขียนเพื่อการ
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สื่อสารคือทักษะการเรียบเรียงความคิดและเนื้อหาอย่างชัดเจน ทักษะการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่
ถูกต้องทักษะในการเลือกใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน และทักษะการใช้กลไกทางภาษาที่
ถูกต้อง 
   นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับหลักการ และแนวคิดของ Taba (1962) Brown (1995) และ
Richards (2001) ที่กล่าวว่า ข้ันตอนที่ส าคัญขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการ
สอนคือการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน  
  1.2 รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(CL) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้มีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้มาจากการบูรณาการการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 7 
ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กล่าวคือในการอ่านผู้เรียน
จ าเป็นต้องมีภูมิหลังเกี่ยวกับบทอ่านก่อน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การสอนแบบเน้นภาระงานขั้นก่อน
ปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) โดยให้ผู้เรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทอ่าน และเรียนรู้
เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการอ่าน
บทอ่านด้วยตนเองในขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) โดยให้ผู้เรียนอ่านบทอ่านร่วมกันเป็นกลุ่ม
และตอบค าถามการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกบับทอ่านที่ถูกต้อง และ
ผู้วิจัยยังได้เสริมด้วยขั้นศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus) เพื่อให้ข้อมูลการเรียนรู้
เกี่ยวกับทักษะย่อย และกลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ก่อนที่จะให้ผู้เรียนวิเคราะห์บทอ่านอีก
ครั้งร่วมกัน และท าภาระงานตอบค าถามในระดับการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของHong-qin (2007) Lap และTrang (2017) ที่พบว่า ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนสูงขึ้น
หลังเรียนด้วยแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์หลักการ และแนวคิด
ของการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้ในการจดักลุ่มผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันปฏิบัติภาระงานและมี
การปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสมาชิก รวมทั้งให้ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานสะท้อนย้อนคิดร่วมกันเป็น
กลุ่มเกี่ยวกับภาระงานที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องตามหลักการและแนวคิดของ  Johnson และ
Johnson (1994) Kagan (1992) และSlavin (1995) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกการ
ท างานร่วมกับเป็นกลุ่มร่วมกับบุคคลอ่ืน รู้จักแก้ปัญหาร่วมกันและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ท า
ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ได้รับการฝึก และพัฒนาทักษะสังคมที่ดีขึ้น  
  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังให้ความส าคัญกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ภาระงานในขั้นถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติภาระงานด้านการ
อ่านมาก่อน แล้วจึงน าแนวคิดต่างๆ รวมทั้งรูปแบบการเขียน และการใช้ภาษามาปรับใช้ในการ
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เขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tuan (2012) ที่พบว่า การ
ปฏิบัติภาระงานการอ่านก่อนการเขียนจะชว่ยใหผู้้เรียนได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวเรื่องที่จะเขียน รวมทั้ง
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของเรื่องที่อ่าน รูปแบบภาษาที่ใช้ และค าศัพท์ที่เกี่ยวกับแนวเรื่องที่
เขียน ซึ่งผู้เรียนสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการเขียนต่อไปได้ 
  1.3 รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(CL) มีการน าไปทดลองใช้ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มทดลอง (Try out) โดยผู้วิจัยได้น ารูปแบบการ
สอนนี้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในขั้นทดลองรายบุคคล และข้ันการทดลองกลุ่มเล็ก เพื่อน าผล
มาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบก่อนน าไปใชจ้ริง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของรูปแบบการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 5 ท่าน และมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้
รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดในการทดสอบ
ประสิทธิภาพรูปแบบการสอนของชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2556) ที่กล่าวว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอนที่พัฒนาขึ้น ต้องมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด และถ้ารูปแบบการสอนได้รับการ
ออกแบบและพัฒนาอย่างดีมีคุณภาพ ค่า E1 หรือ E2 ที่ค านวณได้จากการทดสอบประสิทธิภาพ 
จะต้องใกล้เคียงกันและห่างกันไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งเป็นตัวชี้ที่จะยืนยันได้ว่าผู้เรียนได้มีการเปลี่ยน
พฤติกรรมต่อเนื่องตามล าดับขั้นหรือไม่ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมขั้นสุดท้าย 
 2. จากผลการวิจัยข้อที่ 2 ซึ่งพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์           
และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นหลังการเรียนด้วยรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 อาจเป็นผลมาจากรูปแบบการสอนมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และทักษะการ
เขียนเพื่อการสื่อสารโดยเริ่มจากขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm Up)ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจใน
บทเรียนโดยใช้ภาระงานการร่วมกันท ารายการ (Make a list) หรือแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทเรียน (Share ideas) หรือระดมความคิดเกี่ยวกับบทเรียน (Brainstorm) ซึ่งเป็นการกระตุ้น
ความคิดหรือเตรียมความพร้อมด้านสมองของผู้เรียนเกี่ยวกับบทเรียนก่อนที่จะเรียนต่อไป          
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hong-qin (2007:39) ที่กล่าวว่ากิจกรรมในขั้นน าเข้าสู่บทเรียนเป็น
กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้น และดึงความสนใจของผู้เรียนให้พร้อมก่อนการลงมือเรียนเนื้อหาหลักของ
บทเรียน  
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  ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการเดา
ความหมายค าศัพท์จากบริบทประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนอ่านบทอ่านได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้น         
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Maas (2007) ที่ศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมก่อนการอ่านมีผลต่อ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานของPrabhu (1984) Willis (1996) Nunan (2004) 
และEllis (2004) ที่กล่าวไว้ตรงกันว่าภาระงานในขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) เป็นภาระ
งานที่ช่วยสร้างโครงสร้างความรู้(schema)เกี่ยวกับค าศัพท์ที่ส าคัญ ภาษา และบริบทของภาระ
งานหลักที่ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติจริงต่อไป ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle)ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียน
ปฏิบัติภาระงานกลุ่มร่วมกันในการตอบค าถามน าเกี่ยวกับบทอ่าน ก่อนที่ผู้เรียนจะร่วมกันอ่านและ
วิเคราะห์บทอ่านที่ได้รับมอบหมาย โดยเริ่มจากภาระงานการตอบค าถามเกี่ยวกับบทอ่านระดับ
การอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนที่จะตอบค าถามเชิงวิเคราะห์   
  ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนร่วมกันศึกษา
ทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ (CR sub-skills) เพื่อน าไปใช้ในการตอบค าถาม ซึ่งเป็นภาระ
งานที่ต่อเนื่องมาจากภาระงานในขั้นปฏิบัติภาระงานที่ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานตอบค าถามการอ่าน
เพื่อความเข้าใจก่อนตอบค าถามระดับการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพราะการที่ผู้เรียนจะวิเคราะห์ข้อมูลในบทอ่านได้ ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความเข้าใจข้อความในบท
อ่านเป็นอย่างดีเสียก่อน เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Facione 
(1984) Wallace (2003) และ Hudson (2007) ที่มีความคิดเห็นท านองเดียวกันว่าความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาของบทอ่านจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้น ความเข้าใจจะช่วยให้
ผู้อ่านคิด ไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อความที่อ่านได้  
  ขั้นสะท้อนย้อนคิด (Post-Reading) เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนย้อนคิด
เกี่ยวกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายว่าผู้เรียนปฏิบัติภาระงานอย่างไร ค้นพบอะไรบ้างจากการ
ปฏิบัติภาระงาน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเรียนซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Nunan (2004) ที่กล่าวว่า 1 ใน 7 หลักการส าคัญของการสอนแบบเน้นภาระงาน  คือการสะท้อน
ย้อนคิด (Reflection) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนย้อนคิดถึงสิ่งที่ตนเองได้เกิดการ
เรียน และผลการปฏิบัติภาระงานได้ดีมากเพียงใด ขั้นถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) เป็น
ขั้นตอนที่ผู้เรียนได้ถ่ายโอนความรู้จากทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ไปสู่การเขียนเพื่อการสื่อสาร ขั้น
ประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน (Evaluation Task) เป็นขั้นตอนประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน
ของผู้เรียนทั้งส่วนของภาระงานที่เป็นการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร  
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  3. จากผลการวิจัยข้อที่ 3 ซึ่งพบว่า กลุ่มทดลองมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนแบบ
เน้นภาระงาน (TBL)ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CL)อยู่ที่ระดับดี (X=3.97, S.D.=0.92)โดยใน
แต่ละด้านกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นเรียงล าดับจากระดับคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อยได้ดังนี้           
1) ด้านขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( X=4.01, S.D.=0.91) 2) ด้านการพัฒนา
ทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร ( X=4.00, S.D.=0.91) 3) ด้านเนื้อหาและภาระงานของ
บทเรียน ( X=3.99, S.D.=0.95) และด้านสื่อประกอบการสอน ( X=3.99, S.D.=0.91) 5) ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ  ( X=3.97, S.D.=0.91) 6) ด้านรูปแบบการวัด และประเมินผล ( X=3.96, 
S.D.=0.92) และ7) ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ( X=3.88, S.D.=0.98) 
ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการสอนนี้มีจุดเด่นเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ และการใช้สื่อประกอบการ
เรียนเหมาะสม ส่วนจุดอ่อนของรูปแบบการสอนนี้ได้แก่ ความเหมาะสมของภาระงาน และความ
ชัดเจนของเกณฑ์การวัดและประเมินผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  3.1 กลุ่มทดลองมีความคิดเห็น ว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน 
(TBL)ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CL)มีการออกแบบขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ และการใช้
สื่อประกอบการเรียนการสอนเหมาะสม โดยกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นว่าขั้นตอนและกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการอ่านเชิง
วิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนได้เป็นอยา่งดี เพราะมีภาระงานที่ผู้เรียนได้
ท าความเข้าใจบทอ่านก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานก่อนการปฏิบัติภาระงานการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับผลการวิจัยของTalebi และTalebi (2015) ในการสอนกลยุทธ์การอ่านเชิง
วิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์บทอ่านต่อไป และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Pardede (2007) ที่สรุปว่า สิ่งส าคัญประการแรกในการอ่านเชิงวิเคราะห์ คือผู้อ่านต้องมีความ
เข้าใจข้อความที่อ่านของผู้เขียน แล้วจึงจะสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน ได้ หรือแสดง
ปฏิกริยาโต้ตอบกับข้อความที่อ่านได้ โดยเฉพาะขั้นการศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language 
Focus)ที่เป็นกิจกรรมการวิเคราะห์การใช้ค าศัพท์ วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและรูปแบบภาษาใน
บทอ่าน จนกระทั่งถึงกิจกรรมน าเสนอความรู้เกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ (CR 
sub-skills)  
   นอกจากนี้กลุ่มทดลองมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน 
(TBL)ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CL) มีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียน
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สามารถเรียบเรียงความคิด และเนื้อหาที่เขียนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้
ก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์บทอ่านเพื่อหาโครงสร้างของข้อความที่อ่าน ( text 
genres) ซึ่งเป็นกลุ่มความคิดหลักจากบทอ่าน ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียบเรียงเนื้อหา
ได้ดีและชัดเจน ภาระงานเกี่ยวกับทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารเป็นภาระงานที่ต่อเนื่องมาจาก
ภาระงานด้านการอ่านซึ่งผู้เรียนได้อ่านและวิเคราะห์บทอ่านอย่างเข้าใจมาก่อนแล้ว ผู้เรียน
สามารถใช้เป็นแบบ หรือใช้เป็นแนวทางในการเขียนได้ ส่วนการวัดและประเมินผลที่ใช้มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ และสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้วิจัย ได้มีการแจ้งให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างชัดเจนโดยเขียน
ไว้ในเอกสารประกอบการเรียนทุกหน่วยการเรียน ท าให้ผู้เรียนทราบว่าแต่ละหน่วยการเรียนมี
จุดประสงค์ในการเรียนอะไรบ้าง รวมทั้ง มีการวัดและประเมินผลได้ตรงกับเนื้อหาที่สอน             
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kadir et al. (2014) เกี่ยวกับการวัดทักษะและกลยุทธ์ของการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ รวมทั้งผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนงานเขียนของผู้เรียนที่ชัดเจน และ
ครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญได้แก่ การประเมินเนื้อหาและการเรียบเรียงเนื้อหา การประเมินการใช้
ภาษา การประเมินการเลือกใช้รูปแบบการเขียน และการประเมินกลไกทางภาษา   
  รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CL)        
มีการใช้สื่อประกอบการเรียนเหมาะสม กล่าวคือผู้วิจัยได้ใช้สื่อการสอนที่ช่วยกระตุ้นความสนใจ 
และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Richards (2001: 263) และ
Tomlinson (1998) ที่กล่าวว่า ครูผู้สอนต้องใช้สื่อการสอนที่ช่วยจูงใจให้ผู้เรียนหันมาสนใจใน
บทเรียน และช่วยกระตุ้นหรือเร้าความสนใจ และความอยากรู้อยากเห็นในตัวของผู้เรียน 
  3.2 กลุ่มทดลองมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้มีจุดอ่อนที่
ควรปรับปรุงได้แก่ ความเหมาะสมของบางภาระงาน เช่น ภาระงานสะท้อนย้อนคิด (Post 
Reading) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้เรียนยังไม่มีประสบการณ์ในการพูดสะท้อนย้อนคิดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติภาระงานในการอ่านบทอ่านและการตอบค าถามเกี่ยวกับบทอ่านมาก่อน จึงท าให้ผู้เรียน         
ไม่เห็นความส าคัญของภาระงานนี้ เพราะโดยทั่วไปการท ากิจกรรมกลุ่มที่ผู้เรียนเคยเรียนมาไม่มี
ขั้นตอนของการสะท้อนย้อนคิด แต่แนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือให้ความส าคัญกับกิจกรรม
การสะท้อนย้อนคิด ดังที่ Johnson และJohnson (1994) Slavin (1995) และ Kagan (1992) 
กล่าวว่า เมื่อสมาชิกร่วมกันปฏิบัติภาระงานของกลุ่มเสร็จแล้ว จะมีการอภิปราย พูดคุย ซักถาม
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มว่าตนเองประสบความส าเร็จด้วยเหตุผลอะไร หรือล้มเหลวในการปฏิบัติ
ภาระงานต่างๆอย่างไร และใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มทดลองยังมีความ
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คิดเห็นว่าเกณฑ์การวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน อาจเนื่องมาจากผู้เรียนคุ้นเคยกับข้อค าถามที่
ถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน หรือถามรายละเอียดที่สนับสนุนใจความส าคัญ ดังนั้น
เมื่อผู้เรียนพบข้อค าถามที่ถามในลักษณะเน้นกลยุทธ์ของการอ่านเพื่อความเข้าใจ หรือข้อค าถาม
ในการวัดทักษะการคิดระดับสูง (Higher order thinking skills)ที่เกี่ยวกับทักษะย่อยของการอ่าน
เชิงวิเคราะห์แต่ละทักษะ ผู้เรียนจึงยังไม่เข้าใจ ยังขาดประสบการณ์ ท าให้ไม่คุ้นเคยกับข้อค าถาม
ในลักษณะนี้  
 4. จากผลการวิจัยข้อที่ 4 ซึ่งพบว่า กลุ่มทดลองมีระดับการปฏิบัติทักษะสังคมถี่เพิ่มมาก
ขึ้น หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL)ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวมกลุ่มทดลองมีระดับการปฏิบัติทักษะสังคมอยู่ที่
ระดับดี (X=4.07, S.D.=0.84) มีค่าผลต่างเฉล่ีย ( D ) ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 0.71 คิดเป็น
ร้อยละ 14.16 กล่าวได้ว่ารูปแบบการสอนนี้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทกัษะสังคมของผู้เรียนเกี่ยวกับ
การควบคมตนเอง และการท างานร่วมกับคนอ่ืน แต่ทักษะสังคมที่กลุ่มทดลองยังต้องปรับปรุง
ได้แก่ ทักษะสังคมที่เกี่ยวกับการแสดงออกกับเพื่อนสมาชิก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  4.1กลุ่มทดลองมีการพัฒนาทักษะสังคมเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง และการ
ท างานร่วมกับคนอ่ืนดีขึ้น โดยกลุ่มทดลองมีการควบคุมตนเองในด้านการใช้น้ าเสียง การแสดง
ท่าทาง การใช้ภาษาในการถามตอบเพื่อนได้เหมาะสม รวมทั้งสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ได้เมื่อถูกเพื่อนในกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ นอกจากนี้กลุ่มทดลองยังมีทักษะสังคมเกี่ยวกับการท างาน
ร่วมกับคนอ่ืนดีขึ้น โดยให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างานกลุ่ม และเห็น
ความส าคัญของการท างานกลุ่มเพิ่มข้ึน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติภาระงานต่างๆเป็นกลุ่มขนาดเล็กที่มีสมาชิก 4-5 คน ท าให้สมาชิกแต่ละ
คนได้มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติภาระงานของกลุ่มอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
กัน สมาชิกแต่ละคนมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกคนอ่ืนๆมากขึ้นในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ความรู้และเสนอแนะแนวคิดต่างๆในการปฏิบัติภาระงานกลุ่มให้บรรลุตามเป้าหมาย        
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Johnson และ Johnson (1994) ที่ได้เสนอแนวคิดในการจัดกลุ่ม
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือจะเกิดขึ้นได้ จ าเป็นต้องมีการจัดกลุ่ม
นักเรียนที่มีขนาดเล็ก เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มได้มีปฏิสัมพันธ์กันแบบเผชิญหน้า ( face-
to-face interaction) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen (1994) ที่ว่ากลุ่มของนักเรียนที่จัดนั้น
ต้องเป็นกลุ่มที่ร่วมมือกันปฏิบัติภาระงานอย่างแท้จริง ผลงานที่ส าเร็จของกลุ่มต้องเกิดจากการ
ร่วมมือกันปฏิบัติภาระงานของสมาชิกทุกคน ไม่ได้มาจากสมาชิกคนใดคนหนึ่ง 
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  4.2 ทักษะสังคมที่กลุ่มทดลองยังต้องปรับปรุงได้แก่  ทักษะสังคมที่เกี่ยวกับการ
แสดงออกกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม โดยเฉพาะการแสดงออกที่เกี่ยวกับมารยาทในการฟังขณะที่
เพื่อนพูด และการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก การยอมรับความสามารถของเพื่อนสมาชิก 
การแสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับเพื่อนสมาชิก รวมทั้งการรู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อน
สมาชิกอย่างเหมาะสม และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภาระงานโดยไม่มีใครร้องขอ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากในภาระงานการอภิปรายกลุ่มมักจะเกิดข้อโต้แย้งระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองซึ่งเป็น
นักเรียนชายล้วน และเมื่อเกิดปัญหาข้อโต้แย้ง ผู้เรียนมักให้ครูผู้สอนเป็นผู้ช่วยตัดสินปัญหา 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Ferrer (2004) ที่พบว่ากิจกรรมการอภิปรายกลุ่มมักเกิดข้อขัดแย้ง
ระหว่างสมาชิกที่เป็นเดียวกัน   
  

 

ข้อจ ากัดของการวิจัย 
 
 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดบางประการที่อาจส่งผลต่อความเที่ยงตรงภายใน และ
ความเที่ยงตรงภายนอกของงานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 1. ด้านการออกแบบงานวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ
หนึ่งกลุ่มทดลองที่มีการทดสอบก่อนและหลังทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design)        
ท าให้ไม่มีผลการศึกษาวิจัยจากกลุ่มควบคุม หรือกลุ่มเปรียบเทียบ  
 2. ด้านสื่อประกอบการสอน พบว่าหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ซึ่งมีหัวเรื่องบทอ่านเกี่ยวกับการ
ตั้งครรภ์ (Pregnancy) ภาระงานหลักของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ ทักษะการระบุความล าเอียง
ของผู้เขียน ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุดจากหน่วยการเรียนทั้ง 10 หน่วยการ
เรียน อาจเป็นผลมาจากโครงสร้างบทอ่านมีความซับซ้อน และยากต่อการท าความเข้าใจของน
ผู้เรียน รวมทั้งค าศัพท์ที่ใช้ในบทอ่านมีความยากเกินระดับความรู้ความสามารถของผู้ เรียน           
อีกทั้งแนวเรื่องมีการใช้รูปประโยคที่ซับซ้อน และผู้เรียนไม่มีประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
นอกจากนี้หัวข้อที่ก าหนดให้ผู้เรียนเลือกเขียนอาจจะไม่ตรงกับความสนใจของนักเรียน  
 3. ด้านเกณฑ์การตรวจให้คะแนนงานเขียนเพื่อการสื่อสาร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก าหนด
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนงานเขียนของนักเรียนที่เน้นรูปแบบการใช้ภาษามากกว่าการเน้นที่
เนื้อหาของงานเขียน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยังไม่สอดคล้องกับรูปแบบการสอนมากนัก 
 4. ด้านกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้วิธีการสุ่มห้องเรียนของนักเรียนจ านวน 1 ห้อง ไม่สามารถสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
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ทั้งหมดได้ เพราะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการจัดห้องเรียน และเวลาเรียนของกลุ่มประชากรที่ไม่ตรงกัน
 5. ด้านเวลาที่ใช้ในการทดลอง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากดับางประการเกี่ยวกับเวลา
ที่ใช้ในการทดลอง กล่าวคือ คาบเรียนที่ใช้ทดลองตรงกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียนท าให้ต้องงด
ทดลองจ านวน 2 คร้ัง ผู้วิจัยจึงแก้ไขโดยการนัดเรียนนอกเวลาเรียนปกติ ซึ่งอาจจะมีผลต่อความ
สนใจ และความตั้งใจปฏิบัติภาระงานของกลุ่มทดลอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
  

  จากการสรุปผล และการอภิปรายผลการวิจัย ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการน า
ผลการวิจัยไปใช้จัดการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้  
 

 ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 
 

  เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน 
(TBL)ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
  1. ในการน ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (CL) ไปใช้พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารให้กับ
ผู้เรียน ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับการสอนกลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในขั้นปฏิบัติภาระงานการอ่านบทอ่าน  
  2. ในการจัดกลุ่มผู้เรียนควรจัดกลุ่มให้มีขนาดเล็กประมาณ 4-5 คน เพื่อให้
สมาชิกแต่ละคนมีบทบาทในการปฏิบัติภาระงานของกลุ่มอย่างทั่วถึง และมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนสมาชิกคนอ่ืนๆ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะสังคมของผู้เรียนให้ดีขึ้น รวมทั้งควรจัดกลุ่มโดย
คละผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกต่างกันทั้งกลุ่มเรียนเก่ง กลุ่มเรียนปานกลาง 
และกลุ่มเรียนอ่อน 
  3. ก่อนการสอนทักษะการอ่านเชงิวิเคราะหใ์หก้ับผู้เรียน ควรมีการสอนทักษะการ
อ่านในระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading comprehension) และทักษะการอ่านระดับ
ตีความ (Interpretation) ก่อนตามล าดับ เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐาน และเข้าใจทักษะการอ่าน และกล
ยุทธ์ของการอ่าน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการอ่านระดับการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading) 
ต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

   จากการสรุปผล และการอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยั
ในครั้งต่อไปดังนี้  
   1. เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดลอง
(One-Group Pretest-Posttest Design) ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปน่าจะออกแบบการทดลอง
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม           
เพื่อน าผลการศึกษาวิจัยที่ได้มาเปรียบเทียบกันว่าแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร   
  2. ในการวิจัยครั้งต่อไปน่าจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสอนทักษะการอ่าน
ระดับความเข้าใจ(Comprehension) ระดับตีความ (Interpretation) และระดับการวิเคราะห์ 
(Critical) ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 
  3. เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนงานเขียนเพื่อ
การสื่อสารที่เน้นรูปแบบการใช้ภาษามากกว่าการเน้นที่เนื้อหาของงานเขียน ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งต่อไปน่าจะเน้นที่องค์ประกอบด้านเนื้อหาของงานเขียนให้มากกว่าองค์ประกอบด้านการใช้
ภาษา 
  4. ในการวิจัยครั้งต่อไปน่าจะน ารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL)ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืน เช่น กลุ่มทดลองที่เรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น  
 
 
 



303 

 

 

 

 

 
รายการอ้างอิง 

 

ภาษาไทย 
 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  

๒๕๕๑.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 
กัลย์ชลากรณ์  มหาพัฒนไทย.  (2548).  “ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อ  
 ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน 

ธนบุรีเทพีพลารักษ์ เขตธนบุรี”.  ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
ภาษาต่างประเทศ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

กัลยา รสสูงเนนิ.  (2548).  “ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ทีม่ีต่อความเข้าใจ 
การอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนพทุธจกัรวิทยา”.  

 สารนิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ) บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ.  

ชนาธิป พรกุล.  (2544).  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง. 
            กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ชลิดา ชวนานนท์.  (2552).  “ผลของกิจกกรมกลุ่มทีม่ีต่อทกัษะทางสังคมของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปี ที่1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏนครราชสีมา”.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา. 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์.  (2556).  การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. ศิลปากร 
ศึกษาศาสตร์วิจัย 1 (มกราคม-มิถุนายน): 7-20. 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ และคณะ.  (2520).  ระบบสื่อการสอน.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

ฐิตารีย์  จัน่ทองค า.  (2548).  “การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน 
           ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 1 ด้วยวิธกีารเรียนแบบร่วมมือประเภทการแบ่งกลุม่ 
            ผลสัมฤทธิ์.”  สารนิพนธ์ ศศ.ม. บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



304 

ดาราวดี  แดนราช.  (2542).  “การเปรยีบเทียบความเข้าใจในการอ่าน และความสนใจในการ 
           เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3 ทีไ่ด้รับการสอนโดยการ        
          ใช้แผนภูมเิรื่องในการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Story Mapping) กับการสอน 
           ตามคู่มือครู.” ปริญญานพินธ์ กศ.ม. บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. 
ทองใบ ทองภูบาล.  (2553).  “การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบัติ.” ปริญญา 
นิพนธ์ ศศ.ม. บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 

ทะเบยีน และวัดผล โรงเรยีนเทพศิรนิทร์.  (2553).  รายงานการประเมินผลรายวิชาท่ีนักเรียน 

ยังสอบไม่ผ่าน ปกีารศึกษา 2553.  เอกสารอัดส าเนา. 
ทิศนา แขมมณี.  (2545).  ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ท่ีม ี

ประสิทธิภาพ.   กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
ทินกร พร้ิงโพธิ์.  (2545).  “ยุทธวิธีการเรียนรู้ของนกัเรยีน โดยใชกิจกรรมการเขียนแบบเนน้ 

งานปฏิบัติ.” รายงานการศึกษาคน้คว้าอิสระ ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษ) บัณฑิตวทิยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

เทียมใจ พิมพ์วงศ์.  (2541).  “การศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กที่มปีัญหาทางพฤติกรรม 
เรียนร่วมกบัเดก็ปกติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีการ 
เรียนแบบสหร่วมใจ.” ปริญญานพินธ์ กศ.ม. (การศึกษาพเิศษ) บัณฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 

นันท์มนัส ค าเอก.  (2551).  “ผลการจัดการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบัตทิี่มีต่อความสามารถ 
            ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 1 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  

จังหวัดราชบุรี.” สารนิพนธ์ ศศ.ม. บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 
นาตยา  ภัทรแสงไทย.  (2545).  ยุทธ์วิธีการสอนสังคมศึกษา.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์  
นิลุบล  สีเทพ.  (2546).  “ผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน และ 
           พฤติกรรมทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

อุทัยธานี.” สารนิพนธ์ กศ.ม. บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
บ ารุง  โตรัตน์.  (2534).  การออกแบบงานวิจัยสาขาภาษาศาสตร์ประยกุต์. นครปฐม:  
            มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
 
 



305 

ปัทมาวดี บุณย์สวัสดิ์.  (2535).  “ผลการใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่มีต่อการพัฒนา 
ทักษะทางสังคมของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 2.”  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การศกึษา
ปฐมวัย) บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

ประนอม ไชยวิชติ.  (2544). “การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมโครงงาน 
ภาษา.” การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม. 

ปาริฉัตร สรญาณธนาวุธ.  (2531).  “การสอนทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ ตามการรับรู้ของคร ู
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศกึษา 
กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธ ์ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) บัณฑิตวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

บุญชม ศรีสะอาด.  (2544).  การวิจัยเบื้องต้น.  พิมพ์คร้ังที่ 7.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  (2543).  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 
พัชรี ประจญ.  (2556).  “การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ 

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม: ประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินเสริมสร้างพลัง 
อ านาจ.” ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การวิจัยการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม.  

พัชรี วิจิตรไพศาล.  (2548).  “การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 เพื่อการเป็นยุวมัคคุเทศก์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โปรแกรมฝึกอบรมแบบ 

เน้นงานปฏิบัติ.” ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
ภาษาต่างประเทศ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พิตรวัลย์ โกวิทวที. (2537).  ทักษะและเทคนิคการสอนเขียนภาษาอังกฤษระดับ 

ประถมศกึษา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พูนรัตน์ แสงหนุ่ม.  (2538).  “ผลของวิธีการเขียนแบบเนน้กระบวนการทีม่ีต่อความสามารถใน 

การเขียนภาษาอังกฤษ และความคิดเหน็เกี่ยวกับบรรยากาศในชัน้เรยีนของนกัศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.”  วิทยานิพนธ์ศกึษาศาสตร์ 
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

 
 



306 

รพีพรรณ สุฐาปญัณกุล.  (2557).  “การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเทคนิคโดยวิธีการ 
สอนที่เน้นภาระงานและโครงการเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ 
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศกึษาปริญญาตรี.”  วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

 สาขาหลักสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร.  
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.  (2541).  เทคนิคการวิจัยทางการศกึษา.  พิมพ์คร้ังที่ 4. 
            กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
ลัดดา ม่วงอร่าม.  (2547).  “การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ 
           นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โดยใช้การเรยีนแบบร่วมมือ และความคงทนในการเรียน.”  

การศึกษาคน้คว้าอิสระ กศ.ม. บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ละเอียด  ตลับนาค.  (2547).  “การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน 
            ระดับช่วงชั้นที่ 2 โดยการเรียนแบบร่วมมือตามวิธีสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม.”  
             สารนิพนธ์ ศศ.ม. บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
วงเดือน ปอศิริ.  (2546).  “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
 ปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (STAD).”  วิทยานิพนธ์  

ศษ.ม (การประถมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
วันเพ็ญ เรืองรัตน์. (2549). “การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถ  
  ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่1 โรงเรียนเบญจมราช 

รังสฤษฎ์ิจังหวัด ฉะเชิงเทรา.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนภาษาอังกฤษ บณัฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 

วิชัย วงษ์ใหญ่.  (2537).  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิ. 
             กรุงเทพฯ : สุวีริยสาส์น. 
วิชาการ, กรม.  (2541).  คู่มือการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศกึษา 
  ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่มท่ี 1.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
________.  (2542).  พระราชบัญญตัิการศกึษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542.  กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
________.  (2544).  หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) 
________.  (2545).  การจัดสาระการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ.  

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสนิค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) 



307 

วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร.  (2556).  “การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเนน้ภาระงานโดยใช้กลวิธีอภิ 
ปัญญาส าหรบัผู้ใหญ่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ.” วิทยานิพนธ์  
ปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี.  (2542).  ผลของรางวัลภายนอกและการับรู้ความสามารถของตนเองที่ม ี
แรงจูงใจภายในของนักเรียน. รายงานการวิจัยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์.  กรุงเทพฯ:  
สถาบันวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

วิสาข์ จัติวัตร์.  (2543).  การสอนอ่านภาษาอังกฤษ.  พิมพ์คร้ังที่ 2.  นครปฐม: คณะ 
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

แววตา สุขนันตพงศ์ และคณะ.  (2545).  “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญหาเกีย่วกับการสอนอ่าน 
ภาษาอังกฤษของนักศกึษาคณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.”  วารสารสงขลา
นครินทร์  8 (2) : 121-132. 

ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน.์  (2551).  “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะ 
ทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับนกัเรยีนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความสามารถ 
พิเศษ.” ปริญญานพินธ์ กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ.  

สงัด  อุทรานันท.์  (2532).  พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสตูร.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

สมพิศ พูลเจรญิ.  (2547).  “การพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนกัเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยการใช้โครงงาน.”  สารนิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต.  (2540).  “การพัฒนาทกัษะทางสงัคม.” เอกสารในการอบรมหลกัสูตรการ 

พัฒนาทักษะทางสังคม. 30 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2540 ณ โรงพยาบาล ธัญญา 

รักษณ์ ปทุมธานี. 
สมศ.  (2553).  รายงานประจ าปี 2553.  มปท. 
สาวิตรี สีพะนามน้อย.  (2551).  “ผลของการใช้รูปแบบการสอนที่เนน้กระบวนการคิดอย่างม ี

วิจารณญาณต่อความสามารถในการสอนอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ของ 
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6.”  ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลกัสูตรและการ 
สอน บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  



308 

เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์.  (2531).  การพัฒนาการอ่านแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา.  กรุงเทพฯ: 
 โรงพิมพ์ประยูรวงศ์. 
เสงี่ยม โตรัตน์.  (2546).  “การสอนเพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์.”  ศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศิลปากร  67(82): 22-38. 
สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์.  (2546).  การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ.  กรุงเทพฯ : 
            บุ๊คพอยท์. 
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์.  (2550).  “หลักสูตรครุศาสตร์บณัฑิต.”  ใน เอกสารประกอบการสอน 

วิชา ECED 201 การศึกษาปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
สุขุมาล เกษมสุข.  (2535).  การสอนทักษะทางสังคมในชั้นประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา 

หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
สุจิตรา เวทยาวงศ์.  (2545).  “การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านความสามารถในการ 

เขียนภาษาอังกฤษเจตคติต่อการอ่าน และการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 
ที่ 4 ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้โครงสร้างระดับยอด (Top-level Structure)  
ประกอบกับกลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) กับการสอนอ่านตามคู่มือ 
ครู.” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สุดาจิต สุ่มมาตย์. (2547). “ศึกษาการประเมนิผลตามสภาพจริงในทักษะการอ่านและการ 
เขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านนา 
แพง จังหวัดร้อยเอ็ด.” วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

สุภัทรา อักษรานุเคราะห์.  (2532).  การสอนทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุมิตรา อังวัฒนกุล.  (2539).  แนวคิดและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศกึษา.  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุพัฒน์ สุกมลสันต์.  (2539).  ธนาคารข้อทดสอบการทดสอบปรับเปลี่ยนด้วยคอมพิวเตอร์.   
กรุงเทพฯ: วัทรพัฒน์ จ ากัด. 

สุวรรณา ตันตยานุสรณ์ และอัญชลี  เสริมส่งสวัสดิ์.  (2557).  “การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะ 
การเขียนภาษาอังกฤษส าหรบันักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน้.” วารสารมนุษยศาสตร์สาร  
13 (2): 15-24. 



309 

สุวิมล ติรกานันท์.  (2549).  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏบิัติ.  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

อัจฉรา  วงศ์โสธร.  (2543).  การทดสอบและประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษ.  
             กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพจ์ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
อัจฉรา  วงศ์โสธร.  (2529).  เทคนิควิธีการสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษส าหรบวดัและ 

ประเมินผลการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพจ์ุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย.  

อารีรักษ์  มีแจ้ง.  (2547).  “การพัฒนารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช ้
           หลักการเรยีนรู้แบบร่วมงานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรูก้ารอ่านส าหรับนิสิต 
           นักศึกษา.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา บัณฑิต 
            วิทยาลัย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
อุษณีย์ โพธิสุข.  (2545).  สร้างเดก็ให้เป็นอัจฉริยะ เลม่ท่ี 5 : E.Q. ปัญหาหนักของ 

มนุษยชาติ.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์. 
                                         
ภาษาอังกฤษ 
 
Abidin,  Mohamad Jafre B. Zoinol.  (1997).  “A task-based approach to project work.”     
            An International Journal 2(2) (December 1997): 12-19. 
Adams, W. R.  (1989).   Developing Reading Versatility. Fort Worth: Holt, Rinehart and  
         Winston, Inc. 
Ahangari, Saeideh and Samadian, Zarrin.  (2014).  “The Effect of Cooperative Learning  

Activities on Writing Skills of Iranian EFL Learners.”  Linguistics and Literature 

Studies 2(4): 121-130. 
Albeckay, Emhemmad Masoud.  (2014). “Developing Reading Skills through Critical  

Reading Programme amongst Undergraduate EFL Students in Libya.”  Procedia  

– Social and Behavioral Sciences 123 : 175 – 181. 
Alkin, M.C.  (1992).   Encyclopedia of Educational Research. New York: Macmillan 
           Publisher. 
 
 



310 

Alston, Doris, N.  (1972).  “An investigation of the critical reading ability of classroom  
            teachers in relation to selected background factors”.  Educational Leadership   
           January 29 (4) : 341-343. 
Amir Marzbana and Fatemeh Alinejadb.  (2014).  “The Effect of Cooperative Learning on  

Reading Comprehension of Iranian EFL Learners.”  Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 116 : 3744 – 3748. 
Aragaw Delele Endeshaw. (2015). “The Effect of Cooperative Learning on Students’ Efl  

Reading Comprehension: Meshentie Grade Nine High School Students in 
Focus.”  Education Journal 4 (5) : 222-231. 

Arends. (1994). Learning to teach. 3rd Ed. New York: McGraw Hill. 
Baker, L. (1999).  “Metacognition, comprehension monitoring, and the adult leader.”  
  Educational Psychology Review 5(2): 3-38. 
Barnes, C. P. (1979). Questioning strategies to develop critical thinking skills. Paper 

presented at Claremont Reading Conference annual meeting, Claremont, 
California. 

Bell, J., & Burnaby, B.  (1984).  A Handbook for ESL Literacy.  Agincourt, Ontario:  
Dominie Press. 

Bereday, G.Z.F.  (1964).  Comparative Methods in Education.  New York: Reinhart, Holt  
            and Winston. 
Best, John, W. and Kahn, J.V.  (1986).  Research in education.  Englewood Cliffs :  
           Prentice-Hall, Inc. 
Beyer, B.K., (1987). Practical Strategies for the Teaching of Thinking. Boston: .Allyn and  
 Bacon, Inc.,  
Block, D.  (1994).  “A day in the life of a class: Teacher/learner perceptions of task  
           purpose.” System 22 (2): 473-486. 
Boutin,  Marie-Christine and et al.  (1987).  Writing (intermediate).  Oxford : Oxford  

University Press. 
 
 



311 

Breen, M.  (1989).  “The evaluation cycle for language learning tasks”. in R.K. Johnson  
            (ed.): The Second Language Curriculum. Cambridge: Cambridge University  
            Press. 
Brenda D. Smith and Lee, Ann Morris.  (2014).  Bridging the Gap.  11st Ed. Boston:  

Longman. 
Brodeski, Jennifer and Hembrough,  Meghan.  (2007).  Improving social skills in young  

children.  Chicago: McGraw Hill. 
Brown, James Dean.  (1995).  The Elements of Language Curriculum: A Systematic  

Approach to Program Development. Boston: Heinle & Heinle Publishers. 
Bygate, M.  (1999).  “Task as context for the framing, reframing and unframing of  

language.”  System 27(3) : 33-48. 
Cali, Kathleen and Bowen, Kim.  (2007).  The five features of effective writing.  Chapel  

Hill. The University of North Carolina at Chapel Hill, NC. 
Calkins, L.  (1986).  The art of teaching writing.  Portsmouth, NH: Heinemann. 
Cameron, Lynne.  (2001).  Teaching languages to young learners.  Cambridge:  
              Cambridge University Press. 
Candlin, C. N.  (1987).  Towards task-based language learning. In C. N. Candlin & D.  

Murphy (Eds.), Language learning tasks (Lancaster Practical Papers in English 
Language Education, Vol. 7, pp. 5-22). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.  

Candlin, Christopher and Dermot,  Murphy.  (1987).  Language learning tasks. Sydney:  
           Prentice-Hall International. 
Chapman, G.D.  (1991).  “The effects of cooperative team learning on student  
              achievement in verbal learning strategies.” Doctoral dissertation, The University  
              of Alabama.  
Carless, D.  (2003).  “Factors in the implementation of task-based teaching in primary  
             schools.”  System 31(2): 485-500. 
Carless, David.  (2002).  “Implementing Task-Based Learning with Young Learners.”        

ELT Journal 56(4): 389-396. 
 



312 

Carter, Christine Evans.  (2011).  Mindscarpes: Critical reading skills and strategies.  
Boston:  Wadsworth, Cengage Learning. 

Chapman, G.D. (1991). “The Effects of Cooperative Team Learning on Student   
  Achievement in Verbal Learning Strategies.” Dissertation Abstracts International.  

52 (November  1991) : 1-621– A. 
Clegg, C. S.  (1988).  Critical Reading and Writing Across the Discipline.  New York:  

Holt, Rinehart and Winston, Inc. 
Coady, J.  (1979).  “A psycholinguistic model of the ESL reader.” In R. Mackay, B.  

Barkman, & R. R. Jordan. (Eds.),  Reading in a second language. Rowley, MA:  
Newbury House. 

Cohen, E. G.  (1994).  Designing Group work: Strategies for the Heterogeneous  

Classroom.  2nd Ed.  New York: Teachers College Press. 
Cohen, L.,  Manion, L. & Morrison. K.  (1996).  A guide to teaching practice. London:  
  Routledge.       
Cooper, David, and Shipman, Dorothy A.  (1988).  To What and How of Reading  

Instruction. Ohio:  Merill Publish Company. 
Couzijn,  Michel.  (1995).  “Observation of reading and writing activities: Effects on  

learning and  transfer.”  Dissertation Phd. : University of Amsterdam. 
Craven, Miles.  (2009).  Reading Keys 2.  Oxford:  Macmillan Education.  
Crookes, G., & Gass, S.  (1993).  Tasks and language learning.  Clevedon, UK:  
             Multilingual Matters. 
Cunningsworth, A.  (1995).  Choosing your coursebook.  Oxford: Heinemann. 
Davine, T.G.  (1987).  Teaching studying skills: A guide for teachers.  Boston :  
               Allyn and Bacon. 
Doughty, C., & Pica, T.  (1986).  “Information gap tasks: Do they facilitate second  
              language acquisition?.”  TESOL Quarterly 30(2) : 305-325. 
Dubin, Fraida and Olshtain, Elite.  (1992).  Course Design: Developing Programs and  

Materials for Language Learning.  Cambridge: Cambridge University Press.  
 



313 

Dunkin, M. J., & Biddle, B. J.  (1974).  The study of teaching.  New York: Holt, Rinehart,  
& Winston, Inc. 

Durkin, D.  (1974).  Teaching Them to Read.  Boston:  Allyn & Bacon, Inc. 
Earl, Lorna M.  (2013).  Linking Classroom Assessment with Student Learning.  2nd Ed.  

London:  Nelson Thornes Ltd.    
Ellis, R.  (2003).  Task-based language learning and teaching.  Oxford: Oxford University  

Press. 
Eskey, D. E.  (1988).  “Holding in the bottom: an interactive approach to the language  

problems of second language readers.”  In P. L. Carrell et al. (Eds.), Interactive 

approaches to second language reading. Cambridge: Cambridge University  
Press.  

Facione, P.A.,  (1984).  “Toward a theory of critical thinking.”  Liberal Education 70: 253–        
            261. 
Ferrer, Lourdes M.  (2004). “Developing Understanding and Social Skills Through  

Cooperative Learning.” Journal of science and mathematics education in  

Southeast Asia 27 (2):  45-61.  
Finocchiaro,  Mary and Michael Bonomo.  (1980).  The Foreign Language Learner: A  

Guide for Teachers. New York: Regents. 
Floyd, P., & Carrell, P.L.  (1987).  “Effects on ESL reading of teaching cultural content 

schemata.” Language Learning 37 (1) : 256-280. 
Fontenot, D.W.  (1995).  “The Effects of Cooperative Learning Methods in Conjunction  

with Traditional in Seventh – Grade Earth Science Classes.” Dissertation  

Abstracts International. 57 (1996) : 86 – A. 
Garrigus, R.  (2002).  Design in Reading: An Introduction to Critical Reading.  New York:  

Longman. 
________.  (2000).  Critical Reading and Writing: An Introductory Course book.  

London:  Routledge. 
Good, Carter V.  (1973).  Dictionary of Education.  New York:  McGraw-Hill.  
 



314 

Goodman, K.  (1986).  What's whole in whole language?.  Portsmouth NH: Heinemann. 
________.  (1971).  Reading: a psycholinguistic guessing game.Iin H. Singer and R.B.  

Ruddell (eds.), Theoretical Models and Processes of Reading.  Newark,  
Delaware: International Reading Association.  

Goodwin, M.  (1999 ).  “Cooperative learning and social skills: What skills to  
           teach and how  to teach them.” Intervention in School and Clinic, 35(1) :  29-33. 
Grabe,  W.  (2009).  Reading in a second language: Moving from theory to practice.   

Cambridge: Cambridge University Press.  
Grainger, P. R.  (1997).  “Language-learning strategies for learners of Japanese:  

investigating ethnicity.”  Foreign Language Annals 30 (3): 378-385. 
Griffiths, C. (2003). “Patterns of language learning strategy use.” System 31 (2) : 367- 

383. 
Hackman, Sue.  (2008).  Teaching effective vocabulary. Nottingham: the Department for  

Children, Schools and Families. 
Hafner, L. E.  (1974).  Improving Reading in Middle and Secondary Schools. New York:  

Macmillan Publishing Co., Inc.  
Hairston M. (1982). “The winds of change: Thomas Kuhn and the revolution in the  

teaching of writing.” College Composition and Communication 33(1) : 76-88. 
Hancock, O. (1987). Reading skills for college students. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- 

Hall. 
Hargie, Owen and Patrick McCartan.  (1986).  Social Skills and Psychiatric Nursing.  

London: Nelson Thornes Ltd. 
Harndek,  Anita.  (1978).  Critical Reading Improvement. Boston:  McGraw-Hill. 
Harris, David G.  (1969).  Testing English as a second language. New York: McGraw Hill 

Book Company.  
Harris, Albert J.  (1979).  “The Effective Teacher of Reading.” The Reading Teacher 33  

(2): 135-140. 
Heaton, J.B.  (1990).  Classroom Testing. London: Longman London Press.  
 



315 

Hedge, Tricia.  (2000).  Teaching and Learning in the Language Classroom.  Oxford:  
Oxford University Press.  

________.   (2005).  Writing.  2nd Ed.  Oxford: Oxford University Press. 
Henry, J.  (2000).  Writing workplace cultures: An archeology of professional writing. 

Carbondale, IL: Southern Illinois University Press. 
Hewins, Catherine P.  (1986).  “Writing in a Foreign Language : Motivation and the  

Process Approach.” Foreign Language Annals 19 (3) : 219–223. 
Holliday, D.C.  (1995).  “The effects of cooperative learning strategy jigsaw II on  

academic achievement and cross-race relationships in a secondary social  
studies classroom.”  Doctoral dissertation. The  University of Sathern Mississippi. 

Hong-qin, Y.  (2007).  “Application of TBT in reading class.” US-China Education Review  
            4(5): 39-42. 
Hoy, Cheri., and Greg, Noel.  (1994).  Assessment. The Special Educator’s Role.  
 Belmont: Brooks/Cole Publishing Company. 
Hudson, T.  (1982).  “The effects of induced schemata on the “short circuit” in L2  
 reading: Non-decoding factors in L2 reading performance.” Language Learning  
 32(2): 1-31. 
________.  (2007).  Teaching second language reading.  Oxford: Oxford University  
 Press.   
Hughes, Arthur.  (2000).  Testing for Language Teachers.  12th Ed.  Cambridge :  

Cambridge University Press. 
Jacobs, H. L., et al.  (1981).  Testing ESL Composition: A Practical Approach.  Rowley,  

MA: Newbury House. 
Janzen, J., & Stoller, F. L. (1998). “Integrating strategic reading in L2 instruction.” 

Reading in a Foreign Language 12 (1) : 251–269. 
Jarolimek, J.  (1997).  Social Studies in Elementary Education.  New York: The  

Macmillan Company.  
 
 



316 

Jasim,  Basim Y.  (2007).  “The Impact of Instruction in Critical Reading Strategies on 
Advanced Iraqi EFL learners' comprehension.” College of Basic Education  

Researchers Journal 7(1): 320-363. 
Javed, Muhammad et al.  (2013).  “A Study of Students’ Assessment in Writing Skills of  

the English Language.” International Journal of Instruction 6(2) : 129-144.  
Johnson, K.  (2003).  Designing language teaching tasks.  Hampshire: Palgrave  
            Macmillan. 
Johnson, Keith and Morrow Kieth.  (1981).  Communication in the Classroom.  London:  

Longman Group. 
Johnson, D.W.  (1986).  Reaching out: Interpersonal effectiveness and self-actualization.  
            Englewood Cliffs : N.J. Prentice Hall. 
Johnson, D.W. and Johnson, F.  (1987).  Joining together group theory and group skills.  
            Englewood Cliffs : N.J. Prentice Hall. 
Johnson, D., & Johnson, R. (1994). Learning together and alone: Cooperative,  

          competitive and individualistic learning.(5th ed.). Needham Heights, Mass: Allyn  
            and Bacon.  
Johnson, D.W., & Johnson, R.T.  (1990).  “Social skills for successful group work”.  
          Educational Leadership 47(4) : 29-33. 
Johnson, D., Johnson, R., & Holubec, E.  (1998).  Cooperation in the classroom.  Edina, 

Minnesota: Interaction Book Company. 
Johnson, Patricia.  (1982).  “Effects on Reading Comprehension of Building Background  

Knowledge.” TESOL Quarterly 6 (4) : 503-516. 
Joyce, B. & Weil, M.  (2000).  Models of Teaching. (6th ed.) Boston: Allyn and Bacon.  
Kamsiah Abdullah.  (1988).  “Critical reading skills: Some notes for teachers.” REACT           

1(1) : 32-36. 
Kagan, S.  (1994).  Cooperative learning.  2nd Ed.  San Juan Capistrano, CA:  
             Resources for Teachers. 
Kaufman, R., Rojas, A.M., & Mayer, H.  (1993).  Needs assessment: A user’s guide.  

Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.  



317 

Kellogg, R. T.  (2008).  “Training writing skills:  A cognitive developmental perspective.” 
Journal of writing research 1 (1) : 1-26.  

Krashen, S.  (1981).  Second Language Acquisition and Second Language Learning.  
             Oxford: Pergamon.  
Langan, John.  (2007).  College Writing Skills with Readings. 7th Ed. Boston:  McGraw- 

Hill Higher Education.   
Lannon, John M.  (2007).  The writing process: a concise rhetoric, reader, and  

handbook.  9th Ed.  New York: Pearson Education, Inc. 
Lee, J.  (2000).  Tasks and communicating in language classroom.  Boston: McGraw-  

Hill. 
Lerner, J.  (1997).  Learning Disabilities: Theories, Diagnosis, and Teaching Strategies.  

New York: Houghton Miffin.  
Levine, Martin G. and  Haus, George J.  (1985).  “The Effect of Background Knowledge  

on the Reading Comprehension of  Second Language Learners.”  Foreign  

Language Annuals 18 (5): 391-397. 
Lewis, Jill.  (2007).  Academic Literacy: Readings and Strategies, 4th Ed. Boston:  
  Wadsworth Cengage Learning. 
LI Jian-ping and ZANG Li-sha.  (2016).  “The Application of Schema Theory to English  
  Reading Teaching in Junior High School.” Sino-US English Teaching 13, 14-21.  
Li Huijie.  (2010).  “Developing a Hierarchical Framework of Critical Reading  

Proficiency.” Chinese Journal of Applied Linguistics 33 (6): 40-54. 
Likert, R.  (1932).  “A technique for the measurement of attitude.” Archives of  

Psychology 140 (8) : 1-55.  
Littlewood,  W.  (2004).  “The task-based approach: Some questions and suggestions.”  
           ELT Journal 58(4) : 319-326. 
Loghmani, Neda and Biria, Reza.  (2016).  “Instructional Efficacy of Task-Based  

Approach in Teaching Micro-Skills to Iranian EFL Learners Coping with English  
for Academic Purposes (EAP) Reading Texts.” Journal of Applied Linguistics and 

Language Research 3(4) : 24-37. 



318 

Long, M., & Crookes, G.  (1992).  “Three approaches to task-based syllabus  
           design.”  TESOL Quarterly 26(1) : 27-56. 
Long, M. H.  (1983).  “Native speaker/non-native speaker conversation and the  

negotiation of comprehensible input.”  Applied Linguistics 4 (3) : 126-141.  
Liu, X.  (2010).  “An application of Appraisal theory to teaching college English reading  

in China.”  Journal of Language Teaching and Research 1: 133-135. 
Madsen, H.S.  (1983).  Techniques in testing. Oxford: Oxford University Press. 
Malarcher, Casey and  Andrea Janzen.  (2005).  Reading Challenge 2.  Compass  

Publishing. 
McArthur, J. R.  (2002).  “The why, what and how of teaching children social skills.”  

Social Studies 93 (4) : 183-185.  
McKay, S.  (1979).  “Communicative writing.” TESOL Quarterly 2 (1) : 73-80. 
Milan, D.  (1995).  Developing Reading Skills. New York: McGraw-Hill, Inc. 
Mu, Congjun.  (2005).  “A Taxonomy of ESL Writing Strategies.” In Redesigning  

Pedagogy: Research, Policy, Practice : 1-10. (Unpublished)  
Nasrollahi, Mohammad Ali, Krishnasamy, Pramela Kris N. and Noor, Noorizah Mohd.  

(2015).  “Identifying the Critical Reading Strategies Employed by Iranian EFL  
Learners.”  International J. Soc. Sci. & Education  5 (2) : 2227-393  

Nation, I.  (2001).  Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge  
University Press.  

Nolasco, Rob.  (1987).  Writing (Upper-intermediate). Oxford : Oxford University Press. 
Nordina, Noli Maishara.  (2013).  “Improving reading skills through effective reading  

strategies.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 70 : 709 – 714. 
Norman, D.  (2005).  Using STAD in an EFL Elementary School Classroom in South   

Korea: Effects on Student Achievement, Motivation, and Attitudes toward  
Cooperative  Learning.  Master's research paper. University of Toronto. 

Nunan, D.  (1999).  Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge:   
           Cambridge University Press. 
 



319 

Nunan, D.  (2004).  Task-based language teaching. Cambridge: Cambridge  
           University Press. 
Oliva, P. F.  (2009).  Developing the curriculum. 7th Ed.  Boston: Allyn and Bacon. 
Olsen, Roger W. B., and S. Kagan.  (1992).  About cooperative learning.  In Cooperative 

         language learning : A teacher’s resource book, ed. C. Kessler. Englewood Cliffs,  
           N.J.: Prentice Hall.  
Orlando, Joseph Edward.  (1992).  “Comparative Learning: Students Achievement and  

Attitude in Community college Freshman English Classes”, Dissertation  

Abstracts International. 25 (7): 382–A; January. 
Oxford, R. L.  (1990).  Language learning strategies: what every teacher should know.  

New York: Newbury House Publishers.  
Pardede, P.  (2007).  Developing Critical Reading in the EFL Classroom. FKIP- 

UKI English Department Bimonthly Collegiate Forum. 4(1): 23-34. 
Patching, W., et al.  (1983).  “Direct instruction in critical reading.”  Reading Research  

Quarterly 18(2) : 406-418.  
Patty, W. T., Dorothy, C. P. & Majorie F.  (1985).  Teaching experience in language:  

Tools and Techniques for Language Arts Methods. 4th edition. New York: Allyn  
and  Bacon Inc. 

Picas,  A.  (1982).  Teaching English writing.  London:  Macmillan. 
Pica, T.   (1987).  “Second language acquisition, social interaction, and the classroom.”  
          Applied Linguistics 8 (1) : 1-25. 
Pica, T., Kanagy, R., & Falodun, J.  (1993).  “Choosing and using communication tasks  

for second language instruction.” In G. Crookes & S. Gass (Eds.), Tasks and  

language learning (pp. 9-34). Clevedon, England: Multilingual Matters. 
Pirozzi, R.  (2003).  Critical Reading, Critical Thinking.  2nd Ed.  New York: Longman. 
Prabhu, N.S.  (1979).  The procedural syllabus. In Communicative syllabus design and  

          methodology.  Oxford : Pregamon Press.  
Raimes, Ann.  (1983).  Teachiniques in Teaching Writing.  New York: Oxford University  

Press.  



320 

Rajabi, Peyman and Tabatabaee, Mahin Sadat.  (2015).  “The Impact of Teaching  
Critical Reading Strategies on the Development of Critical Reading Ability of  
Iranian EFL Learners.”  Journal of Applied Linguistics (Dubai) 1(1) : 75-90.  

Raygor, A. L. & Raygor, R. D.  (1985).  Effective Reading: Improving Reading Rates and  

Comprehension.  New York: McGraw-Hill Book Company. 
Reid, M. Joy.  (1993).  Teaching ESL Writing. Englewood Cliffs, New Jersey: Regent / 

Prentice Hall. 
Reinking, J. A., & Hart, A.W.  (1991).  Strategies for successful writing. 2nd ed.  

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
Reviere, R., Berkowitz, S., Carter, C.C. & Ferguson, C.G.  (1996).  Needs assessment: A  

  creative and practical guide for social scientists. Washington, D.C.: Taylor &  
Francis.  

Riazi, A.  (1997).  “Acquiring disciplinary literacy: A social-cognitive analysis of text  
production and learning among Iranian graduate students of education.” Journal  

of Second Language Writing 6(2) : 105-137. 
Richards J.  (2001).  Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge  

University Press. 
Richards, Jack C. and others.  (1985).  Longman dictionary of applied linguistics.  

Harlow: Longman. 
Richards, Jack C. and  Samuela Eckstut-Didier.  (2003).  Strategic Reading 1 (Strategic  

Reading).  Cambridge: Cambridge University Press. 
Riggio, Ronale E.  (1998).  Social skills inventory. U.S.A. : Consulting Psychologists  

Press. 
________.  (1986).  “Assessment of Basic Social Skills,”  Journal of Personality and  

Social Psychology 51(3): 649-660. 
Robinson, Helen Mansfield. (1960). Sequential development of reading abilities.  

Chicago: University of Chicago. 
Robinson, P.  (2001).  Cognition and second language instruction. Cambridge:  
             Cambridge University Press. 



321 

Rosenshine, B.V.  (1980).  “Skills hierarchies in reading comprehension”.   In Theoretical  
 issues in reading comprehension: Perspectives from cognitive psychology,  
 linguistics, artificial intelligence, and education. Hillsdale, N.J.: Lawrence  
 Erlbaum Associates. 
Rumelhart, D.E.  (1980).  Schemata: the building blocks of cognition. In: R.J. Spiro et al.    

Theoretical Issues in Reading Comprehension.  Hillsdale, NJ: Lawrence  
Erlbaum. 

________.  (1985).  Toward an interactive model of reading. In H. Singer, & R. Ruddell  
(Eds.), Theoretical models and processes of reading. Newark DE: International  
Reading Association. 

Sansers, J.R.  (1992).  Evaluating school programs: And educator’s guide. Newbury  
Park, CA. Corwin Press.     

Samuda, V., & Bygate, M. (2008).  Tasks in second language learning. London:  
             Palgrave. 
Saylor, J. G. and Alexander, W. M.  (1981).  Curriculum planning for better teaching and  

learning. (4th ed.).  New York, NY: Holt, Rinehart, & Winston. 
Schoenbach, Ruth et al.  (1999).  Reading For Understanding: A Guide to Improving  

Reading in Middle and High School Classrooms.  San Francisco: Jossey-Bass. 
Schloss, J.P. and M.A. Smith.  (1994).  Applied Behavior Analysis in Classroom.   

America:  Allyn Bacon.  
Shanahan, Timothy and Lomax, Richard G.  (1988).  “ A Development Comparison of  

Three Theoretical Models of the Reading-Writing Relationship.”  Research in the  

Teaching of English 22 : 58-67. 
Shavelson, R. J. and Stern, P.  (1981).  “Research on teachers’ pedagogical thoughts, 
            judgments, decisions and behavior.”  Review of Educational Research 51(4) :  
            455-498. 
Sheridan, S.M.  (1999).  “A Contextualized Framework for Social Skills Assessment,  

Intervention, and Generalization.” School Psychology Review 28(1) : 84. 
 



322 

Simmons, J.L.  (1994).  Teachers’ perspectives of the implementation of cooperative  
            learning in a “Whole language school. Doctoral dissertation, Indiana  
             University. 
Skehan, P.  (1998).  A cognitive approach to language learning. Oxford: Oxford  

University Press. 
________.  (2003).  “Task-based instruction.” Language Teaching 36 (3) : 1-14. 
Slavin, R. E.  (1987).  “Cooperative learning: Can students help students learn?.”  

Instructor 2: 74-78. 
________.  (1990).  Cooperative learning: Theory, research, and practice.  
        2nd Ed.  Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.  
Smith, B.  (2001).  The reader’s handbook: reading strategies for college and   

         everyday life.  2nd Ed.  New York: Longman. 
Smith, F.  (1971).  Understanding reading: A psycholinguistic analysis of reading and  

 learning to read.  New York: Holt, Rinehart and Winston. 
________.  (1973).  Psycholinguistics and reading. New York: Holt, Rinehart and Winston. 
________.  (1982).  Writing and the Writer. London: Heinemann. 
Smith, F., & Goodman, K.  (1971).  On the psycholinguistic method of teaching 

Reading.  Elementary School Journal 71(2) : 171–181. 
Smith, Nila B.  (1963).  Reading Instruction for Today’s Children.  New Jersey: Prentice –  

Hall. 
Seow, A.  (2003).  The writing process and process writing.  In J. C. Richards & W.A. 

Renyanda (Eds.), Methodology in language teaching: An anthology of current 

practice (pp. 315-320). Cambridge, England: Cambridge University Press. 
Spache, George D and  Berg, Paul C.  (1971).  The art of efficient reading.   2nd Ed.  

New York : Macmillan.  
Stahl, S.  (1990).  Beyond the instrumentalist hypothesis: some relations between word  

 meanings and comprehension. University of Illinois at .Urbana- Champaign.  
Sternberg, R.J.  (1985).  “A statewide approach to measuring critical thinking skills.” 
 Educational Leadership 4 (3) :  40–43. 



323 

Swain, M. & Lapkin, S.  (2000).  “Task-based second language learning: The uses  
           of the first language.” Language Teaching Research  4(3) : 221-50. 
Swales, John. M. and Christine B. Feak.  (1997).  Academic Writing for Graduate  

Students. 3rd Ed.  Michigan: The University of Michgan. 
Syafini Bt Ismail and Tengku Nor Rizan Tengku Mohamad Maasum.  (2010).  “The  

Effects of Cooperative Learning in Enhancing Writing Performance.” Procedia –  

Social and Behavioral Sciences 118 : 3588 – 3615. 
Taba, Hilda.  (1962).  Curriculum Development : theory and Practice.  New York:  

Harcourt Brace and World. 
Talebi,  Meraj and  Talebi,  Maryam.  (2015).  “The Effect of Teaching Critical Reading  

Strategies on Making Advanced Iranian EFL Learners the Critical Readers.” 
Cumhuriyet University Faculty of Science Science Journal 36( 3) : 1179-1189.   

Tanasarnsanee, Mika.  (2002, March). 3Ps, Task-Based Learning and the Japanese  
Learners.  The English Teacher. An International Journal Institute for English 

Language Education Assumption University 5(2) : 165-168. 
Thomas, Freddy Level.  (1977).  The Extent of the Relationship between Reading  

Achievement and Writing Achievement among College Freshmen.” Dissertation  

Abstract International 37 April: 6320-A. 
Tomlinson, B.  (1998).  Materials development in language teaching. Cambridge:  

Cambridge University Press. 
Tongra-ar, Rapin.  (2000).  “Creating a constructive and positive environment in the EFL 

classroom Rdm University.” Thai TESOL Bulletin. 13 (2) : 135 – 158. 
Tyler, R. W.  (1949).  Basic principles of curriculum and instruction. Chicago, IL:  

University of Chicago Press. 
Van den Branden, K. (2006). Task-based language teaching in practice. Cambridge:  

Cambridge University Press. 
Vygotsky, L.S.  (1978).  Mind in Society: The Development of Higher Psychological  

Processes.  Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 
 



324 

Walker, Debra, Kate Kiefer, and Stephen Reid.  (2012).  Critical Reading. Writing@CSU.   
Wallace, C.  (2003).  Critical Reading in Language Education.  New York: Palgrave  

Macmillan. 
________.  (2003).  Reading.  Oxford: Oxford University Press. 
Wassman, R. & Paye, A.  (1985).   A reader’s handbook. New York: HarperCollins  

Publishers. 
Watson, G., & Glaser, E. M.  (1980).  Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal, Forms  

A and B manual.  San Antonio, TX: The Psychological Corporation. 
Weigle, Sara Cushing.  (2009).  Assessing Writing.  Cambridge: Cambridge University  

Press. 
Weir, C and J. Roberts.  (1994).  Evaluation in ELT.  Oxford: Blackwell. 
Westwood, Peter.  (2007).  Commonsense Methods for Children with Special Needs.  

5th Ed.  London: Routledge. 
White, R.  (1980).  Teaching Written English. London: George Allen & Unwind. 
White, R. and V.  Arndt.  (1991).  Process Writing.  Harlow: Longman.  
Widdowson, H. G. (1987).  Exploration in Applied Linguistics.  London: Oxford  

University. 
________.  (1978).  Teaching Language as Communication. Oxford: Oxford University  

press. 
Willis, J.  (1996).  A framework for task-based learning. London: Longman. 
Willis, D., & Willis, J.  (2007).  Doing Task-based Teaching. Oxford: Oxford University  
            Press. 
Wiriyachitra, A.  (2002).  “English-language teaching and learning in Thailand in this  
  decade.” Thai TESOL Focus 15 (1) : 4-9. 
Wiriyachitra,  A.& Hobelman P.  (1990).  “A Balanced Approach to Teaching of  

Intermediate -Level Writing Skills to EFL Students.”  Forum 28 (4) : 37-39. 
Witkin, B. R.  (1984).  Assessing needs in educational and social programs.   
 San Francisco: Jossey-Bass. 



325 

Witkin, B. & Alshuld, J.  (1995).  Planning and conducting needs assessments: A 

practical guide.  Thousand Oaks, CA: Sage.  
Wood, D. J., Bruner, J. S., & Ross, G.  (1976).  “The role of tutoring in problem solving.”   
          Journal of Child Psychiatry and Psychology 17(2) : 89-100. 
Zamel, V.  (1982).  “Writing: The process of discovering meaning.” TESOL Quarterly 16  

(2): 195-209. 
 

อินเตอร์เน็ต 
 
Cimcoz, Y.  (1999).  Teaching ESL/EFL Students to Write Better. The Internet TESL  

Journal 5 (10) : 1 [Online].  Accessed March 12, 2014. Available from  
http://iteslj.org/Techniques/Cimcoz-Writing.html. 

Collings, Rosalyn and Randall, Michele. (2000). Identifying Tone. [Online].  Accessed  
March 12, 2017.  Available from 
http://ctl.byu.edu/sites/default/files/docs/critical_reading_mini-lessons/47-
Identifying_Tone.pdf. 

Dahley,  A. M.  (1994).  Cooperative learning classroom research. [Online].  Accessed  
March 27, 2015. Available from http://alumni.media.mit.edu/~andyd/mindset/ 
design/clc_rsch.html 

Dombeck, M. and Wells-Moran, J.  (2006).  Social skills. [Online].  Accessed  April 12,  
2016.  Available from

 http://www.mentalhelp.net/poc/viewdoc.php?type=doc&id=9773&cn=353   
Duke, N. K. & Pearson.  (2005).  Effective practices for developing reading  

comprehension. [Online].  Accessed March 12, 2017.  Available from 
http://www.ctap4.org/ infolit/trainers/comprehe_strategies.pdf. 

Duncan, Jennifer.  (2005).  How to read critically. [Online].  Accessed January 10, 2013.  
Available from  

http://ctl.utsc.utoronto.ca/twc/sites/default/files/CriticalReading.pdf.   
 

http://iteslj.org/Techniques/Cimcoz-Writing.html
http://ctl.byu.edu/sites/default/files/docs/critical_reading_mini-lessons/47-Identifying_Tone.pdf
http://ctl.byu.edu/sites/default/files/docs/critical_reading_mini-lessons/47-Identifying_Tone.pdf
http://alumni.media.mit.edu/~andyd/mindset/%20design/clc_rsch.html
http://alumni.media.mit.edu/~andyd/mindset/%20design/clc_rsch.html
http://www.mentalhelp.net/poc/viewdoc.php?type=doc&id=9773&cn=353
tp://www.ctap4.org/%20i
http://ctl.utsc.utoronto.ca/twc/sites/default/
http://ctl.utsc.utoronto.ca/twc/sites/default/


326 

Grandin, T.  (2001).  Teaching Tips for Children and Adults with Autism. [Online].  
Accessed  March 12, 2017.  Available from  
http://www.autism.org/temple/tips.htm. 

Hoy, Cheri and Noel Gregg.  (1994).  Assessment: The Special Educator’s Role.  

California: Brook/Cole. [Online].  Accessed January 10, 2014.  Available from 
http://ollie.dcccd.edu/Services/StudyHelp/StudySkills/sub/rdgcri.htm.   

Kadir, Norbaiyah Abd et al.  (2014).  The Importance of Teaching Critical Reading Skills   

in a Malaysian Reading Classroom. [Online].  Accessed  March 12, 2017.  
Available from https://www.westeastinstitute.com/wp-
content/uploads/2014/06/Norbaiyah-Abd-Kadir-Full-Paper.pdf. 

Kim, Miyoun.  (2013).  Genre-Based Approach to Teaching Writing. [Online]. Accessed   
March 12, 2017.   Available from 
https://hpu.edu/CHSS/English/TESOL/ProfessionalDevelopment/.../07Kim_Genre.
pdf.  

Ladusaw,  William A.  (2004).  Biased Questions.  [Online].  Accessed  April 12, 2013.  
Available from http://people.ucsc.edu/~ladusaw/docs/BQs2.pdf.  

Laufer, Batia.  (2013).  Vocabulary and Writing. [Online].  Accessed  March 12, 2017.  
Available from  
https://www.researchgate.net/publication/258884237_Vocabulary_and_Writing.  

Lee, Jong-Chul.  (2011).  Teaching Writing and Teaching Vocabulary. [Online].   
Accessed  March 12, 2017.  Available from  
https://www.researchgate.net/publication/294117602_Teaching_Writing_and_Te
aching_Vocabulary. 

Longview Community College, Lee’s Summit.  (2000).  What Is Critical Thinking? 

Strategies for Success.  [Online].  Accessed January 8, 2014 . Available from  
http://www.accd.edu/sac/history/keller/ACCDitg/SSCT.  

Massi, P.M.  (2001).  “Interactive in the EFL Class: A Repertoire of Tasks.” The Internet  

TESL Journal 7(6): 32-48. [Online].  Accessed  April 12, 2013.  Available from  
 http://iteslj.org/Techniques/Massi-WritingTasks.html. 

http://www.autism.org/temple/tips.htm
http://ollie.dcccd.edu/Services/StudyHelp/StudySkills/sub/rdgcri.htm
https://hpu.edu/CHSS/English/TESOL/ProfessionalDevelopment/.../07Kim_Genre.pdf
https://hpu.edu/CHSS/English/TESOL/ProfessionalDevelopment/.../07Kim_Genre.pdf
http://people.ucsc.edu/~ladusaw/docs/
http://people.ucsc.edu/~ladusaw/docs/
https://www.researchgate.net/publication/294117602_Teaching_Writing_and_Teaching_Vocabulary
https://www.researchgate.net/publication/294117602_Teaching_Writing_and_Teaching_Vocabulary
http://www.accd.edu/sac/history/keller/ACCDitg/SSCT
http://iteslj.org/Techniques/Massi-WritingTasks.html


327 

Matira, Patrick.  (2011).  The importance of critical reading.  [Online].  Accessed  March  
16, 2013.  Available from  
 http://www.helium.com/items/2241881-the-importance-of-critical-reading. 

Moor, P.  (2005).  “A task-based approach to oral work.” International House London  

Journal 2: 5-8. [Online].  Accessed  April 12, 2013.  Available from  
http://www.ihworld.com/ihjournal/a_task_based_approach_to_oral_work_by_pete
moor.doc. 

Okeke, Ruth.  (2010).  Improving Disadvantaged Adolescents’ Critical Reading Skills  

Using Direct Instruction.  [Online].  Accessed  May 2, 2016. Available from  
http://drum.lib.umd.edu/bitstream/handle/1903/10724/Okeke.pdf 

Perry, Brooke.  (2015).  Teaching About Bias in 3 Easy Steps.  [Online].  Accessed   
February 12, 2017.  Available from  
 http://corelaboratewa.org/teaching-about-bias-in-3-easy-steps/.  

 

http://www.helium.com/items/2241881-the-importance-of-critical-reading
http://www.ihworld.com/ihjournal/a_task_based_approach_to_oral_work_by_petemoor.doc
http://www.ihworld.com/ihjournal/a_task_based_approach_to_oral_work_by_petemoor.doc
http://corelaboratewa.org/teaching-about-bias-in-3-easy-steps/


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมลู 
และเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลระยะท่ี 1  

 
 

1. แบบสอบถามความรู้พื้นฐานที่มีและความต้องการพัฒนาเกีย่วกับทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ   
    เชิงวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชงิวิเคราะห ์และการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
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1. แบบสอบถามความรู้พื้นฐานที่มีและความต้องการพัฒนาเกีย่วกับทกัษะการอ่านภาษา   
    อังกฤษเชงิวิเคราะห์ และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ของนักเรยีนระดบั                
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเร่ือง  
การพฒันารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ                   
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน                     

เพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 
 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอนมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบสอบถามฉบับนี้มี จ านวน 6 ตอน ได้แก่ 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ส ารวจสภาพปัจจุบนัเกีย่วกับระดับความรู้ความสามารถด้านการอ่าน 

            เชิงวิเคราะห์ และความต้องการในการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

  ด้านการอ่านเชงิวิเคราะห ์

ตอนท่ี 3 ส ารวจสภาพปัจจุบนัเกีย่วกับระดับความรู้ความสามารถด้าน     
    การเขียนเพื่อการสื่อสาร และความต้องการในการพัฒนาความรู้ 

  ความสามารถด้านการเขยีนเพื่อการสื่อสาร 

ตอนท่ี 4 ส ารวจความlสนใจ และความต้องการสาระเนื้อเรื่อง/หัวเรื่อง  
            (topics/themes) ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนกัเรียนระดับชั้น 

               มัธยมศึกษาปีที่ 4 

ตอนท่ี 5 ส ารวจความlสนใจ และความต้องการเกี่ยวกับรปูแบบการเขยีน       
  เพื่อการสื่อสารของนักเรยีนระดบัชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 

ตอนท่ี 6 ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ  
 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านที่กรณุาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาศนี้
เป็นอย่างสูง 
 

      สรณบดินทร์  ประสารทรัพย ์

   ผู้วิจัย 
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ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบบันี้มี จ านวน 6 ตอน ขอความกรุณาท่านตอบใหค้รบทั้ง 6 ตอน 

 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของนักเรียนเก่ียวกับการอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษ  
 

1. จ านวนประสบการณ์ในการเรยีนทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

   ยังไม่มีประสบการณ ์    1-2 ปี    3-4 ปี  
   5-6 ปี     มากกว่า 6 ปี   
 

2. จ านวนประสบการณ์ในการเรยีนทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

   ยังไม่มีประสบการณ ์    1-2 ปี    3-4 ปี  
   5-6 ปี     มากกว่า 6 ปี   
 
 

    มีประสบการณใ์นการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ์

3. ท่าน    
      ไม่มีประสบการณ์ในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์       
 

 

    มีประสบการณใ์นการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

4. ท่าน    
      ไม่มีประสบการณ์ในการเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      

5. ในความคิดเห็นของท่าน ในปัจจุบันท่านคิดว่าการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  
  มีความส าคัญ    ไม่มีความส าคัญ 

6. ท่านต้องการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ์

  ต้องการ     ไม่ต้องการ 

7. ในความคิดเห็นของท่าน ในปัจจุบันท่านคิดว่าการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  มีความส าคัญ    ไม่มีความส าคัญ 

8. ท่านต้องการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  ต้องการ     ไม่ต้องการ 

 



 

336 

 

 

 

ตอนท่ี 2 ส ารวจสภาพปัจจุบนัเกีย่วกับระดับความรู้ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์  
               และความต้องการในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดบัความรู้ความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ทีน่ักเรียนมใีนปัจจุบัน และความต้องการที่จะไดร้ับการพัฒนาด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์  

1  หมายถึง มีความรู้ความสามารถน้อยที่สุด / ต้องการพัฒนาน้อยที่สดุ 
2  หมายถึง มีความรู้ความสามารถน้อ / ต้องการพัฒนาน้อย 
3  หมายถึง มีความรู้ความสามารถปานกลาง / ต้องการพัฒนาปานกลาง 
4  หมายถึง มีความรู้ความสามารถมาก / ต้องการพัฒนามาก 
5  หมายถึง มีความรู้ความสามารถมากที่สุด / ต้องการพัฒนามากที่สดุ 
 

 

ท่ี 

 

รายการ 

ระดับความรู้ความสามารถท่ีมี
ในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 ความสามารถในการระบุใจความส าคัญของเนื้อเร่ืองที่อ่าน           

2 ความสามารถในการระบุรายละเอียด หรือข้อความที่
สนับสนุนใจความส าคัญของเนื้อเร่ืองที่อ่าน 

          

3 ความสามารถในการระบุจุดประสงค์ในการเขียนเนื้อเร่ือง
ของผู้เขียน 

          

4 ความสามารถในการบอกความคิดเห็นของผู้เขียนเนื้อเร่ือง           

5 ความสามารถในการบอกข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนกล่าวไว้ในเนื้อ
เร่ืองที่อ่าน 

          

6 ความสามารถในการบอกรูปแบบที่ผู้เขียนใช้ในการเขียนเนื้อ
เร่ือง 

          

7 ความสามารถในการอนุมานหรือตีความเนื้อเร่ืองที่อ่าน           

8 ความสามารถในการบอกอารมณ์ของผู้เขียนในการเขียนเนื้อ
เร่ือง 

          

9 ความสามารถในการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้เขียนในการ
เขียนเนื้อเร่ือง 

          

10 ความสามารถในการวิเคราะห์น้ าเสียงของผู้เขียนในการ
เขียนเนื้อเร่ือง 

          

11 ความสามารถในการวิเคราะห์ความล าเอียงของผู้เขียนใน
การเขียนเนื้อเร่ือง 

          

12 ความสามารถในการประเมินคุณค่าเนื้อเร่ืองที่อ่าน           
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ตอนท่ี 3 ส ารวจสภาพปัจจุบนัเกีย่วกับระดับความรู้ความสามารถด้านการเขยีนเพื่อการสื่อสาร 

               และความต้องการในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเขยีนเพื่อการสื่อสาร 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความรู้ความสามารถด้านการเขยีนเพื่อ
การสื่อสารที่นักเรยีนมใีนปจัจบุัน และความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
 

 

1  หมายถึง มีความรู้ความสามารถน้อยที่สุด / ต้องการพัฒนาน้อยที่สดุ 

2  หมายถึง มีความรู้ความสามารถน้อ / ต้องการพัฒนาน้อย 

3  หมายถึง มีความรู้ความสามารถปานกลาง / ต้องการพัฒนาปานกลาง 

4  หมายถึง มีความรู้ความสามารถมาก / ต้องการพัฒนามาก 

5  หมายถึง มีความรู้ความสามารถมากที่สุด / ต้องการพัฒนามากที่สดุ 

 
 
 

 

ท่ี 

 

รายการ 

ระดับความรู้ความสามารถท่ีมี
ในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 ความสามารถในการเขียนจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (e-mail) 
เป็นภาษาอังกฤษ 

          

2 ความสามารถในการเขียนบันทึกย่อ(note) เป็นภาษาอังกฤษ           

3 ความสามารถในการเขียนจดหมาย(letter)เป็นภาษาอังกฤษ           

4 ความสามารถในการเขียนบันทึกประจ าวัน (diary) เป็น
ภาษาอังกฤษ 

          

5 ความสามารถในการเขียนขอข้อมูล (asking for 
information) เป็นภาษาอังกฤษ  

          

6 ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เหตุการณ์ หรือส่ิงต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

          

7 ความสามารถในการเขียนสรุปย่อเป็นข้อความส้ันๆ จากเนื้อ
เร่ืองที่อ่าน เป็นภาษาอังกฤษ 

          

8 ความสามารถในการเขียนข้อความบรรยายภาพ กราฟ หรือ
แผนภูมิ เป็นภาษาอังกฤษ 
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ตอนท่ี 4 ส ารวจความlสนใจ และความต้องการสาระเนื้อเรื่อง/หัวเรื่อง (topics/themes) ในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ ของนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระเนื้อเรื่อง หรือหัวข้อของบท
อ่าน ที่ตรงกับความสนใจ หรือความต้องการอ่านของนักเรยีน  
 

1  หมายถึง มีความสนใจหรือต้องการอ่านน้อยที่สุด 

2  หมายถึง มีความสนใจหรือต้องการอ่านน้อย 

3  หมายถึง มีความสนใจหรือต้องการอ่านปานกลาง 

4  หมายถึง มีความสนใจหรือต้องการอ่านมาก 

5  หมายถึง มีความสนใจหรือต้องการอ่านมากที่สุด 

 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

ระดับความสนใจ/ต้องการอ่าน 

  1 2 3 4 5 

1 สุขภาพ และปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ (Health)      
2 ส่ิงแวดล้อม (Environment)      
3 ความบันเทิง (Entertainment)      
4 เหตุการณ์ปัจจบัน (Current vents)      
5 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย์ (Science & Technology)      
6 การศึกษา (Education)      
7 อาหาร และเคร่ืองด่ืม (Food)      
8 อาชญากรรม (Crimes)      
9 ปัญหาสังคม (Social problems)      
10 กีฬา (Sports)      
11 ปัญหาความยากจน (Poverty)       
12 ปัญหาวัยรุ่น (Teenage problem)      
13 อื่น ๆ (Others) เช่น .......................................................      
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ตอนท่ี 5 ส ารวจความlสนใจ และความต้องการเกี่ยวกับรปูแบบการเขยีนเพื่อการสื่อสารของ
นักเรยีนระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร  
ที่ตรงกับความสนใจ หรือความต้องการเขยีนของนกัเรยีน  
 

1  หมายถึง มีความสนใจหรือต้องการเขยีนน้อยที่สุด 

2  หมายถึง มีความสนใจหรือต้องการเขยีนน้อย 

3  หมายถึง มีความสนใจหรือต้องการเขยีนปานกลาง 

4  หมายถึง มีความสนใจหรือต้องการเขยีนมาก 

5  หมายถึง มีความสนใจหรือต้องการเขยีนมากที่สุด 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

ระดับความสนใจ/ต้องการ
เขียน 

  1 2 3 4 5 

1 การเขียนจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (e-mail) เป็นภาษาอังกฤษ      
2 การเขียนบันทึกย่อ(note) เป็นภาษาอังกฤษ      
3 การเขียนจดหมาย(letter) เป็นภาษาอังกฤษ      
4 การเขียนบันทึกประจ าวัน (diary) เป็นภาษาอังกฤษ      
5 การเขียนขอข้อมูล (asking for information) เป็นภาษาอังกฤษ       
6 การเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ์ หรือส่ิงต่างๆ 

เป็นภาษาอังกฤษ 
     

7 การเขียนสรุปย่อเป็นข้อความส้ันๆ จากเนื้อเร่ืองที่อ่าน  
เป็นภาษาอังกฤษ 

     

8 การเขียนข้อความบรรยายภาพ กราฟ หรือแผนภูมิ               
เป็นภาษาอังกฤษ 

     

 

ตอนท่ี 6 ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
 

ตอนท่ี 1: Read the following text about electronic cigarettes and choose the best 
answer. 

Electronic cigarettes 
 Electronic cigarettes, or e-cigarettes for short, are battery-powered devices filled 
with liquid nicotine (a highly addictive chemical) that is dissolved in a solution of water 
and propylene glycol. Many of them look like real cigarettes, with a white cylindrical 
tube, brown filter, and red-glowing tip. Others come in less conspicuous, darker colors. 
They use as a less harmful and cheaper alternative to smoking real cigarettes or as a 
way of getting a nicotine fix when smoking is not permitted.  
 An e-cigarette contains three components: a battery, an atomiser and a 
cartridge containing nicotine suspended in propylene glycol and water. When the user 
sucks on the e-cigarette, the liquid in the cartridge is heated so that some of it 
evaporates. This vapour delivers nicotine into the user's lungs. There is no smoke, but 
some nicotine vapour is released into the surrounding air as the user exhales. Some e-
cigarettes have an indicator light at the end which glows when the user is inhaling to 
give an added touch of realism. 
  Despite electronic cigarettes being marketed as a safer alternative to smoking, 
new evidence suggests they cause harm to the lungs. Preliminary results presented at 
the European Respiratory Society’s Annual Congress in Vienna found that smoking an e-

cigarette for 10 minutes caused an increase in airway resistance, 
obstructing the air getting into and out of the lungs. 
  The study was based on a very small sample of people: eight 
had never smoked and 24 were smokers of whom 11 had normal lung 
function and 13 had either chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD) or asthma. 
  Few conclusions can be drawn from the study because of its size and the 
absence of any research documents, but the findings add to the growing interest in 
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electronic cigarettes as a potentially healthier delivery system for nicotine and a more 
socially acceptable way of smoking. 
  One study found that electronic cigarettes do not appear to be bad for heart 
function. Researchers compared the heart function of 20 daily smokers before and after 
smoking one tobacco cigarette to that of 22 e-cigarette users before and after using the 
device for seven minutes. The people studied were healthy and varied in age from 25 to 
45. The authors said that heart function got worse in the tobacco smokers and that their 
blood pressure and heart rate rose. People using e-cigarettes experienced only a slight 
elevation in blood pressure. 
 E-cigarettes are not covered by legislation banning smoking from public places. 
It is legal to smoke an e-cigarette in a public place because there is no burning and no 
smoke is emitted-only odourless vapour. It is possible that e-cigarettes could be 
regulated in the future. A public consultation by the Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency (MHRA) in 2010 looked into whether all nicotine containing products 
- with the exception of tobacco and tobacco products - should fall within the medicines 
licensing regime. 
  There were 1,217 responses from a number of interest groups. In general, 
medical professional bodies, royal colleges, NHS bodies, public health bodies and 
trading standards were broadly in support of regulation. 
  The majority of importers and users of unlicensed electronic cigarettes were 
opposed to regulation by the MHRA. Users of e-cigarettes said they feared regulation 
would mean an immediate ban on products currently available and that this could lead 
them back into smoking tobacco. 
  The MHRA said it would be carrying out further studies on the impact of 
regulation on public health and business. A final decision on whether e-cigarettes and 
related products will be regulated is expected in Spring 2013. Currently, e-cigarettes are 
subject to general consumer protection Laws. 
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 There is no conclusive evidence about whether e-cigarettes are safe or not. A 
2010 briefing paper by Action on Smoking and Health (ASH) said one of the problems 
stemmed from the number of models on the market that have not been tested. 
  In 2010, researchers from the Institute of Human Performance and Rehabilitation 
in Greece, wrote in the BMJ that "our knowledge on the acute and long term effects of e-
cigarette use is, at best, very limited" because there are no human or animal studies of 
the effects of smoking e-cigarettes. They also pointed to a lack of any data on the 
effects of passively breathing in the invisible vapour. 
  However, in considering whether e-cigarettes pose a threat to health, it should 
be remembered that smoking tobacco is the greatest single cause of avoidable ill-health 
and death, accounting for 80,000 deaths each year in England alone. 
  On this basis, ASH says that "e-cigarettes, which deliver nicotine without the 
harmful toxins found in tobacco smoke, are likely to be a safer alternative to smoking".                          
However, it supports calls to regulate e-cigarettes as part of reform of products 
containing nicotine. 
1. What is the main idea of the passage? 
 1. Electronic cigarettes are the safest way for smokers.  
 2. Electronic cigarettes will be banned as soon as they are regulated. 
 3. Electronic cigarettes are studied by a lot of researchers from all around the  
     world. 
 4. Electronic cigarettes are an alternative for nicotine-addicts and not yet  
     regulated. 
2. Which sentence best describes the main idea of paragraph 9? 
 1. E-cigarettes will be banned as soon as they are regulated.   
 2. Regulating e-cigarettes will lead their users back into smoking tobacco. 
 3. A lot of people involving with e-cigarettes do not want them regulated. 
 4. Users of unlicensed e-cigarettes do not like importers of licensed e- 
    cigarettes. 
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3. The word “elevation” in paragraph 6 can be replaced by __________ .  
 1. rising     2. mixing 
 3. reducing     4. circulating 
4. From the context of paragraph 3, which is the best phrase to complete the blank? 
 1. cause harm to the lungs.  2. make users healthier. 
 3. cause blood circulation to fail. 4. create obstructive pulmonary disease. 
5. What does “them” in paragraph 1 refer to? 
 1. b darker colors    2. electronic cigarettes 
 3. water and propylene glycol  4. battery-powered devices 
6. What does “they” in paragraph 9 refer to? 
 1. electronic cigarettes    
 2. users of e-cigarettes 
 3. importers of unlicensed electronic cigarettes 
 4. the majority of importers and users of unlicensed electronic cigarettes 
7. What was the author's purpose in writing this passage? 
 1. To introduce electronic cigarettes  
 2. To oppose the idea of using electronic cigarettes. 
 3. To argue that electronic cigarettes should be regulated.  
 4. To persuade tobacco smokers to smoke electronic cigarettes. 
8. The author's purpose in paragraph 6 is to _______. 
 1. inform that electronic cigarettes do not harm heart function 
 2. support users to smoke at least 22 electronic cigarettes a day    
 3. warn people about the bad consequence electronic cigarettes can cause 
 4. suggest that electronic cigarettes users do not have to worry about their  
     health 
9. From the sentence “There is no conclusive evidence about whether e-cigarettes are    
    safe or not.”  in paragraph 11, the author seems to imply that __________. 
 1. No evidence can prove the safety of e-cigarettes.  
 2. It is no use to find evidence about e-cigarettes’ safety. 
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 3. E-cigarettes are not yet guaranteed its safety to smokers. 
 4. E-cigarettes are not safe for smokers and nearby inhalers. 
10. What can we infer from paragraph 12  (line 54 - 58)? 
 1. The effects of e-cigarettes use are varied to be acute and long-term ones.
 2. No human or animal studies can prove the effects of smoking e-cigarettes. 
 3. It is uncertain to know the effect of the e-cigarettes use due to the lack of  
                  studies. 
   4. The data on the effects of passively breathing in the invisible vapor is limited. 
11. From the passage, these statements tell the good side of e-cigarettes, EXCEPT… 
 1. E-cigarettes smokers are more socially accepted than tobacco smokers. 
 2. E-cigarettes smokers experience only slight elevation of blood pressure. 
 3. E-cigarettes deliver nicotine without the harmful toxins as in tobacco smoke. 
 4. The studies on the effects of breathing in the invisible vapor of e-cigarettes is  
                  limited. 
12. If you are a relative of a tobacco smokers, would you suggest he/she to use  
      e-cigarettes? 
 1. Yes because e-cigarettes do not contain toxins found in tobacco. 
 2. No because e-cigarettes are already regulated and banned in the market. 
 3. Yes because e-cigarettes do not contain nicotine. 
 4. No because e-cigarettes create obstructive pulmonary disease and asthma. 
13. Which of the following techniques is used in paragraph 1 (line 1-6 )? 
 1. Contrast of opposing views   2. Explanation of terms 
 3. Comparison of different arguments 4. Illustration by example 
14. Which of the following techniques is used in paragraph 2  (line 7-12 )? 
 1. Contrast of opposing views  2. Explanation of components 
 3. Comparison of different arguments 4. Illustration by example 
15. Which experiment is mentioned in this passage? 
 1. A study comparing digestion system of 20 tobacco smokers and 22 e- 
    cigarettes users 



 

345 

 

 

 

 2. A study comparing lung function of 8 non-smokers and 24 smokers 
 3. A study on the impact of banning e-cigarettes all around the world. 
 4. A study on the impact of using e-cigarettes together with tobacco. 
16. The following statements are all facts EXCEPT… 
 1. E-cigarettes are not covered by legislation banning smoking from public  
     places. 
 2. It is a good idea to replace tobaccos with e-cigarettes. 
 3. There are three components in e-cigarettes. 
 4. E-cigarettes contains liquid nicotine. 
17. The tone of this passage is best described as…  
 1. suspicious     2. suggestive 
 3. objective     4. ironic 
18. What is the mood of this passage? 
 1. sensitive     2. encouraging 
 3. informative     4. sentimental 
19. What best describes the structure of the passage? 
 1. description     2. cause and effect 
 3. narration     4. comparison  
20.  All of these statements could be the conclusion of this passage, EXCEPT… 
 1. E-cigarettes are a safer alternative for smokers. 
 2. E-cigarettes are waiting to be regulated. 
 3. E-cigarettes are not 100% guaranteed safe.  
 4. E-cigarettes are used for research studies. 
ตอนท่ี 2 : Writing :  
Directions: There are 2 questions in this section. You have to do both of them. 
1. Write 2 paragraphs about electronic cigarettes (from section 1).  
2. Create a brohure to campaign about smoking cigarettes. 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลกับกลุม่ตัวอย่าง 

 
1. ตัวอย่างหน่วยการเรยีนรู ้
2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชงิวิเคราะหแ์ละการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
3. แบบประเมินความคดิเห็นของนกัเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการ 
    เรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทกัษะการ 
    เขียนเพื่อการสื่อสาร 
4. แบบวัดทักษะสังคมของนักเรียนที่เรยีนด้วยรปูแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการ 
    เรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  
    และทักษะการเขยีนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4 
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1. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ 
 

Unit 8: Food and Drinks 

 

 

 

 

 

   Step 1: Warm Up 

 
 

 

  Watch the 6.23-minute video, Should Schools Sell Fast Food? in your group. And 

then discuss and share your ideas about details in the video with your group members of 5. And 

write advantages and disadvantages of fast food in the chart below. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5mmb3GWBEWM 

 

Advantages of fast food Disadvantages of fast food 

 

 

 

 
 

 

 

Unit Overview: 

      In this unit, you are going to study about making inferences by reading the text 

about fast food.  

https://www.youtube.com/watch?v=5mmb3GWBEWM
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 Step 2: Pre-task  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Prefixes are word parts that are attached at the beginning of a base or root word. Prefixes have 

meanings, and they add their meanings to the meaning of the root word. Take, for example, the 

word prefix itself. It consists of the prefix pre-, meaning “before,” and the root word fix, which 

means “to attach.” Therefore, a prefix is a word part that is “attached before” (at the 

beginning) of the root word. There are many prefixes. Some common ones are pre-, un-, non-, 

and dis-.  

  Roots are base words to which other word parts are added. Each root word has a specific 

meaning. Once you know the meaning of a root, you will find it easier to understand and 

remember the meaning of words that come from it. 

  Suffixes are word parts that are added at the end of a base word or a root. Some suffixes have a 

specific meaning, such as –ful (“full of ” whatever the root says, such as hopeful) and –or           (a 

person who does what the root says, such as inventor). Other suffixes change a word‟s part of 

speech. For example, by adding a suffix, the verb argue can be made into the noun argument, the 

adjective argumentative, or the adverb arguably. Still other suffixes change a verb‟s tense, such as 

changing the present tense of laugh to the past tense, laughed. 

  Suffixes are not as helpful as prefixes and roots. For one thing, some suffixes have 

several meanings. Also, some suffixes change the spelling of the root word when they are 

added to it. For example, the -y in happy becomes an “i” when suffixes are added: happiness, 

happily, happier, and happiest.  

Word Structure Analysis 

  You’ll learn how to determine a word’s meaning by analyzing its structure. 

Word structure analysis is just what it sounds like: using the structure, or parts, of a 

word to figure out the meaning of the word. If you know common Latin word parts 

and their meanings, you will not only be able to figure the meaning of many words, 

but also to remember them more easily. Moreover, you will be able to recognize 

families of words that are based on the same word part. Word structure analysis lets 

you confirm the educated guess you made by using context clues. Combining context 

clues with word structure analysis is a powerful way to unlock and remember words’ 

meanings. There are three types of word parts: prefixes, roots, and suffixes. In this 

unit, you will learn about some prefixes, roots and suffixes which you will find in the 

reading text.  
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Prefixes 

Prefixes Meaning Example 

pre-  before precooked  

super- large supermarket 

trans- change transform 

ex- out of, away from exclude 

en-/em put into, make, provide with, enhance 

con-/com- with, together consume, compound 
 

Roots 

 Roots Meaning Example 

alter other alternative 

for/fore before fortunately 

clud to close, shut exclude, include 

pop people people, popular 

sed sit Sedentary 

op against opponent 

sume/sump take, use consume, consumption 

 

Suffixes 

Suffixes Meaning Example 

-able having, making, enjoyable, available, undeniable 

- ient state, condition ingredient, nutrient  

-ual to cause to become individual, actual 

 

 

Study the following words in their contexts. Think and discuss the meaning of the bold 

vocabulary or phrase with your group members. Then check your answers with your 

teacher when you finish. 

1. There are many kinds of food available to choose, one of them is fast food. 

 1. not taken 2. possible to get  3. not busy  4. suitable 

2. Fast food is food that people in fast food outlets prepare quickly using the same ingredients 

and cooking methods. 

 1. shops  2. branches  3. factories  4. entrances 
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3. A type of food that can be prepared and served quickly suits perfectly into the fast-paced life 

we lead nowadays. Its widespread popularity can be seen not just among teenagers, but also 

among working individual. 

 1. moving slowly 2. eating quickly        3. changing rapidly      4. cooking fast 

4. Undoubtedly, the main advantage of fast food is the fact that it saves time. 

 1. Questionably   2. Additionally         3. Fortunately    4. Definitely 

5. Fast food is also an excellent choice for people who don't like or don't know how to cook or 

for single people who don't feel like cooking for one. Fast food is definitely cheaper, especially 

for people who live on their own. 

 1. live with others   2. live with parents  

3. live alone    4. live in a private house 

6. Even though the main disadvantages of fast food are health related, people on a diet can also 

find good options in the menu of most fast food chains. 

 1. restaurants  2. companies      3. connections             4. departments 

7. Many fast food restaurants are beginning to offer healthy alternatives to their regular menu, 

which have more vegetables, less fat, and sometimes even whole grains. 

 1. options  2. choices     3. obligations                4. Both 1 and 2 

8. Fortunately, fast food is not very rich in desserts, so there is no temptation. 

 1. prevention  2. invitation    3. attraction    4. correction 

9. People can also customize their orders and exclude unhealthy ingredients like mayonnaise for 

instance. 

 1. accept  2. eliminate    3. support  4. permit 

10. Fast food opponents argue that there are many disadvantages of fast food for the health 

condition of consumers. 

 1. assistants  2. consumers      3. supporters  4. foes  

11. Fast food is richer in salt, fats, oils and artificial substances than home cooked meals. 

 1. natural  2. genuine      3. unreal  4. authentic 

12. Unfortunately, obesity is on the rise and it is strongly connected with the popularity of fast 

food. 

 1. plumpness  2. fitness       3. skinniness  4. slimness 

13. Additionally, the cooking method of fast food usually implies frying which destroys most 

nutrients. 

 1. nourishment  2. health      3. protein  4. fat 
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14. The adverse effects of the fats, sugars, chemicals and salt in fast food are definitely enhanced 

by a sedentary lifestyle. 

 1. energetic  2. lively      3. inactive  4. unstable 

15. Disadvantages of fast food are not only related with the health condition, but fast food 

reduces the quality time that a family can spend together cooking and eating. 

 1. appearance  2. problem     3. aspect  4. strength 
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Guided Questions 

 

 

 

 

Guided Questions 

 

 

 

 

 

Before you read any texts or articles, it is helpful 

to review what you already know about the 

topic. This will help you to predict (guess) the 

things you will read about, and will increase 

your understanding of the reading. One of 

helpful techniques is previewing the text 

organization. 

 

                  Guided Questions:  

Before you read the text, discuss your 

ideas about the following questions 

with your group members. Then 

check your answers by reading  

      the text again. 

 

1. What exactly is fast food?  

2. Why is it called “fast food?”  

3. What kind of food is fast food? 

4. What are some of the most popular fast foods? 

5. Why do people often say that fast food is bad? 
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Task 1: In group of 5, read the following text about fast food. Discuss the information 

presented in the text and then answer the questions separately. After finishing answering 

the questions, check your answers with the teacher monitoring around the class.  

Fast Food 
 

  Eating is one of the human‟s enjoyable activities. There are many kinds of food available 
to choose, one of them is fast food. Fast food is food that people in fast food outlets prepare 
quickly using the same ingredients and cooking methods. It is highly processed food. It may be 
made from ingredients prepared in one place, then sent to individual outlets. It may be 
precooked and kept warm until staff serve it to customers. Such type of food suits perfectly into 
the fast paced life of a working individual. However, like everything, it has its own benefits as 
well as drawbacks. 
 Undoubtedly, the main advantage of fast food is the fact that it saves time. Home 
cooked meals don't only require the actual time for preparing the food, but also time spent 
shopping and washing the dishes. Such problems simply don't exist when going for fast food. 
This is also an excellent choice for people who don't like or don't know to cook or for single 
people who don't feel like cooking for one. Fast food is definitely cheaper, especially for people 
who live on their own. When cooking for a single person, you almost always end up with more 
food than necessary. Fast food on the other hand comes at a lower price than home cooked 
meals. If one lives alone, then it is cheaper to buy a meal at the supermarket instead of cooking it 
at home. Also certain fast foods like fries and burgers come pretty cheap.  
  Even though the main disadvantages of fast food are health related, people on a diet can 
also find good options in the menu of most fast food chains. There are salads to choose from 
and whole wheat breads. Some fried products also have boiled alternatives. When it comes to 
drinks, one can skip the sugary ones and go for fresh juices or low fat milk. Fortunately, fast food 
is not very rich in desserts, so there is no temptation. People can also customize their orders and 
exclude unhealthy ingredients like mayonnaise for instance. 
  Fast food opponents argue that there are many disadvantages of fast food for the health 
condition of consumers. This type of food is richer in salt, fats, oils and artificial substances than 
home cooked meals. This increases the risk of developing cardiovascular diseases. Unfortunately, 
obesity is on the rise and it is strongly connected with the popularity of fast food. While the body 
definitely needs salt and fats, the amount of these ingredients in fast food is too high. 
Additionally, the cooking method of fast food usually implies frying which destroys most 
nutrients.  
   The adverse effects of the fats, sugars, chemicals and salt in fast food are definitely 
enhanced by a sedentary lifestyle. In most of the cases the people who eat lots of calories from 
fast food don't burn these calories because they don't exercise enough. The result is that the extra 
calories transform in fat and lead to obesity. 
  Disadvantages of fast food are not only related with the health condition. If fast food is 
cheaper for a single person, things change when an entire family consumes such food regularly. 
 Enemies of fast food also come up with the argument that eating ready to serve food 
reduces the quality time that a family can spend together cooking and eating. Ordering and eating 
in a fast food restaurant is very quick and people don't take the time to enjoy food and to chat 
while eating. 
  While there are undeniable benefits of fast food, there are also aspects which should 
worry regular consumers. As always, moderation is needed in consuming this type of food. 
Occasional visits at a fast food restaurant are not as harmful, especially if they are combined with 
plenty of physical activity. However, a sedentary lifestyle and constant consumption of fast food 
can lead to health problems. But, by making some smart choices while placing the order and also 
resorting to an active lifestyle, we can definitely minimize the drawbacks of fast food. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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 Comprehension Questions 

 
 
 
 

 

Task 2: Read the text about “Fast Food” and then answer 15 questions about the text.  

1. Based on paragraph 1, what does fast food mean? 

 1. Fast food means ready-made food that a hard-working professional living in the city  

            away from family could ask for. 

 2. Fast food means the food from a restaurant that pre-makes everything and serves it  

            quickly to customers. 

 3. Fast food means food considered beneficial to health in ways that go beyond a normal  

            healthy diet required for human nutrition. 

 4. Fast food means food that is believed to be bad for you because it contains chemicals  

     or much sugar or fat. 

2. “Fast food suits perfectly into the fast paced life of a working individual.” Which of the 

following word has the closest meaning with “individual”? 

 1. person  2. each outlet  3. staff   4. customer 

3. Based on the information in paragraph 2, the author would most likely to agree with which of 

the following statements? 

 1. Eating home cooked food can save your time if you know how to cook well. 

 2. Eating home cooked food is an excellent choice for single people who don't feel like  

            cooking for one. 

 3. Eating fast food helps you save your money if you live in a big family. 

 4. Eating fast food helps you save time for preparing, shopping and washing the dishes. 

4. How many advantages of fast food mentioned in paragraph 2?   

 1. Four  2. Three   3. Two   4. One 

5. Which of the following is the best conclusion of paragraph 2? 

 1. Fast food saves time and is cheaper than the home cooked food. 

 2. Fast food is the best choice for single person who lives alone. 

 3. Home cooked meals require much time for preparing, shopping and washing 

     the dishes. 

 4. Home cooked meals suit people who feel like cooking and live on their own. 
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6. According to the author‟s opinion presented in paragraph 3, which of the following isn’t true?  

 1. There are some boiled products in the menu of fast food chains.  

2. People on a diet can order fresh juices or low fat milk in the menu of fast food  

     chains. 

 3. All foods in the menu of fast food chains are bad for your health. 

4. Customers can customize their orders and exclude unhealthy foods. 

7. Which sentence represents the main idea of paragraph 3 of the text?   

          1. People on a diet should eat salads, whole wheat breads, boiled food, and drink fresh  

              juices and low fat milk.      

 2. There are some alternative menus for customers to customize their orders in a fast  

       food restaurant. 

 3. The main disadvantages of fast food are health related because people have no  

             good options in the menu of most fast food chains.    

 4. Good alternatives in the fast food chains are salads, whole wheat breads, fried food  

              products and fresh juices.  

8. “…Unfortunately, obesity is on the rise and it is strongly connected with the popularity of fast 

food….” “it” in this sentence (paragraph 4) refers to _______.  

 1. Fast food    2. Obesity 

 3. Health condition   4. Cardiovascular disease 

9. The information in paragraph 4 is organized according to which of the following patterns? 

  1. comparison and contrast  2. problem and solution     

  3. chronological order   4. cause and effect  

10. According to paragraph 4, which of the following does the fast food opponents argue?   

 1. the amount of some artificial substances and the cooking method of fast food 

 2. the cooking method and the high amount of some ingredients in fast food 

 3. the risk of developing cardiovascular diseases of fast food customers 

         4. the cooking method and the popularity of fast food 

11. According to paragraph 5, which of the following is the main cause of obesity of those who 

eat lots of fast food? 

 1. too much eating fats, sugars, chemicals and salt 

  2. don‟t eat fats, sugars, chemicals and salt enough 

 3. active lifestyle and eating habit 

 4. inactivity and lack of exercise 
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12. Based on the information in paragraph 6, which of the following is true?  

    1. Fast food very serious impacts only on the health of consumers.   

 2. Eating fast food is the main cause that reduces the quality time that a family  

             spends together cooking and eating. 

 3. In addition to health problems, fast food has resulted in families have to pay  

             quite a lot when to eat together.    

 4. In fact, fast food is not cheap for an individual or an entire family.  

13. According to paragraph 6, which of the following is one of the adverse impacts of eating fast 

food together of the whole family? 

 1. The quality time that a family spent together cooking and eating reduced. 

 2. The relationship of the family members was better. 

 3. The quality and quantity of food increased.    

 4. It helped a family reduce a lot of expenses. 

14. Based on paragraph 7, which of the following statements did the author suggest the fast food 

fans? 

     1. They should be reduced to consume fast food less and should burn calories by  

             doing more exercise.  

 2. They shouldn‟t eat too much fast food if they still have active lifestyles.  

3. They should limit to eat fast food, do not eat too often and they should do more  

    exercise. 

 4. They can constantly consume fast food, but they have to change their sedentary  

              lifestyles.  

15. Which of the following best concludes the information in paragraph 7? 

 1. Eating too much fast food and an passive lifestyle can lead to health problems  

              and are more harmful. 

 2. Those who regularly eat fast food have to change their lifestyles to be sedentary  

              and have moderate exercise. 

 3. Eating fast food in moderation together with enough exercising are keys to  

             maintaining a healthy diet. 

         4. A sedentary lifestyle and constant consumption of fast food can lead to health  

problems. 
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  Step 4: Language Focus   

 

Study the sub-skill about making inferences.  

Making Inferences 
 Inferences are what we figure out based on an experience. Helping students understand 

when information is implied, or not directly stated, will improve their skill in drawing conclusions 

and making inferences. These skills will be needed for all sorts of school assignments, including 

reading, science and social studies. Inferential thinking is a complex skill that will develop over 

time and with experience. Authors don't always tell you everything! Sometimes readers must use: 

clues and experience to make guesses as they read. Inferences are made when you use clues 

in the story to guess what happens.  

  When you are asked to make an inference, go back over the reading and look for 

hints within the text, such as words that are directly related to the question. Also check for tone: 

are there words or phrases that indicate whether something is positive or negative? For example, 

if someone is referred to as being, sharp, friendly, and loyal, you would know that those are 

positive attributes; whereas, if they were referred to as being slovenly, dull, and selfish, those are 

negative attributes. Here is an example: 

  Inference can be used in several ways to help you respond fully to a piece of reading. 

 You can infer a general fact or a precise piece of information. 

 You can infer emotions and feelings of characters in passage. 

 You can infer information about the author-his/her opinions, feelings,  

      point of view. 

To infer successfully you can: 

 Work out answer from clues or references in the text. 

 Work out answer from the connotations of words used in text. 

 Match something in the text to your own understanding or experience or knowledge  

    to come up with the correct answer. 
 

Example 1: Read this short passage and make inferences while reading. 
 
  The young woman walked a bit hesitantly towards the famous cozy Italian restaurant. She 
did not believe the excuse her parents gave her for having to meet her at the restaurant instead of 
at their house. To make matters worse, she was a bit grumpy because she was still catching up on 
the sleep that she lost during exam time. She noticed some cars that looked familiar in the 
parking lot. As soon as she walked through the door, she heard, "Surprise!"  
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From this passage, we can make the following inferences: 
 

The text says: She did not believe the excuse her parents gave her. 

We know: Sometimes if people play practical jokes, others don't believe everything they say.  

                  Maybe her parents played practical jokes. 

The text says: She was a bit grumpy because she was still catching up on the sleep that she lost  

                        during exam time. 

We know: I know exams are usually given in school, so she is probably in high school or college. 

The text says: She noticed some cars that looked familiar in the parking lot. As soon as she  

                        walked through the door, she heard, "Surprise!" 
 

We know: If the cars are familiar, that means people she knows are in the restaurant. This makes  

                me change my inference. If her parents wanted to meet her at the restaurant, and  

                other people she knows are there, maybe it's a surprise party. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Task 3: Read each passage and then respond to the questions. Each question will  
             ask you to make a inference based on textual details.  
 

 

  Hybrid cars are good for the environment, but they may not perform as well as cars that 

run only on gasoline. The Toyota Prius gets great gas mileage and has low emissions, making it a 

good “green” option. However, many people think that it is unattractive. The Prius also cannot 

accelerate as quickly as other models and cannot hold as many passengers as larger gas-fueled 

SUVs. Although they save money on fuel, hybrid cars cost more up front than gas-fueled cars. A 

new hybrid car can cost almost $3,500 more than the same car configured to run just on gasoline. 

 

 

 “…The Toyota Prius gets great gas mileage and has low emissions, making it a good 

“green” option….”  Which of the following can you infer from this sentence? 

 1. The Toyota Prius is one of the best hybrid models which is good for the environment. 

          2. Hybrid cars help you save your money on fuel and good for the environment. 

 3. Toyota is the car manufacturer which makes the first hybrid car to be good for the  

              environment. 

 4. The Prius model can make the environment green because it gets great gas mileage. 

 Which of the following can you infer from the passage? 

 1. Hybrid cars are more dangerous than other options. 

 2. Toyota is making a lot of money from the Prius. 

 3. Cars that use gasoline are going to destroy the environment. 

 4. Hybrid cars may not be the best choice for everyone.   
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Redwood trees are rare. They are found only on the coastal slopes of Northern California and 

Oregon, and in China. Redwoods were thought to be extinct in China, but they were 

rediscovered by a Chinese forester in 1948. These trees can grow hundreds of feet high and live 

to be thousands of years old. They are endangered due to logging, pollution, and global warming,  

which is reducing the amount of fog on the coast. Redwoods get their water from the fog.  

 

 Which can you infer about the place which is suitable for redwood trees? 

 1. near the coast with a lot of fog 

 2. in the mountain with several other trees 

 3. near the see with a lot of water 

 4. in the desert without pollution 

 Which of the following can you infer from the passage? 

 1. The Chinese logged the redwoods almost into extinction.  

 2. Using non-recyclable products will kill redwood trees.  

 3. Redwoods can only grow well in places that get a lot of fog.    

 4. Redwood trees will continue to grow taller throughout their whole lives. 

 

Jane is a very good baker. Whenever there is a bake sale to raise money for a cause, Jane is always 

asked to make cupcakes or a pie. People say that they only come to the bake sales if they know 

that Jane is making something. She always agreed to bake things because she hated to say no to 

anyone. One week, her oven broke and she could not bake, so she decided to go for a hike 

instead. Jane enjoyed it so much that she realized she needed to learn to make time for herself, 

and not just donate all of her free time to charity. 

 

 Which of the following inferences is not true about Jane? 

 1. She helps her community to raise money for a cause. 

2. She donates a lot of money for a cause.  

3. She gives her cupcakes and pies to people in the community. 

4. She hates to raise money for cause so she broke her oven.  

 

 Which of the following can you infer from the passage?  

 1. Jane is a generous person in the community. 

 2. Jane‟s mother did a good job teaching her how to bake. 

 3. The people in the community were taking advantage of Jane. 

 4. Jane‟s brother broke her oven so she would get a day off. 



 

359 

 

 

 

 

Every day, people are exposed to many different environmental pollutants which can cause 

health problems. Pesticides in particular are a major problem. Large quantities are applied in 

urban communities to control vermin, especially in some low-income areas. 

 

 What can you infer about residents of low-income urban neighborhoods? 

 1. These residents may be at greater risk for developing health problems. 

 2. Environmental pollutants are not the biggest health threat to those in low-income  

       urban areas.  

 3. They are exposed to many different environmental pollutants every day. 

 4. Using pesticides to control vermin is common to those in low-income urban areas.  

 

 

The men walked down the streets to the mine with their heads bent close to their chests. In 

groups of five or six they scurried on. It was impossible to recognise individuals from the small 

gaps between their caps, pulled down over their eyes, and the tightly bound scarves tied tightly 

over the bottom half of their faces. 

 

 

 What can you infer about the weather like as the men walked to the mine? 

 1. It was very snowy.    2. It was very sunny. 

 3. It was very cold and windy.   4. It was very cold and foggy. 

 What clue makes you infer that?  

 1. the word "scurried"  

 2. keep their heads down when walking against the wind 

 3. hats pulled down and scarves     

 4. All are correct. 
 

 

 

 

 

 

 S: This is one of the reasons I hate working in a big city. 

 P: I know. Every day, it‟s the same thing. 

 S: This is terrible! We may be here all night! I hope we don‟t run out of gas. 

 P: No, I think there‟s enough. 

 S: Let‟s turn on the radio. Maybe there‟s some good music. 

 P: Sorry, the radio‟s not working. 

 S: I think I‟ll take the train tomorrow! 
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 What can you infer about place, topic and time from the conversation? 

1. In a car/the bad traffic/ late in the evening.  

2. In a gas station/the gas price/ in the evening 

3. In a gas station/ the train service/ in the morning 

4. In a car/ the boring job/ in the morning  

 
 

 
 
 

          CR sub-skill Questions 

 
 

 

Task 5: (Individual Task) Read the passage about fast food again and answer the  

              questions below by choosing the best answer. 
 

1. Which of the following represents an opinion rather than a fact?  

 1. Even though the main disadvantages of fast food are health related, people on  

                a diet can also find good options in the menu of most fast food chains. 

 2. Fast food is definitely cheaper than home cooked meals, especially for people who  

     live on their own. 

 3. Fast food is food that people in fast food outlets prepare quickly using the same  

               ingredients and cooking methods. 

 4. Fast food is richer in salt, fats, oils and artificial substances than home cooked meals. 

2. Based on paragraph 2, which of the following is the author's overall argument? 

 1. Eating fast food can help you save your time for preparing the food. 

 2. Fast food is an excellent choice for people who don't feel like cooking. 

 3. Eating fast food saves more time and cheaper than making your own food. 

 4. Fast food and home cooked meals are best choices for you to choice. 

3. “Even though the main disadvantages of fast food are health related, people on a diet 

can also find good options in the menu of most fast food chains. There are salads to 

choose from and whole wheat breads. Some fried products also have boiled alternatives.” 

What can you infer about fast food from these sentences? 

  1. Those who are on diet have some alternative foods in the fast food menu. 

  2. People on a diet have to eat fast food, especially salads, whole wheat breads 

                and fried products. 

  3. Every meal in the fast food menu does not usually suit those who are on diet. 

  4. Salads, whole wheat breads and boiled products help those who want to lose  

                weight. 
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4. According to paragraph 4, which of the following does the author seem to bias against? 

 1. Artificial substances in fast food  2. Cooking method of fast food  

 3. Some ingredients in fast food    4. Eating home cooked meals  

5. Based on paragraph 4, which of the following is the author's claim? 

1. Eating fast food can adversely affect consumers‟ health condition. 

 2. Because fast food is rich in salt, fats, oils and artificial substances. 

3. Some ingredients in fast food increase the risk of developing cardiovascular diseases. 

4. The cooking method of fast food usually implies frying which destroys most  

      nutrients.  

6. Based on information in paragraph 5, what can you infer about fast food from these 

sentences? 

  1. The fats, sugars, chemicals and salt in fast food are useful for those who have    

                sedentary lifestyles. 

  2. People who have sedentary lifestyles like to eat fast food. 

  3. Exercise is not good for those who eat a lot of calories from fast food. 

  4. An active lifestyle can decrease adverse effects of eating fast food.  

7. What can we infer about eating fast food?  

1. If we want to save time, eat fast food.   

2. We must not visit fast food restaurant.  

3. We usually do not have time to enjoy eating food in a fast food restaurant.   

4. Eating fast food is much cheaper than eating home cooked meals.  

8. Which of the following is the author‟s primary purpose in writing paragraph 7? 

 1. To suggest undeniable benefits of fast food those who don‟t like it. 

 2. To propose ways to prevent hazards that could be caused by the consumption  

                 of fast food. 

 3. To warn consumers about the moderate amount of fast food eaten. 

 4. To present about the drawbacks of fast food to those who eat it regularly.  

9. Which of the following statements best concludes paragraph 7?  

1. Fast food consumers with sedentary lifestyles will get the most benefits.  

 2. Moderate consumptions of fast food and regular exercise can lead to health problems. 

3. Those who eat fast food need to eat consciously with the right amount and to  

    come with exercise regularly. 

4. We can definitely minimize the drawbacks of fast food by making some smart  

    choices while placing the order.  
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10. Which of the following best describes the tone of this text? 

 1. Persuasive     2. Sarcastic    

3. Philosophical     4. Educational 
 

 

  Step 5: Post Reading 

 

Task 5: In your group of 5, discuss and share your success and troubles while you were 

reading the text, studying language focus and answering the questions.  
 

Your success Your troubles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Step 6: Extended Tasks 
 

 

 

How to Create a Poster  

 

  A poster is simply a static, visual medium. It is used to communicate ideas and 

message to a large audience. The important thing to remember is that the poster does 

most of the „talking for you‟. That is, if designed properly, it will carry the message 

without the need to explain what is on it.  

1) Language on a Poster 

   Words are at a premium. That is, you should use the least amount of words as 

possible. Therefore, language must be: 

• Concise - Get to the point quickly.  Use short sentences. 

• Clear - Make sure the meaning is made clear. 
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2) Content 

  ♣ Keep the material simple.  

♣ Make full use of the space, but do not cram a page full of information. 

♣ Be concise and do not nonsense – use only relevant information. 

   ♣ Be selective with the results. Use only the main information. You may want  

   to prepare handouts to give to people who are interested. 

3) Sequencing the material 

  The poster should use photos, figures, and tables to tell the story of the study.  

Remember: 

   A picture is worth a thousand words … but only if it is drawn/scanned  

                properly and used appropriately.  

    It is important to present the information in easy sequences to follow:  

 Determine a logical sequence for the material you will be presenting.  

 Organize that material into sections (Introduction, Method, Results,  

     Conclusions, Business Plan, etc.).  

    Use LARGE numbers to help sequence sections of the poster.  

 Arrange the material into columns. 

 DO NOT explain it all using text alone. 
 

Examples: 
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Task 6: (individual task) 

 

Directions: Create a poster for the "No More Fast Food, Please!" campaign to be shown 

on the school bulletin board in the canteen. Include the information of fast food 

definition, examples of fast food, why fast food is considered junk food, and why we 

should not spend money on fast food.  

 

 

@@@@@@@@@@@ The End of Unit 8 @@@@@@@@@@@  
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
Reading and Writing Test for M.4 Students 

 

Section 1: Vocabulary Test    (Items 1-20)                                                                                                             
 

1. A new study by Johns Hopkins 
university sociologist Andrew J. 
Cherlin, shows that high school 
graduates are now the fastest growing 
group of unwed parents, who are likely 
to have kids before they got married. 
What does the underlined word mean? 
 1. unadjusted 2. unmarried 
 3. unwell 4. unwanted 
2. When you purchase something, you 
can own it because you buy it. What 
does the underlined word mean? 

1. exchange 2. offer 
 3. deliver 4. buy 
3. Society needs to be regulated so 
that rules or laws can help people live 
together well and peaceful. What does 
the underlined word mean? 
 1. disorganize 2. damage 
 3. control 4. disagree 
4. Resentment, or the strong and 
painful bitterness you feel when 
someone does something wrong to 
you, doesn’t have actual physical 
weight, but it feels very heavy and can 

last a long time. What does the 
underlined word mean? 
 1. Pleasantness 2. Bitterness 
 3. Forgiveness 4. Calmness 
5. Scandal is disgraceful events or 
nasty gossip about people's private 
lives, like the scandal that erupted 
when you were seen at the mall with 
your best friend's girlfriend. What does 
the underlined word mean? 

1. Respect 2. Honor 
 3. Approval 4. Disgrace 
6. A fraud is a something that deceives 
or tricks another person, usually to get 
their money. What does the underlined 
word mean? 
 1. honesty 2. sincerity 
 3. deception 4. justice 
7. Many believe that poverty is a direct 
consequence of overpopulation. This 
means that overpopulation causes the 
poverty. What does the underlined 
word mean? 
 1. result 2. factor 
 3. problem             4. cause 
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8. Contraception prevents pregnancy 
by interfering with the normal process 
of ovulation, fertilization, and 
implantation. There are different kinds 
of birth control that act at different 
points in the process. What does the 
underlined word mean? 

1. Abortion  
2. Method of pregnancy 
3. Pregnant process 
4. Birth control 

9. Peer pressure is an effect on your 
behavior from a group that you interact 
with socially or professionally. It can be 
good or bad depending on what action 
is taken. What does the underlined 
word mean? 

1. relaxation      2. interaction  
 3. assistance      4. influence 
10. Smoking lessens smokers’ sense of 
taste and smell of food. This means it 
makes smokers have reduced appetite. 
What does the underlined word mean? 
 1. develops      2. decreases  
 3. require      4. increases 
11. Many studies have pointed out that 
video games can have greater adverse 
effects on children than television and 
movies, whereas education documents 

help enhance knowledge. What does 
the underlined word mean? 
 1. harmful 2. beneficial  
 3. helpful 4. favorable 
12. If one thing outweighs another, the 
first thing is of greater importance, 
benefit, or significance than the second 
thing. What does the underlined word 
mean? 
 1. be less beneficial  
 2. be more important 
 3. be supportive  
 4. be suggestive 
13. Another benefit of homeschooling is 
the customized educational  curriculum 
it provides. It is to transform of formal 
education. What does the underlined 
word mean? 

1. organized 2. emphasized 
 3. personalized 4. modified 
14. Boys and girls have different 
socialization. They behave according to 
their gender groups. What does the 
underlined word mean? 
 1. teaching social values and moral 
 2. the process of learning to build  
          social skills 
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 3. social behaviors of humans 
 4. improvement of physical  
          conditions 
15. Fruits and vegetables have several 
important nutrients, such as calcium, 
iron, magnesium, vitamin A, and so on. 
What does the underlined word mean? 
 1. substances in food        
 2. types of food 
 3. sources of food         
 4. minerals in food 
16. Fast food is richer in salt, fats, oils 
and artificial substances than home 
cooked meals. What does the 
underlined word mean? 
 1. natural 2. genuine 
 3. unreal 4. authentic 
17. Newton's discoveries about motion, 
gravity and light revolutionized physics. 
This caused a lot of changes in 
science. What does the underlined 
word mean? 
 1. increased opportunity    
 2. made a major change   
 3. followed the same process 
 4. changed the format slightly 
 
 

18. Hands-on learning is an 
educational method that directly 
involves the learner, by actively 
encouraging them to do something in 
order to learn about it. In short, it is 
'learning by doing'.  What does the 
underlined word mean? 
 1. Passive participation   
 2. Direct participation 
  3. Traditional learning  
 4. Indirect experience  
19. The fear of hunger deteriorate. It 
becomes worse and worse as many 
people die of hunger. What does the 
underlined word mean? 
 1. get better  
 2. get improved 
 3. become worse  
 4. become difficult 
20. In a trip budget, you need to count 
all your expenditures, such as hotel, car 
rental and food costs against the 
money you have brought to spend. 
What does the underlined word mean? 
 1. savings  
 2. budgets 
 3. payments   
 4. expensiveness 
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Section 2: Reading Test (Items 21 -70) 
Directions: Read the following news about fast food and choose the best answer for 
each question. 

Fast Food Banned at School 
By Ann Pietrangelo and Elea Carey Medically 

 

ashington D.C. - Obesity in school-aged children rose from 5.8 percent up to 6.7 
percent during the past five years, a nutritionist reported yesterday.  

Dr. Thomas Smith said that fast food 
chains like McDonald’s and KFC are all 
around us. Many people, including 
students, enjoy eating fast food there, as 
it is served quickly, cheaply, and 
conveniently. However, if this kind of 
unhealthy food is served in schools, 
would you let your kid eat at the school 
cafeteria? If I were a parent, I would never 
let my kid eat unhealthy food at school, 
and I would ask the school to ban serving 
fast food for two reasons. 
 First, unhealthy food like fast food is 
detrimental to students, and schools have 
a responsibility to protect their students 
from unhealthy foods. As it is widely 
known, fast food contains a lot of harmful 
chemicals such as monosodium 
glutamate (MSG) and other preservatives. 
When these chemicals are consumed by 
young students for a long period of time, 
it can cause several diseases. If students 

are allowed to eat unhealthy food at 
school, their bodies will be affected 
negatively. Therefore, a school, which 
plays an important role in the growth of 
the students, has to try its best to protect 
its students’ health by providing healthy 
food with fresh ingredients without any 
chemical additives. 
Second, consuming fast food at school 
can change students’ eating habits. Fast 
food is known to contain a lot of 
stimulating chemicals which are 
additives, while healthy food barely 
contains them and tastes blander than 
fast food. If students consistently 
consume pungent food with chemicals at 
school, they would be accustomed to 
food that is only stimulating. As a 
consequence, they would prefer eating 
unhealthy food, as they would find the 
taste of healthy food bland. Thus, a 
school should help students build 
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desirable eating habits by providing a 
well-balanced menu at the school 
cafeteria.  
 In conclusion, there are some health-
related reasons why schools should not 
allow unhealthy food for their students. By 
allowing fast food at the school cafeteria, 
students can be subjected to several 
diseases, including obesity. Moreover, 
students might develop unhealthy eating 

habits, which could finally lead to 
malnutrition in their bodies. Therefore, 
schools should ban serving unhealthy 
food at their cafeterias for the health of 
their students. 
(Adapted from 
http://www.healthline.com/health/fast-
food-effects-on-body by Ann Pietrangelo 
and Elea Carey Medically Reviewed by 
George Krucik, MD, MB)   

 

Questions (Fast Food Banned at School) 
 

21. According to the author’s opinion, 
which of the following is not the reason 
why fast food is popular among most 
people?  
 1. It is easy to buy.  
 2. It is not expensive.  
 3. It is served quickly.   
     4. It is healthy for consumers. 
22. “Unhealthy food like fast food is 
detrimental to students because it 
contains a lot of harmful chemicals 
such as monosodium glutamate (MSG) 
and other preservatives. What does the 
underlined word mean? 
 1. delicious               2. disgusting 
 3. harmful                  4. oily 

23. Based on the information in 
paragraph 4, which is NOT the reason 
how fast food can change eating habit? 
  1. Fast food has chemicals that are  
          additives. 
  2. Fast food has stimulants that  
          make food taste better than fresh  
          food.  
  3. People will prefer tasty food over  
           bland food. 
 4. People will prefer fast food  
          because it is hard to find. 
24. According to paragraphs 3 and 4, 
which of the following is the best 
summary? 
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 1. Stimulating chemicals in fast  
          food cause students prefer  
          eating more.  
 2. Fast food that allowed to serve in  
          schools should not add  
          preservatives and additives. 
 3. Fast food can cause students to  
          obese and suffer from      
          malnutrition in students. 
 4. Fast food should not allow to   
          serve in schools because of its  
          chemicals. 
25. Which of the following represents 
the overall main idea of this news? 
 1. Fast food should be banned in  
     school because it can change  
           students’ eating habit. 
 2. There are some arguments that  
      parents want schools to ban   
           serving fast food to students. 
 3. A nutritionist proposed two  
         reasons why schools should not  
         allow fast food at the school  
         cafeteria.  
 4. Allowing to serve fast food in  
          schools might cause health  
          problems to all students. 
 

26. Which of the following can you infer 
from paragraphs 1 and 2? 
 1. Fast food is fast growing  
          business in schools. 
 2. Fast food is the main cause of  
          obesity in students. 
 3. The author supports banning fast  
           food in schools. 
 4. McDonald's and KFC are now  
          served in schools. 
27. Based on paragraph 3, which of the 
following is the author’s primary 
purpose? 
 1. To propose the best way to  
           protect students’ health. 
 2. To inform the negative effects of  
     eating fast food on students’  
          health. 
 3. To explain how fast food affect  
          on students’ bodies negatively. 
 4. To encourage parents and  
           students to avoid eating fast  
           food.  
28. Which is the best argument for 
paragraphs 3 and 4? 
 1. Parents should promote healthy  
     food in schools.   
 2. Students prefer eating fast food  
     because of its taste.  
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 3. Serving fast food to students in  
     schools should be banned. 
 4. Schools should not allow to serve  
          all food with harmful chemicals. 
29. What should be the best conclusion 
of paragraphs 3 and 4? 
   1. Fast food should be prepared  
          with fresh ingredients in order to  
          serve in schools. 
 2. Students cannot choose their  
          own food because they still do  
          not know which food is healthy  
          for them. 
 3. Fast food is not good for  
          students' health and change their  
          eating habit, therefore it should   
          not be allowed to serve in  
          schools.  
 4. Although healthy food does not  
     taste as good as fast food, it is  
     healthy for students. So schools  
    should promote healthy food. 
30. According to Paragraph 5, what 
does the author make a bias for? 
 1. Stopping McDonald's and KFC  
     from selling at schools.  
 2. Encouraging parents to provide  
     healthy food for children. 
 3. Banning fast food from schools. 

 4. Letting students eat fast food  
          after school. 
31. What is the tone of the text? 
 1. Sarcastic              2. Suggestive 
 3. Optimistic             4. Sympathetic 
32. Which of the following is the 
author’s primary purpose for this text? 
 1. To argue the permission to sell  
          fast food to students in schools. 
 2. To compare advantages and  
      disadvantages of serving fast  
           food in schools. 
 3. To persuade parents to oppose  
     eating fast food in schools. 
 4. To suggest some ideas about  
     negative effects of eating fast  
          food. 
33. Which of the following represents a 
fact? 
  1. Most parents and students enjoy  
    eating fast food at McDonald’s  
         and KFC. 
 2. Fast food contains a lot of   
          harmful chemicals such as  
          monosodium glutamate and  
          other preservatives. 
 3. Students should not eat  
          unhealthy food like fast food at  
          schools. 
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 4. Fast food is the most important  
     factor of malnutrition and  
          changing eating habits in  
          students. 
34. What is the mood of the text? 
           1. Hopeful        2. Optimistic 
           3. Worried            4. Disgusted 
35. According to the text, what does 
the author make bias? 

 1. for fast food chains in schools.  
 2. against serving fast food to  
          students in schools. 
 3. against fast food with high  
     preservatives and additives. 
 4. for healthy food with fresh  
     ingredients. 

Directions: Read the following letter to the editor about Thai teenage pregnancy and 
choose the best answer for each question. 

Thai Teenage Pregnancy Concern 
Dear Editor,  

Having read the news about the 9-year-old mother from the latest volume of the 
most popular English newspaper, Bangkok Post. I am writing to express my concern 
and my recommendations to this issue.  
   A study done on factors affecting teenagers’ pregnancy, which is currently 
among vital problems in Thailand, states that most of the pregnancies arise due to 
inconsistent use of the birth control methods. Or, they do not practice birth control at 
all due to lack of knowledge, or have misunderstandings about sexual relations. They 
also have the feeling that using condoms block sexual satisfaction.  
  Teenage pregnancy is a risky factor, risky for the health of the mother and her 
yet unborn baby. Teenagers who get pregnant during the first five years of her first 
menstruation will suffer from retarded physical growth and development. In addition, it 
was found that the mortality rate of mothers aged 15-19 years of age is three times 
higher than that of mothers aged 20-24 years old. And also they tend to suffer from 
mental health problems, as they do not have enough mental development during their 
pregnancy.  
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 Health problems found in infants are being underweight, being not strong, 
prone to death within a month after birth, especially if the mother gets pregnant within 
two years after her first period. Infants who survived tend to weigh two times less than 
if he/she were born more than two years after the mother had her first period. 
Moreover, the infants are able to grow, they would be moody, their mental health 
deteriorating because their teenage parents could not understand the nature of 
children. 
 Summing up, it is necessary to educate youths on sexual issues in all aspects 
through different types of curriculum, as well as to provide easy learning and 
accessible tools or media for the youth. Friendly clinics for youths and teenagers 
should be provided, and all sectors need to collaboratively work for sustainable 
reproductive health related problem prevention and solving in the society. I hope that 
you will offer the invaluable help to the promotion of projects for preventing teenage 
pregnancy or advising the teenage mothers/parents. 
 

Yours sincerely,  
Bunyarit Sukrat MD. 
Bureau of Reproductive Health, Department of Health, Ministry of Public Health  
(Adapted from http://www.thailawforum.com/new-draft-law-to-help-reduce-teen-
pregnancies-in-thailand/) 
Questions  (Thai Teenage Pregnancy Concern) 
 

36. Based on the information in 
paragraph 2, which of the following is not 
the main factor of teenage pregnancy? 
 1. Lack of sexual experience 
 2. Misconception about sexual  
           practice 
 3. Misconception about birth control 
 4. Regular use of the birth control  

    methods 
37. According to paragraph 2, it seems 
that the writer wants to blame for which of 
the following? 
 1. Breakdown of basic education 
 2. Misconception of birth control  
     program 
 3. Lacking of sex education 
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 4. Socialization of parents 
38. Based on the information in 
paragraph 2, it can be inferred that 
teenage pregnancy resulted from which 
of the following? 
 1. Social ignorance   
 2. Failure of birth control  
 3. Lacking of sex education 
 4. Broken home problem 
39. If you want to add one more sentence 
to conclude the information of paragraph 
2, which of the following should be best? 
 1. Most teenagers lack of knowledge  
     about sex, birth control methods  
     and pregnancy. 

2. However, most teenagers don’t    
    pay attention to the consequences  
    of their sexual behaviors.   

 3. Parents and teachers are the key  
     people to teach teenagers how to  
           use the birth control methods. 
 4. Teenagers need to be educated  
            about sex education and related  
            topics immediately. 
40. Which of the following statements best 
summarizes for paragraph 4? 
 1. Infants of teenage mother are      
            likely to have weaker physical  
            health than other ones.  

 2. Most of infants of the teenage  
     mothers are risky to die more  
     quickly than other ones.  
 3. Teenage pregnancy negatively  
     affects newborns both physical  
     and mental health. 
 4. Infants of teenage mothers are  
          able to grow normally, but they  
     suffer from several diseases. 
41. What relationship between 
paragraphs 3 and 4 does the writer 
make? 
 1. The information in paragraph 5  
     supports the serious effects of  
            teenage pregnancy on     
            mothers’ health. 
 2. Both paragraphs describe the  
            main impacts of teenage  
            pregnancy on mothers and  
            unborn babies.   
 3. Both paragraphs support the main   
     topic about how to solve the  
            teenage pregnancy problem for  
            Thai teenagers.   
 4. The information in paragraph 5  
            emphasizes the main point about  
           risky factors of teenage pregnancy  
           on mothers’ health and mind.   
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42. Which of the following represents the 
overall main idea of this letter? 
 1. The failure of sex education is the  
     main cause of teenage pregnancy  
            and it needs cooperation from all  
            sectors. 
 2. The main impacts of teenage  
     pregnancy are health problems of  
     mothers and their infants and  
            require solution from all sectors. 
 3. Pregnancy of uneducated teen  
     mothers cause myriad problems  
           both mothers and infants and  
           needs solutions collaboratively.  
 4. All sectors in the society have to  
           pay attention to the teenage  
          pregnancy problem seriously and  
          look for the practical solutions. 
43. Which of the following words in 
paragraph 2 shows the author’s bias? 
 1. factor, affect, misunderstandings 
 2. pregnancy, birth control, lack of  
     knowledge 
 3. inconsistent, lack of knowledge,  
            misunderstandings  
 4. sexual relations, block,  
            inconsistent use 
44. In developing paragraph 3, the 
organizational pattern used by the author 

could be described as which of the 
following? 
 1. Simple listing. The first sentence  
             states the basis for listing other  
             information as remaining  
             sentences of the paragraph. 
 2. Cause and effect. The first   
            sentence states the cause and the  
            remaining sentences are effects. 
 3. Definition. The first sentence  
            provides the definition and the  
            remaining sentences explain it. 
 4. Example. The first sentence is  
     followed by a number of examples  
            of mothers’ health problems. 
45. According to paragraph 3, which of 
the following is the author’s claim? 
 1. Pregnancy destroys mothers’  
     physical health more seriously  
     than mental health. 
 2. Teenage pregnancy can cause  
     harm to mothers’ physical and  
     mental health. 
 3. Getting pregnant within two years  
     after the first period causes  
     physical health.  
  4. Getting pregnant within two years  
     after the first period is safer than  
     after the first period. 
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46. What should be the conclusion of 
paragraphs 3-4? 
 1. Teenage mothers have more risky  
     chance to die than her unborn  
     children.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2. Teenage mothers tend to suffer  
     from retarded physical growth and  
     development. 
 3. Teenage pregnancy is a  
     dangerous cause for the physical  
     and mental health of the mother  
     and her unborn children.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 4. Teen pregnancy cause adverse  
     effects on the health of the unborn  
     children more than the teen  
     mothers’ health. 
47. What is the tone of the text? 
 1. Sarcastic and curious   
 2. Concerned and suggestive 
 3. Optimistic and encouraging 
 4. Sympathetic and objective 
48. Which of the following represents an 
opinion? 
 1. A study states that most of the  
     pregnancies arise due to  
     inconsistent use of the birth control  
     methods. 
 2. It was found that the mortality rate  
     of mother aged 15-19 years old is  

     three times higher than that of  
     mothers aged 20-24. 
 3. Health problems found in infants  
     are being underweight, being not  
     strong, and prone to death. 
 4. Teenage pregnancy is currently  
     among the important problems in  
     Thailand. 
49. What is the mood of the text? 

1. Hopeful 2. Optimistic 
3. Worried 4. Disgusted 

50. What information in this letter supports 
the conclusion that the main cause of Thai 
teenage pregnancy is the lack of 
education? 
 1. Teenagers do not use  
     contraception              
            regularly, or not use at all.  
 2. Teenagers do not practice birth  
     control at all because of lack of  
     knowledge. 
 3. Teenagers have  
     misunderstandings about sexual  
           relations and using  
     condoms. 
 4. All of the above.   
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Directions: Read the following text about homeschooling and choose the best answer 
for each question. 

Homeschooling 
  Homeschooling, which is an educational option that allows parents to teach 
their children at home, is becoming more and more popular in today’s society. Parents 
choose to homeschool their children for a variety of reasons. There are several benefits 
and drawbacks to homeschooling.  
  The main criticism of homeschooling centers on the issue of socialization. 
Critics charge that homeschooled children are isolated from the outside world and are 
socially handicapped. They will lack the skills needed to successfully adapt to real-life 
situations when they are older. Academically, the lack of peer interaction in the 
classroom like discussions, share ideas, and work with other students is detrimental to 
a homeschooled student’s education. This interaction helps determine how students 
confront problems, shapes the manner in which they see the world, and influences 
students’ goals and aspirations.  

Another limitation of home schooling is that the lack of learning resources or 
facilities to deliver a well-rounded curriculum and cannot provide the numerous and 
diverse enrichment activities. Furthermore, certainly most parents who homeschool are 
highly motivated, but they may lack the ability and professional preparation that they 
need to provide effective instruction. Another concern is parents’ ability of instruction. 
Most students need a teacher who has expertise in the subject to provide the 
appropriate level of instruction or to deal with the complexities of particular academic 
areas. Moreover, homeschooled students may lack many of important skills like 
organizational skills, time management, intense study habits, or the ability to work with 
others.  

The research indicates that when parental involvement in children’s education 
is high, students are more likely to become academically successful and reach their 
potential. That is the essence of homeschooling. Home schooling easily allows parents 
to adjust the curriculum and instruction to fit the individual needs of students because 

1 

2 

3 

4 



 

378 

 

 

homeschoolers generally use a one-on-one instruction, which provides the individual 
student with undivided attention, offers more opportunities to ask questions, and lets 
student develop a deeper understanding of subject matter. 
 Home-schooling and regular public schooling each has advantages and 
disadvantages. One may offer a more controlled environment for your child, while the 
other may expose him or her to a world of ideas you could not possibly imagine. You 
may find it difficult to choose between the two. Making the right choice depends upon 
how your child learns, and what you would like him or her to learn. Keeping the best 
interest of your child in mind makes the decision clearer.  
(Adapted from http://www.publicschoolreview.com/blog/public-school-vs-home-
school) 
Questions (Homeschooling) 

 

51. One of the main criticisms of home-
schooling is that home-schoolers will 
not be able to fully participate in 
society because they lack 
“socialization.” What does the 
underlined word mean?  
 1. Organizing children’s social  
     behaviors  
 2. Transferring knowledge and  
     traditions in society 
 3. Social interaction with a variety of  
     age groups. 
 4. Understanding and learning  
     changes in social behaviors 
52. “They will lack the skills needed to 
successfully adapt to real-life situations 

when they are older.” Which of the 
following is the best inference from this 
sentence?     
 1. Homeschooled children require  
     the socialization. 
 2. Homeschooling critics lack of  
     social interaction. 
 3. Homeschooling parents need  
     social behaviors in real-life  
     situations. 
 4. Children in schools don’t have  
     enough skills of social  
     interaction. 
53. Which of the following is the best 
summary for paragraph 2? 
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 1. Homeschooling does not provide  
     children to interact with others. 
 2. Homeschooling provides  
     children to learn socialization  
     with their parents. 
 3. Homeschooled children have the  
     skills of social interaction as  
     children in schools do. 
 4. Homeschooled children need to  
     improve the skills of social and  
     academic interaction. 
54. According to paragraph 2, what are 
the important drawbacks of 
homeschooling? 
 1. The lack of socialization and  
     discussions between teachers  
     and students 
 2. The lack of socialization and  
     peer interaction 
 3. The lack of teacher and peer  
     interaction 
 4. The lack of goals and aspirations 
55. How does the author relate the 
ideas in paragraphs 2 and 3? 
 1. Both paragraphs describe the  
     benefits of homeschooling. 
 2. Paragraph 3 shows the effects of  
     the lack of socialization in  
     paragraph 2. 

 3. The information in both  
     paragraphs explains the  
     disadvantages of  
           homeschooling.   
 4. Both paragraphs provide  
     Readers about the main  
     advantages of homeschooling. 
56. Which of the following represents 
the overall main idea of this text? 
 1. Homeschooling has more  
     disadvantages to children’s  
     education than regular public  
     schooling.  
 2. The main advantages of  
     homeschooling are parental  
     involvement and adjustment the  
     curriculum and instruction to fit      
     the students’ interests.   
 3. Homeschooling with several  
     benefits and drawbacks is  
     becoming more and more  
     popular among parents today.  
  4. The main limitations of  
     homeschooling  are on the issue  
     of socialization and the lack of  
     peer interaction in the classroom.  
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Writing Test: Directions: There are 2 questions in this section. You have to do both of 
them. 
 
1. Imagine you are a school principal and you have read the news about fast food 
banned at schools.  You have opposite ideas to the nutritionist. You want to express 
your opinions to support the idea that fast food should not be banned in schools. You 
decide to write a letter to one of English newspaper editors on that issue. 
 
2. Suppose you have to take home school, but you want to study in a general public 
school, write an essay to express 4-5 ideas how a general public school is better than 
a home school.  
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3. แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน 
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน                                                               
ท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวเิคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร               
 

 

 
 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้มี จ านวน 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการสอน          ตอนท่ี 2  ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ  

ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอน 
ค าสั่ง: โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนตามรายการประเมินที่ 
          ก าหนดให้ โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 
 

ระดับ 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด ระดับ 4  หมายถึง เห็นด้วยมาก  
ระดับ 3  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง ระดับ 2  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

 

 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ด้านเนื้อหาและภาระงานของบทเรียน 
1.1 บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน      
1.2 บทอ่านมีความยาวเหมาะสม      
1.3 บทอ่านมีการเรียงล าดับความคิดเหมาะสม และสัมพันธ์กัน      
1.4 เนื้อเร่ืองบทอ่านมีความน่าสนใจ และท้าทายความสามารถของผู้เรียน      
1.5 บทอ่านสอดคล้อง หรือสัมพันธ์กับความรู้เดิมของผู้เรียน      
1.6 ค าส่ังในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน      
1.7 จ านวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม      
1.8 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม      
1.9 ภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์   
ของผู้เรียน 

     

1.10 ภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการเขียนเพื่อการ 
ส่ือสารของผู้เรียน 
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ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอน (ต่อ) 
 
 
 

ระดับ 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด ระดับ 4  หมายถึง เห็นด้วยมาก  
ระดับ 3  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง ระดับ 2  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
 

 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

2. ด้านขั้นตอน และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสม      
2.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน      
2.3 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม      
2.4 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม      
2.5 กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม      
2.6 กิจกรรมศึกษา และวิเคราะห์ภาษา (Language Focus) มีความ
เหมาะสม 

     

2.7 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม      
2.8 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม      
2.9 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม      
2.10 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์       
2.11 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการ
ส่ือสาร 

     

2.12 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคมของผู้เรียน      
3. ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
3.1 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน       
3.2 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น      
3.3 ได้รับการพัฒนาทักษะการประเมินน้ าเสียง (tone) และอารมณ์ (mood) 
ในการเขียนของผู้เขียน 

     

3.4 ได้รับการพัฒนาทักษะการอนุมานความ หรือการตีความ      
3.5 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน      
3.6 ได้รับการพัฒนาทักษะการสรุปความจากเร่ืองที่อ่านอย่างมีเหตุผล      
3.7 ได้รับการพัฒนาทักษะการระบุความล าเอียงของผู้เขียน      
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ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอน (ต่อ) 
 
 
 

ระดับ 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด ระดับ 4  หมายถึง เห็นด้วยมาก  
ระดับ 3  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง ระดับ 2  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
 

 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

4. ด้านการพัฒนาทักษะย่อยของการเขียนเพื่อการสื่อสาร      
4.1 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงความคิด และข้อมูลในการ
เขียน  

     

4.2 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้อง       
ตามแบบแผนของภาษา  

     

4.3 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการเรียบเรียงความคิด และเนื้อหาที่เขียน
อย่างชัดเจน  

     

4.4 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะในการเลือกใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมกับเร่ือง 
ที่เขียน    

     

4.5 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียนได้ 
เหมาะสมกับเนื้อหา  

     

4.6 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะในการอธิบายใจความส าคัญได้ชัดเจน  
โดยมีข้อมูลมาสนับสนุนเพียงพอ   

     

4.7 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการใช้กลไกของภาษาที่ถูกต้อง และ
แม่นย า  

     

5. ด้านสื่อประกอบการสอน      
5.1 ใช้ส่ือการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน      
5.2 ส่ือการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน      
5.3 ใช้ส่ือการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน      
5.4 ใช้ส่ือการสอนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้      
5.5 ใช้ส่ือการสอนที่ทันสมัย      
5.6 ใช้ส่ือการสอนที่หลากหลาย      
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ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอน (ต่อ) 
 
 

ระดับ 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด ระดับ 4  หมายถึง เห็นด้วยมาก  
ระดับ 3  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง ระดับ 2  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

 

 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

6. ด้านรูปแบบการวัด และประเมินผล 
การประเมินทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ      

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
6.2 ครอบคลุมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ      
6.3 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน      
6.4 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้      
6.5 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน      

การประเมินทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์      
6.6 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
6.7 ครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์      
6.8 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน      
6.9 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้      
6.10 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน      

การประเมินทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร      
6.11 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
6.12 ครอบคลุมทักษะการเขียนเพื่อการส่ือสาร      
6.13 มีการวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่เรียน      
6.14 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้      
6.15 สะท้อนความสามารถที่แท้จริงด้านการเขียนเพื่อการส่ือสารของผู้เรียน      
7. ประโยชน์ที่ได้รับ 
7.1 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท      
7.2 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ      
7.3 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์      
7.4 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการส่ือสาร      
7.5 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม      
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ตอนท่ี 2 ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ  
 
 

1. นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ทักษะย่อยในการอ่านเชิงวิเคราะห์ทักษะใดมากที่สุด 
(จาก 7 ทักษะย่อยที่เรียน)  พร้อมเหตุผลประกอบ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

2. นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ทักษะย่อยในการเขียนเพื่อการส่ือสารทักษะใด มาก
ที่สุด (จาก 7 ทักษะย่อยที่เรียน) พร้อมเหตุผลประกอบ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
3. ค าแนะน า และข้อเสนอแนะอื่นๆ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนท่ีให้ความร่วมมือ 
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4. แบบวัดทักษะสังคมของนักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  
และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

แบบวัดทักษะสังคมของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน                    

เพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

 

 
 
 

ค าชี้แจง : แบบประเมินทักษะสังคมฉบับนี้ใช้ศึกษาข้อมูลด้านทักษะสังคมของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการ
สอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
และทักษะการเขียนเพื่อการส่ือสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
       ตอนท่ี 1 การส่ือสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills)  

  ตอนท่ี 2 ความร่วมมือ และการท างานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and Team Work)  
 

 
 

 

ค าสั่ง: โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับของการปฏิบัติทักษะสังคม ตอนที่ 1 เก่ียวกับการ
ส่ือสารกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ทั้งการใช้ภาษา และกริยา ท่าทาง และตอนที่ 2 ด้านความร่วมมือ และการ
ท างานเป็นกลุ่ม ตามรายการประเมินที่ก าหนดให้ โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของ
ทักษะสังคม เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 
 

   ระดับ 5  หมายถึง ระดับของการปฏิบัติบ่อยมากที่สุด       ระดบั 4  หมายถึง ระดับของการปฏิบัติบ่อยมาก  
   ระดับ 3  หมายถึง ระดับของการปฏิบัติบ่อยปานกลาง     ระดบั 2  หมายถึง ระดับของการปฏิบัติบ่อยน้อย 
   ระดับ 1  หมายถึง ระดับของการปฏิบัติบ่อยน้อยที่สุด 

 

 

 

ทักษะสังคม 
ระดับของการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ตอนท่ี 1. ด้านการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills) 
1.1 ใช้น้ าเสียงในการพูดคุยเหมาะสม      
1.2 แสดงสีหน้าในการพูดคุยเหมาะสม      
1.3 แสดงท่าทางขณะพูดคุยเหมาะสม       
1.4 รู้จังหวะ และช่วงเวลาในการพูดคุย      
1.5 รู้จักเร่ิมต้นและจบการพูดคุยได้เหมาะสม      
1.6 มีมารยาท และต้ังใจฟังขณะที่สมาชิกคนอื่นพูด      
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ทักษะสังคม ระดับของการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

1.7 รู้จักใช้ภาษาในการต้ังค าถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม      
1.8 รู้จักใช้ภาษาในการตอบค าถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม      
1.9 ใช้ค าพูดให้ก าลังใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเหมาะสม      
1.10 ใช้ภาษาสุภาพ และเหมาะสมกับโอกาส      

 

 

 

ทักษะสังคม ระดับของการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

ตอนท่ี 2. ด้านความร่วมมือ และการท างานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and Team Work) 
2.1 ให้ความร่วมมือในการท าภาระงานของกลุ่มให้ส าเร็จ      
2.2 รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก      
2.3 ยอมรับความสามารถของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม      
2.4 รู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่มอย่างเหมาะสม      
2.5 หลีกเล่ียงข้อขัดแย้งกับเพื่อนสมาชิก      
2.6 ไม่ใช้อารมณ์ในการแสดงความคิดเห็น      
2.7 กระตือรือร้นปฏิบัติภาระงานกลุ่ม      
2.8 ปฏิบัติภาระงานในหน้าที่อย่างสุดความสามารถ      
2.9 ต้ังใจปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม      
2.10 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนปฏิบัติภาระงานของกลุ่ม      
2.11 รู้จักควบคุมตนเองอย่างเหมาะสม      
2.12 ให้ความส าคัญกับภาระงานของกลุ่ม      
2.13 ปฏิบัติตามข้อตก และกติกาลงของกลุ่ม       
2.14 ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม      
2.15 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกเมื่อมีโอกาส       
2.16 ภาคภูมิใจกับผลงานที่ร่วมกันท ากับสมาชิกในกลุ่ม           
2.17 ไม่แสดงอารมณ์โกรธเมื่อถูกเพื่อนวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล      
2.18 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาระงานกลุ่มอย่างมีเหตุผล      
2.19 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภาระงานโดยไม่มีใครร้องขอ      
2.20 แสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม      

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 



 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ง 
 
1. ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห ์
2. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
    ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห ์
3. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
    ด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร  
4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของ 
    นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเนน้ภาระงาน ร่วมกับการเรยีนรู้แบบร่วมมือ  
    เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชงิวิเคราะห ์และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
5. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดทักษะสังคมของนกัเรียน 
    ที่เรียนด้วยรปูแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้าง 
    ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชงิวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใชส้อนตาม 
    รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทกัษะการ 
    อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
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1. ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 

 

 

ข้อ ค่า p ค่า r ผลการวิเคราะห์ 
36 0.33 0.65 ใช้ได้ 

37 0.48 0.55 ใช้ได้ 
38 0.50 0.30 ใช้ได้ 
39 0.43 0.45 ใช้ได้ 

40 0.40 0.50 ใช้ได้ 
41 0.40 0.60 ใช้ได้ 

42 0.48 0.35 ใช้ได้ 
43 0.45 0.60 ใช้ได้ 
44 0.35 0.40 ใช้ได้ 

45 0.58 0.45 ใช้ได้ 
46 0.48 0.35 ใช้ได้ 

47 0.43 0.45 ใช้ได้ 
48 0.58 0.35 ใช้ได้ 
49 0.40 0.50 ใช้ได้ 

50 0.48 0.45 ใช้ได้ 
51 0.38 0.55 ใช้ได้ 

52 0.40 0.50 ใช้ได้ 
53 0.45 0.70 ใช้ได้ 
54 0.53 0.35 ใช้ได้ 

55 0.45 0.40 ใช้ได้ 
56 0.28 0.45 ใช้ได้ 

57 0.45 0.50 ใช้ได้ 
58 0.43 0.55 ใช้ได้ 
59 0.48 0.35 ใช้ได้ 

60 0.43 0.35 ใช้ได้ 
61 0.43 0.45 ใช้ได้ 

62 0.48 0.35 ใช้ได้ 
63 0.40 0.40 ใช้ได้ 
64 0.43 0.35 ใช้ได้ 

65 0.40 0.30 ใช้ได้ 
66 0.45 0.40 ใช้ได้ 

67 0.60 0.40 ใช้ได้ 
68 0.43 0.55 ใช้ได้ 
69 0.35 0.30 ใช้ได้ 

70 0.45 0.60 ใช้ได้ 
 

ข้อ ค่า p ค่า r ผลการวิเคราะห์ 
1 0.45 0.50 ใช้ได้ 
2 0.58 0.45 ใช้ได้ 

3 0.63 0.35 ใช้ได้ 
4 0.45 0.40 ใช้ได้ 

5 0.58 0.55 ใช้ได้ 
6 0.53 0.55 ใช้ได้ 
7 0.58 0.65 ใช้ได้ 

8 0.60 0.50 ใช้ได้ 
9 0.55 0.60 ใช้ได้ 
10 0.58 0.55 ใช้ได้ 

11 0.55 0.40 ใช้ได้ 
12 0.53 0.45 ใช้ได้ 

13 0.48 0.55 ใช้ได้ 
14 0.48 0.35 ใช้ได้ 
15 0.45 0.40 ใช้ได้ 

16 0.45 0.30 ใช้ได้ 
17 0.40 0.50 ใช้ได้ 

18 0.48 0.35 ใช้ได้ 
19 0.50 0.60 ใช้ได้ 
20 0.58 0.45 ใช้ได้ 

21 0.28 0.45 ใช้ได้ 
22 0.50 0.70 ใช้ได้ 

23 0.43 0.55 ใช้ได้ 
24 0.48 0.35 ใช้ได้ 
25 0.50 0.40 ใช้ได้ 

26 0.33 0.45 ใช้ได้ 
27 0.60 0.40 ใช้ได้ 

28 0.53 0.45 ใช้ได้ 
29 0.50 0.70 ใช้ได้ 
30 0.48 0.65 ใช้ได้ 

31 0.28 0.45 ใช้ได้ 
32 0.43 0.25 ใช้ได้ 

33 0.43 0.45 ใช้ได้ 
34 0.43 0.45 ใช้ได้ 
35 0.60 0.40 ใช้ได้ 
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ข้อ 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า IOC 
1 2 3 

36 1 1 1 3 1 

37 1 1 1 3 1 

38 1 1 1 3 1 

39 1 1 1 3 1 

40 1 1 1 3 1 

41 1 1 1 3 1 

42 1 1 1 3 1 

43 1 1 1 3 1 

44 1 1 1 3 1 

45 1 1 1 3 1 

46 1 1 1 3 1 

47 1 1 1 3 1 

48 1 1 1 3 1 

49 1 1 1 3 1 

50 1 1 1 3 1 

51 1 1 1 3 1 

52 1 1 1 3 1 

53 1 1 1 3 1 

54 1 1 1 3 1 

55 1 1 1 3 1 

56 1 1 1 3 1 

57 1 1 1 3 1 

58 1 1 1 3 1 

59 1 1 1 3 1 

60 1 1 1 3 1 

61 1 1 1 3 1 

62 1 1 1 3 1 

63 1 1 1 3 1 

64 1 1 1 3 1 

65 1 1 1 3 1 

66 1 1 1 3 1 

67 1 1 1 3 1 

68 1 1 1 3 1 

69 1 1 1 3 1 

70 1 1 1 3 1 

 

2. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดั 
   ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า IOC 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 

2 1 1 1 3 1 

3 1 1 1 3 1 

4 1 1 1 3 1 

5 1 1 1 3 1 

6 1 1 1 3 1 

7 1 1 1 3 1 

8 1 1 1 3 1 

9 1 1 1 3 1 

10 1 1 1 3 1 

11 1 1 1 3 1 

12 1 1 1 3 1 

13 1 1 1 3 1 

14 1 1 1 3 1 

15 1 1 1 3 1 

16 1 1 1 3 1 

17 1 1 1 3 1 

18 1 1 1 3 1 

19 1 1 1 3 1 

20 1 1 1 3 1 

21 1 1 1 3 1 

22 1 1 1 3 1 

23 1 1 1 3 1 

24 1 1 1 3 1 

25 1 1 1 3 1 

26 1 1 1 3 1 

27 1 1 1 3 1 

28 1 1 1 3 1 

29 1 1 1 3 1 

30 1 1 1 3 1 

31 1 1 1 3 1 

32 1 1 1 3 1 

33 1 1 1 3 1 

34 1 1 1 3 1 

35 1 1 1 3 1 
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3. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร  
 
 

 
 
 
 
 

4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
 

 
ข้อ 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า IOC 
1 2 3 

1. ด้านเนื้อหาและภาระงานของบทเรียน 
1.1 บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

1.2 บทอ่านมีความยาวเหมาะสม 1 1 1 3 1 
1.3 บทอ่านมีการเรียงล าดับความคิดเหมาะสม และสัมพันธ์กัน 1 1 1 3 1 
1.4 เน้ือเร่ืองบทอ่านมีความน่าสนใจ และท้าทายความสามารถ 
      ของผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

1.5 บทอ่านสอดคล้อง หรือสัมพันธ์กับความรู้เดิมของผู้เรียน 1 1 1 3 1 
1.6 ค าส่ังในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน 1 1 1 3 1 

1.7 จ านวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม 1 1 1 3 1 
1.8 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม 1 1 1 3 1 

1.9 ภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการอ่านเชิง 
      วิเคราะห์ ของผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

1.10 ภาระงานในบทเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการเขียน 
        เพ่ือการส่ือสารของผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

2. ด้านขั้นตอน และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสม 1 1 1 3 1 

2.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 1 1 1 3 1 
2.3 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

2.4 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
2.5 กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
2.6 กิจกรรมศึกษา และวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)  
      มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

 
 

 
ข้อ 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า IOC ผลการวิเคราะห ์
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 

2 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
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4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า IOC 
1 2 3 

2.7 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
2.8 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
2.9 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

2.10 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน 
        เชิงวิเคราะห์  

1 1 1 3 1 

2.11 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียน 
        เพ่ือการส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

2.12 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม 
        ของผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

3. ด้านการพัฒนาทักษะยอ่ยของการอ่านเชงิวิเคราะห์ 
3.1 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์จุดประสงค์ในการเขียน 
      ของผู้เขียน  

1 1 1 3 1 

3.2 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น 1 1 1 3 1 
3.3 ได้รับการพัฒนาทักษะการประเมินน้ าเสียง (tone) และอารมณ์  
     (mood) ในการเขียนของผู้เขียน 

1 1 1 3 1 

3.4 ได้รับการพัฒนาทักษะการอนุมานความ หรือการตีความ 1 1 1 3 1 

3.5 ได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของผู้เขียน 1 1 1 3 1 
3.6 ได้รับการพัฒนาทักษะการสรุปความจากเรื่องท่ีอ่าน 
      อย่างมีเหตุผล 

1 1 1 3 1 

3.7 ได้รับการพัฒนาทักษะการระบุความล าเอียงของผู้เขียน 1 1 1 3 1 
4. ด้านการพัฒนาทักษะยอ่ยของการเขียนเพื่อการส่ือสาร 

4.1 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงความคิด 
      และข้อมูลในการเขียน  

1 1 1 3 1 

4.2 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ 
      ท่ีถูกต้องตามแบบแผนของภาษา  

1 1 1 3 1 

4.3 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการเรียบเรียงความคิด และเน้ือหา
ท่ีเขียนอย่างชัดเจน  

1 1 1 3 1 

4.4 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะในการเลือกใช้ค าศัพท์ 
      ท่ีเหมาะสมกับเร่ืองท่ีเขียน    

1 1 1 3 1 

4.5 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะในการเลือกใช้รูปแบบการเขียน 
      ได้เหมาะสมกับเน้ือหา  

1 1 1 3 1 



 

393 
 

 

 

4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า IOC 
1 2 3 

4.6 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะในการอธิบายใจความส าคัญ 
      ได้ชัดเจน โดยมีข้อมูลมาสนับสนุนเพียงพอ   

1 1 1 3 1 

4.7 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการใช้กลไกของภาษาท่ีถูกต้อง  
      และแม่นย า  

1 1 1 3 1 

5. ด้านส่ือประกอบการสอน 
5.1 ใช้ส่ือการสอนได้เหมาะสมกับเน้ือหาท่ีเรียน 1 1 1 3 1 

5.2 ส่ือการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน 1 1 1 3 1 
5.3 ใช้ส่ือการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

5.4 ใช้ส่ือการสอนท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 
5.5 ใช้ส่ือการสอนท่ีทันสมัย 1 1 1 3 1 
5.6 ใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย 1 1 1 3 1 
6. ด้านรูปแบบการวัด และประเมินผล 
การประเมินทักษะการอา่นเพื่อความเขา้ใจ 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 
6.2 ครอบคลุมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 1 1 1 3 1 

6.3 มีการวัดได้ตรงกับเน้ือหาท่ีเรียน 1 1 1 3 1 
6.4 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้ 1 1 1 3 1 

6.5 สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
      ของผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

การประเมินทักษะการอา่นเชิงวิเคราะห ์

6.6 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 
6.7 ครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 1 1 3 1 

6.8 มีการวัดได้ตรงกับเน้ือหาท่ีเรียน 1 1 1 3 1 
6.9 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้ 1 1 1 3 1 
6.10 สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
       ของผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

การประเมินทักษะการเขียนเพื่อการส่ือสาร 

6.11 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 
6.12 ครอบคลุมทักษะการเขียนเพื่อการส่ือสาร 1 1 1 3 1 

6.13 มีการวัดได้ตรงกับเน้ือหาท่ีเรียน 1 1 1 3 1 
6.14 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และเชื่อถือได้ 1 1 1 3 1 
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4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า IOC 
1 2 3 

6.15 สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงด้านการเขียนเพื่อการส่ือสาร 
        ของผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

7. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

7.1 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท 1 1 1 3 1 
7.2 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 1 1 1 3 1 

7.3 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 1 1 3 1 
7.4 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเขียนเพ่ือการส่ือสาร 1 1 1 3 1 
7.5 ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม 1 1 1 3 1 
 
 

5. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดทักษะสังคมของนักเรียนที่
เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
 

 
ข้อ 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า IOC 
1 2 3 

ตอนท่ี 1. ด้านการส่ือสารกับสมาชิกในกลุ่ม (Communicative Skills) 
1.1 ใช้น้ าเสียงในการพูดคุยเหมาะสม 1 1 1 3 1 

1.2 แสดงสีหน้าในการพูดคุยเหมาะสม 1 1 1 3 1 

1.3 แสดงท่าทางขณะพูดคุยเหมาะสม  1 1 1 3 1 

1.4 รู้จังหวะ และช่วงเวลาในการพูดคุย 1 1 1 3 1 

1.5 รู้จักเริ่มต้นและจบการพูดคุยได้เหมาะสม 1 1 1 3 1 

1.6 มีมารยาท และตั้งใจฟังขณะท่ีสมาชิกคนอื่นพูด 1 1 1 3 1 

1.7 รู้จักใช้ภาษาในการตั้งค าถามเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม 1 1 1 3 1 

1.8 รู้จักใช้ภาษาในการตอบค าถามเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม 1 1 1 3 1 

1.9 ใช้ค าพูดให้ก าลังใจเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มเหมาะสม 1 1 1 3 1 

1.10 ใช้ภาษาสุภาพ และเหมาะสมกับโอกาส 1 1 1 3 1 

ตอนท่ี 2. ด้านความร่วมมือ และการท างานเป็นกลุ่ม (Cooperative Skills and Team Work) 

2.1 ให้ความร่วมมือในการท าภาระงานของกลุ่มให้ส าเร็จ 1 1 1 3 1 

2.2 รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิก 1 1 1 3 1 

2.3 ยอมรับความสามารถของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม 1 1 1 3 1 
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5. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดทักษะสังคมของนักเรียนที่
เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 
 

 
ข้อ 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า IOC 
1 2 3 

2.4 รู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มอย่างเหมาะสม 1 1 1 3 1 

2.5 หลีกเล่ียงข้อขัดแย้งกับเพ่ือนสมาชิก 1 1 1 3 1 

2.6 ไม่ใช้อารมณ์ในการแสดงความคิดเห็น 1 1 1 3 1 

2.7 กระตือรือร้นปฏิบัติภาระงานกลุ่ม 1 1 1 3 1 

2.8 ปฏิบัติภาระงานในหน้าท่ีอย่างสุดความสามารถ 1 1 1 3 1 

2.9 ตั้งใจปฏิบัติภาระงานท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่ม 1 1 1 3 1 

2.10 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนปฏิบัติภาระงานของกลุ่ม 1 1 1 3 1 

2.11 รู้จักควบคุมตนเองอย่างเหมาะสม 1 1 1 3 1 

2.12 ให้ความส าคัญกับภาระงานของกลุ่ม 1 1 1 3 1 

2.13 ปฏิบัติตามข้อตก และกติกาลงของกลุ่ม  1 1 1 3 1 

2.14 ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม 1 1 1 3 1 

2.15 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนสมาชิกเมื่อมีโอกาส  1 1 1 3 1 

2.16 ภาคภูมิใจกับผลงานท่ีร่วมกันท ากับสมาชิกในกลุ่ม      1 1 1 3 1 

2.17 ไม่แสดงอารมณ์โกรธเมื่อถูกเพ่ือนวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 1 1 1 3 1 

2.18 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงานกลุ่มอย่างมีเหตุผล 1 1 1 3 1 

2.19 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภาระงานโดยไม่มีใครร้องขอ 1 1 1 3 1 

2.20 แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม 1 1 1 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

396 
 

 

 

6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร  
 

 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า 

IOC 1 2 3 

 
1 

1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 1 1 1 3 1 

2 หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

3 หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

4 บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

5 บทอ่านมีความยาวเหมาะสม 1 1 1 3 1 

6 เน้ือหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน 1 1 1 3 1 

7 เน้ือหาของบทเรียนเรียงล าดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน 1 1 1 3 1 

8 ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใช้สอน 1 1 1 3 1 

9 ตารางก าหนดเน้ือหา (Unit Specification) เหมาะสม 1 1 1 3 1 

10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน 1 1 1 3 1 

11 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

12 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

13  กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

14 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)  
มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

15 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

16 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

17 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

18 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

19 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาของ
บทเรียน 

1 1 1 3 1 

20 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

1 1 1 3 1 

21 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

22 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

23 ค าส่ังในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม 1 1 1 3 1 

24 จ านวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม 1 1 1 3 1 

25 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม 1 1 1 3 1 
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า 

IOC 1 2 3 
 26 ส่ือการสอนเหมาะสมกับเน้ือหา 1 1 1 3 1 

27 ส่ือการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน 1 1 1 3 1 

28 ส่ือการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

29 ส่ือการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 1 1 1 3 1 

30 ส่ือการสอนมีความหลากหลาย  1 1 1 3 1 

31 เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน   
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

32 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

33 การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเน้ือหาท่ีเรียน 1 1 1 3 1 

34 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 1 1 3 1 

35 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพ่ือการ
ส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

รวม 1 
 
2 

1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 1 1 1 3 1 

2 หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

3 หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

4 บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

5 บทอ่านมีความยาวเหมาะสม 1 1 1 3 1 

6 เน้ือหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน 1 1 1 3 1 

7 เน้ือหาของบทเรียนเรียงล าดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน 1 1 1 3 1 

8 ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใช้สอน 1 1 1 3 1 

9 ตารางก าหนดเน้ือหา (Unit Specification) เหมาะสม 1 1 1 3 1 

10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน 1 1 1 3 1 

11 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

12 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

13  กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

14 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)  
มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

15 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

16 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

17 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม ค่า 

IOC 1 2 3 
 
 

2 
(ต่อ) 

18 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

19 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาของ
บทเรียน 

1 1 1 3 1 

20 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

1 1 1 3 1 

21 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

22 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

23 ค าส่ังในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม 1 1 1 3 1 

24 จ านวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม 0 1 1 3 0.67 

25 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม 0 1 1 3 0.67 

26 ส่ือการสอนเหมาะสมกับเน้ือหา 1 1 1 3 1 

27 ส่ือการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน 1 1 1 3 1 

28 ส่ือการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

29 ส่ือการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 1 1 1 3 1 

30 ส่ือการสอนมีความหลากหลาย  1 1 1 3 1 

31 เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน   
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

32 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

33 การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเน้ือหาท่ีเรียน 1 1 1 3 1 

34 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 1 1 3 1 

35 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพ่ือการ
ส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

รวม 0.98 
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า 

IOC 1 2 3 
 
3 
 
 

1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 1 1 1 3 1 

2 หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

3 หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

4 บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

5 บทอ่านมีความยาวเหมาะสม 1 0 1 3 0.67 

6 เน้ือหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน 1 1 1 3 1 

7 เน้ือหาของบทเรียนเรียงล าดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน 1 1 1 3 1 

8 ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใช้สอน 1 1 1 3 1 

9 ตารางก าหนดเน้ือหา (Unit Specification) เหมาะสม 1 1 1 3 1 

10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน 1 1 1 3 1 

11 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

12 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

13  กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

14 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)  
มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

15 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

16 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

17 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

18 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

19 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาของ
บทเรียน 

1 1 1 3 1 

20 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

1 1 1 3 1 

21 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

22 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

23 ค าส่ังในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม 1 1 1 3 1 

24 จ านวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม 1 1 1 3 1 

25 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม 1 1 0 3 0.67 
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า 

IOC 1 2 3 
3  

(ต่อ) 
26 ส่ือการสอนเหมาะสมกับเน้ือหา 1 1 1 3 1 

27 ส่ือการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน 1 1 1 3 1 

28 ส่ือการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

29 ส่ือการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 1 1 1 3 1 

30 ส่ือการสอนมีความหลากหลาย  1 1 1 3 1 

31 เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน   
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

32 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

33 การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเน้ือหาท่ีเรียน 1 1 1 3 1 

34 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 1 1 3 1 

35 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพ่ือการ
ส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

รวม 0.98 
 
4 
 
 

1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 1 1 1 3 1 

2 หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

3 หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

4 บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

5 บทอ่านมีความยาวเหมาะสม 0 1 1 3 0.67 

6 เน้ือหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน 1 0 1 3 0.67 

7 เน้ือหาของบทเรียนเรียงล าดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน 1 1 1 3 1 

8 ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใช้สอน 1 1 1 3 1 

9 ตารางก าหนดเน้ือหา (Unit Specification) เหมาะสม 1 1 1 3 1 

10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน 1 1 1 3 1 

11 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม 1 0 1 3 0.67 

12 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

13  กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

14 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)  
มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

15 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

16 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า 

IOC 1 2 3 
 
4 

(ต่อ) 

17 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

18 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

19 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาของ
บทเรียน 

1 1 1 3 1 

20 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

1 1 1 3 1 

21 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

22 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

23 ค าส่ังในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม 1 1 1 3 1 

24 จ านวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม 1 1 1 3 1 

25 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม 1 1 1 3 1 

26 ส่ือการสอนเหมาะสมกับเน้ือหา 1 1 1 3 1 

27 ส่ือการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน 1 1 1 3 1 

28 ส่ือการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

29 ส่ือการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 1 1 1 3 1 

30 ส่ือการสอนมีความหลากหลาย  1 1 1 3 1 

31 เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน   
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

32 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

33 การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเน้ือหาท่ีเรียน 1 1 1 3 1 

34 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 1 1 3 1 

35 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพ่ือการ
ส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

รวม 0.97 
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า 

IOC 1 2 3 
 
5 

1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 1 1 1 3 1 

2 หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

3 หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

4 บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

5 บทอ่านมีความยาวเหมาะสม 1 1 1 3 1 

6 เน้ือหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน 1 1 1 3 1 

7 เน้ือหาของบทเรียนเรียงล าดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน 1 1 1 3 1 

8 ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใช้สอน 1 1 1 3 1 

9 ตารางก าหนดเน้ือหา (Unit Specification) เหมาะสม 1 1 1 3 1 

10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน 1 1 1 3 1 

11 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

12 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

13  กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

14 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)  
มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

15 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

16 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

17 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

18 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

19 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาของ
บทเรียน 

1 1 1 3 1 

20 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

1 1 1 3 1 

21 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

22 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

23 ค าส่ังในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม 1 1 1 3 1 

24 จ านวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม 1 1 1 3 1 
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า 

IOC 1 2 3 
5 (ต่อ) 25 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม 1 1 1 3 1 

26 ส่ือการสอนเหมาะสมกับเน้ือหา 1 1 1 3 1 

27 ส่ือการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน 1 1 1 3 1 

28 ส่ือการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

29 ส่ือการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 1 1 1 3 1 

30 ส่ือการสอนมีความหลากหลาย  1 1 1 3 1 

31 เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน   
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

32 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

33 การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเน้ือหาท่ีเรียน 1 1 1 3 1 

34 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 1 1 3 1 

35 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพ่ือการ
ส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

รวม 1 

 
6 

1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 1 1 1 3 1 

2 หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

3 หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

4 บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

5 บทอ่านมีความยาวเหมาะสม 1 1 1 3 1 

6 เน้ือหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน 1 1 1 3 1 

7 เน้ือหาของบทเรียนเรียงล าดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน 1 1 1 3 1 

8 ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใช้สอน 1 1 1 3 1 

9 ตารางก าหนดเน้ือหา (Unit Specification) เหมาะสม 1 1 1 3 1 

10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน 1 1 1 3 1 

11 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

12 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

13  กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

14 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)  
มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

15 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า 

IOC 1 2 3 
 

6 (ต่อ) 
 
 

16 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

17 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

18 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

19 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาของ
บทเรียน 

1 1 1 3 1 

20 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

1 1 1 3 1 

21 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

22 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

23 ค าส่ังในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม 1 1 1 3 1 

24 จ านวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม 1 1 1 3 1 

25 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม 1 1 1 3 1 

26 ส่ือการสอนเหมาะสมกับเน้ือหา 1 1 1 3 1 

27 ส่ือการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน 1 1 1 3 1 

28 ส่ือการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

29 ส่ือการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 1 1 1 3 1 

30 ส่ือการสอนมีความหลากหลาย  1 1 1 3 1 

31 เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน   
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

32 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

33 การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเน้ือหาท่ีเรียน 1 1 1 3 1 

34 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 1 1 3 1 

35 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพ่ือการ
ส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

รวม 1 
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า 

IOC 1 2 3 
 
7  
 
 

1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 1 1 1 3 1 

2 หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

3 หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

4 บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

5 บทอ่านมีความยาวเหมาะสม 1 1 1 3 1 

6 เน้ือหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน 1 1 1 3 1 

7 เน้ือหาของบทเรียนเรียงล าดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน 1 1 1 3 1 

8 ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใช้สอน 1 1 1 3 1 

9 ตารางก าหนดเน้ือหา (Unit Specification) เหมาะสม 1 1 1 3 1 

10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน 1 1 1 3 1 

11 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

12 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

13  กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

14 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)  
มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

15 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

16 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

17 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

18 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

19 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาของ
บทเรียน 

1 1 1 3 1 

20 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

1 1 1 3 1 

21 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

22 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

23 ค าส่ังในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม 1 1 1 3 1 

24 จ านวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม 1 1 1 3 1 

25 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม 1 1 1 3 1 
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า 

IOC 1 2 3 
 
7  

(ต่อ) 

26 ส่ือการสอนเหมาะสมกับเน้ือหา 1 1 1 3 1 

27 ส่ือการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน 1 1 1 3 1 

28 ส่ือการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

29 ส่ือการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 1 1 1 3 1 

30 ส่ือการสอนมีความหลากหลาย  1 1 1 3 1 

31 เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน   
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

32 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

33 การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเน้ือหาท่ีเรียน 1 1 1 3 1 

34 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 1 1 3 1 

35 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพ่ือการ
ส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

รวม 1 

 
8 

1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 1 1 1 3 1 

2 หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

3 หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

4 บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

5 บทอ่านมีความยาวเหมาะสม 1 1 1 3 1 

6 เน้ือหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน 1 1 1 3 1 

7 เน้ือหาของบทเรียนเรียงล าดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน 1 1 1 3 1 

8 ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใช้สอน 1 1 1 3 1 

9 ตารางก าหนดเน้ือหา (Unit Specification) เหมาะสม 1 1 1 3 1 

10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน 1 1 1 3 1 

11 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

12 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

13  กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

14 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)  
มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

15 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

16 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า 

IOC 1 2 3 
 
8 

(ต่อ) 
 

17 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

18 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

19 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาของ
บทเรียน 

1 1 1 3 1 

20 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

1 1 1 3 1 

21 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

22 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

23 ค าส่ังในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม 1 1 1 3 1 

24 จ านวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม 1 1 1 3 1 

25 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม 1 1 1 3 1 

26 ส่ือการสอนเหมาะสมกับเน้ือหา 1 1 1 3 1 

27 ส่ือการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน 1 1 1 3 1 

28 ส่ือการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

29 ส่ือการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 1 1 1 3 1 

30 ส่ือการสอนมีความหลากหลาย  1 1 1 3 1 

31 เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน   
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

32 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

33 การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเน้ือหาท่ีเรียน 1 1 1 3 1 

34 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 1 1 3 1 

35 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพ่ือการ
ส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

รวม 1 
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า 

IOC 1 2 3 
 
9  

1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 1 1 1 3 1 

2 หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

3 หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

4 บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 1 0 1 3 0.67 

5 บทอ่านมีความยาวเหมาะสม 1 1 1 3 1 

6 เน้ือหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน 1 1 1 3 1 

7 เน้ือหาของบทเรียนเรียงล าดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน 1 1 1 3 1 

8 ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใช้สอน 1 1 1 3 1 

9 ตารางก าหนดเน้ือหา (Unit Specification) เหมาะสม 1 1 1 3 1 

10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน 1 1 1 3 1 

11 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

12 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม 1 0 1 3 0.67 

13  กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

14 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)  
มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

15 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

16 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

17 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

18 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

19 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาของ
บทเรียน 

1 1 1 3 1 

20 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

1 1 1 3 1 

9 (ต่อ) 21 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

22 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

23 ค าส่ังในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม 1 1 1 3 1 

24 จ านวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม 1 0 1 3 0.67 
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า 

IOC 1 2 3 
9 

(ต่อ) 
25 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม 1 1 1 3 1 

26 ส่ือการสอนเหมาะสมกับเน้ือหา 1 1 1 3 1 

27 ส่ือการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน 1 1 1 3 1 

28 ส่ือการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

29 ส่ือการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 1 1 1 3 1 

30 ส่ือการสอนมีความหลากหลาย  1 1 1 3 1 

31 เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน   
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

32 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

33 การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเน้ือหาท่ีเรียน 1 1 1 3 1 

34 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 1 1 3 1 

35 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพ่ือการ
ส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

รวม 0.97 
10  1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 1 1 1 3 1 

2 หัวข้อของบทอ่านน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

3 หัวข้อของบทอ่านสัมพันธ์กับชื่อหน่วยการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

4 บทอ่านมีความยาก ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

5 บทอ่านมีความยาวเหมาะสม 1 1 1 3 1 

6 เน้ือหาของบทเรียนมีความสอดคล้องกัน 1 1 1 3 1 

7 เน้ือหาของบทเรียนเรียงล าดับเหมาะสม และสัมพันธ์กัน 1 1 1 3 1 

8 ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใช้สอน 1 1 1 3 1 

9 ตารางก าหนดเน้ือหา (Unit Specification) เหมาะสม 1 1 1 3 1 

10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบเหมาะสมและชัดเจน 1 1 1 3 1 

11 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

12 กิจกรรมก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

13  กิจกรรมปฏิบัติภาระงาน (Task cycle) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
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6. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วยการเรียน ที่ใช้สอนตาม
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ) 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รวม ค่า 

IOC 1 2 3 
 
10  
(ต่อ) 

14 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ภาษา (Language Focus)  
มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

15 กิจกรรมสะท้อนย้อนคิด (Post Reading) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

16 กิจกรรมถ่ายโอนทักษะ (Extended Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

17 กิจกรรมประเมินผล (Evaluation Task) มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

18 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

19 ภาระงาน และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาของ
บทเรียน 

1 1 1 3 1 

20 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

1 1 1 3 1 

21 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

22 ภาระงาน และกิจกรรมช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะสังคม
แก่ผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

23 ค าส่ังในการปฏิบัติภาระงานชัดเจน และเหมาะสม 1 1 1 3 1 

24 จ านวนภาระงานในบทเรียนเหมาะสม 1 1 1 3 1 

25 ภาระงานในบทเรียนมีความยาก ง่ายเหมาะสม 1 1 1 3 1 

26 ส่ือการสอนเหมาะสมกับเน้ือหา 1 1 1 3 1 

27 ส่ือการสอนมีความถูกต้อง ชัดเจน 1 1 1 3 1 

28 ส่ือการสอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

29 ส่ือการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 1 1 1 3 1 

30 ส่ือการสอนมีความหลากหลาย  1 1 1 3 1 

31 เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผลมีความถูกต้อง ชัดเจน   
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

32 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

33 การวัดและประเมินผลวัดได้ตรงกับเน้ือหาท่ีเรียน 1 1 1 3 1 

34 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 1 1 3 1 

35 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะการเขียนเพ่ือการ
ส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

รวม 1 

  



 

 

 

 

 
ภาคผนวก จ 

1. สิ่งพิมพ์ออก (print out) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน 
    ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
2. สิ่งพิมพ์ออก (print out) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียน 
    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3. สิ่งพิมพ์ออก (print out) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 
    รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการ 
    อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
4. สิง่พิมพ์ออก (print out) ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะสังคมของนักเรียนที่เรียนด้วย 
    รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการ 
    อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
5. สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  
    และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังการเรียนด้วย 
    รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้าง 
    ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน) 
6. สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เชิงวิเคราะห์      
    ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ 
    การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ด้วยการ 
    ทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน) 
7. สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ 
    สื่อสารของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL)  
    ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
    ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน) 
8. สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของนักเรียน ก่อนเรียน 
    และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
    (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน 
    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน) 
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1. สิ่งพิมพ์ออก (print out) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน 
    ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ์ 
 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบการอ่านเชิงวเิคราะห์ 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

 

Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     40.0                    N of Items = 70 

 

Alpha =    .9533 

 

 

2. สิ่งพิมพ์ออก (print out) ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียน 
    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ Writing 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

   R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

                 Intraclass Correlation Coefficients 

           Two-way Random Effects Model (Absolute Agreement Definition) 

                       ICC     95% Confidence Interval 

Measure             Value   Lower Bound   Upper Bound   F-Value    Sig. 
 

Single Rater        .8449      .7253         .9149      11.6294   .0000 

Average of Raters   .9159      .8408         .9556      11.6294   .0000 
 

Degrees of freedom for F-tests are 39 and 39. Test Value = 0. 
 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     40.0                    N of Items =  2 

Alpha =    .9140 
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3. สิ่งพิมพ์ออก (print out) ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีต่อ 
    รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทกัษะการ 
   อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 

 
 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น 
 

**** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 

 

   R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     13.0                    N of Items = 62 

Alpha =    .8726 

 
 

4. สิ่งพิมพ์ออก (print out) ค่าความเชื่อมัน่ของแบบวัดทกัษะสังคมของนักเรียนทีเ่รียนด้วย 
    รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน ร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทกัษะการ 
    อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 

 
 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัทักษะสังคม 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 

 

   R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     13.0                    N of Items = 30 

Alpha =    .7787 
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5. สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  
    และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังการเรียนด้วย 
    รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้าง 
    ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน) 
 

Paired Samples Statistics 

 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

   Pair 1 POSTTOT 76.3878 49 6.86117 .98017 

  PRETOT 50.7143 49 7.53741 1.07677 

 

 

Paired Samples Correlations 

 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 POSTTOT & PRETOT 49 .557 .000 

 

 

Paired Samples Test 

 

  

Paired Differences 

  

t 

  

df 

  

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

 

Std. 

Deviation 

  

Std. 

Error 

Mean 

 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

POSTTOT 

- PRETOT 
25.6735 6.80345 .97192 23.7193 27.6276 26.415 48 .000 
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6. สิง่พิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์      
    ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับ 
    การเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ด้วยการ 
    ทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน) 
 
 Paired Samples Statistics 

 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 POSTREAD 53.4694 49 5.44710 .77816 

  PREREAD 32.8980 49 6.52637 .93234 

 

 

 Paired Samples Correlations 

 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 POSTREAD & 

PREREAD 
49 .307 .032 

 

 

Paired Samples Test 

 

  

  

  

Paired Differences 

  

t 

  

df 

  

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

  

Std. 

Deviation 

  

Std. 

Error 

Mean 

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

POSTREAD

- PREREAD 
20.5714 7.10340 1.01477 18.5311 22.6118 20.272 48 .000 
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7. สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ 
    สื่อสารของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL)  
    ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
    ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน) 
 
 Paired Samples Statistics 

 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 POSWRITE 22.9184 49 2.01388 .28770 

  PREWRITE 17.8163 49 2.89161 .41309 

 

 
 Paired Samples Correlations 

 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 POSWRITE & 

PREWRITE 
49 .799 .000 

 

 
Paired Samples Test 

 

  

  

  

Paired Differences 

  

t 

  

df 

  

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

  

Std. 

Deviation 

  

Std. 

Error 

Mean 

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

POSWRITE- 

PREWRITE 
5.1020 1.76476 .25211 4.5951 5.6089 20.237 48 .000 
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8. สิ่งพิมพ์ออก (print out) การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติทักษะสังคมของนักเรียน ก่อนเรียน 
    และหลังเรียน ด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน (TBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
    (CL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ และทักษะการเขียน 
    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (n=49 คน) 
 

Paired Samples Statistics 

 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 POSTSOC1 37.1020 49 5.31603 .75943 

  PRESOC1 24.4286 49 3.18852 .45550 

Pair 2 POSTSOC2 78.2653 49 5.81226 .83032 

  PRESOC2 60.0816 49 6.90965 .98709 

 
 

Paired Samples Correlations 

 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 POSTSOC1 & 

PRESOC1 
49 .640 .000 

Pair 2 POSTSOC2 & 

PRESOC2 
49 .791 .000 

 

 

Paired Samples Test 

 

  

  

  

Paired Differences  

 

 

t 

  

  

 

df 

  

  

Sig. (2-

tailed) 

  

  

Mean 

  

Std. 

Deviation 

  

Std. 

Error 

Mean 

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 POSTSOC1 - 

PRESOC1 
12.6735 4.08956 .58422 11.4988 13.8481 21.693 48 .000 

Pair 2 POSTSOC2 - 

PRESOC2 
18.1837 4.24595 .60656 16.9641 19.4033 29.978 48 .000 
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