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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

56254912 : หลักสูตรและการสอน(การสอนภาษาอังกฤษ) แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ภาระงานเป็นฐาน/ การอ่านเชิงวิชาการ/ กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์. 

นางสาว อังชรินทร์ ทองปาน: การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงาน
เป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการ  ความรู้
ด้านค าศัพท์และการใช้กลยุทธ์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
: รองศาสตราจารย์ ดร. วิสาข์ จัติวัตร์ 

  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงาน

เป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75  2) เปรียบเทียบความสามารถด้าน
การอ่านเชิงวิชาการก่อนและหลังการใช้รูปแบบฯ 3) เปรียบเทียบความรู้ด้านค าศัพท์ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบฯ 4)เปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านก่อนและ
หลังการใช้รูปแบบฯ  และ 5) ศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบฯ 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 30 คน โดยใช้เวลาในการ
ทดลองจ านวน  8  สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1)รูปแบบและเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ 
ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 แผนและแบบฝึก 2) แบบประเมินกลยุทธ์
ด้านค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่าน/ แบบบันทึกการอ่าน  3) แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน
เชิงวิชาการ  4) แบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์  และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนต่อ
รูปแบบฯ  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์
เนื้อหา และค่าทดสอบที (t-test) การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประเภทผสมผสานวิธี 

ผลการวิจัยได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1.รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ การ
ด าเนินงานกระบวนการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล เรียกว่า PREAT Model มีการ
ด าเนินงาน 5 ขั้นคือ ขั้นสร้างความสนใจ (P) ขั้นกระบวนการอ่าน (R) ขั้นสนับสนุนการวางแผน (E) 
ขั้นตระหนักรู้ในการรายงาน (A) และขั้นเป้าหมายด้านผลลัพธ์ (T) ซึ่งรูปแบบได้รับการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คนว่าอยู่ในระดับดีมาก โดยมีประสิทธิภาพของรูปแบบมีค่าเท่ากับ  89.79 / 

 



  จ 

86.58  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้และอยู่ในระดับดีมาก 

2.คะแนนความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยรูปแบบสูง
กว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และส่งผลให้ความสามารถด้านการสรุปความและ
การอนุมานความดีขึ้น 

3.คะแนนความรู้ด้านค าศัพท์ของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยรูปแบบสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และส่งผลให้ความสามารถด้านเครือข่ายของค าและ
ความสามารถด้านรูปแบบของค าดีขึ้น 

4.ความสามารถในการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านหลัง
เรียนด้วยรูปแบบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบอยู่ในระดับดีมาก 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

56254912 : Major (CURRICULUM AND INSTRUCTION) 
Keyword : : Task Based Learning Academic Reading Vocabulary Learning Strategies 

MISS ANGCHARIN THONGPAN : THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC READING 
INSTRUCTIONAL MODEL BY USING TASK BASED LEARNING AND VOCABULARY 
LEARNING STRATEGIES TO ENHANCE STUDENTS’ ACADEMIC READING ABILITIES, 
VOCABULARY KNOWLEDGE AND STRATEGIES USE FOR RAJABHAT UNIVERSITY 
STUDENTS THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR WISA CHATTIWAT, Ph.D. 

The purposes of this study were to; 1) develop the academic reading 
instructional model by using task based learning and vocabulary learning strategies to 
enhance students’ academic reading abilities and vocabulary knowledge for Rajabhat 
university students based on the assigned criteria 75/75, 2) compare academic 
reading abilities before and after using the model, 3) compare vocabulary knowledge 
before and after using the model, 4) compare vocabulary learning strategies and 
reading strategies before and after using the model, and 5) study students opinions 
toward the model. 

The sample consisted of the randomly selected class of 30 second-year 
of English major students at Roi-et Rajabhat University during the second semester, 
academic year 2018.  The experiment was carried out for 8 weeks, four hours per 
week, 32 hours in total. The instruments used for gathering data were: 1) PREAT 
Model including teacher’s manual, 8 lesson plans and exercises 2) a questionnaire 
and a reading log about vocabulary learning strategies and reading strategies 3) 
academic reading test 4) vocabulary knowledge test and 5) a questionnaire on 
student’s opinions toward the model. The statistics used were mean, percentage, 
standard deviation, content analysis and t-test for dependent. The qualitative and 
quantitative data findings of the study revealed that: 

1. The synthesized academic reading instructional model by using task 
based learning and vocabulary learning strategies to enhance students’ academic 
reading abilities and vocabulary knowledge for Rajabhat university students 
comprised  5 components: principles, objectives, and procedure, roles of teacher 

 



  ช 

and student, and evaluation. The model called PREAT Model and comprised 5 steps: 
priming (P) reading process (R) encouraging plan (E) awakening report (A) and Target 
outcome (T) The PREAT model was verified by five experts at the very high level and 
the efficiency of the model was 89.79 / 86.58, higher than the 75/75 criterion. This 
means that the efficiency of the model was at the highest level, 

2. The score of student’s academic reading posttest was significantly 
higher than pretest at the 0.05 level, and the students could be able to improve 
their reading abilities in making summary and inferencing, 

3.  The score of student’s vocabulary knowledge posttest was 
significantly higher than pretest at the 0.05 level, and the students could be able to 
improve their vocabulary knowledge in word network and word form, 

4.  The ability in vocabulary learning strategies and reading strategies use 
of students after learning by using the model was significantly higher than before 
learning at the 0.05 level, 

5. The students’ opinions toward the model were highly positive. 
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ตลอดระยะเวลาของการแก่ศึกษาวิจัย ผู้วิจัยขอขอบคุณ ทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบรูปแบบ และเครื่องมือในการวิจัย 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดที่ให้

ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลการวิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนิน  การวิจัยจนส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ทุกท่านที่ให้โอกาสผู้วิจัยได้รับความส าเร็จในวันนี้ด้วยความเคารพและ

ซาบซึ้งในพระคุณ 
  
  

อังชรินทร์  ทองปาน 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกได้ศึกษา

แนวทางทางการจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยมีสาระตอนหนึ่งที่ได้กล่าวถึง  “สี่เสาหลักของ

การเรียนรู้” ซึ่งประกอบด้วย การเรียนเพื่อรู้ การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริงการเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน

และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน และการเรียนรู้เพ่ือชีวิต และมีเปูาหมายการจัดการศึกษาที่

สอดคล้องกับสี่เสาหลักของการเรียนรู้ที่ส าคัญ คือ ผู้เรียนต้องมีวิธีการคิดระดับสูง มีวิธีการเรียนรู้

พร้อมทั้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21, 

2551)  

  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกที่

ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลยี การวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และจากการรวมตัวของกลุ่ม

ประเทศสมาชิกนี้ ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและการท างานของประเทศในกลุ่มสมาชิกก็คือ

ภาษาอังกฤษ (The Asean charter, 2008: 29)  

ส าหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นจ าเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือเป็นแนวทางที่

จะน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในระดับสูงขึ้นและยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้เพ่ือจะ

ประสบผลส าเร็จทางด้านวิชาชีพในอนาคตและมีเนื้อหาวิชาเฉพาะสาขา อาทิเช่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษด้านเศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษอิเลคทรอนิกส์ หรือภาษาอังกฤษประยุกต์ เป็นต้น  

นอกจากนี้  Grabe (2002) ยังได้กล่าวไว้ว่า ในบริบทด้านวิชาการ นักศึกษาส่วนใหญ่เกือบทุก

สาขาวิชาที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยต้องมีความสัมพันธ์กับทักษะการอ่านเนื่องจากทักษะการอ่าน

เป็นทักษะที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ข้อมูลใหม่ และการเข้าถึงข้อมูลอย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น

การอ่านยังเป็นทักษะในการเรียนรู้โดยอิสระ (Independent learning) และช่วยพัฒนา

ความสามารถด้านการเรียนรู้ภาษาอีกด้วย 

  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Reading in Academic purpose) เป็นทักษะการอ่านที่

ผู้อ่านได้เผชิญกับเนื้อหาและกลยุทธ์ในการอ่านที่หลากหลาย เช่น การหาข้อมูลที่จ าเป็น  การอ่าน
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เพ่ือความเข้าใจทั่วไป การเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆและการสังเคราะห์และประเมินข้อมูล (Grabe, 1997)  

ในส่วนของหัวข้อในการอ่านเชิงวิชาการ   Alexander, Agent, and Spincer (2008) ได้อ้างถึง

แนวคิดท่ีคล้ายกันเก่ียวกับหัวข้อในการอ่านเชิงวิชาการ ได้แก่ หนังสือเรียน หนังสืออ้างอิง คู่มือในการ

เรียน บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย การศึกษารายกรณี โดยเปูาหมายด้านการอ่าน คือ 

ผู้เรียนต้องสามารถระบุประเภทต่างๆ ด้านงานเขียน (Academic genre)ได้   

  นอกจากผู้เรียนจะมีความสามารถด้านการอ่านแล้วค าศัพท์ก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่

จะท าให้ผู้อ่านประสบผลส าเร็จด้านการอ่าน  Harmer (1991: 153) ได้กล่าวเปรียบเทียบค าศัพท์กับ

โครงสร้างภาษาว่า ถ้าโครงสร้างภาษาเป็นร่างกาย ค าศัพท์ก็เปรียบเหมือนอวัยวะ และเนื้อของภาษา 

ถ้าไม่รู้ค าศัพท์ที่ถูกต้องจะไม่สามารถแสดงศักยภาพของการใช้โครงสร้างภาษาได้  ในขณะที่  

Katamba (2005: 2) เปรียบเทียบค าศัพท์เหมือนวัตถุอันล้ าค่าส าหรับผู้เรียนที่ใช้เปิดประตูสู่ความ

เข้าใจในธรรมชาติของภาษาและยังช่วยให้ผู้ เรียนมองเห็นมุมกว้างของภาษา เพราะค าศัพท์นั้นมีส่วน

เกี่ยวข้องต่อโครงสร้างภาษาในทุกๆด้าน   การขาดความรู้ด้านค าศัพท์มีผลต่อการสื่อสาร หากผู้เรียน

ที่รู้ค าศัพท์ไม่มากจะพบปัญหาระหว่างการใช้ทักษะรับสารและส่งสารในภาษาต่างประเทศ (Nation 

1990: 1-2) สอดคล้องกับ McCarthy (1992) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  ไม่ว่าผู้เรียนภาษาต่างประเทศหรือ

ภาษาที่สองจะมีความสามารถทางไวยากรณ์หรือการออกเสียงดีขนาดไหนแต่ถ้าขาดความรู้ด้าน

ค าศัพท์ก็จะไม่มีทางสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์  ความคิดนี้สัมพันธ์กับ  Thornbury และ Scott (2002: 

13) ที่ระบุว่าถ้าผู้เรียนขาดความสามารถทางไวยากรณ์ยังสามารถสื่อสารได้เล็กน้อยแต่หากขาด

ความรู้ด้านค าศัพท์จะไม่สามารถสื่อสารได้เลย การไม่รู้ค าศัพท์จึงเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาการอ่าน

ไม่เข้าใจ ฟังไม่รู้เรื่อง ไปจนถึงพูดและเขียนไม่ได้ ดังนั้นผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาเพ่ือให้สามารถใช้

ในการติดต่อสื่อสารได้ จ าเป็นต้องรู้ค าศัพท์จ านวนมากพอ และผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญในการที่จะ

หาวิธีต่างๆ ที่จะสอนศัพท์ให้ได้ผล (อมตา เวชพฤติ, นิภาวรรณ  ชูรัตนสิทธิ์ และวีณา เกียรติ์อนุพงษ์ 

(2547) และสาเหตุอีกประการหนึ่งที่นักเรียนขาดความรู้ทางด้านค าศัพท์ส่วนหนึ่งมาจากการสอนของ

ครูผู้สอน  โดยปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเป็นปัญหาเรื้อรังตลอดมา

จนถึงปัจจุบันนี้เนื่องจากครูไม่มี ความรู้ ไม่รู้วิธีสอน ครูส่วนใหญ่สอนแต่การอ่านการเขียน และการ

แปล (กรมวิชาการ, 2541) ในขณะที่งานวิจัยของ  Morgan and Rinvolucri  (2004: 5) ระบุว่าครู

เน้นการสอนด้านไวยากรณ์และการออกเสียงมากเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุท าให้นักเรียนมีความสามารถ

ด้านค าศัพท์ในระดับต่ า   
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  จากสาเหตุดังกล่าวครูผู้สอนจึงควรให้ความส าคัญในการหากลยุทธ์ในการเรียนการสอน

ค าศัพท์ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในด้านค าศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ตามท่ี ทณุ เตียวรัตนกุล (2552: 17) กล่าวว่าการรอบรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมากจะเป็นตัวแปรที่ช่วย

สร้างเสริมให้ประสบความส าเร็จในการศึกษาและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาชีพ แต่การที่จะให้

รู้ศัพท์ทั้งหมดเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย แต่ก็มิใช่ไร้หนทางเพราะมีกลยุทธ์หรือแนวทางวิธีใน

การตีความหมายของค าศัพท์ยากได้นั้น คือ การวิเคราะห์ความหมายของค าศัพท์จากบริบทแวดล้อม 

ซึ่งตรงกับ Fredrickson (1994 : 1-5) ได้กล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดในการสอนค าศัพท์ คือ การสอนโดยวิธี

ฝึกการใช้ค าศัพท์ในบริบทซึ่งการสอนค าศัพท์ด้วยวิธีนี้จะเป็นพื้นฐานอย่างดีในเรื่องของการอ่านเพราะ

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษค าหนึ่งๆ อาจมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของรูปประโยคที่

ค าศัพท์ค านั้นปรากฏอยู่ และบริบทเป็นสิ่งที่ช่วยชี้แนะเกี่ยวกับความหมายของค าที่ยังไม่ทราบ ซึ่งมา

จากการสังเกตค าหรือประโยคที่อยู่ใกล้กับค าที่ไม่ทราบ เมื่อผู้เรียนภาษามีความสามารถในการรู้

ค าศัพท์เป็นอย่างดีก็จะท าให้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นอีกด้วย (สุพัตรา วชิระ

เจริญวงศ์, 2561) ดังนั้นสิ่งที่จ าเป็นที่ผู้สอนควรจะตระหนักก็ คือ การสอนกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ 

(Vocabulary learning strategies) ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นพบความหมายของค าศัพท์ 

และการเก็บสะสมไว้ในความทรงจ า รวมไปถึงวิธีการใช้ค าศัพท์และการขยายค าศัพท์นั้นๆ (Rubin, 

1987)  ซึ่งสอดคล้องกับ Koda (1996) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ในการอ่านบทอ่านแต่ละครั้งจะประกอบด้วย

ค าศัพท์เป็นจานวนมาก ถ้าผู้อ่าน สามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆในการเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์

เหล่านั้นได้นั้นผู้อ่านจะเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ Barnett และ Jimenez (1997) ได้

กล่าวถึงความส าคัญของการศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ว่า ถ้าผู้อ่านสามารถใช้กลยุทธ์การเรียนรู้

ค าศัพท์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจในการอ่าน จับใจความภาษาที่สองได้

เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องชี้ แนะและสอนให้ผู้อ่านเรียนรู้ถึงการใช้กลยุทธ์ใน

การเรียนรู้ค าศัพท์  ในส่วนของ Ellis (1997) ได้กล่าวอีกว่า ในการเรียนรู้ภาษานั้นผู้เรียนที่ประสบ

ผลส าเร็จจะใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายกว่าผู้เรียนที่ไม่ประสบผลส าเร็จซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ  

Necera (2010) ที่ว่า ผู้เรียนภาษาที่สองจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์มากเท่าที่จะมากได้เพ่ือให้ประสบ

ผลส าเร็จในการเรียนรู้ทางภาษา  

 จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่ผู้วิจัยได้จากผลคะแนนสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ส าหรับบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ก าลังเรียนอยู่คณะครุศาสตร์ชั้นปี
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ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จ านวน 828 คน  โดยมีการสอบแยกในแต่ละทักษะ ได้แก่ทักษะ

การฟัง  ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน  ซึ่งแต่ละทักษะจะมี  4 ระดับ คือ ระดับ 

Beginner (0-9 คะแนน)ระดับ Pre-intermediate (10-19 คะแนน)ระดับ Post-intermediate (20-

29 คะแนน) และระดับ Advanced (30-40 คะแนน) ปรากฏว่าคะแนนในส่วนของทักษะการอ่านเป็น

ส่วนที่นักศึกษาท าคะแนนด้านทักษะการอ่านในระดับ Beginner (0-9 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 70  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2560 )และจากการสัมภาษณ์นักศึกษาเหล่านั้น ผลสรุปได้ว่า สาเหตุที่

ท าคะแนนในส่วนของการอ่านได้น้อยเนื่องจากไม่เข้าใจค าศัพท์ และไม่มีกลยุทธ์ด้านค าศัพท์ ในส่วน

ด้านการเรียนในห้องเรียนได้รับการสอนอ่านแบบแปลเป็นภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ ส่วนค าศัพท์อาศัย

การท่องจ าวันละ 10 ค า เป็นต้น   ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  วิภาดา รัตน

วิจักขณ์ (2540) คือ ปัญหาของนักศึกษาที่จบจากสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษาขาด

การเรียนรู้ด้านค าศัพท์เพราะค าศัพท์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการสื่อสาร  ผู้เรียนภาษาที่

มีปัญหาเรื่องค าศัพท์ก็จะมีปัญหาทางด้านการสื่อสารด้วย ถ้าผู้เรียนนึกค าศัพท์ไม่ออกจะท าให้การ

ติดต่อสื่อสารเกิดชะงักได้ (Finocchiro, 1983) และสอดคล้องกับนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ 

อาทิ ดวงเดือน แสงชัย (2539: 15) ที่ให้ความเห็นว่า การที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีนั้น นอกจากจะ

รู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอันเป็นเสมือนรากฐานแล้ว การรู้ค าศัพท์ยังเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งและยิ่งรู้

ค าศัพท์มาก จ าได้แม่นย าและสามารถน ามาใช้ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วย่อมช่วยให้การเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษได้ผลดียิ่งขึ้น 

 ส าหรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ก็มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ไม่เป็น

ที่น่าพอใจเช่นกัน  เช่นจากคะแนนการอ่านในรายวิชา การอ่านภาษาอังกฤษ 1 (รหัส ENG 2105) ซึ่ง

เป็นรายวิชาเอกบังคับที่ผู้วิจัยได้สอนเองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของผลการวัดและ

ประเมินผลของทางมหาวิทยาลัยพบว่า นั้นมีผู้เรียนระดับเกรด A ร้อยละ 6.25 เกรด B ร้อยละ 13.39 

เกรด C  ร้อยละ 35.71  เกรด D ร้อยละ  20. 53 และผู้ที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาดังกล่าวคิดเป็นร้อย

ละ 24.10 (ส านักงานการวัดและประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2560) จากเหตุผลดังกล่าว

ท าให้ผู้สอนภาษาอังกฤษต้องตระถึงกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่จะท าให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้อย่างยั่งยืนและ ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาที่สองนั้น  ประเด็นหนึ่งที่

นักการศึกษาให้ความสนใจ คือการน ากลยุทธ์ด้านการอ่านของผู้ที่ประสบความส าเร็จในการอ่านมาใช้

กับผู้เรียน กลยุทธ์การอ่านมีอยู่หลากหลาย    กลยุทธ์  เช่น การส ารวจบทอ่านการท านายเนื้อหาของ
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บทอ่าน การตรวจสอบการท านาย การตั้งค าถามเกี่ยวกับบทอ่าน การหาค าตอบให้กับค าถามที่ตั้งไว้ 

การเชื่อมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม การสรุปเนื้อหาบทอ่าน การเชื่อมโยงส่วนต่างๆของบทอ่าน การ

ย้อนกลับมาอ่านซ้ า การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท เป็นต้น ผู้ที่อ่านได้ดีจะมีความตื่นตัวใน

กระบวนการอ่าน โดยจะเลือกและใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม ควบคุมความเข้าใจของตนเองในขณะอ่าน 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและจดจ าเนื้อหาของบทอ่านได้ นอกจากนี้ผู้อ่านที่ดียังต้องมีความรู้เกี่ยวกับกล

ยุทธ์ที่หลากหลาย และสามารถเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการอ่านได้  (Nunan, 

2001) นอกจากการใช้กลยุทธ์แล้วการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่ผ่านมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการเรียน

การสอนที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ และค้นพบความรู้ประสบการณ์ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ

ทฤษฏีคอนตรัคติวิสต์ (Constructivist) ที่มีแนวคิดและมีความเชื่อว่า การสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็น

กระบวนการเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวอย่างต่อเนื่องจากการที่ผู้เรียนน าความรู้เดิมที่

มีอยู่จากในอดดีและในปัจจุบันที่มีอยู่ภายในและฐานในการสร้างแนวคิดใหม่และการคิดรวบยอดใหม่

ขึ้นมาโดยการตีความหมาย (Interpretation) สิ่งต่างๆและเหตุการณ์ต่างๆ ตามความจริงของโลกและ

ที่แตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่คะคนที่มีอยู่ ด้วยการรับรู้และการจัดการกับสิ่งที่รับรู้แตกต่าง

กัน โดยที่ผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกและปรับเปลี่ยนข้อมูล สร้างท าความเข้าใจ และตัดสินใจปัญหาต่างๆ

ด้วยตนเอง และน าความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นแทนที่  ซึ่งทฏษฏีนี้ให้ความส าคัญกับโครงสร้างความรู้ และ

การท างานของสมองที่มีความรู้เดิมและประสบการเดิมมาใช้ในการแปลความหมายตามประสบการณ์

และภูมิหลังในแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับสมมติฐานด้านการเรียนรู้ภาษา ( Language 

acquisition )ของ Krashen (1982) ที่กล่าวไว้ว่า เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองโดยไม่รู้ตัวซึ่ง

เป็นของขบวนการภายในจิตใต้ส านึกของมนุษย์และเกิดตามธรรมชาติ และส าหรับกิจกรรมการเรียน

การสอนภาษาที่สนับสนุนทฏษฏีเหล่านี้นั่นก็ คือ การเรียนการสอนอ่านที่เน้นภาระงาน ซึ่งเป็นการ

สอนอ่านที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีภาระงานในการอ่าน ที่มีเปูาหมายเฉพาะ รายละเอียด 

และมีกระบวนการตามล าดับขั้น มีเปูาหมายในการอ่านคือเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ทางภาษาที่

ได้พบในบทอ่านและพัฒนาทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ  กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนด าเนิน

กิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นมีการระบุขั้นตอนของการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจน โดยผู้เรียนจะด าเนินกิจกรรมโดยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง โดยใช้ภาษาเปูาหมายที่เน้นด้านความหมายมากกว่ารูปแบบของภาษา หรือเน้นผลของ

กิจกรรมมากกว่ารูปแบบภาษา ซึ่งผู้เรียนมีหน้าที่รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง โดยการปฏิบัติงานที่



 6 
  

 

ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในการปฏิบัติงาน เรียนรู้การใช้ภาษาจากใช้ภาษา

จากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยครูจะท าหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมภาระงาน เป็นที่ปรึกษา และให้

ค าแนะน าขณะที่ผู้ปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน  

(Wills, 1999) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสอนที่เน้นภาระงานไว้ดังนี้ คือ ขั้นก่อนปฏิบัติงาน (Pre - 

task) เป็นขั้นตอนเตรียมตัวผู้เรียนก่อนจะปฏิบัติงาน นับว่าเป็นการน าเข้าสู่บทเรียนโดยมุ่งที่จะ

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเป็นการให้ตัวปูอน แก่ผู้เรียนกิจกรรมใน

ขั้นตอนนี้ผู้สอนจะเตรียมรูปภาพ เทปเสียง วิดีโอ ค าศัพท์ ส านวนที่จะใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้เรียน

รับรู้ การให้ผู้เรียนศึกษารูปแบบการปฏิบัติงาน  การให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะคล้ายกับงานที่

จะต้องปฏิบัติจริง  รวมถึงแนะน าให้ผู้เรียนให้รู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ขั้นปฏิบัติภาระงาน เป็น

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยผู้เรียนจะให้ภาษาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานผู้เรียนอาจจะท างานเป็นคู่ 

หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยภาระงาน มีรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย เช่น การหาลักษณะเหมือนหรือ

แตกต่าง การเติมข้อมูลที่ขาดหายไป  หรือการเล่าเรื่อง ขั้นหลังปฏิบัติงาน ในขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาในด้านความคล่องแคล้วในการใช้ภาษาและความถูกต้องตามรูปแบบและ

โครงสร้างทางไวยากรณ์เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นวิเคราะห์ภาษา  ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะร่วมกันคิด

วิเคราะห์และเรียนรู้รูปแบบ โครงสร้างภาษาที่ถูกต้องเพ่ือใช้ในชีวิตจริง  ขั้นฝึกหัดใช้ภาษา หลังจาก

ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบโครงสร้างที่ถูกต้องของภาษาแล้ว ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาท่ีถูกต้องให้เกิดความ

คล่องแคล่วมากขึ้นโดยอาจจะมีสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่แตกต่างจากภาระงานแรก  ขั้นติดตามผล  

ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงาน  บันทึกสิ่งที่ได้พัฒนา ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นครั้งต่อไป 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าแนวคิดของการเรียนรู้และการอ่านที่เน้นภาระงานมาใช้ใน

การสอนการอ่านส าหรับนักศึกษาครูในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพราะผู้เรียนในระดับนี้จ าเป็นต้องใช้

ทักษะในการอ่านมากและต้องอ่านบทอ่านในลักษณะเอกสารทางวิชาการต่างๆ   และสร้างความ

ตระหนักถึงการใช้กลยุทธ์ในการอ่านรวมถึงกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ (vocabulary learning 

strategies) ต่างๆ  ก่อนอ่านบทอ่านเชิงวิชาการนั้นผู้วิจัยได้สาธิตการใช้กลยุทธ์ต่างๆที่เกิด

ประสิทธิภาพให้ผู้เรียนก่อนที่จะให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กลยุทธ์ต่างๆ อย่างเป็นอิสระในระหว่างอ่าน ใน

ระหว่างนี้ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจการใช้กลยุทธ์ของผู้เรียนทุกครั้งที่อ่านบทอ่านทางวิชาการ เพ่ือศึกษา

ว่าภาพรวมแล้วนักศึกษาครูใช้กลยุทธ์ชนิดใดบ้าง และกลยุทธ์ต่างๆ เหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ
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ที่ผู้เรียนจะน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบทอ่านและตามจุดประสงค์ในการอ่านของตนเองได้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการสอนอ่านที่เน้นภาระงานและกลยุทธ์ด้านค าศัพท์ เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการใช้กลยุทธ์ ส าหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่ง

เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ และความตระหนักถึงกลวิธีที่ใช้ในการอ่านและการ

เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความช านาญและสามารถน า ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ต่อไป 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน

การเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและความรู้ด้านค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีกรอบแนวคิดทฤษฏีต่างๆดังต่อไปนี้ 

  1. แนวคิดประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs assessment) เป็นการประเมิน

เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานสภาพปัจจุบัน เป็นกิจกรรมที่มองไปข้างหน้าว่าต้องการให้เกิดผลอย่างไรและ

ปัจจุบันมีสภาพอยู่ ณ จุดใด ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของ ADDIE Model ส าหรับแนวคิดประเมินความ

ต้องการจ าเป็นได้มาจาก Morrison (2010); สุวิมล ว่องวาณิช (2550) 

  2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Instructional System) เป็นขั้นตอนการ

ด าเนินงานที่บูรณการแนวคิดแบบปัญญา ที่เป็นการเพ่ิมกลวิธีในการเรียนรู้ และแนวคิดแบบให้ภาระ

งานที่เหมาะสม โดยสร้างขบวนการการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพ่ิมศักยภาพกับ

ผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติไปจนถึงเปูาหมายได้ ทั้งนี้องค์ความรู้จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบเสริมต่อ

ความรู้ และก าหนดงานตามความสามารถที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ โดยมีองค์ประกอบด้านหลักการ 

วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน และการประเมินผล แนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้มาจาก 

Simson (1972);Joyce, Weil, and Calhoun (2009) และทิศนา แขมมณี (2553) 

  3. ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) เป็นข้อมูลความรู้ที่สะสมไว้จาก 

ประสบการณ์ในอดีตที่ถูกเก็บไว้อย่างเป็นระบบตามล าดับขั้น ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในปัจจุบันของ

คนๆ นั้น ส าหรับข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้มาจะผสมกลมกลืนกับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว แนวคิดทฤษฎี

โครงสร้างความรู้ได้มาจาก Barlett (1932); Mayer (1975); Weaver (1980); Rumelhart (1994); 

Hacker (1998) 



 8 
  

 

  4. ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ได้รับการ

ยอมรับ  เนื่องจากเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้วิธีการเรียนรู้มากกว่าให้ความรู้โดยตรง  และเป็น

กระบวนการในการ “action on” ไม่ใช่ “taking in” กล่าวคือ เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะต้องจัด

กระท ากับข้อมูล  ไม่ใช่เพียงรับข้อมูลเข้ามา และนอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์ภายในสมอง (internal mental interaction)  แล้วยังเป็นกระบวนการทั้งทางด้าน

สติปัญญาและสังคมควบคู่กันไป (Jonassen 1993 : 139 and Fosnot  1996 : 171)  นอกจาก

ผู้เรียนจะมีกระบวนการด้านสติปัญญาแล้วผู้เรียนจ าเป็นต้องมีกลวิธีการเรียนรู้ (learning strategies) 

ซึ่งเป็นสิ่งที่สัมพันธ์ สอดคล้อง และเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีการ

สร้างความรู้  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยการน า

ความรู้เดิมมาเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง  ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   

             5. ทฤษฎีการรับรู้ภาษาที่สอง (Second Language Acquisition Theory)ซ่ึง

ประกอบด้วย 5 สมมติฐานในการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง ดังนี้ 1)สมมุติฐานการรับรู้และการเรียนรู้ (The 

acquisition-learning hypothesis) 2)สมมุติฐานการตรวจสอบ (The monitor hypothesis) 3) 

สมมุติฐานการปูอนข้อมูล (The natural order hypothesis) 4) สมมุติฐานปัจจัยน าเข้า (The input 

hypothesis) และ 5) สมมุติฐานตัวกรองจิตวิสัย (The affective filter hypothesis) นอกจากนี้ ยัง

มีสมมุติฐานการปฏิสัมพันธ์ (the interaction hypothesis) และ สมมุติฐานปัจจัยผลผลติ (The 

output hypothesis) เป็นการเรียนรู้ที่ได้มาอย่างธรรมชาติ ซึ่งเป็นการกระท าอยู่ภายในผู้ท ากิจรรม

และต้องมีการตัดสินใจในความถูกต้องเป็นการล าดับการคาดการณ์ และเกิดจากการเข้าใจหรือรับ

ข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้โดยพัฒนาจากระดับความรู้ที่มีอยู่ โดยมีตัวแปรด้านตัวกรองจิตวิสัยที่เสมือน

เป็นทางเดินที่น าปัจจัยรับเข้าทางภาษาไปถึงยังสมองส่วนกลไกการรับภาษา แนวคิดทฤษฎีการสร้าง

ความรู้ได้มาจาก Long (1985); Swain (1998); Anderson (1999) และ  Krashen (2007) 

 6. ทฤษฎีการสอนเน้นภาระงาน  (Task based teaching)  เป็นการเรียนการสอนที่

ผู้เรียนด าเนินภาระงานให้เสร็จ สมบูรณ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  มีการระบุขั้นตอนของการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจน โดยผู้เรียนจะด าเนินกิจกรรมโดยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง โดยใช้ภาษาเปูาหมายที่เน้นด้านความหมายหรือผลของกิจกรรมมากกว่ารูปแบบของ

ภาษา ส าหรับเนื้อหาที่อ่านได้จากโลกของความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง ส าหรับผู้ใหญ่ที่



 9 
  

 

เน้นการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันจัดระดับความยากง่ายที่เขียนขึ้นโดยมีจุดประสงค์เฉพาะ  โดยใช้

ไวยากรณ์และค าศัพท์หลักในการชี้ ระดับความยากง่าย ส าหรับหัวข้อที่ใช้เป็นไปตามแบบส ารวจ

ความต้องการของผู้เรียน แนวคิดทฤษฎีการสอนเน้นภาระงานได้มาจาก Prabu (1987); Willis 

(2000); Nunan (2001); Skehan,(1998); Long and Crooks (1992) และ Ellis (2004) 

 7. กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning Strategies: VLS) เป็นชุด

เทคนิคกระบวนการ (process) ที่ผู้ เรียนแต่ละคนใช้ในการหาความหมายของค าศัพท์ใหม่

ที ่พบในระหว่างการอ่านเ พื่อ ให้ได้มาซึ ่งความหมายของค าศัพท์นั ้นๆ ( Rubin and 

Thompson (1994); Stoffer (1995); Gu and Johnson (1996); Schmitt (1997); 

Cook (2001); Nation (2001)  ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก3 ชนิด คือ กลยุทธ์ด้านการ

ค้นหาค าศัพท์ใหม่ (Ascertaining strategies) กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค าศัพท์ 

(Storing Strategies) และกลยุทธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ (Elaborating strategies)  

            8. กลยุทธ์ด้านการอ่าน (Reading strategies) เป็นวิธีการหรือกระบวนการที่ผู้อ่าน

น ามาใช้ในการก ากับกระบวนการอ่าน เพ่ือให้การอ่านนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้

ได้ง่ายรวดเร็วและเข้าใจมากขึ้น Block(1989) , Jimenez,Garcia and Pearson(1996) , 

Sheorey and Moktari(2001 ) Grabe and Stoller(2002 ) ,Willingham(2006)

ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน ( Text structure) การหา

ใจความส าคัญ/รายละเอียด (Finding main idea/details)การอนุมานความหมายในบท

อ่าน ( Inference)การจินตนาการความหมาย (Visualizing) การควบคุมความเข้าใจด้าย

ตนเอง (Self-regulation) การสรุปเรื่องที่ อ่าน (Summarizing) 
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องค์ประกอบของรูปแบบ 
  1. หลักการ; รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้
ค าศัพท์เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการ ความรู้ด้านค าศัพท์และการใช้กลยุทธ์เพื่อ
น าไปสู่ความส าเร็จในการเรียน 
  2. วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิชาการ ความรู้ด้านค าศัพท์ การใช้กล
ยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ กลยุทธ์ด้านการอ่านและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบฯ 
  3. ข้ันตอน; มีข้ันตอนตามล าดับต่อไปนี้ 

 

แนวคิดพื้นฐาน 

 

ขั้นที ่1  (Pre-task) สร้างความสนใจ (Primming) 
Phase 1 Vocabulary 

การกระตุ้นความรู้เดิม (Activating  schema)   
การสาธิต (Model of vocabulary learning strategies)  
การฝึก (Practice )  

Phase  2 Reading 
กระตุ้นความรู้เดิมเกี่ยวกับบทอ่าน (Activate schema 
/preview) สาธิตการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่าน (Model of 
reading strategies) 
ขั้นที ่2  (Task cycle)กระบวนการอ่าน (Reading 
process) 
เป็นการฝึกการใช้กลยุทธ์การอ่านและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้
ค าศัพท์อย่างอิสระโดย แบ่งเป็น กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้
ค าศัพท์หลักประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศัพท์ใหม่ 
(Ascertaining strategies)กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวม
ค าศัพท์ (Storing Strategies)และกลยุทธ์ด้านการขยายวง
ค าศัพท์ (Elaborating strategies) ส่วนกลยุทธ์ด้านการอ่าน 
ได้แก่ การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน (Text structure) การ
หาใจความส าคัญ/รายละเอียด(Finding main idea/details)
การอนุมานความหมายในบทอ่าน(Inference) การจินตนาการ
ความหมาย(Visualizing)การควบคุมความเข้าใจด้ายตนเอง
(Self-regulation)การสรุปเรื่องท่ีอ่าน (Summarizing)  
ขั้นที ่3  (Post task)   สนับสนนุการวางแผน 

(Encouraging  plan)  
 การวางแผนรายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ท่ีใช้ในการการเรียนรู้
ค าศัพท์และการอ่าน (Planning of vocabulary 
learning/reading strategies used) 
ขั้นที ่4   ตระหนักรู้ในการรายงาน (Awakening report) 
ผู้เรียนเตรียมรายงานโดยการบอกความคิดของตนเองในการ
ใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ท่ีใช้ในอ่านบทอ่าน
น้ันๆ (think aloud vocabulary/reading strategies used) 
ความเข้าใจในการอ่าน โดยรายงานเป็นกลุ่ม หรือ เป็นคู่ 
ตัวแทนกลุ่ม หรือตัวแทนคู่ สลับกันในแต่ละบทเรียน และ
สะท้อนคิด (Reflecting)การใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์
และการอ่าน 
ขั้นที ่5 (Evaluation)   เป้าหมายด้านผลลพัธ์ (Target 
outcome)  
         ข้ันพัฒนาด้านค าศัพท์ (Development vocabulary) 
เพื่อให้ผู้เรียนน าค าศัพท์เหล่าน้ันไปสู่ระดับสื่อสาร โดยแบ่ง
กิจกรรมออกเป็น 2 ภาระงาน ดังน้ี   
   ส่วนที่ 1  ภาระงานด้านการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ 
(Vocabulary knowledge development  tasks) 
   ส่วนที่ 2 แบบทดสอบการอ่านประจ าบทเรียน 
 (Extensive reading test) 

 

ผลลัพธ์

(outcome) 

              1. แนวคิดประเมินความต้องการจ าเปน็ (Needs assessment) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานสภาพปัจจุบัน เป็นกิจกรรมท่ีมองไปข้างหน้าว่าต้องการ
ให้เกิดผลอย่างไรและปัจจุบันมีสภาพอยู ่ณ จุดใด ซึ่งเป็นข้ันตอนแรกของ 
ADDIE Model ด้วย (Morrison, 2010; สุวิมล ว่องวานิช, 2550) 
            2. ทฤษฏีการสร้างความรู้ (Constructivist theory) เป็นแนวการ
เรียนท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนพร้อมท้ังรับผิดชอบต่อการเรียน
ของตนเองในการลงมือปฏิบัติ และมีการร่วมงานกับผู้อื่น (Jonassen 1993 : 
139 and Fosnot  1996 : 171)   

4. ความคิดเห็น 

ที่มีต่อรูปแบบฯ 

3. กลยุทธ์ด้าน

การเรียนรู้

ค าศัพท์และ 

กลยุทธ์ด้าน 

การอ่าน 

 

2. ความรู้ด้าน

ค าศัพท์ 

 

1.ความสามารถ

ในการอ่านทาง

วิชาการ 
                 3. แนวคดิเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาทีส่อง (Second 
language acquisition) เป็นแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
อาทิเช่น ด้านอารมณ์ ด้านกระบวนการสัมพันธ์ทางภาษา ด้านการควบคุม
ตรวจสอบทางภาษา Swain (1998); Long (1985) Anderson (1999) และ 
Krashen (2007) 

                     7.  กลยุทธด์้านการอ่าน (Reading Strategies RS)   เป็น

ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิคกระบวนการ (process) ท่ีผู้เรียนแต่ละคนใช้ในการ

ท าความเข้าใจกับบทอ่านท่ีก าลังอ่านเพื่อให้ได้มาซึ่งใจความส าคัญทั้งหมดของบท

อ่านน้ันๆ Block(1989), Jimenez, Garcia and Pearson(1996), Sheorey 

and Moktari (2001) Grabe and Stoller (2002) 

                     6.  กลยุทธ์ด้านการเรียนรูค้ าศพัท ์(Vocabulary Learning 

Strategies VLS) เป็นวิธีท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิคกระบวนการ (process) ท่ี

ผู้เรียนแต่ละคนใช้ในการความหมายของค าศัพท์ใหม่ท่ีพบในระหว่างการอ่าน

เพื่อให้ได้มาซึ่งความหมายของค าศัพท์น้ันๆ (Rubin and Thompson (1994); 

Stoffer (1995);   Gu and Johnson (1996); Schmitt (1997); Cook 

(2001); Nation (2001) 

                 5. การสอนค าศัพท์ (Teaching vocabulary Techniques) 
เป็นเทคนิคในการสอนศัพท์แต่ละประเภทเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้และทักษะ
ด้านค าศัพท์และเกิดความคงทนในการจ า /น าไปใช้ (Irwin,1986; 
Johnson,1987 ; Wenden,1991; Lewis,1993: Beck,2002 ;Hunt and 
Beglar (2002) ; Cunningham,2005 ; Stahl and Nagy,2008 ; Kim and 
Linan-Thomson (2013)  

 

4. ทฤษฏีการสอนเน้นภาระงาน (Task-based teaching) เป็น
ทฤษฏีการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนผู้เรียนให้เกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
และการรับรู้ภาษาท่ีสองอย่างมีประสิทธิภาพ (Ellis, 2004 Willis,2000 
Nunan,2001;Prabu,1987) Skenhan (1999) Long and Cook (1992) 

                 3. แนวคดิเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาทีส่อง (Second 
language acquisition) เป็นแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
อาทิเช่น ด้านอารมณ์ ด้านกระบวนการสัมพันธ์ทางภาษา ด้านการควบคุม
ตรวจสอบทางภาษา Swain (1998); Long (1985) Anderson (1999) และ 
Krashen (2007) 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
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(ร่าง) รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการ ความรู้ด้านค าศัพท์และการใช้กลยุทธ์ ส าหรับนักศึกษาครู         

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สร้างความสนใจ 
(Priming) 

2.กระบวนการ
อ่าน (Reading 

process) 

4. ตระหนกัรู้ในการ
รายงาน  

(Awakening report) 

5. เป้าหมายดา้น
ผลลัพธ์ (Target 

outcome) 

3.สนับสนุนการ
วางแผน 

(Encouraging 

The Development of Academic 

Reading Instructional Model by Using 

Task Based Learning and Vocabulary 

Learning Strategies to Enhance 

Student s’ Academic Reading Abilities, 

Vocabulary Knowledge and Strategies 

Use for Rajabhat University Students 

ข้ันท่ี 1  (Pre-task) สร้างความสนใจ (Primming) 
Phase 1 Vocabulary 

- การกระตุ้นความรู้เดิม (Activating  schema)   
- การสาธิต (Model of vocabulary learning strategies)  
- การฝึก (Practice )  

Phase  2 Reading 
- กระตุ้นความรู้เดิมเกี่ยวกับบทอ่าน (Activate schema /preview) 
- สาธิตการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่าน (Model of reading strategies) 

ข้ันท่ี 2  (Task cycle)กระบวนการอ่าน (Reading process) 
เป็นการฝึกการใช้กลยุทธ์การอ่านและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์อย่างอิสระโดย แบ่งเป็น กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์หลัก 
ประกอบด้วย  กลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศัพท์ใหม่ (Ascertaining strategies)กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค าศัพท์ (Storing 
Strategies)และกลยุทธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ (Elaborating strategies) ส่วนกลยุทธ์ด้านการอ่าน ได้แก่ การใช้โครงสร้างใน
ตัวบทอ่าน (Text structure) การหาใจความส าคัญ/รายละเอียด(Finding main idea/details)การอนุมานความหมายในบท
อ่าน(Inference) การจินตนาการความหมาย(Visualizing)การควบคุมความเข้าใจด้ายตนเอง (Self-regulation)การสรุปเรื่องท่ี
อ่าน(Summarizing)  

ขัน้ท่ี 3  (Post task)   สนับสนุนการวางแผน (Encouraging  plan)  
            การวางแผนรายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ท่ีใช้ในการการเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน (Planning of vocabulary learning/reading 
strategies used) 

ข้ันท่ี 4   ตระหนักรู้ในการรายงาน (Awakening report) 
          ผู้เรียนเตรียมรายงานโดยการบอกความคิดของตนเองในการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ท่ีใช้ในอ่านบทอ่านน้ันๆ 
(think aloud vocabulary/reading strategies used) ความเข้าใจในการอ่าน โดยรายงานเป็นกลุ่ม หรือ เป็นคู่ ตัวแทนกลุ่ม หรือ
ตัวแทนคู่ สลับกันในแต่ละบทเรียน และสะท้อนคิด (Reflecting)การใช้กลยุทธ์ด้าน    การเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน 

ข้ันท่ี 5 (Evaluation)   เป้าหมายด้านผลลัพธ์ (Target outcome)  
         ข้ันพัฒนาด้านค าศัพท์ (Development vocabulary) เพื่อให้ผู้เรียนน าค าศัพท์เหล่าน้ันไปสู่ระดับสื่อสาร โดยแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น 2 ภาระงาน ดังน้ี   
   ส่วนที่ 1  ภาระงานด้านการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ (Vocabulary knowledge development  tasks) 
   ส่วนที่ 2 แบบทดสอบการอ่านประจ าบทเรียน (Extensive reading test) 

 

องค์ประกอบ 
ของรูปแบบ 

1. หลักการ;รูปแบบการ
สอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้
ภาระงานเป็นฐานและ    
กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้
ค าศัพท์เพือ่ส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน
ทางวิชาการ / ความรู้ด้าน
ค าศัพท์ /และการใชก้ล
ยุทธ์ เพือ่น าไปสู่
ความส าเร็จในการเรียน 
2. วัตถุประสงค์: 
    เพือ่ให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน
ทางวิชาการ ความรู้ด้าน
ค าศัพท์  ความสามารด้าน
การใชก้ลยุทธ์ด้านการ
เรียนรู้ค าศัพท์  กลยุทธ์
ด้านการอ่านและความ
คิดเห็นทีม่ีต่อรูปแบบ 
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ค าถามการวิจัย 

1. รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้

ค าศัพท์เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการ ความรู้ด้านค าศัพท์และการใช้กลยุทธ์

ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 

75/75 หรือไม ่

2. ความสามารถในการอ่านทางวิชาการหลังจากได้รับการสอนตามรูปแบบการสอน

อ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์สูงกว่าก่อนการเรียน

หรือไม ่

3. ความรู้ด้านค าศัพท์หลังจากได้รับสอนตามรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการ

ใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์สูงกว่าก่อนการเรียนหรือไม่ 

4. ความสามารถด้านการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่าน

หลังจากได้รับสอนตามรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน

การเรียนรู้ค าศัพท์สูงกว่าก่อนการเรียนหรือไม่ 

5. นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความคิดเห็นต่อรูปแบบสอนอ่านเชิงวิชาการโดย

การใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์อยู่ในระดับใด 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

  1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระ

งานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ได้ตาม

เกณฑ์ 75/75  

  2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านทางวิชาการก่อนและหลังการใช้

รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ของ

นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

  3. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ด้านค าศัพท์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิง

วิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏ 
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  4. เพ่ือเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่าน

ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการ

เรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  5. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการ

โดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สมมติฐานของการวิจัย 

  1. รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการ

เรียนรู้ค าศัพท์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับ

นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ่านเกณฑ์ 75/75  

  2. คะแนนความสามารถในการอ่านทางวิชาการหลังจากได้รับสอนตามรูปแบบการสอน

อ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์สูงกว่าก่อนเรียน 

3. ความรู้ด้านค าศัพท์หลังจากได้รับสอนตามรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้

ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์สูงกว่าก่อนเรียน 

4. ความสามารถด้านการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่าน

หลังจากได้รับสอนตามรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน

การเรียนรู้ค าศัพท์สูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตในการวิจัย 

  ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่ศึกษาไว้ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้ นปีที่ 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  จ านวน 4 ห้องเรียน มีนักศึกษาทั้งหมด   

160 คน  

  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้  คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่  2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  

(Simple Random Sampling)  ได้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี

ที่ 2 ห้อง 2  จ านวน 30 คน 
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  2. ขอบเขตด้านตัวแปร 

  ตัวแปรต้น   ได้แก่ รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและ   

กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 

  ตัวแปรตาม ได้แก่ 

1) ความสามารถในการอ่านทางวิชาการ  

2) ความรู้ด้านค าศัพท์ 

3) การใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่าน 

4) ความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบฯ 

  3. ด้านเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 

  เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหาในรายวิชาภาษาอังกฤษ

ส าหรับครู (EDU2106) โดยการวิเคราะห์ความต้องด้านหัวข้อในการอ่าน (Topics) ภายใต้หัวข้อ

หลักใหญ่ (Themes) จ านวน 8 หัวข้อ/หน่วยการเรียนตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์

วิชาชีพครูของคุรุสภา(คุรุสภา,2548)  ได้แก่       

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู (Language and technology for 

Teachers) จ านวน 4 ชั่วโมง 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร(Curriculum development) จ านวน   

4 ชั่วโมง 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการเรียนรู้  (Learning management) จ านวน 4 ชั่วโมง  

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 จิตวิทยาส าหรับครู (Psychology for teachers)จ านวน    

 4 ชั่วโมง    

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา(Educational measurement 

and evaluation)  จ านวน 4 ชั่วโมง 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน(Classroom management)  

จ านวน 4 ชั่วโมง 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(Educational 

innovation and information technology) จ านวน 4 ชั่วโมง 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  ความเป็นครู (Teacher ship) จ านวน 4 ชั่วโมง 
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 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองสอนโดยใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงาน

เป็นฐานและกลยุทธ์ด้านค าศัพท์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและความรู้ด้านค าศัพท์

ส าหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง  รวมทั้งสิ้น 32 

ชั่วโมง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการ

เรียนรู้ค าศัพท์ หมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนด าเนินภาระงานด้านการอ่านรวมไปถึงด้าน

ค าศัพท์ให้ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยที่ผู้เรียนได้มีการปฏิสัมพันธ์ด้านการอ่าน  การใช้กล

ยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ รวมไปถึงการใช้ภาษาเปูาหมายที่เน้นความหมายของภาษามากกว่า

รูปแบบ มีการวางแผน ความความในการใช้กลวิธีต่างๆ ในการเรียนพร้อมทั้งมีการตรวจสอบผลของ

การเรียนตามที่ได้วางแผนไว้เพ่ือน าไปสู่พัฒนาการด้านการอ่านและพัฒนาการด้านค าศัพท์  โดยมี

ขั้นตอนการสอน  5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนการสร้างความสนใจ (Priming)  ขั้นตอนกระบวนการอ่าน 

(Reading process) ขั้นตอนการสนับสนุนการวางแผน (Encouraging plan) ขั้นตอนการตระหนักรู้

ในการรายงาน (Awakening report) และข้ันตอนเปูาหมายด้านผลลัพธ์ (Target outcome)  

ความสามารถในการอ่านทางวิชาการ หมายถึงความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

ได้จากคะแนนการท าแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิชาการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็น

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ภายใต้เนื้อหา 8 แนวเรื่อง โดยประกอบด้วย

ความสามารถด้านการระบุหัวข้อเรื่องที่อ่าน (Topic) การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทได้ 

(Guessing word meaning from context) การจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ (Main idea) 

การระบุรายละเอียดและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ (Identify specific details) การอนุมาน

ความ (Inferencing)  

 ความรู้ด้านค าศัพท์ (Vocabulary Knowledge) หมายถึง ความรู้ความสามารถใน

การใช้ความรู้ด้านค าศัพท์ ซึ่งได้จากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ โดยคลอบคลุมองค์ประกอบของความรู้ด้าน

ค าศัพท์ คือ ด้านรูปแบบ(Form) ด้านความหมาย(Meaning) และด้านการน าไปใช้(Use) ซึ่ง

ประกอบด้วย ความรู้ด้านรูปแบบของค า (word form) roots, prefixes, suffixes ความรู้ด้าน
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ไวยากรณ์ (word grammar) part of speech ความรู้ด้านค าที่เกิดขึ้นร่วมกัน (collocation) ความ

ลักษณะด้านความหมาย (word network) synonyms, antonyms ความรู้ด้านการใช้ค าให้

เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ (word register) function, appropriateness, negative or 

positive association ความรู้ด้านความหมายและการน าไปใช้ในการสื่อสาร (Meaning and use) 

 กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning Strategies; VLS) หมายถึง 

ชุดเทคนิคกระบวนการ (process) ที่ผู้เรียนแต่ละคนใช้ในการหาความหมายของค าศัพท์ใหม่ที่พบใน

ระหว่างการอ่านเพ่ือให้ได้มาซึ่งความหมายของค าศัพท์นั้นๆ  เพ่ือให้การอ่านนั้นเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายรวดเร็ว และเข้าใจมากขึ้น ซึ่งจ าแนกกลยุทธ์ออกเป็น 3 ชนิดหลัก 

ดังนี้  1.กลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศัพท์ใหม่ (Ascertaining strategies)  ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย 

ได้แก่ การเดาความหมายจากบริบท (guessing meaning from textual context) การวิเคราะห์

หน้าที่ของค า (analyzing part of speech) การวิเคราะห์โครงสร้างค า (analyzing affixes and 

roots) การเชื่อมค าไปสู่ประสบการณ์เดิม (connecting word to a personal experience) 

การศึกษาค าที่ส าคัญ (using key word method, e.g. Synonyms /antonyms) การจัดกลุ่มค า

ประเภทเดียวกัน (using of the categories word group) และการสืบค้นพจนานุกรมเจ้าของภาษา 

(using monolingual dictionary) 2. กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค าศัพท์ (Storing Strategies) 

ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย ได้แก่ การใช้แผนภูมิความหมาย (using semantic maps) การถอดความ 

(paraphrasing the word meaning) การจัดค าเป็นหมวดหมู่การค า (using word lists) และเก็บ

รวบรวมค าศัพท์ไว้ในสมุดรวบรวมค าศัพท์ (keeping vocabulary notebook)  3. กลยุทธ์ด้านการ

ขยายวงค าศัพท์ (Elaborating strategies) ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย ได้แก่ การน าศัพท์ใหม่มาแต่ง

ประโยค (using new word sentence) การทดสอบค าศัพท์ (testing oneself with word tests) 

ฝึกการใช้ค าศัพท์เดิมในบริบทการใช้ภาษาอ่ืนๆ (doing extra vocabulary exercises in 

difference sources)  

 กลยุทธ์ด้านการอ่าน (Reading strategies)  หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการที่

ผู้อ่านน ามาใช้ในการก ากับกระบวนการอ่าน เพ่ือให้การอ่านนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการ

เรียนรู้ได้ง่ายรวดเร็วและเข้าใจมากขึ้น ซึ่งจาการสังเคราะห์ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยกล

ยุทธ์ ดังนี้ การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน (Text structure) การหาใจความส าคัญ/รายละเอียด 

(Finding main idea/details) การอนุมานความหมายในบทอ่าน (Inference)  
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การจินตนาการความหมาย (Visualizing) การควบคุมความเข้าใจด้วยตนเอง (Self-regulation) 

การสรุปเรื่องที่อ่าน (Summarizing)  

ความคิดเห็น หมายถึง แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการสอน

อ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย

แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมและด้านคุณประโยชน์ 

 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ได้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้

ค าศัพท์  ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการและความรู้ด้านค าศัพท์ ส าหรับ

นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 2. รูปแบบที่พัฒนาขึ้นจะช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการและ

เพ่ิมพูนความรู้ด้านค าศัพท์ของนักศึกษาครู ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานและเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าไปใช้ใน

การศึกษาหรือแสวงหาความรู้อื่น ๆ ที่ต้องใช้ทักษะการอ่านและด้านค าศัพท์ 

 3. รูปแบบที่พัฒนาขึ้นจะเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลายที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้สอนน าทฤษฎี แนวคิดที่ส าคัญมาพัฒนารูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนต่อไป 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐาน

และกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและความรู้ด้านค าศัพท์ 

ส าหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วิจัยศึกษา ค้นคว้าเอกสาร หนังสือ ต ารา แหล่งวิทยาการ

ต่างๆ และงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีล าดับการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอน 
   ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 

   การจัดกลุ่มรูปแบบการสอน 

   พัฒนารูปแบบการสอน 

   การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน 

2. การอ่านและการสอนอ่าน 
   ความหมายของการอ่าน 

   ความหมายของการอ่านตามแนวการสอนอ่าน 

   ความเข้าใจในการอ่าน 

   ระดับความเข้าใจในการอ่าน 

   กลยุทธ์ด้านการอ่าน 

   องค์ประกอบที่ช่วยให้การอ่านมีประสิทธิภาพ 

3. การสอนอ่านที่เน้นภาระงานเป็นฐาน  
   ประเภทของการสอนอ่านทีเ่น้นภาระงานเป็นฐาน 

   องค์ประกอบของภาระงานเป็นฐาน 

   หลักการสอนเน้นภาระงานเป็นฐาน 

   ขั้นตอนการสอนที่เน้นภาระงานเป็นฐาน 

   เกณฑ์ในการจัดล าดับภาระงาน 

   การประเมินกิจกรรมเน้นภาระงานเป็นฐาน 

   ประโยชน์ของกิจกรรมเน้นภาระงานเป็นฐาน 
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4. ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
   ประเภทของค าศัพท์ 

   ระดับการรู้ศัพท์ 

   การสอนค าศัพท์ 

   ขั้นตอนการสอนค าศัพท์ 

   กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ 

   ประเภทของกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 

5. ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
   ประเภทของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

   การอ่านเชิงวิชาการ 

          กลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิชาการ 

   ภาษาอังกฤษส าหรับครู 

6. เครื่องมือวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิชาการและกลยุทธ์ในการเรียนรู้
ค าศัพท ์

   แบบวัดและประเมินความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการ 

   แบบวัดและประเมินความรู้ด้านค าศัพท์ 

   แบบประเมินการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยภายในประเทศ 

 การวิจัยต่างประเทศ 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอนดังต่อไปนี้  

1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน 

  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีเปูาหมายที่ส าคัญในการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเชิง

วิชาการและกลยุทธ์ด้านค าศัพท์เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการใช้กลยุทธ์ด้านค าศัพท์

ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาความหมายและหลักการ

ในการออกแบบการเรียนการสอน เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดย

ผู้วิจัยได้จัดล าดับการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
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 1.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 

 โดยทั่วไปแล้วค าว่า รูปแบบ (Model) หมายถึง องค์ประกอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ

ที่เป็นรูปธรรม หรืออาจจะหมายถึงแบบแผนในการท างาน ซึ่งใช้ในการอธิบายกระบวนการต่างๆที่

ส าคัญๆในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้  (Joyce and Weil, 2009) ส่วน

รูปแบบการเรียนการสอน (Instructional model) มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายแง่มุม ดังนี้ 

Saylor และ Galen (1981) ได้ให้ความหมายโดยสรุปไว้ว่า แบบแผนการเรียนการสอนที่มีการจัด

กระท ากับพฤติกรรมขึ้นจ านวนหนึ่ง อาจจะมีความแตกต่างกันเพ่ือจุดประสงค์เปูาหมายที่

เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 Joyce and Weil (2000) ให้ความหมายของ รูปแบบการเรียนการสอน ว่าเป็นแผนในการ

จัดการเรียนการสอนที่บรรยายให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่เป็นแนวทางในการออกแบบการ

เรียนการสอนที่มีเปูาหมายให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 

 ทิศนา แขมมณี (2545: 475) ได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนไว้ว่าเป็นแบบแผนการ

ด าเนินการสอนที่ได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี/หลักการเรียนรู้หรือการ

สอนที่รูปแบบนั้นยึดถือ และได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้นๆ โดยทั่วไปแบบแผนการด าเนินการสอน  มัก

ประกอบด้วยทฤษฎี / หลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือ และกระบวนการสอน ที่มีลักษณะเฉพาะอันจะน า

ผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะที่รูปแบบนั้นๆ ก าหนด ซึ่งผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นแบบแผนหรือ

แบบอย่างในการจัดและด าเนินการสอนอ่ืนๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะแบบเดียวกันได้  

 จากรูปแบบการเรียนการสอนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอน เป็น

แบบแผนกาด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบตามทฤษฎีหรือหลักการที่รูปแบบนั้น

ยึดถือ มีจุดประสงค์ ล าดับดับ ขั้นตอน และได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้ 

 1.2 การจัดกลุ่มรูปแบบการสอน 

 Joyce and Weil (2004) ได้จัดกลุ่มของรูปแบบการสอนไว้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Models) เป็นรูปแบบการสอน

ที่เน้นการพัฒนาบุคคลในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ โดยใช้หลักการประนีประนอมในการ

แก้ปัญหา และการสร้างสัมพันธไมตรีกับผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้หลักการประชาธิปไตย 
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และการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนแบบนี้ได้แก่ รูปแบบการสอนแบบสืบ

สอบจากกลุ่ม (Group Investigation) รูปแบบการสอนแบบซักค้าน (Jurisprudential Inquiry)  

เป็นต้น 

 2. รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านการประมวลสารสนเทศ (Information Processing 

Models) เป็นรูปแบบการสอนที่จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นความส าคัญที่สมรรถภาพในการคิดและวิธีการใน

การพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียน ได้แก่ รูปแบบการสอนมโนทัศน์  (Concept 

Attainment) รูปแบบการสอนการคิดเชิงอุปมาน (Inductive Thinking) รูปแบบการสอนการฝึกการ

คิดสืบสอบ (Inquiry Training) รูปแบบการสอนการจ า (Mnemonics) เป็นต้น 

 3. รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาบุคคล (Personal Models) เป็นรูปแบบการสอนที่เน้น

การพัฒนาตัวบุคคลโดยเน้นที่กระบวนการสร้าง และการพัฒนาตัวบุคคลทั้งทางด้านกายจิตใจและ

อารมณ์ มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพการณ์รอบๆตัว เช่น รูปแบบการสอน

โดยอ้อม (Non-directive) รูปแบบการสอนการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) 

 4. รูปแบบการสอนที่เน้นพฤติกรรมของผู้เรียน (Behavioral Systems Models) รูปแบบ

การสอนนี้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน โดยใช้หลักการของการให้สิ่งเร้าและการ

ตอบสนอง เช่น รูปแบบการสอนแบบรอบรู้ (Mastery Learning) รูปแบบการสอนทางตรง (Direct 

Instruction) เป็นต้น 

 ทิศนา แขมมณี (2545) ได้ศึกษา ประมวลรูปแบบการสอนต่างๆที่ได้รับการยอมรับว่ามี

ประสิทธิภาพ และน ามาจัดแบ่งเป็น 5 กลุ่มดังนี ้

 1. รูปแบบที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด

ความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาสาระต่างๆท่ีอาจอยู่ในรูปของข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หรือ 

ความคิดรวบยอด เช่น รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ (Concept Attainment Model) รูปแบบ

การเรียนการสอนเน้นความจ า ( Mnemonics) เป็นต้น 

 2. รูปแบบที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็นรูปแบบที่ช่วยพัฒนา

ผู้เรียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์ เช่น รูปแบบการเรียน

การสอนโดยการซักค้าน (Jurisprudential Model) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาท 

สมมติ (Role Playing Model) เป็นต้น 



 22 
  

 

 3. รูปแบบที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นรูปแบบที่มุ่งใน

การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระท า หรือการแสดงออกต่างๆ เช่น

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ Harrow's Instructional Model for Psychomotor 

Development  รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ Davies' Instructional Model for 

Psychomotor Development) เป็นต้น 

 4. รูปแบบที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาทักษะที่เก่ียวข้องกับวิธีด าเนินการต่างๆซึ่งอาจเป็นกระบวนการทางสติปัญญากระบวนการทาง

สังคม หรือกระบวนการท างานร่วมกัน เช่น รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและ

แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model) รูปแบบการเรียนการสอน

กระบวนการคิดอุปนัย (Inductive Thinking Instructional Model) เป็นต้น 

 5. รูปแบบการสอนที่เน้นการบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบที่เน้นการพัฒนาการ

เรียนรู้ด้านต่างๆของผู้เรียนไปพร้อมๆกันโดยใช้การบูรณาการทั้งด้านเนื้อหาสาระ และวิธีการ เช่น 

รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instructional Model) เป็นต้น 

จากข้อมูลการจัดประเภทรูปแบบการสอนตามกลุ่มต่างๆ  อาจกล่าวได้ว่านักวิชาการการศึกษา

ต้องการพัฒนาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียน ส่วนรายละเอียดย่อยต่ างๆขึ้นอยู่กับความละเอียด

ของวิธีเฉพาะของรูปแบบนั้นๆพร้อมกับวัตถุประสงค์ของการสอน เป็นต้น 

 1.3 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

 ส าหรับองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีนักการศึกษาได้ระบุองค์ประกอบของ

รูปแบบการเรียนการสอนไว้ตามล าดับดังนี้ 

 Joyce and Weil (2004: 13-14) ได้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 1) เปูาหมายของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายถึงสิ่งที่มุ่งพัฒนาหรือคุณลักษณะที่

ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 

 2) หลักการหรือแนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบ 

 3) รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนหรือการด าเนินการสอน 

 4) การประเมินผลชี้ให้เห็นถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบนั้น 
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 ทิศนา แขมมณี (2545: 219-220) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนไว้ 

4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 1) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการแนวคิดหรือความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานของรูปแบบการเรียนการสอน

นั้น 

 2) การบรรยาย และอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ 

สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ 

 3) การจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ ระบบให้

สามารถน าผู้เรียนไปสู่เปูาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ 

 4) การอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อันจะช่วยให้

กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ค าอธิบายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปถึง

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนได้ 4 ประการ คือ 1) ปรัชญา หลักการ แนวคิด หรือ

ทฤษฎีซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

และกิจกรรมการเรียนการสอนและ 4) การวัดและประเมินผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบการเรียนการ

สอน 

 1.4 การพัฒนารูปแบบการสอน 

 ในการพัฒนารูปแบบการสอน ทิศนา แขมมณี (2545) ได้ใช้แนวคิดของการจัดระบบซึ่งพอ

สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

 1. ก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนารูปแบบการสอนให้ชัดเจน 

 2. ศึกษาหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดองค์ประกอบและเห็นแนวทางในการจัด

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆของรูปแบบการสอน 

 3. ศึกษาสภาพการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยในการค้นหาองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะ

ช่วยให้รูปแบบมีประสิทธิภาพเมื่อน าไปใช้จริง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆเป็นสิ่งที่ต้องน ามาพิจารณาใน

การจัดองค์ประกอบต่างๆ และจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้งหลาย การน าข้อมูลจากความเป็น

จริงมาใช้ในการสร้างรูปแบบจะช่วยขจัด หรือปูองกันปัญหาซึ่งจะท าให้รูปแบบนั้นขาดประสิทธิภาพ 

 4. ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่การพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่สามารถช่วยให้

เปูาหมายหรือจุดมุ่งหมายบรรลุผลส าเร็จ ในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์
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และความละเอียดรอบคอบจึงจะสามารถก าหนดองค์ประกอบที่จะเอ้ือให้รูปแบบนั้นประสบ

ความส าเร็จได ้

 5. น าองค์ประกอบต่างๆมาจัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือความสะดวกในการคิดและด าเนินการในขั้น

ต่อไป 

 6. จัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดยพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเป็นเหตุและเป็นผลขึ้น

ต่อกันในลักษณะใด สิ่งใดควรมาก่อนมาหลัง สิ่งใดสามารถด าเนินการคู่ขนานไปได้ ขั้นนี้เป็นขั้นที่อาจ

ใช้เวลาในการพิจารณามาก 

 7. สร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆโดยแสดงให้เห็นถึงผังจ าลองขององค์ประกอบ

ต่างๆ 

 8. ทดลองใช้รูปแบบเพื่อศึกษาผลที่เกิดข้ึน 

 . ประเมินผล โดยการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้รูปแบบว่าได้ผลตามเปูาหมายหรือ

ใกล้เคียงกับเปูาหมายมากน้อยเพียงใด 

 10. ปรับปรุงรูปแบบ โดยน าผลการทดลองมาปรับปรุงรูปแบบให้ดียิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าการ

พัฒนารูปแบบโดยใช้แนวคิดของการจัดระบบนี้เป็นแนวคิดที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ท าให้สะดวกต่อการที่

จะน าไปสู่การปฏิบัติจริง 

 1.5 การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 

 แนวการน าเสนอรูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบที่ Joyce and Weil (1996) ใช้ในการ

น าเสนอในหนังสือ “Models of Teaching” ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ส่วนที่หนึ่ง การแนะน า

รูปแบบการสอน (Orientation to the Model) เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นที่มาของ

รูปแบบการสอน ซึ่งประกอบด้วย เปูาหมายของรูปแบบการสอน ทฤษฎีและสมมติฐานที่ใช้รองรับ

รูปแบบการสอนนั้น หลักการ และมโนทัศน์ส าคัญท่ีเป็นพ้ืนฐานของรูปแบบ 

ส่วนที่สอง ตัวรูปแบบการสอน (The Model of Teaching) ซึ่งจะกล่าวถงึรายละเอียด ดังนี้ 

 1. โครงสร้างของรูปแบบ (Syntax) เป็นการอธิบายถึงการน ารูปแบบไปสู่การปฏิบัติโดยจะมี

ล าดับขั้นตอนของกิจกรรม ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีขั้นตอนเฉพาะของตนเอง 

 2. ระบบทางสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้สอนและผู้เรียน บทบาทการเป็นผู้น าของผู้สอนในแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกันไป เช่น ผู้สอนจะเป็น
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ผู้อ านวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้น ากิจกรรม เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมเป็นแหล่งของข้อมูล 

หรือเป็นผู้จัดสถานการณ์ เป็นต้น 

 3. หลักการของการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นการอธิบายถึงการตอบสนอง

ของผู้สอนต่อผู้เรียน การตอบสนองสิ่งที่ผู้เรียนได้กระท า เช่น ในบางรูปแบบจะมีการให้รางวัลเมื่อ

ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ต้องการ หรืออาจไม่ใช้การประเมินเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็น

ต้น หลักการของการตอบสนองจะมีกฎให้ผู้สอนน าไปใช้และเลือกรูปแบบการตอบสนองที่เหมาะสม

กับสิ่งที่ผู้เรียนกระท า 

 4. ระบบที่มาสนับสนุน (Support System) ส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่จ าเป็นในการ

สนับสนุนรูปแบบแต่ละรูปแบบ หรือเงื่อนไขต่างๆที่เอ้ือต่อการใช้รูปแบบการสอนนั้นๆ ตัวอย่างเช่น

รูปแบบทางสังคมอาจต้องมีการฝึกอบรมผู้น าก่อน เป็นต้น 

 5. การน ารูปแบบการสอนไปใช้ (Application) ส่วนนี้จะเสนอค าแนะน า และข้อสังเกตต่างๆ

ที่จะช่วยให้การสอนตามรูปแบบมีประสิทธิภาพ เช่น ประเภทของเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมกับการสอน

แต่ละรูปแบบ ระดับชั้นและอายุผู้เรียน สถานที่หรือสภาพแวดล้อมที่จะต้องจัดให้เอ้ื อต่อการใช้

รูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบ 

 6. ผลที่จะเกิดขึ้นจากการสอน (Instructional and Nurturant Effects) ซึ่งรวมทั้งผลที่จะ

เกิดขึ้นทั้งในทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างเช่น การสอนโดยการให้ผู้เรียนอยู่ในบรรยากาศของการ

แข่งขัน ผลที่ได้ทางตรงอาจช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และผลทางอ้อมอาจท าให้ผู้เรียนแยกจาก

กันดังนั้นในการเลือกรูปแบบการสอน การสร้างหลักสูตร หรือสื่อต่างๆ ผู้สอนจะต้องสร้างความสมดุล

ระหว่างประสิทธิภาพการสอนหรือผลทางตรง และผลทางอ้อมที่อาจท านายได้ชัดเจนโดยเริ่มตั้งแต่

การกล่าวถึงทฤษฎีพ้ืนฐานที่น ามาเป็นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ ตัวรูปแบบ การน ารูปแบบไปใช้ 

และผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเรียนการสอน จึงมีผู้นิยมน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการน าเสนอรูปแบบ

การสอนเป็นจ านวนมาก 

 1.6 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน 

 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบ เป็นการน ากิจกรรมภายใต้รูปแบบไปทดลองใช้ตามข้ันตอน

ที่ก าหนดไว้ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและน าไปทดลองจริงในภาคสนาม เกณฑ์ประสิทธิภาพ 

หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของกิจกรรมภายใต้รูปแบบที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิด   การเรียนรู้ และเป็น

ระดับคุณภาพท่ีเกิดจากตัวผู้เรียนสร้างข้ึน หากกิจกรรมภายใต้รูปแบบมีประสิทธิภาพถึงระดับท่ี
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ก าหนดไว้แล้วจะมีคุณค่าท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงได ้ดังนั้นในการก าหนด

เกณฑ์จึงต้องค านึงถึงกระบวนการและผลลัพธ์ โดยก าหนด ตัวเลขเป็นร้อยละของคะแนนมีค่าเป็น 

E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2537, หน้า 494)  

 E1 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพกระบวนการจัดเป็นร้อยละของคะแนนจากการท ากิจกรรม

ระหว่างเรียนและทดสอบย่อย  

 E2 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบ

หลังเรียน 

 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพสามารถตั้งได้หลายระดับ 80/80/85/85/90/90 ส าหรับวิชา

เนื้อหา และไม่ต่ ากว่า 75/75 สาหรับวิชาทักษะ ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึง

ความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน โดยเปรียบเทียบคะแนนที่เพ่ิมจากคะแนนการทดสอบก่อนเรียน

กับคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน และคะแนนเต็มหรือคะแนนสูงสุดกับคะแนนที่ได้จากการ

ทดสอบก่อนเรียน เมื่อมีการประเมินสื่อการสอนที่ผลิตขึ้น จะดูประสิทธิผลทางการสอน และการ

วัดผลประเมินผล รูปแบบหรือสื่อการสอนนั้น ตามปกติการประเมินความแตกต่างของค่าคะแนนใน 2 

ลักษณะ คือ ความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนการทดสอบหลังเรียน  หรือเป็น

การทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

 1.7 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของรูปแบบ 

 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540, 526-527) กล่าวว่า การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพสามารถท าได้

โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียนสองประเภท คือพฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ)  และ

พฤติกรรมข้ันสุดท้าย (ผลลัพธ)์ โดยก าหนด ค่าประสิทธิภาพเป็น E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) 

E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) ดังนี้  

 7.1 ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง คือ ประเมินผลต่อเนื่องซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย

หลายๆ พฤติกรรม เรียกว่า “กระบวนการ” (Process) ของผู้เรียนที่สังเกตจากการประกอบ กิจกรรม

กลุ่ม (รายงานของกลุ่ม) และรายงานบุคคลได้แก่งานที่มอบหมายและกิจกรรมอ่ืนๆที่ผู้สอนก าหนดไว้ 

 7.2 ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย คือประเมินผลลัพธ์ (Products) ของผู้เรียน โดยพิจารณา

จากการสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนจะก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอน คาดหมายว่า

ผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ โดยก าหนดให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของผลเฉลี่ยของคะแนนการ
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ทาการและการประกอบกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดต่อเปอร์เซ็นต์ของผลการทดสอบหลังเรียนของ

ผู้เรียนทั้งหมด นั่นคือ E1/E2 คือ ประสิทธิภาพ ของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  

 ตัวอย่าง 80/80 หมายความว่า เมื่อเรียนจากรูปแบบการสอนแล้วผู้เรียนจะสามารถท า

แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบย่อยประจ าบทเรียนได้ผลเฉลี่ย 80 % และท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ผล

เฉลี่ย 80 % การที่จะก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้นให้ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาตามความพอใจ 

โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้ความจามักจะตั้งไว้ 80/80 , 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเนื้อที่เป็นทักษะ

หรือเจตนคติศึกษาอาจตั้งไว้กว่านี้ เช่น 75/75 เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต่ าเพราะตั้ง

เกณฑ์เท่าใดก็มกัได้ผลเท่านั้น  

 8. วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพ  

 8.1 วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537, 

หน้า 495) ได้เสนอสูตรการค านวณหาประสิทธิภาพไว้ดังนี้ 

 
 

      เมื่อ  E1  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ  

   คือ คะแนนของการตอบคาถามในแต่ละกรอบ  

  A  คือ คะแนนเต็มของคาถามทุกกรอบ  

  N  คือ จ านวนผู้เรียน 

 
    เมื่อ   E2  คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  

   คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์การทาแบบทดสอบหลังเรียน  

  A  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน  

  N  คือ จานวนนักเรียน 

  



 28 
  

 

 9. ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ  

 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537,496-497) ก าหนดขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ

เรียนการสอนมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้  

 9.1 แบบ 1:1 (แบบเดี่ยว) คือ ทดลองกับนักเรียน 1 คน โดยใช้เด็กอ่อน ปานกลาง และเด็ก

เก่ง ค านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแล้วปรับให้ดีขึ้นโดยปกติคะแนนที่ได้จากการทดสอบ แบบเดี่ยวนี้จะ

ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มากแต่ไม่ต้องวิตกเมื่อปรับปรุงแล้วจะสูงขึ้นก่อนนาไปทดลองแบบกลุ่มในขั้นนี้ 

E1/E2 ที่ได้จะมีค่าประมาณ 60/60  

 9.2 แบบ 1 : 10 (แบบกลุ่ม) คือ ทดสอบกับผู้เรียน 6/10 คน (คละผู้เรียนที่เก่ง กลางและ

อ่อน) ค านวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุง ในคราวนี้ คะแนนของผู้เรียนจะเพ่ิมขึ้นอีกเกือบเท่า

เกณฑ์โดยเฉลี่ย จะห่างจากเกณฑ์ประมาณ 10 % นั่นคือ E1/E2 ที่ได้จะมีค่าประมาณ 70/70 

 9.3 แบบ 1 : 100 (ภาคสนาม) ทดลองกับผู้เรียนทั้งชั้น 40-100 คน ค านวณหา 

ประสิทธิภาพแล้วท าการปรับปรุง ผลลัพธ์ที่ได้ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หากต่ ากว่าเกณฑ์ไม่เกิน 

2.5% ก็ยอมรับหากแตกต่างกันมากผู้สอนจะต้องก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของรูปแบบใหม่โดยยึด

สภาพความเป็นจริงเป็นเกณฑ์สมมติว่า เมื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของ บทเรียนแล้ว ได้ 83.5/85.4 

ก็แสดงว่าบทเรียนนั้น มีประสิทธิภาพ 83.5/85.4 ใกล้เคียงกับเกณฑ์ 85/85 ที่ตั้งไว้ แต่ถ้าตั้งเกณฑ์ไว้ 

75/75 เมื่อผลการทดลองเป็น 83.5/85.4 ก็อาจเลื่อนเกณฑ์มาเป็น 85/85 ได ้

 สรุปได้ว่าการน าเสนอรูปแบบการสอนที่กล่าวมาข้างบนได้อธิบายแนวทางจัดการเรียนการ

สอนที่ชัดเจนและเหมาะสม เนื่องจากมีการอธิบายองค์ประกอบย่อยใจแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด

ชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่การกล่าวถึงทฤษฎีพ้ืนฐานที่น ามาเป็นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ ตัวรูปแบบ 

การน ารูปแบบไปใช้ และผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเรียนการสอน โดยผู้วิจัยมีการก าหนดเกณฑ์

ประสิทธิภาพภายใต้หลักเกณฑ์ 75/75 และมีผู้นิยมน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการน าเสนอรูปแบบการ

สอนอยากแพร่หลาย 

 2.  การอ่านและการสอนอ่าน 

 2.1 ความหมายของการอ่าน 

   Goodman and others (1973: 5-11) กล่าวไว้ว่า การอ่าน หมายถึง กระบวนการ

ทางภาษาศาสตร์ทางจิตวิทยา ซึ่งขณะอ่านผู้อ่านจะเลือกตัวชี้แนะ (Clue) ที่ปรากฏในข้อความเพ่ือ
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เดาความหมายของข้อความทั้งหมด นอกจากนั้นการอ่านยังเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นด้วยการรับรู้

ของสมอง และขณะที่สมองรับรู้ตัวอักษรนั้น ผู้อ่านต้องมีการคาดการณ์ล่วงหน้า โดยอาศัยพ้ืนฐานของ

ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน 

  Harris and Smith  (1976: 14)  ได้ให้ความหมายของการอ่านว่า  เป็นรูปแบบ

หนึ่งของการสื่อความหมายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด ข่าวสาร ความรู้ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน  

ลักษณะของการสื่อความซึ่งกันและกัน โดยที่ผู้เขียนจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองด้วยภาษา

ลักษณะการเขียนของแต่ละบุคคล ส่วนผู้อ่านจะพยายามหาความหมายของสิ่งที่ผู้เขียนได้เขียน

ไว้  ความสามารถที่จะท านายหรือ  ถอดความจากข้อความที่อ่านขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของ

ผู้อ่าน ได้แก่ ความคุ้นเคยหัวเรื่อง ความคิดที่ส าคัญ ๆ ของเรื่อง ตลอดจนความรู้ทางภาษาของผู้อ่าน

เองด้วย 

  Cooper (1979: 3) ได้กล่าวว่า  การอ่าน  หมายถึง  กระบวนการสร้างหรือการ

พัฒนาความหมายของเนื้อหาที่เป็นตัวอักษร ซึ่งผู ้อ่านต้องน าความรู้และประสบการณ์เดิมของ

ผู้อ่านมาเชื่อมโยงในการอ่านโดยกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและเนื้อความ กระบวนการรับ

ความหมายจากตัวอักษร หรือที่เรียกว่าการอ่านเพ่ือความเข้าใจ แต่ทั้งนี้ การอ่านเป็นกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน การที่ผู้อ่านจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนเขียน ผู้อ่านต้องรับรู้ แปลความ  

ตีความ ตั้งสมมติฐาน และประเมินสิ่งที่ได้อ่าน จากนิยมดังกล่าวข้างต้นสามารถประมวลความหมาย

ของการอ่านได้ดังนี้ 

  วัฒนา บาลโพธิ์ (2547: บทน า) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่า การอ่านเป็น

กิจกรรมที่อาศัย องค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ใช่กิจกรรมที่ผู้อ่านเพียงทราบความหมายของค าศัพท์ก็อ่าน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความหมายของค าศัพท์ขึ้นอยู่กับบริบท และอุปมาอุปมัยในรูปแบบต่างๆ 

การอ่านเป็นกระบวนสลับซับซ้อน ดังนั้น จึงจ าเป็นที่ผู้อ่านต้องมีความรู้หลายองค์ประกอบเพ่ือที่จะ

เข้าใจความหมายของการอ่านได้อย่างถูกต้อง    

  สมุทธ  เซ็นเชาวนิช (2530: 9) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่าเป็นการสื่อความหมาย

ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน มีกระบวนการคล้ายๆ กับการถอดรหัส ผู้เขียนจะอยู่ในฐานนะผู้ลงรหัส

ความคิด (Decoder) และผู้อ่านจะเป็นผู้ถอดรหัสความคิด (Encoder) นั้น ๆ กระบวนการจะ

ด าเนินไปอย่างช้า ๆ ก่อนในตอนแรก เมื่อฝึกจนเกิดความช านาญและมีประสบการณ์มากขึ้น ผู้อ่านก็
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จะมุ่งประเด็นไปที่ผู้เขียนแทน การอ่านกับความคิดเป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกันไม่อาจแยก

ออกจากกันได้ 

 การอ่าน  คือ การถอดรหัสจากตัวอักษร  และกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับ

ผู้อ่าน โดยใช้ตัวอักษรเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร และอุปมาอุปมัยในรูปแบบต่างๆ โดยผู้อ่านอาศัย

การคาดเดาจากภาษาที่อ่าน  บูรณการทักษะที่หลากหลายเข้าด้วยกัน  เช่น การจ าแนกความแตกต่าง 

การวิเคราะห์ค า และความคิดเห็นของผู้เขียน ซึ่งกระบวนการแปลและถอดรหัสนั้น ผู้อ่านต้องอาศัย

ความรู้และประสบการณ์เดิม มาช่วยในการตีความ และสรุปความได้ตามความสามารถของตนเอง 

เพ่ือให้เข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อมากข้ึน  

 2.2 ความหมายของการอ่านตามแนวการสอนอ่าน 

  2.2.1 การอ่านตามแนวการสอนอ่านแบบจุลทักษะ (Sub-skill Approach) เป็นแนว

การสอนอ่านที่เน้นการออกเสียง ใช้กันในการสอนอ่านในระยะเริ่มต้น แนวการสอนนี้ได้รับอิทธิพลมา

จากทฤษฏีทางจิตวิทยาที่เน้นพฤติกรรมหรือการสร้างนิสัย (Behaviorist Theory) ซึ่งให้ผู้เรียนเรียน

ภาษาได้โดยการเรียนแบบหรือท าอะไรซ้ าๆ โดยไม่ต้องคิด การเรียนอ่านควรเน้นจากจุดย่อยมาจุดใหญ่ 

โดยเชื่อว่าทักษะการอ่านนั้นเรียงล าดับต่ าไปหาสูง  ผู้อ่านต้องสามรถอ่านออกเสียงพยัญชนะค า   

ก่อนที่จะสะกดค า และรู้ความหมายของค า 

  2.2.2 การอ่านตามแนวการสอนแบบเน้นทักษะ (Skill Approach) หรือ แนวการ

สอนอ่านที่เน้นค าศัพท์ แนวการสอนอ่านที่เน้นทักษะนี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างแบบเรียนในการอ่าน  

(Basal Readers) แบบเรียนนี้ประกอบด้วย บทอ่าน คู่มือครู แบบฝึกหัดในการอ่าน และแบบทดสอบย่อย   

พร้อมกับบทอ่านเสริม ผู้เขียนแบบเรียนใช้แนวการสอนหลาย ๆ แบบ เช่น สอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างเสียง และตัวอักษรกฎเกณฑ์ในการออกเสียง สอนศัพท์ก่อนที่จะสอนบทอ่าน ใช้บัตรค า  โดย

ไม่สอนค าประกอบตัวอย่างประโยค บทอ่านที่คัดเลือกมาจะมีการดัดแปลงได้ง่าย หรือตรงกับ

จุดประสงค์ในการสอน  แนวการสอนแบบนี้ประกอบด้วยสัดส่วนของทักษะการสอน เสียง ศัพท์ และ

ปริมาณความเข้าใจเท่า ๆ กัน 

  2.2.3 การอ่านตามแนวการสอนแบบฟัง - พูด (Audiolingualism) การอ่านเป็น

ทักษะที่ผู้อ่านเพียงแต่ดูดซึมสิ่งที่อ่านหรือรับความหมายทางภาษา (Receptive skill) โดยไม่ต้องตอบ

หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ แต่ทักษะ การพูดนั้นผู้พูดต้องฟังและพูดประโยคโต้ตอบกับผู้อ่ืนตลอดเวลา  

เพ่ือเสื่อความหมายทางภาษา (Productive skills) ในการสอนทักษะการอ่านต้องฝึกซ้ าจนพูดได้เป็น
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นิสัย โดยเริ่มจากทักษะพ้ืนฐาน เช่น อ่านออกเสียงอักษร หรือ สระ Stress หรือ Intonation  

ต่อมาจึงสอนการผสมค า สะกดค า แล้วจึงอ่านเป็นประโยค และเป็นเรื่อง เช่น นิยาย  เรื่องสั้น และ

บทกวีต่างๆ 

  2.2.4 การอ่านตามแนวการสอนแบบมหภาษา (Whole Language Approach) การ

อ่านเป็นแนว การสอนที่เน้นกระบวนการอ่านระดับสูง เช่น การอ่านเพ่ือจับใจความหรือหาความหมาย 

ไปสู่กระบวนการอ่านในระดับพ้ืนฐาน การอ่านไม่เพียงแต่เป็นการไขรหัสทางภาษา (Decoding) 

เท่านั้น แต่ผู้อ่านต้องพยายามสร้างความหมายจากเรื่องที่อ่าน โดยใช้ตัวชี้แนะด้านต่างๆ เช่น ด้าน

ไวยากรณ์ ความรู้เดิม หรือบริบทสถานการณ์ การท านายความหมาย 

  2.2.5 การอ่านตามแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสาร(Communicative Teaching 

Approach) ผู้อ่านควรมีจุดประสงค์ในการอ่านเช่น อ่านเพ่ือหาข้อมูลบางอย่าง เช่น (Scanning)  

โดยการกวาดสายตาอ่านข้อความอย่างรวดเร็ว เพ่ือหาข้อความที่ต้องการ ทั้งนี้ผู้เขียนอาจตั้งค าถาม 

หรือปัญหาให้ผู้อ่านหาค าถามก่อนที่จะอ่านข้อความ เพ่ือให้ผู้อ่านมีวัตถุประสงค์ในการอ่าน การ

ตีความหมายจากศัพท์ยากจากบริบท (Context) โดยผู้อ่านอาจจะอนุมาน (Infer) ความหมายของ

ค าศัพท์จากค า ที่มีความหมายคล้ายกัน ค าที่มีความหมายตรงกันข้าม  โครงสร้างของค า จาก

ประสบการณ์ของผู้อ่าน  

  2.2.6 การอ่านตามแนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Approach) 

แนวคิดพ้ืนฐานของการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์นั้นจะไม่เน้นการสอนเฉพาะทักษะพ้ืนฐาน (การจ าค า 

การสะกดค า) หรือทักษะในระดับสูง (การตีความ) แต่จะเน้นการปฏิสัมพันธ์ทั้งทักษะในระดับพ้ืนฐาน

และในระดับสูง 

  สรุปได้ว่าการอ่านตามแนวการสอนอ่าน  คือ การอ่านเป็นแนวการสอนที่เน้นกระบวนการ 

ทุกทักษะเข้าด้วยกันเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของบทอ่าน ทั้งแบบจุลทักษะ ที่เน้นการออกเสียง 

การอ่านแบบเน้นทักษะ เช่น การอ่านค าศัพท์ ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและความหมาย รวมไปถึง

การอ่านระดับสูง เช่น การอ่านจับใจความเพ่ือหาความหมาย เข้าใจตัวชี้แนะต่างๆ  ไวยากรณ์  น า

ความรู้เดิมมาใช้ในการท านายบทอ่าน โดยผู้อ่านสามารถกวาดสายตาอ่านข้อความอย่างรวดเร็ว เพ่ือ

หาข้อความที่ต้องการ เข้าใจวัตถุประสงค์ในการอ่าน โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์ทั้งในระดับสูงและ

ระดับพ้ืนฐานเข้าด้วยกัน  
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 2.3 ความเข้าใจในการอ่าน  

  ความเข้าใจในการอ่านเป็นเปูาหมายที่ส าคัญที่สุดในการอ่านซึ่งนักการศึกษาได้

กล่าวถึงความหมาย ของความเข้าใจในการอ่านที่น่าสนใจดังนี้ 

  บ ารุง โตรัตน์ (2532: 111) กล่าวว่า ความเข้าใจในการอ่านเป็นกระบวนการที่ผู้อ่าน 

ได้คิดและท าความเข้าใจ หรือมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่อ่าน ทั้งนี้ผู้อ่านต้องมีความเข้าใจสัญลักษณ์

ของภาษาเขียนที่ใช้แทนภาษาพูดเสียก่อน แล้วมาประมวลสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อเกิดความเข้าใจ

ดังกล่าว 

  Anderson (1999)  ได้ให้นิยามความหมายของความเข้าใจในการอ่านว่า  เป็น

กระบวนการที่ผู ้อ่านค้นหาความหมาย  ที่ผู้เขียนเขียนไว้เป็นตัวอักษร ซึ่งการที่ ผู ้อ่านสามารถ

ตีความหมายได้นั ้นต้องอาศัยความสามารถด้านภาษา โครงสร้างทางภาษา และความหมาย 

นอกจากนี้การอ่านเพ่ือความเข้าใจถือเป็นกระบวนการทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับบทอ่าน โดย

ผู้อ่านอาศัยความรู้เดิมมาช่วยในการคาดเดาเกี่ยวกับเรื่องราวที่อ่าน  นอกจากนี้  Carr and Other 

(1983: 1-3)  กล่าวว่า  การเข้าใจในการอ่าน คือ  การตีความหมายจากเรื่องที่อ่านกับความรู้เดิมของ

ผู้อ่าน ที่ผู้อ่านใช้ความรู้เดิมนั้นในการตีความ (Interpretation) และตัดสินความนั้นอย่างมีเหตุผล 

  อ านาจ บุญศิริวิบูลย์ (2539: 16) ได้ให้ความหมายของความเข้าใจในการอ่านไว้ดังนี้ 

  1.การอ่านคือจับใจความส าคัญๆได้ ระบุหรือแยกแยะประเด็นหลักออกจากประเด็น

ย่อยท่ีไม่จ าเป็นมากนักได้ 

  2.การอ่านคือตีความเกี่ยวกับข้อคิดเห็นหรือเรื่องราวที่อ่านได้ว่ามีนัยส าคัญหรือลึกซ้ึง

มากน้อยเพียงใด 

  3.การอ่านคือสรุปความคิดเห็นจากสิ่งที่อ่านได้อย่างมีเหตุผลเชื่อถือได้และมีความ

ถูกต้อง 

  4.การอ่านคือใช้วิจารณญาณของตนพิจารณาข้อสรุปหรือการอ้างอิงของผู้เขียนได้อย่าง

ถูกต้องและเป็นระบบ 

  5.การอ่านคือถ่ายโอนหรือประสมประสานความรู้ที่ได้กับประสบการณ์อ่ืนได้อย่าง

เหมาะสมตามกาลเทศะ 

   Grellet (1981: 3) ได้ให้ความหมายของความเข้าใจในการอ่านว่า คือการดึงเอา

ข้อมูลที่ต้องการจากสิ่งที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าท่ีจะสามารถท าได้ 
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  กรมวิชาการ (2539: 11) กล่าวถึงความเข้าใจในการอ่านว่าเป็นจุดหมายปลายทาง

ของการอ่านทุกชนิด ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจับใจความ 

จดจ ารายละเอียดที่ส าคัญ ล าดับความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันและขัดแย้งกัน ตลอดจนสามารถเขียน

สรุปความได้ ซึ่งความสามารถในการอ่านของผู้อ่านแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและ

อาศัยประสบการณ์เดิมของผู้อ่านเข้าช่วยในการคิดหาเหตุผล 

  จากข้อมูลข้างต้นกล่าวได้ว่า ความเข้าในในการอ่าน คือความเข้าใจ ระดับค า วลี 

ประโยค ในการอ่านบริบทต่างๆ เพ่ือจับใจความส าคัญ บอกรายละเอียดของเรื่อง ล าดับความ ตีความ 

ขยายความ และสรุปความจากเรื่องที่ได้อ่าน หรือสิ่งที่ผู้เขียนต้องการเขียนต้องการที่จะสื่อความหมาย  

โดยที่ผู้อ่านใช้ประสบการณ์เดิม ในการคาดเดาเรื่องที่อ่านล่วงหน้า และน าความรู้ด้านภาษาศาสตร์มา

ท าความเข้าใจกับความหมาย ดังนั้น ครูจึงให้ความส าคัญกับทักษะการสอนอ่าน และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน

ระหว่างครูและนักเรียนและผู้อ่านกับบทอ่าน โดยครูตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความรู้เดิมมามีส่วน

ในการท าความเข้าใจกับบทอ่าน เช่น กลวิธีการอ่านแบบแบบแลกเปลี่ยนบทบาท (Reciprocal 

teaching) อันจะส่งผลให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการอ่าน คือ นักเรียนเข้าใจเรื่องที่ อ่านได้

เป็นอย่างด ี

 2.4 ระดับความเข้าใจในการอ่าน  

  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่าน  สิ่งที่ผู้สอนต้องค านึง คือ ระดับความเข้าใจ

ในการอ่านเพ่ือที่จะสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการอ่านได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผู้เรียน  มีนักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านไว้

ต่างๆ กัน ดังนี้ 

  Nuttall (1996: 188-189) แบ่งระดับความสามารถในการอ่านไว้ 5 ระดับ คือ 

  1. ความเข้าใจระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) คือ ความเข้าใจในสิ่งที่ระบุ

ชัดเจนในบทอ่าน 

  2. ความเข้าใจระดับตีความ (Interpretation) คือ ความเข้าใจในการตีความข้อเท็จจริง 

หรือการพยายามให้ได้ข้อเท็จจริงจากบทอ่านด้วยวิธีการต่างๆ 

  3. ความเข้าใจระดับอ้างอิง (Inference) คือ ความเข้าใจในสิ่งที่ระบุโดยนัย ไม่ได้

กล่าวโดยตรง 
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  4. ความเข้าใจในระดับประเมินค่า (Evaluation) คือ การตัดสินบทอ่านว่า ผู้เขียน

พยายามจะสื่อสารอะไร มีการโน้มน้าวให้ผู้อ่านคล้อยตาม หรือให้ความเห็นส่วนตัวในลักษณะใดบ้าง 

  5. ความเข้าใจระดับการตอบสนองส่วนบุคคล (Personal Response) คือ การที่ผู้อ่าน

ตอบสนองบทอ่านโดยตรง โดยมิได้ค านึงถึงอิทธิพลของผู้เขียน แต่การตอบสนองนั้นจะต้องสอดคล้อง

กับสิ่งที่ปรากฏชัดในบทอ่าน กล่าวคือ มิได้ตอบสนองเพียงในฐานะผู้อ่าน แต่เป็นการรวมเอา

ความรู้สึกของผู้เขียนเข้ามาด้วย ดังนั้น อย่างน้อยที่สุด การตอบสนองก็มาจากความเข้าใจจากบทอ่าน 

และทัศนะของผู้อ่านที่สามารถอธิบายได้ว่า ท าไมจึงท าให้ผู้อ่านรู้สึกอย่างนั้น 

 Ragor and Ragor (1985: 230) กล่าวว่า ความเข้าใจในการอ่าน แบ่งเป็น 

 3 ระดับ คือ 

  1. ความเข้าใจระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) เป็นระดับความเข้าใจ

ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้อ่านน้อยที่สุด ส่วนใหญ่เป็นความเข้าใจค า และความคิดของผู้เขียน 

เป็นเพียงการรับรู้ข่าวสารจากผู้เขียนเท่านั้น 

  2. ความเข้าใจระดับตีความ (Interpretive Comprehension) เป็นระดับความเข้าใจ

ที่ผู้อ่านต้องพยายามหาความสัมพันธ์ เปรียบเทียบข้อมูลจากเรื่องกับประสบการณ์ของตน เข้าใจ

ล าดับเหตุการณ์ ทราบความสัมพันธ์ของเหตุและผล และตีความข้อมูลทั่วไป 

  3. ความเข้าใจระดับน าไปใช้ (Applied Comprehension) ในระดับนี้นอกจาก

ผู้อ่านจะรับรู้ และตีความข่าวสารจากผู้เขียนแล้ว ผู้อ่านจะต้องประเมินผลความคิดของผู้เขียน ตัดสินใจ

ยอมรับหรือปฏิเสธ หรือน าข้อมูลเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ เช่น การสอนท าของเล่น การใช้เครื่องมือ 

อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 

  Valette and Disick, (1972: 41) ได้แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านออกเป็น   

5   ระดับ ดังนี้ 

  1. ระดับทักษะกลไก (Mechanical skills) คือ   การแยกความแตกต่างระหว่าง

ตัวสะกด การบอกความเหมือนและแตกต่างได้ ในขั้นนี้ผู้อ่านไม่จ าเป็นต้องเข้าใจสิ่งที่เห็น 

  2. ระดับความรู้ (Knowledge) คือ การเข้าใจความหมายของประโยค หรือข้อความ

ที่คุ้นเคยสามารถบอกได้ว่า ค า หรือข้อความใดสอดคล้องกับรูปภาพที่เห็น การอ่านในระดับนี้มักเป็น

การอ่านในระดับประโยค 
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  3. ระดับถ่ายโอน (Transfer) คือ การเข้าใจข้อความใหม่ที่มีค าศัพท์และโครงสร้าง

ไวยากรณ์ที่เรียนผ่านมาแล้ว 

  4. ระดับสื่อสาร (Communication) คือ ความสามารถในการอ่านข้อความที่มี

ค าศัพท์ และโครงสร้างใหม่ ๆ หรือค าที่มีรากศัพท์เดียวกับค าที่นักเรียนเคยอ่านมาแล้ว  ได้เข้าใจ 

สามารถจับใจความส าคัญของเรื่องได้ 

  5. ระดับวิเคราะห์วิจารณ์ (Criticism) คือ ความสามารถในการเข้าใจความหมายแฝง 

เข้าใจจุดมุ่งหมาย ความคิดเห็น ทัศนคติ และระดับภาษาท่ีผู้เขียนใช้ได้ 

  Burmeister, (1974: 147 - 148) ได้แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่าน ซึ่งดัดแปลงมา

จากข้ันตอนการเรียนรู้ของ Bloom’ taxonomy ไว้ดังนี้ 

  1. ระดับความจ า (Memory) คือ  การจ าในสิ่งที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ ได้แก่ การจ า หรือ

การเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  วันที่  ค าจ ากัดความ  ใจความส าคัญของเรื่อง และล าดับเหตุการณ์

ของเรื่อง 

  2. ระดับการแปลความ (Translation) เป็นการน าข้อความหรือสิ่งที่เข้าใจไปแปลเป็น

รูปอื่น เช่น การแปลภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง การถอดความ การน าใจความส าคัญของเรื่องไป

แปลงเป็นแผนภูมิ เป็นต้น 

  3. ระดับการตีความ (Interpretation) คือ การเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของ

สิ่งที่ผู้เขียนไม่ได้บอกไว้ในบทอ่าน เช่น การหาเหตุเมื่อก าหนดผลมาให้ ให้คาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ต่อไป การจับใจความส าคัญของเรื่องที่ผู้เขียนไม่ได้บอกไว้ 

  4. ระดับการประยุกต์ใช้ (Application) เป็นการเข้าใจหรือมองเห็นหลักการแล้วน า

หลักการไปประยุกต์ใช้จนประสบความส าเร็จ 

  5. ระดับการวิเคราะห์ (Analysis) คือความเข้าใจและรู้ในแง่ของการตรวจตราส่วนย่อย

ที่ประกอบเข้าเป็นส่วนเต็ม เช่น การวิเคราะห์โฆษณาชวนเชื่อ การแยกแยะวิเคราะห์ค าประพันธ์ การ

รู้ถึงการให้เหตุผลที่ผิดๆของผู้เขียน 

  6. ระดับการสังเคราะห์ (Synthetic) เป็นการน าความคิดเห็นที่ได้จากการอ่านมา

ผสมผสานแล้วจัดเรียงใหม่ 
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  7. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการวางเกณฑ์แล้วตัดสินสิ่งที่อ่านโดยอาศัย

หลักเกณฑ์ท่ีตั้งไว้เป็นบรรทัดฐาน เช่น อะไรบ้างที่เป็นความจริง (Facts) และอะไรบ้างที่เป็นจินตนาการ 

(Fantasy) อะไรบ้างที่เป็นความคิดเห็น (Opinion) และอะไรบ้างที่เป็นความเชื่อในเรื่องที่อ่าน 

  จะเห็นได้ว่า ระดับความเข้าใจในการอ่านนั้นมีหลายระดับด้วยกัน แต่การแบ่งความ

เข้าใจในการอ่านออกเป็นระดับนั้นไม่ได้หมายความว่าความเข้าใจแต่ละระดับถูกแบ่งแยกออกจากกัน

โดยเด็ดขาด ความเข้าใจแต่ละระดับยังคงมีความต่อเนื่องกัน เช่น ผู้อ่านยังต้องอาศัยความเข้าใจระดับ

ตรงตามตัวอักษรเพ่ือเป็นพื้นฐานของความเข้าใจในระดับอ่ืนๆ ในการเรียนการสอนอ่านนั้น ครูผู้สอน

จะต้องค านึงถึงระดับความสามารถในการอ่านด้วยว่าต้องการให้นักเรียนมีความสามารถในระดับใด

วิธีการใดที่จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือมีความสามารถในการอ่านในแต่ละระดับ

แล้วฝึกให้ผู้เรียนรู้จักและใช้วิธีการเหล่านั้น โดยในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง    ครูผู้สอนควร

จะก าหนดขอบข่ายวัตถุประสงค์และจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนเพ่ือที่จะได้

พัฒนาการอ่านให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

 2.5 กลยุทธ์ด้านการอ่าน  

 นักวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาหลายท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการ

อ่าน(Reading strategies)ว่า การที่ผู้อ่านใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านในระหว่างอ่านภาษาต่างประเทศ

หรือภาษาที่สองนั้นจะช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมี

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงกลยุทธ์ด้านการอ่านในแต่ละประเภท ไว้ดังนี้ 

 Block (1986) แบ่งกลยุทธ์ด้านการอ่าน ออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

 1. กลยุทธ์ด้านการอ่านโดยทั่วไป ( General Strategies) หมายถึง วิธีที่ใช้ในการสร้างความ

เข้าใจ และใช้ในการควบคุมความเข้าใจในการอ่าน ได้แก่ การท านายเนื้อหาของบทอ่านการรับรู้

โครงสร้างของบทอ่าน การผสมผสานรายละเอียด การตั้งค าถามเกี่ยวกับบทอ่าน การตีความบทอ่าน 

การเชื่อมโยงความรู้ การระบุพฤติกรรมที่ใช้ในการอ่าน การควบคุมความเข้าใจ การแก้ไข และการ

สนองตอบต่อเนื้อหาที่อ่าน 

 2. กลยุทธ์ด้านการอ่านเฉพาะจุด( Local Strategies) หมายถึง วิธีการที่ผู้อ่านใช้ในการท า

ความเข้าใจกับตัวข้อมูลทางภาษาเป็นเฉพาะจุด ได้แก่ การถ่ายความการอ่านซ้ า การตั้งค าถาม

เกี่ยวกับค าศัพท์และประโยคที่อ่าน 
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 สรุปได้ว่ากลยุทธ์การอ่านสามารถแบ่งออกเป็นสองกลยุทธ์ คือกลยุทธ์การอ่านโดยทั่วไป เป็น

กลยุทธ์ที่ใช้ในการควบคุมและสร้างความเข้าใจในการอ่าน และกลยุทธ์ ด้านการอ่านเฉพาะจุดเป็น

วิธีการที่ผู้อ่านใช้ในการท าความเข้าใจกับตัวข้อมูลทางภาษาเป็นเฉพาะจุด 

 Sarig (1987) แบ่งแบ่งกลยุทธ์ด้านการอ่าน ออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 

 1. กลุ่มที่เป็นเทคนิคการอ่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหาความหมายเฉพาะจุด เช่น การ

อ่านข้าม การอ่านเฉพาะจุด การจดสิ่งที่ส าคัญในบทอ่าน ท าเครื่องหมายในบทอ่าน เขียนสรุป และ

การใช้อภิธานศัพท ์

 2. กลุ่มที่ใช้เพ่ือท าความกระจ่าง ซึ่งจะท าให้บทอ่านนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้น ได้แก่ การ แทนที่ 

การถ่ายความ การใช้ค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน หรือค าท่ีมีความหมายใกล้เคียง 

 3. กลุ่มท่ีแสดงความเชื่อมโยง ซึ่งผู้อ่านจะเชื่อมโยงเนื้อหาของบทอ่านเข้าด้วยกัน 

กลยุทธ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ การใช้ความรู้เดิมมาท านายบทอ่าน การตีความความคิดและการกระท าของ

ตัวละคร การถอดความหมายของบทอ่าน การค้นหาจุดส าคัญของบทอ่าน และดูบทสรุปที่ให้ไว้ในบท

อ่าน 

 4. กลุ่มที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการอ่าน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนแผนการอ่าน การไม่ละ

ความพยายามในการอ่าน การปรับความเร็วในการอ่านและการประเมินการอ่านของตนเอง อยู่เสมอ 

 สรุปได้ว่ากลยุทธ์การอ่านสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ คือ กลุ่มท่ีเป็นเทคนิคการอ่าน 

กลุ่มท่ีใช้เพ่ือท าความกระจ่าง กลุ่มท่ีแสดงความเชื่อมโยง และกลุ่มท่ีใช้ในการควบคุมกระบวนการ

อ่าน 

 Jimenez, Garcia and Pearson (1996) แบ่งกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษออกเป็น   

 3  กลยุทธ์หลักดังนี้ 

 1. กลยุทธ์ที่มาจากบทอ่าน (Text-initiated Strategy) ได้แก่ การใช้โครงสร้างของ 

บทอ่าน การมุ่งเน้นไปที่ค าศัพท์ การสรุป การถ่ายความ การใช้บริบท การย้อนกลับมาอ่าน และการ

ถอดรหัส 

 2. กลยุทธ์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับบทอ่าน (Interactive Strategy) ได้แก่   การอ้างอิง 

การตั้งค าถาม การท านายความ การยืนยันหรือไม่ยืนยันความคิด 

 3. กลยุทธ์ที่มาจากผู้อ่าน (Reader-initiated Strategy) ได้แก่ การใช้ความรู้เดิมการควบคุม

ความเข้าใจ การสร้างจินตนาการ การประเมิน การสังเกตความแปลกใหม่ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
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ความเข้าใจของตนเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงกลยุทธ์ที่ผู้ พูดสองภาษาใช้โดยเฉพาะ ได้แก่ การ

เปรียบเทียบภาษา การแปล การสลับภาษา และการถ่ายโอนความรู้จากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง 

 Tang (1996) แบ่งกลยุทธ์ที่ใช้ในการอ่านออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

 1. กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับบทอ่าน (Text-based Strategies) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการท าความ

เข้าใจความหมายของบทอ่าน ซึ่งประกอบด้วย การให้ความสนใจกับค าศัพท์ การหาความหมายของ

ค า วลี ประโยคโดยดูจากข้อความที่อ่านผ่านมาแล้ว การสรุปย่อ การใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ การ

อ่านต่อไปเรื่อยๆ การตั้งค าถามและการหาค าตอบจากเนื้อหาภายในบทอ่าน 

 2. กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของบทอ่าน (Text Structure-based Strategies) 

ประกอบด้วย การหาค าส าคัญหรือค าหลัก การหาใจความส าคัญหรือประโยคที่แสดงใจความส าคัญ 

(Main idea) การรับรู้โครงสร้างการเขียนของบทอ่าน การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของใจความภายใน

บทอ่าน 

 3. กลยุทธ์การเชื่อมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม (Text and Prior Knowledge Combined 

Strategies) ประกอบด้วย การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับเนื้อหาของบทอ่าน การประเมินเนื้อหาของบท

อ่าน การเข้าใจความหมายของประโยคต่างๆ และการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับเนื้อหาของบทอ่าน 

 4.กลยุทธ์การแก้ไข (Self-corrective Strategies) ประกอบด้วย การปรับความเร็วในการ

อ่าน การอ่านข้ามค าที่ไม่รู้ความหมาย การใช้ค าในภาษาอ่ืนหรือการสลับภาษา การอ่านแบบกวาดตา

เพ่ือความเข้าใจคร่าวๆหรือการอ่านอย่างรวดเร็วเพ่ือหาเฉพาะจุดส าคัญ การปรับเปลี่ยนความเข้าใจ

หรือยันยันความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่านผ่านมาแล้ว การควบคุมความเข้าใจในการอ่านการ

ย้อนกลับมาอ่านซ้ า การขีดเส้นใต้สิ่งที่อ่าน การควบคุมการใช้กลยุทธ์การอ่านของตนเอง 

 Sheorey and Mokhtari (2001) ได้จัดประเภทของกลยุทธ์ด้านการอ่านภายใต้แบบส ารวจ

กลยุทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ (Survey Of Reading Strategies SORS) 3 ประเภทดังต่อไปนี้ 

 1.กลยุทธ์ด้านอภิปัญญา (Metacognitive strategies) ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านการตั้ง

วัตถุประสงค์ของบทอ่าน การทบทวนก่อนอ่าน การตรวจสอบว่าบทอ่านตรงกับจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

หรือไม่ การสังเกตคุณลักษณะของบทอ่าน การเลือกอ่านส่วนที่ส าคัญ การดูภาพประกอบ การสังเกต

สัญลักษณ์ที่ส าคัญในบทอ่าน การใช้บริบท การคาดเดาความหมาย และการยันยันค าตอบจากสิ่งที่

คาดเดาไว้เบื้องต้น 
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 2.กลยุทธ์ด้านปัญญา (Cognitive strategies) ประกอบด้วยกลยุทธ์ การใช้ความรู้เดิม การ

อ่านออกมาดังๆเม่ือเจออุปสรรคในการอ่าน การอ่านอย่างระมัดระวัง การปรับความเร็วหรือช้าในการ

อ่าน การให้ความสนใจในบทอ่าน การหยุดคิด การจินตนาการข้อมูลในใจ การประเมินสิ่งที่อ่านไป

แล้ว การอ่านหลายๆรอบ การคาดเดาค าศัพท์ 

 3.กลยุทธ์ด้านตัวช่วยสนับสนุน (Support strategies) ประกอบด้วยกลยุทธ์ การจดบันทึก

ระหว่างอ่าน การขีดเส้นใต้ค าส าคัญ การอนุมาน การถอดความ การอ่านข้าม และการตั้งค าถามด้วย

ตนเอง 

 Grabe and Stoller (2002) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ทั่วๆไปที่ผู้มีความสามารถในการอ่านภาษาที่

สองใช้ว่าประกอบไปด้วย  

  การตั้งวัตถุประสงค์  

  การวางแผนการอ่าน  

  การส ารวจบทอ่าน 

  การท านายเนื้อหาของบทอ่าน  

  การตรวจสอบการท านาย  

  การตั้งค าถามเก่ียวกับบทอ่าน 

  การหาค าตอบให้กับค าถามที่ตั้งไว้  

  การเชื่อมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม  

  การสรุปเนื้อหาบทอ่าน 

  การสรุปอ้างอิง  

  การเชื่อมโยงส่วนต่างๆของบทอ่าน  

  การให้ความสนใจกับโครงสร้างของบทอ่านเพ่ือหาใจความส าคัญ  

  การย้อนกลับมาอ่าน  

  การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท  

  การสังเกตค าเชื่อมที่แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อความ  

  การตรวจสอบความเข้าใจ  

  การระบุปัญหาในการอ่าน 

  การวิพากษ์ผู้เขียน  
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  การวิพากษ์บทอ่าน 

  การตัดสินว่าตนเองบรรลุวัตถุประสงค์ในการอ่านหรือไม่  

  การสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทอ่าน 

 Willingham (2006) ได้ระบุถึงกลยุทธ์ด้านการอ่านไว้ 2 ประเภทหลักดังนี้ 

  ประเภทที่1 เป็นกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง

บทอ่านประกอบด้วย  

  การสร้างแผนฝังความคิด 

  การตั้งค าถามและการตอบค าถาม 

  การตั้งค าถามด้วยตนเอง 

  การสรุป 

  การจินตนาการภาพ 

  การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  การเขียนโครงสร้างเรื่องเพ่ือหาใจความส าคัญ 

  การสอนพหุกลยุทธ์ 

 ประเภทที่2 เป็นกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมบทอ่านจากประสบการณ์ใน

เรื่องนั้นๆที่ผู้อ่านได้รู้ไปแล้ว ประกอบด้วย 

  การใช้ประสบการณ์เดิม 

  การที่ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ด้านค าศัพท์ 

 สรุปได้ว่ากลยุทธ์การอ่านแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักอันได้แก่ กลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพ่ือ

ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบทอ่าน เช่น การสร้างแผนฝังความคิด การตั้งค าถามและการ

ตอบค าถาม การตั้งค าถามด้วยตนเอง การสรุปความ การจินตนาการภาพ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การ

เขียนโครงสร้างเรื่องเพ่ือหาใจความส าคัญ การสอนพหุกลยุทธ์และ กลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพ่ือช่วยให้

ผู้อ่านเชื่อมบทอ่านจากประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆที่ผู้อ่านได้รู้  ไปแล้ว เช่น การใช้ประสบการณ์เดิม 

การที่ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ด้านค าศัพท์ 
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์กลยุทธ์ด้านการอ่าน 
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จ านวน
กลยุทธ์ 

 
 

1. การคาดเดา(Predicting)        5 

2. การทบทวนบทอ่านแบบคร่าวๆ(Previewing)        2 

3. การต้ังค าถาม(Questioning)        5 

4. การอนุมานความหมายในบทอ่าน(Inferencing)        4 

5. การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน (Text structure)         7 

6. การหาใจความส าคัญและรายละเอยีดของเรื่อง (Main idea/ 
details) 

       7 

7. การใช้ความรู้เดิม(Prior knowledge)        4 

8. การสรุปเรื่องที่อ่าน(Summarizing)        4 

9. การถอดความ(Paraphrasing)        4 

10. การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท(Guessing meaning 
from context clues) 

       7 

11. การจินตนาการความหมาย(Visualizing)        4 

12. การประเมินความเข้าใจในบทอ่าน(Evaluating)        3 

13. การท าความเข้าใจให้กระจ่าง (Clarifying)        5 

14. การควบคุมความเข้าใจด้ายตนเอง (Self-regulation)        4 

 

 สรุปกลยุทธ์ด้านการอ่านจากตารางการสังเคราะห์เอกสารข้างต้นสามารถเรียงล าดับจากมาก

ไปหาน้อยได้ดังนี้ การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน (Text structure)เพ่ือหาใจความส าคัญและ

รายละเอียดของเรื่อง (Main idea/ details) การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท (Guessing 

meaning from context clues)การคาดเดา(Predicting)การท าความเข้าใจให้กระจ่าง 

(Clarifying)การตั้งค าถาม(Questioning)การควบคุมความเข้าใจด้ายตนเอง (Self-regulation) การ

จิ นตนาการความหมาย (Visualizing) การถอดความ (Paraphrasing) ก ารสรุ ป เ รื่ อ งที่ อ่ าน

(Summarizing)การใช้ความรู้ เดิม(Prior knowledge)การอนุมานความหมายในบทอ่าน
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(Inference)การประเมินความเข้าใจในบทอ่าน(Evaluating)และการทบทวนบทอ่านแบบคร่าวๆ

(Previewing)ตามล าดับ 

 2.6 องค์ประกอบที่ช่วยให้การอ่านมีประสิทธิภาพ 

  ชุลี อินมั่น (2533: 16) กล่าวว่าผู้อ่านจะเข้าใจเรื่องที่อ่านได้มากน้อยเพียงใดนั้น

ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานของการอ่านซึ่งได้แก่ 

  1. ภูมิหลังและประสบการณ์ ผู้อ่านที่มีความรู้รอบตัวกว้างขวางและได้พบได้คุ้นเคย

กับเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่านจะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดี 

  2. ความรู้เชิงภาษา อุปสรรคในการอ่านหนังสืออย่างหนึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก มีความรู้

เกี่ยวกับภาษาไม่เพียงพอ เมื่ออ่านหนังสือที่มีส านวนโวหาร ค าพังเพยเปรียบเทียบที่แหลมคม ก็อาจ

ตีความหมายหมายไม่ได้ เป็นสาเหตุให้การอ่านหมดรสชาติไป 

  เสาวลักษณ์  รัตนวิชช์ (2536: 24) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของความเข้าใจใน

การอ่านของมนุษย์ว่ามี 3 ประการ ดังนี้ 

  1. ประสบการณ์เดิม (Schema) ของผู้อ่านเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้อ่านมีความสามารถ

ในการอ่านแตกต่างกัน ผู้อ่านที่มีความรู้และประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน จะช่วยให้ผู้อ่านมี

ความเข้าใจเรื่องท่ีอ่านได้ดีและเร็ว 

  2. อภิปัญญา (Metacognition) คือความสามารถของผู้อ่านในการเข้าใจกระบวนการ

คิดการตีความของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการอ่านมากขึ้น กลวิธีของการใช้อภิปัญญาที่ส าคัญ 

คือ การเดาความหมายและการคิดแก้ปัญหาในขณะที่อ่านเนื้อความต่างๆซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่าน เข้าใจ

การอ่านดีขึ้น 

  3. โครงสร้างเนื้อความ (Text structure) โครงสร้างของเนื้อความแต่ละประเภทมี

ลักษณะเฉพาะตัวและแตกต่างกัน หากผู้อ่านสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของเนื้อความนั้น ๆ และ

ทราบจุดมุ่งหมายของผู้เขียนได้ก็จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจใจความส าคัญเนื้อหาและรายละเอียดของเรื่อง

ที่อ่านได้เป็นอย่างด ี

  Williams (1986: 3 - 7) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ช่วยให้การอ่านมีประสิทธิภาพ

นั้น มีดังนี ้

  1. ผู้อ่านมีความรู้เรื่องระบบการเขียน การสะกดค าและการออกเสียง 
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  2. ผู้อ่านมีความรู้ในเรื่องภาษา คือ รู้เกี่ยวกับโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษา รูปแบบ

ของค าและการเรียบเรียงค า 

  3. ผู้อ่านมีความสามารถในการตีความ หมายถึง ผู้อ่านรู้วิธีการเรียบเรียงประโยคให้

เป็นข้อความที่ต่อเนื่องกัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประโยคตลอดจนเข้าใจจุดประสงค์ของข้อความ

นั้นๆ 

  4. ผู้อ่านมีความรู้รอบตัวทั่วไป อันได้แก่ ลักษณะของข้อเขียน วัฒนธรรม เหตุการณ์

ปัจจุบันตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ 

  5. ผู้อ่านมีจุดประสงค์ในการอ่านและวิธีอ่าน ในการอ่านแต่ละครั้งผู้อ่านต้องทราบว่า

ตนเองก าลังอ่านอะไร เพ่ืออะไร และจะเลือกวิธีอ่านแบบใดให้เหมาะสม ซึ่งวิธีการอ่านจะแตกต่างกัน

ไปตามวัตถุประสงค์ในการอ่าน 

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในการอ่านแต่ละครั้งนั้นสิ่งส าคัญคือผู้อ่านต้องทราบจุดประสงค์

ของตนเองว่าต้องการอะไร อ่านเพ่ืออะไร ตลอดจนสามารถเลือกใช้กลวิธีในการอ่านให้เหมาะสม

กับจุดประสงค์ของการอ่านในครั้งนั้น ๆ ด้วย ซึ่งการที่ผู้อ่านจะประสบความส าเร็จในการอ่านได้นั้น

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทีผู่้อ่านมีความรู้ทางตัวภาษาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยประสบการณ์หรือความรู้

เดิมของผู้อ่านช่วยในการท าความเข้าใจกับเรื่องที่อ่านได้ 

 3. การสอนอ่านที่เน้นภาระงานเป็นฐาน (Task based reading instruction) 

 การสอนอ่านที่เน้นภาระงานเป็นฐานเป็นวิธีการสอนภาษาวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่ให้

ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้มากกว่าครูเป็นศูนย์กลางในการเรียน (Cheng and 

Samuel, 2011) ซึ่งการสอนวิธีนี้ได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติภาระงานทางภาษาโดยให้

ความส าคัญกับผู้เรียนในการเลือกภาระงานในการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  โดยมีทฤษฏีที่

สนับสนุนการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 

 3.1 ทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ (Constructructivism) 

 การสร้างองค์ความรู้เป็นทฤษฏีการเรียนรู้หรือการสร้างความหมายของสิ่งที่รับรู้ทฤษฏีนี้เชื่อ

ว่ามนุษย์สามารถสร้างความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้ด้วยตัวเองเพราะมนุษย์มีศักยภาพใน

การสร้างความรู้จากประสบการณ์ที่เป็นจริง  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้นี้มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฏีทาง

จิตวิทยาทีส่ าคัญ  2 ทฤษฏี  คือ  ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget  และทฤษฏีทาง

วัฒนธรรมของ  Vygotsky  โดย Piaget เชื่อว่าการท่ีบุคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมา
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ตั้งแต่เกิดจะมีผลท าระดับสติปัญญาของบุคคลนั้นพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แนวคิดของ Piaget เป็น

พ้ืนฐานส าคัญของการสร้างความรู้ ( Cognitive development constructivism ) ซึ่งกระบวนการ

พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทางสติปัญญาของบุคคล 2  กระบวนการประกอบด้วย 

 1. กระบวนการที่บุคคลใช้รวบรวม จัดระบบ เรียบเรียงประสบการณ์และความคิดของตนเอง

อย่างอัตโนมัติและอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนเรียกว่าการจัดระบบโครงสร้างความรู้ (Organization) 

 2. กระบวนการปรับใช้ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเรียกว่าการปรับขยาย

โครงสร้างความรู้ (Adaption) ประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญ 2 กระบวนการ คือ  

                         2.1 การดูดซับ (Assimilation) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์

กับสิ่งแวดล้อมและตีความข้อมูลที่รับรู้ใหม่สอดคล้องกับโครงสร้างความรู้เดิมของตนเอง 

                        2.2 การปรับให้เหมาะ (Accommodation) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล

มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและปรับโครงสร้างความรู้เดิมของตนเองให้สอดคล้องกับข้อมูลที่รับรู้ใหม่

ซึ่งขัดแย้งกับความเดิมนั้น (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2541 : 34)       

                   ในด้านการเรียนรู้ของบุคคล Piaget (Piaget อ้างถึงสุรางค์  โค้งตระกูล 2541 : 34 )

เชื่อว่าการที่บุคคลมีพัฒนาการทางสติปัญญาช้าเร็วแตกต่างกันนั้น  ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ  4  

ประการคือ 

 1.วุฒิภาวะ (Maturation) พัฒนาการทางร่างกายอวัยวะรับสัมผัสและระบบประสาทที่มี

ความพร้อม มีบทบาทส าคัญต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล 

 2. ประสบการณ์ (Experience) การที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลาท าให้เกิดการสั่งสมของประสบการณ์ในบุคคลนั้นๆทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการ

ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางการภาพ (Physical environment) และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมและการคิดหาเหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Logical- mathematical environment) 

 3. การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social transmission) เป็นประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ

และเรียนรู้ เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้ งด้านบุคคลประเพณี และวัฒนธรรมซึ่ ง

ประสบการณ์ทางสังคมท่ีบุคคลแต่ละคนได้รับจะส่งต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลนั้น 

 4. กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) เป็นกลไกในการปรับโครงสร้างความรู้ของ

บุคคลให้อยู่ในภาวะสมดุล เมื่อบุคคลเกิดความขัดแย้งทางความคิดบุคคลจะพยายามลดความขัดแย้ง

ดังกล่าวโดยหาเหตุผลให้กับความคิดที่ขัดแย้งกันหรือหาข้อมูลเพ่ิมเติม ฯลฯ กระบวนการพัฒนา
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สมดุลจึงเป็นกระบวนการก ากับตนเอง (Self-regulation) ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและท าให้เกิดภาวะ

สมดุลระหว่างโครงสร้างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 

               Brainerd (1978, อ้างถึงใน Driscoll  1994 : 195-198 ) ได้สรุปแนวทางในการน า

ความคิดของ Peget ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนไว้ดังนี้ 

                      1.จัดสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้จากการกระท ากิจกรรม

ของตนเอง 

                      2. ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเพ่ือนโดยกิจกรรมทางสังคมเพ่ือความ

เข้าใจในการแก้ปัญหา 

                      3.ใช้กลยุทธ์การสอนที่ท าให้นักเรียนเกิดความขัดแย้งทางความคิดและรับรู้เกี่ยวกับ

ความขัดแย้งทางความคิด 

 ส่วนแนวคิดทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคม  Vygotsky (1978 : 86-87 ) ถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญ

ของการเรียนรู้ตามแนวการสร้างองค์ความรู้ทางสังคม ( Social  constructivism ) โดยองค์ประกอบ

ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคล คือ การสร้างสื่อกลาง (Mediation) และ การมีปฏิสัมพันธ์ 

(Interaction) ทางสังคมและวัฒนธรรม Vygotsky  ก็เชื่อว่าบุคคลสามารถสร้างกระบวนการจ าสิ่งที่

ตนเองรับรู้ได้โดยใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่เป็นข้อตกลงทางสังคมและถูกถ่ายทอดมาทาง

วัฒนธรรมเช่น ภาษา กิริยาท่าทาง สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ เป็นสื่อกลาง (Mediator) ให้

ระลึกถึงสิ่งนั้นๆได้ซึ่งความจ าของบุคคลนี้จะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกและกระบวนการคิดของเข้าเมื่อ

รับรู้สิ่งเร้าใหม่  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางสังคม

และวัฒนธรรมช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล  Vygotsky  ได้เสนอว่าในการเรียน

ภาษาท่ีสองผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในทุกรูปแบบ  

ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาภาษาและทักษะทางวัฒนธรรมการให้ความช่วยเหลืออาจจะรวมถึงการให้ตัว

ชี้แนะ ค าชม ค าแนะน ากลวิธีการเรียน การทบทวนไวยากรณ์  การทบทวนบทเรียนอย่างสั้นๆ  หรือ

สิ่งใดก็ตามที่ผู้เรียนต้องการในช่วงเวลานั้น หากผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือมาก  ผู้สอนก็ช่วยด้วย

การเสริมศักยภาพเป็นการสะสมความช านาญที่ละขั้น (Scaffolding) เพ่ือให้แน่ใจว่าการสร้างความรู้

ของผู้เรียนจะด าเนินต่อไป และเมื่อผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้สอนก็จะลดความช่วยเหลือลง 

และผู้เรียนก็จะค่อยๆน าตนเองและในที่สุดก็จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การเริมสร้างศักยภาพ



 46 
  

 

ดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่นักศึกษาน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาแนวการสร้างองค์ความรู้

และการเรียนแบบร่วมงาน (Collaborative learning) 

                สรุปได้ว่า Piget การเรียนรู้ของมนุษย์เรื่องใดๆก็ตามให้ความส าคัญในการเชื่อมโยงกับ

ความรู้ที่บุคคลเหล่านั้นมีอยู่เดิมแล้วน าความรู้นั้นมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่   ส่วน Vygotsky มอง

การเรียนรู้ว่าเกิดจากการที่บุคลมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมรวมทั้งการช่วยเหลือชี้แนะและการท างาน

ร่วมกับผู้ที่มีความช านาญมากกว่าจะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 จากทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ได้เกิดแนวคิดวิธีการเรียนต่างๆที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์

ความรู้เช่นการเรียนรู้แบบร่วมงาน Smith  and  MacGregor  (Smith  and  MacGregor  1992, 

cited in Ali el al 2002) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบร่วมงานเป็นกระบวนการทางสังคมผู้เรียนจะเกิด

การเรียนรู้จากการท างานร่มกันโดยการสนทนา การค้าหาความหมาย การให้ข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน  Perkins (Perkins  1991 : 18-23 ;  cited in Ali et al 2002) และ 

Driscoll (Driscoll  2000 : 15, cited in Ali et al  2002 ) ได้กล่าวถึงข้อดีของการเรียนรู้แบบ

ร่วมงานว่าเป็นการเรียนที่ช่วยเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ

ผู้เรียนที่มีสติปัญญาแตกต่างกันมีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการร่วมปฏิบัติงาน การ

เรียนรู้แบบร่วมงานส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้เข้ากับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อมอ่ืนได้ เช่นเดียวกับ   

Ali (2002)  กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้แบบร่วมงานไว้ว่าจะส่งเสริมให้ผู้เรียนกระตือรือร้นใน

การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสนับสนุนการเรียนรู้ของตนเองและการ

เรียนรู้ของผู้อ่ืนเพื่อประโยชน์ของทุกคนรวมทั้งเสริมสร้างความรับผิดชอบของผู้เรียนในการเรียนรู้ใน

กลุ่มด้วยเช่นกัน 

 การจัดการชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมงาน Tinzman (1990) สรุปว่าลักษณะ

ของชั้นเรียนแบบร่วมงานนั้นควรมีลักษณะการแบ่งปันความรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยผู้สอนจะ

ให้ความส าคัญกับความรู้ ประสบการณ์ ภาษากลยุทธ์ วัฒนธรรมที่ผู้เรียนมีและพยายามสร้างเสริม

หรือเพ่ิมเติมให้มีการแบ่งปันอ านาจระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนดั้ง

จุดประสงค์ของสิ่งที่ก าลังสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความสนใจของตนเอง 

ให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง แบ่งปันความรู้และกลวิธีการเรียน แสดงเคารพซึ่งกันและกัน

และเน้นที่การสร้างความเข้าใจที่ต้องใช้ความคิดในระดับสูงซึ่งไม่ใช่เพียงการหาค าตอบว่าถูกหรือผิด 

ผู้สอนจะต้องแนะให้ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สนับสนุนความรู้ การมีส่วนร่วมในการคิด
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วิเคราะห์และสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างมีความหมาย ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้

ประสานงาน ( Mediator ) ผู้สอนจะต้องช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเชื่อมโยงข้อมูลใหม่เข้าสู่ประสบการณ์และ

เรียนรู้สิ่งอ่ืนๆ ช่วยให้ผู้เรียนรู้ว่าเมื่อประสบปัญหาเขาจะท าอย่างไรและช่วยให้เขารู้จักวิธีการเรียน

รวมทั้งต้องปรับระดับของข้อมูล และสนับสนุนผู้เรียนรับผิดชอบในการการเรียนของตนให้มากที่สุดใน

ห้องเรียนแบบร่วมงานผู้เรียนจะไม่ถูกแบ่งแยกระดับความสามรถในการเรียน หรือลักษณะอื่นๆเพราะ

การแบ่งแยกผู้เรียนจะตัดโอกาสของผู้เรียนที่จะเรียนรู้ และฝึกที่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 

                  บทบาทของผู้สอน ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมและ

กิจกรรมที่จะเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม เปิดโอกาสในการท างานและแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนได้

ท ากิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้พบในชีวิตประจ าวัน นอกจากนั้นผู้สอนอาจจัดแหล่งการเรียนรู้ในห้อง โดย

การให้ผู้เรียนน าสิ่งของจากบ้าน หรือภายในชุมชนมาจัดแสดง ดังนั้น ห้องเรียนลักษณะนี้จึงมั กมี

โครงการหรือมุมกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือทดลองแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นการเป็นผู้อ านวยความ

สะดวกในที่นี่ยังรวมถึงการจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มให้มีความหลากหลายในความสามารถ การก าหนด

บทบาทให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม คนสรุปคนจดบันทึกโฆษกกลุ่ม เพ่ือให้แต่ละคน

แสดงพฤติกรรมตามบทบาทที่ได้รับ ซึ่งจะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มรวมทั้งจะต้องเป็นผู้จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการใช้กระบวนการคิดในระดับสูง เช่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหา 

ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ร่วมคิด กิจกรรมดังกล่าวจะท าให้ผู้ เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับสภาพ

จริง เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีตนเองเคยพบ และขยายโลกทัศน์ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันทั้ง

ในแง่ของมุมมองและประสบการณ์ กิจกรรมเหล่านี้จะท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตัวเองและ

ขณะเดียวกันก็ท้าทายความสามารถของผู้ เรียนเช่นเดียวกัน ผู้สอนต้องสาธิตตัวอย่างรวมถึง

กระบวนการสื่อสารและกระบวนการในการเรียนรู้ 

          บทบาทของผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องตั้งเปูาหมายและวางแผนก่อนการเรียน ขณะเรียนและหลัง

เรียน ระหว่างเรียนเขาจะต้องท างานร่วมกัน ส ารวจและตรวจสอบความกว้าหน้าของกลุ่ม และ

หลังจากเรียนจะต้องประเมินผลเองและวางแผนการเรียนต่อไป ก่อนการท ากิจกรรมผู้เรียนควรพูดคุย

กันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน การออกแบบกิจกรรมและการตรวจสอบ   ผู้สอนจะเป็นผู้

วางแผนกิจกรรมการเรียนโดยทั่วไป แต่ผู้เรียนจะต้องวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง ซึ่งมาจาก

วัตถุประสงค์ที่ผู้เรียนตั้งไว้ การวางแผนอย่างรอบคอบของผู้สอนจะท าให้ผู้เรียนท างานร่วมกันและ

บรรลุเปูาหมาย ในขณะเดียวกันก็รับรู้ความสามารถ ความรู้ และกลวิธีที่ตนเองใช้ การควบคุมการ
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เรียนรู้ของตนเองเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเรียนแบบร่วมงาน ผู้ เรียนจะต้องรู้จักตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของตนเองซึ่งจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนตัดสินใจใหม่เช่นงานที่เขียนไปไม่ตรงกับที่ตั้งใจ

ไว้ก็เขียนใหม่ เป็นต้น ผู้เรียนสามารถพัฒนาการควบคุมการเรียนของตนเองได้โยการแสดงความ

คิดเห็นร่วมกับผู้เรียนกลุ่มอ่ืน เพ่ือให้ได้ข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งเขาจะได้น ามาใช้ต่อไป 

 การประเมินผล จุดประสงค์หลักของการประเมินผล คือ ให้ผู้เรียนรู้จักประเมินการเรียนของ

ตนเอง โดยประเมินการท างานกลุ่ม ซึ่งไม่ใช่เพียงการให้คะแนนผลการเรียน แต่เป็นการประเมินว่า

ตนเองได้เรียนรู้สิ่งที่ตนเองตั้งไว้หรืไม่ คุณภาพของงาน ประโยชน์จากสื่อการเรียนการประเมิ นโดย

กลุ่มจะท าให้ผู้เรียนรู้จักอิสระในการแสดงความสงสัยตั้งค าถามมากกว่าที่จะประเมินโดยสอนเพียง

ฝุายเดียวและท าให้การประเมินเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัว ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน ผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้

ผู้เรียนพูดคุยเมื่อมีอาการอภิปรายกันภายในห้องเรียน รูปแบบของการสื่อสารสองทางเป็นสิ่งส าคัญใน

ห้องเรียนการตั้งค าถามควรเป็นไปในลักษณะของการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่งผู้เรียนและ

ผู้สอนอาจเปลี่ยนความคิดในภายหลังได้      

             ดังนั้น จะเห็นได้ว่า แนวคิดวิธีการเรียนรู้แบบร่วมงาน (Collaborative Learning) เป็น

การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากการท างานร่วมกัน โดยการสนทนาการค้นหาความหมาย การให้

ข้อมูลย้อนกลับ เป็นการเรียนที่ช่วยเสริมสร้างความคิดริเริ่ม การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ สติปัญญาแตกต่างกัน มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการร่วมกันปฏิบัติงาน รวมทั้ง

เสริมสร้างความรับผิดชอบของผู้เรียนในการเรียนรู้ในกลุ่มด้วยกันเช่นกันซึ่งลักษณะดังกล่าวมีความ

สอดคล้องกับแนวการจัดการสอนภาษาที่เน้นภาระงานเป็นฐาน ( Task-based Learning and 

Teaching )ซึ่งแนวการสอนดังกล่าวได้รับแนวคิดจากทฤษฏีการสร้างความรู้ที่เน้นกระบวนการทาง

ความคิดเช่นกัน 

               ทฤษฏีการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของ Vygotsky ภาษาคือเครื่องมือของความคิดหรือ

กิจกรรมทางสมองจากแนวคิดของการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม Vygotsky ( Vygotsky. 1978 ) เชื่อว่าบุ

คลสามรถสร้างกระบวนการจ าสิ่งที่ตนเองรับรู้ได้ โดยใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่เป็นข้อตกลงทาง

สังคมและถูกถ่ายทอดมาทางวัฒนธรรม เช่น ภาษา กิริยาท่าทาง สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ 

เป็นสื่อกลาง (Mediato) ให้ระลึกถึงสิ่งนั้นๆได้ ซึ่งความจ าของบุคคลนั้นจะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึก

และกระบวนการคิดของเข้าเมื่อรับรู้สิ่งเร้าใหม่ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมตัว

โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมจะช่วยพัฒนาความสามรถในการเรียนรู้ของบุคล ( 
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Vygotsky 1978 : 86-87)  ดังนั้นกิจกรรมการสอนภาษาที่สองในลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมงานจึงเกิดขึ้นซึ่งกิจกรรมการสอนภาษาแบบเน้นภาระงานนั้นมีลักษณะ

ของการร่วงงานและการปฏิสัมพันธ์ทางภาษาที่เน้อนความหมายมากกว่ารูปแบบภาษาโดย

องค์ประกอบต่างๆของการเรียนการสอนที่เน้นภาระงานนั้นมีฐานแนวคิดทฤษฏีการสร้างความรู้และ

ทฤษฏีการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมสังคมเช่นกัน 

 3.2 สมมตฐานรับเข้า (Input hypothesis) 

  Krashen (1982) เสนอสมมติฐานนี้ในปี 1982 โดยระบุว่าการรับปัจจัยรับเข้าทางภาษท่ี

สามารถเข้าใจได้เป็นความจ าเป็นและพอเพียงส าหรับการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง การเรียนรู้ภาษาท่ีของ

มนุษย์เกิดได้จากการเข้าใจข้อมูลหรือรับข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ โดยมนุษย์จะพัฒนาจากระดับ

ความรู้ที่มีอยู่ขึ้นถัดไปอีกหนึ่งขั้นตามล าดับธรรมชาตินั่นคือ i  plus 1 สมมติฐานดังกล่าวเชื่อมโยงสู่

แนวคิดท่ีว่าในการรับรู้ภาษาที่สองนั้น หากปัจจัยรับเข้ามามีเพียงพอและเป็นปัจจัยที่สามรถเข้าใจได้ 

นั้นก็หมายถึงไวยากรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้นั้นก็จะเกิดข้ึนอย่างอัตโนมัติ      นอกจากนั้น  

Krashen (1983) ยังได้สรุปไว้ว่าการท่ีปัจจัยรับเข้า ( input) จะเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลซึมซับ (intake) 

ได้นั้นเกิดจากท่ีผู้เรียนสังเกตช่องว่างระหว่างรูปแบบของภาษาท่ีสอง (input 1 ) นั้นคือปัจจัยรับเข้า

ทางภาษาที่ได้รับเพ่ิมระดับขึ้นเป็นปัจจัยที่สามารถเข้าใจได้ และกฎของภาษาระหว่างกลาง 

(Interlanguage  rule) ต่อมาสมมติฐานดังกล่าวได้รับวิจารณ์เนื่องจากไม่มีข้อมูลพิสูจน์ที่ชัดเจนและ

ตรวจสอบได้ยาก ( Mclaughlin,1987)  เนื่องจากไม่มีความชัดเจนว่าขั้นของระดับปัจจัยรับเข้าท่ีมีอยู่

นั้นมีลักษณะอย่างไรแนวคิดของค าว่าความเข้าใจและการสังเกตช่องว่างก็ไม่ปรากฏวิธีการด าเนินการ

ที่ชัดเจน 

               อย่างไรก็ตาม สมมติฐานรับเข้า ( Input hypothesis ) ส าหรับ Krashen (Krashen) นั้น

ถือเป็นศูนย์กลางในการรับรู้ภาษาท่ีสองโดย Krashen ( Krashen ) เพ่ิมเติมว่ากระบวนการหรือ

สมมติฐานส าคัญที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ภาษาเพ่ิมเติมจากปัจจัยน าเข้า    

(Input ) ก็คือการกรองด้วยอารมณ์ ( Affective Filter ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการท าให้การรับรู้ภาษาท่ี

สองประสบความส าเร็จ 

 3.3 สมมติฐานการกรองด้วยอารมณ์ (Affective Filter hypothesis) 

 ในการรับรู้ภาษาท่ีสองนั้นกระบวนการทางสมองเป็นเรื่องส าคัญ  Krashen (1982) ไดก้ล่าว

ว่าในการรับรู้ภาษาท่ีสองนั้นการกรองด้วยอารมณ์ ( Affective Filter ) หรือการสกัดกั้นทางจิตวิสัย
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จะมีบทบาทเสมือนม่านกั้นการรับรู้ภาษาของผู้เรียนโดยหากการกรองดังกล่าวมีต่ าหรือน้อยสิ่งรับเข้า

ทางภาษาก็จะเข้าถึงสมองส่วนกลไกการรับภาษา(LAD : Language Acquisition Device ) และ

กลายเป็นความสามารถในการรับรู้ภาษาในทางตรงกันข้ามหากตัวกรองการรับรู้ภาษาของผู้เรียนมีสูง

สิ่งรับเข้าก็จะถูกสกัดก้ันท าให้ไม่สามารถเข้าถึงสมองส่วนกลไกการรับภาษา ( LAD : Language 

Acquisition Device ) ดังนั้นสิ่งรับเข้าจึงถือเป็นปัจจัยที่เป็นตัวแปรสาเหตุอันดับแรกในการรับรู้

ภาษาท่ีสอง ขณะที่ตัวแปรด้านการกรองอารมณ์เสมือนเป็นทางเดินที่น าสิ่งรับเข้าทางภาษาไปถึงยัง

สมองผ่านส่วนกลไกการรับภาษา ( LAD : Language Acquisition Device ) นอกจากนั้น Krashen  

ยังยืนยันว่าขณะเรียนหากผู้เรียนได้รับปัจจัยน าเข้ารวมทั้งมีตัวกรองความรู้สึกในระดับสูงผู้เรียนอาจ

เข้าใจสิ่งที่เห็นหรืออ่านได้แต่ละปัจจัยน าเข้าดังกล่าวจะไปไม่ถึงสมองผ่านส่วนกลไกการรับภาษา ( 

LAD : Language Acquisition Device ) ซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้คือเมื่อผู้เรียนขาดแรงจูงใจ 

ขาดความเชื่อมั่นหรือกังวลเกี่ยวกับความล้มเหลวหรือความผิดพลาด ในทางตรงข้ามหากเรียนไม่มี

ความกังวลกล่าวคือมีความตั้งใจมุ่งม่ันในการเรียนตัวกรองความรู้สึกก็จะอยู่ในระดับต่ านั่นเอง 

นอกจากสมมติฐานน าเข้าและสมมติฐานตัวกรองความรู้สึกที่กล่าวข้างต้น  Long (1985) ไดเ้สนอ

สมมติฐานปฏิสัมพันธ์ ( Interaction hypothesis ) ซึ่งเป็นการศึกษาขยายจากสมมติฐานรับรอง 

Krashen  ซึ่งถือเป็นสมมตฐานหนึ่งในการเรียนรู้ภาษาที่สอง  

 3.4 สมมติฐานปฏิสัมพันธ์ (Interaction hypothesis) 

            จากการศึกษาของ  Long (1981,1989) พบว่าความพยายามที่ผู้เรียนใช้ในการสร้างความ

เข้าใจตรงกันในการปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารไม่ว่าด้วยการพูด การพูดเพ่ือยืนยันความมั่นใจ การพูด

เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ หรือการพูดขอให้ขยายความกระจ่าง มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนรู้

ภาษากล่าวคือ เป็นการท าให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้รับปัจจัยรับเข้าบวกเพ่ิมข้ึนอีก 1 ขั้น ( I plus 1) ต่อมา

มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับสมมติฐานปฏิสัมพันธ์รูปแบบคล้ายๆ กับ Long  เพ่ือพิสูจน์ความเชื่อโยงของ

ปฏิสัมพันธ์ทางภาษากับความเข้าใจ อาทิ  Pica (1987) รวมทั้ง  Gass and Varonis (1994) โดย

สรุปงานวิจัยของพวกเขาพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนสู่การสร้างความเข้าใจในการสื่อสาร 

นอกจากนีง้านวิจัยของ Mackey ( Mackey, 1999 ) เกี่ยวกับสมมตฐานการปฏิสัมพันธ์พบว่าการได้มี

ส่วนร่วมในการสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ์ทางภาษาจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ภาษาที่สอง 

                  อย่างไรก็ตามในการรับรู้ภาษาท่ีสองแนวคิดของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องนอกจาก

สมมติฐานสิ่งน าเข้าสมมติฐานตัวกรองทางความรู้สึกและสมมติฐานปฏิสัมพันธ์  ดังได้สรุปมาแล้วนั้น
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ได้มีผู้น าการศึกษาโยดเชื่อมโยงสมมติฐานดังกล่าวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางภาษาและทฤษฏีทาง

ภาษาศาสตร์โดยใช้แนวคิดการปฏิสัมพันธ์ (Interaction)เป็นฐานการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาไปสู่

ประเด็นของกระบวนข้อมูล นั่นคือสิ่งรับเข้า(Input) จะเปลี่ยนเป็นปัจจัยซึมซับ (Intake) ได้อย่างไร

การศึกษาดังกล่าวเป็นแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมสังคมของ Vygotsky (1978 : 86-87) 

ซึ่งเชื่อในเรื่องของความคิดและการเรียนรู้ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคม นอกจากนั้นยังมีมุมมองใน

เรื่องของสมมติฐานส่งออก (Output hypothesis)ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน 

  3.5 สมมติฐานส่งออก (Output hypothesis)  

  Swain (1995) แสดงมุมมองเกี่ยวกับการรับรู้ภาษาซึ่งเป็นการมองต่างกันกับ  Krashen  ที่

ให้ความส าคัญกับสิ่งรับเข้า (Input) โดยมีแนวคิดว่าการกับรู้ภาษาเกิดจากผู้เรียนได้รับปัจจัยรับเข้าที่

สามารถเข้าใจได้ (Comprehensible Input) รวมทั้งมีการกรองด้านอารมณ์ในระดับต่ า ขณะที่  

Swain (2005) กล่าวว่าสิ่งน าเข้าเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงต่อการรับรู้

ภาษา การเรียนรู้ภาษาหรือการรับรู้ภาษาจะปรากฏจากผลผลิตของ ปริมานการรับรู้หรือสิ่งส่งออก 

(Output) นั้นเองแนวคิดดังกล่าวเน้นให้เห็นว่าการรับรู้ภาษาท่ีสองนั้น หากผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝน

การผลิตถ้อยค าในภาษาที่สองจากกิจกรรมจะช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาโดยข้อมูลหรือ

ผลผลิตทางภาษาตาสมมติฐานของ Swain  นั้นเป็นมากกว่าสิ่งน าออกทีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม

กล่าวคือ ข้อมูลทางภาษาที่ผลิตออกมาจากกิจกรรมนั้นผลักดันให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงปัญหา

หรือช่องว่างของภาษาใหม่ที่เรียนรู้จากการสังเกต หรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปราย

วิเคราะห์ปัญหาเหล่านั้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบโครงสร้างและรูปแบบของภาษาใหม่ 

และผู้เรียนจะสามารถพัฒนาการรับรู้ภาษาท่ีสองได้ 

 3.6 ความหมายของภาระงาน (Task) 

 นักวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า ภาระงาน 

(Task) ไว้ดังต่อไปนี้ 

 Long (1985) ให้ความหมายของภาระงาน (Task) ว่าเป็นสิ่งที่เราท าในชีวิตประจ าวันโดยท า

เพ่ือตนเองหรือได้รับมอบหมายให้ท าเพ่ือคนอ่ืน อาจได้หรือไม่ได้รับสิ่งตอบแทน อาทิ การทาสีรั่วบ้าน 

การกรอกแบบฟอร์ม เป็นต้น 
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 Richards, Platt, and Waber (1986) ให้ความหมายของภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการสอน

ภาษาว่า คือ กิจกรรม (Activity) การกระท า (Action) ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการท าความเข้าใจทาง

ภาษา เช่น การวาดแผนที่ขณะฟังจากเครื่องบันทึกเสียง การฟังค าบอกค าสั่งและท าตามค าสั่งนั้น 

 Crooks (1986) กล่าวว่า ภาระงานหมายถึง งานหรือกิจกรรมที่มีความมุ่งหมายเฉพาะ เป็น

ส่วนหนึ่งของการเรียน การท างาน หรือเป็นเครื่องมือใช้ในการเก็บข้อมูลงานวิจัย  

 Prabhu (1987) กล่าวว่า ภาระงานคือกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมายหรือ

ความส าเร็จที่ตั้งไว้ โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ผ่านกระบวนการทางความคิด โดยในการปฏิบัติภาระงาน

แบ่งเป็นสองขั้นตอน คือขั้นเตรียมปฏิบัติงาน (Pre-task) และข้ันการปฏิบัติจริง (Task) 

 Breen (1987) ให้ความหมายของภาระงานว่า คือรูปแบบของการเรียนภาษาท่ีมีโครงสร้าง 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะ มีเนื้อหาที่เหมาะสม มีขั้นตอนที่ระบุการท างานไว้ชัดเจน มีขอบเขตของ

ผลลัพธ์และมีจุดมุ่งหมายโดยรวมเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนภาษา นอกจากนี้ ขั้นตอนการท าภาระงานมี

หลายรูปแบบ คือมีทั้งท่ีไม่ซับซ้อนสั้นๆ ไปจนถึงท่ีซับซ้อน และมีความหมายยาวมากข้ึน เช่น กิจกรรม

การแก้ไขปัญหา (Problem solving) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) และกิจกรรมการตัดสินใจ 

(Decision-making) 

 Nunan (1989)   กล่าวว่า  ภาระงานคืองานซึ้งผู้เรียนร่วมกันท าความเข้าใจ ใช้ภาษาผลิต

ภาษาและมีปฏิสัมพันธ์กันโดยใช้ภาษาเปูาหมายในบริบท ซึ่งให้ความส าคัญกับความหมาย 

(meaning) มากกว่ารูปแบบของภาษา (form) 

  Skehan (1996) ให้ความหมายภาระงานว่า เป็นกิจกรรมที่ให้ความหมายเบื้องต้น มี

แหล่งที่มาสัมพันธ์กับโลกความเป็นจริง การท าภาระงานให้ส าเร็จมีการเรียนล าดับ และการ

ประเมินผลการปฏิบัติภาระงานอยู่ในรูปแบบของผลที่ออกมา (Task outcome) 

 Lee (2000) กล่าวว่าภาระงานคือกิจกรรมในห้องเรียนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิสัมพันธ์

ท่ามกลางผู้มีส่วนร่วม และความพยายามเรียนรู้ภาษาเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออก 

 Willis (2000) กล่าวถึงนิยามภาระงานว่าไม่เน้นความหมายบริบท หรือรูปแบบของภาษา แต่

ภาระงานเป็นกิจกรรมการใช้ภาษาเพ่ือวัตถุประสงค์ส าหรับการสื่อสาร ซึ่งให้ความส าคัญกับผลของ

กิจกรรมมากกว่ารูปแบบภาษา 
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 Swain (2005) ให้ความหมายของภาระงานว่าหมายถึงกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนใช้ภาษาท่ี

เน้นความหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนั้นนิยามของภาระงานนั้นจึงแตกต่างกันไปตาม

วัตถุประสงค์ของภาระงานที่ท า 

 Ellis (2004) กล่าวว่าหมายถึงแผนงาน (Workplan) ที่ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติการทางภาษา

เพ่ือให้บรรลุผลผลิต (Outcome) ที่ประเมินได้ในรูปแบบของความถูกต้องหรือความเหมาะสมของ

เนื้อหาตามที่สื่อไปถึง เป็นต้น 

 สรุปได้ว่ากิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ตามเปูาหมายที่

ก าหนดไว้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นมีการระบุขั้นตอนของการด าเนินงานอย่างชัดเจน โดยผู้เรียนจะด าเนิน

กิจกรรมโดยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพื่อให้เกิดผลส าเร็จอย่างใด อย่างหนึ่ง โดยใช้ภาษาเปูาหมายที่เน้น

ด้านความหมายมากกว่ารูปแบบของภาษาหรือเน้นผลของกิจกรรมมากกว่ารูปแบบภาษา 

 3.7 ประเภทของการสอนอ่านที่เน้นภาระงานเป็นฐาน 

 Paulston (1979: 6-21) แบ่งกิจกรรมแบบเน้นภาระงานออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

 1. กิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้บทสนทนาเพ่ือสร้างและคงความสัมพันธ์ในสังคม (Social 

Formulas and Dialogues) ซึ่งครอบคลุมการฝึกพูดในลักษณะต่างๆ เช่น การพูดทักทาย 

(Greeting) การลาจาก (Leave-taking) การแนะน าตัว (Introducing) การขอโทษ (Apologizing) 

การบ่น (Complaining) เป็นต้น 

 2. ประเภทของกิจกรรมที่เป็นการสร้างปัญหาแล้วให้ผู้เรียนหาค าตอบ (Problem-solving 

Activities) โดยมีตัวเลือกในการแก้ปัญหา กิจกรรมนี้มักให้ผู้เรียนร่วมท างานเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มไม่

ควรเกิน 7-8 คน การท างานเป็นกลุ่มใช้ได้ดีส าหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ การจัดกลุ่มควรจัดให้มีเด็ก

เก่งและเด็กอ่อนอยู่คละกัน โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า 

 3. กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role-playing) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับบทบาทต่างๆโดย

ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดให้ กิจกรรมนี้สามารถใช้กับผู้ริเริ่มเรียนภาษาไปจนถึงผู้เรียนภาษาในระดับสูง ซึ่ง

ผู้เรียนภาษาในระดับนี้ ควรมีพ้ืนฐานความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมอยู่ด้วย เพราะจะช่วยท าให้เกิด

การเรียนรู้เร็วขึ้น 

 4. กิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษานอกห้องเรียน (Community-

Oriented Task) กิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาท่ีสมจริงในสถานการณ์จริง 
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 Littlewood (2007) ได้เสนอกิจกรรมใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารไว้หลายแบบ โดยแบ่งกิจกรรม

ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ กิจกรรมใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ (Functional 

Communication Activities) และกิจกรรมการใช้ภาษาตามเพ่ือการปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Social 

Interaction Activities) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. กิจกรรมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ (Function Communication 

Activities) เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนใช้ภาษาเป็นสื่อในการท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ โดยที่ผู้เรียนจะต้องพยายามใช้ภาษาเท่าท่ีตนสามารถใช้ได้เพ่ือสื่อความหมายให้เข้าใจกันได้

มากที่สุด ในการท ากิจกรรมประเภทนี้ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาท่ีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หรือ

เหมาะสมกับสถานการณ์เสมอไป ความส าเร็จในการท ากิจกรรมจะวัดจากผู้ที่เรียนสามารถเข้าใช้

ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งอาจจัดได้หลายแบบแต่มี

หลักการร่วมมือกันคือ ครูต้องก าหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความจ าเป็นที่ต้องใช้ภาษาเพ่ือหา

ข้อมูลที่ตนเองยังขาดอยู่หรือเพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ คือ 

 2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลในวงจ ากัด (Sharing Information with Restricted 

Cooperation) กิจกรรมนี้อาจเป็นงานคู่ (Pair work) หรืองานกลุ่ม (Group work) ก็ได้ ผู้เรียนแต่ละ

คนหรือแต่ละกลุ่มจะได้รับข้อมูลเพียงส่วนหนึ่ง และจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตนมีกับเพ่ือนหรือหา

ข้อมูลจากกันและกันด้วยการถาม-ตอบ จึงจะมีข้อมูลที่ครบถ้วน 

  3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลในวงกว้าง (Sharing Information with Unrestricted 

Cooperation) กิจกรรมแบบนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลในวงจ ากัด คืออาจ

เป็นงานคู่หรืองานกลุ่มและผู้เรียนจะต้องแลกเปลี่ยนหรือหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเพ่ือนเช่นเดียวกัน แต่

ในการท ากิจกรรมแบบนี้ ผู้เรียนจะมีอิสระในการใช้ภาษามากกว่า คือแทนที่จะใช้วิธีการถาม-ตอบ

ตามท่ีก าหนดไว้ ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการพูดอย่างอ่ืนได้ตามที่คิดว่าเหมาะสม เช่น พูดบรรยาย ให้

ข้อเสนอแนะ ขอให้อธิบายเพ่ิมเติม ฯลฯ 

 4. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาข้อสรุปจากข้อมูล (Sharing and Processing 

Information) กินกรรมแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับการเล่นต่อภาพ (Jigsaw) คือผู้เรียนแต่ละคนหรือแต่

ละกลุ่มจะได้รับข้อมูลคนละส่วนซึ่งแตกต่างกันไป ในขั้นแรกผู้เรียนจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก่อน

จนกระท้ังได้ภาพรวมของข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจึงน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือหา

ข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ หลังจากนั้นทุกคนจึงร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
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 5. กิจกรรมการหาข้อสรุปจากข้อมูล (Processing Information) กิจกรรมแบบนี้อาจเป็น

งานคู่หรืองานกลุ่มก็ได้ ผู้เรียนทุกคนจะได้รับข้อมูลครบถ้วนเหมือนกันหมด จึงไม่จ าเป็นต้องมีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ดังเช่นกิจกรรมอ่ืนๆที่ผ่านมา แต่ผู้เรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลที่

ได้รับ หรือประเมินข้อมูลนั้นเพ่ือน าผลไปใช้ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง กิจกรรม

แบบนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับการแก้ปัญหาทั่วๆไปใยชีวิตจริง 

 6. กิจกรรมการใช้ภาษาเพ่ือการปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Social Information Activities) เป็น

กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายคล้ายคลึงกับกิจกรรมประเภทแรก ในแง่ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนใช้ภาษาเป็นสื่อในการ

ท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ แต่กิจกรรมประเภทนี้จะก าหนดสถานการณ์และบทบาท

ของผู้เรียนได้ด้วย ดังนั้น ในการท ากิจกรรม นอกจากผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้เป็นที่

เข้าใจกันแล้ว ผู้เรียนยังต้องเลือกใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และบทบาทของตนเอง

ด้วย ความส าเร็จในการท ากิจกรรมประเภทนี้จึงวัดจากความสามารถ 2 ประการ คือ ความสามารถใน

การสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ และความสามารถในการเลือกใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับ

สถานการณ์และบทบาทท่ีได้รับ 

 ในการจัดกิจกรรมประเภทนี้ ครูอาจน ากิจกรรมการใช้ภาษาในประเภทแรกมาใช้ได้โดย

ก าหนดสถานการณ์และบทบาททางสังคมของผู้เรียนให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้เรียน

ส่วนมากไมส่ามารถจัดกิจกรรมที่ใช้บริบททางสังคมในชั้นเรียนได้ทุกกิจกรรม เนื่องจากปัจจัยหลาย

ประการ เช่น ข้อจ ากัดของเวลา งบประมาณและการอนุญาตจากฝุายผู้บริหารและผู้ปกครองของ

ผู้เรียนก่อน ดังนั้น การท ากิจกรรมแบบนี้ในขั้นแรก ครูอาจใช้ห้องเรียนเป็นบริบททางสังคมก่อน 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาในเรื่องท่ีใกล้ตัวและในสถานการณ์ท่ีผู้เรียนคุ้นเคย หลังจากนั้นจึงจัดให้

ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาในบริบทอ่ืนที่เป็นสถานการณ์นอกชั้นเรียนต่อไป 

 Littlewood (1981) เสนอแนวทางท่ีท าได้ในการใช้ห้องเรียนเป็นบริบททางสังคมส าหรับ

ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 4 วิธ ีได้แก่ 

 1. ครูใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนและการจัดระเบียบวินัยในชั้นเรียน การที่ครู

ใช้ภาษาต่างประเทศจะช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาของผู้เรียนได้มาก ไม่ว่าจะเป็นการฟังหรือ

การพูด ซึ่งครูอาจเลือกใช้ส านวนง่ายๆ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ 
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 2. ครูใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อกลางในการสอนวิชาต่างๆ เมื่อค านึงถึงการฝึกใช้ภาษาโดย

ใช้ห้องเรียนเป็นบริบททางสังคมแล้ว การที่ครูใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อกลางในการสอนก็เป็น

แนวทางหนึ่งที่ผู้เรียนจะมีโอกาสได้ฝึกภาษาได้มาก 

 3. การให้ผู้เรียนสนทนากับครูหรือสนทนากันเองเป็นภาษาต่างประเทศโดยทั่วไปเมื่อผู้เรียน

สนทนากับครู ครูมักเป็นฝุายเริ่มพูดและผู้เรียนเป็นฝุายตอบในการสนทนากันเป็นภาษาต่างประเทศ 

ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ครูต้องระมัดระวัง ครูต้องเป็นผู้แนะ

แนวทางและกระตุ้นการสนทนาเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้สนทนาเองเสียเป็นส่วนมาก ถ้าให้ผู้เรียนสนทนา

กันเอง ครูอาจต้องจัดหาสื่อมาให้ผู้เรียนใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาหรืออาจจัดในรูปกิจกรรมการ

แก้ปัญหา (Problem Solving Activities) การให้ผู้เรียนสนทนากับครูหรือสนทนากันเองเป็นเพียง

สังคมในชั้นเรียนก็ตาม ทั้งนี้เพราะผู้เรียนรู้จักพูดริเริ่มการสนทนาและรู้จักให้โอกาสผู้อ่ืนพูด 

เช่นเดียวกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในสังคมภายนอก 

 4. การให้ผู้เรียนสร้างบทสนทนาและแสดงบทบาทสมมติในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน

ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนทุกคนมักมีประสบการณ์หรือปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเรียน

ภาษาต่างประเทศที่จะน ามาพูดถึงได้ เช่น เรื่องการบ้าน เรื่องความกังวลเกี่ยวกับคะแนนสอบ การให้

ผู้เรียนสนทนากันถึงเรื่องเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษโดยก าหนดหัวข้อเรื่องให้ชัดเจนแล้วให้ผู้เรียนสร้าง

บทสนทนาในหัวข้อนั้นขึ้นเพ่ือน าไปในการแสดงบทบาทสมมติต่อไปนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้สภาพแวดล้อม 

ในชั้นเรียนเป็นบริบทส าหรับให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

 Candlin (1987: 15-16) แบ่งกิจกรรมเน้นภาระเน้นภาระงานออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 1. กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องของภาษา (Focus on Language Training) 

โดยเน้นการเรียนภาษาเปูาหมาย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนข้อมูลที่น ามาใช้ในการเรียน 

 2. กิจกรรมที่เน้นให้เน้นให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน (Focus on 

Information Sharing) ผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลขณะด าเนินกิจกรรมแบ่งปัน 

 2.1 ข้อมูลหรือความคิดท่ีได้จากผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มหลังท ากิจกรรม 

 2.2 ข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้เรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันตัดสินใจ 

 2.3 ข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มน าข้อมูลของตนมารวมกัน ซึ่งก่อให้เกิด

ผลลัพธ์ที่ได้มารวมกัน อันก่อให้เกผลลัพธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างออกไป 
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 2.4 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนท าการวิจัยและทดลอง (Focus on Research and 

Experimentation) กิจกรรมประเภทนี้เป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อน เน้นฝึกผู้เรียนตั้งปัญหา 

ต้ังสมมติฐาน ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา วิเคราะห์และประเมินผล 

ตลอดจนการน าเสนอผลงาน 

 2.5 กิจกรรมที่เน้นกลวิธีในการเรียนภาษาของผู้เรียน (Focus on Learning Strategy) โดย

เน้นการที่ผู้เรียนรับรู้ปัญหา การเลือกรูปแบบในการแก้ปัญหา การสรุปอ้างอิง การตัดสินปัญหา 

ตลอดจนวิธีการที่ผู้เรียนน าผลลัพธ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 

 Pica and others. (1993: 19-20) กล่าวถึงกิจกรรมเน้นภาระงานว่ามี 5 ประเภทคือ 

 1. กิจกรรมสัมพันธ์เนื้อหา (Jigsaw Task) คือกิจกรรมที่ผู้เรียนคนที่ 1 และผู้เรียนคนที่ 2 

ต่างมีส่วนของข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้ง 2 คนและผู้เรียนทั้ง 2 คนนี้จะต้องท างนร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล

กัน เพื่อน าข้อมูลทั้งสองนั้นมารวมกันให้เกิดเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์เพียง 1 เรื่องขณะกิจกรรมนั้น

ผู้เรียนทั้ง 2 คนจะเป็นทั้งผู้ร้องขอข้อมูล (Requester) และผู้ให้ข้อมูล (Supplier) ในขณะเดียวกัน 

ดังนั้น จึงเรียกการสื่อสารในกิจกรรมนี้ว่า การสื่อสาร 2 ทาง (Two-way Communication) เช่น ให้

ผู้เรียนค้นหาข้อมูลจากกันและเพ่ือแก้ปัญหาหรือจัดเรียงล าดับเหตุการณ์ของเรื่องราวต่างๆ 

 2. กิจกรรมการหาข้อมูลที่ขาดหายไป (Information Gap Task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียนคนที่ 

1 และคนที่ 2 ต่างมีส่วนของข้อมูลที่เหมือนกัน แต่มีบางส่วนของข้อมูลที่หายไป  ดังนั้นผู้เรียนต่าง

ต้องท างานร่วมกัน ซึ่งขณะท างานร่วมกันนั้นผู้เรียนคนหนึ่งจะเป็นผู้ร้องขอข้อมูล (Requester) 

ในขณะที่ผู้เรียนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล (Supplier) และจะสลับบทบาทกันไปอีกครั้งเพ่ือแต่ละคน

จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพียง 1 อย่าง การสื่อสารชนิดนี้เรียนว่า การสื่อสารทางเดียว (One-way 

Communication) เช่น การให้ผู้เรียนท าตามค าบอกหรืออาจให้ฟังแล้ววาดรูป 

 3. กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem-Solving Task) คือกิจกรรมทีผู่้เรียนร่วมกันท างานเพ่ือ

แก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย ผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาจะมีได้เพียงอย่างเดียว เช่น ให้ผู้เรียนหาความ

แตกต่างจากรูปภาพ (Spot the Differences) โดยผู้เรียนต้องท างานร่วมกันเพ่ือหาข้อสรุปว่า ข้อ

แตกต่างเหล่านั้นมีอะไรบ้าง 

 4. กิจกรรมการตัดสินใจ (Decision-Making Task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันตักสินใจเพ่ือ

หาข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งจากหลายๆทางเลือกที่มีผู้ก าหนดไว้ให้ เช่น การตัดสินใจ 
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คัดเลือกคนเข้าท างาน หรือตัดสินใจเลือกคนไข้โรคหัวใจว่าคนใดสมควรได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ 

ผู้เรียนต้องพิจารณาเลือกคนไข้เพียงคนเดียวเท่านั้น 

          5. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion Exchange Task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียน

ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มักเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนร่วมกัน

อภิปรายในหัวข้อที่มักก่อให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างมาก (Controversial) เช่น แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

          กล่าวโดยสรุป กิจกรรมเน้นภาระงาน มักเป็นกิจกรรมที่ระบุให้ผู้เรียนร่วมกันท างานเพ่ือหาข้อ

ยุติในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้น อาจเป็นผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวหรืออาจเป็นผลลัพธ์ที่มีความ

แตกต่างกันออกไปหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ผู้เรียนเลือกมาใช้ตัดสินใจหรือแก้ปัญหา นอกจากนี้ 

การสื่อสารระหว่างผู้เรียนอาจมีลักษณะเป็นการสื่อสารทางเดียวหรือสองทางก็ได้ 

             Willis (2000: 149-154) ได้เสนอประเภทของภาระงานซึ่งแสดงผลของงานที่แตกต่างกัน

เรื่องของการใช้ภาษาแบ่งเป็น 6 ประเภท ซึ่งภาระงานทั้ง 6 ประเภทนี้ มีกิจกรรมภาระงานที่แตกต่าง

กันได้ และยังคงเป็นที่ยอมรับแต่ทว่าภาระงาน 3 ประเภทแรกมีแนวทางเข้าสู่ภาระงานแบบปิด ส่วน 

2 ประเภทต่อมา เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายและเขียนประสบการณ์ ความเชื่อ และความเข้าใจของ

แต่ละบุคคลอย่างเป็นอิสระมากกว่าดังนี้ 

                1. การเขียนรายการ (Listing) ได้แก่ภาระงานที่ให้ความส าคัญต่อการค้นพบข้อเท็จจริง 

โดยที่ผู้เรียนต้องสอบถามข้อมูลซึ่งกันและกัน หรืออาจสอบถามจากผู้อ่ืน ผลของภาระงานจะอยู่ใน

รูปแบบบัญชีรายการที่มีการเติมข้อความให้เสร็จสมบูรณ์ หรืออาจเป็นแผนผังความคิดก็ได้ (Draft 

mind map) 

               2. การเรียงล าดับและจัดแบ่งประเภท (Ordering and Sorting) ได้แก่ ภาระงานที่จัดให้

มีการเรียงล าดับและจัดแบ่งประเภท ภาระงานประเภทนี้ประกอบไปด้วยกระบวนการส าคัญ 4 

กระบวนการ คือ 

                   2.1 การจัดล าดับเรื่อง การกระท า หรือเหตุการณ์ให้อยู่ในล าดับที่สมเหตุสมผล หรือ

เรียงตามล าดับเวลา 

                   2.2 การเรียงเรื่องตามค่านิยมส่วนตัวหรือเกณฑ์ที่มีการชี้เฉพาะลงไป 

                   2.3 การจัดแบ่งประเภทเรื่องต่างๆ ให้อยู่ในหมวดหมู่หรือหัวข้อที่ก าหนดให้ 

                   2.4 การจัดประเภทตามหมวดหมู่ที่แตกต่างกันโดยไม่ก าหนดหมวดหมู่ให้ 
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              3. การเปรียบเทียบ (Comparing) ภาระงานนี้เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลที่มีลักษณะ

คล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันในด้านแหล่งที่มา ผู้เรียนจะต้องค้นหาความเหมือนและความแตกต่าง

ของข้อมูลนั้น กระบวนการเช่นนี้รวมถึงการจับคู่เพ่ือหาความเหมือนและความแตกต่างด้วย 

               4. การแก้ปัญหา (Problem solving) ได้แก่ภาระงานที่มุ่งแก้ปัญหา การแก้ปัญหา

จะต้องใช้ความสามารถด้านเหตุผลและสติปัญญา ผู้เรียนจะมีความพอใจ กระบวนการและเวลาที่ใช้

จะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดและความซับซ้อนของปัญหา การแก้ปัญหานั้น อาจเป็น

ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การตั้งสมมุติฐาน การเล่าประสบการณ์ การเปรียบเทียบทางเลือก

ตลอดจนการประเมิน และการตกลงร่วมกันในเรื่องการแก้ปัญหาภาระงานอยู่ในรูปแบบข้อความสั้นๆ

ที่น ามาจากต้นฉบับ แล้วให้ผู้เรียนคาดเดาตอนจบของเรื่อง หรืออาจท าให้กิจกรรมซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

            5. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนบุคคล (Sharing personal experiences) ภาระงาน

ประเภทนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนทนากันอย่างอิสระเกี่ยวกับตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ของตนกับผู้อื่น การปฏิสัมพันธ์นี้ใกล้เคียงกับการสนทนาทางสังคมท่ีไม่เป็นทางการ 

            6. โครงงานสร้างสรรค์ (Creative tasks) เป็นภาระงานที่ผู้เรียนท างานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม 

ปฏิบัติภาระงานที่สร้างสรรค์อย่างอิสระ ซึ่งประกอบไปด้วยภาระงานหลายประเภท คือ บัญชี 

รายการ การเรียงล าดับและจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการแก้ไขปัญหา 

  3.8 องค์ประกอบของภาระงาน 
 Nunan (1989: 10-11) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของกิจกรรมแบบเน้นภาระงานโดยแสดงไว้

ในแผนภูมิดังต่อไปนี้ 

  จุดมุ่งหมาย (Goal)                                                    บทบาทครู (Teacher Role) 

                                                   กิจกรรมเน้นภาระงานเป็นฐาน 

ตัวปูอนทางภาษา (input)                                              บทบาทผู้เรียน (Learning Role) 

                          กิจกรรม (Activities)              สถานการณ ์(Setting)  

แผนภาพที่ 3 องค์ประกอบกิจกรรมเน้นภาระงานเป็นฐานของ Nunan 
 ที่มา: David Nunan, Designing tasks for the communicative classroom (Glasgow: Bell 
and Bain Ltd, 1989ป, 10-11 

รูปภาพที่ 2 องค์ประกอบกิจกรรมเน้นภาระงานเป็นฐานของ Nunan 
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 จากรูปภาพดังกล่าวจะเห็นว่า องค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สอนใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ

เลือก ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และสร้างกิจกรรมเน้นภาระงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกการ

ใช้ภาษาในสถานการณ์ที่สมจริง ซึ่งองค์ประกอบของกิจกรรมเน้นภาระงาน ประกอบด้วย 

 1. จุดมุ่งหมาย (Goal) หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจากการปฏิบัติงาน 

 2. ตัวปูอนทางภาษา (Input) หมายถึงส่วนที่เป็นเนื้อหาทางภาษา ได้แก่ หน้าที่ของภาษา

เพ่ือการสื่อสารในเรื่องต่างๆ ค าศัพท์ โครงสร้าง เป็นรายละเอียดที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 3. กิจกรรม หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติเพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จด้วยดี 

กิจกรรมที่น ามาใช้ต้องมีลักษณะหลากหลาย ใกล้เคียงกับสถานการณ์การใช้ภาษาในชีวิตจริง ส่งเสริม

ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และค านึงถึงความต้องการของผู้เรียน 

 4. บทบาทผู้เรียน ผู้เรียนมีหน้าที่รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง โดยการปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายให้ส าเร็จ ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในเรื่องการปฏิบัติงาน เรียนรู้การใช้ภาษาจากการมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

 5. บทบาทครู ครูท าหน้าที่เป็นผู้เตรียมภาระงาน เป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน าขณะที่

ผู้เรียนปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 

 6. สถานที่ หมายถึง การจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ด าเนินไปอย่างเป็นมิตร 

 Candlin (1987: 10-12) ได้จ าแนกองค์ประกอบของภาระงานไว้ดังต้อไปนี้ 

 1. ตัวปูอน (Input) คือข้อมูลที่ใช้ในการท ากิจกรรมซึ่งอาจเป็นข้อมูลทั่วไปจากสื่อต่างๆ เช่น 

สิ่งพิมพ์ หรืออาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เรียน 

 2. บทบาท (Roles) คือ การก าหนดบทบาทของผู้เรียนแต่ละคนว่าจะต้องปฏิบัติต่อกัน

อย่างไรขณะท ากิจกรรม 

 3. สถานที่ (Setting) คือ การก าหนดห้องเรียนให้เป็นสถานที่ต่างๆตามหน้าที่ทางภาษาที่

ระบุไว้ขณะท ากิจกรรม ซึ่งการระบุดังกล่าวนี้จะเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมในชั้นเรียนเข้ากับ

สถานการณ์จริงนอกชั้นเรียน 

 4. การด าเนินกิจกรรม (Actions) คือการระบุขั้นตอนว่าผู้เรียนจะด าเนินกิจกรรมอย่างไรจึง

จะบรรลุผลส าเร็จ 
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 5. ผลลัพธ์ (Outcomes) คือ การระบุว่าหลังจากภาระงานนั้นลุล่วงไปแล้ว มีผลลัพธ์ทาง

เดียวหรืออาจมีหลายทางก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาของผู้เรียนขณะท ากิจกรรม 

 6. ผลสะท้อนกลับ (Feedback) คือ การประเมินค่าของภาระงานว่าผู้เรียนสามารถด าเนิน

กิจกรรมได้บรรลุผลส าเร็จหรือไม่ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้

เรียนกับสถานการณ์จริงได้ดีหรือไม่ 

 Pica et al. (1993: 11-17) กล่าวถึงองค์ประกอบของกิจกรรมเน้นภาระงานว่ามี 2 ส่วน คือ 

จุดมุ่งหมาย (Goal) และงานหรือกิจกรรม (Work or Activities) ไว้คือ 

 1. จุดมุ่งหมาย (Goal) ขอภาระงาน คือ การระบุว่า ผู้เรียนร่วมกันท างานเป็นกลุ่มหรือ

ท างานเดี่ยวเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของภาระงานนี้ 

 2. หรือกิจกรรม (Work or Activities) แบ่งเป็นสองชนิดคือ 

     2.1 งานที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ว่าผู้เรียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูล (Suppliers) 

หรือเป็นผู้ร้องขอข้อมูล (Requesters) ขณะร่วมท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้น 

   2.2 งานที่ระบุว่าผู้เรียนจ าเป็นต้องมี หรือไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction 

Requirement) งานบางชนิดผู้เรียนจ าเป็นต้องเป็นทั้งผู้ร้องขอและผู้ข้อมูลงานประเภทนี้ท าให้ผู้เรียน

ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่อภาษาค่อนข้างมาก เพราะเกิดการสื่อสารสองทาง (Two-way 

Communication) งานบางชนิดผู้เรียนคนหนึ่งเป็นผู้ร้องขอข้อมูลและอีกผู้หนึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลงาน

ชนิดนี้ท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่อภาษาค่อนข้างน้อย เพราะเกิดการสื่อสารเพียงทางเดียว 

(One-way Communication) 

 สรุปได้ว่าองค์ประกอบของภาระงานเป็นฐาน ประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย ตัวปูอนที่สมจริง 

ภาระงานนั้นจะมีการระบุขั้นตอนการด าเนินงานอย่างชัดเจนมีการก าหนดบทบาทของครูและผู้เรียน

ว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะใดในระหว่างปฏิบัติภาระงาน 

 3.9 หลักการสอนเน้นภาระงานเป็นฐาน 

     Willis (2000: 11) ได้กล่าวถึงหลักการสอนเน้นภาระงานไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

          1. ภาษาท่ีใช้ควรเป็นภาษาใกล้เคียงหรือท่ีใช้จริง (Authentic language) 

          2. การสอนควรเป็นการใช้ภาษา 

          3. ภาระงานควรจูงใจผู้เรียนให้ใช้ภาษา 
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          4. การสอนควรมุ่งเน้นภาษาในบางจุดของภาระงานในขั้นปฏิบัติงาน การมุ่งเน้นไปที่ภาษา 

(Focus on language) ควรเน้นมากน้อยตามเวลาที่แตกต่างกัน 

 Skehan (1996) สรุปหลักการสอนเน้นภาระงานไว้ 5 ประการ คล้ายคลึงกับ Willis คือ 

 1. เลือกช่วงของโครงสร้างเปูาหมาย เช่น พัฒนาภาษาเป็นระบบโดยไม่ยึดติดกับโครงสร้าง

ของหลักสูตร 

 2. ใช้ภาระงานที่เข้ากับเกณฑ์การใช้ เช่น ท าให้เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างของเปูาหมาย 

 3. ล าดับการท างานเพ่ือพัฒนาความส าเร็จไปสู่เปูาหมายอย่างสมดุล 

 4. หาโอกาสมากที่สุดเพื่อมุ่งไปที่รูปแบบผ่านการปฏิบัติ 

 5. ใช้วงจรของความสามารถในการอธิบายได้ 

Ellis (2004: 276) ให้หลักการสอนเน้นภาระงานเพื่อนน าไปสู่การประยุกต์ใช้ ดังนี้ 

 1.ให้แน่ใจว่าความยากของภาระงานอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม 

 2. เขียนวัตถุประสงค์ของภาระงานในแต่ละบทเรียนอย่างชัดเจน 

 3. ชี้แจงท าความเข้าใจการท ากิจกรรมภาระงานให้กับผู้เรียน 

 4. ให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้รับบทบาทส าคัญในบทเรียนภาระงาน 

 5. ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างผลผลิตออกมา 

 6. ให้แน่ใจว่าผู้เรียนมุ่งเน้นไปที่ความหมายในการท ากิจกรรม 

 7. ให้โอกาสส าหรับการมุ่งเน้นไปที่รูปแบบ 

 8. ให้โอกาสผู้เรียนประเมินการด าเนินงานและความก้าวหน้าของตนเอง 
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห์หลักการสอนเน้นภาระงานเป็นฐาน 
Skehan (1996) Willis (2000) Ellis (2004) สรุปการสังเคราะห ์

เลือกช่วงของโครงสร้างเปูาหมาย เช่น 
พัฒนาภาษาเป็นระบบโดยไม่ยึดติด
กับโครงสร้างของหลักสูตร 

ภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษา
ใกล้เคียงหรือที่ใช้จริง 
authentic language) 

ให้แน่ใจว่าความยากของภาระ
งา น อ ยู่ ใ น ร ะดั บ ที่ มี ค ว า ม
เหมาะสม 

ใช้ภาษาใกล้เคียงกับชีวิต
จริงมากที่สุด 

ใช้ภาระงานที่เข้ากับเกณฑ์การใช้ เช่น 
ท าให้เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างของ
เปูาหมายที่นักเรียนท าภาระงาน 

การสอนควรเป็นการใช้
ภาษา 

ชี้แจงท าความเข้าใจการท า
กิจกรรมภาระงานให้กับผู้เรียน 
 

ใช้ภาษาต้องสัมพันธ์กับ
ภาระงาน 

ล าดับการท างานเพือ่พัฒนา
ความส าเร็จไปสู่เปูาหมายอย่างความ
สมดุล 

ภาระงานควรจูงใจ
ผู้เรียนให้ใช้ภาษา 

ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียน
สร้างผลผลิตออกมา และแน่ใจ
ว่าผู้เรียนได้รับบทบาทส าคัญ
ในบทเรียน 
 

ภาระงานจูงใจเพื่อน าไปสู่
เปูาหมาย 

หาโอกาสมากที่สุดเพื่อมุ่งไปที่รูปแบบ
ผ่านการปฏิบัต ิ

ควรมุ่งเน้นภาษาในบาง
จุดของภาระงานในขั้น
ปฏิบัติงาน 

-ให้โอกาสส าหรับการมุ่งเน้นไป
ที่รูปแบบ 
-เขียนวัตถปุระสงค์ของภาระ
งานในแต่ละบทเรียนอยา่ง
ชัดเจน 

หาโอกาสการปฏิบัติเพือ่
มุ่งเน้นไปที่รูปแบบภาษา
ตามวัตถุประสงค์ของ
ภาระงาน 

ใช้วงจรของความสามารถในการ
อธิบายได้ เช่น ให้นักศึกษามีการ
เคลื่อนที่ ใช้แหล่งอภิปัญญาเพือ่
รักษาการเรียนรู้ให้ด าเนินไปได้ 

การมุ่งเน้นไปที่ภาษา 
(focus on language) 
ควรเน้นมากน้อยตาม
เวลาที่แตกต่างกัน 

ให้แน่ใจว่าผู้เรียนมุ่งเน้นไปที่
ความหมายในการท ากิจกรรม
ภาระงาน 

เน้นการใช้ภาษาเพื่อให้
การเรียนรู้ด าเนินต่อไป
ตามความหมายในการท า
ภาระงาน 

 ติดตามปะสิทธิภาพ
กิจกรรมในชั้นเรียน 

ให้โอกาสผู้เรียนประเมินการ
ด าเนินงานและความกา้วหน้า
ของตนเอง 

ให้ครูประเมินและผู้เรียนมี
โอกาสประเมินตนเองด้วย 

 3.10 ขั้นตอนการสอนที่เน้นภาระงานเป็นฐาน 

 Willis (2000: 40) ได้กล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรมการเรียนแบบ

เน้นภาระงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task) และขั้น

หลังปฏิบัติภาระงาน (Post-task) ดังนี้ 

1. ขั้นก่อนปฏิบัติงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนเตรียมตัวผู้เรียนก่อนจะปฏิบัติงาน นับว่าเป็น

การน าสู่บทเรียนโดยมุ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเป็นการให้เป็น

ตัวปูอน (Input) แก่ผู้เรียน กิจกรรมในขั้นตอนนี้ผู้สอนจะเตรียมรูปภาพ เทปเสียง วิดีโอ ค าศัพท์ 

ส านวนที่จะใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้เรียนรับรู้ การถึงแนะน าให้ผู้เรียนให้รู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
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           2. ขั้นปฏิบัติงาน (Task cycle) เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยผู้เรียนจะสอนภาษาเป็น

เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จโดยมุ่งเน้นด้านความหมายในการสื่อสาร ผู้เรียนอาจจะท า

เป็นคู่ (Pair work) หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ (Small group) โดยภาระงาน มีรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย 

เช่น การหาลักษณะเหมือนหรือแตกต่าง (Same or Different) การเติมข้อมูลที่ขาดหายไป 

(Information Gap) หรือการเล่าเรื่อง (Retelling Story) เป็น ส่วน Ellis ได้ให้หลักการในขั้นนี้ 3 

ขั้นตอนเรียกว่า Task cycle ได้แก่ 

 2.1 ขั้นปฏิบัติงาน (Task Stage) ในขั้นตอนนี้ผู้สอนบอกให้ผู้เรียนเริ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอน

โดยก าหนดเวลาให้ 

 2.2 ขั้นวางแผน (Planning stage) ในขั้นตอนนี้ผู้สอนบอกให้ผู้เรียนวางแผนเพ่ือการรายงาน

ผลงานที่ปฏิบัติ ผู้เรียนอาจจะท าการเรียบเรียงข้อมูลที่ได้มาจากภาระงาน ขณะเดียวกันผู้สอนจะให้

ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ค าศัพท์ ส านวนและอาจมีการซ้อมก่อนการรายงาน

จริง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความม่ันใจในการรายงานมากยิ่งขึ้น 

 2.3 ขั้นรายงาน (Report Stage) ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะน าเสนอผลการปฏิบัติงานอาจจะ

รายงานโดยการพูด การเขียน การใช้เทปบันทึกเสียงหรือใช้วิดีโอ 

3. ขั้นหลังปฏิบัติงาน (Language focus) ในขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาใน

ด้านความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาและความถูกต้องตามรูปแบบและโครงสร้างทางไวยากรณ์

แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะร่วมกันคิดวิเคราะห์และ

เรียนรู้รูปแบบ โครงสร้างภาษาที่ถูกต้องเพ่ือใช้ในชีวิตจริง ผู้สอนจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมส่วนที่

บกพร่องให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 3.2 ขั้นฝึกหัดใช้ภาษา (Practice) หลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบโครงสร้างที่ถูกต้องของ

ภาษาแล้ว ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาที่ถูกต้องให้เกิดความคล่องแคล่วมากขึ้นในขั้นตอนนี้โดยอาจจะมี

สถานการณ์หรือเง่ือนไขที่แตกต่างจากภาระงานแรก 

 3.3 ขั้นติดตามผล (Follow-up) ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงาน 

บันทึกสิ่งที่ได้พัฒนา ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานเพ่ือการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นครั้งหน้า 

ผู้สอนอาจจะให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ให้ผู้อ่ืนชมต่อไป 
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 ขั้นตอนดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ชี้น าให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน มีเปูาหมายของ

การปฏิบัติที่เด่นชัด ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจ ความตระหนักในการเรียน ความรับผิดชอบและความ

สนุกสนานให้กับผู้เรียน 

 Ellis (2004) and  Skehan (1996) ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรม 

การเรียนแบบเน้นภาระงาน 3 ขั้นตอนเช่นเดียวกับ Willis (2000) ซึ่งไม่ว่าจะแบ่งเป็นสองหรือสาม

ขั้นตอนกิจกรรมเน้นภาระงานมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันคือเน้นความหมายในการสื่อสารเป็นหลัก โดย  

Ellis (2004: 146-147) ให้ความส าคัญของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาที่ต้องได้รับการพัฒนาโดยเน้น

ว่าผู้เรียนต้องปฏิบัติภาระงานในรูปแบบของการสื่อสารเพ่ือพฤติกรรมความเป็นอัตโนมัติทางภาษา 

แทนการเรียนรูปแบบภาษาที่ก าหนด (Declarative knowledge) ผู้เรียนควรได้ปฏิบัติจากกิจกรรม

การเรียนภาษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเปูาหมายในบริบทของการสื่อสารที่เรียนว่า มุ่งไปที่ภาระงาน 

(Focused task) แตกต่างจากแบบฝึกหัดที่เรียกว่า สถานการณ์ของไวยากรณ์ (Situation grammar) 

เพราะไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนมุ่งเรียนรู้ที่รูปแบบของภาษาที่ก าหนดในลักษณะของการฝึกฝนหรือเรี ยนรู้

รูปแบบภาษาท่ีครูจัดเตรียมให้มุ่งไปที่ภาระงานซึ่ง เป็นภาระงานที่ให้นักเรียนสังเกตรูปแบบทางภาษา

ด้วยตนเองขณะปฏิบัติภาระงาน เกิดการคิดการเปรียบเทียบและเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางภาษาและ

สามารถใช้ภาษาพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   แผนภาพท่ี  3  ขั้นตอนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นภาระงาน 
  ที่มา: Jane Willis, A Framework for Task-Based Learning (London:   
         Longman, 2000) 
     

  Nunan (2001) มีจุดเน้นว่าการสอนเน้นภาระงานเป็นฐานควรมีดังนี้ 

  1. กระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียน (Schema building) เพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 

  2. ควบคุมให้ผู้เรียนฝึกหัดสิ่งที่อยู่ในเนื้อหา เช่น สอนค าศัพท์และโครงสร้างที่อยู่ใน

เนื้อหาแต่ไม่เป็นการสอนโดยตรง (Controlled practice embedded in a context) 

  3. ให้ทักษะของงานที่อยู่ในโลกความเป็นจริง (Authentic receptive skills work) 

  4. มุ่งเน้นที่รูปแบบ เช่น ค าศัพท์ และไวยากรณ์ (Focus on form) 

  5. ให้อิสระในการฝึกฝนเป็นกิจกรรมการสื่อสาร (Communicative activities) 

  6. ท าการสื่อสารด้วยกิจกรรมภาระงาน (Communicative task) 

 Prabhu (1987) ซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อว่าในการที่ผู้เรียนจะพัฒนาการใช้ภาษาได้ตามความต้องการ

นั้นต้องได้รับโอกาสการพัฒนาความเข้าใจภาษาก่อน รูปแบบของภาษาต้องเกิดจากการรับรู้ภาษาโดย

ขั้นก่อนปฏิบัติงาน 
ครูเสนอหัวขอ้ในการสอน บอกศัพท์ วลีทีเ่ป็นประโยชน์ 
ครูต้องแน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจงาน โดยให้ผู้เรยีนดูตัวอย่าง 

ภาระงาน 
ผู้เรียนท างานเป็นคู่ กลุ่ม
ย่อยๆครู เฝูาดูผู้เรียนอยู่
ห่างๆและคอยการกระตุ้น
ผู้เรียน 

ปฏิบัติงาน 
การวางแผน 

ผู้เรียนเตรียมรายงานต่อช้ันเรียนว่า
ปฏิบัติงานอย่างไร ค้นพบอะไรบ้าง 
ครู ช่วยตรวจแก้งานพูดของนักเรียนกอ่น

น าเสนอ 

การรายงาน 
ผู้เรียนเสนองานต่อช้ันเรียนครูท า
หน้าท่ีเป็นประธาน พร้อมสลับกลุ่ม
รายงานเพื่อเปรียบเทียบผล 

3) ขั้นหลังปฏิบตัิงาน 

วิเคราะห์ 

 ตรวจสอบและอภิปรายรูปแบบครูน า

ผู้เรียนฝึกรูปแบบทางภาษาเพื่อ ภาษาที่

ใช้ในภาระงาน สร้างความมั่นใจให้

ผู้เรียน ฝึกค าศัพท์ วลี ครู ทบทวน

รูปแบบทางภาษา  ที่ได้จากการอภิปราย 

กับผูเ้รียนทั้งช้ันในค าศัพท์ วลีที่จ าเป็น

อื่นๆ เพิ่มเติม 

ขั้นฝกึ 

ครูฝึกรูปแบบทาง

ภาษาที่ได้จากการ

วิเคราะห ์

ขั้นระหว่างปฏบิัต ิ

รูปภาพที่ 3 ขั้นตอนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน 
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ผ่านการระบบการจัดการภายในดังนั้นจึงไม่มีการก าหนดโครงสร้างทางค าศัพท์หรือหัวข้อทางภาษาไว้

ล่วงหน้าไม่มีล าดับขั้นตอนของบทเรียนที่ต้องฝึกหรือต้องใช้ภาษาตามความต้องการสิ่งส าคัญคือ

ปัญหาหรืองานที่ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนั้น Prabhu จึงได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติภาระงานไว้ 2 

ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นเตรียมปฏิบัติงาน(Pre-task) และการปฏิบัติขั้นภาระงาน (Task) 

 ขั้นเตรียมปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) เป็นวิธีการที่ครูใช้กับนักเรียนทั้งชั้นเรียน หนึ่งกลุ่ม

หรอืหนึ่งคนเพื่อแสดงหรือสาธิตกิจกรรมก่อน เป็นการลดความยากของกิจกรรมและมุ่งเร้าความสนใจ

ของนักเรียนเป็นการให้ผู้เรียนต้องคิดถึงภาษาที่ต้องน ามาใช้ในกิจกรรมนั่นเอง 

 ขั้นการปฏิบัติภาระงาน (Task) เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนปฏิบัติจริง ซึ่งส่วนใหญ่จะให้

นักเรียนปฏิบัติเดี่ยว และหลังปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว ครูจะให้ข้อมูลปูอนกลับด้วย 

 ทั้งนี้กิจกรรมที่ใช้  Prabhu (1980) ได้ก าหนดระดับความยากง่ายไว้ว่าผู้เรียนจ านวนไม่น้อย

กว่าครึ่งสามารถท าได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของงาน ขณะที่  Willis (1996) ได้กล่าวถึงขั้นตอน

กระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรมการเรียนแบบเน้นภาระงาน 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นก่อนปฏิบัติ

ภาระงาน (Pre-task) ขั้นปฏิบัติงาน (Task cycle) และขั้นเน้นความรู้ทางภาษา (Language focus) 

มีรายละเอียดดังนี้ คือขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน ครูเสนอหัวข้อในการสอน บอกศัพท์ วลีที่เป็น

ประโยชน์ ครูต้องแน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจงาน ให้ผู้เรียนดูตัวอย่างงานที่มีผู้เคยท าไว้ ผู้เรียนจดค าศัพท์ 

วลี ที่ส าคัญเตรียมตัวท างาน ขั้นปฏิบัติภาระงาน ผู้เรียนมีบทบาทในการปฏิบัติงานอาจท าอยู่ในรูป

งานคู่หรือกลุ่มย่อยมีการวางแผนเตรียมรายงานต่อชั้นเรียนการรายงานน าเสนองานว่าปฏิบัติงาน

อย่างไรค้นพบอะไรต่อชั้นเรียน โดยครูเฝูาดูผู้เรียนอยู่ห่างๆ ช่วยตรวจแก้งานน าเสนอของผู้เรียนท า

หน้าที่ประธานและคอยกระตุ้นผู้เรียนก่อนช่วยให้ผู้เรียนมั่นใจในการน าเสนองานและให้ข้อมูลปูอน 

ขั้นหลังปฏิบัติภาระงานแบ่งเป็นสองส่วนคือการวิเคราะห์และการฝึกฝนโดยในส่วนของการวิเคราะห์

ผู้เรียน ตรวจสอบและอภิปรายรูปแบบภาษาหรืเน้นความรู้ทางภาษา (Language focus) ที่ใช้ใน

ภาระงาน ในส่วนการฝึกฝนครูน าผู้เรียนฝึกรูปแบบทางภาษาเพ่ือเพ่ิมเติมสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียน 

โดยทบทวนรูปแบบทางภาษากับผู้เรียนทั้งชั้น ให้ค าศัพท์ วลี ที่จ าเป็นอื่น ๆ เพิ่มเติมผู้เรียน ฝึก

ค าศัพท์ วลีที่ได้จากการอภิปรายรูปแบบภาษา เป็นต้น 
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ตารางที่ 3 การสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนอ่านเน้นภาระงานเป็นฐาน 
นักวิชาการ Prabhu 

(1987) 
Willis (2000) Ellis (2004) Nunan 

(2001) 
สรุปการสังเคราะห ์

ก่อน
ปฏิบัติการ 
(Pre-task) 

ครูน าเสนอ
ภาระงาน 
(Question 
and answer 
type) 

ครูเสนอหัวข้อ บอก
ค าศัพท์ และวลีที่เป็น
ประโยชน์ ผู้เรียนเตรียม
ตัว 
 
 

ครูชี้แจ้งภาระงาน
ให้ผู้เรียนเตรียม
ความพร้อมโดยอาจ
ยกตัวอย่างหรือให้
กลวิธีในการ
ปฏิบัติงาน 

ครูกระตุ้น
ความรู้เดิม
ของผู้เรียน ครู
ควบคุมให้
ผู้เรียนฝึกหัด
สิ่งที่อยู่ใน
เนื้อหา 
 

1.ขั้นก่อนปฏิบัติงาน ครู
แจ้งภาระงานและกระตุ้น
ความรู้เดิมของผู้เรียน 
ครูคอยชี้แนะและควบคุม
ให้ผู้เรียนฝึกหัดสิ่งที่อยู่ใน
เนื้อหาโดยครูคอยชีแ้นะ 

ปฏิบัติการ 
(During 
task) 

ผู้เรียน
ปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปมัก
เป็นงานเด่ียว
และตามด้วย
ประเมิน
ความส าเร็จ
ของภาระงาน
โดยผู้สอน 

-ผู้เรียนปฏิบัตภิาระงาน 
เตรียมรายงานแล้ว
น าเสนอ 
ครู ให้ข้อมูลปูอนกลับ 
-ผู้เรียนวางแผนเตรียม
รายงานหน้าชั้นเรียนว่า
ค้นพบอะไรบ้าง ครูตรวจ
แก้ก่อนน าเสนอ 
-ผู้เรียนรายงานหนา้ชั้น
เรียน ครูท าหน้าที่เป็น
ประธาน 

ผู้เรียนปฏิบัติภาระ
งานโดยผู้สอนอาจ
ใช้เง่ือนไขของเวลา
ก าหนด เปาูหมาย
ภาษาที่ตอ้งการให้
ผู้เรียนบรรลุ
Complexity, 
Accuracy, 
Fluency) 

ครูให้ทักษะ
ของงานที่อยู่
ในโลกของ
ความเสมือน
หรือเป็นจริง 
ครู สอน
มุ่งเน้นที่
รูปแบบผู้เรียน
มีอิสระในการ
ฝึกฝนเป็น
กิจกรรมการ
สื่อสาร 

2.ขั้นปฏิบัติงาน ครูให้
ทักษะของงานที่อยู่บนโลก
ความเป็นจริงหรือใกล้เคียง
กับโลกความเป็นจริง 
ผู้เรียนเมื่อท ากิจกรรมเสร็จ
แล้วเตรียมรายงานแล้ว
น าเสนอโดยครูให้ข้อมูล
ปูอนกลับเพื่อผู้เรียนได้
ทราบข้อมูลที่ถูกตอ้ง 

หลัง
ปฏิบัติการ 
(Past task) 

 -วิเคราะห์ตรวจสอบและ
อภิปรายรูปแบบ   ภาษา
เพื่อ ภาษาที่ใช้ในภาระ
งาน    สร้างความมั่นใจ
ให้ผู้เรียน  
-ฝึกค าศัพท์ วลี ครู 
ทบทวนรูปแบบทางภาษา   
ที่ได้จากการอภิปราย กับ
ผู้เรียนทั้งชั้นในค าศัพท์   
วลีที่จ าเป็นอื่นๆ เพิ่มเติม 
 

อาจให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการ
ประเมินผล 

ผู้เรียนท าการ
สื่อสารด้วย
กิจกรรมเน้น
ภาระงาน 

3.ขั้นหลังปฏิบัติการ 
ผู้เรียนฝึกฝน ครู ทบทวน
รูปแบบภาษาเพื่อสร้าง
ความมั่นใจ 
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 3.11 เกณฑ์ในการจัดล าดับภาระงาน (Criteria for grading tasks) 

 Eillis (2004:228) ได้สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ในการจัดล าดับภาระงานของ 

Candlin (1987); Prablu (1987); Nunan (1989); Skehen (1998) โดยพิจารณาจากความซับซ้อน

ของภาระงานเพ่ือจัดล าดับความยากง่ายของภาระงานซึ่งก าหนดเกณฑ์หลัก ๆ 4 ด้านได้แก่ 

 1.  ด้านปัจจัยหรือสิ่งน าเข้าในภาระงาน (Input) 

 2.  ด้านเงื่อนไขของภาระงาน 

 3.  ด้านกระบวนการในการปฏิบัติภาระงาน 

 4.  ด้านผลลัพธ์ของภาระงาน 

โดยในแต่ละด้านประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 1.  ด้านปัจจัยหรือสิ่งน าเข้าในภาระงาน 

 1.1  รูปแบบของสื่อที่ใช้เป็นตัวปูอนทางภาษา (Input medium) ซึ่งมีรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 

รูปภาพ ภาษาเขียน หรือภาษาพูด ซึ่งเรียงล าดับแล้วพบว่าส าหรับผู้เรียนภาษาที่สองตัวปูอนทาง

ภาษาท่ีเป็นรูปภาพมีความง่ายมากกว่าปูอนที่เป็นภาษาเขียนหรือภาษาพูด 

 1.2  ระดับความซับซ้อนของรูปแบบภาษา (Code complexity) ในที่นี้หมายถึงค าศัพท์หรือ

ประโยคที่ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเข้าใจของนักเรียนข้อความที่เป็นตัวปูอนทางภาษาให้กับนักเรียนที่

ประกอบด้วยค าศัพท์ที่นักเรียนพบบ่อยๆ รวมทั้งประโยคที่สั้นและธรรมดาไม่ซับซ้อนมากจะท าให้

นักเรียนเข้าใจได้ง่ายกว่าข้อความที่มีค าศัพท์ที่ไม่ค่อยปรากฏบ่อยหรือเป็นประโยคที่ซับซ้อน 

 1.3  ความซับซ้อนของกระบวนการคิด (Cognitive complexity) หมายถึงระดับ ขนาด 

หรือขอบเขตของการคิดที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติภาระงาน ประกอบด้วย 

  1.3.1 ชนิดข้อมูล (Information type) หากข้อมูลเป็นข้อมูลคงที่ (Static) หรือ

ภาระงานที่มีการด าเนินแบบเดิมตลอดถือว่าเป็นภาระงานที่ง่ายที่สุด ขณะที่ภาระงานที่ต้องใช้การ

แสดงความคิดเห็นหรือประกอบด้วยการด าเนินเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ 

(Dynamic) ถือว่าเป็นภาระงานที่ยากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระงานที่มีชนิดของข้อมูลเป็นความคิด

เชิงนามธรรมต้องใช้กระบวนการคิดระดับซับซ้อนถือว่ามีระดับความยากมากท่ีสุด 

  1.3.2   จ านวนของข้อมูล (Amount of information) ที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติ

ภาระงาน เช่น ภาระงานที่เป็นเรื่องราว หากประกอบด้วยตัวละครจ านวนไม่มาก ผู้เรียนก็สามารถ

ปฏิบัติในภาระงาน เช่น ในการเล่าเรื่องได้ง่ายกว่าเรื่องที่มีตัวละครหลายตัว 
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  1.3.3  ระดับโครงสร้าง (Degree of structured) ในที่นี้หมายถึงระดับโครงสร้าง

ทางภาษาที่เป็นตัวปูอน หากตัวปูอนทางภาษาในการปฏิบัติภาระงานมีโครงสร้างทางภาษาหลวม

หรือไม่ชัดเจน 

  1.3.4  บริบทที่สนับสนุนตัวปูอนทางภาษา (Context dependency) หมายถึง

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติภาระงานกับสื่อที่ใช้ หรือหมายถึงการไดรับการ

สนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภาระงานจากสถานการณ์แวดล้อม ความคุ้นเคยของข้อมูล 

(Familiarity of information ) ความรู้ทั่วไปองนักเรียนมีผลต่อความยากง่ายในการปฏิบัติภาระงาน 

กล่าวคือ หากภาระงานใดที่นักเรียนเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวหรือคุ้นเคยกับเนื้อหาที่ใช้ในการปฏิบัติ

ภาระงาน ภาระงานนั้นก็จะปฏิบัติง่ายกว่าภาระงานที่นักเรียนไม่คุ้นเคย 

 2.  ด้านเงื่อนไขของภาระงาน ประกอบด้วยเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1  กระบวนการเจรจาเพื่อความเข้าใจ  (Negotiation of meaning) หมายถึงกระบวนการ

ต่อรองของคู่เจรจาสองคนขึ้นไปที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเข้าใจ ในการสื่อสารภาระงานที่เปิด

โอกาสให้นักเรียนได้มีการใช้ภาษาในการเจรจากับเพ่ือนหรือที่เรียกว่าการเจรจาสองทาง(Two-way 

task) ถือว่าปฏิบัติได้ง่ายกว่า ภาระงานทางเดียว (One-way tasks) เนื่องจากนักเรียนไม่มีโอกาสใน

การเจรจากับเพื่อนในขณะปฏิบัติภาระงาน 

 2.2  ความต้องการของภาระงาน (Task demands) ซึ่งความยากง่ายจะขึ้นอยู่กับความ

ต้องการที่ภาระงานมอบให้กับนักเรียนปฏิบัติ เช่น การอธิบายแผนที่หรือเส้นทางโดยมีการระบุ

เส้นทางในแผนที่ให้กับนักเรียนไว้แล้วถือเป็นภาระงานที่ต้องการให้นักเรียนปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

(Singer task) แต่หากภาระงานนักเรียนชิ้นเดียวกันนี้ให้นักเรียนระเส้นทางในแผนที่เองรวมทั้งอธิบาย

เส้นทางในแผนที่ถือว่าเป็นภาระงานที่ซับซ้อนและยากกว่าเนื่องจากต้องการให้นักเรียนปฏิบัติภาระ

งานที่มากกว่าหนึ่งความต้องการ (Dual task) 

 2.3 แบบวิธีสัมพันธสาร (Discourse mode) ในการปฏิบัติภาระงานบทพูดที่นักเรียนต้อง

ปฏิบัติคนเดียว (Monologic task) จะปฏิบัติได้ยากกว่าภาระงานที่ปฏิบัติร่วมกันเปิดโอกาสให้

นักเรียนที่มีศักยภาพท่ีสูงกว่าได้ช่วยเพ่ือน การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการส่งเสริมศักยภาพทีละขั้นข้น

ไปเรื่อยๆตามความต้องการของผู้เรียนเป็นโครงสร้าง (Scaffolding) ภาระงานดังกล่าวนักเรียนมี

โอกาสสื่อสารเพื่อสร้างความกระจ่างและท าความเข้าใจร่วมกัน 
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 3. ด้านกระบวนการในการปฏิบัติภาระงาน หมายถึง กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ตัวอย่างเช่น ชนิดของภาระงานการแลกเปลี่ยนจะปฏิบัติได้ ง่ายกว่าภาระงานการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นรวมถึงกระบวนการที่มีข้ันตอนน้อยกว่าก็จะปฏิบัติได้ง่ายกว่ากระบวนการที่มีหลายขั้นตอน 

 4.  ด้านผลลัพธ์ของภาระงานพิจารณาจากปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผลลัพธ์การปฏิบัติภาระงาน 4 

ด้านดังนี้ 

 4.1 รูปแบบของผลลัพธ์หรือผลผลิตจากภาระงาน (Medium) มีทั้งออกมาเป็นรูปภาพซึ่งถือ

ว่าง่ายกว่าผลลัพธ์หรือผลผลิตจากภาระงานท่ีเป็นการเขียนหรือการน าเสนอด้วยการพูด 

 4.2 ขอบข่ายของผลลัพธ์หรือผลผลิตจากภาระงาน (Scope) เป็นแบบปิดหรือภาระงานที่มี

ค าตอบหรือแนวทางท่ีเป็นปลายทางอยู่แล้ว (Closed Tasks) ซึ่งอาจมีเพียงค าตอบที่มีความเป็นไปได้

หลายๆค าตอบ ตอบได้หลากหลาย 

          4.3  รูปแบบภาษาการพูดหรือเขียนที่ใช้ในผลผลิตหรือผลลัพธ์ของภาระงาน เช่น นักเรียนจะ

เรียนรู้ ภาระงาน การท ารายการ การบรรยาย การพรรณนา การจัดหมวดหมู่ได้ง่ายกว่าการจัดภาระ

งานการโต้แย้ง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจ านวนและเนื้อหาที่ใช้ด้วย 

 3.12 การประเมินกิจกรรมเน้นภาระงาน 

                1. ประเมินโดยตรงจากผลผลิตที่ได้ (Direct assessment of task outcomes) 

                2. วิเคราะห์จากการสนทนา (Discourse analytic measures) ซึ่งเป็นผลจากการท า

ภาระงาน ดังนั้นการวัดจึงมีหลากหลาย เช่น ความสามารถจากการสนทนา วัดว่ามีความคล่องแคล่ว 

(Fluency) ความถูกต้อง (Accuracy) และความซับซ้อน (Complicity) เป็นต้น           

                 3. ประเมินจากภายนอก (External rating) ประเมินจากภายนอก (External rating) 

มีส่วนคล้ายคลึงกับการประเมินโดยตรง (Direct assessment) ผู้ประเมินต้องใช้การสังเกตการณ์ท า

ภาระงาน และท าการตัดสินใจ 

                  อัจฉรา วงศ์โสธร (2539) กล่าวถึงคะแนนอิงเกณฑ์ตามเนื้อหา (Content-referenced 

scores) ว่าจะระบุความสามารถของผู้เข้าสอบเทียบกับเนื้อหา/ทักษะที่วัดโดยไม่เทียบกับกลุ่มผู้เข้า

สอบ ซึ่งการให้คะแนนดิบหรือเปอร์เซ็นต์ยังไม่มีความหมายชัดเจนในการระบุระดับความสามารถทาง

ภาษาของผู้สอบ นักวัดผลทางภาษาจึงนิยมการให้คะแนนเป็นระดับความสามารถตามมาตราส่วน

ประเมินค่า ซึ่งมาตราส่วนประเมินค่าที่ใช้มักจะเป็นช่วงคะแนน (Band scores) cและมาตราส่วน

ประเมินค่าที่นิยมใช้เป็นแบบของ B.J. Carroll ประกอบด้วย 9 ระดับ เช่นเดียวกับ British Council  
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 Estaire and Zanon (2004: 34-37) กล่าวว่า บทบาทของการประเมินเพ่ือให้ข้อมูล

ย้อนกลับต่อผู้สอนและผู้เรียนไว้ใช้ในการปรับแผนการเรียนรู้ให้เกิดความแน่ใจว่าจะมีการเรียนรู้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งนี้ การประเมินควรท าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งบทเรียน ต้องท าทั้ง

แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเพ่ือให้ได้

ข้อมูลร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น 

ตารางที่ 4 การสังเคราะห์เกณฑ์การประเมินกิจกรรมเน้นภาระงาน 
นักวิชาการ แนวคิด สรุปการสังเคราะห ์

 
 
 
 
 
Ellis (2004) 

กิจกรรมเน้นภาระงานสามารถประเมินได้ 3 วิธ ีคือ 
1. ประเมินโดยตรงจากผลผลิตที่ได้ (Direct assessment of task 
outcomes) 
2. วิเคราะห์จากการสนทนา (Discourse analytic measures) ซ่ึงเป็น
ผลจากการท าภาระงาน ดังนั้นการวัดจึงมีหลากหลาย เช่น 
ความสามารถจากการสนทนา วัดว่ามีความคล่องแคล่ว (Fluency) 
ความถูกต้อง (Accuracy) และความซับซ้อน (Complicity) เป็นต้น          
3. ประเมินจากภายนอก (External rating) ประเมินจากภายนอก 
(External rating) มีส่วนคล้ายคลึงกับการประเมินโดยตรง (Direct 
assessment) ผู้ประเมินต้องใช้การสังเกตการณ์ท าภาระงาน และท า
การตัดสินใจ 
 

ประเมินโดยตรงจากผลผลิตที่ได้จาก
การท ากจิกรรมเน้นภาระงาน มีการ
ประเมินตอนท้ายของการเรียนในแต่
ละคร้ัง มาตราส่วนประเมินค่าที่ใช้จะ
เป็นช่วงคะแนน (Rubric Scoring) 
ประกอบดว้ย 4 ระดับ ดังนี้    
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาที่
จ ากัดมาก รู้และเขา้ใจความหมาย
กว้างๆในสถานการณ์ที่คุ้นเคยและมี
การหยุดชะงักในการส่ือสารบอ่ย 
2. มีความสามารถในการส่ือสารจ ากัด
เฉพาะเร่ืองที่ตนเองคุ้นเคย มีปัญหาใน
การส่ือสาร การเข้าใจและการ
แสดงออกทางความคิด และไม่
สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้ 
3.สามารถใช้ภาษาในระดับปานกลาง 
สามารถใช้ภาษาได้บางส่วนและเข้าใจ
ความหมายกว้างในสถานการณ์ส่วน
ใหญ่แต่ยังมีข้อผิดพลาดบอ่ยๆแต่ก็
สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานในเรื่อง
ที่ตนถนัดได้ดี 
4. มีความสามารถในระดับใช้งานได้ 
สามารถใช้ภาษาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีขอ้ผิดพลาด
และความไม่เหมาะสมในการใช้ภาษา
บ้างแต่ก็สามารถสือ่สารและเขา้ใจ
ภาษาที่ซับซ้อนได้โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในสถานการณ์ที่คุ้นเคย 

 
 
Estaire and 
Zanon 
(2002) 

ประเมินเพื่อให้ข้อมูลยอ้นกลับต่อผู้สอนและผู้เรียนไว้ใช้ในการปรับ
แผนการเรียนรู้ให้เกิดความแน่ใจวา่จะมกีารเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทั้งนี้ การประเมินควรท าอยา่งต่อเนื่องตลอดทั้งบทเรียน 
ต้องท าทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเพื่อใหไ้ด้ข้อมูลร่วมกันตั้งแต่เร่ิมต้น 
 

 
 
อัจฉรา  
วงศ์โสธร 
(2539) 

คะแนนอิงเกณฑ์ตามเนื้อหา (Content-referenced scores) ว่าจะระบุ
ความสามารถของผู้เข้าสอบเทียบกับเนือ้หา/ทักษะที่วัดโดยไม่เทียบกบั
กลุ่มผู้เข้าสอบ ซ่ึงการให้คะแนนดบิหรือเปอร์เซ็นต์ยังไม่มีความหมาย
ชัดเจนในการระบุระดับความสามารถทางภาษาของผู้สอบ นกัวัดผลทาง
ภาษาจึงนิยมการให้คะแนนเป็นระดับความสามารถตามมาตราสว่น
ประเมินค่า ซ่ึงมาตราส่วนประเมินค่าที่ใช้มักจะเป็นช่วงคะแนน (Band 
scores) cและมาตราส่วนประเมินค่าที่นิยมใช้เป็นแบบของ B.J. Carroll 
ประกอบดว้ย 9 ระดับ เช่นเดียวกับ British Council 

British 
Council 
(2008) 

ใช้กับการสอบ IELTS เป็นผลคะแนนแบ่งออกเป็น 9 ระดับ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้
ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย จนถึงระดับผู้มีความสามารถทางภาษาดีเลิศ 
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                กล่าวโดยสรุป จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงเป็นแบบเน้นภาระงาน การ

ประเมินผลการเรียน ระบบการวัดและประเมินจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง

กัน ซึ่งจะต้องเน้นไปที่การวัดและการประเมินผลที่จะน าไปสู่การชี้ให้เห็นสภาพที่แท้จริงของผู้เรียน

และสภาพจริงของการเรียนการสอนจากพฤติกรรมที่ผู้เรียนได้แสดงออก (Students Performance) 

สะท้อนให้เห็นความสามารถอย่างหลากหลายในการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับสมรรถภาพที่มีใน

ตนเอง และจากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งชี้ให้เห็นวิธีการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การใช้

กิจกรรมการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) จะช่วยให้ค้นพบได้ว่าผู้เรียนเรียนรู้

เรื่องต่างๆ มากน้อยเพียงใด การวัดภาระงานเป็นการประเมินความสามารถทางการกระท าภาระงาน

ของผู้ถูกทดสอบที่ เกี่ยวข้องกับความซับซ้อน (Complex) เชิ งคุณภาพ (Qualitative)  และ 

(Standardized) ซึ่งความท้าทายไม่เพียงแต่พัฒนาวิธีการวัดที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้เท่านั้น แต่ยังเอาไป

ใช้ได้อย่างมีคุณค่าและมีความหมายอีกด้วย ดังนั้น การใช้คะแนนอิงเกณฑ์ตามเนื้อหา จะให้

ความหมายที่ชัดเจนกว่าการให้คะแนนดิบหรือเปอร์เซ็นต์ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ได้น ามาตราส่วนประเมิน

ค่า 9 ระดับของ British Council มาประยุกต์ใช้ด้วย โดยแบ่งให้เหลือ 4 ระดับ คือ 3,4,5 และ 6 

เนื่องจากผู้ เรียนได้มีการสอบวัดระดับก่อนเข้าศึกษาแล้วและเป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษใน

ระดับกลาง (Intermediate) จึงไม่จ าเป็นต้องใช้ระดับคะแนนที่สูงและต่ าเกินไปมาพิจารณา 

 3.13 ประโยชน์ของกิจกรรมเน้นภาระงาน 

           Littlewood (2007) กล่าวว่าภาระงานเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการ

สื่อสาร และเรียนรู้ภาษา เนื่องจาก 

           1. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการในการฝึกใช้ภาษาทุกทักษะ  

           2. เพ่ิมแรงจูงใจแก่ผู้เรียนในการสื่อสารกับผู้อ่ืน  

           3. การใช้ภาษาของผู้เรียนเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ 

           4. ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนๆและผู้สอน 

           Taylor (1983: 179-191) ได้เสนอแนะให้ใช้กิจกรรมเน้นภาระงาน (Task-Based 

Activities) เนื่องจากจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) กับภาษาที่เรียน

โดยตรง และท าให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาท่ีสมจริง 

           Brumfit (1984: 65) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเน้นภาระงานในลักษณะที่เป็น

การสร้างปัญหาให้ผู้เรียนแก้ไขหรือหาข้อสรุป 
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           Richards et al (1986: 373) ให้ความเห็นว่าการใช้กิจกรรมเน้นภาระงานต่างกันหลายชนิด

จะท าให้การเรียนการสอนภาษามีลักษณะเป็นการสื่อสารมากขึ้น เพราะภาระงานนั้นจะเป็นสิ่งที่

ก าหนดจุดมุ่งหมายของกิจกรรมสื่อสารในชั้นเรียนนั้นๆ นอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ

ตัวภาษาด้านอ่ืนๆ 

           Pica et al. (1993: 19-20) ได้ชี้ว่า กิจกรรมเน้นภาระงานช่วยให้การสอนด าเนินไปได้ดีที่สุด 

โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียน และผู้เรียนกับผู้สอนเพ่ือ

แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

           Ellis (2004; 32) มีแนวความคิดสอดคล้องกับ Pica และคณะ ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมเน้นภาระ

งานช่วยให้ผู้เรียนไดฝึกการใช้กลวิธีในการสื่อสาร (Communicative Strategies) กลวิธีในการถอด

ความ (Paraphrasing) การพูดอ้อม (Circumlocuting) การเรียนแบบท่าทาง (Miming) และการขอ

ความช่วยเหลือจากคู่สนทนา 

 กล่าวโดยสรุป กิจกรรมเน้นภาระงานมีประโยชน์ในกรอบทัศนะการสอนภาษาโดยมุ่งเน้นให้

ผู้เรียนพัฒนาความสามารถภาระงานที่ร่วมกันท า และมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านการสื่อสาร โดยการ

ปฏิบัติงานให้มีชิ้นงานออกมา จึงเป็นการสอนทั้งการสื่อสารแบบเน้นความหมายและการสอน

รูปแบบตามมาในภายหลัง ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถทั้งสองอย่างเหมาะสมใน

สถานการณ์จริงอย่างเป็นธรรมชาติ 

 4. ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

 ค าศัพท์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีความส าคัญในการเรียนภาษาเป็นอย่างมากส าหรับ

ผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ และนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการสื่อสารที่ส่งผลให้การ

เรียนทักษะอ่ืนๆ ทั้งการฟัง พูดอ่านและเขียนประสบผลส าเร็จอีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาหลายท่าน

ได้ให้ความหมายของค าศัพท์ไว้ดังนี้ 

 Hatch and Brown (1995: 1) ได้ให้ความหมายของค าศัพท์ว่า ค าศัพท์ หมายถึง ค า หรือ 

กลุ่มค าส าหรับภาษาใดภาษาหนึ่งที่ผู้พูดอาจจะใช้สื่อความหมายในแต่ละภาษา นอกจากนี้ยังหมายถึง

ค าทุกค าในภาษาที่เป็นที่รู้จักของแต่ละบุคคล รวมถึงค าในกลุ่มค าพิเศษต่างๆ ที่ถูกใช้ในจุดประสงค์

เฉพาะ เช่น ธุรกิจ กฎหมายและรายการค าที่เรียงตามตัวอักษรและมีความหมายก ากับไว้  

 McCarthy (1992: 4) ระบุว่าค าศัพท์หมายถึง หน่วยค า (Morphemes) ซึ่งหน่วยค าจะไม่

สามารถถอดให้เป็นหน่วยย่อยได้อีก เช่น  laugh, make, box หรือ window นอกจากนี้ค าศัพท์ยัง
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รวมไปถึง รากศัพท์ (Roots) ซึ่งใช้น าไปผูกติดกับหน่วยค า ในที่นี้รวมถึงทั้งค าอุปสรรค (Prefixes) 

และค าปัจจัย (Suffixes) ด้วย ค าศัพท์ยังหมายถึงค าประสม (Compound words) ที่เกิดจากการ

รวมกันของหน่วยค าหรือรากศัพท์ เช่น make-believe, window-dressing หรือ jack-in-the-box 

เป็นต้น 

Kamil and Hiebert   (2005: 3) กล่าวว่าค าศัพท์หมายถึง ความรู้ด้านค าและความหมาย

ของค าทั้งในรูปแบบการฟังพูดและข้อความที่ถูกบันทึกในรูปตัวอักษร ในขณะที่ Lehr and Osborn 

2004: 2) กล่าวว่าค าศัพท์คือค า กลุ่มค าหรือชนิดของค าที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องรู้และสามารถบอก

ความหมายได้ 

ตารางที่ 5 สรุปการสังเคราะห์ความหมายด้านค าศัพท์ 
นักวิชาการ ความหมายของค าศัพท์ สรุปการสังเคราะห ์

Hatch and 
Brown (1995:1) 

ค า หรือ กลุ่มค าส าหรับภาษาใดภาษาหนึ่งที่ผู้พูดอาจจะใช้
สื่อความหมายในแตล่ะภาษา นอกจากน้ียังหมายถึงค าทุก
ค าในภาษาที่เป็นท่ีรู้จักของแตล่ะบุคคล รวมถึงค าใน
กลุ่มค าพิเศษต่างๆที่ถูกใช้ในจุดประสงค์เฉพาะ เช่น ธุรกิจ 
กฎหมายและรายการค าที่เรยีงตามตัวอักษรและมี
ความหมายก ากับไว ้

ความหมายของค าศัพท์คือ ค า
ทุกค าในภาษาที่เป็นท่ีรู้จักใน
แต่ละกลุ่มคน หรือ ค าเฉพาะ
จุดประสงค์ต่างๆ เช่น 
กฎหมาย ธุรกจิ นอกจากน้ียัง
ต้องมีความรูด้้านค าและ
ความหมายของค าที่อยู่
ตัวอักษร โดยรวมถึงหน่วยค า
รากศัพท์ ค าอุปสรรค ค า
ปัจจัยค าประสม หรือกลุม่ค า 
ที่พบในบริบทต่างๆ 

McCarthy 
(1992: 4) 

หน่วยค า (Morphemes) ซึ่งหน่วยค าจะไม่สามารถถอดให้
เป็นหน่วยย่อยได้อีก เช่น  laugh, make, box หรือ 
window นอกจากน้ีค าศัพท์ยังรวมไปถึง รากศัพท์ 
(Roots) ซึ่งใช้น าไปผูกติดกับหน่วยค า ในท่ีนี้รวมถึงทั้งค า
อุปสรรค (Prefixes) และค าปัจจัย (Suffixes) ด้วย 
ค าศัพท์ยังหมายถึงค าประสม (Compound words) 

Kamil and 

Hiebert    

(2005: 3) 

ความรู้ด้านค าและความหมายของค าทั้งในรูปแบบการฟัง

พูดและข้อความที่ถูกบันทึกในรูปตัวอักษร 

 4.1 ความส าคัญ 

 ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้ทักษะทางภาษาทั้งทักษะการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน การที่จะเรียนรู้ได้ท้ัง 4 ทักษะ ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษอันเป็น

พ้ืนฐานที่ส าคัญและเป็นส่วนส าคัญในองค์ประกอบที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางภาษาที่สอง 

(Coady and Huckin ,1999)   นอกจากนี้ Stahl and Nagy (2006: 3-4) ที่กล่าวว่าการรู้ค าศัพท์ยัง
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ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ พร้อมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ในการเรียนตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย การรู้ค าศัพท์ท าให้นักเรียนเข้าใจข้อมูลต่างๆจากข้อความได้ 

หากนักเรียนรู้ศัพท์ไม่เพียงพอจึงเป็นไปได้ยากท่ีจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้นอกจากนี้คนที่รู้ค าศัพท์มากจะ

สามารถพูดและคิดได้อย่างประณีตและซับซ้อนมากกว่าคนที่รู้ค าศัพท์ในวงจ ากัด สอดคล้องกับ 

McCarthy (1992) ที่เห็นว่าไม่ว่าผู้เรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ีสองจะมีความสามารถทาง

ไวยากรณ์หรือการออกเสียงดีขนาดไหนแต่ถ้าขาดความรู้ด้านค าศัพท์ก็จะไม่มีทางสื่อสารได้อย่าง

สมบูรณ์ 

 สรุปได้ว่าค าศัพท์เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนและการใช้

ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จของผู้เรียนในทั้งด้านการรับข้อมูล  ผู้เรียนที่รู้ค าศัพท์มากสามารถ

เรียนรู้ และถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านักเรียนที่รู้ศัพท์น้อย 

 4.2 ประเภทของค าศัพท์ 

 เนื่องจากค าศัพท์สามารถน ามาจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ด้วยความสัมพันธ์อย่างเป็น

ระบบซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าการน าเสนอค าศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กันนี้ นักเรียนจะสามารถเข้าใจค า

เหล่านั้นได้อย่างเป็นระบบ โดยค าศัพท์อาจจะมีความสัมพันธ์แบบกว้างเช่น Life and living things 

หรืออาจมีความสัมพันธ์ที่แคบกว่า เช่น kinds of man ค าศัพท์สามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้ (Gairn and 

Redman, 2006: 69 - 71; Thornbury,2002:51-52) 

 1. การแบ่งค าศัพท์ตามความหมายที่เหมือนกัน (Synonym) ค าศัพท์กลุ่มนี้มีความหมาย

คล้ายกันและมีความหมายร่วมกัน แต่อาจใช้ในบริบทที่ต่างกัน เช่น old aged, elderly และ 

ancient เป็นต้น 

 2. การแบ่งค าศัพท์โดยการจับคู่ค า (Pairs) เป็นการจัดกลุ่มค าศัพท์เป็นคู่ อาจเป็น

ความหมายเหมือนหรือค าตรงกันข้าม เช่น borrow-lend old-new sell-buy เป็นต้น 

 3. การแบ่งค าศัพท์ตามตระกูลค า (Word families) เป็นลักษณะการจัดกลุ่มค าโดย

สังเกตจาก รากค า (Root) ค าอุปสรรค (Prefix) หรือค าปัจจัย (Suffix) ซึ่งอาจเกี่ยวโยงกับโครงสร้าง

ค าทางไวยากรณ์เช่น understands understanding understandable misunderstand โดยค า

ทั้งหมด ค าว่า understand เป็นค าที่เป็นฐาน 
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 4. การแบ่งค าศัพท์ตามค าลูกกลุ่ม (Hyponyms) โดยค าศัพท์มีความสัมพันธ์กันทาง

ความหมายของค าจ่ากลุ่ม (Superordinate term) และค าลูกกลุ่ม (Hyponyms) เช่น hammer 

screwdriver saw เป็นค าลูกกลุ่มของค าว่า Tool 

 5. การแบ่งค าศัพท์ตามแนวเรื่อง (Thematically linked) คือกลุ่มค าของค าท่ีมี

ความสัมพันธ์ในเชิงความคิดและเนื้อหาเดียวกัน โดยค าศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั้นจะมีมโนภาพที่

เชื่อมโยงกัน เช่น ในค าศัพท์ของแนวเรื่อง Travel อาจประกอบด้วย plane car train bus to drive 

to fly to rent airport เป็นต้น ซึ่งการจัดกลุ่มค าศัพท์แบบนี้สามารถพบเห็นได้ในหนังสือเรียนภาษา 

การจัดกลุ่มค าศัพท์ลักษณะนี้จะท าให้นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์ได้ง่าย ฝึกใช้ได้ง่ายและเป็นธรรมชาติ 

เพราะค าเหล่านี้ไม่ใช่ค าที่มีความหมายเหมือนกันและไม่สามารถใช้แทนกันได้ จึงมีโอกาสที่จะ

แทรกแซงได้น้อยกว่า นอกจากนี้การน าเสนอกลุ่มค าศัพท์แนวนี้จะได้ผลดีกว่าถ้าน าเสนอพร้อมบริบท 

เช่น ในแนวเรื่อง Travel อาจน าเสนอค าศัพท์ดังนี้ “Piet went to Geneva by plane, then he 

rented a car to drive to Meringa. On the return journey he took the train to Geneva, 

flew back to Barcelona, and caught the airport bus…”  

 ส่วน Nation (2001) ยังได้แบ่งประเภทของค าศัพท์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้คือ 

 1. ค าที่ใช้บ่อย (High frequency words) คือค าที่ถูกใช้บ่อย ทั้งในบทความ

หนังสือพิมพ์ บทสนทนา และนิตยสารต่าง ๆ 

 2. ค าศัพท์เฉพาะทาง (Technical vocabulary) คือค าศัพท์ที่ใช้ และเป็นที่รู้จักในกลุ่ม

หรือบุคคลที่ท างานในสาขาเดียวกัน หรือมีความสนใจในสิ่งที่เหมือนกัน ซึ่งบุคคลในกลุ่มอ่ืนอาจไม่

รู้จักหรือคุ้นเคยกับค าศัพท์เฉพาะทางนี ้

 3. ค าศัพท์วิชาการ (Academic vocabulary) คือค าศัพท์ที่ใช้ในเอกสารหรือบทความ

ทางวิชาการ และเป็นค าศัพท์ที่ใช้บ่อยในสาขาอาชีพทั่วไป ไม่ได้เจาะจงสาขาอาชีพใด อาชีพหนึ่ง 

 4. ค าศัพท์ที่ไม่ใช้บ่อย (Low frequency words) คือค าที่ใช้ไม่บ่อยนัก เช่นบทความ

หนึ่งอาจมีค าศัพท์ประเภทนี้อยู่เพียงร้อยละ 5 ของบทความท้ังหมด 

จากที่กล่าวมาข้างต้นประเภทของค าศัพท์สามารถแบ่งได้ทั้งตามโครงสร้างไวยากรณ์ เช่น 

รูปแบบค า ตามความหมาย เช่น ค าที่มีความหมายเหมือน และตามแนวเรื่อง ซึ่งการให้นักเรียนเรียน

ค าศัพท์ที่มีการจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจค าค าศัพท์และน าไปใช้ได้อย่างเป็น

ระบบ 
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 4.3 ความรู้ด้านค าศัพท์  

 ความรู้ด้านค าศัพท์ (Vocabulary knowledge) หมายถึงการรู้ความหมายของค าศัพท์ ซึ่ง

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายด้านโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางภาษาหลายท่านกล่าวถึงองค์ประกอบใน

การรู้ศัพท์ดังนี้  Richards (1976); Ellis and Sinclair (1989); Taylor (1990; 1992); Coady and 

Huckin (1999); Quinn (2009); Ur(1996; 1999); Qian (2002)  Nation (2005)  Newton 

(2008: 13-14) ได้กล่าวถึงความรู้ด้านค าศัพท์ไว้ดังนี้  

1. การรู้ความหมายของค าหน้าที่ของค ารวมไปถึงชนิดของค านั้นๆ 

2. การรู้ความหมายที่เป็นนัย รู้ข้อจ ากัดของค ารวมไปถึงการใช้ค านั้นๆในสถานการณ์ที่

แตกต่าง 

3. รู้ความหมายและโครงสร้างของค านั้นๆ 

4. รู้ความหมายของค าในภาพรวมของค านั้นๆรวมไปถึงปัจจัยเปลี่ยนค า (derivations) 

5. รู้เครือข่ายของค านั้นๆที่มีความสัมพันธ์กัน (network) 

6. รู้ความหมายที่หลากหลาย 

Ellis and Sinclair (1989 :28) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะด้านการรู้ค าศัพท์ไว้ดังต่อไปนี้  

 1. เข้าใจความหมายทั้งในระดับภาษาเขียนและภาษาพูด (written and/or spoken) 

 2. ระลึกได้เมื่อจ าเป็นต้องใช้ค า   

 3. ใช้ค าได้อย่างถูกต้องกับความหมายที่ต้องการจะสื่อสาร  

 4. ใช้ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

 5. ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง  

 6. เข้าใจค าอ่ืนๆที่สามารถน ามาใช้ร่วมกัน    

 7. สะกดค าเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง    

 8. ใช้ค านั้นได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ 

 9.  รู้ว่าค าเหล่านั้นมีความหมายในเชิงบวกหรือเชิงลบ 

Taylor (1990:1-3; 1992: 3-6) ได้สรุป 11 องค์ประกอบหลักของการรู้ค าศัพท์ไว้ดังนี้ 

1. ภาษาแม่ (Mother tongue) การที่รู้ค าเหล่านั้นว่าใช้ในภาษาแม่ได้อย่างไร 
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2. เสียงและการสะกดค า (Sound-spelling) เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ผู้เรียนภาษาที่สองต้อง

ตระหนังถึงเรื่องของเสียงในภาษาและการสะกดค า อาทิเช่น เสียงที่เหมือนกันแต่สะกดต่างกัน เช่น 

deer-dear /tear(noun) –tear (verb) 

3. ความหมายโดยตรง (Denotation) ผู้เรียนเข้าใจความหมายโดยตรงของค านั้นๆ

ที่มาจากการเปิดพจนานุกรม เช่น ‘home’  is ‘the house where one lives’ 

4. ไวยากรณ์ค า (Word grammar) มีความเข้าในเกี่ยวกับระบบไวยากรณ์ของค านั้น 

อาจจะเป็นปัจจัยเปลี่ยนค า (Derivations) เช่นค าว่า ‘unemployment’ มาจากค าปัจจัย   (un-) ซ่ึง

มีความหมายตรงกันข้าม และค าอุปสรรค suffix (-ment), ท าหน้าที่เป็นค านาม 

5. ค าที่มาด้วยกัน (Collocation) รู้ค าที่เกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น  ‘perform’ ใช้กับงาน 

‘a task’ แต่ค าว่า ‘do’ ใช้กับ การบ้าน ‘homework’ เป็นต้น 

6. ค าท่ีมีความหมายที่หลากหลาย (Polysemy) ค าท่ีมีความหมายที่หลากหลาย  เช่น  

closely related meanings as ‘ Maggie hurt her foot. George stood at the foot  of the 

hill. 

7 ความถี่ของค า  (Frequency) ค าท่ีใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ เช่น Knowledge of 

some items in English are far more ‘indeed’, ‘well’, ‘actually’. 

     8. ค าท่ีมีความหมายแฝง (Connotation) นอกจากจะมีความหมายตรงตาม

พจนานุกรมแล้วยังมีความหมายแฝงพิเศษ เช่น home จะมีความหมายว่า บ้านที่เราอาศัย ในบาง

บริบทอาจจะมีความหมายว่า ความสุข อีกด้วย 

 9. ความเหมาะสม (Register)    การรู้ค าและเลือกค ามาใช้ ให้เหมาะสมแบบเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ เป็นต้น   เช่น ‘Want a fag?’ อาจใช้ได้ในกลุ่มเพ่ือนๆ ในขณะที่ 

‘Would you like a cigarette?’ จะใช้ได้ในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการมากกว่า 

 10. ค าศัพท์ที่เกิดขึ้นในระดับของภาษาเขียน (Vocabulary within written 

discourse) ความรู้ที่เก่ียวกับการอนุมานความ การเชื่อมความ การจัดล าดับความส าคัญของข้อความ 

การหาความหมายค าในบริบท 

 11. ค าศัพท์ที่เกิดขึ้นในระดับของภาษาพูด (Vocabulary within spoken 

discourse) ความรู้ด้านเสียงหนัก เบาในค าและประโยค การหยุด ค าขึ้นต้นประโยคและท้ายประโยค 

เป็นต้น 
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 Coady and Huckin (1999) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบความรู้ด้านค าศัพท์ไว้ดังนี้ 

1) ความเป็นไปได้ในการใช้ค าศัพท์ เช่น ชนิดของค าศัพท์นั้นๆ 

2) ข้อจ ากัดของค านั้นๆที่เป็นบริบทที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม  

3) ความเหมาะสมด้านโครงสร้างของค า   

4) ความเหมาะสมด้านรูปแบบของค าและปัจจัยเปลี่ยนค า; ขอบข่ายด้านความหมาย  

5) คุณลักษณะด้านความหมายหรือค า อุปมาอุปมัย  

  นอกจากนี้  Quinn (2009) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบความรู้ด้านค าศัพท์ไว้ดังนี้ 

 รูปแบบของค า รวมถึงการออกเสียง การสะกดค า ปัจจัยคงค า และปัจจัยเปลี่ยนค า  

ความหมายของค าท่ีตรงตามพจนานุกรมและความหมายที่เป็นนัย literal meaning and figurative 

การใช้ค าท่ีสัมพันธ์กับชนิดย่อยของค าดังนี้ ค าที่มาด้วยกัน การใช้ค าที่เกี่ยวข้องเชิงภาษาสังคมและ

ลีลาการใช้ค า ข้อจ ากัด และค าแสลง 

 Ur (1996 :60-62) ได้แนะน าองค์ประกอบของความรู้ด้านค าศัพท์ไว้ดังนี้ 

1. รูปแบบของค า word form (การออกเสียงและการสะกด) 

2. ความรู้ด้านไวยากรณ์ 

3. ความรู้ด้านค าที่มาด้วยกัน  

4. ความรู้ด้านลักษณะด้านความหมาย  ความหมายแบบตรงตัว ความหมายแบบนัย 

ความเหมาะสม และความสัมพันธ์ด้านความหมายแบบต่างๆ  

5. รูปแบบค าที่หลากหลาย  

   Qiann (2009 : 515) ได้ระบุถึงองค์ประกอบของความรู้ด้านค าศัพท์ไว้ดังนี้ 

 ความกว้างด้านความรู้ด้านค าศัพท์   breadth of vocabulary knowledge หมายถึง

ความรู้ด้านความหมายที่หลากหลาย และความลึกด้านความรู้ด้านค าศัพท์   depth of vocabulary 

knowledge  หมายถึงความรู้ด้านการน าไปใช้ในด้านการพูดและด้านการเขียน 
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ตารางที่ 6 องค์ประกอบของความรู้ด้านค าศัพท์ 
องค์ประกอบของความรู้ดา้นค าศัพท์ 

 
 
 
 
 

รูปแบบ 
Form 

 
ภาษาพูด 
Spoken 

  ลักษณะของเสียงเป็นอย่างไร 
R  What does the word sound like? 
   ออกเสียงอย่างไร     
P How is the word pronounced? 

 
ภาษาเขยีน 
Written 

ลักษณะของค าเป็นอยา่งไร 
R What does the word look like? 
ค านั้นเขียนและสะกดอยา่งไร 
P How is the word written and spelling? 

 
ส่วนประกอบของค า 

Word parts 

   ส่วนประกอบของค าที่สามารถจดจ าได้ 
R  What parts are recognizable in this word? 
   ส่วนประกอบค าที่แสดงถึงความหมาย 
P  What word parts are needed to express the meaning? 

 
 
 
 

ความหมาย 
Meaning 

รูปแบบและ
ความหมาย 
Form and 
meaning 

  สัญลักษณ์ของรูปแบบของค านี้คืออะไร 
R What meaning does this word form signal? 
   ส่วนประกอบของรูปแบบของค าส่วนไดที่ใช้แสดงความหมาย 
P What word form can be used to express this meaning? 

สาระส าคัญและการ
อ้างอิง 

Concept and 
referent 

   ส่วนประกอบไดที่รวมอยู่ในสาระส าคญั 
R What is included in the concept? 
  ส่วนประกอบในสาระส าคัญส่วนใดที่อา้งอิงถึง 
P What items can the concept refer to? 

ส่วนประกอบที่เกิด
ร่วมกัน 

Association 

  ค าอื่นๆที่ท าให้เข้าใจถึงความหมาย 
R What other words does this make us think of? 
  ค าอื่นๆที่ใช้แทนกันได้ 
P What other words could we use instead of this one? 

 
 
 
 
 

การใช ้
Use 

หน้าที่ทางไวยากรณ์ 
Grammatical 

functions 

   ค านั้นเกิดในรูปแบบใด 
R In what patterns does the word occur? 
   รูปแบบเหล่านั้นต้องใช้กับค านีอ้ยา่งไร 
P In what patterns must we use this word? 

ค าที่เกิดขึ้นร่วมกัน 
Collocations 

   ค าชนิดใดที่เกิดขึ้นร่วมกับค าๆนี ้
R What words or types of words occur with this one? 
  ค าชนิดใดที่ต้องใช้ร่วมกับค าๆนี้ 
P What words or types of words must we use with this one? 

ข้อจ ากัดในการใช ้
Constraints on use 

ค าๆนี้ใช้บ่อยเพียงใดและเหมาะสมหรือไม่ ใช้ที่ไหน และใช้เมื่อไร   
R Where, when, and how often would we expect (register, 
frequency, etc.) to meet this word? 
เราสามารถใช้ค าๆนี้ได้บ่อยเพยีงใด  ใช้ที่ไหน และใช้เมื่อไร   
P Where, when, and how often can we use this word? 

Note:  R=ทักษะการรับสาร Receptive;  P= ทักษะการส่งสาร Productive (Nation 2005, p. 584) 
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 นอกจากนี้   Read (2000: 25) ได้ระบุว่าองค์ประกอบการรู้ศัพท์สามารถครอบคลุมได้

ถึง 7 ด้าน ได้แก่ 

1. รู้ระดับของค าที่พบไม่ว่าจากค าพูดหรือข้อความ  

2. รู้ข้อจ ากัดของการใช้ค าศัพท์นั้นตามหน้าที่ของค าและสถานการณ์ต่างๆ 

3. รู้การน าค าศัพท์ไปใช้ในโครงสร้างของประโยค 

4. รู้รูปแบบของค าและรากค าศัพท์ 

5. รู้โครงข่ายความสัมพันธ์ของค าหนึ่งๆที่มีต่อค าอ่ืนๆ 

 6. รู้ความหมายของค าศัพท์ 

 7.รู้ความหมายที่หลากหลายของค าศัพท์ 

Newton (2008: 13-14) ได้แบ่งองค์ประกอบในการรู้ศัพท์ ออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 1. การเพ่ิมความเข้าใจในความหมายของค าศัพท์ (Incrementally) โดยในแต่ละครั้งที่

ผู้เรียนพบค าศัพท์ใหม่ความรู้ของผู้เรียนที่มีต่อความหมายของค าศัพท์นั้นๆ ก็ค่อยๆชัดเจนมากข้ึน 

เช่น เมื่อผู้เรียนรู้ความหมายของค านั้นๆแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะรู้ความหมายของค าศัพท์ได้

อย่างลึกซึ้งมากข้ึน 

 2. มิติของความหมายค าศัพท์ (Multidimensionality) การรู้ค าศัพท์นั้นมากกว่าการรู้

เพียงค าจ ากัดความ ง่ายๆเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรายละเอียดของข้อแตกต่างด้านความคิดรวบยอดของ

ค าท่ีมีความหมายเหมือนกันด้วย ในองค์ประกอบนี้ยังรวมถึง การประกอบของค าศัพท์ 

(Collocation)ด้วย เช่นมีความรู้ว่าสามารถใช้ค าว่า “a storm door”และ“a storm window” ได้ 

แต่ไม่สามารถใช้ค าว่า “a storm ceiling” หรือ “a storm floor”ได้ 

 3. ความหลากหลายของความหมายค าศัพท์ (Polysemy) ค าศัพท์หลายค ามีความหมาย

มากมาย การรู้ความหมายที่หลากหลายของค าศัพท์นั้นๆเป็นส่วนหนึ่งของการรู้ศัพท์ เช่น ค าว่า 

“place” สามารถน าไปใช้ได้ในหลายบริบทตามตัวอย่าง  

 “An outdoor grocery store can be called a market place, while a horse 

who places comes in second in a race.”  หรือ “There’s no place like home.” 

 4. ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน( Interrelatedness)การรู้ศัพท์มักเกี่ยวข้องกับการรู้

ลักษณะเฉพาะของค านั้นๆ และรวมถึงการที่ค าศัพท์นั้นเชื่อมโยงถึงค าอ่ืนๆหรือความคิดรวบยอดอ่ืนๆ

ด้วย เช่น เมื่อนึกถึงค าว่า “cat” ก็สามารถมองเห็นอากัปกิริยาของแมวได้ด้วย 
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5. การได้มาจากจ าพวกที่ต่างกัน(Heterogeneity) ความหมายของค าศัพท์ขึ้นอยู่กับ

บริบทด้านความหมายและโครงสร้าง เช่น 

 Her ideas were all over the place. 

 In gym we had to run in place. 

 This weekend we will go to our summer place. 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น องค์ประกอบการรู้ค าศัพท์ประกอบด้วยความรู้ด้านความหมาย

ของค าและความสัมพันธ์ของค าศัพท์ที่มีต่อบริบทข้างเคียงหรือค าศัพท์อ่ืนๆที่ปรากฏร่วม  นอกจากนี้

ยังรวมไปถึงการรู้รูปแบบของค าท้ังในรูปภาษาพูดและภาษาเขียน รู้ต าแหน่งของค า เช่น เข้าใจ

รูปแบบค าโครงสร้างทางไวยากรณ์ของค าและน าค าศัพท์ไปประกอบกับค าศัพท์อ่ืนได้  รู้หน้าที่ของค า

และสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ 

 ตารางที่ 7 สรุปผลการสังเคราะหเ์อกสารด้านองค์ประกอบของความรู้ด้านค าศัพท์ที่สัมพันธ์กับทักษะด้านการอ่าน 

 

 
 

องค์ประกอบ 
 

นักวิชาการ  
 

รวม 
Richard 
(1976) 

Taylor 
(1990) 

Coady 
and 

Huckin 
(1999) 

Quinn 
(2009) 

Ur 
(1996) 

Read 
(2000) 

Qian 
(2002) 

Nation 
(2005) 

Newton 
(2008) 

ความรู้ด้านรูปแบบของค า (word form) 
roots,prefixes,suffixes 

         7 

ความรู้ด้านไวยากรณ์ 
(word grammar) part of speech 

         8 

ความรู้ด้านค าท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน 
(collocation) 

         7 

ความลักษณะด้านความหมาย 
(word network) synonyms, 
antonyms 

         8 

ความรู้ด้านความหมายตรงตัว 
(denotation) 

         5 

ความรู้ด้านความหมายท่ีเป็นนัย 
(connotation) 

         5 

ความรู้ด้านการใช้ค าให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ต่างๆ 
(word register) function, 
appropriateness, negative or 
positive association 

         8 

ความรู้ด้านความหมายและการน าไปใช้
ในการสื่อสาร  
(Meaning and use) 

         7 
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 5. ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

    ความเป็นมาของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes) ปรากฏขึ้นในปี 1974 

และมีการน าใช้ในการเรียนการสอนทั่วไปในปี 1975 (Johns, T.F.1981) เนื่องจากการเรียนการสอน

ภาษาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษนั้นมีการยกระดับความเป็นมืออาชีพเพ่ิมขึ้น  การเรียน

การสอนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจนั้นเกิดขึ้นหลายสภาพการณ์ อาทิเช่น การเรียนภาษาของบริบทของ

เจ้าของภาษา เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนนาดา ประเทศออสเตรเลีย 

และประเทศนิวชีแลนด์ ประเทศเหล่านี้ก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนใน

ประเทศเหล่านี้ด้วย  ส าหรับประเทศที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น 

ประเทศเยอรมัน ประเทศฟินแลนด์ หรือแม้แต่ประเทศที่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองก็ตาม

ประเทศเหล่านี้ก็มีความต้องการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับในระดับอุดมศึกษาโดยมี

จุดประสงค์ในการเรียนนั้นได้แก่  การอ่านบทความเชิงวิชาการ และเป็นพ้ืนฐานไปสู่การศึกษา

ระดับสูงต่อไป 

 5.1 ประเภทของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

              Dudley-Evans and St. John (1998) ได้แบ่งประเภทของภาษาเชิงวิชาการโดยแสดง

เป็นแผนภาพ ได้ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
  

 
ที่มา : Dudley-Evans and St. John, Development in ESP: A multi-disciplinary approach, 2nd ed.  
(Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 6-7.  

English for Specific Purposes (ESP) 

English for Academic Purpose (EAP) English for Occupational (EOP) 

English for 

(Academic) 

Science and 

Technology 

English for 

(Academic) 

Medical 

Purpose 

English for 

(Academic)  

Legal 

Purpose 

English for Professional 

Purpose 
English for Vocation Purposes 

English for 

Medical 

English for 
Business 
Purpose 

Pre-Vocational 

English 

Vocational 
English Occupational 

(EOP) 

English for 

(Academic) 

Finance and 

Economics 

รูปภาพที่ 4 multi-disciplinary approach 
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 จากรูปภาพที่ 4  จะเห็นว่าภาษาอังกฤษเชิงวิชาการจะอยู่ภายใต้ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (EAP) นั้นจะมีสาขาวิชาหลักๆ คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหาร

แพทย์ กฎหมาย ธุรกิจ การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี และการบริหารธุรกิจส าหรับ

ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (EOP) นั้นเป็นการเรียนระดับวิชาชีพ ไม่ใช่การเรียนเพ่ือการศึกษาหรือ

วิชาการ ซึ้งในสายวิชานี้จะรวมไปถึงการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา หรือการศึกษาที่ไม่ใช่งานในระดับ

วิชาชีพ (Non-Professional) เช่นการท างานหรือฝึกงานก่อนการปฏิบัติงานจริง  (Pre-Work) ส่วน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีวศึกษา (EVP) นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือภาษาอังกฤษระดับ

อาชีวศึกษา (Vocational English) ซึ้งเก่ียวข้องกับการฝึกใช้ภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพเฉพาะสาขา 

และภาษาอังกฤษก่อนระดับอาชีวศึกษา (Pre-Vocational English) ซึ่งหมายถึงการฝึกภาษาในเรื่อง

ต่างๆ ทั่วไปเพ่ือเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ เช่นวิธีการสมัครงาน ทักษะการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น 

ส าหรับภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ (EBP) นั้น มีขอบเขตกว่างขวางและเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษทั่วไป

ค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ นอกจากนี้ Dudley-Evans 

and St. John (2000: 6-7) ยังกล่าวถึงความแตกต่างระกว่างการเรียนเพื่อการศึกษา (Academic 

purposes) กับการเรียนเพ่ืออาชีพ (Occupational, professional purposes) คือวัตถุประสงค์ใน

การเรียนนั่นเอง เช่น นักเรียนแพทย์จะเรียนภาษาอังกฤษด้านวิชาการ (Academic purposes) เพ่ือ

การศึกษาและเป็นความรู้ทางวิชาการและเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับปฏิบัติหน้าที่แพทย์เพ่ือใช้ในการ

ประกอบอาชีพ (Occupational, professional purposes) เช่นการฝึกปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ใน

โรงพยาบาล เป็นต้น 

 Hutchinson and Waters (1989) ได้แบ่งภาษาอังกฤษเฉพาะกิจออกเป็น 3 

ประเภท   ได้แก่ 

 1. ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English for Science and 

Technology: EST)   ซึ่งแบ่งเป็นสาขาย่อยดังนี้ 

   1.1 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านวิชาการ (English for Academic Purposes: 

EAP) เช่น ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษาทางการแพทย์ (English for Medical Studies) 

   1.2 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านวิชาชีพ (English for Occupational 

Purposes: EO เช่น ภาษาอังกฤษส าหรับช่างเทคนิค (English for Technicians) 
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 2. ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (English for Business and 

Economics: EBE) ซึ่งแบ่งเป็นสาขาย่อยดังนี้ 

   2.1 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านวิชาการ (English for Academic Purposes: 

EAP) เช่น ภาษาอังกฤษส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ (English for Economics) 

   2.2 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านวิชาชีพ (English for Occupational 

Purposes: EOP) เช่น ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการ (English for Secretaries) 

 3. ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาสังคมศาสตร์ (English for Social Science: ESS) ซึ่ง

แบ่งเป็นสาขาย่อยดังนี ้

  3.1 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านวิชาการ (English for Academic Purposes: 

EAP) เช่น ภาษาอังกฤษด้านจิตวิทยา (English for Psychology) 

  3.2 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านวิชาชีพ  (English for Occupational 

Purposes: EOP) เช่น ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอน (English for Teaching) 

  John (John, 1990, quoted in Robinson, 1991: 4) จ าแนกภาษาอังกฤษเฉพาะ

กิจออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านวิชาการ ซึ่งแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  1.1 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านวิชาการทั่วไป (General English for Academic 

Purposes) 

  1.2 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะสาขา (Discipline Specific) เป็นการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 

 2. ภาษาอังกฤษเพ่ือความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพชั้นสูง (Professional) ซึ่งแบ่งเป็น 3 

ประเภทคือ 

  2.1 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านธุรกิจ 

  2.2 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านสังคม 

2.3 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านเทคโนโลยี 
 Jordan (1997) ได้ก าหนดภาษาอังกฤษเฉพาะกิจไว้อย่างชัดเจนสองประเด็นหลัก นั่นก็

คือ: ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (EOP / EVP / EPP) และ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (EAP) ภายใต้หลัก

ใหญ่ของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการนั้นก็มีสาขาย่อยอยู่สองสาขาอันได้แก่ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
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ทั่วไป (EGAP) และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเฉพาะสาขา (ESAP) (Blue, 1988a cited in Jordan, 

1997). 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทั่วไป (EGAP) 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทั่วไปนั้นจะมีองค์ประกอบทั่วไปโดยไม่เน้นเนื้อหาที่เป็นเฉพาะ
ด้านมากเกินไป โดยส่วนใหญ่จะเป็นทักษะด้านการเรียน สไตล์ด้านวิชาการทั่วไปรวมไปถึงสมรรถนะ
ด้านการใช้ภาษา ทักษะด้านการเรียนเหล่านี้รวมถึง  ประสิทธิภาพในการฟัง และจดบันทึก การเขียน
ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ    ประสิทธิภาพด้านการอ่าน การเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
คิดเห็นด้านวิชาการ  ซึ่งทักษะที่กล่าวมาเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อความสามารถด้านวิชาการซึ่งจะน าไปสู่
การเรียนในระดับสูงต่อไป 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเฉพาะสาขา (ESAP) 
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเฉพาะสาขาจะระบุเฉพาะสาขาของผู้เรียน อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ

ส าหรับกฎหมาย ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร  ภาษาอังกฤษส าหรับเศรษฐศาสตร์  โดยการฝึกนั้นจะ

ให้ผู้เรียนได้อ่านต าราเรียน และฟังการบรรยาย เป็นต้น 

     การอ่านเชิงวิชาการ 

 การอ่านเชิงวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการสื่อสารในสาระวิชาต่างๆด้านสังคม 

(Alexander, Agent, and Spencer,2008:150) ซึ่ง Jordan (1997) ได้กล่าวถึงบทอ่านเชิงวิชาการ 

นั้นหมายถึงการอ่านหนังสือ บทความต่างๆที่เป็นภาษาเปูาหมาย เพ่ือจุดประสงค์เฉพาะด้านวิชาการ

และจะมีความสัมพันธ์กับทักษะการเขียน นอกจากนี้ Alexander, Agent, and Spencer (2008) ยัง

ได้ข้อคิดเห็นที่สนับสนุน Jordan กล่าวคือ บทอ่านด้านวิชาการมีความสัมพันธ์กับอ่านที่หลากหลาย 

อาทิเช่น หนังสือเรียน หนังสืออ้างอิง คู่มือต่างๆ การอ่านสรุปบทเรียนแบบสั้นๆ บทความทางวิชาการ 

การอ่านรายงาน การอ่านบทความรายกรณีศึกษา ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าการอ่านเชิงวิชาการมี

คุณลักษณะที่ส าคัญคือ ประการที่หนึ่งต้องมีตัวบทที่หลากหลาย ประการที่สองคือ มีบริบทที่เป็น

ธรรมชาติเชิงวิชาการตามระดับผู้เรียน และประการที่สาม คือสามารถเห็นผลลัพธ์จากการอ่ านที่

ชัดเจน เป็นต้น 

 กลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิชาการ 

 ในกระบวนการอ่านเชิงวิชาการเพ่ือความเข้าใจมีความเกี่ยวข้องกับ ความเข้าใจในตัว

เนื้อหาเฉพาะเรื่องนั้นๆ ดังนั้นจึงมีทักษะและกลยุทธ์ในการอ่านที่จ าเป็นที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตาม
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จุดประสงค์ที่อ่านดังนั้น Jordan (1997) ได้กลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงวิชาการระบุถึงกลยุทธ์ด้านการ

อ่านเชิงวิชาการ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 กลยุทธ์ด้านการคาดเดาตัวบท 

 กลยุทธ์ในการกวาดสายตาหาประโยคสรุปในตัวเรื่องอย่างรวดเร็ว 

 กลยุทธ์ในการหาข้อมูลที่ส าคัญจากเรื่อง 

 กลยุทธ์ในการแยกข้อมูลที่ เป็นข้อเท็จจริ งและความคิดเห็น  ความคิดที่ส าคัญ  

ความสัมพันธ์ระหว่างค าพูดที่พูดออกมาอย่างชัดเจนและค าพูดที่พูดออกมาเป็นนัย เป็นต้น 

 กลยุทธ์ในการอนุมานความ 

 กลยุทธ์ในการหาความหมายในค าที่เราไม่เข้าใจ 

 กลยุทธ์ในการเขียนกราฟ ตาราง  ภาพต่างๆ   

 กลยุทธ์ด้านการเรียงความหมายด้านภาษาท่ีใช้รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประโยค  

เป็นต้น 

 Alexander, Agent, and Spencer (2008) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ในการอ่านบทอ่านเชิง

วิชาการไว้ดังต่อไปนี้ 

 กลยุทธ์ด้านการระบุจุดประสงค์ในการอ่านไว้อย่างชัดเจนก่อนอ่าน 

 กลยุทธ์ด้านการส ารวจบทอ่าน ตามสื่อที่ก าหนดให้ เช่น สื่อ ภาพ  การวางโครงเรื่อง    

เป็นต้น 

 กลยุทธ์ด้านการสรุปไว้ล่วงหน้าด้านผลลัพธ์ที่จะเกิดจากบทอ่าน เป็นต้น 

 สรุปว่าการอ่านเชิงวิชาการนั้นมีกลยุทธ์ที่ส าคัญและจ าเป็นในการอ่านเพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจ อาทิเช่น กลยุทธ์ในการกวาดสายตาหาประโยคสรุปในตัวเรื่องอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์ในการหา

ข้อมูลที่ส าคัญจากเรื่อง กลยุทธ์ในการแยกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็น  ความคิดที่ส าคัญ  

ความสัมพันธ์ระหว่างประโยค ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นทั้งขั้นก่อนอ่าน ระหว่างอ่าน และหลั งการ

อ่าน เป็นต้น 

 ภาษาอังกฤษส าหรับครู (English for teachers) 

 ส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรในคณะครุศาสตร์ต้องเรียนวิชาชีพครูซึ่งการศึกษาในกลุ่ม

วิชาชีพครูเป็นมาตรด้านวิชาชีพที่นักศึกท่ีเรียนในสาขาครูต้องผ่านมาตรฐานทางวิชาชีพ เมื่อพิจารณา

จากภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแล้ววิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูจัดอยู่ในประเภท ภาษาอังกฤษเชิง
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วิชาการเฉพาะสาขาวิชา(English for academic specific purpose: EASP) ที่มีการเน้นเนื้อหาที่

ส าคัญต่ออาชีพครูอยู่ภายใต้เนื้อหาตามกรอบมาตรฐานคุรุสภาก าหนด ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน

ความรู้ด้านวิชาชีพ 9 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้  (คุรุสภา,2548) 

    1. ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 

    2. การพัฒนาหลักสูตร 

    3. การจัดการเรียนรู้ 

    4. จิตวิทยาส าหรับครู 

    5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 

    6. การบริหารจัดการในห้องเรียน 

    7. การวิจัยทางการศึกษา 

    8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

    9. ความเป็นครู  

 จากที่กล่าวมาจากข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

หลักใหญ่ก็คือ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทั่วไปและการอ่านเชิงวิชาการเฉพาะสาขาวิชาโดยที่

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทั่วไปจะเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นทักษะพ้ืนฐานทั่วไปในระดับอุดมศึกษาโดยมี

จุดประสงค์เพ่ือเป็นทักษะทางวิชาการเบื้องต้นที่จะน าไปสู่ในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการเฉพาะสาขาวิชานั้นจะเน้นเนื้อหาวิชาเฉพาะสาขาวิชานั้นๆรวมไปถึงวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ

ครูจัดอยู่ในประเภทภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเฉพาะสาขาวิชา(English for academic specific 

purpose: EASP)เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความช านาญและมีความรู้ด้านเนื้อหาเฉพาะสาขาเพ่ิมข้ึน 

 6. เครื่องมือวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิชาการและกลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ 

 แบบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิชาการและกลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์เป็นเครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีหลักการและองค์ประกอบ

ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 6.1 แบบวัดและประเมินความสามารถทางการอ่านทางวิชาการ 

 แบบวัดและเครื่องมือในการประเมินผลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากในการตรวจสอบระดับ

ของความสามารถในการอ่านของผู้อ่าน ดังจะเห็นได้จากการที่นักวิจัยได้แนะแนวทางในการประเมิน
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ไว้ อาทิ อัจฉรา วงศ์โสธร ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการประเมินทักษะในการอ่านว่าสามารถพิจารณาได้เป็น 

2 ลักษณะ ได้แก่ เกณฑ์ที่ก าหนดตามส่วนประกอบของภาษาแบบแยกย่อย และเกณฑ์ที่ก าหนดตาม

ความสามารถในการรับสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ความสามารถที่เป็นเกณฑ์แบบย่อย ได้แก่ ความรู้ในด้านศัพท์ หมายถึงความสามารถ

ในการเข้าใจค าศัพท์และส านวนต่างๆ และความรู้ในด้านไวยากรณ์ คือความสามารถในการใช้ความรู้

ด้านไวยากรณ์ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของค า การเชื่อมโยงเนื้อความ และหน้าที่ของภาษา 

 2. ความสามารถที่เป็นเกณฑ์ตามความสามารถในการรับสาร ได้แก่ ความสามารถในการ

เรียบเรียงความ คือ ความสามารถในการท าความเข้าใจบทอ่านและตอบค าถามที่ให้โดยเรียบเรียง

ถ้อยค าใหม่โดยได้ใจความดังเดิม ความสามารถในการอ่านรายละเอียด หมายถึงความสามารถในการ

โยงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเข้ากับใจความของเรื่อง ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ คือ

ความสามารถในการระบุแก่นเรื่อง หัวเรื่อง และใจความส าคัญของเรื่อง และความสามารถในการ

วิเคราะห์ และประเมินความสัมพันธ์ของเนื้อความ และสุนทรียศาสตร์ของการใช้ภาษา คือสามารถ

เข้าใจเจตนา ทัศนคติที่แฝงอยู่ของผู้เขียน และสามารถวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุและผลที่เกิดขึ้น พร้อม

ทั้งสามารถประเมินบทอ่านได ้

 ในส่วนของ Finochiaro and Sako (1983) ได้กล่าวถึงรูปแบบของแบบทดสอบที่ใช้ใน

การประเมินการอ่านไว้ดังนี้ แบบทดสอบแบบอัตนัย ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้เรียนตอบค าถามจาก

เรื่องที่อ่าน โดยการเขียนค าตอบเป็นประโยค หรือข้อความ และแบบทดสอบแบบปรนัย ซึ่งเป็น

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ถูกผิด หรือจับคู่ นอกจากนี้ Finochiaro and Sako (1983) ยังได้

กล่าวถึงการออกแบบการประเมินนั้นควรจะครอบคลุมในด้านของ ศัพท์ บริบทในการคาดเดา 

ใจความส าคัญ  รายละเอียดในเรื่อง การสรุปเรื่อง อารมณ์ ความสัมพันธ์ของข้อความ และโครงสร้าง

ของประโยค 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการประเมินผลทางการอ่านทางวิชาการนั้นมีความส าคัญมาก การ

ประเมินผลการอ่านจึงควรประเมินอย่างครอบคลุมในทุกๆ ด้านทั้งด้านของศัพท์ รายละเอียด รวมถึง

ใจความส าคัญในเรื่อง 

 6.2 แบบวัดและประเมินความรู้ด้านค าศัพท์ 

  แบบวัดและประเมินความรู้ด้านค าศัพท์เป็นสิ่งที่ส าคัญที่ใช้ในการวัดและประเมิน

ความรู้ด้านค าศัพท์ของผู้เรียน ซึ่ง  Nation (2003: 372, 344)  ได้กล่าวว่า ไม่ควรใช้ศัพท์เดี่ยวในการ
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สร้างแบบทดสอบ เพราะความหมายของค าศัพท์จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ปรากฏในภาษา การ

ทดสอบศัพท์อาจถามเกี่ยวกับศัพท์ที่มีความหมายต่างๆ หรือความหมายเดียวที่สามารถใช้ศัพท์หลาย

ค าแสดง และศัพท์ที่อยู่ในหมวดวงเดียวกัน (อัจฉรา วงศ์โสธร 2544: 89) ในขณะที่ Heaton (1997: 

51-52) ให้ความเห็นต่อการทดสอบค าศัพท์ว่าควรหลีกเลี่ยงการเกี่ยวโยงกับโครงสร้างทางไวยากรณ์ 

เนื่องจากนักเรียนอาจจะประสบความยากล าบากในการเข้าใจค าศัพท์ที่ต้องการทดสอบ เช่นเดียวกัน

กับการทดสอบไวยากรณ์ก็ควรหลีกเลี่ยงการวัดค าศัพท์เช่นกัน และสิ่งที่ต้องค านึงอีกประการหนึ่งคือ

การคัดเลือกค าศัพท์มาทดสอบ โดยควรคัดเลือกจากหลักสูตร หนังสือเรียนที่ใช้ สื่อการอ่านต่างๆหรือ

จากการจัดท าความถี่ค าศัพท์ นอกจากนี้ยังสามารถน ามาจากข้อผิดพลาดของนักเรียน เช่นจากการท า

แบบฝึกหัดต่างๆได ้

 การทดสอบค าศัพท์ผู้สอนยังต้องรู้ถึงประเภทต่างๆของแบบทดสอบซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลาย

ท่านกล่าวไว้ดังนี้ (Thornbury 2002: 171-175; Heaton 1997: 51-63) 

 1. ประเภทเลือกตอบ (Multiple choice test) แบบทดสอบประเภทนี้เป็นที่นิยมมาก 

สามารถตรวจได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถน ามาทดสอบทั้งกับค าเดี่ยวๆหรือค าในเนื้อเรื่องก็ได้ โดย

ส่วนใหญ่แล้ว ข้อสอบประเภทนี้มีวิธี การวัดความรู้ด้านค าศัพท์ 2 แบบใหญ่ๆด้วยกัน คือ การให้

นักเรียนเลือกความหมายที่ใกล้เคียงกับศัพท์ที่ก าหนดให้ และให้นักเรียนเลือกค าศัพท์ที่เหมาะสมเติม

ลงในประโยคให้สมบูรณ์ 

 2. การเติมค าตอบ (Gap filling) เป็นแบบทดสอบที่ต้องการให้ผู้เรียนฟ้ืนค าจากความ

ทรงจ า เพื่อน ามาเติมลงในประโยคหรือเนื้อเรื่อง ดังนั้นแบบทดสอบประเภทนี้นอกจากจะวัดความจ า

แล้วยังวัดการน าค าศัพท์ไปใช้อีกด้วย โดยลักษณะข้อสอบประเภทนี้ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ Cloze 

test ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่จะเว้นช่องว่างไว้อย่างสม่ าเสมอเป็นต้นว่า ทุกค าที่เจ็ด แปด หรือเก้า วิธีนี้

จะเป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ได้อย่างกว้างขวาง 

 3. เขียน (Writing) เป็นแบบทดสอบค าศัพท์ที่เน้นการน าค าศัพท์ไปใช้ เช่น ให้นักเรียน

เขียนเรื่องโดยใช้ค าศัพท์ที่ได้ให้ไว้ 

 4. ค าท่ีเกี่ยวข้องกัน (Associated words) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ  

  4.1 วัดการรู้ค าศัพท์ (Recognition) เช่น หาค าที่แตกต่างจากพวกหรือไม่เข้ากลุ่ม 

  4.2 วัดการน าไปใช้ (Production) เช่นให้นักเรียนระบุหัวเรื่องของกลุ่มค าศัพท์ที่ให้  
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 5. การจับคู่ (Matching) เป็นการวัดความรู้ด้านศัพท์ของนักเรียนอีกวิธีหนึ่ง โดยการให้

ค าศัพท์จ านวนหนึ่งแล้วให้นักเรียนเลือกค าศัพท์ที่ก าหนดให้ตอบลงในประโยคให้สมบูรณ์ หรือการให้ 

Column A เป็นค าศัพท์ และ Column B เป็นความหมาย แล้วให้นักเรียนเลือกความหมายจาก 

Column B ตอบให้ตรงกับค าศัพท์ในColumn A เป็นต้น 

 6. การท าค าศัพท์ให้สมบูรณ์ (Completion) เช่น การเว้นค าบางค าของศัพท์แล้วให้

นักเรียนเติมให้สมบูรณ์ เช่น Snakes are one of the (1) d-m-n -- t groups of (2) r-pt----: 

there are at least 2,000 different  

 Dunmore (1989: 343-344) ได้ศึกษารูปแบบการทดสอบหรือแบบฝึกหัดพ้ืนฐานเพ่ือใช้

ในการทดสอบความสามารถด้านค าศัพท์ ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบของแบบทดสอบหรือแบบฝึกที่พบ

เห็นไดใ้นหนังสือเรียนไว้ดังนี้  

 1.จับคู่ค าที่มีความหมายเหมือนกับค าศัพท์ที่อยู่ในข้อความที่มี โดยอาจอยู่ในลักษณะ

เลือกตอบแบบมีตัวเลือก 3 ถึง 4 ตัวเลือก โดยค าศัพท์ที่น ามาถามนั้นเป็นค าศัพท์ที่ผู้เรียนพบเห็นมา

ก่อนล่วงหน้าแล้วในบทอ่าน แต่ผู้สอนคาดว่านักเรียนไม่ทราบความหมาย 

 2. เลือกค าท่ีเหมาะสมมาเติมลงในช่องว่าง โดยนักเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์แล้ว 

 3. ให้รายการค าศัพท์ที่นักเรียนไม่ทราบความหมายแก่นักเรียนก่อนอ่านข้อความ 

หลังจากนั้นให้บอกความหมายของค าศัพท์นั้นๆในแต่ละข้อความโดยใช้กลวิธีการเดาความหมาย

ค าศัพท์จากบริบท 

 4. แบบฝึกที่มีบริบทที่เอ้ือให้นักเรียนสามารถใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จาก       

บริบทได ้

 Lewis (2000) ได้ใหต้ัวอย่างค าถามในการทดสอบความรู้ค าศัพท์ไว้ดังนี้ 

      1. ค าถามวัดการเลือกใช้ค าศัพท์ให้ถูกต้องกับบริบทตัวอย่างเช่น 

The government is trying to close the _______ between rich and poor. 

 a. space    b. gap    c. distance   d. door 

        2. ค าถามท่ีใช้วัดความสามารถในการเลือกใช้ค าศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน ตัวอย่างเช่น  

Which of the following are correct?  

 My ……………….was damaged. 

  a. car       b. health   c. income d. holiday   
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      3. ค าถามท่ีใช้วัดความสามารถในการใช้ค าได้ถูกต้องกับความหมายตัวอย่างเช่น 

Which of the followings contain correct uses of the verb break? 

a. I have broken my watch. 

b. It broke his confidence. 

c. A sudden cry broke the silence. 

d. You said you’d help. You can’t break your promise! 

e. Shall we break the meeting now?  

4. ค าถามวัดความสามารถในการใช้ค าศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน 

How many nouns do you know which can go immediately after these words?  

a. market (research, price, penetration etc…) 

b. price (rise, stability, promise etc…) 

c. football (match, stadium, player etc…) 

d. train (timetable, ticket, crash, station, times etc…) 

 ดังนั้นการทดสอบความรู้ค าศัพท์ในการสอนภาษาที่ เน้นค าศัพท์จึงเป็นการทดสอบ

ความสามารถในการใช้ค าศัพท์ให้ถูกต้องกับบริบท ความหมาย และค าศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน แต่ถึง

อย่างไรก็ตาม ค าศัพท์ที่น ามาทดสอบนั้นควรที่จะเหมาะสมกับระดับของผู้เรียนด้วยนอกจากนี้ ในการ

ทดสอบความรู้ค าศัพท์  

 Nation (1983) ได้แบ่งออกเป็น ชนิดของแบบทดสอบตามวัตถุประสงค์ของการวัดไว้ดังนี้ 

 1. การทดสอบความสามารถด้านค าศัพท์ (Proficiency tests) เป็นการวัดความรู้

ค าศัพท์ว่าผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์มากน้อยเพียงใด หรือรู้มากพอที่จะใช้ในการสื่อสารในแต่ละ

ทักษะได้หรือไม่ การทดสอบลักษณะนี้จ าแนกออกได้เป็น 2 ชนิดได้แก ่

 1. การทดสอบความสามารถด้านค าศัพท์ (Proficiency tests) เป็นการวัดความรู้

ค าศัพท์ว่าผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์มากน้อยเพียงใด หรือรู้มากพอที่จะใช้ในการสื่อสารในแต่ละ

ทักษะได้หรือไม่ การทดสอบลักษณะนี้จ าแนกออกได้เป็น 2 ชนิดได้แก ่

 1.1. การวัดวงความรู้ค าศัพท์ (Measuring total vocabulary size) เป็นการวัด

เพ่ือที่จะทราบว่าผู้เรียนรู้ค าศัพท์จ านวนมากน้อยเพียงไร ข้อสอบจะถูกสร้างขึ้นจากค าศัพท์ที่ได้จาก
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การสุ่มเอาค าศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรมหรือค าศัพท์ในบัญชีค าศัพท์ (Vocabulary list) และหลัง

การทดสอบจะมีการน าเอาคะแนนที่ได้มาค านวณด้วยสูตรดังนี้ 

     วงความรู้ค าศัพท์ = จ านวนค าตอบที่ถูกต้อง   ×   จ านวนค าศัพท์ในพจนานุกรม 

                                 จ านวนข้อสอบทั้งหมด                        1 

 1.2. การวัดวงความรู้ค าศัพท์เฉพาะกลุ่ม (Measuring knowledge of a particular 

group of words) เป็นการวัดเพ่ือที่จะทราบว่า ผู้เรียนรู้ค าศัพท์ระดับใด เพียงพอหรือเหมาะสมกับ

ระดับที่จะเรียนแล้วหรือไม่ เช่น ผลจากการวัด พบว่าผู้เรียนมีความรู้ค าศัพท์ระดับที่ 2 ของหนังสือ 

Longman Structure Reader จ านวน 500 ค า หมายความว่าผู้เรียนจะมีความสามารถที่จะอ่าน

หนังสือฉบับนั้นได้ในระดับที่สองหรือต่ าว่า 

   2. การทดสอบ (Testing) เป็นการทดสอบท่ีมักใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ค าศัพท์ 

แบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ 

 2.1 การทดสอบการจ าค าศัพท์ (Recognition test) เป็นการวัดว่า ผู้เรียนสามารถจ าค า

ที่เรียนไปได้มากน้อยเพียงใด การทดสอบแบบนี้จะง่ายกว่าการทดสอบการระลึกเพราะในการสอนจะ

มีค าตอบที่ผู้เรียนนึกอยู่ปรากฏให้เห็น เช่น ผู้เรียนเขียนค าแปล และเลือกเติมค าศัพท์ให้ถูกต้อง 

 2.2 การทดสอบเพ่ือวัดการระลึกค าศัพท์ (Recall test) เป็นการวัดว่าผู้เรียนสามารถจ า

ค าศัพท์ที่เรียนไปได้มากน้อยเพียงไรผู้เรียนจะต้องเขียนหรือพูดค าตอบเองโดยไม่มีตัวเลือกให้เห็นเช่น

การให้ผู้เรียนเขียนค าศัพท์ที่ได้เรียนไปตอนท้ายชั่วโมง เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น การสร้างแบบทดสอบค าศัพท์นั้นผู้สอนควรค านึงถึงลักษณะขอแบบทดสอบ

ประเภทต่างๆและเลือกน ามาใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด และควรค านึงหลักในการ

สร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถค าศัพท์ด้วย  ซึ่งผู้วิจัยได้ยึดแนวทางในการพัฒนาการทดสอบ

ค าศัพท์ของ อัจฉรา วงศ์โสธร (2544: 89) และ  Thornbury (2002: 171-175) ที่ระบุเทคนิคต่างๆใน

การออกแบบสอบด้านค าศัพท์มาเป็นแนวทางในการทดสอบต่อไป  

 6.3  แบบประเมินการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ 

แบบประเมินการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์เป็นแบบประเมินที่ใช้ในการส ารวจการใช้กลยุทธ์

ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ที่ผู้เรียนใช้ในระหว่างอ่าน โดยมีการสังเคราะห์กลยุทธ์(Vocabulary Learning 

Strategies: VLSQ) ของนักวิชาการต่างๆ อาทิ Rubin and Thompson ,1994; 

Stoffer,1995;Gu,1996 ; Lawson and Hogben,1996;Schmitt,1997;Hedge,2000; Cook,2001; 
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Deccarrio,2001;Nation,2001. มาพัฒนาขึ้นเป็นค าถามดังต่อไปนี้ 1. กลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศัพท์

ใหม่ (Ascertaining strategies) ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย ได้แก่ การเดาความหมายจากบริบท 

(guess from textual context) การวิเคราะห์หน้าที่ของค า (analyze part of speech) การ

วิเคราะห์โครงสร้างค า (analyze affixes and roots) การเชื่อมค าไปสู่ประสบการณ์เดิม (connect 

word to a personal experience)การศึกษาค าที่ส าคัญ  (use key word method, e.g. 

Synonyms /antonyms) การจัดกลุ่มค าประเภทเดียวกัน (use of the categories word group) 

การสืบค้นพจนานุกรมเจ้าของภาษา (monolingual dictionary) 2. กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวม

ค าศัพท์ (Storing Strategies) ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย ได้แก่ การใช้แผนภูมิความหมาย( use 

semantic maps) การถอดความ(paraphrase the word meaning) การจัดค าเป็นหมวดหมู่การค า

( word lists)ฝึกการใช้พจนานุกรม( practice using dictionary) เก็บรวบรวมค าศัพท์ไว้ในสมุด

รวบรวมค าศัพท์ ( keep vocabulary notebook)และ 3.กลยุทธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ 

(Elaborating strategies) ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย ได้แก่การน าศัพท์ใหม่มาแต่งประโยค (use new 

word sentence)การทดสอบค าศัพท์ (test oneself with word tests)ฝึกการใช้ค าศัพท์เดิมใน

บริบทการใช้ภาษาอ่ืนๆ (do extra vocabulary exercises in difference sources) จากจากกล

ยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นเครื่องมือ

หรือกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเพ่ิมพูนค าศัพท์และสามารถน าไปใช้ในการเรียนภาษาที่สอง

อย่างมีสิทธิภาพ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนที่เน้นภาระงานเป็นฐาน 

  อุษา มะหะหมัด (2557) ได้ท างานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน

ภาษาอังกฤษเน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดย

มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน

เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือ

ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงานเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิด

วิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและ 3) เพ่ือขยายผลการใช้รูปแบบการสอนอ่าน

ภาษาอังกฤษเน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางหลวงที่ก าลังศึกษาใน
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการ

สอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ  ผลการวิจัย พบว่า 1. 

รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงานเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา มีชื่อว่า “ADAA Model” มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ เน้นที่ผู้เรียนเป็น

ผู้สร้างความรู้ขึ้นเองอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการปฏิบัติภาระงาน และผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการ

เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมที่เน้นการร่วมมือกันเรียนรู้ 2) วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   3) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 กระตุ้นความรู้เดิม (Activating 

background knowledge: A) ขั้นที่ 2 ปฏิบัติภาระงาน (Doing task: D) ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ภาษา 

(Analyzing language: A) และขั้นที่ 4 ประเมินผลภาระงาน (Assessing task: A) 4) การวัดและ

ประเมินผล 2 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและด้านทักษะการ

คิดวิเคราะห์ และ5) เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย ผู้เรียน

ต้องมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานส าหรับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ภาระงานที่มอบหมายเป็นเครื่องมือใน

การเรียนรู้ และการท างานกลุ่มควรประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

พบว่า รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.29/81.30  2. 

ประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า หลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

เพ่ือความเข้าใจ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบมี

พัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก 2.3) หลังเรียนตาม

รูปแบบนักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ที่สุด 3. ผลการขยายผลรูปแบบพบว่า หลังการเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีพัฒนาการด้าน

ทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก และมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 

 รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เทคนิคโดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานเพ่ือพัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจและความคิด
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สร้างสรรค ์ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

รูปแบบการการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคโดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อ

พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ให้มี

คุณภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

เทคนิคโดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ

และความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของผู้เรียนก่อนและหลังการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่

พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ

รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557     จ านวน 2 ห้องเรียนโดย

วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความเข้าใจ

ในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดทักษะความคิด

สร้างสรรค์ ก่อน ระหว่างและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา  ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบการเรียน

การสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานเพ่ือพัฒนาการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีชื่อว่า “ PRAPE 

Model” มีองค์ประกอบ 6 ประการคือหลักการ เนื้อหา กิจกรรม บทบาทของผู้เรียน บทบาทผู้สอน 

และการจัดสภาพการเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน 

(Preparation: P) 2) ขั้นระหว่างปฏิบัติภาระงาน (Reading Tasks: R) 3) ขั้นหลังปฏิบัติภาระงาน 

(Analysis: Language Focus & Practice : A) 4) ขั้นสร้างโครงงาน และการน าเสนอโครงงาน 

(Project Creation :P) 5) ขั้นประเมินผลการน าเสนอโครงงานและความคิดสร้างสรรค์ของโครงงาน 

(Evaluation of Creative Projects : E)โดยที่รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนามีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 78.08/ 80.22  2. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ( PRAPE Model) 

กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  3. ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการ

สอน (PRAPE Model) มีพัฒนาการสูงขึ้น และ 4. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการ

เรียนการสอน (PRAPE Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
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 วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระ

งานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาส าหรับผู้ใหญ่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาส าหรับ

ผู้ใหญ่  เพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กลวิธีอภิ

ปัญญาในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้รูปแบบ ฯ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้

รูปแบบฯทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา12 คน ที่สมัครเรียนวิชาอ่านภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์รวม

นักศึกษาแบ็บติสต์ กรุงเทพฯ ระหว่างเดือน ก.ค.55 - ส.ค.55 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ๆ ละ 90 นาที 

ส าหรับเครื่องมือวิจัยที่ใช้ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการบอกความคิด แบบส ารวจ 

แบบทดสอบ และแผนการเรียนรู้ ผลการวิจัยปรากฏว่า รปูแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี 5 องค์ประกอบ 

คือ หลักการ วัตถุประสงค์การด าเนินงานกระบวนการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล เรียกว่า 

META Model มีการด าเนินงาน 4 ขั้นคือขั้นจัดการก่อนปฏิบัติงาน (M) ขั้นสนับสนุนขณะปฏิบัติงาน 

(E) ขั้นฝึกฝนหลังปฏิบัติงาน (T) และ ขั้นประเมินผลลัพธ์ (A) ซึ่งรูปแบบได้รับการประเมินจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 5 คนว่าอยู่ในระดับดีมาก และแผนการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 

และคะแนนความเข้าใจการอ่านของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยรูปแบบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลให้เรียนรู้ความเข้าใจการอ่านในระดับตีความและสรุปความดี

ขึ้น นักศึกษามีความสามารถในการใช้กลวิธีอภิปัญญาหลังเรียนด้วยรูปแบบสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลให้มีการใช้กลวิธีการถามค าถามและการก าหนดวัตถุประสงค์

เพ่ิมข้ึน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับพอใจมาก และมีผลให้ผู้เรียนได้

ใช้ศักยภาพของตนร่วมมือกันท าภาระงานท าให้สนุกสนานกับการอ่านภาษาอังกฤษ 

 สุกานดา ญาติพร้อม (2550 : 54) ได้ท าการศึกษาการบูรณาการกิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานกับ

กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเอง

ของนักเรียนระดับความก้าวหน้า พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษที่บูรณาการกิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานกับกลวิธีเสริมต่อ

การเรียนรู้พบว่าผู้เรียนมีระดับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนหลังการทดลอง ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังพบว่าผลการเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนโดย

การใช้กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษที่บูรณาการกิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานกับกลวิธีเสริมต่อกาเรียนรู้

พบว่าผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมข้ึนหลังการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 Allwright (อ้างถึงใน Harmer, 1992:34) ในทศวรรษที่ 1970 ท าการทดลองกับ 

นักศึกษาต่างชาติก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาโทใน University of Essex ที่ผู้สอนไม่มีเวลาสอน 

ไวยากรณ์ให้และไม่มีการแก้ไขความผิดพลาดของงานที่ท า ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องสื่อสารกันหรือถูก

ส่งไปที่ห้องสมุดเพ่ือใช้บัตรดัชนี หรือถูกส่งไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอนภาษา

ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ก าหนดให้ นักศึกษาทั้งหมดมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับกลางมาก่อน ซึ่งผลการ

ทดลองพบว่า การที่ครูจัดให้ผู้เรียนท ากิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาด้วยการสื่อสารแล้ว การเรียนภาษาจะ

เกิดข้ึน หรือพูดอีกอย่างได้ว่า ครูไม่จ าเป็นต้องสอนตามรูปแบบ (เช่น สอนไวยากรณ์โดยตรง) แต่ให้

นักเรียนท ากิจกรรมโดยการใช้ภาษาสื่อสารกันสามารถท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาได้ดีเป็นที่น่าพอใจ 

 Prabu (1979, อ้างถึงใน Harmer, 1992: 35) และทีมงานได้จัดท าหลักสูตรกระบวนการ 

(Procedural syllabus) ชื่อว่าโครงการหลักสูตรบังกาลอร์ (Bangalore Project’s syllabuses)ที่

เน้นภาระงานกับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย หลักสูตร

ดังกล่าวประกอบด้วยล าดับภาระงาน เช่น การหาทางกลับบ้านโดยใช้แผนที่ การตีความตารางเวลา

รถไฟ หรือ ตอบค าถามเก่ียวกับค าสนทนาที่นักศึกษาต้องแก้ปัญหา และครูคอยช่วยเหลือเมื่อ

นักศึกษามีปัญหา จากนั้นครูตั้งค าถามถามนักศึกษาประมาณ 2-3 ค าถามแล้วปล่อยให้นักศึกษาท า

ภาระงานเป็นการส่วนตัว ซึ่งผลการทดลองปรากฏเป็นที่น่าพอใจและได้มีการด าเนินโครงการสอน

ด้วยวิธีนี้ในปีต่อๆ มา โครงการบังกาลอร์นี้มีความส าคัญไม่เพียงแต่การน าทฤษฎีของเขาไปปฏิบัติ

เท่านั้น แต่ยังเป็นทฤษฎีรากฐานของการเรียนภาษา เช่นเดียวกับ Krashen และ Prabhuที่ให้

ความส าคัญกับการพัฒนาการสื่อสารก่อนได้ผลผลิต (production) และสอดคล้องกับ Allwright ที่

เห็นว่าการมุ่งเน้นความหมายและภาระงาน ท าให้การเรียนภาษาเกิดขึ้น 

 Carless (2007) ได้ท าการวิจัยความเหมาะสมของการสอนแบบเน้นภาระงานส าหรับ 

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในฮ่องกง สาเหตุเนื่องจากการสอนแบบเน้นภาระงาน นับว่าเป็นการสอนที่

ใหม่ในปัจจุบัน โดยอยู่ภายในกลุ่มของการสื่อสารทางด้านภาษาและขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วไปที่

การศึกษาหลังภาคบังคับ นอกจากนี้ ยังเป็นการสอนที่ขัดแย้งกับการสอนที่มีอยู่ การศึกษานี้ได้ข้อมูล

จากการสัมภาษณ์ครูและนักการศึกษาในฮ่องกง โดยเน้นไปที่ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในโรงเรียน

ผลการวิจัยสรุปได้ว่าภาระงานเน้นการสื่อสารเอาความเข้าใจมากกว่าการศึกษารูปแบบของไวยากรณ์

หลักสูตรในฮ่องกงอย่างเป็นทางการไม่ได้เน้นการสอนภาระงาน เนื่องจากมีปัจจัยที่ขัดขวางหลาย

อย่าง เช่น ขนาดของห้องเรียนที่ใหญ่ ระบบการแข่งขันกันในการสอบ การขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
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รวมทั้งครูผู้สอนส่วนมากยังชอบการสอนแบบเดิมคือ ครูอธิบาย-นักเรียนฝึกปฏิบัติ-ได้ผลลัพธ์ 

(PPP:Presentation-Practice-Production) การเน้นไวยากรณ์โดยตรง การสอนยังคงให้ครูเป็น

ศูนย์กลางและนักเรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียน แรงจูงใจส าหรับบทความนี้คือการส ารวจว่า

ท าไมหลักสูตรทางการจึงไม่น าวิธีนี้ไปใช้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ค่านิยม ทัศนะทางความเชื่อของ

ครูในฮ่องกงที่ไม่เข้ากับหลักการสอนแบบเน้นภาระงาน การวิจัยครั้งนี้มีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นถึง

ความเป็นไปได้ในการสอนแบบเน้นภาระงานระดับมัธยมปลายในฮ่องกง ซึ่งมีข้อเสนอว่า 1) ควรมีการ

ขยายความที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของการสอนไวยากรณ์โดยเน้นภาระงาน โดยเฉพาะในขั้นภาระงาน

สุดท้าย (post-task) ที่เป็นการพูดถึงรูปแบบ และควรใช้การสอนไวยากรณ์ด้วยหลายๆ วิธี 2) ควร

เชื่อมโยงการพูดกับการสอบมากข้ึน 3) ควรให้มีความสมดุลระหว่างการสนทนาและกิจกรรม      

อ่ืนๆ ด้วย 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์และการสอนค าศัพท์ 

 ณภัทริน เภาพาน  (2553) การศึกษาผลของการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจ า จากภาพประกอบ ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ส าหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี จังหวัดร้อยเอ็ด การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์ ประการแรก เพ่ือศึกษาผลของการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอน เน้นความจ าจากภาพประกอบตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ประการที่สอง ศึกษาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อน และหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจ าจาก

ภาพประกอบตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา และประการที่สาม ศึกษาความพึง พอใจต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจ าจากภาพประกอบ

ตามแนวทฤษฎี พหุปัญญา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น

ปีที่ 1/6 สาขาวิชาพณิชยการ โรงเรียนธีรภาดา เทคโนโลยี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 31 คน ที่ได้มาโดย การ

เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษา อังกฤษ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอนเน้นความจ าจากภาพประกอบ ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา การวิจัย  นี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบด้วยค่าที ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการเรียน

การสอนเน้นความจ าจากภาพประกอบ ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา มีประสิทธิภา พ เท่ากับ 
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83.64/84.43 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 75/75 ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) 

ของการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนเน้นความ จ าจากภาพประกอบตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

เท่ากับ 0.40 แสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจ าจากภาพประกอบ ตามแนว  ทฤษฎีพหุ

ปัญญา ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40 ผลสัมฤทธิ์หลัง

เรียนมีค่าสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน เน้นความจ าจากภาพประกอบตามแนวทฤษฎี

พหุปัญญาอยู่ในระดับมาก 

  ธีมาพร สลุงสุข (2556) การเปรียบเทียบความสามารถในการจ าค าศัพท์และเจตคติต่อ

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เพลงประกอบ

กับเกมประกอบการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการจ าค าศัพท์

ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนกบหลังเรียนโดยใช้เพลงและเกม

ประกอบการสอน และศึกษาเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 

4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เพลงประกอบการสอนกบเกมประกอบการสอน ผลการศึกษา  พบว่า 1) 

ความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับ

การสอน โดยใช้เพลงและเกมประกอบการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และ 2) เจตคติต่อ การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่  4 ที่ได้รับการ

สอนโดยใช้เพลงประกอบการสอนกับที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมประกอบการสอน ไม่แตกต่างกัน 

  ณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูล (2556)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธี 

การเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือพัฒนาความรู้ค าศัพท์และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ค าศัพท์และ

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์กลุ่มเปูาหมายเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองสิ

มโนนสวรรค์ อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 15 คน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเพ่ือใช้ในการ

ก าหนดกรอบแนวคิดในการน าไปพัฒนาผู้เรียนสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนมีองค์ประกอบ 4 

องค์ประกอบคือ (1) เนื้อหาที่สอน (2) ขั้นการสอน (3) กิจกรรมการเรียนรู้ และ (4) การประเมิน ส่วน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มเปูาหมายทุกคน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยในภาพรวมมีคะแนนความรู้ ค าศัพท์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.67 และ มี

คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.67 

 มยุรี ศิริวรรณ (2551) ได้ท าการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1. เพ่ือศึกษาชนิดและความถี่ของกลยุทธ์ด้าน

ค าศัพท์ ที่นักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์ และไม่เน้นวิทยาศาสตร์ใช้ ซึ่งกลยุทธ์ประกอบด้วย  ด้านการ

ค้นพบความหมายจากค า ด้านความคงทนใจการจ าค าศัพท์ใหม่ และด้านการการขยายค าศัพท์  2. 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ที่นักเรียนใช้กลยุทธ์ และ 5 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย เพศ 

วิชาเอก ประสบการณ์ในการเรียนภาษา ชนิดของโปรแกรมการศึกษา(พิเศษ ปกติ) และระดับ

ความสามารถด้านค าศัพท์ 3. เพ่ือศึกษารูปแบบนัยส าคัญของตัวแปรต่างในความถี่ที่นักศึกษารายงาน

ในการใช้กลยุทธ์ ระดับที่แตกต่างระหว่างตัวแปร 5 ตัว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1.การ

สังเกตแบบมีระบบ เช่น การเครื่องบันทึกเสียง ตัวตรวจสอบรายการ check list  2. การสัมภาษณ์

ปากเปล่า เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม 3. แบบสอบถาม ในการสอบถาม

กลวิธี 4. แบบบอกความคิดออกมาดังๆ เป็นแบบบอกความคิดระหว่างที่ผู้เรียนท าภาระงานใดภาระ

งานหนึ่ง เป็นแบบบอกความคิดด้านกระบวนการทางพุทธิปัญญา 5. แบบจดบันทึก Diary studies 

จากผลการวิจัยที่ปรากฏ พบว่าเพศหญิงมีความสามารถในการเรียนรู้ภาษามากว่าเพศชาย จาก

ผลการวิจัยมากมายที่มาสนับสนุนว่าความแตกต่างของเพศที่มีส่วนในการรับรู้ภาษาและผู้ที่มี

ความสามารถด้านค าศัพท์ระดับสูงและมีประสบการณ์การเรียนภาษามาก อาทิเช่น ผู้ที่ผ่านการเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1,2 จะมีการใช้กลยุทธ์มากกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ยิ่งไปว่านั้น

ระดับชั้นปีของนักศึกษาไม่มีผลต่อการใช้กลยุทธ์ 

  นราวดี พันธุ์นรา (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเดา

ความหมายของค าศัพท์จากบริบท ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

จ านวน 100 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 50 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 

50 คน ผู้วิจัยได้ทดสอบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ 

แล้วทดลองสอนการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทแก่กลุ่มทดลองซ่ึง

ประกอบด้วยการเดาค าศัพท์จากค าจ ากัดความ (definition clues) การเปรียบเหมือน 
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(comparison clues) การเปรียบต่าง (contrast clues) และการเดาค าศัพท์จากตัวอย่าง (example 

clues) และสอนกลุ่มควบคุมด้วยการให้ความหมายของค าศัพท์เป็นภาษาไทย กลุ่มนี้ไม่ได้รับการฝึก

เดาความหมายของค าศัพท์ หลังจากนั้นจึงประเมินผลโดยให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัย

พบว่าว่านักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า

กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เรียนการฝึกเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 ทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ (2549) ไดท้ าการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน

จับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการหาความหมายศัพท์จากบริบทของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา

ปีที่ 4 ระหว่างแผนการเรียนและเพศ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรยีนบางน้ า

เปรี้ยววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งเป็นแผนการเรียนวิทย์-คณิต 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 30 

คน และแผนการเรียนศิลป์-ภาษา 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 30 คน โดยผู้วิจัยสอนโดยใช้แผนการ

เรียนรู้ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการหาความหมายศัพท์จาก

บริบทซึ่งได้แก่ ค าจ ากัดความ (Definition) การกล่าวซ้ า (Restatement) ความหมายเหมือนกัน 

(Similar meaning) ความหมายตรงข้าม (Opposite meaning) ตัวอย่าง (Example) ค าบรรยาย 

(Explanation) และค าคุ้นเคย (Familiar word) โดยให้นักเรียนท าทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  

ผลการวิจัยแสดงว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการหาความหมาย

ศัพท์ จากบริบท ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้

นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต และแผนการเรียนศิลป์-ภาษา นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน

จับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการหาความ หมายศัพท์จากบริบทแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 และเม่ือดูในภาพรวม ระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชายพบว่าความสามารถ

ในการอ่านจับใจความภาษา อังกฤษโดยใช้เทคนิคการหาความหมายศัพท์จากบริบทไม่แตกต่างกัน 

แต่ถ้าแยกเป็นแผนการเรียนจะเห็นว่าแผนการเรียนและเพศมีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต นักเรียนชายมีความสามารถทางการเรียนสูงกว่า

นักเรียนหญิง ส่วนแผนการเรียนศิลป์-ภาษา นักเรียนหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า     

นักเรียนชาย 

  Yang (2009) ได้ท าการศึกษาเรื่องกลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท โดยมี

วัตถุประสงค์ได้แก่ เพ่ือศึกษาผลของการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทของนักศึกษา
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ชั้นปีที่1 ในมหาวิทยาลัยนอร์เวส ประเทศจีนไม่ได้เรียนเอกภาษาอังกฤษจ านวน 60 คน โดยมีกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 2 กลุ่ม ตามคะแนนการทดสอบวัดความสามารถวิชาภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม

สูงและกลุ่มต่ า โดยที่กลุ่มตัวอย่างจะต้องได้รับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยเนื้อหาวิชาที่

เน้นทักษะการอ่านและการฝึกฝนกลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มสูง

และกลุ่มต่ าสามารถท าคะแนนหลังเรียนสูงว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต 

 Akbari และ Tahririan (2009) ได้ท าการศึกษาการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ใน

บริบทภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ: กรณีศึกษาภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์และเภสัชศาสตร์

ในประเทศอิหร่าน โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาขอบเขตของกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้

ค าศัพท์ประเภทใดท่ีผู้เรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะใช้ได้มีประสิทธิภาพในการ

เรียน กลุ่มเปูาหมายในการวิจัยในครั้งนี้คือนักศึกษาคณะแพทย์และคณะเภสัชศาสตร์ที่ลงทะเบียน

เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะจ านวน 137 คนในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์

การแพทย์ Isfahan เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสังเกตการณ์ใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้

ค าศัพท์ในบริบทของภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ผล

การศึกษาปรากฏว่าผู้เรียนมีการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ในบริบทภาษาอังกฤษเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหลากหลาย โดยผู้เรียนให้ความคิดเห็นว่าการใช้กลยุทธ์ท าให้มีความเข้าใจใน

การเรียนเพิ่มข้ึนและเสนอแนะให้สอนกลยุทธ์ในห้องเรียนในครั้งต่อไป 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนอ่านแบบพหุกลยุทธ์ 

   ฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ์ (2560) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านแบบ

เน้นภาระงานบูรณาการการสอนอ่านเชิงกลยุทธ์ แบบร่วมมือและเทคนิคสแคมเปอร์เพ่ือส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้ท าการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างส าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาได้

สร้างรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาความรู้ทางด้านการอ่านและการใช้กลยุทธ์เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดวิเคราะห์จากบทอ่านซึ่งได้ท าการทดลอง 18 สัปดาห์ ซึ่งผลได้ คุณภาพ

ทางด้านการเรียนและการใช้กลยุทธ์เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งจากการค่าทางสถิติจากการวัดผลและ

ประเมินผลจากเกณฑ์ท่ีคาดไว้ ที่ 80/80 แต่ผลวิจัยท าได้เกินกว่าผลที่คาดไว้ 83.03/82.90 ซึ่งรูปแบบ

การสอนมีการส่งเสริมความสามารถของการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้ถึง 70% อีกท้ังผู้เรียนได้ใช้กล

ยุทธ์ทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจในการอ่านซึ่งอยู่ในระดับสูงซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้ท าการวิจัยด้วยรูปแบบ
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การเรียนรู้ร่วมมือกันเป็นหลักและท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นกลุ่ม ได้พูดคุยช่วยเหลือกันและกันในการ

เรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นนัยส าคัญทางสถิติ 

 หทัยชนก เงินดี (2559) ได้ท าการการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานบูรณาการ

สอนอ่านแบบใช้กลวิธีที่เน้นแบบวาทกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ซึ่งได้ท าการท าลองกลับกลุ่มตัวอย่างส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้เรียนกระบวนการสอนแบบเน้นภาระงานเพ่ือให้

ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจด้านกระบวนการอ่าน และการใช้กลยุทธ์ทางการอ่านได้อย่างคล่องแคล่วซึ่ง

ผลการวิจัยได้เห็นว่ารูปแบบการสอนอ่านแบบ NODE MODEL เป็นรูปแบบที่ได้มาตรฐานซึ่งผ่านผู้

เชียวชาญประเมินถึง 5 คนและ คะแนนจากการเรียนและท าการวัดผลของก่อนและหลังเรียนก็อยู่ใน

ค่าสถิติท่ีเชื่อถือได้ และผู้วิจัยได้ค่าคะแนนความเข้าใจในการอ่านของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วย

รูปแบบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีผลให้การเรียนรู้ความสามารถ

ทางการอ่านที่พัฒนาขึ้นได้ 

 อารีรักษ์ มีแจ้ง (2547) การพัฒนารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้

หลักการเรียนรู้แบบร่วมงาน เพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้การอ่านส าหรับนิสิตนักศึกษาโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบ

ร่วมงานเพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้การอ่านส าหรับนิสิตนักศึกษา 2) ศึกษาผลการเรียนรู้การอ่านของ

กลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นใน 3 ด้าน คือ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

เพ่ือความเข้าใจ พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน และพฤติกรรมการท างานร่วมกัน ผลการวิจัย พบว่า 

1. รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมงานเป็นรูปแบบที่เน้น

การสอนกลวิธีการอ่าน 5 กลวิธี ได้แก่ การเชื่อมโยงความรู้ การท านายความ การท าความเข้าใจให้

กระจ่าง การตั้งค าถาม และการสรุปย่อ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้น

กระตุ้น เป็นการสร้างความสนใจเกี่ยวกับกลวิธี ขั้นสร้างความเข้าใจ เป็นการให้ผู้เรียนท าความคุ้นเคย

กับกลวิธี ขั้นประยุกต์ใช้ เป็นการให้ผู้เรียนฝึกใช้กลวิธีการอ่านด้วยตนเอง และขั้นสรุป เป็นการสรุป

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านและเก่ียวกับกลวิธีการอ่าน ตลอดการเรียนการสอน ผู้เรียน

ท างานเป็นกลุ่มย่อย มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเก่ียวกับบทอ่าน และกลวิธีที่ใช้ในการอ่าน 

ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก และคอยให้ความช่วยเหลือ 2. เมื่อน ารูปแบบการสอนกลวิธี

การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมงานที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่ม ตัวอย่างสองกลุ่ม
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พบว่า นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่   

ระดับ .01  

  Tinari (2009) ท าการวิจัยเปรียบเทียบการสอนกลวิธีการอ่านและการฝึกหัดเป็นการ 

ส่วนตัวแบบเน้นวรรณกรรม (Literature-Based) ของนักเรียนเกรด 4 กับแบบเน้นโครงสร้าง 

สาขาวิชา (Discipline-Based Structure) ของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นภายในโรงเรียนเดียวกัน ทั้งนี้ 

เนื่องจากการเรียนการสอนในหลายๆ โรงเรียนที่มีการศึกษาต่อเนื่องจากประถมศึกษาตอนปลายไปสู่

มัธยมศึกษาตอนต้นและต้องการให้นักเรียนมีความสามารถในทักษะการอ่านในสิ่งที่เรียนรู้ไป เช่น 

การท าภาระงานที่เกี่ยวข้องกับข้อความ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ามกลางนักเรียนกับครูที่อยู่ใน

ห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมของการเรียนการสอนที่แสดงออกอย่างเต็มที่เพ่ือให้ภาระงานนั้นส าเร็จลุล่วง

ลงได้ การวิจัยนี้มีการสอนกลวิธีอ่านแบบเน้นวรรณกรรมทางภาษาส าหรับนักเรียนเกรด 4 ในชั้นเรียน

เปรียบเทียบกับนักเรียนเกรด 5 ที่เน้นโปรแกรมการอบรม ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกน าไปวิเคราะห์ในกรอบ

ทฤษฎีที่สะท้อนต่อโปรแกรมของโรงเรียนระดับมัธยมลงมา การศึกษานี้จะอธิบายการฝึกปฏิบัติกลวิธี

และสอนทฤษฎีการปฏิบัติในแต่ละสถานการณ์ซึ่งอยู่ในบริบทแบบเน้นโครงสร้างการอบรมในนักเรียน

เกรด 5 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเปูาหมายที่เป็นนักเรียนเกรด 4 มีความแตกต่างกับนักเรียนเกรด 5 

อย่างมีนัยส าคัญ 

 Mokhtari and Sheorkey (2002) ท าการวิจัยเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนที่เรียน 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองเพ่ิมพูนการอ่านแบบอภิปัญญา โดยใช้เครื่องมือแบบการรับรู้อภิปัญญา

ของคลังกลวิธีการอ่าน (Metacognitve Awareness of Reading Strategies Inventory, MARSI) 

ที่ใช้วัดผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีหนึ่ง ส าหรับผู้เรียนวยัรุ่นและผู้ใหญ่มาพัฒนาเป็นเครื่องมือ

ส าหรับผู้เรียนภาษาท่ีสองเรียกว่าแบบการส ารวจกลวิธีการอ่าน (Survey of Reading Strategies, 

SORS) และกล่าวสรุปว่า การวิจัยการอ่านต่อความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านกับกลวิธี

การรับรู้จากการอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง พบว่า ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านสามารถ

สะท้อนและติดตามกระบวนการอ่านขณะอ่าน พวกเขาไม่เพียงแต่รับรู้กลวิธีที่ใช้เท่านั้น แต่ยังมี

แนวโน้มที่ดีกว่าในการตรวจสอบ (regulating) การใช้กลวิธีขณะก าลังอ่านด้วย หรือพูดอีกอย่างหนึ่ง

ได้ว่า พวกเขาใช้กลวิธีการอ่านและรู้ว่าจะใช้อย่างไรด้วย ทั้งนี ้Pressley and Afflerbach (1995) 

กล่าวว่า เครื่องมือ SORS ยังเป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้อ่านค้นพบกลวิธีที่แข็งแกร่ง และท่ีอ่อนแอของเขา
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ด้วย ซึ่งเป็นการพัฒนากลวิธีการรับรู้การอ่านอย่างตอบสนอง (constructively responsive) ซึ่งครู 

จะเป็นผู้ช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ยังส่งเสริมให้เขาพบกับความส าเร็จในการศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่ 

 Klingner and Vaughn (2000) ได้ศึกษาพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือกันของ 

นักเรียนในการใช้กลวิธีการอ่าน 4 กลวิธ ีคือ การส ารวจบทอ่าน (Preview) การท าความเข้าใจให้

กระจ่าง(Clink and Clunk) การจับใจความส าคัญ (Get the Gist) และการตรวจสอบความเข้าใจ 

(Wrap-Up)โดยใช้แนวคิดของการเรียนแบบร่วมมือในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนเกรด   

5 ที่พูดสองภาษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แถบบันทึกเสียงการสนทนากลุ่มย่อย 

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ และบันทึกการสอน ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักเรียนใช้

เวลาส่วนมากในการสนทนาเชิงวิชาการและช่วยเหลือกันในการท าความเข้าใจความหมายของค าจับ

ใจความส าคัญถามและตอบค าถาม เชื่อมโยงความรู้เดิมกับบทอ่าน นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนใช้

ภาษาแม่ในการ 

 Lee (2001) ศึกษาผลของการฝึกกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา

รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในไต้หวัน นอกจากนี้ยังศึกษา

องค์ประกอบทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อการเรียนภาษา การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1

ผู้วิจัยสังเกตและส ารวจห้องเรียนภาษาสองห้องเรียน จากนั้นจึงคัดเลือกนักเรียนจ านวน 10 คน มา

สัมภาษณ์และฝึกการใช้กลวิธีการอ่านในระยะที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสังเกต

ชั้นเรียน แบบส ารวจ บันทึกภาคสนาม และการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ในห้องเรียนแบบเก่า

ผู้สอนและหนังสือเรียนจะมีบทบาทส าคัญ ผู้เรียนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น และหลีกเลี่ยงการที่จะ

ต าหนิเพื่อนในกลุ่ม ในระหว่างการฝึกกลวิธีพบว่า นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นเมื่อกลุ่มเล็กลงและ

เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้สอนและเพ่ือนในกลุ่มมีลักษณะเป็นส่วนตัวมากขึ้น 

 Salataci and Akyel (2002) ศึกษาผลของการสอนกลวิธีการอ่านสองวิธี คือการเชื่อมโยง

ประสบการณ์กับบทอ่าน (Experience-Text-Relationship) และการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาท่ี 1 และภาษาที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับ Pre-intermediate ที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (1ปี) ที่

มหาวิทยาลัยในตุรกี จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบวัด

ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ และการสัมภาษณ์ด้วยการแสดงการคิดออกมาเป็นถ้อยค า
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การสังเกต แบบสอบถามความรู้เดิม และการสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การสอน

กลวิธีการอ่านมีผลในทางบวกต่อการใช้กลวิธีการอ่านภาษาแม่ (ตุรกี) และภาษาอังกฤษ และมีผลต่อ

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

 ธนาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  (2559)  ได้ศึกษาผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยใช้บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์เป็น

สื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต

ชลบุรี ที่เรียนโดยใช้บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์เป็นสื่อ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรี

ปทุม วิทยาเขต ชลบุรี ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THI 118 การอ่าน

และการเขียนเชิงวิชาการในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น

ภูมิชนิดที่เป็นสัดส่วน โดยแบ่งตามคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ จ านวน 80 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ จ านวน 40 ข้อ โดยจ าแนกออกเป็น 4 หัวข้อ คือ 

การอ่านจับใจความส าคัญ การหาจุดมุ่งหมายของผู้เขียน การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น และการ

ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร พบว่า1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้ในหัวข้อเรื่อง

การอ่านจับใจความส าคัญและหัวข้อเรื่องการหาจุดมุ่งหมายของผู้เขียนอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับ

หัวข้อเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น และหัวข้อ เรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ข่าวสาร นักศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้อยู่ในระดับอ่อน 2. นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ได้รับการสอนโดย

ใช้บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์เป็นสื่อจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ในทุกหัวข้อสูงขึ้น 3. 

นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้

บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์เป็นสื่อสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนในทุกหัวข้อ อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 ศักรินทร์ คนหมั่น (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ

เชิงวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัยมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก

เสริมการอ่านเชิงวิชาการโดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   (อ

30204) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที ่5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารเพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนการ ใช้แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
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วิชาการ และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2558 วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ30204) ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวนนักเรียน 24 

คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการหัวข้อเรื่องในการอ่านส าหรับครู

และนักเรียน แบบฝึกเสริมการอ่านเชิงวิชาการ โดยใช้การสอนแบบ เน้นภาระงาน จ านวน 8 บทเรียน 

แบบทดสอบ วัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึก

เสริมการอ่านเชิงวิชาการ ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านอังกฤษเชิง

วิชาการโดยใช้การสอนแบบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังใช้แบบฝึกเสริม

การอ่านเชิงวิชาการโดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงานสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกเสริมการอ่านอังกฤษเชิง

วิชาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมการอ่าน

อังกฤษเชิงวิชาการท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นอยู่ในระดับดี 

 รักชนก แสงภักดีจิต (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การน ากลวิธีการอ่านมาใช้ในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยงานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจกลวิธีที่นักศึกษาระดับ   ปริญญา

ตรีใช้ในการพัฒนาทักษะในการอ่านเชิงวิชาการ บทความนี้น าเสนอในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ซึ่งได้อธิบายการใช้กลวิธีในการอ่านเชิงวิชาการของนักศึกษาไว้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล

จากนักศึกษาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 40 คน โดยการสัมภาษณ์ เทคนิค 

“open and axial coding” ได้น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผลการศึกษา 

พบว่า กลวิธีการอ่านที่นักศึกษาใช้ในการอ่านบทความทางวิชาการสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม

หลัก คือ 1) กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจ และ 2) กลวิธีเพ่ิมพูนความเข้าใจในการอ่าน ซึ่งภายใต้ทั้ง

สองกลุ่มนั้น จะพบว่า มีกลวิธีการอ่านแยกย่อยได้ทั้งหมด 39 กลวิธี นอกจากนี้ ยังพบว่ากลวิธีการ

อ่านที่นักศึกษาใช้บ่อยที่สุดเป็นกลวิธีการอ่านที่อยู่ในกลุ่มกลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ตัวอย่างของ

กลวิธีการอ่านเหล่านี้ เช่น การศึกษาความหมายของค าศัพท์ใหม่ ๆ ก่อนที่จะเริ่มอ่าน (BRC 1) และ

การหาความหมายของค าศัพท์ที่ไม่รู้จัก ที่พบในขณะที่อ่าน (WRC 1) ในทางตรงกันข้าม นักศึกษาจะ

ไม่ได้ให้ความส าคัญกับกลวิธีการอ่านในกลุ่มกลวิธีเพ่ิมพูนความเข้าใจในการอ่านมากนัก 

 กมลพรรณ บุญกิจ (2549) ท าการศึกษาเรื่อง การอ่านภาษาอังกฤษวิชาการโดยสอนเน้น

กลวิธีการอ่าน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
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ระดับปริญญาตรีที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  

รูปแบบการเก็บข้อมูลเป็นการบูรณาการข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพเข้าด้วยกัน เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับกลวิธีทั่วไปในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือทดสอบ

ประสิทธิภาพของกลวิธีการอ่านที่ระบุหรือเสนอแนะในทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่าน

ภาษาอังกฤษว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนเฉพาะ คือแผนการสอนโดยเน้น

กลวิธีการอ่าน เพ่ือใช้ประกอบการสอนในรายวิชาการอ่านและการอภิปรายในชั้นเรียนปกติโดยสอน

วิธีใช้กลวิธีต่าง ๆ ควบคู่ไปกับบทเรียนตามหลักสูตรมีการอธิบายชัดเจนพร้อมตัวอย่างและให้ผู้เรียน

ฝึกใช้กลวิธีที่ต่างกัน มีการใช้แบบค าถามสัมภาษณ์รายบุคคลและถามน าในการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับ

กลวิธีที่ผู้เรียนใช้บ่อยและใช้ได้ผลดี ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามพบว่ากลวิธีที่

ผู้เรียนรายงานอยู่ในระดับที่ใช้ได้ผลบ่อยอยู่ใน 3 กลุ่มกลวิธีการอ่าน คือ กลวิธีดังกล่าว คือ อภิปัญญา

(Metacognitive) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) และ การชดเชย (Compensation strategies)

ส่วนกลวิธีจากการสัมภาษณ์อันเนื่องมาจากการสอนกลวิธีการอ่าน พบว่าผู้เรียนใช้กลวิธีเกี่ยวกับสอง

ประเด็น คือ มุ่งเข้าใจค าศัพท์จากการเดาศัพท์เพ่ือเข้าใจข้อความที่อ่านและการอ่านเพ่ือพยายามหา

ใจความส าคัญของข้อความที่อ่าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ได้จากแบบสอบถาม นอกจากนี้ได้มี

การเปรียบเทียบคะแนนของผู้เรียนจากบทอ่านที่ใช้ในการสอบย่อยระยะเริ่มการสอนกลวิธีการอ่าน 

 Sifakis (2003) ศึกษากรอบการศึกษาส าหรับผู้ใหญ่ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะเป็นแบบจ าลองแบบผสมผสานเพ่ือออกแบบหลักสูตรการสอนในสาขาการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ รูปแบบที่ได้จากการศึกษานี้มีสองด้าน ด้านหนึ่งคือผู้สอนต้องท า

ความเข้าใจลักษณะของผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยผู้ใหญ่ ในอีกด้านหนึ่งการน าทฤษฎีทางการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะมาใช้ในห้องเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ  ผลจากการศึกษาออกมาใน

รูปแบบการผสมผสานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับผู้ใหญ่

เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถน าไปใช้พัฒนาหลักสูตรอ่ืนๆที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน โดยมีปัจจัยหลักที่ต้อง

พิจารณาในสองลักษณะคือ ลักษณะที่หนึ่ง การวิเคราะห์ลักษณะของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ในแง่การ

เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ลักษณะที่สอง ลักษณะของครูผู้สอนซึ่งมีบทบาทเป็นที่

ปรึกษาและให้ค าแนะน า ส าหรับสิ่งส าคัญในการน ารูปแบบจ าลองของหลักสูตรนี้ไปใช้คือ  ต้อง

ค านึงถึงความหลากหลายและความแตกต่างกันของแต่ละสถานการณ์ อาทิ ความแตกต่างของผู้เรียน

ห้องเรียน ความต้องการ วิชาที่สอน และครู อย่างไรก็ตาม บทความนี้ก็น าเสนอในแง่มุมสามประการ
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ที่เป็นลักษณะร่วมที่จะน าไปประยุกต์ใช้ได้ คือ 1) ลักษณะของผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ 2) กระบวนการสอน

และวิธีสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะและ 3) การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใน

สองประเด็นข้างต้นแล้ว และน าส่วนที่เป็นประโยชน์ไปเติมช่องว่างที่เกิดในสถานการณ์ของการพัฒนา

หลักสูตรการสอนให้สมบูรณ์ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า งานวิจัยด้านการสอนอ่านเชิง

วิชาการท่ีเน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์นี้มีความส าคัญมาก เนื่องจากเป็น

งานวิจัยที่น ากลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านมาใช้กับวิธีสอนที่เน้นภาระงาน

เป็นฐานร่วมกับบทอ่านที่เป็นเชิงวิชาการ โดยที่ผู้เรียนจะได้รับการสาธิตการใช้กลยุทธ์ต่างๆก่อนที่จะ

น าไปใช้จริงอย่างอิสระ ท าให้ผู้เรียนสามารถน ากลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้อย่างอิสระและมีการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง
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ตารางที่ 8 การสังเคราะห์รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน
การเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

Task based Teaching 

Vocabulary 

Teaching 

Procedures 

Vocabulary learning 

strategies 

ผลการสังเคราะห ์
PREAT Model 

1.ขั้นก่อนปฏิบตัิงาน(Pre-task)  

-ครูแจ้งภาระงานและกระตุ้นความรู้เดิมของ
ผู้เรียนท่ีเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับหัวข้อน้ัน 
-ครูสาธิตการใช้กลยุทธ์ด้านค าศัพท์(Model of 
Teaching vocabulary learning strategies)  
-ครูสาธิตกระบวนการอ่านพร้อมกลยุทธ์ในการ
อ่าน (Model of teaching reading 
comprehension and strategies) 
-ครูคอยช้ีแนะและควบคุมให้ผู้เรียนฝึกหัดสิ่งท่ี
อยู่ในเน้ือหาโดย(During task)ครูคอยช้ีแนะ 
2.ขั้นปฏบิัติงาน(During task)  

-(During task) ครูให้ผู้เรียนอ่านบทอ่านพร้อม

กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์

และกลยุทธ์ด้านการอ่านในการท าความเข้าใจ

กับบทอ่านตามท่ีครูได้น าเสนอในข้ันต้น โดย

การต้ังค าถาม  การคาดเดา การอนุมานความ

จากสิ่งท่ีอ่าน ระหว่างน้ีครูสนับสนุนให้ผู้เรียน

สังเกตการท างานของภาษา (Noticing) และ

การร้ือฟื้นความรู้เดิมมาสนับสนุนในการอ่าน

(retrieve strategies) 

3.หลังปฏิบตักิาร (Post task) 

           3.1 การวางแผน (planning )ใน

การเลือกคุณลักษณะความรู้ของค าท่ีเลือก 

(word knowledge)โดยการระบุกลยุทธ์ด้าน

การเรียนรู้ค าศัพท์ท่ีผู้เรียนใช้เพื่อให้ได้มาด้าน

ความหมายของค าศัพท์น้ันๆ และกลยุทธ์ด้าน

การอ่านท่ีท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทอ่านน้ันๆ 

หลังจากน้ันเตรียมข้อมูลเพื่อน าไปสู่การรายงาน

ความเข้าใจ  (choosing strategy use) 

    3.2 การรายงาน ( report)  ผู้เรียนเตรียม

รายงานโดยการบอกความคิดของตนเองในการ

เรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ท่ีใช้ระหว่างอ่านบท

อ่านน้ันๆ (think aloud vocabulary 

strategy use) ความเข้าใจในการอ่าน โดย

รายงานเป็นกลุ่ม หรือ เป็นคู่ ตัวแทนกลุ่ม หรือ

ตัวแทนคู่  สลับกันในแต่ละบทเรียน 

3.3 การประเมินผล(Evaluation) ข้ันพัฒนา

ด้านค าศัพท์ (Development vocabulary) 

เพื่อให้ผู้เรียนน าค าศัพท์เหล่าน้ันไปสู่ระดับ

สื่อสารในระดับกระบวนการข้ันสูง (depth 

processing)และระดับท่ีซับซ้อน 

ขั้นที่ 1  การกระตุน้
ความรู้เดิม 
(Activating  
schema)   
-การระดมสมอง 
(Brainstorming) 
-การทบทวน
(preview/review) 
-การต้ังจุดประสงค์ 
(Setting the aim) 
-การเลือกค า            
(Selecting) 
-การวางแผนเกี่ยวกับ
การจัดการกับ
ความหมาย(Planning) 
ขั้นที่  2.การสาธติ 
(Modeling)   
-การอธิบาย             
(Explaining) 
-การให้ตัวอย่าง 
(Examples) 
-การเช่ือมโยง 
(Connecting) 
ขั้นที่ 3. การฝกึ 
(Practicing)  
-การใช้ในบริบทจริง 
(Exposure ) 
-การต้ังค าถาม 
(Question) 
-ปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) 
-การเดาจากบริบท   
(Guessing from 
context clue) 
ขั้นที่  4.การสะท้อน
ผล  (Reflecting) 
-การสะท้อนคิดด้าน
การใช้กลยุทธ์
(feedback) 
-การท าให้กระจ่าง
(clarifying) 

1.กลยุทธ์ด้านการคน้หา
ค าศพัท์ใหม่ (Ascertaining 
strategies) 
 ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย 1.1 
การเดาความหมายจากบริบท 
(guessing meaning from 
textual context)1.2 การ
วิเคราะห์หน้าท่ีของค า 
(analyzing part of speech)  
1.3 การวิเคราะห์โครงสร้างค า 
(analyzing affixes and 
roots)1.4 การเช่ือมค าไปสู่
ประสบการณ์เดิม (connecting 
word to a personal 
experience)1.5 การศึกษาค า
ท่ีส าคัญ (using key word 
method, e.g. Synonyms 
/antonyms)1.6 การจัดกลุ่มค า
ประเภทเดียวกัน (using of the 
categories word group) 1.7 
การสืบค้นพจนานุกรมเจ้าของ
ภาษา (using monolingual 
dictionary) 
2.กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวม
ค าศพัท์ (Storing 
Strategies) ประกอบด้วยกล
ยุทธ์ย่อย 2.1 การใช้แผนภูมิ
ความหมาย (using semantic 
maps) 2.2 การถอดความ 
(paraphrasing the word 
meaning) 2.3 การจัดค าเป็น
หมวดหมู่การค า (using word 
lists) 2.4 เก็บรวบรวมค าศัพท์
ไว้ในสมุดรวบรวมค าศัพท์ 
(keeping vocabulary 
notebook) 
3.กลยุทธ์ด้านการขยายวง
ค าศพัท์ (Elaborating 
strategies)  
ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย ได้แก่  
3.1 การน าศัพท์ใหม่มาแต่ง
ประโยค (using new word 
sentence) 3.2 การทดสอบ
ค าศัพท์ (testing oneself 
with word tests)3.3 ฝึกการ
ใช้ค าศัพท์เดิมในบริบทการใช้
ภาษาอื่นๆ (doing extra 
vocabulary exercises in 
difference sources) 

ขั้นที่ 1  (Pre-task) สร้างความสนใจ (Primming) 
Phase 1 Vocabulary Teaching procedures 
-การกระตุ้นความรู้เดิม (Activating schema)   
-การสาธิต (Model of vocabulary learning strategies)  
-การฝึก (Practice )  
-การสะท้อนผล/ขยายผล  (Reflecting/extended) 
 Phase 2 Reading 
-ระบุจุดประสงค์ในการอ่าน (Setting reading  
objectives) 
-กระตุ้นความรู้เดิมเกี่ยวกับบทอ่าน (Activate schema 
/preview) 
-สาธิตการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านและค าศัพท์ (Model of 
reading / vocabulary strategies) 
ขั้นที่ 2  (Task cycle)กระบวนการอ่าน (Reading 
process) 
เป็นการฝึกการใช้กลยุทธ์การอ่านและกลยุทธ์ด้านการ
เรียนรู้ค าศัพท์อย่างอิสระโดย แบ่งเป็น กลยุทธ์ด้านการ
เรียนรู้ค าศัพท์ประกอบด้วย  กลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศัพท์
ใหม่ (Ascertaining strategies)กลยุทธ์ด้านการเก็บ
รวบรวมค าศัพท์ (Storing Strategies)และกลยุทธ์ด้านการ
ขยายวงค าศัพท์ (Elaborating strategies) ส่วนกลยทุธ์
ด้านการอ่านได้แก่ การต้ังค าถามจากเร่ือง (Questioning) 
การคาดเดา(Predicting)  การอนุมานความ (Inference)  
การสรุปความ(Summarizing) 
ขั้นที่ 3  (Post task)   สนับสนนุการวางแผน 
(Encouraging  plan)  
    การวางแผนรายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ท่ีใช้ในการการ
เรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน (Planning of vocabulary 
learning/reading strategies used) 
ขั้นที่ 4   ตระหนักรู้ในการรายงาน (Awakening 
report) 
          ผู้เรียนเตรียมรายงานโดยการบอกความคิดของ
ตนเองในการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ท่ีใช้
ในอ่านบทอ่านน้ันๆ (think aloud vocabulary/reading 
strategies used) ความเข้าใจในการอ่าน โดยรายงานเป็น
กลุ่ม หรือ เป็นคู่ ตัวแทนกลุ่ม หรือตัวแทนคู่ สลับกันในแต่
ละบทเรียน และสะท้อนคิด (Reflecting)การใช้กลยุทธ์ด้าน
การเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน 
ขั้นที่ 5 (Evaluation)   เป้าหมายด้านผลลพัธ์ (Target 
outcome)  
           ข้ันพัฒนาด้านค าศัพท์ (Development 
vocabulary) เพื่อให้ผู้เรียนน าค าศัพท์เหล่าน้ันไปสู่ระดับ
สื่อสาร โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น  2  ภาระงาน ดังน้ี   
         ส่วนท่ี 1  ภาระงานด้านการพัฒนาความรู้ด้าน
ค าศัพท์ (Vocabulary knowledge development  
tasks) 
         ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบการอ่านประจ าบทเรียน 
(Extensive reading test)   
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนาแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) 

โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative methods)และเชิงคุณภาพ(Qualitative methods) 

โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพสนับสนุนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Embedded Design) โดยมีวัตถุประสงค์ใน

การวิจัยดังต่อไปนี้  

  วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระ

งานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ได้ตาม

เกณฑ์ 75/75  

  2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านทางวิชาการก่อนและหลังการใช้

รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ของ

นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

  3. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ด้านค าศัพท์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิง

วิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

  4. เพ่ือเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่าน

ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการ

เรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  5. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการ

โดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

โดยเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research:R1): ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการ
จ าเป็น (Analysis Assessment) 
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 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development:D1)ออกแบบและพัฒนารูปแบบ(Design and 

Development) 

 ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research:R2):ทดลองใช้รูปแบบ (Implement) 

 ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development:D2) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบ (Evaluation) 

 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการ

ใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ      

ดังแสดงในภาพต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนที่  1  วิจัย (Research : R1) :  วิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมินความต้องการจ าเป็นของ

การอ่านภาษาอังกฤษ  

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis) สภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็น ระดับ

ความสามารถทางภาษาของผู้เรียนที่มีในปัจจุบัน วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนภาษา การใช้กล

ยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่าน ความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการและการ

ออกแบบการเรียนการสอน  

 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็นในการเรียนการสอนอ่าน

เชิงวิชาการและกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 800 คน กลุ่มตัวอย่างคือ 

นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 92 คน 

 วิธีการด าเนินการ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ทางด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ในการอ่านจาก
งานวิจัย ต ารา วารสาร หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ทฤษฏี
แนวคิด บทคัดย่อบทความงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2. ศึกษาและท าการสังเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษที่ท าการเปิดสอนในระดับ

คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2560 ในประเด็นนของจุดประสงค์การสอน ค าอธิบายรายวิชาและการ

ประเมินผล ที่เก่ียวข้องกับสถาบันการศึกษาท่ีผู้วิจัยก าลังท าการสอนอยู่ในปัจจุบัน 

 3. ศึกษาข้อมูลทฤษฎี แนวคิด และหลักการ ที่เกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

ด้านกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากต ารา หนังสือวารสาร 

หนังสือพิมพ์ ในห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่ตีพิมพ์เป็นเอกสารและข้อมูลจากสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

 4. ศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจากงานวิจัย รายงานวิจัย บทคัดย่อ บทความ

งานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองและจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน

4.1 ประเมินผลการใช้รปูแบบฯ 

 4.1.1 ความเขา้ใจในการอ่านทาง

วชิาการ 

 4.1.2 ความรูด้า้นค าศพัท ์

 4.1.3 กลยทุธด์า้นการเรยีนรูค้ า

ค าศพัทแ์ละกลยทุธด์า้นการอ่าน

ภาษาองักฤษ 

 4.1.4 ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอรปูแบบฯ 

4.2. ทบทวน พิจารณา ตรวจสอบ

ความสมเหตสุมผลของรปูแบบฯ  
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ห้องสมุด มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยงานวิจัย ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

การอ่าน กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ กิจกรรมเน้นภาระงานและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ 1) แบบส ารวจแบบสอบถาม

ความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านเชิงวิชาการโดย

การใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 2) แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนทักษะ

การอ่านภาษาอังกฤษ 

 1)  แบบส ารวจแบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้

ค าศัพท์ เป็นแบบส ารวจที่สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและ

ความสนใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการ

เรียนรู้ค าศัพท์ เพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการอ่าน โดยมีการเก็บข้อมูลที่ส าคัญ คือ ข้อมูล

ทั่วไปของนักศึกษา ความคิดเห็นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ความคิดเห็นในการใช้กล

ยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านของนักศึกษา ความต้องการด้านเนื้อหาและ

กิจกรรมในการเรียนภาษาและข้อเสนอแนะของนักศึกษา (ภาคผนวก ก) 

1.1 น าแบบส ารวจที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบทางภาษา และรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากนั้นน าแบบส ารวจ
ไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  5 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนอ่านที่เน้นภาระ
งาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน   กลยุทธ์ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
อ่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงทางด้านเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้โดยมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert, (2549: 119-121) ซึ่ง
ก าหนดค่าระดับของข้อความในแบบสอบถาม 5 ระดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   มีความสอดคล้องมากที่สุด  มีค่าระดับเท่ากับ 5 

   มีความสอดคล้องมาก   มีค่าระดับเท่ากับ 4 

   มีความสอดคล้องปานกลาง  มีค่าระดับเท่ากับ 3  

   มีความสอดคล้องน้อย   มีค่าระดับเท่ากับ 2  

   มีความสอดคล้องน้อยที่สุด  มีค่าระดับเท่ากับ 1 
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 โดยมีการแปลความหมายของความเที่ยงตรงทางเนื้อหาดังเกณฑ์ต่อไปนี้ (มาเรียม นิล

พันธุ์, 2012:179) ; 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50–5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากท่ีสุด 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50-4.49 หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50-3.49 หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50-2.49 หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.49 หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 

 ในการก าหนดความสอดคล้องของเนื้อหาจะต้องมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 และมีส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 จากแบบส ารวจฉบับนี้มีค่าความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก  ( = 

4.47 S.D.=0.46) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสามารถน ามาเก็บข้อมูลได้ 

 1.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลกับนักศึกษาท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 92 คนตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามหลักสถิต โดย

หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2) แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบสัมภาษณ์ความคิด

เห็นของผู้สอนการอ่านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือเป็นข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์

ผู้สอนอ่าน 6 ท่าน โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ (ภาคผนวก ข) 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ คือ อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษจ านวน 6 ท่าน 

โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  

 วิธีการด าเนินการ 

 2.1 ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ 

 2.2 ตรวจสอบคุณภาพของประเด็นการสัมภาษณ์ โดยน าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้น 

ไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน

การสอนอ่านภาษาอังกฤษ ด้านการสอนกิจกรรมเน้นภาระงาน และด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

(ภาคผนวก ด) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และน ามาหา

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหารายข้อ ( Item-Objective Congruence 

X
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Index: IOC) ก่อนน าไปทดสอบและท าการปรับปรุงประเด็นสัมภาษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยให้ลง

ความเห็นดังนี้ 

       สอดคล้องได้  1 คะแนน 

       ไม่แน่ใจ   0 คะแนน 

       ไม่เห็นด้วยได้  -1 คะแนน 

ค านวณค่าตามสูตรดังนี้ 

 

 เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้องกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์     

 ∑     แทนผลรวมของคะแนนความคิดของผู้เชี่ยวชาญในแต่ระดับความสอดคล้อง 

               N แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 คัดเลือกข้อค าถามท่ีไม่ได้ค่าตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 0.5 ขึ้นไปออก 

 2.3 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดย 

ใช้ดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วเลือกค่าดัชนีความ

สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อเท่ากับ 1 ถือว่ารายละเอียดของค าถามมี

ความชัดเจนสามารถสื่อความได้ตรงตามเนื้อหา 

 2.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล น าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน

ภาษาอังกฤษจ านวน 6 ท่าน หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

และสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ และประเมินความต้องการในขั้นตอนที่ 1 แล้วจะ
ท าการพัฒนาเพ่ือสังเคราะห์รูปแบบฯ ต่อไปในขั้นตอนที่ 2  
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ตารางที่ 9 ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research : R1): ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ เคร่ืองมือรวบรวม
ข้อมูล 

การวิเคราะห์
ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
(Analysis) สภาพ
ปัญหา ความต้องการ
จ าเป็น ระดับ
ความสามารถทาง
ภาษาของผู้เรยีนที่มีใน
ปัจจุบัน วิเคราะห์
ความต้องการในการ
เรียนภาษา กลยุทธ์
ทางด้านการเรยีนรู้
ค าศัพท์ในการอ่าน 
ความสามารถในการ
อ่านเชิงวิชาการ การ
ออกแบบการเรียนการ
สอน 

 
 
 

   1. ศึกษา วิเคราะห์ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับกล
ยุทธ์ทางด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ในการอ่านจาก
งานวิจัย ต ารา วารสาร หนังสือภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฏีแนวคิด บทคัดย่อบทความงานวิจัยทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
    2.  ศึกษาและท าการสังเคราะห์ข้อมูล
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษท่ีท าการเปิดสอนใน
ระดับคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2560 ในประเด็น
นของจุดประสงค์การสอน ค าอธิบายรายวิชา
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
สถาบันการศึกษาที่ผู้วิจัยก าลังท าการสอนอยู่
ในปัจจุบัน 
     3 .  ศึกษาข้อมูลทฤษฎี  แนวคิด  และ
หลักการที่เกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ ด้านกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ และ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากต ารา 
หนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ ในห้องสมุดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่ตีพิมพ์เป็น
เอกสารและข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
      4. ศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
จากงานวิจัย รายงานวิจัย บทคัดย่อ บทความ
งานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ย ต น เ อ ง แ ล ะ จ า ก สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยใน
ประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย
งานวิจัยด้านการอ่านภาษาอังกฤษการอ่าน 
กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ กิจกรรมเน้นภาระ
งานและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 

1.แบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันและ
ความต้องการของ
นักศึกษา 

 
2.แบบสัมภาษณ์
อาจารยผ์ู้สอน
ภาษาอังกฤษ 

1.การ
วิเคราะหค์่า
ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
2. การ
วิเคราะห์
ข้อมูลเชิง
เนื้อหา 
(Content 
analysis) 
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ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development: D1) ออกแบบและพัฒนารูปแบบ (Design and 

Development) 

 จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในขั้นตอนที่ 1 ท าให้ได้กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ

การสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ ส าหรับ

นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังต่อไปนี้  

 1.  การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐาน

และกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ เป็นรูปแบบการสอนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ที่แทรกอยู่ใน

กิจกรรมการอ่าน โดยสร้างการเรียนรู้ภาษาและค าศัพท์ตามรูปแบบการรับรู้ภาษาที่เหมาะสม 

เพ่ือที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนให้สามารถไปถึงเปูาหมายในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

องค์ประกอบด้านหลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนิน กิจกรรม บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน 

และการประเมินผล 

 1.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยหลักการหรือแนวคิดที่ใช้ สนับสนุน มี

การตรวจสอบการใช้ในสถานการณ์จริง เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข การน าเสนอรูปแบบ

ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญดังต่อไปนี้ 

 1.2 ความสัมพันธ์ของข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นที่มาของรูปแบบ ได้แก่ทฤษฎี แนวคิดพ้ืนฐาน 

หลักการ และวัตถุประสงค์ 

 1.3 ตัวรูปแบบ ได้แก่ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม บทบาทของครูและผู้เรียนในการด าเนิน

กิจกรรมการเรียน หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุนการสอน 

 1.4 การน ารูปแบบไปใช้ 

 1.5 ผลจากการใช้รูปแบบการสอนฯ 

 2. การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลมี  6 ชนิด ประกอบด้วย  

 1) แบบทดสอบความสามารถทางการอ่านทางวิชาการ 2) แบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์ 

3) แบบประเมินกลยุทธ์ด้านค าศัพท์ 4) แบบประเมินกลยุทธ์ด้านการอ่าน 5) รูปแบบและคู่มือ

ประกอบรูปแบบ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนต่อรูปแบบฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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    1. แบบทดสอบความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการ  

 ขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการ แบ่งออกเป็น       

7  ขั้นตอนดังนี้ 

 1.1 การศึกษาทฤษฎีและเทคนิคในการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษ จากหนังสือ Writing English Language Tests ของ Heaton (1990) การทดสอบ

และประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ อัจฉรา วงศ์โสธร (2544) โดยสรุปเป็นขั้นตอนได้

ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดจุดประสงค์แบบทดสอบความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการ 

ก าหนดจุดประสงค์การสอบโดยพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้จากสุ่มเนื้อหาจากบทเรียนทั้ง     

8 บทเรียน และองค์ประกอบย่อยของความสามารถด้านการอ่าน อันได้แก่ ความสามารถด้านการระบุ

ชื่อเรื่อง (Identifying topic) ความสามารถในการระบุใจความส าคัญในการอ่าน ( Identifying main 

idea)ความสามารถในการระบุรายละเอียดของบทอ่าน ( Identifying details)ความสามารถด้านการ

เดาความหมาย (Guessing meaning from context clues)ความสามารถในการอนุมาน (Making 

the inferential from the passage) ความสามารถในการสรุปความ (Making summary from 

the passage) ดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 จุดประสงค์การสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านเชิงวิชาการ 
Reading abilities Objectives 

1. Identifying the topic of the passage -to be able to identify the topic of the passage 
2. Identifying main idea -to be able to identify the main idea of the 

passage 
3. Identifying details -to be able to identify specific details of the 

passage 
4. Guessing meaning from context clues -to be able to guess meaning from context clues 
5. Making the inferential from the 
passage 

-to be able to make the inferential from the 
passage 

6. Making summary from the passage -to be able to Make summary from the passage 

 ขั้นตอนที่ 2 สร้างตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบ (Table of Test Specification) โดยสร้างให้

ครอบคลุมตามจุดประสงค์ด้านการอ่านเชิงวิชาการท่ีได้ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านเชิง
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วิชาการ  คือ การสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องตามตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบโดยการสร้างข้อ

ค าถามในแต่ละข้อจะต้องสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 

 ขั้นตอนที่ 3  การก าหนดน้ าหนักเนื้อหาของแบบทดสอบและสร้างตารางก าหนดเนื้อหา
ข้อสอบ (Table of test content specification) เพ่ือการพัฒนาข้อสอบจ านวน 80 ข้อตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้และสร้างข้อสอบให้มีจ านวนมากกว่าที่ต้องการตามที่ระบุไว้และเพ่ือ
สะดวกในการหาประสิทธิภาพ โดยก าหนดแบบทดสอบวัดระดับพฤติกรรมทางภาษาตามแนวคิดของ 
Valette and Disick (1972)  
ตารางที่ 11 ก าหนดเนื้อหาข้อสอบ (Table of Academic Reading Test Specification) 

 

 
      

Reading 
objective 

 
Mode 

 
 

 
       Level of knowledge 

 
Test 

techniques 

 
Numb
er of 
item 

 
Time 
(mins) 

 
Weight 
percent 

 
Scoring 

M Cp T Ct E 
Topic 
    Identify the topic. 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

M/C 

 

5 

 

7 

 

13 

 

0/1 

Word meaning 
    Identify the 
meaning of the word 
in context clue. 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

M/C 

 

9 

 

11 

 

23 

 

0/1 

Main idea 
   Identify the main 
idea. 

 

R 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

M/C 

 

 

4 

 

6 

 

10 

 

0/1 

Details 
    Identify specific 
details. 

 

R 

  

 

 

   

M/C 

 

11 

 

18 

 

27 

 

0/1 

Inference 
   Making an inference 

 

R 

 

   

   

M/C 

 

 

7 

 

12 

 

17 

 

0/1 

Summarizing 
   Summarizing the 
passage 

 
 
R 

 
   

  

M/C 

 

4 

 

6 

 

10 

 

0/1 

Total 4 7 7 2 1  40 60 100  
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 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบทดสอบความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการท่ีสร้างข้ึนในฉบับร่างฉบับ
ร่างจ านวน 80 ข้อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ชาวต่างประเทศ เพ่ือขอ
ค าแนะน าและปรับปรุงแก้ไข 
 ขั้นตอนที่ 5  น าแบบทดสอบจ านวน 80 ข้อไปทดสอบกับนักนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นปีที่ 2 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ใช้เวลาทดสอบจ านวน 3 ชั่วโมง เพ่ือหาค่าความยาก

ง่าย (p) ที่มีค่าระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR 20 ของ  คูเดอร์ ริชาร์สัน (Kuder- 

Richardson) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543: 128-133) 

 ขั้นตอนที่ 6  หลังจากทดสอบกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 30 คนแล้ว จึงน าผลที่ได้จากแบบทดสอบทั้งหมดมาวิเคราะห์ผล โดยการวิเคราะห์หา

ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ จากนั้นจึงคัดเลือกข้อสอบที่ได้ตามเกณฑ์ จาก

แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิชาการฉบับนี้ ได้ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.30 - 

0.77 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.35 -0.81 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้ง

ฉบับเท่ากับ  0.87(ภาคผนวก จ) แสดงว่าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิชาการที่

สร้างขึ้นผ่านการหาประสิทธิภาพมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล

วิจัยในครั้งนี้ได ้

 ขั้นตอนที่ 7  ภายหลังการทดสอบเพ่ือหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของ

แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิชาการแล้ว ได้ข้อสอบทั้งสิ้นจ านวน  62 ข้อ และ

คลอบคลุมทกุวัตถุประสงค์ จึงน าแบบทดสอบท่ีผ่านเกณฑ์การหาประสิทธิภาพไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 3 ท่านเพ่ือประเมินผลหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้น และท าการ

คัดเลือกข้อสอบจ านวน 40 ข้อเพ่ือใช้ในการท าข้อสอบก่อนเรียน (pretest) และหลังเรียน 

(posttest) โดยใช้ข้อสอบฉบับเดียวกันแต่มีการสลับข้อค าถาม 

        2. แบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์    

 ขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์  แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้ 

 2.1 ศึกษาแนวทางและขั้นตอนในการพัฒนาแบบทดสอบค าศัพท์จากหนังสือ Writing 

English Language Tests ของ Heaton (1990) การทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอน
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ภาษาอังกฤษของอัจฉรา วงศ์โสธร (2544) และหนังสือความรู้ด้านค าศัพท์เพ่ือใช้ทดสอบค าศัพท์ ของ 

Nation (2003: 253 -256) โดยสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดจุดประสงค์แบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์ การก าหนดจุดประสงค์

การสอบโดยพิจารณาจากจุดประสงค์ความรู้ด้านค าศัพท์ อันได้แก่ ความรู้ด้านรูปแบบของค า (word 

form) roots, prefixes, suffixes ความรู้ด้านไวยากรณ์ (word grammar) part of speech ความรู้

ด้านค าที่ เกิดขึ้นร่วมกัน (collocation) ความลักษณะด้านความหมาย  (word network) 

synonyms, antonyms ความรู้ด้านการใช้ค าให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ (word register) 

function, appropriateness, negative or positive association ความรู้ด้านความหมายและการ

น าไปใช้ในการสื่อสาร(Meaning and use) ดังตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 จุดประสงค์การสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์ 
Vocabulary  Knowledge Test Objectives 

1. (Word form) roots, prefixes, 
suffixes 

-to be able to analyze roots, prefixes, suffixes 

2. (Word grammar) part of speech -to be able to analyze part of speech 
3. (Collocation) -to be able to use word collocation 
4. (Word network) synonyms, 

antonyms 
-to be able to use synonyms, antonyms 

5. (Word register) function, 
appropriateness, negative or 
positive association 

-to be able to use function, appropriateness, 
negative or positive association 

6. (Meaning and use) -to be able to guess meaning from textual context 

 ขั้นตอนที่ 2 สร้างตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบ (Table of Test Specification) โดยสร้างให้

ครอบคลุมตามจุดประสงค์วัดความรู้ด้านค าศัพท์ที่ได้ตั้งไว้ เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ คือ การ

สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องตามตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบโดยการสร้างข้อค าถามในแต่ละข้อ

จะต้องสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 

 ขั้นตอนที่ 3  การก าหนดน้ าหนักเนื้อหาของแบบทดสอบและสร้างตารางก าหนดเนื้อหา
ข้อสอบ (Table of test content specification) เพ่ือการพัฒนาข้อสอบจ านวน 80 ข้อตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้และสร้างข้อสอบให้มีจ านวนมากกว่าที่ต้องการตามที่ระบุไว้และเพ่ือ
สะดวกในการหาประสิทธิภาพ โดยก าหนดแบบทดสอบวัดระดับพฤติกรรมทางภาษาตามแนวคิดของ 
Valette and Disick (1972) และ Nation (2003 : 253 -256) 
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ตารางที่ 13 การก าหนดเนื้อหาข้อสอบความรู้ด้านค าศัพท์ (Table of Vocabulary Knowledge 
Test specification) 

 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์ที่สร้างขึ้นในฉบับร่างฉบับร่างจ านวน 80 

ข้อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ือขอค าแนะน าและปรับปรุง

แก้ไข 

 ขั้นตอนที่ 5  น าแบบทดสอบจ านวน 80 ข้อไปทดสอบกับนักนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นปีที่ 2 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ใช้เวลาทดสอบจ านวน 3 ชั่วโมง เพ่ือหาค่าความยาก

ง่าย (p) ที่มีค่าระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR 20 ของ คูเดอร์ ริชาร์สัน (Kuder- 

Richardson) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543: 128-133) 

 

Vocabulary 

knowledge 

 

Objectives 

Text  

Of 

 vocabulary 

Test 

techniques 

Number 
of 

item 

Time 
 (mins) 

Weight 
percent 

 

Scoring 

1. (Word form) 
roots, prefixes, 
suffixes 

-to be able to 
analyze roots, 
prefixes, suffixes 

 
Academic 

word 

 
 

M/C 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
8 

 
 

0/1 
2. (Word grammar) 
part of speech 

-to be able to 
analyze part of 
speech 

 
Academic 

word 

 
 

M/C 

 
 
7 

 
 

11 

 
 

17 

 
 

0/1 
 

 
3. (Collocation) 

-to be able to 
use word 
collocation 

 
Academic 

word 

 

M/C 

 

7 

 

11 

 

17 

 

0/1 

4. (Word network) 
synonyms, 
antonyms 

-to be able to 
use synonyms, 
antonyms 

 
Academic 

word 

 

M/C 

 

8 

 

13 

 

20 

 

0/1 

5. (Word register) 
function, 
appropriateness, 
negative or positive 
association 

-to be able to 
use function, 
appropriateness, 
negative or 
positive 
association 

 
Academic 

word 

 

M/C 

 

5 

 

7 

 

13 

 

0/1 

 
6. (Meaning and 
use) 

-to be able to 
guess meaning 
from textual 
context 

 
Academic 

word 

 

M/C 

 

 

10 

 

 

14 

 

25 

 

0/1 

 

Total 40 60 100  
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 ขั้นตอนที่ 6  หลังจากทดสอบกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 30 คนแล้ว จึงน าผลที่ได้จากแบบทดสอบทั้งหมดมาวิเคราะห์ผล โดยการวิเคราะห์หา

ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ จากนั้นจึงคัดเลือกข้อสอบที่ได้ตามเกณฑ์ จาก

แบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์ฉบับนี้ ได้ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.76 มีค่าอ านาจ

จ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.41 -0.84 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 

0.89 (ภาคผนวก ฉ) แสดงว่าแบบทดสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์ที่สร้างขึ้นผ่านการหาประสิทธิภาพมี

ค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยในครั้งนี้ได้ 

 ขั้นตอนที่ 7 ภายหลังการทดสอบเพ่ือหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของ

แบบทดสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์แล้วได้ข้อสอบทั้งสิ้นจ านวน  50 ข้อ และคลอบคลุมทุก

วัตถุประสงค์ จึงน าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์การหาประสิทธิภาพไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 

ท่านเพ่ือประเมินผลหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้น และท าการคัดเลือก

ข้อสอบจ านวน 40 ข้อเพ่ือใช้ในการท าข้อสอบก่อนเรียน (pretest) และหลังเรียน (posttest) โดยใช้

ข้อสอบฉบับเดียวกันแต่มีการสลับข้อค าถาม 

 3. แบบประเมินกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning Strategies 

Evaluation) เนื่องจากรูปแบบฯ ก าหนดให้ผู้เรียนได้รับการฝึกกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือ

น าไปใช้ในการอ่านเพ่ือความเข้าใจในการท ากิจกรรมเน้นภาระงาน ผู้วิจัยจึงท าการประเมินพฤติกรรม

ด้านกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียนก่อนท าการทดลอง เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปเปรียบเทียบ

กับผู้เรียนที่ได้เรียนกลยุทธ์ต่างๆ ไปแล้วหลังจากการเรียนจนครบทั้ง   8  ครั้ง ทั้งนี้ เครื่องมือนี้ผู้วิจัย

ได้พัฒนาขึ้นมาจากการสังเคราะห์กลยุทธ์ (Vocabulary learning strategies evaluation : VLSE) 

โดยเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบบันทึกการอ่าน (Reading 

log) ด้วยเทคนิคการคิดออกเสียง(Think aloud) ของนักวิชาการดังต่อไปนี้ Rubin and Thompson 

1994;Stoffer,1995;Gu,1996 ; Lawson and Hogben,1996;Schmitt,1997;Hedge,2000; 

Cook,2001; Deccarrio,2001; Nation,2001. ซึ่งคัดเลือกเฉพาะกลยุทธ์ด้านค าศัพท์ที่สอดคล้องกับ

ทักษะการอ่าน จ านวน 14 ข้อ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบที่

พัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ประมาณค่าแบบ Likert-type 5 ระดับ เรียงจาก 1 ถึง 5 หมายถึง 

ท าน้อยที่สุด จนถึง ท ามากท่ีสุด  ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือมีดังนี้ 
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1.1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับเครื่องมือส ารวจกลยุทธ์ด้านค าศัพท์ (Vocabulary Learning 

Strategies: VLSQ) ของ  Rubin and Thompson ,1994; Stoffer,1995;Gu,1996 ; Lawson and 

Hogben,1996;Schmitt,1997;Hedge,2000; Cook,2001; Deccarrio, 2001; Nation, 2001. มา

พัฒนาขึ้นเป็นค าถาม ดังนี้ 

 1. กลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศัพท์ใหม่ (Ascertaining strategies) ประกอบด้วยกลยุทธ์
ย่อย ได้แก่ 
   1.1 การเดาความหมายจากบริบท (guessing meaning from textual context) 
   1.2 การวิเคราะห์หน้าที่ของค า (analyzing part of speech) 
   1.3 การวิเคราะห์โครงสร้างค า (analyzing affixes and roots) 
   1.4 การเชื่อมค าไปสู่ประสบการณ์เดิม (connecting word to a personal 
experience) 
   1.5 การศึกษาค าที่ส าคัญ (using key word method, e.g. Synonyms 
/antonyms) 
   1.6 การจัดกลุ่มค าประเภทเดียวกัน (using of the categories word group) 
   1.7 การสืบค้นพจนานุกรมเจ้าของภาษา (using monolingual dictionary) 
 2.กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค าศัพท์ (Storing Strategies) ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย 
ได้แก่ 
   2.1 การใช้แผนภูมิความหมาย (using semantic maps) 
   2.2 การถอดความ (paraphrasing the word meaning) 
   2.3 การจัดค าเป็นหมวดหมู่การค า (using word lists)  
   2.4 เก็บรวบรวมค าศัพท์ไว้ในสมุดรวบรวมค าศัพท์ (keeping vocabulary 
notebook)  
 3. กลยุทธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ (Elaborating strategies) ประกอบด้วย        กล
ยุทธ์ย่อย ได้แก่ 
   3.1 การน าศัพท์ใหม่มาแต่งประโยค (using new word sentence) 
   3.2 การทดสอบค าศัพท์ (testing oneself with word tests) 
   3.3 ฝึกการใช้ค าศัพท์เดิมในบริบทการใช้ภาษาอ่ืนๆ (doing extra vocabulary 

exercises in difference sources)  
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 1.1.2 น าแบบประเมินกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning 

Strategies evaluation: VLSE) ของผู้เรียน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขอความเห็นชอบและ

น ามาปรับปรุงแก้ไข (ภาคผนวก ช) 

 1.1.3 น าแบบประเมินกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning 

Strategies Evaluation: VLSE) ของผู้เรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 

พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษา

ที่ใช้ และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหารายข้อ (Item-Objective 

Congruence Index: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยให้ลงความเห็น ดังนี้ 

   สอดคล้องได ้  1  คะแนน 
   ไม่แน่ใจ   0  คะแนน 
   ไม่เห็นด้วยได ้ -1  คะแนน 
น าคะแนนที่ได้มาค านวณโดยใช้สูตรของ สุวิมล ติรกานันท์ (2549: 148) 

                                              
 เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้องกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์     

 ∑     แทนผลรวมของคะแนนความคิดของผู้เชี่ยวชาญในแต่ระดับความสอดคล้อง 

               N แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

ซึ่งเกณฑ์การแปลความหมายดัชนีความสอดคล้อง มีดังนี้  

 0.50  ถึง 1.00 หมายถึง ข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 -0.50 ถึง 0.49 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 

 -1.00 ถึง -0.49 หมายถึง ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 โดยแบบประเมินกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning Strategies 

Evaluation: VLSE) ที่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญฉบับนี้มีค่าระหว่าง 0.80 -1.00 ซึ่ง

หมายความว่าแบบประเมินกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด และสามารถน าไปใช้ในการประเมินกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ของ    

ผู้เรียนได ้
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 1.1.4 น าแบบประเมินกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning 

Strategies evaluation: VLSE) ของผู้เรียนที่ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 

เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้กับนักศึกษาครู จ านวน 30 คนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตัวอย่างและน าค าตอบมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1972) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน กลยุทธ์

ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 

 
 
 
 

  แผนภาพ 13  ขั้นตอนพัฒนาแบบส ารวจกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียน 

 4. แบบประเมินกลยุทธ์การอ่าน (Reading Strategies Evaluation) 

 เนื่องจากรูปแบบฯ ก าหนดให้ผู้เรียนได้รับการฝึกกลยุทธ์การอ่านเพ่ือน าไปใช้ในการอ่านของ

ตนให้เกิดความเข้าใจในการท ากิจกรรมเน้นภาระงาน ผู้วิจัยจึงท าการประเมินกลยุทธ์การอ่านของ

ผู้เรียนก่อนท าการทดลองเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การอ่าน หลังเรียนครบทั้ง 8 

ครั้ง ทั้งนี้ เครื่องมือนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากแบบประเมินกลยุทธ์การอ่าน (Survey of Reading 

Strategies Evaluation): SORE) โดยเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

ด้วยแบบบันทึกการอ่าน (Reading log) ด้วยเทคนิคการคิดออกเสียง(Think aloud) ภายใต้แนวคิด

ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับเครือ่งมือส ารวจกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning 
Strategies: VLSQ) ของ  Rubin and Thompson ,1994; Stoffer,1995;Gu,1996 ; Lawson and 

Hogben,1996;Schmitt,1997;Hedge,2000;Cook,2001; Deccarrio,2001;Nation, ซึ่งคัดเลือกเฉพาะ 
กลยุทธ์ด้านค าศัพท์ที่สอดคล้องกบัทักษะการอ่านมาพัฒนาเป็นค าถามจ านวน 14 ข้อ 

น าแบบประเมินกลยุทธ์ด้านการเรยีนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning Strategies evaluation: VLSE)  
ของผู้เรียนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขอความเห็นชอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบประเมินกลยุทธ์ด้านการเรยีนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning Strategies evaluation: VLSE) 
ของผู้เรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความ

เหมาะสมของภาษาที่ใช้และปรับแก้  

น าแบบแบบประเมินกลยุทธ์ด้านการเรยีนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning Strategies evaluation: VLSE) 

ของผู้เรียนที่ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อ เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้กับนักศึกษาครู 

จ านวน 30 คนที่มีคุณสมบตัิใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างและน าค าตอบมาวิเคราะห์หาคา่ความเชื่อมั่น 
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ของนักวิชาการ ได้แก่ Chamot and Malley (1996); Mokhtari and Sheorkey (2002)และเมื่อ

ผู้วิจัยน ามาปรับปรุงแล้วจะมีเพียง 6 ข้อ ที่สัมพันธ์กับรูปแบบที่พัฒนาขึ้นและเป็นแบบประเมินที่

ประมาณค่าแบบ  Likert-type  5 ระดับเรียงจาก 1 ถึง 5 หมายถึง การใช้กลยุทธ์น้อยที่สุด จนถึง

การใช้กลยุทธ์มากที่สุด ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือมือนี้มีดังนี้ 

 1.2.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับเครื่องมือส ารวจกลวิธีการอ่านของ Chamot and 

Malley (1996); Mokhtari and Sheorkey (2002) มาศึกษาและคัดเอาเฉพาะข้อที่สัมพันธ์กับท่ีมีอยู่

ในรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาเป็นค าถามจ านวน 6 ข้อ 

 1.2.2 น าแบบประเมินกลยุทธ์การอ่านของผู้เรียน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขอ

ความเห็นชอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 1.2.3 น าแบบประเมินกลยุทธ์การอ่าน (Reading Strategies Evaluation) ของผู้เรียนที่

ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

วัตถุประสงค์กับเนื้อหารายข้อ (Item-Objective Congruence Index: IOC) ก่อนน าไปทดสอบและ

ท าการปรับปรุงประเด็นสัมภาษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยให้ลงความเห็น ดังนี้ 

   สอดคล้องได้   1  คะแนน 
   ไม่แน่ใจ   0  คะแนน 
   ไม่เห็นด้วยได้  -1 คะแนน 
น าคะแนนที่ได้มาค านวณโดยใช้สูตรของ สุวิมล ติรกานันท์ (2549: 148) 

                                              
 เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้องของกลยุทธ์ด้านการอ่าน     

 ∑     แทนผลรวมของคะแนนความคิดของผู้เชี่ยวชาญในแต่ระดับความสอดคล้อง 

               N แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

ซึ่งเกณฑ์การแปลความหมายดัชนีความสอดคล้อง มีดังนี้  

 0.50 ถึง 1.00       หมายถึง ข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

       -0.50 ถึง 0.49      หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 

       -1.00 ถึง -0.49     หมายถึง ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 โดยแบบประเมินกลยุทธ์การอ่าน (Reading Strategies Evaluation)  ที่ได้รับการ

ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญฉบับนี้มีค่าระหว่าง 0.80 -1.00 ซึ่งหมายความว่าแบบประเมินกลยุทธ์การ

อ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และสามารถน าไปใช้ใน  การประเมิน

กลยุทธ์การอ่านของผู้เรียนได้ 

 1.2.4 น าน าแบบประเมินกลยุทธ์การอ่าน (Reading Strategies Evaluation) ของผู้เรียนที่

ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับนักศึกษา 

จ านวน 30 คนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าค าตอบมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น  

โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1972) ซึ่งได้ค่า

ความเชื่อมั่นของแบบประเมินกลยุทธ์การอ่านทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพ 14  ขั้นตอนพัฒนาแบบส ารวจกลยุทธ์ด้านการอ่านของผู้เรียน 

 5. การออกแบบรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและ   
กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏและคู่มือประกอบรูปแบบฯ 
 ในขั้นตอนของการออกแบบ ผู้วิจัยได้น าผลข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 
 1 มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (Lesson Plan) กิจกรรมภายใต้
รูปแบบ(E1) และเขียนเป็นคู่มือประกอบรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 5.1 ข้อมูลที่ได้จากขั้นการวิเคราะห์ความต้องการ (Needs Analysis) เพ่ือน ามาใช้เป็น

พ้ืนฐานหาว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียน โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในส ารวจความต้องการในหัวข้อ

ศึกษาทฤษฎ ีแนวคิด เกี่ยวกับเครื่องมือส ารวจกลยุทธก์ารอ่านของ Chamot and Malley(1996) ;  
Mokhtari and Sheorkey (2002)มาศึกษา และคัดเอาเฉพาะข้อที ่

สัมพันธ์กับที่มอียู่ในรูปแบบที่ผู้วิจยัพัฒนาขึ้นมาเป็นค าถามจ านวน 6 ข้อ 

น าแบบประเมินกลยุทธก์ารอา่น เสนออาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ขอความเหน็ชอบ 
และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบประเมินกลยุทธก์ารอา่น (Reading Strategies Evaluation: RSE) ของผู้เรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่านตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และปรับแก้ น าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมา

วิเคราะห์หาค่าดรรชนีความสอดคล้อง 

น าแบบส ารวจกลยุทธก์ารอา่นของผู้เรียนที่ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุง แกไ้ขตามข้อ เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

ทดลองใช้กับนักศึกษา จ านวน 30 คนทีม่ีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแลว้น าค าตอบมาวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่น 



  

 

133 

และเนื้อหาในการอ่านและสัมภาษณ์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนจากอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูผ่านไปแล้ว และครูประจ าการ  

 5.2 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารในการออกแบบ (Design) เพ่ือหาวิธีการเรียนเป็น

อย่างไรบ้าง เพ่ือน าไปสู่ขั้นการพัฒนา โดยผู้วิจัยได้สืบค้นและศึกษาการออกแบบแผนการเรียนรู้การ

สอนอ่านเน้นภาระงานจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ โดยเฉพาะ Willis (2000) และ Ellis (2004) และ

สังเคราะห์ร่วมกับการสอนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ และการน าแนวคิดของ ADDIE Model มา

ใช้ในการออกแบบขั้นตอนการเรียนการสอน รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากขั้นการวิเคราะห์ความต้องการ

จ าเป็นและความต้องการในการเรียนมาใช้ประกอบเป็นแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมภายใต้

รูปแบบ ซึ่งแบ่งตามล าดับดังนี้ 

 5.3 การก าหนดหัวข้อเรื่องแต่ละบทเรียน (Lesson) ได้มาจากการส ารวจความสนใจในหัวข้อ

ในการอ่านจากกลุ่มเปูาหมาย แบ่งออกได้เป็น 8 บทเรียนตามหลักสูตรที่ก าลังใช้อยู่ โดยมีรายละเอียด

ของบทอ่านดังนี้ 

ตารางที่ 14 เนื้อหาในการอ่านเชิงวิชาการ 
Unit Theme Topic 

1 Language Innovation and Information for Teacher Language and Cultures 
2 Curriculum Development Local Curriculum 
3 Principles of Learning Teaching and Learning Techniques 
4 Psychology for Teachers Learning Psychology 
5 Principles of Educational Measurement and 

Evaluation 
Alternative assessment 

6 Classroom Management Management of Student’s group work 
7 Educational Innovation Technology 
8 Self-actualization for Teachers Ethics 

 5.4 การก าหนดเปูาหมายการเรียนรู้ (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objectives) ขั้นตอนการ

เรียน ได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการต่างๆ ด้านภาระงานและการใช้กลยุทธ์ด้านการ

เรียนรู้ค าศัพท์ในการอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้พัฒนาการใช้กลวิธีต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน

ดังนี้ 

 ขั้นที ่1  (Pre-task) สร้างความสนใจ (Priming) 

 Phase 1 Vocabulary 
  การกระตุ้นความรู้เดิม (Activating schema)   
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  การสาธิต (Model of vocabulary learning strategies)  
  การฝึก (practice) 
    Phase 2 Reading 
    สาธิตการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่าน (Model of reading strategies) 

การฝึก(practice) 
 ขั้นที ่2 (Task cycle)กระบวนการอ่าน (Reading process) 
 เป็นการฝึกการใช้กลยุทธ์การอ่านและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์อย่างอิสระโดย แบ่งเป็น 
กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศัพท์ใหม่ (Ascertaining 
strategies) ประกอบด้วย 1.1 การเดาความหมายจากบริบท (guessing meaning from textual 
context)1.2 การวิเคราะห์หน้าที่ของค า (analyzing part of speech)  1.3 การวิเคราะห์โครงสร้าง
ค า (analyzing affixes and roots)1.4 การเชื่อมค าไปสู่ประสบการณ์เดิม (connecting word to a 
personal experience)1.5 การศึกษาค าที่ส าคัญ (using key word method, e.g. 
Synonyms/antonyms)1.6 การจัดกลุ่มค าประเภทเดียวกัน (using of the categories word 
group) 1.7 การสืบค้นพจนานุกรมเจ้าของภาษา (using monolingual dictionary)กลยุทธ์ด้านการ
เก็บรวบรวมค าศัพท์ (Storing Strategies) ประกอบด้วย  2.1 การใช้แผนภูมิความหมาย (using 
semantic maps) 2.2 การถอดความ (paraphrasing the word meaning) 2.3 การจัดค าเป็น
หมวดหมู่การค า (using word lists) 2.4 เก็บรวบรวมค าศัพท์ไว้ในสมุดรวบรวมค าศัพท์ (keeping 
vocabulary notebook) และกลยุทธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ (Elaborating strategies) 
ประกอบด้วย 3.1 การน าศัพท์ใหม่มาแต่งประโยค (using new word sentence) 3.2 การทดสอบ
ค าศัพท์ (testing oneself with word tests)3.3 ฝึกการใช้ค าศัพท์เดิมในบริบทการใช้ภาษาอ่ืนๆ 
(doing extra vocabulary exercises in difference sources ส่วนกลยุทธ์ด้านการอ่าน (Reading 
strategies)ได้แก่ การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน (Text structure) การหาใจความส าคัญ/
รายละเอียด(Finding main idea/details) การอนุมานความหมายในบทอ่าน (Inference) การ
จินตนาการความหมาย(Visualizing) การควบคุมความเข้าใจด้ายตนเอง (Self-regulation) การสรุป
เรื่องที่อ่าน (Summarizing)  
 ขั้นที ่3  (Post task)  สนับสนุนการวางแผน (Encouraging  plan)  
          การวางแผนรายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการการเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน (Planning of 
vocabulary learning/reading strategies used) ที่ได้จากบันทึกความเข้าใจในการอ่าน 
(Reading log) 
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 ขั้นที่ 4  ตระหนักรู้ในการรายงาน (Awakening report) 

ผู้เรียนเตรียมรายงานโดยการบอกความคิดของตนเองในการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์และกล

ยุทธ์ที่ใช้ในอ่านบทอ่านนั้นๆ (think aloud vocabulary/reading strategies used) ความเข้าใจใน

การอ่าน โดยรายงานเป็นกลุ่ม หรือ เป็นคู่ ตัวแทนกลุ่ม หรือตัวแทนคู่ สลับกันในแต่ละบทเรียน และ

สะท้อนคิด (Reflecting)การใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน 

 ขั้นที่ 5  Evaluation เป้าหมายด้านผลลัพธ์ (Target outcome)  

            ขั้นพัฒนาด้านค าศัพท์ (Development vocabulary) เพ่ือให้ผู้เรียนน าค าศัพท์เหล่านั้น
ไปสู่ระดับสื่อสาร โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น  2  ภาระงาน ดังนี้   
     ส่วนที่ 1  ภาระงานด้านการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ (Vocabulary knowledge 
development  tasks) 
   ส่วนที่ 2 แบบทดสอบการอ่านประจ าบทเรียน (Extensive reading test)    

 5.5 การก าหนดสื่อการเรียนการสอน (Input) โดยใช้สื่อที่เป็นของเอกสารจริง (Authentic 
Material) จากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ บทความวิจัย หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ตฯ  ที่
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน เป็นต้น 
 5.6 การก าหนดเงื่อนไข (Condition) เป็นการก าหนดให้ผู้เรียนใช้วิธีการเรียนเป็นกลุ่มย่อย 

เป็นคู่ หรือคนเดียว โดยให้มีความสอดคล้องกับการสอนอ่านเน้นภาระงานที่ผู้สอนมอบหมายให้ท า 

 5.7 การก าหนดกระบวนการเรียนรู้ (Process) เป็นการก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่ได้จาก

กระบวนต่างๆ ที่สอดคล้องกับบทเรียน เช่น การใช้ความคิด (Cognitive) การตัดสินใจ (Decision-

making) การระดมสมอง (Brainstorming) หรือ การแสดงออก (Expression) 

 5.8 การก าหนดผลผลิต (Outcome) เพ่ือให้ได้ชิ้นงานหรือผลงานจากการเรียนในขั้นการ

ประเมินผล (Evaluation) โดยผู้สอนสามารถประเมินผลผลผลิตจากผลงานที่ได้ เช่น ภาระงานด้าน

ค าศัพท์ที่เป็นภาระงานด้านเติมค า สรุปแผนภูมิความหมาย และจากการสรุปเรื่อง และการท า

แบบทดสอบท้ายบทเรียน เป็นต้น เมื่อออกแบบจนครบ 8 รูปแบบกิจกรรมแล้ว ผู้วิจัยจึงออกแบบ

โครงสร้างเนื้อหาของบทเรียน (Content specification) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนที่มี

รายละเอียดอย่างครบถ้วนต่อไป (ภาคผนวก ค และ ง) 
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ตารางที่ 15 โครงสร้างเนื้อหาของบทเรียน (Content specification) 
 

Unit/ 
Topic 

 
Objectives 

Vocabulary 
Learning 

Strategies ; 
VLS 

Reading 
Strategies ; 

RS 

 
 

Task option 

 
 

Teaching procedures 

 
 

Evaluation 

 
1 

Language 
and 

Cultures  
 
 
  

(3 periods) 

Terminal 
objective:  
   Students will be 
able to complete 
chart to identify 
the main idea and 
details  
Enabling  aims: 
   -to be able to 
identify the new 
word in context.  
  -to be able to 
skim the text to 
identify the main 
idea 
   -to be able to 
identify the 
details. 
  - to be able to 
defined the 
effective strategies 
used 

Vocabulary 
Learning 
Strategies;VLS 
1.3 Analyzing 
affixes and root 
1.4 Connecting 
word to a 
personal 
experience 
2.4 keeping 
vocabulary 
notebook 
3.1 using new 
word sentence 
Reading 
Strategies ; RS 
Finding text 
structure    
Finding main 
idea, details 
Inferencing 
Visualizing 
Self - 
regulations 
Summary 

1.Input 
- semantic 
map 
- set of 
previewing 
question 
- a set of 
reading texts 
2. Condition 
-pair work, 
group work, 
shared 
information, 
complete 
chart, text 
structure 
3. Process 
-linguistic and 
cognitive 
brainstorming 
expressions 
-strategies 
used 
expression 
4. outcome 
- complete the 
word in the 
blank and 
exercises. 
- complete the 
reading  text 
structure 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 

STEP I  Pre-task (Priming stage)  
       -activating background knowledge and 
previewing students reading topic through 
completing semantic map 
 Phase 1 Vocabulary 
1.3 Analyzing affixes and root 
1.4 Connecting word to a personal 
experience 
2.4 keeping vocabulary notebook 
3.1 using new word sentence 
Phase  2 Reading 
   Finding text structure,   Finding main idea, 
details, Inferencing, Visualizing,  Self – 
regulations,  Summary 
 STEP II   During-task   (Reading process 
stage) 

- - to encourage students read the passage 
and use strategies freely. 

- students complete chart for their reading 
comprehension. 
- to encourage students do think aloud by 
fill in leaning log 
STEP III    Encouraging  plan 
     Complete the learning log assessment 
and prepare vocabulary leaning 
strategies/reading strategies used for 
reflecting then planning to report in front of 
the class. 
STEP IV  Awakening report 
       Students work in group to discuss 
briefly and make a consensus about 
information from assessment learning log 
after that choose a volunteer to report in 
front of class.  
STEP IV  Evaluation/Target outcome 
   Students develop their reading/vocabulary 
learning strategies and evaluation. 
    -Vocabulary knowledge and 
development task            
 Extensive vocabulary/reading test   
(8 marks) 

-complete 
the 
brainstorming 
question 
- completing 
vocabulary 
task 
-a complete 
the reading 
diagram. 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 
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ตารางที่ 15 โครงสร้างเนื้อหาของบทเรียน (Content specification)(ต่อ) 
 

Unit/ 
Topic 

 
Objectives 

Vocabulary 
Learning 

Strategies ; VLS 
Reading 

Strategies ; RS 

 
 

Task option 

 
 

Teaching procedures 

 
 

Evaluation 

 
2 
 

Local 
curriculum  

 
(3 periods) 

Terminal 
objective:  
    Students will 
be able to 
complete chart 
to identify the 
main idea and 
details. 
Enabling  aims: 
    -to be able to 
identify the new 
word in context.  
    -to be able to 
identify the main 
idea and 
summarizing. 
   -to be able to 
identify the 
details. 
  - to be able to 
defined the 
effective 
strategies used 

Vocabulary Learning 
Strategies;VLS 
1.1 Guessing the 
meaning from context 
clues  
1.5 Using keyword 
method e.g. 
Synonyms/Antonyms 
2.3 Using word lists       
3.2 Testing oneself 
with word tests 
Reading Strategies ; 
RS 
Finding text structure    
Finding main idea, 
details 
Inferencing 
Visualizing 
Self - regulations 
Summary 

1.Input 
- semantic map 
- set of 
previewing 
question 
- a set of 
reading texts 
2. Condition 
-pair work, 
group work, 
shared 
information, 
complete chart, 
text structure 
3. Process 
-linguistic and 
cognitive 
brainstorming 
expressions 
-strategies used 
expression 
4. outcome 
- complete the 
word in the 
blank and 
exercises. 
-  complete the 
reading  text 
structure 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 

STEP I    Pre-task (Priming stage)  
       - Previewing students reading topic 
through the photos by asking questions  
        -Check vocabulary knowledge   
 Phase 1 Vocabulary 
1.1 Guessing the meaning from context 
clues  
1.5 Using keyword method e.g. 
Synonyms/Antonyms 
2.3 Using word lists       
3.2 Testing oneself with word tests 

- Phase  2 Reading 
- Finding text structure,   Finding main idea, 

details, Inferencing, Visualizing,  Self – 
regulations,  Summary 

- STEP II   During-task   (Reading process 
stage) 

-  - to encourage students read the passage 
and use strategies freely. 

- students complete chart for their reading 
comprehension. 
- to encourage students do think aloud by 
fill in leaning log 
STEP III Encouraging plan 
     Complete the learning log assessment 
and prepare vocabulary leaning 
strategies/reading strategies used for 
reflecting then planning to report in front of 
the class. 
STEP IV  Awakening report 
       Students work in group to discuss 
briefly and make a consensus about 
information from assessment learning log 
after that choose a volunteer to report in 
front of class.  
STEP V   Evaluation/Target outcome 
   Students develop their reading/vocabulary 
learning strategies and evaluation. 
    -Vocabulary knowledge and development 
tasks            

Extensive vocabulary/reading test 
(8 marks) 

-complete the 
brainstorming 
question 
- completing 
vocabulary 
task 
-a complete 
the reading 
diagram. 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 
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ตารางที่ 15 โครงสร้างเนื้อหาของบทเรียน (Content specification)(ต่อ) 
 

Unit/ 
Topic 

 
Objectives 

Vocabulary 
Learning 

Strategies ; VLS 
Reading 

Strategies ; RS 

 
 

Task option 

 
 

Teaching procedures 

 
 

Evaluation 

 
3 

Teaching and 
Learning 

Techniques  
 
 

(3 periods) 

Terminal 
objective:  
    Students will 
be able to 
complete reading 
text structure to 
identify the main 
idea /details. 
Enabling  aims: 
 -to be able to 
identify the key 
words of 
vocabulary.  
  -to be able to 
identify the main 
idea. 
   -to be able to 
identify the 
details. 
  -to be able to 
defined the 
effective 
strategies used 

Vocabulary 
Learning Strategies 
; VLS 
1.4 Connecting word 
to a personal 
experiences  
1.6 Using of the 
categories word 
group  
2.1 Using semantic 
map  
3.2 Testing oneself 
with word tests 
Reading Strategies ; 
RS 
Finding text 
structure    
Finding main idea, 
details 
Inferencing 
Visualizing 
Self - regulations 
Summary 

1.Input 
- chart 
- set of 
previewing 
question 
- a set of 
reading texts 
2. Condition 
-pair work, 
group work, 
shared 
information, 
complete chart, 
text structure 
3. Process 
-linguistic and 
cognitive 
brainstorming 
expressions 
-strategies used 
expression 
4. outcome 
- complete the 
word in the 
blank and 
exercises. 
-  complete the 
reading  text 
structure 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 

STEP I  Pre-task (Priming stage)  
       - Activating background knowledge and 
previewing 
        -Check vocabulary knowledge   
 Phase 1 Vocabulary 
1.4 Connecting word to a personal 
experiences  
1.6 Using of the categories word group  
2.1 Using semantic map  

- 3.2 Testing oneself with word tests 
-  Phase  2 Reading 
- Finding text structure,   Finding main idea, 

details, Inferencing, Visualizing,  Self – 
regulations,  Summary 

- STEP II  During-task (Reading process 
stage) 

-   - to encourage students read the passage 
and use strategies freely. 

- students complete chart for their reading 
comprehension. 
- to encourage students do think aloud by fill 
in leaning log 
STEP III  Encouraging  plan 
     Complete the learning log assessment 
and prepare vocabulary leaning 
strategies/reading strategies used for 
reflecting then planning to report in front of 
the class. 
STEP IV  Awakening report 
       Students work in group to discuss briefly 
and make a consensus about information 
from assessment learning log after that 
choose a volunteer to report in front of class.  
STEP V  Evaluation/Target outcome 
   Students develop their reading/vocabulary 
learning strategies and evaluation. 
    -Vocabulary knowledge and development 
tasks                     
 Extensive vocabulary/reading test   

(8 marks) 

-complete the 
brainstorming 
question 
- completing 
vocabulary 
task 
-a complete 
the reading 
diagram. 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 
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ตารางที่ 15 โครงสร้างเนื้อหาของบทเรียน (Content specification)(ต่อ) 
 

Unit/ 
Topic 

 
Objectives 

Vocabulary 
Learning 

Strategies ; VLS 
Reading 

Strategies ; RS 

 
 

Task option 

 
 

Teaching procedures 

 
 

Evaluation 

 
4 

Learning 
Psychology  

    
 

(3 periods) 

Terminal 
objective:  
    Students will 
be able to 
complete 
reading text 
structure to 
identify the 
main idea 
/details. 
Enabling  aims: 
   -to be able to 
identify part of 
speech 
  -to be able 
tell how to use 
monolingual 
dictionary 
   -to be able to 
summarize the 
passage 
   -to be able to 
identify the 
details 
  -to be able to 
defined the 
effective 
strategies used 

Vocabulary 
Learning 
Strategies ; VLS 
1.2 Analyzing part 
of speech    
1.7 Using 
monolingual 
dictionary  
2.2 Paraphrasing 
word meaning   
3.3 Doing extra 
vocabulary 
exercises in 
different sources 
Reading 
Strategies ; RS 
Finding text 
structure    
Finding main idea, 
details 
Inferencing 
Visualizing 
Self - regulations 
Summary 

1.Input 
- chart 
- set of 
previewing 
question 
- a set of 
reading texts 
2. Condition 
-pair work, 
group work, 
shared 
information, 
complete 
chart, text 
structure 
3. Process 
-linguistic and 
cognitive 
brainstorming 
expressions 
-strategies 
used 
expression 
4. outcome 
- complete 
the word in 
the blank and 
exercises. 
-  complete 
the reading  
text structure 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 

STEP I  Pre-task (Priming stage)  
       - discuss for connecting reading 
topic in your personal experience 
        - previewing question 
 Phase 1 Vocabulary 
1.2 Analyzing part of speech    
1.7 Using monolingual dictionary  
2.2 Paraphrasing word meaning   

- 3.3 Doing extra vocabulary exercises in 
different sources 

-  Phase  2 Reading 
- Finding text structure,   Finding main 

idea, details, Inferencing, Visualizing,  
Self – regulations,  Summary 

- STEP II  During-task   (Reading 
process stage) 

-  - to encourage students read the 
passage and use strategies freely. 

- students complete chart for their 
reading comprehension. 
- to encourage students do think aloud 
by fill in leaning log 
STEP III  Encouraging  plan 
     Complete the learning log 
assessment and prepare vocabulary 
leaning strategies/reading strategies used 
for reflecting then planning to report in 
front of the class. 
STEP IV  Awakening report 
       Students work in group to discuss 
briefly and make a consensus about 
information from assessment learning 
log after that choose a volunteer to 
report in front of class.  
STEP V  Evaluation/Target outcome 
   Students develop their 
reading/vocabulary learning strategies 
and evaluation. 
    -Vocabulary knowledge and 
development tasks         
Extensive vocabulary/reading test  

(8 marks) 

-complete 
the 
brainstorming 
question 
- completing 
vocabulary 
task 
-a complete 
the reading 
diagram. 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 
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ตารางที่ 15 โครงสร้างเนื้อหาของบทเรียน (Content specification)(ต่อ) 
 

Unit/ 
Topic 

 
Objectives 

Vocabulary 
Learning 

Strategies ; VLS 
Reading 

Strategies ; RS 

 
 

Task option 

 
 

Teaching procedures 

 
 

Evaluation 

 
5 
 

Alternatives 
assessment  

 
(3 periods) 

Terminal 
objective:  
    Students will 
be able to 
complete reading 
text structure to 
identify the main 
idea /details. 
Enabling  aims: 
  - paraphrase the 
word meaning 
  -be able to 
complete word 
lists 
  -to be able to 
summarize the 
passage 
  -to be able to 
defined the 
effective 
strategies used 

Vocabulary 
Learning Strategies 
; VLS 
1.3 Analyzing affixes 
and roots  
1.6 Using of the 
categories word 
group   
2.2 Paraphrasing the 
word meaning  
3.3 Doing extra 
vocabulary in 
difference sources 
(3.3) 
Reading Strategies ; 
RS 
Finding text 
structure    
Finding main idea, 
details 
Inferencing 
Visualizing 
Self - regulations 
Summary 

1.Input 
- semantic map 
- set of 
previewing 
question 
- a set of 
reading texts 
2. Condition 
-pair work, 
group work, 
shared 
information, 
complete chart, 
text structure 
3. Process 
-linguistic and 
cognitive 
brainstorming 
expressions 
-strategies used 
expression 
4. outcome 
- complete the 
word in the 
blank and 
exercises. 
-  complete the 
reading  text 
structure 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 

STEP I  Pre-task (Priming stage)  
       - Previewing students reading topic 
through completing semantic map 
        - previewing question 
 Phase 1 Vocabulary 
1.3 Analyzing affixes and roots  
1.6 Using of the categories word group   
2.2 Paraphrasing the word meaning  

- 3.3 Doing extra vocabulary in difference  
sources   

Phase  2 Reading 

- Finding text structure,   Finding main idea, 
details, Inferencing, Visualizing,  Self – 
regulations,  Summary 

STEP II  During-task   (Reading process 
stage) 

-   - to encourage students read the passage 
and use strategies freely. 

- students complete chart for their reading 
comprehension. 
- to encourage students do think aloud by fill 
in leaning log 
STEP III  Encouraging  plan 
     Complete the learning log assessment 
and prepare vocabulary leaning 
strategies/reading strategies used for 
reflecting then planning to report in front of 
the class. 
STEP IV  Awakening report 
       Students work in group to discuss briefly 
and make a consensus about information 
from assessment learning log after that 
choose a volunteer to report in front of class.  
STEP V  Evaluation/Target outcome 
   Students develop their reading/vocabulary 
learning strategies and evaluation. 
    -Vocabulary knowledge and development 
tasks 
   Extensive vocabulary/reading test   

(8 marks) 

-complete the 
brainstorming 
question 
- completing 
vocabulary 
task 
-a complete 
the reading 
diagram. 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 
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ตารางที่ 15 โครงสร้างเนื้อหาของบทเรียน (Content specification)(ต่อ) 
 

Unit/ 
Topic 

 
Objectives 

Vocabulary 
Learning 

Strategies ; VLS 
Reading 

Strategies ; RS 

 
 

Task option 

 
 

Teaching procedures 

 
 

Evaluation 

 
6 

Classroom 
management 

    
Topic 

 
Group work  

 
(3 periods) 

Terminal 
objective:  
    Students will 
be able to 
complete reading 
text structure to 
identify the main 
idea /details. 
Enabling  aims: 
  - paraphrase the 
word meaning 
  -be able to 
complete word 
lists 
  -to be able to 
summarize the 
passage 
  -to be able to 
defined the 
effective 
strategies used 

Vocabulary 
Learning Strategies 
; VLS 
1.2 Analyzing part of 
speech   
1.4 Connecting word 
to a personal 
experience  
2.1 Using semantic 
maps   
3.2 Testing oneself 
with word tests 
Reading Strategies ; 
RS 
Finding text 
structure    
Finding main idea, 
details 
Inferencing 
Visualizing 
Self - regulations 
Summary 

1.Input 
- semantic map 
- set of 
previewing 
question 
- a set of 
reading texts 
2. Condition 
-pair work, 
group work, 
shared 
information, 
complete chart, 
text structure 
3. Process 
-linguistic and 
cognitive 
brainstorming 
expressions 
-strategies used 
expression 
4. outcome 
- complete the 
word in the 
blank and 
exercises. 
-  complete the 
reading  text 
structure 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 

STEP I    Pre-task (Priming stage)  
       - Previewing students reading topic 
through completing semantic map 
        - previewing question 
 Phase 1 Vocabulary 
1.2 Analyzing part of speech   
1.4 Connecting word to a personal 
experience  
2.1 Using semantic maps   

- 3.2 Testing oneself with word tests  
- Phase  2 Reading 
-       Finding text structure,   Finding main 

idea, details, Inferencing, Visualizing,  Self – 
regulations,  Summary 

- STEP II   During-task   (Reading process 
stage) 

- - to encourage students read the passage 
and use strategies freely. 

- students complete chart for their reading 
comprehension. 
- to encourage students do think aloud by fill 
in leaning log 
STEP III  Encouraging  plan 
     Complete the learning log assessment 
and prepare vocabulary leaning 
strategies/reading strategies used for 
reflecting then planning to report in front of 
the class. 
STEP IV  Awakening report 
       Students work in group to discuss briefly 
and make a consensus about information 
from assessment learning log after that 
choose a volunteer to report in front of class.  
STEP V  Evaluation/Target outcome 
   Students develop their reading/vocabulary 
learning strategies and evaluation. 
    -Vocabulary knowledge and development 
tasks 
  Extensive vocabulary/reading test   
                 (8 marks) 

 
6 

Classroom 
management 

    
Topic 

 
Group work  

 
(3 periods) 
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ตารางที่ 15 โครงสร้างเนื้อหาของบทเรียน (Content specification)(ต่อ) 
 

Unit/ 
Topic 

 
Objectives 

Vocabulary 
Learning 

Strategies ; VLS 
Reading 

Strategies ; RS 

 
 

Task option 

 
 

Teaching procedures 

 
 

Evaluation 

 
7 

Educational 
Innovation  

    
Topic 

 
Net speak  

 
(3 periods) 

Terminal 
objective:  
  Students will be 
able to complete 
reading text 
structure to 
identify the main 
idea and 
evaluation. 
Enabling  aims: 
- to be able to 
use dictionary 
-to be able to 
summarize the 
passage 
 -to be able to 
defined the 
effective 
strategies used 

Vocabulary 
Learning Strategies 
; VLS 
3.1 Analyzing affixes 
and roots  
1.7 Using 
monolingual 
dictionary  
2.4 Keeping 
vocabulary 
notebook  
3.1 Using new word 
sentence 
Reading Strategies ; 
RS 
Finding text 
structure    
Finding main idea, 
details 
Inferencing 
Visualizing 
Self - regulations 
Summary 

1.Input 
- chart 
- set of 
previewing 
question 
- a set of 
reading texts 
-pictorial 
2. Condition 
-pair work, 
group work, 
shared 
information, 
complete chart, 
text structure 
3. Process 
-linguistic and 
cognitive 
brainstorming 
expressions 
-strategies used 
expression 
4. outcome 
- complete the 
word in the 
blank and 
exercises. 
-  complete the 
reading  text 
structure 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 

STEP I  Pre-task (Priming stage)  
       - Previewing students reading topic 
through the photos by sharing personal 
experiences 
        - previewing question 
       - brainstorm 
 Phase 1 Vocabulary 
3.1 Analyzing affixes and roots  
1.7 Using monolingual dictionary  
2.4 Keeping vocabulary notebook  
3.1 Using new word sentence Phase  2 
Reading 

- Finding text structure,   Finding main idea, 
details, Inferencing, Visualizing,  Self – 
regulations,  Summary 

- STEP II   During-task   (Reading process 
stage) 

-   - to encourage students read the passage 
and use strategies freely. 

- students complete chart for their reading 
comprehension. 
- to encourage students do think aloud by fill 
in leaning log 
STEP III  Encouraging  plan 
     Complete the learning log assessment 
and prepare vocabulary leaning 
strategies/reading strategies used for 
reflecting then planning to report in front of 
the class. 
STEP IV  Awakening report 
       Students work in group to discuss briefly 
and make a consensus about information 
from assessment learning log after that 
choose a volunteer to report in front of class.  
STEP V  Evaluation/Target outcome 
   Students develop their reading/vocabulary 
learning strategies and evaluation. 
    -Vocabulary knowledge and development 
tasks       
 Extensive vocabulary/reading test  

(8 marks) 

-complete the 
brainstorming 
question 
- completing 
vocabulary 
task 
-a complete 
the reading 
diagram. 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 
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ตารางที่ 15 โครงสร้างเนื้อหาของบทเรียน (Content specification)(ต่อ) 
 

Unit/ 
Topic 

 
Objectives 

Vocabulary 
Learning 

Strategies ; VLS 
Reading 

Strategies ; RS 

 
 

Task option 

 
 

Teaching procedures 

 
 

Evaluation 

 
8 
 

Teacher’s ethics  
 

(3 periods) 

Terminal 
objective:  
  Students will be 
able to complete 
reading text 
structure to 
identify the main 
idea and details. 
Enabling  aims: 
 -to be able to 
complete 
vocabulary word 
list 
 -to be able to 
identify the main 
idea 
  -to be able to 
identify and 
details and 
reference 
  - to be able to 
defined the 
effective 
strategies used 

Vocabulary 
Learning Strategies 
; VLS 
1.2 Analyzing part of 
speech  
1.5 Using keyword 
method e.g. 
Synonyms/Antonym
s  
2.4 Keeping 
vocabulary 
notebook  
3.3 Doing extra 
vocabulary exercises 
in difference sources 
Reading Strategies ; 
RS 
Finding text 
structure    
Finding main idea, 
details 
Inferencing 
Visualizing 
Self - regulations 
Summary 

1.Input 
- chart 
- set of 
previewing 
question 
- a set of 
reading texts 
-pictorial 
2. Condition 
-pair work, group 
work, 
shared 
information, 
complete chart, 
text structure 
3. Process 
-linguistic and 
cognitive 
brainstorming 
expressions 
-strategies used 
expression 
4. outcome 
- complete the 
word in the 
blank and 
exercises. 
-  complete the 
reading  text 
structure 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 

STEP I  Pre-task (Priming stage)  
       - Previewing students reading topic 
through the photos by sharing personal 
experiences 
Phase 1 Vocabulary 
1.2 Analyzing part of speech  
1.5 Using keyword method e.g. 
Synonyms/Antonyms  
2.4 Keeping vocabulary notebook  
3.3 Doing extra vocabulary exercises in 
difference sources  
Phase  2 Reading 

-  Finding text structure,   Finding main idea, 
details, Inferencing, Visualizing,  Self – 
regulations,  Summary 

- STEP II  During-task   (Reading process 
stage) 

-  - to encourage students read the passage 
and use strategies freely. 

- students complete chart for their reading 
comprehension. 
- to encourage students do think aloud by 
fill in leaning log 
STEP III  Encouraging  plan 
     Complete the learning log assessment 
and prepare vocabulary leaning 
strategies/reading strategies used for 
reflecting then planning to report in front of 
the class. 
STEP IV  Awakening report 
       Students work in group to discuss 
briefly and make a consensus about 
information from assessment learning log 
after that choose a volunteer to report in 
front of class.  
STEP V  Evaluation/Target outcome 
   Students develop their reading/vocabulary 
learning strategies and evaluation. 
    -Vocabulary knowledge and development 
tasks 
     Extensive vocabulary/reading test  

(8 marks) 

-complete the 
brainstorming 
question 
- completing 
vocabulary 
task 
-a complete 
the reading 
diagram. 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 
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 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฉบับร่าง 

 เมื่อผู้วิจัยออกแบบแผนการสอน กิจกรรมภายใต้รูปแบบและคู่มือประกอบรูปแบบเสร็จ

เรียบร้อยแล้วจึงน ารูปแบบฯ  กิจกรรมภายใต้รูปแบบและคู่มือที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม  และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และหาค่าความสอดคล้อง ของจุดประสงค์การเรียนรู้

และบทเรียนตามรูปแบบฯ ความถูกต้องของภาษา และความเหมาะสมของรูปแบบฯ/คู่มือ โดยมี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert, (2549: 119-121) ซึ่ง

ก าหนดค่าระดับของข้อความในแบบสอบถาม  5 ระดับ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   มีความสอดคล้องมากที่สุด  มีค่าระดับเท่ากับ 5 

   มีความสอดคล้องมาก   มีค่าระดับเท่ากับ 4 

   มีความสอดคล้องปานกลาง  มีค่าระดับเท่ากับ 3  

   มีความสอดคล้องน้อย   มีค่าระดับเท่ากับ 2  

   มีความสอดคล้องน้อยที่สุด  มีค่าระดับเท่ากับ 1 

 โดยมีการแปลความหมายของความเที่ยงตรงทางเนื้อหาดังเกณฑ์ต่อไปนี้ (มาเรียม   นิลพันธุ์, 

2012:179) ; 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50–5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากท่ีสุด 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.49 means มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 

 ในการก าหนดความสอดคล้องของเนื้อหาจะต้องมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 และมีส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานไม่เกิน 1.00 และจากการประเมินคุณภาพรูปแบบฉบับร่างในครั้งนี้ โดยภาพรวม รูปแบบมี

ความเหมาะสมและสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ( = 4.54, S.D. = 0.47) 

 น ารูปแบบ (ฉบับร่าง) ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญไปทดสอบประสิทธิภาพใช้

เบื้องต้น (Try out) กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 3 คน 9 คน และ 30 คน แสดงในตารางต่อไปนี้  (ภาคผนวก ซ) 

 

X
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ตารางที่ 16 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบกับผู้เรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 

 
การประเมินผล 

 
N 

 
คะแนน

เต็ม 

 
ผลรวมของคะแนน 

ที่ผู้เรียนท าได้ 

 

 

 
S.D. 

 
ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

ประสิทธภิาพของกระบวนการ 
(Process : E1) 

(คะแนนเต็ม 64 คะแนน) 

 
3 

 
192 

 
150 

 
50.00 

 
6.92 

 
78.12 

ประสิทธภิาพของผลลัพธ ์
(Product : E2) 

(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) 

 
3 

 
240 

 
187 

 
62.33 

 
4.93 

 
77.91 

 จากตารางที่ 23 ผลการใช้รูปแบบกับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างครั้งที่ 1 กับนักศึกษา

จ านวน 3 คน พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐาน

และกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (E1/E2) จากการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) /

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  เท่ากับ 78.12 / 77.91 หลังจาก try out  ผู้วิจัยได้ปรับปรุงขั้นตอน

ของกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ โดยก าหนดกิจกรรมย่อยในแต่ละข้ันตอน ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ มี

การสาธิตวิธีท ากิจกรรมในแต่ละส่วนให้ผู้เรียนทราบก่อนเริ่มกระบวนการเรียนรู้แต่ละขั้นตอน 

หลังจากนั้นน าผลการน ารูปแบบที่ได้ปรับปรุง (Try out) จากครั้งที่ 1 ไปทดสอบประสิทธิภาพ (Try 

out) เป็นครั้งที่ 2 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 9 คน ต่อไป 

ตารางที่ 17 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบกับผู้เรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

การประเมินผล 
 

N 
 

คะแนน
เต็ม 

 
ผลรวมของ

คะแนน 
ที่ผู้เรียนท าได้ 

 

 

 
S.D. 

 
ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

ประสิทธภิาพของกระบวนการ 
(Process : E1) 

(คะแนนเต็ม 64 คะแนน) 

 
9 

 
576 

 
496 

 
55.11 

 
3.01 

 
86.11 

ประสิทธภิาพของผลลัพธ ์
(Product : E2) 

(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) 

 
9 

 
720 

 
583 

 
64.78 

 
4.23 

 
80.97 

X

X
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 จากตารางที่ 17 ผลการใช้รูปแบบกับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2 กับนักศึกษา

จ านวน 9 คน พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐาน

และกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (E1/E2) จากการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) /

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 86.11 /80.79  และต่อมาผู้วิจัยได้น ามาปรับปรุงบางกิจกรรม

แล้วน าไปทดลองครั้งที่ 3 คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

ตารางที่ 18 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบกับผู้เรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

การประเมินผล 
 

N 
 

คะแนน
เต็ม 

 
ผลรวมของ

คะแนน 
ที่ผู้เรียนท าได้ 

 

 

 
S.D. 

 
ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

ประสิทธภิาพของกระบวนการ 
(Process : E1) 

(คะแนนเต็ม 64 คะแนน) 

 
30 

 
1920 

 
1704 

 
56.80 

 
2.46 

 
88.75 

ประสิทธภิาพของผลลัพธ ์
(Product : E2) 

(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) 

 
30 

 
2400 

 
2015 

 
67.17 

 
4.98 

 
83.75 

 จากตารางที่ 18 ผลการใช้รูปแบบกับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างครั้งที่ 3 กับนักศึกษา

จ านวน 30 คน พบว่า พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบ  การสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงาน

เป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (E1/E2) จากการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ 

(E1) /ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 88.75 /83.75หลังจาก try out กับผู้เรียนที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ครั้งแล้ว ผู้วิจัยได้น ามาปรับปรุงแล้วน าไปทดสอบประสิทธิภาพสอน

จริงกับกลุ่มตัวอย่าง (Trial Run) และผลการทดลองใช้รูปแบบกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 6.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงาน

เป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและ
กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า  5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
มีวิธีการสร้าง ดังนี้ 
 4.1 ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ Best and Kahn 

(1986: 168-183) เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดและสร้าง แบบสอบถาม โดย

X
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ก าหนดค่าระดับของค าตอบในแบบสอบถามความคิดเห็น โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert (2549: 119-121) ซึ่งก าหนดค่าระดับของข้อความใน

แบบสอบถาม 5 ระดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  เห็นด้วยมากที่สุด มีค่าระดับเท่ากับ 5 

  เห็นด้วยมาก  มีค่าระดับเท่ากับ 4 

  เห็นด้วยปานกลาง มีค่าระดับเท่ากับ 3  

  เห็นด้วยน้อย   มีค่าระดับเท่ากับ 2  

  เห็นด้วยน้อยที่สุด มีค่าระดับเท่ากับ 1 

 4.2 เขียนข้อความท่ีจะใช้สอบถามจ านวน 15 ข้อ โดยครอบคลุมกรอบเนื้อหาใน      การ

สร้างแบบสอบถามได้ 4 ด้าน คือ (ภาคผนวก ด) 

1. ด้านเนื้อหา 
2. ด้านรูปแบบ 
3. ด้านกิจกรรมประกอบรูปแบบ 
4. ด้านคุณประโยชน์  

 4.3 น าแบบสอบถาม ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา การใช้

ภาษา และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนอ่าน

ภาษาอังกฤษ ด้านการสอนกิจกรรมเน้นภาระงาน และด้านการวิจัยทางหลักสูตรและการสอนเพ่ือ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และน ามาหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหารายข้อ (Item-Objective Congruence Index: IOC) ก่อน

น าไปทดสอบและท าการปรับปรุงประเด็นสัมภาษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยให้ลงความเห็นดังนี้ 

       สอดคล้องได้  1 คะแนน 

       ไม่แน่ใจ   0 คะแนน 

       ไม่เห็นด้วยได้  -1 คะแนน 

ค านวณค่าตามสูตรดังนี้ 

 
 เมื่อ  IOC  แทนดัชนีความสอดคล้อง  

 ∑          แทนผลรวมของคะแนนความคิดของผู้เชี่ยวชาญในแต่ระดับความสอดคล้อง 
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                 N     แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 คัดเลือกข้อค าถามท่ีไม่ได้ค่าตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 0.5 ขึ้นไปออก 

 4.4 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดย 

ใช้ดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วเลือกค่าดัชนีความ

สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อเท่ากับ 1 ถือว่ารายละเอียดของค าถามมี

ความชัดเจนสามารถสื่อความได้ตรงตามเนื้อหา 

1.5  น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียนที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 คน แล้วน ามาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา      
 (  Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1972) โดยแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 ดังนั้นจึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธกีารสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

ศึกษาเอกสาร บทความ ทฤษฎีและหรอืงานที่เกี่ยวขอ้งกับความคิดเห็นของนักศึกษาฯ 

เขียนข้อความทีจ่ะใช้สอบถามจ านวน 15 ข้อโดยครอบคลุมกรอบเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถามได้ 4 ด้าน แลว้

น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ

เครื่องมือ  

น าแบบสอบถามไปทดลองกับผู้เรียนทีม่ีลักษณะคล้ายกบักลุ่มตัวอย่าง และน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อน

ทดลองในภาคสนามต่อไป 
 

รูปภาพที่ 6 ขั้นตอนพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบฯ 
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รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 
ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

(ฉบับร่าง) 

 

หลักการ :  การสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ ท่ี
เพิ่มพูนความสามารถทางการอ่านและความรู้ด้านกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์ด้านการ
อ่าน   ตลอดจนแรงจูงใจในเชิงบวก  การเห็นประโยชน์และคุณค่าของกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ท่ีพบใน
บทอ่านโดยให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมคู่หรือภายในกลุ่มย่อย มีการช้ีแนะท้ังจากครูและเพื่อน  เน้นการ
ปฏิบัติงานท่ีมีผลของกิจกรรมมากกว่ารูปแบบภาษาหรือเน้นความหมายทางภาษามากว่ารูปแบบ โดยใช้บท
อ่านท่ีจัดระดับความยากง่ายเหมาะกับวัยและหลากหลายความสนใจของผู้เรียน  

วัตถุประสงค ์: 
เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านโดยท าภาระงาน  
ความรู้ด้านกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ และใช้กลยุทธ์ด้าน
การเรียนรู้ค าศัพท์ กลยุทธ์ด้านการอ่าน รวมท้ังความ
คิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบฯ 

        

ขั้นตอนการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรูค้ าศพัท์ 

ข้ันท่ี 1 (Pre-task)  
สร้างความสนใจ (Priming) 
 

Phase 1 Vocabulary 
การกระตุ้นความรู้เดิม (Activating schema)   
การสาธิต (Model of vocabulary learning strategies)  
การฝึก (Practice )  
Phase 2 Reading 
สาธิตการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่าน (Model of reading strategies) 
การฝึก (Practice ) 

ข้ันท่ี 2  (Task cycle)  
กระบวนการอ่าน (Reading 
process) 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป็นการฝึกการใช้กลยุทธ์การอ่านและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์อย่างอิสระโดย แบ่งเป็น กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 
ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศัพท์ใหม่ (Ascertaining strategies) ประกอบด้วย 1.1 การเดาความหมายจากบริบท 
(guessing meaning from textual context)1.2 การวิเคราะห์หน้าท่ีของค า (analyzing part of speech)  1.3 การ
วิเคราะห์โครงสร้างค า (analyzing affixes and roots)1.4 การเช่ือมค าไปสู่ประสบการณ์เดิม (connecting word to a 
personal experience)1.5 การศึกษาค าท่ีส าคัญ (using key word method, e.g. Synonyms /antonyms)1.6 การจัด
กลุ่มค าประเภทเดียวกัน (using of the categories word group) 1.7 การสืบค้นพจนานุกรมเจ้าของภาษา (using 
monolingual dictionary)กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค าศัพท์ (Storing Strategies) ประกอบด้วย  2.1 การใช้แผนภูมิ
ความหมาย (using semantic maps) 2.2 การถอดความ (paraphrasing the word meaning) 2.3 การจัดค าเป็นหมวดหมู่
การค า (using word lists) 2.4 เก็บรวบรวมค าศัพท์ไว้ในสมุดรวบรวมค าศัพท์ (keeping vocabulary notebook) และกล
ยุทธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ (Elaborating strategies) ประกอบด้วย 3.1 การน าศัพท์ใหม่มาแต่งประโยค (using new word 
sentence) 3.2 การทดสอบค าศัพท์ (testing oneself with word tests)3.3 ฝึกการใช้ค าศัพท์เดิมในบริบทการใช้ภาษาอื่นๆ 
(doing extra vocabulary exercises in difference sources 
ส่วนกลยุทธ์ด้านการอ่าน (Reading strategies)ได้แก่ การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน (Text structure) การหาใจความส าคัญ/
รายละเอียด(Finding main idea/details) การอนุมานความหมายในบทอ่าน (Inference) การจนิตนาการความหมาย 
(Visualizing) การควบคุมความเข้าใจด้ายตนเอง (Self-regulation) การสรุปเรื่องท่ีอ่าน (Summarizing)  

ข้ันท่ี 3  (Post task)   สนับสนุน
การวางแผน (encouraging 
plan)  

        การวางแผนรายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ท่ีใช้ในการการเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน  
(Planning of vocabulary learning/reading strategies used) ท่ีได้จากการจดบันทึกระหว่างอ่าน (Reading log) 

ข้ันท่ี 4   ตระหนักรู้ในการรายงาน 
(Awakening report) 

          ผู้เรียนเตรียมรายงานโดยการบอกความคิดของตนเองในการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ท่ีใช้ในอ่านบท
อ่านน้ันๆ (think aloud vocabulary/reading strategies used) ความเข้าใจในการอ่าน โดยรายงานเป็นกลุ่ม หรือ เป็นคู่ 
ตัวแทนกลุ่ม หรือตัวแทนคู่ สลับกันในแต่ละบทเรียน และสะท้อนคิด (Reflecting)การใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และการ
อ่าน 

ข้ันท่ี 5  (Evaluation)   
เป้าหมายด้านผลลัพธ์ (Target 
outcome)  
 

         ข้ันพัฒนาด้านค าศัพท์ (Development vocabulary) เพื่อให้ผู้เรียนน าค าศัพท์เหล่าน้ันไปสู่ระดับสื่อสาร โดยแบ่ง
กิจกรรมออกเป็น  2  ภาระงาน ดังน้ี   
   ส่วนที่ 1  ภาระงานด้านการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ (Vocabulary knowledge development  tasks) 
   ส่วนที่ 2 แบบทดสอบการอ่านประจ าบทเรียน (Extensive reading)    

 

    
 
 
 

ความสามารถด้านการใช้ 
กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่าน 

ความคิดเห็นที่มีต่อ

การใช้รูปแบบฯ ความรู้ด้านค าศัพท์ ความสามารถในการอ่าน   

ทางวิชาการ 

รูปภาพท่ี 7 รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเปน็ฐานและกลยุทธ์ด้านการเรยีนรู้ค าศัพท์  
(ฉบับร่าง) 
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ตารางที่ 19 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development: D1): ออกแบบและพัฒนารูปแบบ (Design and 
Development) 

วัตถุประสงค์ วิธีการ แหล่งข้อมูล /
กลุ่มเป้าหมาย 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผลท่ีได้ 

1. แบบทดสอบความสามารถ
ทางการอ่านเชิงวิชาการ 

สังเคราะ
ห์/สร้าง 

ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน -วิเคราะห์เนื้อหาและหาค่า
ความสอดคล้อง IOC 
-หาค่าความยากง่าย (p) 
-ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
-ค่าความเชื่อม่ัน 

แบบทดสอบความสามารถในการ
อ่านเชิงวิชาการที่มีคุณภาพ 

2. แบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์   สังเคราะ
ห์/สร้าง 

ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน -วิเคราะห์เนื้อหาและหาค่า
ความสอดคล้อง IOC 
-หาค่าความยากง่าย (p) 
-ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
-ค่าความเชื่อม่ัน 

แบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์ที่มี
คุณภาพ  

 3. แบบประเมินกลยุทธ์ด้านการ
เรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary 
Learning Strategies Evaluation) 

สังเคราะ
ห์ /สร้าง 

เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ต ารา เอกสาร 

วิเคราะห์เนื้อหา -แบบประเมินกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้
ค าศัพท์ (Vocabulary Learning 
Strategies Evaluation) 
-แบบบันทึกการอ่าน (Reading log) 
ด้วยเทคนิคการคิดออกเสียง (Think 
aloud) 

     3.1 ตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของรูปแบบกับ
วัตถุประสงค์ 

สังเคราะ
ห์/สร้าง 

ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน วิเคราะห์เนื้อหาและหาค่าความ
สอดคล้อง IOC 

แบบประเมินกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้
ค าศัพท์ที่ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงน าไปใช้กับนักศึกษาที่
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง 

4 แบบประเมินกลยุทธ์การอ่าน 
(Reading Strategies Evaluation) 
 

สังเคราะ
ห์ /สร้าง 

เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ต ารา เอกสาร 

วิเคราะห์เนื้อหา -แบบประเมินกลยุทธ์การอ่าน 
(Reading Strategies Evaluation) 
-แบบบันทึกการอ่าน (Reading log) 
ด้วยเทคนิคการคิดออกเสียง (Think 
aloud) 

    4.1 ตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลของรูปแบบกับ
วัตถุประสงค์ 

สังเคราะ
ห์/สร้าง 

ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน วิเคราะห์เนื้อหาและหาค่าความ
สอดคล้อง IOC 

แบบประเมินกลยุทธ์การอ่าน 
(Reading Strategies Evaluation)
ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง
น าไปใช้กับนักศึกษาที่คล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

5. รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการ
โดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกล
ยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ ส าหรับ
นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ/
แผนการสอน/ กิจกรรมภายใต้
รูปแบบและคู่มือประกอบรปูแบบฯ 

 
สังเคราะ
ห์/สร้าง 

 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

 
วิเคราะห์เนื้อหาและหาค่าความ
สอดคล้องของ Likert 

-รูปแบบ กิจกรรมภายใต้รูปแบบ (E1) 
แผนการสอน และคู่มือประกอบ
รูปแบบที่มีคุณภาพ 

6. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เรียนต่อการใช้รูปแบบฯ 

สร้าง - ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน วิเคราะห์เนื้อหาและหาค่าความ
สอดคล้องของ Likert –scale 

แบบสอบถามความคิดเห็นฯที่มี
คุณภาพ 

7.รับรองรูปแบบฯ 
(ฉบับร่าง) 
 

สังเคราะ
ห์/สร้าง 

สังเคราะห์/สร้าง 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

ค่าเฉลี่ยจาก Likert- scale 
และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) 

รูปแบบผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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 ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research : R2) ทดลองใช้รูปแบบฯ 
  ภายหลังการด าเนินการทดลองใช้น าร่องรูปแบบ (ฉบับร่าง) แบบกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างและปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้รูปแบบกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง (Field tryout) สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 วิธีด าเนินการ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 4 ห้องเรียน มีนักศึกษา

ทั้งหมด 160 คน  

  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้  คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่  2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย   

(Sample Random Sampling)  ได้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี

ที่ 2 ห้อง 2  จ านวน 30 คน 

  ตัวแปรที่ต้องศึกษา 

  ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐาน   และกล

ยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 

  ตัวแปรตาม ได้แก่ 

5) ความสามารถในการอ่านทางวิชาการ  
6) ความรู้ด้านค าศัพท์ 
7) การใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่าน 
8) ความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบฯ 

      2. แบบแผนการทดลอง      

  งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและ

กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ ส าหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีรูปการทดลองแบบ One-

Group Pretest Posttest Design (Tuckman, 1999: 160) โดซึ่งมีรูปแบบดังนี ้
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 O1  แทน   การทดสอบก่อนการใช้รูปแบบฯ 

 X  แทน   การใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกล

ยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์     

 O2  แทน   การทอสอบหลังการใช้รูปแบบฯ 

    3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  3.1 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านทางวิชาการ  

  3.2 แบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์ 

  3.3 แบบประเมินกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 

  3.4 แบบประเมินกลยุทธ์ด้านการอ่าน 

  3.5 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบฯ 

  3.6 แบบประเมิน/ประเด็นสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O1              X             O2 

การวัดและประเมินผล 

ระหว่างการทดลอง หลังการทดลอง ก่อนเริ่มการทดลอง 

ทดสอบความเข้าใจในการอ่านทาง
วิชาการจากแบบทดสอบ

แบบทดสอบ 

- แบบบันทกึการอา่นด้วยการคิดออก
เสียง (Think aloud) 
- ท าแบบทดสอบประจ าบทเรียน 
จ านวน 8 ข้อ 

ทดสอบความเข้าใจในการอ่านทาง

วิชาการจากแบบทดสอบ 

ทดสอบความรู้ด้านค าศัพทจ์าก
แบบทดสอบ 

ทดสอบความรู้ด้านค าศัพทจ์าก

แบบทดสอบ 

ประเมนิการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้
ค าศัพท์ / กลยุทธก์ารอ่าน 

ประเมนิการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้

ค าศัพท ์/ กลยุทธก์ารอ่าน 

ประเมนิ/สัมภาษณ์ความคิดเห็นตอ่การท ากจิกรรมตามรูปแบบฯ 

รูปภาพท่ี 8 การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลในการทดลองใช้รูปแบบฯ 
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1. การด าเนินการทดลอง 
                   ผู้วิจัยด าเนินการทดลองดังนี้ 

 5.1 ทดสอบความเข้าใจในการอ่านก่อนใช้รูปแบบจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบ

ความเข้าใจในการอ่านทางวิชาการ จ านวน 40 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 40 นาที โดยมีเกณฑ์การให้

คะแนนดังนี้คือ ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน ทั้งนี้ เพ่ือทราบข้อมูลความ

เข้าใจในการอ่านของกลุ่มตัวอย่างก่อนท ากิจกรรมเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  5.2 ทดสอบความรู้ด้าน

ค าศัพท์ก่อนใช้รูปแบบจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบความเข้าใจด้านค าศัพท์จ านวน 40 ข้อ ให้

เวลาในการสอบ 40 นาที โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้คือ ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด

ให้ 0 คะแนน ทั้งนี้ เพ่ือทราบข้อมูลความเข้าใจด้านค าศัพท์ของกลุ่มตัวอย่างก่อนท ากิจกรรมเป็น

ข้อมูลเชิงปริมาณ  

      5.3 ประเมินการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านก่อนใช้รูปแบบฯ 

โดยใช้แบบสอบถามกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือให้

ทราบกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านที่กลุ่มตัวอย่างมีอยู่เดิมก่อนเรียนเป็น

ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ความเหมาะสม 5 ระดับ จากน้อยไปมาก  

 5.4 นักศึกษาท ากิจกรรมตามรูปแบบ จ านวน 8 กิจกรรมการอ่าน ซึ่งในระหว่างที่นักศึกษา

ท ากิจกรรม ผู้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูลการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์เชิง

คุณภาพผ่านกิจกรรมบันทึกการอ่าน (Reading log) ด้วยการคิดออกเสียง (Think aloud) รวมไปถึง

การเก็บข้อมูลจากแบบทดสอบหลังเรียนประจ ากิจกรรมภายใต้รูปแบบ (E1) 

   5.5 ให้นักศึกษาทุกคนท าแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านทางวิชาการเมื่อท ากิจกรรมครบ 

8ครั้ง ให้เวลาในการสอบ 40 นาที โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้คือ ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่

ตอบผิดให้ 0 คะแนน ทั้งนี้เพ่ือทราบข้อมูลความสามารถของผู้เรียนหลัง ท ากิจกรรมในเชิงปริมาณ

เปรียบเทียบกับก่อนท ากิจกรรมในข้อ 5.1 โดยใช้ t-test 

   5.6 ให้นักศึกษาทุกคนทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์หลังการใช้รูปแบบจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

แบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์จ านวน 40 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 40 นาที โดยมีเกณฑ์การให้

คะแนนดังนี้คือ ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน ทั้งนี้ เพ่ือทราบข้อมูลความ

เข้าใจด้านค าศัพท์ของกลุ่มตัวอย่างหลังท ากิจกรรมเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และค านวณหาค่าร้อยละ  

5.2 โดยใช้ t-test 
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 5.7 ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์/กลยุทธ์การอ่าน

เมื่อท ากิจกรรมครบ 8 ครั้ง เพ่ือทราบข้อมูลการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ในการการอ่านของ

ผู้เรียนหลังท ากิจกรรม ใช้สถิติเชิงปริมาณ t-test เปรียบเทียบกับก่อนท ากิจกรรมภายใต้รูปแบบฯ ใน

ข้อ 5.3 ส าหรับในเชิงปริมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยความเหมาะสม   

 5 ระดับ จากน้อยไปมาก  

 5.8 กรอกแบบสอบถามความคิดเห็นหลังท าการสอนอ่านเชิงวิชาการที่เน้นภาระงานเป็นฐาน

และกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ เมื่อท าภาระงานครบ 8 ครั้ง เพ่ือทราบข้อมูลความคิดเห็นของ

ผู้เรียนหลังท ากิจกรรมโดยจะได้ข้อมูลเชิงปริมาณในค าถามปิด และเชิงคุณภาพในแบบสัมภาษณ์ ใน

เชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยความเหมาะสม 5 ระดับ จากน้อยไปมาก 
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ตารางที่ 20 ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research: R2): ทดลองใช้รูปแบบฯ 

วัตถุประสงค ์
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้าหมาย 

การวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผลที่ได้ 

เพื่อทดลองใชรู้ปแบบฯ มี
ขั้นตอนดังนี ้

ใช้รูปแบบที่ได้จากการ
พัฒนาในขัน้ตอนที ่2 

นักศกึษาครกูลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน 

ค่าความสอดคลอ้ง 
ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

น าไปพัฒนารูปแบบโดยใช้
เกณฑ์ประเมนิจากผู้เชี่ยวชาญ 
5 คน 

     1.ทดสอบความสามารถ
ในการอ่านทางวชิาการกอ่น
ใช ้
รูปแบบฯ (Pretest) 

ให้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน
ท าแบบทดสอบ 

นักศกึษาครกูลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน  
30 คน 

ค่าเฉลี่ย  ( ) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ข้อมูลความเข้าใจในการอ่าน
ทางวิชาการที่นกัศกึษาครูมอียู่
เดิม 

     2.ทดสอบความรู้ด้าน
ค าศัพท์กอ่นใชรู้ปแบบฯ 
(Pretest) 

ให้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน
ท าแบบทดสอบ 

นักศกึษาครกูลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน  
30 คน 

ค่าเฉลี่ย  ( ) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ข้อมูลความรูด้้านค าศัพท์ที่
นักศกึษาครูมอียู่เดิม 

     3.ประเมนิการใช้     กล
ยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท ์
Pre -VLSE)/กลยุทธก์ารอ่าน 
(EORS) ก่อนใชรู้ปแบบฯเชิง
ปริมาณ  

ให้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน
ตอบแบบประเมิน 

นักศกึษาครกูลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน  
30 คน 

ค่าเฉลี่ย  ( ) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ข้อมูลการใชด้้าน    กลยุทธ์
ด้านการเรียนรู้ค าศัพท/์กลยุทธ์
การอ่านของนักศกึษาครูมอียู่
เดิม 

    4.ทดลองใชก้ิจกรรมตาม
รูปแบบฯ 

- วิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพด้านการใชก้บ
ยุทธ์จาก (Reading 
log) 
-แบบทดสอบประจ า
รูปแบบ(E1) 

นักศกึษาครกูลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน       
30 คน 

วิเคราะห์การใชก้ล
ยุทธ์ในเชิงคณุภาพ 

-การใชก้ลยุทธ์ในเชิงคณุภาพ 
-แบบทดสอบประจ ารูปแบบ 
(E1) 

    5.ทดสอบความสามารถ
ในการอ่านทางวชิาการหลัง
ใช้รูปแบบฯ (Posttest) 

ให้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน
ท าแบบทดสอบ 

ให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
30 คน 
ท าแบบทดสอบ 

ค่าเฉลี่ย  ( ) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

คะแนนความสามารถในการ
อ่านทางวิชาการหลังการใช้
รูปแบบฯ 

   6.ทดสอบความรู้ด้าน
ค าศัพท์หลังใช้รูปแบบฯ 
(Posttest) 

ให้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน
ท าแบบทดสอบ 

ให้กลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 30 คนท า
แบบทดสอบ 

ค่าเฉลี่ย  ( ) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

คะแนนความรู้ด้านค าศัพท์หลัง
การใชรู้ปแบบฯ 

   7. ประเมินการใช้กลยุทธ์
ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 
(Post-VLSE)/  กลยุทธ์การ
อ่าน(EORS) หลังใช ้
รูปแบบฯเชิงปรมิาณ  

ให้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน
ตอบแบบประเมิน 

ให้กลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 30 คน 
ท าแบบประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ( ) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ข้อมูลการใชด้้านกลยุทธ์ด้าน
การเรียนรู้ค าศัพท/์กลยุทธ์การ
อ่านของนกัศกึษาครูหลังการใช้
รูปแบบฯ 

  
  8. ส ารวจความคดิเห็นตอ่
การใชรู้ปแบบฯ 

ให้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน
ตอบแบบสอบถาม
ประเมนิความคิดเห็น 

ให้กลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 30 คน       
ท าแบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย  ( ) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่
มีต่อ 
รูปแบบฯ ในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 

   9. แบบสัมภาษณ์ความคิด
เห็นต่อการท ากิจกรรมตาม
รูปแบบฯ 

ให้กลุ่มตัวอย่าง 10 คน
ตอบแบบสอบถาม
ประเมนิความคิดเห็น 

ให้กลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 10 คน     
ตอบแบบสัมภาษณ ์

วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่
มีต่อรูปแบบฯในเชิงคุณภาพ 

X

X

X

X

X

X

X
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ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา ( Development : D2) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ 

 น าผลจากการด าเนินการทดลอง มาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการ

สอนอ่านเชิงวิชาการท่ีเน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือสามารถน าไปใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การจัดกระท าข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการบันทึกข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้
ดังต่อไปนี้ 

1.1  บันทึกคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านทาง
วิชาการเพ่ือความเข้าใจก่อนท าการสอน (Pretest) ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

1.2 บันทึกคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์ก่อนท าการสอน 
(Pretest)ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

1.3   บันทึกข้อมูลที่ได้จากการท าแบบประเมินการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์
(Pre-VLSE)/ กลยุทธ์การอ่าน (Pre-EORS) ของนักศึกษาครู 

1.4  บันทึกคะแนนและความถ่ีของการใช้กลยุทธ์ระหว่างเรียนที่ได้จากการท ากิจกรรม
จนครบทุกกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (8 รูปแบบกิจกรรม) 

1.5   บันทึกคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านทางวิชาการ
หลังจากกิจกรรมการสอน (Posttest) ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

1.6  บันทึกคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์หลังท าการสอน 
(Posttest) ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง   

1.7  บันทึกข้อมูลที่ได้จากการท าแบบประเมินการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 
(Post-VLSE)กลยุทธ์การอ่าน (Post-EORS)  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นหลังจากการสอนอ่านที่เน้นภาระงาน
และกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ ของนักศึกษาครู 

        18.  เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านทาง

วิชาการก่อนและหลังการใช้รูปแบบฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้สถิติ t-test แบบจับคู่ (paired sample 

t-test)  

19.  เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์ก่อนและ
หลังการใช้รูปแบบฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้สถิติ t-test แบบจับคู่ (paired sample t-test)  

20.   เปรียบเทียบข้อมูลด้านการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์/กลยุทธ์การอ่าน ที่ได้
จากการท าแบบประเมินการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (VLSE)/กลยุทธ์การอ่าน(EORS) ก่อน
และหลังการใช้รูปแบบฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้สถิติ t-test แบบจับคู่ (paired sample t-test)  
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21. บันทึกข้อมูลที่ได้จากการท าแบบสอบถามความคิดเห็นในการสอนอ่านเชิงวิชาการ
ที่เน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือน าไปใช้วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม 

22.ผู้เชี่ยวชาญรับรองรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกล
ยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ (PREAT Model) 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.1 การวิเคราะห์และแปลผลความสามารถด้านการอ่าน/ความรู้ด้านกลยุทธ์การเรียนรู้

ค าศัพท์ที่ได้ข้อมูลจากการทดสอบวัดความสามามารถในการอ่านทางวิชาการ/แบบทดสอบความรู้

ด้านกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ โดยใช้สถิติ t-test 

 2.2 การวิเคราะห์แบบประเมินการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์/กลยุทธ์ด้านการอ่าน

ก่อนและหลังท าการทดลอง โดยใช้สถิติ t-test ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมินไปเทียบ

กับคะแนนเฉลี่ย แบ่งเป็น 5 ระดับ รายละเอียดดังนี้  

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง ใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และ    

กลยุทธ์ด้านการอ่านมากท่ีสุด 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง ใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และ    

กลยุทธ์ด้านการอ่านมาก 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง ใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และ    

กลยุทธ์ด้านการอ่านปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง ใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และ    

กลยุทธ์ด้านการอ่านน้อย 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง ใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และ    

กลยุทธ์ด้านการอ่านน้อยที่สุด 

  2.2.1 การตรวจสอบการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ใช้แบบการคิดออกเสียง 

(Think aloud) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพระหว่างท าการทดลอง การวิเคราะห์การบอกความคิด

ออกมาดังๆ ก่อนเก็บข้อมูลผู้วิจัยท าการสาธิตให้นักศึกษาดู และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในกลุ่มย่อย 

จากนั้นให้นักศึกษาอ่านบทความที่เตรียมไว้ทีละคน โดยผู้วิจัยท าการสังเกตและบันทึกข้อมูลการอ่าน

เป็นข้อมูลดิบ จากนั้นจะท าการแบ่งข้อมูลบอกความคิดในบทอ่านและจัดกลุ่มรายการใช้กลยุทธ์ด้าน
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การเรียนรู้ค าศัพท์ สุดท้ายจึงลงรหัสบอกความคิดในกลยุทธ์ตามรูปแบบและน าไปวิเคราะห์ร่วมกับ

แบบส ารวจการใช้กลยุทธ์ที่นักศึกษาท าในแบบสอบถามต่อไป   

 การวิเคราะห์การคิดออกเสียงนี้ ซึ่งคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบการวิเคราะห์และตีความจากภาพรวมก่อนแล้วจึงค่อยๆ เจาะไปถึง

ข้อมูลประเด็นย่อยเป็นเรื่องๆ ไป (Deductive order) (เบญจา ยอดด าเนิน-แอ็ตติกจ์ และ กาญจนา 

ตั้งชลทิพย์, 2552: 103) แต่การวิเคราะห์เนื้อหามีข้อที่แตกต่างคือการบอกความคิดออกมาดังๆ มัก

เกิดจากกระบวนการหาวิธีแก้ปัญหา (Problem Solving) ขณะอ่าน แต่ในขณะที่การวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) มักเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีคุณสมบัติหยุดนิ่ง(Static properties of texts) 

มากกว่า การประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการบอกความคิดออกมาดังๆเป็นงานที่ต้องใช้เวลามากและ

ปัจจุบันยังไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ดังนั้น การวิเคราะห์การคิดออก

เสียง จะต้องท าด้วยความระมัดระวัง พอสรุปได้ คือ (Someren, 1994) 

  1. เริ่มต้นการวิเคราะห์จากการน าข้อมูลดิบจากข้อความบอกความคิด (Raw 

protocols) ที่ได้ มาแบ่งออกเป็นส่วนๆ (Segmental protocols) เป็นข้อๆ ซึ่งมักใช้การแบ่งเมื่อการ

บอกความคิดหยุดคิดเป็นระยะ (Pause) โดยไม่จ า เป็นต้องเครื่องหมาย เช่น จุลภาค หรือ 

อัญประกาศ ต่างๆ เหล่านี้ลงไป เพื่อปูองกันการตีความที่ผิดพลาดที่เกิดข้ึนในภายหลัง 

  2. ส าหรับรูปแบบทางจิตวิทยา (Psychological model) ที่มีการคาดเดาในการลง

รหัส ข้อความบอกความคิด ซึ่งเป็นการตีความหมายวลีเดียวโดดๆ อาจท าได้ยากเพราะจะต้องมี

ข้อความจากในบริบทเข้ามาประกอบด้วย ดังนั้นข้อความที่บอกออกมาบางครั้งไม่สามารถแยกส่วนได้ 

จึงต้องยอมรับให้มีข้อความที่เก่ียวข้องเพ่ิมเข้ามาด้วย 

  3. จากนั้นจึงลงรหัสข้อความบอกความคิดออกมาดังๆ (Coding protocols) และ

น ามาจัดกลุ่มรายการลงรหัส (Coded scheme) อีกครั้ง ส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้กับรูปแบบที่

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้มีการแบ่งกลุ่มการใช้กลยุทธ์ (Coded scheme)  

  4. วิเคราะห์กลวิธีบอกความคิดออกมาดังๆ และหาอันดับความถี่ของจ านวนการใช้  

กลยุทธ์ด้านค าศัพท ์

 2.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนแบบประเมินค่า สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้น
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น าไปแปลความหมายโดยก าหนดเกณฑ์ตามแนวคิดของ Likert ส าหรับความคิดเห็นที่ดี หมายถึง 

ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยระดับ 3.50 เป็นต้นไป ดังนี้ (Best and Kahn, 1986:181) 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49  หมายถึง เห็นด้วยมาก 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49  หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 21 ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development: D2): ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

วิธีการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

เคร่ืองมือ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลที่ได้ 
1. ประเมนิ
ความสามารถ 
ในการอ่านทาง
วิชาการ 

ทดสอบก่อน
และหลังท ากิจ
กรรรมตาม
รูปแบบฯ 

นักศกึษาครกูลุ่ม
ตัวอย่าง 
จ านวน  
30 คน 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถ 
ในการอ่านทาง
วิชาการ 

เปรียบเทียบคะแนนก่อน
และหลังท ากิจกรรมตาม
รูปแบบฯ โดยใช้สถิติ   
t-test  

ผลการเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถในการอ่าน
ทางวิชาการก่อนและหลัง
ใช้รูปแบบฯ 

2. ประเมนิความรู้
ด้านค าศัพท ์

ทดสอบก่อน
และหลังท ากิจ
กรรรมตาม
รูปแบบฯ 

นักศกึษาครกูลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 
30 คน 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถใน
ด้านค าศัพท ์

เปรียบเทียบคะแนนก่อน
และหลังท ากิจกรรมตาม
รูปแบบฯ โดยใช้สถิติ  
t-test 

ผลการเปรียบเทียบคะแนน
ความรู้ด้าน     ค าศัพท์
ก่อนและหลังใชรู้ปแบบฯ 

3.ประเมนิการใช้  
กลยุทธ์ด้านการ
เรียนรู้ค าศัพท์
(VLSE)/ 
กลยุทธก์ารอ่าน
(EORS) ใน รูป
แบบฯ เชิงปรมิาณ  

ประเมนิกอ่น
และหลังท า 
กิจกรรรมตาม
รูปแบบฯ 

นักศกึษาครกูลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 
30 คน 

แบบประเมนิ
ความสามารถใน
การใช้      
กลยุทธ์ด้านการ
เรียนรู้ค าศัพท์
(VLSE) /       
กลยุทธก์ารอ่าน
(EORS) 

เปรียบเทียบ  
กลยุทธก์่อนและหลังท า
กิจกรรมตามรูปแบบฯ 
โดยใช้สถิติ t-test 

ผลการเปรียบเทียบ     
กลยุทธก์่อนและหลังท า
กิจกรรมตามรูปแบบฯ โดย
ใช้สถิติ  t-test 

4.ทดลองใช้
กิจกรรมตาม
รูปแบบฯ 

-แบบทดสอบ
ประจ าบทเรียน
จ านวน 8 บท 
-ประเมนิการใช้
กลยุทธ์ด้านการ
เรียนรู้ค าศัพท์/      
กลยุทธ์ด้านการ
อ่านเชิงคุณภาพ
ระหว่างการท า
กิจกรรมตาม
รูปแบบฯ 

นักศกึษาครกูลุ่ม
ตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน 

-แบบบันทกึ
คะแนนระหว่าง
เรียน 
-แบบบันทกึการ
คิดออกเสียง 
(Think aloud) 

-คะแนนระหว่างเรียน (E1) 
-วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 

-ผลคะแนนระหว่างเรียน 
(E1) 
-การใชก้ลยุทธด์้านการ
เรียนรู้ค าศัพท์/การอ่านใน
เชิงคุณภาพ 

5. แบบประเมนิ
ความคิดเห็นของ
ผู้เรียนตอ่การใช้
รูปแบบฯ 

ประเมนิหลังท า
กิจกรรมครบทุก
ชุด 

นักศกึษาครกูลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 
30 คน 

แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ( ) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) 

ข้อมูลด้านความคิดเห็น
ของผู้เรียนที่มีตอ่         
รูปแบบฯ 

6. แบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของ
ผู้เรียนที่มีตอ่
รูปแบบ 

ประเมนิหลังท า
กิจกรรมครบทุก
ชุด 

นักศกึษาครกูลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน  
30 คน 

แบบสัมภาษณ ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 

ข้อมูลด้านความคิดเห็น
ของผู้เรียนที่มีตอ่รูปแบบฯ
เชิงคุณภาพ 

7. ผู้เชี่ยวชาญ
รับรองรูปแบบ
ฉบับที่สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลการ
ประเมนิทั้งหมด 

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
5 คน 

แบบประเมนิ /  
แบบสัมภาษณ ์

- ค่าเฉลี่ย ( ) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
-วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 

รูปแบบที่ปรับปรุงใหมท่ี่
สมบูรณ ์

X

X
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและ  

กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการ ความรู้ด้านค าศัพท์

และการใช้กลยุทธ์ ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นงานวิจัยและพัฒนาแบบผสมผสานวิธี 

(Mixed Methods Research) โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative methods)และเชิง

คุณภาพ(Qualitative methods) ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพสนับสนุนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Embedded 

Design) โดยเสนอผลการวิจัยเป็น 3 ตอน สอดคล้องกับวิธีการด าเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน
การเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการความรู้ด้านค าศัพท์และการใช้    
กลยุทธ์ ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกเป็น 

  1. การศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ 

      1.1 ข้อมูลสภาพปัจจุบันจากเอกสาร 

      1.2 ข้อมูลสภาพปัจจุบันจากการสัมภาษณ์ 

      1.3 ข้อมูลจากแบบส ารวจความคิดเห็นและความสนใจในการเรียน  

  2. กรอบแนวคิดของรูปแบบ 

  3. รายละเอียดของรูปแบบและเนื้อหาของเอกสารประกอบรูปแบบ 

  4. การประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ฉบับร่าง) 

 ตอนที่ 2 ผลการประเมินรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและ

กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

  2.1 ผลประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบการสอนอ่านเชิง

วิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (E1/E2) 

  2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการของผู้เรียน

กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังทดลอง 
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  2.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ด้านกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียนกลุ่ม

ตัวอย่างก่อนและหลังทดลอง 

  2.4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และ   

กลยุทธ์ด้านการอ่านของผู้เรียนก่อนและหลังทดลอง 

  2.5 ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบหลังการทดลอง  

 ตอนที่ 3  รับรองรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน

การเรียนรู้ค าศัพท์เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการ ความรู้ด้านค าศพัท์และ  

การใช้กลยุทธ์ ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน

การเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการ ความรู้ด้านค าศัพท์และการใช้  

กลยุทธ์ ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ 

  1.1 ข้อมูลสภาพปัจจุบันด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับ

นักศึกษาครูจากการศึกษาเอกสาร  

 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเอกสาร หลักสูตร และมาตรฐานทางวิชาชีพครูเพ่ือเป็นแนวทางใน

การพัฒนารูปแบบการสอนดังต่อไปนี้ 

 จากเอกสารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง 2560) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญใน 4 กลุ่ม

วิชาคือ กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาการสอน (ซึ่งหมายรวมถึงรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา

และรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ และกลุ่มวิชาทางวรรณคดีและวัฒนธรรม 

ทั้งนี้เพ่ือให้บัณฑิตเป็นครูภาษาอังกฤษที่มีองค์ความรู้และสามารถน าไปบูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนในห้องเรียน พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู  และนอกจากนี้

เพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุมมาตรฐานความรู้และแสดงสาระความรู้ตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างชัดเจน

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ LERT Model ของมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงได้จัด การเรียนการสอนโดยเน้น L – Language พัฒนาผู้เรียนให้มี

ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ E – Experience เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ใน
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การจัดการเรียนการสอน และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  R – Research ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความ

เข้าใจในการท าวิจัยและฝึกการท าวิจัยทางด้านการศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ T – 

Technology จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่จ าเป็นในการเรียนการสอนและการค้นคว้าข้อมูลทางภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมุ่ง

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นครูที่มีคุณภาพคือ มีความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มี

คุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  

 จากเอกสารหน่วยการเรียนตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูของคุรุสภา  

2548  ได้ก าหนดมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูออกเป็น 9 มาตรฐาน คือ ภาษาและ

เทคโนโลยีส าหรับครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  จิตวิทยาส าหรับครู การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการในห้องเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาความเป็นครู และการวิจัยทางการศึกษา ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สาขา

ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถานที่ทดลองสอน โดยที่สถาบัน

ดังกล่าวอยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการและมีจัดการเรียน

การสอนนักศึกษาครูวิชาเอกภาษาอังกฤษในระยะแรกตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  18  ปี

แล้ว  การจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ต้องความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู ดังนั้นใน

การก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล 

เนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของบุคคลใน

ชุมชนและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาได้ก าหนดไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ระยะเวลาการ

ทดลองของผู้วิจัยจึงต้องสอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนของสถาบันศึกษา ที่ก าหนดให้มีปีละ 2 

เทอมๆ ละ 5 เดือน เวลาเรียนเทอมละ 16 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชั่วโมง โดยนักศึกษาที่เรียนในคณะครุ

ศาสตร์จะต้องได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู ทั้งนี้มีนักศึกษาทั้งหมดจ านวน 

900 คน 

 1.2 ข้อมูลสภาพปัจจุบันด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษจากการสัมภาษณ์ 

 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุ-ศาสตร์ที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู ผู้วิจัยจึงได้ท าการสุ่มสัมภาษณ์ผู้สอนภาษาอังกฤษ

ที่สอนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จ านวน  6 ท่านที่สอนอยู่ที่คณะครุศาสตร์ใน
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ปัจจุบัน ประกอบด้วยผู้สอนชาวไทย 4 คน และชาวต่างประเทศ  2 ท่าน (ภาคผนวก ข) ได้ข้อมูลโดย

สรุปดังนี้ 

  1.2.1 สภาพปัจจุบันของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ที่

หลากหลาย มีค าศัพท์ในวงจ ากัดและมีทักษะในการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์น้อย  ประกอบ

กับการไม่มีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน แต่มีความกระตือรือร้นในการเรียนต้องการ

น าความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในอาชีพในอนาคต ดังอาจารย์ท่านหนึ่งให้ข้อมูลว่า  

 “นักศึกษาส่วนใหญ่ได้เรียนภาษาอังกฤษโดยมีครูแปลให้ตลอดคาบ” ไม่มีโอกาสได้ท า

กิจกรรมทางภาษาเนื่องจากเสียเวลาในการสอนดังนั้นจึงอยากจะฟ้ืนวิธีการที่จะท าความเข้าใจกับสิ่งที่

อ่านได้ด้วยตนเอง” 

 1.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงาน

เป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครู ผู้สอนเห็นว่าน่าจะน ามาใช้ได้ในการ

สอนอ่านส าหรับนักศึกษาครูเพราะจะท าให้นักศึกษาครูสามารถท าความเข้าใจได้มากขึ้นโดยที่ไม่

จ าเป็นต้องแปลค าต่อค ารวมทั้งกลยุทธ์ต่างๆ จะเปรียบเสมือนอาวุธที่น าพาความเข้าใจสารต่างๆได้

ด้วยตนเอง และยังสามารถน าไปใช้ได้กับชีวิตจริง เช่น ไม่ต้องไปเสียเงินค่าติวเพ่ือการสอบบรรจุเป็น

ข้าราชการครู ดังอาจารย์ท่านหนึ่งให้ข้อมูลว่า   

 “นักศึกษาที่เข้ามาเรียนหลายคนมีความตั้งใจเพราะต้องการความรู้ไม่ได้ถูกบังคับและอยาก

น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อาทิเช่น เพ่ือการสอบบรรจุ เพ่ือ

สอบวัดความสามารถทางภาษาโดยเฉพาะนักศึกษาท่ีผ่านโครงการครูคืนถิ่น” 

 1.2.3 การสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน ที่มีการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้

ค าศัพท์ (vocabulary learning strategies) คิดว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ได้ เพราะผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เกิด

การแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้เพ่ิมเติมมากขึ้น เมื่อนักเรียนมีความสนใจ

ก็ต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านการใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพก็จะท าให้

ความสามารถด้านการอ่านและความรู้ด้านค าศัพท์เพ่ิมมากข้ึนด้วย ดังอาจารย์ท่านหนึ่งให้ข้อมูลว่า  

 “คิดว่าเป็นการสอนที่ดี เพราะกิจกรรมที่ให้ นักศึกษาต้องท าร่วมกัน เกิดการรวบรวมความรู้

ส่งเสริมให้เกิดความสนใจในสิ่งต่างๆ มากขึ้น เมื่อนักศึกษามีความสนใจก็ต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม การ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองก็จะเพ่ิมมากข้ึน” 
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 1.3 ข้อมูลจากแบบส ารวจความคิดเห็นและความสนใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษ 

          ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มนักศึกษาจ านวน 92 คน ที่ม ี

คุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างก่อนท าการทดลองสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับความคิดเห็นและความสนใจของผู้เรียนที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการออกแบบ

กิจกรรมการอ่านให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตารางที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  (จ านวน 92 คน) 
ข้อ สถานภาพทั่วไป จ านวน ร้อยละ(%) 

1.  อายุ/ปี   
17 -19   
20 – 22   
23 – 25   
26+ 

 
 

85.00 
7.00 

 

 
 

93.00 
7.00 

 
2.  เพศ  

ชาย   
หญิง 

 
20 
72 

 
22.00 
78.00 

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในปัจจุบัน 
ต่ ากว่า 2.00       
2.00 – 2.49                
2.50 – 2.99  
3.00 ขึ้นไป 

 
15 
20 
42 
15 

 
17.00 
21.00 
46.00 
16.00 

จากตารางที่ 1 แสดงตารางข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาที่มีประเด็นตาม

จ านวนสูงสุดดังนี้ นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20 - 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 

92  นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78 (นักเรียนหญิงเป็นส่วนใหญ่) นักศึกษาที่

ตอบแบบสอบถาม ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.50 - 2.99 คะแนน คิดเป็น  

ร้อยละ 46.00  
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ตารางที่ 2  ความคิดเห็นที่มีต่อความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ข้อ ข้อค าถาม  S.D. ระดับ  
อันดับ 

1. ท่านคิดว่าภาษาอังกฤษมีความส าคัญ 4.02 0.83 มาก 

ความสามารถด้านทักษะและองค์ประกอบของภาษา 

1.1 ท่านมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 3.26 0.64 ปานกลาง 3 

1.2 ท่านมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ 3.12 0.76 ปานกลาง 4 

1.3 ท่านมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 3.04 0.98 ปานกลาง 6 

1.4 ท่านมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 3.27 0.21 ปานกลาง 2 

1.5 ท่านมีความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่าน 3.51 0.97 มาก 1 

1.6 มีความรู้ด้านค าศัพทภ์าษาอังกฤษ 3.11 0.93 ปานกลาง 5 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลส ารวจความสามารถของนักศึกษาในภาพรวม นักศึกษามีความ
คิดเห็นว่า ภาษาอังกฤษมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านทักษะและองค์ประกอบของ
ภาษา พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถด้านไวยากรณ์ ด้านค าศัพท์ และด้านการเขียน  ส่วนทักษะที่
ผู้เรียนมีความสามารถน้อย ได้แก่ ทักษะการฟัง ค าศัพท์ และทักษะการอ่านตามล าดับ 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นในการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านของนักศึกษา 

ข้อ ข้อค าถาม  S.D. ระดับ อันดับ 

1. เดาความหมายของค านั้นๆโดยใช้บริบท  
(guessing meaning) 

2.23 0.72 
น้อย 6 

2. เดาความหมายของค าศัพท์โดยใช้หน้าท่ีของ
ค า (Part of speech) 

2.10 0.63 
น้อย (3) 

3. ท่องจ าพร้อมเขียนความหมายค าศัพท์นั้น
ซ้ าๆ 

2.07 0.68 
น้อย (2) 

4. เชื่อมโยงค าศัพท์น้ันสู่ประสบการณ์และ
ความรู้เดิม 

2.47 0.71 
น้อย 8 

5. เดาความหมายค าศัพท์โดยวิธีวิเคราะห์
โครงสร้างค า เช่น อุปสรรค(prefixes) รากค า
(roots)และปัจจัย (suffixes)   

2.13 0.72 
น้อย 4 

6. การศึกษาค าศัพท์จากหมวดค าศัพท์ใน
หนังสือ (A word lists or glossary) 
 

2.37 0.80 
น้อย 7 

 

X

X
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ตารางที่ 3 กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning Strategies) (ต่อ) 

ข้อ ข้อค าถาม  S.D. ระดับ อันดับ 

7. สร้างเครือข่ายของค าศัพท์ (A  word-network) 2.07 0.73 น้อย (2) 

8. จดลงในสมุดบันทึกค าศัพท์  (vocabulary 
notebook) 

1.97 0.78 
น้อยที่สุด (1) 

9. การเชื่อมโยงค าศัพท์ไปสู่ค าที่อยู่ในหัวขอ้เดียวกัน  2.23 0.67 น้อย 6 

10. ใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษเพื่อหาความหมาย 2.10 0.78 น้อย (3) 

11. จัดหมวดหมู่ค าศัพท ์ 2.07 0.76 น้อย (2) 

12. น าค าศัพท์ที่เรียนรู้ความหมายแลว้มาฝกึใช้กับทักษะ
ทางภาษา 

2.15 0.77 
น้อย 5 

13. เขียนค าศัพท์ไว้ในรูปแบบแผนภูมิความหมาย 
(Semantic map) 

2.23 0.76 
น้อย 6 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นในการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านของนักศึกษา 

ในส่วนที่ 1  เป็นความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary 

Learning Strategies) โดยกลยุทธ์ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้น้อยได้แก่ จดลงในสมุดบันทึกค าศัพท์  

(vocabulary notebook) สร้างเครือข่ายของค าศัพท์ (A  word-network)ท่องจ าพร้อมเขียน

ความหมายค าศัพท์นั้นซ้ าๆ และจัดหมวดหมู่ค าศัพท์  

ตารางที่ 3 กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ  (English Reading Strategies) 
ข้อ ข้อค าถาม  S.D. ระดับ อันดับ 

1. ก่อนอ่านข้าพเจ้าจะตั้งจุดประสงค์ในการอ่านทุกครั้ง(setting 
the purpose) 

2.11 
0.83 น้อย 6 

2. ข้าพเจ้าใช้ความรู้เดิม(prior knowledge)มาเช่ือมโยงกับ
เรื่องที่ข้าพเจ้าก าลังอ่าน 

2.98 
0.84 ปาน

กลาง 
11 

3. ข้าพเจ้ามักจะอ่านดูเรื่องคร่าวๆก่อนที่จะอ่านโดยละเอียด 2.37 0.76 น้อย 8 

4. ข้าพเจ้ามักจะตั้งค าถาม(questioning)ในการอ่านเสมอๆ 2.47 0.83 น้อย 10 

5. ข้าพเจ้ามักจะใช้ตัวช้ีแนะมาท าความเข้าใจในบทอ่าน 2.11 0.78 น้อย 6 

6. เมื่อข้าพเจ้าไม่เข้าใจข้าพเจ้ามักจะดูบริบทรอบๆ 2.37 0.63 น้อย 8 

7. ข้าพเจ้ามักจะตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของตนเอง 2.43 0.46 น้อย 9 

 

X

X
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ตารางที่ 3 กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ  (English Reading Strategies) 
ข้อ ข้อค าถาม  S.D. ระดับ อันดับ 

8. ข้าพเจ้ามีการตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้เสมอๆ 1.97 0.71 น้อย 4 

9. เมื่อข้าพเจ้าไม่เข้าใจข้าพเจ้ามักจะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการอ่าน 
1.21 0.77 

น้อย

ที่สุด 

(2) 

10. ข้าพเจ้ามีการประเมินกลยุทธ์ในการอ่านอยู่เสมอ 1.55 0.58 น้อย (3) 

11. ในระหว่างอ่านข้าพเจ้าจะหยุดเป็นช่วงๆเพื่อตรวจสอบความ

เข้าใจเสมอๆ 
2.07 0.69 

น้อย 5 

12. หลักอ่านจะสรุปเรื่องทุกครั้ง 2.15 0.72 น้อย 7 

13. ข้าพเจ้ามักจะจินตนาการจากเรื่องที่อ่านอยู่เป็นประจ า 2.43 0.67 น้อย 9 

14. หลังอ่านทุกครั้งข้าพเจ้ามักจะประเมินความเข้าใจด้วยตนเอง 
2.55 0.68 

ปาน
กลาง 

10 

15. ข้าพเจ้าสรปุเรื่องที่อ่านโดยใช้โครงสร้างเรื่อง             
(Text structure) 

1.13 0.91 
น้อย
ที่สุด 

(1) 

ตารางที่ 3 ในส่วนที่ 2 เป็นความคิดเห็นในการใช้กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ  (English Reading 

Strategies) โดยกลยุทธ์ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้น้อยได้แก่ การสรุปเรื่องที่อ่านโดยใช้โครงสร้างเรื่อง 

(Text structure)  เมื่อข้าพเจ้าไม่เข้าใจข้าพเจ้ามักจะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการอ่านและข้าพเจ้ามีการ

ประเมินกลยุทธ์ในการอ่านอยู่เสมอตามล าดับ 

ตอนที่ 4  ความต้องการด้านหัวข้อเรื่องในการอ่าน 

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ค่าเฉลี่ย  
ล าดับ  S.D. 

1 ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู  (Language Innovation and Information for Teacher) 
 1.1 ภาษาและการสื่อสาร (Language and Communication) 1.93 0.65 3 

 1.2 การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) 4.08 0.41 2 

 1.3 ภาษาและวัฒนธรรม  (Language and Cultures) 4.23 0.23 1 

2 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
 2.1 หลักสูตรแบบเอกัตบุคคล (Individual Curriculum) 1.73 0.63 2 

 2.2 หลักสูตรแกนกลาง (Core Curriculum) 2.36 1.12 3 

 2.3 หลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local Curriculum) 4.11 0.52 1 

 

X

X
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ตอนที่ 4  ความต้องการด้านหัวข้อเรื่องในการอ่าน (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ค่าเฉลี่ย  

ล าดับ  S.D. 

3 การจัดการเรียนรู้ ( Principles of Learning ) 

 3.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process of Teaching Management) 2.00 0.76 2 

 3.2 ทักษะการสอน และเทคนิคในการจดัการเรียนรู้ (Teaching Skill and Learning 
Technique)  

4.11 0.31 1 

 3.3 การผลิตส่ือและพัฒนานวัตกรรม (Development of Innovation) 1.36 0.60 3 

4. จิตวิทยาส าหรบัครู(Psychology for Teachers) 
 4.1 จิตวิทยาแนะแนว (Guidance Psychology) 1.30 0.46 3 

 4.2 จิตวิทยาการเรียนรู้ (Learning Psychology) 4.36 0.50 1 

 4.3 จิตวิยาการศึกษา (Education Psychology) 2.11 0.45 2 

5.  การวัดและประเมินผลการศึกษา (Principles of Educational Measurement and Evaluation) 
 5.1 การประเมินผลย่อย (Formative assessment) 3.18 0.52 2 

 5.2 การประเมินผลสรุป (Summative assessment) 1.64 0.60 3 

 5.3 การประเมินผลทางเลือก (Alternative assessment) 4.44 0.88 1 

6. การบริหารจัดการในห้องเรียน (Classroom Management) 
 6.1 การจัดการในการท างานเดี่ยวของนักเรียน 

(Management of  Student’s individual work) 
3.44 0.57 3 

 6.2 การจัดการในการท างานคู่ของนักเรียน 
(Management of Student’s in pairs work) 

3.58 0.49 2 

 6.3 การจัดการในการท างานกลุ่มของนักเรียน 
(Management of Student’s group work) 

4.32 0.76 1 

7. นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) 
 7.1 นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี  (Technology) 3.37 0.67 1 

 7.2 นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Procedure)  3.13 0.78 2 

 7.3 นวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ (Artifact)  3.07 0.78 3 

8. ความเป็นครู (Self-actualization for Teachers) 
 8.1 หลักศีลธรรม (Morality) 3.17 0.78 3 

 8.2 จริยธรรม (Ethics) 3.89 0.76 1 

 8.3 ด้านทัศคติ (Aptitude) 4.32 0.72 2 

 จากตารางตอนที่ 4  พบว่าพบว่าระดับความสนใจหัวข้อเรื่องในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการของนักศึกษาโดยสรุปแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู (Language 

Innovation and Information for Teacher) หัวข้อที่ผู้เรียนต้องการเรียนคือ  ภาษาและวัฒนธรรม  

(Language and Cultures) การพัฒนาหลักสูตร(Curriculum Development) หัวข้อที่ผู้เรียน

X
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ต้องการเรียนคือ  หลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local Curriculum) การจัดการเรียนรู้   (Principles of 

Learning ) หัวข้อที่ผู้เรียนต้องการเรียนคือ  ทักษะการสอน และเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ 

(Teaching Skill and Learning Technique) จิตวิทยาส าหรับครู(Psychology for Teachers) 

หัวข้อที่ผู้เรียนต้องการเรียนคือ  จิตวิทยาการเรียนรู้ (Learning Psychology) การวัดและประเมินผล

การศึกษา (Principles of Educational Measurement and Evaluation)หัวข้อที่ผู้เรียนต้องการ

เรียนคือ  การประเมินผลทางเลือก (Alternative assessment) การบริหารจัดการในห้องเรียน 

(Classroom Management) หัวข้อที่ผู้เรียนต้องการเรียนคือ  การจัดการในการท างานกลุ่มของ

นักเรียน(Management of Student’s group work) นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational 

Innovation) หัวข้อที่ผู้เรียนต้องการเรียน คือ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี  (Technology) ความเป็น

ครู (Self-actualization for Teachers) หัวข้อที่ผู้เรียนต้องการเรียนคือ  จริยธรรม (Ethics) โดยที่

ผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นบทอ่านประกอบรูปแบบ 

2. กรอบแนวคิดของรูปแบบ 

 ผลการศึกษากรอบแนวคิดของรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐาน

และกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและความรู้ด้านค าศัพท์

ส าหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ (PREAT Model)  มีกรอบแนวคิดทฤษฏีต่างๆดังต่อไปนี้ 

  2.1 แนวคิดประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs assessment) เป็นการประเมิน

เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานสภาพปัจจุบัน เป็นกิจกรรมที่มองไปข้างหน้าว่าต้องการให้เกิดผลอย่างไรและ

ปัจจุบันมีสภาพอยู่ ณ จุดใด ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของ ADDIE Model ส าหรับแนวคิดประเมินความ

ต้องการจ าเป็นได้มาจาก Morrison (2010); สุวิมล ว่องวานิช (2550) 

  2.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Instructional System) เป็นขั้นตอนการ

ด าเนินงานที่บูรณการแนวคิดแบบปัญญา ที่เป็นการเพ่ิมกลวิธีในการเรียนรู้ และแนวคิดแบบให้ภาระ

งานที่เหมาะสม โดยสร้างขบวนการการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพ่ิมศักยภาพกับ

ผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติไปจนถึงเปูาหมายได้ ทั้งนี้องค์ความรู้จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบเสริมต่อ

ความรู้ และก าหนดงานตามความสามารถที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ โดยมีองค์ประกอบด้านหลักการ 

วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน และการประเมินผล แนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้มาจาก 

Simson (1972);Joyce, Weil, and Calhoun (2009) และทิศนา แขมมณี (2553) 
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  2.3 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) เป็นข้อมูลความรู้ที่สะสมไว้จาก 

ประสบการณ์ในอดีตที่ถูกเก็บไว้อย่างเป็นระบบตามล าดับขั้น ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในปัจจุบันของ

คนๆ นั้น ส าหรับข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้มาจะผสมกลมกลืนกับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว แนวคิดทฤษฎี

โครงสร้างความรู้ได้มาจาก Barlett (1932); Mayer (1975); Weaver (1980); Rumelhart 

(1994);Hacker (1998) 

  2.4 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ได้รับ

การยอมรับ  เนื่องจากเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้วิธีการเรียนรู้มากกว่าให้ความรู้โดยตรง  และเป็น

กระบวนการในการ “action on” ไม่ใช่ “taking in” กล่าวคือ เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะต้องจัด

กระท ากับข้อมูล  ไม่ใช่เพียงรับข้อมูลเข้ามา และนอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์ภายในสมอง (internal mental interaction)  แล้วยังเป็นกระบวนการทั้งทางด้าน

สติปัญญาและสังคมควบคู่กันไป (Jonassen 1993 : 139 and Fosnot  1996 : 171)  นอกจาก

ผู้เรียนจะมีกระบวนการด้านสติปัญญาแล้วผู้เรียนจ าเป็นต้องมีกลวิธีการเรียนรู้ (learning strategies) 

ซึ่งเป็นสิ่งที่สัมพันธ์ สอดคล้อง และเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีการ

สร้างความรู้  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยการน า

ความรู้เดิมมาเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต   

             2.5 ทฤษฏีการรับรู้ภาษาที่สอง (Second Language Acquisition Theory)ซึ่ง

ประกอบด้วย 5 สมมติฐานในการเรียนรู้ภาษาที่สอง ดังนี้ 1)สมมุติฐานการรับรู้และการเรียนรู้ (The 

acquisition-learning hypothesis) 2)สมมุติฐานการตรวจสอบ (The monitor hypothesis) 3) 

สมมุติฐานการปูอนข้อมูล (The natural order hypothesis) 4) สมมุติฐานปัจจัยน าเข้า (The input 

hypothesis) และ 5) สมมุติฐานตัวกรองจิตวิสัย (The affective filter hypothesis) นอกจากนี้ ยัง

มีสมมุติฐานการปฏิสัมพันธ์ (the interaction hypothesis) และ สมมุติฐานปัจจัยผลผลิต (The 

output hypothesis) เป็นการเรียนรู้ที่ได้มาอย่างธรรมชาติ ซึ่งเป็นการกระท าอยู่ภายในผู้ท ากิจรรม

และต้องมีการตัดสินใจในความถูกต้องเป็นการล าดับการคาดการณ์ และเกิดจากการเข้าใจหรือรับ

ข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้โดยพัฒนาจากระดับความรู้ที่มีอยู่ โดยมีตัวแปรด้านตัวกรองจิตวิสัยที่เสมือน

เป็นทางเดินที่น าปัจจัยรับเข้าทางภาษาไปถึงยังสมองส่วนกลไกการรับภาษา แนวคิดทฤษฎีการสร้าง

ความรู้ได้มาจาก Long(1985); Swain (1998); Anderson (1999) และ  Krashen (2007) 
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 2.6 ทฤษฎีการสอนเน้นภาระงาน  (Task based teaching)  เป็นการเรียนการสอนที่

ผู้เรียนด าเนินภาระงานให้เสร็จ สมบูรณ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ มีการระบุขั้นตอนของ      การ

ด าเนินงานอย่างชัดเจน โดยผู้เรียนจะด าเนินกิจกรรมโดยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง โดยใช้ภาษาเปูาหมายที่เน้นด้านความหมายหรือผลของกิจกรรมมากกว่ารูปแบบของ

ภาษา ส าหรับเนื้อหาที่อ่านได้จากโลกของความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง ส าหรับผู้ใหญ่ที่

เน้นการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันจัดระดับความยากง่ายที่เขียนขึ้นโดยมีจุดประสงค์เฉพาะ  โดยใช้

ไวยากรณ์และค าศัพท์หลักในการชี้ ระดับความยากง่าย ส าหรับหัวข้อที่ใช้เป็นไปตามแบบส ารวจ

ความต้องการของผู้เรียน แนวคิดทฤษฎีการสอนเน้นภาระงานได้มาจาก Prabu (1987); Willis 

(2000); Nunan (2001); Skehan,(1998); Long (1992)และ Ellis (2004) 

 2.7 กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning Strategies: VLS) เป็นชุด

เทคนิคกระบวนการ (process) ที่ผู้ เรียนแต่ละคนใช้ในการหาความหมายของค าศัพท์ใหม่

ที่พบในระหว่างการอ่านเพื่อให้ได้มาซึ่งความหมายของค าศัพท์นั้นๆนั้นๆ ( Rubin and 

Thompson (1994); Stoffer (1995); Gu and Johnson (1996); Lawson and 

Schmitt (1997); Cook (2001); Nation (2005)  

 7.8 กลยุทธ์ด้านการอ่าน (Reading strategies) เป็นวิธีหรือกระบวนการที่ใช้ที่

ผู ้อ ่า น ใ ช ้ใ น ก า ร ส ร ้า ง ค ว า ม เ ข ้า ใ จ แ ล ะ ใ ช ้ใ น ก า ร ค ว บ ค ุม ค ว า ม เ ข ้า ใ จ ใ น ก า ร อ ่า น

ภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองกลยุทธ์ในการอ่านนั้ นจะช่วยพัฒนาความสามารถด้าน

การอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (Block,1986; Sarig,1987;Jimenez,Garcia and 

Pearson,1996;Tang,1996;Sheorey and Moktari,2000;Grabe and Stoller,2000 

and Willingham,2006 
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ตารางที่ 22 ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 
 
 
 
 
 

นักวิชาการ 

กลยุทธ์ดา้นการเรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning Strategies) 
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ผลการการสังเคราะห์กลยุทธ ์
ด้านการเรยีนรูค้ าศพัท์ 

 

Rubin and  
Thompson 

(1994) 
 

 
 

 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

     
 
 

 
 
 

  
 

1.กลยุทธ์ด้านการคน้พบค าศพัท์ใหม่ 
(Ascertaining strategies) 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย ได้แก่ 
การเดาความหมายจากบริบท (guess 
from textual context) การ
วิเคราะห์หน้าท่ีของค า (analyze 
part of speech) 
การวิเคราะห์โครงสร้างค า (analyze 
affixes and roots) การเช่ือมค าไปสู่
ประสบการณ์เดิม (connect word 
to a personal experience) 
การศึกษาค าท่ีส าคัญ  (use key 
word method, e.g. synonyms 
/antonyms) 
การจัดกลุ่มค าประเภทเดียวกัน  (use 
of the categories word group) 
การสืบค้นพจนานุกรมเจ้าของภาษา 
(monolingual dictionary)  
2.กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวม
ค าศพัท์ (Storing Strategies)  
ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย ได้แก่ การ
ใช้แผนภูมิความหมาย ( use 
semantic maps) การถอดความ
(paraphrase the word meaning) 
การจัดค าเป็นหมวดหมู่การค า( word 
lists) ฝึกการใช้พจนานุกรม( practice 
using dictionary) เก็บรวบรวม
ค าศัพท์ไว้ในสมุดรวบรวมค าศัพท์ ( 
keep vocabulary notebook) 
3.กลยุทธ์ด้านการขยายวงค าศพัท์ 
(Elaborating strategies)  
ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย ได้แก่ 
การน าศัพท์ใหม่มาแต่งประโยค (use 
new word sentence) การทดสอบ
ค าศัพท์ (test oneself with word 
tests) ฝึกการใช้ค าศัพท์เดิมในบริบท
การใช้ภาษาอื่นๆ (do extra 
vocabulary exercises in 
difference sources) 

Stoffer 
(1995) 

 

   
 

 
 

  
 

        
 
 

 
 

Gu 
(1996) 

 

  
 
 

 
 

   
 
 

   
 

  
 

    

Lawson 
and Hagen 

(1996) 
 

   
 
 

 
 
 

  
 

 
 

        

Schmitt 
(1997) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

      
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

Hedge 
(2000) 
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ตารางที่ 23 ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์ด้านการอ่าน 
 
 
 

กลยุทธ์ดา้นการอ่าน 
(Reading strategies) 

นักวิชาการ 
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จ านวน 
กลยุทธ ์

 
 

1.การคาดเดา(Predicting)        5 

2.การทบทวนบทอา่นแบบคร่าวๆ (Previewing)        2 

3.การต้ังค าถาม(Questioning)        5 

4.การอนุมานความหมายในบทอ่าน

(Inferencing) 

       4 

5.การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน (Text 

structure)  

       7 

6. หาใจความส าคัญ/รายละเอยีดของเร่ือง(Main 

idea/details) 

       7 

7.การใช้ความรู้เดิม(Prior knowledge)        4 

8.การสรุปเรื่องที่อ่าน(Summarizing)        4 

9.การถอดความ(Paraphrasing)        4 

10.การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท

(Guessing meaning from context clues) 

       7 

11.การจินตนาการความหมาย(Visualizing)        4 

12.การประเมินความเข้าใจในบทอา่น

(Evaluating) 

       3 

13.การท าความเข้าใจใหก้ระจา่ง (Clarifying)        5 

14.การควบคุมความเข้าใจด้ายตนเอง (Self-

regulation) 

       4 

     จากกลยุทธ์ด้านการอ่านดังกล่าว ผู้วิจัยได้คัดเลือกมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนใน

ครั้งนี้ ได้แก่ การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน (Text structure) การหาใจความส าคัญ /รายละเอียดของ

เรื่อง (Main idea/details) การอนุมานความหมายในบทอ่าน (Inferencing) การจินตนาการ

ความหมาย(Visualizing) การควบคุมความเข้าใจด้ายตนเอง (Self-regulation)และการสรุปเรื่องท่ี

อ่าน (Summarizing) 
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ตารางที่ 24 ผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนอ่านเน้นภาระงาน 
นักวิชาการ Prabhu (1987) Willis (2000) Ellis (2004) Nunan (2001) สรุปการสังเคราะห์ 

 
ก่อนปฏิบัติการ 

(Pre-task) 

ครูน าเสนอภาระงาน 
(Question and 
answer type) 

ครูเสนอหัวข้อ  
บอกค าศัพท์ และวลีที่
เป็นประโยชน์ ผู้เรียน
เตรียมตัว 
 
 

ครูชี้แจ้งภาระงานให้
ผู้เรียนเตรียมความ
พร้อมโดยอาจ
ยกตัวอย่างหรือให้
กลวิธีในการ
ปฏิบัติงาน 

ครูกระตุ้นความรู้เดิม
ของผู้เรียน           
ครูควบคุมให้ผู้เรียน
ฝึกหัดสิ่งที่อยู่ใน
เนื้อหา 
 

1.ข้ันก่อนปฏิบัติงาน ครูแจ้ง
ภาระงานและกระตุ้นความรู้
เดิมของผู้เรียน ครูคอย
ชี้แนะและควบคุมให้ผู้เรียน
ฝึกหัดสิ่งที่อยู่ในเนื้อหาโดย
ครูคอยชี้แนะ 

 
 
 

ปฏิบัติการ 
(During 
task) 

ผู้เรียนปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปมักเป็นงาน
เด่ียวและตามด้วย
ประเมินความส าเร็จ
ของภาระงานโดย
ผู้สอน 

-ผู้เรียนปฏิบัติภาระงาน 
เตรียมรายงานแล้ว
น าเสนอ 
ครู ให้ข้อมูลปูอนกลับ 
-ผู้เรียนวางแผนเตรียม
รายงานหน้าชั้นเรียนว่า
ค้นพบอะไรบ้าง ครู
ตรวจแก้ก่อนน าเสนอ 
-ผู้เรียนรายงานหน้าชั้น
เรียน ครูท าหน้าที่เป็น
ประธาน 

ผู้เรียนปฏิบัติภาระ
งานโดยผู้สอนอาจใช้
เง่ือนไขของเวลา
ก าหนด เปูาหมาย
ภาษาที่ต้องการให้
ผู้เรียนบรรลุ
Complexity, 
Accuracy, Fluency) 

ครูให้ทักษะของงานที่
อยู่ในโลกของความ
เสมือนหรือเป็นจริง 
ครู สอนมุ่งเน้นที่
รูปแบบผู้เรียนมีอิสระ
ในการฝึกฝนเป็น
กิจกรรมการสื่อสาร 

2.ข้ันปฏิบัติงาน ครูให้ทักษะ
ของงานที่อยู่บนโลกความ
เป็นจริงหรือใกล้เคียงกับโลก
ความเป็นจริง ผู้เรียนเมื่อท า
กิจกรรมเสร็จแล้วเตรียม
รายงานแล้วน าเสนอโดยครู
ให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อ
ผู้เรียนได้ทราบข้อมูลที่
ถูกต้อง 

 
 

หลังปฏิบัติการ 
(Past task) 

 -วิเคราะห์ตรวจสอบและ
อภิปรายรูปแบบ   
ภาษาเพื่อ ภาษาที่ใช้ใน
ภาระงาน  สร้างความ
มั่นใจให้ผู้เรียน  
-ฝึกค าศัพท์ วลี ครู 
ทบทวนรูปแบบทาง
ภาษาที่ได้จากการ
อภิปรายกับผู้เรียนทั้ง
ชั้นในค าศัพท์  วลีที่
จ าเป็นอื่นๆ เพิ่มเติม 

อาจให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล 

ผู้เรียนท าการสื่อสาร
ด้วยกิจกรรมเน้น
ภาระงาน 

3.ข้ันหลังปฏิบัติการ ผู้เรียน
ฝึกฝน ครูทบทวนรูปแบบ
ภาษาเพื่อสร้างความม่ันใจ 
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ตารางที่ 25 ผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนอ่านเชิงวิชาการท่ีเน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์
ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 

ข้ันตอนการสอนอ่านเชิง

วิชาการท่ีเน้น 

ภาระงานเป็นฐาน 

 

กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 

 

กลยุทธ์ด้าน 

การอ่าน 

 

สรุปการสังเคราะห์ข้ันตอน 

       1. ขั้นกอ่นปฏบิัติงาน 

(Pre-task) ครูแจ้งภาระงาน

และกระตุ้นความรู้เดิมของ

ผู้เรียน ครูคอยช้ีแนะและ

ควบคุมให้ผู้เรียนฝึกหัดสิ่งท่ี

อยู่ในเน้ือหาโดยครูคอย

ช้ีแนะ 

      2.ขั้นปฏบิัตงิาน 

(During task) ครูให้ทักษะ

ของงานท่ีอยู่บนโลกความ

เป็นจริงหรือใกล้เคียงกับโลก

ความเป็นจริง ผู้เรียนเมื่อท า

กิจกรรมเสร็จแล้วเตรียม

รายงานแล้วน าเสนอโดยครู

ให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อผู้เรียน

ได้ทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง 

      3.ขั้นหลังปฏิบตัิการ 

(Past task) ผู้เรียนฝึกฝน 

ครูทบทวนรูปแบบภาษาเพื่อ

สร้างความมั่นใจ 

 

 

 

 

      1.กลยุทธด์้านการค้นพบ
ค าศพัท์ใหม่ (Ascertaining 
strategies) ประกอบด้วยกลยุทธ์
ย่อย ได้แก่ 
การเดาความหมายจากบริบท (guess 
from textual context) การ
วิเคราะห์หน้าท่ีของค า (analyze 
part of speech) 
การวิเคราะห์โครงสร้างค า (analyze 
affixes and roots) การเช่ือมค าไปสู่
ประสบการณ์เดิม (connect word 
to a personal experience) 
การศึกษาค าท่ีส าคัญ  (use key 
word method, e.g. synonyms 
/antonyms)การจัดกลุ่มค าประเภท
เดียวกัน  (use of the categories 
word group) การสืบค้นพจนานุกรม
เจ้าของภาษา (monolingual 
dictionary)  
      2.กลยุทธด์้านการเกบ็รวบรวม
ค าศพัท์ (Storing Strategies)  
ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย ได้แก่ การ
ใช้แผนภูมิความหมาย ( use 
semantic maps) การถอดความ
(paraphrase the word meaning) 
การจัดค าเป็นหมวดหมู่การค า( word 
lists) ฝึกการใช้พจนานุกรม  
(practice using dictionary) เก็บ
รวบรวมค าศัพท์ไว้ในสมุดรวบรวม
ค าศัพท์ ( keep vocabulary 
notebook) 
      3.กลยุทธด์้านการขยายวง
ค าศพัท์ (Elaborating strategies)  
ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย ได้แก่ การ
น าศัพท์ใหม่มาแต่งประโยค (use 
new word sentence) การทดสอบ
ค าศัพท์ (test oneself with word 
tests) ฝึกการใช้ค าศัพท์เดิมในบริบท
การใช้ภาษาอื่นๆ (do extra 
vocabulary exercises in 
difference sources) 

-การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน 

(Text structure)  

-การหาใจความส าคัญ/

รายละเอียด(Finding main 

idea/details) 

-การอนุมานความหมายในบท

อ่าน(Inference)  

-การจินตนาการความหมาย

(Visualizing) 

-การควบคุมความเข้าใจด้าย

ตนเอง (Self-regulation) 

-การสรุปเรื่องท่ีอ่าน

(Summarizing) 

ขั้นที ่1  (Pre-task) สร้างความสนใจ (Primming) 
Phase 1 Vocabulary  -การกระตุ้นความรู้เดิม (Activating  
schema) -การสาธิต  (Model of vocabulary learning 
strategies)  -การฝึก (Practice)  
Phase  2 Reading - กระตุ้นความรู้เดิมเกี่ยวกับบทอ่าน 
(Activate schema /preview) 
สาธิตการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่าน (Model of reading 
strategies) 
ขั้นที ่2  (Task cycle)กระบวนการอ่าน (Reading 
process) 
      เป็นการฝึกการใช้กลยุทธ์การอ่านและกลยุทธ์ด้านการ
เรียนรู้ค าศัพท์อย่างอิสระโดย แบ่งเป็น กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้
ค าศัพท์ประกอบด้วย  กลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศัพท์ใหม่ 
(Ascertaining strategies)กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค าศัพท์ 
(Storing Strategies)และกลยุทธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ 
(Elaborating strategies) ส่วนกลยุทธ์ด้านการอ่าน ได้แก่ การ
ใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน (Text structure) การหาใจความ
ส าคัญ/รายละเอียด(Finding main idea/details)การอนุมาน
ความหมายในบทอ่าน(Inference) การจินตนาการความหมาย
(Visualizing)การควบคุมความเข้าใจด้ายตนเอง (Self-
regulation)การสรุปเรื่องท่ีอ่าน(Summarizing)  
ขั้นที ่3  (Post task)   สนับสนนุการวางแผน 
(Encouraging  plan)  
  การวางแผนรายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ท่ีใช้ในการการเรียนรู้
ค าศัพท์และการอ่าน (Planning of vocabulary 
learning/reading strategies used) 
ขั้นที ่4   ตระหนักรู้ในการรายงาน (Awakening report) 
  ผู้เรียนเตรียมรายงานโดยการบอกความคิดของตนเองในการใช้
กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ท่ีใช้ในอ่านบทอ่านน้ันๆ 
(think aloud vocabulary/reading strategies used) ความ
เข้าใจในการอ่าน โดยรายงานเป็นกลุ่ม หรือ เป็นคู่ ตัวแทนกลุ่ม 
หรือตัวแทนคู่ สลับกันในแต่ละบทเรียน และสะท้อนคิด 
(Reflecting)การใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน 
ขั้นที ่5 (Evaluation)   เป้าหมายด้านผลลพัธ์ (Target 
outcome)  
         ข้ันพัฒนาด้านค าศัพท์ (Development vocabulary) 
เพื่อให้ผู้เรียนน าค าศัพท์เหล่าน้ันไปสู่ระดับสื่อสารในระดับ
กระบวนการข้ันสูง (depth processing)และระดับท่ีซับซ้อน 
(complexity) โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ภาระงาน ดังน้ี   
   ส่วนที่ 1  ภาระงานด้านการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ 
(Vocabulary knowledge development  tasks) ส่วนที่ 2 
แบบทดสอบการอ่านประจ าบทเรียน (Extensive reading) 
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แนวคิดพ้ืนฐาน 
1. แนวคดิประเมินความต้องการจ าเปน็เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานสภาพ

ปัจจุบัน เป็นกิจกรรมท่ีมองไปข้างหน้าว่าต้องการให้เกิดผลอย่างไรและปัจจุบันมีสภาพอยู่ 
ณ จุดใด ซึ่งเป็นข้ันตอนแรกของ ADDIE Model 

2. ทฤษฏีการสร้างความรู้ (Constructivist theory) เป็นแนวการเรียนท่ี
สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนพร้อมท้ังรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองในการ
ลงมือปฏิบัติ และมีการร่วมงานกับผู้อื่น (Fosnot 1996 ; 12 - 15 ; Von Glaseisfeld 
1991 : 22 - 25 ; Wilson 1996 : 18 - 20 ; Cobb 1994 : 7 - 10 ; Bell 1993 ; 24 - 
30 ; Driver and Bell 1986 ; 5 - 7 ; สิริชนม์ ป่ินน้อย 2542 :20) 

3. ทฤษฏีโครงสร้างความรู้ (Schema theory) ทฤษฏีโครงสร้างความรู้ที่
เช่ือมโยงความรู้เดิมท่ีมีอยู่ภายใต้สมองมาเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่เมื่อจ าเป็น โดยมี
กระบวนการท างานของสมอง (Bartlett ,1932; Piaget, 1952 ;Mayer, 1992: 228; 
Marshall ,1995: 38-39; Gagne E.D. and other ,1993: 152 ; Sternberg and Ben 
– Zeev, 2001: 58-59) 

4. แนวคดิเกี่ยวกบัการเรียนรู้ภาษาที่สอง (Second language 
acquisition) เป็นแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง อาทิเช่น ด้านอารมณ์ 
ด้านกระบวนการสัมพันธ์ทางภาษา ด้านการควบคุมตรวจสอบทางภาษา Krashen,1982; 
Swain (1999); Long (1981,1996 ) 

5. ทฤษฏีการสอนเนน้ภาระงาน (Task-based teaching) เป็นทฤษฏีการ
เรียนการสอนท่ีสนับสนุนผู้เรียนให้เกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองและการรับรู้ภาษาท่ีสอง
อย่างมีประสิทธิภาพ (Ellis,2004 Willis,2000 Nunan,2001;Prabu,1987) 

6. กลยุทธด์้านการเรียนรูค้ าศพัท์ (Vocabulary Learning Strategies : 
VLS)     เป็นทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับชุดเทคนิคกระบวนการ (process) ท่ีผู้เรียนแต่ละคนใช้
ในการความหมายของค าศัพท์ใหม่ท่ีพบในระหว่างการอ่านเพื่อให้ได้มาซึ่งความหมายของ
ค าศัพท์น้ันๆ (Rubin and Thompson (1994); Stoffer (1995); Gu and Johnson 
(1996); Lawson and Schmitt (1997); Cook (2001); Nation (2005) 

7. กลยุทธด์้านการอ่าน (Reading Strategies : RS) เป็นวิธีหรือ
กระบวนการท่ีใช้ท่ีผู้อ่านใช้ในการสร้างความเข้าใจและใช้ในการควบคุมความเข้าใจในการ
อ่านภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสองกลยุทธ์ในการอ่านน้ันจะช่วยพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Block,1986; Sarig,1987;Jimenez,Garcia and 
Pearson,1996;Tang,1996;Sheorey and Moktari,2000;Grabe and Stoller,2000 
and Willingham,2006) 

ขั้นตอนการด าเนนิการ 
ขั้นท่ี 1  (Pre-task) สร้างความสนใจ (Primming) 

Phase 1 Vocabulary  -การกระตุ้นความรู้เดมิ (Activating  schema) -
การสาธิต  (Model of vocabulary learning strategies)  

 -การฝึก (Practice)  
Phase  2 Reading  - กระตุ้นความรู้เดมิเกี่ยวกบับทอ่าน (Activate 

schema /preview) 
- สาธิตการใช้กลยทุธ์ด้านการอ่าน (Model of reading 

strategies) 
ขั้นท่ี 2  (Task cycle)กระบวนการอ่าน (Reading process) 
      เป็นการฝึกการใช้กลยทุธ์การอ่านและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์อย่าง
อิสระโดย แบ่งเป็น กลยทุธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ประกอบด้วย  กลยุทธ์ด้านการ
ค้นหาค าศัพท์ใหม่ (Ascertaining strategies)กลยุทธ์ด้านการเกบ็รวบรวม
ค าศัพท์ (Storing Strategies)และกลยทุธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ (Elaborating 
strategies) ส่วนกลยทุธ์ด้านการอ่าน ได้แก่ การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน (Text 
structure) การหาใจความส าคัญ/รายละเอียด(Finding main idea/details)การ
อนุมานความหมายในบทอ่าน(Inference) การจินตนาการความหมาย
(Visualizing)การควบคุมความเข้าใจด้ายตนเอง (Self-regulation)การสรุปเรือ่งที่
อ่าน(Summarizing)  
ขั้นท่ี 3  (Post task)   สนับสนุนการวางแผน (Encouraging  plan)  
  การวางแผนรายงานเกี่ยวกับกลยทุธ์ที่ใช้ในการการเรียนรูค้ าศัพท์และการอ่าน 
(Planning of vocabulary learning/reading strategies used) 
ขั้นท่ี 4   ตระหนักรู้ในการรายงาน (Awakening report) 
  ผู้เรียนเตรียมรายงานโดยการบอกความคิดของตนเองในการใช้กลยุทธ์ในการ
เรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ที่ใช้ในอ่านบทอ่านนั้นๆ (think aloud 
vocabulary/reading strategies used) ความเข้าใจในการอ่าน โดยรายงาน
เป็นกลุ่ม หรือ เป็นคู่ ตัวแทนกลุ่ม หรือตัวแทนคู่ สลบักันในแต่ละบทเรียน และ
สะท้อนคิด (Reflecting)การใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน 
ขั้นท่ี 5 (Evaluation)   เป้าหมายด้านผลลัพธ์ (Target outcome)  
         ข้ันพัฒนาด้านค าศัพท ์(Development vocabulary) เพื่อใหผู้้เรียนน า
ค าศัพท์เหล่าน้ันไปสูร่ะดบัสื่อสารในระดับกระบวนการข้ันสงู (depth 
processing)และระดบัที่ซบัซ้อน (complexity) โดยแบ่งกจิกรรมออกเป็น 2 
ภาระงาน ดังนี้   
   ส่วนท่ี 1  ภาระงานด้านการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ (Vocabulary 
knowledge development  tasks) ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบการอ่านประจ า
บทเรียน (Extensive reading) 

 
1. 

ความสามารถ

ในการอ่านทาง

วิชาการ 

 

2. 
 ความรู้
ด้าน

ค าศัพท์ 

3. กลยุทธ์ด้าน

การเรียนรู้

ค าศัพท์และ กล

ยุทธ์ด้านการ

อ่าน 

4. ความ

คิดเห็นที่มี

ต่อรูปแบบฯ 

 

3. กลยุทธ์ดา้นการ

เรยีนรูค้ าศพัท์และ    

กลยุทธ์ดา้นการอ่าน 

4. ความ

คดิเหน็ทีม่ตี่อ

รปูแบบฯ 

  1. หลักการ; รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการทีเ่น้นภาระงานเป็นฐานและกล

ยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพทเ์พื่อเพิ่มพูนความสามารถด้านการอ่านเชิงวิชาการ 

ความรู้ด้านค าศัพท์ และการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน 

ตลอดจนความตระหนักในการใช้กลยทุธ์ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียน 2. 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน ความรู้ด้านค าศัพท์ 

ความสามารด้านการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และความคิดเห็นที่มีต่อ

รูปแบบฯ 

แผนภาพท่ี 8 สรุปแนวคดิพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ 
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3. รายละเอียดของรูปแบบและเนื้อหาของเอกสารประกอบรูปแบบ 
  ผลของการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการที่ เน้นภาระงานเป็นฐานและกล

ยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (PREAT Model) ได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีของ

นักวิชาการต่างๆ ประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) ทฤษฎี

การสร้างความรู้ (Creative construction theory) ทฤษฏีการรับรู้ภาษาที่สอง (Second Language 

Acquisition Theory กิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงานเป็นฐาน (Task based learning)กลยุทธ์ด้าน

การเรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning Strategies; VLS)และกลยุทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 

(Reading Strategies; RS) และพัฒนาตามหลักการ แนวคิด การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน

ของ Joyce, Weil, and Calhoun (2009) ร่วมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) โดยรูปแบบมี  4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 หลักการ 

  รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้

ค าศัพท์เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการ ความรู้ด้านค าศัพท์และการใช้กลยุทธ์ 

ตลอดจนแรงจูงใจในเชิงบวก การเห็นประโยชน์และคุณค่าของการอ่านเชิงวิชาการที่เน้นภาระงาน

เป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ โดยให้ผู้เรียนด าเนินภาระงานเป็น แบบเดี่ยว แบบคู่หรือ

ภายในกลุ่มย่อย มีการชี้แนะทั้งจากครูและเพ่ือน เน้นการปฏิบัติงานที่มีผลลัพธ์มากกว่ารูปแบบภาษา

หรือเน้นความหมายทางภาษามากว่ารูปแบบ โดยใช้สื่อการอ่านที่จัดระดับความยากง่ายเหมาะกับวัย

และหลากหลายความสนใจของผู้เรียน 

 องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ 

  รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้
ค าศัพท์เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการ ความรู้ด้านค าศัพท์และการใช้กลยุทธ์  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านทางวิชาการ ความรู้ด้านค าศัพท์ ความสามารถ
ในการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ กลยุทธ์ด้านการอ่าน และความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบฯ 
 องค์ประกอบท่ี 3 ข้ันการด าเนินงาน 

 การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ PREAT Model มี 5 ขั้นตอน คือ 
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ขั้นที ่1  (Pre-task) สร้างความสนใจ (Priming) 

 ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมผู้เรียน โดยมีการแบ่งการเตรียมผู้เรียนออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

  -ขั้นเตรียมค าศัพท์ (Phase 1 Vocabulary) 

 ประกอบด้วยการกระตุ้นความรู้เดิม (Activating schema)เกี่ยวกับค าศัพท์  การสาธิต

วิธีการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ (Model of vocabulary learning strategies) การฝึกใช้   กล

ยุทธ์คร่าวๆ (Practice) และการสะท้อนผล/ขยายผล  (Reflecting/extended) ของกลยุทธ์ด้านการ

เรียนรู้ค าศัพท์ 

 -ขั้นเตรียมการอ่าน (Phase 2 Reading) 

 เป็นการระบุจุดประสงค์ในการอ่าน (Setting reading  objectives) กระตุ้นความรู้เดิม

เกี่ยวกับบทอ่าน (Activate schema /preview) และการสาธิตการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่าน (Model 

of reading strategies) 

 ขั้นที ่2 (Task cycle) กระบวนการอ่าน (Reading process) 

      เป็นการฝึกการใช้กลยุทธ์การอ่านและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์อย่างอิสระโดย 

แบ่งเป็น กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ประกอบด้วย  กลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศัพท์ใหม่ 

(Ascertaining strategies) ประกอบด้วย  1.1 การเดาความหมายจากบริบท (guessing meaning 

from textual context) 1.2 การวิเคราะห์หน้าที่ของค า (analyzing part of speech) 

1.3 การวิเคราะห์โครงสร้างค า (analyzing affixes and roots) 1.4 การเชื่อมค าไปสู่ประสบการณ์

เดิม (connecting word to a personal experience) 1.5 การศึกษาค าที่ส าคัญ (using key word 

method, e.g. Synonyms /antonyms)1.6 การจัดกลุ่มค าประเภทเดียวกัน (using of the 

categories word group) 1.7 การสืบค้นพจนานุกรมเจ้าของภาษา (using monolingual 

dictionary) กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค าศัพท์ (Storing Strategies) ประกอบด้วย  2.1 การใช้

แผนภูมิความหมาย (using semantic maps) 2.2 การถอดความ (paraphrasing the word 

meaning) 2.3 การจัดค าเป็นหมวดหมู่การค า (using word lists) 2.4 เก็บรวบรวมค าศัพท์ไว้ในสมุด

รวบรวมค าศัพท์ (keeping vocabulary notebook) และ กลยุทธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ 

(Elaborating strategies) ประกอบด้วย 3.1 การน าศัพท์ใหม่มาแต่งประโยค (using new word 

sentence) 3.2 การทดสอบค าศัพท์ (testing oneself with word tests) 3.3 ฝึกการใช้ค าศัพท์เดิม

ในบริบทการใช้ภาษาอ่ืนๆ (doing extra vocabulary exercises in difference sources) ส่วนกล
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ยุทธ์ด้านการอ่าน ได้แก่ การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน (Text structure) การหาใจความส าคัญและ

รายละเอียดของเรื่อง (Finding main idea, details) การอนุมานความหมายในบทอ่าน 

(Inferencing) การควบคุมความเข้าใจด้ายตนเอง (Self-regulation) การจินตนาการความหมาย 

(Visualizing) การสรุปเรื่องที่อ่าน (Summarizing) 

 ขั้นที ่3 (Post task)  สนับสนุนการวางแผน (Encouraging  plan)  

            การวางแผนรายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน  

(Planning of vocabulary learning/reading strategies use) ที่ได้จากการจดบันทึกระหว่างอ่าน 

(Reading log) 

 ขั้นที ่4 ตระหนักรู้ในการรายงาน (Awakening report) 

          ผู้เรียนรายงานโดยการบอกความคิดของตนเองในการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์และกล

ยุทธ์ที่ใช้ในอ่านบทอ่านนั้นๆ (think aloud vocabulary/reading strategies used) ความเข้าใจใน

การอ่าน โดยรายงานเป็นกลุ่ม หรือ เป็นคู่ ตัวแทนกลุ่ม หรือตัวแทนคู่ สลับกันในแต่ละบทเรียน และ

สะท้อนคิด (Reflecting)การใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน 

 ขั้นที ่5 (Evaluation) เป้าหมายด้านผลลัพธ์ (Target outcome)  

         ขั้นพัฒนาด้านค าศัพท์ (Development vocabulary) เพ่ือให้ผู้เรียนน าค าศัพท์เหล่านั้นไปสู่

ระดับสื่อสาร โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น  2  ภาระงาน ดังนี้  

            ส่วนที่ 1  ภาระงานด้านการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ (Vocabulary knowledge 

development  tasks) 

     ส่วนที่ 2 แบบทดสอบการอ่านประจ าบทเรียน (Extensive reading)    

 องค์ประกอบที่  4 กระบวนการเรียนการสอน 

  ผู้เรียนและผู้สอนมีบทบาทต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 4.1 บทบาทของผู้เรียน (The student’s role) 

 ขั้นที ่1 การกระตุ้น อยู่ในขั้นก่อนปฏิบัติงานหรือขั้นการจัดการผู้เรียนถูกกระตุ้นจากผู้สอนให้

มีการตั้งวัตถุประสงค์ คิดทบทวนความรู้เดิม และวางแผนการอ่านเป็นการอุ่นเครื่องก่อนเรียน 

 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการอ่าน (Reading) อยู่ในขั้นสนับสนุนขณะปฏิบัติงาน ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้

ซึ่งกันและกันจากการเรียนโดยการจับคู่ หรือแบ่งกลุ่ม ซึ่งลดความกดดันจากการสอนแบบที่มาจาก

การต้องตอบค าถามจากครูฝุายเดียว มาเป็นการเรียนที่ผู้เรียนส่งเสริมกันเองระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียน 
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นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้เรียนรู้จักกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ิมขึ้น เช่นการเชื่อมโยงความรู้ ถามค าถามเมื่ออ่าน 

สร้างภาพจินตนาการ และใช้การเดา เป็นต้น โดยผู้เรียนจะต้องมีการเตรียมการรายงานสิ่งที่ได้จาก

การปฏิบัติงานในขั้นต่อไปด้วย 

 ขั้นที่ 3 วางแผน (Planning) อยู่ในขั้นที่ผู้เรียนได้ร่วมกันวางแผนการใช้กลยุทธ์ต่างๆของ

ตนเองเพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนการรายงานต่อไป 

 ขั้นที ่4 การรายงาน อยู่ในขั้นหลังปฏิบัติงานหรือการฝึกฝน ผู้เรียนจะต้องรายงานผลจากการ

ปฏิบัติงาน และเรียนรู้จักกลยุทธ์เพิ่มข้ึน อาทิกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ กลยุทธ์ด้านการอ่าน เช่น 

สรุปความ ตรวจสอบความเข้าใจ หรือความถูกต้องแล้ว โดยมีการสร้างความมั่นใจ ปรับปรุงแก้ไข 

และ ฝึกฝน 

 ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล อยู่ในขั้นประเมิน ผู้เรียนประเมินตนเอง โดยท าแบบทดสอบ หรือท า

ความเข้าใจ หรือน าสิ่งที่ปฏิบัติภาระงานไปประยุกต์ใช้ ซึ่งอาจมีการท ากิจกรรมค าศัพท์และการอ่าน

เพ่ิมเติม เพ่ือจะได้กลยุทธ์เพิ่มข้ึนและมีความช านาญต่อไป 

 4.2 บทบาทของผู้สอน (The teacher’s role) 

 ขั้นที่ 1 สาธิตสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักใช้กลยุทธ์ (model) ขั้นก่อนปฏิบัติงานหรือขั้นการ

จัดการ ผู้สอนมีบทบาทด้านการเป็นผู้สาธิตการใช้กลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้กับ

ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดจากสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้วในตัว และช่วยให้มีการวางแผนการอ่าน

และค าศัพท์และการตั้งวัตถุประสงค์การอ่านได้อย่างถูกทิศทาง โดยผู้สอนจะเป็นผู้คอยช่วยเหลือให้

ผู้เรียนเกิดความคิด ซึ่งอาจช่วยเขียน mind mapping หรือค าศัพท์บางค าที่จ าเป็นต้องใช้ในการอ่าน

เนื้อเรื่องต่อไปบนกระดาน 

 ขั้นที่ 2 อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน (Facilitator) ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวก

ช่วยแนะน าการวางแผน และ การตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่านเพ่ือให้การอ่านเริ่มต้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนได้รู้จักกลยุทธ์ที่จ าเป็นบางอย่างที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องจากการอ่าน 

 ขั้นที่ 3 ควบคุมการวางแผนก่อนรายงาน (Control) อยู่ในขั้นที่ผู้สอนได้ควบคุมการวาง

แผนการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ของผู้เรียนเพื่อน าไปสู่ขั้นตอนการรายงานต่อไป 

 ขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน (Coach students) ขั้นหลังปฏิบัติงานหรือการฝึกฝนผู้สอนมีบทบาท

ด้านการแนะน าการใช้กลวิธีอ่านอ่ืนๆ อีกเมื่อผู้เรียนประสบปัญหาการอ่านติดขัด เช่นการสรุปความ 

การย้อนกลับไปอ่านเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ รวมทั้งการปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง ทั้งนี้ อาจมี
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การใช้ภาษาที่ 1 เข้าช่วยในการอ่านด้วย นอกจากนี้ ผู้สอนยังท าหน้าที่เป็นผู้ที่หาเนื้อหาที่เหมาะสม

กับผู้เรียนในการฝึกฝนผู้เรียน ให้เกิดความช านาญในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่ศึกษาไปในชั้นเรียน 

 ขั้นที่ 5 ประเมินกลยุทธ์และความสามารถ (Evaluation) อยู่ในขั้นที่ผู้สอนประเมินผู้เรียน

โดยท าแบบทดสอบ หรือท าความเข้าใจ หรือน าสิ่งที่ปฏิบัติภาระงานไปประยุกต์ใช้ ซึ่งอาจมีการท า

กิจกรรมค าศัพท์และการอ่านเพ่ิมเติมนอกเวลาเพื่อจะได้กลยุทธ์เพิ่มข้ึน  

 เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้  ประกอบด้วย 

 1. ระบบสังคม (Social system) 

 เน้นการท างานที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับ 

ผู้สอนจากการปฏิบัติภาระงานร่วมกันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

 2. หลักการตอบสนอง (Principle of reaction) 

บทบาทของผู้สอนตอบสนองในฐานะเป็นผู้อ านวยความสะดวก รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียน 

รู้จักคิดและให้ข้อมูลย้อนกลับผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบให้เสริมต่อความรู้

(Scaffolding) ตามความแตกต่างและความต้องการผู้เรียน รวมทั้งฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความช านาญมาก

ขึ้น 

 3. ระบบสนับสนุนหรือสิ่งสนับสนุน (Support system) 

 การสอนอ่านเชิงวิชาการท่ีเน้นภาระงานเป็นฐานจะต้องมีการเตรียมการเพ่ือสนับสนุนให้การ

ใช้รูปแบบการอ่านเน้นภาระงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ประกอบด้วยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติให้พร้อม พอเพียงกับความต้องการของผู้เรียน จัดเวลา สื่อการอ่านให้เหมาะสมกับระดับ

ความรู้ของผู้เรียนรวมทั้งจัดสถานที่และสร้างบรรยากาศการอ่านที่ผ่อนคลาย 
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แผนภาพที ่19    

กระบวนการสอนอ่านเชิงวิชาการที่เนน้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ดา้นการเรียนรู้ค าศัพท์ 

ข้ันตอน ค าอธิบาย บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

ขั้นที่ 1  

 Pre-task

สร้างความ

สนใจ 

(Priming 

stage) 

 

 

ขั้นที่ 2 

(Task cycle) 

กระบวน 

การอ่าน 

(Reading 

process) 

ข้ันตอนน้ีเป็นการเตรียมผูเ้รียน โดยมีการแบ่งการเตรียมผู้เรยีนออกเป็น 2 
ข้ันตอน ได้แก่ -ข้ันเตรียมค าศัพท์ (Phase 1 Vocabulary) ประกอบด้วยการ
กระตุ้นความรูเ้ดิม (Activating schema)เกี่ยวกับค าศัพท์  การสาธิต
วิธีการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ (Model of vocabulary learning 
strategies) การฝกึใช้กลยุทธ์คร่าวๆ (Practice) และการสะท้อนผล/ขยาย
ผล  (Reflecting/extended)ของกลยุทธ์ค าศัพท์ -ข้ันเตรียมการอ่าน 
(Phase 2 Reading)เป็นการระบุจุดประสงค์ในการอ่าน (Setting reading  
objectives) กระตุ้นความรู้เดิมเกี่ยวกบับทอ่าน (Activate schema 
/preview) และการสาธิตการใช้กลยทุธ์ด้านการอ่าน (Model of reading 
strategies) 

สาธิตสนับสนุนใหผู้้เรียนรูจ้ักใช้กลยุทธ์ (model) ข้ันก่อน
ปฏิบัติงานหรือข้ันการจัดการ ผูส้อนมบีทบาทด้านการเป็นผู้
สาธิตการใช้กลยทุธ์ต่างๆ รวมถึงการอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้เรียนเพือ่ใหผู้้เรียนได้มีโอกาสคิดจากสิ่งที่ตนเองมีอยู่
แล้วในตัว และช่วยให้มีการวางแผนการอ่านและค าศัพท์
และการตัง้วัตถุประสงค์การอ่านได้อย่างถูกทิศทาง โดย
ผู้สอนจะเป็นผู้คอยช่วยเหลือใหผู้้เรียนเกิดความคิด ซึ่งอาจ
ช่วยเขียน mind mapping หรอืค าศัพท์บางค าที่
จ าเป็นต้องใช้ในการอ่านเนื้อเรื่องตอ่ไปบนกระดาน 

อยู่ในข้ันก่อน
ปฏิบัติงานหรือข้ันการ
จัดการผู้เรียนถูก
กระตุ้นจากผูส้อนใหม้ี
การตั้งวัตถุประสงค์  
คิดทบทวนความรู้เดมิ 
และวางแผนการอ่าน
เป็นการอุ่นเครื่อง 
ก่อนเรียน 

เป็นการฝึกการใช้กลยุทธ์การอ่านและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์อย่างอิสระโดยแบ่งเป็น กลยุทธ์ด้าน
การเรียนรู้ค าศัพท์ประกอบด้วย  กลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศัพท์ใหม่(Ascertaining strategies) 
ประกอบด้วย 1.1 การเดาความหมายจากบริบท (guess from textual context)1.2 การวิเคราะห์หน้าที่
ของค า (analyze part of speech) 1.3 การวิเคราะห์โครงสร้างค า (analyze affixes and roots) 1.4 
การเช่ือมค าไปสู่ประสบการณ์เดิม (connect word to a personal experience) 1.5 การศึกษาค าที่
ส าคัญ (use key word method, e.g. Synonyms /antonyms) 1.6 การจัดกลุ่มค าประเภทเดียวกัน 
(use of the categories word group) 1.7 การสืบค้นพจนานุกรมเจ้าของภาษา (monolingual 
dictionary) กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค าศัพท์ (Storing Strategies) ประกอบด้วย 2.1 การใช้แผนภูมิ
ความหมาย(use semantic maps) 2.2 การถอดความ (paraphrase the word meaning)2.3 การจัดค า
เป็นหมวดหมู่การค า(word lists) 2.4 เก็บรวบรวมค าศัพท์ไว้ในสมุดรวบรวมค าศัพท์(keep vocabulary 
notebook)และกลยุทธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ (Elaborating strategies) ประกอบด้วย 3.1 การน าศัพท์
ใหม่มาแต่งประโยค (use new word sentence) 3.2 การทดสอบค าศัพท์ (test oneself with word 
tests) 3.3 ฝึกการใช้ค าศัพท์เดิมในบริบทการใช้ภาษาอื่นๆ(do extra vocabulary exercises in 
difference sources)ส่วนกลยุทธ์ด้านการอ่าน ได้แก่ การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน (Text structure) การ
หาใจความส าคัญและรายละเอียดของเรื่อง(Finding main idea, details) การอนุมานความหมายในบท
อ่าน (Inferencing) การควบคุมความเข้าใจด้ายตนเอง (Self-regulation)การจินตนาการความหมาย
(Visualizing)การสรุปเรื่องที่อ่าน (Summarizing) 

อ านวยความสะดวก

ให้กับผู้เรียน 

(Facilitator)ผู้สอนจะ

เป็นผู้อ านวยความ

สะดวกช่วยแนะน าการ

วางแผน และ การตั้ง

วัตถุประสงค์ในการ

อ่านเพื่อใหก้ารอ่าน

เริ่มต้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ ให้

ผู้เรียนได้รู้จกักลยทุธ์ที่

จ าเป็นบางอย่างที่ช่วย

ให้เข้าใจเนือ้เรื่องจาก

การอ่าน 

ขณะปฏิบัติงาน ผู้เรียนมีโอกาส
เรียนรู้ซึ่งกันและกันจากการ
เ รี ย น โ ด ย ก า ร จั บ คู่  ห รื อ
แบ่งกลุ่ม ซึ่งลดความกดดันจาก
การสอนแบบที่มาจากการต้อง
ตอบค าถามจากครูฝุายเดียว มา
เป็นการเรียนที่ผู้เรียนส่งเสริม
กันเองระหว่างเพื่อนในช้ันเรียน 
นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้เรียนรู้
จักกลยุทธ์ต่างๆ เพิ่มข้ึน เช่น
การ เ ช่ือ ม โย งความรู้  ถาม
ค าถามเมื่ ออ่ าน  สร้ างภาพ
จินตนาการ และใช้การเดา เป็น
ต้น โดยผู้ เรียนจะต้องมีการ
เตรียมการรายงานสิ่งที่ได้จาก
การปฏิบัติงานในข้ันต่อไปด้วย 

ขั้นที่ 5 

 (Evaluation) 

เป้าหมายด้าน

ผลลพัธ์  

(Target 

outcome) 

 

ข้ันพัฒนาด้านค าศัพท์ (Development vocabulary) เพื่อให้ผูเ้รียนน า

ค าศัพท์เหล่าน้ันไปสูร่ะดบัสื่อสาร โดยแบง่กจิกรรมออกเป็น  2  ภาระงาน 

ดังนี้ ส่วนที่ 1  ภาระงานด้านการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ (Vocabulary 

knowledge development  tasks) ส่วนที่ 2 แบบทดสอบการอ่าน

ประจ าบทเรียน (Extensive reading)    

อยู่ในข้ันที่ผู้สอนประเมินผูเ้รียนโดยท า
แบบทดสอบ หรือท าความเข้าใจ หรอืน าสิง่
ที่ปฏิบัติภาระงานไปประยุกต์ใช้ ซึ่งอาจมี
การท ากจิกรรมค าศัพท์และการอ่าน
เพิ่มเตมินอกเวลาเพื่อจะได้กลยุทธ์เพิ่มข้ึน  

อยู่ในข้ันประเมิน ผูเ้รียนประเมินตนเอง โดย

ท าแบบทดสอบ หรือท าความเข้าใจ หรือน าสิง่

ที่ปฏิบัติภาระงานไปประยุกต์ใช้ ซึ่งอาจมีการ

ท ากิจกรรมค าศัพท์และการอ่านเพิ่มเติมนอก

เวลาเพือ่จะได้กลยุทธ์เพิม่ขึ้น และมีความ

ช านาญต่อไป 

ขั้นที่ 3  
(Post task)  
สนับสนุนการ

วางแผน 
(Encouraging  

plan) 

            การวางแผนรายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการการเรียนรู้ค าศัพท์

และการอ่าน (Planning of vocabulary learning/reading strategies 

use) ที่ได้จากการจดบันทึกระหว่างอ่าน (Reading log) 

 

ควบคุมการวางแผนก่อนรายงาน 

(Control) อยู่ในข้ันที่ผูส้อนได้ควบคุมการ

วางแผนการใช้กลยุทธ์ต่างๆของผูเ้รียน

เพื่อน าไปสู่ข้ันตอนการรายงานต่อไป 

ในข้ันหลังปฏิบัติงานหรือการฝึกฝน ผู้เรียน
จะต้องรายงานผลจากการปฏิบัติงาน และ
เรียนรู้จักกลยุทธ์เพิ่มข้ึน อาทิกลยุทธ์ด้านการ
เรียนรู้ค าศัพท์ กลยุทธ์ด้านการอ่าน เช่น สรุป
ความ ตรวจสอบความเข้าใจ หรือความถูกต้อง
แล้ว โดยมีการสร้างความมั่นใจ ปรับปรุงแก้ไข
และฝึกฝน 

 

ขั้นที่ 4  

ตระหนักรู้ใน
การรายงาน  
(Awakening 

report) 

ผู้เรียนเตรียมรายงานโดยการบอกความคิดของตนเองในการใช้กลยุทธ์ในการ

เรียนรู้ ค าศัพท์และกลยุทธ์ที่ ใ ช้ในอ่านบทอ่านนั้นๆ ( think aloud 

vocabulary/reading strategies used) ความเข้าใจในการอ่าน โดยรายงาน

เป็นกลุ่ม หรือ เป็นคู่ ตัวแทนกลุ่ม หรือตัวแทนคู่ สลับกันในแต่ละบทเรียน 

และสะท้อนคิด (Reflecting)การใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และ  

การอ่าน 

ฝึกฝนผูเ้รียน(Coach students)ข้ันหลัง
ปฏิบัติงานหรือการฝกึฝนผูส้อนมบีทบาท
ด้านการแนะน าการใช้กลวิธีอ่านอื่นๆ อีก
เมื่อผู้เรียนประสบปญัหาการอ่านติดขัด 
เช่นการสรุปความ การย้อนกลับไปอ่านเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ รวมทั้งการปรับปรงุ
ข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง ทัง้นี้ อาจมีการใช้
ภาษาที่ 1 เข้าช่วยในการอ่านด้วย 
นอกจากนี้ ผูส้อนยงัท าหน้าที่เป็นผูท้ี่หา
เนื้อหาทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รียนในการฝกึฝน
ผู้เรียน ให้เกิดความช านาญในการใช้กลยุทธ์
ต่างๆที่ศึกษาไปในช้ันเรียน 

อยู่ในข้ันหลังปฏิบัติงานหรอืการฝึกฝน ผู้เรียน
จะต้องรายงานผลจากการปฏิบัตงิาน และ
เรียนรู้จักกลยทุธ์เพิ่มข้ึน อาทิกลยุทธ์ด้านการ
เรียนรู้ค าศัพท์ กลยุทธ์ด้านการอ่าน เช่น สรปุ
ความ ตรวจสอบความเข้าใจ หรือความ
ถูกต้องแล้ว โดยมีการสร้างความมั่นใจ 
ปรับปรงุแก้ไข และ ฝึกฝน 

รูปภาพที่ 9 รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการท่ีเน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 
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หลักการ; รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการท่ีเน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์เพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการ ความรู้ด้านค าศัพท์ และความตระหนักในการใช้กลยุทธ์เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการ
เรียน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านทางวิชาการ ความรู้ด้านค าศัพท์ ความสามารด้านการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้
ค าศัพท์และความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่9 รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการที่เน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (ต่อ) 

 

 

PREAT 

Social system 

Support system 
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Step 1:  P 

Pre-task  
(Priming stage) 

Step  2 :   R 

During task  
(Reading process stage) 

Step  3:  E 

 Post task  
(Encouraging plan stage) 

Step  4 : 
A (Awakening report) 

Step 5 :  T 

Evaluation 
(Target outcome) 

ข้ันการด าเนินการเรียนการสอน 
ข้ันท่ี 1  (Pre-task) สร้างความสนใจ (Priming) 
Phase 1 Vocabulary 
    -การกระตุ้นความรู้เดิม (Activating schema)   -การสาธิต (Model of vocabulary learning 
strategies) -การฝึก (Practice)     
Phase 2 Reading 
  -สาธิตการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่าน (Model of reading strategies) 
ขั้นที่ 2  (Task cycle) กระบวนการอ่าน (Reading process) เป็นการฝึกการใช้กลยุทธ์การอ่านและ
กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์อย่างอิสระ 
ขั้นที่ 3  (Post task)   สนับสนุนการวางแผน (Encouraging  plan) การวางแผนรายงานเกี่ยวกับกล
ยุทธ์ท่ีใช้ในการการเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน 
ขั้นที่ 4  ตระหนักรู้ในการรายงาน (Awakening report) ผู้เรียนเตรียมรายงานโดยการบอกความคิด
ของตนเองในการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ท่ีใช้ในอ่านบทอ่านน้ันๆ 
ขั้นที่ 5 (Evaluation) เปูาหมายด้านผลลัพธ์ (Target outcome) ข้ันพัฒนาด้านค าศัพท์ 
(Development vocabulary) เพื่อให้ผู้เรียนน าค าศัพท์เหล่าน้ันไปสู่ระดับสื่อสาร โดยแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น  2  ภาระงาน ดังน้ี   
ส่วนท่ี 1  ภาระงานด้านการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ (Vocabulary knowledge development  
tasks) 
   ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบการอ่านประจ าบทเรียน (Extensive reading) 

เงื่อนไขส ำคัญในกำรน ำรูปแบบไปใช้:  
บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน ความรู้และ
ทักษะที่ต้องสอนและสภาพแวดล้อมใน      
การเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล: 

1) ความสามารถในการอ่านทางวิชาการ 
2) ความรู้ด้านค าศัพท์ 
3) การใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์  

และกลยุทธ์ด้านการอ่าน 
4) ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ 
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 ผลการประเมินคุณภาพร่างต้นแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ   

       ผูว้ิจัยได้น ารูปแบบฉบับร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  5 คนประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 3 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านรูปแบบการเรียนการ
สอน 2 คน ปรากฏผลดังตารางดังนี้ 
ตารางที่ 26 ผลการประเมินคุณภาพร่างต้นแบบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความ

เหมาะสม/
สอดคล้อง 

ด้านที่ 1 หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

  1. หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 3.64 0.67 มาก 

  2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความสอดคล้องกับหลักการของรูปแบบ 3.76 0.43 มาก 

  3. วัตถุประสงค์แสดงถึงสิ่งที่มุ่งหวังที่จะให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน 3.57 0.49 มาก 

ด้านที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 4. ข้ันดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 3.84 0.89 มาก 

 5. ข้ันดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3.86 0.35 มาก 

    5.1 กิจกรรมการเรียนการสอนในข้ันสร้างความสนใจ (Priming) 3.95 0.29 มาก 

    5.2 กิจกรรมการเรียนการสอนในข้ันกระบวนการอ่าน (Reading process) 3.66 0.95 มาก 

    5.3 กิจกรรมการเรียนการสอนในข้ันสนับสนุนการวางแผน (Encouraging  plan) 3.84 0.44 มาก 

    5.4 กิจกรรมการเรียนการสอนในข้ันตระหนักรู้ในการรายงาน (Awakening report) 4.06 0.68 มาก 

    5.5 กิจกรรมการเรียนการสอนในข้ันเปูาหมายด้านผลลัพธ์ (Target outcome) 3.97 0.92 มาก 

6. บทบาทของผู้สอนในแต่ละข้ันดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 3.52 0.71 มาก 

7. บทบาทผู้เรียนในแต่ละข้ันดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 3.91 0.57 มาก 

ด้านที่ 3 เง่ือนไขส าคัญในการนารูปแบบไปใช้ 

7. ก าหนดบทบาทผู้เรียนสอดคล้องกับหลักการของรูปแบบ 3.68 0.99 มาก 

8. ก าหนดบทบาทผู้สอนสอดคล้องกับหลักการของรูปแบบ 3.92 0.80 มาก 

9. ความรู้และทักษะการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศัพท์ใหม่ 

(Ascertaining strategies)กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค าศัพท์ (Storing Strategies) กลยุทธ์ด้านการ

ขยายวงค าศัพท์ (Elaborating strategies) 

 

4.56 

 

0.74 

 

มากที่สุด 

10. ความรู้และทักษะการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน ได้แก่ การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน (Text structure) 

การหาใจความส าคัญ/รายละเอียด(Finding main idea/details)การอนุมานความหมายในบทอ่าน 

(Inference) การจินตนาการความหมาย (Visualizing)การควบคุมความเข้าใจด้ายตนเอง (Self-

regulation) การสรุปเรื่องที่อ่าน(Summarizing) 

 

4.66 

 

0.51 

 

มากที่สุด 

 11. สภาพแวดล้อมการเรียนในชั้นเรียน  3.67 0.63 มาก 

 12. สภาพแวดล้อมการเรียนนอกห้องเรียน (Extensive reading) 3.78 0.70 มาก 

ด้านที่ 4 การวัดและประเมินผล 

 13. การวัดและประเมินผลของรูปแบบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.02 0.81 มาก 

 14. ข้ันฝึกฝนหลังปฏิบัติงานมีการสรุปและให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกฝนเพื่อความจ าในระยะยาว 4.46 0.53 มาก 

 15. ข้ันประเมินให้โอกาสผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.95 0.30 มากที่สุด 

ภาพรวม 3.96 0.74 มาก 
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 จากตารางที่ 26 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของร่างต้นแบบรูปแบบ

การสอนอ่านเชิงวิชาการท่ีเน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ โดยภาพรวม 

รูปแบบมีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ( = 4.54, S.D. = 0.47)  นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยัง

มีข้อคิดเห็นและค าแนะน าเพ่ิมเติมที่สามารถสรุปเป็นประเด็นดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 27 ข้อคิดเห็น/ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ สิ่งท่ีปรับแก้ 

1. ควรมีการสาธิตวิธีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ
ให้กับผู้เรียน 

1. ผู้วิจัยได้มีการปรับแก้โดยการสาธิต
การใช้กลยุทธ์ทุกกลยุทธ์ที่สอนพร้อมทั้งให้
ผู้เรียนฝึกการใช้กลยุทธ์นั้นๆให้แม่นย าก่อน
น าไปใช้จริงในกระบวนการอ่าน 

2. ควรตั้งจุดประสงค์ให้มีความสอดคล้อง
และสามารถวัดได้จริง 

2. ผู้วิจัยได้มีการตั้งจุดประสงค์ให้
สอดคล้องกับกระบวนการสอนและเครื่องมือ
ในการวัดที่ชัดเจน 

3. ควรมีเครื่องมือในการวัดการใช้     
กลยุทธ์ส าหรับการอ่านนอกห้องเรียน 

3. เพ่ิมเครื่องมือวัดกลยุทธ์ในบทอ่าน
นอกห้องเรียน 

 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ปรับตามประเด็นและข้อแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวแล้วผู้วิจัยจึงน าไป

ทดลองในขั้นตอนต่อไป 

ตอนที่  2  ผลการประเมินรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกล

ยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ (PREAT MODEL) 

  1.  ผลประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบการสอนอ่านเชิง

วิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (E1/E2)  

 ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการ

เรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญไปหา

ประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยใช้เกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2520 :135) ดังนี้ 

 

 

X
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ตารางที่ 28 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 

การประเมินผล 
 

N 
 

คะแนน
เต็ม 

 
ผลรวมของ

คะแนน 
ที่ผู้เรียนท าได้ 

 

 

 
S.D. 

 
ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

ประสิทธภิาพของกระบวนการ 
(Process : E1) 

(คะแนนเต็ม 64 คะแนน) 

 
30 

 
1920 

 
1724 

 
58.40 

 
3.34 

 
89.79 

ประสิทธภิาพของผลลัพธ ์
(Product : E2) 

(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) 

 
30 

 
2400 

 
2078 

 
69.45 

 
4.98 

 
86.58 

 จากตารางที่ 28  ผลการใช้รูปแบบกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบ

การสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (E1 / E2) 

จากการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) /ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  เท่ากับ     

89.79 / 86.58   

 2. การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความสามารถในการอ่านทางวิชาการก่อนเรียนและ

หลังเรียนด้วยรูปแบบฯ  

การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความสามารถในการอ่านทางวิชาการก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย

รูปแบบฯ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบที่แบบไม่เป็นอิสระ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

แสดงผลในตารางที่ 29 

ตารางที่ 29 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความสามารถในการอ่านทางวิชาการก่อนเรียนและ
หลังเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน
นักศึกษา 

คะแนน
เต็ม 

 S.D. df t P 

ก่อนทดลอง 30 40 27.47 3.84 29 13.85 .000* 
หลังทดลอง 30 40 33.97 2.64 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

X

X
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 จากตารางที่ 29 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการอ่านทางวิชาการหลัง
การทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการที่เน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้
ค าศัพท์ เท่ากับ 33.97 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.64  ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนก่อนการทดลองใช้รูปแบบฯ ที่มีค่าเท่ากับ 27.47 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.84  
สรุปได้ว่า ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบฯ    
สูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้รูปแบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความสามารถในการอ่านทางวิชาการ

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบฯ แยกตามองค์ประกอบย่อยด้านทักษะความสามารถทางการ

อ่านก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบฯ 

 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความสามารถในการอ่านทางวิชาการก่อนเรียนและหลัง

เรียนด้วยรูปแบบฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบท่ีแบบไม่เป็นอิสระ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและค่าร้อยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลในตารางที่  37 

ตารางที่ 30 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความสามารถในการอ่านทางวิชาการแยกตาม
องค์ประกอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

องค์ประกอบย่อยด้าน

ทักษะความสามารถ

ด้านการอ่าน 

 

จ านวนนักศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง 

(30) 

 

คะแนน

เต็ม 

 

(40) 

 

ค่า 

เฉลี่ย 

 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

T-test 

value 

 

P 

Identifying the 

topic of the 

passage 

ก่อนเรียน 5 3.63 0.99  

3.80 

 

.000* หลังเรียน 5 3.96 0.92 

Identifying the 

meaning of the 

word in context 

clue. 

ก่อนเรียน 9 6.76 0.99  

3.34 

 

.002* หลังเรียน 9 7.43 0.84 
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ตารางที่ 30 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความสามารถในการอ่านทางวิชาการแยกตาม
องค์ประกอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน(ต่อ) 

 

องค์ประกอบย่อยด้าน

ทักษะความสามารถ

ด้านการอ่าน 

จ านวนนักศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง 

(30) 

 

คะแนน

เต็ม 

 

(40) 

 

ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

T-test 

value 

 

P 

Identifying the 

main idea of the 

passage 

ก่อนเรียน 4 2.86 1.10  

4.32 

 

.000*  

หลังเรียน 

 

4 

 

3.20 

 

1.07 

Identifying 

specific details. 

ก่อนเรียน 11 7.80 1.64  

6.18 

 

.000* หลังเรียน 11 8.86 1.38 

Making the 

summary from 

the passage 

ก่อนเรียน 4 3.23 1.04  

2.57 

 

.002* หลังเรียน 4 3.76 0.67 

* ระดับนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 30  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมของความสามารถในการอ่านทางวิชาการของ

ผู้เรียนในทุกองค์ประกอบย่อยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 3.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์ก่อนเรียนและหลัง

เรียนด้วยรูปแบบฯ  

   การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
รูปแบบฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แสดงผลในตารางที่ 31 
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ตารางที่ 31 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยรูปแบบฯ 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน
นักศึกษา 

คะแนน
เต็ม 

 S.D. df t P 

ก่อนทดลอง 30 40 29.70 2.56 29 15.00 .000* 
หลังทดลอง 30 40 35.30 1.96 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 31 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ด้านค าศัพท์หลังเรียนด้วยรูปแบบ 

เท่ากับ 35.30 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.96  ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อน

การทดลองใช้รูปแบบฯ ที่มีค่าเท่ากับ 29.70 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.56 สรุปได้ว่า 

ความรู้ด้านค าศัพทข์องกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบฯ สูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้รูปแบบ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ด้านค าศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
รูปแบบฯ แยกตามองค์ประกอบย่อย 

 การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ด้านค าศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบฯ แยกตาม
องค์ประกอบย่อยด้านความรู้ค าศัพท์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบที่แบบไม่เป็นอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลใน   ตารางที่ 32 

ตารางที่ 32 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ด้านค าศัพท์แยกตามองค์ประกอบย่อยก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
 
องค์ประกอบย่อยของความรู้

ด้านค าศัพท์ 

จ านวน

นักศึกษา

กลุ่ม

ตัวอย่าง 

(30) 

 

คะแนน

เต็ม 

(40) 

 

ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตร 

ฐาน 

 

T-

test 

value 

 

Sig 

Word form, roots, 
prefixes, suffixes 

ก่อนเรียน 3 1.93 0.46  
3.80 

 
.000* 

 
หลังเรียน 3 2.43 0.52 

X
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ตารางที ่32  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ด้านค าศัพท์แยกตามองค์ประกอบย่อยก่อนเรียนและ
หลังเรียน (ต่อ) 
 
องค์ประกอบย่อยของความรู้

ด้านค าศัพท์ 

จ านวน

นักศึกษา

กลุ่ม

ตัวอย่าง 

(30) 

 

คะแนน

เต็ม 

(40) 

 

ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตร 

ฐาน 

 

T-test 

value 

 

Sig 

Word grammar,  
part of speech  

ก่อนเรียน 5 3.43 0.93  
6.26 

 
.000* หลังเรียน 5 4.60 0.56 

 
Word collocation 

ก่อนเรียน 5 3.37 0.78  
5.11 

 
.000* หลังเรียน 5 4.46 0.62 

 
Word meaning and use 

ก่อนเรียน 8 5.76 1.52  
4.33 

 
.000* หลังเรียน 8 6.90 1.26 

Word network, 
synonyms, antonyms 

ก่อนเรียน 7 5.23 1.61  
9.32 

 
.000* หลังเรียน 7 6.33 0.80 

Word register, function 
and appropriateness 

ก่อนเรียน 12 9.58 1.50  
4.01 

 
.001* หลังเรียน 12 10.55 1.12 

 จากตารางที่ 32  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมค่าคะแนนร้อยละของการทดสอบความรู้ด้าน

ค าศัพท์ของผู้เรียนในทุกองค์ประกอบย่อยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  

ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้าน    

การอ่านของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบฯ  

4. การเปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยรูปแบบฯ ซึ่งได้ข้อมูลจากแบบประเมินความสามารถในการใช้กลยุทธ์โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบที่แบบไม่เป็นอิสระ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลในตารางที่ 33 
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ตารางที่ 33 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ก่อนเรียน 
และหลังเรียน 

 
การใช้กลยุทธ์ด้าน  
การเรียนรู้ค าศัพท์ 

 

 
(N=30) 

 

 

 
S.D. 

 
t-test 
value 

 
Sig 

 
 

ล าดับ 

การใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 
โดยภาพรวมท้ังหมด 

ก่อนเรียน 1.80 0.73  
51.57 

. 
.000* 

 
หลังเรียน 4.46 0.62 

1.1 การเดาความหมายจากบริบท 
(Guessing the meaning from 
context clues) 

ก่อนเรียน 2.13 0.77  
8.69 

 
.000* 

 
หลังเรียน 4.47 0.86 2 

 1.2 การวิเคราะห์หนา้ที่ของค า 
(Analyzing part of speech) 

ก่อนเรียน 1.90 0.80  
11.60 

 
 .000* 

 
หลังเรียน 4.43 0.72 3 

1.3 การวิเคราะหโ์ครงสร้างค า 
(Analyzing affixes and roots) 

ก่อนเรียน 1.73 0.82  
10.47 

 
.000* 

 
หลังเรียน 4.37 0.74 4 

1.4 การเช่ือมค าไปสู่ประสบการณเ์ดิม 
(Connecting word to a personal 
experience) 

ก่อนเรียน 1.87 0.62  
16.65 

 
.000* 

 
หลังเรียน 4.47 0.57 2 

 1.5 การศึกษาการใช้ค าทีส่ าคัญ (Using 
keyword method e.g. 
Synonyms/Antonyms) 

ก่อนเรียน 2.00 0.57  
12.97 

 
.000* 

 
หลังเรียน 4.47 0.74 2 

1.6 การจดักลุ่มค าประเภทเดียวกัน 
(Using of the categories word 
group) 

ก่อนเรียน 1.37 0.69  
14.20 

 
.000* 

 
หลังเรียน 4.40 0.62 3 

1.7 การสืบค้นพจนานุกรมเจ้าของภาษา 
(Using monolingual dictionary) 

ก่อนเรียน 1.77 0.62  
20.81 

 
.000* 

 
หลังเรียน 4.53 0.50 1 

โดยภาพรวมของกลยุทธ์ด้าน    การ
ค้นหาค าศัพท์ใหม่ 

(Ascertaining strategies) 

ก่อนเรียน 1.87 0.73  
33.59 

 
.000* 

 
หลังเรียน 4.45 0.64 3 

2.1 การใช้แผนภมูิความหมาย (Using 
semantic maps) 

ก่อนเรียน 1.50 0.50  
17.71 

 
.000* 

 
หลังเรียน 4.43 0.57 3 

2.2 การถอดความ (Paraphrasing the 
word meaning) 
 

ก่อนเรียน 1.93 0.50  
13.73 

 
.000* 

 
หลังเรียน 4.53 0.57 1 

X
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ตารางที่ 33 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ก่อนเรียนและ

หลังเรียน (ต่อ) 

 
การใช้กลยุทธ์ด้าน  
การเรียนรู้ค าศัพท์ 

 

 
(N=30) 

 

 

 
S.D. 

 
t-test 
value 

 
Sig 

 
 

ล าดับ 

2.3 การจัดค าเป็นหมวดหมู่การค า 
(Using word lists)  

ก่อนเรียน 1.63 0.66  
12.87 

 
.000* 

 
หลังเรียน 4.47 0.68 2 

 2.4 การเก็บรวบรวมค าศัพท์ไว้ในสมุด
รวบรวมค าศัพท์ (Keeping 
vocabulary notebook) 

ก่อนเรียน 1.67 0.71  
13.31 

 
.000* 

 
หลังเรียน 4.53 0.68 1 

โดยภาพรวมของกลยุทธ์ด้าน    การ
เก็บรวบรวมค าศัพท์ 

(Storing Strategies) 

ก่อนเรียน 1.60 0.65  
30.12 

 
.000* 

 
2 หลังเรียน 4.49 0.59 

3.1 การน าศัพท์ใหมม่าแต่งประโยค 
(Using new word sentence) 

ก่อนเรียน 1.73 0.74  
16.50 

 
.000* 

 
หลังเรียน 4.47 0.50 2 

3.2 การทดสอบค าศัพท์ (Testing 
oneself with word tests) 

ก่อนเรียน 2.00 0.83  
13.97 

 
.000* 

 
หลังเรียน 4.57 0.50 1 

3.3 การฝึกใช้ค าศัพท์เดิมในบริบทการ
ใช้ภาษาอื่นๆ (Doing extra 
vocabulary exercises in difference 
sources) 

ก่อนเรียน 1.93 0.70  
25.29 

 
.000* 

 
หลังเรียน 4.47 0.63 2 

โดยภาพรวมของกลยุทธ์ด้านการขยาย
วงค าศัพท์ 

(Elaborating strategies) 

ก่อนเรียน 1.89 0.77  
25.29 

 
.000* 

 
หลังเรียน 4.50 0.58 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

X
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เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยระดับการใช้กลยุทธ์ด้านการเรยีนรู้ค าศัพท์ก่อนและหลังเรียน 

 

 
รูปภาพที่ 10 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ก่อนและหลังเรียน 

 
จากตารางที่ 33 และภาพท่ี 10 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมความสามารถด้านการใช้กลยุทธ์การ

เรียนรู้ค าศัพท์หลังเรียนสูงว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม (  = 

4.46, S.D. =0.62) ซึ่งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านกลยุทธ์หลักทั้งสาม   กลยุทธ์ปรากฏว่า    

กลยุทธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ (Elaborating strategies) ผู้เรียนมีการใช้มากท่ีสุด (  = 4.50, 

S.D. =0.58) รองลงมา คือ กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค าศัพท์ (Storing Strategies) (  = 4.49, 

S.D. =0.59) และกลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศัพท์ใหม่ (Ascertaining strategies) (  = 4.45, S.D. 

=0.64) ตามล าดับ เมื่อพิจารณากลยุทธ์ย่อยในแต่ละกลยุทธ์หลักสามารถสรุปได้ว่า ในส่วนของกล

ยุทธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ (Elaborating strategies) นั้น โดยภาพรวมผู้เรียนมีการใช้กลยุทธ์ใน

ระดับมากท่ีสุด   (  = 4.40, S.D. =0.58)  เมื่อพิจารณากลยุทธ์ย่อยปรากฏว่า ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ด้าน

การทดสอบค าศัพท์ (Testing oneself with word tests) ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.57, S.D. 

=0.50) รองลงมามีระดับเท่ากันได้แก่กลยุทธ์ การฝึกใช้ค าศัพท์เดิมในบริบทการใช้ภาษาอ่ืนๆ (Doing 

extra vocabulary exercises in difference sources) (  = 4.47, S.D. =0.63)  และ การน า

ศัพท์ใหม่มาแต่งประโยค (Using new word sentence) (  = 4.47, S.D. =0.60) ล าดับต่อมา    

กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค าศัพท์ (Storing Strategies) โดยภาพรวมผู้เรียนมีการใช้กลยุทธ์ใน

ระดับมาก (  = 4.49, S.D. =0.59)  เมื่อพิจารณากลยุทธ์ย่อยปรากฏว่า ผู้เรียนใช้กลยุทธ์สอง     

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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กลยุทธ์ล าดับมากที่สุด คือ การเก็บรวบรวมค าศัพท์ไว้ในสมุดรวบรวมค าศัพท์ (Keeping vocabulary 

notebook) (  = 4.53, S.D. =0.68) การถอดความ (Paraphrasing the word meaning) (  = 

4.53, S.D. =0.57) รองลงมาคือ การจัดค าเป็นหมวดหมู่การค า (Using word lists) (  = 4.47, 

S.D. = 0.68)  และการใช้แผนภูมิความหมาย (Using semantic maps) (  = 4.43, S.D. = 

0.57) ในส่วนของกลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศัพท์ใหม่(Ascertaining strategies) โดยภาพรวมผู้เรียนมี

การใช้กลยุทธ์ในระดับมาก (  = 4.45, S.D. =0.64)  เมื่อพิจารณากลยุทธ์ย่อยปรากฏว่า ผู้เรียนใช้

กลยุทธ์ย่อยระดับมากท่ีสุดได้แก่ กลยุทธ์ด้านการสืบค้นพจนานุกรมเจ้าของภาษา (Using 

monolingual dictionary) (  = 4.53, S.D. = 0.50) รองลงมามีจ านวนสามกลยุทธ์ที่ผู้เรียนใช้ใน

ระดับเท่ากันคือ ระดับมาก ได้แก่ การศึกษาการใช้ค าท่ีส าคัญ (Using keyword method e.g. 

Synonyms/Antonyms) (  = 4.47, S.D. = 0.74) การเชื่อมค าไปสู่ประสบการณ์เดิม 

(Connecting word to a personal experience) (  = 4.47, S.D. = 0.57) การเดาความหมาย

จากบริบท (Guessing the meaning from context clues) (  = 4.47, S.D. = 0.86)   

 4.1 ผลการศึกษาด้านการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียนในเชิงคุณภาพผ่าน

กิจกรรมการอ่านออกเสียง (Think aloud) 

 การศึกษาด้านการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียนในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้

วิเคราะห์จ านวนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ที่ผู้ เรียนน าไปใช้ผ่านกิจกรรมการคิดออกเสียง (Think 

aloud ) ระหว่างที่ผู้เรียนก าลังเรียนภายใต้รูปแบบฯ ของผู้เรียน 30 คนโดยแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพ

เป็นเชิงปริมาณ และแสดงผลจ านวนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ที่ผู้เรียนใช้ในระหว่างการเรียนด้วย

รูปแบบ แสดงในตารางที่ 34 และภาพท่ี  
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ตารางที่ 34 สรุปผลการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการคิดออกเสียง 

 

ล าดับ 
กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 

 
ร้อยละ 

กลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศัพท์ใหม่(Ascertaining strategies) 
1.1 การเดาความหมายจากบริบท (Guessing the meaning from context clues) 45.00 

1.2 การวิเคราะห์หน้าที่ของค า (Analyzing part of speech) 54.00 

1.3 การวิเคราะห์โครงสร้างค า (Analyzing affixes and roots) 52.00 

1.4 การเช่ือมค าไปสู่ประสบการณ์เดมิ (Connecting word to a personal 

experience) 78.00 

1.5 การศึกษาการใช้ค าที่ส าคัญ (Using keyword method e.g. 

Synonyms/Antonyms) 45.00 

1.6 การจัดกลุ่มค าประเภทเดยีวกัน (Using of the categories word group) 48.00 

1.7 การสืบค้นพจนานุกรมเจ้าของภาษา (Using monolingual dictionary) 50.00 

กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค าศัพท์ (Storing Strategies) 

2.1 การใช้แผนภูมิความหมาย (Using semantic maps) 52.00 

2.2 การถอดความ (Paraphrasing the word meaning) 53.00 

2.3 การจัดค าเป็นหมวดหมู่การค า (Using word lists)  52.00 

2.4 การเก็บรวบรวมค าศัพท์ไว้ในสมดุรวบรวมค าศัพท์ (Keeping vocabulary 

notebook) 83.00 

กลยุทธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ (Elaborating strategies) 

3.1 การน าศัพท์ใหม่มาแต่งประโยค (Using new word sentence) 58.00 

3.2 การทดสอบค าศัพท์ (Testing oneself with word tests) 85.00 

3.3 การฝึกใช้ค าศัพท์เดมิในบริบทการใช้ภาษาอื่นๆ (Doing extra vocabulary 

exercises in difference sources) 83.00 
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รูปภาพที่ 11 การใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียน 

 จากตารางที่ 34  และภาพที่ 11  จากค่าร้อยละของจ านวนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์

ของผู้เรียนใช้ระหว่างเรียนภายใต้รูปแบบฯ พบว่า กลยุทธ์ที่ผู้เรียนใช้มากที่สุดได้แก่ กลยุทธ์ด้านการ

ทดสอบค าศัพท์ (Testing oneself with word tests) คิดเป็นร้อยละ 85.00 รองลงมา   มีสองล าดับ 

ได้แก่  กลยุทธ์ด้านการฝึกการใช้ค าศัพท์เดิมในบริบทการใช้ภาษาอ่ืนๆ (Doing extra vocabulary 

exercises in difference sources) และกลยุทธ์ด้านการเก็บค าศัพท์ไว้ในสมุดบันทึก (Keeping 

vocabulary notebook) คิดเป็นร้อยละ 83.00 ในส่วนกลยุทธ์ที่ผู้เรียนใช้น้อยประกอบด้วย  การ

สืบค้นพจนานุกรมเจ้าของภาษา (Using monolingual dictionary) คิดเป็นร้อยละ 50.00 กลยุทธ์

ด้านการจัดกลุ่มค าประเภทเดียวกัน (Using of the categories word group) คิดเป็นร้อยละ 48.00 

และล าดับท้ายสุดสองล าดับคือ กลยุทธ์ด้านการเดาความหมายจากบริบท (Guessing the meaning 

from context clues) และกลยุทธ์ด้านการศึกษาค าที่ส าคัญ (Using keyword method e.g. 

Synonyms/Antonyms) คิดเป็นร้อยละ 45 

 ตัวอย่างข้อความในการบันทึกการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ผ่านกิจกรรมการคิด

ออกเสียง (Think aloud) 

 ผู้วิจัยแสดงผลการวิเคราะห์ข้อความ โดยยกตัวอย่างบางข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งในบันทึกการ

ใช้กลยุทธ์ผ่านบันทึกการอ่าน(Reading log) ด้วยกิจกรรมการคิดออกเสียง( Think aloud) ดังนี้ 
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ตารางที่ 35 ข้อความในการบันทึกการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ผ่านกิจกรรมการคิดออกเสียง 
Vocabulary Learning 

strategies 

Example of think aloud 

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 1.1 การเดา
ความหมายจากบริบท  
(Guessing the meaning from 
context clues) 

“เมื่อฉันอ่านไปฉันเจอค าศัพท์ค าหนึ่งในบรรทัดที่ 15 ค าว่า Seniors ฉัน
เลยอ่านประโยคที่อยู่ข้างหน้าและข้างหลังค าศัพท์ค านี้ฉันก็เลยเจอ
เครื่องหมาย – ต่อจากค าศัพท์ค านี้ นั่นก็คือค าว่า – older adult ดังนั้น
ฉันจึงคาดเดาได้ว่า Seniors น่าจะหมายถึง บุคคลสูงวัย ” 

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 1.2 การวิเคราะห์
หน้าท่ีของค า (Analyzing part 
of speech) 

“เมื่ออ่านไปเจอประโยคแปลกๆแล้วฉันก็งงกับความหมายของประโยคนี้ 
“Educators need methods to assess fairly and objectively” เมื่อ
ฉันลองวิเคราะห์ประโยคนี้เพื่อให้ได้ความหมายจึงแยกออกมาดังนี้  
Educators นักการศึกษา (ค านาม) Need จ าเป็นต้อง (ค ากริยา)  
Methods หลากหลายวิธี (ค านามพหูพจน์) to assess ส าหรับใช้ในการ
ประเมิน fairly and objectively สองค านี้ที่ฉันรู้ก็คือ ยุติธรรม และ เป็น
ปรนัย เมื่อมาวางหลังสุดแล้วลงท้ายด้วย –ly ในภาษาอังกฤษฉันจ าได้ว่า 
มันคือค ากริยาวิเศษณ์ ที่มาท าหน้าที่ขยายค ากริยา to assess น่าจะมี
ความหมายว่า ประเมินอย่างยุติธรรมและอย่างเป็นปรนัย ”  

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 1.3 การวิเคราะห์
โครงสร้างค า (Analyzing affixes 
and roots) 

“ฉันอ่านเรื่อง The Dream doctor มาถึงบรรทัดที่ 20 ฉันเจอค าว่า 
recurring dream แล้วฉันไม่เข้าใจว่ามันคือความฝันแบบไหน  ฉันจึงลอง
เดาจากค าที่อยู่ข้างหน้าค าศัพท์นั้นๆ และนั่นก็คือค าว่า re- ที่ฉันเคยรู้จัก
คือ ค าว่า again ดังนั้นฉันจึงเดาได้ว่า ความฝันท่ีเกิดขั้นบ่อยๆ ครั้งแล้วครั้ง
เล่า” 

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 1.4 การเชื่อมค า
ไปสู่ประสบการณ์เดิม 
(Connecting word to a 
personal experience) 

“เมื่ออ่านไปเรื่อยๆเจอศัพท์ค าว่า “packaging” ในประโยค ฉันก็พอนึกได้
ว่า ในค าว่า pack ที่ฉันเคยรู้จัก คือ การห่อขนม เมื่ออ่านต่อไปก็พบค าว่า 
it keeps food fresh and safe ดังนั้นฉันจึงคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไร
บางอย่างที่หุ้มหรือห่ออาหารท าให้อาหารไม่สกปรก” 

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 1.5 การศึกษาค า
ที่ส าคัญ (Using keyword 
method e.g. 
Synonyms/Antonyms) 

“เมื่ออ่านมาเกือบจบบทอ่านก็เจอค าศัพท์ค าว่า “restore” ซึ่งไม่เคยเห็น
ศัพท์ค านี้มากก่อนว่าหมายความว่าอย่างไร เมื่อสังเกตอย่างละเอียดฉันก็
เห็นว่าข้างๆ ศัพท์ค านี้มีวงเล็บค าว่า (save) นั่นก็คือ restore (save) 
ดังนั้นฉันจึงคิดว่าศัพท์ในวงเล็บคือค าศัพท์ท่ีมีความหมายเหมือนกันกับค าท่ี
อยู่ข้างหน้านั่นก็คือ “ช่วย รักษา คงไว้” 
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ตารางที่ 35 ข้อความในการบันทึกการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ผ่านกิจกรรม                  

การคิดออกเสียง (ต่อ) 

Vocabulary Learning 

strategies 

Example of think aloud 

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 1.6 การจัดกลุ่มค า

ประเภทเดียวกัน (Using of the 

categories word group) 

  “จากบทอ่านบทนี้ฉันลองจัดประเภทของค าศัพท์ จากค าศัพท์ท้ังหมดใน

บทนี้ฉันจัดประเภทในหมวดหมู่โดยเอาหน้าท่ีของค าเป็นการจดัประเภท 

อาทิ  ศัพท์ที่จัดอยู่ประเภทของค านาม (Noun)ได้แก่ population, 

restaurant, church, neighborhood (Adjective)beautiful, 

crowded, big, small, wonderful” 

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 1.7 การสืบค้น

พจนานุกรมเจ้าของภาษา (Using 

monolingual dictionary) 

“ฉันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ ค าว่า progression ซึ่ง

เป็นค ายากในบรรทัดที่2 ฉันจึงได้ข้อมูลดังนี้  progression เป็นค านาม 

ออกเสียงว่า /prəˈɡrɛʃ(ə)n/ มีความหมายหลักว่า  The process of 

developing or moving gradually towards a more advanced 

state.มีตัวอย่างการใช้ค าในประโยคคือ ‘Now the Irish have to 

continue their progression of advancement beyond simple 

qualification for major tournaments. ค าที่มีความหมายเหมือนกัน

ได้แก่ development, progress, process, continuation, 

continuance, advance, advancement, movement, forward 

movement, onward movement, passage, career, march ค าที่มี

ความหมายตรงกันข้ามคือ recess, recession, regress, regression ” 

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 2.1  การใช้

แผนภูมิความหมาย (Using 

semantic maps) 

  “ฉันอ่านเรื่อง “student volunteers”แล้วฉันพบค าศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ

มากมาย อาทิเช่น doctor, nurse, architecture และเมื่ออ่านไปเรื่อยๆ ก็

เจอค าศัพท์ค าว่า “career”  ดังนั้นฉันจึงจัดระเบียบค าศัพท์เหล่านี้ดังนี้   

career       (doctor, nurse, architecture)”  

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 2.2 การถอดความ 

(Paraphrasing the word 

meaning) 

“ฉันอ่านบทอ่านเรื่อง Japan ในประโยคที่ว่า The Japanese value 

education highly แล้วเจอศัพท์ค าว่า value  ที่ฉันไม่เข้าใจความหมาย

ของมัน แต่สิ่งที่ฉันรู้คือ highly หมายถึง สูง ส่วน value น่าจะมี

ความหมายในแนวเดียวกันกับ highly ฉันจึงคาดเดาความหมายได้ว่า 

การศึกษาในประเทศญี่ปุุนต้องมีความต้องการอะไรบางอย่างข้อนค้างสูง 

เช่น ต้องการให้บุคคลที่จบออกมามีคุณภาพสูงอะไรประมาณนี้” 
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ตารางที่ 35 ข้อความในการบันทึกการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ผ่านกิจกรรม                  

การคิดออกเสียง(ต่อ) 

Vocabulary Learning 

strategies 

 

Example of think aloud 

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 2.3 การจัดค าเป็น

หมวดหมู่การค า (Using word 

lists) 

10  “เมื่อฉันอ่านเรื่อง Packaging problems and Solutions แล้วฉันจึง

ลองจัดประเภทของค าศัพท์เป็นหมวดรายการ โดยการจัดหมวดหมู่วันนี้

เมื่อพิจารณาแล้ว ค าศัพท์ในบทนี้มีความหมายในเชิงบวก (+) และเชิงลบ(-

) ดังนั้นจึงจัดหมวดหมู่ดังนี้ ค าศัพท์ที่มีความหมายในเชิงบวก (+) ได้แก่  

safe, important, save, protect and help. ค าศัพท์ที่มีความหมายใน

เชิงลบ (-) ได้แก่ waste, hurt, harmful, dirt, serious”  

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 2.4 การทดสอบ

ค าศัพท์ (Keeping vocabulary 

notebook) 

“ฉันรู้ ว่าศัพท์ใหม่บางค าถ้าไม่จดบันทึกไว้ฉันคงลืมแน่ๆ ดังนั้นฉัน

จ าเป็นต้องจดไว้ในสมุดจดค าศัพท์ของฉันอย่างละเอียด” 

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 3.1 การน าค าศัพท์

มาใช้ในประโยคใหม่ (Using new 

word sentence) 

“ฉันลองเอาค าศัพท์ที่พ่ึงเรียนรู้มาจากบทเรียนมาลองแต่งประโยคใหม่ เช่น

ค าศัพท์ใหม่ในบรรทัดที่ 15 “observe” ฉันได้ประโยคใหม่ที่สร้างขึ้นเอง

ดังนี้  “We have to observe our student’s speaking” 

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 3.2 การน าค าศัพท์

มาใช้ในประโยคใหม่ (Using new 

word sentence) 

“เมื่อฉันลองท าแบบทดสอบย่อยประจ าบทเรียนในการใช้กลยุทธ์ที่ข้าพเจ้า

เคยเรียนมานั้น ปรากฏว่าข้าพเจ้าท าแบบทดสอบได้อย่างถูกต้อง” 

 ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 3.3  ฝึกการใช้

ค าศัพท์เดิมในบริบทการใช้ภาษา

อื่นๆ (Doing extra vocabulary 

exercises in difference 

sources) 

“เมื่อฉันท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบอื่นๆ ฉันสามารถจ าและน าไปใช้ได้

อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นทักษะการเขียนทักษะการพูด”(ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 

3.3  ฝึกการใช้ค าศัพท์เดิมในบริบทการใช้ภาษาอื่นๆ 
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5.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้กลยุทธ์กลยุทธ์ด้านการอ่านของ
ผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบฯ  
  การเปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้กลยุทธ์กลยุทธ์ทางการอ่านของผู้เรียน

ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบฯ โดยที่ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากแบบประเมินความสามารถด้านการใช้กล

ยุทธ์ทางการอ่าน ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบที่แบบไม่เป็นอิสระ  ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลในตารางที่ 36 

ตารางที่ 36 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้กลยุทธ์ทางการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน 
     

รายการประเมินการใช้ 
กลยุทธ ์

ด้านการอ่าน 

 
(N=30) 

 

 

 
S.D. 

 
t-test 
value 

 
Sig 

 
ล าดับ 

1. การค้นพบโครงสร้าง
เรื่องในการอ่าน (Finding text 
structure) 

ก่อนเรียน 2.27 0.76 8.10 .000*  

หลังเรียน 3.97 0.69 6 

2. การค้นพบใจความ
ส าคัญหลักและรายละเอียดของ
เรื่อง (Finding main 
idea/details) 

ก่อนเรียน 2.13 0.56 13.72 .000*  

หลังเรียน 4.57 0.68 2 

3. การอนุมานความ 
(Inferencing) 

ก่อนเรียน 2.03 0.56 14.02 .000*  

หลังเรียน 4.44 0.71 4 

4. การใช้จินตนาการ
จากเรื่องที่อ่าน (Visualizing) 

ก่อนเรียน 1.77 0.71 16.26 .000*  

หลังเรียน 4.33 0.62 5 

5. การควบคุมตนเองใน
การอ่าน (Self- regulations) 

ก่อนเรียน 1.77 0.67 15.66 .000*  

หลังเรียน 4.47 0.68 3 

6. การสรุปความจาก
เรื่องที่อ่าน (Summarizing) 

ก่อนเรียน 2.03 0.67 12.54 .000*  

หลังเรียน 4.60 0.71 1 

ภาพรวมของการใช้กลยุทธ ์

ด้านการอ่าน 

ก่อนเรียน 1.95 0.67  
32.48 

 
.000* 

 

หลังเรียน 4.39 0.68 

      

 

X
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         เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการใช้กลยุทธ์ทางการการอ่านก่อนและหลังเรียน 

 

 
รูปภาพที่ 12 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านก่อนและหลังเรียน 

        
 จากตารางที่ 36  และภาพท่ี 12  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมความสามารถด้านการใช้     
กลยุทธ์ทางการอ่านหลังเรียนสูงว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม  (

 = 4. 39, S.D. =0.68) ซึ่งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละกลยุทธ์ปรากฏว่า กลยุทธ์การสรุป
ความจากเรื่องที่อ่าน (Summarizing) ผู้เรียนใช้ในระดับมากท่ีสุด (  = 4. 60, S.D. =0.71) 
รองลงมา คือ กลยุทธ์ด้านการค้นพบใจความส าคัญหลักและรายละเอียดของเรื่อง (Finding main 
idea/details) (  = 4. 54, S.D. =0.68) และกลยุทธ์ การควบคุมตนเองในการอ่าน (Self- 
regulations) (  = 4. 47, S.D. =0.68) ตามล าดับ ในส่วนกลยุทธ์ทางการอ่านที่ผู้เรียนใช้ในล าดับที่
น้อยได้แก่  กลยุทธ์ด้านการอนุมานความ (Inferencing) (  = 4. 44, S.D. =0.71) รองลงมา ได้แก่ 
กลยุทธ์ด้านการใช้จินตนาการจากเรื่องที่อ่าน (Visualizing) (  = 4. 33, S.D. =0.62) และกลยุทธ์
ด้านการค้นพบโครงสร้างเรื่องในการอ่าน (Finding text structure) (  = 3. 97, S.D. =0.69) 
ตามล าดับ 

 1.3.5 ผลการศึกษาด้านการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านของผู้เรียนในเชิงคุณภาพผ่านกิจกรรม

การอ่านออกเสียง (Think aloud) 

 การศึกษาด้านการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านของผู้เรียนในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จ านวน

กลยุทธ์กลยุทธ์ด้านการอ่านที่ผู้เรียนน าไปใช้ผ่านกิจกรรมการอ่านออกเสียง (Think aloud ) ระหว่าง

ที่ผู้เรียนก าลังเรียนภายใต้รูปแบบฯ ของผู้เรียน 30 คนโดยแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นเชิงปริมาณ 

0
1
2
3
4
5

Pretest

posttest

X

X

X

X

X

X

X



 234 
 

 

และแสดงผลจ านวนกลยุทธ์ด้านการอ่านที่ผู้เรียนใช้ในระหว่างการเรียนด้วยรูปแบบ แสดงในตารางที่ 

37  และภาพท่ี 13 

ตารางที่ 37 สรุปผลการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการคิดออกเสียง 
 

การใช้กลยุทธ์ด้านการอ่าน 
 

ร้อยละ 
ล าดับ 

การใช้ 

1) การสรุปความจากเรื่องที่อ่าน (Summarizing) 80.00 1 
2) การค้นพบใจความส าคัญหลักและรายละเอียดของเรื่อง    (Finding 

main idea/details) 
73.00 2 

3) การควบคุมตนเองในการอ่าน (Self- regulations) 68.00 3 
4) การอนุมานความ (Inferencing) 65.00 4 
5) การใช้จินตนาการจากเรื่องที่อ่าน (Visualizing) 60.00 5 
6) การค้นพบโครงสร้างเรื่องในการอ่าน (Finding text structure) 55.00 6 

 
 

 

 
รูปภาพที่ 13 การใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านของผู้เรียน 

 
 จากตารางที่ 37 และภาพท่ี 13 จากค่าร้อยละของจ านวนกลยุทธ์ด้านการอ่านของผู้เรียนใช้
ระหว่างเรียนภายใต้รูปแบบฯ พบว่า กลยุทธ์ที่ผู้เรียนใช้มากท่ีสุด ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการสรุปความจาก
เรื่องท่ีอ่าน (Summarizing) คิดเป็นร้อยละ 85.00 รองลงมา คือ กลยุทธ์ด้านการค้นพบใจความ
ส าคัญหลักและรายละเอียดของเรื่อง (Finding main idea/details) คิดเป็นร้อยละ 73.00 และ    
กลยุทธ์ด้านการควบคุมตนเองในการอ่าน (Self- regulations)คิดเป็นร้อยละ 68.00 ตามล าดับ ใน
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ส่วนกลยุทธ์ที่ผู้เรียนใช้น้อยประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านการอนุมานความ (Inferencing) คิดเป็นร้อยละ 
65.00 รองลงมาคือ กลยุทธ์ด้านการใช้จินตนาการจากเรื่องที่อ่าน (Visualizing) คิดเป็นร้อยละ 
60.00 และกลยุทธ์ด้าน การค้นพบโครงสร้างเรื่องในการอ่าน (Finding text structure) คิดเป็นร้อย
ละ55.00 ตามล าดับ 
 ตัวอย่างข้อความในการบันทึกการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านโดยใช้กิจกรรมการคิดออกเสียง 

(Think aloud) 

 ผู้วิจัยแสดงผลการวิเคราะห์ข้อความ โดยยกตัวอย่างบางข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งในบันทึกการ

ใช้กลยุทธ์ผ่านบันทึกการอ่าน(Reading log) ด้วยกิจกรรมการคิดออกเสียง (Think aloud) ดังนี้ ดังนี้ 

ตารางที่ 38  ข้อความในการบันทึกการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านโดยใช้กิจกรรมการคิดออกเสียง 
Reading strategies Example of think aloud 

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การค้นพบ

โครงสร้างเร่ืองในการอ่าน 

(Finding text structure) 

“เมื่อฉันเรื่อง classroom management ในย่อหน้าที่ 6 เมื่อฉันอ่านฉัน

พยายามท าความเข้าในกับบทอ่านและมองหาค าช้ีแนะ (signal words) 

เพราะเห็นค าว่า However หลังจากนั้นฉันพยายามหาความสัมพันธ์และ

ความเช่ือมโยงของความคิดในบทอ่าน หลังจากนั้นฉันจึงระบุได้ว่าเรื่องนี้

น่าจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง  Pair work และ Group work” 

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การค้นพบใจความ

ส าคัญหลักและรายละเอียดของเร่ือง 

(Finding main idea/details) 

 “เมื่อฉันอ่านเรื่องการศึกษาใน  Mexico ฉันพยายามคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับ

คน (WHO) หรือ อะไร (WHAT)เมื่ออ่านต่อไปภายใต้ช่ือเรื่อง Mexico 

ภาพรวมในย่อหน้านี้เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาใน Mexico ดังนั้นฉันจึง

ระบุใจความส าคัญของเรื่องนี้ได้ว่า ระบบการศึกษาในเมคซิโกไมม่ีความเทา่

เทียมกัน”  

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การอนุมานความ  
(Inferencing) 

 “เมื่ออ่านถึงประโยค ‘People in the area are poor and isolated 
geographically’ ฉันก็สามารถบอกได้ว่าบุคคลกลุ่มนี้คงจะเข้าไม่ถึงความ
เจริญและขาดโอกาสทางสังคมบางอย่าง” 

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การใช้จนิตนาการ
จากเร่ืองท่ีอ่าน 
(Visualizing) 

   “เมื่ออ่านประโยค “Plagiarism means using somebody else’s 
words or ideas” ในย่อหน้าที่ 1 ก็นึกขึ้นมาได้ว่า เหมือนเราไปลอกงาน
หรือการบ้านเพื่อน” (ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การใช้จินตนาการจากเรื่องที่อ่าน 
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ตารางที่ 38  ข้อความในการบันทึกการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่าน โดยใช้กิจกรรมการคิดออกเสียง 

 (Think aloud) (ต่อ) 

Reading strategies Example of think aloud 

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การควบคุมตนเองใน
การอ่าน 

(Self- regulations) 

“อ่านไปแล้ว เจอศัพท์ที่ไม่เข้าใจ ก็หยุดก่อน แล้วกลับไปอ่านอีกรอบ 
แล้วพยายามเดาจากข้อความรอบๆ เช่น ค าว่า negotiates รอบๆ ค านี้ 
พูดถึงเรื่องการสื่อสารภาษาในห้องเรียน ค านี้น่าจะเกี่ยวกับการพูด แต่ก็
ลองเปิดพจนานุกรมอีกครั้ง เพื่อความชัวร์” 

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การสรุปความจาก
เร่ืองท่ีอ่าน 

(Summarizing) 

    “อ่านแต่ละย่ อหน้ าแล้วก็ ระบุ ได้ ว่ า เ รื่ อ งที่ อ่ านนั้นคืออะไร
(Topic)หลังจากนั้นฉันก็หาใจความส าคัญและรายละเอียดของเรื่อง 
(Main idea, details)เมื่อรู้ทั้งสองอย่างแล้วฉันจึงลองเขียนค าส าคัญ
ต่างๆ (keyword) ลงในแผนภูมิสรุปของฉัน สุดท้ายฉันก็เอาค าส าคัญที่
สรุปไว้มาเรียบเรียงให้มีองค์ประกอบใจความที่ครบถ้วน” 

ส่วนที่ 4  ผลความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระ

งานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและความรู้

ด้านกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ (PREAT MODEL) 

 ผู้วิจัยศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดย

ใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและ

ความรู้ด้านกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้แบบสอบถาม

ความคิดเห็นภายหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ข้อค าถามประกอบความคิดเห็นคล

อบคลุมด้านเนื้อหา  ด้านรูปแบบฯ ด้านกิจกรรมประกอบรูปแบบฯ และด้านคุณประโยชน์ จ านวน 15 

ข้อ หลังจากนั้นน าค่าระดับที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พร้อมทั้ง

ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ แล้วน าไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ผลการ

วิเคราะห์แสดงในตารางที่ 39 

 

 

 

X
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ตารางที่ 39 ผลความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงาน
เป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 

ข้อค าถาม  S.D. แปลผล อันดับ 

ด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหามีความน่าสนใจเกี่ยวข้องกบัตัวนักศึกษา 4.10 1.00 มาก 2 
2. เนื้อหามีความเหมาะสมและไมย่ากจนเกินไป 4.21 0.67 มาก 1 
3. มีค าศัพท์ใหม่และกลยุทธ์ต่างๆ ใหฝ้ึก 4.07 1.01 มาก 3 
4. ค าอธิบายชัดเจนเข้าง่าย 3.91 0.99 มาก 4 
ระดับของค่าเฉลี่ยรวมด้านเนื้อหา 4.07 0.91 มาก 2 
ด้านรูปแบบฯ 
5.  รูปแบบมีความเหมาะสมกับเนือ้หาท่ีอ่าน 4.08 1.27 มาก 1 
6.  รูปแบบแบ่งสัดส่วนท่ีชัดเจน 3.65 1.27 มาก 3 
7.  รูปแบบฯ มีความจ าเป็นต่อสาขาท่ีเรียน 3.82 1.24 มาก 2 
ระดับของค่าเฉลี่ยรวมด้านรูปแบบฯ 3.85 1.26 มาก 4 
ด้านกิจกรรมประกอบรูปแบบฯ 
8.  กิจกรรมช่วยให้ข้าพเจ้าคาดเดาเหตุการณ์ที่ก าลังจะอ่านลว่งหนา้ได ้ 4.08 1.02 มาก 3 
9. กิจกรรมช่วยให้ข้าพเจ้าได้ใช้ความรู้เดิมมาท าความเข้าใจกับบท 
    อ่านได้ 

3.95 1.04 มาก 5 

10. กิจกรรมแตล่ะขั้นตอนในการอ่านมีความสมัพันธ์กัน 4.01 0.95 มาก 4 
11. เทคนิคและกลยุทธ์ในการอ่านและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์
ช่วยให้ ข้าพเจ้าสามารถน าไปใช้ในการอ่านในชีวิตจริงไดด้้วยตนเอง 

4.21 0.88 มาก 1 

12. ตลอดกิจกรรมช่วยให้ข้าพเจ้าได้คิดอยู่ตลอดเวลา 4.18 0.15 มาก 2 
ระดับของค่าเฉลี่ยรวมด้านกจิกรรมประกอบรูปแบบฯ 4.08 0.08 มาก 1 
ด้านคุณประโยชน์ 
13. รูปแบบช่วยให้ข้าพเจ้าพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและค าศัพท์ 4.14 1.01 มาก 1 
14. รูปแบบสามารถท าให้ข้าพเจ้าน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 3.90 1.05 มาก 3 
15  รูปแบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการอ่านและค าศัพท์ในระดบัท่ี
สูงขึ้นไปได ้

3.93 0.76 มาก 2 

ระดับของค่าเฉลี่ยรวมด้านคุณประโยชน ์ 4.00 1.10 มาก 3 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 1.13 มาก 

 จากตารางที่ 39  แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการ

โดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ โดยเฉลี่ยรวม (  = 4.02, S.D. =1.13) 
อยู่ในระดับมาก และจากการศึกษาความคิดเห็นแต่ละด้านสามารถเรียงล าดับมากไปหาน้อยได้ดังนี้  

X

X
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ด้านกิจกรรมประกอบรูปแบบฯ (  = 4.08, S.D. =0.80) ผู้เรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ผล

เฉลี่ยรองลงมาคือด้านเนื้อหา ( =4.07, S.D. =0.91) รองลงมาคือด้านคุณประโยชน์ ( = 4.00, 

S.D. =1.10) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านรูปแบบฯ ( =3.85, S.D. =1.26) ส าหรับรายละเอียดแต่
ละด้านมีดังต่อไปนี้ 

 ด้านเนื้อหาพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อเนื้อหา โดยเฉลี่ยรวม ( =4.07, S.D. = 0.91) 
ซึ่งจัดอยู่ในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาข้อความในการประเมินข้อคิดเห็นในแต่ละข้อพบว่ามีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยตามล าดับมากไปหาน้อยรายข้อดังนี้ ข้อที่ 2 เนื้อหามีความเหมาะสมไม่ยากเกินไป (

 = 4.21, S.D. =0.67) ข้อที่ 1 เนื้อหามีความน่าสนใจเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา ( = 4.10, S.D. 

=1.00) ข้อที่ 3 มีค าศัพท์ใหม่และกลยุทธ์ต่างๆ ให้ฝึก (  = 4.07, S.D. =1.01) และข้อที่ 4 ค าอธิ

บาชัดเจนเข้าง่าย (  = 3.91, S.D.=0.99) 
ด้านรูปแบบฯ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการออกแบบบทเรียน โดยเฉลี่ยรวม  

( =3.85, S.D. =1.26) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยระดับดีมาก เมื่อพิจารณาข้อความในการประเมิน
ข้อคิดเห็นในแต่ละข้อพบว่ามีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยตามล าดับมากไปหาน้อยรายข้อดังนี้ ข้อที่ 5.  

รูปแบบฯมีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน  ( = 4.08, S.D. =1.27) ข้อที่ 7.   รูปแบบฯ มีความ

จ าเป็นต่อสาขาที่เรียน (  = 3.82, S.D. =1.24) ข้อที่ 6.  รูปแบบแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจน (  = 
3.65, S.D. =1.27) 
 ด้านกิจกรรมประกอบรูปแบบฯ  พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรมประกอบรูปแบบ 

โดยเฉลี่ยรวม ( =4.08, S.D. =0.80) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยระดับดีมาก เมื่อพิจารณาข้อความในการ
ประเมินข้อคิดเห็นในแต่ละข้อพบว่ามีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยตามล าดับมากไปหาน้อยรายข้อดังนี้ ข้อ
ที่ 11 เทคนิคและกลยุทธ์ในการอ่านและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ช่วยให้ ข้าพเจ้าสามารถ

น าไปใช้ในการอ่านในชีวิตจริงได้ด้วยตนเอง (  = 4.21, S.D. =0.88) ข้อที่  12  ตลอดกิจกรรมการ

อ่านช่วยให้ข้าพเจ้าได้คิดอยู่ตลอดเวลา (  = 4.18, S.D. =0.15) ข้อที่  8.  กิจกรรมช่วยให้ข้าพเจ้า

คาดเดาเหตุการณ์ที่ก าลังจะอ่านล่วงหน้าได้ (  = 4.08, S.D. =1.02) ข้อที่ 10 กิจกรรมแต่ละ

ขั้นตอนในการอ่านมีความสัมพันธ์กัน   (  = 4.01, S.D. =0.95)  และข้อที่ 9  กิจกรรมช่วยให้

ข้าพเจ้าได้ใช้ความรู้เดิมมาท าความเข้าใจกับบทอ่านได้  (  = 4.14., S.D. =1.10)  

 ด้านคุณประโยชน์  พบว่า  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อคุณประโยชน์ โดยเฉลี่ยรวม ( = 
4.00, S.D. =1.10) ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อพิจารณาข้อความในการประเมินข้อคิดเห็นในแต่ละ
ข้อพบว่ามีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยตามล าดับมากไปหาน้อยรายข้อดังนี้  ข้อที่ 13 รูปแบบช่วยให้

ข้าพเจ้าพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและค าศัพท์ ( =4.00, S.D. =1.10) และข้อที่ 14 และ 15 

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X
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นักศึกษามีความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ข้อที่ 14   รูปแบบสามารถท าให้ข้าพเจ้าน าความรู้ไปใช้

ในชีวิตประจ าวันได้ (  = 3.94, S.D. =1.05)  และ ข้อที่ 15 รูปแบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การอ่านและค าศัพท์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้  (  = 3.94, S.D. =1.16)  
 ผลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาจ านวน 6 คนโดยคัดเลือกมาจากแต่ละกลุ่มเกี่ยวความคิดเห็น

ที่มีต่อรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 

โดยภาพรวมแสดงความคิดเห็นว่า การเรียนการอ่านภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบเป็นระบบการเรียนที่ดี 

เป็นขั้นตอน บรรยากาศการเรียนไม่เครียด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษานอกห้องเรียน และน าไป

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนและเพ่ือนๆ ในชั้น ผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม สามารถขอ

ค าแนะน าและความช่วยเหลือจากผู้สอนในชั้นเรียนผู้เรียนสามารถฝึก ทบทวนบทเรียน ติดตามผล

การเรียนของตนเอง ท าแบบทดสอบในบรรยากาศที่เป็นอิสระ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ 

และสะดวกในการส่งงาน และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกที่ รวมทั้งวิธีการประเมินผลที่เน้น

การประเมินผลงานมากกว่าการทดสอบวัดความรู้ ดังตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาคน

หนึ่งกล่าวว่า “ชอบการเรียนแบบนี้เพราะว่าได้มีโอกาสพูดเคยกับเพ่ือนๆเกี่ยวกับเนื้อหาและกลยุทธ์

ต่างๆ ท าให้ตนเองเข้าใจบางอย่างในสิ่งที่ตนเองเคยคิดว่ายาก แต่เมื่อต่างคนต่างน าข้อมูลที่ตนเองมี 

มาแสดงความคิดเห็นร่วมกันจึงท าให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น” และความคิดเห็นของผู้เรียนอีกคนกล่าวว่า 

“ชอบบทเรียนแบบนี้มาก เนื่องจากได้มีโอกาสท ากิจกรรมในห้องเรียน มีโอกาสได้รายงานสิ่งที่ตนเอง

ปฏิบัติ  มีโอกาสพูดคุยกับเพ่ือนในกลุ่มและได้ฟังกลุ่มอ่ืนรายงานอีกด้วย  อีกทั้งได้น าความรู้ด้านกล

ยุทธ์ต่างๆไปใช้ในการอ่านนอกเวลาที่บ้าน” 

 สรุปความคิดเห็นโดยภาพรวม ปรากฏว่า ผลความคิดเห็นด้านเนื้อหา  พบว่า ผู้มีความชอบ

ด้านเนื้อหามากเนื่องจากเนื้อหามีความคล้ายคลึงกับหลายวิชาที่ตนเองเคยเรียนในวิชาชีพครู และมี

ค าศัพท์เฉพาะมากมายที่ตนเองได้รู้มากขึ้น และเนื้อหาก็ไม่ยากหรือไม่ง่ายมากเกินไป  ในส่วน

ความคิดเห็นด้านรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์การเรียนรู้

ค าศัพท์ พบว่า ผู้เรียนชอบขั้นตอนการเรียนอย่างมีระบบ มีขั้นมีตอนที่ไล่ล าดับการปฏิบัติที่ชัดเจน

เข้าใจง่าย แต่ละขั้นตอนต้องได้ลงมือปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกกระตือรือร้นตลอดเวลา ล าดับ

ต่อมาคือผลความคิดเห็นด้านกิจกรรมประกอบรูปแบบฯ ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่ากิจกิจกรรมมีความ

สอดคล้องกับตารางการจัดล าดับเนื้อหา และผู้สอนมีการแสดงรูปแบบให้ผู้เรียนดูทุกครั้งก่อนลงมือ

ปฏิบัติท าให้เข้าใจได้ง่าย และสิ่งที่ผู้เรียนชอบมากที่สุดคือ มีแบบฝึกหัดเสริมต่อบทเรียนท าให้ผู้เรียน

X

X
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ได้ปฏิบัติและค าความรู้ที่เรียนมามาใช้อีกรอบท าให้เกิดความคงทนในการเรียนมากขึ้น  ท้ายสุดคือ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณประโยชน์  พบว่าผู้เรียนมีความพอใจกับหลักการและกลยุทธ์ต่างๆ 

เนื่องจากผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้กับวิชาอ่ืนๆที่เป็นภาษาอังกฤษได้  ไม่ต้องเสียเวลานานในการอ่าน

บทอ่านและในบางครั้งไม่ต้องเปิดพจนานุกรมให้เสียเวลา  นอกจากนี้ยังสามารถน ากลยุทธ์ต่างๆ

เหล่านี้ไปใช้ในการท าข้อสอบมาตรฐานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

ตอนที่ 3  ผลการรับรองรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน

การเรียนรู้ค าศัพท์ (PREAT Model) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ผู้วิจัยได้น ารูปแบบ คู่มือ และแผนการเรียนรู้ตามรูปแบบการอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระ

งานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (PREAT Model) หลังจากการพัฒนา เสนอ

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านรูปแบบและการสอนอ่าน

ภาษาอังกฤษ 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านหลักสูตรและการสอนอีก 2 ท่าน เพ่ือรับรองรูปแบบ 

และผลการรับรองรูปแบบแสดงในตารางที่  40 

ตารางที่ 40 ผลการรับรองรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน
การเรียนรู้ค าศัพท์ ส าหรับนักศึกษาครูโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความ

เหมาะส
ม/สอด 
คล้อง 

 
ล าดับ 

ด้านที่ 1 รายละเอียดของรูปแบบ 
 

องค์ประกอบท่ี 1 หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

  1. หลักการและวตัถุประสงค์ของรูปแบบมีความสอดคล้อง

กับทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 

 

3.78 

 

0.87 

 

มาก 

 

(3) 

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความสอดคล้องกับหลักการ
ของรูปแบบ 

 

4.23 

 

0.66 

 

มาก 

 

(1) 
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ตารางที่ 40 ผลการรับรองรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน
การเรียนรู้ค าศัพท์ ส าหรับนักศึกษาครูโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน (ต่อ) 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความ

เหมาะส
ม/สอด 
คล้อง 

 
ล าดับ 

  3. วัตถุประสงค์แสดงถึงสิ่งที่มุ่งหวังที่จะให้เกิดขึ้นในตัว

ผู้เรยีน 

3.94 0.45 มาก (2) 

ภาพรวมขององค์ประกอบด้านที่ 1 3.98 0.47 มาก 3 

องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 4. ขั้นดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 

4.56 0.66 มาก

ที่สุด 

(1) 

 5. ขั้นดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

 

3.96 

 

0.95 

 

มาก 

 

(7) 

    5.1 กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นสร้างความสนใจ 

(Priming) 

 

3.76 

 

0.34 

 

มาก 

 

(8) 

    5.2 กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นกระบวนการอ่าน 

(Reading process) 

 

4.24 

 

0.59 

 

มาก 

 

(4) 

    5.3 กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นสนับสนุนการวางแผน 

(Encouraging  plan) 

 

4.46 

 

0.42 

 

มาก 

 

(2) 

    5.4 กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตระหนักรู้ในการ

รายงาน (Awakening report) 

 

4.07 

 

0.78 

 

มาก 

 

(5) 

    5.5 กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นเปูาหมายดา้นผลลัพธ์ 

(Target outcome) 

 

4.00 

 

0.43 

 

มาก 

 

(6) 

6. บทบาทของผู้สอนในแต่ละขั้นดาเนินกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

 

4.37 

0.54 มาก (3) 

7. บทบาทผู้เรียนในแตล่ะขั้นดาเนนิกิจกรรมการเรียนการสอน  

3.74 

0.44 มาก (9) 

ภาพรวมขององค์ประกอบด้านที ่2 4.12 0.57 มาก 1 
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ตารางที่ 40 ผลการรับรองรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน
การเรียนรู้ค าศัพท์ ส าหรับนักศึกษาครูโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน (ต่อ) 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความ

เหมาะส
ม/สอด 
คล้อง 

 
ล าดับ 

องค์ประกอบท่ี 3 เง่ือนไขส าคัญในการนารูปแบบไปใช้ 

8. ก าหนดบทบาทผู้เรียนสอดคล้องกับหลักการของรูปแบบ 4.02 0.27 มาก (4) 

9. ก าหนดบทบาทผู้สอนสอดคล้องกับหลักการของรูปแบบ 4.47 0.64 มาก (1) 

10. ความรู้และทักษะการใช้กลยทุธ์ในการเรียนรูค้ าศัพท์ 

ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศพัท์ใหม่ (Ascertaining 

strategies)กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค าศัพท์ (Storing 

Strategies) กลยุทธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ (Elaborating 

strategies) 

 

 

3.59 

 

 

0.71 

 

 

มาก 

 

 

(5) 

11. ความรู้และทักษะการใช้กลยทุธ์ในการอ่าน ได้แก ่การใช้

โครงสร้างในตัวบทอ่าน (Text structure) การหาใจความ

ส าคัญ/รายละเอียด(Finding main idea/details)การอนุมาน

ความหมายในบทอ่าน (Inference) การจินตนาการ

ความหมาย (Visualizing)การควบคุมความเข้าใจด้ายตนเอง 

(Self-regulation) การสรุปเรื่องที่อ่าน(Summarizing) 

 

 

4.02 

 

 

0.50 

 

 

มาก 

 

 

(4) 

 12. สภาพแวดล้อมการเรยีนในช้ันเรียน  4.09 0.52 มาก (3) 

 13. สภาพแวดล้อมการเรยีนนอกห้องเรียน (Extensive 

reading) 

 

4.46 

 

0.67 

 

มาก 

 

(2) 

ภาพรวมขององค์ประกอบด้านที ่3 4.10 0.47 มาก 2 
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ตารางที่ 40 ผลการรับรองรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน
การเรียนรู้ค าศัพท์ ส าหรับนักศึกษาครูโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน (ต่อ) 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความ

เหมาะส
ม/สอด 
คล้อง 

 
ล าดับ 

องค์ประกอบท่ี 4 การวัดและประเมินผล 

 14. การวัดและประเมินผลของรูปแบบมีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

4.33 0.52 มาก (1) 

 15. ขั้นฝึกฝนหลังปฏิบตัิงานมีการสรุปและใหโ้อกาสผู้เรยีนได้

ฝึกฝนเพื่อความจ าในระยะยาว 

3.98 0.98 มาก (3) 

 16. ขั้นประเมินให้โอกาสผู้เรียนสะท้อนการเรยีนรู้และน าไป

ประยุกต์ใช้ได ้

4.07 0.73 มาก (2) 

ภาพรวมขององค์ประกอบด้านที ่4 4.12 0.59 มาก 1 

 ภาพรวมของด้านที่ 1 4.08 0.51 มาก 2 

ด้านที่ 2 เอกสารประกอบรูปแบบ  

17. คู่มือการจดัการเรียนการสอน   4.49 0.66 มาก (4) 

18. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.50 0.45 มาก

ที่สุด 

(3) 

19. แบบบันทึกกลยุทธ์การเรียนรูค้ าศพัท์และการอ่าน 
(Vocabulary learning strategies / Reading 
strategies Log) 

 

3.95 

 

0.66 

มาก (7) 

20. แบบบันทึกกลยุทธ์การเรียนรูค้ าศพัท์และการอ่าน
ส าหรับการอ่านเพิ่มขยาย (Vocabulary learning 
strategies / Reading strategies Log for Extensive 
Reading) 

 

3.76 

 

0.37 

 

มาก 

 

(8) 

21. แบบฝึกทักษะการอ่านและค าศัพท์ (Reading and 
Vocabulary Exercises)  

 

4.52 0.69 มาก

ที่สุด 

(2) 
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ตารางที่ 40 ผลการรับรองรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน
การเรียนรู้ค าศัพท์ ส าหรับนักศึกษาครูโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน (ต่อ) 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความ

เหมาะส
ม/สอด 
คล้อง 

 
ล าดับ 

17. แบบทดสอบท้ายบทเรียน(Formative Test) 4.00 0.23 มาก (6) 

18. แบบทดสอบความรู้ด้านกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์
และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและ
หลังเรียน (Pre- Vocabulary learning strategies 
knowledge/Reading test and Post-Vocabulary 
learning strategies knowledge/Reading test) 

 

4.48 

 

0.75 

 

มาก 

 

(5) 

19. แบบส ารวจการใช้กลยุทธ์ด้านกลยุทธ์การเรยีนรู้
ค าศัพท์การอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน   

4.63 0.66 มาก

ที่สุด 

(1) 

ภาพรวมของด้านที่ 2 4.29 0.67 มาก 1 

ภาพรวมทั้งหมด 4.18 0.28 มาก  

 จากตารางที ่40 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของของรูปแบบการสอน
อ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์  โดยภาพรวม   รูปแบบมี

ระดับความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.18, S.D.= 0.28)  ทั้ง 2 ด้าน ซึ่งด้านเอกสารประกอบ

รูปแบบมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( = 4.29, S.D.= 0.67) และด้านรายละเอียดของรูปแบบมี

ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( = 4.08, S.D.= 0.51) 
 เมื่อพิจารณาประเด็นด้านที่ 1 รายละเอียดของรูปแบบ พบว่า องค์ประกอบที่ 2 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  และองค์ประกอบที่ 4 การวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ใน

ระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.12, S.D=0.57 และ( = 4.12 ,0.51) ตามล าดับ ส าหรับ
องค์ประกอบที่ที่ค่าเฉลี่ยในล าดับน้อยสุด อยู่ในระดับมาก  คือ องค์ประกอบที่ 1 หลักการและ

วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.98, S.D=0.47) เมื่อพิจารณาประเด็นในด้านที่ 2 
เอกสารประกอบรูปแบบ พบว่า แบบส ารวจการใช้กลยุทธ์ด้านกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์การอ่าน

ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D=0.66) 
รองลงมา คือ แบบฝึกทักษะการอ่านและค าศัพท์ (Reading and Vocabulary Exercises) อยู่ใน

X

X

X

X X

X

X
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ระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D=0.69) ในส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 

แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Formative Test) ( = 4.00, S.D=0.23)  แบบบันทึกกลยุทธ์การเรียนรู้

ค าศัพท์และการอ่าน (Vocabulary learning strategies / Reading strategies Log ( = 3.95, 
S.D=0.66)  และแบบบันทึกกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่านส าหรับการอ่านเพ่ิมขยาย 

(Vocabulary learning strategies / Reading strategies Log for Extensive Reading) ( = 
3.76, S.D=0.37)  ตามล าดับ 
 นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น สรุปได้ ดังนี้ 

รายละเอียดของรูปแบบ มีความเหมาะสม มีรายละเอียดดี และครบถ้วนสมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัยและเอกสารประกอบรูปแบบ มีความเหมาะสม มีรายละเอียดดี และครอบคลุมเนื้อหา

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระ

งานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ได้ให้ข้อแนะน าเพ่ิมเติมในประเด็นด้านรูปแบบว่า ควร

น าเสนอภาพของรูปแบบตัวหนังสือที่อ่านง่ายและสีที่ใช้ควรเป็นสีที่สบายตาเพ่ือที่จะง่ายต่อการอ่าน

จากผลการวิเคราะห์การประเมินเพื่อรับรองรูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง  5 คน โดยภาพรวม มีความเห็น

ว่า รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์  

ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย ราชภัฏมีความเหมาะสมในระดับมาก  และเห็นควรว่า รูปแบบ

เหมาะสม น าไปใช้ในจัดการเรียนการสอนได้  
(Barlett 1932, Bacon 1953, Billows 1962, Cronbach 1972, Burmeister 1974, Fredrickson 1974, Siberstien. 1977, Bruner 1978, Vygotsky 1978, Morris 1979, Long 1981, Morrow. 1981, Carr 1983, Devey 1983, Finocchiaro 1983, Baker 1984, Brown 1984, Brumfit 1984, Best 1986, Block 1986, Block 1986, Crookes 1986, Esky 1986, Gairns 1986, Williams 1986, Candlin 1987, Cohen 1987, Dale 1987, Dickinson 1987, Ogle 1987, Breen 1987a, Barnett 1988, Barnett 1988, Carrell 1988, Casanave 1988, David. 1988, William 1988, Ellis 1989, Long 1989, Nunan 1989, Boyle 1990, Carrell 1990, Cooper. 1990, Flavell 1990, Frances. 1990, Gatehouse 1990, Robinson 1991, Thomas. 1991, Bock 1993, Lewis 1993, 

Paribakht 1993, Pica 1993, Ackert 1994, Driscoll 1994, Ellis 1994, Ellis 1994, Gass 1994, Brieger 1995, Ellis 1995, Stoffer 1995, Swain 1995, William 1995, Chamot 1996, Fosnot 1996, Koda 1996, Auerbach 1997, Jordan 1997, Cohen. 1998, Dudley-Evans 1998, Lawrence. 1998, Urquhart 1998, Anderson. 1999, Burns 1999, Coady 1999, Ur 1999, Bishop 2000, Willis 2000, Cook 2001, Lee 2001, Beck Isabel L 2002, Qian 2002, Baumann 2003, Fan 2003, Ellis 2004, Ellis 2004, Estaire 2004, Blachowicz 2005, Cunningham 2005, Carless 2007, Krashen 2007, Willis 2007, Alexander O. 2008, Alexander Spencer. 2008, ASEAN Secretariat. 2008, Quinn 2009, Tahririan. 2009, Tinari 2009, Yang 2009, Adamson 

2010, Cheng 2011, Mcquire 2011, Nelson 2011, สุไร  พงษ์ทองเจริญ. 2520, อัจฉรา วงศ์โสธร. 2529, ดวงเดือน แสงชัย. 2531, สวัสดิ์  สุวรรณอักษร ลักษณ์. 2531, บ ารุง โตรัต์. 2532, ชุลี อินมั่น. 2533, บ ารุง โตรัตน์. 2534, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2535, สุพัฒน์ สุกมลสันต์. 2536, เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ลักษณ์. 2536, ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538, ณัชญา เฉลยทรัพย์. 2539, ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539, สมุทร เซ็นเชาวนิช. 2539, อัจฉรา วงศ์โสธร. 2539, อ านาจ บุญริวิบูลย์. 2539, พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540, วิภาดา รัตนวิจักขณ์. 2540, วิสาข์ จัติวัตร์. 2541, สุรางค์ โค้วตระกูล. 2541, สุธิดา ศิริพงษ์. 2542, วัฒนา บาลโพธิ์. 2544, อัจฉรา วงศ์โสธร. 2544, กาญจนา คุณารักษ์ . 2545, ทิศนา แขมมณี. 2545, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545, อมตา เวช

พฤติ. 2547, อารีรักษ์  มีแจ้ง. 2547, กมลพรรณ บุญกิจ. 2549, ทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ. 2549, ว่องวาณิช. 2550, สุกานดา ญาติพร้อม. 2550, สุวิมล ว่องวาณิช. 2550, คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษท่ี 21. 2551, นราวดี พันธุ์นรา. 2551, ทณุ  เตียวรัตนสกุล. 2552, ณภัทริน เภาพาน. 2553, ทิศนา แขมมณี. 2553, ผะอบ พวงน้อยและคณะ. 2554, รักชนก แสงภักดีจิต. 2554, วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร. 2555, ธีมาพร สลุงสุข. 2556, รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล. 2557, อุษา มะหะหมัด. 2557, ศักรินทร์ คนหมั่น . 2558, ธนาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. 2559, หทัยชนก เงินดี. 2559, ณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูล. 2560, ฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ์ . 2560, สุพัตรา วชิระเจริญวงศ์. 2561) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและ     

กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการความรู้ด้านค าศัพท์

และการใช้กลยุทธ์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระ

งานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ได้ตาม

เกณฑ์ 75/75  

  2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านทางวิชาการก่อนและหลังการใช้

รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ ของ

นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

  3. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ด้านค าศัพท์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิง

วิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

  4. เพ่ือเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่าน

ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการ

เรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  5. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการ

โดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนาแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) 

โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative methods) และเชิงคุณภาพ(Qualitative methods)   

โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพสนับสนุนงานวิจัยเชิงปริมาณ(Embedded Design) ด้วยการศึกษาวิธีวิจัย

เชิงปริมาณก่อน (Quantitative Methods) แล้วเสริมด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Methods) (Creswell and Clark, 2011: 90-93) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบก่อนทดลอง (Pre-

experimental Design) โดยใช้การทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลัง

การเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) 
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 ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ

ความสามารถพ้ืนฐาน ความต้องการและความสนใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษ 

สภาพปัจจุบันการสอนอ่านภาษาอังกฤษ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบจากต ารา 

เอกสารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ น ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ ก าหนด

รายละเอียดของรูปแบบ และพัฒนารูปแบบชื่อ PREAT Model และเอกสารประกอบรูปแบบ ได้แก่ 

คู่มือการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยองค์ประกอบของรูปแบบมี 

4 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ การด าเนินการ  และกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนของรูปแบบ  
 ผู้วิจัยท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2562  –    

25 กุมภาพันธ์ 2562 ตามข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก่อนการจัดการเรียน

การสอน ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และขั้นหลังการจัดการเรียนการสอน และตาม

กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5 ขั้น คือ 
1. สร้างความสนใจ (P)   

2. กระบวนการอ่าน (R) 

3. สนับสนุนการวางแผน (E)  

4. ตระหนักรู้ในการรายงาน (A) 

5. เปูาหมายด้านผลลัพธ์ (T)  

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 

รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการความรู้ด้านค าศัพท์และการใช้กลยุทธ์ส าหรับนักศึกษา

ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 แผนและแบบฝึก 2) 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบความสามารถในการอ่านทาง

วิชาการแบบทดสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์  แบบประเมินการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ แบบ

ประเมินการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่าน แบบประเมินการอ่านด้วยการคิดออกเสียง แบบบันทึกการ

ส าหรับการอ่านเพิ่มขยาย และแบบสอบถามความคิดเห็น/สนทนากลุ่มของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบ  

 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และสถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระ            
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 สรุปผลการวิจัย  

 จากการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้

ค าศัพท์เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการความรู้ด้านค าศัพท์และการใช้กลยุทธ์

ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีชื่อว่า PREAT Model ประกอบด้วย 4 

องค์ประกอบ คือ หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนรู้  เงื่อนไขการน า

รูปแบบไปใช้ และการวัดและประเมินผล โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ 5 ขั้นตอน คือ  สร้าง

ความสนใจ (P) กระบวนการอ่าน (R) สนับสนุนการวางแผน (E) ตระหนักรู้ในการรายงาน (A) 

เปูาหมายด้านผลลัพธ์ (T) ได้รับการประเมินรับรอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านว่าเป็นรูปแบบที่

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกล

ยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (E1 / E2) จากการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) /

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 89.79 / 86.58  

2. จากการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการอ่านทางวิชาการหลังการเรียนภายใต้

รูปแบบ พบว่า สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้วิจัย พบว่า องค์ประกอบ

ย่อยด้าน การสรุปความ การอนุมานความ และความสามารถด้านการเดาความหมายของค าศัพท์จาก

บริบท ผู้เรียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึน  

3. จากการวิเคราะห์ความรู้ด้านค าศัพท์หลังการเรียนภายใต้รูปแบบ พบว่า สูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้วิจัย พบว่าองค์ประกอบย่อยความรู้ด้านการศึกษา

การใช้ค าที่ส าคัญ เช่นค าที่มีความหมายเหมือนกัน /ตรงกันข้ามกัน และ ความรู้ด้านการวิเคราะห์

โครงสร้างค า ผู้เรียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึนสูงสุด 

4. จากการวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านหลัง

การเรียนภายใต้รูปแบบ พบว่า 

   4.1  ผู้เรียนมีการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์หลังการเรียนภายใต้รูปแบบ 

พบว่า สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้วิจัย พบว่า กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้

ค าศัพท์หลักที่ผู้เรียนใช้ในระดับมาก คือ กลยุทธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ โดยมีกลยุทธ์ย่อยที่ผู้เรียนใช้

มากที่สุด คือ กลยุทธ์การทดสอบค าศัพท์  โดยผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ของนักศึกษาในเชิง
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คุณภาพดังนี้  “เมื่ออ่านมาเกือบจบบทอ่านก็เจอค าศัพท์ค าว่า “restore” ซึ่งไม่เคยเห็นศัพท์ค านี้มาก

ก่อนว่าหมายความว่าอย่างไร เมื่อสังเกตอย่างละเอียดฉันก็เห็นว่าข้างๆ ศัพท์ค านี้มีวงเล็บค าว่า (save) 

นั่นก็คือ restore (save) ดังนั้นฉันจึงคิดว่าศัพท์ในวงเล็บคือค าศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันกับค าที่

อยู่ข้างหน้านั่นก็คือ “ช่วย รักษา คงไว้” (ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 1.5 การศึกษาค าที่ส าคัญ  Using 

keyword method e.g. Synonyms/Antonyms) และตัวอย่างนักเรียนคนหนึ่ง “เมื่อฉันอ่านเรื่อง 

Packaging problems and Solutions แล้วฉันจึงลองจัดประเภทของค าศัพท์เป็นหมวดรายการ 

โดยการจัดหมวดหมู่วันนี้เมื่อพิจารณาแล้ว ค าศัพท์ในบทนี้มีความหมายในเชิงบวก (+) และเชิงลบ( -) 

ดังนั้นจึงจัดหมวดหมู่ดังนี้ ค าศัพท์ที่มีความหมายในเชิงบวก (+) ได้แก่  safe, important, save, 

protect and help. ค าศัพท์ที่มีความหมายในเชิงลบ (-) ได้แก่ waste, hurt, harmful, dirt, 

serious”  (ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ 2.3 การจัดค าเป็นหมวดหมู่การค า Using word lists) นอกจากนี้ผล

การของใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ในเชิงปริมาณที่ได้จากแบบประเมิน (VLSE) และผลการของ

ใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ในเชิงคุณภาพที่ได้จากแบบบันทึกการอ่านด้วยการคิดออกเสียง 

(Think aloud) ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย 

  4.2 ผู้เรียนมีการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านหลังการเรียนภายใต้รูปแบบ พบว่า สูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้วิจัย พบว่า กลยุทธ์ด้านการอ่านที่ผู้เรียนใช้ใน

ระดับมาก คือ กลยุทธ์การสรุปความจากเรื่องที่อ่าน รองลงมาคือ กลยุทธ์ด้านการค้นพบใจความ

ส าคัญหลักและรายละเอียดของเรื่อง และกลยุทธ์การควบคุมตนเองในการอ่านตามล าดับ โดยผู้วิจัยได้

ยกตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ของนักศึกษาในเชิงคุณภาพดังนี้  “เมื่อฉันอ่านเรื่องการศึกษาใน  Mexico 

ฉันพยายามคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับคน (WHO) หรือ อะไร (WHAT)เมื่ออ่านต่อไปภายใต้ชื่อเรื่อง 

Mexico ภาพรวมในย่อหน้านี้เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาใน Mexico ดังนั้นฉันจึงระบุใจความส าคัญ

ของเรื่องนี้ได้ว่า ระบบการศึกษาในเมคซิโกไม่มีความเท่าเทียมกัน” (ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การค้นพบ

ใจความส าคัญหลักและรายละเอียดของเรื่อง Finding main idea/details) และยกตัวอย่างผู้เรียน

คนหนึ่งคิดออกเสียงว่า “อ่านไปแล้ว เจอศัพท์ที่ไม่เข้าใจก็หยุดก่อน แล้วกลับไปอ่านอีกรอบ แล้ว

พยายามเดาจากข้อความรอบๆ เช่น ค าว่า negotiates รอบๆ ค านี้ พูดถึงเรื่องการสื่อสารภาษาใน

ห้องเรียน ค านี้น่าจะเกี่ยวกับการพูด แต่ก็ลองเปิดพจนานุกรมอีกครั้ง เพ่ือความชัวร์” (ผู้เรียนใช้กล

ยุทธ์การควบคุมตนเองในการอ่าน Self- regulations) นอกจากนี้ผลของการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่าน
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ในเชิงปริมาณที่ได้จากแบบประเมิน (RSE) และผลการของใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านในเชิงคุณภาพที่ได้

จากแบบบันทึกการอ่านด้วยการคิดออกเสียง (Think aloud) ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย 

5. ผู้เรียนมีความความคิดเห็นอยู่ในระดับมากต่อการเรียนด้วยรูปแบบ PREAT Model 

และผู้วิจัยพบว่าการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบเป็นระบบการเรียนที่ดี เป็นขั้นตอน 

บรรยากาศการเรียนไม่เครียด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษานอกห้องเรียน และน าไปแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับผู้สอนและเพ่ือนๆ ในชั้น ผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม สามารถขอค าแนะน าและ

ความช่วยเหลือจากผู้สอนในชั้นเรียนผู้เรียนสามารถฝึก ทบทวนบทเรียน ติดตามผลการเรียนของ

ตนเอง ท าแบบทดสอบในบรรยากาศที่เป็นอิสระ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ และสะดวกใน

การส่งงาน และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกที่ รวมทั้งวิธีการประเมินผลที่เน้นการประเมินผล

งานมากกว่าการทดสอบวัดความรู้ 

 อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง  รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการ

เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการความรู้ด้านค าศัพท์และการใช้กลยุทธ์

ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการความรู้ด้านค าศัพท์และการใช้กลยุทธ์ส าหรับ

นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีชื่อว่า PREAT Model ประกอบด้วย 4 

องคป์ระกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ การด าเนินการ และกระบวนการเรียนการสอน  

โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ 5 ขั้นตอน คือ  สร้างความสนใจ (P) กระบวนการอ่าน (R) 

สนับสนุนการวางแผน (E) ตระหนักรู้ในการรายงาน (A) เปูาหมายด้านผลลัพธ์ (T) ได้รับการประเมิน

จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการทดลองพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบท า

ให้ผู้เรียนมีความสามารถทางการอ่าน  ความรู้ด้านค าศัพท์ กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์

ด้านการอ่านเพิ่มข้ึน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนารูปแบบที่มีชื่อว่า  PREAT Model ได้มาจาก

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ และจากค าแนะน า

ของผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งได้สัมภาษณ์ผู้สอนและเก็บข้อมูลความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนส่งผลให้

องค์ประกอบหลักของรูปแบบมีความสัมพันธ์ส่งเสริมซึ่งกันและกันท าให้รูปแบบการสอนอ่านเชิง

วิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ นี้มีความเหมาะสมที่น าไปใช้
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จริงได้สอดคล้องกับแนวคิดของ Joyce, Weil, and Calhoun (2009) ที่ว่าการพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้นั้นแบบแผนการสอนหรือกิจกรรมต้อง

แสดงความสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยองค์ประกอบไม่ว่าหลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน

การด าเนินงาน บทบาทผู้เรียนและผู้สอน และการประเมินผล ต้องผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็น

ระบบ 

 ส าหรับผลการวิจัยที่พบว่าผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนมาร่วมมือกันท าภาระงานนั้น 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรมภาระงานทางภาษาโดยที่ผู้สอนให้

ความส าคัญกับผู้เรียนในการเลือกภาระงานในการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางในการเรียนรู้มากกว่าครูเป็นศูนย์กลางในการเรียน (Hui,2009) รวมทั้งการจัดหน่วยการ

เรียนที่เหมาะสมและตามความต้องการในการเรียนเพ่ือการเรียนรู้ของนักศึกษาครู  ซึ่งสอดคล้องกับ 

Jordan (1997) ที่กล่าวไว้ว่า บทอ่านด้านวิชาการมีความสัมพันธ์กับอ่านที่หลากหลาย อาทิเช่น 

หนังสือเรียน หนังสืออ้างอิง คู่มือต่างๆ การอ่านสรุปบทเรียนแบบสั้นๆ บทความทางวิชาการ การอ่าน

รายงาน การอ่านบทความรายกรณีศึกษา ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าการอ่านเชิงวิชาการมีคุณลักษณะที่

ส าคัญคือ ประการที่หนึ่ง ต้องมีตัวบทที่หลากหลาย ประการที่สองคือ มีบริบทที่เป็นธรรมชาติเชิง

วิชาการตามระดับผู้เรียน และประการที่สาม คือสามารถเห็นผลลัพธ์จากการอ่านท่ีชัดเจน  

  ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานภายใต้รูปแบบที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ามีความเหมาะสมใน

ระดับดีมากนั้นอาจเป็นเพราะว่า ขั้นตอนในรูปแบบในแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ 

กล่าวคือ ขั้นสร้างความสนใจ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบการอ่านโดยการใช้ภาระงาน

เป็นฐาน เป็นวิธีการสอนภาษาวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในกา

เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructructivism) หรือการสร้างความหมาย

ของสิ่งที่รับรู้ทฤษฏีนี้เชื่อว่ามนุษย์สามารถสร้างความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้ด้วยตัวเอง

เพราะมนุษย์มีศักยภาพในการสร้างความรู้จากประสบการณ์ที่เป็นจริง (Richardson  1994:1) และ

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนทฤษฎีการสร้างความรู้ ของ Krashen (1988) ในสมมุติฐานปัจจัยการรับเข้า 

(The input hypothesis) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์เกิดจากการรับข้อมูลที่เข้าใจได้จาก

ระดับความรู้ที่มีอยู่ถัดขึ้นไปอีกขึ้นหนึ่งตามธรรมชาติ นั่นคือ i+1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นน าเสนอกล

ยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ทางการอ่าน  ซึ่งสอดคล้องกับ Gu and Johnson (1996) ที่

ได้กล่าวว่า ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จในการเรียนนั้นจะต้องมีกลยุทธ์การเรียนของตนเอง โดยเลือก
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เอากลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความสามารถและ ความต้องการของตนเองและสามารถใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  ขั้นกระบวนการอ่าน เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางการอ่าน

ด้วยตนเอง ได้น ากลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านมาประยุกต์ใช้กับบทอ่าน ซึ่ง

สอดคล้องกับ Ellis (1997) ได้กล่าวอีกว่า ในการเรียนรู้ภาษานั้นผู้เรียนที่ประสบผลส าเร็จจะใช้กล

ยุทธ์ที่หลากหลายกว่าผู้เรียนที่ไม่ประสบผลส าเร็จซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ  Necera (2010) ที่ว่า 

ผู้เรียนภาษาที่สองจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์มากเท่าที่จะมากได้เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ทาง

ภาษา  รวมทั้งการสอนตามรูปแบบผู้วิจัยใช้วิธีการสาธิต โดยสอนทีละขั้นตอน (Scaffolding) ฝึกให้

ผู้เรียนบันทึกรวบรวมข้อมูล และสรุปองค์ความรู้อย่างเป็นระบบก่อนน าเสนอในรูปแบบการรายงาน 

จึงท าให้ผู้เรียนสามารถใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านรวมไปถึงความสามารถ

ด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Huggins and Edwards 

(2011) ที่พบว่า การใช้วิธีสอนอ่านทีละขั้นตอนเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนสามารถช่วย

แก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

 นอกจากนี้ การวัดและประเมินความรู้ด้วยการทดสอบตามรูปแบบ ผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบ  

ด้วยการอ่านบทอ่านแบบขยายหลังเรียนแต่ละหน่วยการเรียน และหลังเรียนเมื่อจบกิจกรรมการเรียน 

โดยผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาท าข้อสอบด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ซึ่งช่วยให้

ผู้เรียนลดความกังวล จากความกดดันในการท าข้อสอบภายใต้การควบคุมโดยผู้สอน  และส่งผลให้

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น ในขั้นการประเมินผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับหลักการสอนเน้นภาระงานเป็น

ฐานของ Ellis (2004) ที่ให้โอกาสผู้เรียนประเมินการด าเนินงานและความก้าวหน้าของตนเอง และยัง

สอดคล้องกับหลักการสอนเน้นภาระงานเป็นฐานของ Willis (2000) ที่ให้มีการติดตามประสิทธิภาพ

ในชั้นเรียนด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Estaire and Zanon (2004) ที่กล่าวว่า บทบาทของการ

ประเมินเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผู้สอนและผู้เรียนไว้ใช้ในการปรับแผนการเรียนรู้ให้เกิดความแน่ใจ

ว่าจะมีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าขั้นตอนนี้มีความจ าเป็น

อย่างขาดมิได้ในการท าการสอนอ่านเน้นภาระงานเป็นฐาน เพ่ือให้การปฏิบัติกิจกรรมมีความสมบูรณ์

และเพ่ือสะท้อนกลับเพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับตนเองต่อไปเป็นการน าไปใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. จากผลการวิจัยข้อที่ 1 พบว่ารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงาน
เป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ชื่อว่ามีชื่อว่า PREAT Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ
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ด าเนินการและการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.79 / 86.58  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
75/75 อาจเนื่องมากจากสาเหตุดังนี้   

1.1 รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการ
เรียนรู้ค าศัพท์ผู้วิจัยสร้างขึ้น สร้างมาจากการประเมินความต้องการจ าเป็นในการเรียนภาษา โดยมี
การสอบถามจากกลุ่มเปูาหมาย 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นการประเมินความต้องการรอบด้าน  ได้แก่  1) กลุ่มครู
ที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งหมด  6  คน 2) นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏจ านวน 92 คน ได้
ความต้องการในการเรียนภาษาและสิ่งที่ต้องการพัฒนา คือ ผู้เรียนมีความต้องการพัฒนาทักษะการ
อ่านทางวิชาการและด้านค าศัพท์เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนความต้องการในการอ่านประกอบรูปแบบนั้น 
ผู้เรียนมีความต้องการด้านหัวข้อในการอ่าน ได้แก่ ภาษาและวัฒนธรรม  (Language and Cultures) 
หลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local Curriculum) ทักษะการสอน และเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ 
(Teaching Skill and Learning Technique) จิตวิทยาการเรียนรู้ (Learning Psychology) การ
ประเมินผลทางเลือก (Alternative assessment) การจัดการในการท างานกลุ่มของนักเรียน
(Management of Student’s group work) นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี  (Technology)  จริยธรรม 
(Ethics) จะเห็นได้ว่าหัวข้อทั้ง 8  หัวข้อนี้มีความจ าเป็นทางวิชาชีพครู เป็นหัวข้อที่ผู้เรียนเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่ออาชีพในอนาคตและเป็นหัวข้อที่ผู้เรียนมีความสนใจในการอ่านและต้องการพัฒนาทักษะ
ในการอ่านให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Morrison (2010)และ สุวิมล ว่องวานิช (2550) ที่ได้กล่าวถึง 
แนวคิดประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs assessment) ไว้ว่า ในการออกแบบการเรียนการสอน 
ผู้สอนจะต้องประเมินข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนเพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานสภาพปัจจุบัน เป็นกิจกรรมที่
มองไปข้างหน้าว่าต้องการให้เกิดผลอย่างไรและปัจจุบันมีสภาพอยู่ ณ จุดใด ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก 

1.2  รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการ

เรียนรู้ค าศัพท์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ชื่อว่า PREAT Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ หลักการ 

วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินการและการจัดการเรียนรู้  โดยมีเงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช้

รวมถึงวิธีการวัดและประเมินผล ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ภายใต้รูปแบบ 5 ขั้นตอนใหญ่ คือ 

ขั้นที่ 1 (Pre-task) สร้างความสนใจ (Priming) เป็นขั้นตอนสร้างความสนใจในการเรียนเกี่ยวกับ

หัวข้อที่ก าลังจะได้เรียนรวมไปถึงการกระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียน  ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย   

2 ขั้นตอนได้แก่ Phase 1 Vocabulary เป็นการกระตุ้นความรู้เดิม (Activating schema) เกี่ยวกับ

ค าศัพท์และกลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์โดยที่ผู้สอนจะท าหน้าที่ในการสาธิตการใช้กลยุทธ์นั้นๆ ให้

ผู้เรียนดูหลังจากนั้นจึงให้ผู้เรียนฝึกการใช้กลยุทธ์นั้นๆเพ่ือเกิดความคล่องแคล่ว ส่วนขั้น Phase  2 

Reading  เป็นการกระตุ้นความรู้เดิม (Activating schema)เกี่ยวกับการอ่านและกลยุทธ์ด้านการ

อ่านโดยที่ผู้สอนจะท าหน้าที่ในการสาธิตการใช้กลยุทธ์การอ่านนั้นๆ ให้ผู้เรียนดูหลังจากนั้นจึงให้
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ผู้เรียนฝึกการใช้กลยุทธ์นั้นๆเพ่ือเกิดความคล่องแคล่ว เพ่ือน าไปสู่ขั้นต่อไป ขั้นที่ 2 (Task cycle) ขั้น

กระบวนการอ่าน (Reading process) เป็นการฝึกการใช้กลยุทธ์ การอ่านและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้

ค าศัพท์อย่างอิสระโดย แบ่งเป็น กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์  ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านการค้นหา

ค าศัพท์ใหม่ (Ascertaining strategies) ประกอบด้วย 1.1 การเดาความหมายจากบริบท (guessing 

meaning from textual context) 1.2 การวิเคราะห์หน้าที่ของค า (analyzing part of speech)  

1.3 การวิเคราะห์โครงสร้างค า (analyzing affixes and roots)1.4 การเชื่อมค าไปสู่ประสบการณ์

เดิม (connecting word to a personal experience) 1.5 การศึกษาค าที่ส าคัญ (using key word 

method, e.g. Synonyms/antonyms)1.6 การจัดกลุ่มค าประเภทเดียวกัน (using of the 

categories word group) 1.7 การสืบค้นพจนานุกรมเจ้าของภาษา (using monolingual 

dictionary)กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค าศัพท์ (Storing Strategies) ประกอบด้วย 2.1 การใช้

แผนภูมิความหมาย (using semantic maps) 2.2 การถอดความ (paraphrasing the word 

meaning) 2.3 การจัดค าเป็นหมวดหมู่การค า (using word lists) 2.4 เก็บรวบรวมค าศัพท์ไว้ในสมุด

รวบรวมค าศัพท์ (keeping vocabulary notebook) และกลยุทธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ 

(Elaborating strategies) ประกอบด้วย 3.1 การน าศัพท์ใหม่มาแต่งประโยค (using new word 

sentence)  3.2 การทดสอบค าศัพท์ (testing oneself with word tests) 3.3 ฝึกการใช้ค าศัพท์

เดิมในบริบทการใช้ภาษาอ่ืนๆ (doing extra vocabulary exercises in difference sources ส่วน

กลยุทธ์ด้านการอ่าน (Reading strategies)ได้แก่ การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน (Text structure) 

การหาใจความส าคัญ/รายละเอียด(Finding main idea/details) การอนุมานความหมายในบทอ่าน 

(Inference) การจินตนาการความหมาย(Visualizing) การควบคุมความเข้าใจด้ายตนเอง (Self-

regulation) การสรุปเรื่องที่อ่าน(Summarizing)  ขั้นที่ 3  (Post task) ขั้นสนับสนุนการวางแผน 

(Encouraging  plan) การวางแผนรายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการการเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน 

(Planning of vocabulary learning/reading strategies use)   ที่ได้จากบันทึกความเข้าใจในการ

อ่าน (Reading log)  ขั้นที่ 4 ขั้นตระหนักรู้ในการรายงาน (Awakening report)เป็นขั้นที่ผู้เรียน

เตรียมรายงานโดยการบอกความคิดของตนเองในการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ที่ใช้

ในอ่านบทอ่านนั้นๆ (think aloud vocabulary/reading strategies use) ความเข้าใจในการอ่าน 

โดยรายงานเป็นกลุ่ม หรือ เป็นคู่ ตัวแทนกลุ่ม หรือตัวแทนคู่ สลับกันในแต่ละบทเรียน และสะท้อนคิด 

(Reflecting)การใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน ขั้นที่ 5  Evaluation ขั้นเปูาหมาย
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ด้านผลลัพธ์ (Target outcome)  เป็นขั้นพัฒนาด้านค าศัพท์ (Development vocabulary) เพ่ือให้

ผู้เรียนน าค าศัพท์เหล่านั้นไปสู่ระดับสื่อสาร โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2  ภาระงาน ดังนี้  ส่วนที่ 1  

ภาระงานด้านการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ (Vocabulary knowledge development  tasks) 

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบการอ่านประจ าบทเรียน (Extensive reading test) ในขั้นตอนท้ายสุดนี้ผู้เรียน

จะได้มีโอกาสในการอ่านนอกห้องเรียนโดยน ากลยุทธ์ต่างๆที่ได้รับการฝึกในห้องเรียนออกไปใช้ในการ

อ่านบทอ่านอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นจึงท าแบบทดสอบประจ าบทเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ 

Ellis(2004), Willis   (2000) Nunan (2001) และ Prabu (1987) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียน

การสอนภาษาที่สองนั้นผู้สอนควรสนับสนุนให้ผู้เรียนให้เกิดการสร้างความองค์ความรู้ด้วยตนเอง

เพ่ือให้เกิดการรับรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยสาเหตุนี้จึงส่งผลให้รูปแบบการสอนอ่านเชิง

วิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 8 รูปแบบกิจกรรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.79 / 86.58ซึ่งหมายความ

ว่า  รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์

ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพดี 

2. คะแนนความสามารถในการอ่านทางวิชาการของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยรูปแบบ

สูงกว่าก่อนเรียนเนื่องจากรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการที่เน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน

การเรียนรู้ค าศัพท์ (PREAT Model)เป็นรูปแบบการสอนอ่านที่เป็นล าดับขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1  

ขั้นตอนการสร้างความสนใจ (Priming) เป็นขั้นตอนการกระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียนที่เคยมีมาก่อน

เกี่ยวกับด้านการอ่านและค าศัพท์ โดยที่ผู้สอนจะท าการสาธิตวิธีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียนได้ดู

เป็นตัวอย่างก่อนแล้วค่อยให้ผู้ เรียนได้ฝึกใช้กลยุทธ์นั้นจนกว่าจะคล่องแคล่วร่วมกับการใช้

ประสบการณ์ความรู้เดิมที่ตนเองมีอยู่ คล้องกับขั้นตอนการสอนอ่านของ Willhelm (2001) และ

ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ ที่ Mayer (1975) ให้โครงสร้างของประสบการณ์เดิมในแต่ละด้านที่มี 

อิทธิพลต่อการรับรู้ปัจจุบันของคนๆ นั้น ข้อมูลใหม่ ที่ได้มาจะผสมกลมกลืนกับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนทฤษฎีการสร้างความรู้ ของ Krashen (1988) ในสมมุติฐานปัจจัยการรับเข้า 

(The input hypothesis) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์เกิดจากการรับข้อมูลที่เข้าใจได้จาก

ระดับความรู้ที่มีอยู่ถัดขึ้นไปอีกขึ้นหนึ่งตามธรรมชาติ นั่นคือ i+1 ขั้นที่ 2 ขั้นตอนกระบวนการอ่าน 

(Reading process) เป็นการฝึกการใช้กลยุทธ์การอ่านและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์อย่างอิสระ 

โดยที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนแบบกลุ่ม แบบคู่ และแบบเดี่ยวตามความต้องการของตนเอง ส่งเสริมการ
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เรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน พัฒนาทักษะสังคมรวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมงาน 

(Collaborative learning) ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ Ellis (2004: 31) เรียกว่าเป็นกิจกรรมการ

เรียนภาษาท่ีส่งเสริมความร่วมมือกันท างานรวมทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยโครงงานแบบการเสริม

ต่อความรู้ (Scaffolding) ที่ช่วยให้พัฒนาการทางภาษาของผู้เรียนดีขึ้นและช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะใน

การท างานกลุ่ม มีการท ากิจกรรม ภาระงานย่อยเพ่ือให้บรรลุโครงงานที่ตั้งเปูาหมายไว้และยังเป็น

กลวิธีที่ครูจะใช้สอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในอนาคต การเรียนแบบนี้ท าให้

ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนโดยใช้ทักษะของตนเองที่มีในการท าภาระงานย่อย และการท างาน

ร่วมกับกลุ่ม ขั้นที่ 3  ขั้นตอนการสนับสนุนการวางแผน (Encouraging  plan) การวางแผนรายงาน

เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการการเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่านที่ได้จากบันทึกความเข้าใจในการอ่านผ่าน

กระบวนการคิดออกเสียง (Think aloud) โดยขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นที่ผู้เรียนเตรียมสะท้อนผลการ

เรียนรู้ของตนเองเพ่ือน าไปสู่การรายงานในขั้นตอนที่ ขั้นที่ 4  ขั้นตอนการตระหนักรู้ในการรายงาน 

(Awakening report) เป็นขึ้นตอนที่ผู้เรียนได้สะท้อนผลการอ่านที่ตนเองได้ปฏิบัติมาในขั้นต้น โดยที่

ผู้สอนจะท าหน้าที่จะจดบันทึกจุดบกพร่องของผู้เรียนเพ่ือน ามาเสริมความรู้ให้กับผู้เรียน และขั้นตอน

ที่ 5  คือขั้นเปูาหมายด้านผลลัพธ์ (Target outcome) ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการพัฒนาและ

ประเมินผลการเรียนทั้งด้านการอ่านและค าศัพท์ เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนทราบถึงระดับความสามารถของ

ตนเองที่ได้ปฏิบัติมาจากขั้นตอนข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับ สมมุติฐานปัจจัยผลผลิต (The output 

hypothesis) ซึ่ง Swain (1998) กล่าวว่า ปัจจัยรับเข้าเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอต่อการรับรู้

ภาษา การเรียนรู้ภาษาหรือการรับรู้ภาษาจะปรากฏจากผลผลิตของปริมาณการรับรู้ที่เกิดขึ้น 

(Output) หรือผลผลิตทางภาษานั่นเอง แนวคิดดังกล่าวเน้นให้เห็นว่าการรับรู้ภาษาที่สองนั้น หาก

ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการผลิตถ้อยค าในภาษาที่สองจากกิจกรรมจะช่วยเพ่ิมความคล่องแคล่วทาง

ภาษา โดยข้อมูลหรือผลผลิตทางภาษาตามสมมุติฐานของ Swain (1998) นั้นเป็นมากกว่าผลผลิตทาง

ภาษาที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม กล่าวคือ ข้อมูลทางภาษาที่ผลิตออกมาจากกิจกรรมนั้น ผลักดัน

ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงปัญหาหรือช่องว่างของภาษาใหม่ที่เรียนรู้อันเกิดจากการสังเกต หรือ

กิจกรรมนั้นผลักดันผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงปัญหาหรือช่องว่างของภาษาใหม่ที่เรียนรู้อันเกิดจาก

การสังเกต หรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายวิเคราะห์ปัญหาเหล่านั้นรวมทั้งเปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนได้ทดสอบโครงสร้างและรูปแบบของภาษาใหม่ การฝึกฝนด้วยตนเองแบบอิสระนอก

ห้องเรียน เหล่านี้จะท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการรับรู้ภาษาท่ีสองได้ (Harmer, 1992) 
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 อีกประการหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านเพ่ิมข้ึนอาจเป็นเพราะว่า

ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดการอ่านที่เน้นภาระงานเป็นฐานที่เน้นการสอนการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้

ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านที่หลากลาย (Multiple Strategies) อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ

แนวคิดของ Littlewood (1983) ที่กล่าวว่า ภาระงานเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จใน

การสื่อสารและเรียนรู้ภาษา เนื่องจากผู้เรียนมีโอกาสฝึกใช้ภาษาในทุกทักษะโดยเน้นการสื่อ

ความหมายมากกว่ารูปแบบ โครงสร้างของภาษาและการใช้ภาษาเป็นไปอย่างธรรมชาติ เป็นการเพ่ิม

แรงจูงใจแก่ผู้เรียนและหัวข้อที่น ามาใช้ในการให้ผู้เรียนอ่านยังได้มาจากการส ารวจความต้องการของ

ผู้เรียนก่อน และอีกสาเหตุที่ท าให้ผู้เรียนมีคะแนนการอ่านที่สูงขึ้นอาจเนื่องมาจากในระหว่างการอ่าน

นั้น ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ โดยกลยุทธ์ด้านการอ่านที่ได้น าเสนอในรูปแบบการสอนได้แก่ 

กลยุทธ์ด้านการหาโครงสร้างเรื่องของบทอ่าน (Text structure) กลยุทธ์ด้านการหาใจความส าคัญ

และรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน(Main idea/details)  กลยุทธ์ด้านการอนุมาน (Inferencing) กล

ยุทธ์ด้านการใช้จินตนาการในการอ่าน (Visualizing) กลยุทธ์ด้านการควบคุมตนเอง (self- 

regulations) และกลยุทธ์ด้านการสรุปความ (summarizing) ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จะน าไปสู่

ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ การสอนกลยุทธ์การอ่านให้แก่ผู้เรียนและการที่ผู้เรียนได้มี

การฝึกฝนกลยุทธ์ทั้ง 6 กลยุทธ์เหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ด้านการอ่านหลักและเป็นกลยุทธ์ที่ผู้เรียน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ และเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้เรียนท าความเข้าใจกับ

บทอ่านที่ตนเองก าลังอ่าน กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนมีความรอบคอบ รู้จักการคิด  ไตร่รองเกี่ยวกับ

บทอ่าน สามารถควบคุมกระบวนการอ่านของตนเอง และสามารถแก้ปัญหาในการอ่านได้ด้วยตนเอง 

ทั้งก่อนการอ่าน ในระหว่างการอ่าน และหลังการอ่าน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดของการสอนกลยุทธ์ที่

เชื่อว่าจะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนมีความเป็นอิสระ 

และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Williams and Burden,1997) เมื่อจ าแนกรายด้าน

พบว่า ความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการก่อนเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ าทุกด้าน แต่หลังเรียน

ด้วยรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 

พบว่า ความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการสูงขึ้นทุกด้าน โดยมี 2 ด้านที่มีความแตกต่างอย่างเห็น

ชัดเจนเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน นั้นก็คือ ด้านการระบุความหมายของค าศัพท์

จากบริบท (Identify the meaning of the word in context) และการระบุใจความส าคัญของเรื่อง 

(Identify the main idea) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การระบุความหมายของค าศัพท์จากบริบทนั้นเป็น
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องค์ประกอบแรกของทักษะการอ่าน เพราะถ้าผู้เรียนไม่สามารถระบุค าศัพท์ยากได้จะท าให้ผู้เรียนมี

อุปสรรคในการอ่าน นอกจากนี้การระบุความหมายของค าศัพท์จากบริบทช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ การจดจ าความหมายค าศัพท์ และการบอกความหมายค าศัพท์ทั้ง

ในระดับประโยคและในบทอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นราวดี พันธุ์

นรา (2551) ทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ (2549) และ Yang (2009)  ในส่วนของการระบุใจความส าคัญของ

เรื่องท่ีผู้เรียนมีความสามารถสูงขึ้นนั้น อาจเป็นเพราะว่าผู้สอนได้มีการสาธิตวิธีการหาใจความส าคัญ

ของเรื่องก่อนการอ่าน โดยที่ผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้กลยุทธ์นั้นจนเกิดความช านาญแล้วจึงน าความรู้

ด้านกลยุทธ์นี้ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านในห้องเรียน โดยมีผู้สอนคอยชี้แนะในระหว่างการอ่าน เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานกลุ่ม งานคู่และงานเดี่ยวตามความต้องการในการเรียน มีการสะท้อนผลกล

ยุทธ์ผ่านกิจกรรมการคิดออกเสียง สอดคล้องกับ  Irwin (1986) ที่แนะน าให้ผู้สอนสาธิตการบวนการ

อ่านให้กับผู้เรียนก่อนที่ผู้เรียนจะสามารถใช้กลยุทธ์ได้อย่างอิสระ ดังนั้นผู้เรียนจึงมีคะแนนสูงขึ้น    

ทุกด้าน 

3. คะแนนความรู้ด้านค าศัพท์กลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยรูปแบบสูงกว่าก่อนเรียน

เนื่องจากผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดด้านความรู้ด้านค าศัพท์มาสาธิตให้ผู้เรียนสามารถน ามาใช้ได้มี

ประสิทธิภาพในระหว่างอ่าน สอดคล้องกับ William and Burden (1997) ที่ได้กล่าวว่า การสอน  

กลยุทธ์ให้กับผู้เรียน (Strategy training) เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากในการเรียนการสอนภาษา 

โดยมีความเชื่อว่า การน ากลยุทธ์ส าหรับผู้ที่เรียนส าเร็จด้านภาษามาสอนให้กับผู้เรียนนั้น จะท าให้

ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน ช่วยให้ผู้ เรียนเป็นอิสระสามารถควบคุมตนเองในการเรียน และ

กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองถึงแม้จะเรียนเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตาม  สาเหตุอีกประการที่

ท าให้คะแนนความรู้ด้านค าศัพท์ของผู้เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการเรียนอาจจะเป็นเพราะว่าผู้เรียนได้มี

การฝึกกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือน าไปสู่ความเข้าความรู้ด้านค าศัพท์ที่แท้จริง โดยที่กลยุทธ์

ต่างๆ จะได้รับการน าเสนอต่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่องภายใต้บทเรียน เป็นกระบวนการในการเรียนที่จะ

ท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน  นอกจากนี้ผู้สอนและผู้เรียนยังได้มีการวางแผนกลยุทธ์ใน

การสอนที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะความรู้ด้านค าศัพท์ที่จะท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นการเตรียมกิจกรรม ภาระงานในการฝึกฝน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้กลยุทธ์อย่างเป็นอิสระด้วย

ตนเองได้ โดยมีการน าเสนอกลยุทธ์ด้านการสอนค าศัพท์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนและมี

การสะท้อนผลร่วมกัน ผู้สอนและผู้เรียนจะมีการวางแผนในกระบวนการต่างๆ ตามบทบาทของตนเอง
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ในระหว่างกระบวนการฝึกการใช้กลยุทธ์ ด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงท าให้ผู้เรียนมีคะแนนความรู้ด้าน

ค าศัพท์ที่เพ่ิมขึ้นกว่าก่อนการเรียน สอดคล้องกับ Ellis (1995) และ Nation (2001) และสาเหตุที่

คะแนนความรู้ด้านค าศัพท์สูงขึ้นเนื่องจากการสอนอาจเป็นเพราะว่าก่อนเรียนผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างยัง

ไม่เคยเรียนเนื้อหาที่เน้นการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์มาก่อนจึงท าให้ยังไม่เข้าใจวิธีการเดา

ความหมายศัพท์จากตัวชี้แนะประเภทต่างๆ และยังไม่สามารถแยกแยะระหว่าง  รากศัพท์ ศัพท์ที่มี

ความหมายเหมือนกันและแตกต่างกัน  ค าที่เกิดขึ้นร่วมกัน และบริบทได้ นอกจากนี้การน าเสนอ

เนื้อหาและกิจกรรมที่อยู่ภายใต้รูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้พัฒนาตามแนวคิดและเทคนิคการสอนการ

สอนค าศัพท์จากท่ีผู้เชี่ยวชาญทางภาษาหลายท่านแนะน า (Baumann and Kame'enui 2004: 168-

169; Stahl and Nagy 2006: 178-180; Buikema and Graves 1993: 452; Bishop, Kay Yopp 

and Helen Yopp 2009: 194-198 ;Tierney 2005: 310-311) ซึ่งช่วยให้นักเรียนเข้าใจความรู้ด้าน

ค าศัพท์ และได้ฝึกฝนการหาความหมายค าศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การกระตุ้นให้ผู้เรียนเดา

ความหมายค าศัพท์ตามวิธี Contextual redefinition (การระบุความหมายใหม่จากบริบท) (Tierney 

2005: 310-311) ที่เน้นให้นักเรียนฝึกเดาความหมายค าศัพท์ก่อนมีบริบทและการให้บริบทเพ่ิมเติม

เพ่ือเป็นการให้นักเรียนเห็นความส าคัญของบริบทและตัวชี้แนะในบริบท การฝึกระบุตัวชี้แนะที่

ปรากฏอยู่ในประโยคตามแนวกิจกรรม Clue hunt (Bishop, Kay Yopp and Helen Yopp 2009: 

197) การน าค าศัพท์ไปใช้ด้วยการสร้างประโยคโดยใช้ค าศัพท์ที่เรียนไปแล้วตามแนวคิดของ 

Blachowicz and Fisher (2002:34) เป็นต้น 

4. การใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านกลุ่มตัวอย่างหลังเรียน

ด้วยรูปแบบสูงกว่าก่อนเรียนอาจเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

4.1 ด้านกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดด้านกลยุทธ์การเรียนรู้

ค าศัพท์มาจัดล าดับการน าเสนอพร้อมทั้งมีการฝึกในแต่ละกลยุทธ์ก่อนน าไปประยุกต์ใช้จริงกับบทอ่าน

ต่างๆ ซึ่งในแต่ละบทเรียนผู้สอนจะมีการสาธิตการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ให้ผู้เรียนได้ดูเป็น

ตัวอย่างก่อน หลังจากนั้นผู้เรียนจะได้มีการฝึกกลยุทธ์นั้นๆโดยที่ผู้สอนจะท าหน้าที่คอยชี้แนะเพ่ือ

สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดมีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับ Ellis (1995) ที่ได้

กล่าวไว้ว่า การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียนนั้น เกิดจากการที่ผู้เรียนเกิด กระบวนการ

เรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถน าไปสู่การช่วยให้ผู้เรียนจดจ าค าศัพท์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยัง

มีโอกาสไปฝึกกลยุทธ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนแล้วน าผลการฝึกนั้นมาสะท้อนผลในห้องเรียน 
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ท าให้ผู้สอนได้พบจุดบกพร่องหรือจุดเด่นในการใช้กลยุทธ์จึงส่งผลให้การใช้กลยุทธ์หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ Gu and Johnson (1996) ที่ได้กล่าวไว้ว่า

ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จในการเรียนนั้นจะต้องมีกลยุทธ์การเรียนของตนเอง โดยเลือกเอา กลยุทธ์

การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของตนเองและสามารถใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และกลยุทธ์นั้นเป็นการกระท าท่ีผู้เรียนสร้างขึ้นเพ่ือช่วยให้เข้าใจและจ าค าศัพท์ Gu 

and Johnson (1996) และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Schmitt (2000) ที่ได้กล่าวว่า กลยุทธ์การ

เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นวิธีการที่ท าให้เกิดกระบวนการในการเรียนรู้ค าศัพท์ และยังได้กล่าวว่า

การจัดการเรียนรู้ เพ่ือการสื่อสารเป็นส าคัญนั้นผู้เรียนภาษาที่ดีมักจะใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่

หลากหลายเพื่อสร้าง ความรู้ค าศัพท์ให้ตนเอง มีการทบทวนและฝึกใช้ค าศัพท์ อีกสาเหตุที่ท าให้

ผู้เรียนมีการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์เพิ่มข้ึนก็คือ ผู้เรียนได้มีโอกาสสะท้อนผลการเรียนรู้ผ่าน

บันทึกการอ่านด้วยการคิดออกเสียง (Think aloud) ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้ผู้เรียนได้พูดถึงการใช้กลยุทธ์

ของตนเองในระหว่างที่ก าลังอ่านบทอ่านนั้นๆ หลังจากนั้นผู้เรียนได้มีการฝึกกลยุทธ์อย่างอิสระด้วย

ตนเอง  ยกตัวอย่างนักศึกษาคนหนึ่งได้คิดออกเสียงในระหว่างการอ่านว่า “เมื่ออ่านมาเกือบจบบท

อ่านก็เจอค าศัพท์ค าว่า “restore” ซึ่งไม่เคยเห็นศัพท์ค านี้มากก่อนว่าหมายความว่าอย่างไร เมื่อ

สังเกตอย่างละเอียดฉันก็เห็นว่าข้างๆ ศัพท์ค านี้มีวงเล็บค าว่า (save) นั่นก็คือ restore (save) ดังนั้น

ฉันจึงคิดว่าศัพท์ในวงเล็บคือค าศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันกับค าที่อยู่ข้างหน้านั่นก็คือ “ช่วย รักษา 

คงไว้”  ดังนั้นในการสะท้อนผลผ่านกระบวนการคิดออกเสียงจึงสามารถระบุได้ว่า ผู้เรียนใช้กลยุทธ์

ด้าน การศึกษาค าที่ส าคัญ  Using keyword method e.g. Synonyms/Antonyms) ซึ่งการใช้   

กลยุทธ์เหล่านี้บ่อยๆจะท าให้ผู้เรียนเกิดความแม่นย าและสามารถในไปใช้อย่างอิสระต่อไปสอดคล้อง

กับ Schmitt (2000) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษานั้น ผู้เรียนที่ดีมักจะใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่

หลากหลายเพื่อสร้างความรู้ค าศัพท์ใหม่ให้กับตนเองและมีการทบทวนพร้องทั้งมีการฝึกใช้ค าศัพท์

อย่างสม่ าเสมอ 

 4.2 ด้านการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน

อาจเป็นเพราะว่า ระหว่างเรียนด้วยรูปแบบ ผู้วิจัยได้สาธิตเป็นต้นแบบในการใช้กลยุทธ์การอ่าน

ภาษาอังกฤษ และฝึกการใช้กลยุทธ์หลากหลาย (Multiple Strategies) ทีละข้ันตอน (Scaffolding) 

โดยที่ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนการอ่านในทุกแผนการเรียนทั้งห้องเรียนและนอกห้องเรียน ในระยะแรก

ผู้เรียนจะมีอุปสรรคในการใช้กลยุทธ์เนื่องจากผู้เรียนไม่คุ้นเคยและมีการใช้เวลาในการฝึกนาน และ
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ด้วยเหตุนี้ผู้สอนจึงมีการชี้แนะและช่วยเหลือรวมถึงสาธิตการใช้กลยุทธ์บางกลยุทธ์ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่

ไม่ถนัดเพ่ิมขึ้นจนกว่าผู้เรียนจะใช้ได้อย่างเป็นอิสระ การสอนกลวิธีการอ่านให้แก่ผู้เรียน การที่ผู้เรียน

ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกการใช้กลยุทธ์การอ่านทั้ง 6 กลยุทธ์ ได้แก่ การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน 

(Text structure) การหาใจความส าคัญ/รายละเอียด (Finding main idea/details) การอนุมาน

ความหมายในบทอ่าน (Inference) การจินตนาการความหมาย (Visualizing) การควบคุมความ

เข้าใจด้วยตนเอง (Self-regulation) การสรุปเรื่องที่อ่าน (Summarizing) ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์การ

อ่านหลักเป็นกลวิธีที่ผู้มีความสามารถในการอ่านภาษาท่ีสองใช้ในการอ่าน เมื่อพิจารณาในส่วนของ

องค์ประกอบย่อยแต่ละกลยุทธ์จะเห็นได้ว่า กลยุทธ์ด้านการสรุปเรื่องท่ีอ่าน (Summarizing) และกล

ยุทธ์ด้านการหาใจความส าคัญ/รายละเอียด (Finding main idea/details) ผู้เรียนใช้มากที่สุด ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่ากลยุทธ์เหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่คลอบคลุมความเข้าในในการอ่านทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี

การสะท้อนผลการใช้กลยุทธ์ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้เรียน และผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับ 

Mokhtari and Sheorkey (2002) ที่พบว่าผู้ที่มีความสามารถในการอ่านสามารถสะท้อนและติดตาม

กระบวนการอ่านขณะอ่าน พวกเขาไม่เพียงแต่รับรู้กลยุทธ์ที่ใช้เท่านั้น แต่ยังมีแนวโน้มที่ดีกว่าในการ

ตรวจสอบ (Regulating) การใช้กลยุทธ์ขณะก าลังอ่านด้วย หรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าพวกเขาใช้กล

ยุทธ์การอ่านและรู้ว่าจะใช้อย่างไรด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดการสอนกลยุทธ์ของ Grabe 

and Stroller (2002: 81-83); Grabe (2010: 230-231) ที่ว่าการฝึกผู้เรียนให้ใช้กลยุทธ์ที่

หลากหลายไปพร้อมกับการอ่านเรื่อง จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความช านาญดังนั้น การสอนและฝึกให้

ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การอ่านอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่าน ส่งผลให้ผู้เรียน

สามารถอ่านเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การใช้กลยุทธ์ด้านการอ่านของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 

อาจเนื่องมาจากท่ีผู้ได้ได้มีการสะท้อนผลการอ่านผ่านการคิดออกเสียง(Think aloud) ยกตัวอย่าง

นักศึกษาคนหนึ่งใช้กลยุทธ์การอ่าน “เมื่อฉันอ่านเรื่องการศึกษาใน  Mexico ฉันพยายามคิดว่าเรื่องนี้

เกี่ยวกับคน (WHO) หรือ อะไร (WHAT)เมื่ออ่านต่อไปภายใต้ชื่อเรื่อง Mexico ภาพรวมในย่อหน้านี้

เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาใน Mexico ดังนั้นฉันจึงระบุใจความส าคัญของเรื่องนี้ได้ว่า ระบบ

การศึกษาในเมคซิโกไม่มีความเท่าเทียมกัน” จากการคิดออกเสียงดังกล่าวแสดงว่าผู้เรียนใช้กลยุทธ์

การค้นพบใจความส าคัญหลักและรายละเอียดของเรื่อง (Finding main idea/details) และ

นอกจากนี้ผู้เรียนไม่เพียงแต่รับรู้กลยุทธ์เท่านั้น แต่ยังมีแนวโน้มที่ดีในการตรวจสอบ (regulating) 

การใช้กลยุทธ์ในขณะก าลังอ่านด้วย หรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า พวกเขาใช้กลยุทธ์การอ่านและรู้ว่าจะ
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ใช้อย่างไร และถ้าใช้แล้วไม่มีประสิทธิภาพจะมีการปรับแก้ได้อย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

ยุวดี อยู่สบาย (2552); Davis (2012); หทัยชนก เงินดี (2559); ฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ ์(2560)  วิสาข์  

จัติวัตร์ (2554); วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร และวิสาข์ จัติวัตร์ (2556) ; ที่พบว่า การสอนกลยุทธ์การอ่าน

เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องสอนเพ่ือช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เรียน 

4. ผลความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบ ผู้เรียนมีความคิดต่อรูปแบบที่ผู้วิจัย

สร้างข้ึนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการออกแบบหลักสูตรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มี

การสัมภาษณ์ผู้สอน ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน แล้วจึงน าผลที่ได้ไปพัฒนา ท าให้ผู้เรียนได้มีบท

อ่านที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปท าให้มีความกระตือรือร้นใน

การอยากอ่านและสนุกในการเรียน ซึ่งการออกแบบบทเรียนสอดคล้อง กับ ADDIE Model 

(Morrison, 2010) มี 5 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น  การออกแบบ  การพัฒนา  

การน าไปใช้ และการประเมินผล  นอกจากนี้ในขั้นการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น ผู้วิจยัได้มีการ

ส ารวจความต้องการหัวข้อในการอ่าน ซึ่งยังสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรของ Richards (1984), 

Long (1985) และ Willis and Willis (2007) เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนต้องการอะไร และท าการ

คัดเลือกหัวข้อที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน เมื่อได้ข้อมูลแล้วน ามาออกแบบพัฒนาและน าไปใช้แล้ว พบว่า

ผู้เรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากต่อบทเรียน 

 จากผลการวิจัยพบว่าข้อมูลความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้รูปแบบที่ได้จากการสัมภาษณ์

ในชั้นเรียนหลังทดลองมีข้อมูลสอดคล้องกันกับที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น คือ ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่ากิจกิจกรรมมีความสอดคล้องกับตารางการจัดล าดับเนื้อหาและ

ผู้สอนมีการแสดงรูปแบบให้ผู้เรียนดูทุกครั้งก่อนลงมือปฏิบัติท าให้เข้าใจได้ง่าย และสิ่งที่ผู้เรียนชอบ

มากที่สุดคือ มีแบบฝึกหัดเสริมต่อบทเรียนท าให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและค าความรู้ที่เรียนมามาใช้อีกรอบ

ท าให้เกิดความคงทนในการเรียนมากข้ึน  ท าให้มีความเข้าใจในบทอ่านสามารถสรุปความผ่านการ

รายงาน และเข้าใจยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักการสอนของ  Skehan (1996) ที่ว่าให้หา

โอกาสมากท่ีสุดเพ่ือมุ่งไปที่รูปแบบผ่านการปฏิบัติ นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีความพึงพอใจต่อบทบาทของ

ผู้สอนและตัวผู้เรียนเอง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้เรียนมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากการจับคู่หรือเป็น

กลุ่มย่อย และผู้เรียนเองก็เป็นผู้ที่มีศักยภาพในตนเองอยู่แล้ว จึงสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และความรู้กัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Nunan (2004) ที่ก าหนดให้บทบาทผู้เรียนมีหน้าที่

รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง โดยการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน
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ในการปฏิบัติงาน เรียนรู้การใช้ภาษาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนส่วนบทบาทครูท าหน้าที่เป็นผู้

จัดเตรียมภาระงาน เป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน าขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศที่ดีใน

ห้องเรียน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ทั้งนี ้บทบาทดังกล่าวยังสอดคล้องกับองค์ประกอบของ

รูปแบบด้านระบบสังคม (Social System) ที่เน้นการท างานที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ

ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอนจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียน

การสอนของ  Joyce, Weil, and Calhoun (2009) 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการที่เน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์

การเรียนรู้ค าศัพท์ที่พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมกับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอาจน าไปใช้

พัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนสาขาวิชาอ่ืนด้วย 

 1.2 แผนการเรียนรู้ประกอบรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการที่เน้นภาระงานเป็นฐานและกล

ยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ที่พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพียง 8 สัปดาห์ จึงควรมีการพัฒนาให้มี

หลักสูตรระยะยาวขึ้นเพ่ือนักศึกษาจะได้มีเวลาฝึกฝนให้มากข้ึน 

 1.3 การสอนอ่านเชิงวิชาการที่เน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์มีการ

แบ่งกลุ่มย่อย และการจับคู่ มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ร่วมมือกันท าภาระงาน 

สรุปผล และรายงานน าเสนอผลงานร่วมกัน ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการท ากิจกรรม ดังนั้น ควรเพ่ิม

ระยะเวลาในการท ากิจกรรมให้เพียงพอและเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษามี

โอกาสท ากิจกรรมได้มากขึ้นและท ากิจกรรมได้อย่างทั่วถึงทุกคน 

 1.4 การวัดและประเมินผลความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการและความรู้ด้านค าศัพท์

ก่อนเรียนและหลังเรียนของรูปแบบ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ผลการประเมินอาจจะไม่เพียง

พอที่จะบอกความสามารถในการใช้ทักษะการอ่านและความรู้ด้านค าศัพท์ที่แท้จริงของผู้เรียน  ดังนั้น 

เพ่ือการศึกษาความสามารถในการใช้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาจเปลี่ยนวิธีการ

วัดและการประเมินผลเป็นวิธีอ่ืน หรือใช้วิธีอ่ืนร่วมด้วย ได้แก่ การสอบแบบอัตนัย การประเมินสภาพ

จริง เช่น การท าชิ้นงาน เป็นต้น 
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 2   ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนเน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ที่

ส่งเสริมทักษะอ่ืนนอกจากการอ่านด้วย เช่น การพูด การเขียน เป็นต้น 

 2.2 ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง เป็นต้น  

 2.3 ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนเน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์

ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี อาทิเช่น   CALL Blended learning   Web quest เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 

 

 
-แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่าน

เชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 

- แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือ 

ที่ใช้ในการสอบถามความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา 
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน

การเรียนรู้ค าศัพท์  
---------------------------------------------------------------------- 

วัตถุประสงค์   เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบอ่าน
เชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ เพ่ือน าไปใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการอ่านให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการของนักศึกษาในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับครู ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นในการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่าน
 ของนักศึกษา 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความต้องการด้านเนื้อหาและกิจกรรมในการเรียนภาษา 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะของนักศึกษา 

3. ค าตอบและข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จะน าไปใช้ในการสร้างหลักสูตร รูปแบบการ
สอน บทเรียน ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนอ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู  
ดังนั้น ขอให้นักศึกษาพิจารณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและ
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 

 
นางสาวอังชรินทร์ ทองปาน 

                                                                                               อาจารย์ผู้สอน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลที่เป็นจริง และกรอกข้อความลงใน
ช่องว่าง 

1. สถานภาพทั่วไป 
เพศ     ชาย   หญิง 
 สาขาวิชาที่เรียน ...........................................................................................  

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในปัจจุบัน 
 ต่ ากว่า 2.00    2.00 – 2.49              2.50 – 2.99       3.00 ขึ้นไป 
      3. ท่านชอบเรียนภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหน 
  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง           น้อย       ไม่ชอบเลย 
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
  5  หมายถึง  เห็นด้วยในระดับ   มากที่สุด 
  4  หมายถึง  เห็นด้วยในระดับ  มาก 
  3 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับ  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับ  น้อย 
  1 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับ  น้อยที่สุด 

ข้อ ข้อความ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 ท่านคิดว่าภาษาอังกฤษมีความส าคัญ      
2 ท่านมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ      
3 ท่านมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ      
4 ท่านมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ      
5 ท่านมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ      
6 ท่านมีความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ      
7 ท่านมีความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ      
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นในการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศพัท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านของ
นักศึกษา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
  5  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    มากที่สุด 
  4  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    มาก 
  3 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    ปานกลาง 
  2 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    น้อย 
  1 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    น้อยที่สุด 

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

  ส่วนที่ 1   กลยุทธ์ในการเรยีนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning Strategies) 
1. เดาความหมายของค าน้ันๆโดยใช้บริบท  (guessing meaning)      

2. เดาความหมายของค าศัพท์โดยใช้หน้าท่ีของค า (Part of speech)      

  3. ท่องจ าพร้อมเขียนความหมายค าศัพท์น้ันซ้ าๆ      

4. เชื่อมโยงค าศัพท์น้ันสู่ประสบการณ์และความรู้เดิม      

 5. เดาความหมายค าศัพท์โดยวิธีวิเคราะห์โครงสร้างค า เช่น อุปสรรค

(prefixes) รากค า(roots)และปัจจัย (suffixes)   

     

6. การศึกษาค าศัพท์จากหมวดค าศัพท์ในหนังสือ (A word lists or 

glossary) 

     

7. สร้างเครือข่ายของค าศัพท์ (A  word-network)      

8. จดลงในสมุดบันทึกค าศัพท์  (vocabulary notebook)      

9. การเชื่อมโยงค าศัพท์ไปสู่ค าท่ีอยู่ในหัวข้อเดียวกัน       

10. ใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษเพ่ือหาความหมาย      

11. จัดหมวดหมู่ค าศัพท์       

12. น าค าศัพท์ท่ีเรียนรู้ความหมายแล้วมาฝึกใช้กับทักษะทางภาษา      

13. เขียนค าศัพท์ไว้ในรูปแบบแผนภูมิความหมาย (Semantic map)      

14. ฝึกใช้ค าศัพท์โดยการท าแบบทดสอบ หรือแบบฝึกหัด      

15. เล่นเกมส์ทางภาษา เช่น puzzle, crossword      
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ข้อ 

 
ข้อความ 

 
ระดับความคิดเห็น 

 
5 4 3 2 1 

  ส่วนที่ 2  กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ  (English Reading Strategies) 
1. ก่อนอ่านข้าพเจ้าจะตั้งจุดประสงคใ์นการอ่านทุกครั้ง(setting 

the purpose) 

     

2. ข้าพเจ้าใช้ความรู้เดิม(prior knowledge)มาเชื่อมโยงกับเรื่อง

ที่ข้าพเจ้าก าลังอ่าน 

     

3. ข้าพเจ้ามักจะอ่านดูเรื่องคร่าวๆกอ่นที่จะอ่านโดยละเอียด      

4. ข้าพเจ้ามักจะตั้งค าถาม(questioning)ในการอ่านเสมอๆ      

 5. ข้าพเจ้ามักจะใช้ตัวช้ีแนะมาท าความเข้าใจในบทอ่าน      

6. เมื่อข้าพเจ้าไม่เข้าใจข้าพเจ้ามักจะดูบริบทรอบๆ      

7. ข้าพเจ้ามักจะตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของตนเอง

เสมอๆ 

     

8. ข้าพเจ้ามีการตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้เสมอๆ      

9. เมื่อข้าพเจ้าไม่เข้าใจข้าพเจ้ามักจะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการอ่าน      

10 ข้าพเจ้ามีการประเมินกลยุทธ์ในการอ่านอยู่เสมอ      

11 ในระหว่างอ่านข้าพเจ้าจะหยุดเปน็ช่วงๆเพื่อตรวจสอบความ

เข้าใจเสมอๆ 

     

.12 หลักอ่านจะสรุปเรื่องทุกครั้ง      

13 ข้าพเจ้ามักจะจินตนาการจากเรื่องที่อ่านอยู่เป็นประจ า      

14 หลังอ่านทุกครั้งข้าพเจ้ามักจะประเมินความเขา้ใจด้วยตนเอง      

15 

 

 

ข้าพเจ้าสรปุเรื่องที่อ่านโดยใช้โครงสร้างเรื่อง(Text structure)      
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ตอนที่ 4  ความต้องการด้านเนื้อหาและกิจกรรมในการเรียนภาษา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
  5  หมายถึง  ระดับความต้องการ   มากที่สุด 
  4  หมายถึง  ระดับความต้องการ   มาก 
  3 หมายถึง  ระดับความต้องการ   ปานกลาง 
  2 หมายถึง  ระดับความต้องการ   น้อย 
  1 หมายถึง  ระดับความต้องการ   น้อยที่สุด 

 

 

 

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

ระดับความต้องการ 
5 4 3 2 1 

 ก. ความต้องการด้านหัวข้อเนื้อหา      
1. ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู (Language Innovation and Information for Teacher) 
 1.1 ภาษาและการสื่อสาร ( Language and Communication)      
 1.2 การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)      
 1.3 ภาษาและวัฒนธรรม  (Language and Cultures)      
2 การพัฒนาหลักสูตร(Curriculum Development) 
 2.1 หลักสูตรแบบเอกัตบุคคล (Individual Curriculum)      
 2.2 หลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local Curriculum)      
 2.3 หลักสูตรแกนกลาง (Core Curriculum)      
3 การจัดการเรียนรู้( Principles of Learning ) 
 3.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process of Teaching 

Management) 
     

 3.2  ทักษะการสอน และเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ (Teaching Skill and 
Learning Technique)  

     

 3.3 การผลิตสื่อและพัฒนานวัตกรรม (Development of Innovation )      
4.  จิตวิทยาส าหรับครู(Psychology for Teachers) 
 4.1 จิตวิทยาแนะแนว (Guidance Psychology)      
 4.2 จิตวิทยาการเรียนรู้ (Learning Psychology)      
 4.3 จิตวิยาการศึกษา (Education Psychology)      

5. การวัดและประเมินผลการศึกษา (Principles of Educational Measurement and Evaluation) 
 5.1 การประเมินผลย่อย (Formative assessment)      
 5.2 การประเมินผลสรุป (Summative assessment)      
 5.3 การประเมินผลทางเลือก (Alternative assessment)      
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ข้อ 

 
ข้อความ 

ระดับความต้องการ 
5 4 3 2 1 

 ก. ความต้องการด้านหัวข้อเนื้อหา      
6. การบริหารจัดการในห้องเรียน (Classroom Management) 
 6.1 การจัดการในการท างานเดี่ยวของนักเรียน 

(Management of  Student’s individual work) 
     

 6.2 การจัดการในการท างานคู่ของนักเรียน 
(Management of Student’s in pairs work) 

     

 6.3 การจัดการในการท างานกลุ่มของนักเรียน 
(Management of Student’s group work) 

     

7. การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research) 
 7.1 การวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Action Research)      

 7.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)       

 7.3 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)      

8. นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) 
 8.1 นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี  (Technology)      

 8.2 นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Procedure)      

 8.3 นวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์  (Artifact)       

9. ความเป็นครู (Self-actualization for Teachers) 
 9.1 หลักศลีธรรม (Morality)      

 9.2 จริยธรรม ( Ethics)      

 9.3 ด้านทัศคติ (Aptitude)      

          ข. ความต้องการด้านลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมในการเรยีน      

1 กิจกรรมเน้นภาระงานการหาข้อมูลที่ขาดหายไป(Information Gap Task)      
2 กิจกรรมเน้นภาระงานการลงข้อมูลรายการหรือท าบัญชีรายการ (Listing)      
3 กิจกรรมเน้นภาระงานการจัดล าดบัและการแบ่งประเภท(Ordering and sorting)      
4 กิจกรรมเน้นภาระงานการจับคู่ ( Matching)      
5 กิจกรรมเน้นภาระงานการเปรียบเทยีบ (Comparing)      
6 กิจกรรมเน้นภาระงานการแก้ปัญหา (Problem-Solving)      
7 กิจกรรมเน้นภาระงานกิจกรรมสัมพันธ์เนื้อหา (Jigsaw Task)      
8 กิจกรรมเน้นภาระงานการตัดสินใจ (Decision-Making Task)      
9 กิจกรรมเน้นภาระงานการร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing Personal 

Experiences) 
     

10 กิจกรรมเน้นภาระงานสร้างสรรค์หรือโครงงาน (Creative Tasks)                       
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ตอนที่  5  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

  
  โปรดเขียนข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการเรียนและการสอนอ่านวิชาภาษาอังกฤษ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการสอบถามความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 

เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้
ค าศัพท์เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการอ่านเชิงวิชาการความรู้ด้านค าศัพท์และการใช้กลยุทธ์

ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
 

*************************************************** 

ค าชี้แจง :  
แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ท่านซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาพิจารณาความเหมาะสม/สอดคล้อง ของแบบสอบถามความคิดเห็นและต้องการ                    
ของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ จัดท าขึ้นโดย นางสาวอังชรินทร์ ทองปาน นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ   
แบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ 
 ตอนที่ 2 แบบประเมินความสองคล้อง 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ  

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 5  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคล้องมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 4  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคล้องมาก  
ระดับคะแนน 3  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคล้องปานกลาง 
ระดับคะแนน 2  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อย 
ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อยที่สุด 
 
ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
     
           ผูว้ิจัย 
     นางสาวอังชรินทร์ ทองปาน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ 
ช่ือ....................................................................................ต าแหน่ง................................................... 
ตอนท่ี 2 แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ความคิดเห็นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง 
5 4 3 2 1 

1 ท่านคิดว่าภาษาอังกฤษมีความส าคัญ      

2 ท่านมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ      

3 ท่านมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ      

4 ท่านมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ      

5 ท่านมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ      

6 ท่านมีความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ      

7 ท่านมีความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ      

ความคิดเห็นในการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านของนักศึกษา 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 
ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

  ส่วนที่ 1   กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning Strategies) 
1. เดาความหมายของค านั้นๆโดยใช้บริบท  (guessing meaning)      
2. เดาความหมายของค าศัพท์โดยใช้หน้าทีข่องค า (Part of 

speech) 
     

  3. ท่องจ าพร้อมเขียนความหมายค าศัพท์นัน้ซ้ าๆ      
4. เช่ือมโยงค าศัพท์นั้นสู่ประสบการณ์และความรู้เดิม      
 5. เดาความหมายค าศัพท์โดยวธิีวิเคราะหโ์ครงสร้างค า เช่น อุปสรรค

(prefixes) รากค า(roots)และปัจจัย (suffixes)   
     

6. การศึกษาค าศัพทจ์ากหมวดค าศัพท์ในหนังสือ (A word lists or 
glossary) 

     

7. สร้างเครือข่ายของค าศัพท์ (A  word-network)      
8. จดลงในสมุดบันทึกค าศัพท์  (vocabulary notebook)      
9. การเชื่อมโยงค าศัพท์ไปสู่ค าที่อยู่ในหัวขอ้เดียวกัน       
10. ใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษเพื่อหาความหมาย      
11. จัดหมวดหมู่ค าศัพท ์      
12. น าค าศัพท์ที่เรียนรู้ความหมายแลว้มาฝกึใช้กับทักษะทางภาษา      
13. เขียนค าศัพท์ไว้ในรูปแบบแผนภูมิความหมาย (Semantic map)      
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ข้อ 

 
ข้อความ 

ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง 
5 4 3 2 1 

  ส่วนที่ 2  กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ  (English Reading Strategies) 
1. ก่อนอ่านข้าพเจา้จะตั้งจุดประสงค์ในการอ่านทุกครั้ง(setting the 

purpose) 
     

2. ข้าพเจ้าใช้ความรู้เดิม(prior knowledge)มาเช่ือมโยงกับเรื่องที่

ข้าพเจ้าก าลังอ่าน 
     

3. ข้าพเจ้ามกัจะอ่านดูเรื่องคร่าวๆก่อนทีจ่ะอ่านโดยละเอียด      
4. ข้าพเจ้ามกัจะตั้งค าถาม(questioning)ในการอ่านเสมอๆ      
5. ข้าพเจ้ามกัจะใช้ตัวชีแ้นะมาท าความเขา้ใจในบทอ่าน      
6. เมื่อข้าพเจ้าไม่เข้าใจขา้พเจา้มักจะดูบริบทรอบๆ      
7. ข้าพเจ้ามกัจะตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของตนเองเสมอๆ      
8. ข้าพเจ้ามกีารตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้เสมอๆ      
9. เมื่อข้าพเจ้าไม่เข้าใจขา้พเจา้มักจะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการอ่าน      
10 ข้าพเจ้ามกีารประเมินกลยุทธ์ในการอ่านอยู่เสมอ      
11. ในระหว่างอ่านข้าพเจา้จะหยุดเป็นช่วงๆเพื่อตรวจสอบความ

เข้าใจเสมอๆ 
     

12. หลักอ่านจะสรุปเรื่องทุกครั้ง      
13. ข้าพเจ้ามกัจะจินตนาการจากเร่ืองที่อ่านอยู่เป็นประจ า      
14. หลังอ่านทุกครั้งข้าพเจ้ามกัจะประเมินความเข้าใจดว้ยตนเอง      
15. ข้าพเจ้าสรุปเรื่องที่อ่านโดยใช้โครงสร้างเร่ือง(Text structure)      
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ข้อ 

 
ข้อความ 

ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง 
5 4 3 2 1 

 ข. ความต้องการด้านหัวข้อเนื้อหา      
1. ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู (Language Innovation and Information for Teacher) 
 1.1 ภาษาและการสื่อสาร ( Language and Communication)      
 1.2 การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)      
 1.3 ภาษาและวัฒนธรรม  (Language and Cultures)      
2 การพัฒนาหลักสูตร(Curriculum Development) 
 2.1 หลักสูตรแบบเอกัตบุคคล (Individual Curriculum)      
 2.2 หลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local Curriculum)      
 2.3 หลักสูตรแกนกลาง (Core Curriculum)      
3 การจัดการเรียนรู้( Principles of Learning ) 
 3.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process of Teaching 

Management) 
     

 3.2  ทักษะการสอน และเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ (Teaching Skill and 
Learning Technique)  

     

 3.3 การผลิตสื่อและพัฒนานวัตกรรม (Development of Innovation )      
4.  จิตวิทยาส าหรับครู(Psychology for Teachers) 
 4.1 จิตวิทยาแนะแนว (Guidance Psychology)      
 4.2 จิตวิทยาการเรียนรู้ (Learning Psychology)      
 4.3 จิตวิยาการศึกษา (Education Psychology)      

5. การวัดและประเมินผลการศึกษา (Principles of Educational Measurement and Evaluation) 
 5.1 การประเมินผลย่อย (Formative assessment)      
 5.2 การประเมินผลสรุป (Summative assessment)      
 5.3 การประเมินผลทางเลือก (Alternative assessment)      
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ข้อ 

 
ข้อความ 

ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง 
5 5 5 5 5 

 ข. ความต้องการด้านหัวข้อเนื้อหา      
6. การบริหารจัดการในห้องเรียน (Classroom Management) 
 6.1 การจัดการในการท างานเดี่ยวของนักเรียน 

(Management of  Student’s individual work) 
     

 6.2 การจัดการในการท างานคู่ของนักเรียน 
(Management of Student’s in pairs work) 

     

 6.3 การจัดการในการท างานกลุ่มของนักเรียน 
(Management of Student’s group work) 

     

7. การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research) 
 7.1 การวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Action Research)      

 7.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)       

 7.3 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)      

8. นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) 
 8.1 นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี  (Technology)      

 8.2 นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Procedure)      

 8.3 นวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์  (Artifact)       

9. ความเป็นครู (Self-actualization for Teachers) 
 9.1 หลักศลีธรรม (Morality)      

 9.2 จริยธรรม ( Ethics)      

 9.3 ด้านทัศคติ (Aptitude)      

          ข. ความต้องการด้านลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมในการเรยีน      

1 กิจกรรมเน้นภาระงานการหาข้อมูลที่ขาดหายไป(Information Gap Task)      
2 กิจกรรมเน้นภาระงานการลงข้อมูลรายการหรือท าบัญชีรายการ (Listing)      
3 กิจกรรมเน้นภาระงานการจัดล าดบัและการแบ่งประเภท(Ordering and sorting)      
4 กิจกรรมเน้นภาระงานการจับคู่ ( Matching)      
5 กิจกรรมเน้นภาระงานการเปรียบเทยีบ (Comparing)      
6 กิจกรรมเน้นภาระงานการแก้ปัญหา (Problem-Solving)      
7 กิจกรรมเน้นภาระงานกิจกรรมสัมพันธ์เนื้อหา (Jigsaw Task)      
8 กิจกรรมเน้นภาระงานการตัดสินใจ (Decision-Making Task)      
9 กิจกรรมเน้นภาระงานการร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing Personal 

Experiences) 
     

10 กิจกรรมเน้นภาระงานสร้างสรรค์หรือโครงงาน (Creative Tasks)                       
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
 

 

-แบบสัมภาษณ์ผู้สอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
-แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญแบบสัมภาษณ์ผู้สอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครู 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
-รายชื่อผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้สอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วัตถุประสงค์: เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและกลยุทธ์

ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์รวมถึงแนวคิดในการจัดการสอนอ่านเน้นภาระงานเป็นฐาน 

ค าชี้แจง: ประเด็นสัมภาษณ์ส าหรับผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 6 ท่าน 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

1.1 ท่านคิดว่าความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนภาษาอังกฤษของท่านเป็นอย่างไร 

1.2 ท่านคิดว่าความสามารถด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียนของท่านเป็นเช่นไร 

1.3 ปัญหาการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษของท่านมีอะไรบ้าง 

1.4 ท่านเคยสอนกลยุทธ์ต่างๆ อาทิเช่น กลยุทธ์ด้านการอ่าน หรือกลยุทธ์ด้านการ

เรียนรู้ค าศัพท์ ให้กับผู้เรียนหรือไม่ และเป็นเช่นไร 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็น

ฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครู ท่านคิดว่าเป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ 

3. ท่านคิดว่าการการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน ที่มีการใช้กลยุทธ์ด้านการ

เรียนรู้ค าศัพท์ (vocabulary learning strategies) จะเป็นวิธีการที่ส่งเสริมความสามารถด้านการ

อ่านและค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้หรือไม่ 

4. ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
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แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
แบบสัมภาษณ์ผู้สอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 หากท่านเห็นว่าควรปรับปรุงประการใด กรุณาเขียนความคิดเห็นในช่องทางขวามือ ซึ่งเกณฑ์
การพิจารณามีดังนี้ 
  ถ้าประเด็นที่น าเสนอมีความเหมาะสม ให้คะแนน 1 
  ถ้าประเด็นที่น าเสนอไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสม ให้คะแนน  0 
  ถ้าประเด็นที่น าเสนอไม่มีเหมาะสม ให้คะแนน -1 

ประเด็นค าถาม ความเหมาะสม 
1 0 -1 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
      1.1 ท่านคิดว่าความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนภาษาอังกฤษของท่านเป็นอย่างไร 

   

     1.2 ท่านคิดว่าความสามารถดา้นการเรยีนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียนของท่านเป็นเช่นไร    
     1.3 ปัญหาการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษของท่านมีอะไรบ้าง    
     1.4 ท่านเคยสอนกลยุทธ์ต่างๆ อาทิเช่น กลยุทธ์ด้านการอ่าน หรือกลยุทธ์ด้านการ
เรียนรูค้ าศัพท์ ให้กับผู้เรียนหรือไม่ และเป็นเช่นไร 

   

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็น
ฐานและกลยุทธ์ด้านการเรยีนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครู ท่านคิดวา่เป็นอย่างไร เหมาะสม
หรือไม ่

   

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบฯ ท่านคิดว่าการจดักิจกรรม
การสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์   มี
ความเหมาะสมส าหรับนักศึกษาครูหรือไม่ อย่างไร 

   

4. ท่านคิดว่าการการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน ที่มีการใช้กลยุทธ์ด้าน
การเรยีนรู้ค าศัพท์ (vocabulary learning strategies) จะเปน็วิธีการที่ส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านและค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้หรือไม ่

   

5. ความคิดเห็นอื่นๆ……………………………………………….    
 
     ลงชื่อ……………………………………………..ผู้ประเมิน 
                          
                                    (………………….………………………............) 
               วันที่………………………..………………………… 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 

1. อาจารย์จิตรลดา บานแบ่ง     ผู้อ านวยการสถาบันภาษาและการศึกษา 

              นานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด        

2. อาจารย์ ดร. เดือนเพ็ญ รักษ์แพทย์   อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

3. อาจารย์รัชฏาพร ศรีพิบูลย์    อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

4. อาจารย์กิ่งดาว  ดลเจิม   อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

5. Assistant Professor William Johnsersen  Ph.D.  อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

6. Mr. Jean Paquemon   อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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ภาคผนวก ค 

 
 
 

-คู่มือการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐาน 
และกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 
-แบบตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีความเป็นไปได้และความสอดคล้อง
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการ
เรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

359 

คู่มือการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐาน 
และกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 

ค าน า 

 เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้สอนใช้เป็นคู่มือในการด าเนินการสอนอ่านเชิงวิชาการโดย
การใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ตามรูปแบบ เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยจัดท าค าแนะน าการใช้ตั้งแต่การจัดเตรียม ตลอดจนวิธีปฏิบัติในแต่ละตอน ทั้งนี้ การ
ด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์
ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ตามรูปแบบจะด าเนินการได้ผลดีนั้น ผู้สอนควรศึกษาท าความเข้าใจแต่ละ
หัวข้อ และปฏิบัติตามค าแนะน าตามคู่มือ 
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ ประกอบด้วย 

1. รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์   ด้านการ
เรียนรู้ค าศัพท ์

2. แผนการจัดกิจกรรมจ านวน 8 แผน 
3. คู่มือการจัดกิจกรรมการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกล

ยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 
ข้อควรปฏิบัติ 
 ก่อนการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ 
กรุณาปฏิบัติตามค าแนะน าต่อไปนี้ 

 
1. ศึกษารูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน

การเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือทราบความเป็นมาและเหตุผลของการสร้างรูปแบบฯ ทราบถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ และมองเห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นเป็นภาพรรวม 

2. ศึกษาแผนการจัดกิจกรรม จ านวน 8แผน 
  แผนการจัดกิจกรรมการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกล
ยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ หรือ PREAT Model แบ่งออกเป็น 8 บท ใช้ เวลาสอนครั้งละ    1 บท
ต่อสัปดาห์ บทละ 90 นาที รวมทั้งสิ้น 27 ชั่วโมง แต่ละบทประกอบด้วย 5 ขั้น ซึ่งการสอนแต่ละบท
จะสอนครบทั้ง 5 ขั้น ในแต่ละบทจะมีการสอนกลยุทธ์และกิจกรรมที่แตกต่างกัน แต่จะที่กิจกรรม
ประเมินท้ายบทเรียนในแต่ละบทที่เป็นลักษณะเดียวกัน  
 ทั้งนี้ แผนการจัดกิจกรรม จ านวน 8 แผน มีดังต่อไปนี้ 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
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Unit/ 
Topic 

 
Objectives 

Vocabulary 
Learning 

Strategies ; 
VLS 

Reading 
Strategies ; 

RS 

 
 

Task option 

 
 

Teaching procedures 

 
 

Evaluation 

 
1 

Language 
and 

Cultures  
 
 
  

(3 periods) 

Terminal 
objective:  
   Students will be 
able to complete 
chart to identify 
the main idea and 
details  
Enabling  aims: 
   -to be able to 
identify the new 
word in context.  
  -to be able to 
skim the text to 
identify the main 
idea 
   -to be able to 
identify the 
details. 
  - to be able to 
defined the 
effective strategies 
used 

Vocabulary 
Learning 
Strategies;VLS 
1.3 Analyzing 
affixes and root 
1.4 Connecting 
word to a 
personal 
experience 
2.4 keeping 
vocabulary 
notebook 
3.1 using new 
word sentence 
Reading 
Strategies ; RS 
Finding text 
structure    
Finding main 
idea, details 
Inferencing 
Visualizing 
Self - 
regulations 
Summary 

1.Input 
- semantic 
map 
- set of 
previewing 
question 
- a set of 
reading texts 
2. Condition 
-pair work, 
group work, 
shared 
information, 
complete 
chart, text 
structure 
3. Process 
-linguistic and 
cognitive 
brainstorming 
expressions 
-strategies 
used 
expression 
4. outcome 
- complete the 
word in the 
blank and 
exercises. 
- complete the 
reading  text 
structure 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 

STEP I  Pre-task (Priming stage)  
       -activating background knowledge 
and previewing students reading topic 
through completing semantic map 
 Phase 1 Vocabulary 
1.3 Analyzing affixes and root 
1.4 Connecting word to a personal 
experience 
2.4 keeping vocabulary notebook 
3.1 using new word sentence 
Phase  2 Reading 
   Finding text structure,   Finding main 
idea, details, Inferencing, Visualizing,  
Self – regulations,  Summary 
 STEP II   During-task   (Reading 
process stage) 

- - to encourage students read the 
passage and use strategies freely. 

- students complete chart for their 
reading comprehension. 
- to encourage students do think aloud 
by fill in leaning log 
STEP III    Encouraging  plan 
     Complete the learning log 
assessment and prepare vocabulary 
leaning strategies/reading strategies used 
for reflecting then planning to report in 
front of the class. 
STEP IV  Awakening report 
       Students work in group to discuss 
briefly and make a consensus about 
information from assessment learning 
log after that choose a volunteer to 
report in front of class.  
STEP IV  Evaluation/Target outcome 
   Students develop their 
reading/vocabulary learning strategies 
and evaluation. 
    -Vocabulary knowledge and 
development task            
 Extensive vocabulary/reading test   

(8 marks) 

-complete 
the 
brainstorming 
question 
- completing 
vocabulary 
task 
-a complete 
the reading 
diagram. 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 
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Unit/ 
Topic 

 
Objectives 

Vocabulary 
Learning 

Strategies ; VLS 
Reading Strategies 

; RS 

 
 

Task 
option 

 
 

Teaching procedures 

 
 

Evaluation 

 
2 
 

Local 
curriculum  

 
(3 periods) 

Terminal 
objective:  
    Students will 
be able to 
complete chart 
to identify the 
main idea and 
details. 

Enabling  
aims: 
    -to be able 
to identify the 
new word in 
context.  
    -to be able 
to identify the 
main idea and 
summarizing. 
   -to be able 
to identify the 
details. 
  - to be able 
to defined the 
effective 
strategies used 

Vocabulary 
Learning 
Strategies;VLS 
1.1 Guessing the 
meaning from 
context clues  
1.5 Using keyword 
method e.g. 
Synonyms/Antonyms 
2.3 Using word lists       
3.2 Testing oneself 
with word tests 
Reading Strategies ; 
RS 
Finding text 
structure    
Finding main idea, 
details 
Inferencing 
Visualizing 
Self - regulations 
Summary 

1.Input 
- semantic 
map 
- set of 
previewing 
question 
- a set of 
reading texts 
2. Condition 
-pair work, 
group work, 
shared 
information, 
complete 
chart, text 
structure 
3. Process 
-linguistic 
and cognitive 
brainstorming 
expressions 
-strategies 
used 
expression 
4. outcome 
- complete 
the word in 
the blank 
and 
exercises. 
-  complete 
the reading  
text structure 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 

STEP I    Pre-task (Priming stage)  
       - Previewing students reading topic 
through the photos by asking questions  
        -Check vocabulary knowledge   
 Phase 1 Vocabulary 
1.1 Guessing the meaning from context 
clues  
1.5 Using keyword method e.g. 
Synonyms/Antonyms 
2.3 Using word lists       
3.2 Testing oneself with word tests 

- Phase  2 Reading 
- Finding text structure,   Finding main 

idea, details, Inferencing, Visualizing,  
Self – regulations,  Summary 

- STEP II   During-task   (Reading 
process stage) 

-  - to encourage students read the 
passage and use strategies freely. 

- students complete chart for their 
reading comprehension. 
- to encourage students do think aloud 
by fill in leaning log 

STEP III Encouraging  plan 
     Complete the learning log 
assessment and prepare vocabulary 
leaning strategies/reading strategies 
used for reflecting then planning to 
report in front of the class. 

STEP IV  Awakening report 
       Students work in group to discuss 
briefly and make a consensus about 
information from assessment learning 
log after that choose a volunteer to 
report in front of class.  

STEP V   Evaluation/Target 
outcome 
   Students develop their 
reading/vocabulary learning strategies 
and evaluation. 
    -Vocabulary knowledge and 
development tasks            
Extensive vocabulary/reading test  

(8 marks) 

-complete 
the 
brainstorming 
question 
- completing 
vocabulary 
task 
-a complete 
the reading 
diagram. 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 
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Unit/ 
Topic 

 
Objectives 

Vocabulary 
Learning 

Strategies ; VLS 
Reading 

Strategies ; RS 

 
 

Task 
option 

 
 

Teaching procedures 

 
 

Evaluation 

 
3 

Teaching and 
Learning 

Techniques  
 
 

(3 periods) 

Terminal 
objective:  
    Students will 
be able to 
complete 
reading text 
structure to 
identify the 
main idea 
/details. 

Enabling  
aims: 
 -to be able to 
identify the key 
words of 
vocabulary.  
  -to be able to 
identify the 
main idea. 
   -to be able to 
identify the 
details. 
  -to be able to 
defined the 
effective 
strategies used 

Vocabulary 
Learning 
Strategies ; VLS 
1.4 Connecting 
word to a 
personal 
experiences  
1.6 Using of the 
categories word 
group  
2.1 Using semantic 
map  
3.2 Testing oneself 
with word tests 
Reading 
Strategies ; RS 
Finding text 
structure    
Finding main idea, 
details 
Inferencing 
Visualizing 
Self - regulations 
Summary 

1.Input 
- chart 
- set of 
previewing 
question 
- a set of 
reading texts 

2. 
Condition 
-pair work, 
group work, 
shared 
information, 
complete 
chart, text 
structure 

3. Process 
-linguistic 
and cognitive 
brainstorming 
expressions 
-strategies 
used 
expression 

4. outcome 
- complete 
the word in 
the blank 
and 
exercises. 
-  complete 
the reading  
text structure 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 

STEP I  Pre-task (Priming stage)  
       - Activating background knowledge 
and previewing 
        -Check vocabulary knowledge   
 Phase 1 Vocabulary 
1.4 Connecting word to a personal 
experiences  
1.6 Using of the categories word group  
2.1 Using semantic map  

- 3.2 Testing oneself with word tests 
-  Phase  2 Reading 
- Finding text structure,   Finding main 

idea, details, Inferencing, Visualizing,  
Self – regulations,  Summary 

- STEP II  During-task   (Reading process 
stage) 

-   - to encourage students read the 
passage and use strategies freely. 

- students complete chart for their 
reading comprehension. 
- to encourage students do think aloud 
by fill in leaning log 

STEP III  Encouraging  plan 
     Complete the learning log assessment 
and prepare vocabulary leaning 
strategies/reading strategies used for 
reflecting then planning to report in front 
of the class. 

STEP IV  Awakening report 
       Students work in group to discuss 
briefly and make a consensus about 
information from assessment learning log 
after that choose a volunteer to report in 
front of class.  

STEP V  Evaluation/Target outcome 
   Students develop their 
reading/vocabulary learning strategies and 
evaluation. 
    -Vocabulary knowledge and 
development tasks                     
 Extensive vocabulary/reading test   

(8 marks) 

-complete 
the 
brainstorming 
question 
- completing 
vocabulary 
task 
-a complete 
the reading 
diagram. 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 
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Unit/ 
Topic 

 
Objectives 

Vocabulary 
Learning 

Strategies ; VLS 
Reading 

Strategies ; RS 

 
 

Task 
option 

 
 

Teaching procedures 

 
 

Evaluation 

 
4 

Learning 
Psychology  

    
 

(3 periods) 

Terminal 
objective:  
    Students will 
be able to 
complete 
reading text 
structure to 
identify the 
main idea 
/details. 

Enabling  
aims: 
   -to be able to 
identify part of 
speech 
  -to be able 
tell how to use 
monolingual 
dictionary 
   -to be able to 
summarize the 
passage 
   -to be able to 
identify the 
details 
  -to be able to 
defined the 
effective 
strategies used 

Vocabulary 
Learning 
Strategies ; VLS 
1.2 Analyzing part 
of speech    
1.7 Using 
monolingual 
dictionary  
2.2 Paraphrasing 
word meaning   
3.3 Doing extra 
vocabulary 
exercises in 
different sources 
Reading 
Strategies ; RS 
Finding text 
structure    
Finding main idea, 
details 
Inferencing 
Visualizing 
Self - regulations 
Summary 

1.Input 
- chart 
- set of 
previewing 
question 
- a set of 
reading texts 

2. 
Condition 
-pair work, 
group work, 
shared 
information, 
complete 
chart, text 
structure 

3. Process 
-linguistic 
and cognitive 
brainstorming 
expressions 
-strategies 
used 
expression 

4. outcome 
- complete 
the word in 
the blank 
and 
exercises. 
-  complete 
the reading  
text structure 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 

STEP I  Pre-task (Priming stage)  
       - discuss for connecting reading 
topic in your personal experience 
        - previewing question 
 Phase 1 Vocabulary 
1.2 Analyzing part of speech    
1.7 Using monolingual dictionary  
2.2 Paraphrasing word meaning   

- 3.3 Doing extra vocabulary exercises in 
different sources 

-  Phase  2 Reading 
- Finding text structure,   Finding main 

idea, details, Inferencing, Visualizing,  
Self – regulations,  Summary 

- STEP II  During-task   (Reading process 
stage) 

-  - to encourage students read the 
passage and use strategies freely. 

- students complete chart for their 
reading comprehension. 
- to encourage students do think aloud 
by fill in leaning log 

STEP III  Encouraging  plan 
     Complete the learning log assessment 
and prepare vocabulary leaning 
strategies/reading strategies used for 
reflecting then planning to report in front 
of the class. 

STEP IV  Awakening report 
       Students work in group to discuss 
briefly and make a consensus about 
information from assessment learning log 
after that choose a volunteer to report in 
front of class.  

STEP V  Evaluation/Target outcome 
   Students develop their 
reading/vocabulary learning strategies and 
evaluation. 
    -Vocabulary knowledge and 
development tasks         
Extensive vocabulary/reading test  

(8 marks) 

-complete 
the 
brainstorming 
question 
- completing 
vocabulary 
task 
-a complete 
the reading 
diagram. 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 
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Unit/ 
Topic 

 
Objectives 

Vocabulary 
Learning 

Strategies ; VLS 
Reading 

Strategies ; RS 

 
 

Task 
option 

 
 

Teaching procedures 

 
 

Evaluation 

 
5 
 

Alternatives 
assessment  

 
(3 periods) 

Terminal 
objective:  
    Students will 
be able to 
complete 
reading text 
structure to 
identify the 
main idea 
/details. 

Enabling  
aims: 
  - paraphrase 
the word 
meaning 
  -be able to 
complete word 
lists 
  -to be able to 
summarize the 
passage 
  -to be able to 
defined the 
effective 
strategies used 

Vocabulary 
Learning 
Strategies ; VLS 
1.3 Analyzing 
affixes and roots  
1.6 Using of the 
categories word 
group   
2.2 Paraphrasing 
the word meaning  
3.3 Doing extra 
vocabulary in 
difference sources 
(3.3) 
Reading 
Strategies ; RS 
Finding text 
structure    
Finding main idea, 
details 
Inferencing 
Visualizing 
Self - regulations 
Summary 

1.Input 
- semantic 
map 
- set of 
previewing 
question 
- a set of 
reading texts 

2. 
Condition 
-pair work, 
group work, 
shared 
information, 
complete 
chart, text 
structure 

3. Process 
-linguistic 
and cognitive 
brainstorming 
expressions 
-strategies 
used 
expression 

4. outcome 
- complete 
the word in 
the blank 
and 
exercises. 
-  complete 
the reading  
text structure 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 

STEP I  Pre-task (Priming stage)  
       - Previewing students reading topic 
through completing semantic map 
        - previewing question 
 Phase 1 Vocabulary 
1.3 Analyzing affixes and roots  
1.6 Using of the categories word group   
2.2 Paraphrasing the word meaning  

- 3.3 Doing extra vocabulary in difference  
sources   

Phase  2 Reading 

- Finding text structure,   Finding main 
idea, details, Inferencing, Visualizing,  
Self – regulations,  Summary 

STEP II  During-task   (Reading process 
stage) 

-   - to encourage students read the 
passage and use strategies freely. 

- students complete chart for their 
reading comprehension. 
- to encourage students do think aloud 
by fill in leaning log 

STEP III  Encouraging  plan 
     Complete the learning log assessment 
and prepare vocabulary leaning 
strategies/reading strategies used for 
reflecting then planning to report in front 
of the class. 

STEP IV  Awakening report 
       Students work in group to discuss 
briefly and make a consensus about 
information from assessment learning log 
after that choose a volunteer to report in 
front of class.  

STEP V  Evaluation/Target outcome 
   Students develop their 
reading/vocabulary learning strategies and 
evaluation. 
    -Vocabulary knowledge and 
development tasks 
   Extensive vocabulary/reading test   

(8 marks) 

-complete 
the 
brainstorming 
question 
- completing 
vocabulary 
task 
-a complete 
the reading 
diagram. 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 
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Unit/ 
Topic 

 
Objectives 

Vocabulary 
Learning 

Strategies ; VLS 
Reading 

Strategies ; RS 

 
 

Task 
option 

 
 

Teaching procedures 

 
 

Evaluation 

 
6 

Classroom 
management 

    
Topic 

 
Group work  

 
(3 periods) 

Terminal 
objective:  
    Students will 
be able to 
complete 
reading text 
structure to 
identify the 
main idea 
/details. 

Enabling  
aims: 
  - paraphrase 
the word 
meaning 
  -be able to 
complete word 
lists 
  -to be able to 
summarize the 
passage 
  -to be able to 
defined the 
effective 
strategies used 

Vocabulary 
Learning 
Strategies ; VLS 
1.2 Analyzing part 
of speech   
1.4 Connecting 
word to a 
personal 
experience  
2.1 Using semantic 
maps   
3.2 Testing 
oneself with word 
tests Reading 
Strategies ; RS 
Finding text 
structure    
Finding main idea, 
details 
Inferencing 
Visualizing 
Self - regulations 
Summary 

1.Input 
- semantic 
map 
- set of 
previewing 
question 
- a set of 
reading texts 

2. 
Condition 
-pair work, 
group work, 
shared 
information, 
complete 
chart, text 
structure 

3. Process 
-linguistic 
and cognitive 
brainstorming 
expressions 
-strategies 
used 
expression 

4. outcome 
- complete 
the word in 
the blank 
and 
exercises. 
-  complete 
the reading  
text structure 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 

STEP I    Pre-task (Priming stage)  
       - Previewing students reading topic 
through completing semantic map 
        - previewing question 
 Phase 1 Vocabulary 
1.2 Analyzing part of speech   
1.4 Connecting word to a personal 
experience  
2.1 Using semantic maps   

- 3.2 Testing oneself with word tests  
- Phase  2 Reading 
-       Finding text structure,   Finding 

main idea, details, Inferencing, 
Visualizing,  Self – regulations,  
Summary 

- STEP II   During-task   (Reading 
process stage) 

- - to encourage students read the 
passage and use strategies freely. 

- students complete chart for their 
reading comprehension. 
- to encourage students do think aloud 
by fill in leaning log 

STEP III  Encouraging  plan 
     Complete the learning log 
assessment and prepare vocabulary 
leaning strategies/reading strategies used 
for reflecting then planning to report in 
front of the class. 

STEP IV  Awakening report 
       Students work in group to discuss 
briefly and make a consensus about 
information from assessment learning log 
after that choose a volunteer to report in 
front of class.  

STEP V  Evaluation/Target outcome 
   Students develop their 
reading/vocabulary learning strategies 
and evaluation. 
    -Vocabulary knowledge and 
development tasks  Extensive 
vocabulary/reading test   (8 marks) 

 
6 

Classroom 
management 

    
Topic 

 
Group work  

 
(3 periods) 
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Unit/ 
Topic 

 
Objectives 

Vocabulary 
Learning 

Strategies ; 
VLS 

Reading 
Strategies ; 

RS 

 
 

Task option 

 
 

Teaching procedures 

 
 

Evaluation 

 
7 

Educational 
Innovation  

    
Topic 

 
Net speak  

 
(3 periods) 

Terminal 
objective:  
  Students will 
be able to 
complete 
reading text 
structure to 
identify the 
main idea and 
evaluation. 

Enabling  
aims: 
- to be able to 
use dictionary 
-to be able to 
summarize 
the passage 
 -to be able to 
defined the 
effective 
strategies used 

Vocabulary 
Learning 
Strategies ; 
VLS 
3.1 Analyzing 
affixes and 
roots  
1.7 Using 
monolingual 
dictionary  
2.4 Keeping 
vocabulary 
notebook  
3.1 Using new 
word sentence 
Reading 
Strategies ; RS 
Finding text 
structure    
Finding main 
idea, details 
Inferencing 
Visualizing 
Self - 
regulations 
Summary 

1.Input 
- chart 
- set of 
previewing 
question 
- a set of 
reading texts 
-pictorial 

2. Condition 
-pair work, 
group work, 
shared 
information, 
complete 
chart, text 
structure 

3. Process 
-linguistic and 
cognitive 
brainstorming 
expressions 
-strategies 
used 
expression 

4. outcome 
- complete the 
word in the 
blank and 
exercises. 
-  complete 
the reading  
text structure 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 

STEP I  Pre-task (Priming stage)  
       - Previewing students reading topic 
through the photos by sharing personal 
experiences 
        - previewing question  - brainstorm 
 Phase 1 Vocabulary 
3.1 Analyzing affixes and roots  
1.7 Using monolingual dictionary  
2.4 Keeping vocabulary notebook  
3.1 Using new word sentence Phase  2 
Reading 

- Finding text structure,   Finding main idea, 
details, Inferencing, Visualizing,  Self – 
regulations,  Summary 

- STEP II   During-task   (Reading process 
stage) 

-   - to encourage students read the passage 
and use strategies freely. 

- students complete chart for their reading 
comprehension. 
- to encourage students do think aloud by fill 
in leaning log 

STEP III  Encouraging  plan 
     Complete the learning log assessment 
and prepare vocabulary leaning 
strategies/reading strategies used for 
reflecting then planning to report in front of 
the class. 

STEP IV  Awakening report 
       Students work in group to discuss briefly 
and make a consensus about information 
from assessment learning log after that 
choose a volunteer to report in front of 
class.  

STEP V  Evaluation/Target outcome 
   Students develop their reading/vocabulary 
learning strategies and evaluation. 
    -Vocabulary knowledge and development 
tasks      Extensive vocabulary/reading test  

(8 marks) 

-complete 
the 
brainstorming 
question 
- completing 
vocabulary 
task 
-a complete 
the reading 
diagram. 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 
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Unit/ 
Topic 

 
Objectives 

Vocabula
ry 

Learning 
Strategies 

; VLS 
Reading 

Strategies 
; RS 

 
 

Task option 

 
 

Teaching procedures 

 
 

Evaluation 

 
8 
 

Teacher’s 
ethics  

 
(3 periods) 

Terminal 
objective:  
  Students will 
be able to 
complete 
reading text 
structure to 
identify the 
main idea and 
details. 

Enabling  
aims: 
 -to be able to 
complete 
vocabulary 
word list 
 -to be able to 
identify the 
main idea 
  -to be able to 
identify and 
details and 
reference 
  - to be able 
to defined the 
effective 
strategies used 

Vocabular
y Learning 
Strategies ; 
VLS 
1.2 
Analyzing 
part of 
speech  
1.5 Using 
keyword 
method 
e.g. 
Synonyms/
Antonyms  
2.4 Keeping 
vocabulary 
notebook  
3.3 Doing 
extra 
vocabulary 
exercises in 
difference 
sources 
Reading 
Strategies ; 
RS 
Finding text 
structure    
Finding 
main idea, 
details 
Inferencing 
Visualizing 
Self - 
regulations 
Summary 

1.Input 
- chart 
- set of 
previewing 
question 
- a set of 
reading texts 
-pictorial 

2. Condition 
-pair work, 
group work, 
shared 
information, 
complete 
chart, text 
structure 

3. Process 
-linguistic and 
cognitive 
brainstorming 
expressions 
-strategies 
used 
expression 

4. outcome 
- complete the 
word in the 
blank and 
exercises. 
-  complete 
the reading  
text structure 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 

STEP I  Pre-task (Priming stage)  
       - Previewing students reading topic through 
the photos by sharing personal experiences 
Phase 1 Vocabulary 
1.2 Analyzing part of speech  
1.5 Using keyword method e.g. 
Synonyms/Antonyms  
2.4 Keeping vocabulary notebook  
3.3 Doing extra vocabulary exercises in difference 
sources  
Phase  2 Reading 

-  Finding text structure,   Finding main idea, 
details, Inferencing, Visualizing,  Self – 
regulations,  Summary 

- STEP II  During-task   (Reading process stage) 
-  - to encourage students read the passage and 

use strategies freely. 
- students complete chart for their reading 
comprehension. 
- to encourage students do think aloud by fill in 
leaning log 

STEP III  Encouraging  plan 
     Complete the learning log assessment and 
prepare vocabulary leaning strategies/reading 
strategies used for reflecting then planning to 
report in front of the class. 

STEP IV  Awakening report 
       Students work in group to discuss briefly and 
make a consensus about information from 
assessment learning log after that choose a 
volunteer to report in front of class.  

STEP V  Evaluation/Target outcome 
   Students develop their reading/vocabulary 
learning strategies and evaluation. 
    -Vocabulary knowledge and development 
tasks 
     Extensive vocabulary/reading test  

(8 marks) 

-complete 
the 
brainstorming 
question 
- completing 
vocabulary 
task 
-a complete 
the reading 
diagram. 
- reflect 
strategies by 
learning log. 
- extensive 
reading test 
 (8 marks) 
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หลักการ;  รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการที่เน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถด้าน
การอ่านเชิงวิชาการ ความรู้ด้านกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์และการใช้กลยทุธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ ตลอดจนความตระหนักในการใช้กล
ยุทธ์ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียน 
 วัตถุประสงค:์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน ความรู้ด้านค าศัพท ์ความสามารด้านการใช้กลยุทธ์ดา้นการเรยีนรู้
ค าศัพท์และความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบฯ 
ขั้นตอน; มีขั้นตอนตามล าดับต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการที่เน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (PREAT Model) 
 

 
 
 
 

         1. ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษ                                         2. ความรูด้า้นค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
         3. กลยุทธด์า้นการเรยีนรูค้ าศพัทแ์ละกลยุทธด์า้นการอ่านภาษาองักฤษ      4. ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอรปูแบบฯ 

 

PREAT Model   

Academic Reading 

Instructional Model  by Using 

Task Based Learning and 

Vocabulary Learning 

 

Social system 

Support system 

Pr
in

cip
le 

of
 re

ac
tio

n 

Step1  :  P 

Pre-task (Priming 
stage) 

 

Step 2 :   R  
During task (Reading 

process stage) 

Step 3:  E 
 Post task 

(Encouraging plan 
stage) 

Step 4 :   A 

(Awakening report) 

Step 5 :   T  
Evaluation 

(Target 
outcome) 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการที่เน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์  

      ส าหรับรายละเอียดของรูปแบบและเนื้อหาของเอกสารประกอบรูปแบบมีดังนี้ 

 ผลของการพัฒนารูปแบบรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการท่ีเน้นภาระงานเป็นฐานและ     

กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ (PREAT Model) ได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีของ

นักวิชาการต่างๆ ประกอบด้วยแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) ทฤษฎี

การสร้างความรู้ (Creative construction theory) ทฤษฏีการรับรู้ภาษาท่ีสอง (Second Language 

Acquisition Theory กิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงานเป็นฐาน (Task based learning)กลยุทธ์ด้าน

การเรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning Strategies; VLS)และกลยุทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 

(Reading Strategies; RS) และพัฒนาตามหลักการ แนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน

ของ Joyce, Weil, and Calhoun (2009) ร่วมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) โดยรูปแบบมี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ขัน้ท่ี 1  (Pre-task) สร้างความสนใจ (Primming) 
Phase 1 Vocabulary 

- การกระตุ้นความรูเ้ดมิ (Activating schema)    - การสาธติ (Model of vocabulary learning strategies)  
- การฝึก (Practice)     

 Phase  2 Reading 
- ระบุจุดประสงคใ์นการอ่าน (Setting reading  objectives)    -กระตุน้ความรูเ้ดมิเกีย่วกบับทอ่าน (Activate schema /preview) 
- สาธติการใชก้ลยุทธ์ดา้นการอ่าน (Model of reading strategies) 

ขัน้ท่ี 2  (Task cycle)กระบวนการอ่าน (Reading process) 
               เป็นการฝึกการใชก้ลยุทธ์การอ่านและกลยุทธ์ดา้นการเรยีนรูค้ าศพัทอ์ย่างอสิระโดย  แบง่เป็น กลยุทธ์ดา้นการเรยีนรูค้ าศพัทป์ระกอบดว้ย กลยุทธ์ดา้น
การคน้หาค าศพัทใ์หม ่(Ascertaining strategies) ประกอบดว้ย 1.1 การเดาความหมายจากบรบิท (guess from textual context) 1.2 การวเิคราะห์หน้าทีข่องค า 
(analyze part of speech) 1.3 การวเิคราะหโ์ครงสรา้งค า (analyze affixes and roots) 1.4 การเชือ่มค าไปสูป่ระสบการณ์เดมิ (connect word to a personal 
experience) 1.5 การศกึษาค าทีส่ าคญั (use key word method, e.g. Synonyms /antonyms) 1.6 การจดักลุ่มค าประเภทเดยีวกนั (use of the categories word 
group) 1.7 การสบืคน้พจนานุกรมเจา้ของภาษา (monolingual dictionary)กลยุทธ์ดา้นการเกบ็รวบรวมค าศพัท ์(Storing Strategies) ประกอบดว้ย 2.1 การใช้
แผนภูมคิวามหมาย ( use semantic maps) 2.2 การถอดความ (paraphrase the word meaning) 2.3 การจดัค าเป็นหมวดหมู่การค า (word lists)  2.4 ฝึกการใช้
พจนานุกรม (practice using dictionary)   2.5เกบ็รวบรวมค าศพัทไ์วใ้นสมดุรวบรวมค าศพัท ์(keep vocabulary notebook) และกลยุทธ์ดา้นการขยายวงค าศพัท ์
(Elaborating strategies) ประกอบดว้ย 3.1 การน าศพัทใ์หม่มาแต่งประโยค (use new word sentence) 3.2 การทดสอบค าศพัท ์(test oneself with word tests) 3.3 
ฝึกการใชค้ าศพัทเ์ดมิในบรบิทการใชภ้าษาอืน่ๆ (do extra vocabulary exercises in difference sources) และ กลยุทธ์ดา้นการอ่าน ไดแ้ก ่การใชโ้ครงสรา้งในตวับท
อ่าน (Text structure) การหาใจความส าคญั/รายละเอยีด(Finding main idea/details)การอนุมานความหมายในบทอ่าน (Inference) การจนิตนาการความหมาย 
(Visualizing)การควบคมุความเขา้ใจดา้ยตนเอง (Self-regulation) การสรปุเรือ่งทีอ่่าน(Summarizing)  
ขัน้ท่ี 3  (Post task)   สนับสนุนการวางแผน (Encouraging  plan)  
               การวางแผนรายงานเกีย่วกบักลยุทธ์ทีใ่ชใ้นการการเรยีนรูค้ าศพัทแ์ละการอ่าน  
(Planning of vocabulary learning/reading strategies used) ทีไ่ดจ้ากการจดบนัทกึระหวา่งอ่าน (Reading log) 
ขัน้ท่ี 4  ตระหนักรู้ในการรายงาน (Awakening report) 
          ผูเ้รยีนเตรยีมรายงานโดยการบอกความคดิของตนเองในการใชก้ลยุทธ์ในการเรยีนรูค้ าศพัทแ์ละกลยุทธ์ที่ใชใ้นอ่านบทอ่านนัน้ๆ (think aloud 
vocabulary/reading strategies used) ความเขา้ใจในการอ่าน โดยรายงานเป็นกลุม่ หรอื เป็นคู ่ตวัแทนกลุม่ หรอืตวัแทนคู ่สลบักนัในแต่ละบทเรยีน และสะทอ้นคดิ 
(Reflecting)การใชก้ลยุทธ์ดา้นการเรยีนรูค้ าศพัท์และการอ่าน 
ขัน้ท่ี 5 (Evaluation)   เป้าหมายด้านผลลพัธ ์(Target outcome)  
ขัน้พฒันาดา้นค าศพัท ์(Development vocabulary) เพื่อใหผู้เ้รยีนน าค าศพัทเ์หล่านัน้ไปสู่ระดบัสื่อสารในระดบักระบวนการขัน้สงู (depth 
processing)และระดบัทีซ่บัซอ้น (complexity) โดยแบ่งกจิกรรมออกเป็น  2  ภาระงาน ดงันี้   
   ส่วนที ่1  ภาระงานดา้นการพฒันาความรู้ดา้นค าศพัท ์(Vocabulary knowledge development  tasks) 
   ส่วนที ่2 แบบทดสอบการอ่านประจ าบทเรยีน (Extensive reading)   
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 องค์ประกอบท่ี 1 หลักการ 

 รูปแบบรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการที่เน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้

ค าศัพท์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและความรู้ด้านค าศัพท์ ตลอดจนแรงจูงใจในเชิงบวก 

การเห็นประโยชน์และคุณค่าของการอ่านเชิงวิชาการที่เน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้านการ

เรียนรู้ค าศัพท์ โดยให้ผู้เรียนด าเนินภาระงานเป็น แบบเดี่ยว แบบคู่หรือภายในกลุ่มย่อย  มีการชี้แนะ

ทั้งจากครูและเพ่ือน เน้นการปฏิบัติงานที่มีผลลัพธ์มากกว่ารูปแบบภาษาหรือเน้นความหมายทาง

ภาษามากว่ารูปแบบ โดยใช้สื่อการอ่านที่จัดระดับความยากง่ายเหมาะกับวัยและหลากหลายความ

สนใจของผู้เรียน 

 องค์ประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค์ 

 รูปแบบรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการท่ีเน้นภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน 

การเรียนรู้ค าศัพท์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและความรู้ด้านค าศัพท์ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน ความรู้ด้านค าศัพท์ ความสามารด้านการใช้กลยุทธ์ด้านการ

เรียนรู้ค าศัพท์และความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบฯ 

 องค์ประกอบท่ี 3 ข้ันการด าเนินงาน 

 การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ PREAT Model มี 5 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นที ่1  (Pre-task) สร้างความสนใจ (Priming) 

 ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมผู้เรียน โดยมีการแบ่งการเตรียมผู้เรียนออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

  -ขั้นเตรียมค าศัพท์ (Phase 1 Vocabulary) 

 ประกอบด้วยการกระตุ้นความรู้เดิม (Activating schema)เกี่ยวกับค าศัพท์  การสาธิต

วิธีการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ (Model of vocabulary learning strategies) การฝึกใช้กลยุทธ์

คร่าวๆ (Practice) และการสะท้อนผล/ขยายผล  (Reflecting/extended)ของกลยุทธ์ค าศัพท์ 

 -ขั้นเตรียมการอ่าน (Phase 2 Reading) 

เป็นการระบุจุดประสงค์ในการอ่าน (Setting reading  objectives) กระตุ้นความรู้เดิมเกี่ยวกับบท

อ่าน (Activate schema /preview) และการสาธิตการใช้กลยุทธ์ด้านการอ่าน (Model of reading 

strategies) 
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 ขั้นที ่2 (Task cycle)กระบวนการอ่าน (Reading process) 

      เป็นการฝึกการใช้กลยุทธ์การอ่านและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์อย่างอิสระโดย 

แบ่งเป็น กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ประกอบด้วย  กลยุทธ์ด้านการค้นหาค าศัพท์ใหม่ 

(Ascertaining strategies) ประกอบด้วย 1.1 การเดาความหมายจากบริบท (guess from textual 

context) 1.2 การวิเคราะห์หน้าที่ของค า (analyze part of speech) 1.3 การวิเคราะห์

โครงสร้างค า (analyze affixes and roots) 1.4 การเชื่อมค าไปสู่ประสบการณ์เดิม (connect 

word to a personal experience) 1.5 การศึกษาค าที่ส าคัญ (use key word method, e.g. 

Synonyms /antonyms) 1.6 การจัดกลุ่มค าประเภทเดียวกัน (use of the categories word 

group) 1.7 การสืบค้นพจนานุกรมเจ้าของภาษา (monolingual dictionary) 

กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค าศัพท์ (Storing Strategies) ประกอบด้วย  2.1 การใช้แผนภูมิ

ความหมาย ( use semantic maps) 2.2 การถอดความ (paraphrase the word meaning) 

2.3 การจัดค าเป็นหมวดหมู่การค า (word lists) 2.4 ฝึกการใช้พจนานุกรม (practice using 

dictionary) 2.5เก็บรวบรวมค าศัพท์ไว้ในสมุดรวบรวมค าศัพท์ (keep vocabulary notebook) 

และกลยุทธ์ด้านการขยายวงค าศัพท์ (Elaborating strategies) ประกอบด้วย 3.1 การน าศัพท์ใหม่มา

แต่งประโยค (use new word sentence) 3.2 การทดสอบค าศัพท์ (test oneself with word 

tests) 3.3 ฝึกการใช้ค าศัพท์เดิมในบริบทการใช้ภาษาอ่ืนๆ (do extra vocabulary exercises in 

difference sources) 

 ส่วนกลยุทธ์ด้านการอ่าน ได้แก่ การใช้โครงสร้างในตัวบทอ่าน (Text structure) การหา

ใจความส าคัญและรายละเอียดของเรื่อง(Finding main idea, details) การอนุมานความหมายในบท

อ่าน (Inferenceing) การควบคุมความเข้าใจด้ายตนเอง (Self-regulation)การจินตนาการ

ความหมาย(Visualizing)การสรุปเรื่องที่อ่าน(Summarizing) 

 ขั้นที ่3 (Post task)  สนับสนุนการวางแผน (Encouraging  plan)  

            การวางแผนรายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการการเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน  

(Planning of vocabulary learning/reading strategies used) ที่ได้จากการจดบันทึกระหว่างอ่าน 

(Reading log) 

 ขั้นที ่4 ตระหนักรู้ในการรายงาน (Awakening report) 

          ผู้เรียนเตรียมรายงานโดยการบอกความคิดของตนเองในการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์



  

 

372 

และกลยุทธ์ที่ใช้ในอ่านบทอ่านนั้นๆ (think aloud vocabulary/reading strategies used) ความ

เข้าใจในการอ่าน โดยรายงานเป็นกลุ่ม หรือ เป็นคู่ ตัวแทนกลุ่ม หรือตัวแทนคู่ สลับกันในแต่ละ

บทเรียน และสะท้อนคิด (Reflecting)การใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และการอ่าน 

 ขั้นที ่5 (Evaluation) เป้าหมายด้านผลลัพธ์ (Target outcome)  

         ขั้นพัฒนาด้านค าศัพท์ (Development vocabulary) เพ่ือให้ผู้เรียนน าค าศัพท์เหล่านั้นไปสู่

ระดับสื่อสาร โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น  2  ภาระงาน ดังนี้  

ส่วนที่ 1  ภาระงานด้านการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ (Vocabulary knowledge development  

tasks) 

   ส่วนที่ 2 แบบทดสอบการอ่านประจ าบทเรียน (Extensive reading)     

           แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการเรียนการสอน 

 องค์ประกอบท่ี 4 กระบวนการเรียนการสอน 

          ผู้เรียนและผู้สอนมีบทบาทต่างๆ ในแต่ละข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. บทบาทของผู้เรียน (The student’s role) 

 ขั้นที ่1 การกระตุ้น อยู่ในขั้นก่อนปฏิบัติงานหรือขั้นการจัดการผู้เรียนถูกกระตุ้นจากผู้สอนให้

มีการตั้งวัตถุประสงค์ คิดทบทวนความรู้เดิม และวางแผนการอ่านเป็นการอุ่นเครื่องก่อนเรียน 

 ขั้นที ่2 การเตรียมตัว อยู่ในขั้นสนับสนุนขณะปฏิบัติงาน ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

จากการเรียนโดยการจับคู่ หรือแบ่งกลุ่ม ซึ่งลดความกดดันจากการสอนแบบที่มาจากการต้องตอบ

ค าถามจากครูฝุายเดียว มาเป็นการเรียนที่ผู้เรียนส่งเสริมกันเองระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียน นอกจากนี้ 

ผู้เรียนยังได้เรียนรู้จักกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ิมขึ้น เช่นการเชื่อมโยงความรู้ ถามค าถามเมื่ออ่าน สร้างภาพ

จินตนาการ และใช้การเดา เป็นต้น โดยผู้เรียนจะต้องมีการเตรียมการรายงานสิ่งที่ได้จากการ

ปฏิบัติงานในขั้นต่อไปด้วย 

 ขั้นที ่3 การรายงาน อยู่ในขั้นหลังปฏิบัติงานหรือการฝึกฝน ผู้เรียนจะต้องรายงานผลจากการ

ปฏิบัติงาน และเรียนรู้จักกลยุทธ์เพิ่มข้ึน อาทิกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ กลยุทธ์ด้านการอ่าน เช่น 

สรุปความ ตรวจสอบความเข้าใจ หรือความถูกต้องแล้ว โดยมีการสร้างความมั่นใจ ปรับปรุงแก้ไข 

และฝึกฝน 
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 ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความรู้ อยู่ในขั้นประเมิน ผู้เรียนประเมินตนเอง โดยท าแบบทดสอบ หรือ

ท าความเข้าใจ หรือน าสิ่งที่ปฏิบัติภาระงานไปประยุกต์ใช้ ซึ่งอาจมีการท ากิจกรรมค าศัพท์และการ

อ่านเพิ่มเติมเพ่ือจะได้กลยุทธ์เพ่ิมข้ึน และมีความช านาญต่อไป 

 2. บทบาทของผู้สอน (The teacher’s role) 

 ขั้นที่ 1 สาธิตสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักใช้กลยุทธ์ (model) ขั้นก่อนปฏิบัติงานหรือขั้นการ

จัดการ ผู้สอนมีบทบาทด้านการเป็นผู้สาธิตการใช้กลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้กับ

ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดจากสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้วในตัว และช่วยให้มีการวางแผนการอ่าน

และค าศัพท์และการตั้งวัตถุประสงค์การอ่านได้อย่างถูกทิศทาง โดยผู้สอนจะเป็นผู้คอยช่วยเหลือให้

ผู้เรียนเกิดความคิด ซึ่งอาจช่วยเขียน mind mapping หรือค าศัพท์บางค าที่จ าเป็นต้องใช้ในการอ่าน

เนื้อเรื่องต่อไปบนกระดาน 

 ขั้นที่ 2 อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน (Facilitator)ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวก

ช่วยแนะน าการวางแผน และ การตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่านเพ่ือให้การอ่านเริ่มต้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนได้รู้จักกลยุทธ์ที่จ าเป็นบางอย่างที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องจากการอ่าน 

 ขั้นที่ 3.ควบคุมการวางแผนก่อนรายงาน (Control)อยู่ในขั้นที่ผู้สอนได้ควบคุมการวาง

แผนการใช้กลยุทธ์ต่างๆของผู้เรียนเพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนการรายงานต่อไป 

 ขั้นที่ 4.ฝึกฝนผู้เรียน(Coach students)ขั้นหลังปฏิบัติงานหรือการฝึกฝนผู้สอนมีบทบาท

ด้านการแนะน าการใช้กลวิธีอ่านอ่ืนๆ อีกเมื่อผู้เรียนประสบปัญหาการอ่านติดขัด เช่นการสรุปความ 

การย้อนกลับไปอ่านเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ รวมทั้งการปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง ทั้งนี้ อาจมี

การใช้ภาษาที่ 1 เข้าช่วยในการอ่านด้วย นอกจากนี้ ผู้สอนยังท าหน้าที่เป็นผู้ที่หาเนื้อหาที่เหมาะสม

กับผู้เรียนในการฝึกฝนผู้เรียน ให้เกิดความช านาญในการใช้กลยุทธ์ต่างๆที่ศึกษาไปในชั้นเรียน 

 ขั้นที่ 5.ประเมินกลยุทธ์และความสามารถ (Evaluation)อยู่ในขั้นประเมิน ผู้เรียนประเมิน

ตนเอง โดยท าแบบทดสอบ หรือท าความเข้าใจ หรือน าสิ่งที่ปฏิบัติภาระงานไปประยุกต์ใช้ ซึ่งอาจมี

การท ากิจกรรมค าศัพท์และการอ่านเพ่ิมเติมนอกเวลาเพ่ือจะได้กลยุทธ์เพ่ิมขึ้น และมีความช านาญ

ต่อไป 

 ส าหรับเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ประกอบด้วย 
 1. ระบบสังคม (Social system) 
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 เน้นการท างานที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับ 

ผู้สอนจากการปฏิบัติภาระงานร่วมกันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

 2. หลักการตอบสนอง (Principle of reaction) 

บทบาทของผู้สอนตอบสนองในฐานะเป็นผู้อ านวยความสะดวก รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียน 

รู้จักคิดและให้ข้อมูลย้อนกลับผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบให้เสริมต่อความรู้

(Scaffolding) ตามความแตกต่างและความต้องการผู้เรียน รวมทั้งฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความช านาญ  

มากขึ้น 

 3. ระบบสนับสนุนหรือสิ่งสนับสนุน (Support system) 

 การสอนอ่านเชิงวิชาการท่ีเน้นภาระงานเป็นฐานจะต้องมีการเตรียมการเพ่ือสนับสนุนให้การ

ใช้รูปแบบการอ่านเน้นภาระงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ประกอบด้วยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติให้พร้อม พอเพียงกับความต้องการของผู้เรียน จัดเวลา สื่อการอ่านให้เหมาะสมกับระดับ

ความรู้ของผู้เรียน รวมทั้งจัดสถานที่และสร้างบรรยากาศการอ่านท่ีผ่อนคลาย 

 องค์ประกอบที่ 5 การวัดและประเมินผล 

 การด าเนินงานตามรูปแบบท าให้ผู้เรียนผู้ใหญ่ได้ผลลัพธ์โดยมีการ 

 1. พัฒนาความสามารถในการอ่าน 

 2. พัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ 

 3. เสริมสร้างความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบฯ 

การจัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นในการปฏิบัติการสอนอ่านเชิงวิชาการท่ีเน้นภาระงานเป็นฐานฯ 

 ก่อนด าเนินการสอนอ่านตามแผนการเรียนรู้ ให้จัดเตรียมสิ่งต่างๆ ดังนี้ 

 1. ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมอย่างละเอียดก่อนที่จะด าเนินการ 

 2. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจกรรมแต่ละครั้งให้พร้อม 

และเพียงพอส าหรับผู้เรียน ซึ่งสื่อหลักๆ ที่เสนอไว้ในแผน 

 3. แบบบันทึกการเรียนและส ารวจความคิดเห็นผู้เรียนต่อกิจกรรม (ภาคผนวก) 

 4. แบบบันทึกการอ่านโดยบอกความคิดออกมาดังๆ (ภาคผนวก) 

 5. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม อาท ิปากกาเขียนไวท์บอร์ด แผนที่ 

รูปภาพ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ หากผู้สอนมีเทคโนโลยีพร้อม อาจเตรียมน าเสนองานและตัวอย่าง

ชิ้นงานโดยใช้ Power point 
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 6. จัดเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดและประเมินผล 

 การวัดและประเมินผล 

 การวัดและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบก าหนดไว้ 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการ

ด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบ ระยะด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบ และระยะหลังเสร็จสิ้นการด าเนิน

กิจกรรมตามรูปแบบ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ทั้งสิ้น จ านวน 6 ชุดคือ 

 1. แบบทดสอบการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 

 2. แบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์ 

 3. แบบประเมินคะแนนของกิจกรรมประกอบรูปแบบ  

 4. แบบประเมินความสามารถการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่าน 

 5.แบบบันทึกการอ่านโดยบอกความคิดออกมาดังๆ 

 6. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ  

 ทั้งนี้ ผู้สอนมีข้ันตอนการตามรายละเอียดของเครื่องมือ ได้แก่ 

 1. ทดสอบความเข้าใจในการอ่านก่อนใช้รูปแบบจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบ

ความเข้าใจในการอ่านจ านวน 40 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 40 นาที โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้คือ 

ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน ทั้งนี้ เพื่อทราบข้อมูลความเข้าใจในการอ่านของ

กลุ่มตัวอย่างก่อนท ากิจกรรมเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และค านวณหาค่าร้อยละ 

 2. ทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์ก่อนใช้รูปแบบจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบความ

เข้าใจด้านค าศัพท์จ านวน 40 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 40 นาที โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้คือ ข้อที่

ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน ทั้งนี้ เพ่ือทราบข้อมูลความเข้าใจด้านค าศัพท์ของ

กลุ่มตัวอย่างก่อนท ากิจกรรมเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และค านวณหาค่าร้อยละ 

 3. ส ารวจการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านก่อนใช้รูปแบบฯ 

โดยใช้แบบสอบถามกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้

ทราบกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านที่กลุ่มตัวอย่างมีอยู่เดิมก่อนเรี ยนเป็น

ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ความเหมาะสม 5 ระดับ จากน้อยไปหามาก  

 4. นักศึกษาอ่านบทความโดยบอกความคิดออกมาดังๆ แล้วผู้วิจัยบันทึกข้อมูลลงในแบบ

บันทึก และน ามาวิเคราะห์เพื่อหากลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านเชิงคุณภาพ 
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 5. ให้นักศึกษาทุกคนท าแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านเมื่อท ากิจกรรมครบ 9 ครั้ง 

ให้เวลาในการสอบ 40 นาที โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้คือ ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบ

ผิดให้ 0 คะแนน แล้วหาค านวณหาค่าร้อยละ ทั้งนี้เพ่ือทราบข้อมูลความสามารถของผู้เรียนหลัง  

  6. ให้นักศึกษาทุกคนทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์ก่อนใช้รูปแบบจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบ

ความรู้ด้านค าศัพท์จ านวน 40 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 40 นาที โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้คือ ข้อ

ที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน ทั้งนี้ เพ่ือทราบข้อมูลความเข้าใจด้านค าศัพท์ของ

กลุ่มตัวอย่างก่อนท ากิจกรรมเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  

 7. ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์/กลยุทธ์ การอ่าน เมื่อท า

กิจกรรมครบ 8 ครั้ง เพ่ือทราบข้อมูลการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ในการการอ่านของผู้เรียน

หลังท ากิจกรรม และวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยความเหมาะสม 5 ระดับ จากน้อย ไปหามาก  

8. นักศึกษาอ่านบทความโดยบอกความคิดออกมาดังๆ แล้วผู้วิจัยบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก และ

น ามาวิเคราะห์เพ่ือหากลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์เชิงคุณภาพ 

 9. กรอกแบบสอบถามความคิดเห็นหลังท าการสอนอ่านเชิงวิชาการที่ เน้นภาระงานเป็นฐาน

และกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ เมื่อท าภาระงานครบ 8 ครั้ง เพ่ือทราบข้อมูลความคิดเห็นของ

ผู้เรียนหลังท ากิจกรรมโดยจะได้ข้อมูลเชิงปริมาณในค าถามปิด และเชิงคุณภาพในค าถามเปิด ในเชิง

ปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยความเหมาะสม 5 ระดับ จากน้อยไปมาก 

 10. ประเมินผลการเรียนจากคะแนนการท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบทุกครั้งหลังเรียนจาก

บทเรียน กับคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดจากการท าแบบทดสอบหลังการเรียน 

 11. สรุปการวัดและประเมินผล 

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ผู้สอนควรศึกษาท าความเข้าใจรายละเอียดแต่ละขั้นตอน และจัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ ให้พร้อม เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น โดยผู้สอนสามารถปรับเพ่ิมหรือลด

ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมได้ตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 
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ภาคผนวก  ง 
แผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมภายใต้รูปแบบ 
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ตารางสรุปกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพทท์ี่น าเสนอในแต่ละบท 

Vocabulary Learning Strategies Unit 

1 

Unit 

2 

Unit 

3 

Unit 

4 

Unit 

5 

Unit 

6 

Unit 

7 

Uni

t 8 

1. กลยุทธด์้านการค้นหาค าศัพท์ใหม่ (Ascertaining strategies) 

1.1 การเดาความหมายจากบริบท 
(Guessing the meaning from context 
clues) 

        

1.2 การวิเคราะห์หนา้ที่ของค า (Analyzing 
part of speech) 

        

1.3 การวิเคราะห์โครงสร้างค า (Analyzing 
affixes and roots) 

        

1.4 การเชื่อมค าไปสู่ประสบการณ์เดิม 
(Connecting word to a personal 
experience) 

        

1.5 การศึกษาค าที่ส าคัญ (Using keyword 
method e.g. Synonyms/Antonyms) 

        

1.6 การจัดกลุ่มค าประเภทเดยีวกัน (Using 
of the categories word group) 

        

1.7 การสืบค้นพจนานกุรมเจ้าของภาษา 
(Using monolingual dictionary) 

        

2. กลยุทธด์้านการเกบ็รวบรวมค าศัพท์ (Storing Strategies) 
2.1การใช้แผนภูมิความหมาย (Using 

semantic maps) 

        

2.2 การถอดความ (Paraphrasing the word 

meaning) 

        

2.3 การจดัค าเป็นหมวดหมูก่ารค า (Using 

word lists) 

        

2.4 การเก็บค าศัพท์ไว้ในสมุดบนัทกึ (Keeping 

vocabulary notebook) 

        

3. กลยุทธด์้านการขยายวงค าศัพท์ (Elaborating strategies) 

3.1 การน าค าศัพทม์าใช้ในประโยคใหม่ (Using 

new word sentence) 

        

3.2 การทดสอบค าศัพท์ (Testing oneself 

with word tests) 

        

3.3 ฝึกการใช้ค าศัพทเ์ดิมในบริบทการใช้ภาษา

อื่นๆ(Doing extra vocabulary exercises in 

difference sources) 
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Lesson plan 2 

Subject: English for teachers 

Level: 2nd year, Rajabhat University Students                   Time: 4 hours 

Theme: Curriculum development                                     Topic; Local curriculum 

---------------------------------------------------------------- 

Terminal objective:  students will be able to complete chart to identify the main idea and 

         details. 

Enabling aims    :       -to be able to guess the word meaning from context clues 

     -to be able to identify text structure 

     -to be able to identify the main idea and details. 

     -to be able to summarize the passage. 

     -to be able to identify the effective strategies used 

Contents  :   reading passage “Local curriculum” 

Vocabulary learning strategies;   

 1.1 Guessing the meaning from context clues  

 1.5 Using keyword method e.g. Synonyms/Antonyms 

 2.3 Using word lists 

                     3.2 Testing oneself with word tests 

 Reading strategies; 

   Finding text structure 

Finding main idea/details 

Inferencing 

Visualizing 

Self-regulation 

Summarizing 

         Materials:   reading text, pictures, learning log, exercises. 
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Objectives 

 

Procedures 

Vocabulary 

learning 

strategies 

(VLS)/Reading 

strategies’ 

name (RS) 
 

Teacher’s activities 

 

Student’s 

activities 

 

This phase 

aims to help 

Ss to check 

their 

vocabulary 

knowledge 

and to 

promote 

student s 

’vocabulary 

learning 

strategies 

(VLS), plan 

their study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priming stage 

Phase 1 vocabulary 

1. Teacher activates students’ background 

knowledge and previewing) 

2. Previewing students reading topic through 

the photos by asking questions 

     T:  Activating background knowledge is very 

important in reading because it can help you 

understand the passage more clearly and quickly. 

Now, your answers to the questions are your 

background knowledge. You will see that your 

background knowledge is different and not equal 

depending on your experiences. Now, I’d like to put 

you work in pairs. Well, class look at this picture. 
      -What do you see in the photo? 

      -What do you think the students are talking about? 

     -What do you think is important at an educational 

institution?  

- What kind of vocabulary you expected to find in the 

passage?  (Task1) 

 

 

 

Pay attention 

 

 

 

Students work 

in pairs and 

discuss 

 

 

 

 

 

Students work 

in group and 

discuss 

 

  

 

 

Activating 

background 

knowledge 

and 

previewing. 

(RC/VLS) 
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Objectives 

 

Procedures 

 

Vocabulary 

learning 

strategies 

(VLS)/Reading 

strategies’ 

name (RS) 

 

Teacher’s activities 

 

Student’s 

activities 

This phase 

aims to help 

Ss to check 

their 

vocabulary 

knowledge 

and to 

promote 

student s 

’vocabulary 

learning 

strategies 

(VLS), plan 

their study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priming stage 
Phase 1 vocabulary 

3. Teacher model of vocabulary learning 
strategies 

Example passage 

Visit anywhere in the world, and you probably notice a 
number of similarities. There are students, teachers, books, 
chalkboards and exams everywhere. However, a school 
system in one country is not identical to the system in any 
other country. It cannot be exactly the same because each 
culture is different. 
           T: Do you understand every word in the 
text?  If not, just underline and skip it. We will check 
it together later.     
           T: Ok class, I am going to read the 
passage about ‚school and curriculum‛ I find some 
word that I couldn’t identify the meaning so it’s 
obstacle to me. The way I solve the problem is 
looking the word/sentences around it.  I, finally, find 
the possible meaning of that word.   
         According to the passage, after I read once 
time but I don’t exactly know the word identical.  I 
notice NOT identical and read sentences around I 
found that ‚CANNOT‛ be exactly the same‛ yes, I 
figure out the probably meaning of the word 
identical is same. Wow I got it. Now, it’s your turn to 
practice this strategy                                  
(Task2). 

 

 

 

 

 

 

 

Pay attention 

Pay attention 

 

Practice 
vocabulary 
learning 
strategy 
Guessing the 
meaning from 
context clues 
(1.1) and think 
aloud about 
the strategies 
that they 
used.  
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Objectives 

 

Procedures 

Vocabulary 
learning 

strategies 
(VLS)/ 

Reading 

strategies’ 

name (RS) 

 

Teacher’s activities 

 

Student’s 

activities 

This phase 

aims to help 

Ss to check 

their 

vocabulary 

knowledge 

and to 

promote 

student s 

’vocabulary 

learning 

strategies 

(VLS), plan 

their study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priming stage 
Phase 1 vocabulary 

4. Teacher model of vocabulary learning 
strategies 

Example passage 
Education in United Stated is available to everyone, but not all 

schools are equal.  Public primary or secondary schools are free 

for everyone; there is no tuition.  Almost of all 80 percent of all 

Americans are high school graduates.   

     T: Class, one vocabulary learning strategy can 
help you when you struggle with word meaning is 
‚Use keyword method e.g. Synonyms/Antonyms.‛ The 
steps are;   
            1. Reread the sentence and look for key 
ideas to help you figure out the word. Think about 
what make sense. 
            2. Reread the sentences before and after, 
then looking for a clues and synonyms. 
        T: The answer is right there in the sentence. It 
say that the… ‚Schools are free‛ …so ‚free‛ must 
mean ‚no tuition‛ I writ that on my Think aloud sheet. 
        T: highlight, or underline each word part, 
explaining to students how the synonyms adjust the 
meaning. Now you know how to use keyword method 
e.g. Synonyms/Antonyms from my modeling. Now, it’s 
your turn to read paragraph 2 and practice this 
strategy (Task 4). 
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Pay 

attention 

 
Practice 
vocabulary 
learning 
strategy 
Using 
keyword 
method e.g. 
Synonyms/A
ntonyms 
(1.5)and 
think aloud 
about the 
strategies 
that they 
used.  
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Objectives 

 

Procedures 

Vocabulary 
learning 

strategies 
(VLS)/ 

Reading 

strategies’ 

name (RS) 

 

Teacher’s activities 

 

Student’s 

activities 

This phase 

aims to help 

Ss to check 

their 

vocabulary 

knowledge 

and to 

promote 

student s 

’vocabulary 

learning 

strategies 

(VLS), plan 

their study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priming stage 
Phase 1 vocabulary 

5. Teacher model of vocabulary learning 
strategies 

      T:  Class, to apply vocabulary for reading skills is 
essential for you to enhancing your reading 
comprehension, one of vocabulary learning strategies 
that you have to precise are ‚Word lists‛. There is 
various ways to categorize words such as, by 
meaning, part of speech, characteristic etc. When you 
think about word list you have figure out in your mind 
what are those words share the similarity of 
characteristic or lexical. Now I will demonstrate how I 
categorize the word from paragraph 1 for you. 
     T: The given example, I have part of speech to 
classify academic word for you and now you can 
practice vocabulary learning strategy Word lists (2.3) 
and think aloud about the strategies that they 
used.(Task 5) 

 

 

 

 

Pay 

attention 

 

 

 

Pay 

attention 

 
Practice 
vocabulary 
learning 
strategy 
Word lists 
(2.3)and 
think aloud 
about the 
strategies 
that they 
used.  
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Objectives 

 

Procedures 

Vocabulary 
learning 

strategies 
(VLS)/ 

Reading 

strategies’ 

name (RS) 

 

Teacher’s activities 

 

Student’s 

activities 

This phase 

aims to help 

Ss to check 

their 

vocabulary 

knowledge 

and to 

promote 

student s 

’vocabulary 

learning 

strategies 

(VLS), plan 

their study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priming stage 
Phase 1 vocabulary 

6. Teacher model of vocabulary learning 
strategies 

   T:  class, vocabulary learning strategies ‚Testing 

oneself with word tests‛  is the strategy for checking 

whether you understand  the words that you already 

learned or not, it also expand and apply your word 

knowledge to new contexts for supporting real 

communication. For example of the word from 

paragraph 1. ‚culture‛ 

   T:  I choose the word in the box to fill in the first 

blank, by considering follow; 1) Which part  of  

speech in the blank should be?  2) According to 

number 1. If it is correct, I ask myself ‚can the 

sentence be meaningful?‛   OK, class you can 

practice vocabulary learning strategy Testing oneself 

with word tests (3.2) and think aloud about the 

strategies that they used. (Task 6) 
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Practice 
vocabulary 
learning 
strategy 
Testing 
oneself with 
word tests 
(3.2) and 
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strategies 
that they 
used.  
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Objectives 

 

Procedures 

Vocabulary 
learning 

strategies 
(VLS)/ 

Reading 

strategies’ 

name (RS) 

 

Teacher’s activities 

 

Student’s 

activities 

This phase 

aims to help 

Ss to check 

their 

vocabulary 

knowledge 

and to 

promote 

student s 

’vocabulary 

learning 

strategies 

(VLS), plan 

their study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priming stage 
Phase 2  Reading 

7. Teacher model of Reading strategies 
  T: When you read the passage, effective reading 
strategy that is promoted reading comprehension and 
identify the author’s purpose for presenting 
information called ‚Text structure‛ 
   T: The way to identify text structure consisted of 1) 
search for signal words/phrases, 2) write the relates 
ideas on the basis of statement e.g. different or 
similar, compare and contrast, problem solution, 
description, cause and effect, definition, procedure 
etc. 
   T: For example; when I read the 1st paragraph, I 
highlight the signal words… However….…then, I think 
about… How are they similar? / How are they 
different?    Signal words ;…… However… … 
      Topic ;…..school in the world…… 
     How are they similar?… students, 
teachers, books, chalkboards and exams.. 
 How are they different?  … culture …………..  

      T:   class, when I have signal words I can identify 

the passage that ‚compare and contrast.‛ between 

the similarity of schools and different of school 

system, Now I will fill in the reading text structure, so 

the first one example has been done for you. 

(Task 7) 
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strategy 

Finding text 
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used.  
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Objectives 

 

Procedures 

Vocabulary 
learning 

strategies 
(VLS)/ 

Reading 

strategies’ 

name (RS) 

 

Teacher’s activities 

 

Student’    

s activities 

This phase 

aims to help  

Ss to check 

their vocabulary 

knowledge and 

to promote 

student s 

’vocabulary 

learning 

strategies 

(VLS), plan 

their study. 

 

 

 

 

 

 

 

Priming stage 
Phase 2  Reading 

8. Teacher model of Reading strategies 
   T:  Now I am going to model a strategy that you can get the main idea of 

your reading text.  A good main idea contains information that can help you to 

remember the important details in a paragraph. It is the most important thought 

about the topic. If a paragraph has more than one piece of information, I create 

the main idea by finding the most important information. I also decide if one of 

the ideas are included in another idea, or when you come across to more than 

one information, the trick is that trying to find any statement we can leave out 

and the reminders still contain information to help  you understand the whole 

paragraph, that one is not considered as the main idea. 

    T:  I am going to read the 1st  paragraph of ‚Education:  A Reflection of 

society‛  aloud. Follow along while I read. Now that we  ’ve read that paragraph, 

let ‘s identify the most important WHO or WHAT. Now we’re read the paragraph, 

I will find and name the most important  WHO or WHAT In the paragraph.  After 

I think it’s not about the person but it about  WHAT.   For example, what is the 

first paragraph mentioned?  I answer myself ‚it might be about school system in 

the world (Topic), and then I continue to read to find the right answer. So the 

most important information about education state is that;  ‚a school system in 

one country is not identical to the system in any other country.‛  This statement 

from the most important fact about school system in the world  Now we need to 

write main idea statement. Remember, it needs to be a short sentence that 

includes the most important ideas.  Possible main idea: ‚Schools in the world are 

not similar because each culture is different so the educational system is the 

mirror that reflects the culture.‛   

        T:  Now that I have read the paragraph 1, let’s identify the most important 

WHO or WHAT In the  1st  paragraph, I want to remember What are the 

similarities/differences?, let start question with word WHAT… 

        ‚What are the the similarities and What are the differences?‛.  

       T: Here are my answers  ; The similarities of school system in the world 

are; students, teachers, books, blackboards, exams The difference of school 

system in the world are; culture, social structure ……These we call supporting 

details. Now practice reading  strategy ‚Main idea, details  ‛  and think aloud 

about the strategies that you used. (Task 8) 
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Objectives 

 

Procedures 

Vocabulary 
learning 

strategies 
(VLS)/ 

Reading 

strategies’ 

name (RS) 

 

Teacher’s activities 

 

Student’s 

activities 

This phase 

aims to help 

Ss to check 

their 

vocabulary 

knowledge 

and to 

promote 

student s 

’vocabulary 

learning 

strategies 

(VLS), plan 

their study. 

 

 

 

 

 

 

 

Priming stage 
Phase 2  Reading 

9. Teacher model of Reading strategies 
      T: when I read the passage, I have found that some 
of statement could not tell us explicitly. For this reason, I 
have to think beyond the passage to find out the right 
answer, so we can call ‚Making an inference‛ Example;  
               ‚It is often difficult to provide education in rural 
areas, where many of indigenous people live”.  
      T: according the an example above, the way I use 
an inference consists of, I list facts or evidences from the 
passage with can support guess or infer, then I connect 
facts or evidences listed from the passage to my 
background knowledge in guessing or inferencing 
       T: My evidence: ‚It is often difficult to provide 
education in rural areas‛ Fact/My background knowledge: 
People who live in rural area achieve equality right for 
education.   My point of view: it is difficult to provide 
facilities of education systems in rural area where it far 
away from transportation and others. My inference: 
“Mexicans are not equal because some native people do 
not go to schools.” Now practice reading  strategy 
‚Inferencing‛  and think aloud about the strategies    
that you used.  (Task 9) 

 

 

 

Pay 

attention 

 

 

 

Pay 

attention 

 
Practice 

reading  

strategy  

Inferencing 
and think 
aloud about 
the 
strategies 
that they 
used.  

 

 

 

Inferencing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inferencing 

 

 

 



 363 
 

 

 

 

Objectives 

 

Procedures 

Vocabulary 
learning 

strategies 
(VLS)/ 

Reading 

strategies’ 

name (RS) 

 

Teacher’s activities 

 

Student’s 

activities 

This phase 

aims to help 

Ss to check 

their 

vocabulary 

knowledge 

and to 

promote 

student s 

’vocabulary 

learning 

strategies 

(VLS), plan 

their study. 

 

 

 

 

 

 

 

Priming stage 
Phase 2  Reading 

10. Teacher model of Reading strategies 
     T: Class, when you read a passage, try to make 
image in your mind or visualizing based on the passage 
you read. To do this, it can enhance your 
comprehension.  For example;  
‚it is often difficult to provide education in rural areas, 
where many of indigenous people live‛. 
    T: according to an example above, the way I visualize 
consists of, I find the key word from the passage with 
can support guess, then I connect keyword to my 
background knowledge finally I visualize in mind.  
    T: My key word from the passage is indigenous 

people  then I connect keyword to my background 

knowledge:  I can figure out picture in my mind 

‚Indigenous people‛ would be the native people who live 

far away from the Capital city. My visualizing is; 

indigenous people  are  native people who live far away 

from the capital city like Thai tribes people who live in 

Chiangmai, migrant people.      

       T: Now practice reading  strategy  Visualizing and 

think aloud about the strategies that you used.(Task 10) 
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Objectives 

 

Procedures 

Vocabulary 
learning 

strategies 
(VLS)/ 

Reading 

strategies’ 

name (RS) 

 

Teacher’s activities 

 

Student’s 

activities 

This phase 

aims to help 

Ss to check 

their 

vocabulary 

knowledge 

and to 

promote 

student s 

’vocabulary 

learning 

strategies 

(VLS), plan 

their study. 

 

 

 

 

 

 

 

Priming stage 
Phase 2  Reading 

11. Teacher model of Reading strategies 
       T: Class, when you read a passage, you have to ask 
yourself ‚how do I understand/ which word, passage I 
don’t understand‛ these are called Self-regulation. If you 
don’t get some word you can follow steps 1) Reread the 
sentence and looks for key ideas to help you figure out 
the word. Think about what make sense. 2) Reread the 
sentences before and after, then looking for a clues. For 
example I don’t understand the word ‚indigenous‛ (in the 
2nd paragraph) 
 “It is often difficult to provide education in rural 
areas, where many of indigenous people live. People in 
the area are poor and isolated geographically. There 
aren’t enough schools” 
       T: I reread the sentence and look for key ideas to 
help me figure out the word, I read the sentences before 
and after it then, I look for a clues. Eventually  I can 
answer that… indigenous people would be the native 
people because the key idea is….poor and isolated 
geographically. Now practice reading  strategy ‚Self-
regulation‛  and think aloud about the strategies     
that you used. (Task 11) 
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Objectives 

 

Procedures 

Vocabulary 
learning 

strategies 
(VLS)/ 

Reading 

strategies’ 

name (RS) 

 

Teacher’s activities 

 

Student’s 

activities 

This phase 

aims to help 

Ss to check 

their 

vocabulary 

knowledge 

and to 

promote 

student s 

’vocabulary 

learning 

strategies 

(VLS), plan 

their study. 

 

 

 

 

 

 

 

Priming stage 
Phase 2  Reading 

12. Teacher model of Reading strategies 
      T: Before summarizing the passage, I will list the 
main idea for each paragraph in the passage. The first 
you must be able to do to get a main idea of a paragraph 
is to identify the gist, the key ideas, and the main points 
which is the most important idea in a paragraph. Now, I 
’m going to read the paragraph 1. I read the passage 
through completely, then search for who and what that 
paragraph was mostly about to identify the topic. I ask 
myself: What clues can I find in the first sentence, key 
words, or repeated words? 
What details are related to the topic in paragraph? 
 I found the answer is… a school system in one 
country is not identical to the system in any other 
country.…. 
 So, I think the most important idea of this 
paragraph is about……the same and the difference 
among school system………….. 
 There are important details as follow; students, 
teachers, books, blackboards, exams, culture, social 
structure. (Task 12) 
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Objectives 

 

Procedures 

Vocabulary 
learning 

strategies 
(VLS)/ 

Reading 

strategies’ 

name (RS) 

 

Teacher’s activities 

 

Student’s 

activities 

The aims of this 

phase are 

encouraging 

student’s reading 

and using various 

strategies freely. 

 
  This phase aims to 

prepare your 

vocabulary leaning 

strategies/reading 

strategies you used 

for reflecting, write 

down how you used 

and then planning 

report to your 

group/class 

 
The aims of this 

stage is to report all 

strategies use for 

reflecting 

 

 

 

 

Reading process  
13.  Teacher divides students into 

group, in each group read and use all 
strategies for the rest paragraph (para 3-6) 
T: work in group and read the rest of 
paragraph. 
Encouraging plan 
    T:  class, I will let you work in group of 5,  
Read the rest of a paragraph, reflect your 
vocabulary leaning strategies/reading 
strategies you used, then discuss briefly and 
make a consensus about information 
 
 
 
 
 
 
Awakening report stage 
 
    T:  Choose a volunteer in each come to 
report in front of class. 
 (While Ss report teacher jot down an error) 

 

Work in group 

and read their 

own paragraph 

 

  
Each group make 
a plan to report in 
front of the class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Group’s volunteer 
comes to report 
in front of the 
class. 
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strategies  
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Objectives 

 

Procedures 

Vocabulary 
learning 

strategies 
(VLS)/ 

Reading 

strategies’ 

name (RS) 

 

Teacher’s activities 

 

Student’s 

activities 

   The aims of 

this phase are 

enhancing and 

developing 

reading/ 

vocabulary 

strategies and do 

an extensive 

reading task 

 

 

 

 

 

Target outcome  
Teacher give students vocabulary exercises  
for enhancing vocabulary knowledge 
 

 
Extensive reading Task 

 
Teacher assigns students to read freely 
outside classroom and reflect strategies used 
in a reading log then do the reading test. 
 
 
 
 
 

 

Practice 

vocabulary 

exercises 

 

  
Students reads 
outside and do 
the reading 
comprehension 
test  
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Task for Unit 2 

 

Topic 

Local Curriculum 

 

 

Theme 
 

Curriculum development 
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Task for unit 2 

Scop and sequence 
Reading topic :  Local Curriculum 

Reading through  :  PREAT model 

Step1  Pre-task (Priming stage)  

        Phase1   Model of vocabulary learning strategies  

Model : Guessing the meaning from context clues (1.1)   

Model : Using  keyword method e.g. Synonyms/Antonyms (1.5)  

Model : Using word lists (2.3)   

Model : Testing oneself with word tests (3.2)  

        Phase 2   Model of reading strategies  

Model :   Finding text structure     

Model :   Finding main idea, details  

Model :   Inferencing  

Model :   Visualizing  

Model :   Self - regulations  

Model :   Summarizing  

Step 2  During task (Reading process stage)  

Implementing vocabulary learning strategies and reading strategies 

(groupwork) 
 

Step 3  Post task (Encouraging plan stage)  

Students prepare to verbal reaport vocabulary leaning strategies/reading 

strategies used (PREAT learning log) 
 

Step 4   (Awakening report)  

Students report briefly about strategies used (Teacher’s note)  
Step 5  Evaluation (Target outcome)  
 Vocabulary Knowledge Development Task  

 Extensive reading passage 

       Evaluation for reading comprehension ability  
       Learning log for evaluating reading and vocabulary learning 

strategies 
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What do you see in the photo? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

What do you think the students are talking about? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Local Curriculum 
************************************************************
********* 

            Pre-task (Priming stage): Activating background knowledge 

and previewing  

 

      Directions; Previewing the reading topic: Look at the photos and discuss the 

questions. 
 

Primary school students in Mexico                                    High school students in Japan 

                       

     A university student in England                   High school science students in the United 

States 

                              
 

 

 

 

 

 

 

Step I 

  Task 1:  In pairs (Brainstorm) 
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Modeling of vocabulary learning strategies (VLS) 

Example passage 
 

 

 

 

 

 

 

Model : Guessing the meaning from context clues (1.1) 

           T: Do you understand every word in the text? If not, just underline and skip it. We will check it together 
later.     
           T: Ok class, I am going to read the passage about “school and curriculum” I find some word that I 
couldn’t identify the meaning so it’s obstacle to me. The way I solve the problem is looking the word/sentences 
around it.  I, finally, find the possible meaning of that word.   
         According to the passage, after I read once time but I don’t exactly know the word identical.  I notice 
NOT identical and read sentences around I found that “CANNOT” be exactly the same” yes, I figure out the 
probably meaning of the word identical is same. Wow I got it. 
TASK 2 :  Practice vocabulary learning strategy Guessing the meaning from 
context clues (1.1) and think aloud about the strategies that you used. 

Directions;  Read the sentences,then figure out the meaning of the underlined words  from the 
context and write  them on the lines. 

Public schools are all both free and egalitarian; all students are equal and use the same 
material.  
              Egalitarian =      cue ___________________________________________________  
                                                Meaning ______________________________________________ 
 
College students need great discipline; in order to make time for their studies, they need 
the self-control to give up hobbies, sports, and social life. 
               Discipline =       cue ___________________________________________________  
                                                Meaning ______________________________________________ 

 

 

Vocabulary learning strategies 

Model : Guessing the meaning from context clues (1.1)  

Model : Using  keyword method e.g. Synonyms/Antonyms (1.5) 

Model : Word lists (2.3)  

Model : Testing oneself with word tests (3.2) 

-  

      Visit anywhere in the world, and you probably notice a number of similarities. There are 
students, teachers, books, chalkboards and exams everywhere. However, a school system in one 
country is not identical to the system in any other country. It cannot be exactly the same because 
each culture is different. 
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Model : Using  keyword method e.g. Synonyms/Antonyms (1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

Example passage 
Education in United Stated is available to everyone, but not all schools are equal.  Public primary or 

secondary schools are free for everyone; there is no tuition.  Almost of all 80 percent of all Americans are 

high school graduates.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Education in United Stated is available to everyone, but not all schools are equal.  Public 
primary or secondary schools are free for everyone; there is no tuition.  Almost of all 80 percent of 
all Americans are high school graduates.   

          T: Class, one vocabulary learning strategy can help you when you struggle 

with word meaning is “Use keyword method e.g. Synonyms/Antonyms.” The steps 

are;   

            1. Reread the sentence and look for key ideas to help you figure out the 

word. Think about what make sense. 

            2. Reread the sentences before and after, then looking for a clues and 

synonyms.  

 

         T: The answer is right there in the sentence. It say that the… 

“schools are free” …so “free” must mean “no tuition”  I writ that on 

my Think alound sheet. 

         T: highlight, or underline each word part, explaining to students 

how the synonyms adjust the meaning. Now you know how to use  

keyword method e.g. Synonyms/Antonyms from my modeling. Now, 

it‟s your turn to read paragraph 2 and practice this strategy. 
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TASK 4 :  Practice vocabulary learning strategy 1.5 using  keyword method e.g. 

Synonyms/Antonyms and think aloud about the strategies that you used. 

   Directions ;  read the sentences below and identify the meaning of the 

bold word. 

 “ It requires education to be free, compulsory, and universal. 

Clue;……………………………………………………………………………………………. 
Keyword;………………………………………………………………………………………. 
Meaning;………………………………………………………………………………………. 
 

Model : Using word lists (2.3) 
 

T:  Class, to apply vocabulary for reading skills is essential for you to 

enhancing your reading comprehension, one of vocabulary learning 

strategies that you have to precise are “Word lists”. There is various 

ways to categorize words such as, by meaning, part of speech, 

characteristic etc. When you think about word list you have figure out in 

your mind what are those words share the similarity of characteristic or 

lexical. Now I will demonstrate how I categorize the word from 

paragraph 1 for you. 

Paragraph1 
1 Visit anywhere school in the world and you probably notice a number of 
similarities.There are students, teachers, books, chalkboards and exams 
everywhere.However, a school system in one country is not identical to the 
system inany other country. It cannot be exactly the same because each 
culture is different. The education system is a mirror that reflects the culture. 
Look at the school system, and you will see the social structure 
and a value of its culture. 

Word list type:  Part of speech  

Noun Verb Adverb Adjectives 

school notice probably identical 
similarities reflects exactly different 

teachers look   
chalkboards see   

exams    
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 T: The given example, I have part of speech to classify academic 

word for you and now you can practice vocabulary learning strategies 

“Word lists” in paragraph 2 

TASK 5 :  Practice vocabulary learning strategy 2.3 word lists and think aloud 

about the strategies that you used. 

 

Paragraph2 
2
 In Mexico, the educational system reflects some of the country‟s many contrasts. 

On the other hand, it is believed that that the nation can achieve equality of rights 

for everyone through education. The basis of the Mexican education system is 

the country‟s constitution, which was written in 1917b It also states that education 

should support nation unity and lead to social, economic, and culture improvement of 

the people. At lower levels, this means that there is emphasis on the country‟s rich 

cultural history. Children write historical essays, participate in activities for national 

holiday, and read about national heroes-especially native people (Indians). However, 

it is often difficult to provide education in rural areas, where many of indigenous 

people live.  People in the area are poor and isolated geographically. There aren‟t 

enough schools, and rural teachers must be able to teach all six grades of primary 

school. Also traditional among some indigenous people do not typically include 

school attendance. 

 Word list type: …………………………………….. 

    

    

    

    

 

Model:  testing oneself with word tests (3.2) 

 T:  class, vocabulary learning strategies “Testing oneself with word 

tests”  is the strategy for checking whether you understand  the words 

that you already learned or not, it also expand and apply your word 

knowledge to new contexts for supporting real communication. 

 T:  For example of the word from paragraph 1. “culture” 
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Assignment                      culture                lectures                          Contrast                   goal          

methods                        Cultural               individualism                   tradition 
 

 In a Western society, such as the United States or Canada, that has many national religious, and 1) 

____Cultural_______ differences, people highly value 2) ___________ the differences among people and 

dependent thinking. Students do not often memorize information. 

 T:  I choose the word in the box to fill in the first blank, by 

considering follow; 1) Which part of  speech in the blank should be?  2) 

According to number    1. If it is correct, I ask myself “can the sentence 

be meaningful?.”   OK, class you can practice vocabulary learning 

strategies “test oneself with word tests”  

 : you know how use effective strategy from my modeling. Now, 

it‟s your turn to use the word from paragraph 2 and practice this strategy. 

TASK 6 :  Practice vocabulary learning strategy testing oneself with word tests 

(3.2)and think aloud about the strategies that you used. 

 Directions; complete the paragraph with the words in the box. 

     achieve          reflect           improvement 

 

Only half of all countries have…………………. Universal primary 

enrolment, the United Nations agency mandated with promoting learning 

spotlighted today. 
 

1. Consider “part of speech” ……………………………………… 

2. Consider “make sense meaning”          YES                  NO 
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Model: Finding text structure 
 T: When you read the passage, effective reading strategy that is 

promoted reading comprehension and identify the author‟s purpose for 

presenting information called “Text structure” 

 T: The way to identify text structure consisted of 1) search for 

signal words/phrases, 2) write the relates ideas on the basis of statement 

e.g. different or similar, compare and contrast, problem solution, 

description, cause and effect, definition, procedure etc. 

 T: For example; when I read the 1
st
 paragraph, I highlight the signal 

words… However….…then, I think about… How are they similar? / How are they 

different? 

 Signal words ;…… However… … 
 Topic ;…..school in the world…… 

 How are they similar?… students, teachers, books, chalkboards and 

exams.. 

 How are they different?  …………… culture …………………….. 

Model : Reading strategies (RS) 

-Finding text structure   -Finding main idea, details 

-Inferencing    -Visualizing   – Self – regulations -

Summarizing 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Example of the passage for paragraph 1 

1Visit anywhere schools in the world and you probably notice a number of similarities. There 

are students, teachers, books, chalkboards and exams everywhere. However, a school 

system in one country is not identical to the system in any other country. It cannot be exactly 

the same because each culture is different.  The education system is a mirror that reflects the 

culture. Look at the school system, and you will see the social structure and a value of its 

culture. 
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 T:   class, when I have signal words I can identify the passage that 

“compare and contrast.” between the similarity of schools and different 

of school system, Now I will fill in the reading text structure, so the first 

one example has been done for you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T: Now class, you can practice finding text structure of paragraph  

TASK 7 :  Practice reading  strategy “Finding text structure”  and think aloud 

about the strategies that you used 

  Signal words; ……………………………… 

 Topic; …………………………..………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic …………………………… 

Policy Practice 

    Topic……..Schools in the world………. 

Similarities Differences 

There are students, 

teachers, books, 

chalkboards and exams 

everywhere 

Each culture is different 

and the social structure 

and a value of its culture. 
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Model: Main idea/details 

 T:  Now I am going to model a strategy that you can get the main 

idea of your reading text.  A good main idea contains information that 

can help you to remember the important details in a paragraph. It is the 

most important thought about the topic. If a paragraph has more than one 

piece of information, I create the main idea by finding the most important 

information. I also decide if one of the ideas are included in another idea, 

or when you come across to more than one information, the trick is that 

trying to find any statement we can leave out and the reminders still 

contain information to help  you understand the whole paragraph, that one 

is not considered as the main idea. 

 T:  I am going to read the 1
st
  paragraph of “Education:  A 

Reflection of society”  aloud. Follow along while I read. Now that we  

‟ve read that paragraph, let „s identify the most important WHO or 

WHAT. Now we‟re read the paragraph, I will find and name the most 

important  WHO or WHAT  

 In the paragraph.  After I think it „s not about the person but it 

about  WHAT.   For example, what is the first paragraph mentioned?  I 

answer myself “it might be about school system in the world (Topic), and 

then I continue to read to find the right answer. So the most important 

information about education state is that;  “a school system in one 

country is not identical to the system in any other country.”  This 

statement from the most important fact about school system in the world  

Now we need to write main idea statement. Remember, it needs to be a 

short sentence that includes the most important ideas. 

        Possible main idea: “Schools in the world are not similar because 

each culture is different so the educational system is the mirror that 

reflects the culture.”   

 T:  Now that I have read the paragraph 1, let‟s identify the most 

importat WHO or WHAT In the  1st  paragraph, I want to remember 

What are the the similarities/differences?, let start question with word 

WHAT… 
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         “What are the the similarities and What are the 

differences?”. 

           T:  Now, I need and answer to my question. Let‟s reread the 

paragraph.  

paragraph 1 

1Visit anywhere schools in the world and you probably notice a number of similarities. There are 
students, teachers, books, chalkboards and exams everywhere. However, a school system in one 
country is not identical to the system in any other country. It cannot be exactly the same because each 
culture is different.  The education system is a mirror that reflects the culture. Look at the school 
system, and you will see the social structure and a value of its culture. 
 T: Here are my answers  ; The similarities of school system in the 

world are; students, teachers, books, blackboards, exams The difference 

of school system in the world are; culture, social structure ……These we 

call supporting details  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T: you know how to use strategy from my modeling. Now, it‟s 

your turn to read paragraph 2 and practice this strategy. 

 

 

 

 

 

 

School system in 

the world 

……………………………………

………………………………“Sc

Shools in the world 

are not similar 

because each culture 

is different so the   

educational system is 

the mirror that 

reflects the culture.”   

The similarities of school 

system in the world are; 

students, teachers, 

books, blackboards, 

exams 

The difference of 

school system in the 

world are; culture, 

social structure 

Topic 

Main idea 

Details 
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 Task  8:   Practice reading  strategy ‚Main idea, details  ‛  and think aloud about the 
strategies that you used


 

 

 

 

 

 

 

 

Model: Inferencing 

 T: when I read the passage, I have found that some of statement 

could not tell us explicitly. For this reason, I have to think beyond the 

passage to find out the right answer, so we can call “Making an 

inference” Example;  

               “It is often difficult to provide education in rural areas, where many of indigenous 

people live”.  

          T: according the an example above, the way I use an inference 

consists of, I list facts or evidences from the passage with can support 

guess or infer, then I connect facts or evidences listed from the passage to 

my background knowledge in guessing or inferencing 

Inferencing  Pattern 

          +          = 

 

 

  

 

Topic 

Main idea 

Details 

The evidences 

Facts 

 

My background 

knowledge and 

point of view 

Inference 
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 T: My evidence: “It is often difficult to provide education in rural 

areas” Fact/My background knowledge: People who live in rural area 

achieve equality right for education.   My point of view: it is difficult to 

provide facilities of education systems in rural area where it far away 

from transportation and others. My inference: “Mexicans are not equal 

because some native people do not go to schools.” 

Paragraph 1 (example) 

     +          = 

 

 

 

           T: you know how to make inference from my modeling. Now, it‟s 

your turn to read paragraph 2 and practice this strategy. 

 

Task 9:   Practice reading strategy “inference”  and think aloud about the 
strategies  that you used

 Directions; Read the passage and practice inferencing.

Mexican education system is the country’s constitution, which was written in 1917b. 

 It also states that education should support nation unity and lead to social, economic, 

and culture improvement of the people.   

 

Paragraph 2  

          +          = 

  

 

It is often difficult 

to provide 

education in rural 

areas” 

People who live 

in rural area 

achieve equality 

right for 

education. 

Mexicans are not 

equal because some 

native people do not 

go to schools. 

  . 
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Model: Visualizing 

  

 T: Class, when you read a passage, try to make image in your mind 

or visualizing based on the passage you read. To do this, it can enhance 

your comprehension.  For example;  

“it is often difficult to provide education in rural areas, 

where many of indigenous people live”. 

 T: according to an example above, the way I visualize consists of, I 

find the key word from the passage with can support guess, then I 

connect keyword to my background knowledge finally I visualize in 

mind.  

  T: My key word from the passage is indigenous people  then I 

connect keyword to my background knowledge:  I can figure out 

picture in my mind “Indigenous people” would be the native people who 

live far away from the Capital city. My visualizing is; indigenous people  

are  native people who live far away from the capital city like Thai tribes 

people who live in Chiangmai, migrant people. 

Visualizing Pattern 

 

 

 

Example passage  

 

 

 

 

 

Key word 
Connect keyword 

to my background 

knowledge 

Visualizing 

Indigenous 

people   

Indigenous people 

“would be the native 

people who live far 

away from the Capital 

city 

Indigenous people 
are native people 
who live far away 

from the capital city 
like Thai tribes 

people who live in 
Chiangmai, migrant 

people 
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 T: you know how to visualize from my modeling. Now, it‟s your 

turn to read paragraph 2 and practice this strategy. 

Task 10 :  Practice reading  strategy “Visualizing” and 

think aloud about the strategies that you used. 

 At lower levels, this means that there is emphasis on the country‟s 

rich cultural history. 

Paragraph 2  

 

 

 

 

 

Model: Self-regulation 

 T: Class, when you read a passage, you have to ask yourself “how 

do I understand/ which word, passage I don’t understand” these are 

called Self-regulation. If you don‟t get some word you can follow steps 

1) Reread the sentence and look for key ideas to help you figure out the 

word. Think about what make sense. 2) Reread the sentences before and 

after, then looking for a clues. For example I don‟t understand the word 

“indigenous” (in the 2
nd

 paragraph) 

 “It is often difficult to provide education in rural areas, where many of 

 indigenous people live. People in the area are poor and isolated geographically. 

There aren’t enough schools” 

 T: I reread the sentence and look for key ideas to help me figure 

out the word, I read the sentences before and after it then, I look for a 

clues. Eventually I can answer that… indigenous people would be the 

native people because the key idea is….poor and isolated 

geographically.  
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Model:  Summarizing 

Paragraph 1 

Topic:  School in  
          the world 

         T: class, it‟s time for you to read and use strategies. 

  Task 11 :   Practice reading strategy “Self-regulation” and think aloud about the 
strategies that you used. 

     Directions; this activity will help you figure out the meaning of 

difficult words. Write them on the lines. While you read try to ask 

yourself by using, punctuation, examples, opposites and connecting 

words to help you. 

 It also states that education should support nation unity and lead to social,  

 economic, and culture improvement of the people.      

            Nation unity =  ………………………………… 

    Signal: ………………………… 

    Meaning: ……………………… 

 

 

 

 T: Before summarizing the passage, I will list the main idea for 

each paragraph in the passage. The first you must be able to do to get a 

main idea of a paragraph is to identify the gist, the key ideas, and the 

main points which is the most important idea in a paragraph. Now, I ‟m 

going to read the paragraph 1. I read the passage through completely, then 

search for who and what that paragraph was mostly about to identify the 

topic. I ask myself: What clues can I find in the first sentence, key words, 

or repeated words? 

 

 

 

 

 

 

 

culture 

School 

system 

social structure 

Identical 
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        The Schools in the world are similar in students, teachers, 
books, blackboards, exams. On the other hand, a school system is 
not identical because of social structure and value of its culture. 
 

  

What details are related to the topic in paragraph? 

 I found the answer is… a school system in one country is not 

identical to the system in any other country.…. 

 So, I think the most important idea of this paragraph is 

about……the same and the difference among school system………….. 

 There are important details as follow; students, teachers, books, 

blackboards, exams, culture, social structure. 

Summary: paragraph 1 

 
 
 
 
Paragraph Topic Main idea Important 

details 

Summary 

 

Paragraph1 

 

 

 

School  

in  

the world 

 

 

 

“Schools in the world 

are not similar because 

each culture is different 

so the   educational 

system is the mirror 

that reflects the 

culture.”  

 

The differences of 

school system in 

the world 

     -students, 

teachers, books, 

blackboards, 

exams 

 The difference 

of school system 

in the world 

culture, social 

structure. 

 

 

The Schools in 

the world are 

similar in 

students,  

teachers, books, 

blackboards, 

exams. On the 

other hand, a 

school system is 

not identical 

because of social 

structure and 

value of its 

culture. 
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Paragraph 2 

Topic  : …………..… 

 

Task 12 :   Practice reading  strategy ‚Summarizing‛  and think aloud about the 
strategies that you used.  

What clues can I find in the first sentence, key words, or repeated words? 

 

 

 

 

 

 

What is the topic of the paragraph? 

 I found the answer………………………………………………………………. 

What details are related to the topic in paragraph? 

 I found the 

answer…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Paragraph Topic Main idea Important 
details 

Summary 

 

Paragraph 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary: paragraph 2 
 

 

 

 

 

 

 



 387 
 

 

 
 

 

 
Directions; divide students into group, in each group read and use all 

strategies    for the rest paragraph (para 3-6) 

Passage 

Education: A Reflection of society 

 
1
Visit anywhere school in the world and you probably 

notice a number of similarities. There are students, teachers, 

books, chalkboards and exams everywhere. However, a school 

system in one country is not identical to the system in any other 

country. It cannot be exactly the same because each culture is 

different. The education system is a mirror that reflects the 

culture. Look at the school system, and you will see the social 

structure and a value of its culture. 

 Mexico 

 
2
 In Mexico, the educational system reflects some of the 

country‟s many contrasts. On the other hand, it is believed that 

that the nation can achieve equality of rights for everyone 

through education. The basis of the Mexican education system is 

the country‟s constitution, which was written in 1917b.  It also 

states that education should support nation unity and lead to 

social, economic, and culture improvement of the people.  At 

lower levels, this means that there is emphasis on the country‟s 

rich cultural history. Children write historical essays, participate 

in activities for national holiday, and read about national heroes-

especially native people (Indians). However, it is often difficult 

to provide education in rural areas, where many of indigenous 

people live.  People in the area are poor and isolated 

During task (Reading process stage) Step II 
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geographically. There aren‟t enough schools, and rural teachers 

must be able to teach all six grades of primary school. Also 

traditional among some indigenous people do not typically 

include school attendance. 

 Japan 

 
3
 The Japanese value education highly. One statistic 

reflects this : The Japanese place such important on education 

that 88 percent of all students complete not primary school but 

also high school. Public schools are also free and egalitarian; all 

students are considered equal and learn the same material.  For 

social reasons, it‟s important for a student to receive a university 

degree-and a degree from “the right university.” To reach this 

goal, students have to go through “examination hell.” There are 

difficult exams for entrance to all universities, too many of the 

better primary and secondary schools, and even to some 

kindergartens! Japanese students need great discipline; in order 

to make time for their studies, they need the self-control to give 

up hobbies, sports, and social life. Results of these exams affect 

the entire family because they high status, or social position, for 

the whole family when the children have high test scores. 

 Britain 

 
4
 In the United Kingdom (Britain), the educational system 

reflects the class system. All the state schools-primary, 

secondary, and university-are free, and the first nine years are 

egalitarian; All students learn the same material. At the age 

eleven, students take important national exam. After this, they 

attend one of three possible secondary schools: collect 

preparatory, vocational (for job training), or comprehensive 

(with both group of students). However, 6 percent of British 
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students attend expensive private schools. These are students 

from upper-class families. Half of the students at Oxford and 

Cambridge universities come from such expensive secondary 

schools. It might seem that anyone can afford to go to a 

university because all university are free.  Because graduates 

from good universities get the best jobs, it is clear that success is 

largely a result of one‟s social class. 

 The United States 

 
5
 Education in United Stated is available to everyone, but 

not all schools are equal.  Public primary or secondary schools 

are free for everyone; there is no tuition.  Almost of all 80 

percent of all Americans are high school graduates.  Students 

themselves decide if they want college-preparatory or vocational 

classes in high school; no national exam determines this Higher 

education is not free, but it is available to almost anyone, and 

about 60 percent of all high school graduates attend collect or 

university. Older people have the opportunity to attend college, 

too, because Americans believe that “You„re never too old to 

learn.” On the other hands, there are also problem in U.S. 

schools. In many secondary schools, there are problems with 

lack of discipline and with drugs and crime. In addition, public 

schools receive their money from local taxes, so schools in poor 

areas receive less money. As a result, they don‟t have enough 

good teachers or laboratory equipment, and the buildings are 

often not in good condition. Clearly, U.S. education reflects 

both the best and the worst of society. 

 
6
 It is clear that each educational system is a reflect of the 

larger culture-both positive and negative aspects of its economy, 

values, and social structure. Look at a country‟s schools, and 

you will learn about the society in which they exist. 
SOURCE: Education and student life,p7 
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Task 13 : Group work 

Directions; Divide students into groups, in each group read and use all strategies for the rest  

paragraph (para 3-6). For the 1
st
 and 2

nd
 have been done for you. 

 

 Topic Main idea Important 

details 

Summary 

 

Paragraph1 

 

School in  

the world 

 

 

 

“Schools in the world are not 

similar because each culture is 

different so the   educational 

system is the mirror that 

reflects the culture.”   

 

The same of school 

system in the world 

     students, teachers,  

books, blackboards, 

exams 

 The differnce of school 

system in the world 

culture, social structure. 

The Schools in the world are 

similar in students,  

teachers, books, blackboards, 

exams. On the other hand, a 

school system is not identical 

because of social structure and 

value of its culture. 

 

Paragraph 2 

 

  -   

 

Paragraph3 

 

  -   

 

Paragraph 4 

 

  -   

 

Paragraph 5 

 

  -   

 

Paragraph 6 

 

 

 

 

 -   
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   Directions ; fill out the positive and negative aspects of the courntry ‘s educational 
system, when   you finish,share your infromation in group and complete the chart. 
 
 

Goal Characteristics Problem in 

practice 

1. Maxico 
 

Equality 
 

 

 

 

Difficult to provide 
education in rural area 

2. Japan  
 
 

 

3. Britain   

4. The United 
states 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Task 14: Group work 
(Organizing information) 
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                     Post-task  
 
    
 

PREAT Learning log 
 Name 

______________________________________Date________________________________________________ 
Topic__________________________________________________________________________________________ 

Strategies’  name Paragraph 
(line) 

How I use Teacher’s  
note 

Vocabulary Learning Strategies (VLS) 
Guessing the meaning from context clues 

(1.1) 

   

Using  keyword method e.g. 

Synonyms/Antonyms (1.5) 

   

Word lists (2.3) 

 

   

Testing oneself with word tests (3.2) 

 

   

Reading Strategies (RS) 

Finding text structure       

Finding main idea, details    

Inferencing    

Visualizing    

Self-gulation    

Summarizing    

T:  After reading the rest of a paragraph, reflect your vocabulary leaning strategies/reading strategies you used. 

Encouraging plan Step III 
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Teacher „note form 

Strategies‟  name Teacher „note 

Guessing the meaning from 

context clues (1.1) 
 

Using  keyword method e.g. 

Synonyms/Antonyms (1.5) 
 

Word lists (2.3)  

Testing oneself with word tests 

(3.2) 
 

Finding text structure     

Finding main idea, details  

Inferencing  

Visualizing  

Self-gulation  

Summarizing  

       T:  class, I will let you work in group of 5, then discuss briefly and make a consensus about information 

after that choose a volunteer to report in front of class. (While Ss report teacher jot down an error) 

 

Awakening report Step IV 
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Evaluation/Target outcome 

 

 
          

 

 
 

Directions;  put the word in the box according to categories of word lists 

vocabulary by reading the words and phrases below.  

 . 
 
 
 
 
 
 
 

Word lists 

Noun Verb Adjectives Idioms 
Constitution Achieve Compulsory o On the one hand 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

Vocabulary Knowledge Development Task 

Task : Individual 

 Aspects         Achieve           Compulsory         On the one hand 

         Constitution         On the other hand      Afford           Egalitarian 

         Contrasts         Determines      Entire   Discipline    Reflects

     Identical          Indigenous people     Value          Isolated   

Native people        Achieve        Rural  Primary school         Afford        

 Universal Secondary school      Determines        Vocational

 Statistic    Compulsory Tuition    Egalitarian  Status     Entire  
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Directions; fill in the blank with word given. 

        Assignment                      culture                lectures                          Contrast              goal          

          methods                        Cultural               individualism                   tradition 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     In a Western society, such as the United States or Canada, that has many national 

religious, and 1) ____ Cultural _______ differences, people highly value 2) 

______________ the differences among people and dependent thinking. Students do 

not often memorize information.  Instead, they find answers themselves, and they 

express their ideas in class discussion.  At an early age, students learn to form their 

own ideas and opinions. 

 In most Asian society, by 3) ____________, the people have the same 

language, history, and 4) ______________. Perhaps for this reason, the educational 

system in much of Asia reflect society s’ belief in group 5)__________and 

6)_____________ rather than individualism. Children in China and Korea often work 

together and help on another on 7)_____________. In the classroom, the teaching 

8)__________, are often very formal. The  teacher 9) _______________, and the 

students listen. They is not much discussion. Instead, the students recite rules or 

information that they have memorized. 
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Extensive reading passage 

Directions; in this part, students have to read a given passage on his/her available time 
and then reflect their strategies used on learning log. 

Getting the Generations Together 

A Families everywhere are changing. In the past, many generations lived 

together in extended families. Grandparents lived with their children and their 

grandchildren. Grandparents often had important jobs in the family; for example, 

they helped to raise the children. In an extended family, everyone learned from 

the other generations. Grandchildren learned about the past from their 

grandparents, and grandparents learned about new ideas from their 

grandchildren. 

B Now the nuclear family is more common, and grandparents often live far 

from the younger generations. The result is that many younger people do not 

have a chance to talk to older people and do things with them. Many people think 

this is a problem. But there is an answer to the problem: intergenerational 

programs. Intergenerational programs help to get the generations back together 

again. 

C There are many types of intergenerational programs, and they do more 

than just get people from different generations together. They also help solve 

some important social problems. One type of program is intergenerational child-

care. These are child-care programs at senior centers. Seniors—older adults—

take care of young children while parents are at work. These programs are good 

for both generations. For example, the children can learn skills from the past such 

as sewing and working with wood. The seniors can do an important job, earn 

money, and learn about the younger generation. In other types of programs, 

seniors work in schools. They help young students with reading and math. 

D Intergenerational programs aren’t just for young children. There are many 

programs for college students, too. In one, college students give language 

tutoring to older immigrants. In another program, college students take care of 

very ill seniors. This gives the seniors’ families a chance to rest and do other 

things for a short while. 

E Even though families are changing, people are finding ways to stay 

connected Intergenerational programs are one way to do this
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Extensive reading‟s log 

Name ______________________   Date___________________________________ 
Topic_______________________________________ 
Strategies’  name Paragraph 

(line) 
How I use Teacher’s  

note 
Vocabulary Learning Strategies (VLS) 

Guessing the meaning from context clues (1.1)    

Using  keyword method e.g. Synonyms/Antonyms 

(1.5) 

   

Word lists (2.3)    

Testing oneself with word tests (3.2)    

Reading Strategies (RS) 

Finding text structure       

Finding main idea, details    

Inferencing    

Visualizing    

Self-gulation    

Summarizing    
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Strategies‟  name Teacher „note 

Guessing the meaning from context 

clues (1.1) 
 

Using  keyword method e.g. 

Synonyms/Antonyms (1.5) 
 

Word lists (2.3)  

Testing  oneself with word tests 

(3.2) 

 

 

Finding text structure    

 

 

 

Finding main idea, details 

 

 

 

Inferencing 

 
 

Visualizing 

 
 

Self-gulation 

 
 

Summarizing 
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Self-report questionnaire 

Instructions: The purpose of this questionnaire is to explore how many vocabulary 

learning strategies/reading strategies you use. Please put a tick  for each item.  

 

 1  means  very poor use the strategy 

 2  means  poor use the strategy 

 3  means  fair use the strategy 

 4  means            good use the strategy 

 5  means            very good use the strategy 

 

My vocabulary learning 

strategies/reading strategies  

self-assessment checklist 

Very 

good 

Good Fair Poor Very 

poor 

Vocabulary Learning Strategies (VLS) 

1. I  can guess the meaning of unknown 

word from context clues (1.1) 

     

2. I use  keyword method e.g. 

Synonyms/Antonyms (1.5) 

     

3. I use word lists in mind for figure out 

the word meaning (2.3) 

     

4. Test oneself with word tests (3.2)      

Reading strategies (RS) 

1. I can ideantify the reading text 

structure    

     

2. I can ideantify the main idea, details      

3. I can make an Inferencing      

4. I can make a visualizing      

5. I can control my reading strategies 

(Self-gulation) 

     

6. I can summarize the text      
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Reading test 
 

Directions;   choose the best answer 
1. Which word from the article comes last in a dictionary? 

 A extended  B example  C even  D everywhere 

2. What does the underlined pronoun mean in these sentences from paragraph C? 

    ‚There are many types of intergenerational programs, and they do more than just get people 

from different generations together. They also help solve some important social problems‛. 

        A  people                B generations  C problems D intergenerational programs 

3. A senior is_____________________ . 

        A an older adult B a college student C a tutor D a program for older adults 

4. Paragraph A is about________________________ . 

 A the nuclear family                            B the family of the past 

 C intergenerational child-care programs       D intergenerational programs for college 

students 

5. Paragraph D is about …………… 

 A the nuclear family            B the family of the past 

 C intergenerational child-care programs    D intergenerational programs for college students 

6. What does the underlined pronoun mean in these sentences from paragraph C? 

In other types of programs, seniors work in schools. They help young students with reading and math. 

 A schools  B seniors     C types     D programs 

7. “Getting the Generations Together”  is  about . 

 A tutoring programs for college students 

 B programs that get different generations together 

 C intergenerational child- care programs 

 D the extended family today 

8. In the past,________________ . 

   A the nuclear family was common                 

   B older people lived far away from their families 

   C more than one generation lived together     

   D grandparents usually didn’t help to raise children 
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ภาคผนวก จ 

- แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านทางวิชาการ 
- แบบประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอ่านทางวิชาการ 
- ผลการวิเคราะห์ข้อสอบวัดความสามารถทางการอ่านทางวิชาการ 
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แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่านทางวิชาการ 
Directions; Read the following passages and choose the best answer. (For Items 1-5) 
 
            Students read for a variety of reasons, but probably the most important reason students 
read are to gain academic knowledge. Their goal is to learn and remember what they read. To be 
successful, they must develop certain reading skills. Successful readers identify and mark important 
information. There are a number of reasons why marking is a good reading habit.  
 First, it increases concentration and alertness. Second, it improves reading ability. While 
marking, readers are actively searching for the key information. Finally, it helps readers remember 
what they have read. They are putting the information into memory when they physically circle, 
underline, or mark it in some way. Readers are making the information their own.  
 

source;www.vuw.ac.nz/lals/research/awl. 

1.  Which should be the best topic of the passage? 
       a.    Academic reader                   b.  Searching information       
c.   Reading knowledge           d.  Successful reader    
2.   What is the main idea of the first paragraph? 

a. how to learn to read 
b. a variety reason for reading 
c. readers remember what they have read 
d. a number of reasons why marking is a good habit 

3. Which statement is NOT mentioned according to the passage? 
a. Reader informs learners about topics.  
b. Academic readers remember to mark. 
c. Readers look key word or phrases to mark. 
d. Academic learners concentrate on important idea. 

4.  Which of the following passage is TRUE about readers who are reading for 
acquiring academic knowledge? 

a. Reading increases their alertness. 
b. They read for a variety of reasons. 
c. The physically learn what they are reading. 
d. Their goal is to learn and remembers materials they are reading. 
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5.  The word   goal   in line 2 refers to…………….? 
      a.  score     b. aim      c. guide      d.  choice 

Directions; Read the following passages and choose the best answer. (For Items 6-10) 

An experiment is a procedure that is controlled by a scientist to test an idea. For 
example, a scientist may want to conduct an experiment in order to know which 
particular manner of speaking is easiest to understand. To find the answer, she may 
make recordings of the voices of four different speakers. Then, the scientist can play 
them to different listeners. The listeners can tell the experimenter which accent is 
easiest to understand. From these observations, the scientist can try to answer 
questions about what makes a person’s voice easy to comprehend. This scientific 
evidence can lead to solutions to questions. 

Source; http://www.premierinc.com 

 6. What is the topic of the passage? 

     a.   Scientist         b. Experiment        c. Observation       d. Evidence 

7. The main idea of this paragraph is…………………………………… 

 a. The scientist conducts an experiment     

 b. The scientist records voices of four different speakers 

 c. The scientist answer the questions about what makes a person’s voice easy 

to comprehend 

 d. The scientist conducts an experiment in particular manner of speaking is 

easiest to understand 

8. According to the passage, what does “them" in line 4 refer to……….. 

a. The scientists         b. The listeners     
     c. The evidences      d. The voice recording 

9.  What can be replaced the word ‚experimenter‛ 

a. listener      b. speaker         c. person voice      d. scientist 
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 10. What can be inferred from a passage? 

a. All speakers have the same voice           
b. b.  Speaking is very easy for listeners 

 c.   Experiment brings about exactly answer   

 d. Listeners are the same ability 

Directions; Read the following passages and choose the best answer.                  

(For Items 11-14) 
Education researchers have found that different people often have very different ways of learning 
and remembering information. For example, some students learn best by reading, some by listening, 
some by seeing, and some by actively engaging the subject. Accommodating this range of learning 
styles within the classroom presents a challenge to teachers, who already need to plan their classes 
so as to use their time most effectively. One tool that helps teachers meets the learning needs of 
their students it’s the computer.  
 To begin with, computers are fun to use, so they can maintain the attention of students. 
Computer programs can play music and sounds for students who learn by listening. In addition, they 
can display text for students who learn by reading. They can show multi-colored graphics, such as 
pictures and drawings, for students who learn by seeing. For Instance. American children often have 
to learn the 50 states in their country. Clicking on a colorful map of the United States with a 
computer mouse can really help a student learn and remember where the difference states are 
located.  

Source; http://www.svtc.org. 

11.  What should the topic of this passage be? 

 a. Education researcher     b.  Computer education  

 c. Computer information      d. Computer learning  

12. The main idea of this paragraph is……………………………………………………. 

 a. students learn best by reading and listening 

 b. the difference people often have very different ways of learning and 

remembering information  

 c. Education researchers need to use their time most effectively 

 d. a computer mouse can really help a student learn and remember where the 

difference states are located 
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13. The word ‚They‛ in paragraph 2 refers to…………..……….? 

 a. Different colors    b.  Music and sounds  

 c. Computer programs   d.  Flashing light 

14.  According to the passage, which of the following sentence is FALSE? 

 a. computer help learners to meet their learning .   

 b. teacher use computers as a tool for students’ learning . 

 c. education researchers found that students no needs teacher   

 d. computers are effective tools for people learning and remembering 

information. 

15.  The word ‚engaging‛ in line 2 mean………………? 

 a.   to easy   b. to involve  

 c.   to see    d.  to promote 

Directions; Read the following passages and choose the best answer.                  

(For Items 16-18) 

        For years, intelligence was evaluated in terms of how well a person performed 
mental tasks such as reading, writing, or problem-solving.  Yet according to 
psychologist Robert Stemberg’s Triarchic Theory of Human Intelligence, the key to 
understanding intelligence is recognizing different types. The theory proposes that 
intelligence is better analyzed by taking a cognitive approach, meaning that more can 
be learned by studying its different parts. According to Sternberg, the three components 
of human intelligence are: analytical, creative, and contextual.  

Source; http://www.ewg.org. 

16. Which of the following state the topic of the passage? 

a. Mental tasks 
b. Human intelligence 
c. A cognitive approach 
d. The three component  theory 

17. The main idea of this paragraph is…………………………………. 

a. The component of human task            b. A person perform mental tasks 
   c.Human studying in the difference task     d. The way to evaluate human intelligence 
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18. The word “mental task‛ in line 1 refers to…………….? 
a. Reading    b.   Writing 

      c.   Problem solving                   d.   All above are correct 

Directions; Read the following passages and choose the best answer. (For Items 18-23) 
According to surveys, people consider speaking in public more stressful than any other task. 
Communications experts have studied public speakers and their audiences to learn what makes a 
speech effective. They have discovered that while choosing the words of a speech carefully is 
important, the body language used during the speech is also vital to its success. Researchers 
estimate that at least seventy-five percent of communication occurs through non-verbal body 
language. This means that the actions of a speaker’s body during a speech will determine how the 
audience responds to the words spoken.  
 Research indicated that the first things noticed by the audience are the speaker’s eyes and 
facial expressions. People will think that a speaker who always looks at the floor and never smiles is 
unfriendly. An effective speaker will look directly at the people in the audience and will use facial 
expressions that match the tone of the speech. An experienced speaker knows when to smile at the 
audience and when to display a more serious expression.  
 The speakers’ posture is the second-most noticed aspect of body language. Speakers may 
deliver their speech either standing or sitting. If a speaker sits, research shows it is important to sit 
up straight.   Similarly. When a speaker stands, it is important that he or she stand up straight while 
looking relaxed.  A strong speaker will stand up straight with both feet on the floor and learn slightly 
toward the audience. A speaker who slouches signals that he or she is not interested in the subject 
and does not respect the audience.  Finally, a speaker’s gestures can impact the effectiveness of a 
speech. 
  Gestures are the way in which hands and arms are used to communicate. The best advice 
for the inexperienced speakers is to do nothing with the hands. Either rest them on the podium or 
clasp them behind the back. Studies show that speakers should avoid folding their arms across their 
chests because the audience interprets this gesture as a challenge. 

source: www.scmontor.com 
19. Which of the following state the topic of the passage? 

 a.   Speaker speech            b. Public speaking      

 c. Body language       d. Communication expert 

20. The word “stressful” in line 1 refer to…………….? 

a. Complicated                   b.  Worried                  
      c. Relaxing                        d. Serious 
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21. The word they  in line3 refers to……………. 

b.   speakers              b. experts        c.  audience     d. people  
22.  According to the information in paragraph 2, what does an experienced speaker 
 know ? 
   a.  When to lough                                    b.   When to stop talking   
   c.   When to smile                                   d. When to use his or her feet 
23. The word “gesture” in paragraph 4 is closest meaning to………….. 

a. feeling       b. action        c. idea       d. signal 
24.  Which of the statement is NOT mentioned in the passage? 
             a.   Most of what we communicate is verbal 

b. Most of what we communicate is non-verbal. 
c. Word and body language are equally important. 
d. We communicate with both word and body language 

Directions; Read the following passages and choose the best answer. (For Items 24-30) 

As English Spreads, Speakers 
Morph it into World Tongue 

 ‚English is probably changing faster than any other language.‛ Says Alan Firth, a linguist at the University 
of Aalborg in Denmark, ‚because so many people are using it.‛ 
 More than 1 billion people are believed to speak some form of English. For every native speaker, there are 
three nonnative speakers. Three-quarters of the world’s mail is in English and four-fifths of electronic information is 
stored in English. As more nonnative speakers converse with each other, hundreds of varieties of English are taking 
on lives of their own around the world. 
 But the uncontrolled, global germination of so many ‚Englishes‛ has some worried. English purists, led by 
Britain’s Prince Charles, bemoan the degradation of the language as they see it. Multiculturalists, meanwhile, say the 
. . . spread of English effectively commits “linguistic genocide” by killing off dozens of other languages. These 
differing views lead to the question: Is the world taking English by storm or is English taking the world by storm? 
 Tom McArthur, editor of the Oxford Companion to the English Language, says that in 20 to 30 countries 
around the world, English is merging with native languages to create hybrid Englishes.  ‚The tensions between 
standard English and hybrid Englishes are going to become very, very great,‛ says     Mr. McArthur, who calls the 
process neither good nor bad. ‚We are going to have to keep on our toes. Some standard form of English [should be 
maintained] . . . as a tool of communication.‛ 
 Prince Charles recently warned of a creeping degradation of the English language, lashing out at 
Americans for cheapening it with bad grammar. ‚People tend to invent all sorts of nouns and verbs and make words 
that shouldn’t be, ‚ said Prince Charles at the March launching of a five-years British effort to preserve ‚English 
English.‛ ‚I think we have to be a bit careful, otherwise the whole thing can get rather a mess,‛ he added. 
 Danish Professor Firth, who studies conversation between nonnative speakers when they conduct 
business, says businessmen tend to . . . use simplified grammar and develop and their own English terms to cut      
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a deal. ‚People develop their own ways of doing business with each other, of talking and even writing . . . that native 
speakers might not understand,‛ Firth says. ‚And native speakers join in and start to speak that way also.‛ 
      But those who seek to preserve  native cultures warn that in many part of the world, English is taking more than 
it is giving. Some linguists  attending the1995 global Cultural Diversity Conference held in Sydney last month warned 
of accelerating global “linguicide.” 
       Schools in former European colonies still use English or French to assimilate ethnic populations, eradicating 
dozens of native languages, they warn . . . Oxford Companion editor McArthur says the spread of English can’t be 
halted. The globalization of the world, mostly driven by economics, is inevitable. 
‚It’s the [world’s] need for a unified language of trade, politics, and culture,‛ he says. ‚We’re going to lose a lot of 
languages around the world, but if it’s not English, it would be something else.‛ 

Source; interaction; language and communication. 

25.  According to the article, how many people probably speak English? 

  a. three-fourths of the world 

  b. four-fifths of the world 

  c. more than 1 billion people 

  d. one in three people 

26. Two groups of people with differing views are………………………… 

    a. purists and multiculturalists 

   b. native speakers and nonnative speakers 

  c. businessmen and linguists 

    d. linguists and multiculturalists 

27. The word “they” in the last paragraph refers to………………. 

      a. Schools      b.  Native languages 

      c. populations    d. European colonies 

28.  People who believe that the spread of English is haring English are……………… 

      a. linguists     b.  multiculturalists 

      c. purists     d.   editors 

29. The article indicates that Prince Charles……………………. 

      a. leads the English purists    b. does not like the changes in the English language 

      c. does not spear to like American English          d. all of the above 

30. The word “Linguicide” (line 26)  probably  means……………………….. 

        a. the teaching of languages         b. the preservation of languages 

        c. the killing of languages             d. the teaching of linguistics 
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31. According to the article, which of the following statements would Torn McArthur, editor of the     

Oxford Companion to the English Language, agree with? 

       a. People invent too many new words. 

        b. Hybrid Englishes are neither good nor bad 

       c. The spread of English is unstoppable. 

       d. The British should stop the degradation of English. 

32. Which of the following is closest in meaning to hybrid, as it used in this reading ? 

        a.  Foreign                     b. Mixed 

        c.  Incorrect                  d. Grammatical 

33. Which of these other terms from the reading is closest in meaning to linguistic genocide? 

           a. creeping degradation      b. tension 

    c. linguicide       d. global germination 

34. Professor Firth’s comments indicate that people involved in international Business often think 
which of the following? 
        a. Any communication strategy is good if it helps business get done. 
        b. Nonnative speakers of English invent terms so that native speakers won’t 
 understand them. 
        c. Nonnative speakers of English should let native speakers cut most deals. 
        d. English is changing too fast for businesses. 

Directions; Read the following passages and choose the best answer. (For Items 35-40) 
 

1   Even though education is compulsory (required by law) for children in the United States, itis 
not compulsory for them to go to a conventional school to get that education. In every one of the 50 
states, it is legal for parents to educate their children at home, or to “home school” their children. 
Although no state requires parents to have special training to home school their children, the 
regulations parents must follow vary widely from state to state. New Jersey, for example, imposes 
virtually no requirements. In contrast, New York requires home schoolers to notify their school 
districts, file instructional plans and frequent reports, and submit the results of tests or other forms of 
assessment for each child. 
2 Increasing numbers of American families have been opting for home schooling. According 
to the National Center for Educational Statistics, about 1.1 million children were being home 
schooled in the spring of 2003. This represents an increase from the 850,000 who were being home 
schooled in the spring of 1999. In addition, the home-schooling rate—the percentage of the school-
age population that was being home schooled—increased from 1.7 percent in 1999 to 2.2 percent in 
2003. 
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3  A survey conducted in 2003 asked parents to give their most important reasons for home 
schooling their children. Thirty-one percent cited concerns about the environment in conventional 
schools, including safety, drugs, or negative peer pressure. Thirty percent said that the most 
important reason was to provide religious or moral instruction. Sixteen percent said that the most 
important reason was dissatisfaction with academic instruction at conventional schools. Parents gave 
other reasons, too; for instance, many said that they wanted to strengthen family bonds or allow 
their children more freedom. 
4 It is difficult to show whether conventional schooling or home schooling works better. 
Homeschooled children tend to score significantly higher than the national average on college 
entrance tests. But educators say that it isn’t easy to determine how meaningful the figures are, 
given the complexities of making direct comparisons. In the debate about home schooling, 
socialization is more of an issue than achievement. Advocates of conventional education believe that 
homeschooled children are at a disadvantage because they miss out on the kinds of social 
interaction and relationships with peers that are an essential part of a total education. Advocates of 
home schooling say that home-schooled children are not socially isolated; they think that home-
schooled children have a larger social structure because they can be out in the world, in contact with 
people of different ages, and having experiences that they could never have in conventional 
schools. 

35.   “According to the passage, increasing numbers of American families are choosing 
home schooling.”  What information does the author give to support this statement? 

a. In every one of the 50 states, it is legal for parents to educate their children at 
home. 

b. Thirty-one percent of parents say that the most important reason for home 
schooling is concerns about the environment in conventional schools. 

c. The number of children who were being home schooled increased from 850,000 in 
1999 to about 1.1 million in 2003. 

d. A survey was conducted in 2003. 

36. How many of the parents surveyed in 2003 said that the most important reason 
for home schooling their children was dissatisfaction with academic instruction 
at conventional schools? 

a. 1.1 million   b. 30 percent  c. 16 percent    d. 2.2 percent 
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37.   According to the reading passage, which one is the opinion? 
a. Home-schooled children are at a disadvantage because they miss out on some 

kinds of social interaction and relationships. 
b. Thirty percent of parents who home school their children said that the most 

important reason was to provide religious or moral instruction. 
c. The home-schooling rate increased from 1.7 percent in 1999 to 2.2 percent in 

2003. 
d. The regulations that parents of home schoolers must follow vary widely from state 

to state. 
38.  Which paragraph gives information about the number of home-schooled children 

who attend college? 
a. Paragraph 2   
b. Paragraph 3 

            c.   Paragraph 4  
  d.   That information is not given in the passage. 

 39.  In Paragraph 4, the author implies, but does not state directly, 
 that………………….. . 

a. home-schooled children tend to score significantly higher than the national average 
on college entrance tests 

b. it should be easy to make direct comparisons between conventional and home 
schooling 

c. parents are not academically qualified to teach their children 
d. there is controversy about the benefits of home schooling 

            40.  Based on Paragraph 4,  we can conclude that advocates of conventional education 
object to home schooling mainly because home-schooled children……………… . 

a. cannot achieve academically 
b. cannot be compared to conventionally educated children 
c. are not well socialized 
d. have too much freedom 

…………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านทางวิชาการ ขอให้ท่านพิจารณาข้อค าถามที่ใช้วัดความสามารถในการอ่านว่ามีความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางด้านการอ่านส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ค าชี้แจง  กรุณาขีดเครื่องหมาย  / ในช่องความคิดเห็นความหมาย    
          1 ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์กับการอ่านทางวิชาการ 
          0    ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์กับการอ่านทางวิชาการ 
         -1    ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์กับการอ่านทางวิชาการ 

 

Question 

No. 

 

Objective 

Opinion  

Suggestion 1 0 -1 

1 To identify the topic about the passage     

2 To be able to identify the main idea of the passage     

3 To be able to identify specific details of the passage     

4 To be able to identify specific details of the passage     

5 To be able to guess meaning from context clues     

6 To identify the topic about the passage     

7 To be able to identify the main idea of the passage     

8 To be able to identify specific details of the passage     

9 To be able to guess meaning from context clues     

10 To be able to make the inferential from the passage     

11 To identify the topic about the passage     

12 To be able to identify the main idea of the passage     

13 To be able to identify specific details of the passage     

14 To be able to identify specific details of the passage     

15 To be able to guess meaning from context clues     

16 To identify the topic about the passage     

17 To be able to identify the main idea of the passage     

18 To be able to guess meaning from context clues     

19 To identify the topic about the passage     

20 To be able to guess meaning from context clues     

21 To be able to make the inferential from the passage     

 

 



 413 
 

 

แบบประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ของแบบทดสอบวัดความสามารในการ

อ่านเชิงวิชาการ (ต่อ) 

 

Question 

No. 

 

Objective 

Opinion  

Suggestion 1 0 -1 

22 To be able to make the inferential from the passage     

23 To be able to guess meaning from context clues     

24 To be able to identify specific details of the passage     

25 To be able to identify specific details of the passage     

26 To be able to make the inferential from the passage     
27 To be able to Make summary from the passage     

28 To be able to make the inferential from the passage     

29 To be able to guess meaning from context clues     

30 To be able to make the inferential from the passage     

31 To be able to Make summary from the passage     

32 To be able to guess meaning from context clues     

33 To be able to guess meaning from context clues     

34 To be able to Make summary from the passage     

35 To be able to identify specific details of the passage     

36 To be able to identify specific details of the passage     

37 To be able to make the inferential from the passage     

38 To be able to identify specific details of the passage     

39 To be able to make the inferential from the passage     

40 To be able to Make summary from the passage     
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ผลแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของความเที่ยงตรงของข้อสอบตามจุดประสงค์ของการอ่านเชิงวิชาการจาก
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
Question 

No. 
 

Objectives 
คะแนนความคิดเหน็
ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

รวม 

3 

ได้ค่า 
IOC 

1 2 3 

1.  To identify the topic about the passage 1 1 1 3 1 
2.  To be able to identify the main idea of the passage 1 1 0 2 0.67 
3.  To be able to identify specific details of the passage 1 0 1 2 0.67 
4.  To be able to identify specific details of the passage 1 1 1 3 1 
5.  To be able to guess meaning from context clues 1 1 1 3 1 
6.  To identify the topic about the passage 1 1 1 3 1 
7.  To be able to identify the main idea of the passage 1 1 1 3 1 
8.  To be able to identify specific details of the passage 1 1 1 3 1 
9.  To be able to guess meaning from context clues 1 1 1 3 1 
10.  To be able to make the inferential from the passage 1 1 1 3 1 
11.  To identify the topic about the passage 1 1 1 3 1 
12.  To be able to identify the main idea of the passage 1 1 1 3 1 
13.  To be able to identify specific details of the passage 1 1 1 3 1 
14.  To be able to identify specific details of the passage 1 1 1 3 1 
15.  To be able to guess meaning from context clues 1 1 1 3 1 
16.  To identify the topic about the passage 1 1 1 3 1 
17.  To be able to identify the main idea of the passage 1 1 1 3 1 
18.  To be able to guess meaning from context clues 1 1 1 3 1 
19.  To identify the topic about the passage 1 1 1 3 1 
20.  To be able to guess meaning from context clues 1 1 1 3 1 
21.  To be able to make the inferential from the passage 1 1 1 3 1 
22.  To be able to make the inferential from the passage 1 1 1 3 1 
23.  To be able to guess meaning from context clues 1 1 1 3 1 
24.  To be able to identify specific details of the passage 1 1 1 3 1 
25.  To be able to identify specific details of the passage 1 1 1 3 1 
26.  To be able to make the inferential from the passage 1 1 1 3 1 
27.  To be able to Make summary from the passage 1 1 1 3 1 
28.  To be able to make the inferential from the passage 1 1 1 3 1 
29.  To be able to guess meaning from context clues 1 1 1 3 1 
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ผลแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของความเที่ยงตรงของข้อสอบตามจุดประสงค์ของการอ่านเชิงวิชาการจาก
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

Questi
on No. 

 
Objectives 

คะแนนความคิดเหน็ของ
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

รวม ได้ค่า 
IOC 

1 2 3 
30 To be able to make the inferential from the passage 1 1 1 3 1 
31 To be able to Make summary from the passage 1 1 1 3 1 
32 To be able to guess meaning from context clues 1 1 1 3 1 
33 To be able to guess meaning from context clues 1 1 1 3 1 
34 To be able to Make summary from the passage 1 1 1 3 1 
35 To be able to identify specific details of the passage 1 1 1 3 1 
36 To be able to identify specific details of the passage 1 1 1 3 1 
37 To be able to make the inferential from the passage 1 1 1 3 1 
38 To be able to identify specific details of the passage 1 1 1 3 1 
39 To be able to make the inferential from the passage 1 1 1 3 1 
40 To be able to Make summary from the passage 1 1 1 3 1 

 

หมายเหตุ   ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร (สุโขทัยธรรมาธิราช 2535 :465) ดังนี้ 
 

IOC      =       
∑ 

 
 

  เมื่อ     IOC  แทน    ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
  R แทน    ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
                     N แทน     จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อสอบวัดความสามารถทางการอ่านทางวิชาการ 

ข้อสอบจ านวน  40 ข้อ จ านวนผู้เข้าสอบ 30 คน 
ค่าความเท่ียง ( สูตร KR20) = 0.87 

ข้อท่ี ค่าความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (R) 
1.  0.67 0.74 
2.  0.67 0.74 
3.  0.77 0.48 
4.  0.50 0.56 
5.  0.77 0.48 
6.  0.44 0.73 
7.  0.41 0.70 
8.  0.65 0.35 
9.  0.57 0.51 
10.  0.80 0.30 
11.  0.77 0.48 
12.  0.45 0.35 
13.  0.73 0.40 
14.  0.66 0.73 
15.  0.70 0.73 
16.  0.30 0.67 
17.  0.77 0.63 
18.  0.70 0.30 
19.  0.73 0.40 
20.  0.77 0.45 
21.  0.70 0.78 
22.  0.63 0.70 
23.  0.70 0.78 
24.  0.77 0.48 
25.  0.77 0.48 
26.  0.73 0.44 
27.  0.77 0.85 
28.  0.77 0.48 
29.  0.50 0.41 
30.  0.57 0.66 
31.  0.67 0.74 
32.  0.74 0.48 
33.  0.73 0.44 
34.  0.77 0.48 
35.  0.77 0.48 
36.  0.73 0.81 
37.  0.73 0.44 
38.  0.73 0.81 
39.  0.73 0.81 
40.  0.70 0.41 

 

 
 



 417 
 

 

 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

- แบบทดสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์ 

- แบบประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ของแบบทดสอบวัดความรู้ด้าน

ค าศัพท์ 

- ผลการวิเคราะห์ข้อสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์ 

- คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนส าหรับผู้เรียนรายบุคคล 
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Vocabulary Knowledge Test 

****************************************************************************************** 
Directions;  choose the appropriate prefixes to fill in the blank (word form, roots, 

prefixes, suffixes) For Items 1-3 

1.  We usually have a_________ test  before we start a new lesson. 

         a. post  b. pre     c. non   d. under 

2.  My teacher never raise up or drop her voice. She speaks in   ______tone. 

         a.  mono  b.  di     c. hyper  d. non 

3.  Kate is now studying _______biology which focuses on the study of very small 

living      things. 

          a. milli            b. multi   c. micro  d. deci 

Directions; choose the appropriate part of speech to fill in the blank (Word grammar, 

part of speech) For Items 4-10 

4. No one lives with Rosa in her apartment. She lives _______ 

       a. alone              b. lonely                         c. only         d. together 

5.  Students need to be taught how to __________ their knowledge of the world and 

use it to figure out the meanings of new words. 

       a. activate          b.  activating          c.  activation            d.  activated 

6.________learning activities allow students to share ideas, expertise, and insight with a 

non-threatening setting. 

     a. Cooperation          b. Cooperative        c. Cooperating           d.  Cooperated  
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7.  Even though behavioral theories exist, most educators believe that children 

learn_________. 

     a. cognitivist        b. cognitivist   c. cognitively       d. cognition 

8.  Can you __________ me on the best course of action to take? 

 a. advisory   b. advisable   c. advice    d. advise 

9.  When teachers speak too softly and rapidly, it is __________ for their students to     

 understand them. 

     a. easy  b. little   c. different  d. difficult 

10.  In many cultures, women do most of the __________ For example; they clean the 

floors and wash the clothes for their families. 

      a. farming        b. homework    c. housework      d. cooking 

Directions; choose the synonym from italic word for the best answer (Word network, 

synonyms /antonyms) For Items 11-17 

11.   Its brain capacity was far smaller than any other known human species. 

            a. damage      b. power             c. size    d. duty 

12. It is hard to comprehend the significance of the survival of such a strange species 

of human until what is, in geological terms, a very recent date. 

  a. difficulty              b. importance       c. secret  d.  need 

13.  Working for the space program motivated computer engineers, pushing them 

toward the development of today's personal computer. 

 a. disappointed  b. encouraged         c. produced d.  Integrated 
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14.  Some psychologists believe that television has an impact on children, mostly 

negative. 

   a. understanding   b. outcome        c. effect   d. interest 

15. He based his conclusion on what he inferred from the evidence, not on what he 

actually observed. 

 a. predicted              b. imagined              c. surmised              d. implied 

16. The technical department enthusiastically hired Ms. Long because she was 

proficient in the use of computers. 

  a. sincere                b. adequate             c. competent       d. skilled 

17. You cannot become a certified teacher without completing the prerequisite student-

teaching assignment. 

 a. required              b. optional                c. preferred        d. advisable 

Directions; choose the appropriate meaning to fill in the blank (Word meaning and use) 

(For Items 18-25) 

18.  Students are often advised to look at the first and last ______________ of         a 

book before attempting to read it in detail. 

      a. headings   b. chapters   c. titles      d. topic 

19. One problem for any teacher is that each student has his/her own _________needs. 

      a. separate         b. individual     c. distinctive       d. integrate 

20. The first two weeks of the course are designed to ______________ new students 

and to allow them to settle into university life. 

         a. orientate         b. instruct     c. introduce         d.  summarize 
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21. We have two e-mail systems here: one for ____________ use, and another for 

contacting people outside the university. 

       a. inside   b. internal     c. indoors  d. outdate 

22. Increasingly, post-graduate students are asked to become teaching assistants in 

order to__________ undergraduates. 

       a. instruct b. drill   c. inform  d. reform 

23. The study of ___________________ has been helped considerably by the Hubble 

telescope, the only telescope up in space. 

       a. astronomy  b. astrology       c. astronomer d. astronomic 

24. If a questionnaire is badly written, it will not _________________ the type of 

information required from the people completing it. 

    a. solicit   b. elicit   c. obtain  d. remove 

25. Books are usually electronically protected so that they cannot be _____from the 

library unless they have been issued in the proper way. 

      a. removed  b. withdrawn   c. extracted  d. obstructed 

Directions; choose the best answer (Collocation) For Items 26-30 

26. The committee chairman had to account_______how the money was spent. 

a. to            b. for  c.  in   d. at 

27.  All university students have to __________exams at the end of course. 

a.  do  b. take  c.  make  d. control 

28.  In our school’ library, everyone can  access __________information technology. 

      a. to  b. in  c.  on   d. by 
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29. They pool resources and collaborate in trying to deal__________ the 

consequences. 

a. of  b. with   c.  for    d. in 

30. Ethics prevent psychologists from creating disastrous events in order _______ study 

their effects on volunteer subjects. 

       a. to  b. for   c.  at     d. of 

Directions; choose the best answer (Word register, function, appropriateness)                   

For Items 31-40 

In a number of countries, education is both compulsory-required-and universal, available 

to everyone, at least in primary school (elementary school) 

31. Which part of this statement is the context telling the meaning of the word 

‚compulsory‛? 

a. both          b. available                   c. universal          d. required 

32.  What does ‚primary school‛ mean? 

         a. education     b elementary school       c.   universal        d. everyone 

Results on these exams affect entire family because there is high status, or social 

position, for a whole family in which children have high test scores. 

33.  Which part of this statement is the context telling the meaning of the word ‚entire‛? 

a. family                 b. exams         c. a whole         d. score 

34.  What does ‚status‛ mean? 

 a. result             b children      c.   test score            d. social position 

The brain is divided into many parts. Each part serves specific and important functions. 

The cerebrum is the largest and most complex area of the brain. It controls thought, 

learning, and many other activities. 
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35. Which of the following is closest in meaning to area as it is used above? 

a. the size of a surface, calculated by multiplying the length  by the width 

b. a particular subject or group of related subjects 

c. a particular part or section 

d. a part of an activity or a thought 

By studying the pyramids of Egypt, researchers have learned a great deal about ancient 

Egyptian culture. They have discovered, for example, that different social classes 

existed even in the earliest cities. 

36.  Which of the following is closest in meaning to culture as it is used above? 

a. activities that are related to art, music, and literature 

b. a society that existed at a particular time in history 

c. a scientific experiment of people from a particular country 

d. education of people in a certain social group 

With today’s computer networks, the transmission of data from one place in the world 

to another can happen instantly. 

37. Which of the following is closest in meaning to transmission as it is used above? 

a. the process of working together on the same computer network 

b. a job that involves traveling from one place to another 

c. the process of sending information using electronic equipment 

d. the set of parts of a vehicle that take power from the engine to the 

wheels 

At medical centers throughout the United States, researchers are conducting 

investigations into the causes of heart disease. 

38. Which of the following is closest in meaning to conducting as it is used above? 

a. guiding or leading someone somewhere     

b. directing the playing of an orchestra, band, etc. 
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c. carrying something like electricity or heat to cure heart disease 

d. carrying out an activity or process in order to get information or prove facts 

Studies in public schools have shown that exposure to art and music has many 

benefits for children. It improves their literacy, critical thinking, and math skills. 

39.  Which of the following is closest in meaning to exposure as it is used above? 

a. the chance to experience something  

b. a situation in which someone is not protected from risk or danger 

c. attention that someone gets from newspapers, television, etc. 

d. the act of showing something that is usually hidden 

Ronald and James are roommates in a university dormitory. They have frequent 

arguments because Ronald prefers to go to sleep early and James always stays up 

late. Also, Ronald likes quiet while he studies, but James insists that loud music helps 

him concentrate. How can James and Ronald resolve these conflicts? 

40.  Which of the following is closest in meaning to resolve as it is used above? 

a. solve again using new techniques     

b. b. make a definite decision to do something 

c. gradually change into something else 

d. find a satisfactory way of dealing with a problem or difficulty 

 

 

 

########################################### 
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แบบประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหา(Content validity) ของแบบทดสอบวัดความรู้ด้าน

ค าศัพท์  ขอให้ท่านพิจารณาข้อค าถามที่ใช้วัดความรู้ด้านค าศัพท์ว่ามีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ทางความรู้ด้านค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย   ราชภัฏ 

ค าชี้แจง  กรุณาขีดเครื่องหมาย    ในช่องความคิดเห็น 

 ความหมาย     1    ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์เกี่ยวกับความรู้ด้านค าศัพท์ 

          0    ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนัน้สอดคล้องกับจดุประสงค์เกี่ยวกบัความรู้ดา้นค าศัพท์ 

                   -1     ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เกีย่วกบัความรู้ดา้นค าศัพท์ 

 

Question 

No. 

 

Objective 

Opinion  

Suggestion 1 0 -1 

1 To be able to identify word form, roots, prefixes, suffixes     

2 To be able to identify word form, roots, prefixes, suffixes     

3 To be able to identify word form, roots, prefixes, suffixes     

4 To be able to identify word grammar, part of speech     

5 To be able to identify word grammar, part of speech     

6 To be able to identify word grammar, part of speech     

7 To be able to identify word grammar, part of speech     

8 To be able to identify word grammar, part of speech     

9 To be able to identify word grammar, part of speech     

10 To be able to identify word grammar, part of speech     

11 To be able to identify word network, synonyms, antonyms     

12 To be able to identify word network, synonyms, antonyms     

13 To be able to identify word network, synonyms, antonyms     

14 To be able to identify word network, synonyms, antonyms     

15 To be able to identify word network, synonyms, antonyms     

16 To be able to identify word network, synonyms, antonyms     

17 To be able to identify word network, synonyms, antonyms     

18 To be able identify word meaning and use     

19 To be able identify word meaning and use     

20 To be able identify word meaning and use     

21 To be able identify word meaning and use     
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แบบประเมนิความเทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content validity) ของแบบทดสอบวดัความรูด้า้น 

ค าศพัท ์(ต่อ) 
 

Question 

No. 

 

Objective 

Opinion  

Suggestion 1 0 -1 

22 To be able identify word meaning and use     

23 To be able identify word meaning and use     

24 To be able identify word meaning and use     

25 To be able identify word meaning and use     

26 To be able to use word collocation     
27 To be able to use word collocation     

28 To be able to use word collocation     

29 To be able to use word collocation     

30 To be able to use word collocation     

31 To be able to use word register, function and appropriateness     

32 To be able to use word register, function and appropriateness     

33 To be able to use word register, function and appropriateness     

34 To be able to use word register, function and appropriateness     

35 To be able to use word register, function and appropriateness     

36 To be able to use word register, function and appropriateness     

37 To be able to use word register, function and appropriateness     

38 To be able to use word register, function and appropriateness     

39 To be able to use word register, function and appropriateness     

40 To be able to use word register, function and appropriateness     
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ผลแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของความเที่ยงตรงของข้อสอบตามจุดประสงค์ของความรู้ด้าน 
ค าศัพท์ 

Question 
No. 

 
Objectives 

คะแนนความ
คิดเหน็ของ

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

รวม 

3 

ได้ค่า 
IOC 

1 2 3 
30.  To be able to identify word form, roots, prefixes, suffixes 1 1 1 3 1 
31.  To be able to identify word form, roots, prefixes, suffixes 1 1 1 3 1 
32.  To be able to identify word form, roots, prefixes, suffixes 1 1 1 3 1 
33.  To be able to identify word grammar, part of speech 1 1 1 3 1 
34.  To be able to identify word grammar, part of speech 1 1 1 3 1 
35.  To be able to identify word grammar, part of speech 1 1 1 3 1 
36.  To be able to identify word grammar, part of speech 1 1 1 3 1 
37.  To be able to identify word grammar, part of speech 1 1 1 3 1 
38.  To be able to identify word grammar, part of speech 1 0 1 2 0.67 
39.  To be able to identify word grammar, part of speech 1 1 1 3 1 
40.  To be able to identify word network, synonyms, antonyms 1 1 1 3 1 
41.  To be able to identify word network, synonyms, antonyms 1 1 1 3 1 
42.  To be able to identify word network, synonyms, antonyms 1 1 1 3 1 
43.  To be able to identify word network, synonyms, antonyms 1 1 1 3 1 
44.  To be able to identify word network, synonyms, antonyms 1 0 1 2 0.67 
45.  To be able to identify word network, synonyms, antonyms 1 1 1 3 1 
46.  To be able to identify word network, synonyms, antonyms 1 1 1 3 1 
47.  To be able identify word meaning and use 1 1 1 3 1 
48.  To be able identify word meaning and use 1 1 1 3 1 
49.  To be able identify word meaning and use 1 1 1 3 1 
50.  To be able identify word meaning and use 1 1 1 3 1 
51.  To be able identify word meaning and use 1 1 1 3 1 
52.  To be able identify word meaning and use 1 1 1 3 1 
53.  To be able identify word meaning and use 1 1 1 3 1 
54.  To be able identify word meaning and use 1 1 1 3 1 
55.  To be able to use word collocation 1 1 1 3 1 
56.  To be able to use word collocation 1 1 1 3 1 
57.  To be able to use word collocation 1 1 1 3 1 
58.  To be able to use word collocation 1 1 1 3 1 
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ผลแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของความเที่ยงตรงของข้อสอบตามจุดประสงค์ของความรู้ด้าน 
ค าศัพท์จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

Question 
No. 

 
Objectives 

คะแนนความคิดเหน็
ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

รวม ได้ค่า 
IOC 

1 2 3 
30 To be able to use word collocation 1 1 1 3 1 
31 To be able to use word register, function and appropriateness 1 1 1 3 1 
32 To be able to use word register, function and appropriateness 1 1 1 3 1 
33 To be able to use word register, function and appropriateness 1 1 1 3 1 
34 To be able to use word register, function and appropriateness 1 1 1 3 1 
35 To be able to use word register, function and appropriateness 1 1 1 3 1 
36 To be able to use word register, function and appropriateness 1 1 1 3 1 
37 To be able to use word register, function and appropriateness 1 0 1 2 0.67 
38 To be able to use word register, function and appropriateness 1 1 1 3 1 
39 To be able to use word register, function and appropriateness 1 1 1 3 1 
40 To be able to use word register, function and appropriateness 1 1 1 3 1 

 
 
 
หมายเหตุ   ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร (สุโขทัยธรรมาธิราช 2535 :465) ดังนี้ 
 
 

  IOC     =       
∑ 

 
 

  เมื่อ     IOC  แทน    ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
  R แทน    ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N แทน     จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อสอบวดัความรูด้้านค าศัพท์ 

ข้อสอบจ านวน  40 ข้อ จ านวนผู้เข้าสอบ 30 คน 
ค่าความเที่ยง ( สตูร KR20) = 0.89 

ข้อท่ี ค่าความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (R) 
41.  0.78 0.84 
42.  0.66 0.76 
43.  0.76 0.68 
44.  0.50 0.56 
45.  0.77 0.48 
46.  0.47 0.53 
47.  0.49 0.70 
48.  0.75 0.75 
49.  0.57 0.51 
50.  0.60 0.60 
51.  0.57 0.48 
52.  0.45 0.37 
53.  0.73 0.40 
54.  0.56 0.73 
55.  0.60 0.73 
56.  0.40 0.67 
57.  0.67 0.63 
58.  0.70 0.70 
59.  0.63 0.40 
60.  0.57 0.45 
61.  0.70 0.78 
62.  0.63 0.70 
63.  0.70 0.78 
64.  0.75 0.48 
65.  0.67 0.48 
66.  0.73 0.44 
67.  0.67 0.85 
68.  0.67 0.48 
69.  0.50 0.41 
70.  0.57 0.66 
71.  0.67 0.74 
72.  0.74 0.48 
73.  0.73 0.44 
74.  0.67 0.48 
75.  0.67 0.48 
76.  0.53 0.81 
77.  0.76 0.54 
78.  0.73 0.81 
79.  0.73 0.81 
80.  0.70 0.41 
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คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนส าหรับผู้เรียนรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน คะแนนเต็ม 80 

คะแนน 

นักเรียน คะแนนเต็ม 80 

คะแนน 

นักเรียน คะแนนเต็ม 80 คะแนน 

PRE POST  POST  PRE POST 

1 47 
69 

11 55 
74 

21 58 
71 

2 65 
70 

12 65 
69 

22 60 
67 

3 43 
67 

13 68 
72 

23 66 
69 

4 65 
74 

14 71 
73 

24 63 
65 

5 59 
67 

15 65 
69 

25 59 
64 

6 63 
69 

16 69 
71 

26 68 
74 

7 67 
75 

17 66 
67 

27 64 
66 

8 68 
71 

18 70 
75 

28 59 
65 

9 66 
65 

19 60 
69 

29 66 
73 

10 64 
69 

20 67 
71 

30 57 
64 
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ภาคผนวก  ช    

แบบประเมินการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และกลยุทธ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
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แบบประเมินการใช้กลยทุธด้์านการเรียนรู้ค าศพัทแ์ละกลยทุธด้์านการอ่าน

ภาษาองักฤษ 

ชื่อ………………....รหสันกัศกึษา……………………………     Pre-test        Posttest 

ค าช้ีแจง  แบบส ารวจฉบบันี้มจีุดประสงคเ์พื่อต้องการทราบถงึระดบัการใชก้ลยุทธ ์โดยมกีาร
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนที ่1 เป็นขอ้ค าถามเกีย่วกบัการใชก้ลยทุธด์า้นการเรยีนรูค้ าศพัท์ 
 ส่วนที ่2 เป็นขอ้ค าถามเกีย่วกบัการใชก้ลยทุธด์า้นการอ่านภาษาองักฤษ 
โปรดกา   ลงช่องประเมนิที่ตรงกบัระดบัการใช้กลยุทธ์ของนักศึกษา โดยมเีกณฑท์ี่ใช้ใน
การประเมนิ ดงัต่อไปนี้นี้ 

 ค่าระดบัเท่ากบั  5  หมายถงึ ใชก้ลยทุธม์ากทีส่ดุ  
 ค่าระดบัเท่ากบั  4  หมายถงึ ใชก้ลยทุธม์าก 
 ค่าระดบัเท่ากบั  3  หมายถงึ ใชก้ลยทุธป์านกลาง 
 ค่าระดบัเท่ากบั  2  หมายถงึ ใชก้ลยทุธน้์อย 
    ค่าระดบัเท่ากบั  1  หมายถงึ ใชก้ลยทุธน้์อยทีส่ดุ 

ส่วนท่ี 1 การใชก้ลยทุธด์า้นการเรยีนรูค้ าศพัท ์(Vocabulary Learning Strategies) 
กลยทุธท่ี์ใช้ ข้อค าถาม ระดบัของการใช้กลยุทธ ์

5 4 3 2 1 
1. กลยุทธด้์านการค้นหาค าศพัทใ์หม่ (Ascertaining strategies) 
1.1 การเดาความหมายจากบรบิท 
(Guessing the meaning from 
context clues) 

ขา้พเจา้มกัจะเดาความหมายของค านัน้ๆ
โดยใชบ้รบิทรอบขา้ง   

     

 1.2 การวเิคราะหห์น้าทีข่องค า 
(Analyzing part of speech) 

ขา้พเจา้มกัจะเดาความหมายของค าศพัท์
โดยใชก้ารวเิคราะหห์น้าทีข่องค า 

     

1.3 การวเิคราะหโ์ครงสรา้งค า 
(analyzing affixes and roots) 

ขา้พเจา้มกัจะใชว้ธิกีารวเิคราะห์
โครงสรา้งค า 

     

1.4 การเชื่อมค าไปสูป่ระสบการณ์
เดมิ (Connecting word to a 
personal experience) 

ขา้พเจา้มกัจะเชื่อมค าศพัทน์ัน้ๆไปสู่
ประสบการณ์เดมิของขา้พเจา้ 

     

 1.5 การศกึษาการใชค้ าทีส่ าคญั 
(Using keyword method e.g. 
Synonyms/Antonyms) 
  

ขา้พเจา้มกัจะศกึษาค าทีส่ าคญัของ
ค าศพัทน์ัน้ๆ เสมอ 
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ส่วนท่ี 1 การใชก้ลยุทธด์า้นการเรยีนรูค้ าศพัท(์Vocabulary Learning Strategies)  (ต่อ) 
กลยุทธท่ี์ใช้ ข้อค าถาม ระดบัของการใช้กลยุทธ ์

5 4 3 2 1 
1.6 การจดักลุ่มค าประเภท
เดยีวกนั (Using of the categories 
word group) 

ขา้พเจา้มกัจะจดักลุ่มค าศพัทป์ระเภท
เดยีวกนัใหอ้ยู่ดว้ยกนัเสมอ 

     

1.7 การสบืคน้พจนานุกรมเจา้ของ
ภาษา (Using monolingual 
dictionary) 

ขา้พเจา้มกัสบืคน้พจนานุกรมของ
เจา้ของภาษาเสมอ 

     

2. กลยุทธด์า้นการเกบ็รวบรวมค าศพัท ์(Storing Strategies) 
2.1 การใชแ้ผนภมูคิวามหมาย 
(Using semantic maps) 

ขา้พเจา้มกัใชแ้ผนภูมคิวามหมายของ
ค าศพัทน์ัน้ๆ 

     

2.2 การถอดความ (Paraphrasing 
the word meaning) 

เมื่อขา้พเจา้ไม่เขา้ใจขา้พเจา้จะการถอด
ความหมายของค านัน้ๆ 

     

2.3 การจดัค าเป็นหมวดหมู่การค า 
(Using word lists)  

ขา้พเจา้มกัจดัค าเป็นหมวดหมู่รายการ
ค า 

     

 2.4 การเกบ็รวบรวมค าศพัทไ์วใ้น
สมุดรวบรวมค าศพัท ์(Keeping 
vocabulary notebook) 

ขา้พเจา้ฝึกการใชพ้จนานุกรมอย่าง
สม ่าเสมอ 

     

3. กลยุทธด์า้นการขยายวงค าศพัท ์(Elaborating strategies) 
3.1 การน าศพัทใ์หม่มาแต่ง
ประโยค (Using new word 
sentence) 

ขา้พเจา้จะน าค าศพัทท์ีพ่ึง่เรยีนมาน ามา
แต่งประโยคใหม ่

     

3.2 การทดสอบค าศพัท ์(Testing 
oneself with word tests) 

ขา้พเจา้มกีารทดสอบค าศพัทด์ว้ย
ตนเองเสมอ 

     

3.3 การฝึกใชค้ าศพัทเ์ดมิในบรบิท
การใชภ้าษาอื่นๆ (Doing extra 
vocabulary exercises in 
difference sources) 

ขา้พเจา้ฝึกการใชค้ าศพัทเ์ดมิทีเ่รยีนมา
มาใชใ้นบรบิทการใชภ้าษาอื่นแบบอื่นๆ 
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ส่วนท่ี 2 การใชก้ลยทุธด์า้นการอ่านภาษาองักฤษ (English Reading Strategies) 

กลยุทธท่ี์ใช้ ข้อค าถาม 
ระดบัของการใช้ 

กลยุทธ ์
5 4 3 2 1 

1. การคน้พบโครงสรา้ง
เรื่องในการอ่าน (Finding text 
structure) 

ขา้พเจา้สรุปเรื่องทีอ่่านโดยใชโ้ครงสรา้งเรื่อง
ในตวับทอ่าน 

     

2. การคน้พบใจความ
ส าคญัหลกัและรายละเอยีดของ
เรื่อง(Finding main idea/details) 

ขา้พเจา้มกัจะอ่านดเูรื่องคร่าวๆก่อนทีจ่ะอ่าน
โดยละเอยีด 

     

3. การอนุมานความ
(Inferencing) 

ขา้พเจา้จะใชก้ารอนุมานความหมายในบท
อ่านเมื่อบทอ่านนัน้ไม่ไดบ้อกความหมาย
โดยตรง 

     

4. การใชจ้นิตนาการจาก
เรื่องทีอ่่าน (Visualizing) 

ขา้พเจา้มกัจะจนิตนาการจากเรือ่งทีอ่่านอยู่
เป็นประจ า 

     

5. การควบคุมตนเองใน
การอ่าน (Self- regulations) 

ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจค าศพัท ์ขา้พเจา้มกัจะเดา
ความหมายของค าศพัทน์ัน้ๆ จากบรบิทรอบ
ขา้ง 

     

6. การสรุปความจากเรื่อง
ทีอ่่าน (Summarizing) 

 

หลงัการอ่านขา้พเจา้จะสรุปเรื่องทุกครัง้      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 435 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ซ 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบ 
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ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของรปูแบบการสอนอ่านเชงิวชิาการโดยการใชภ้าระงานเป็นฐาน
และกลยทุธด์า้นการเรยีนรูค้ าศพัทส์ าหรบันกัศกึษาครมูหาวทิยาลยัราชภฏัส าหรบันักศกึษา
จ านวน 3 คน ครัง้ที ่1 

 
 

นักศึกษา/
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบภายใต้กิจกรรมประกอบรูปแบบ
จ านวน 8 บท 

รวม 

 
Task 

1 

 
Task 

2 

 
Task 

3 

 
Task 

4 

 
Task 

5 

 
Task 

6 

 
Task 

7 

 
Task 

8 

ด้าน
กระบวนการ 

(E1) 

ด้าน 
ผล 
ลัพธ์ 
(E2) 

8 8 8 8 8 8 8 8 64 80 
1 6 4 7 6 5 6 6 6 46 58 
2 6 5 6 5 6 7 5 6 46 62 
3 6 5 5 6 7 6 5 5 58 67 

รวม 18 14 18 18 18 19 16 17 150 187 
ร้อยละ 75.00 58.00 75.00 75.00 75.00 79.00 67.00 70.00 78.12 77.91 

  

 ผลประสิทธิภาพของรูปแบบรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐาน
และกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับนักศึกษาจ านวน 3 
คน มีค่าเท่ากับ (E1)78.12/(E2) 77.91 
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ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็น
ฐานและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับนักศึกษา
จ านวน 9 คน ครั้งที่ 2 

 
 

นักศึกษา/
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบภายใต้กิจกรรมประกอบรูปแบบ
จ านวน 8 บท 

รวม 

 
Task 

1 

 
Task 

2 

 
Task 

3 

 
Task 

4 

 
Task 

5 

 
Task 

6 

 
Task 

7 

 
Task 

8 

ด้าน
กระบวนการ 

(E1) 

ด้าน 
ผล 
ลัพธ์ 
(E2) 

8 8 8 8 8 8 8 8 64 80 
1 8 7 7 6 7 6 6 8 55 67 

2 7 8 8 7 7 7 7 8 59 67 

3 6 8 8 7 7 6 6 7 55 64 

4 8 7 7 6 7 8 7 8 58 62 

5 7 8 8 7 6 7 7 8 58 66 

6 6 8 8 7 5 7 6 7 54 69 

7 3 7 7 6 7 6 7 6 49 55 

8 7 8 8 4 5 7 7 8 54 65 

9 6 6 8 7 7 7 6 7 54 68 

รวม 58 67 69 57 58 61 59 67 496 583 

ร้อยละ 
81.00 93.00 96.00 79.00 80.00 85.00 82.00 93.00 

(E1) 86.11 
(E2) 
80.97 

 ผลประสิทธิภาพของรูปแบบรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐาน
และกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับนักศึกษาจ านวน 9 
คน มีค่าเท่ากับ (E1) 86.11/(E2) 80.97 
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ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบรูปแบบการสอนอ่านเชิงวชิาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์
ด้านการเรียนรูค้ าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับนักศึกษาจ านวน 30 คน ครั้งท่ี 3 

 
 

นักศึกษา/
คะแนนเต็ม 

คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบภายใต้กิจกรรมประกอบรูปแบบจ านวน 8 บท รวม 
 

Task 1 
 

Task 2 
 

Task 3 
 

Task 4 
 

Task 5 
 

Task 6 
 

Task 7 
 

Task 8 
ด้านกระบวนการ 

(E1) 
ด้าน 
ผล 
ลัพธ์ 
(E2) 

8 8 8 8 8 8 8 8 64 80 

1 8 7 7 6 7 8 7 8 58 69 
2 7 8 8 7 7 7 7 8 59 70 
3 6 8 8 7 7 7 6 7 56 67 
4 6 7 7 7 6 7 7 8 55 74 
5 7 6 5 6 8 8 7 6 53 67 
6 7 7 7 8 8 7 7 6 57 69 
7 7 9 8 8 7 7 6 7 59 75 
8 8 7 7 7 7 7 8 8 59 61 
9 8 8 7 7 7 8 7 8 60 62 
10 8 8 8 7 8 6 7 7 59 74 
11 7 7 7 8 6 6 7 8 56 69 
12 7 7 8 6 9 8 7 6 58 72 
13 7 8 8 7 7 7 5 8 57 63 
14 5 8 8 8 7 7 7 7 57 69 
15 7 7 8 7 8 8 6 7 58 61 
16 7 8 7 8 8 8 7 8 61 67 
17 8 6 7 7 8 8 8 7 59 65 
18 7 7 7 7 7 7 7 8 57 69 
18 7 6 7 8 6 8 7 6 55 61 
20 7 7 8 6 8 7 7 7 57 61 
21 8 6 8 7 7 7 8 8 59 67 
22 7 6 7 6 8 7 7 8 56 69 
23 8 6 7 6 6 7 7 6 53 65 
24 7 7 6 7 6 6 8 7 54 64 
25 7 7 8 7 8 6 7 7 57 74 
26 6 7 7 8 6 7 6 6 53 66 
27 6 8 6 7 7 7 7 8 56 65 
28 7 6 7 6 7 6 6 7 52 73 
29 6 6 6 7 7 7 7 7 53 64 
30 7 7 8 8 8 8 7 8 61 63 
รวม 210 212 217 211 216 214 207 217 

1704 2015 
ร้อยละ         (E1) 88.75 (E2) 83.95 

 

 ผลประสิทธิภาพของรูปแบบรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน
การเรยีนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับนกัศึกษาจ านวน  30 คน มีค่าเท่ากับ (E1) 
88.75/(E2) 83.95 
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ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบรูปแบบการสอนอ่านเชิงวชิาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์
ด้านการเรียนรูค้ าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง       จ านวน  30 คน 

 
 

นักศึกษา/
คะแนนเต็ม 

คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบภายใตก้ิจกรรมประกอบรูปแบบจ านวน 8 บท รวม 
 

Task 1 
 

Task 2 
 

Task 3 
 

Task 4 
 

Task 5 
 

Task 6 
 

Task 7 
 

Task 8 
ด้านกระบวนการ 

 
(E1) 

ด้าน 
ผล 
ลัพธ ์
(E2) 

8 8 8 8 8 8 8 8 64 80 
1 8 7 7 6 7 8 7 8 58 69 

2 7 8 8 7 7 7 7 8 59 70 
3 6 8 8 7 7 7 6 7 58 67 
4 6 7 7 7 6 7 7 8 55 74 
5 7 6 5 6 8 8 7 6 53 67 
6 7 7 7 8 8 7 7 6 57 69 
7 7 9 8 8 7 7 6 7 59 75 
8 8 7 7 7 7 7 8 8 59 71 
9 8 8 7 7 7 8 7 8 60 65 
10 8 8 8 8 8 8 7 7 58 74 
11 7 7 7 8 8 6 7 8 58 69 
12 7 7 8 8 9 8 7 6 60 72 
13 7 8 8 8 7 7 5 8 58 73 
14 5 8 8 8 7 7 7 7 57 69 
15 7 7 8 7 8 8 6 7 58 71 
16 7 8 7 8 8 8 7 8 61 67 
17 8 6 7 7 8 8 8 7 58 75 
18 7 7 7 7 7 7 7 8 57 69 
18 7 6 7 8 6 8 7 6 55 71 
20 7 7 8 6 8 7 7 7 57 71 
21 8 6 8 7 7 7 8 8 59 67 
22 7 8 7 8 8 7 7 8 60 69 
23 8 6 7 8 6 7 7 6 55 65 
24 7 7 6 7 6 6 8 7 58 64 
25 7 7 8 7 8 6 7 7 57 74 
26 6 7 7 8 6 7 6 6 53 66 
27 6 8 6 7 7 8 7 8 57 65 
28 7 8 7 8 7 6 6 7 56 73 
29 6 6 6 7 7 7 7 7 53 64 
30 7 7 8 8 8 8 7 8 61 63 
รวม 210 216 217 221 218 217 207 217 

1724 2078 
ร้อยละ 87.00 90.00 90.00 92.00 90.00 90.00 86.00 90.00 (E1) 89.79 (E2) 86.58 

 ผลประสิทธิภาพของรูปแบบรูปแบบการสอนอ่านเชิงวิชาการโดยการใช้ภาระงานเป็นฐานและกลยุทธ์ด้าน
การเรยีนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับนกัศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน มีค่าเท่ากับ 
(E1) 89.79/(E2) 86.58 
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ภาคผนวก  ด 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบฯ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบฯ 

ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ต้องการทราบถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบฯ  โปรดกา  
 ลงช่องประเมินท่ีตรงกับความรู้สึกของนักศึกษาโดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินดังต่อไปนี้นี้ 

ค่าระดบัเท่ากับ 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สุด ค่าระดับเท่ากับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ค่าระดบัเท่ากับ 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง ค่าระดับเท่ากับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

ค่าระดบัเท่ากับ 1 หมายถึง เห็นดว้ยน้อยที่สุด 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านเนื้อหา 
5. เนื้อหามีความน่าสนใจเกี่ยวข้องกบัตัวนักศึกษา      
6. เนื้อหามีความเหมาะสมและไมย่ากจนเกินไป      
7. มีค าศัพท์ใหม่ และกลยุทธ์ต่างๆ ให้ฝึก      
8. ค าอธิบายชัดเจนเข้าง่าย      
   ด้านรูปแบบฯ 
5.  รูปแบบมีความเหมาะสมกับเนือ้หาท่ีอ่าน      
6.  รูปแบบแบ่งสัดส่วนท่ีชัดเจน      
7.  รูปแบบมคีวามเหมาะสมกับสาขาท่ีเรียน      
  ด้านกิจกรรมประกอบรูปแบบฯ 
8.  กิจกรรมช่วยให้ข้าพเจ้าคาดเดาเหตุการณ์ที่ก าลังจะอ่านลว่งหนา้ได ้      
9. กิจกรรมช่วยให้ข้าพเจ้าได้ใช้ความรู้เดิมมาท าความเข้าใจกับบท 
    อ่านได้ 

     

10. กิจกรรมแตล่ะขั้นตอนในการอ่านมีความสมัพันธ์กัน      
11. เทคนิคและกลยุทธ์ในการอ่านและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ช่วยให้ 

ข้าพเจ้าสามารถน าไปใช้ในการอ่านในชีวิตจริงได้ด้วยตนเอง 
     

12. ตลอดกิจกรรมช่วยให้ข้าพเจ้าได้คิดอยู่ตลอดเวลา      
  ด้านคุณประโยชน์ 
13. รูปแบบช่วยให้ข้าพเจ้าพัฒนาความสามารถดา้นการอ่านและค าศัพท์      
14. รูปแบบสามารถท าให้ข้าพเจ้าน าความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้      
15  รูปแบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการอ่านและค าศัพท์ในระดบัท่ี

สูงขึ้นไปได ้
     

 
ข้อเสนอแนะ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
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ชื่อ-สกุล นางสาวอังชรินทร์ ทองปาน 
วัน เดือน ปี เกิด 12 มกราคม 2525 
สถานที่เกิด จังหวัดร้อยเอ็ด 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก 
ที่อยู่ปัจจุบัน 98 หมู่ 10 ต าบลรอบเมือง อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 
ผลงานตีพิมพ์ - 
รางวัลที่ได้รับ -   
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