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                 The purpose of this study was to compare Mathayom Suksa III students’ English reading
comprehension and motivation through the instructional methods based on KWL-PLUS and the method
described in the teacher’s  manual.
                 The samples which were used in this study were 72 Mathayom Suksa III students in the first
semester of the 2002 academic year at Wattalabuk School, Nakon Pathom.  The samples were
randomly selected and divided into an experimental and a control group with an equivalent number of
36 students in each. Both groups were taught  twenty lessons within  fifty minute each.  The randomly
chosen Pretest-posttest design was used in the experiment.
                The instruments  constructed included an English reading comprehension test and a
motivation test.  The ANCOVA was used to analyzed the data.
                 The results of the study indicated that :

   1.  The English reading comprehension between the experimental group and the control
group was significantly different at the 0.05 level. The experimental group’s score was higher than the
control group ‘s.

    2.  The English reading motivation between the experimental group and the control group
was not significantly different at the 0.05 level.
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 บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในชีวิตประจาํวันของมนษุย  เต็มไปดวยขอมูลขาวสาร  ผูที่สามารถเลือกพิจารณา  
กลั่นกรอง   และรับขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการของตนจึงจะเปนผู
ที่สามารถดํารงชีวิตอยูในโลกปจจุบันและอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะการตัดสินใจทําสิง่
หนึง่สิ่งใด  เราตองการขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดงัเชนทีป่รากฏตามสือ่ส่ิงพิมพตาง ๆ หรือขอมูลจาก
อินเตอรเนตเปนตน  ผูที่จะสามารถแสวงหาขอมูลขาวสารไดอยางมปีระสิทธิภาพนั้น  นอกจาก
จะตองมีแหลงขอมูลสําหรับศึกษาคนควาแลว  ยงัตองเปนผูมีความรูความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวยเชนกนั   

กระทรวงศึกษาธิการตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเปนของภาษาอังกฤษจงึไดมี
การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่พัฒนาความสามารถของผูเรียน  ใหมีทกัษะ
การฟง พูด อาน เขียน  สามารถติดตอส่ือสาร  รับขาวสาร  และพัฒนาภาษาเพื่อการศึกษาตอ (กรม
วิชาการ 2539 : คํานาํ) แตจากความจําเปนในการศึกษาขอมูลขาวสารโดยทัว่ไป มักปรากฏใน
รูปแบบของงานเขียน และจากการสํารวจความตองการของสังคมไทยตอการใชภาษาอังกฤษ  โดย
อัจฉรา วงศโสธร  และคณะ (2524 : 281)  พบวา  ทักษะที่จาํเปนตองใชมากที่สุดในหนวยงาน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทหางราน  คือ ทักษะการอาน  เพราะเปนทักษะที่จาํเปนในการ
ดํารงชีวิต  เชน  การอานฉลากยา  หรือแมกระทั่งการอานเพื่อความบนัเทงิ   

ดังนัน้  จึงอาจกลาวไดวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศในระดับ
มัธยมศึกษาของประเทศไทยนัน้  ทักษะการอานควรเปนทักษะที่ไดรับการสงเสริมเปนอยางยิ่ง  
เพราะการอานเปนหนทางที่จะนํานักเรียนไปสูความรูทัง้ปวง  ทาํใหไดรับรูขาวสารทันตอเหตุการณ  
เสริมสรางความคิดและประสบการณ  เพือ่นําไปปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพชีวิตอนัจะเปน
ประโยชนตอการศึกษา  และการดํารงชวีิตของนักเรียนตอไป  (อุไรวรรณ สีชมภู 2542 : 1) 

แตจากงานวิจยัเกี่ยวกับความสามารถในการอานภาษาองักฤษของนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในระยะป 2526-2536  แสดงใหเห็นวาระดับ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับ
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ระยะเวลาที่ใชในการเรียน (จิระวัฒน หวงัประกอบกุล 2536 : 1 ; Prapa Vittayarungrangsri 1993 : 
48) 

แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนนัน้  นัก
การศึกษาหลายทาน  ไดพยายามหาวธิพีัฒนาความสามารถทางการอานของนักเรียนดวยการฝกให
นักเรียนไดรูจักคิดอยางอิสระ  เพราะการใชภาษาเปนภาพสะทอนของกระบวนการคิดที่ไมสามารถ
แยกออกจากกันได (Prapa Vittayarungrangsri  1993 : 47 ; Sawyer and Sawyer 1993 : 7 ) และ
จากงานวิจยัเกี่ยวกบัการอานตั้งแตชวงป ค.ศ.1980-1990 พบวาการอานไมใชเปนเพยีงการรับและ
การจดจําขอมลูที่ปรากฏอยูตามตัวอักษรที่อานเทานัน้  แตการอานเปนกระบวนการสราง
ความหมาย  โดยที่ผูอานจะใชประสบการณเดิม  และกลวิธีตาง ๆ เขามาชวยในการตีความ  ผูอาน
จะกําหนดวัตถุประสงคในการอาน  แสวงหาขอมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค  และประมวลขอมูลใหมได
โดยใชภาษาของตนเอง  การเปนผูอานเชนนีจ้ึงเปนผูที่สามารถแสวงหาความรูจากการอานไดดวย
ตนเอง(Ryder and Graves  1994 : 4)  การสอนอานภาษาองักฤษจึงควรฝกหัดใหนักเรียนไดใช
กระบวนการคดิในการกาํหนดวัตถุประสงคในการอาน  การตรวจสอบความเขาใจจากการอานเพื่อ
เตรียมนักเรียนใหพรอมที่จะพบกับความตองการที่แทจริงของตนเองในการแสวงหา  กลัน่กรอง  และ
เลือกรับขอมูลขาวสารที่มีอยูมากมายในปจจุบันและอนาคต 

การสอนอานภาษาอังกฤษใหแกนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาอังกฤษต่ํานั้น  
ครูควรจะหาทกัษะการอานภาษาอังกฤษในดานการใชโครงสรางทางภาษาและการหาความหมาย
ของคําศัพทอีกดวย  เพราะความรูในเรื่องดังกลาว  เปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยใหผูอานประสบ
ความสาํเร็จในการอานเพื่อความเขาใจได (Wiseman  1992 : 2)  แตนักเรียนกลุมดังกลาวจะไม
สามารถชวยเหลือตนเองไดในเรื่องเหลานี ้  สวนขัน้ตอนของ ฮาดเลย (Hadley 1996 : 195-200) ได
กลาวไววา  การฝกหัดทักษะการอานยังเปนเรื่องจาํเปนสาํหรับนกัเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ  แตการสอนทักษะการอานควรสอนหลังจากที่นกัเรียนไดอาน
เนื้อหาทัง้หมดไปแลว  และสอนเฉพาะทักษะหรือโครงสรางทางภาษาและการหาความหมายของ
คําศัพทที่จําเปนตอการอานเนื้อหาดงักลาวเทานั้น 

จากหลักการและเหตุผลทีก่ลาวมา ไดมีการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
โดยเฉพาะการสอนอาน  ซึง่พบวาในชวง พ.ศ. 2515 – 2530  มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการสอน
อานมากที่สุด  และกลุมตัวอยางในดานนี้มีในระดับมธัยมศึกษามากที่สุด  (สุมติรา  พรรณกุลบดี 
2535 : 2 , อางถึงใน สุพัฒน  สุกมลสนัต 2532 :  75) งานวิจยัที่เกี่ยวกับการสอนอานภาษาอังกฤษ
สวนหนึง่ไดศึกษาการใชกลวิธีในการอานเพื่อใหนักเรียนไดมีประสิทธภิาพในการอานและสงเสริมให
นักเรียนไดพฒันาทางดานความคิด  เชน  การสอนโครงสรางระดบัยอดของบทอานเพื่อความเขาใจ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                    3 
 

การอาน (สุภาพ บุตรสทีัด  2529 ; เสาวลักษณ  รัตนวิชช 2530 ; รัตนา ศุภจัตุรัส 2534)  การสอน
โดยมุงประสบการณภาษา (รัชนีนาถ ทองสุทธ ิ 2533 ; สายสนุีย เติมสินสุข 2535)  ซึ่งงานวิจัย
ดังกลาวพบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษสงูขึ้น วิธีการเรียนการสอนอานที่
สงเสริมการพฒันาความคิดและทักษะการอานไดวิธหีนึง่  คือการสอนอานแบบปฏิสัมพันธ  กลาวคือ  
เนนกระบวนการอานที่ครบวงจร  ซึง่ประกอบดวยการอานแบบปฏิสัมพันธ การอานอยางมี
วิจารณญาน  มีการบูรณาการทักษะตาง ๆ เชน การอาน การคิด การพูด การเขียน  และการ
แสดงออกในรปูอ่ืน ๆ(ผจงกาญจน ภูวิภาดาวรรธน 2533 : 86 , อางถึงใน Ogle and Carr 1987 ) 
โดยมีการทํางานรวมกนัดวยการระดมพลงัสมอง (Brainstorm) การอภิปราย (Discussion) การ
กระตุนใหตัง้คําถามจากเรื่องที่อานเพื่อความเขาใจในการอาน  การฝกทักษะการแสดงออกดวยการ
วาดภาพ เขียนแผนภูม ิ พดูเขียนขอความใหม  ซึ่งมงีานวิจยัตางประเทศที่ไดนาํการสอนอานแบบ
ปฏิสัมพันธ (Interactive Reading) โดย โอฟุต ( Ofutt : 1985) ทดลองกับนกัเรียนเกรด 4 จํานวน 40 
คน ของมหาวิทยาลัยพทิสเบอรก ผลการวิจยัพบวากลุมทดลองที่สอนโดยการใชการอานแบบ
ปฏิสัมพันธแตกตางอยางมีนยัสําคัญกับกลุมที่สอนดวยวธิีการสอนแบบเดิม  กลุมทดลองสามารถ
ปรับปรุงความสามารถในการเรียน  จดจําและวิเคราะหงานเขียนได  โยพ (Yopp : 1987) ไดวิจัยการ
อานแบบปฏิสัมพันธกับนักเรียนเกรด 5 ของมหาวทิยาลัยแคลิฟอรเนยี จาํนวน 61 คน ผลการวจิัย
จากการทดสอบความเขาใจของกลุมทดลองสองกลุมทีส่อนโดยใชวธินีี้ดวยการตั้งคาํถามอยางเดยีว  
และดวยการตัง้คําถามรวมวธิีการตอบคําถามใหดวยปรากฎวาไดผลดีกวากลุมที่สอนแบบเดิม  
นอกจากนี ้คาร และโอเกิล (Carr and Ogle : 1987) ไดพัฒนาการอานแบบปฏสัิมพันธดวยวิธ ีKWL 
– Plus  และศึกษาโดยทดลองสอนกับนกัเรียนระดับมธัยมศึกษา 3 แหง ซึ่งเปนนกัเรียนที่เรียนออน
และนักเรียนทีอ่ยูในคลีนิคซอมเสริม  จากการสงัเกตแบบไมเปนทางการและจากการพูดคยุกับ
นักเรียนปรากฏวา  นกัเรียนสามารถถายโอนการอานแบบปฏิสัมพันธดวยวธิี KWL- Plus  ไปสู
สถานการณการอานอืน่ ๆ ได และการอานแบบปฏิสัมพันธดวย KWL – Plus ทําใหนกัเรียนมีความ
เขาใจสนใจการอาน  และการยอใจความดีข้ึน  ที่เปนเชนนี้เนื่องจากวาการอานแบบ KWL – Plus 
เปนกลวิธีการอานที่ทาํใหนกัเรียนไดทบทวนความรูเดิม หรือส่ิงทีน่กัเรียนรูมาบาง (know) แลว
นักเรียนอยากรูอะไรจากขอความที่นกัเรียนอาน (want to know)  และในระหวางทีน่ักเรียนอาน และ
หลังการอานนกัเรียนไดความรูอะไรจากการอาน ซึง่จะไปสัมพนัธกับการอานแบบปฏิสัมพันธดวย
เพราะนักเรียนตองใชโครงสรางความรูเดิมเพื่อชวยในการอานใหเกิดความเขาใจมากขึ้น 

จากเอกสารทีก่ลาวมาขางตนพบวาการสอนการอานดวยวิธ ี KWL-Plus นัน้จะเห็นไดวา
เปนลักษณะของการเรียนทีเ่นนลกัษณะการเรียนการสอนแบบเนนนกัเรียนเปนสําคญั เพราะมีวิธกีาร
เรียนการเรียนการสอนที่มีการสํารวจความตองการของนักเรียนกอนการเรียนการสอนทาํใหเกิดการ
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เรียนการสอนที่สอดคลองกบัความตองการของนักเรียน  นอกจากนัน้ยังมีการจดบันทกึลงไปในชองที่
นักเรียนรูมาบางแลว (know)  และมีความตองการจะรูอะไรอีกนอกจากสิ่งทีน่ักเรียนรูมาบาง  (want 
to know) วิธีการเรียนการสอนแบบนี้ เปนเทคนิคที่ผนวกเอาทฤษฎีประสบการณเดิม ซึ่งเปน
กระบวนการทีภู่มิหลัง (Background) ของผูเรียนมีผลตอการเรียนรู ทฤษฎีนี้เชือ่วา ความคดิรวบ
ยอด  (Concept) ของการอานเปนกระบวนการสรางเรื่องขึ้นใหมตามอุปมานของผูอานเองโดยผูอาน
ตองอาศยัความรูภูมิหลังจากผูอานรวมกบัความเขาใจในการอานโดยมุงเนนการเชื่อมโยงสิง่ที่อาน
กับความคิดรวบยอด (Concept) ที่มีอยูในใจ  (กิ่งเพชร ปองแกว  2545 : 36)   นอกจากนัน้ยงัเปน
กระบวนการทีแ่สดงความคดิรวบยอด  (Concept) แผนภูมิที่แสดงความสัมพันธของความคิดรวบ
ยอด (Concept) ใหเห็นเปนรูปธรรม  โดยครู และนักเรียนซึ่งสวนใหญจะเปนนักเรยีนที่รวมกนัสราง
ผังโยงความสมัพันธความหมายแทนโครงสรางเรื่องที่อาน (Sinatra, et. Al 1984 : 22-29) 

นอกจากนีป้ญหาที่ทาํใหผูเรียนไมกระตือรือลนก็คือกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในปจจุบนัอยูในระดับที่ครูสวนใหญมีความรูและนําทักษะกระบวนการไปใชในการวาง
แผนการสอน แตความเขมขนสมบูรณของการใหผูเรียนเรียนจากการปฏิบัติจริงดวยกระบวนการตาง 
ๆ มีนอย ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายประเด็นดวยกันคอื  ผูสอนขาดความรูความมัน่ใจในการใช
กระบวนการทีห่ลากหลาย  ผูสอนบางสวนรูเฉพาะเนือ้หาแตไมรูเทคนิคกระบวนการ  (กระทรวง
ศึกษา 2539  : คํานาํ)   

เพื่อแกปญหาการเรียนการสอน  ทําไดโดยสงเสริมใหผูสอนไดศึกษาคนควาวิธกีารสอน
อาน  ทีมีประสิทธิภาพเพือ่ที่จะมาปรับปรุงวิธีสอนของครู  ทัง้นี้เพราะการเรียนการสอนจะบรรลุผล
สําเร็จดวยดีตองขึ้นอยูกบัการจัดการเรียนการสอน  และเลือกบทเรียนที่เหมาะสม องคประกอบ
เหลานี้จะชวยเสริมความกระตือรือรนในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของผจงจิตร สิงหจนัทร 
(2542 : 61 - 64)  ที่ศึกษาผลของการเรยีนรูที่ใชแหลงทรพัยากรในชมุชน เพื่อจัดประสบการณตาม
ความสนใจของนักเรียนทําใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนสูงขึ้น  

ผูวิจัยมีความเห็นวา  การสอนการอานดวยวิธ ี KWL - Plus  ซึ่งเปนกลวิธกีารอาน
ภาษาอังกฤษที่ทาํใหการอานของนกัเรียนเขาใจไดงายขึน้ เนื่องดวยเปนกลวิธทีี่ใหความสําคัญกับ
ความรู  ประสบการณของผูเรียน  ชวยใหผูเรียนรูจักดึงความรูและประสบการณเดมิที่มีอยูมาโยงเขา
กับขอมูลใหมที่พบในบทอาน กระบวนการเชนนี ้  จะชวยใหผูอานเขาใจสิ่งที่ผูเขียนนําเสนอไดงายขึ้น  
เพราะผูอานมคีวามรูเดิมมากเทาใด  ผูอานกจ็ะติดขัดกับคําศัพททีป่รากฏในบทอานนอยลงเทานัน้  
ดังนัน้ครูผูสอนจะตองชวยใหนกัเรียนรูจกัดึงความรูเดิมที่สัมพนัธกับเนื้อหานัน้ออกมาใชเพื่อใหเขาใจ
ในบทอานไดมากขึ้น (Miller 1990 : 199)  ซึ่งนาจะสงผลใหนักเรียนมีความเขาใจและมีแรงจูงใจใน
การอานภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นได  ทัง้นี้สอดคลองกบัผลงานวิจยัของ สมุทร เซน็เชาวนชิ (2540 : 
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15)  ทีพ่บวานักเรียนทีข่าดแรงจูงใจในการอานประกอบกับการที่ไมสามารถอานคําศัพทหรือไม
เขาใจความหมายของคาํศัพทที่มีอยูในขอความที่กําลงัอาน ทาํใหนกัเรียนไมเกิดความเขาใจในการ
อานและยงัรูสึกวาการอานเปนเรื่องยาก ลําบาก นาเบือ่หนายมากยิง่ขึ้น   ดังนั้นถานักเรียนไดฝก
อานและตรวจสอบความเขาใจในการอานอยางมีวัตถุประสงคพรอมทั้งใชแผนภูมิความหมาย   
รวมทัง้ไดรวมกันอภิปรายคาํที่เปนปญหาตอการอานดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผูใหคาํแนะนํา  จะชวย
ทําใหนกัเรียนมีพฤติกรรมและมีความคิดที่มีเปาหมาย  เมื่อบรรลุเปาหมายไดก็จะเกิดความสุข ความ
พอใจ  ความคิด ความทะเยอทะยาน ความสาํเร็จ และความคาดหวงัในอนาคต (สุชา จันทรเอม 
2527 : 108-109 ; พวงเพชร วัชรอยู 2537 : 206-207) ดวยเหตุผลดังกลาวผูวจิัยจงึมคีวามสนใจทีจ่ะ
ทําการเปรียบเทียบความเขาใจและแรงจูงใจในการอานภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 
3 โรงเรียนวัดทะเลบก อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม ที่ไดรับการสอนอานดวยวิธี KWL – Plus 
กับการสอนอานตามคูมือครู  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการสอนอานภาษาอังกฤษใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
  
วัตถุประสงคของการวิจยั   

วัตถุประสงคของการวิจัยมีดงันี ้
1.  เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่

3 โรงเรียนวัดทะเลบก ที่ไดรับการสอนอาน  ดวยวิธี KWL- Plus กับนักเรียนที่ไดรับการสอนอานตาม 
คูมือครู 

2.  เพื่อเปรียบเทียบแรงจงูใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่3  
โรงเรียนวัดทะเลบก     ที่ไดรับการสอนอาน ดวยวิธ ี KWL – Plus     กับนักเรยีนที่ไดรับการสอนตาม
คูมือครู 
 
ปญหาในการวิจัย 

ปญหาในการวิจัยมีดงัตอไปนี ้
1.นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวดัทะเลบก ที่ไดรับการสอนอาน  ดวยวิธ ี 

KWL- Plus  มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ   สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู
หรือไม 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   โรงเรียนวัดทะเลบก     ที่ไดรับการสอนอาน ดวย 
วิธี KWL – Plus     มีแรงจูงใจสูงกวานกัเรยีนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูหรือไม    
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สมมุติฐานการวิจยั 
สมมุติฐานการวิจัยมีดังตอไปนี ้ 
1. การสอนภาษาอังกฤษดวยวิธี  การสอนอานดวยวิธี KWL– Plus นักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ 3  มีความเขาใจในการอานสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
2. การสอนภาษาอังกฤษดวยวิธี  การสอนอานดวยวิธี KWL– Plus นักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ 3  มีแรงจูงใจสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

เพื่อใหการวิจยัครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่กาํหนดไว  ผูวิจัยไดกาํหนดขอบเขตการ
วิจัยดังนี ้

ประชากร   
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้คือ  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  โรงเรียนวัดทะเลบก  

อําเภอกําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม   
กลุมตวัอยาง    
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กาํลังศึกษาในภาคเรียน 

ที่ 1  ปการศึกษา 2544    โรงเรียนวัดทะเลบก  อําเภอกําแพงแสน  จงัหวัดนครปฐม  จํานวน  2  หอง 
ทําการสุมหองเรียนอยางงายเพื่อแบงเปนกลุมควบคุม 1 หอง และกลุมทดลอง 1 หอง  หองละ 43  
คน จากหองเรยีนทั้งหมด  2  หอง  ไดกลุมตัวอยาง 86 คน 
 

ตัวแปรที่ศกึษา ตัวแปรที่ศกึษามีดงันี ้ คอื 
 ตัวแปรอิสระ  ไดแก   วิธกีารสอน  2  แบบ  ซึง่แบงวิธี  คือ    การสอนอานดวยวิธ ี 

KWL – Plus   และ  การสอนอานตามคูมอืครู 
      ตัวแปรตาม ไดแก 

1. ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษหลัก 9 (อ.015) 
2. แรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษ 

       ตัวแปรรวม ไดแก 
1.  คะแนนการทดสอบกอนการเรียน 
3. แรงจูงใจกอนการเรียน 
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ระยะเวลาในการทดลอง   
ดําเนนิการในภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2544  ชวงเดอืน พฤษภาคมถึง  เดือน  ตุลาคม   

โดยใชเวลาในการทดลองสปัดาหละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที เปนระยะเวลา 10 สัปดาห  รวมทั้งหมด 
20 คาบ 
 
ขอตกลงเบื้องตน 

การวิจยัครั้งนี ้ไมคํานึงถึงตวัแปรดานความถนัด อาย ุระดับสติปญญา พืน้ฐานการศึกษา 
สภาวะทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากเปนนกัเรยีนที่อยูในสภาพแวดลอมทีไ่มแตกตางกนัในการสงผลถงึ
ความสามารถในการเรียนภาษาองักฤษ 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

นิยามศัพทเฉพาะมีดังตอไปนี ้
เพื่อความเขาใจศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจยัตรงกัน  จงึใหนยิามความหมายและขอบเขต 

ของคําศัพทเฉพาะตาง ๆ  ไวดังนี ้
1. การสอนอานแบบปฏสิัมพนัธ ดวยวธิี KWL-Plus  หมายถงึการสอนอานที่ใช 

กระบวนการคดิในการอานเพื่อพัฒนาทักษะการอานโดยใชหลักของ เอลลีน คาร (Eileen Carr) และ
โอเกิล    (Ogle)  ซึ่งมกีารจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เร่ิมตนดวยการพัฒนาทักษะอานไปสูทักษะ 
อ่ืน ๆ โดยเนนการใชความรูเดิมของผูเรียนเพื่อจับใจความสําคัญ ทําความเขาใจกบัเร่ืองที่อานและ
สามารถสื่อความหมายจากเรื่องที่อานไปยงัทักษะอ่ืน ๆ เชน ทักษะการฟงจากการสนทนา  ทกัษะ
การพูดจากการอภิปราย  และทกัษะการเขียนจากการทาํแผนภมูิความหมาย  (Semantic 
Mapping)  และการสรุปขอมูลที่ไดจากการอาน (Summarizing) การสอนการอานแบบปฏิสัมพันธ
ดวยวิธ ีKWL – Plus ดังกลาวมีลําดับข้ันตอนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนดังนี ้

1.1 กอนการอาน  ครูกระตุนประสบการณเดิมของนกัเรียนเกี่ยวกบัหัวขอเร่ืองทีน่ัก 
เรียนรูแลวพรอมทั้งสรุปส่ิงที่ตองการรู ลงในชองที่นกัเรยีนอยากรู (K) หลังจากนัน้ครูสอนคําศัพทและ
โครงสรางทางไวยากรณเพื่อนําไปสูการอาน 

1.2 ระหวางการอาน  นักเรียนตอบคําถามในสิ่งที่นกัเรียนอยากรูและส่ิงที่นกัเรียน 
รูจากบทอานลงในชองทีน่ักเรียนไดเรียนรูจากบทอาน (W) 

1.3 หลังการอาน  นักเรียนอภิปรายผลในสิง่ทีไ่ดรูจากการอานและพิจารณาวาคาํ 
ถามตรงกับทีน่ักเรียนอยากรูหรือไม สรุปแลวเขียนลงไปในชองที่เรียนรู (L) 

2. การสอนอานตามคูมือครู  หมายถึง  การสอนอานตามแนวการสอนของหนวย 
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ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา  โดยมีลําดับข้ันตอนดังนี ้
 ขั้นที ่ 1  สรางความสนใจ  โดยการสนทนาถงึสถานการณตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกบั

บทเรียน  หรือใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรยีน  เปนการสราง
แรงจูงใจ  นาํนักเรียนเขาสูบทเรียน 

 ขั้นที2่  แจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบวาเมื่อผูเรียนเรียนจบขั้นตอนใน
เนื้อหาแลว  ผูเรียนสามารถอานเรื่อง เขาใจความหมายของเรื่อง  ตลอดจนใชภาษาสําหรับการเขียน
ไดอยางถูกตอง 

 ขั้นที3่  ทบทวนประสบการณเดิมโดยการใชคําถาม  วัสดุอุปกรณตาง ๆเปนการ
ทบทวนเรื่อง  ลําดับที่ สํานวน และโครงสรางไวยากรณทีผู่เรียนไดอานไปแลว 

 ขั้นที ่4  เสนอบทเรียนใหม  โดยครูอานเนื้อเร่ืองใหนักเรียนฟง  นกัเรยีน  อานตาม  
ครู  อธิบายความหมายคาํศพัท  สํานวน  และโครงสรางไวยากรณตาง ๆ 

 ขั้นที่ 5  ใหแนวการเรียนรู  โดยแนะใหนกัเรียนทํากิจกรรมดวยตนเอง  เชน  แนะนาํ
วิธีทาํกิจกรรม  แนะนาํแหลงคนควา  โดยการใชคําถามนาํทาง  หรือใหแนวทางไปคิดเอง 

 ขั้นที ่ 6  ลงมือปฎิบัติ  ใหนักเรียนอานเรื่องดวยตนเอง  และทําแบบฝกหัด  
ตลอดจนทํากจิกรรมตามจุดประสงคทีว่างไว 

 ขั้นที่ 7  แจงผลการปฏิบัติ  โดยครูตรวจแกไขขอบกพรองในการทาํแบบฝกหัดของ
นักเรียน  ใหคําชมเชยเมือ่นักเรียนทาํแบบฝกหัดถกูตอง  แกไขเมือ่นักเรียนทาํผดิ  และอธิบาย
เพิ่มเติม 

 ขั้นที่ 8  ประเมินผลการเรียนรู  โดยการสังเกตการอาน  และตอบคําถามจาก
แบบฝกหัดของนักเรียน 

 ขั้นที่ 9       เสริมความแมนยํา       และถายโยงการเรยีนรู       เปนการสรุป      ย้าํ
ทวนบทเรียน   ใหนักเรียนมคีวามรูความจาํที่แมนยาํ  โดยใหทาํแบบฝกหัดเพิม่เติม 

3 ความเขาใจในการอาน  หมายถงึ      ความสามารถของนักเรียนในการตีความ   
ลําดับความ วเิคราะหเหตุและผล  และจบัใจความสาํคัญของขอความ  หรือเนื้อเร่ืองที่อาน  ซึง่วดัได
จากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานที่ผูวิจยัสรางขึ้นและหาคณุภาพแลว 

4.  แรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษ  หมายถงึ   กระบวนการทางจิตใจ   อันเกดิ 
จากวธิีสอนของครูที่กระตุนใหผูเรียนในกลุมตัวอยางเกิดความสนใจ  ความตั้งใจ  ความเอาใจใส  
ความเอาใจใสในการเรียนภาษาองักฤษ  มีความมุงหวงัที่จะประสบความสาํเร็จในการอาน  และเห็น
ประโยชนของการอานภาษาอังกฤษ ซึ่งวดัไดจากแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษ
ที่ผูวิจยัสรางขึน้ 
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5. นักเรียน  หมายถงึ  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนวัดทะเลบก กลุมกระตีบ  
ตําบลกระตีบ  อําเภอกําแพงแสน  จงัหวัดนครปฐม 

6.  โรงเรยีนขยายโอกาส  หมายถงึ  โรงเรียนในสังกดัของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ที่ไดทําการสอนนักเรียนตั้งแตชั้นประถมศกึษาปที ่ 1 จนถงึ ระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  เพื่อความสะดวกในการศกึษา  
และทําความเขาใจตามประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

1.  เอกสารเกีย่วกับการอาน 
1.1 ความหมายของการอาน  
1.2  ความเขาใจในการอาน 
1.3  ระดับของความเขาใจในการอาน 
1.4  องคประกอบของความเขาใจในการอาน 
1.5 ทฤษฎีโครงสรางความรู หรือประสบการณเดิม (Schema Theory) 
1.6 วิธีการบอกกระบวนความคดิ (Think Aloud) กับการอาน 

2. เอกสารเกี่ยวกับการสอนอาน 
2.1 องคประกอบพื้นฐานของชั้นเรยีน 
2.2 รูปแบบของการสอนการอาน 
2.3 แนวการสอนเกี่ยวกบัการสอนอาน 

3. เอกสารที่เกี่ยวกับการอานแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Reading) 
3.1 ทฤษฎีการอานแบบปฏิสัมพันธ 
3.2 การอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธ ีKWL – Plus 

4. เอกสารและงานที่เกีย่วของกับกระบวนการแผนภูมิความหมาย 
4.1 ความหมาย 
4.2 รูปแบบการสรางผงัโยงความสัมพนัธความหมาย 
4.3 ขอควรคํานึงในการใชเทคนคิการสรางผงัโยงความสัมพนัธความหมาย 

  4.4   ประโยชนของการสอนอานโดยเทคนคิผังโยงความสัมพันธความหมาย 
5. เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วของกับแรงจูงใจการเรียนภาษาอังกฤษ 

5.1 ความหมายและทฤษฎีของแรงจูงใจ 
5.2 ประเภทของแรงจูงใจ
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5.3  แรงจูงใจกับการเรียนภาษาตางประเทศ 
6. ผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

1.  เอกสารเกี่ยวกับการอาน 
1.1 ความหมายของการอาน 

จากแนวความคิดที่วาผลการเรียนเปนเรื่องสะทอนการสอนของครู  แตถาครูเอง 
ยังไมเขาใจวาการอานคืออะไร  กระบวนการสอนของครกู็ยอมจะสับสน  ไมสามารถดําเนนิการสอน
ใหมุงไปสูเปาหมาย  คือ  การฝกการอานที่มีประสิทธิภาพใหแกนกัเรียนได (Hayes 1991 : 7) 
ถึงแมวา  การใหคาํนิยามของการอานจะเปนความคิดเห็นสวนตวั  ข้ึนอยูกับมมุมองที่แตกตางกนั
ของแตละบุคคล  และจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามการศึกษาและงานวิจยัทีม่ีเพิ่มข้ึน  แตการ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการอาน  ยงัคงเปนสิ่งสาํคัญที่จะเปนพื้นฐานในการ
พัฒนาการสอนตอไป (Leu and Kinzer 1995 : 7)  กอนที่ครูจะทําความเขาใจกบัการอาน  ครูควร
จะเขาใจรูปแบบของการอานที่มีอยูสามแบบหลักดวยกนั  ดังนี ้(Hayes 1991 : 5-8, Hadley 1993 : 
195,  Manao and Manzo 1995 : 15) 
 
รูปแบบจําลองการอานทีเ่นนกระบวนการอานในระดับพื้นฐานไปสูกระบวนการอานใน
ระดับสูง (Bottom-up model) 

รูปแบบจําลองการอานที่เนนกระบวนการอานในระดับพื้นฐานไปสูกระบวนการอานใน
ระดับสูงหรือ รูปแบบการอานแบบลางขึ้นบน  เปนการอานที่ใหความสําคัญกับตัวอกัษรในบทอาน 
(Text-driven) ผูอานจะพยายามถอดความตัวอักษร  คาํศัพทแตละตวั  แลวจึงตีความหมายโดยรวม 
นักทฤษฎีตามแนวนีเ้ชื่อวา  กระบวนการอานถกูกาํหนดโดยตัวอักษรทีป่รากฏ  ดงัสรุปตาม
ภาพประกอบตอไปนี้ 
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ภาพประกอบ 1  แสดงรูปกระบวนการอานรูปแบบจําลองการอานที่เนนกระบวนการอานในระดับพื้นฐานไปสู
กระบวนการอานในระดับสูง  
ที่มา  :   Reutzel and Cooter,Jr., Teaching Children to Read   (New York : Macmillan Publishing 
Company, 1992), 38. 
 

จากภาพประกอบดังกลาวจะเหน็ไดวา  กระบวนการอานรูปแบบนี้เนนที่การเริ่มตนจาก
การทาํความเขาใจตัวอักษรแตละตัวไปตามลําดับ  จนถงึการทําความเขาใจความหมายโดยรวม 
  
รูปแบบจําลองการอานทีเ่นนกระบวนการอานในระดับสูงไปสูกระบวนการอานใน
ระดับพื้นฐาน (Top-down model) 

รูปแบบจําลองการอานที่เนนกระบวนการอานในระดับสูงไปสูกระบวนการอานใน
ระดับพื้นฐานหรือรูปแบบการอานแบบบนลงลาง  เปนรูปแบบที่ใหความสําคัญกับเนื้อหาโดยรวม 
(Meaning-driven) โดยมีความรูประสบการณ  ความรูสึกของผูอานเปนองคประกอบสําคัญของการ
ทําความเขาใจเนื้อหา  นักทฤษฎีในแนวนี้เชื่อวาผูอานทีมีทักษะในการอานจะถอดความหมายของ
คําศัพทแตละตัวไปสูความหมายโดยรวมได  โดยไมตองอานออกเสียงคําใหถูกตองทุกคํา  กอนที่จะ
อานหรือหลังจากการอานสํารวจไปแลวไมนานนัก  ผูอานจะใชประสบการณเดิมของตนเปนพื้นฐาน
ในการตั้งสมมติฐาน  หรือคาดเดาเนื้อหาโดยรวม  จากนั้นจึงอานเพื่อตรวจสอบ  และแกไขการเดา

ความหมาย 

เนื้อหา 

ยอหนา 

ประโยค 

คํา 

ตัวอักษร 
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ความหมายนั้น  ซึ่งในขณะอานก็จะใชตัวชี้แนะทางภาษาศาสตรเขามาชวยในการตีความหมายที่
จําเปน  ดังแสดงในภาพประกอบตอไปนี้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงรูปแบบกระบวนการอานแบบจําลองการอานที่เนนกระบวนการอานในระดับสูงไปสู
กระบวนการอานในระดับพื้นฐาน  
ที่มา :    Reutzel and Cooter,Jr., Teaching Children to Read   (New York : Macmillan Publishing 
Company, 1992), 36. 
 

จากภาพประกอบดังกลาวจะเหน็ไดวา  กระบวนการอานรูปแบบนี้ใหความสําคัญกับการ
ใชความรู  ประสบการณ  และความรูสึกของตนเปนพืน้ฐานในการกําหนดวัตถุประสงค  แลวคนหา
ความหมายหรือขอมูลเทาทีต่นตองการ  โดยไมจําเปนตองอานออกเสยีง  และเขาใจความหมายของ
คําศัพททุกคํา  
 
รูปแบบการอานแบบปฏสิัมพันธ (Interactive model) 

รูปแบบการอานแบบปฏิสัมพันธ  เปนการอานที่ผสมผสานรูปแบบการอานแบบจําลอง
การอานที่เนนกระบวนการอานในระดับพืน้ฐานไปสูกระบวนการอานในระดับสูง  และแบบจําลอง
การอานที่เนนกระบวนการอานในระดับสูงไปสูกระบวนการอานในระดบัพื้นฐานเขาไวดวยกนั  คือ  
ผูอานจะตองกําหนดวัตถปุระสงคในการอานจากประสบการณและพืน้ความรูเดิม  จากนั้นจงึอาน
เพื่อหาความหมายตามวัตถปุระสงคที่กาํหนดไวขณะเดียวกนัก็ใชกระบวนการอานเพื่อตีความหมาย
คําที่ปรากฎ  การอานตามแนวนี้เปนกระบวนการของการคาดเดาความหมายจากประสบการณ  
และพื้นความรูเดิม  จากนัน้จึงอานเพื่อตรวจสอบและแกไขการคาดเดา  การอานตามรูปแบบนีจ้ะใช
ทั้งตัวอกัษรทีป่รากฏ  และประสบการณที่จําเปนเขามาใชในการตีความ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคใน
การอานทีก่ําหนดไวดังแสดงในภาพประกอบตอไปนี้ 

ความรู 
ประสบการณ 
ความรูสึก 

วัตถุประสงคของผูอาน 

ความหมาย
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ภาพประกอบ 3 แสดงรูปแบบกระบวนการอานแบบปฏิสัมพันธ(Reutzel and Cooter,Jr. 1992 : 39) 
ที่มา :     Reutzel and Cooter,Jr., Teaching Children to Read   (New York : Macmillan Publishing 
Company, 1992), 39. 
 

 จากภาพประกอบดังกลาวจะเหน็ไดวา  กระบวนการอานรูปแบบนีเ้ปนการผสมผสาน
องคประกอบของรูปแบบลางขึ้นบน  และรูปแบบบนลงลางเขาไวดวยกัน 

รูปแบบตาง ๆ ของการอานดงักลาวเปนขอมูลพื้นฐานอยางหนึง่ในการอธิบาย
ความหมายของคําวาการอาน  ซึง่นักการศึกษา  นักภาษาศาสตร  และนักจิตวิทยาหลายทาน  ไดให
คําอธิบายไวแตกตางกนัไป  และคําอธิบายเหลานัน้ก็เปลี่ยนแปลง  พฒันาขึน้ตามการศึกษาคนควา

ความหมาย 

เลือกขอความที่

เนื้อหา 

ยอหนา 

ประโยค 

คํา 

ตัวอักษร 

ความรู 
ประสบการณ 
ความรสึก 
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และงานวิจยัทีม่ีเพิ่มมากขึน้  ดงัเชนตัวอยางการใหความหมายของการอาน  จากอดีตถึงปจจุบัน
ตอไปนี้ 

เลียว และ คนิเซอร  (Leu and Kinzer 1995 : 8, cited by Flesch  1995 : 121) ให
ความสาํคัญกบัการอานที่เร่ิมจากการทาํความเขาใจตัวอักษร  และองคประกอบยอย ๆ ของภาษา  
กอนทีจ่ะทําความเขาใจความหมายโดยรวม  จงึเปรียบเทียบการอานวา  การอานเหมือนกับการขับ
รถ  คือ ผูขับรถจะตองใชกลไกตาง ๆ เชน พวงมาลยั คนัเรง เพื่อชวยใหรถขับเคลื่อนไปได  การอานก็
เชนเดียวกนั  ผูอานจะตองออกเสียง  และเขาใจตัวอักษรแตละตัว  เพือ่ใชเปนกลไกในการอาน  จึง
สามารถอานได 

กูดแมน (Goodman 1979 : 5-6)  ใหความหมายของการอานไววา  การอาน  เปนเกม
การเดาทางภาษาศาสตรเชิงจิตวทิยา  เปนการสรางปฏสัิมพันธระหวางความคิดและภาษา  การอาน
ที่มีประสิทธภิาพไมใชเปนผลมาจากความสามารถในการอานทุกตัวอกัษรหรือเขาใจองคประกอบ
ทั้งหมดของภาษา  แตเปนผลมาจากทกัษะในการใชตัวชี้แนะในบริบทนัน้ ๆ ใหเกดิประโยชนในการ
คาดเดาความหมายโดยรวมมากที่สุด 

ตอมาการใหความหมายของคําวาอาน  ไดใหความสําคัญกับการใชความคิด  และ
ประสบการณเดิมของผูอานมากขึ้น  เพราะมีแนวความคิดวา  การอานคือ  กระบวนการสราง
ความหมายจากตัวอักษรทีป่รากฏ  การเกิดกระบวนการเชนนี้  ผูอานจะตองเชื่อมโยงความรูหรือ
ประสบการณของตน  เขากับเนื้อหาทีอ่าน  โดยใชตัวชี้แนะทางภาษาเขามาชวยเทาที่จําเปน 
(Cooper, Warncke and Shipman 1988 : 3) 

ปจจุบันแนวความคิดเกีย่วกบัความหมายของการอาน  มีพฒันาการขึ้นครอบคลุมเร่ือง
ของกระบวนการคิด  การใชภาษา  และอิทธพิลที่จะสงผลตอความสามารถในการอานมากขึ้น  
ดังเชนที่ ลู และคินเซอร (Leu and Kinzer 1995 : 8-13)  สรุปไววา  การอานเปน กระบวนการที่
พัฒนา โดยใช กระบวนการปฏิสัมพันธ  อีกทัง้กระบวนการโดยรวม  ซึง่เกีย่วของกับการเรยีนรู  
นอกจากนัน้การอานเปน  กระบวนการเอกกัตบุคคล  โดยเฉพาะในเรือ่งของความรูทางภาษาศาสตร
ของแตละบุคคลซึ่งเปนผลทัง้ในแงบวกและลบ  มาจากตัวแปรในและตัวแปรภายนอก  หรือจาก
องคประกอบอื่น ๆ ของผูอานเอง  ซึ่ง ลู และคินเซอร  ไดอธิบายเพิ่มเติมไวดังนี ้  

กระบวนการพฒันา  หมายถึง  ความสามารถในการอาน  สามารถพัฒนาไดเปนลําดับ
ข้ัน  และผูเรียนก็จะตองเรียนเนื้อหาจากงายไปยากตามลําดับเชนเดียวกนั เชน นักเรียนในระดับ
เร่ิมตนจะเรียนเกี่ยวกับตัวอกัษรแลวพัฒนาข้ันมาเปนคาํเปนประโยคแลวจึงเปนความหมายโดยรว 

กระบวนการปฎิสัมพันธ  หมายถงึ ความสัมพันธระหวางผูอาน  ผูเขียน  และเนือ้หาที่
อาน  ความหมายไมใชเพียงแคส่ิงที่อยูในใจของผูอาน  และเนื้อหาที่อานเทานัน้  แตเปนปฏิสัมพนัธ
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ระหวางเนื้อหาที่อาน  ประสบการณเดิม  และการตีความหมายของผูอาน  เพราะประสบการณและ
การตีความที่แตกตางกนัของผูอานทําใหความหมายที่ไดนั้นแตกตางกนัไป 

กระบวนการโดยรวม  หมายถึง  ความเขาใจในการอานเปนกระบวนการที่ซับซอน  ผูอาน
อาจจะเกิดความเขาใจไดในทุกระดับของการอาน  นับต้ังแตความเขาใจในตัวอกัษร  คําศัพท วลี  
ประโยค  หรือขอความตาง ๆ และความเขาใจในเรื่องเหลานี้จะถกูนาํมาใชอยางผสมผสานกันเพื่อให
เกิดความเขาใจความหมายโดยรวมของเรือ่งที่อานได 

การเรียนรู  หมายถงึ  ความสามารถในการอาน เปนการพัฒนา  และการพฒันานี้เปน
เครื่องสะทอนถึงการสอนของครูวา  ชวยใหนักเรียนเรียนการอานไดดีเพียงไร  นกัเรียนควรไดเรียน
เพื่อเรียนรู  คอืรูวาจะใชกลวิธีการอานแบบใด  เมื่อไร และอยางไรในการอานแตละครั้ง 

กระบวนการเอกัตบุคคล  หมายถงึ  การทีผู่อานมีประสบการณ  และความรูตางกนั  ยอม
มีความรูสึก  คานิยม  และปฏิกิริยาทางจติใจตอเร่ืองทีอ่านแตกตางกันไป 

ความรูทางภาษาศาสตร  หมายถงึ  ความรูทางภาษาศาสตรที่จะสงผลตอความสามารถ
ในการอาน  เชน  ความรูทางสทัศาสตร  ความรูทางดานความหมายของคําศัพท  ความรูทางดาน
โครงสรางของภาษา  ความรูทางดานขอความตอเนื่อง  นอกจากนี้ยงัหมายถงึ  ความรูเร่ือง
กระบวนการควบคุมการเรียนรู (Metacognitive  knowledge)  ซึ่งจะชวยใหผูอานรูจักเลือกกลวิธทีี่
จะใชในการอาน  กระบวนการในการอาน  และตรวจสอบความเขาใจในการอานของตนเองได 

ตัวแปรภายใน  หมายถงึ  องคประกอบตาง ๆ ที่เกิดจากตัวของผูอานเองที่จะสงผลตอ
ความสามารถในการอาน  ไดแก  องคประกอบทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ทัศนคติ  และ
แรงจูงใจในการอาน  รวมทั้งความรูในเชิงปฏิบัติ (Pragmatic) 

ตัวแปรภายนอก  หมายถึง  กระบวนการสอน  และสถาณการณตางๆ ที่สงผลตอการอาน  
เชน สภาพแวดลอมของผูอานทั้งที่บานและที่โรงเรียน หลักสูตรการสอน  ส่ือตาง ๆ ที่ครูใชสอน  
ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน  เปนตน 

สรุปไดวา ความหมายของการอานใหความสาํคัญกบักระบวนการหาความหมายตาม
ตัวอักษรที่ปรากฏ (Meaning-find process)  ผูอานจะตองมีความรูความเขาใจในตวัอักษร  คาํศัพท  
และโครงสรางทางภาษากอน  และไดรับความคาดหมายวาตองหาความหมายไดเหมือนกันจากการ
อานเรื่องเดียวกัน การอธิบายความหมายของการอานใหความสําคัญกับภูมิหลงั  ความรู  
ประสบการณเดิม  และความคิดที่แตกตางกนัของผูอานเพิ่มมากขึน้  ซึ่งจะทาํใหผูอานแตละคน
ตีความหมายของเรื่องที่อานไดงายขึน้  และแตกตางกนัไป 
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1.2  ความเขาใจในการอาน 
ความเขาใจในการอาน  คือ  ความสามารถในการทําความเขาใจภาษาเขียน    

 ซึ่งถือไดวา  เปนวัตถุประสงคหลักของการอาน  ถาไมเกิดความเขาใจ หมายความวาไมเกิดการอาน 
(Gunning  1992 : 188) จากความหมายของการอาน  ทําใหมีการวิเคราะหถงึองคประกอบที่จะ
สงผลตอความเขาใจในการอานเพื่อใชเปนแนวทางในการสอนการอานดังตอไปนี ้(Cooper, 
Warncke and Shipman  1988 : 6-7;  Wiseman  1992,  cited by Goodman ; Watson and 
Burke. 1987;  Leu and Kinzer  1995 : 33-43) 

1. ทัศนคติ  หรือแรงจูงใจในการอาน (Affective Aspects) ผูอานจะอาน  หรือ 
ทําความเขาใจเนื้อหาไดดีกต็อเมื่อมีความสนใจเนื้อหา  หรือเร่ืองราวทีเ่กี่ยวของกับเนื้อหานัน้ 

2. ความสามารถในการใชกลวธิีควบคุมการเรียนรู(Metacogitive nowledge)  
คือการตระหนกัในการเลือกใชกลวิธกีารอานที่เหมาะสม  เพื่อใหไดขอมูลตามที่ตองการไดอยางมี
ประสิทธิภาพที่สุด 

3. ความรูเรื่องขอความตอเนื่อง (Discourse knowledge) คือความรูเกี่ยวกับ 
รูปแบบของภาษา  และการเรียบเรียงที่แตกตางกนัของงานเขียนแบบตาง ๆ เชน จดหมาย บทความ 
นิทาน ความรูเหลานี้จะชวยใหผูอานคาดเดาความหมายโดยรวมของเรื่องได  แมเพียงอานคําแรก
ของประโยค 

4. ความรูเรื่องโครงสรางทางภาษา (Syntacic knowledge)  คือ  ความรูดาน 
โครงสรางไวยากรณของคํา  หรือประโยค  ซึ่งจะชวยใหผูอานตีความ  และเรียบเรียงความหมายของ
แตละคําหรือประโยคไดอยางถกูตองและสัมพันธกนั 

5. ความรูเรื่องความหมายของคําศัพท (Vocabulary knowledge)  หมายถงึ   
การที่ผูอานทราบความหมายของคําศัพทนั้น ๆ อยูแลว  หรืออาจเปนการทราบความหมายโดยใช
บริบทของคํานั้นชวยในการตีความ 

6. ความรูในการอานคํา  (Decoding knowledge) คือ ผูอานจะตองอานคํา 
ศัพทไดไมวาจะเปนการอานออกเสียง  หรืออานในใจกต็าม  แตทัง้นี้ไมไดหมายความวา  ผูอาน
จะตองอานคําศัพทไดถูกทุกตัวจึงจะทราบความหมาย  เพราะผูอานสามารถใชบริบทของคําชวยใน
การตีความได 

7. ความเปนอัตโนมัติ (Automaticity) คือ  การใหความสําคัญกับองคประกอบ 
ตาง ๆ ของการอานอยางเปนอัตโนมัตใินขณะที่กาํลังอาน  ทัง้นี้ผูอานในระดับตนจะใหความสาํคัญ
กับการใชองคประกอบตาง ๆ อยางระมัดระวัง  แตผูอานที่มีความสามารถมากขึ้นจะใชองคประกอบ
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นั้น ๆ ไดอยางอัตโนมัต ิ  และจะเพิ่มความสําคญัใหกับการทาํความเขาใจความหมายโดยรวม
มากกวา 

8. ดานความสามารถในการอานเขียน     (Emergent   literacy   aspects)      
เมื่อการอานเปนกระบวนการที่สามารถพัฒนาใหดีข้ึนได  ดังนั้นหากผูอานไดอานงานเขียนที่
เหมาะสมกับความตองการ  และความสามารถ  เนื้อหานั้นก็จะชวยสงเสริมใหกระบวนการอาน
พัฒนาขึ้นไดตามลําดับ 

 ไรเดอร  และเกรฟส (Ryder and Graves  1994 : 16-19) ไดกลาวถึงการอานเพื่อ
ความเขาใจไววา  ผูอานจะเชื่อมโยงประสบการณเดิมของตนเขากับเร่ืองที่อาน  โดยกลวิธีควบคุม
การอาน  และกระบวนการรวบรวมขอมูล  ถาผูอานขาดองคประกอบอยางหนึ่งอยางใด  ความเขาใจ
ในการอานก็จะไมสามารถเกิดขึ้นได  องคประกอบดังกลาวคือ 
  โครงสรางความรูเดิม (Schemata) คือ  กลุมของความรูเดิมที่อยูในความทรงจํา  
และถูกนาํมาใชเมื่อเราพยายามที่จะทําความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ประสบการณเดิมนี้จะ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาไป  เมื่อไดรับขอมูลใหมเขามา  ในขณะอานผูอานจะใชประสบการณเดิมเขา
ไปประมวลกบัขอมูลใหม  หรือสรางประสบการณใหมข้ึน  ประสบการณเดิมนี้ถือไดวาเปน
องคประกอบที่สําคัญที่สุดในการทําความเขาใจเนื้อหา 
  กลวิธีควบคมุการเรียนรู (Metacognition)  คือ การตระหนกัในการใชกลวธิีการอาน
ที่จะใชในการทําความเขาใจเรื่องที่อาน  ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนคิดเกี่ยวกบัการคดิ  กลวิธีควบคุม
การเรียนรูนี้  ไมใชเปนเพยีงแคการเชื่อมโยงประสบการณของผูอานเขากับเร่ืองที่อานเทานัน้  แต
ผูอานยงัจะตองรูวากลวิธีตาง ๆ เหลานัน้สัมพนัธกับประสบการณเดิมของเรื่องทีจ่ะอานอยางไร  จะ
ใชกลวิธีในการอานเมื่อไร และใชอยางไร 
  กระบวนการรวบรวมขอมูล (Information processing)  คือ การรวบรวม  เลอืก 
จัดระบบ เก็บ  แกไข  และเชือ่มโยงขอมูลตาง ๆ กระบวนนี้จะตองเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตใินขณะที่อาน 

สรุป ความเขาใจในการอาน คือ ความสามารถในการใชกลวิธีควบคมุการเรียนรู   
เพื่อใหเกิดกระบวนการสรางความหมายของศัพท โครงสรางทางภาษา มทีัศนคต ิ หรือมีความสนใจ
ในเนื้อหานั้น แลวเพิ่มความสําคัญกับองคประกอบตอการอานซึง่เปนไปโดยอัตโนมตัิ ทัง้ยงัสามารถ
โยงประสบการณเดิมของตนเขากับเร่ืองที่อานไดเปนอยางด ี
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1.3 ระดับของความคิดความเขาใจในการอาน 
ความรูเกีย่วกบัระดับของความเขาใจในการอาน  จะชวยใหครูประเมินไดวานักเรียน 

มีความสามารถในการทําความเขาใจเรื่องที่อานอยูในระดับใดเพื่อกําหนดเปาหมายในการเตรียม 
การสอน  และเลือกสื่อสําหรับสอนอานไดอยางถูกตองเหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถในการ
อานของนักเรยีน 

เซียรฟอสส  และรีดเดนซ (Searfoss and Readence  1994 : 231-232)  ได 
อธิบายถงึระดบัของความเขาใจในการอานพรอมยกตัวอยางประกอบดังตอไปนี้  
  ตัวอยางบทอาน  และคําถามที่บอกระดับของความเขาใจในการอาน 
   
  Dave rode his horse slowly over the sand.  The air was getting cool as  

the sun sank over the horizon.  The horse kept up her search for a few  blades  
of glass while Dave struggled to stay on her. 

1. What was Dave riding? 
2. What time of day is it? 
3. What do you think will happen to Dave?  Why do you think so?  
 

ที่มา :  Searfoss, Lyndon W.  and Readence,   Helping Children Learn to Read 
(Massachusetts : Allyn and Bacon,1944), 231-232. 

 
ขอ 1. ระดับความเขาใจตามตัวอักษรที่ปรากฏ (Text-explicit)  คือ ความ 

สามารถในการหาคําตอบ  ขอมูล  หรือบอกในสิ่งที่ผูเขียนเขียนไวโดยตรงจากการอาน  คําตอบหรือ
ขอมูลที่ไดก็จะตองเปนไปตามตัวอักษรที่ปรากฏ  ดังเชน  การหาคําตอบสําหรับคําถามขอที่ 1  ใน
ตัวอยาง 
  ขอ 2.   ระดับความเขาใจความหมายที่แฝงอยู (Text-implicit)  คือ  ความสามารถ
ในการหาคําตอบ  หรือขอมูลที่ผูเขียนไมไดกลาวโดยตรง  แตผูอานจะตองประมวลขอมูลในบริบทที่
เกี่ยวของ  แลวคิดหาคําตอบซึ่งมีไดหลากหลาย  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประสบการณและความสามารถใน
การอานเพื่อตีความของผูอานแตละคน  เพราะความเขาใจระดับนี้  ผูอานตองใชความรูที่ไดจากการ
อานเชื่อมเขากับประสบการณเดิมของผูอานเอง  แลวจึงอนุมานเปนความหมายที่แฝงกระบวนการ
คิดดังกลาวเรียกวาคิดและคนหาดังเชนการหาคําตอบสําหรับคําถามขอที่ 2 ในตัวอยาง 
  ขอ 3.  ระดับความเขาใจจากประสบการณ (Experience-based)  คือ  
ความสามารถในการหาคําตอบหรือขอมูลโดยใชประสบการณของผูอานวาเรื่องจะดําเนินตอไป
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อยางไร  เพราะอะไร  ซึ่งคําตอบหรือขอมูลทีไดนี้  ไมมีปรากฏอยูในเนื้อเร่ือง  คําตอบ  หรือขอมูลนี้
สามารถมีไดมากกวาหนึ่ง  ดังเชน  การหาคําตอบสําหรับคําถามขอที่ 3 ในตัวอยาง 
  เนื่องจากการอานเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับความคิด  รัดเดล  และรัดเดล 
(Ruddell and Ruddell  1995 : 141-147) จึงไดเสนอแนวความคิดเรื่องความสัมพันธของระดับ
ความคิดกับระดับความเขาใจในการอาน  เพื่อเปนแนวทางในการสอนอานไวดังตารางที ่1 
 
ตารางที่  1 แสดงความสมัพันธระหวางระดับของความคิดกับระดับของความเขาใจในการอาน 
 

ระดับของความคิด ทักษะความเขาใจใน
การอาน ขอเท็จจริง ตีความ วิเคราะห ความรูสึก 

1.  ตัวอักษร     
2.  เหตุและผล     
3.  ใจความหลัก     
4.  คาดเดาลวงหนา     
5.  วิจารณญาณ     
6.  แกปญหา     

 
 
  ระดับของความคิดในการอาน 

1. ระดับขอเท็จจริง  คือ  ความคิดในการจดจาํและระลึกไดถึงขอมูลทีป่รากฏ 
โดยตรงตามตวัอักษรความคิดระดับนี้สัมพันธกับทกัษะความเขาใจในการอานระดับตามตัวอักษร 

2.  ระดับตีความ  คือ การหาขอมูลที่ตองการ แตขอมูลนั้นไมปรากฏโดยตรงตาม 
ตัวอักษรผูอานจะตองใชความคิดประมวลขอมูลจากบริบทโดยรอบเขามาชวยในการตีความ  
ความคิดระดับนี้สัมพนัธกับทักษะความเขาใจในการอานระดับเหตแุละผล 

3.ระดับวิเคราะห  คือ  ความคิดที่ตองใชขอมูลจากประสบการณเดมิของผูอาน   
ประยุกตเขากบัขอมูลที่ไดจากการอานทําใหไดขอมูลใหมข้ึนมา  ความคิดระดับนีสั้มพันธกับทักษะ
ความเขาใจในการอานระดับคาดเดาเนื้อหาลวงหนา 

4. ระดับความรูสึก  คือ  ความคิดที่ตองใชขอมูลจากเนื้อหา  ประสบการณของ 
ผูอานประมวลออกมาเปนความรูสึก  ความคิดระดับนี้สัมพนัธกับทกัษะความเขาใจในการอานระดับ
วิจารณญาณ 
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ระดับของทักษะความเขาใจในการอาน 
1. ทักษะความเขาใจระดับตัวอกัษร  คือ  ทักษะการอานเพือ่หาขอมูลที่ตองการ  ซึง่ 

ปรากฏโดยตรงตามตัวอกัษรเทานั้น  การอานระดับนี้สัมพันธกับการใชความคิดระดับขอเท็จจริง 
2. ทักษะความเขาใจในระดับลําดับความ  คอื  ทกัษะการอานเพื่อลําดบัแนวความ 

คิดการกระทาํ การเกิดเหตุการณตามเนื้อหา  การอานระดับนีสั้มพันธกบัการใชความคิดระดับ
ตีความ 

3. ทักษะความเขาใจในระดบัวิเคราะหเหตุและผล  คือ  ทักษะการอานเพื่ออธบิายสาเหตุ
ของการกระทาํ  หรือ  เหตุการณที่ปรากฏในเนื้อหา  การอานระดับนี้สัมพันธกับการใชความคิดระดับ
ขอเท็จจริง 

4. ทักษะความเขาใจระดับใจความหลัก  คือ  ทักษะการอานเพื่อหาใจความหลักของ
เนื้อหา เปนการวิเคราะหและตีความขอมลูทั้งหมด  การอานระดับนี้สัมพันธกับการใชความคิดทัง้ 4 
ระดับทักษะความเขาใจระดับคาดเดาเนื้อหาลวงหนา คือ ทักษะการอานที่ใชประสบการณของตน
เชื่อมโยงเขากบัขอมูลที่ไดจากเนื้อหา  แลวคาดเดาวา เหตุการณ  หรือ  เรื่องราวตอไปจะเปนอยางไร  
การอานระดับนี้สัมพนัธกับการใชความคิดระดับตีความ  ระดับวิเคราะห  และระดับความรูสึก 

5. ทักษะความเขาใจระดบัวิจารณญาณ  คือ  ทักษะการอานที่ใชทัศนคต ิ  และ  
วิจารณญาณของผูอานเขามาชวยในการตีความขอมูล  การอานระดับนี้สัมพันธกับการใชความคิด
ตีความ  ระดบัวิเคราะห  และระดับความรูสึก 

6. ทักษะความเขาใจระดับการแกปญหา  คือ  ทักษะการอานทีส่ามารถวิเคราะหถึง
ปญหา ทีเ่กิดขึ้นในเนื้อหา  แลวใชประสบการณ  และขอมูลทั้งหมดทีไ่ดจากการอานมาตัง้สมมุตฐิาน  
ทดสอบสมมตฐิาน  หาขอมลูสําหรับแกไขปญหา  รวมทัง้สรุปความ  การอานระดับนี้สัมพนัธกับการ
ใชความคิดระดับตีความ  ระดับวิเคราะห  และระดับความรูสึก 

จากขอความดังกลาวสรุปไดวา  การอานนั้นนอกจากจะตองอานเพื่อหาเฉพาะขอมูลที่
ตองการตามวตัถุประสงคของตนเองแลว  ยังมุงฝกทักษะความเขาใจในการอานที่มถีึง 6 ระดับไดแก 
ทักษะความเขาใจในตัวอกัษร ทักษะความเขาใจในระดบัความ ทกัษะความเขาใจในระดับวิเคราะห
เหตุผล ทกัษะความเขาใจในระดับวิจารณญาณ และทักษะความเขาใจระดับการแกปญหาแลว ยีง
ตองมีระดับคาดเดาเนื้อหาลวงหนาอีกดวย  ซึง่กระตุนใหนกัเรียนใชความคิดทัง้ 4 ระดับดวยกนั  คือ  
ความคิดระดับตัวอักษร  ความคิดระดับตีความ  ความคิดระดับวิเคราะห  และความคดิระดับ
ความรูสึก 
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1.4  องคประกอบของความเขาใจในการอาน 
การอานเปนกจิกรรมทางสมองและการคิด  การเขาใจเรือ่งที่อานไดตองอาศัย 

ความรูหลายดานไดแก  ความหมายของคํา  โครงสรางของภาษาทางดานไวยากรณ  ความรูเดมิใน
เร่ืองที่อาน  โครงสรางของขอเขียน  ความสามารถในการคิด  และทักษะในการอาน (มานิต ประเสริฐ  
2533 : 1)  ในเรื่องความรูเหลานี้ผูสอนควรตระหนักและใหความสําคัญ  เชน ในเรื่องความรูเดิม
ผูสอนควรใชวธิีการสอนที่สัมพันธกับการใชความรูเดิม เปนตน 

  นักการศึกษาสวนใหญมีความเหน็วา  ความเขาใจในการอานอยางมปีระสิทธิภาพ
เปนผลมาจากการปฏิสัมพนัธของตัวแปรทีสํ่าคัญ 4 กลุม คือ (Flood and Lapp 1990 : 490) 

1. ตัวแปรในดานผูอาน (Reader Variables) ไดแก อาย ุความสามารถ   
ความรูสึกและแรงจูงใจ 

2.  ตัวแปรในดานบทอาน  ไดแก อรรถลักษณะ (Genres) ชนิดของบทอาน 
(Type) สวนสาํคัญของบทอาน (Features) การพจิารณาบทอาน (Considerateness) 

3  .ตัวแปรทางดานบริบททางการศึกษา       (Educational Context Variables)    
ไดแกสภาพแวดลอม (Environment) ภาระงาน (Task) กลุมสังคม (Social Grouping) จุดประสงค 
(Purpose) 

4.ตัวแปรในดานตัวครู (Teacher Variables) ไดแก ความรู (Knowledge)  
ประสบการณ (Experience) เจตคติ (Attitude) และแนวการสรางหลักสูตร (Pedagogical 
Approach) 

ตัวแปรแตละตัวมีบทบาทสาํคัญตอความเขาใจในการอาน  ซึง่อาจสมัพันธ 
กันและสัมพันธกับการสอนของครู  จากองคประกอบของความเขาใจดังกลาว  การอานนั้นเกี่ยวของ
โดยตรงกับตัวผูอาน  บทอาน  ตัวผูสอน  และสวนประกอบดานอื่น ๆ การจดัตัวแปรดังกลาวให
สัมพันธกนัอยางเหมาะสมยอมเกิดผลดีตอความเขาใจในการอาน 

 
1.5 ทฤษฎโีครงสรางความรู หรือ ประสบการณเดิม (Schema Theory) 

ในปจจุบนัการสอนอานมีแนวความคิดทางจิตวทิยาภาษาศาสตร 
(Phycholinguistics) ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูที่มีบทบาทในการอานตามแนวคิดนี้คือทฤษฎีประสบการณ
เดิม (Schema Theory) 

ที่มาของโครงสรางความรู (Schema) 
ความคิดรวบยอดเบื้องตนเกี่ยวกบัทฤษฎโีครงสรางความรู Schema ผูที่ใชคําวา    
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Schema   คนแรก คือ  บารเล็ท (Barlett : 1932) ซึ่งนํามาจากเฮด (Head : 1926) เพื่อใชอธิบาย
ปรัชญาตามหลักของคานท (Kant :1987)  วาดวยธรรมชาติของความรูที่เนนความสําคัญของ “ A 
Priori “ ซึ่งหมายถงึ ความรวบยอดเบื้องตน ความรูเดมิแนวคิด  พืน้ฐาน  โครงขายหรือแผนงาน
พื้นฐานของความรูความจาํ  คานท (Kant) มีความเชื่อวามนุษยจะมีความเขาใจเหตุกาณรอบขาง
ของตนตอเมื่อเหตุการณเหลานัน้สอดคลองกับความคิดรวบยอด หรือความรูเดิมซึ่งมนษุยมีอยู
รองรับอยูในสมองกอนแลว  

 
หลักการของทฤษฎโีครงสรางความรู 

ทฤษฎีโครงสรางความรูมหีลกัการความเชือ่วา ภูมหิลัง (Background) ของผู 
เรียนมีผลตอการเรียนรู ในการวิจัยเกีย่วกับภูมหิลังของผูอานทําใหมีการนาํเอาแนวความคิดของ
ทฤษฎนีี้มาสูผูอาน ในดานความเขาใจในการอานทฤษฎีนี้เชื่อวาสงักปัของการอานเปนกระบวนการ
สรางเรื่องขึ้นใหมตามอนุมาน (Inference) ของผูอานเอง  โดยผูอานจะตองอาศัยความรูจาก
ประสบการณภูมิหลังของตนเองเขามาชวยในการตีความสิ่งที่อาน  และยังเชื่อวาเรื่องที่อานนัน้ไมมี
ความหมายในตัวเอง  เร่ืองเปนเพียงเครื่องชี้ทิสทางใหผูอานตองมปีฎิกริยาโตตอบเนื้อความในเรื่อง 
ตลอดเวลาที่ดาํเนนิการอาน  หรืออาจสรุปไดวาความเขาใจในการอานเกิดจากปฎสัิมพันธระหวาง
ความรูของผูอานกับเร่ืองที่อาน (กรมวิชาการ. 2538 : ด-ต)  

ความหมายของทฤษฎโีครงสรางความรู (Schema Theory) 
ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory) เปนทฤษฎทีีอ่ธิบายถงึองคประกอบ 

            1.  วิธกีารจัดระเบียบของความรูในสมองของมนุษย 
            2..  วิธีการรับเอาความรูใหมเขาไปรวมกับความรูเดิม 
            3.  วิธกีารดัดแปลงปรับปรุงแกไขความรูเดิมใหเหมาะสม (เตือนใจ ตนังาม 

ตรง 2529  : 94) 
ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema) เปนทฤษฎีที่อธบิายถงึความรู ซึ่งประกอบดวย

โครงสรางความรูของมนุษยที่มีอยูเดิมแลว (Schemata หรือ Framework หรือ Knowledge 
Structure หรือ Script) และมนษุยมีกระบวนการรับยอยขาวสารเพื่อประสิธิภาพของการสื่อ
ความหมาย ซึ่งโครงสรางความรูนีจ้ะเรียงรายอยูเปนลําดับข้ึน  และจดักลุมตามคณุสมบัติที่
คลายคลึงกนั 

ความหมายของโครงสรางความรู  (Schema) 
      โครงสรางความรูเปนลักษณะหนึง่ของการจัดกลุมขอมูลเกี่ยวกับความรูเดิมที่มีอยู
แลวนํามาปรบัเขากับขอมูลใหมเพื่อใหสัมพันธกัน รูเมลฮารท (Rumelhart. 1981 : 4-12) ไดให
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ความหมายของ Schema วาหมายถงึ  โครงสรางขอมูลที่ใชแทนความหมายของความคิดรวบยอด
กวาง ๆ ที่สะสมไวในความทรงจาํ (Memory)  ขอมูลตาง ๆ ที่สะสมไว Schemata อาจเปนสงักัป
เกี่ยวกับส่ิงของ สถานการณทั่ว ๆ ไป เหตกุารณ ลําดับเหตุการณ  การกระทํา  ลําดบัการกระทํา  ซึ่ง
เปนกระบวนการที่ตองมีข้ันตอนยอย ๆ คอื Sub-Schema ของ Schema ดังนัน้ความรูหรือความคิด
รวบยอดที่เรียก Schema นี้จะตองประกอบดวยสังกัปยอย ๆ  และอธิบายความสัมพันธระหวางสงั
กัปยอย ๆ เหลานัน้เพื่อความเขาใจระบบของการรวมความคิดรวบยอดยอย ๆ เปนความคิดรวบยอด
รวมหรือความรู 

โครงสรางความรู (Schema) เปนการบรรยายเกี่ยวกับกลุมของความรู  ซึง่ประกอบดวย
โครงสรางความรูที่ผูอานมีอยูเดิมแลว (schemata) หรือ Frameworks หรือ Knowledge Structures 
ที่เรียงรายกนัอยูในเปนลําดบัข้ันจัดอยูในกลุมตามคุณสมบัติที่คลายคลึงกันและมคีวามสัมพันธซึ่ง
กันและกนั  และโครงสรางความรูเดิม Schemata เหลานี้เปรียบเทยีบเหมือนพิมพเขียว  แผนงาน  
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรซึง่ม ี Scenerios หรือ  Schemas ทําหนาที่ผนกึขอความที่ผูอานรับเขาไป
ไวรวมกนั  กลุมโครงสรางความรูเปนสิ่งชีน้ําเรื่องใหกับผูอานและจัดโครงสรางเรื่องไวสําหรับเร่ือง
ใหมในขณะทีผู่อานระลึกเรื่อง  และเรื่องเหลานี้จะถูกนาํไปบรรจุไวในโครงรางหรือ โครงสราง 
(Schemata) ซึ่งอยูภายใตโครงสรางทีจ่ัดไว 

กลาวโดยสรุปโครงสรางความรู (Schema) หมายถึง โครงสรางความคดิในสมอง 
ซึ่งมีการจัดกลุมขอมูลเกี่ยวกบัความรู และประสบการณทีม่ีขอมูลเหลานี้จะมีประโยชนในการ
คาดคะเนตีความขอมูลใหม ปรับขอมูลใหมใหเขากบัขอมูลเดิมที่มีอยูแลวเพื่อเก็บขอมูลไวใชตอไป 

    ทฤษฎโีครงสรางความรู (Schema Theory) กับความเขาใจในการอาน 
  ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory) ไดใหความสําคัญตอโครงสรางความรู
ของผูอานเปนอันมาก กระบวนการทํางานของโครงสรางความรูเหลานี้จะมีการทาํงานตั้งแตเร่ิมตน
จนถงึขั้นตอนทําใหเกิดความเขาใจในการอาน 

รูเมลฮารท (Rumelhart 1981 : 22-23) ไดอธิบายวาความเขาใจในการอาน 
จะเกิดขึ้นไดหากผูอานมีความรูทางภาษา (Linguistic Knowledge) และความรูทั่วไป (General 
Knowledge of The World) ในขณะทีอ่าน ความรูเหลานี้จะถกูกระตุนใหทํางานโดยกระบวนการ
ทางสมอง  ผูอานใช Schema หรือโครงสรางความรูเดิมทั้งดานภาษาและความรูทัว่ไปที่มีอยูพรอม
แลวมาชวยในการทาํความเขาใจเรื่องที่อาน  เพราะขอเขียนใด ๆ ก็ตามเปนเพียงขอมูลที่ผูเขียน
เตรียมใหผูอานเทานัน้  ผูอานจะตองสรางความหมายขึ้นเองโดยการนําโครงสรางความรูเดิมที่มีอยู
มาสัมพันธกับขอเขียน  ในตวัโครงสรางความรูเดิมจะมชีองวางอยู  ในขณะที่กระบวนการอานดําเนิน
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ไป ผูอานจะเริ่มไดความหมายจากสิ่งที่อานมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อชองวางนัน้มีสภาพสมบรูณ 
(Instantiation of  Schema) ความเขาใจถงึเกิดขึ้น 

ตามหลกัการของทฤษฎีประสบการณเดมินั้นถือวาทัง้ผูอานและผูเขยีนตางก็มโีครงสราง
ของความรูเปนสวนสําคัญในการเรียนรูทฤษฎี Schema ออกมาเปนงานเขยีน  งานเขียนจึงเปน
ตัวแทนของโครงสรางของความรูของผูเขียนเอง  หาก Schema ของผูเขียนแตกตางกันมาก ผูอานก็
จะมีแนวโนมที่จะไมเขาใจเรื่องที่อาน 

ชนิดของโครงสรางความรู  (Schema) 
      ชนิดของโครงสรางความรูในตัวผูอานนั้นมีเกิดขึ้นไดหลายรูปแบบแตกตางกนั
ออกไป ผูอานนัน้จะมีความรูเดิมในเรื่องที่อานอยูมากนอยขึ้นอยูกับประสบการณของผูอาน  ดังนัน้
คารเรลล  และไอซเทอรโฮลด (Carrell and Eisterhold 1983 : 560)    แบงโครงสรางความรูออกเปน 
2 ชนิดคือ 

  1.  โครงสรางความรูเกี่ยวกับรูปแบบ (formal Schemata) หมายถึง 
การที่ผูอานมคีวามรูเกีย่วกบัลักษณะลีลาการเขยีนและโครงรางของเรื่องมากอน  เชนการเขียนเชิง
บรรยาย นิทาน นิยาย วิทยาศาสตร หนงัสือพิมพ  ถาผูอานมีความรูสึกไวตอลักษณะโครงสรางของ
การเขียนและรูจักใชความรูเดิมเหลานี้ใหเปนประโยชนในขณะที่อานจะชวยอยางมากทางดานความ
เขาใจและความทรงจาํ  ลักษณะการเขียนของเรื่องราวตาง ๆ จะแตกตางกนัไป และมักจะมีลักษณะ
โครงสรางของขอเขียนเฉพาะรูปแบบ  เชน นทิาน การบรรยาย  การพรรณนา เปนตน  และในบรรดา
โครงสรางการเขียนทัง้หมด  โครงสรางเกี่ยวกบัการเขยีนเชงิบรรยายคอนขงจะงายและเปนที่คุนเคย
กันมาก  จนอาจจะกลาวไดวาเปนโครงสรางแบบสากล เพราะลักษณะการเขียนประเภทนี้มกัจะไม
คอยมีวัฒนธรรมของแตละชาติเขาไปแทรกแซงไดมาก เหมือนกับการเขียนประเภทอื่นๆ ผูอาน
สวนมากมกัจะมีโครงสรางของความรูเดิมเกี่ยวกบัการเขยีนบรรยาย (Narrative Schemata) มาแลว  
ผลของการอานจึงไมมีปญหา 

2.โครงสรางความรูเชงิเนือ้หา (Content Schemata) การที่ผูอานม ี
ความรูเดิมเกีย่วกับเนื้อหาของเรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  เชน  เศรษฐกิจ  การแพทย  ธุรกิจ  เปน
ตน  จะชวยใหเกิดความเขาใจดีข้ึน  ผูอานที่มีโครงสรางความคิดแขนงหนึ่งจะรับเร่ืองไดเร็วกวาผูที่ไม
เคยมีประสบการณความรูทางเนื้อหาเหลานี้มากอน 

ความเขาใจจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยการผสมผสานระหวางโครงสรางความรูเดิมทัง้สอง
ชนิด  เพราะการมีความรูเกี่ยวกบัเร่ืองมากอนจะชวยเพิ่มความสามารถในการเดาเรื่องไดดีข้ึน  และ
ถามีความรูเดมิเกี่ยวกับรูปลักษณะการเขียนที่ดียอมทําใหเกิดประสิทธิภาพในการอานซึง่แปรไปตาม
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ลักษณะประโยคอนุเฉท (Paragraph)  และการจัดระเบียบการเขียนของเรื่อง (เตือนใจ ตันงามตรง 
2529 : 98-99, อางถงึใน Carrel 1983) 
 
สรุปความเขาใจของ ทฤษฏีโครงสรางความรู (Schema Theory)  มีดังตอไปนี้ 

ความเขาใจในแงทฤษฎีโครงสรางความรู โดยสรุป  คือการที่ผูอานเก็บขอความจากเรื่อง
ที่อานและจากโครงสรางความรูที่ผูอานเกบ็รวบรวมไวเดิม  เอามาจัดเขาเปนกลุมของความคิดอัน
เดียวกนั (Schemata)  และเรื่องที่บรรจไุวในกลุมเดยีวกันตองมีความสอดคลองกันและมีเนื้อความ
ครบถวนตามความตองการของผูอาน (Hudson. 1982) 

จากแนวทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema)  สรุปไดวาในการอานนัน้ความเขาใจจะ
เกิดขึ้นตองมีองคประกอบ คอื (1) ความรูทางภาษา  (2) ประสบการณความรูทัว่ไป  ซึง่รวมถงึความรู
และความพรอมในเนื้อหาของผูอานที่มีตอส่ิงที่อาน (3) ความสมบูรณของเนื้อเร่ือง  (4) โครงสราง
ของขอเขียน 

องคประกอบของการอานตามทฤษฎีประสบการณเดิม 
 การอานในแตละครั้งผูอานจาํเปนตองมีประสบการณเดมิเพื่อมาเพิม่พนูความ

เขาใจของตนเองใหเขาใจไดรวดเร็วขึ้น  ตามที่ฮัดสนั (Hudson 1982 : 2)  ไดจัดองคประกอบการ
อานตามแนวทฤษฎีประสบการณเดิมเปน 3 สวนดังนี ้

1. องคประกอบเบื้องตน  ไดแก  ความรูตาง ๆ เชน ตัวหนงัสือ การรูคํา ความ 
สอดคลองของหนวยเสยีงและหนวยคาํ  ความสัมพันธทางดานการรูศัพท (Lexis) วากยสัมพันธ 
(Syntax) ความรูดานความหมาย (Semantic) และโครงสรางขอความ (Discourse) 

2. องคประกอบที่เกี่ยวกับการกระทําของผูอาน  มกีารตั้งสมมุติฐานและการ 
ทดสอบการเดาและการระบคุวามหมาย  การจัดกลุมสนเทศ (Information) การจัดขอความใหมให
เหมาะสมกับความรูเดิม การปรับแตงขอความที่สมมุติไวลวงหนาใหกลมกลืนกับความหมายใหมที่
ควรเปน  และการจัดขอความเขาไปในชองที่เตรียมไวรับขอความ 

3. องคประกอบเกี่ยวกับคุณสมบัติทางอารมณและจิตใจของผูอาน  เชน  เหตุผล 
ของการอานความสนใจในหวัขอที่อาน  ปฎิกริยาโตตอบ ความยากงายของเรื่อง  และปฎิสัมพันธกับ
ส่ิงอื่น ๆ รอบกายผูอาน  

ทฤษฎโีครงสรางความรูกบัการตีความ 
ความสามารถของการตีความขึ้นอยูกับพื้นความรูเดิมของผูอาน  ซึ่งจะมีมาก 

นอยแตกตางกัน  และมีผลทําใหการระลึก การทบทวนความจาํเกีย่วกับรายละเอียดของเนื้อความ
แตกตางกนัดวย 
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   ในดานการตีความนกัทฤษฎีโครงสรางความรูเดิมเชือ่วา 
1. เร่ืองที่ผูอานรบัเขาไปยังสมองจะตองถูกเก็บรวมกับโครงสรางความ 

รูที่มีอยูแลว 
2. ลักษณะของโครงสรางความรูนั้น  ตองมคีวามสอดคลองกับเร่ือง 

ราวใหม ที่ผูอานรับผานเขาไป 
สรุปไดวาทฤษฎีโครงสรางความรูจะชวยใหผูอานเชื่อมโยงความรูใหมกับประสบการณ

พื้นฐานที่ผูอานมีอยู  ทําใหผูอานไดจัดความรูเปนระบบ เกิดความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ไดมากข้ึน   
 

1.1 วิธีการบอกกระบวนความคิด (Think Aloud) กับการอาน 
ความหมายของการบอกกระบวนการความคิด (Think Aloud) 
วิธีบอกกระบวนความคิด (Think Aloud) เปนลักษณะการอธิบายโดยใชคําพูด 

บรรยายถงึรายละเอียดหรือข้ันตอนตาง ๆ ในขณะที่คิดอยูนั้น  เพื่อใหผูฟงเห็นภาพกระบวนการคดิได
อยางละเอียดชัดแจง (เยี่ยมจิต  บูรณโภค 2533 : 8) 

การบอกกระบวนการความคิด (Think Aloud)  การเปดเผยตนเอง  (Self –  
revelation)  เปนกลวธิีหนึง่ที่ผูอานใชในการอานกลาวคือ  ผูอานมีวิธรีวบรวมขอมูลโดยการรายงาน
เกี่ยวกับกระบวนการคิดของผูอาน  ซึง่การเปดเผยตนเองเปนการรายงานของผูอานโดยบอกสิ่งที่ตน
คิดออกมาดัง ๆ ในขณะที่กาํลังดาํเนนิกระบวนการอานอยูซึง่ขอมูลที่ไดยังไมไดรับการเรียบเรียง  
และการวิเคราะห    (สุมิตตรา พรรณกุลบดี  2535 : 3, อางถงึใน Cohen, Fixch and Kasper 1987 
: 82-95)  

การบอกกระบวนการความคิด (Think Aloud) การคิดอยางดงัหรือบรรยายการ 
คิด เปนยทุธวธิีทางดานความรูความเขาใจ (Cognitive Strategy)     วิธีหนึ่ง ที่นักเรียนสามารถ
จดจํา แลกเปลี่ยนขอมูล แกปญหา โดยใชความคิดสรางสรรคในสิ่งใหม เพื่อตัดสนิความถกูตองตาม
กฎเกณฑ   ซึง่อาจจะนาํมาแทนการทาํเปนตัวอยางของครูได  (สุรศักดิ์ หลาบมาลา 2535 : 13 ; วิ
สาข จัติวัตร 2541: 212) 

การบอกกระบวนการความคิด (Think  Aloud )  เปนการสื่อสารความคดิ  ที ่
ผูอานคิดตามความเขาใจของตนเอง  แลวถายโอนความคิดดวยคําพดูของตนเองใหไดมากที่สุดเทาที่
จะทําได (Davey, B 1983 : 44-47)  

โดยสรุป การบอกกระบวนการความคิด (Think Aloud) หมายถึง  การบอก 
หรือการบรรยายหรืออธิบายกระบวนการคดิ  โดยใชคําพดูเพื่อใหเห็นรูปแบบการคิดในขณะที่อาน 
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Think Aloud กับการอานเพื่อความเขาใจ 
วิธีการอานของการบอกกระบวนความคิด (Think Aloud)  เมื่อนํามาใชทําเปน 

ตัวอยาง เชน เมื่อครูกําหนดคํากระตุน (สอนใหนักเรียนตั้งคําถามวา ใคร ทําอะไร เมื่อไร ที่ไหน และ
อยางไร)  ครูก็พูดไปดวยวา ทําไมจงึกาํหนดเปนคําเหลานี ้ เมื่อหารายละเอยีดและแนวคิดหลกัจาก
ทองเรื่องก็พูดไปดวย  ขณะตั้งคําถามและหาคําตอบก็พดูไปดวย  คลายกับครูพูดกบัตนเองจนถงึขั้น
รวบรวมคําตอบเขาเปนบทความ  ปรับขอความและอานทบทวนกท็ําไดเชนกัน  เมือ่นักเรียนทาํไดดี
แลวครูก็ลดวิธกีารคิดอยางดงัในขณะที่ปฏิบัติการ (สุรศักดิ์ หลาบมาลา 2535 : 13) 

วิธีการบอกกระบวนความคดิ  เปนรูปแบบที่ดีในการชวยใหนกัเรียนเขาใจการอาน โดยใช
คําพูดอธิบายความคิดของครูขณะที่อานเรื่องดวยการออกเสียงดงั ๆ ซึง่นกัเรียนจะติดตามดวยการ
ฟงและดูวธิีการคิด  เมื่อพบจุดที่เปนปญหาตาง ๆ ในการอาน  ครูจะตองสงเสริมนกัเรียนใหเพิม่เติม
ความคิดเหน็ใหเขากับความคิดเห็นของคร ู

เทคนิคที่ใชสําหรับวิธกีารบอกกระบวนการคิด (Think Aloud) มี 5 เทคนิค ดังนี้คือ  
( Davey 1983 : 44 – 46) 

1. ทํานาย  (Make Predictions)  เปนการแสดงวิธีการพัฒนาขอความสมมติฐาน       
เชน “ ครูคิดวาในสวนนี้เปนการบรรยายถงึเกมคอมพิวเตอร ”  (A Description) 

2. บรรยายภาพ  (Describe The Picture) เปนการบรรยายภาพที่เกิดขึน้จากขอ 
มูลที่อานโดยบอกวิธีการพฒันาลกัษณ (Images) ในขณะที่อาน เชน “ ครูมีภาพของเหตุการณนี้ใน
ใจครู  รถคันนัน้อยูบนถนนทีม่ืด ซึ่งบางที่จะแคบ  ไมมีรถคันอื่น ๆ อยูรอบ ๆ “ 

3. มีสวนในการอุปมาน (Share An Analogy) เปนการแสดงวิธีการเชื่อมโยงความรู
เดิม กับขอมูลใหมที่ไดจากบทอาน เชน “ ตอนนี้คลายกับเวลาที่เราขับรถไปยังบอสตนัและรถเรายาง
แตก เรามีความกังวลใจที่จะตองเดิน 3 ไมล เพื่อขอความชวยเหลือ “ 

4. ใชคําพูดบอกจุดที่เกิดความสบัสน   (Verbalizing  A  Confusing  Point)      เปน 
การแสดงการควบคุมความเปนไปไดของความเขาใจในบทอาน เชน “ ส่ิงนี้ยงัไมสามารถทาํใหเขาใจ
ได “ 

5.  การสาธติการใชยุทธวิธ ี  (Demonstrate Fix – Up Strategies)  เปนการแสดงให
เห็นถึงวิธทีี่ทาํใหเกิดความเขาใจที่ถกูตอง เชน “ฉันควรจะอานใหม “ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                  29 
 

วิธีการบอกกระบวนการคิด (Think Aloud) เปนวิธีการหนึ่งในการใหแบบอยางการคดิแก
นักเรียน  และเปนการกระตุนนกัเรียนใหมสีวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองในการอานดวย 

 
 

2. เอกสารเก่ียวกับการสอนอาน 
2.1 องคประกอบพื้นฐานของชั้นเรียน 

ชั้นเรียนเปนองคประกอบพืน้ฐานหนึง่ที่สามารถทําใหนกัเรียนสามารถเรียนรูได 
เปนอยางดี ดกิสัน และ แนซเซล (Dixon and Nessel. 1992) กลาววา  การชวยใหนักเรียนเกิด
กระบวนการสรางความหมาย หรือการอานเพื่อความเขาใจ  ตองพิจารณาองคประกอบพื้นฐานของ
ชั้นเรียน คือ บทบาทของครู  บรรยากาศในชั้นเรียน  และการพูดเพื่อการเรียนรู  กลาวคือ 
 
บทบาทของครู 

เมื่อการอาน คือกระบวนการสรางความหมาย  ครูควรหลีกเลี่ยงการทําตัว 
เปนผูตรวจสอบ และควรเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูใหความชวยเหลือ หรือพี่เลี้ยงที่คอยสงเสริมและฟง
การอภิปรายความหมายที่แตกตางกนัของนักเรียนแตละคน  และแทนที่ครูจะตัดสินวาผิด  ครูควรให
นักเรียนอธิบายถึงสาเหตุของแนวความคดินั้น 
 
การบรรยายในชั้นเรยีน 

ควรจัดสภาพหองเรียนใหดมูีชีวิตชีวา  มคีวามสะดวกสบาย  ทีจ่ะทาํใหทั้งครู   
และนักเรียนรูสึกดีตอการทาํงานของตน  นอกจากนี้แครทเชน และเทอเรล (Dixon and Nessel 
1992, cting Khrashen and Terrel 1983) แนะนาํวา ถาครูสามารถใชเงื่อนไข 4 ประการ ดังที่จะได
กลาวตอไปนี ้ ชั้นเรียนก็จะมบีรรยากาศที่กระตุนใหนักเรยีนเกิดความมัน่ใจในตนเองและสงเสริม
ความสามารถในการสรางความหมายจากการอานได เงื่อนไขดังกลาว คือ   

1. ใหเวลานกัเรียนคิด  นักเรียนบางคนอาจตองการฟงความคิดเห็นของคนอื่น  กอน 
ที่จะ สรางกระบวนการคิดของตนเอง 

2. ยอมรับขอผิดพลาดทีเ่กิดขึ้น  เพราะขอผิดพลาดเปนเรื่องปกติ  และเปนความจํา 
เปนใน กระบวนการสื่อสาร  ครูควรจะมองขามขอผิดพลาดเล็ก ๆ นอย ๆ และพยายามกระตุนใหมี
การสื่อสารตอไป  เพราะกระบวนการสรางความหมายจะเกิดขึ้นถานกัเรียนไดรับการสงเสริมใหแสดง
ความคิดใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดโดยปราศจากความกงัวลเรื่องความถูกตองของการใชภาษาอยู
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ตลอดเวลา  ถาครูเนนในเรื่องของการสรางความหมายมากกวาความถกูตอง นักเรียนจะสามารถ
แสดงออกไดมากที่สุด 

3.  ควรใหมีการฝกหัดอยางเปนธรรมชาต ิ ใชบทอานที่หลากหลายมีวตัถุประสงคที่
ตางกนั ใหนกัเรียนไดมีโอกาสแสดงออกดวยการพูดหรือเขียนใหมากทีสุ่ด  การทีน่ักเรียนมีโอกาสได
ใชภาษามากเทาใด  นกัเรียนก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเทานั้น  และนกัเรียนก็จะพฒันากระบวนการ
สรางความหมายจากการอานหรือฟงไดมากยิ่งขึน้ 

4. กิจกรรมตองจูงใจ      และเปนประโยชนอยางชัดเจน     คาํถามทีท่กัทายจะกระตุน 
ใหนักเรียนตองอานเนื้อหาเพื่อหาขอมูลมาตอบคําถาม  กระบวนการสรางความหมายก็จะไดรับการ
สงเสริม เพราะนักเรียนไดรับแรงจูงใจใหหาขอมูลอยางมีเปาหมาย 
 
การพูดเพื่อการเรียนรู 

เนื่องจากภาษาเปนพื้นฐานของกระบวนการคิดและเรียนรู  ดังนั้น เมื่อมีการใชภาษา
หมายความวาสวนใหญแลวจะเกิดกระบวนการคิดอยูดวย  เพราะการที่เราสามารถใชภาษาพดูเพื่อ
เรียกชื่อ  อธบิายเรื่องตาง ๆ แกตนเองหรือผูอ่ืนไดนั้น  ราจะตองใชความคิดในการจัดประสบการณ  
ความรูตาง ๆ ใหเขามาเชื่อมโยงกับประสบการณหรือความรูใหมแลวถายทอดออกมาเปนภาษาของ
เราเอง (อุไรวรรณ สีชมภู  2542 : 19)  

นอกเหนือจากการสรางความมั่นใจใหแกนักเรียนแลว  นกัเรียนควรจะไดมีโอกาสพูดเพื่อ
ใชเปนองคประกอบในการพฒันากระบวนการคิด และเรียนรูของตนเอง  แตครูจะตองใชความ
ระมัดระวังเพือ่ควบคุมการพดูของนกัเรียนใหเปนไปเพือ่วัตถุประสงคของการคิดและการเรียนรู  โดย
อาจวางเงื่อนไขของการพูดไวดังนี ้

1. นักเรียนพูดเกีย่วกับสาระสําคัญของเรื่องทีไ่ดเรียนไป 
2. นักเรียนพูดอยางเปนอิสระ  สรางสมมุติฐาน  หรือบทสรุปตามความคิดของตน 

เอง  โดยไมตองกังวลวาจะผดิ  หรือใชภาษาไมถูกตอง 
3.  นักเรียนไดมีโอกาสอภิปรายความคิดเหน็ซึ่งกันและกนั 
นอกจากการสงเสริมใหนักเรยีนพูดแลว  การใชคําพูดของครูก็มีความสําคัญตอการเรียน

การสอนดวยเชนกนั  เพราะการใชคําพูดอยางมีประสิทธิภาพของครูจะชวยสงเสริมใหนักเเรียนมี
พัฒนาการทางสติปญญา  การใชภาษา  เกิดการเรียนรูไดงายขึน้  จนสามารถชวยเหลือตนเองใน
การเรียนไดในที่สุด  การสอนโดยใหการสนับสนนุ  สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนดวยคําพูดของครูที่
มีประสิทธิภาพวิธหีนึ่ง คือ การเสริมตอการเรียนรู (scaffolding) 
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บีด และคณะ (Beed and others 1991)  กลาววา  การเสริมตอการเรียนรูเร่ิมข้ึนมาจาก
การสังเกตการใชคําพูดของพอแมทีพ่ยายามชวยใหลูกไดเรียนรูการทาํกิจกรรมตาง ๆ หรือพฒันา
ความสามารถในการใชภาษา  คําพูดเหลานี้มทีัง้คําพูดที่เปนการสื่อสารตามปกติธรรมดา หรือกลวิธี
การเสริมการเรียนรู (Incidental Scaffolding) คือ คําพูดที่ไมไดเปนคําสอนโดยตรง  และคําพูดที่เปน
การสอน หรือแนะนาํกลวิธตีาง ๆ (Strategic Scaffolding) ใชในการอธิบายวิธีการทํากิจกรรม  การ
แกปญหาตาง ๆ เชน การอธิบายวิธีลางจาน  วิธีอาบน้าํ วิธเีลนเกม  เปนตน  และไมวาผูใหญ หรือ
พอแมจะใชคําพูดลักษณะใดก็ตาม  ส่ิงสาํคัญที่จะพบไดในการเสริมตอการเรียนรูทั้ง 2 ประเภท คือ 

   1.   คําพูดทีใ่หความชวยเหลือ  ใหโอกาสตอความคิด  ความสนใจของเด็ก 
   2.   ความเอาใจใสดูแลพัฒนาการ  หรือการแสดงออกของเด็กอยางใกลชิด 
   3.  การลดความชวยเหลือลงตามลาํดับเมื่อเด็กมีพฒันาการ  หรือความสามารถ 

สูงขึ้น  นัน่คือการใหโอกาสเด็กไดพยายามใชความสามารถของตนอยางเต็มที ่
ผูใหญหรือ พอแมจะใชคําพูดที่เปนการเสริมตอการเรียนรูของเด็กจนเด็กบรรลุเปาหมาย 

คือ การใชภาษา  หรือการทาํกิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเอง 
การนาํการเสรมิตอการเรียนรูมาใชในการสอนภาษาทาํใหเกิดการเชื่อมประสานระหวาง

การพูดของครกูับนักเรยีน  เปนการใชบทสนทนาเพื่อกระตุนใหนักเรียนใชความคดิ  และพฒันา
ความสามารถของตนขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อใชกับผูเรียนระดับเร่ิมตน  หรือผูเรียนที่มี
ความสามารถต่ํา  วิธนีี้จะชวยแกปญหาของนักเรียน  ทําใหนกัเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน
ไดเปนอยางดี  ดังเชนการทดลองของ พาลินสการ (Palinscar 1986) ที่ไดทดลองศกึษาพัฒนาการ
ดานความสามารถในการอานของนักเรียนเกรด 1 โดยทําการฝกอบรมครู 6 คน ใหมคีวามรูเกี่ยวกับ
การใชกลวธิีเสริมตอการเรียนรู  และนาํมาใชกระตุนนักเรียนใหฝกการเดาเนื้อหา  การทาํความ
กระจางกับขอสงสัย  การตัง้คําถาม  และการสรุป เพื่อชวยในการทําความเขาใจเรื่องที่อาน  ผล
ปรากฏวา  ในวนัแรก ๆ ครูตองใชกลวิธีเสริมตอการเรียนรูบอยมาก เพื่อกระตุนใหนกัเรียนใชกลวิธี
ตาง ๆ มาชวยในการอาน  แตในระยะทายของการทดลองปรากฏวา นักเรียนสามารถใชกลวิธีตาง ๆ 
ดวยตนเองไดดีข้ึน และครูกส็ามารถลดการใชการเสริมตอการเรียนรูลงได 

สวนบีด และคณะ (Beed and others 1991) ไดพัฒนาการใชเสริมตอการเรียนรูทีพ่อแม 
หรือผูใหญใชในชีวิตประจาํวนัมาเปนกลวิธเีสริมตอการเรียนรูสําหรับครูที่จะใชในการสอนการอาน
ใหแกนกัเรียน  เพื่อใหนักเรยีนเปนนกัอานอยางอิสระ  คือ  สามารถใชกลวิธีตาง ๆ เขามาชวยในการ
อานไดดวยตนเอง  โดยบดีไดทดลองใชกลวิธีเสริมตอการเรียนรูที่จดัรูปแบบของคําพูดเปน 5 ระดับ 
แลวนําไปใชกบันักเรียนเกรด 1-5 เพื่อเปนแนวทางในการพูดของครทูี่จะกระตุนใหนักเรียนเลือกใช
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กลวิธ ีSWAT มาชวยทาํความเขาใจบทอาน ซึง่กลวิธ ีSWAT (Strategic Word Attack Technique) 
เปนกลวิธทีี่จะชวยในการหาความหมายของคําศัพท  ทีม่ี 5 ข้ันตอน  คือ 

1. อานจนจบประโยค 
2. อานซ้าํ  และครูดูรูปภาพประกอบการเดาความหมายคําศัพท 
3. ถามตัวเองวา  มีคําใดบางทีเ่ร่ิมตนดวยพยญัชนะตัวเดียวกับคํานี้  แลวสามารถต ี

ความหมายจากบริบทของประโยคนี้ไดใจความที่สุด 
4. ทําความเขาใจคําศัพทแตละคําแลวจึงตีความหมายโดยรวมทัง้ประโยค 

3. อานตอไป หรือขอความชวยเหลือ 
รูปแบบของคําพูด 5 ระดับ ที่บีดพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหครูพูดกระตุนใหนักเรียนใชกลวิธี 

SWAT ไดดวยตนเอง โดยเฉพาะนักเรียนทีม่ีความสามารถต่ํา มีดงันี ้
ระดับที่ 1 การพูดเพื่อใหรปูแบบ 
เปนการใชคําพูดของครูเพื่อยกตัวอยาง หรืออธบิายกลวิธีในการอานที่จําเปนใหแก 

นักเรียน   เชน  
Teacher :  Let’s use the first step of SWAT. Oftentimes, if you skip the 

word you don’t  know and read on to the end of sentence, it 
will help you to figure out the word. I’ll read the rest of this 
sentence to show you how it works.  Let ‘s see if it helps. 

เมื่อครูอานจนจบประโยคแลว  ครูจงึอธิบายใหนกัเรียนฟงวาจะทราบความหมายของ
คําศัพทจากบริบทในประโยคนั้นไดอยางไร 

ระดับที่ 2 การพูดเพื่อเสรมิความ หรือตอความ 
เปนการใชคําพูดของครูเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดมีสวนในการกระทาํ การแสดงออก 

โดยการพูด  หรือการใชความคิดเลือกใชกลวิธีตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนสามารถเขาใจความหมายของ
คําศัพทได เชน 

Teacher : Remember what we tried yesterday to help us read the 
word?  It was our SWAT.  Let’s try it with this word. Do you 
remember what we did first? 

Children : (Silent.) 
Teacher : It was read to the end….. 
Children : Of the sentence. 
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จากนั้นนักเรียนจึงอานจนจบประโยคแลวอภิปรายวาจะทราบความหมายของคาํที่เปน
ปญหาไดอยางไร  

ระดับที่ 3 การพูดเพื่อใหแนวทาง 
เปนการใชคําพูดของครูเพื่อแนะนาํวาจะใชกลวิธีอะไร เชน 

  Teacher :  Try doing step 1 of  SWAT. 
                เมื่อครูใหแนวทางในการกลวธิี SWAT แลว นกัเรียนจงึเริ่มอานจนจบประโยค 
 

ระดับที่ 4 การพูดเพื่อบอกกลวิธ ี   
เปนการพูดของครูเพื่อบอกนกัเรียนวาควรจะใชกลวธิีใดที่จะชวยในการทําความเขาใจ

คําศัพทได เชน 
  Teacher : Have you tried your SWAT steps? 
 จากนั้นนักเรียนจึงพยายามใชกลวิธ ีSWAT ดวยตนเอง 

ระดับที่ 5 การพูดเพื่อชี้แนะ 
เปนการใชคําพูดของครูเพื่อช้ีแนะใหนักเรยีนนํากลวิธีตาง ๆ มาใชในการอานเองโดยครู

จะไมบอกวาควรใชกลวิธีใด เชน 
  Teacher :  You’re stuck on that work, are you ? 
    “ What can you try ?” 

ผลการทดลองปรากฏวา เมือ่นักเรียนอานเรื่องในตอนแรก ๆ ครูจะตองใชกลวธิีเสริมตอ
การเรียนรูทั้ง 5 ระดับ อยูตลอดเพื่อฝกใหนักเรียนใชกลวิธี SWAT และการตอบคําถามกอนอานเรือ่ง  
แตในการอานเรื่องตอ ๆ มาพบวา นักเรยีนสามารถใชกลวิธี SWAT  และถามและตอบคําถามเพื่อ
คาดเดาเรื่องในการอานไดดวยตนเอง 

บีดไดแนะนําไววา    ครูควรใชรูปแบบของคําพูดในระดบัตาง ๆ      ใหเหมาะสมกบั 
ปญหาที่เกิดขึน้  หรือเหมาะสมกับระดับความสามารถในการแกปญหาของนกัเรียน คําพูดในระดบัที ่
1 เปนคาํพูดที่เหมาะสมกบันักเรียนทีม่ปีญหาในการทําความเขาใจคําศัพทมาก ชวยเหลือตนเองได
นอย  เมื่อนักเรียนมีความสามารถมากขึน้ครูก็ควรใชคําพูดในระดับที ่ 2 และ 3 สวนคําพูดระดับที ่ 4 
และ 5 ควรใชกับนักเรยีนทีส่ามารถชวยเหลือตนเองไดบางแลว  จนเมื่อนักเรยีนเรยีนรูวาจะใชกลวิธี
ใดอยางไร และเมื่อไรกลวิธีเสริมตอการเรียนรูเชนนีก้็อาจจะไมจําเปนที่จะตองใชอีกตอไป 
 

2.2 รูปแบบของการสอนการอาน 
จากความรูเร่ืองรูปแบบและความหมายของการอาน  ทําใหสรุปรูปแบบของ 
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การสอนการอานได  ดังนี้ (Leu and Kinzer 1995 : 59-60)  
1. แบบจําลองการอานที่เนนกระบวนการอานในระดับพื้นฐานไปสู 

กระบวนการอานในระดับสูงหรือการสอนแบบลางขึ้นบน เปนการสอนที่เนนเรื่องการอานคํา 
ความหมายของคําศัพทมากกวาเนื้อหาโดยรวม ครูที่ใชรูปแบบการสอนแบบนี้เชื่อวาความแมนยําใน
การอานคําและการแปลความหมายคําศัพท  จะทําใหผูอานแปลและทําความเขาใจความหมาย
โดยรวมได  การสอนแบบนี้มักใชกับเด็กเล็ก  หรือผูอานระดับตน 

2. แบบจําลองการอานที่เนนกระบวนการอานในระดับสูงไปสูกระบวนการ 
อานในระดับพื้นฐานหรือการสอนแบบบนลงลาง  เปนการสอนที่เร่ิมจากการแนะนําการใชกลวิธี
ควบคุมการเรียนรู  การวิเคราะหขอความตอเนื่อง  โครงสรางทางภาษา และคําศัพท  ตามลําดับ  ครู
ที่ใชรูปแบบการสอนแบบนี้เชื่อวาผูที่มีความรูมากจะมีความสามารถในการคาดเดาความหมายของ
เนิ้อหาโดยรวมไดมากกวาและแมนยํากวา 

3. การสอนแบบปฏิสัมพันธ  เปนการสอนที่ใหความสําคัญกับองคประกอบ 
ของการอานทั้ง หมดเทา ๆ กัน มุงใหผูอานคาดเดาความหมายโดยรวมของเนื้อเร่ืองได  โดยใช
กระบวนการอานและองคประกอบตาง ๆ ในการอานอยางเปนอัตโนมัติ 

สรุปไดวารูปแบบของการสอนการนั้นจะมลัีกษณะคลายกันคือ  ฝกกระบวนการคิดใน
การคาดเดา ตรวจสอบ กลัน่กรองขอมูลที่ไดจากการอาน  ใหโอกาสนักเรียนไดฝกอานเนื้อหาดวย
ตนเองกอน  โดยใชองคประกอบตาง ๆ ของการอานอยางอัตโนมัต ิ 
 

3.2 แนวการสอนเกี่ยวกับการสอนอาน 
แนวการสอน (Approach) หมายถึง แนวการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติของ 

ภาษาและการเรียนรูภาษา ซึ่งจะนํามาใชในการเรียนการสอนภาษาได  แนวการสอนเหลานี้จะ
เกี่ยวของกับความรูทางภาษาศาสตร  จิตวิทยา และสังคมวิทยา  แนวการสอนจะชวยเปนแนวทางใน
การพิจารณาหาวิธีการสอน  และเทคนิคการสอนเฉพาะอยางใหสอดคลองกันเพื่อใหการเรียนการ
สอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ           (เสาวลักษณ รัตนวิชช 2531 : 26)  และในชวงไมกี่ปที่ผาน
มาแนวการสอนภาษาไดถูกพัฒนาขึ้นมาหลายวิธีดวยกัน  และก็ไดมีนักการศึกษานําไปใชกับการ
สอนในหลาย ๆ ระดับ อยางไรก็ตามไมมีแนวการสอนใดจะกอประโยชนสูงสุดไดโดยสมบูรณ  
ครูผูสอนจึงสามารถนําแนวการสอนมาประยุกตใชพรอมกันไดในเวลาเดียวกัน  ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับ
รากฐานของปรัชญาการสอนวาตองการใหกระบวนการเรียน และผลการเรียนของนักเรียนเปนเชนไร 
(Cooper, Warcke and Shipman 1988) 
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แนวการสอนภาษาแบบยึดหนังสือเรียนเปนหลัก (Basal Reader Approach) 
แนวการสอนแบบยึดหนังสือเรียนเปนหลัก เปนแนวการสอนที่เคยไดรับความ 

นิยมจากครูผูสอนในสหรัฐอเมริกามากที่สุด  โดยเฉพาะในชวง ป ค.ศ. 1970-1990 โดยมีแนว 
ปรัชญาของการสอนการอานวา นักเรียนจะสามารถเรียนการอานไดดีถาไดรับการฝกทักษะการอาน  
หรือระบบของภาษาตามลําดับต้ังแตระบบยอย ๆ ของหนวยคําไปจนถึงระดับประโยค การสอนยดึครู
เปนศูนยกลาง  โดยใชหนังสือเรียนเปนหลัก  และเสริมความแมนยําของการใชทักษะการอานดวย
การทําแบบฝกหัดทายชั่วโมง (Ryuddell and Ruddell 1995 : 611)  

หลักการสอนตามแนวการสอนแบบยึดหนงัสือเรียนเปนหลัก  มีดงัตอไปนี ้
1. เนื่องจากการสอนตามแนวนี้เนนพัฒนาทักษะทางภาษาอยางเปนลําดับ  ครูจงึตอง 

สอนอยางเปนข้ันตอนตามแผนทีก่ําหนดไวในคูมือครู 
2. วิธีสอนดําเนินไปเปนขั้นตอน คือ เตรียมความพรอม  แนะนําคําศัพทใหม นักเรียนอาน

ในใจตรวจสอบความเขาใจ อภิปราย  อานบททบทวน ทําแบบฝกหัดเสริมทักษะ 
3.หนังสือเรียน หรือส่ืออ่ืน ๆ ที่ใชในการสอนอานจะถูกเตรียมเนื้อหาใหเปนแนว 

เดียวกัน (Thematic Unit)  อยางเหมาะสมกับประสบการณ อายุ และความสามารถของผูเรียน เชน 
เนื้อหาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมตนจะเปนเรื่อง การแนะนําตัวเอง เพื่อน ครอบครัว โรงเรียน เปน
ตน 

4. ความยากของเนื้อหา        และทักษะทางภาษาจะจัดเตรียมไวใหเหมาะสมกับ 
ระดับช้ันเรียน 

5. มีการใชสมุดแบบฝกหัดที่จัดทําขึ้นเพื่อใชฝกทักษะทางภาษาที่ไดสอนไปแลวใน 
แตละครั้ง โดยที่ครูจะมีสมุดแบบฝกหัดเดียวกันที่มีคําตอบเฉลยไวแลว 

6. การทดสอบทักษะทางภาษาของนักเรียนจะทําทุกครั้งที่เรียนจบ 1 บท โดยใชทั้ง 
แบบทดสอบ และการสังเกต 
 
แนวการสอนภาษาแบบเนนประสบการณ  (Language Experience Approach) 

แนวการสอนแบบเนนประสบการณ     ไดเร่ิมตนขึ้นเมื่อประมาณป  ค.ศ.1908   เมื่อ    
ฮิวเลย  ( Huey)   ไดคนพบวา  ประโยคที่เด็กพูดออกมานั้น  เปนความสัมพันธระหวางภาษาและ
ประสบการณ  ตั้งแตนั้นมาจึงไดมีนักการศึกษาหลายทานพยายามพัฒนาแนวการสอนภาษา  โดยมี
พื้นฐานมาจากแนวคิดดังกลาว  จนกระทั่งมีการคนพบวาเด็กเริ่มเรียนการอานตั้งแตเมื่อพอแมอาน
หนังสือหรือเลานิทานใหเขาฟง  นั่นคือเด็กไดรับประสบการณการฟง  การพูดจากพอแมของตน  และ
เร่ิมดูตัวอักษรจากหนังสือนิทานที่พอแมชี้ใหดูขณะเลานิทาน  ซึ่งเปนที่มาของปรัชญาการสอนตาม
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แนวทฤษฎีนี้วา  เด็กเกิดมาพรอมกับพลังอํานาจในการเรียนรูภาษาและพลังอํานาจนี้จะสงผล
โดยตรงตอความสามารถในการเรียนการอานได  แสดงวาดวยอํานาจในการเรียนรูภาษาที่ติดตัวมา  
ประกอบกับประสบการณในสภาพแวดลอมที่เด็กไดเห็นตัวอักษรจากหนังสือนิทานที่พอแมเลาใหฟง  
ทําใหเด็กพัฒนาความสามารถจากการฟง-แม ไปสูการอานและหมายความวาประสบการณทาง
ภาษายอมทําใหเด็กพัฒนาภาษาพูดไปสูภาษาเขียนไดดวยเชนกัน (Tierney, Readence and 
Disher 1995 : 91-92 ) 

เรนส และเคเนดี้ (Raines and Canady 1990 : 18) ไดกลาวถึงหลักการสอนภาษาตาม
แนวการสอนภาษาแบบเนนประสบการณวาประกอบดวยภาษาพูดและการจัดประสบการณทาง
ภาษาโดยใชส่ือที่มีเนื้อหามาจากภาษาพูดของนักเรียนเอง  โดยการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมี
โอกาสอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนรวมกัน ครูจะเขียนคําศัพทที่สําคัญหรือคําที่เปนปญหาที่
นักเรียนพูดลงบนกระดาน  เด็กจะเห็นวาครูเปลี่ยนภาษาพูดของเขาเปนภาษาเขียน  ครูจะอาน
ทบทวนคํานั้นใหนักเรียนฟง  นักเรียนอานตาม  จนเมื่อครูเห็นวานักเรียนอานไดดีแลวก็จะใหนักเรียน
เขียนคํานั้นตามคําบอกของครู  การทําเชนนี้ทําใหนักเรียนมีประสบการณการใชภาษาทั้งทักษะฟง 
พูดอาน เขียน ที่มาจากภาษาพูดของเขาเองและเพื่อน ๆ 

แนวการสอนภาษาแบบเนนประสบการณนี้  ไดรับการพัฒนาการสอนแตกตางกันออกไป
โดยนักการศึกษาหลายทาน เชน  Allen,  Hall หรือ  Stauffer เปนตน 

สตัฟเฟอร (Stauffer 1980) ใหความสําคัญกับภาษา สติปญญา สังคม และวัฒนธรรม
ของนักเรียนที่ติดตัวพวกเขามาโรงเรียน  แลวถูกถายทอดออกมาเปนภาษาพูด จากนั้นจึงพัฒนามา
เปนภาษาเขียน  เขากลาววาความสําคัญของแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบเนนประสบการณ คือ 
ความสัมพันธระหวางภาษา  ความคิด ประสบการณ และทักษะการสื่อสารทั้งดานการฟง พูด อาน 
เขียน ซึ่งมีหลักการจัดการเรียนการสอนดังตอไปนี้ 

1. การฟง พูด อาน เขียน ควรเปนไปในบริบทของการสื่อสารที่มีความหมาย 
2. นักเรียนควรไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวความคิด ความสนใจ ความอยากรู ความ 

คิดสรางสรรค วัฒนธรรม และความสามารถ 
                 3.  ความรูดานการอานคํา และความหมายของคําศัพท  ควรไดรับการพัฒนาอยางมี
ความหมาย ทั้งนี้  เนื้อหาที่นํามาสอนอานตองมีตัวชี้แนะอยูดวย 

7. สอนทักษะการอานเฉพาะทักษะที่นักเรียนไดใชหรือไดพบไปแลว 
8. มีการเสริมตอ หรือตรวจสอบ กลั่นกรองความเขาใจในการใชภาษาของนักเรียน 
9. สงเสริมใหนักเรียนเห็นประโยชนของการอาน  และไดมีโอกาสฝกการอานเปน 

ประจํา 
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จากพื้นฐานเรื่องความสัมพันธของภาษาและประสบการณ สรุปไดวา เด็กจะพัฒนา
ความสามารถและความสนใจตอการอานไดดีข้ึนตามลําดับอยางเปนธรรมชาติ  เพราะนักเรียนไดมี
โอกาสอภิปรายเนื้อหารวมกัน เปนการพัฒนาความสามารถทางภาษาทั้งทางดานฟง พูด อาน เขียน 
ไดเปนอยางดี  

ดังนั้นจึงไดมีการนําหลักการสอนการอานตามแนวการสอนและปรัชญาดังกลาวมาแลว
ขางตน  มาประยุกตใชเปนหลักการในการจัดการสอนอาน ดังตอไปนี้ 

1. สงเสริมใหนักเรียนมีความกลาในการเรียนรูเรียนการอานอยางมีวัตถุประสงคดวย 
การฝกการคาดเดา  ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับเนื้อหาที่อาน  โดยไมกังวลกับขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  
ซึ่งครูจะอธิบายและแกไขใหภายหลังเทาที่จําเปน หรือตามที่นักเรียนตองการ 

2. จัดนักเรียนเปนกลุมคละความสามารถ  เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนล 
แนวความคิด ความสนใจ  ความอยากรู  ความคิดสรางสรรค  และความสามารถซึ่งกันและกัน 

3. ใชรูปแบบการสอนอานแบบปฏิสัมพันธ       คือ     หลังจากนักเรียนคาดเดาเนื้อหา
แลวนักเรียนจะไดอานเนื้อหาโดยรวมใหเขาใจกอน  โดยใชประสบการณเดิมของผูอานเขามาชวยทํา
ความเขาใจ  เมื่อเขาใจแลวครูจึงอธิบายสวนประกอบยอย ๆ ภายหลัง 

4. ดําเนินการสอนตามแผนการสอนที่กําหนดไว  และแบงการสอนออกเปนสองชวง 
หลัก คือ  ชวงกระบวนการอานและคิด และชวงการฝกทักษะที่จําเปน 

5. สอนรายละเอียดดานโครงสรางทางภาษา  หรือทักษะการอานเฉพาะที่นักเรียน 
ไดพบในบทอานไปแลว 

6. ครูเตรียมสื่อที่จะใชสอนอานไวลวงหนา  เตรียมเนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับความ 
สามารถ และความสนใจของนักเรียน  จัดลําดับการใชส่ือตามลําดับความยากงายของโครงสราง
ภาษา 

10. ใชส่ือการสอนที่มีเนื้อหาและโครงสรางทางภาษาไมแตกตางไปจากสื่อที่นักเรียน 
พบในชีวิตประจําวัน 

11. สงเสริมใหนักเรียนเหน็ประโยชนของการอาน และไดมีโอกาสฝกอาน 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับทฤษฎีการอานแบบปฏิสัมพันธ    (Interactive 
Reading) 

3.1 ทฤษฎกีารอานแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Reading) 
ทฤษฎีการอานไดเปลี่ยนแปลงจาก Passive เปน Active หรือ ปฏิสัมพันธ  
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(Interactive) ซึ่งเปนทฤษฎีที่เกิดจากการประนีประนอมของความหมาย (Negotitation of 
Meanings) ระหวางผูอาน (Reader) และบทอาน (Text) หรือ ผูเขียน (Author) กลาวคือ ผูอานจะมี
สวนรวมและปฏิสัมพันธกับบทอาน (Carrell, Devine and Eskey 1989 : 1)  

รูเมลฮารท (Rumelhart 1977) ไดเสนอแนะวาการอานเปนกระบวนการดานการรับรู 
(Perceptual) และกระบวนการดานความคิด (Cognitive Process) รูปแบบของการอานเปน
ปฏิสัมพันธ (Interactive Model) กลาวคือ การอานเปนทั้งแบบลางขึ้นบน (Bottom-up) และแบบบน
ลงลาง (Top-down) มีสวนตอกระบวนการอาน  โดยแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของกระบวนการ
ระหวางสวนประกอบตาง ๆ ของทักษะในการอานซึ่งเนนชนิด และทิศทางของกระบวนการที่ข้ึนอยู
กับบริบทของการอาน  และแหลงที่มาของขอมูล  กลาวคือ  เมื่อผูอานเห็นคํา  และตวัสะกดตาง ๆ จะ
เก็บในข้ัน VIS (Visual Information Store) โดยการดึงสวนสําคัญของคําเหลานี้ (Feature 
Extraction Device) และสงผานไปยังหนวยสังเคราะหแบบ (Pattern Synthesizer) ซึ่งเปนที่รวม
ความรูทางภาษาที่มีอยูกอนในตัวผูอานคือ ความรูทางดานโครงสรางไวยากรณ (Syntactical 
Knowledge) ความรูดานความหมาย (Semantic Knowledge) ความรูดานการสะกดคํา 
(Orthographic Knowledge) และความรูดานความหมายของคํา (Lexical Knowledge) ซึ่งรวมกัน
แลวตีความที่ไดจากการอาน ดังรูปภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4  ข้ันตอนการอานของรูปแบบปฏิสัมพันธ โดย รูเมลฮารท  
ที่มา : วิสาข จตัิวัตร, การสอนอานภาษาองักฤษ  (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร,2537),10. 

โดยสรุปรูเมลฮารท  ใหความสําคัญตอแหลงความรูตาง ๆ ที่ทาํใหเปนผลที่เกิดขึ้นในเวลา
เดียวกับการเชื่อมโยงของการใชแหลงความรูตาง ๆ ทั้งหมด 

แอนเดอรสัน และเพียรสัน (Anderson and Pearson 1984) เนนทฤษฎีโครงสรางความรู
(Schemata) และความจาํ (Memory) เพื่อความเขาใจในการอาน  โดยผูอานจะใชโครงสรางความรู 
(Schemta Structure) และความสาํคัญขององคประกอบ (Components) และการอนมุาน 
(Inference) โดยขณะที่ขอมลูของบทอาน (Textual Information) เขามาในสมองจะเกิดความจาํและ
มีการอนมุาน (Inference) 4 ชนิด การอนมุานจะเกิดในสถานการณเพื่อตัดสินวาโครงสรางความรู
((Schema)  ใดจะกระตุนสําหรับบทอานหนึ่ง  อนุมานวาชองของโครงสรางความรู  (Schema) ใด 
ของขอความทีอ่าน (Textual item) สามารถใสลงไปไดอยางเหมาะสม อนุมานเพื่อตัดสินดวยวาสวน
ที่ขาดหายไปสวนใดในบทอานที่จําเปนในการทําใหโครงสรางความรู (Schema) สมบูรณ และหา
ขอสรุปที่มีพืน้ฐานจากความรูที่ขาดไปในโครงสรางความรู (Schema) โดยสรุปรูปแบบของแอนเดอร
สัน และ  เพียรสัน เนนการอนุมาน (Inferencing) วาเปนสวนสาํคัญการอาน 

เพียรสัน และเทียรนยี (Pearson and Tierney 1984) กลาววาการอานเปนการ
ประนีประนอมของความหมาย (Negotiation of Meaning) ระหวางผูอานและผูเขยีนซึง่รวมกนัสราง
ความหมายในการอาน  รูปแบบการอานคือ A Composing Model กลาวคือการอานเปนเหตุการณ 
ที่ผูอานซึ่งใชความคิด ผูอานเปนเสมือน ผูแตง โดยมีบทบาทที่ปฏิสัมพันธกัน 4 ดาน คือ ผูวางแผน ผู
แตง บรรณาธกิาร และเปนผูควบคุม และความเขาใจเปนการประกอบในสวนใหม (New Version) 
ของบทอานที่เกิดภายในตัวผูอาน 

ซิลเบอรสไตน (Silberstein 1987) มีความเห็นวา การอานที่ประสบความสําเร็จไมไดใช
เฉพาะรูปแบบจําลองการอานที่เนนกระบวนการอานในระดับพื้นฐานไปสูกระบวนการอานใน
ระดับสูง (Bottom-up) หรือ รูปแบบจําลองการอานที่เนนกระบวนการในระดับสูงไปสูกระบวนการ
อานในระดับพื้นฐาน (Top-down) เพียงอยางใดอยางหนึ่งจะตองใชทัง้ 2 กระบวนการอยางมี
ปฏิสัมพันธ 

เอสกี้ และเกรบ (Eskey and Grabe 1986) ใหความเหน็วาการอานเปนเปนพฤตกิรรม
ทางความรูความคิดอยางหนึ่ง การอานเปนปฏิสัมพนัธตอกัน 

สรุปความหมายของคําวา ปฏิสัมพันธ (Interactive) นกัวิจัยดานการอานไดให
ความหมายหลายอยางตอคาํวา ปฎิสัมพนัธ(Interactive) ความหมายที่ใชกนัไดแก (1) กระบวนการ 
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(Process) (2) รูปแบบ (Model) และ (3) การปฏิสัมพนัธของบทอาน (Textual Interaction) 
(Carrell, Devine and Eskey 1989 : 56)  

1. กระบวนปฎิสัมพันธ (Interactive Process)  เปนกระบวนการทางความคิดที่ใช 
ประสบการณเดิมทั้งในรูปแบบภาษา และประสบการณเดิมในเรื่องราวที่อานทําใหเกิดการ
คาดการณตอไปไดอยางมีปฎิสัมพันธตอเนื่องทําใหผูอานเขาใจในสิ่งที่อาน (Dubin and others 
1986 ;  Coady 1979 ;  Eskey 1986) 

2. รูปแบบการอานแบบปฎิสัมพันธ  เชื่อวาทักษะในทุกระดับมีปฎิสัมพันธตอ
กระบวนการและการแปลความหมายของบทอาน (Text) รูปแบบการอานนี้เปนการใชความรูเดิม 
(Background Knowledge) การคาดหวัง (Expectations) บริบท (Context) และอื่น ๆ (Carrell, 
Devine and Eskey 1989 : 224) 

3. การอานแบบปฎิสัมพันธเปนกระบวนการ  (Process) เชื่อมระหวางขอมูลของบท 
อาน (Text information)  กับขอมูลที่ผูอานนํามาจากบทอาน  กลาวคือ การอานไมใชเปนเพียงการ
ดึงขอมูลจากบทอาน (Text) แตการอานเปนการกระตุนความรูที่ผูอานใชความคิดตอขอมูลใหมจาก
บทอาน (Text) (Widdowson 1979) 

ทฤษฎีการอานแบบปฎิสัมพันธ (Interactive) นั้นเปนทฤษฎีการเรียนการสอนจะใชทั้ง
การสังเคราะห และวิเคราะหโดยใชกระบวนการอานทั้งแบบลางขึ้นบน และแบบบนลงลางในการจัด
กิจกรรมการสอน  เนนการไดความคิดรวบยอดจากเรื่องที่อานโดยการจับใจความสําคัญของเรื่อง
จากประสบการณเดิม จากการเดาความที่แวดลอม จากลักษณะงานเขียนของผูเขียน ทฤษฎกีารอาน
แบบปฎิสัมพันธ (Interactive) ซึ่งจะทําใหผูอานมีความคงทนในการจําระยะยาวกับส่ิงที่อานไดเปน
อยางดี 
 

3.2 การอานแบบปฎสิัมพนัธดวยวธิี KWL -PLUS 
เนื่องจากความรูเดิมเปนสิ่งที่สําคัญ  และมีอิทธิพลตอวิธีการตีความเมื่ออาน 

หรือส่ิงที่เรียนรูจากการอาน (Ogle 1986,  cited by Anderson 1977)  การอานที่ดีตองมีการ
ประเมินความรูที่ไดจากเรื่องซึ่งตองมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดความเขาใจในการอาน (Ogle 
1986,  cited by Anderson and Picher 1978,  Bransford 1983)  
   การอานแบบปฎิสัมพันธ (Interactive Reading) หมายถึงการอานที่ผูอานใชความรู
ทักษะ ทัศนคติของตนที่มีอยูในขณะนั้นไปชวยตีความเรื่องที่อาน ปฎิสัมพันธระหวางผูอานและ
ผูเขียนเกิดขึ้นเมื่อผูอาน “เดา” หรือ “สรางสมมุติฐาน” เกี่ยวกับความหมายของขอความไวลวงหนา
ทั้งจากประสบการณเดิม  และจากบริบทของเนื้อหาและภาษา  เมื่ออานขอความตอไปอีก
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ความหมายของขอความจะสะทอนกลับมายังผูอานเพื่อใหรูวาการตีความ หรือ “การเดา” ในขั้นตน
ของผูอานนั้นถูกตองหรือไมมากนอยเพียงใด จากนั้นผูอานอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ตีความใหมใหถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น  หรือกรณีที่การตีความขั้นตนถูกตองก็จะเก็บสะสมขอมูลนัน้ไว 
เพื่อการตีความในโอกาสตอไป ข้ันตอนที่ประกอบดวยกระบวนการตีความขั้นตนของผูอาน การอาน
เพื่อทดสอบวาการตีความขั้นตนนั้นถูกตองแลวหรือยัง   การสะสมขอมูลหรือการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการตีความขั้นตนใหมใหเหมาะสม 

กระบวนการอานเริ่มจากการที่ผูอานใชโครงสรางความรู (การเก็บสะสมความรู 
ตาง ๆ ในโลกอันเปนผลจากประสบการณการเรียนรู  และองคประกอบทางสมองดานอื่น ๆ อยางมี
ระบบในหนวยความจําในสมอง) มีแรงจูงใจในการอาน (อาจจะเปนแรงจูงใจภายในหรือแรงจูงใจ
ภายนอก) มีจุดประสงคในการอาน  และมีทักษะในการอานเพื่อการอานขอความที่ผูเขียนบันทึกไว  
ขณะเดียวกันนี้ผูเขียนใชโครงสรางความรู  แรงจูงใจ  วัตถุประสงคในการเขียนขอความและทักษะ
ทางภาษาสื่อสารผูอาน  ซึ่งกระบวนการอานไมไดส้ินสุดที่การไดมาซึ่งความหมาย  ดังนั้นผูอานจึง
ตองสามารถอานไดอยางมีประสิทธิภาพดวย  คือสามารถนําความหมายมาพิจารณาเพื่อปรับ
โครงสรางความรู  และ ทัศนคติเดิม  และมีการนําไปใชหรือการแสดงออกตาง ๆ  

การอานแบบปฎิสัมพันธดวยวิธี KWL เปนเทคนิคการสอนอานที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งพัฒนาและเผยแพรโดยโอเกิล (Ogle) ในป 1986 รูปแบบการสอนประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 3 
ข้ันตอน คือ Know – want – learn (KWL) และตอมาคาร  (Carr)  และโอเกิล (Ogle) ป 1987 ไดพัม
นารูปแบบ KWL เปนรูปแบบ KWL-Plus  Strategy ดวยการเพิ่มการทําแผนภูมิบทอาน (Mapping 
Text) และการสรุปขอความ (Summarizing Information) ซึ่งสวนที่เพิ่มเติมนั้นไมวาจะเปนการเขียน
โครงสรางของบทอาน  และการเขียนสรุปขอความจะเปนสิ่งชวยนักเรียนในดานกระบวนการอาน 
เพื่อสรางความหมายและพัฒนาทักษะการถายโอนการเรียนรูดวย 

การอานแบบปฎิสัมพันธดวยวิธี KWL เปนยุทธวิธีในการสอนอานเพื่อความเขา 
ใจ (Comprehension Strategy) เปนวิธีหนึ่งซึ่งชวยนักเรียนในการสรางประสบการรเดิม และมีสวน
รวมในประสบการณ วิธีนี้ทําใหนักเรียนไดใชความคิดเกี่ยวกับส่ิงตอไปนี้ 

1. ความรูของประสบการณเดิมที่เกี่ยวของ 
2. คําถามซึ่งสะทอนจุดประสงคในการอาน  
3. ขอมูลที่ไดจากบทอาน การอานโดยใชวิธี KWL สงเสริมใหนักเรียนอานโดยมี 

จุดประสงค  และจําขอมูลหรือสารสนเทศได (Pardo and Raphael 1991 : 558) 
การอานแบบปฎิสัมพันธดวยวิธี KWL เปนวิธีการอานที่ชวยพัฒนาความเขาใจ 
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ในการอานวิธีหนึ่งในหลักการที่วาความเขาใจเกิดจากการสรางของตัวผูอาน (Constructuctivist 
Principles)  โดยที่ผูอานเปนผูคนหา  และคนพบความหมายดวยคําถามของครูวา “นักเรียนรูได
อยางไร ?” ผูอาน (นักเรียน) จะตองเปนผูหาหลักฐานจากบทอานหรือความรูที่มีมากอน มาตอบ
คําถามของครู วิธีการ KWL นี้มุงกระตุน (Activate)  ทบทวน (Review) และพัฒนาประสบการณเดิม 
(Develop Background Knowledge)        ของผูอาน     รวมทั้งการตั้งจุดประสงคที่เนนประโยชน
สําหรับผูอาน (นักเรียน)  ใหสามารถเปนผูเรียนที่ตื่นตัว (Active) และเปนอิสระ (Independent) ใน
ที่สุด (Flood and Lapp 1990 : 494)  

การอานแบบปฎิสัมพันธดวยวิธี KWL เนนวิธีการสอนอานที่เปนยุทธวิธีแบบ 
ทํานาย (Predictive Strategy) คือเปนวิธีชวยใหผูอาน (นักเรียน) พัฒนาการหาขอยืนยันหรือไม
ยืนยัน (Confirm / Disconfirm) ดวยการตั้งสมมุติฐานในการอาน  สมมุติฐานที่ตั้งขึ้นเพือ่ทาํนายกอน
การอานชวยกระตุนประสบการณเดิมของนักเรียน  และยังเปนแนวทางในการหาขอมูลหรือ
สารสนเทศขณะที่อาน และในขั้นหลังการอาน  การอภิปรายเกี่ยวกับการทํานายชวยใหนักเรียนเห็น
ขอมูลใหมที่มีผลตอส่ิงที่ผูอาน (นักเรียน) รูแลวดวย 
  ข้ันตอนการสอนอานแบบปฎิสัมพันธดวยวิธี KWL มีดังนี ้
  ขั้นกิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading Activity) 

1. ระดมพลังสมอง (Brainstorm) และอภิปราย (Discuss) ในกลุมใหญเกี่ยว 
กับหัวขอเร่ือง (Topic) โดยแตละคนแสดงความคิดเห็นรวมกับครู 

2. ครูเขียนสิ่งที่นักเรียนรูเกี่ยวกับหัวขอเร่ือง (Topic) ลงในชอง K (ส่ิงที่รูหรือที่ 
เรียนรูไดจากการระดมพลังสมองและการอภิปราย) บนกระดานดําแลวนักเรียนแตละคนเขียนขอ
ความลงในใบงาน (Worksheet) ของตนในชอง K 

3. ครูจัดประเภทของขอมูลจากขอความในชอง        K   โดยครูทําเปนแบบ 
อยางดวยการบรรยาย  ความคิด (Think Aloud) คือการอธิบาย บอกส่ิงที่ครูคิดขณะที่อานขอมูลใน
ชอง K ดวยการออกเสียงดัง ๆ  ซึ่งนักเรียนจะคิดตามดวยการฟง และครูวิธีการคิด แลวนักเรียนจัด
ประเภทของขอมูลในชอง K ของตน 

4. นักเรียนแตละคนตั้งคําถามที่ตองการทราบจากหัวขอเร่ือง (Topic) โดย 
เขียนคําถามเปน  ลําดับลงในชอง W (ส่ิงที่นักเรียนตองการจะรู) 

ขั้นกิจกรรมการอาน  (Reading Activity) 
1.ใหนักเรียนแตละคนอานเรื่องในหนึ่งหรือสองอนุเฉทแรกแลวตรวจสอบขอ 

ความที่เกี่ยวของ หรือต้ังคําถามเพิ่มเติมในชอง W 
2.ใหนักเรียนบันทึกคําตอบและขอมูลใหมจากการอานเรื่องในชอง L  (ส่ิงที่นัก 
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เรียนไดเรียนรูใหม) 
  ขั้นกิจกรรมหลังการอาน (Post-reading Activity)  

1. ใหนักเรียนอภปิรายและเขียนแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)  
รวมกันในกลุม เกี่ยวกับการจัดประเภทหรือความสัมพันธของขอมูลในลักษณะแผนผัง (Diagram) 
หรือแผนภูมิ (Map) เพื่อสรุปเร่ืองที่อาน 

2. นักเรียนแตละคนเขียนเรื่องสรุปใจความสาํคัญทั้งหมด 
สรุปไดวาขั้นตอนการสอนการแบบ KWL-Plus เปนกลวธิีการอานที่ครูจะกระตุน 

ใหนักเรียนไดใชความรูเดิมทีม่ีอยูมาอภิปรายและเขียนสรุปไวหลังจากนั้นคาดเดาวาจะไดอานอะไร 
อยากรูอะไรเขียนไวในกิจกรรมอานการอาน  ในขณะที่อานนกัเรียนก็สามารถตอบคําถามที่อยากรู 
หรือจะถามคําถามเพิ่มเติมกไ็ด เพื่อเปนแนวทางในการอาน  พรอมจดใจความสําคัญไว หลังการ
อานนักเรียนกม็ารวมอภิปรายถึงสิง่ที่ไดในขณะที่อาน พิจารณาคาํตอบวาตรงกบัคําถามที่ตั้งขึ้นไว
หรือไม 
 
4. เอกสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการแผนภูมคิวามหมาย (Semantic Mapping) 

4.1 ความหมาย 
          เสาวลักษณ รัตนวิชช   (2534 : 31-32)        กลาววา   การสอนอานโดยใช 

เทคนิคการสรางไดอะแกรม  หมายถึง ไดอะแกรมที่ผูสอนใชเพื่อชวยผูเรียนในการอานจับใจความ
สําคัญของเรื่อง เชน การลําดับเร่ือง การโยงความสําคัญของเรื่องที่สัมพันธ เชน เปนเหตุเปนผลกัน 
เปนปญหาและแกปญหานั้น การเปรียบเทียบความคลายคลึง ความแตกตางของเรื่อง นอกจากนี้ ยัง
เกี่ยวกับการใหรายละเอียดของเรื่องอีกดวย 
  ซิเนทรา, กีเมค และเบริก (Sinatra,  Gemake & Berg 1984 : 22)  กลาววา เทคนิค
การสรางไดอะแกรม เปนเทคนิคการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใชเสนแสดงความสัมพนัธระหวาง
ความคิดหลกัและประเด็นตาง ๆ ในเรื่อง 
  เฮมลิช และ พิทเทิลแมน (Heimlich & Pittleman 1986 : 3) กลาววาการสอนอาน
โดยใชเทคนิคการสรางไดอะแกรม ไมใชเทคนิคใหมมมีานานแลว เพียงแตเดิมเรียกวา Semantic 
Webbing, Networking หรือ Plot Maps ซึ่งหมายถึงไดอะแกรมที่แสดงใหเหน็ความสัมพันธของ
ใจความสาํคัญ หรือ คําหนึง่ ๆ กับคําอื่น  
  ซมิดท (Schmidt 1986 : 113)  กลาววา การสอนอานโดยใชไดอะแกรมเปนยทุธวิธี
การอานเพื่อความเขาใจ           โดยใหผูอานทาํไดอะแกรมเพื่อแสดงถงึความเขาใจที่ไดรับจาก 
การอาน 
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  เดวิส และ เมคเฟอรสัน (Davis & McPherson 1989 : 232-242) กลาวถงึ การสอน
อานโดยใชไดอะแกรมวา เปนเทคนคิการสอนอานเพื่อความเขาใจที่สามารถใชไดทั้งกอนและหลัง
อาน ระหวางการอาน และ หลังการอาน ไดอะแกรมจะชวยใหผูอานมองเห็นขั้นตอนและลาํดับ
ความสัมพันธของเรื่องที่อานเปนอยางด ี
  จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา  การสอนอานโดยใชเทคนิคการสรางผังโยง
ความสัมพันธความหมาย (ไดอะแกรม) เปนเทคนิคการสอนอานจับใจความสําคัญของเรื่องที่ให
ผูอานเขียนผังโยงความสัมพันธความหมาย เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของเนื้อเรื่องที่อาน
ตลอดทั้งใจความสําคัญ ลําดับเหตุการณ ตาง ๆ อยางเปนลําดับ  

4.2 แบบการสรางผังโยงความสัมพันธความหมาย 
รูปแบบการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายขึ้นอยูกับโครงสรางระดับยอด 

ในการเขียน (Top-Level Structure)  ที่ประกอบเปนบทอาน บางเรื่องอาจมีเนื้อความที่ซับซอน 
หรือไมเกี่ยวของโดยตรงกับหัวเร่ือง จึงทําใหการสรางผังเปนไปโดยยากและมีรูปแบบตางๆ กัน 
นอกจากนี้การสรางผังสรุปโยงเรื่องเดียวกันอาจทําไดหลายรูปแบบ จะไมถือวารูปแบบใดถูกตอง
ที่สุด ส่ิงที่สําคัญคือ ความสัมพันธของความหมายในแผนผังจะตองสอดคลองกับบทอาน ซมิดท 
(Schmidt 1986 : 112-117) ไดจําแนก  รูปแบบของผังโยงความสัมพันธความหมาย    ตามลักษณะ
โครงสรางของ   บทอานที่พบเสมอ ๆ 5 แบบ คือ  

1. แผนผังรูปแมงมุม (Spider map) สําหับบทอานที่แสดงใจความสําคัญ  
(main idea) และรายละเอียดสนับสนุน (supporting details) ไวชัดเจนดังรูป 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 5 The Spider Map : Main Idea and Details 

 
 

2 แผนผังรูปข้ันบันได  (Descending ladder or Time ladder map) สําหรับ 
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บทอานที่แสดงลําดับเวลา ขบวนการหรือข้ันตอน ตลอดจนการบรรยายเรื่องราว  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                   ภาพประกอบ 6 The Time ladder Map 
3.แผนผังแสดงเหต-ุผล (Cause – effect map) สําหรับบทอานที่แสดงเหต ุ– ผล 
 

 
  
 
 
 

ภาพประกอบ 7 The Cause / Effect Map 
5. แผนผังแสดงการเปรียบเทยีบ หรือ ส่ิงตรงขาม (Comparison contrast or  

contras  overlay map) สําหรับบทอานทีแ่สดงการเปรยีบเทียบหรือส่ิงตรงขาม 
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    ภาพประกอบ 8 The Contrast Overlay Map 
6. แผนผังแบบผสมผสาน (Combined maps) สําหรับบทอานที่มีเนื้อความซ้ํา 

ซอน หรือ ผสมผสานงานเขียนแบบตาง ๆ ไวในเรื่องเดียวกัน 
จากรูปแผนผังโยงความสัมพันธความหมายขางตน         เห็นไดวามีหลายรูป 

แบบข้ึนอยูกับลักษณะโครงสรางงานเขียน  สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกบทอานที่มี
ลักษณะโครงสรางงานเขียน 4 แบบ คือ แบบบอกรายละเอียด  การเปรียบเทียบ การแสดงเหตุ-ผล  
และ การแสดงปญหา    และการแกไข  

4.3 ขอควรคํานึงในการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมาย 
การใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายนั้นเปนสิ่งที่ชวยทําใหนัก 

เรียนสามารถเขาใจการอานไดเปนอยางดี แตถึงอยางไรก็ตามก็ยังมีขอจํากัดในการสรางผังโยง
ความสัมพันธความหมาย โดยซิเนทรา, กีเมค และ มอรแกน (Sinatra, Gemake & Morgan 1984 : 
22-29) ไดเสนอแนะวานักเรียนจะทําผังโยงความสัมพันธความหมายไดดีหากผูสอนช้ีแนวทาง
เกี่ยวกับความหมายของคําศัพทใหม ๆ ที่ปรากฏในบทอานนั้น ๆ เสียกอน 
  เดวิส และ แมคเฟอรสัน (Davis & McPherson 1989 : 232-242) เสนอแนะวา การ
ใหนักเรียนทําผังโยงความสัมพันธความหมายตองคํานึงถึงความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน วุฒิ
ภาวะของผูเรียน  การสอนครั้งแรกควรใหผูเรียนดูผังโยงใยความสัมพันธความหมายที่ทําเสร็จแลว 
หลังจากที่ไดอานเรื่องนั้นจบ ผูเรียนไมตองลงมือทําผังโยงความสัมพันธความหมายเองเพื่อใหผูเรียน
เขาใจวิธีการ  และองคประกอบของการทําผังโยงความสัมพันธความหมายกอน ผังโยงความสัมพันธ
ความหมายจึงควรนํามาใชเปนกิจกรรมหลังการอานเพื่อระลึกความทรงจําในสิ่งที่อาน เชน นําเรื่องที่
อานมาพูด เขียนอีกครั้งเมื่อดูผังโยงความสัมพันธความหมายแลว 
  นอกจากนี้เมื่อผูเรียนคุนเคยกับการทําผังโยงความสัมพันธความหมายมากขึ้น ควร
ใหผูเรียนลงมือสรางเอง การใหผูเรียนสรางผังโยงความสัมพันธความหมายที่อานเองในครั้งแรก
ผูเรียนจะมีความมั่นใจ แตถาผูเรียนทํากิจกรรมนั้นเปนกลุม ความรูสึกดังกลาวจะหมดไปเพราะ
ผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ทําใหเขาใจเรื่องที่อานมากขึ้น 
  ดังนัน้สิ่งที่ครูควรคํานึงในการสอนอานโดยใชเทคนิคการสรางผังโยงใย
ความสัมพันธความหมายสรุปไดดังนี้ 

1. ความยาก งายของคําศัพท และ การใชภาษา 
2. ตัวผูเรียน เชน วุฒิภาวะ และ ประสบการณ 
3. วิธีสอนควรคํานึงถงึขั้นตอนที่ชัดเจน เสนอตัวอยางดวยความระมัดระวัง 

ตามลําดับความงายไปยาก เพื่อใหผูเรียนเขาใจไดชัดเจน 
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4. การเสริมแรง จะชวยใหผูเรียนสนุก พอใจ และ มัน่ใจมากขึ้น 
 
 

 
4.4 ประโยชนของการสอนอานโดยเทคนิคผังโยงความสัมพันธความหมาย 

ส่ิงที่สามารถทําใหนักเรียนเชื่อมโยงความคิดกับความรูเดิมไดเปนอยางดี พรอม 
ทั้งสามารถถายโอนความรูไปใชบูรณาการในการอานไดเปนอยางดี ตามที่พรทิพย ตันติเวสส (พร
ทิพย ตันติเวสส. 2540 : 37-38) กลาววา ครูที่สอนอานภาษาอังกฤษควรสอนใหนักเรียนรูวิธีสรางผัง
โยงความสัมพันธความหมาย เพราะ  มีประโยชนดังตอไปนี้ 

1. ชวยใหนักเรียนเชื่อมโยงความคิดทั้งหลายเขาดวยกัน และ ชวยใหนักเรียน 
เรียนรูอยางมีวิจารณญาณ 

2. ชวยใหนักเรียนเปนนักอานเชิงรุก รูจักใชความรูเดิมเปนพื้นฐานในการรับขอ 
มูลใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ชวยฝกฝนทักษะทางปญญา ทําใหนักเรียนสามารถอานไดดวยตนเอง  
เพราะไดรับการฝกใหคิด ประเมินขอเขียน เรียบเรียงขอมูล ถายโอนขอมูลตลอดเวลาในการอานเปน
การพัฒนา ความเจริญงอกงามทางสติปญญา ปลูกฝงใหนักเรียนเปนผูคิดเปน ทําเปน และ 
แกปญหาเปน 

4. ชวยพัฒนานิสัยการเรียน กระตุนใหมีสวนรวมในกิจกรรม รูจักทํางานรวม 
กับผูอ่ืนและเรียนรูจากผูอ่ืน 

5. ชวยใหผูเรียนมีทักษะการเรียน ซึ่งสามารถถายโอนไปใชประโยชนในวิชาอื่น  
ๆ  ได เชน การรูจักใชคําถาม คํานึงถึงจุดประสงคกอนลงมือทํากิจกรรม ใชความคิดพิจารณาหา
เหตุผล เชื่อมโยงความรู ความคิด สรุปความหรือใจความสําคัญ และ จัดระบบขอมูลความรู 
  สรุปไดวาประโยชนของการอานโดยเทคนิคผังโยงความสัมพันธความหมาย ทําให
นักเรียนเชื่อมโยงความคิดกับความรู เดิมและความรูใหมไดเปนอยางดี ทําใหเรียนรูอยางมี
วิจารณญาณ  สามารถรับขอมูลใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนการปลูกฝงการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดเปนอยางดี พรอมทั้งสามารถถายโอนความรูไปใชบูรณาการในวิชาอื่น ๆ ไดเปนอยางดี 
 
5. เอกสารและงานที่เกีย่วของกบัแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 

6.1 ความหมายและทฤษฎขีองแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ หมายถึง  แรงขับและแรงกระตุนสภาวะทางอารมณ  หรือความ 
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ปรารถนา ภายในที่จะผลักดันใหบุคคลเกิดการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอเปาหมายที่
วางไว (Murry 1983 : 284, Brown 1981 : 121-122)  

แรงจูงใจเปนความปรารถนาที่จะไดมาซึ่งเปาประสงค หรือจุดหมาย ซึ่งจะมีมาก  
หรือนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับการเรียนรูของแตละบุคคล (สุชา จันทเอม 2527 : 110) 

นักจิตวิทยากลุมความรูความเขาใจ (The Cognitive View) มีมุมมองพฤติกรรม 
ที่เปนแรงจูงใจวาเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากความคิดที่มีเปาหมาย  และพฤติกรรมนั้นก็เปน
พฤติกรรมนําไปสูเปาหมาย เมื่อบรรลุเปาหมายไดก็จะเกิดความสุข ความพอใจ ทฤษฎีแนวนี้เนนใน
ส่ิงที่มองไมเห็น  หรือสังเกตเห็นไดนอย เชน ความคิด ความทะเยอทะยาน ความสําเร็จ การ
คาดคะเนเหตุการณตาง ๆ โดยอาศัยการรับรูมากอน หรือจากการคิดคน และการตัดสินใจ ดังนั้นการ
กระตุนหรือพฤติกรรมที่จะนําไปสูเปาหมาย (Goal-seeking behavior) จะถูกกําหนดโดยความรูที่
เคยพบ เหตุการณในอดีต ส่ิงแวดลอมในปจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต (สุชา จันทรเอม  
2527 : 108-109, พวงเพชร วัชรอยู 2537 : 206-207) 
 

6.2 ประเภทของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจนัน้เปนส่ิงที่สามารถทําใหนกัเรียนมีความพยายามที่จะไปใหถึงจุดหมาย 

ของตนเองไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพในระดับที่นักเรียนพอใจได ดดยพรพิมล จนัทรพลับ (2539 : 
160-172) แบงแรงจูงใจออกเปน 4 ประเภท คือ 

  1. แรงจูงใจตามลักษณะที่แทจริง แบงเปนลักษณะยอยได 3 ประการ คือ 
     1.1แรงจูงใจทางรางกาย ซึ่งเปนไปเพื่อความอยูรอด เชน ความหิว แรง 

ขับทางเพศ ความตองการอากาศ ความตองการพักผอน 
1.2 แรงจูงใจทางสังคม เปนความตองการทางดานจิตใจ เชน การคาด 

หวังความสุขความสําเร็จ การมีชื่อเสียงเกียรติยศ 
1.3 แรงจูงใจเกี่ยวกับคุณคาของตน เชน แรงจูงใจกับความกาวราว  ทํา 

ใหบุคคลปองกันตนเอง หรือทํารายผูอ่ืน แรงจูงใจใตสํานึกที่พยายามลืมส่ิงที่ไมพอใจ แลวถูกเก็บกด
ไว 

2. แรงจูงใจตามลักษณะกิจกรรมที่นําไปสูเปาหมาย คือ ความมุงหมายทาง 
การกระทํา แบงไดเปน 3 ประเภท คือ 

2.1 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ คือ ความปรารถนาที่จะไดรับความสําเร็จใน 
งาน 

2.2 แรงจูงใจใฝสัมพันธ  คือ     ความปรารถนาของบุคคลทีจ่ะนําตวัเขา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                  49 
 

รวมในสงัคมตองการใหผูอ่ืนรัก เคารพ ยอมรับ มีความรูสึกไมดีตอความโดดเดี่ยว การพลัดพราก ผูที่
มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิสู์งจะชอบคลุกคลีอยูกับงานทีท่ําเปนทมี  มีความเขาใจ  และเห็นใจเพื่อน
รวมงาน 

2.3 รงจูงใจใฝอํานาจ  คือ  ความตองการทีจ่ะมอํีานาจเหนือผูอ่ืน  เหนือ 
ส่ิงแวดลอมมกัมีพัฒนาการมาจากความรูสึกต่ําตอย ผูทีม่ีแรงจูงใจใฝอํานาจสูงมกัจะถกเถยีงโตแยง 
พอใจที่จะทาํงานในลักษณะที่เปนผูนาํ 

3. แรงจูงใจตามลักษณะการคิด แบงเปน 2 ประเภท คือ 
3.1แรงจูงใจภายใน หมายถึง การที่บุคคลมองเห็นคุณคาของกิจกรรมที่ทํา   

จึงทําดวยความเต็มใจ  ตระหนักวาการบรรลุผลสําเร็จในกิจกรรมนั้นเปนรางวัลอยูในตัวอยูแลว 
แรงจูงใจประเภทนี้เกิดจาก 
  ความสนใจทีก่ระตุนใหเกิดแรงจูงใจขึ้น 
  ความตองการที่กระตุนใหเกดิแรงจูงใจ  และกระทาํพฤติกรรมออกมา 
  เจตคติ เปนความรูสึก ความคิดเห็น ที่บุคคลมีตอส่ิงหนึง่สิ่งใด 

3.2 แรงจูงใจภายนอก เปนการกระทําที่เกิดจากการหวงัผลจากกิจกรรม 
นั้น ไมไดทําดวยอุดมคติ มคีวามผูกพนัทางจิตใจกับกิจกรรมนั้นนอยมาก จุดมุงหมายของการกระทํา
อยูนอกเหนือจากตัวกิจกรรม  ส่ิงภายนอกที่เปนแรงจูงใจ คือ 

เปาหมายของการเรียน หรือกิจกรรมใด ๆ เปนสิ่งกระตุนใหคนเกิดแรง 
จูงใจกระทําพฤติกรรมอยางถูกตองเหมาะสม   
   ความรูเกี่ยวกับความกาวหนา เมื่อบุคคลทราบ ยอมทําใหเกิดแรงจูงใจ 
และมีกําลังใจทําดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 
   เครื่องลอ เชน การใหรางวัล การชมเชย การลงโทษ การทดสอบ 

4. แรงจูงใจตามลักษณะการใช แบงเปน 2 ประเภท คือ 
4.1 การจูงใจแบบอิงเกณฑ คือ การจูงใจที่ตั้งไวเปนกฏเกณฑ ถาทาํได 

ระดับตามเกณฑจะไดรับรางวัล 
4.2 การจูงใจแบบไมอิงเกณฑ คือ การใชเทคนิคทางจิตวิทยาในการจูงใจ โดยไม 

มีเกณฑตั้งเอาไว  
สวนขั้นตอนแหงการเกิดแรงจูงใจนั้น พวงเพชร (พวงเพชร วัชรอยู 2357 : 198-191) ได

กลาวไววา ประกอบดวยขั้นตอนที่เกี่ยวเนื่องกัน 4 ข้ันตอน โดยเริ่มที่ความตองการ และสิ้นสุดลงที่
การตอบสนอง ดังคําอธิบายเพิ่มเติมตอไปนี้ 

1. ข้ันความตองการ เปนภาวะขาดสมดุล ซึ่งสิ่งที่ขาดนั้น อาจเปนสิ่งจําเปนตอ 
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ชีวิต  เชน อาหาร หรืออาจเปนสิ่งสําคัญตอความสุขทุกขของจิตใจ เชน ความรัก หรือ อาจเปนเปนสิ่ง
เปนเล็กนอย เชน หนังสือพิมพรายวัน 

2. ข้ันแรงขับ คือ      ภาวะที่ความตองการในขั้นแรกถูกกระตุนใหเกิดความกระวน 
กระวาย หรือเรียกวา แรงขับ 

3.  ข้ันพฤติกรรม คือ พฤติกรรมถูกผลักดันโดยแรงขับ 
4. ข้ันลดแรงขับ ถือเปนขั้นสุดทายของขั้นตอนการเกิดแรงจูงใจ คือ แรงขับจะลด 

ลงภายหลังการเกิดพฤติกรรมที่สนองความตองการแลว 
สรุปไดวาขั้นตอนของแรงจูงใจ เกิดจาก ความตองการพื้นฐานที่จําเปนตอรางกาย  แลว

กระตุนใหเกิดแรงขับและแสดงพฤติกรรมตามมาเมื่อสนองความตองการแลว แรงขับจะลดลง  
 

5.2 แรงจูงใจกับการเรียนภาษาตางประเทศ 
ตามทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom 1979) กลาววาความสามารถทางดาน 

พุทธิปญญา (Cognitive)  คือ ความรูที่จาํเปนกอนการเรียน  คุณลักษณะดานจิตพิสัย คือ แรงจูงใจ
ในการเรียน คุณภาพดานการสอนจะเปนตัวกาํหนดผลการเรียน อันไดแก ระดบัและประเภทของ
ผลสัมฤทธิ์ อัตราการเรียนรู และผลทางดานจิตพิสัย ดังภาพประกอบ 9 
 
 
 คุณลักษณะนักเรียน                   การสอน    ผลการเรียน 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

คุณลักษณะทางดานพุทธิ
พิสัยกอนเรียน เนื้อหา 

การเรียน 

ระดับและประเภทของ
ผลสัมฤทธิ์ 

คุณลักษณะทางดานจิต
พิสัย(แรงจูงใจในการ

เรียน) กิจกรรม 
การเรียน 

อัตราการเรียนรู 

คุณภาพ 
การสอน 

ผลทางดานจิตพิสัย 
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ภาพประกอบ 9 แสดงความสัมพันธของคณุลักษณะนกัเรียน การสอน และผลการเรยีน 
ที่มา : บุญชม ศรีสะอาด, พฒันาหลักสูตรและการสอน  (มหาสารคาม :  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,2528),  45-46. 
  

ในดานแรงจูงใจในการเรียนภาษาตางประเทศนั้น  เนลสัน และจาโคโบวิทส (Nelson 
and Jacobovits 1970 : 102)  กลาววา แรงจูงใจเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการเรยีนภาษา 
เพราะจากการวิเคราะหองคประกอบในการเรียนภาษาตางประเทศของผูเรียนพบวา มีองคประกอบ
สําคัญ 4 ประการ คือ ความถนัด สติปญญา ความมานะพยายาม หรือ แรงจูงใจในการเรียน และ
องคประกอบอื่น ๆ ซึ่งสรุปออกมาเปนรอยละไดดังตอไปนี้ 

1. ความถนัดในการเรียนภาษาตางประเทศ (aptitude) รอยละ  33 
2. สติปญญา (Intelligence) รอยละ     20 
3. ความเขมขนของความมานะพยายามหรือแรงจูงใจ  
(Persevarance of  Motivation) รอยละ   33 

4. องคประกอบอื่น ๆ รอยละ     14 
นอกจากนี้ในการเรียนภาษาตางประเทศนั้น สามารถแบงประเภทของแรงจูงใจตามความ

ตองการในการเรียนไดดังนี ้
1. Instrumental Motivation หมายถึง     แรงจูงใจของนักเรียนที่ตองการเรียนภาษา 

ตางประเทศเพื่อใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
2. Integrative Motivation   หมายถึง   แรงจูงใจของนักเรียนที่ตองการเรียน    

ภาษาตางประเทศเพื่อใหเขาถึงวัฒนธรรมและตองการเปนที่ยอมรับของบุคคลในวัฒนธรรมของ
ประเทศที่ใชภาษานั้น ๆ 

พวงเพ็ญ  อิทรประวัติ (2523 : 45 ) ไดกลาวถึงความสําคัญของแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาตางประเทศไววา ขอแตกตางระหวางการเรียนในหองเรียนกับการเรียนในประเทศที่ใชภาษา
นั้น อยูที่แรงจูงใจผูเรียนภาษาที่ดี มักจะมีแรงจูงใจอยางแรงกลาที่จะติดตอส่ือสารความหมายโดยไม
คํานึงถึงวาเขาจะอยูที่ไหน ดังนั้นปญหาจึงอยูที่วา ครูสามารถสรางแรงจูงใจใหนักเรียนไดมากนอย
เพียงใด     ซึ่งคุณลักษณะของครูที่นักเรียนตองการ และจะสามารถจูงใจใหนักเรียนอยากเรียนไดนั้น  
กิรารด (Girard 1977 : 102) ไดสํารวจโดยใชแบบสอบถามความเห็นจากนักเรียนชาย-หญิง ซึ่งมี
อายุระหวาง 12-17 ป จํานวน 1,000 คน ไดคําตอบดังนี้ 

 1. เปนผูสามารถสรางบทเรยีนใหนาสนใจ 
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 2. ออกเสียงใหถูกตองชัดเจน 
 3. อธิบายชัดเจน 
 4. พูดภาษาองักฤษเกง 
 5.  แสดงความสนใจนักเรียนอยางทั่วถงึ 
 6. ใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรม 
 7. มีความอดทนสงู 
 8. ใชภาษาพดูอยูเสมอ 
 9.  มีความสามารถในการทาํใหนักเรียนทกุคนเรียนไดดี 
 10. ใชโสตทัศนูปกรณ 
สวนแรงจงูใจกับการอานนัน้ คูเปอร  วอรเนเก และ ชิปแมน (Cooper, Warneke and  

Shipman 1988 : 8) กลาวไววา นักอานทีด่ีจะมีแรงจูงใจในการอาน นักเรียนทีม่ีความตองการที่จะ
อานจะสอนไดงายกวา และเรียนรูไดมากกวานักเรียนที่ไมมีแรงจูงใจ 
 
6.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

6.1 งานวจิัยตางประเทศที่เกี่ยวของกบัแรงจูงใจ 
 ลิตเติ้ลวูด (Littlewood. 1984 : 57 ; อางถึงใน Gardner and Lambert 1972) ได

กลาวถึงผลการวิจัยของการดเนอร และแลมเบรท เกี่ยวกับแรงจงูใจในการเรียนภาษาตางประเทศทั้ง
สองประเภท คือ Integrative Motivation และ Instrumental Motivation  ตามการแบงประเภท
แรงจูงใจ โดยการทาํการศึกษากบักลุมตวัอยางทีพู่ดภาษาองักฤษเปนภาษาแมในอเมริกาและเรยีน
ภาษาใฝรั่งเศล ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนที่มีแรงจูงใจในประเภท Integrative Motivation สูงกวาจะ
ประสบความสําเร็จและมีความชาํนาญในการใชภาษาฝรั่งเศลมากกวาทั้งนี้เพราะผูเรียนทีม่ีแรงจูงใจ
สูงมีความปรารถนาที่จะติดตอกับผูอ่ืนในสังคม และมคีวามสุขกับการไดเลียนแบบการพูดของผูพูด
ชาวตางประเทศ 

 จาโคโบวทิส (Jacobovits 1971 : 85) ไดสรุปผลการวิจยัตาง ๆ ที่มีผูทําไว  สรุปได
วาผูเรียนภาษาตางประเทศที่ไมมคีวามถนัดในการเรียน สามารถเรยีนภาษาไดโดยไมยาก  ถามี
ทัศนคติและแรงจูงใจ เชนเดียวกับ ลุกมาน ิ (Lukmani 1972 : 83-99) ไดทําการทดลองคนควา
เกี่ยวกับแรงจงูใจวา มีผลตอความสําเร็จในการเรียนภาษาตางประเทศหรือไม โดยทําการทดลองกับ
เด็กชาวอนิเดยีซึ่งพูดภาษามาราธ ี(Marathi) ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  ผลการวจิัย
พบวาเด็กเหลานี้ไดคะแนนการทดสอบ Integrative Motivation สูง ในขณะทีท่ําคะแนนการทดสอบ
ทางภาษาไดสูงเชนเดียวกัน 
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 กามาร (Kharmar 1971 : 103)  ไดทําการสํารวจแรงจงูใจของผูเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับกลางในประเทศคูณา พบวาความสนใจและแรงจูงใจของผูเรียนขึ้นอยูกับครูผูสอนและชนิด
ของเนื้อหาที่ใชสอนวามีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนมากนอยเพยีงใด 

 สรุปจากผลงานที่เกี่ยวของกบัแรงจูงใจในการเรียนภาษาตางประเทศนั้น พบวา การ
ที่จะประสบความสาํเร็จนัน้เกิดจากความปรารถนาที่จะอยูกับผูอ่ืนในสังคม และมีความสุขที่ไดพูด
เลียนแบบชาวตางประเทศ  อีกทั้งจะมีแรงจูงใจมากขึ้นหากผูสอน และเนื้อหาที่สอน ซึง่มคีวาม
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  
 

6.2 งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับวิธีสอนแบบปฏิบัติสัมพันธ 
โอฟุต ( Ofutt 1985)  ไดทดลองวิธีสอน 2 แบบ    คือ    วิธีสอนแบบเดิมซึ่งเปน  

แบบที่นักเรียน  ตองจําใจความสําคัญ  (Main Idea)  และรายละเอียดของขอเท็จจริง (Factual) กับ
วิธีสอนแบบปฎิสัมพันธซึ่งนักเรียนสามารถหาความหมายจากประโยค และจากยอหนาของเรื่อง  
ทดลองกับนักเรียนเกรด 4 จํานวน 40 คน ของมหาวิทยาลัยพิทสเบอรก ผลการวัดดวยระบบการ
ประเมินผลแบบปฎิสัมพันธของทั้งสองกลุมแตกตางกัน  โดยกลุมทดลองไดคะแนนสูงกวาอยางมี
นัยสําคัญ  ซึ่งแสดงวาการสอนโดยใชแบบปฎิสัมพันธ (Active Comprehension) ทําใหนักเรียน
สามารถปรับปรุงความสามารถที่จะเรียน จดจํา และวิเคราะห งานเขียนได 

 โยพ ( Yopp1987) ไดวิจัยการอานแบบปฎิสัมพันธกับนักเรียนเกรด 5 จํานวน 61 
คน ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย โดยแบงนักเรียนเปน 3 กลุม คือ กลุมทดลอง 2 กลุม สอนแบบปฎิ
สัมพันธ  (Active Comprehension)  ซึ่งเปนแบบที่ตั้งคําถามอยางเดียวและแบบที่สอนดวยการตั้ง
คําถามและตอบคําถาม  สําหรับกลุมควบคุม 1 กลุม สอนแบบเดิม ผลการวิจัยจากการทดสอบความ
เขาใจของกลุมทดลองไดผลดีกวากลุมควบคุม  แตไมมีความแตกตางระหวางการทดสอบความ
เขาใจของกลุมทดลองที่สอนแบบปฎิสัมพันธ 

 จากบทวิจัยสามารถสรุปไดวา การอานดวยกลยุทธแบบปฎิสัมพันธ เปนสวนทีท่าํให
นักเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษไดดีทําใหเกิดผลดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษไดดี
อีกทั้งยังเปนการสงเสริมความสามารถทางการอานใหบรรลุผลดียิ่งขึ้น 
 

6.3 งานวจิัยตางประเทศที่เกีย่วของกับการสอนอานโดยใชเทคนิคการสราง 
ผังโยงความสัมพันธความหมาย 

ดายเออร    (Dyer 1986 : 2641 – A)       ศึกษาผลการใชแผนผังสรุปโยงเรื่องกอน 
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การอานที่มีตอความเขาใจความและการถายโยงการเรียนรูโดยศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน
ระดับ 8 จํานวน 80 คน แบงออกเปน 3 กลุม ๆ แรก จํานวน 30 คน  ไดรับการสอนใหใชแผนผังสรุป
โยงเรื่องกอนการอานพรอมเนนใจความสําคัญโดยมีการอภิปรายใจความสําคัญของเรื่องที่อาน กลุม
ที่ 2 จํานวน 30 คน เร่ิมโดยใชผังโยงเรื่องกอนการอานโดยไมเนนใจความสําคัญ กลุมที่ 3 เรียนโดย
การฟงบรรยายจากครูกอนการอานทั้ง 3 กลุม ไดอานบทอานเรื่องเดียวกัน หลังจากนั้นจึงทํา
แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน หลังจากสิ้นสุดการทดลอง จึงทดสอบความสามารถในการ
อานถายโอนการเรียนรูโดยใหผูเรียนทั้งสองกลุมอานบทอานที่เกี่ยวเนื่องกับเร่ืองที่เคยอานมาแลว แต
ไมมีกิจกรรมกอนการอาน พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกลุมที่เรียนโดยไมใชแผนผังสรุป
เร่ือง  นอกจากนี้พบวา คามัชชฌิมเลขคณิตในการถายโอนการเรียนรูของกลุมที่เรียนโดยใชแผนผัง
สรุปโยงเรื่องแตไมเนนใจความสําคัญของเรื่องและกลุมที่ไมไดใชแผนผังสรุปโยงเรื่องอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จอหนสัน (Johnson 1988 : 198-A) ไดศึกษาผลการใชผังโยงความสัมพันธความหมาย
เปนแบบฝกหัดชนิดเติมคําที่มีตอการอานเขาใจความ  โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ 4 
จํานวน 132 คน แบงออกเปน 3 กลุม ๆ ละ 44 คน กลุมที่ 1 เรียน โดยการทําผังโยงความสัมพันธ
ความหมายดวยตนเองหลังจากอานเรื่อง  กลุมที่ 2 เรียนโดยการเติมขอความลงในผังโยง
ความสัมพันธความหมายที่ครูสรางขึ้น กลุมที่ 3 เรียนดวยการตอบคําถามหลังจากอานเรื่อง 
ผลการวิจัยพบวา ความเขาใจในการอานของนักเรียนกลุมที่ 1 แตกตางจากลุมที่เรียนดวยการตอบ
คําถาม (กลุมที่ 3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตไมพบความแตกตางระหวางกลุมที่รียน
ดวยผังโยงความสัมพันธความหมาย ที่เปนแบบฝกหัดชนิดเติมคํา กับกลุมที่เรียนดวยการตอบ
คําถาม 

ลิปสัน (Lipson 1989 : 3980-A) เปรียบเทียบผลการสอนอานเพื่อความเขาใจของ
นักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในระดับตํ่า 3 วิธีคือ Semantic mapping วิธีสอนเชิงหนาที่ของ Herber 
และวิธีสอนแบบตามเดิม กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาของวิทยาลัยชั้นปที่ 1 ที่เรียนโปรแกรมการอาน
ซอมเสริม นักศึกษากลุมที่ 1 จํานวน 16 คน ไดรับการสอนเชิงหนาที่ของ Herber และวิธีสอน
ตามเดิม หลังจากทําการสอนจํานวน 8 คร้ัง ทดสอบดวยแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน ผล
ปรากฎวา นักศึกษาที่ไดรับการสอนโดยใช Semantic mapping มีผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความ
เขาใจสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนอานดวยวิธีสอนเชิงหนาที่และวิธีสอนแบบเดิม  

จากบทวิจัยสามารถสรุปไดวา การอานโดยใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ
ความหมาย  เปนสิ่งที่ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการสรุปใจความของการอานภาษาอังกฤษไดดี 
ซึ่งเปนผลใหมีความเขาใจในการอานมากยิ่งขึ้น 
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งานวจิัยในประเทศ 

นภดล ปูชูประเสริฐ (2533 : 55-56) ทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อ
ความเขาใจของนักเรียนที่เรียนดวยการอภิปราย (กลุมควบคุม) และ การทําผังโยงสรุปเร่ือง (กลุม
ทดลอง)กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการโยงสรุปเร่ืองที่อานสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการ
อภิปรายอยางมีนัยสําคัญ 0.01 

วิฑูร ตั้งพงษ (2535 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมผังความสัมพันธ 
(Semantic mapping) กับกลุมที่เรียนโดยใชกิจกรรมคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ในการ
อานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนดวยการสอนโดยกิจกรรมผังความสัมพันธควาหมายสูงกวา
นักเรียนที่เรียนดวยการสอนโดยใชกิจกรรมตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

ศิริพรรณ กาจกําแหง (2538 : 267) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษและความคงทนในการระลึกสิ่งที่อานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอน
อานโดยใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมาย (กลุมทดลอง) กับการสอนตามคูมือครู 
(กลุมควบคุม) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพนัธความหมาย
มีความเขาใจในการภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนอานตามคูมือครูอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

พรทิพย ตันติเวสส  (2540 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอาน Expository 
text ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการฝกสราง Semantic mapping  (กลุมทดลอง) กับ
การสอนอานดวยวิธีแปล (กลุมควบคุม) ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกวา
นักเรียนกลุมควบคุม 

จากการศึกษาคนควางานวิจัยที่ เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ  พบวา  
การศึกษาคนควาไดกระทําในรูปการทดลองโดยสวนใหญไดขอสรุปวา  การสอนอานโดยใชเทคนิค
การสรางผังโยงความสัมพันธความหมายและวิธีการอื่น ๆ ที่คลายคลึง ไดแก การใชโครงสรางระดับ
ยอดจะทําใหผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจสูงกวาการเรียนการสอนโดยวิธีอ่ืน 
ๆ 

นิยม สารรัตน (2524 : 50) ทําการวจิัยเปรยีบเทียบเจตคติและแรงจูงใจในการเรียน 
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ภาษาอังกฤษระหวางผูเรียนโปรแกรมศิลปภาษา กบัผูเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร ของนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 เขตการศึกษา 9 พบวา ผลการเรยีนของนักเรียนมีความสัมพนัธกับเจตคติและ
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ กลาวคือ ถานักเรียนมีเจตคติ และแรงจูงใจสงูก็จะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ถานกัเรียนมีเจตคติ และแรงจูงใจต่ําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะต่าํดวย 

สุดา ชาตรีนนัท   (2528 : 74)  ทําการวจิัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ แรงจูงใจ และความ
คงทนในการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบ Total 
Physical Response ที่มกีิจกรรมเสริมและการสอนตามคูมือครู ผลปรากฏวานกัเรียนที่ไดรับการ
สอนภาษาอังกฤษแบบ T.P.R. ที่มีกิจกรรมเสริมมีคะแนนแรงจงูใจในการเรียนภาษาองักฤษสงูกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 

พาพร พึ่งศักดิ์ (2534 : 78)  ไดทําการทดลองเปรียบเทียบความเขาใจ และแรงจงูใจใน
การอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียน โดยใชกจิกรรมภาษาจาก
เอกสารจริง  ผลการทดลองพบวาความเขาใจในการอานและแรงจงูใจในการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลงัการใชกิจกรรมภาษาจากเอกสารจริงสูงกวากอนการเรียนโดยใชกิจกรรมภาษาจาก
เอกสารจริง 

ฉันทนา นนัทแกลว (2536 : 126)  ไดทําการศึกษาพัฒนาการในดานทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 ที่ไดรับการสอนซอมเสริมการอานดวยวิธีวิเคราะหคาํที่เปนปญหา  กลวิธีเสริมตอการเรียนรู และ
การสอนตามคูมือครู พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริมการอานดวยวิธีวเิคราะหคาํที่เปน
ปญหา และกลวิธีเสริมตอการเรียนรู มพีฒันาการในดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนการอานสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 

ถึงแมงานวิจัยดังกลาวจะเปนการพัฒนาความสามารถทางภาษาของนกัเรียนดวยวธิี
สอนที่แตกตางกัน แตทุกงานวจิยัแสดงใหเหน็ไดวา นักเรียนในกลุมที่มพีัฒนาการทางภาษาดีข้ึน
ลวนเปนกลุมที่มีแรงจงูใจในการเรียนดีดวยเชนกนั 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ผูวิจัยดําเนนิการศึกษาคนควาตามหวัขอตอไปนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
3. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
4. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรที่ใชในการวจิัย 
ประชากรและกลุมตวัอยาง 
ประชากร   
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวัดทะเลบก  

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  จํานวน  2  หองเรียน  นักเรียน  72 คน 
กลุมตวัอยาง ในการวิจัยครัง้นี้คือ  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่กาํลังศึกษาในภาค 

เรียนที ่1  ปการศึกษา 2544    โรงเรียนวดัทะเลบก  อําเภอกําแพงแสน  จงัหวัดนครปฐม  หองเรยีน  
2  หอง  และสุมหองเรียนอยางงายเพื่อแบงเปนกลุมควบคุม 1 หอง และกลุมทดลอง 1 หอง  หองละ 
36  คน   ไดกลุมตัวอยาง 72 คน 
 
ตัวแปรที่ศกึษา 

ตัวแปรที่ศกึษา ตัวแปรที่ศกึษามีดงันี ้ คอื 
 ตัวแปรอิสระ  ไดแก   วิธกีารสอน  2  วิธี    คือ    การสอนอานดวยวิธี KWL –  

Plus   และ  การสอนอานตามคูมือครู
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ตัวแปรตาม ไดแก 
 1. ความเขาใจในการอานภาษาองักฤษหลัก 9  (อ.015) 
 2.  แรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษ 

    ตัวแปรรวม ไดแก 
1. คะแนนผลการทดสอบกอนการเรียน 

   2.  แรงจูงใจกอนการเรียน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
1. แผนการสอนอานแบบปฎิสัมพันธวิธ ีKWL-Plus  จํานวน  10  แผน 
2. แผนการสอนอานตามคูมอืครู  จํานวน 10 แผน 
3. แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษที่ผูวิจยัสรางขึน้และผานการ   
    ตรวจสอบคุณภาพมาแลวจํานวน 40 ขอ 
4. แบบทดสอบวดัแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษที่ผูวิจยัสรางขึ้นและผานการ

ตรวจสอบคุณภาพมาแลวจาํนวน 20 ขอ 
 

การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ดงัตอไปนี ้
1. การเขียนแผนการสอน ผูวิจยัดําเนนิการตอไป 

1.1  ศึกษาจุดประสงคของหลักสูตรภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศกัราช 
 2539 )  จุดประสงครายวิชา   ภาษาอังกฤษหลัก 9 (อ.015)  ศึกษาคําศัพท  และโครงสรางใน
หนังสือ  หนังสือพิมพ  และนิตยสารซึ่งมีความยากงายระดับเดียวกับหนังสือเรียนเพื่อเปนแนวทางใน
การเลือกเนื้อหา  โดยทดสอบคาความยากงายจากนักเรียนกลุมทดลองเครื่องมือ  ดังตอไปนี้ 

ก. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูของหลักสูตรภาษาอังกฤษหลัก 5-10 (อ 011 - อ  
016)  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ดังตอไปนี้ 

1) เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณตาง  ๆ    ได 
ถูกตอง ตามหลักภาษาและเหมาะสมกับวัฒนธรรมของผูพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม 

2) เพื่อใหสามารถใชภาษาสื่อสารดวยการฟง พูด อาน และเขียน ได 
อยางถูกตอง ชัดเจน และเหมาะสมกับระดับที่เรียน 

3) เพื่อใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษตามระดับภาษา 
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ที่เรียนสาํหรับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
4) เพื่อพัฒนาเจตคติของผูเรียนใหเห็นประโยชนและคุณคาของภาษา 

อังกฤษ มนีิสัยใฝหาความรูโดยใชภาษาองักฤษเปนสื่อ   
ข  ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูรายวชิาอังกฤษหลัก 5-10 (อ 011 – อ 016) ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนตน   ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ    พุทธศักราช    2539    ของกลุมกระตีบ    อําเภอ 
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  เฉพาะจดุประสงคการอาน คือ อานขอความ เร่ืองสั้น หนังสอืพิมพ 
นิตยสาร บทสนทนา จดหมาย บัตรเชิญ ประกาศ ฉลาก คําแนะนําการซื้อส้ินคา  บทรอยกรอง  ตํารา
อาหาร  แผนผัง แผนภูม ิ  สารานกุรม  สัญลักษณภาพ  เครื่องหมาย  และ  อานขอมูลจากมมุมองที่
ตางกนั ที่มีความยากงายเหมาะสมกับระดับ  แลว 

ก. บอกใจความสําคัญ  และรายละเอยีด  รวมทัง้ตั้งชื่อเร่ืองได 
ข.  ตีความหมายและแสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับขอความที่อานได 
ค. เรียงลําดับความหมายหรือเหตุการณจากขอความที่อานได 
ง. ยอ  สรุปเร่ือง  หรือ  ขอความที่อานได 
จ. แสดงความซาบซึ้งในสนุทรยีรสของวรรณกรรมไทยและตางประเทศได   

1.2 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 5-10 (อ 011 - อ016)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และเนื้อหาทักษะการอานที่ปรากฏในหนังสือเรียนประกอบรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 9 (อ 015)  English for A Changing World Book I, Trio Book III, และ Discovery 
Book III ไดขอบขายจุดประสงคการเรียนรูทักษะการอาน ในรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 9 (อ 015)  ที่
จะนํามาสรางเปนแผนการสอน   ตามจุดประสงค ดังตอไปนี้ 

1. สามารถบอกสาระสําคัญของประโยคและใจความหลักของแตละยอหนาของ 
เนื้อเร่ืองได 

2. สามารถบอกรายละเอยีดของเนื้อเร่ือแตละยอหนาได 
3. สามารถเรยีงลําดับเหตุการณ ความคิดและขอมูลตาง ๆ ได 
4. สามารถบอกสาเหตุและผลที่เกี่ยวของสัมพันธกันได 
5. สามารถแยกแยะสิ่งตาง ๆ (เชน ตวัละคร)  ความคิด เนื้อเร่ืองแตละตอนได 
6. สามารถเดาความหมายจากบริบทโดยอาศัยพื้นฐานความรูของอานได  
7. สามารถบอกความสัมพันธระหวางเรื่องราว เหตุการณ  ความคิดและบุคคลที่ 

กลาวถึงในเรื่องนัน้ได 
8. สามารถเดาผลหรือตอนจบของเรื่องได 
9. สามารถประยกุตส่ิงที่อานมาใชเปนประโยชนได 
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1.3 นําจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาองักฤษหลกั 9 (อ 015)  ที่วิเคราะหไดในขอ  
1.2  ทั้ง 9 จุดประสงคมากําหนดจุดประสงคเชิงพฤตกิรรมและศึกษา และสราง Table of Content 
Specification  คัดเลือกเนื้อหาที่ใชในการทดลองจาํนวน 10 เร่ือง (ภาคผนวก ข หนา 168 – 178)       
จากหนงัสือแบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3และเรื่องทีพ่บในชวีติประจําวนัในหนงัสืออานทัว่ไป  
หนงัสือพมิพ  และนิตยสารโดยมีความยากงาย  ในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปที ่3   นําเนื้อหาที่สรางขึ้น
เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ซึ่งประกอบไปดวย  อาจารยผูสอนที่มปีระสบการณในการสอน
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศกึษาปที ่ 3  และผูเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ เพื่อตรวจคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาวาบทความนัน้มี
ความสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคของการเรียนรูหรือไม   และมีระดับความยากงาย
เหมาะสมกับระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือไม โดยใชเกณฑดังตอไปนี ้

   –1  คะแนน  สําหรับขอคําถามที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
0 คะแนน สําหรับขอคําถามทีไ่มแนใจวามีความสอดคลองกับจุดประสงค 
     การเรียนรู 

   1    คะแนน สําหรับขอคําถามที่มีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
จากนั้นจงึนาํผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญแตละทานไปหาคาดัชนีความเทีย่งตรง 

ของเนื้อหา  และดรรชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู  แลวคัดเอาเนื้อ
เร่ืองคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป  โดยใชสูตรของสุโขทัยธรรมาธิราช (2535 : 456)  ดังนี ้
   IC = ΣR 
       N 
  เมื่อ      IC แทน ดัชนีความสอดคลอง 
   R แทน คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

1.4 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่คัดเลือกมากอนสรางแผนการสอนโดยมจีุดประสงค 
การเรียนรู จุดประสงคปลายทาง และจุดประสงคนาํทาง  (ภาคผนวก ก)   

1.5 สรางแผนการสอน 2 รูปแบบ  (ภาคผนวก ข) 
1.5.1 แผนการสอนแบบปฏิสัมพันธดวยวธิี KWL-Plus  ผูวิจัยศึกษาการสอนอาน 

แบบปฎิสัมพันธดวยวิธี KWL-Plus ของ ดอนนา โอเกลิ และ เอลลีน คาร (Donna Ogle and Eileen 
Carr  1987) สรางแผนการสอนตามจุดประสงคการเรียนรูที่คัดเลือกในขอ 1.2 ซึ่งมดีังตอไปนี้  
   1.5.1.1 สามารถบอกสาระสําคัญของประโยคและใจความหลักของแตละ
ยอหนาของเนือ้เร่ืองได 
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1.5.1.2  สามารถบอกรายละเอียดของเนื้อเร่ือแตละยอหนาได 
1.5.1.3 สามารถเรยีงลําดับเหตุการณ ความคิดและขอมูลตาง ๆ ได 
1.5.1.4 สามารถบอกสาเหตุและผลที่เกี่ยวของสัมพันธกันได 
1.5.1.5 สามารถแยกแยะสิ่งตาง ๆ (เชน ตวัละคร)  ความคิด เนื้อเร่ืองแตละตอนได 
1.5.1.6 สามารถเดาความหมายจากบริบทโดยอาศัยพื้นฐานความรูของอานได 
1.5.1.7  สามารถบอกความสัมพันธระหวางเรื่องราว เหตุการณ  ความคิดและ 

บุคคลที่กลาวถึงในเรื่องนัน้ได 
1.5.1.8   สามารถเดาผลหรือตอนจบของเรื่องได 
1.5.1.9 สามารถประยกุตส่ิงที่อานมาใชเปนประโยชนได 

และเนื้อหาที่คดัเลือกในขอ 1.3  จํานวน 10  แผน (ในภาคผนวก ข ) โดยมีวิธกีารดังตอไปนี้ 
ขั้นกิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading Activity) 

1 นักเรียนระดมพลังสมอง (Brainstorm) และอภิปราย (Discuss) 
ในกลุมใหญเกี่ยวกับหัวเรื่อง (Topic) โดยแตละคนแสดงความคิดเห็นรวมกับครู 

2. ครูเขียนสิ่งที่นักเรียนรูเกี่ยวกับหัวขอเร่ือง (Topic) ลงในชอง K  
(ส่ิงที่รูหรือที่เรียนรูไดจากการระดมพลังสมองและการอภิปราย)  บนกระดานดําแลวนักเรียนแตละ
คนเขียนขอความลงในใบงาน (Worksheet) ของตนในชอง K 

3. ครูจัดประเภทขอมูลจากขอความในชอง K โดยครูทําเปนแบบอยาง 
ดวยการบรรยายความคิด (Think Aloud)  คือการอภิปราย  บอกส่ิงที่ครูคิดขณะที่อานขอมูลในชอง 
K ดวยการออกเสียงดัง ๆ ซึ่งนักเรียนจะคิดตามดวยการฟง  และดูวิธีการคิด  แลวนักเรยีนจดัประเภท
ของขอมูลในชอง K ของตน 

4. นักเรียนแตละคนตั้งคําถามที่ตองการทราบจากหัวขอเร่ือง  (Topic)  
โดยเขียนคําถามเปนลําดับลงในชอง W (ส่ิงที่นักเรียนตองการจะรู) 
   5.  ครูสอนศัพทและโครงสรางใหม  จากบทความ 
  ขั้นกิจกรรมการอาน (Reading Activity) 

1. ใหนักเรียนแตละคนอานเรื่องในหนึ่งหรือสองอนุเฉทแรกแลวตรวจ 
สอบขอความที่เกี่ยวของ  ตั้งคําถามเพิ่มเติมในชอง W 

2. ใหนักเรียนบันทึกคําตอบและขอมูลใหมจากการอานเรื่องในชอง L  
(ส่ิงที่นักเรียนไดเรียนรูใหม) 
  ขั้นกิจกรรมหลังการอาน (Post-reading Activity) 

1. ใหนักเรียนอภิปรายและเขียนแผนภูมิความหมาย (Semantic 
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 Mapping)รวมในกลุมเกี่ยวกับการจัดประเภทหรือความสัมพันธของขอมูลในลักษณะแผนผัง 
(Diagram) หรือแผนภูมิ (Map) เพื่อสรุปเร่ืองที่อาน 

2. นักเรียนแตละคนเขียนเรื่องสรุปใจความสาํคัญทั้งหมด 
   3. แผนการสอนตามคูมือครู  ผูวิจัยไดยึดแนวการสอนและจัดกิจกรรมรายวิ
ขา อ. 015 ภาษาอังกฤษ 3  ของหนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษาเปนหลัก  แลวสรางแผนการ
สอนโดยใชจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาเดียวกันที่ใชในแผนการสอนของกลุมทดลอง  โดยมี
ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
   ข้ันที่ 1  สรางความสนใจ  โดยการสนทนาถึงสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับบทเรียน  หรือใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน  เปนการสราง
แรงจูงใจ  นํานักเรียนเขาสูบทเรียน 
   ข้ันที่2  แจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบวาเมื่อผูเรียนเรียนจบ
ข้ันตอนในเนื้อหาแลว  ผูเรียนสามารถอานเรื่อง เขาใจความหมายของเรื่อง  ตลอดจนใชภาษา
สําหรับการเขียนไดอยางถูกตอง 
   ข้ันที่3  ทบทวนประสบการณเดิมโดยการใชคําถาม  วัสดุอุปกรณตาง ๆเปน
การทบทวนเรื่อง  ลําดับที่ สํานวน และโครงสรางไวยากรณที่ผูเรียนไดอานไปแลว 
   ข้ันที่ 4  เสนอบทเรียนใหม  โดยครูอานเนื้อเร่ืองใหนักเรียนฟง  นกัเรยีนอาน
ตาม  ครู  อธิบายความหมายของคําศัพท  สํานวน  และโครงสรางไวยากรณตาง ๆ 
   ข้ันที่ 5  ใหแนวการเรียนรู  โดยแนะใหนักเรียนทาํกิจกรรมดวยตนเอง  เชน  
แนะนาํวิธทีาํกจิกรรม  แนะนาํแหลงคนควา  โดยการใชคาํถามนาํทาง  หรือใหแนวไปคิดเอง 
   ข้ันที่ 6  ลงมือปฎิบัติ  ใหนักเรียนอานเรื่องดวยตนเอง  และทําแบบฝกหัด  
ตลอดจนกิจกรรมตามจุดประสงคที่วางไว 
   ข้ันที่ 7  แจงผลการปฏิบัติ  โดยครูตรวจแกไขขอบกพรองในการทํา
แบบฝกหัดของนักเรียน  ใหคําชมเชยเมื่อนักเรียนทําแบบฝกหัดถูกตอง  แกไขเมื่อนักเรียนทําผิด  
และอธิบายเพิ่มเติม 
   ข้ันที่ 8  ประเมินผลการเรียนรู  โดยการสังเกตการอาน  และตอบคําถาม
จากแบบฝกหัดของนักเรียน 
   ข้ันที่ 9  เสริมความแมนยํา  และถายโยงการเรียนรู  เปนการสรุป  ย้ําทวน
บทเรียน  ใหนักเรียนมีความรูความจําที่แมนยํา  โดยใหทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม 
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  1.5.3   หลังจากสรางแผนการสอนแลว  ผูวิจัยนาํแผนการสอนทั้งสองวิธีไปให
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ  จาํนวน 3 ทาน  เปนผูตรวจแผนการสอนโดยพิจารณาจาก
จุดประสงคการเรียนรู  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายและการประเมินผล 

1.5.4 นําแผนการสอนที่ผูเชีย่วชาญไดตรวจแลวมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองขั้น 
ตนแลวนาํไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  เพื่อศึกษาขอบกพรอง
และทดสอบหาเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับแผนการสอน  จากนัน้ผูวิจยันํามาแกไขกอนนาํมาใชในการ
สอนจริงตอไป 
 2.  แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษตาม 
ข้ันตอนตอไปนี้ 

2.1  ศึกษาวิธกีารสรางและวิธีเขียนขอสอบของชวาล แพรัตกุล (2520 : 1-407) 
การทดสอบทางภาษาของเสาวลักษณ รัตนวิชช (2531 : 107-122)   การทดสอบ  และการ
ประเมินผลสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษของกาญจนา ปราบพาล (2532) 

2.2 วิเคราะหหลักสูตร  เนื้อหา  ความคิดรวบยอด  และจุดประสงคของเนื้อหาที่ใช 
ทดลอง  เพื่อใชในการเขียนขอสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ  สรางตารางวิเคราะห
ขอสอบ (Table of Test Specification หนา 196-197 )                   

2.3 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่คัดเลือกไวตามเกณฑเดียวกันกับเนื้อหาที่ใชใน 
การสอน ผูวิจัยสรางแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก  ตรงตามจุดประสงคที่ใชสอนเพื่อเปนแบบทดสอบ
วัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ  จํานวน 60 ขอ  ใชเวลาในการทดสอบ 2 ชั่วโมง โดยออก
ขอสอบวัดพฤติกรรมดานการแปลความ  การตีความ  ลําดับความ  วิเคราะหเหตุและผล  และจับ
ใจความสําคัญของขอความ 

2.4 นําเนื้อหาที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
ดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาวาขอสอบที่เขียนนั้นสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงค
ของการเรียนรูหรือไมโดยใชเกณฑดังตอไปนี้ 

   –1  คะแนน  สําหรับขอคําถามที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
0 คะแนน สําหรับขอคําถามที่ไมแนใจวามีความสอดคลองกับจุดประสงค 

การเรียนรู 
   1    คะแนน สําหรับขอคําถามที่มีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู    
จากนั้นจึงนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญแตละทานไปหาคาดัชนีความเที่ยงตรง 
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ของเนื้อหา  และดรรชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู  แลวคัดเอาเนื้อ
เร่ืองคาดรรชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 
   IC = ΣR 
       N 
  เมื่อ      IC แทน ดัชนีความสอดคลอง 
   R แทน คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

2.5 นําแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ   จํานวน     60    ขอไป 
ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวัดสระสี่มุม อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544  ที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง  จํานวน 50 คน  แลวนําไปตรวจให
คะแนนเปนรายขอ  ตอบถูกได 1 คะแนน  ตอบผิดได 0 คะแนน จากนั้นนําไปวิเคราะหหาคาความ
ยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบแตละขอ   แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยาก
งาย (p) ระหวาง 0.20 ข้ึนไป และหาคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.2 -0.8  คัดเลือก จํานวน 40 ขอ 
เพื่อนํามาใชในการทดลอง (Test  Specification ภาคผนวก ค หนา196-197) 

2.6 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวแลวจํานวน 40 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวัดสระสี่มุม อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2544  ที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง  จํานวน 50 คน  แลวนําไปตรวจใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที  
แลวนําไปหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (พวงรัตน ทวีรัตน. 
2538 : 123 ) มีคาความเชื่อมั่น (r)  เทากับ 0.80 (Test Specification ภาคผนวก ค หนา196 - 197 ) 
 
3 แบบทดสอบวัดแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษ 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษตามขั้นตอน
ตอไปนี้ 

3.1 ศึกษาหลักการสรางและวิเคราะหเครื่องมือประเภทแบบสอบถามวัดแรงจูงใจ 
ของ  วิเชียร เกตุสิงห (2524 : 78-79)  วิธีการวิจัยพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรของ   พวงรัตน  
ทวีรัตน (2538 : 96-103)  และศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษ  ซึ่ง
ปรับปรุงจากงานวิจัยของพาพร พึ่งศักดิ์ (2534 183-186) 

3.2 ปรับแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษของพาพร พึ่งศักดิ์  
(2534 : 183 – 186)  เปนจํานวน 40 ขอโดยมี ขอความสอบถามนักเรียนในดานความรูสึกพึงพอใจ  
เล็งเห็นคุณคาและประโยชนของภาษาอังกฤษ  ความสนใจ  ความมานะพยายามในการอาน
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ภาษาอังกฤษ  ที่นักเรียนคิดวาแสดงถึงความรูสึกหรือการกระทําที่ตรงกับตนเองมากที่สุด  โดยมี
ตัวเลือกอยู  5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวยปานกลาง  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  และไมเห็นดวย
อยางยิ่ง   

 กําหนดใหคาน้ําหนกัของการใหคะแนนการตอบตัวเลือกของแตละขอความไวดงันี ้
  ถาขอความนัน้แสดงความรูสึกหรือการกระทําทางบวก (Positive) ใหคะแนนดงันี ้
   เห็นดวยอยางยิ่ง  5 คะแนน 
   เห็นดวยปานกลาง 4 คะแนน 
   ไมแนใจ   3 คะแนน 
   ไมเห็นดวย  2 คะแนน 
   ไมเห็นดวยอยางยิง่ 1 คะแนน 

3.3 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสรางแบบสอบถามวัดแรงจูง 
ใจในการอานภาษาอังกฤษจํานวน 5 ทาน   ตรวจดูความเหมาะสมของการใชภาษาและลักษณะของ
ขอความทั้งทางบวกและทางลบ  ตลอดจนตรวจสอบวาคําถามนั้นวัดแรงจูงใจในการอาน
ภาษาอังกฤษหรือไม  โดยวิธีการหาคาความสอดคลอง ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหใชขอความแสดง
ความรูสึก หรือการกระทําทางบวกโดยไมใชขอความเชิงลบ 

3.4 นําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมในการวิจัย 
3.5 นําแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษที่ไดรับการตรวจสอบและ 

ปรับปรุงแกไขไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวัดสระสี่มุม  อําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2544 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน 

3.6 นําผลการตรวจใหคะแนนของแบบสอบถามมาหาคาอํานาจจําแนกของขอ 
ความรายขอ  โดยตรวจและรวมคะแนนทุกขอของนักเรียนแตละคนเขาดวยกัน  แลวนํามาเรียงลําดับ
คะแนนสูงสุดถึงต่ําสุด  โดยใชสัดสวน 25%  แลวนําคะแนนแตละขอของกลุมสูงและกลุมตํ่ามา
ทดสอบหาคานัยสําคัญ  โดยใช t-test (พวงรัตน  ทวีรัตน  2538 : 131-133)  จากนั้นคัดเลือก
แบบสอบถามที่มีคานัยสําคัญที่  0.05   จํานวน 20 ขอ  

3.7  หาคาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม  โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา  (Alpha  
Coefficient)ของ Cronbach (พวงรัตน ทวีรัตน 2538 : 125)  มีคาความเชื่อมัน่ (∝ Coefficient) 
เทากับ 0.95 
 
การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบแผนการทดลอง 
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การวิจยันี้เปนการวิจยัเชิงทดลอง  โดยใชแบบแผนการทดลองที่มีกลุมทดลองและ 
กลุมควบคุม แบบสุม  มกีารทดสอบกอนการสอนกบัการทดสอบหลงัการสอน (Randomization 
Control Group Pretest-Posttest Desgin) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2538 : 60-61) 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
RE T1 X T2 
RC T1 ~X T2 

 
  สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
   E  แทน  กลุมทดลอง 
   C  แทน  กลุมควบคุม 
   R  แทน  การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม 
   T1 แทน  การสอบกอนที่จะจัดกระทําการทดลอง 
   T2 แทน  การสอบหลังจากที่จะไดจัดกระทําการทดลอง 
   X  แทน  การสอนอานดวยวธิี  KWL-Plus 
   ~ X  แทน  การสอนอานดวยวิธีการสอนตามคูมือครู 
 
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

การทดลองกระทําในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2544  การทดลองแตละกลุมใชเวลา 20 
คาบ คาบ ละ 50 นาที จํานวน 20 แผนการสอน  รวมเปนเวลา 10 สัปดาห 
  
ขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง 

1. ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุมมา 2 หองเรียน    แลวจับฉลากหองเรียนเปนกลุมทดลอง 1 หอง กลุม
ควบคุม 1 หอง หองละ 36 คน 

2. จัดปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียน บทบาทของนัก 
เรียน เปาหมายของการเรียน  และวิธีประเมินผลของการทดลองในครั้งนี้ 

3. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยใชแบบ 
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ทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ  และแบบทดสอบวัดแรงจูงใจในการอาน
ภาษาอังกฤษ 

4. ดําเนินการทดลอง  โดยผูวิจัยเปนผูสอนทั้งสองกลุม  กลุมทดลองไดรับการสอนดวยวิธี  
KWL-Plus กลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู  ใชเวลาในการสอนกลุมละ 20 คาบ 

5. ทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) กับกลุมทดลอง  และกลุมควบคุม  โดยใชแบบ 
ทดสอบชุดเดิมที่ใชกอนการทดลอง หลงัจากนั้นใชแบบทดสอบวัดแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษ 
ทั้ง 2 กลุม 

6. ตรวจผลการทดสอบแลวนําผลที่ไดมาวเิคราะห  ดวยวิธีการทางสถติิ     เพื่อทดสอบ 
สมมติฐาน โดยใชโปรแกรม SPSS 7.5 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะห ดังตอไปนี ้
1.เพื่อตอบวัตถุประสงควิจัยขอที่ 1 คือเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษา 

อังกฤษ ระหวางกลุมทดลอง  และกลุมควบคุม หลังการทดลอง  โดยมีคะแนนความเขาใจกอนการ
ทดลองเปนตัวแปรรวม สถิติที่ใชคือ การวิเคราะหความแปรปรวนรวม   (Analysis of covariance -
ANCOVA ) 

2.เพื่อตอบวัตถุประสงควิจัยขอที่ 2   คือ     เปรียบเทียบแรงจูงใจในการอานภาษา 
อังกฤษ ภายในกลุมทดลอง  และกลุมควบคุมหลังการทดลอง  โดยมีคะแนนแรงจูงใจกอนการ
ทดลองเปนตัวแปรรวม สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ การวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม  (ANCOVA)  โดยแปลความหมายจาก ลิเคอรท (Likert quoted in Best 1986 : 181 
– 182)  ดังนี้  

1.0 ≤  X < 1.50 หมายถงึ นักเรยีนมีแรงจงูใจในการอานภาษาอังกฤษ 
     โดยเฉลี่ยอยูในระดับตํ่าสดุ 

1.50 ≤  X < 2.50 หมายถงึ นักเรียนมีแรงจูงใจในการอานภาษาองักฤษ 
    โดยเฉลี่ยอยูในระดับตํ่า 

   2.50 ≤  X < 3.50 หมายถงึ นักเรียนมีแรงจูงใจในการอานภาษาองักฤษ 
     โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

   3.50 ≤  X < 4.50 หมายถงึ นักเรียนมีแรงจูงใจในการอานภาษาองักฤษ 
    โดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง 

4.50 ≤  X < 5.00 หมายถงึ นักเรยีนมีแรงจงูใจในการอานภาษาอังกฤษ 
    โดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงที่สุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที ่4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนีผู้วิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหตามลาํดับ ดังนี ้
1. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที ่

ไดรับการสอนการอานดวย วิธี KWL-Plus  และการสอนอานตามคูมือครู 
2.  วิเคราะหความแปรปรวนรวมของคะแนนความเขาใจการอานของนกัเรียนที่ไดรับการ 

สอนอานโดยวธิี KWL-PLUS  และการสอนตามคูมือครู 
3. เปรียบเทยีบแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3 ท่ีไดรับ

การสอนการอานดวยวิธ ีKWL- Plus  และการสอนอานตามคูมือครู 
4.  วิเคราะหความแปรปรวนรวมของคะแนนแรงจูงใจการอานของนักเรยีนที่ไดรับการสอน 

อานโดยวิธ ีKWL – PLUS และการสอนตามคูมือครู 
5. เปรียบเทียบแรงจูงใจนักเรียนในกลุมที่สอนตามคูมือครกูอนการทดลองและหลงัการ 

ทดลอง 
6.  เปรียบเทยีบแรงจูงใจนักเรียนในกลุมทีส่อนดวยวิธี KWL – Plus กอนการทดลองและหลัง

การทดลอง 
 
1. ผลการเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 

ท่ี 3 ที่ไดรับการสอนการอานดวย วิธี KWL-Plus  และการสอนอานตามคูมือครู 
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ตารางที่ 3 แสดงคาสถิติพืน้ฐานของคะแนนความเขาใจในการอานภาษาภาษาอังกฤษโดยการใช 
     การสอนอานดวยวิธ ีKWL-Plus กับการสอนอานตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

 
กอนการทดลอง (pretest) หลังการทดลอง (posttest) กลุมตัวอยาง 

n = 36 คน คาเฉลี่ย  
(⎯X ) 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D) 

คาเฉลี่ย 
( ⎯X  ) 

สวนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน (S.D) 

กลุมทดลอง 22.06 5.56 31.72 5.72 
กลุมควบคุม 21.22 5.88 27.11 5.33 

 
จากตารางที่  3 แสดงใหเห็นวา กอนการฝกนกัเรียนกลุมทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความเขาใจ

เทากับ 22.06 คะแนน  และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.56 คะแนน  หลังการทดลองคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มเปน 31.72  คะแนน  และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.72 คะแนน  สวนนักเรียนกลุมควบคุมมี
คะแนนเฉลีย่ความเขาใจในการอานกอนทดลองเปน 21.22  คะแนน  และมีสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน
เทากับ 5.88  คะแนน  หลังการทดลองคะแนนเฉลีย่เพิ่มข้ึนเปน 27.11 คะแนน และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ  5.33 คะแนน 
 

2. ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของคะแนนความเขาใจการอานของนักเรียนที่ได 
รับการสอนอานโดยวธิี KWL-PLUS  และการสอนตามคูมือครู 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของคะแนนความเขาใจในการอานของนักเรียนที่ไดรับ 

   การสอนอานโดยวธิี KWL-Plus  และการสอนตามคูมอืครู 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig of F 
คะแนนกอนการทดลอง 66.87 1 66.87 2.23 0.140 
วิธีการสอน 357.52 1 357.52 11.90 0.001 
ความคลาดเคลื่อน 2073.91 69 30.06   
รวม 2523.50 71    
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จากในตารางที่ 4    แสดงใหเห็นวา คะแนนกอนการทดลองไมมีความสัมพันธตอคะแนน
ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนหลังการทดลอง โดยพิจารณาจากคาระดับนยัสําคัญ
จากตัวอยาง 0.14 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสาํคัญที่กําหนด (0.05) และวิธีการสอนที่แตกตางกนั 
นักเรียนมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกัน พิจารณาจากคาระดับนัยสําคัญจากตัวอยาง 
0.001  ซึ่งนอยกวาระดบันัยสําคัญทีก่ําหนด (0.05) และเมื่อพจิารณาจากตารางนักเรียนที่เรียนโดย 
KWL – PLUS มีคาเฉลี่ย 31.72 คะแนน ซ่ึงสงูกวากลุมควบคุม ซึง่มีคาเทากับ 27.11แสดงวานักเรียนที่
เรียน โดย KWL – Plus มีคะแนนความเขาใจในการอานสงูกวากลุมที่ไดรับ ดวยการสอนแบบคูมือครู ซ่ึง
เปนไปตามสมมุติฐานขอ 1 

 
3. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 3 ที่ไดรับ 

การสอนการอานดวยวิธ ีKWL –PLUS และการสอนอานตามคูมือครู 
 
ตารางที่ 5  แสดงคาสถิติพืน้ฐานแรงจงูใจในการอานภาษาองักฤษโดยการใชการสอนการอานดวยวิธ ี 

     KWL –PLUS และการสอนอานตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 
 

กอนการทดลอง (pretest) หลังการทดลอง (posttest) กลุมตัวอยาง 
n = 36 คน คาเฉลี่ย 

 (⎯X ) 
สวนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน (S.D) 

คาเฉลี่ย 
(⎯X  ) 

สวนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน (S.D) 

กลุมทดลอง 3.67 0.63 3.88 0.66 
กลุมควบคุม 3.33 0.63 3.45 0.68 

 
จากตารางที่  5 แสดงใหเห็นวา กอนการฝกนกัเรียนกลุมทดลองมคีะแนนเฉลีย่แรงจูงใจใน

การอานเทากบั 3.67 คะแนน  และมีสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 0.63 คะแนน  หลงัการทดลอง
คะแนนเฉลีย่เพิ่มเปน 3.88  คะแนน  และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 คะแนน  สวนนักเรียน
กลุมควบคุมมคีะแนนเฉลีย่แรงจูงใจในการอานกอนทดลองเปน 3.33  คะแนน  และมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.63  คะแนน  หลงัการทดลองคะแนนเฉลีย่เพิม่ข้ึนเปน 3.45 คะแนน และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.68 คะแนน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 71

4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของคะแนนแรงจงูใจการอานของนักเรียนที่ไดรับ 
การสอนอานโดยวิธี KWL – PLUS และการสอนตามคูมือครู 
 
ตารางที่  6 แสดงผลการวเิคราะหความแปรปรวนรวมของคะแนนแรงจูงใจในการอานของนักเรียนที่ไดรับ 

    การสอนอานโดยวธิี KWL – PLUS และการสอนตามคูมือครู 
  
แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig of F 
คะแนนกอนการทดลอง 1278.21 1 1278.21 28.67 0.00 
วิธีการสอน 151.54 1 151.54 3.40 0.07 
ความคลาดเคลื่อน 3076.32 69 44.59   
รวม 397327.0 71    
 

จากในตารางที่  6 แสดงใหเห็นวาคะแนนแรงจูงใจกอนการทดลองมคีวามสัมพันธตอคะแนน
แรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนหลังการทดลอง  โดยพิจารณาจากคาระดับนัยสาํคัญจาก
ตัวอยาง 0.00 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนยัสําคัญที่กําหนด (0.05) และวิธีการสอนที่แตกตางกนั  นักเรียนมี
แรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษไมแตกตางกนั  โดยพิจารณาจากคาระดับนัยสาํคัญจากตัวอยาง 0.07  
ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (0.05) แสดงใหเหน็วานกัเรียนทีเ่รียน โดย การสอนการอาน
ภาษาอังกฤษแบบ KWL-Plus มีแรงจูงใจที่ไมแตกตางจากนกัเรียนที่สอนการอานตามคูมือครู   ซึ่งไม
เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 2 

5.  เปรียบเทยีบแรงจูงใจนกัเรียนในกลุมทีส่อนตามคูมือครูกอนการทดลองและหลงัการ
ทดลอง 
วิธีการสอนการอานแบบ KWL-Plus  มีอิทธิพลตอคะแนนหลังการทดลอง  โดยพิจารณาจากคาระดับ
นัยสําคัญ 0.00  ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญที่กาํหนด (0.05)  แสดงใหเห็นวา คะแนนกอนการ
ทดลองมีความสัมพนัธตอคะแนนแรงจงูใจในการอานภาษาองักฤษของนักเรียน และวิธีการสอนที่
แตกตางกนั นกัเรียนมีแรงจงูใจในการอานภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน พิจารณาจากคาระดับนัยสําคัญ
จากตัวอยาง 0.070  ซ่ึงมากกวาระดับนยัสําคัญที่กาํหนด (0.05)  
ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานขอ 2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 5 

สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจยัเรื่องการเปรียบเทยีบความเขาใจ  และแรงจูงใจในการอานภาษาองักฤษของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวัดทะเลบก  อําเภอกําแพงแสน  จงัหวัดนครปฐม  ที่ไดรับการ
สอนดวยวิธี  KWL-PLUS      กับการสอนตามคูมือครู เปนการวิจัยเชงิทดลอง โดยใชแผนการทดลอง 
ที่มีกลุมทดลองและกลุมควบคุมแบบสุม    มีการทดสอบกอนการสอน      กับการทดสอบหลงัสอน   
( Randomization Control Group Pretest-Posttest Desgin) มีวัตถปุระสงคเพื่อเปรียบเทียบความ
เขาใจ และแรงจูงใจในการอานภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรยีนวัดทะเลบก ที่
ไดรับการสอนอาน  ดวยวธิี KWL- Plus กบันักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู กลุมตัวอยางใน
การวิจยัครั้งนีค้ือ  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียน ที่ 1  ปการศึกษา 2544    
โรงเรียนวัดทะเลบก  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   โดยวธิกีารสุมตัวอยางหองเรียนมา  2  
หอง และสุมหองเรียนอยางงายเพื่อแบงเปนกลุมควบคุม 1 หอง และกลุมทดลอง 1 หอง  จาก
หองเรียนทั้งหมด  2  หอง  หองละ 36 คน จํานวนนักเรียน  72  คน  ระยะเวลาในการทดลอง  
ดําเนนิการในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2544  ชวงเดอืนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  โดยใชเวลาใน
การทดลองสปัดาหละ 2 คาบ ที่เปนคาบตอเนื่อง 100 นาที เปนระยะเวลา 10 สัปดาห  รวมทัง้หมด 
20 คาบ 
 
เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
1. แผนการสอนอานแบบปฎิสัมพันธวิธ ีKWL-PLUS    จํานวน  10  แผน   เปนแผนการ

สอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากหนังสือ Let’s Use English 2, Practice in Comprehension,  Start with 
English with English 6 และ The World Book Encyclopedia ตออดจนวารสารและสิ่งพมิพตาง ๆ 
ที่นกัเรียนสามารถพบเหน็ในชีวิตประจําวัน       (Authentic Materials)       โดยใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรูรายวชิาภาษาอังกฤษในดานการอาน แผนการสอนนี้สรางขึ้นโดยใชกิจกรรม
การสอนอานดวยกลวธิี KWL-PLUS  ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรู   ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวจํานวน  20  คาบโ ดยใชคาบตอเนื่อง 100  นาที
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2. แผนการสอนอานตามคูมือครู  จํานวน 20 แผน  เปนแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
จากหนงัสือ Let’s Use English 2, Practice in Comprehension,  Start with English with English 
6 และ The World Book Encyclopedia ตลอดจนวารสารและสิ่งพมิพตาง ๆ ที่นกัเรียนสารมารถพบ
เห็นในชีวิตประจําวนั (Authentic Materials)  โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูรายวชิา
ภาษาอังกฤษในดานการอาน  แผนการสอนนี้สรางขึ้นโดยใชกิจกรรมการสอนอานตามคูมือครู   ซึ่ง
ผานการตรวจสอบจากผูเชีย่วชาญแลว จํานวน 20 คาบ  โดยใชคาบตอเนื่อง  100 นาท ี

3. แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษที่ผูวิจยัสรางขึน้       และผานการ 
ตรวจสอบคุณภาพมาแลวจาํนวน 40 ขอ เปนขอสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  สรางขึ้นตามจุดประสงค
ของการเรียนรูภาษาอังกฤษรายวิชา อ. 022  ซึ่งผานผูเชี่ยวชาญเปนที่เรียบรอยแลว  นาํไปหาคา
คุณภาพไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.22-0.67 คาอํานาจจําแนก (r)  ระหวาง 0.21-0.79  และ
มีคาความเชื่อมั่น 0.80 

4.แบบทดสอบวัดแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นและผานการ
ตรวจสอบคุณภาพมาแลวจาํนวน   20   ขอ    มีคาอาํนาจจําแนก  (r)   ระหวาง 4.00 – 8.19      และ
มีคาความ เชือ่มั่น 0.95 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนการอานภาษาองักฤษดวยวิธี การสอน
อาน KWL-PLUS   มีความเขาใจในการอานภาษาองักฤษ   สูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนอานตาม
คูมือครูภายใตนัยสําคัญทางสถิติ ที่ ระดบั 0.05 

2. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนการอานภาษาอังกฤษดวยวิธ ี  KWL-
PLUS   มีแรงจูงใจในการอานภาษาองักฤษ ไมแตกตางกับนักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยวิธสีอน
ตามคูมือครูภายใตนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
การอภิปรายผล 
  

การศึกษาครั้งนี้เปนการเปรยีบเทียบความเขาใจ  และแรงจูงใจในการอานภาษาองักฤษ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับการสอนอานดวยวิธี KWL-PLUS กับการสอนอานตาม
คูมือครู จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้   

1. การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนทีไ่ดรับการสอนอาน 
ดวยวิธ ีKWL-PLUS กับนักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู   

จากผลการศึกษาคนควาพบวา  นกัเรียนทีไ่ดรับการสอนอานดวยกลวธิี KWL-PLUS กับ 
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นักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือคร ู มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ในขอที่ 1 โดยนกัเรียนที่ไดรับการ
สอนอานดวยกลวิธ ี KWL-PLUS มีความเขาใจในการอานภาษาองักฤษมากกวากลุมที่ไดรับการสอน
อานตามคูมือครู ทั้งนี้อาจพจิารณาไดวาเปนผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

1.1 การสอนอานดวยกลวิธี KWL-PLUS ในขั้นกิจกรรมกอนการอาน  นกัเรียนระดมพลัง 
สมองและอภิปรายภายในกลุมเกี่ยวกับหัวเรื่องของตนเองมีความรูเร่ืองมากนอยเพียงใด แลวนาํ
ขอมูลเหลานัน้มาเขยีนลงใน Column K ในขั้นตอนนี้เองนักเรียนไดรับการกระตุนใหนาํความรูเดิมมา
ใช  เพราะประสบการณของนักเรียนเปนสิ่งสาํคัญมากในการจัดกจิกรรมกอนการอาน  เปนการ
เตรียมนักเรียนในการเรียนรูเนื้อหาใหม  การบูรณาการระหวางความรูเดิมกับเร่ืองทีน่ักเรียนจะอาน
เปนสิ่งที่ชวยในการสรางความหมายของบทอานไดดี  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี “ โครงสรางความรู 
(Schema)”  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  “โครงสรางความรูเชงิเนื้อหา (Content Schemata)” เพราะผูอานมี
ความรูเดิมเกีย่วกับเนื้อหาทีอ่านจะเขาใจเนื้อเร่ืองไดดีและรวดเร็วกวาผูที่ไมเคยมีประสบการณ
ความรูในเรื่องนั้นเลย (Carrell and Eisterhold 1983 : 560) และความรูเดิมยงัชวยใหนักเรยีน
สามารถอางองิหรือสรุปลงความเหน็ในเรื่องที่อาน  มุงความสนใจเนื้อหาหลักที่ตรงกับเปาหมายของ
ผูเขียนและยงัชวยใหนักเรียนระลึกถงึสิ่งทีอ่านได  นอกจากนี ้ ความรูเดิมยังชวยใหนักเรียนสามารถ
ทํานายใจความสําคัญจากเนื้อเร่ืองที่อานไดดวย (McDonough and Shaw 1993) จึงเห็นไดวา
ความรูเดิมสามารถทาํใหนักเรียนประสบความสาํเร็จในการอานได  ซึง่สอดคลองกับงานวิจัย
ของวรรณงาม ภวัครานนท (2530 : 51-53) และแวววิภา ภักดีอาษา (2532 : 64-70) ที่พบวาความรู
เดิมมีผลตอความเขาใจในการอานภาษาองักฤษอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ สวนนกัเรียนที่ไดรับการ
สอนตามคูมือครู ไดรับการกระตุนในการใชความรูเดิมนอยกวา  เพราะกจิกรรมการเรียนการสอน
สวนใหญยึดครูเปนศูนยกลาง  นกัเรียนมีโอกาสฝกการใชความคิดและนําความรูเดิมมาชวยในการ
ตีความไดนอย  จงึทําใหการอานไมประสบความสาํเร็จเทาที่ควร 

1.2 การสอนอานดวยวิธ ี KWL – P LUS  ในขั้นกิจกรรมกอนการอาน    ครูจัดกิจกรรม 
ประเภทของขอความใน “Column K” ซึ่งเปนการกระตุนประสบการณเดิมของนักเรียนวามีความรู 
และ ประสบการณเดิมในหัวขอ หรือเนือ้เร่ืองที่อานอยางไร โดยครูแสดงแบบอยางการคิดโดยการ
กลาวหรือพูดเกียวกบัความคิดของตนจากการอาน (Think aloud) ซึ่งนกัเรียนจะคิดตามแลวจัด
ประเภทของขอมูลกระบวนการของการอาน  และการใชกลวิธีตาง ๆ เมื่อคิดปญหาเกีย่วกับความ
เขาใจในขณะอาน  ตลอดจนกระบวนการกํากับตนเองในการอาน  ครูที่เปนนักอานที่ดีจะเปน
แบบอยางของผูเรียน  จะทาํใหผูเรียนเหน็ถึงขัน้ตอนและวิธีในการอาน การแสดงเปนแบบอยางของ
ครูเปนการพฒันากระบวนการรับรูและการคิดของนักเรียน เปนโอกาสที่ด ี ทีท่ําใหผูเรียนมี
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ประสบการณเกี่ยวกบัการอาน  การแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ  และมีการถายโอนกลวธิีเรียนรูไป
ใชในการอานดวยตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอลิงเคอร (Ehlinger 1988) แบริเตอร และ
เบิรด (Bareither and Bird 1985) วิมบียและคณะ (Whimbey and others 1980) และเธอรมอนด 
(Thurmond 1986)  นักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยมีรูปแบบการคิดมีความเขาใจเรื่องที่อานและ
สามารถถายโอนไปยังบทอานอืน่ ๆ ไดสูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยไมมีรูปแบบการคิด 
ดวยเหตุผลดังกลาวนักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธี KWL-PLUS จึงมีความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษสงูกวา  สวนนักเรียนทีไ่ดรับการสอนอานตามคูมือครูนั้น  ครูไมไดแสดงแบบอยาง
การคิดในการอาน  จงึทําใหมีอุปสรรคในการพัฒนาการอานใหดีข้ึน เพราะการอานเปนสิง่ที่เกิดขึ้น
ในสมองไมสามารถจะเหน็ได    สําหรับครูก็ไมสามารถรูไดวาผูเรียนมีปญหาอะไรเกิดขึ้นบางในขณะ
อานและมกีารวิเคราะหปญหา  ตลอดจนตัดสนิปญหาอยางไร  โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนออนนั้นครู
ไมสามารถจะชวยเหลือไดถูกตองเพราะไมรูถึงพฤติกรรมการอานทีเ่กดิขึ้น  สําหรับนักเรียนกไ็มมี
โอกาสไดเหน็หรือเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางการอานของตนกับผูอ่ืนเพื่อจะไดรูวา    การอาน
ของตนนัน้มีขอบกพรองอะไร    หรือเมื่อมปีญหาเกิดขึ้นควรแกไขอยางไร  จึงทาํใหการอานไมประสบ
ความสาํเร็จเทาที่ควร 

1.3 การสอนอานดวยกลวธิี KWL-PLUS ในขั้นกิจกรรมกอนการอาน  นักเรียนตั้งคําถาม 
ลงใน “Column W” ซึ่งเปนการตัง้วัตถปุระสงคของการอานจากนักเรียนเองวานักเรียนตองการจะ
ทราบอะไรเกีย่วกับหัวเรื่องที่นกัเรียนกําลงัอาน  คาํถามเหลานี้อาจจะเปนคําถามจากขอมูลที่ไดจาก
การอภิปราย  หรืออาจจะเปนคําถามที่ไดจากการพิจารณาถึงหัวขอหลักที่คาดวาจะพบในบทอานก็
ได  เมื่อถงึขั้นกิจกรรมการอาน  นกัเรยีนจะหยุดอานเพื่อตรวจสอบความเขาใจของตนเอง  โดย
ตรวจสอบคําตอบของคําถามที่ตัง้ไวใน “Column W” ซึ่งขั้นตอนนีก้อนทีน่ักเรียนอานจะจบยอหนา  
นักเรียนจะทราบวาไดเรียนรูอะไรบาง  ยงัไมเขาใจตรงไหนบาง  เมื่อนักเรียนอานพบขอมูลใหมในบท
อาน นักเรียนสามารถตัง้คําถามเพิ่มเติมลงใน “Column W”  ดวยก็ได  ในขั้นตอนแรกนักเรียนจะตั้ง
คําถามรวมกบัครูตอไปจึงตั้งคําถามภายในกลุมและตามลําพงั  การตั้งคําถามของนักเรียนทาํให
นักเรียนสามารถกําหนดเปาหมายการอานอยางอิสระเสรี เปนผลใหนกัเรียนมุงจดจออยูกับบทอาน
และตรวจสอบตนเองในขณะเรียนรูดวย  นอกจากนี้คําถามของนักเรียนยังเปนการเสริมสราง
แรงจูงใจในการอาน แวคคา (Vacca 1981)  กลาววา  ยิง่นักเรียนมีความอยากรูอยากเหน็มากเทาใด  
แรงจูงใจในการอานจะยิ่งเพิม่มากขึน้เทานัน้  การเราความอยากรูอยากเห็นสามารถทาํไดโดยใช
คําถามทีน่ักเรยีนสรางขึ้นเอง  การอานดวยกลวิธ ีKWL-PLUS นัน้  ถานกัเรียนมีขอมูลใน “ Column 
K” นอย  นักเรียนจะตั้งคาํถามลงใน “Column W” ไดมาก เพราะเมื่อนักเรียนมพีื้นความรูในเรื่องที่
อานนอย  ก็จะทําใหนกัเรียนมีคําถามในการอานเรื่องมากขึ้น  ซึง่ถอืเปนการตั้งสมมุติฐานกอนอาน  
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และเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน  การตั้งคําถามของนกัเรียนจงึทาํใหการอานมปีระสิทธิผลมากขึ้น  
เพราะเปนกลวิธีทีน่ําไปสูเปาหมายของกิจกรรมการอานโดยตรง  อีกทัง้ยังเปนการสนับสนุน
ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับบทอาน  ระหวางนักเรียนกับครู  และระหวางนักเรยีนกับนักเรยีนที่
ไดรับการสอนอานตามคูมือครู  นักเรียนอานเรื่องเพือ่ตอบคําถามของครูที่กําหนดให  และเปน
คําถามที่ตองการคําตอบเฉพาะในบทอาน  ทาํใหนักเรียนมีอิสระในการคิดนอยกวา  มเีปาหมายใน
การอานไมชัดเจน  ขาดแรงจูงใจในการอาน  อีกทัง้ยังทําใหนกัเรียนเกิดความเครยีดเมื่อตอบคําถาม
ของครูไมได  จึงทาํใหการอานตามคูมือครูไมไดผลเทาที่ควร  จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหนกัเรียนที่
ไดรับการสอนอานดวยกลวธิี KWL-PLUS มีความสามารถในการอานภาษาองักฤษสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนอานตามคูมือครู 

1.4  การสอนอานดวยกลวธิี KWL-PLUS นักเรียนจดบันทกึขอมูลในทกุขั้นตอนของการ
อาน  ตั้งแตกจิกรรมกอนอาน  กิจกรรมการอาน  และกิจกรรมหลังการอาน  โดยเฉพาะอยางยิง่ในขั้น
กิจกรรมการอาน  นกัเรียนเขียนขอมูลที่ไดจากการอานลงใน “Column L” ซึ่งขอมูลนี้ไดมาจากการ
ตอบคําถามของขอมูลใน “Column W” ทําใหนกัเรียนมีสมาธ ิสนใจและมีใจจดจออยูกับบทอาน  ใน
ข้ันตอนนี้เปนการสนับสนนุปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับบทอานโดยตรง  การจดบันทกึของนกัเรียน
ในขั้นตอนนี้จะชวยในการเขียนสรุปใจความสําคัญและจดัเรียบเรียงขอมูลที่อานนักเรยีนจงึสามารถ
ใชัขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกตามเปาหมายที่ตองการได  และการจดบันทกึนีจ้ะชวยใหนกัเรียน
สามารถเลือกขอมูลที่เปนประเด็นสําคัญ  จากแตละยอหนา  ซึง่ประเด็นสําคญันี้  จะเปนพื้นฐาน
ใหกับนกัเรียนในการเขียนตอไป  และยังชวยในการทบทวนเนื้อหาจากบทอาน  โดยไมตองยอนกลับ
ไปดูเนื้อหาที่อานใหม  ทาํใหไมเปนการเสียเวลา  สวนนกัเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือคร ู  ใน
ข้ันกิจกรรมการอาน  นักเรียนจดบันทึกเฉพาะคาํศัพท สํานวน ไวยากรณที่ครูอธิบาย  ไมไดจดบนัทกึ
ขอมูลที่เปนประเด็นสําคัญ  หรือรายละเอยีดที่พบในบทอาน  ทําใหนกัเรียนไมคอยใหความสนใจตอ
บทอาน  เพราะมีเปาหมายในการอานไมชัดเจน  ซึง่สบืเนื่องมาจากขั้นกิจกรรมกอนการอาน  และ
เมื่อนักเรยีนอานจบมักจะระลึกเรื่องที่อานไมได  ตองยอนกลับไปอานเนื้อเร่ืองใหม  จากเหตุผล
ดังกลาวสามารถสรุปไดวานกัเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยกลวธิี KWL-PLUS มคีวามเขาใจในการ
อานภาษาอังกฤษสงูกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู 

1.5 การสอนอานดวยกลวิธี KWL-PLUS ในขั้นกิจกรรมหลังการอาน  นักเรียนเขียนขอมูล 
ลงในแผนภูมคิวามหมาย  เปนกลวธิีในการมีปฎิสัมพนัธระหวางนักเรยีนกับบทอานเพื่อกอใหเกิดการ
คนหาและสรางความหมายขึ้นมาดวยการแสดงถึงวธิีการจัดประเภทของขอมูลหรือจัดความสัมพันธ
เปนรูปธรรมในลักษณะแผนผังหรือแผนภูมิ  ในการสอนอานดวยกลวิธ ี KWL-PLUS นักเรียนจะนํา
ขอมูลในชอง “Column L”  มาเขียนลงในแผนภูมิความหมายโดยเลือกประเด็นสาํคัญเปนหัวเรือ่ง
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และตามดวยรายละเอยีดของประเด็นหลักนั้น ๆ การทีน่ักเรียนนาํขอมูลมาเขียนลงแผนผังดังกลาว
นั้น  สามารถใชตรวจสอบพื้นความรูเดิมของนักเรียนทีเ่กี่ยวของที่อาน  และชวยใหนักเรียนระลึก
เกี่ยวกับเร่ืองแลวเรียบเรียง  เขียนขอมลูออกมาเปนโครงสรางได  นอกจากนีก้ารนํากระบวนการ
แผนภูมิความหมายใชในการสอนอานในขัน้กิจกรรมหลังการอานในกลวิธี KWL-PLUS  นัน้เปนการ
อํานวยความสะดวกในการเขาใจบทอานโดยการเชื่อมโยงความสัมพนัธระหวางความคิดหลักตาง ๆ 
ของเนื้อหาเขาดวยกนั  ซึ่งจะทําใหผูอานสามารถสงัเคราะหความเขาใจไดดีข้ึน  อีกทัง้ยงัเปนการ
ทดสอบความเขาใจของตนเองไปในตัว  และกระชับความคิดดวยรูปแบบของแผนภูมิ  ทาํใหเหน็
เนื้อหาชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขั้น (สุพานี  วรรณการ  2533) ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของคาร
เตอร (Carter. 1985 : 674-A) รัทเซล (Reutzel 1985 : 401-404)  ฟอเรย (Foley  1986 : 2527-A)  
และดายเออร (Dyer  1986 : 2641-A) ที่พบวาการสอนอานโดยใชแผนภูมิความหมาย  ทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอานสงู  สามารถจําเนื้อเร่ืองและมีความคงทนในการจาํ  จากเหตผุล
ดังกลาว  นกัเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยกลวธิี KWL-PLUS จึงมีความเขาใจในการอานสงูกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือคร ู  เพราะในขัน้กิจกรรมหลังการอานของการสอนตามคูมือครู  
นักเรียนจะทําแบบฝกหัดโดยการตอบคําถามจากเนื้อเร่ืองที่อาน  นักเรียนไมไดเขียนโครงรางสรุป
ประเด็นไวกอน  นักเรียนจงึไมสามารถระลึกเรื่องที่อานได  จึงตองยอนกลับไปอานเรื่องใหม และหาก
คําตอบไมไดปรากฏอยูในเรือ่งทีอาน  นักเรยีนกจ็ะไมสามารถตอบคําถามไดเพราะขาดการใช
กระบวนการคดิในการอานมากอน  ดวยเหตุผลดังกลาวนักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู  จึง
ไมสามารถประสบความสาํเร็จในการอานเทาที่ควร 

1.6 การสอนอานดวยกลวิธี KWL-PLUS ในขั้นกิจกรรมหลังอาน    นกัเรียนสามารถเขียน 
สรุปใจความสาํคัญของเรื่องที่อาน  โดยการแปรขอมูลจากแผนภูมคิวามหมายซึง่ประกอบไปดวย
ประเด็นสําคญัของเรื่อง  พรอมรายละเอียดประกอบประเด็นสําคญันั้น ๆ  นกัเรียนระลึกเรื่องไดทันที
เมื่อดูแผนผังขอมูล  และสามารถเขียนออกมาเปนประโยคของนักเรียนเองโดยคํานงึถงึใจความ
สําคัญ  ความถูกตองชัดเจน  ความรวบรัดไมเนนรายละเอยีดมากเกินไป  และไมเนนรูปแบบ
ไวยากรณ  ครูจะเนนการเขาใจเนื้อเร่ืองทีอ่านเปนสําคญั  การเขียนสรุปความนีเ้ปนกระบวนการขั้น
พื้นฐานของนกัเรียนที่เร่ิมเรียนวชิาการอานภาษาอังกฤษจากการฝกเขียนแผนผงัขอมูลซ่ึงเปน
ข้ันตอนแรกของการเขียนสรุปความ  นกัเรียนจะเรียนรูถึงการพิจารณาใจความสาํคัญและ
รายละเอียดประกอบใจความหลัก  และเรียนรูการเขียนโครงรางแผนผัง  และเมือ่นักเรียนถายโอน
แนวคิดจากแผนผังไปสูการสรุปความนัน้แสดงใหเหน็วาแผนผังขอมลูเปนเสมือนโครงรางในการ
เขียนสรุปความ  นกัเรียนสามารถบรรจขุอความลงในบทสรุปความไดทันที  ดังนั้นการเขียนสรุป
ความจงึเปนงานที่ไมยากสําหรับนกัเรียน  เมื่อนักเรียนสามารถเขียนสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่
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อานไดเปนการยืนยนัความเขาใจในการอานของนักเรียนนัน่เอง  จากเหตุผลดังกลาวการสอนอาน
ดวยวิธ ี KWL-PLUS ทาํใหนักเรียนมคีวามเขาใจสงูกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมอืครู  
เพราะขัน้ตอนการสอนอานตามคูมือครู  ไมเอื้อตอการระลึกสิ่งที่อานได  เมื่อนักเรียนเขียนสรุป
ใจความสาํคัญจากเรื่องที่อาน  ก็ไมสามารถจบัประเด็นสําคัญและเขียนออกมาเปนประโยคของ
ตนเองได เพราะไมมโีครงรางสําหรับการเขียน  จากการทดลองพบวา  นกัเรียนมกัยอนกลับไปอาน
เร่ืองใหมและเขียนประโยคโดยดัดแปลงจากเนื้อเร่ือง  และบางคนก็คดัลอกประโยคจากเนื้อเร่ือง  ซึ่ง
ไมไดเขียนออกมาจากความเขาใจของนกัเรียนเอง  ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหนักเรียนที่ไดรับการสอน
อานตามคูมือครูไมประสบผลสําเร็จเทาทีค่วร 

ดวยปจจัยทีน่กัเรียนใชกลวธิีในการอาน  ตั้งแตการใชความรูเดิมในการอาน  การเหน็
แบบอยางการคดิในการอาน  การตัง้คําถามกอนอานและระหวางอาน  การจดบันทกึขอมูลในทกุ
ข้ันตอนของการอาน  การเขียนแผนภูมิความหมายและการเขียนสรุปใจความสาํคัญในกิจกรรมหลัง
อาน  ซึง่เปนการสอนอานดวยกลวธิี KWL-PLUS  ทําใหนกัเรียนประสบความสําเร็จในการอานได  
ซึ่งเปนผลมาจากการฝกฝนประสบการณคือฝกใหบงชี้ใจความสาํคัญ  ฝกการเลอืกสรรขอมูลจาก
การจดบันทึกมาเขียนลงแผนผัง  ฝกใหจาํแนกประเภทขอมูลที่ไดบันทกึไว และฝกใหรูวิธีการถายโอน
ขอมูลจากแผนผังมาเปนบทสรุปความซึ่งจะเปนตวัแทนของเรื่องที่อานไปแลว  จึงสามารถสรุปวาการ
สอนอานดวยกลวิธี KWL-PLUS  ทําใหนกัเรียนมีความเขาใจในการอานภาษาองักฤษสูงกวานักเรียน
ที่ไดรับการสอนอานตามคูมอืครู 
 

2. การเปรียบเทยีบแรงจูงใจตอการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนภาษา 
อังกฤษดวยวธิี KWL-PLUS  กับการสอนอานตามคูมือครู 

จากผลการศึกษาคนควาพบวา  นกัเรียนทีไ่ดรับการสอนการอานภาษาอังกฤษดวยกลวิธ ี
 KWL –PLUS  กับนักเรยีนที่ไดรับการสอนการอานภาษาอังกฤษตามคูมือครู  มีแรงจูงใจตอการอาน
ภาษาอังกฤษไมแตกตางกนัภายใตนัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ทั้งนี้อาจพิจารณาไดวาอาจเปน
เพราะ 

2.1 เนื่องจากนักเรยีนขยายโอกาสของโรงเรียนวัดทะเลบกนัน้  คุนเคยกับการสอนโดย 
วิธีการแปลโดยครูผูสอนมาเกือบ 9 ป โดยวิธีครูสรุป  และเฉลยกอนที่นกัเรียนจะไดใชความคิดของ
ตนเองสรุปบทเรียน  เพื่อทาํความเขาใจบทเรียน  เมื่อมาฝกในการจัดกิจกรรมการอาน   ตั้งแตการ
ระดมสมองอภิปรายเกี่ยวกบัเร่ืองที่อาน  เพื่อใหนักเรียนไดใชกระบวนการคดิแสดงความคิดเห็น  
เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดดวยตัวนกัเรยีนเอง  นกัเรยีนจงึรูสึกวาเปนเรื่องยากและสับสน  เปนผล
ใหเกิดความเบื่อหนายและไมสนุกในการเรียนในแตละครั้ง  สอดคลองกับงานของ  คัชเเชนเบอรร่ี 
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(Cushenbery 1989 : 103-104 )  และ  สมุทร เซ็นเชาวนิช  (2540 : 15)  ซึ่งพบวาถานักเรียนขาด
แรงจูงใจในการอานประกอบกับการที่ไมสามารถอานคําศพัท หรือไมเขาใจความหมายของคําศัพทที่
มีอยูในขอความที่กาํลังอานทําใหนกัเรียนไมเกิดความเขาใจในการอานและยงัรูสึกวาการอานเปน
เร่ืองยาก  ลําบาก นาเบื่อหนายมากยิ่งขึน้ 

2.2 ในขั้นกิจกรรมการเขียนแผนภูมิความหมายเพื่อสรุปความเขาใจ  นกัเรียนเหลานี้ ไม 
เคยไดรับการถูกฝกใหเขียนภาษาอังกฤษดวยความคิดของตนเอง  ขาดความเชื่อมั่นในการเรียน ไม
กลาเขียน  เพราะกลัวผิด  จงึทาํใหบทเรียนลาชา เปนผลใหผูสอนตองตอเวลาเรียนไปอีก จึงเปนเหตุ
ใหนักเรียนรูสึกวาการเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธ ี KWL-PLUS  ไมนาสนใจ  ทัง้นี้สอดคลองกับ
งานวิจยัของ   ดัฟฟ     และ โรเลอร  (Duffy and Roehler 1989 : 21)  ที่พบวาถานกัเรยีนตองวิตก
กังวลกับรายละเอียดในการเรียนจนทาํใหรูสึกกลัวที่จะเรยีนภาษาอังกฤษ รูสึกทอถอย  เปนผลให
ขาดแรงจูงใจ  หรือใสใจในเรื่องที่เรียนเปนอยางมากเมือ่ตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร   

2.3 นักเรียนขาดทกัษะในการถายโอนความรูในหองเรียนไปใชอยางมีจุดมุงหมายนอย 
มาก  เมื่อตองนาํทกัษะทางดานภาษาไปใช  นกัเรียนสวนมากพบวาการอานภาษาอังกฤษยากเกิน
กวาทีน่ักเรียนจะเรียนรูได ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของกิ่งเพชร ปองแกว (2545 : 63-65)  พบวา
ปญหาดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สําคัญ คือนักเรียนไมสามารถถายโอนภาษาเพื่อส่ือสาร
ในชีวิตประจาํวันได 

2.4  เนื่องจากนักเรยีนยึดติดกับเพื่อนกลุมเดิม  จึงทําใหนกัเรยีนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน 
ความรู  และประสบการณกับเพื่อน ๆ ที่ไมหลากหลายนกั  เปนผลทําใหนกัเรียนไดเพิ่มพูนความรู  
และความเขาใจในการอานภาษาองักฤษนอย  และอยูในวงจํากัด  และความคิดก็อยูในวงจาํกัด
เชนกนัทัง้นิ้สอดคลองกับงานวิจยัของลารเซนต ฟรีแมน และ ลอง (Larsen – Freeman and Long 
1991: 3) ที่พบวาคูสนทนาที่ขาดคุณภาพจะนําไปสูความยุงยากในการปฏิสัมพนัธ  สงผลใหไมพึง
พอใจ เนื่องจากเปนการยากที่จะแสดงความคิดเห็นทีน่าสนใจในการสนทนา  ขาดการวางแผนอยาง
รอบคอบ  
 
ปญหาที่พบในการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ถึงแมวาผูวิจัยไดวางแผนในการทดลองตามขั้นตอนที่กําหนดแต
ก็ยังมีปญหาและอุปสรรคบางประการ ดังตอไปนี้ 

1.1 ปญหาจากจํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง  เนื่องจากการทดลองสอนเปนการสอน 
นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส  มีจํานวนนักเรียนไมมาก มีนักเรียนที่ขาดเรียนบอยครั้ง  จึงทําให
ตองมีการคัดเลือกนักเรียนที่มาเรียนทุกครั้ง เปนผลทําใหกลุมตัวอยางมีจํานวนนอย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                     90 
 

1.2 ปญหาแรงจูงใจตอการเรียนภาษาอังกฤษ  นักเรียนสวนใหญไมเห็นความสําคัญ 
ของภาษาอังกฤษเทาที่ควร ประกอบกับยังไมไดรับการกระตุนและสงเสริมจากอาจารยทานอื่นอยาง
เพียงพอ ผูวิจัยตองกระตุนเปนอยางมากถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ 

2.  ปญหาจากปจจัยภายใน 
2.1 ปญหาการไมคุนเคยกับเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางในการปฏิบัติกิจ 

กรรม  ซึง่ขั้นตอนในขั้นนําเสนอเนื้อหา ครูผูสอนเปนผูแนะนาํเนื้อเร่ืองเพียงเล็กนอย สวนมากเปนการ
กระตุนใหนักเรียนเปนผูคิด และในขั้นปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนตองทาํงานรวมกนัเปนกลุม ครูผูสอน
ตองเนนและชีแ้จงแนวทางอยางมากเพื่อใหเปนไปตามแผนการสอนที่เนนกระบวนการของนักเรียน
เปนศูนยกลาง 

2.2 ปญหาเวลาที่ใชในการเรียนการสอน   เวลาในการสอนโดยใชวิธทีี่กําหนดในการ 
ทดลอง ในการสอนแตละครั้ง 1 บทเรียนกําหนดใชเวลา 2  คาบเรยีน รวมเวลาในการทําแบบทดสอบ
ดวย แตในการทดลองพบวานักเรียนใชเวลามาก เพราะขาดทักษะกระบวนการกลุม  บางครั้งอาจ
ตองเพิ่มเวลาอีกประมาณ 15 นาทีในแตละบทเรียน 

2.3 กิจกรรมที่สอนจะเนนทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน เขียน ผูวิจัยพบวานักเรียนไม 
คอยกลาพูดภาษาอังกฤษ เนื่องจากกลัวผิด และขาดความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษจึงทําใหการ
สอนบทเรียนคอนขางลาชามากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวจิัยมีขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการ
สอนภาษาอังกฤษ  ดังตอไปนี ้

1. ขอเสนอแนะในการนําวิธกีารสอนนี้ไปใช 
1.1 กอนนาํไปใชสอนตองศึกษาขั้นตอนใหเขาใจชัดเจน เมื่อนําไปใชสอนจะทําใหบรรลุ 

วัตถุประสงคทีต่ั้งไว 
1.2 ในขั้นฝกทักษะทางภาษาเปนขั้นที่สําคัญที่ผูเรียนตองไดรับขอมูลที่ถกูตองอยาง 

เพียงพอ ครูตองอธิบายหรือช้ีแนะเพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติไดถูกตอง 
1.3 จากการสังเกต นักเรียนขาดทักษะในการพูดภาษาองักฤษ ซงึพูดไดไมคลอง  ครูผู 

สอนตองปรับเวลาในการพูดหรือในการทํากิจกรรมมากขึ้นเพื่อสงเสริมใหนกัเรียนพูดใหมากข้ึน 
1.4 จากผลการทดลองพบวาหากมีการสอบถามนกัเรียนในดานความตองการกอนแลว 

จะพบวาถาครูผูสอนสามารถจัดหาบทเรียนไดใกลเคียงกับความตองการของนกัเรยีนจะทําให
นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรยีนมากขึ้น 
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
2.1 ขอเสนอแนะจากขอจํากัดของการวิจัย คือ นักเรียนเปนนกัเรียนขยายโอกาส จงึมกั 

ไมเห็นคุณคาของภาษาองักฤษ  ควรศึกษาปญหาในดานทัศนคติ เพื่อหาหนทางแกไขในคร้ังตอไป 
2.2  ควรทาํวิจยัที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางใหมากข้ึน เพื่อฝกกิจกรรมใหนักเรียนไดม ี

สวนรวมใหมากขึ้นในแตละบทเรียน เปนผลใหมีการฝกทุกทักษะอยางสม่ําเสมอ 
     2.3  ควรศึกษาวิจยัเกีย่วกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับนักเรียนชัน้อื่น ๆ เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในดานการเรียนภาษาองักฤษ โดยใชเทคนิคการสอน KWL-Plus 
      2.4  ควรทําวิจัยการสอนโดยใชเทคนิคการสอน KWL-Plus ในวิชาอื่น ๆ เชน  
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เปนตน เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ 

2.5  การสอน KWL-Plus ในที่นี่จะเนนการอาน แตความเขาใจที่เกิดขึ้นของนักเรียน 
สามารถถายทอดออกมาเปนการเขียนได ควรขยายผลเปนการเขียนตอไป 
                 2.6  การสอนควรมีการเปลี่ยนกลุมผูเรียนเพื่อใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณและ 
ความคิดเห็นกับเพื่อนอยางทั่วถึง 
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ตาราง  จุดประสงคการเรียนรู  จุดประสงคปลายทางและจุดประสงคนําทางของแบบฝกทักษะการอาน 
 

Learning Objectives Terminal Objectives Enabling Objectives 
1.  Identify the main idea of 
each sentence and each 
paragraph in the passage 

-  Students are able to read 
the passage and identify the 
main idea from the passage 

- Read passage and 
identify the main idea 
from the passage 

- Identify the main from 
each paragraph 

- Answer the questions 
2.  Tell details in each 
paragraph 
 
 

- Students are able to tell 
the details  

 

- Read passage and tell 
the details from the 
passage 

- Tell the details from the 
paragraph 

- Answer the questions 
correctly 

3.  Rearrange the events in 
the passage. 

- Students are able to 
rearrange the events 
from the passage 

 

- Read the passage and 
rearrange the sentences 
following the passage 

- Read the passage and 
rearrange the pictures 
following the passage 

4.  Tell the cause and effects 
which relate to the passage 

-   Students are able to read 
and explain the cause and 
effects 

- Match the sentences 
which are cause and 
effects 
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Learning Objectives Terminal Objectives Enabling Objectives 
5.  Identify the each things 
(such as actors ideas) in 
each passage   

- Students are able to tell 
the charterictes of each 
actors. 

 

- Read and write the 
charter of the actors. 

- Role play from the 
passage 

6.Guess the meanings from 
the context 

- Students are able to 
guess the context 

- Fill in the blank by guess 
from the context . Don’t 
use dictionary. 

7.  Tell the relation of the 
events, ideas and people in 
the passage   

- Students tell the relation 
of the people and events 

- Match the people and 
events from the passage 

 
8.  Guess the results or the 
events   at the end of the 
passage 

- Students guess the 
events at the end. 

- Write the events of the 
passage. 

- Discuss the events of the 
passage. 

9.  Apply the things from the 
passage to use in the life. 

- Students write the useful 
things to use in their 
lives. 

- Write the summary from 
the passage. 

- Write the useful things to 
apply in their lives 

- Role play. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
แผนการสอน 
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แผนการสอนกลุมควบคมุ 
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Control Group’s Lesson Plan 
Period : 1-2   Class ; M.3   Time : 100 mins 
Area of Work : Teacher’s Manual 
Content : ”Thai Boxing.” 
Objectives : By the end of this lesson, the students will be able to : 

1. Tell and write the meaning of the vocabulary. 
2. Use the grammatical structures. 
3. State the main ideas and details of the passage. 
4. Interpret the passage in their own words. 
5. Discuss and state their own points of view about the story. 
 

Reading Tasks : 
1. Reading comprehension exercise 1 (Wh-questions) 
2. Reading comprehension exercise 2 (True or False) 

Teaching Aids : 
1. Reading passage (Thai Boxing) 
2. Pictures of : Pictures of : boxers, gloves, and drums 
3. Word cards ; gloves, drum, flute, weapon, knock out, round, match, 

kneel, kick, elbow 
Evaluation : 

1. Observing the students’ learning in the class. 
2. Checking the students’ exercise. 

Procedure : 
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Time 

(100 mins) 
Teacher’s Activity Students’ Activity Notes/Equipment 

Needed 
5 
 
10 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
 
 
15 

- Establishing the 
reading purposes 

- Showing the students 
pictures of boxers 
gloves, and drums to 
build up the students’ 
attention 

- Presenting new 
vocabulary ; gloves, 
drum, flute, weapon, 
knock out, round, 
match, kneel, kick, and 
reviewing the Passive 
Voice and Past Simple 
Tense 

- Distributing the reading 
passage, and then 
reading aloud 

- Correcting the 
students, reading 
mistakes, and asking 
some questions about 
the passage 

- Dividing the students 
into groups of four, and  

- Listening to the teacher 
 
- Listening to the 

teacher, looking at the 
pictures, asking and 
answering questions 

 
- Listening to the 

teacher, repeating the 
vocabulary, and asking 
and answering 
questions 

 
 
 
 
- Reading the passage 

aloud both in chorus 
and individually 

- Answering the 
teacher’s questions 

 
 
 

- Reading the passage in 
groups, and doing their  
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Notes/Equipment 
Needed 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
10 

Allowing the students to     
 read the passage and    do 
their exercises 
- Checking the students, 

exercises, correcting 
their mistakes, and then 
explaining clearly once 
more to help them 
understand the 
passage thoroughly 

- Evaluating by asking 
the students some the  
some questions, 
observing them doing 
the exercises and 
correcting their writing 

- Allowing the students to 
take notes of the new 
vocabulary in their 
notebooks, and write 
their own points of view 
about “Thai Boxing” in 
their exercise books 

exercise 
 
 

- Listening to the 
teacher, and correcting 
their mistakes 

 
 
 
 
 
- Listening to the 

teacher, and answering 
the questions 

 
 
 
 
- Noting down the  new 

vocabulary in their 
notebooks, and writing 
their own points of view 
about “Thai Boxing” in 
their exercise books 
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Exercise 1 

Direction : Answer the following questions 
1. What do boxers wear on their hands ? 
………………………………………………………………………………………………… 
2. What is one part of a fight called ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
3.  How does a Thai boxing match begin ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
4.  What do the boxers do before they start fighting ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
5.  What is the length of a round in Thai boxing ? 
………………………………………………………………………………………………….. 

Exercise 2 
Direction :  Write T in front of the correct statement and F in front of the  incorrect  

ones. 
…………. 1.  Boxing is popular in Thailand. 
…………. 2.  Thai Boxing began over 500 years ago. 
………….         3. Most boxers can fight only five rounds and have a five-minute  

rest. 
…………. 4.  Thai Boxing is different from other boxing. 
…………. 5.  King Naresuen was a very good boxer. 
…………. 6.  A Thai Boxing match begin with songs. 
…………. 7.  Thai boxers can wear gloves and masks during the match. 
…………. 8.  Thai boxers can use different parts of their body such as feet,  

     elbows and hands. 
…………. 9.  Thai boxers do a slow dance with the international songs. 
…………. 10.  Each part of the fight is a match. 
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Control Group’s Lesson Plan 
Period : 1-2   Class ; M.3   Time : 100 mins 
Area of Work : Teacher’s Manual 
Content : “A Computer Information Specialist” 
Objectives : By the end of this lesson, the students will be able to : 

1. Tell and write the meaning of the vocabulary. 
2. Use the grammatical structures. 
3. State the main ideas and details of the passage. 
4. Interpret the passage in their own words. 
5. Discuss and state their own points of view about the story. 
 

Rerading Tasks : 
1. Reading comprehension exercise 1 (Wh-questions) 
2. Reading comprehension exercise 2 (True or False) 

Teaching Aids : 
1. Reading passage “A Computer Information Specialist” 
2.   Pictures of : computers and offices 

 3.    Words cards ; computer,  upside down, holding on, temperature, invent, 
efficient, system, and electronic 

Evaluation : 
1. Observing the students’ learning in the class. 
2. Checking the students’ exercise. 
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Time 

(100 mins) 
Teacher’s Activity Students’ Activity Notes/Equipment 

Needed 
5 
 
10 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
 
 
15 

- Establishing the 
reading purposes 

- Showing the students 
pictures of  computers 
and offices to build up 
the students’ attention 

 
- Presenting new 

vocabulary: upside 
down, holding on, 
temperature, invent, 
efficient, system, and 
electronic 

 
- Distributing the reading 

passage, and then 
reading aloud 

- Correcting the 
students, reading 
mistakes, and asking 
some questions about 
the passage 

- Dividing the students 
into groups of four, and  

- Listening to the teacher 
 
- Listening to the 

teacher, looking at the 
pictures, asking and 
answering questions 

 
- Listening to the 

teacher, repeating the 
vocabulary, and asking 
and answering 
questions 

 
 
- Reading the passage 

aloud both in chorus 
and individually 

- Answering the 
teacher’s questions 

 
 
 

- Reading the passage in 
groups, and doing their  
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Notes/Equipment 
Needed 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 

Allowing the students to     
 read the passage and    do 
their exercises 
- Checking the students, 

exercises, correcting 
their mistakes, and then 
explaining clearly once 
more to help them 
understand the 
passage thoroughly 

- Evaluating by asking 
the students some the  
some questions, 
observing them doing 
the exercises and 
correcting their writing 

- Allowing the students to 
take notes of the new 
vocabulary in their 
notebooks, and write 
their own points of view 
about “A Computer 
Information Specialist” 
in their exercise books 

exercise 
 
 

- Listening to the 
teacher, and correcting 
their mistakes 

 
 
 
 
- Listening to the 

teacher, and answering 
the questions 

 
 
 
 
- Noting down the  new 

vocabulary in their 
notebooks, and writing 
their own points of view 
about “A Computer 
Information Specialist” 
in their exercise books 
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Exercise 1 
Direction :  Answer the following question. 
1. Who is learning to use computers ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. What does a computer information specialist do ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. What is important about the temperature in a computer room ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
4. Is it a good idea to use a computer while you are eating ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
5. Where can we use computers ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Exercise 2 
Direction :  Write T in front of the correct statement and F in front of  the incorrect ones. 
……….  1.  Katherine Boudreaux is teaching works how to eat a sandwich. 
……….  2.  Computers have to be very clean. 
……….  3.  A computer works well in  a  very hot room.  
……….  4.  Katherine Bougreaux can change part of a computer. 
……….  5.  Some students are afraid of computers. 
……….  6.  Workers learn to relax computers. 
……….  7.  Computers can help both managers and workers. 
……….  8.  Companies can be more productive if they have good computer systems. 
……….  9.  Computers are electronic. 
……….  10. Katherine Boudreaux is a computer specialist. 
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Control Group’s Lesson Plan 
Period : 1-2   Class ; M.3   Time : 100 mins 
Area of Work : Teacher’s Manual 
Content : ”Food groups” 
Objectives : By the end of this lesson, the students will be able to : 

1. Tell and write the meaning of the vocabulary. 
2. Use the grammatical structures. 
3. State the main ideas and details of the passage. 
4. Interpret the passage in their own words. 
5. Discuss and state their own points of view about the story. 
 

Rerading Tasks : 
1. Reading comprehension exercise 1 (Wh-questions) 
2. Reading comprehension exercise 2 (True or False) 

Teaching Aids : 
1. Reading passage : Food Groups. 
2. Pictures of : mash,  pour,  
3. Word cards : raise, and in good working order 

Evaluation : 
1. Observing the students’ learning in the class. 
2. Checking the students’ exercise. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                    116 
 

Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Notes/Equipment 
Needed 

5 
 
10 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
 
 
15 

- Establishing the 
reading purposes 

- Showing the students 
pictures of food to build 
up the students’ 
attention 

 
- Presenting new 

vocabulary ; mash, 
pour, raise, in good 
working order reviewing 
the Passive Voice and 
Past Simple Tense 

- Distributing the reading 
passage, and then 
reading aloud 

- Correcting the 
students, reading 
mistakes, and asking 
some questions about 
the passage 

- Dividing the students 
into groups of four, and  

- Listening to the teacher 
 
- Listening to the 

teacher, looking at the 
pictures, asking and 
answering questions 

 
- Listening to the 

teacher, repeating the 
vocabulary, and asking 
and answering 
questions 

 
 
- Reading the passage 

aloud both in chorus 
and individually 

- Answering the 
teacher’s questions 

 
 
 

- Reading the passage in 
groups, and doing their  
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Notes/Equipment 
Needed 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
10 

Allowing the students to     
 read the passage and    do 
their exercises 
- Checking the students, 

exercises, correcting 
their mistakes, and then 
explaining clearly once 
more to help them 
understand the 
passage thoroughly 

- Evaluating by asking 
the students some the  
some questions, 
observing them doing 
the exercises and 
correcting their writing 

- Allowing the students to 
take notes of the new 
vocabulary in their 
notebooks, and write 
their own points of view 
about “Food Groups” in 
their exercise books 

exercise 
 

- Listening to the 
teacher, and correcting 
their mistakes 

 
 
 
 
- Listening to the 

teacher, and answering 
the questions 

 
 
 
 
 
 
- Noting down the  new 

vocabulary in their 
notebooks, and writing 
their own points of view 
about “Food Groups” in 
their exercise books 
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Exercise 1   
Direction :  Answer the following question. 
1. What passage is about ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2.  Which food groups are good for bones ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.  What do the advantages of foods ? 
……………………………………………………………………………………………………………
4.  Where can you buy fruits and vegetables ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
5.  Which food group is good for the strong body ? 
……………………………………………………………………………………………………………
6.  What does the advantage of the last food group ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Exercise 2.  Write “T”  in front of the sentence which is true, and “F”  in front of the sentence 
which is false. 
……….1.  Parts of the body needs foods. 
……….2.  Cream, pudding, and cake make from the milk group. 
……….3.  your eyes are clear if you eat meat group. 
……….4.  Fish and eggs belong to the grains group. 
……….5.  We used grains to make breakfast cereals and bread. 
……….6.  Milk and meat groups give your body enough energy too. 
……….7.  Fruits and meat groups keep the eyes clear. 
……….8.  Butter and cheese  are made from milk. 
……….9.  The third group is the fruit group. 
………10. Fruits and vegetables may be canned.  
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Control Group’s Lesson Plan 
Period : 1-2   Class ; M.3   Time : 100 mins 
Area of Work : Teacher’s Manual 
Content : ”The Postage Stamp.” 
Objectives : By the end of this lesson, the students will be able to : 

1. Tell and write the meaning of the vocabulary. 
   2. Use the grammatical structures. 

1. State the main ideas and details of the passage. 
2. Interpret the passage in their own words. 
3. Discuss and state their own points of view about the story. 
 

Rerading Tasks : 
1. Reading comprehension exercise 1 (Wh-questions) 
2. Reading comprehension exercise 2 (True or False) 

Teaching Aids : 
1. Reading passage : “The Postage Stamp” 
2. Pictures of : stamps, letters, envelops 
3. Words cards ; cross, prepaid, receive, deliver, postage 

Evaluation : 
1. Observing the students’ learning in the class. 
2. Checking the students’ exercise. 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Notes/Equipment 
Needed 

5 
 

10 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 
 

15 

- Establishing the 
reading purposes 

- Showing the students 
pictures of boxers 
gloves, and drums to 
build up the students’ 
attention 

- Presenting new 
vocabulary ; cross, 
prepaid,stamp,receive,
deliver,postage,glue, 
mail,  and accept 
reviewing past simple 
tense 

 
- Distributing the reading   

passage, and then  
      reading aloud 
- Correcting the 

students, reading 
mistakes, and asking 
some questions about 
the passage 

- Dividing the students 
into groups of four, and  

- Listening to the teacher 
 
- Listening to the 

teacher, looking at the 
pictures, asking and 
answering questions 

 
- Listening to the 

teacher, repeating the 
vocabulary, and asking 
and answering 
questions 

 
 
 
 
- Reading the passage 

aloud both in chorus 
and individually 

- Answering the 
teacher’s questions 

 
 
 

- Reading the passage in 
groups, and doing their  
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Notes/Equipment 
Needed 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

 
 

10 

Allowing the students to     
 read the passage and    do 
their exercises 
- Checking the students, 

exercises, correcting 
their mistakes, and then 
explaining clearly once 
more to help them 
understand the 
passage thoroughly 

- Evaluating by asking 
the students some the  
some questions, 
observing them doing 
the exercises and 
correcting their writing 

 
- Allowing the students to 

take notes of the new 
vocabulary in their 
notebooks, and write 
their own points of view 
about “The Postage 
Stamp” in their exercise 
books 

exercise 
 

- Listening to the 
teacher, and correcting 
their mistakes 

 
 
 
 
 
 
- Listening to the 

teacher, and answering 
the questions 

 
 
 
 
 
- Noting down the  new 

vocabulary in their 
notebooks, and writing 
their own points of view 
about “The Postage 
Stamp” in their exercise 
books 
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Exercise 1 
Direction : answer the following questions 
1. Who invented the postage stamp ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. What country was he born in ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. What does “prepaid’  mean ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
4. What does the Universal Postal System do today ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
5. Where are the offices of UPS ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
 Exercise 2 
Direction : Write T in front of the correct statement and F in front of the incorrect ones. 
……….  1.  Before postage stamps, two people paid for letters to travel in two countries. 
……….  2.  A teacher invented the postage stamp. 
 ………. 3.  He was American. 
 ……….  4.  The first two stamps were colored black and blue. 
………. 5.  A  stamp shows that the postage is prepaid.  
……….  6.  The United States was the second country to make postage stamps. 
……….  7.  Postage stamps solved all mail problems immediately. 
……….  8.  Members of the UPS accept prepaid letters from other countries. 
……….  9. Kuwait is member of the UPS. 
………. 10.  All the UPS officials are Swiss. 
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Control Group’s Lesson Plan 
Period : 1-2   Class ; M.3   Time : 100 mins 
Area of Work : Teacher’s Manual 
Content : ”Two Worlds” 
Objectives : By the end of this lesson, the students will be able to : 

1. Tell and write the meaning of the vocabulary. 
2. Use the grammatical structures. 
3. State the main ideas and details of the passage. 
4. Interpret the passage in their own words. 
5. Discuss and state their own points of view about the story. 
 

Reading Tasks : 
1. Reading comprehension exercise 1 (Wh-questions) 
2. Reading comprehension exercise 2 (Matching) 

Teaching Aids : 
1. Reading passage (Two Worlds) 
2. Pictures of : underdeveloped society and developed society 
3. Words cards ; drought, create,  dependent, fertile 

Evaluation : 
1. Observing the students’ learning in the class. 
2. Checking the students’ exercise. 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Notes/Equipment 
Needed 

5 
 

10 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 
 

15 

- Establishing the 
reading purposes 

- Showing the students 
pictures of boxers 
gloves, and drums to 
build up the students’ 
attention 

- Presenting new 
vocabulary ; drought, 
create, dependent 
reviewing Quantitative 
words, Cardinal 
numbers, and 
Connection words  

- Distributing the reading 
passage, and then 
reading aloud 

- Correcting the 
students, reading 
mistakes, and asking 
some questions about 
the passage 

- Dividing the students 
into groups of four, and  

- Listening to the teacher 
 
- Listening to the 

teacher, looking at the 
pictures, asking and 
answering questions 

 
- Listening to the 

teacher, repeating the 
vocabulary, and asking 
and answering 
questions 

 
 
 
- Reading the passage 

aloud both in chorus 
and individually 

- Answering the 
teacher’s questions 

 
 
 

- Reading the passage in 
groups, and doing their  
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Notes/Equipment 
Needed 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 

Allowing the students to     
 read the passage and    do 
their exercises 
- Checking the students, 

exercises, correcting 
their mistakes, and then 
explaining clearly once 
more to help them 
understand the 
passage thoroughly 

- Evaluating by asking 
the students some the  
some questions, 
observing them doing 
the exercises and 
correcting their writing 

- Allowing the students to 
take notes of the new 
vocabulary in their 
notebooks, and write 
their own points of view 
about “Two Worlds” in 
their exercise books 

exercise 
 

- Listening to the 
teacher, and correcting 
their mistakes 

 
 
 
 
 
 
- Listening to the 

teacher, and answering 
the questions 

 
 
 
- Noting down the  new 

vocabulary in their 
notebooks, and writing 
their own points of view 
about “Two Worlds” in 
their exercise books 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                    126 
 
Exercise 1 
Direction : Answer the following questions 
1.  Why do millions of people in the Third World get sick or die ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Why does the climate sometimes cause famine ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Why do wars make the problems worse ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Why does the First World have too much food ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. What are the differences between the First World and the Third World ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Exercise 
Direction : Match the words whit their definitions. 
……….  1.  Drought a.  producing a lot 
……….  2.  Famine b.  make 
……….  3.  Create c.  a Person who has to run away from danger in his own country to another                 
      country 
………. 4.  Refugee d.  being slowly destroyed 
………. 5.  Dependent  e.  money paid to keep 
………. 6.  Fertile  f.  long time of dry weather 
………. 7.  Starve  g. substance added to the earth to produce better crops 
………. 8.  Erosion h.  unable to do without something 
………. 9.  Sufficient  i.  Great lack of food in a country 
………. 10.fertilizer j.  amount of something left over 

k. enough 
l. die from hunger 
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แผนการสอนกลุมทดลอง 
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Experimental Group’s Lesson Plan 
 
 

Period : 1-2     Class : M.3/1   Time : 100 mins 
Area of work : KWL-Plus 
Content :  “Thai Boxing” 
Objectives : By the end of this lesson, the students will be able to : 

1. State the main ideas and details of the passage. 
2. Interpret the passage in their own words. 
3. Discuss and state their own points of view about the story. 
4. Use the semantic mapping in reading and writing. 

Reading Tasks : 
1. KWL-Plus worksheet. 
2. Semantic mapping worksheet 

Teaching Aids : 
1. Reading passage “Thai Boxing” 
2. Picture of :  gloves, drum, flute, weapon, knock out, round, match, kneel, kick, 

elbow 
Evaluation : 

1. Observing the students’ learning in the class. 
2. Checking the students’ worksheets. 

Procedure : 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

(25) 
3 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 
 

5 

Pre-reading Activity 
- Establishing the 

reading purposes 
- Teaching some 

vocabularies :  
 
 
 
 
- Allowing the students to 

have brainstorming and 
discussion on “Thai 
Boxing “ 

 
-    Scaffolding by asking 
the following guided 
questions :  1. What do you 
know about you know 
about Thai Boxing?” 
2.“What are the differences 
between Thai Boxing and 
?” or etc. and encouraging 
the students to answer the 
above questions both in 
chorus and individually. 
 
 

 
- Listening to the 

teacher. 
 
 
 
 
 
 
- Listening to the 

teacher, asking and 
answering questions, 
and discussing in 
groups 

- Listening to the 
teacher, answering 
the questions, and 
discussing about 
“Thai Boxing” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting or 
initiating giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

3 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

 
 

- Noting down what the 
students know about 
“Thai Boxing “ in 
Column K on the 
blackboard. 

- Thinking aloud, 
modelling the 
categorization process, 
and writing 1 in front of 
the words concerning 
the activities before the 
match ? 2. In front of 
the words concerning 
the differences 
between Thai Boxing 
and other boxing 3. In 
front of  the words 
concerning the length 
of the fight.  

- Monitoring the students 
by listening to and 
watching their 
interaction 

- Noting what they 
know about “Thai 
Boxing” in column  K 
in their worksheets 

 
- Listening to the 

teacher, and reading 
the words on the 
blackboard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Generating questions 

from “Thai Boxing” 
then listening the 
questions in Column 
W in their worksheets 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

(35) 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reading Activity 
- Allowing the students to 

read the passage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Monitoring the students 

by listening to and 
watching their 
interaction 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Reading the passage 

of “Thai Boxing”, and 
checking the answers 
to the questions listed 
in column W. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Generating additional 

questions in column 
W. 

 
 
 
 

The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                    132 
 
 

Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

15 
 
 
 
 

(40) 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

- Monitoring the students 
by listening to and 
watching their 
interaction 

 
Post-reading Activity 
- Dividing the students 

into groups of four 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Monitoring the students 

by listening to and 
watching their 
interaction  

 

- Writing  the answers 
and new information 
in Column L in their 
worksheets. 

 
 

- Discussing what they 
have read from the 
passage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Summarizing the story 

by using a semantic 
mapping.  

 

 
 
 
 
 
 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

15 - Monitoring the students 
by listening to and 
watching their 
interaction  

 

- Summarizing the story 
by using a semantic 
mapping.  

 

The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Worksheet1 ;  KWL worksheet 
Directions :    1.   Write what you know about “Thai Boxing”      in Column K. 

3. Write what you want to know about “Thai Boxing ” in Column W. 
4. Write what you have learned about “Thai Boxing ” in Column L. 
 

K W L 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

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

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
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Worksheet 2 : Semantic mapping 
Direction : Read the passage and fill in the appropriate information in the map below. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Thai Boxing 

The activities 
Before the match 

The differences between Thai 
Boxing and other boxing 

The length of 
fight 
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Experimental Group’s Lesson Plan 
 

Period : 1-2     Class : M.3/1   Time : 100 mins 
Area of work : KWL-Plus 
Content :  “A Computer Information Specialist” 
Objectives : By the end of this lesson, the students will be able to : 

1. State the main ideas and details of the passage. 
2. Interpret the passage in their own words. 
3. Discuss and state their own points of view about the story. 
4. Use the semantic mapping in reading and writing. 

Reading Tasks : 
1. KWL-Plus worksheet. 
2. Semantic mapping worksheet 

Teaching Aids : 
1. Reading passage “A Computer Information Specialist” 
2. Picture of : computers and offices. 

Evaluation : 
1. Observing the students’ learning in the class. 
2. Checking the students’ worksheets. 

Procedure : 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

(25) 
3 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
5 

Pre-reading Activity 
- Establishing the 

reading purposes 
- Teaching some 

vocabularies : 
specialist = a person 
who knows a lot 
something : She ‘s a 
specialist in Thai art.  

- Allowing the students to 
have brainstorming and 
discussion on “ A 
Computer Information 
Specialist “ 

- Scaffolding by asking 
the following guided 
questions :  1. Do you 
know how to use a 
computer ? “ 2. What 
are  man and women 
doing ?   (in the picture) 
4. Where do we use 
computers ?” or etc. 
and encouraging the 
students to answer the 
above questions both in 
chorus and individually. 

 
- Listening to the 

teacher. 
 
 
 
 
 
 
 
- Listening to the 

teacher, asking and 
answering questions, 
and discussing in 
groups 

- Listening to the 
teacher, answering 
the questions, and 
discussing about “A 
Computer Information 
specialist” 

 
 
 
 
 
 

 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting or 
initiating giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Noting down what the 
students know about “A 
Computer Information 
Specialist “ in Column K 
on the blackboard. 

 
- Thinking aloud, 

modelling the 
categorization process, 
and writing 1 in front of 
the words concerning A 
Computer Information 
specialist’s job 

 
- Monitoring the students 

by listening to and 
watching their 
interaction 

 
 
 
 
 
 
 

- Noting what they 
know about “A 
Computer Information 
specialist” in column  
K in their worksheets 

 
- Listening to the 

teacher, and reading 
the words on the 
blackboard. 

 
 
 
 
- Generating questions 

from “A computer 
Information Specialist” 
then listening the 
questions in Column 
W in their worksheets 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

(35) 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reading Activity 
- Allowing the students to 

read the passage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Monitoring the students 

by listening to and 
watching their 
interaction 

 
 
 
 
 
 

 
- Reading the passage 

of “A Computer 
Information 
Specialist”, and 
checking the answers 
to the questions listed 
in column W. 

 
 
 
 
 
 
- Generating additional 

questions in column 
W. 

 
 
 
 

The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

15 
 
 
 
 

(40) 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

- Monitoring the students 
by listening to and 
watching their 
interaction 

 
Post-reading Activity 
- Dividing the students 

into groups of four 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Monitoring the students 

by listening to and 
watching their 
interaction  

 

- Writing  the answers 
and new information 
in Column L in their 
worksheets. 

 
 

- Discussing what they 
have read from the 
passage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Summarizing the story 

by using a semantic 
mapping.  

 

 
 
 
 
 
 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

15 - Monitoring the students 
by listening to and 
watching their 
interaction  

 

- Summarizing the story 
by using a semantic 
mapping.  

 

The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Worksheet1 ;  KWL worksheet 
Directions :    1.   Write what you know about “A Computer Information  Specialist” 

      in Column K. 
3. Write what you want to know about “A Computer Information 

 Specialist   ” in Column W. 
1. Write what you have learned about “A Computer Information  Specialist  

” in Column L. 
 

K W L 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

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

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
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Worksheet 2 : Semantic mapping 
Direction : Read the passage and fill in the appropriate information in the map below 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Computer 
Information 
Specialist 
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Experimental Group’s Lesson Plan 
 

Period : 1-2     Class : M.3/1   Time : 100 mins 
Area of work : KWL-Plus 
Content :  “ Food groups” 
Objectives : By the end of this lesson, the students will be able to : 

1. State the main ideas and details of the passage. 
2. Interpret the passage in their own words. 
3. Discuss and state their own points of view about the story. 
4. Use the semantic mapping in reading and writing. 

Reading Tasks : 
1. KWL-Plus worksheet. 
2. Semantic mapping worksheet 

Teaching Aids : 
1. Reading passage “Food group” 
2. Picture of : “Food .” 

Evaluation : 
1. Observing the students’ learning in the class. 
2. Checking the students’ worksheets. 

Procedure : 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

(25) 
3 
 
3 
 
 
 

 
3 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pre-reading Activity 
- Establishing the 

reading purposes 
- Teaching some 

vocabularies : mash = 
press and mix food to 
make it soft : mashed 
potatoes 

- Allowing the students to 
have brainstorming and 
discussion on “  Food 
group. “ 

- Scaffolding by asking 
the following guided 
questions :  1. Do you 
think what is the best 
for our lives ?  2. Please 
tell me the name of 
food.  3. Are they good 
or bad for your body ? 
Why ? How ? (in the 
picture)  or etc. and 
encouraging the 
students to answer the 
above questions both in 
chorus and individually. 

 
- Listening to the 

teacher. 
 
 
 
 
 
- Listening to the 

teacher, asking and 
answering questions, 
and discussing in 
groups 

- Listening to the 
teacher, answering 
the questions, and 
discussing about 
“Food group” from the 
picture. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting or 
initiating giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

3 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
5 

- Noting down what the 
students know about 
“Food group “ in 
Column K on the 
blackboard. 

- Thinking aloud, 
modelling the 
categorization process, 
and writing 1 in front of 
the words concerning 
problem, and 2 in front 
of the words 
concerning solution. 

- Monitoring the students 
by listening to and 
watching their 
interaction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Noting what they 
know about “ Food 
group “ in column  K 
in their worksheets 

- Listening to the 
teacher, and reading 
the words on the 
blackboard. 

 
 
 
 
- Generating questions 

from “Food group ” 
then listening the 
questions in Column 
W in their worksheets 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

(35) 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

Reading Activity 
- Allowing the students to 

read the passage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Monitoring the students 

by listening to and 
watching their 
interaction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Reading the passage 

of “Food group” and 
checking the answers 
to the questions listed 
in column W. 

 
 
 
 
 
 
 
- Generating additional 

questions in column 
W. 

 

The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

15 
 
 
 
 

(40) 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

- Monitoring the students 
by listening to and 
watching their 
interaction 

 
Post-reading Activity 
- Dividing the students 

into groups of four 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Monitoring the students 

by listening to and 
watching their 
interaction  

 

- Writing  the answers 
and new information 
in Column L in their 
worksheets. 

 
 

- Discussing what they 
have read from the 
passage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Summarizing the story 

by using a semantic 
mapping.  

 

 
 
 
 
 
 
 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

15 - Monitoring the students 
by listening to and 
watching their 
interaction  

 

- Summarizing the story 
by using a semantic 
mapping.  

 

The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Worksheet1 ;  KWL worksheet 
Directions :    1.   Write what you know about ”Food group”   in Column K. 

2.   Write what you want to know about “ Food group”   in Column W. 
3. Write what you have learned about “Food group ” in Column L. 
 
 
 

K W L 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

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

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
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Worksheet 2 :  Semantic mapping 
Direction  :   Complete the mapping by filling in the following blanks with information from the story. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Food group
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Experimental Group’s Lesson Plan 
 

Period : 1-2     Class : M.3/1   Time : 100 mins 
Area of work : KWL-Plus 
Content :  “The Postage Stamp” 
Objectives : By the end of this lesson, the students will be able to : 

1. State the main ideas and details of the passage. 
2. Interpret the passage in their own words. 
3. Discuss and state their own points of view about the story. 
4. Use the semantic mapping in reading and writing. 

Reading Tasks : 
1. KWL-Plus worksheet. 
2. Semantic mapping worksheet 

Teaching Aids : 
1. Reading passage “The Postage Stamp” 
2. Objects of : stamps, letters, and envelopes.  

Evaluation : 
1. Observing the students’ learning in the class. 
2. Checking the students’ worksheets. 

Procedure : 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

(25) 
3 
 
3 
 

 
3 
 
 
 
3 

Pre-reading Activity 
- Establishing the 

reading purposes 
- Teaching some 

vocabularies : deliver = 
sent, receive =  get 

- Allowing the students to 
have brainstorming and 
discussion on “The 
Postage Stamp “ 

- Scaffolding by asking 
the following guided 
questions :  1. Does 
someone in the class 
have a postage stamp?  
2. What does it look 
like? 3. Do you write 
letters to your friends or 
call them on the 
telephone? or etc. and 
encouraging the 
students to answer the 
above questions both in 
chorus and individually. 

 
- Listening to the 

teacher. 
 
 
 
- Listening to the 

teacher, asking and 
answering questions, 
and discussing in 
groups 

- Listening to the 
teacher, answering 
the questions, and 
discussing about “The 
Postage Stamp” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting or 
initiating giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

3 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
5 

- Noting down what the 
students know about 
“The Postage Stamp “ 
in Column K on the 
blackboard. 

- Thinking aloud, 
modelling the 
categorization process, 
and writing 1 in front of 
the words concerning 
the problem, and 2 in 
front of the words 
concerning the solution 

- Monitoring the students 
by listening to and 
watching their 
interaction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Noting what they 
know about “The 
Postage Stamp” in 
column  K in their 
worksheets 

- Listening to the 
teacher, and reading 
the words on the 
blackboard. 

 
 
 
 
- Generating questions 

from “The Postage 
Stamp” then listening 
the questions in 
Column W in their 
worksheets 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

(35) 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Reading Activity 
- Allowing the students to 

read the passage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Monitoring the students 

by listening to and 
watching their 
interaction 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Reading the passage 

of “The Postage 
Stamp” and checking 
the answers to the 
questions listed in 
column W. 

 
 
 
 
 
 
 
- Generating additional 

questions in column 
W. 

 
 
 
 

The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

15 
 
 
 
 

(40) 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

- Monitoring the students 
by listening to and 
watching their 
interaction 

 
Post-reading Activity 
- Dividing the students 

into groups of four 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Monitoring the students 

by listening to and 
watching their 
interaction  

 

- Writing  the answers 
and new information 
in Column L in their 
worksheets. 

 
 

- Discussing what they 
have read from the 
passage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Summarizing the story 

by using a semantic 
mapping.  

 

 
 
 
 
 
 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                    157 
 
 
 

Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

15 - Monitoring the students 
by listening to and 
watching their 
interaction  

 

- Summarizing the story 
by using a semantic 
mapping.  

 

The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Worksheet1 ;  KWL worksheet 
Directions :    1.   Write what you know about “The Postage Stamp” 

      in Column K. 
2.  Write what you want to know about “The Postage Stamp ” in Column W. 
3. Write what you have learned about “The Postage Stamp ” in Column L. 
 

K W L 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

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

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
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Worksheet 2 : 
Direction : Read the passage and fill in the appropriate information in the table below. 
 

             The Postage Stamp 
 
 
 

Problem Solution 
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Experimental Group’s Lesson Plan 
 

Period : 1-2     Class : M.3/1   Time : 100 mins 
Area of work : KWL-Plus 
Content :  “Two Worlds” 
Objectives : By the end of this lesson, the students will be able to : 

1. State the main ideas and details of the passage. 
2.  Interpret the passage in their own words. 
3.  Discuss and state their own points of view about the story. 
4. Use the semantic mapping in reading and writing. 

Reading Tasks : 
1. KWL-Plus worksheet. 
2. Semantic mapping worksheet 

Teaching Aids : 
1. Reading passage “Two Worlds” 
2. Picture of : underdeveloed society and developed society 

Evaluation : 
1. Observing the students’ learning in the class. 
2. Checking the students’ worksheets. 

Procedure : 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

(25) 
3 
 
3 
 
 
 

 
3 
 
 
 
5 

Pre-reading Activity 
- Establishing the 

reading purposes 
- Teaching some 

vocabularies : drought 
= long time of dry 
weather, sufficient = 
enough 

- Allowing the students to 
have brainstorming and 
discussion on “Two 
Worlds “ 

- Scaffolding by asking 
the following guided 
questions :  1.”What do 
the names First World 
and third World mean? 
“ 2. Why do the people 
in the third World have 
too little food ? 3. Why 
do many people in the 
first World have too 
much food ? ”  or etc. 
and encouraging the 
students to answer the 
above questions both in 
chorus and individually. 

 
- Listening to the 

teacher. 
 
 
 
 
 
- Listening to the 

teacher, asking and 
answering questions, 
and discussing in 
groups 

- Listening to the 
teacher, answering 
the questions, and 
discussing about 
“Two Worlds” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting or 
initiating giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

3 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Noting down what the 
students know about 
“Two Worlds “ in 
Column K on the 
blackboard. 

- Thinking aloud, 
modelling the 
categorization process, 
and writing 1 in front of 
the words concerning 
First World and 2. In 
front of the words 
concerning the Third 
World 

- Monitoring the students 
by listening to and 
watching their 
interaction 

 
 
 
 
 
 

- Noting what they 
know about “Two 
Worlds” in column  K 
in their worksheets 

- Listening to the 
teacher, and reading 
the words on the 
blackboard. 

 
 
 
 
 
 
- Generating questions 

from “Two Worlds” 
then listening the 
questions in Column 
W in their worksheets 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

(35) 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reading Activity 
- Allowing the students to 

read the passage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Monitoring the students 

by listening to and 
watching their 
interaction 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Reading the passage 

of “Two Worlds”, and 
checking the answers 
to the questions listed 
in column W. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Generating additional 

questions in column 
W. 

 
 
 
 

The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

15 
 
 
 
 

(40) 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

- Monitoring the students 
by listening to and 
watching their 
interaction 

 
Post-reading Activity 
- Dividing the students 

into groups of four 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Monitoring the students 

by listening to and 
watching their 
interaction  

- Writing  the answers 
and new information 
in Column L in their 
worksheets. 

 
 

- Discussing what they 
have read from the 
passage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Summarizing the story 

by using a semantic 
mapping.  

 
 
 
 
 
 
The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Time 
(100 mins) 

Teacher’s Activity Students’ Activity Note/Equipment 
Needed 

15 - Monitoring the students 
by listening to and 
watching their 
interaction  

 

- Summarizing the story 
by using a semantic 
mapping.  

 

The teacher 
uses the 
scaffolding 
techniques by 
asking, the 
questions, 
soliciting, or 
initiating, giving 
directions, 
structuring 
patterns, and 
encouraging 
the students. 
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Worksheet1 ;  KWL worksheet 
Directions :    1.   Write what you know about “Two Worlds” in Column K. 

3. Write what you want to know about “Two Worlds ” in Column W. 
2. Write what you have learned about “Two Worlds ” in Column L. 
 

K W L 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

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

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
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Worksheet 2 : Semantic mapping 
Direction : Read the passage and fill in the appropriate information in the map below. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Two Worlds 

The First World The Third World 
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เนื้อเรื่องที่ใชในการอาน 
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Thai Boxing 
 
 Boxing is popular in many countries.  Two fighters wear boxing gloves on their hands.  
A bell rings.  The boxers hit each other until one knocks out the other until one knows out the 
other.  Each part of the fight is three minutes long.  It is called a round. 
 Thai boxing is different.   
 The match begins with music from- drums and flutes.  Then the two fighters knell and 
pray to God.  Next they do a slow dance that copies the movements of Thai boxing.  During 
this dance, each fighter tries to show other that he is best. 
 Then the fight begins.  In Thai boxing, the fighters can kicks  with their feet and hit 
each other with their elbows and knees.  Of course, they hit with their hands too.  Each round 
is three minutes long. Then the boxers have a two-minute rest.  Most boxers can fight only five 
rounds because this kind of fighting is very difficult. 
 Thai boxing began over five hundred (500) years ago.  If  a soldier lost his weapons in 
a battle, he needed to fight with just his body.  The soldiers learned how to use all the parts of 
their body.  In 1560, the Burmese army captured Naresuen, the King of Thailand, in a war.  
King Naresuen was a very good boxer.  He won his freedom from Burma by defeating all the 
best Burmese fighters.  When he returned to Thailand, his people were very proud of him.  
Thai boxing become a popular sport. 
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Food groups 
 
 The body needs food.  The skin, hair, teeth, bones, and blood, and other parts of the 
body are made up of things found in foods.  Other things found in foods keep the body warm, 
help a person grow and move around, and keep the heart beating.  There are four main 
groups of food that give the body what it needs. 
 The milk group is one of these four groups.  Milk helps the bones of the body grow.  It 
is often mixed with other foods in cooking.  Foe example, it is in ice cream, pudding, cake, 
and mashed potatoes.  Soups and drinks are often made with it.  Milk or cream can be 
poured over fruits and breakfast foods.  Butter and cheese are made from milk. 
 Fruits and vegetables make up the second food group.  They may be bought fresh, 
canned, or frozen.  They help keep the eyes clear, the skin smooth, and the bones and teeth 
in good working order. 
 The third group is the meat group.  Among important foods in this group are beef and 
chicken.  Fish and eggs, too, belong to this group.  They all make the body strong.  Farmers 
raise cattle or chickens, while fish and other seafood come from oceans, rivers, and lakes. 
 Grains are the last food group.  They are used to make bread, breakfast cereals, and 
macaroni. Grains give the body enough energy to keep the person going for the next meal. 
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How to save a person from a live wire. 
 
 Direction :  A person accidentally grabs a live wire.  You cannot pull out the plug, and 
you do not know where the main switch is.  First make sure you are not standing on a west 
surface.  If the floor is wet, stand on dry wood.  Do not touch the victim or any metal object 
such as a radiator or water pipe.  Take a dry handkerchief, towel, sheet, or other dry cloth.  
Use the to grasp the wire and carefully pull it away from the victim.  It necessary, apply 
artificial respiration if the person has stopped breathing.  Phone doctor and power company. 
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Butterflies and Moths are differences. 
 

 Although butterflies and moths are much alike, we can often tell their difference.  On 
the head of butterfly, there are two long antennae with a knob at the end.  The antennae of a 
moth are feathery and shorter.  They are without any knobs.  A butterfly at rest will fold its 
wings together so they stand up straight from its long and slender body.  A moth at rest does 
not fold its wings together ; the wing do not stand straight up from its body.  On the contrary, 
they are left somewhat open and flat.  A moth’s body is heavier and rounder than a butterfly ‘s.  
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 Why do people tell lies? 
 
 Why do people tell lies ?  One reason is fear.  A child breaks a glass. He is afraid that 
his mother will punish him.  So he tells a lie.  He says the cat broke it.  People need courage to 
tell the truth.  A liar is a coward.  He is not brave.  He hides behind a lie.  But not all lying 
comes from fear.  Many people tell lies from greed, to get money.  A fruit-seller lies about his 
fruit.  He says his mangoes are sweet but in fact they are not.  He gets more money for them 
by lying.  Some people pretend to be rich, because  foolish people respect rich people. 
 Lying is a very bad habit.  It may be useful for a time.  But in the end it brings shame 
and sorrow.  No one trusts a liar.  No one wants to be his friend. 
 Be brave,  Be honest,  and tell no lies. 
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The postage Stamp 
 
 Before the invention of the postage stamp, it was difficult to send a letter to another 
country.  The sender paid for the letter to travel in his or her own country.  Then the person in 
the other country paid for that part of the trip.  If a letter crossed several countries, the 
problem was worse. 
 Rowland Hill, a British teacher, had the idea of a postage stamp with glue on the back.  
The British post office made the first stamps in 1840.  They were the penny Black and the 
Twopenny Blue.  A person bought a stamp and put it on a letter.  The post office delivered the 
letter.  When people received letters, they didn’t have to pay anything.  The letters were 
prepaid. 
 Postage stamps became popular in Great Britain immediately.  Other countries started 
making their own postage stamps very quickly. 
 There were still problem with international mail.  Some countries did not want to 
accept letters with stamps from another country.  Finally, in 1874 a German organized the 
Universal Postal System.  Each country in the UPS agreed to accept letters with prepaid 
postage from the other members.  Today the offices of the UPS are in Switzerland.  Almost 
every country in the world is a member of this organization.  It takes care of any international 
mail problems. 
 Today post offices in every country sell beautiful stamps.  Collecting stamps is one of 
the most popular hobbies in the world, and every stamp collector knows about the Penny 
Black and the Two Penny Blue. 
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A Computer Information Specialist 

 
 Katherine Boudreaux is a computer information specialist.  Right now she is teaching 
a class about computers.  She is teaching the workers how to change part of the computer.  
The computer is upside down so she is holding on to it. 
 In Ms. Boudreaux’s class, the students are learning to relax.  They feel afraid of the 
computers.  Now, they have a computer beside them.  Some of them are very nervous. 
 In rooms with computers, the temperature has to be exactly right, not too high and not 
too low.  No dirt at all can get into the computers.  For example, one worker cannot use his 
computer now because he is eating a sandwich. 
 Computer information specialists do many different jobs.  They have to invent ways for 
computers to help managers and works in all parts of a company.  They also tell their 
company when to buy new computers  and what kind to buy. 

Efficient use of computers can make companies more productive.  Computer 
information specialists try to make the whole system, human and electronic, work efficiently. 
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Two Worlds 

 
Every year, millions of people die in the Third World because they have too little food.  

Millions get sick for the same reason. Why ? 
Climate is one reason.  Many Third World countries suffer from drought.  When the 

rains don’t come the harvests fail and famine is the result.  War is a factor.  It creates millions 
of refugees who lose their homes and land : They end up in camps dependent on 
international aid. 

Some Third World countries are fertile and have plenty  of rain but they don’t grow 
food for the local population : they grow cash crops, such as sugar cane.  These cash crops 
go mainly to the First World while the local population sometime starves. 

Poor farming methods are also a factor.  Sometimes the land is badly farmed and the 
rain washes away the soil.  The erosion destroys the lands. By contrast, the First  World has 
too much food.  Sufficient rain mechanized farming methods and fertilizers lead to large 
harvests.  Governments pay their farmers for the food they produce.  These subsidies  result 
in food mountains which are stores in warehouses.  Sometimes this surplus food finds its way 
to the Third World in the form of aid.  Sometimes it is wasted. 
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Buying a Home Computer 

 
Because computers are versatile (can do many things), such as teach, play games, or 

help with a business, choosing a computer is not a simple, easy, joy.  If  you  follow these 
steps, you will find this task easier. 

First, decide on the main reason(s) that you a computer.  Is the most import reason to 
play games or to help with your business or to help with schoolwork ? 

Second, look carefully at the programs the computer can use.  Are there enough 
available for your needs ?  some people also write their own programs.  If you want to write 
your own. It’s important to consider, look at,  the computer language.  Is it easy to learn ? 

Third, decide on the minimum, the least, smallest, needs you  have for your computer.  
What are the characteristics you would like to have ?  For example, do you want a typewriter 
keyboard?  Is a color display important to you ?  Your use of the computer will help you 
decide which characteristics are necessary, which are desirable  (nice) , and which are 
unnecessary. 

Fourth, when you have limited your choices to a few computers, look at the secondary 
uses and programs.  For example, if your main reason for buying a home computer is to play 
games, you may decide to take Computer A  instead of Computer B because Computer A 
also can be used as a word processor.  

Fifth, consider the cost.  There two cost to think about.  The first cost is the price you 
must pay to take the computer home.  The second is the price of additional programs and 
possible additions that you might want to buy at a later date. 

Be sure to try out the computer before you buy it.  Salespeople at computer stores are 
happy to help you choose the computer that will best fit your needs and budget. 
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Clouds 

 
 Sometimes, the sky is full of fluffy white clods.  But sometimes, clouds look black.  
Sometimes, they look pink. 
 Clouds are made of drops of water or ice.  But the of water in the clouds are not pink 
or red or orange. It is sun that makes the colors in the clouds.  Sunshine changes color as it 
through the drops of water in the clouds. 
 Clouds look dark because they are so thick.  Billion of drops of water make a cloud.  
Very little sunshine can come through.  Dust also makes clouds dark.  Dust from the ground 
blows into the sky and becomes part of the clouds. 
 The shapes and colors of the clouds tell about the weather. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
รายละเอียดแบบทดสอบ  แบบทดสอบ 
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ตาราง แสดงคาความยากงาย(p) และคาอํานาจจําแนก (r)ของแบบทดสอบวัดความเขาใจ ในการ
อานภาษาอังกฤษ 

ขอ PH PL P r 
1 0.76 0.36 0.56 0.41 
2 0.68 0.36 0.52 0.32 
3 0.64 0.32 0.48 0.32 
4 0.84 0.28 0.57 0.76 
5 0.48 0.28 0.38 0.21 
6 0.72 0.48 0.60 0.25 
7 0.64 0.12 0.36 0.55 
8 0.84 0.40 0.63 0.47 
9 0.88 0.24 0.58 0.64 

10 0.96 0.16 0.60 0.79 
11 0.72 0.36 0.54 0.36 
12 0.76 0.08 0.36 0.69 
13 0.68 0.44 0.56 0.25 
14 0.88 0.16 0.53 0.70 
15 0.56 0.20 0.37 0.38 
16 0.84 0.48 0.67 0.40 
17 0.60 0.24 0.42 0.37 
18 0.64 0.28 0.46 0.36 
19 0.72 0.04 0.33 0.73 
20 0.44 0.16 0.29 0.33 
21 0.68 0.24 0.46 0.44 
22 0.72 0.28 0.50 0.44 
23 0.56 0.28 0.42 0.28 
24 0.52 0.08 0.28 0.53 
25 0.68 0.16 0.41 0.53 
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ตาราง แสดงคาความยากงาย(p) และคาอํานาจจําแนก (r)ของแบบทดสอบวัดความเขาใจ ในการ
อานภาษาอังกฤษ (ตอ) 
 
 

ขอ PH PL P r 
26 0.92 0.32 0.65 0.64 
27 0.68 0.16 0.41 0.53 
28 0.68 0.36 0.52 0.32 
29 0.60 0.24 0.42 0.37 
30 0.84 0.44 0.65 0.43 
31 0.76 0.28 0.52 0.48 
32 0.76 0.28 0.52 0.48 
33 0.80 0.32 0.57 0.49 
34 0.80 0.16 0.47 0.63 
35 0.60 0.20 0.39 0.42 
36 0.64 0.28 0.46 0.36 
37 0.40 0.08 0.22 0.43 
38 0.56 0.12 0.32 0.49 
39 0.80 0.08 0.42 0.71 
40 0.80 0.40 0.61 0.42 

 
 

มีคาความเชื่อมั่น (rtt) เทากบั 0.80 
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ตารางแสดงคาอํานาจจาํแนก (t) ของขอคําถามในแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอาน
ภาษาอังกฤษ 
 

ขอ XH S2
H XL S2

L t 
1. 4.44 0.76 3.24 0.52 5.54 
2. 4.52 0.26 2.80 0.83 8.19 
3. 4.40 0.33 3.00 1.08 6.09 
4. 3.76 0.69 2.12 1.03 6.07 
5 4.76 0.19 3.20 1.58 5.78 
6 4.44 0.42 3.32 0.39 5.60 
7. 4.24 0.44 2.80 0.92 6.23 
8 4.56 0.34 3.72 0.54 4.51 
9 3.84 0.72 2.32 0.48 6.94 

10 4.68 0.31 3.36 0.99 5.81 
11 4.48 0.26 3.72 3.38 4.78 
12 4.04 1.04 2.80 1.50 3.88 
13 4.12 1.11 2.80 1.08 4.55 
14 4.52 0.84 3.28 1.21 4.43 
15 3.60 1.17 2.32 1.06 4.27 
16 4.44 0.42 3.40 1.16 4.00 
17 4.56 0.34 3.08 0.74 7.79 
18 4.08 0.91 2.64 0.91 5.33 
19 4.64 0.24 3.56 0.26 7.71 
20 3.76 0.77 2.28 0.88 5.92 

 
มีคาความเชื่อมั่น (∝ Coefficient) เทากับ 0.95 
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คาดัชนีความสอดคลองของบทความการอานจากแบบสอบถามผูเชีย่วชาญ 
 

คะแนนความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

เนื้อเรื่อง รายการ 

1 2 3 4 5 

รวม IC 

1.เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 2 
คาบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับความสนใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

3.  ศัพทมีความยากงายเหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

A Computer information 
specialist 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

1.เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 2 
คาบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับความสนใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

3.  ศัพทมีความยากงายเหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

Food groups 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

1.เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 2 
คาบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับความสนใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

3.  ศัพทมีความยากงายเหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

How to save a person 
from a live wire 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                 184 
 
 

คาดัชนีความสอดคลองของบทความการอานจากแบบสอบถามผูเชีย่วชาญ (ตอ) 
 

คะแนนความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

เนื้อเรื่อง รายการ 

1 2 3 4 5 

รวม IC 

1.เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 2 
คาบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับความสนใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

3.  ศัพทมีความยากงายเหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

Butterflies and Moths 
are differences. 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

1.เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 2 
คาบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับความสนใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

3.  ศัพทมีความยากงายเหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

Why do people tell lies 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

1.เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 2 
คาบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับความสนใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

3.  ศัพทมีความยากงายเหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

The postage stamp 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 
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คาดัชนีความสอดคลองของบทความการอานจากแบบสอบถามผูเชีย่วชาญ (ตอ) 
 

คะแนนความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

เนื้อเรื่อง รายการ 

1 2 3 4 5 

รวม IC 

1.เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 2 
คาบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับความสนใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

3.  ศัพทมีความยากงายเหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

Two worlds 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

1.เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 2 
คาบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับความสนใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

3.  ศัพทมีความยากงายเหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

Buying from computer 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

1.เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 2 
คาบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับความสนใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

3.  ศัพทมีความยากงายเหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

Clouds 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 
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คาดัชนีความสอดคลองของบทความการอานจากแบบสอบถามผูเชีย่วชาญ (ตอ) 
 

คะแนนความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

เนื้อเรื่อง รายการ 

1 2 3 4 5 

รวม IC 

1.เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 2 
คาบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับความสนใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

3.  ศัพทมีความยากงายเหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

Thai Boxing 

4.  เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจจากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 
 

คะแนนความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

ขอคําถาม รายการ 

1 2 3 4 5 

รวม IC 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

ประโยชนของการอาน
ภาษาอังกฤษ  
1.  การอานภาษาอังกฤษ
ทําใหเปนคนที่ทันตอ
เหตุการณ 3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ

ภาษาอังกฤษได 
1 1 1 1 1 5 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  การอานภาษาอังกฤษ
ทําใหมีความคิดกวางไกล 

3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 1 1 5 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

3.  การอานภาษาอังกฤษ
เปนกิจกรรมที่สนุกสนาน 

3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 1 1 5 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

4.  การอานภาษาอังกฤษ
ทําใหเพลิดเพลิน 

3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 1 1 5 1 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจจากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 
 

คะแนนความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

ขอคําถาม รายการ 

1 2 3 4 5 

รวม IC 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

5.  วิชาการอาน
ภาษาอังกฤษมีกิจกรรมที่
สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดง 
ออก 

3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 1 1 5 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

6.  การอานภาษาอังกฤษ
ทําใหรูศัพท สํานวนมาก
ขึ้น 

3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 1 1 5 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

ความสนใจ ความตั้งใจ 
และความเอาใจใสใน
การเรียนภาษาอังกฤษ 
7.  ขาพเจารูสึกพึงพอใจ
เม่ือไดอานภาษาอังกฤษ 3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ

ภาษาอังกฤษได 
1 1 1 1 1 5 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

8.  เม่ือพบคําที่เปนปญหา
ขาพเจาจะถามเพื่อนหรือ
ครู 

3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 1 1 5 1 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจจากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 
 

คะแนนความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

ขอคําถาม รายการ 

1 2 3 4 5 

รวม IC 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

9.  ขาพเจามักทําการบาน
วิชาอื่นกอนวิชาการอาน
ภาษาอังกฤษเสมอ 

3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 1 1 5 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

10.  ขาพเจามีความเต็มใจ
ที่จะเขารวมกิจกรรมการ
เรียนการอานภาษาอังกฤษ
ทุกคาบเรียน 

3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 1 1 5 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

11.  วิธีสอนของผูสอน
วิชาการอานภาษาอังกฤษ
ทําใหขาพเจาชอบเรียน
วิชานี้ 

3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 1 1 5 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

12.  การใชส่ือประกอบการ
เรียนการอานภาษาอังกฤษ
ทําใหผูเรียนตื่นตัวอยูเสมอ 

3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 1 1 5 1 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจจากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 
 

คะแนนความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

ขอคําถาม รายการ 

1 2 3 4 5 

รวม IC 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

13.  ขาพเจารูสึกดีใจมาก
เม่ืออานภาษาอังกฤษแลว
เขาใจ 

3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 1 1 5 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

ความมุงหวังทีจ่ะประสบ
ความสําเร็จ 
14. ขาพเจาตองการให
หองสมุดของโรงเรียนมี
หนังสือสําหรับฝกอาน
มากกวานี้ 

3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 1 1 5 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

15.  ถามีชุมชนตาง ๆ ให
เลือก ขาพเจาจะเลือก
ชุมชนที่เกี่ยวกับการอาน
ภาษาอังกฤษ  เพื่อจะไดมี
โอกาสพัฒนา
ความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษใหดีขึ้น 

3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 1 1 5 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

16.  ปญหาที่พบในการ
อานภาษาอังกฤษมีสวน
ชวยทําใหขาพเจาเกิด
ความมุมานะพยายามที่จะ
พัฒนาความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษเพิ่ม
มากขึ้น 

3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 1 1 5 1 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจจากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 
 

คะแนนความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

ขอคําถาม รายการ 

1 2 3 4 5 

รวม IC 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

17.  ขาพเจาตองการ
พัฒนาความสามารถใน
การอานภาษา 
อังกฤษใหดีขึ้นกวานี้ 

3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 1 1 5 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

18.  ไมวาขาพเจาจะทํา
คะแนนการอาน
ภาษาอังกฤษไดดีหรือไมก็
ตาม ขาพเจาก็จะพยายาม
ฝกอานภาษาอังกฤษให
มากกวานี้ 

3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ
ภาษาอังกฤษได 

1 1 1 1 1 5 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

19.  ในขณะเรียนการอาน
ภาษาอังกฤษ ขาพเจา
ตองการแสดงความคิดเห็น
กับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา
ที่อาน 3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ

ภาษาอังกฤษได 
1 1 1 1 1 5 1 

1.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

1 1 1 1 1 5 1 

2.  ขอคําถามมีความหมายทางบวกและ
ลบชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

20.  ผูสอนควรที่จะนํา
เ นื้ อ ห า จ า ก บ ท เ รี ย น  
บทความ   หนัง สือพิมพ  
และนิตยสารภาษาอังกฤษ
มาสอนในการอาน 3.  ขอคําถามสามารถวัดแรงจูงใจ

ภาษาอังกฤษได 
1 1 1 1 1 5 1 
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ตารางเนื้อหาและจาํนวนขอความในแบบสอบถาม 
วัดแรงจูงใจการอานภาษาอังกฤษ 

 
 

ประเด็นขอคําถาม น้ําหนกั จํานวนขอ 
1.  ประโยชนของการอานภาษาองักฤษ 30 6 
2.  ความสนใจ ความตั้งใจ และความเอาใจใสในการเรยีน
ภาษาอังกฤษ  

35 7 

3.  ความมุงหวังที่จะประสบความสาํเร็จ 35 7 
รวม 100 20 
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แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษ 
คําช้ีแจง 

1.  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนเมื่อ 
อานขอคําถามในแตละขอแลว  ใหนักเรียนเลือดตอบตามความคิด  ความรูสึก  หรือการกระทําที่แทจริง
ของนักเรียน  คําตอบของนักเรียนจะถือเปนความลับ  ไมมีการตัดสินวาถูกหรือผิด  และไมมีผลตอการ
เรียนหรือคะแนนสอบของนักเรียนแตประการใด 

2. วิธีตอบแบบสอบถาม 
ขอใหนักเรียนพิจารณาขอความแตละขออยางรอบคอบแลวจึงตอบโดยทําเครื่องหมาย  √  

ในชอง “ความรูสึกหรือการกระทํา”  ทางขวามือที่ตรงกับความคิด  หรือความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด  
ซึ่งในขอหนึ่งจะมีชองความรูสึกหรือการกระทําใหเลือก 5 ระดับ คือ 

2.1 ถาทําเครื่องหมาย √ ในชองคําตอบ  “เห็นดวยอยางยิ่ง”  แสดงวานักเรียนเห็น 
ดวยกับขอความนั้นเปนอยางยิ่ง  เพราะขอความนั้นตรงกับความรูสึกของนักเรียน หรือการกระทําของ
นักเรียนอยางยิ่ง 

2.2 ถาทําเครื่องหมาย  √  ในชองคําตอบ “เห็นดวย”  แสดงวานักเรียนเห็นดวยกับ 
ขอความนั้นเปนอยางยิ่ง  เพราะขอความนั้นตรงกับความรูสึก  หรือการกระทําของนักเรียนเปนสวนใหญ 

2.3 ถาทําเครื่องหมาย     √   ในชองคําตอบ “ไมแนใจ”  แสดงวานักเรียนไมแนใจ 
กับขอความนั้น  เพราะขอความนั้นตรงกับความรูสึก หรือการกระทําของนักเรียนเปนสวนนอย 

2.4 ถาทําเครื่องหมาย  √   ในชองคําตอบ “ไมเห็นดวย”  แสดงวานักเรียนไมเห็น 
ดวยกับขอความนั้น  เพราะขอความนั้นไมตรงกับความรูสึกหรือการกระทําของนักเรียน 

2.5 ถาทําเครื่องหมาย       √   ในชองคําตอบ “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง”  แสดงวานัก 
เรียนไมเห็นดวยกับขอความนั้นเปนอยางยิ่ง  เพราะขอความนั้นไมตรงกับความรูสึก  หรือการกระทําของ 
นักเรียนอยางยิ่ง 

3. ขอใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  √  ใหตรงกับขอความในแตละขอ  ขอหนึ่ง ๆ นักเรียนจะทํา 
เครื่องหมายไดเพียงชองเดียวเทานั้น  และขอใหตอบแบบสอบถามนี้ครบทุกขอ 

 
ขอขอบใจในความรวมมือของนักเรียนเปนอยางยิ่ง 

                                                                            อาจารยอมรศรี    แสงสองฟา       
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ความรูสึกหรือการกระทํา 

 
ขอความ 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

ประโยชนของการอานภาษาอังกฤษ  
1.  การอานภาษาอังกฤษทําใหเปนคนที่ทันตอเหตุการณ 

     

2.  การอานภาษาอังกฤษทําใหมีความคิดกวางไกล      
3.  การอานภาษาอังกฤษเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน      
4.  การอานภาษาอังกฤษทําใหเพลิดเพลิน      
5.  วิชาการอานภาษาอังกฤษมีกิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนกลาแสดงออก 

     

6.  การอานภาษาอังกฤษทําใหรูศัพท สํานวนมากขึ้น      
ความสนใจ ความตั้งใจ และความเอาใจใสในการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
7.  ขาพเจารูสึกพึงพอใจเมื่อไดอานภาษาอังกฤษ 

     
 

8.  เม่ือพบคําที่เปนปญหาขาพเจาจะถามเพื่อนหรือครู      
9.  ขาพเจามักทําการบานวิชาอื่นกอนวิชาการอาน
ภาษาอังกฤษเสมอ 

     

10.  ขาพเจามีความเต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรมการเรียน
การอานภาษาอังกฤษทุกคาบเรียน 

     

11.  วิธีสอนของผูสอนวิชาการอานภาษาอังกฤษทําให
ขาพเจาชอบเรียนวิชานี้ 

     

12.  การใชส่ือประกอบการเรียนการอานภาษาอังกฤษทํา
ใหผูเรียนตื่นตัวอยูเสมอ 

     

13.  ขาพเจารูสึกดีใจมากเมื่ออานภาษาอังกฤษแลวเขาใจ      
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ความรูสึกหรือการกระทํา 

 
ขอความ 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

ความมุงหวังทีจ่ะประสบความสําเร็จ 
14. ขาพเจาตองการใหหองสมุดของโรงเรียนมีหนังสือ
สําหรับฝกอานมากกวานี้ 
 

     

15.  ถามีชุมชนตาง ๆ ใหเลือก ขาพเจาจะเลือกชุมชนที่
เกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษ  เพื่อจะไดมีโอกาสพัฒนา
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษใหดีขึ้น 

     

16.  ปญหาที่พบในการอานภาษาอังกฤษมีสวนชวยทําให
ขาพเจาเกิดความุมานะพยายามที่จะพัฒนา
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

     

17.  ขาพเจาตองการพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษใหดีขึ้นกวานี้ 

     

18.  ไมวาขาพเจาจะทําคะแนนการอานภาษาอังกฤษไดดี
หรือไมก็ตาม ขาพเจาก็จะพยายามฝกอานภาษาอังกฤษ
ใหมากกวานี้ 

     

19.  ในขณะเรียนการอานภาษาอังกฤษ ขาพเจาตองการ
แสดงความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่อาน 

     

20.  ผูสอนควรที่จะนําเนื้อหาจากบทเรียน บทความ 
หนังสือพิมพ และนิตยสารภาษาอังกฤษมาสอนในการ
อาน 
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Table of Test Specification 
 

Terminal  
Objective 

Mode Text 
Type 

Skill 
level 

Testing 
techniques 

No.of  
item 

scoring Weigh 
% 

Time 
(mins) 

1. To identify 
main idea and 
details 

 

R Passage 
from the 
textbook for 
M.3  

Cr 
Cr 
Cr 
Cr 
Cr 
Cr 

M/C 1 
16 
34 
35 
39 
40 

0-1 15 90 

2. To rearrange 
the events 

R Passage 
from the 
textbook for 
M.3  

T 
T 
T 
T 

M/C 14 
15 
37 
38 

0-1 10  

3. To identify 
cause and 
effect 

R Passage 
from the 
textbook for 
M.3  

C 
C 
 

M/C 2 
3 

0-1 5  

4. To identify 
word meaning 
from context 
clues 

R Passage 
from the 
textbook for 
M.3  

K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 

M/C 19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
36 

0-1 22.5  

5. To identify 
mood and tone 

R Passage 
from the 
textbook for 
M.3  

Cr 
 

M/C 11 0-1 2.5  

6. To identify the 
character traits 

R Passage 
from the 
textbook for 
M.3  

C 
C 
 

M/C 7 
8 

0-1 5  
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Table of Test Specification 
 

Terminal  
Objective 

Mode Text 
Type 

Skill 
level 

Testing 
techniques 

No.of  
item 

scoring Weigh 
% 

Time 
(mins) 

7.  To identify the 
author’s point of 
view 

R Passage 
from the 
textbook for 
M.3  

Cr 
 

M/C 33 0-1 2.5  

8.  To identify fact 
opinion 

R Passage 
from the 
textbook for 
M.3  

Cr 
Cr 
 

M/C 9 
10 

0-1 5  

9.  To identify the 
setting 

R Passage 
from the 
textbook for 
M.3  

Cr 
Cr 
Cr 
 

M/C 6 
13 
17 

 7.5  

10  To infer the 
meaning from 
passage  

 Passage 
from the 
textbook for 
M.3  

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
 

 4 
5 
18 
21 
28 
29 
30 
31 
32 

 22.5  

 
  M = mechanical 
  K = knowledge 
  T = transfer 
  C = communication 
  Cr  = criticism  
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แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

(จํานวน 40 ขอ เวลา  2  ช่ัวโมง) 
คําชี้แจง 

1. ขอสอบมีทั้งหมด 40 ขอ  นกัเรียนตองทาํทุกขอ 
2. ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถกูตองเพยีงคําตอบเดียว  แลวกาเครื่องหมาย 

กากบาท     (X)   ลงในกระดาษคําตอบ 
3.  หามเขียน  หรือ ทําเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบ 
4. เมื่อทําแบบทดสอบเสร็จแลว  ใหสงแบบทดสอบพรอมกระดาษคําตอบคืนแกผู

คุมสอบ 
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English Reading Test 
Mathayom  Suksa 3       Academic year 2001 
40  marks        90  minutes 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Direction :  Read the following passages, and then choose the best answer of items according to the   
     Passage you have read by marking  below a, b, c or d on your answer sheet. 
 

Passage 1 
 The most common liquid in the word is water.  We  find water in rivers, lakes, seas and oceans.  
It is composed of hydrogen and oxygen. 
 Water has many uses.  All living things cannot live without water.  We need water for drinking 
and washing.  Without water we cannot have vegetables, fruit, rice or meat.  Animals eat grass, and 
grass or plants need water in order to grow.  Fish live in water. 
 Heat changes water into steam, and cold changes it into ice. 
 
A. Choose the best answer. 

1. What is the best title ? 
a.  Water    b.  Steam 
c.  Ice     d.  Hydrogen and Oxygen 

2. Why do we need the water ?  Because………………… 
a.  we find it everywhere.   b.  it can change to steam 
c.  it comes from hydrogen and oxygen d.  we cannot live without water. 

3. What will happen if there is no water in the world? 
a.  Plants will die.    b.  Animals will die. 
c.  People will die    d.  All living things cannot live. 

 
B. Choose a, b, c or d which best explains the meaning of the underlined words. 

4.  Grass or plants need water in order to grow. 
a.  because of    b.  for 
c.  as a means to    d.  as a ruler to 

       5.  Cold change it into ice.  Here “it” refer to. 
 a.  water     b.  steam 
 c.  ice     d.  heat 
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Passage 2 
 In Canada there are many schools on wheels.  The classroom is a railway carriage.  It travels 
with the train.  When the train arrives at a village, the carriage is taken off and stays there.  The school is 
open for five days.  Children come to this school on foot or by boat.  They are very shy.  Some of them 
are poorly dressed.  They learn about the things they see every day.  They use the same school books 
as the pupils in ordinary schools.  In each village about  ten or fifteen pupils come to the school.  Before 
the school moves on to the next village, the teacher gives enough homework to the pupils busy for five 
weeks. 
 Mr. Fred Sloman was the first man to think of the school on wheels.  He was a kind man.  He 
was a teacher, helper and friend to everyone.  He knew that many children had no chance to go to 
school.  He pitied them.  So he built the first school on wheels.  He and his family lived in it.  He wanted 
to make life happier for his pupils.  He tried to make the school a part of their lives. 
 
A. Choose the best answer. 

6. Where are the schools on wheels ? 
 a.  a carriage      b.  a village 
 c.  In Canada     d.  In England 
7. What was Mr.Fred Sloman like ? 

a.  fierce      b.  good and kind 
c.  cruel      d.  mad 

8. What were the children like ? 
a. shy and poor     b.  very rich 
c.  self – confidence    d.  clever 

9. Who was Mr.Sloman ? 
a.  A teacher     b.  A doctor 
c.  A pupil     d.  A soldier 

10. How many teachers are there in this school ? 
a.  one      b.  two 
c.  three      d.  four 

11. How did he feel about his job ? 
a.  boring     b. happy 
c.  suffer      d.  serious 
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12. Why does he build the school on wheels ? 
a.  To help his wife    b.  To do his job 
c.  To help the villages    d.  To help the children who 
            had no chance to go to school 
 

Passage 3 
 An earthquake struck the city of San  Franciso, California, at twelve minutes past five in the 
early morning of April 18, 1906.  It lasted one minute. 
 A minute is a short time when you are in a pleasant place, and  sometimes it passes much too 
quickly.  But, in an earthquake it is very long.  At one moment you are living your usual life.  At the next 
your chairs and tables are dancing on the floor, your house is moving about, and your world is 
suddenly changed.  You cannot be sure what will happen next.  You cannot be if you will be alive to 
see what happens next. 
 So, it was at San Francisco that morning.  People found their beds, tables, and chairs moving 
about.  A strange noise could be heard on all sides.  Then stones began to fall down into the rooms and 
into the streets outside.  Walls and buildings started to come down.  The cries of those who were hurt 
could be heard from far and near.  In some places the roads themselves opened like wide mouths.  
Street cars fell on their sides.  Electric wires came down and started fires. 
 At the end of one minute the earthquake stopped.  Many of the people who had run into the 
streets in their night clothes went back home to dress properly. 
 
A. Choose the best answer. 

13. When is a minute a short time ? 
a.  when time passes to quickly   b.  when we are in a pleasant place 
c.  when we are in an earthquake   d.  when we are at San Francisco 

14. What cannot you be sure of in an earthquake ? 
a. whether we are living our usual life  
b. whether our house is moving about 
c. whether we will be alive to see what happens next 
d.  whether our chairs and tables are dancing on the floor 

15. When did an earthquake strike the city of San Francisco ? 
a.  On April 8, 1906    b.  On April 18, 1906 
c.  On April 8, 1906    d.  On April 18, 1906. 
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16. How long did the earthquake last ? 
a.  one minute     b.  two minutes 
c.  a few minutes     d.  a long time 

17. When did the earthquake stop ? 
a.  at twelve minutes past five   b.  at fifteen minutes past five 
c.  at the end of one minute   d.  early in morning 

 
B.  Say what each underlined word refers to…     
18. Sometimes it passes much too quickly. 

a.     a minute     b.  an earthquake 
e. c.  a short time    d.  a pleasant place. 

19. Your world is suddenly changed. 
a.  earth      b.  life 
c.  house     d.  city 

20. The cries of those  who were hurt could be heard from far and near. 
a.  walls and buildings    b.  boys and girls 
c.  children     d.  people 
 

Passage 4 
 Laffitte came to Paris  1788 at the age of twenty-one.  He wanted to apply for a job.  All his 
ambition was to obtain a position in a bank.  Her presented himself to a rich banker. 
 “ It is impossible to admit you in my bank, at least for the time being, “  said the banker to him.  
“My offices are all occupied.” 
 The young man saluted and retired.  While he was crossing the court, he noticed a pin on the 
ground and picked it up. 
 The rich banker had been watching the young man from his window.  He saw him pick up the 
pin and this action pleased him. 
 On that same evening the young man received a letter from the banker who said to him : 
 “You have a position in my office.”  You may come to occupy it from tomorrow. 
 The young man became soon cashier, then partner, then master of the first bank of Paris.  
Finally, he became a statesman with great influence under King Louis Philippe. 
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A. Choose a, b, c or  d  which best explains the meaning of the underlined words. 

21. Laffitte came to Paris in 1788 at the age of twenty-one. 
a.  for twenty – one years   b.  when he was twenty – one years old 
c.  after twenty – one years  d.  on the 21 st of the month 

22. All his ambition was to obtain a position in a bank. 
 a.  He had a strong desire to work in a bank.  b. He wanted to be manger of a bank. 
 c.  He wished to have a share in a bank.         d. He wished to go to a bank. 
23. He presented himself to a rich banker. 

a. appeared before    b.  talked with 
c.  was taken to     d.  gave himself up to 

 
Passage 5 

 Fishing is my favourite sport.  I often fish for hours without catching anything,  but this  
does not worry me.  Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots and 
rubbish.  I am even less lucky. I never catch anything, not even old boots.  After having spent the whole 
morning at the river, I always go home with an empty bag .  “You must give up fishing!”, my friends say, 
“It ’ s a waste of time.”  But, they don’t realize one important thing,  I’m not really interested in fishing.  I 
am only interested in sitting in a boat and doing nothing at all !.  

A. Choose a, b, c or  d  which best explains the meaning of the  words. 
24. The word “favourite” (line 1)  means something you… 

a.  like best     b.  are very good at 
c.  do every day     d.  are surprised at doing 

25. The word  “give up” (line 6)  means….. 
a.  try       b.  start 
c.  stop      d.  study 

26. The sentence “Fishing is my favourite sport.”(line 1)  means….. 
a.  I am not good at fishing.   b.  Fishing is what I am best at. 
c.  Fishing is what I like best   d.  I am surprised when I catch fish. 

27. The clause “this does not worry me” (line 2) means this… 
a.  makes me look worried    b.  makes me look foolish 
c.  is very unlucky for me    d.  is not a problem for me 
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Passage 6 
 During the heat of the day rhinoceros usually buries itself in muddy water, and the comes out 
with layer of mud on its skin.  This dries and forms a protective coating against the bites of insects. 
 Despite the thickness of its hide, the rhinoceros is afraid of the bite of some parasites which 
can infect it with germs of dangerous diseases.  This fear seems very strange for such a very large 
animal. 

A. Choose a, b, c or  d  which best explains the meaning of the  words. 
28. The word “its”  (line 2)  refers to the……… 

a.  heat      b.  rhinoceros 
c.  day       d.  muddy  water 

29. The word “it”  (line 6)  refers to the…….. 
a.  thickness     b.  infection 
c.  rhinoceros     d.  bite of some parasites 

30. The word “This fear”  (line 7)  refers to…….. 
a.  having thick skin    b.  being afraid of parasites 
c.  being bitten by any animals   d.  forming a protective coating 
 

Passage 7 
Have you ever noticed how well animals belong to the places they live  in ?  Here is a story 

about the giraffe and its long neck that helps it reach leaves at the tops of tall trees. 
 Long ago in a place somewhere in North Africa, trees and grass covered the land.  Many 
animals made their homes there and fed on grass and leaves from trees.  The leaves on the lower 
branches of the trees became hard to find.  Many animals which could ‘ t reach the taller  branches 
died,  but there were some animals which were lucky.  This was because their necks were a bit longer 
than the neck of most of the other animals.  They were able to reach leaves on the higher branches.  
These animals went on eating and living.  They had babies,  most of which were born with necks as 
long as or even longer than their parents ‘ necks, soon the leaves on the middle branches of the trees 
became hard to find.  The animals with longer necks were still able to live.  We call them giraffes.  The 
giraffes were able to live because they were able to adapt as the environment changed 

A Choose a, b, c or  d  which best explains the meaning of the  words. 
31. The word “ fed on “  means……….. 

a.  ate      b.  grew 
c.  found    d.  touched. 
 

32. The word “there”  means ……….. 
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a.  the land    b.  their home 
c.  trees and grass   d.  a place in North Africa. 
 
B.  choose the best answer. 

33. This  passage tells you about how the giraffes………… 
a.  lived on grass   b.  were able to stay alive 
c.  changed the places they lived d.  liked the taller branches of trees 

34. What is the main idea of the passage ? 
a. Grass and leaves will be hard for eventually die out 
b. All animals with short necks will eventually die out. 
c. Animals which can adapt to change have a better chance of survival. 
d. Animals with long necks will always live a longer life than other animals. 

35. What is the best title of passage ? 
a.  The Death of Animals.   b.  Grass and Leaves of Trees. 
c.  a Long Period of No Rain.  d.  The Advantages of Animals 
 

Passage 8 
One of the greatest sea tragedies that has ever occurred was that of the sinking of the 

steamship, the Titanic.  It was the first trip of the giant ship.  There were 1,310 passengers and 898 
officers and crew aboard on their way to the United States from England. 
 It was on the night of April 14, 1912.  The sea was calm, and the weather was beautiful.  
People were dancing in the big room.  Music, laughter, and singing could be heard everywhere.  The 
thought of  danger was far away. 
 Suddently, just before midnight, the sailor on guard cried : “Iceberg!”  Before the ship could 
change her course, the iceberg had torn a huge hole in the bottom of the ship.  Nothing could be done.  
The new ship sank about 1,600 miles northeast of New York City.  There were only enough lifeboards 
for a third of those on board.  They took on mostly women and children.  Altogether 1,503 people lost 
their lives on that tragic night. 
 

A.  Choose the best answer. 
36. The phrase “change her course” means………….. 

a.  call for help.     b.  take out lifeboats 
c.  move up and down.    d. go in another direction. 

37. When did the sad event happen ? 
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a. When there was a storm.    
b.  When it was very windy 
c.  When the ship was on the way to America .  
d. d.  When the ship was on the way back to England. 

38. According to the passage, the ship………… 
a.  went back to English    b.  went to many other places. 
c.  was from the United States   d.  had not yet been to the United States 

39. What is the main idea of the passage ? 
a. A trip by sea is  always enjoyable. 
b. It was too difficult to see the iceberg 
c. The sinking of the Titanic was a very sad event. 
d. There were not enough lifeboats for all the people. 

40. The best title for this passage should be………………. 
a.  A Giant  Ship.    b.  Tragedy at Sea. 
c.  Travelling by sea.   d.  Dancing on Board. 
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